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ΚΥΡΙΑΚΗ A´ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. 10,32-33)

Κυριακή 3 Ἰουνίου 2018
ΚΥΡΙΑΚΟ∆ΡΟΜΙΟ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
1. Ἡ σηµερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται ἐκκλησιαστικά «Κυριακή
τῶν Ἁγίων Πάντων». Ὅλοι οἱ ἅγιοι ἑορτάζουν σήµερα καί αὐτῶν πού γνωρίζουµε τά
ὀνόµατα καί αὐτῶν πού δέν τά γνωρίζουµε. Γιά νά πῶ τήν ἀλήθεια, ὅπως τήν νοµίζω,
τῶν περισσοτέρων ἁγίων δέν γνωρίζουµε τά ὀνόµατα, γιατί τά µαρτύρια γίνονταν ὁµαδικά, ἀλλά καί πολλοί ἅγιοι ἐπίτηδες δέν ἤθελαν νά φανερωθεῖ τό ὄνοµά τους, γι᾿ αὐτό
καί παρέµειναν ἀνώνυµοι. Ἀνώνυµοι λοιπόν ἦταν οἱ περισσότεροι ἅγιοι, γι᾿ αὐτό καί ἡ
Ἐκκλησία τιµᾶ σήµερα ὅλους τούς ἁγίους µέ τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων.
Χριστιανοί µου, τό πᾶν εἶναι νά ἁγιάσουµε. Τί νά τά κάνουµε τά πλούτη καί τά
µεγαλεῖα, ὅταν αὐτά δέν µᾶς κάνουν εὐτυχισµένους; Καί εὐτυχισµένους ἐννοῶ τό νά
ζοῦµε τήν µεγάλη χαρά τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ µέσα µας. Βλέπετε ὅλα φεύγουν καί
σβήνονται, ὅλα λησµονοῦνται, ἀλλά µένουν οἱ ἅγιοι.
Ἀλλά τί πρέπει νά κάνουµε, γιά νά ἁγιάσουµε; Ἀπό ὅ,τι φαίνεται, ἀγαπητοί µου,
ἀπό τό σηµερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο, τό κύριο καί τό βασικό γιά νά ἁγιάσουµε εἶναι νά
ἀγαπᾶµε τόν Ἰησοῦ Χριστό πάνω ἀπ᾿ ὅλα καί πιό πολύ ἀπ᾿ ὅλα. Αὐτό εἶναι! Γι᾿ αὐτό
στήν προσευχή µας νά λέµε συχνά: Χριστέ µου, κάνε µε νά σ᾿ ἀγαπῶ, νά σ᾿ ἀγαπῶ
πολύ! Ἀλλά στό σηµερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο πού ἀκούσαµε πιό πρίν µᾶς λέγει ὁ Ἴδιος
ὁ Κύριος τί νά κάνουµε γιά νά εἴµαστε αἰώνια δικοί Του. Ἀκοῦστε:
2. Ὁ Χριστός µᾶς εἶπε νά Τόν ὁµολογοῦµε. «Πᾶς ὅστις ὁµολογήσει ἐν ἐµοί ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁµολογήσω κἀγώ ἐν αὐτῷ ἔµπροσθεν τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν
οὐρανοῖς» (Ματθ. 10,32), µᾶς εἶπε. ∆ηλαδή νά µή ντρεπόµαστε νά λέµε ὅτι εἴµαστε
δικοί Του. Νά λέµε θαρρετά ὅτι πιστεύουµε στόν Ἰησοῦ Χριστό, ὅτι τόν ἔχουµε Θεό
µας, ὅτι τόν πιστεύουµε γιά Σωτῆρα µας.
Αὐτό παλαιότερα στοίχιζε τήν ζωή τῶν χριστιανῶν, ἀλλά καί σήµερα στοιχίζει τήν
περιφρόνηση καί τήν εἰρωνεία, γιατί οἱ πολλοί χριστιανοί σήµερα δέν ἔχουν τόν Χριστό

πάνω ἀπ᾿ ὅλα. Ἔτσι, τό νά ὁµολογεῖς τόν Χριστό θέλει πίστη, θέλει θερµή ἀγάπη σ᾿
Αὐτόν. Ἀλλά στόν λόγο Του ὁ Κύριος σήµερα µᾶς εἶπε µιά φρασούλα, πού εἶναι πολύ
δυνατή, καί ἄν τήν ζοῦµε, δέν θά ἀρνηθοῦµε ποτέ τόν Χριστό. Ἀκοῦστε την: «Πᾶς ὅστις
ὁµολογήσει ἐν ἐµοί», µᾶς εἶπε. Αὐτό τό «ἐν ἐµοί» εἶναι ἡ ἐπιτυχία, γιά νά µήν γίνουµε
ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ. ∆ηλαδή, τό νά εἴµαστε ἑνωµένοι πάντοτε µέ τόν Χριστό. Τό νά
µήν ἀποκοπτόµαστε καθόλου ἀπ᾿ Αὐτόν. Τό νά προσευχόµαστε σ᾿ Αὐτόν καί νά διαποτιζόµαστε συνέχεια µέ τήν χάρη Του. Ὅποιος ζεῖ αὐτό τό «ἐν ἐµοί», δέν πρόκειται ποτέ
νά πάθει τήν µεγάλη ζηµιά, τό νά ἀρνηθεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό. Γιατί γιά ἄρνηση τοῦ
Χριστοῦ ἀκούσαµε στήν συνέχεια τοῦ σηµερινοῦ Εὐαγγελίου (στίχ. 10,33). Ἀλλά, χριστιανοί µου, τί νά τήν κάνουµε τήν ζωή µας, ἄν ἔχουµε ἀρνηθεῖ τόν Χριστό; Γι᾿ αὐτό
ἄς λέµε καθηµερινά καί µία ἄλλη προσευχή, γλυκειά καί δυνατή: «Χριστέ µου – νά
λέµε – κάνε µε, ὅ,τι καί νά µοῦ συµβεῖ στήν ζωή µου, νά µή σέ ἀρνηθῶ ποτέ»!
3. Σᾶς εἶπα ὅτι πρέπει νά ἀγαπᾶµε τόν Χριστό πάνω ἀπ᾿ ὅλα. Καί τήν µάνα µας βέβαια καί τόν πατέρα µας βέβαια καί ὅλους πρέπει νά ἀγαπᾶµε, ἀλλά ὄχι παραπάνω ἀπό
τόν Χριστό. Ἔτσι εἶπε σήµερα ὁ Κύριος στό Εὐαγγέλιο: «Ὁ φιλῶν πατέρα ἤ µητέρα
ὑπέρ ἐµέ οὐκ ἔστι µου ἄξιος». Καί φαίνεται αὐτό, τό ποιόν δηλαδή ἀγαπᾶµε περισσότερο,
ἀπό τό ὅτι ἄν αὐτά τά ἀγαπητά οἰκογενειακά πρόσωπα µᾶς ποῦν λόγο ἐνάντιο πρός τήν
πίστη καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, νά εἴµαστε ἕτοιµοι νά ὁµολογήσουµε καί σ᾿ αὐτούς
τήν πίστη καί ὄχι ἀπό ἀγάπη ἤ σεβασµό πρός αὐτούς νά µήν τούς µιλήσουµε.
Τέλος, ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστός στό σηµερινό Του Εὐαγγέλιο µᾶς εἶπε γιά
τήν δόξα ἐκείνων πού τά ἐγκατέλειψαν ὅλα καί ἀφιερώθηκαν ἀποκλειστικά σ᾿ Αὐτόν.
Μᾶς εἶπε ὅτι θά γίνουν οἱ κριταί οἰκουµένης! Ἔτσι ἀκούσαµε ὅτι εἶπε στόν ἀπόστολο
Πέτρο καί τούς δώδεκα µαθητές Του, ὅτι σεῖς «ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθήσῃ ὁ
Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπί θρόνου δόξης, καθίσεσθε καί ὑµεῖς ἐπί δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τάς δώδεκα φυλάς τοῦ Ἰσραήλ»! Ὁ Κύριος ἐδῶ µᾶς λέγει γιά «παλιγγενεσία».
∆ηλαδή γιά δεύτερη γέννηση καί ἀνάπλαση, γιά ἀνακαίνιση τῆς κτίσεως. Γιά νέα
δηµιουργία. Ἔτσι θά γίνει µέ τήν ∆εύτερη Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ὦ χριστιανοί. Καί
οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, οἱ Ἅγιοι Πάντες πού ἑορτάζουµε σήµερα, θά εἶναι οἱ «κρίνοντες», δηλαδή οἱ κατακρίνοντες τούς ἁµαρτωλούς, τούς παραβάτες τῶν ἐντολῶν τοῦ
Θεοῦ. Αὐτοί οἱ παραβάτες τῶν θείων ἐντολῶν, πραγµατικά, δέν θά µποροῦν σέ τίποτε
νά ἀπολογηθοῦν γιά τίς παραβάσεις τους, γιατί, ὁρίστε, ἐδῶ οἱ ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν
καί αὐτοί τήν ἴδια ἀνθρώπινη φύση, ὅµως πέτυχαν νά τήν καθαρίσουν ἀπό τά ἁµαρτωλά πάθη τους καί νά δώσουν τόν ἑαυτό τους καθαρό στόν Θεό. ∆ηλαδή πέτυχαν
νά ἁγιάσουν. Καί σήµερα ἔχουµε τήν «Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων». Παρακαλοῦµε
τούς Ἁγίους Πάντες νά πρεσβεύουν γιά µᾶς στόν Κύριο νά µᾶς δίνει τήν Χάρη Του
γιά νά ἀκολουθοῦµε τό ἅγιο παράδειγµά τους καί νά εἴµαστε καί ᾿µεῖς µαζί τους στήν
Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ τήν ἐπουράνιο, ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΗ Β´ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. 4,18-23)

Κυριακή 10 Ἰουνίου 2018
ΚΥΡΙΑΚΟ∆ΡΟΜΙΟ

ΤΡΙΑ ∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
1. Ἡ σηµερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται «Β΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου», γιατί
τά εὐαγγελικά ἀναγνώσµατα τώρα µετά τήν Πεντηκοστή θά εἶναι ἀπό τό κατά Ματθαῖον
ἅγιο Εὐαγγέλιο. Πηγαίνουµε, ἀδελφοί, γιά τήν µεγάλη ἑορτή τῶν Ἀποστόλων, νηστεύουµε
γιά τήν µνήµη τους καί ἡ σηµερινή εὐαγγελική περικοπή ἀναφέρεται στήν κλήση τεσσάρων
µαθητῶν. Τρία πράγµατα θέλω νά παρατηρήσω στήν σηµερινή εὐαγγελική περικοπή, χρήσιµα
ἰδιαίτερα γιά ᾿µᾶς τούς ἱερεῖς, ἀλλά καί γιά σᾶς τούς λαϊκούς, καί θά τελειώσω σύντοµα τόν
ταπεινό µου λόγο.
2. Τό πρῶτο πού θέλω νά παρατηρήσω εἶναι ἕνα ἑρµηνευτικό θέµα. ∆ηλαδή: Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος µᾶς λέγει ὅτι ἡ κλήση τῶν µαθητῶν τοῦ Χριστοῦ ἔγινε µετά τήν φυλάκιση τοῦ Προδρόµου Ἰωάννου, ἐνῶ ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης µᾶς λέγει ὅτι αὐτοί
ἀκολούθησαν τόν Χριστό πρίν ἀπό τήν φυλάκιση τοῦ Ἰωάννου. Καί ὁ Ματθαῖος µᾶς εἶπε
σήµερα ὅτι καί τόν Ἀνδρέα καί τόν Πέτρο τούς κάλεσε ὁ Ἰησοῦς, ἐνῶ ὁ Εὐαγγελιστής
Ἰωάννης µᾶς λέει ὅτι ὁ Ἰησοῦς κάλεσε τόν Ἀνδρέα µόνο καί αὐτός ἔπειτα κάλεσε τόν
ἀδελφό του Πέτρο (βλ. 1,35-43).
Τί συµβαίνει ἐδῶ; Γιατί αὐτή ἡ διαφωνία; ∆έν πρόκειται περί διαφωνίας, ἀγαπητοί µου.
Τά πράγµατα εἶναι ὅπως τά ἐκθέτουν οἱ Εὐαγγελιστές. Ἡ ἀπάντηση πού δίνουν οἱ ἑρµηνευτές
γιά τίς νοµιζόµενες διαφορές εἶναι ὅτι πρόκειται περί δύο κλήσεων τῶν µαθητῶν. ∆ηλαδή,
πραγµατικά, ἔγιναν τά πράγµατα ὅπως τά ἐκθέτει τό σηµερινό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο.
Ὁ Χριστός κάλεσε τούς τέσσερις µαθητές Του καί αὐτοί τόν ἀκολούθησαν. Ἀλλά, µετά οἱ
µαθητές ἔφυγαν ἀπό τήν συντροφιά τοῦ Χριστοῦ καί ἐπέστρεψαν πάλι στά σπίτια τους. Ὄχι
ὅτι ἀρνήθηκαν τόν Χριστό, ἀλλά ἁπλᾶ ἔφυγαν. Καί µετά πάλι, τούς κάλεσε πάλι ὁ Χριστός,
ἀφοῦ ὁ Ἀνδρέας εἶχε γίνει ἤδη µαθητής τοῦ Προδρόµου Ἰωάννου. Βλέπετε, χριστιανοί µου,
πόση ἐλευθερία ὑπάρχει κοντά στόν Χριστό; Ὁ Χριστός δέν δεσµεύει κανένα, δίνει ἀπόλυτη
ἐλευθερία, νά ἔλθεις καί νά φύγεις καί νά ξαναέλθεις πάλι κοντά Του, ὅποτε ἐσύ, χριστιανέ
µου, τό θέλεις. Ἔτσι πρέπει νά φερόµαστε καί ᾿µεῖς οἱ ἱερεῖς πρός τά πνευµατικά µας τέκνα:
Νά µήν τά δεσµεύουµε, νά µήν ἐπιβαλλόµαστε σ᾿ αὐτά µέ αὐστηρότητα, γιατί δέν δηµιουργοῦµε ἔτσι σωστούς χριστιανούς. Μόνο νά συµβουλεύουµε, ἀλλά ὄχι νά ἀπειλοῦµε.
3. Τό δεύτερο σηµεῖο, πού ἔχω νά παρατηρήσω ἀπό τό σηµερινό Εὐαγγέλιο, ἀδελφοί, ὡς
δίδαγµα γιά ᾿µᾶς τούς ἱερεῖς σας, πού εἴµαστε στήν θέση τῶν Ἀποστόλων, ἀλλά δίδαγµα καί
γιά σᾶς τούς χριστιανούς, εἶναι ὅτι πρέπει νά εἴµαστε ἀδελφωµένοι καί ἀγαπηµένοι. Ἄς παρατηρήσουµε ὅτι οἱ πρῶτοι µαθητές τοῦ Χριστοῦ, πού ἀκούσαµε σήµερα στό ἱερό Εὐαγγέλιο,
ὁ Ἀνδρέας καί ὁ Πέτρος, ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης, ἦταν ἀδέλφια. Καί γιατί ὁ Χριστός ἐκάλεσε ἀδελφούς ὡς Ἀποστόλους Του; Γιά νά φανεῖ, λέγει ὁ Ζιγαβηνός, ὅτι οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ
3

χριστιανοί «προσήκει (=πρέπει) ἀδελφικῶς πολιτεύεσθαι» καί «ἀδελφικά φρονεῖν»! Ναί! Ὅλοι
ἐµεῖς οἱ ἱερεῖς καί ὅλοι σεῖς οἱ χριστιανοί πρέπει νά ζοῦµε σάν ἀδέλφια, πρέπει νά εἴµαστε ἀγαπηµένοι. Μέ τήν ἀγάπη θά φανοῦµε ὅτι εἴµαστε πραγµατικοί µαθητές τοῦ Χριστοῦ. Τό εἶπε
καθαρά ὁ Χριστός µας: «Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες – µᾶς εἶπε – ὅτι ἐµοί µαθηταί ἐστε,
ἐάν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰωάν. 13,35). Καί γιά νά ὑπάρχει ἡ ἀγάπη καί ὄχι ὁ φθόνος
καί τό µῖσος µεταξύ µας, πρέπει, ἀγαπητοί µου, νά σκεπτόµαστε ὅτι ἔχουµε τόν ἴδιο Κύριο,
ὅτι ἐργαζόµαστε ὅλοι στόν ἱερό Του ἀγρό, τήν ἁγία Του Ἐκκλησία, καί ἀποβλέπουµε ὅλοι
στόν ἴδιο σκοπό, στήν δόξα τοῦ Χριστοῦ καί στήν σωτηρία τῶν ψυχῶν. Καί τελικά ὅλο τό
ἔργο µας πρέπει νά ἀποβλέπει στήν σωτηρία καί τῆς δικῆς µας ψυχῆς. ∆έν χωρᾶνε ἐδῶ τά
µαλώµατα καί οἱ διενέξεις σέ τέτοιες ἱερές ὑποθέσεις. Ἐάν ὑπάρχουν, αὐτό σηµαίνει ὅτι δέν
ἐργαζόµαστε γιά τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά γιά τήν δική µας δόξα καί γιά τήν δική µας
προβολή.
4. Ἀπό τό σηµερινό Εὐαγγέλιο, τέλος, ἀδελφοί, ἤθελα νά παρατηρήσω ἕνα ἄλλο σπουδαῖο
θέµα, θέµα πολύ σοβαρό γιά ᾿µᾶς, γιά τούς ἱερεῖς, πού εἴµαστε οἱ σηµερινοί Ἀπόστολοι, ἀλλά
θέµα σπουδαῖο καί γιά σᾶς τούς λαϊκούς. Ἀκοῦστε: Κύριο ἔργο τῶν Ἀποστόλων καί ἡµῶν
τῶν ἱερέων, τῶν ∆ιαδόχων τῶν Ἀποστόλων, εἶναι τό κήρυγµα. Ναί, ἀλλά τί θά κηρύττουµε;
Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἔδωσε σήµερα πρότυπο στούς τέσσερις µαθητές πού κάλεσε, τί
νά κηρύττουν. Πρέπει νά κηρύττουν τό «Εὐαγγέλιον τῆς Βασιλείας». Αὐτό τό κήρυγµα ἔκανε
ὁ Χριστός καί αὐτό τό κήρυγµα πρέπει νά κηρύττουν οἱ Ἀπόστολοί Του καί αὐτό, τό ἴδιο κήρυγµα, πρέπει νά κηρύττουµε καί ἐµεῖς σήµερα. Τό Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας! Ποιᾶς Βασιλείας; Τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν! ∆υστυχῶς ὅµως, ἄς τό ποῦµε µέ εἰλικρίνεια καί µετάνοια
ὅτι ὁ λαός µας σήµερα δέν ἀκούει ἀπό ἐµᾶς κήρυγµα περί τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι ὁ Παράδεισος καί δέν ἀκούγονται σήµερα κηρύγµατα γιά τόν γλυκό
Παράδεισο. Πρέπει νά κηρύττουµε, δηλαδή, τί εἶναι ὁ Παράδεισος καί τί πρέπει νά κάνουµε
γιά νά τόν κερδίσουµε γιά νά εἴµαστε αἰώνια µέ τόν Θεό µας ἀπολαµβάνοντας τήν δόξα Του.
Μέ τήν παράβαση τῶν πρωτοπλάστων, ἀγαπητοί µου, ἔκλεισε ὁ Παράδεισος, ἀλλά ἦρθε ὁ
Ἰησοῦς Χριστός καί µέ τόν Σταυρό Του, σάν µέ κλειδί, ἄνοιξε τόν παράδεισο καί µπαίνουν σ᾿
αὐτόν τώρα µέσα ὅλοι οἱ µετανοοῦντες ἁµαρτωλοί. Αὐτή εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Εἶναι
ἡ νέα κατάσταση τῶν πραγµάτων πού ἔφερε ὁ Χριστός στόν κόσµο µέ τόν ἐρχοµό Του. Καί
ὁ Πρόδροµος εἶπε πρῶτα, πρίν ἀπό τό ἀποστολικό κήρυγµα περί τῆς Βασιλείας: «Μετανοεῖτε,
ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (3,2).
Χριστιανοί µου, δέν ἔχουµε χρόνο γιά περισσότερα. Σᾶς εὔχοµαι τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!
Σᾶς εὔχοµαι καλό Παράδεισο! Αὐτός νά εἶναι ὁ πόθος µας, αὐτή ἡ προσευχή µας καί αὐτό
τό κήρυγµά µας. Αὐτό τό κήρυγµα κήρυξε ὁ Χριστός, αὐτό οἱ Ἀπόστολοι, αὐτό οἱ ἅγιοι, αὐτό
πρέπει νά εἶναι καί τό δικό µας κήρυγµα ὡς συνεχιστές τῶν Ἀποστόλων. Ἄς µᾶς ἐλεήσει ὁ
Θεός µέ τήν µετάνοιά µας νά ἀπολαύσουµε ὅλοι τόν γλυκό Παράδεισο, ἀπολαµβάνοντες καί
δοξάζοντες αἰώνια τόν Παντοδύναµο Τριαδικό Θεό µας, ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΗ Γ´ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. 4,18-23)

Κυριακή 17 Ἰουνίου 2018
ΚΥΡΙΑΚΟ∆ΡΟΜΙΟ

«ZHTΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» (Ο ΚΥΡΙΟΣ)
1. Ἡ σηµερινή Εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται «Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ». Εἴπαµε ὅτι τήν περίοδο αὐτή τά εὐαγγελικά ἀναγνώσµατα εἶναι
ἀπό τό πρῶτο Εὐαγγέλιο τῆς σειρᾶς τοῦ Κανόνος, ἀπό τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο.
Αὐτό σηµαίνει µυστικά ὅτι, µετά τήν Πεντηκοστή, πού εἶναι τό ὕψος, ἀρχίζουµε ἀπό
τήν ἀρχή πάλι τήν πνευµατική µας ζωή. Περικοπές µόνο ἀπό τό κατά Ματθαῖον διαβάζει ἡ Ἐκκλησία µας κάθε Κυριακή, ἀλλά ἐµεῖς στά σπίτια µας, γλυκαινόµενοι ἀπό
τήν κυριακάτικη περικοπή, πρέπει τήν περίοδο αὐτή νά διαβάσουµε ὅλο τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο, πού εἶναι ὡραῖο, πολύ ὡραῖο στά νοήµατά του. Καί ἀσφαλῶς εἶναι
ὡραῖο, γιατί εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἀνακοινώνω δέ µέ χαρά ὅτι αὐτή τήν ἑβδοµάδα
µᾶς παραδίδεται ἀπό τό τυπογραφεῖο µία ἑρµηνεία µας στό κατά Ματθαῖο Εὐαγγέλιο,
ὡς ἀρχή ἑρµηνείας σέ ὅλη τήν Καινή ∆ιαθήκη.
2. Λίγα λόγια θά σᾶς πῶ, ἀδελφοί, λίγα καί ἁπλᾶ ἀπό τό σηµερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο
καί παρακαλῶ νά τά προσέξετε. Στήν ἀρχή-ἀρχή ἡ σηµερινή εὐαγγελική περικοπή µᾶς
εἶπε τήν λέξη «σῶµα». «Ὁ λύχνος τοῦ σώµατος», εἶπε ὁ Κύριος. Παρακάτω µᾶς εἶπε
ὁ Κύριος «µή µεριµνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑµῶν». Αὐτά τά δύο, χριστιανοί µου, ψυχή καί σῶµα,
σῶµα καί ψυχή, αὐτά εἶναι πού ἀποτελοῦν τόν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ψυχή καί
σῶµα. Οὔτε ψυχή µόνο, ἀλλά οὔτε σῶµα µόνο. Ψυχή καί σῶµα µαζί. Αὐτά τά δύο ἀποτελοῦν µία «συζυγία», ἕνα ἀνδρόγυνο. Καί τό ἀνδρόγυνο βέβαια δέν πρέπει νά χωρίζει
ποτέ. Καί ὅµως ἡ ἁµαρτία χωρίζει τά ἀνδρόγυνα. Ἔτσι καί ἐδῶ, γιά τό θέµα πού
µιλᾶµε, γιά τήν ψυχή καί τό σῶµα, πού ὁ Θεός τά ἕνωσε, γιά νά ἀποτελοῦν ἀδιάλυτη
συζυγία, γιά τήν συµβάσα ἐκείνη παλαιά ἁµαρτία, χώρισε αὐτή ἡ «ἁρµονία» τῶν δυό,
ὅπως τό λέει ἕνα ὡραῖο τροπάριο, αὐτή ἡ «συζυγία» τους καί αὐτός ὁ «δεσµός» τους.
Λέει τό τροπάριο αὐτό τῆς Ἐκκλησίας µας µέ ἀπορία µεγάλη: «Πῶς ψυχή ἐκ τοῦ σώµατος βιαίως χωρίζεται ἐκ τῆς ἁρµονίας καί τῆς συζυγίας ὁ φυσικότατος δεσµός θείῳ
κελεύσµατι ἀποτέµνεται»!
Στενά, λοιπόν, ἀδελφοί, εἶναι στόν ἄνθρωπο συνδεδεµένη ἡ ψυχή µέ τό σῶµα καί αὐτά
τά δύο, ψυχή καί σῶµα, ἀποτελοῦν τόν ὅλο ἄνθρωπο καί σ᾿ αὐτά τά δύο ἀναφέρεται τό
«κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ», ὅπως εἴµαστε πλασµένοι. Αὐτό τώρα πού εἶπα µπορεῖ νά φανεῖ περίεργο, ἴσως µάλιστα καί λανθασµένο. Τί, λοιπόν; Τό «κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ» λέγεται καί
γιά τό σῶµα καί ὄχι µόνο γιά τήν ψυχή; Ναί, χριστιανοί µου! Τό «κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ»
στόν ἄνθρωπο λέγεται ὄχι µόνο γιά τήν ψυχή, ἀλλά καί γιά τό σῶµα! Ὄχι βέβαια τό
σῶµα στήν σηµερινή του τήν πεπτωκυῖα κατάσταση, ἀλλά στήν πρώτη του – ἀρχική
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κατάσταση, ὅπως τό ἔπλασε ὁ Θεός ἀπό τήν ἀρχή, ἤ ὅπως θά εἶναι στήν µελλοντική
του κατάσταση, δεδοξασµένο καί θεωµένο, µέ τόν ἀσκητικό ἀγώνα τοῦ χριστιανοῦ. Ὡς
µαρτυρία δέ γι᾿ αὐτό πού λέγω ὅτι τό «κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ» ἀναφέρεται καί στό σῶµα,
παραθέτω τόν σαφῆ καί ὡραῖο λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ: «Ἰσχυρισαίµην
γάρ ἐκ τῆς γραφικῆς ἀνθρώπου φυσιολογίας ὁρµώµενον, µή ἄν ψυχήν µόνην, µήτε σῶµα
µόνον λέγεσθαι ἄνθρωπον, ἀλλά τό συναµφότερον, ὅν δή καί κατ᾿ εἰκόνα πεποιηκέναι
Θεός λέγεται»! Πρέπει ὅµως νά ποῦµε ὅτι κυρία εἶναι ἡ ψυχή καί ὑπηρέτρια εἶναι τό
σῶµα. Τό σῶµα πρέπει νά ὑπηρετεῖ τά καλά καί θεοφιλῆ θελήµατα τῆς ψυχῆς, γιά νά
ἀπολαύσει καί αὐτό τήν ἀµοιβή καί τήν δόξα στόν µέλλοντα αἰῶνα. Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ
ἀπό τήν ψυχή χύνεται στό σῶµα καί θεώνεται καί αὐτό καί νικάει τήν φθορά, ὅπως τό
βλέπουµε στά ἅγια Λείψανα!
2. Αὐτός, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος, ἀδελφοί, ὁ ἀπό σῶµα καί ψυχή πλασµένος, ἔγινε γιά
τόν Θεό, ἀφοῦ µάλιστα, µόνο αὐτός, εἶναι «κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ». Ὁ ἄνθρωπος, ὅπως µᾶς
τό εἶπε στό τέλος τό σηµερινό Εὐαγγέλιο, ἔγινε γιά τήν «Βασιλεία τοῦ Θεοῦ». Καί τήν
προηγούµενη Κυριακή τό Εὐαγγέλιο ἔλεγε πάλι γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἄρα πρόκειται γιά σοβαρό θέµα. Ὅταν δέ λέµε «Βασιλεία τοῦ Θεοῦ», στήν οὐσία καί τό πραγµατικό της νόηµα, ἐννοοῦµε τήν δόξα τοῦ Θεοῦ, τήν ἕνωση µαζί Του, ἐννοοῦµε τήν
θέωση, τήν ἁγιότητα. Καί ἀφοῦ, λοιπόν, ὁ σκοπός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ, ἄρα αὐτήν κατά πρῶτο καί κύριο λόγο πρέπει νά ζητεῖ ὁ ἄνθρωπος. Γι᾿ αὐτό καί
ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστός µᾶς εἶπε σήµερα καθαρά καί ξάστερα: «Ζητεῖτε πρῶτον
τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ταῦτα πάντα (δηλαδή, τά ἀναγκαῖα γιά τήν ζωή µας) προστεθήσεται ὑµῖν». Τό πρῶτο, λοιπόν, γιά τό ὁποῖο πρέπει νά ἀγωνιζόµαστε καί νά φροντίζουµε νά ἔχουµε, καί νά λυπούµαστε ἄν δέν τό ἔχουµε, εἶναι τό νά νοιώθουµε µέσα
µας τόν Θεό καί τόν δικό Του γλυκασµό. Γιατί, γι᾿ αὐτό, ξαναλέω, πλαστήκαµε, ἀδελφοί
µου χριστιανοί. Πλαστήκαµε γιά τόν Θεό.
Ἀλλά πῶς θά πετύχουµε νά γευόµαστε τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Σ᾿ αὐτό βέβαια, κατά
πρῶτο λόγο, θά ἀπαντήσουµε ὅτι θά τό πετύχουµε µέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Χωρίς τήν
Χάρη τοῦ Θεοῦ, χριστιανοί µου, οὔτε ἕνα βῆµα δέν µποροῦµε νά κάνουµε στήν πνευµατική ζωή. Γιά ὅλα, λοιπόν, ἀλλά καί γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἰδιαίτερα, πρέπει νά
ζητᾶµε νά µᾶς βοηθάει καί νά µᾶς ἐνισχύει ὁ Θεός µέ τήν Χάρη Του. Ἀλλά, πιό συγκεκριµένα, ἐµεῖς, ἀπό τήν πλευρά µας, τί πρέπει νά κάνουµε γιά νά γευθοῦµε τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Ὁ Κύριός µας, ἀδελφοί, µᾶς εἶπε σήµερα στό Εὐαγγέλιό Του καί ἕνα
ἄλλο δεύτερο λόγο. Μᾶς εἶπε: Γιά νά περπατάει σωστά ὁ ἄνθρωπος, πρέπει νά ἔχει καλό
µάτι. Ἄν τό µάτι του εἶναι βλαµµένο, τότε σκόνταψε καί ἔπεσε καί κτύπησε. Τό ἴδιο καί
στά πνευµατικά. Γιά νά βαδίζει καλά ὁ ἄνθρωπος στοῦ Θεοῦ τήν στράτα, πού ἔλεγε
παλαιά ἡ γιαγιά, τήν στράτα πού πάει γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πρέπει ὁ νοῦς του –
αὐτό εἶναι τό µάτι τῆς ψυχῆς – νά εἶναι καθαρός. Ἀλλά – ἄς παρατηρήσουµε – τό
κείµενο δέν λέει «καθαρός», ἀλλά λέει «ἁπλοῦς». ∆ηλαδή, ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου νά µήν
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εἶναι «µπερδεµένος» µέ ἄλλες σκουτοῦρες καί ἔννοιες, ἀλλά νά εἶναι κολληµένος στόν
Θεό. Νά τό πάρει µέ πολύ ζῆλο καί νά πεῖ ὅτι θέλω νά βρῶ τόν Θεό καί νά κάνω ὅ,τι
ἀρέσει σ᾿ Αὐτόν. Θέλω νά εἶµαι αἰώνια µ᾿ Αὐτόν. Ἄν τώρα ὁ νοῦς του, δηλαδή, ἡ ψυχή
του, δέν εἶναι «ἁπλῆ», ἀλλά εἶναι πολυσύνθετη στίς ἐπιθυµίες της καί ἐπιδιώξεις της
γιά γήινα πράγµατα, τότε εἶναι σάν νά δουλεύει σέ δύο ἀφεντικά καί δέν θά πετύχει νά
εὐαρεστήσει κανένα ἀπό τούς δύο. Ὁ Κύριος µᾶς εἶπε πάλι σήµερα ὅτι δέν µπορεῖτε νά
δουλεύετε σέ δύο κυρίους (στίχ. 24)!
3. Ἀλλά γιά νά προλάβω µία παρεξήγηση πολλῶν, µή νοµίσετε ὅτι ὁ Χριστός µᾶς
λέει νά ἀσχολούµαστε µονόπλευρα µέ τά πνευµατικά καί νά παραµελοῦµε ἐντελῶς τά
σωµατικά. Ὄχι! Εἴπαµε ὅτι καί ἡ ψυχή καί τό σῶµα εἶναι ἀπό τόν Θεό. Ἀλλά τήν
προτεραιότητα θά τήν ἔχουν τά πνευµατικά. Καί τότε, µέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, θά
µᾶς πᾶνε ὅλα καλά. Ἄν κύρια ἔγνοια καί κύριο ἔργο µας ἔχουµε τό νά ἀρέσουµε στόν
Θεό, τότε καί ἡ οἰκογένειά µας θά ἔχει τά ἀναγκαῖα καί τίποτε τό ἀναγκαῖο δέ θά λείπει
ἀπό τό σπίτι καί ὑγεία θά ἔχουµε καί τήν καλή πρόοδο τῶν παιδιῶν µας θά χαιρόµαστε.
Γιατί ὁ Κύριος µᾶς εἶπε σήµερα: «Ζητεῖτε πρῶτον τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ταῦτα
πάντα (δηλαδή, ὅλα τά ἀναγκαῖα γιά τήν ζωή µας) προστεθήσεται ὑµῖν».
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ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
Κυριακή 24 Ἰουνίου 2018

1. Ἡ περίοδος αὐτή, τήν ὁποία τώρα διερχόµαστε, ἀδελφοί χριστιανοί, ἐκκλησιαστικά λέγεται περίοδος τοῦ Ματθαίου, γιατί εἴπαµε ὅτι τά Εὐαγγελικά ἀναγνώσµατα εἶναι ἀπό τό
κατά Ματθαῖον ἅγιο Εὐαγγέλιο. Ἀλλά σήµερα ἀκούσαµε εὐαγγελική περικοπή ἀπό τό κατά
Λουκᾶν Εὐαγγέλιο. Γιατί ἄλλαξε ἡ σειρά; Γιατί σήµερα, χριστιανοί µου, ἔχουµε ἑορτή, ἔχουµε
µεγάλη ἑορτή. Σήµερα ἑορτάζουµε τό γενέθλιο τοῦ Προδρόµου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Καί
χάριν αὐτῆς τῆς µεγάλης ἑορτῆς ἄλλαξε γιά σήµερα ἡ σειρά τοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσµατος.
Ἀλλά µή νοµίζετε ὅτι σέ κάθε ἑορτή θά µποροῦµε νά ἀλλάζουµε τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσµα.
Μόνο ἡ Παναγία, µόνο ὁ Πρόδροµος καί οἱ ἑορτές τῶν Ἱεραρχῶν ἔχουν τήν δύναµη νά ἀλλάζουν τό Εὐαγγέλιο. Ἔτσι, λοιπόν, τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσµα σήµερα εἶναι ἀπό τό κατά
Λουκᾶν Εὐαγγέλιον, πού µιλάει γιά τήν γέννηση τοῦ Προδρόµου.
2. Ἀλλά κάποιο ἄλλο σχετικό θέµα ἤθελα νά θίξω τώρα, ἀδελφοί. Γνωρίζουµε ὅτι τούς
ἁγίους ἑορτάζουµε τήν ἡµέρα τοῦ θανάτου τους, τήν ἡµέρα τῆς τελευτῆς τους. Γιατί, λοιπόν,
σήµερα ἑορτάζουµε τό γενέθλιο τοῦ Προδρόµου; Ἀκοῦστε, χριστιανοί! Τά γενέθλια, πραγµατικά, δέν εἶναι χριστιανική ἑορτή. Κανενός ἁγίου ἡ Ἐκκλησία µας δέν ἑορτάζει γενέθλια,
πλήν µόνο τῆς Παναγίας µας καί τοῦ Προδρόµου. Γιατί ἡ γέννηση τῆς Παναγίας καί τοῦ
Προδρόµου προµηνύουν τόν ἐρχοµό τοῦ Χριστοῦ, πού ἔφερε τήν σωτηρία τοῦ κόσµου. Ἐπαναλαµβάνω ὅτι τά γενέθλια, πού ἑορτάζουν καί σήµερα οἱ χριστιανοί καί µάλιστα τά νέα
παιδιά, δέν εἶναι χριστιανική ἑορτή. Καί πρέπει νά καταργηθοῦν. Γιατί νά ἑορτάσω στά γενέθλιά µου; Γιατί γεννήθηκα ἐγώ; Ὅπως ἀπέδειξε ἡ ζωή µου, ὅλο ἁµαρτίες κάνω... ∆έν θά
προσπεράσουµε βέβαια ἀδιάφορα τήν ἡµέρα τῆς γέννησής µας, ἀλλά θά σταθοῦµε σοβαρά τήν
ἡµέρα αὐτή καί θά σκεφθοῦµε τά ἁµαρτήµατά µας καί τά λάθη µας καί θά πάρουµε ἀπόφαση
γιά µιά νέα καλύτερη πορεία στά ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς µας. Τό νά θεωροῦµε ὅµως τήν
ἡµέρα τῶν γενεθλίων µας ὡς ἡµέρα κοσµικῶν διαχύσεων καί νά τήν περνᾶµε χωρίς καµιά
σωστή σκέψη γιά τήν διόρθωσή µας, δέν εἶναι καθόλου χριστιανικό. Ἡ ἡµέρα τῶν γενεθλίων
µας καταντᾶ ἁµαρτωλή ἡµέρα. Μή λησµονοῦµε δέ ὅτι ἑορτή τῶν γενεθλίων του ἔκανε καί ὁ
βασιλιᾶς Ἡρώδης· ἀλλά στήν ἁµαρτωλή αὐτή ἑορτή κόπηκε ἡ τιµία Κεφαλή τοῦ Προδρόµου,
πού ἑορτάζουµε σήµερα.
3. Εἶναι µεγάλη, ξαναλέγω, ἀδελφοί χριστιανοί, ἡ ἑορτή πού γιορτάζουµε σήµερα. Καί
εἶναι µεγάλη, γιατί εἶναι µέγας ὁ Τίµιος Πρόδροµος, πού γιορτάζουµε τό γενέθλιό του. Τό
πόσο µέγας εἶναι ὁ Πρόδροµος φαίνεται ἀπό τήν σηµερινή εὐαγγελική περικοπή.
(α) Ἡ περικοπή αὐτή εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ κατά Λουκᾶν Εὐαγγελίου. Σ᾿ αὐτήν ὁ Εὐαγγελιστής µᾶς λέει ὅτι θέλει νά συντάξει ἕνα βιβλίο, τό ὁποῖο νά περιέχει τά γεγονότα τά σχετικά
µέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, µέ βάση τίς µαρτυρίες τῶν αὐτοπτῶν καί αὐτηκόων µαρτύρων του.
Καί αὐτοί εἶναι οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι. Θέλει, δηλαδή, ὁ Λουκᾶς νά συντάξει Εὐαγγέλιο, πού νά
περιέχει τήν ζωή καί τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Καί ἀµέσως ἀρχίζει τόν λόγο του µέ τήν
γέννηση τοῦ Προδρόµου Ἰωάννου. ∆ηλαδή, ὁ Πρόδροµος εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου! Τό
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λέγει αὐτό καθαρώτερα τό κατά Μᾶρκον Εὐαγγέλιο, πού ἡ σύγχρονη θεολογική σπουδή τό
θέλει ὡς πρῶτο χρονολογικά Εὐαγγέλιο. Λέγει, λοιπόν, ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος: «Ἀρχή τοῦ
Εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ». Καί ἀµέσως-ἀµέσως στήν συνέχεια ὁµιλεῖ καί
αὐτός γιά τόν Πρόδροµο Ἰωάννη. Εἶναι µέγας, λοιπόν, ἀδελφοί µου χριστιανοί, ὁ Πρόδροµος,
γιατί εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ προάγγελος τοῦ ἐρχοµοῦ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ γέννηση
τοῦ Προδρόµου συνδέεται ἄµεσα µέ τήν γέννηση τοῦ Μεσσία, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ
Προφῆτες στήν Παλαιά ∆ιαθήκη εἶχαν προαναγγείλει ὅτι ἡ ἔλευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ,
πού ἔφερε ὁ Μεσσίας, συνδέεται µέ κρίση. Ἄλλοι θά τήν δεχθοῦν καί ἄλλοι θά τήν ἀπορρίψουν.
Ἀπό τήν κρίση δέ αὐτή θά ἐκφύγουν ὅσοι µετανοήσουν. Γι᾿ αὐτό πρίν ἀπό τήν ἔλευση τοῦ
Χριστοῦ ἦλθε ὁ Πρόδροµος µέ τό κήρυγµά του, «µετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν
οὐρανῶν». Ἐκεῖνο τό «γάρ», λέγουν οἱ ἑρµηνευτές, αἰτιολογεῖ αὐτό ἀκριβῶς πού εἴπαµε. Τό
νά µετανοήσουν, δηλαδή, οἱ ἄνθρωποι, γιά νά ἀποφύγουν τήν κρίση πού θά φέρει ὁ Μεσσίας.
Καί ὡς «κρίση» θά νοήσουµε, ὅπως εἴπαµε, τό νά δεχθοῦν ἤ νά ἀπορρίψουν οἱ ἄνθρωποι τό
κήρυγµα τοῦ Χριστοῦ, τήν Βασιλεία Του. Ἄν ὑπακούσουν στό κήρυγµα τοῦ Προδρόµου περί
µετανοίας, θά δεχθοῦν ἔπειτα προετοιµασµένοι καί τό κήρυγµα τοῦ Χριστοῦ καί θά σωθοῦν·
ἄν ὅµως δέν δεχοῦν τό προπαρασκευαστικό κήρυγµα τοῦ Προδρόµου περί µετανοίας, θά ἀπιστήσουν καί στόν Μεσσία Ἰησοῦ Χριστό καί θά καταδικασθοῦν.
(β) Εἶναι µέγας ὁ Πρόδροµος Ἰωάννης, ἀγαπητοί µου, ὅπως φαίνεται ἀπό τό σηµερινό
Εὐαγγέλιο, γιατί γεννήθηκε, «οὐδέ ἐκ θελήµατος σαρκός, οὐδέ ἐκ θελήµατος ἀνδρός», ὅπως
λέγει κάπου ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ἀλλά διά τοῦ θελήµατος τοῦ Θεοῦ (Ἰωάν. 1,13). Ὁ
πατέρας του Ζαχαρίας ἦταν µεγάλος στήν ἡλικία καί ἡ γυναίκα του Ἐλισάβετ τό ἴδιο, ἀλλά
αὐτή ἦταν καί στεῖρα. Οἱ στεῖρες γυναῖκες πού ἀναφέρει ἡ Παλαιά ∆ιαθήκη ὅτι ἐγέννησαν
(ἡ Σάρρα, ἡ Ρεβέκκα, ἡ Ἄννα κ.ἄ.) προµηνύουν τήν παρθενική γέννηση τῆς Παρθένου Μαρίας. Λέγει κάπου ὁ Χρυσόστοµος στόν χριστιανό: «Ἄν σέ ρωτάει ὁ Ἰουδαῖος, πῶς ἔτεκεν ἡ
Παρθένος, νά τοῦ λέγεις καί σύ: Πῶς ἔτεκεν ἡ στεῖρα;». Καί µάλιστα ἐδῶ στίς στεῖρες εἶναι
δύο ἐµπόδια: Καί ἡ στειρότητα καί τό µεγάλο τῆς ἡλικίας. Στήν γέννηση, λοιπόν, τοῦ Τιµίου
Προδρόµου φαίνεται καθαρά ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐπέµβασή Του σ᾿ αὐτήν.
Ἀλλά τήν νέα σωτήρια κατάσταση, πού θά ἔλθει µέ τήν γέννηση τοῦ Προδρόµου Ἰωάννου,
τήν εἶπε σήµερα πολύ ὡραῖα καί δυνατά ὁ πατέρας του Ζαχαρίας στόν λόγο του µετά τήν
λύση τῆς ἀλαλίας του (βλ. 1,67-79). Ὁ Θεός – εἶπε – ἑτοιµάζει τήν λύτρωση γιά τόν λαό
Του, ὅπως εἶχε ὑποσχεθεῖ ἀπό παλαιά, καί ὁ υἱός του ὁ Ἰωάννης θά δώσει γνώση σωτηρίας
στόν λαό, σωτηρίας πού ἐπιτυγχάνεται µέ τήν ἄφεση τῶν ἁµαρτιῶν τους (στίχ. 77).
– Χριστιανοί µου, τελείωσα καί συγγνώµη πού σᾶς ἄργησα. Σάν τέλος τοῦ ταπεινοῦ µου
κηρύγµατος σᾶς λέγω µή ξεχνᾶµε νά προσευχόµαστε στόν Πρόδροµο Ἰωάννη, γιατί τοῦ δόθηκε εἰδική Χάρη ἀπό τόν Θεό νά πρεσβεύει γιά ᾿µᾶς. Μαζί µέ τό «Θεοτόκε Παρθένε» στήν
Παναγία µας µάθετε νά λέτε καί αὐτό τό τροπάριο στόν Τίµιο Πρόδροµο Ἰωάννη: «Βαπτιστά
τοῦ Χριστοῦ πάντων ἡµῶν µνήσθητι, ἵνα ρυσθῶµεν τῶν ἀνοµιῶν ἡµῶν. Σοί γάρ ἐδόθη Χάρις
πρεσβεύειν ὑπέρ ἡµῶν».
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ΚΥΡΙΑΚΗ Ε´ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. 8,28-9,1)

Κυριακή 1 Ἰουλίου 2018
ΚΥΡΙΑΚΟ∆ΡΟΜΙΟ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ
1. 1η Ἰουλίου σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί. Σᾶς εὔχομαι καλό μήνα. «Καλό μήνα»
ὅταν λέγω, ἐννοῶ καί καλά καί εὐχάριστα νά τά περάσουμε, μέ ὑγεία καί ἀγάπη μεταξύ μας, ἀλλά εὔχομαι καί τό καλύτερο ἀκόμη, τό μήνα αὐτό νά δώσει ὁ Θεός νά
μᾶς συμβεῖ κάποια πνευματική εὐκαιρία, ὥστε νά ἀγαπήσουμε περισσότερο τόν Κύριο
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί νά ἀνεβοῦμε πνευματικά.
Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί, λέγεται Ε´ Κυριακή τοῦ Ματθαίου καί ἀναφέρεται
στήν θεραπεία δύο δαιμονισμένων στήν χώρα τῶν Γαδαρηνῶν. Τήν χώρα ὅμως αὐτή
τό σημερινό Εὐαγγέλιο τήν ἔλεγε «Γεργεσηνῶν». Πραγματικά, ἡ πόλη, στήν ὁποία
ἔγινε τό θαῦμα, λεγόταν «Γέργεσα» καί σ᾽ αὐτήν ἔδειχναν τόν γκρεμό, ἀπ᾽ ὅπου οἱ
χοῖροι κατέπεσαν στήν θάλασσα. Πιθανόν ἡ περιοχή νά λεγόταν «χώρα τῶν Γαδαρηνῶν» καί ἡ Γέργεσα νά ἦταν μία παραθαλάσσια πόλη τῆς χώρας αὐτῆς. Σ᾽ αὐτήν
τήν πόλη λοιπόν πού πῆγε ὁ Χριστός τόν συνάντησαν δυό δαιμονισμένοι ἄνθρωποι
πού ἔβγαιναν ἀπό τά ἐκεῖ μνήματα. Ὁ εὐαγγελιστής σημειώνει ὅτι οἱ δαιμονισμένοι
αὐτοί ἦταν «χαλεποί λίαν». Ἦταν δηλαδή ἐπιθετικοί καί ἐπικίνδυνοι.
2. Κατά πρῶτον, χριστιανοί μου, νά ποῦμε ὅτι ὑπάρχει διάβολος καί ὡς ἔργο του
ἔχει νά πολεμᾶ τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας. Τό τελευταῖο μάλιστα βιβλίο
στήν σειρά τῶν βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ Ἀποκάλυψη, μιλάει γενικά γιά τόν ἀγώνα
μεταξύ τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ διαβόλου. Καί λέγει ὅτι στόν ἀγώνα αὐτόν θά νικήσει τελικά ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος θά συντρίψει τόν διάβολο μέ τήν δεύτερή Του Παρουσία.
Ὑπάρχει λοιπόν διάβολος καί ἐπιτίθεται ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων καί ἔτσι ἔχουμε τό
φαινόμενο τῶν δαιμονισμένων, γιά τό ὁποῖο μᾶς μιλάει ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Καί ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει εὐχές καί ἐξορκισμούς γιά περιπτώσεις τῶν δαιμονισμένων. Ὄχι ὅμως τό κάθε τί πού μᾶς συμβαίνει, ἕνα πονοκέφαλο, γιά παράδειγμα,
πού ἔχει φυσική αἰτία, νά τό ἑρμηνεύουμε ὅτι εἶναι περίπτωση δαιμονοπληξίας. – Καί
κάτι ἄλλο θά πῶ ἐδῶ γιά τήν περίπτωση τῶν δαιμονισμένων. Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος, ὅπως ἀκούσαμε σήμερα, ὁμιλεῖ γιά δύο δαιμονισμένους, ἀλλά οἱ εὐαγγελιστές
Μᾶρκος καί Λουκᾶς ὁμιλοῦν γιά ἕνα δαιμονισμένο. Γιατί αὐτή ἡ διαφορά; Πιθανόν οἱ
δύο Εὐαγγελιστές νά μιλοῦν μόνο γιά τον φοβερώτερο, τόν πιό ἐπικίνδυνο δαιμονισμένο, ἐνῶ ὁ Ματθαῖος ὁμιλεῖ καί γιά τούς δύο.
Ἀλλά, γιατί λέει ἡ περικοπή ὅτι οἱ δαιμονισμένοι κατοικοῦσαν στά μνήματα; «Ἐκ
τῶν μνημείων ἐξορμώμενοι», λέει τό κείμενο. Γιατί, ὅπως ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Χρυσόστομος, οἱ δαίμονες ἤθελαν νά κάνουν τούς ἀνθρώπους νά πιστεύσουν τό
ἀνόητο, ἀλλά ὀλέθριο δόγμα, ὅτι οἱ ψυχές τῶν πεθαμένων γίνονται δαίμονες καί μένουν στά μνήματα, πού εἶναι θαμμένα τά σώματά τους, καί ἀπό ἐκεῖ ἐπιτίθενται καί
ἑνώνονται μέ μερικούς καί αὐτοί δαιμονίζονται.
3. Οἱ δύο δαιμονισμένοι, ὅταν ἀντίκρυσαν τόν Ἰησοῦ Χριστό, «ἔκραξαν» ἀπό φόβο
καί δήλωσαν ὅτι δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ Αὐτόν, τόν ἀνακήρυξαν ὅμως ὡς «Υἱόν
τοῦ Θεοῦ» («τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ», τοῦ εἶπαν) καί ὅτι ἀκόμη ἦλθε πρίν
ἀπό τήν Δεύτερή Του Παρουσία, γιά νά τούς βασανίσει (στίχ. 20).
Ἀλλά ἀπό ποῦ κατάλαβαν οἱ δαίμονες ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί τόν
προσφώνησαν ἔτσι; Τό κατάλαβαν ἀπό τό ὅτι τούς ἐπείραξε ἡ θεϊκή Του ἀκτίνα. Γιατί
ἡ θεϊκή δόξα βασανίζει τόν διάβολο καί ὅσους εἶναι τοῦ διαβόλου. Γι᾽ αὐτό καί οἱ δαιμονισμένοι τοῦ Εὐαγγελίου σήμερα εἶπαν ὅτι βασανίζονται. Αὐτό θά συμβαίνει καί
στήν κόλαση. Οἱ κολασμένοι ἁμαρτωλοί δέν θά μποροῦν νά ἀντέξουν τήν θεϊκή δόξα,
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γιατί αὐτή θά τούς βασανίζει, ὅπως γιά παράδειγμα, ἕνας πού ἔχει ἀσθενικά μάτια
δέν μπορεῖ νά ἀντέξει τό λαμπρό φῶς τοῦ ἡλίου.
Ἀπό τά κηρύγματα τῶν προφητῶν οἱ δαίμονες ἄκουαν ὅτι ὁ Μεσσίας κατά τήν συντέλεια τοῦ κόσμου θά ἔλθει στήν γῆ γιά νά κρίνει τούς ἀνθρώπους καί τότε θά βασανίσει τούς δαίμονες. Ἀλλά βλέπουν οἱ δαίμονες ὅτι αὐτός ὁ βασανισμός τους ἔχει
ἀρχίσει ἀπό τώρα, ἐνωρίτερα. Γι᾽ αὐτό καί εἶπαν στόν Χριστό ὅτι ἦλθε «πρό καιροῦ»,
πρίν δηλαδή ἀπό τόν καιρό τῆς παγκόσμιας κρίσης.
4. Βλέποντες οἱ δαίμονες ὅτι θά χάσουν τήν κατοχή τους στούς δύο ἀνθρώπους,
παρακαλοῦν τόν Χριστό, ἄν τούς ἐκβάλει ἀπ᾽ αὐτούς, νά τούς ἐπιτρέψει νά πᾶνε στό
κοπάδι τῶν χοίρων, πού ἔβοσκαν οἱ Γεργεσηνοί. Ἄς μάθουμε ἀπ᾽ αὐτό, χριστιανοί
μου, ὅτι οἱ δαίμονες δέν ἔχουν ἐξουσία οὔτε στούς χοίρους, οὔτε στά γουρούνια!...
Πολύ δέ περισσότερο δέν ἔχουν ἐξουσία σέ ἐμᾶς, τά παιδιά τοῦ Θεοῦ, τά βαπτισμένα
καί μυρωμένα, πού κοινωνᾶμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί γινόμαστε
γι᾽ αὐτό χριστοφόροι καί θεοφόροι!
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐπέτρεψε νά εἰσέλθουν οἱ δαίμονες στούς χοίρους καί αὐτοί
δαιμονίστηκαν. Γιατί καί τά ζῶα δαιμονίζονται!... Καί ὅλο τό κοπάδι, λοιπόν, τῶν χοίρων ὅρμησε μέ μανία καί ὁρμή ἀπό τό πάνω μέρος τοῦ κρημνοῦ πρός τήν θάλασσα
καί πνίγηκαν σ᾽ αὐτήν.
Καί τώρα τό τελευταῖο: Πῶς ἀνταποκρίθηκαν οἱ κάτοικοι τῶν Γεργεσηνῶν σ᾽ ὅλο
αὐτό τό περιστατικό; Οἱ κάτοικοι τῶν Γεργεσηνῶν θά ἔπρεπε νά τρέξουν στόν Χριστό
καί νά τοῦ ποῦν χίλια εὐχαριστῶ γιά τό μεγάλο καλό, γιά τήν μεγάλη εὐεργεσία πού
ἔκανε στήν πόλη τους, μέ τό νά θεραπεύσει τούς δύο δαιμονισμένους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν
ἐγκαταλείψει τήν οἰκογένειά τους καί ζοῦσαν ἄθλια ζωή στά μνήματα. Καί ὅμως, ἔκαναν τό ἀκριβῶς ἀντίθετο: Ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς πόλης πῆγαν καί συνάντησαν τόν Χριστό καί τόν παρακάλεσαν νά φύγει ὄχι μόνο ἀπό τήν πόλη τους, ἀλλά καί ἀπό τά
σύνορά τους!... Ἀγνωμοσύνη, χριστιανοί μου, αὐτό, ἀγνωμοσύνη καί ἀχαριστία μεγάλη!...
Ἀλλά μήν τούς κατηγοροῦμε. Καί ᾽μεῖς σάν ἔθνος κάνουμε τό ἴδιο. Ἀντί νά χιλιοευχαριστοῦμε τόν Ἰησοῦ Χριστό, γιατί μᾶς ἔστειλε ἀποστόλους καί μᾶς ἔφεραν στήν
θεογνωσία, καί ἐμεῖς, πού λατρεύαμε τούς Δίες καί τούς κρασοπότηδες θεούς Διόνυσους καί τίς αἰσχρές Ἀφροδίτες, τώρα ἔχουμε τήν καθαρή καί ἀληθινή πίστη, ἐμεῖς,
λέγω, κάνουμε τό ἴδιο πού ἔκαναν οἱ Γεργεσηνοί: Διώχνουμε τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία ἀπό τά σχολεῖα μας, ξεκρεμᾶμε ἀπό τίς αἴθουσες διδασκαλίας τά ἱερά εἰκονίσματα,
καταργοῦμε τήν Κυριακή ἡμέρα ὡς ἡμέρα θείας λατρείας καί θεσπίζουμε διατάγματα
πού μεταβάλουν τήν πατρίδα μας, τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας, σέ χώρα Γαδαρηνῶν,
καί χειρότερα ἀκόμη: Σέ χώρα Σοδόμων καί Γομόρρων. Ἐντροπή μας!.. Ἄς μᾶς ἐλεήσει ὁ Κύριος γιά τήν ἀγνωμοσύνη μας καί τήν ἀσέβειά μας αὐτή καί ἄς μή μᾶς πάρει
τήν Χάρη Του και βουλιάξουμε καί ἀφανιστοῦμε ἐντελῶς...
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ´ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. 9,1-8)

Κυριακή 8 Ἰουλίου 2018
ΚΥΡΙΑΚΟ∆ΡΟΜΙΟ
«Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι»!
1. Ἁπλό καί σύντομο, ὅπως πάντα, θά εἶναι καί τό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί
μου χριστιανοί, καί παρακαλῶ να τό προσέξετε.
Θά ἀρχίσω μέ ἕνα ἐρώτημα. Κακό εἶναι ἡ ἀρρώστια, κακό καί ἡ ἁμαρτία. Ἀλλά ποιό
εἶναι μεγαλύτερο κακό; Ἡ ἁμαρτία ἤ ἡ ἀρρώστια; ῾Ο κόσμος, ὁ πολύς κόσμος πού
ἁμαρτάνει ἄφοβα καί εὐχάριστα, ὅπως πίνει ἕνα ποτήρι δροσερό νερό, «ὡς ψύχει λάκκος ὕδωρ, οὕτω ψύχει κακία αὐτῆς», ὅπως λέγει ὁ προφήτης (Ἰερ. 6,7), θά ἀπαντήσουν ὅτι ἡ ἀρρώστια εἶναι τό μεγαλύτερο κακό. Καί ὅμως, ἀδελφοί, ὅλα τά κακά καί
αὐτή ἡ ἀρρώστια καί αὐτός ὁ θάνατος προῆλθαν ἀπό τήν ἁμαρτία. Ἡ ἁμαρτία, λοιπόν,
πού ἔπραξε ὁ ἄνθρωπος μέ τήν ὑποκίνηση τοῦ Διαβόλου, αὐτή ἔφερε τό «φυσικό»
λεγόμενο κακό καί τήν ἀρρώστια καί τόν θάνατο ἀκόμη.
2. Τά λέγω αὐτά, ἀδελφοί, γιατί τά ἔλεγε τό ἅγιο Εὐαγγέλιο, πού ἀκούσαμε σήμερα
ΣΤ´ Κυριακή τοῦ Ματθαίου. Ἡ περικοπή πού ἀκούσαμε μᾶς ἔλεγε γιά ἕνα παραλυτικό,
τόν ὁποῖο ἔφεραν στό Χριστό πάνω σέ ἕνα κρεβάτι, γιά νά τόν θεραπεύσει βέβαια.
Καί ὅμως ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν τόν εἶδε, δέν τόν θεράπευσε, ἀλλά τοῦ εἶπε «τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου»! Γιατί; Γιατί ὁ Χριστός, περισσότερο ἀπό τήν παραλυσία τοῦ σώματος τοῦ ἀρρώστου ἔδωσε σημασία στήν παράλυτο ψυχή του, τήν
ἁμαρτωλή του ψυχή, ἡ ὁποία ἔφερε τήν παραλυσία τοῦ σώματος. Δηλαδή, ὁ παράλυτος αὐτός ζοῦσε ἀπό τήν νεότητά του πολύ ἁμαρτωλή ζωή. Βάλετε ξενύχτια, βάλετε
καταχρήσεις καί ἀσωτεῖες, πού ἔφθειραν τήν ὑγεία του μέχρι σημείου νά παραλύσει
καί τό σῶμα του. Καί ὁ Χριστός μας, πού θεραπεύει τέλεια τόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος καταφεύγει σ᾽ Αὐτόν, τοῦ θεράπευσε κατά πρῶτο λόγο τήν ἄρρωστη ψυχή του λέγοντάς
του «ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου».
3. Γιά νά πάρουμε τό μάθημά μας ἀπό τό σημερινό Εὐαγγέλιο, ἀδελφοί χριστιανοί,
καί νά ὠφεληθοῦμε πνευματικά, πρέπει νά βάλουμε τόν ἑαυτό μας στήν θέση τοῦ παραλύτου, γιατί ὁ καθένας μας ἔχει ἁμαρτήματα, ἄλλος λιγώτερα καί ἄλλος περισσότερα. Ὅλοι μας εἴμαστε ἁμαρτωλοί καί εἴπαμε ὅτι ἡ προσευχή ὅλων μας πρέπει νά
εἶναι τό, «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλό». Ἀφοῦ, λοιπόν, εἴμαστε
ἁμαρτωλοί, αὐτό πού πρέπει νά μᾶς νοιάζει, περισσότερο ἀπ᾽ ὅλα, εἶναι τό νά συγχωρηθοῦν τά ἁμαρτήματά μας. Γι᾽ αὐτό καί ὅταν τελειώνει ἡ ἡμέρα καί κάνουμε τήν
βραδυνή μας προσευχή, πού λέγεται «Ἀπόδειπνο», τόν πρῶτο ψαλμό πού λέμε εἶναι
τό «Ἐλέησόν με ὁ Θεός», μέ τόν ὁποῖο ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν
μας. Καί περιμένουμε ἀπό τόν Χριστό νά ἀκούσουμε μέσα μας τόν γλυκό Tου λόγο,
αὐτόν πού εἶπε στόν παράλυτο, «ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι».
Ἀλλά ἀκοῦστε, χριστιανοί, νά σᾶς πῶ ἕνα παρήγορο καί γλυκό λόγο, γιά νά χαρεῖτε.
Πρῶτα νά σᾶς πῶ ὅτι κανονικά ἐμεῖς οἱ βαπτισμένοι χριστιανοί δέν πρέπει νά πράττουμε καμμία ἁμαρτία. Καί δέν πρέπει νά κάνουμε καμμία ἁμαρτία γιατί ὅταν βαπτιστήκαμε ἀποταχθήκαμε τόν Σατανᾶ, τόν φτύσαμε (!), «ἔμπτυσον αὐτόν» μᾶς εἶπε ὁ
ἱερεύς, συνταχθήκαμε ἔπειτα μέ τόν Χριστό καί τό σῶμα τῆς ἁμαρτίας τό θάψαμε στά
ἁγιασμένα νερά τῆς κολυμβήθρας. Καί βγήκαμε ἔπειτα ἀπ᾽ αὐτήν ἀναστημένοι πνευματικά ἄνθρωποι. Ἀναγεννημένοι! Καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης μᾶς λέγει, «πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ» ( Α´ Ἰωάν. 3,9). Δέν ἐπιτρέπεται, λοιπόν,
ἐμεῖς οἱ βαπτισμένοι νά ἁμαρτάνουμε. Καί ὅμως ἁμαρτάνουμε, γιατί ρέπει ἡ φύση
μας πρός τό κακό. Τί θά γίνει, λοιπόν, μέ τά ἁμαρτήματά μας, πού κουβαλᾶμε μέσα
μας καί πάνω μας; Ἀκοῦστε, χριστιανοί μου, γιά νά χαρεῖτε. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πού σαρ-
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κώθηκε, ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας, ἔκανε τήν Ἐκκλησία Του καί ἔδωσε στούς ἱερεῖς Του
τήν Χάρη Του νά συγχωροῦν ἁμαρτήματα. Αὐτό γίνεται μέ ἕνα ἱερό Μυστήριο, πού
λέγεται «δεύτερο βάπτισμα»! Εἶναι τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης. Ὁ πιστός λέγει
στόν ἱερέα μέ μετάνοια καί ταπείνωση τά ἁμαρτήματά του καί ὁ ἱερεύς, ἐκ μέρους
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ λέγει τόν γλυκό λόγο «ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι»! Νά ἐξομολογεῖσθε, ἀδελφοί μου! Καί ἐγώ πηγαίνω καί ἐξομολογοῦμαι. Τά ἁμαρτήματά μας εἶναι
ὄγκος βαρύς. Καί ἄν δέν τά πετάξουμε, δέν χωρᾶμε νά περάσουμε ἀπό τήν στενή καί
τεθλιμμένη ὁδό, πού πάει στόν Παράδεισο. Πνευματικοί ὑπάρχουν παντοῦ. Νά πηγαίνετε νά ἐξομολογεῖσθε, σέ ὅποιον πνευματικό θέλετε καί ἀναπαύεσθε. Πάντως νά
πηγαίνετε νά ἐξομολογεῖσθε.
4. Ἀλλά θέλω νά σᾶς πῶ τώρα ἕνα λόγο πού μπορεῖ νά σᾶς φανεῖ περίεργος, θά σᾶς
τόν ἐξηγήσω ὅμως, γιά νά τόν καταλάβετε. Κατά πρῶτον πρέπει νά ξέρετε ὅτι ὅσα
ἁμαρτήματα ἐξομολογηθήκατε συγχωρέθηκαν ἀπόλυτα. Δηλαδή, εἶναι σάν νά μήν
ἔγιναν. Ἀλλά δέν ξέρω ἄν σᾶς ἔχει συμβεῖ, γιατί ἐμένα μοῦ συνέβηκε. Συμβαίνει νά
ἐξομολογούμαστε τά ἁμαρτήματά μας, ἀλλά μετά νά μήν ἔχουμε μέσα μας τήν χαρά
τῆς συγχώρησής τους. Σέ βίους δέ ἁγίων διάβασα ὅτι στό τέλος τῆς ζωῆς τους, ὅταν
παρέδιδαν τήν ψυχή τους στόν Κύριο, τότε τούς διδόταν ἡ πληροφορία τῆς ἀφέσεως
τῶν ἁμαρτιῶν τους. Καί δέν συγχωροῦνταν, λοιπόν, τά ἁμαρτήματά τους μέ τήν ἐξομολόγησή τους πού ἔκαναν συχνά;
Ἀκοῦστε, χριστιανοί, καί ζητῶ τήν προσοχή σας νά νοήσετε αὐτό πού θά σᾶς πῶ.
Μέσα μας ἔχουμε μία βρωμερή μηχανή πού λέγεται «σῶμα τῆς ἁμαρτίας». Αὐτή ἡ
μηχανή δουλεύει μέρα-νύχτα καί παράγει ἁμαρτήματα. Ὅταν πηγαίνουμε καί ἐξομολογούμαστε λέμε στόν πνευματικό αὐτές τίς παραγωγές τῶν ἁμαρτημάτων τῆς μηχανῆς αὐτῆς. Καί συγχωροῦνται βέβαια ὅσα ἁμαρτήματα ἐξομολογούμαστε. Ἀλλά τό
σῶμα τῆς ἁμαρτίας, ἡ βρωμερή μηχανή πού εἴπαμε, εἶναι μέσα μας καί δουλεύει συνεχῶς καί παράγει νέα ἤ καί τά ἴδια ἁμαρτήματα πού ἐξομολογηθήκαμε. Ἔτσι, ἐνῶ
ἐξομολογούμαστε, δέν ἔχουμε ἔπειτα τήν χαρά ὅτι καθαρίστηκε ἀπόλυτα ἡ ψυχή μας,
γιατί ξέρουμε τό κακό πού ὑπάρχει ἐγκαταστημένο μέσα μας, μέ τήν ἁμαρτωλή φύση
πού ἔχουμε, καί μᾶς κινεῖ πάντα στήν ἁμαρτία. Γι᾽ αὐτό, χριστιανοί μου, δέν φτάνει
μόνο ἡ ἐξομολόγηση, ἀλλά χρειάζεται καί ὁ ἀγώνας μας μετά ἀπό τήν ἐξομολόγηση,
γιά νά ξερριζώσουμε ἐντελῶς τό δένδρο τῆς ἁμαρτίας πού εἶναι βαθειά ριζωμένο
μέσα μας. Γιά νά καθαρίσουμε τήν ψυχή μας ἐντελῶς ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη, ὥστε
νά κλίνει ἀπόλυτα στόν Θεό καί νά ἀποστρέφεται τό κακό. Γι᾽ αὐτό καί αὐτά τά ἐξομολογηθέντα ἁμαρτήματά μας πρέπει πάλι νά τά σκεπτόμαστε καί νά πονᾶμε γι᾽ αὐτά,
γιά νά μήν τά ξαναπράξουμε. Ἔτσι καί ὁ Δαβίδ, ἐνῶ συγχωρέθηκε ἡ ἁμαρτία του,
ὅμως ὁ ἴδιος ἔλεγε, «ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός».
Εὔχομαι, χριστιανοί μου, νά νοιώθετε τήν χαρά τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν σας μέ
τήν συνεχῆ ἐξομολόγησή σας, ἀλλά καί μέ τόν ἀγώνα σας κατά τοῦ βρωμεροῦ πτώματος τῆς ἁμαρτίας, τοῦ «πτώματος τοῦ θανάτου», ὅπως τό λέγει ὁ ἀπόστολος
Παῦλος.
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ∆´ ΟΙΚ. ΣΥΝΟ∆ΟΥ
Κυριακή 15 Ἰουλίου 2018
Μνήμη τῆς Δ´ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου
ΟΙ ΔΥΟ ΦΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
1. Σήμερα, ἀδελφοί, ἡ ἡμερομηνία εἶναι 15 Ἰουλίου. Καί ἡ Ἐκκλησία μας καθόρισε
τήν Κυριακή μεταξύ 13ης καί 19ης Ἰουλίου, ὅπως δηλαδή εἶναι ἡ σημερινή Κυριακή, νά
ἑορτάζουμε τήν μνήμη τῶν θεοφόρων Πατέρων πού συνεκρότησαν τήν Τετάρτη Οἰκουμενική Σύνοδο στήν Χαλκηδόνα τό 451 μ.Χ. Καί ἦταν 630 περίπου οἱ Πατέρες αὐτοί. Ἡ
Σύνοδος αὐτή, ἀγαπητοί μου, πολέμησε καί ἀναθεμάτισε τόν μονοφυσιτισμό τοῦ Εὐτυχοῦς καί διετύπωσε μέ σαφήνεια τό δόγμα περί τῆς ἑνώσεως τῶν δύο φύσεων στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά νομίζω, καλοί μου χριστιανοί, ὅτι δέν καταλάβατε τίποτε ἀπό
αὐτό πού σᾶς εἶπα τώρα τελευταῖα, γιά τόν «μονοφυσιτισμό» καί γιά τήν «ἕνωση τῶν
δύο φύσεων στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ». Ἀλλά αὐτό εἶναι ἡ πίστη μας, τήν ὁποία διατύπωσαν στήν Χαλκηδόνα 630 ἅγιοι Πατέρες, αὐτό πού γιορτάζουμε σήμερα.
Σᾶς τό ἔχω πεῖ, χριστιανοί μου, πολλές φορές καί μέ πόνο ὅτι εἴμαστε ἀκατήχητοι.
Δέν ξέρουμε τά «δόγματα» τοῦ «Πιστεύω» μας. Οἱ αἱρετικοί ὅμως μονοφυσῖτες μᾶς
κάνουν καί σήμερα ζημιά καί ἐμεῖς δέν ξέρουμε νά τούς ἀποκρούσουμε. Τότε, τί λέμε
«κάτω ὁ Πάπας», ἀφοῦ δέν ξέρουμε νά ἀποκρούσουμε τό «φιλιόκβε» τῶν παπικῶν; Καί
τί πάλι λέμε ὄχι ἕνωση μέ τούς μονοφυσῖτες, ἀφοῦ δέν ξέρουμε τί φοβερή πλάνη εἶναι
ἡ αἵρεσή τους; Οὔτε καί πού ἔχουμε τό ἐνδιαφέρον νά τά μάθουμε αὐτά. Τά ἐνδιαφέροντα τῶν ἀνθρώπων καί αὐτῶν τῶν χριστιανῶν σήμερα εἶναι πολιτικά, οἰκονομικά, πατριωτικά, ἀλλά ὄχι θεολογικά. Γιά τό θέμα πού μιλάω, γιά τήν κατήχηση δηλαδή τῶν
χριστιανῶν, εἴχαμε μιά καλή ἐλπίδα ἀπό τά Σχολεῖα μας. Γιατί ἡ ἑλληνική παιδεία, ὡς
παιδεία Ὀρθοδόξου κράτους, πρέπει νά εἶναι «ὁμολογιακή», νά μαθαίνει δηλαδή ὁ μαθητής στό Σχολεῖο τήν Ὀρθόδοξη πίστη του, πού ἡ γιαγιά στό σπίτι του δέν ξέρει νά
τοῦ τήν πεῖ. Καί ἔτσι συνέβαινε μέχρι τώρα. Ἀλλά ἀπό ἐδῶ καί πέρα, μέ τούς ἀθέους
πού μπλέξαμε – τούς ὁποίους σεῖς ψηφίσατε –, καταστρέφεται τό εὐγενέστερο καύχημα τῆς χώρας μας, ἡ παιδεία γενικά, ἀλλά καταστρέφεται ἰδιαίτερα – καταστράφηκε
ἤδη – ἡ θρησκευτική ἀγωγή τῶν παιδιῶν μας. Ἐλπίδα μας τώρα ἀπομένουν μερικοί
εὐσεβεῖς δάσκαλοι καί θεολόγοι στά Σχολεῖα μας, οἱ ὁποῖοι δέν θά ὑπακούουν σέ ἄθεσμες καί ἀντίχριστες ἐντολές, ἀλλά εὐσυνείδητοι αὐτοί, θά κάνουν τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὁμολογιακό, ὅπως πρῶτα, καί καλύτερα ἀπό πρῶτα. Ἔτσι τά παιδιά μας θά
μαθαίνουν στά Σχολεῖα αὐτό πού πιστεύουμε καί πού γιορτάζουμε σήμερα. Θά μαθαίνουν δηλαδή γιά τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἕνωση τῶν δύο φύσεων σ᾽ Αὐτό,
ὅπως τό θέσπισαν στήν Χαλκηδόνα οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
2. Ἀλλά ἀκοῦστε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί λίγα λόγια ἀπό μένα γιά τό θέμα αὐτό.
Προσέξτε! Θά προσπαθήσω νά τά πῶ μέ ἁπλότητα ὅσο μπορῶ. Ἀκοῦστε: Ὁ Θεός μας
εἶναι Ἁγία Τριάδα. Ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς
Ἁγίας Τριάδας, ὁ Υἱός, σαρκώθηκε γιά τήν σωτηρία μας στήν Κοιλία τῆς Παναγίας μας
καί ἔγινε ἄνθρωπος. Αὐτό σημαίνει ὅτι στό Πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, πού ὡς Θεός
εἶχε τήν θεία φύση, τώρα, μέ τήν σάρκωσή Του στήν Παναγία, πῆρε καί ἀνθρώπινη
φύση. Ὥστε στό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τώρα ἔχουμε δύο φύσεις: Μία τήν θεία
φύση, αὐτή πού εἶχε στόν οὐρανό μέ τήν προαιώνια γέννησή Του ἀπό τόν Πατέρα («γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρός πρό πάντων τῶν αἰώνων», λέμε) καί μία τήν ἀνθρώπινη φύση,
αὐτή πού πῆρε σέ κάποιο χρόνο («ἐν χρόνῳ») μέ τήν παρθενική Του γέννηση ἀπό τήν
Μητέρα Παναγία. Δύο φύσεις λοιπόν στό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ θεία καί ἡ
ἀνθρώπινη φύση. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός λέγεται «Θεάνθρωπος».
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Ἀλλά ἄρχισαν τώρα οἱ μελέτες, γιά τό πῶς ἑνώθηκαν οἱ δύο αὐτές φύσεις στό ἕνα
Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιατί, ὅπως ξέρουμε λογικά καί ἀνθρώπινα, σέ ἕνα πρόσωπο ἁρμόζει μία φύση. Ἀλλά ἐδῶ στό ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑνώθηκαν
δύο φύσεις! Τό πράγμα φαίνεται θαυμαστό καί παράδοξο. Καί βέβαια τό πράγμα εἶναι
θαυμαστό καί παράδοξο, γιατί πρόκειται γιά θαῦμα! Σαρκώθηκε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ! Αὐτό
εἶναι τό μεγαλύτερο θαῦμα! Καί ἀφοῦ πρόκειται γιά θαῦμα, δέν ἐξηγεῖται λογικά καί
ἀνθρώπινα, ἀλλά τό κάνουμε δεκτό μόνο μέ τήν πίστη μας. Μερικοί ὅμως λογάδες καί
ἐγωιστές («ἐξυπνάκηδες») δέν θέλησαν νά δεχθοῦν τήν ἀλήθεια αὐτή μέ τήν πίστη,
ἀλλά θέλησαν νά τήν ἐξηγήσουν μέ τήν λογική. Καί μή μπορῶντας μέ τήν λογική νά
ἐξηγήσουν τό πῶς δύο φύσεις σέ ἕνα πρόσωπο, κατέληξαν νά ποῦν: Ἤ τό πρόσωπο
δέν εἶναι ἕνα ἤ οἱ φύσεις δέν εἶναι τέλειες! Ἔτσι, οἱ μέν, μέ ἀρχηγό τόν Νεστόριο –
πού ἦταν, παρακαλῶ, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (!) –, ἔλεγαν ὅτι ὁ Χριστός δέν
ἔχει ἕνα πρόσωπο, ἀλλά δύο. Ἕνα μέ τήν γέννησή Του ἀπό τόν Πατέρα καί τό ἄλλο μέ
τήν γέννησή Του στήν γῆ ἀπό τήν Μητέρα. Καί χώριζαν λοιπόν τά δύο αὐτά πρόσωπα.
Ἀλλά ἄλλοι, μέ ἀρχηγό τόν ἀρχιμανδρίτη Εὐτυχῆ, ἔλεγαν ὅτι δέν ἦταν τέλεια ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ· γιατί κατά τήν ἕνωσή της μέ τήν θεία φύση ἀπορροφήθηκε ἀπ᾽
αὐτήν καί δέν μπορεῖ τώρα νά ἐνεργήσει ἀνθρώπινα. Οἱ δεύτεροι αὐτοί αἱρετικοί ὀνομάστηκαν «μονοφυσῖτες», γιατί δέχονταν μία φύση στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τήν θεία
μόνο. Ἡ ἀνθρώπινη δέν ὑπάρχει, ἔλεγαν, γιατί ἀπορροφήθηκε ἀπό τήν θεία. Γιά τήν καταδίκη, λοιπόν, τῆς αἵρεσης τοῦ μονοφυσιτισμοῦ ἔγινε ἡ Δ´ Οἰκουμενική Σύνοδος στήν
Χαλκηδόνα τό 451, πού ἑορτάζουμε σήμερα. Τήν ἄλλη αἵρεση, τήν αἵρεση τοῦ Νεστορίου, τήν εἶχε καταδικάσει ἤδη ἡ Ἐκκλησία μας μέ τήν Γ´ Οἰκουμενική Σύνοδο στήν
Ἔφεσο τό 431.
3. Ἡ Δ´ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐκήρυξε δόγμα, πού τό εἶπε «ὅρον», δηλαδή ὅτι εἶναι
ὅριο, ὅτι εἶναι σύνορο, πού δέν πρέπει νά τό παραβοῦμε! Κήρυξε καί διατύπωσε, λοιπόν,
ἡ Σύνοδος πρῶτον μέν ὅτι ΕΝΑ εἶναι τό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, αὐτό τό Πρόσωπο
πού ἦταν στούς οὐρανούς, τό Πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά στό Πρόσωπο αὐτό
μέ τήν θεία φύση Του, κατά τήν σάρκωσή Του στήν Παναγία, ἑνώθηκε ἀκεραία καί ἡ
ἀνθρώπινη φύση. Δύο φύσεις τώρα στό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ θεία καί ἡ
ἀνθρώπινη φύση, διάφορες ἡ μία ἀπό τήν ἄλλη, ἀκέραιες καί τέλειες ὅμως καί οἱ δύο.
Καί κάθε μία φύση διατηρεῖ τίς ἰδιότητές της. Αὐτό ὅμως, τό ὅτι οἱ δύο φύσεις εἶναι
διάφορες καί τέλειες – ἀκέραιες, δέν σημαίνει ὅτι εἶναι χωριστές, γιατί ἑνώθηκαν καί
οἱ δύο σέ ἕνα Πρόσωπο. Τό ὅτι ὅμως πάλι ἑνώθηκαν οἱ δύο φύσεις σέ ἕνα Πρόσωπο
δέν σημαίνει ὅτι συγχύθηκαν καί ἀπετέλεσαν ἕνα νέο κατασκεύασμα, μεικτό ἀπό θεία
καί ἀνθρώπινη φύση. Ἀκόμη ἡ Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνας, γιά τήν ἀσφάλεια τοῦ «ὅρου»
της, διατύπωσε τέσσερα ἐπιρρήματα, πού πρέπει, ἀδελφοί, νά τά μάθουμε ἀπέξω, γιατί
ἐκφράζουν τήν πίστη μας. Τά ἐπιρρήματα αὐτά εἶναι: «Ἀσυγχύτως», «ἀτρέπτως», «ἀδιαιρέτως» καί «ἀχωρίστως»! Τό «ἀσυγχύτως» σημαίνει ὅτι οἱ δύο φύσεις δέν συγχύθηκαν στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἔμεινε ἡ κάθε μία τέλεια καί ἀκέραιη. Τό ἴδιο
σημαίνει καί τό ἄλλο ἐπίρρημα, τό «ἀτρέπτως»· ὅτι δηλαδή οἱ δύο φύσεις ἑνούμενες
δέν τράπηκαν στό νά κάνουν ἕνα ἄλλο σύνθετο πράγμα. Καί αὐτό πάλιν δέν σημαίνει
ὅτι οἱ δύο φύσεις στόν Χριστό εἶναι χωρισμένες καί διαιρεμένες. Ὄχι! Ἑνώθηκαν «ἀδιαιρέτως» καί «ἀχωρίστως», ὅπως λένε τά δύο τελευταῖα ἐπιρρήματα.
4. Μέ τόν ὅρο της αὐτό, ἀγαπητοί μου, ἡ Δ´ Οἰκουμενική Σύνοδος μᾶς ἔδωσε ἕνα
σωστό καί γλυκό Χριστό, ὅπως καί ἔτσι εἶναι ὁ Χριστός μας πού πιστεύουμε καί
ἀγαπᾶμε! Γιατί ὁ Εὐτυχής, πού ἔλεγε ὅτι ἡ θεία φύση ἀπερρόφησε τήν ἀνθρώπινη φύση,
εἶναι σάν νά ἔλεγε: «Ἄνθρωπε, μήν πλησιάσεις τόν Χριστό, μήν πᾶς μαζί του, γιατί θά
σέ «ἀπορροφήσει», θά σοῦ καταστρέψει τήν λογική καί ὅλα τά ἀνθρώπινα αἰσθήματά
σου»!... Ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία μας, ἀδελφοί χριστιανοί, μᾶς λέγει ὅτι κοντά στόν Ἰησοῦ Χριστό κρατᾶς καί ἐξευγενίζεις τήν ἀνθρωπιά σου καί θεώνεις τό εἶναι σου, χωρίς νά τό
καταστρέψεις.
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ΚΥΡΙΑΚΗ Η´ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. 14,14-22)

Κυριακή 22 Ἰουλίου 2018
ΚΥΡΙΑΚΟ∆ΡΟΜΙΟ
Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ «ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ»
1. Ὡραία πράγματα μᾶς εἶπε τό ἱερό Εὐαγγέλιο σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί. Καί ὅλα
βέβαια ὅσα γράφει τό Εὐαγγέλιο εἶναι ὡραῖα καί ὠφέλιμα. Ἀλλά θά πρέπει νά σκύβουμε
σ᾽ αὐτά, νά τά μελετοῦμε, γιά νά ὠφελούμαστε ἀπ᾽ αὐτά. Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἔλεγε
τό Εὐαγγέλιο ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔφαγαν μαζί μέ τόν Χριστό! Πολύ ὡραῖο αὐτό! Καί ᾽μεῖς
λοιπόν νά κάνουμε τό ἴδιο. Ναί! Ὅταν καθόμαστε νά φᾶμε, νά καλοῦμε καί τόν Χριστό
μαζί μας. Καί τόν καλοῦμε μέ τήν προσευχή. Ἔτσι πρέπει, ὦ χριστιανοί! Προτοῦ νά ἀρχίσουμε νά τρῶμε πρέπει πρῶτα νά κάνουμε τήν προσευχή μας καί νά καλοῦμε μέ αὐτή
τόν Χριστό νά εὐλογήσει τά φαγητά μας. Καί ὅταν τελειώσουμε, πάλι νά κάνουμε τήν
προσευχή μας εὐχαριστώντας τόν Χριστό γιά τό φαγητό πού μᾶς ἔδωσε. Γιατί ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, ὁ Θεός μας, ἔστειλε τήν βροχή καί χορτάριασαν οἱ ἀγροί καί καρποφόρησαν
τά δένδρα γιά νά έχουμε τροφή ἄνθρωποι καί ζῶα.
2. Τό φαγητό, ἀδελφοί μου, νά τό θεωροῦμε ἱερό πράγμα, γι᾽ αὐτό, ξαναλέγω, πρέπει
νά τό ἀρχίζουμε καί νά τό τελειώνουμε μέ προσευχή. Καί καλό καί ὡραῖο εἶναι τήν προσευχή γιά τό φαγητό στό σπίτι νά τήν κάνει τό μικρό παιδί. Ἀλλά στά μέρη μας καί γενικά στήν εὐλογημένη μας πατρίδα τό φαγητό τό θεωροῦμε καί ὡς εὐκαιρία ἀγάπης
μεταξύ μας. Τόν τραπέζωναν πρῶτα τόν ξένο οἱ ἄνθρωποι ἐδῶ. Μέ τό πτωχό βέβαια
φαγητό πού εἶχαν. Δέν μετράει τό πλούσιο φαγητό, ἀλλά ὁ τρόπος πού φέρεσαι καί
μιλᾶς καί ἡ ἀγάπη πού δείχνεις στόν ἄλλο.
3. Ἀλλά τό ἔθιμο αὐτό, ἀδελφοί, τό νά τρώγουν, δηλαδή οἱ ἄνθρωποι ὅλοι μαζί, δέν
εἶναι Γορτύνιο ἤ Μεγαλοπολίτικο, ἀλλά εἶναι χριστιανικό. Ναί! Οἱ πρῶτοι χριστιανοί μετά
τήν Θεία Λειτουργία καί τήν διδαχή (τό κήρυγμα) ἔτρωγαν ὅλοι μαζί! «Ἀγάπες» ἔλεγαν
τά δεῖπνα αὐτά. Ἔτσι οἱ πρῶτοι χριστιανοί μέ τίς «ἀγάπες» ἔνοιωθαν καί μέ αὐτό δεμένοι μεταξύ τους, ἔνοιωθαν ὅτι ἀποτελοῦν μία οἰκογένεια. Ἀλλά καί σήμερα ἐδῶ στά
εὐλογημένα μας χωριά στίς πανηγύρεις ἰδιαίτερα, μετά τήν Θεία Λειτουργία, τό ἴδιο
γίνεται. Καί σᾶς χαίρομαι ἰδιαίτερα, ἀγαπητοί μου, ἀπό τό θέαμα αὐτό καί σᾶς ἀπολαμβάνω ἀκόμη περισσότερο καί συγκινοῦμαι ὅταν σᾶς ἀκούω νά τραγουδᾶτε τά λεβέντικα
ἐκεῖνα τραγούδια τῆς πατρίδας μας, συνοδεύοντάς τα μάλιστα μέ χορό. Προσοχή, μήν
καταργηθεῖ τό ἔθιμο αὐτό, γιατί ἔσβησε τότε ἡ ἐπαρχία μας. Αὐτό μόνο μᾶς ἀπέμεινε.
Καί νά τραγουδᾶτε ἐκεῖνο τό τραγούδι πού λέει γιά τούς Κολοκοτρωναίους ὅτι «καβάλα
πᾶν στήν Ἐκκλησιά, καβάλα προσκυνᾶνε, καβάλα παίρνουν ἀντίδωρο ἀπ᾽ τοῦ παπᾶ τό
χέρι. Φλωριά ρίχνουν στήν Παναγιά...».
4. Τό ἔθιμο δέ αὐτό, χριστιανοί, γιά τό ὁποῖο σᾶς μιλάω, τό νά κάνουν, δηλαδή, οἱ
χριστιανοί «ἀγάπες» καί νά τρῶνε ὅλοι μαζί, εἶναι παρμένο ἀπό τήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή, κατά τήν ὁποία ὁ Χριστός μας εὐλόγησε τούς πέντε ἄρτους καί τούς
δύο ἰχθύες καί αὐτά πολλαπλασιάστηκαν καί ἔφαγαν ὅλοι μαζί, πλῆθος πολύ ἀνθρώπων.
Οἱ ἄνδρες μόνο ἦταν πέντε χιλιάδες, ἀλλά ἄς ὑπολογίσουμε ὡς πολύ πιό πολλές τίς γυναῖκες μέ τά παιδιά τους. Τό θαῦμα τοῦ Χριστοῦ πού ἀκούσαμε σήμερα στό Εὐαγγέλιο
τό τίμησε πολύ ἡ Ἐκκλησία μας καί γιά ἀνάμνησή του ἔχει τήν Ἀκολουθία πού λέγεται
«Ἀρτοκλασία». Ὅπως παντοῦ ἔτσι καί ἐδῶ οἱ χριστιανοί μας κάνουν «Ἀρτοκλασίες».
Τίς κάνουν γιά τιμή στόν ἅγιο πού ἑορτάζει ἤ γιά κάποιο προσωπικό τους οἰκογενειακό
συμβάν. Παρασκευάζουν δηλαδή πέντε μεγάλους ἄρτους, παίρνουν καί νάμα-κρασί καί
ὅλα αὐτά τά φέρνουν στήν Ἐκκλησία νά εὐλογηθοῦν ἀπό τόν ἱερέα. Ἀπό αὐτά πρέπει
νά πάρει γιά εὐλογία ὅλο τό ἐκκλησίασμα. Γιατί ἡ εὐχή λέγει: «Καί τούς ἐξ αὐτῶν μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου ἁγίασον». Ἀλλά παρατηρῶ μέ λύπη μου – ἄν τό
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παρατηρῶ καλά – ὅτι τό ἐκκλησίασμα πού εὐχήθηκε κατά τήν τελετή τῆς Ἀρτοκλασίας
δέν παίρνει τεμάχιο ἀπ᾽ αὐτήν. Γι᾽ αὐτό, τό σωστό πού πρέπει νά γίνεται εἶναι τό ἑξῆς:
Πρῶτα-πρῶτα ἀπό τούς πέντε ἄρτους, οἱ τέσσερις νά κόβονται σέ μικρά τεμάχια ἀπό
τό σπίτι καί ἕνας μόνο νά παραμένει ἀκέραιος καί νά εὐλογεῖται ὡς ἀντιπροσωπευτικός
καί τῶν πέντε. Αὐτόν τόν ἄρτο ἔπειτα τόν παίρνουν οἱ ἱερεῖς. Τούς ἄλλους τέσσερις,
πού εἶναι, ὅπως εἴπαμε, στό καλάθι κομμένοι, τούς παίρνει ὁ χριστιανός ἤ ἡ χριστιανή
πού κάνει τήν Ἀρτοκλασία καί ὅταν τελειώσει ἡ Θεία Λειτουργία ἤ ὁ Ἑσπερινός, στέκεται στήν πόρτα τοῦ Ναοῦ καί δίνει σέ ὅλους ὅσους ἐξέρχονται ἀπό ἕνα κομμάτι. Καί
ὁ καθένας ἀπ᾽ αὐτούς εὔχεται στόν προσφέροντα τήν βοήθεια καί τήν εὐλογία τοῦ
Θεοῦ γιά τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο τέλεσε τήν Ἀρτοκλασία. Ἀλλά πρέπει, ὅπως εἴπαμε,
οἱ ἄρτοι νά εἶναι κομμένοι ἀπό πρῶτα. Γι᾽ αὐτό ἐξ ἄλλου ἡ τελετή λέγεται «Ἀρτοκλασία»,
γιατί γίνεται «κομμάτια». «Κλάσματα», πού μαθαίναμε στό Σχολεῖο.
5. Ἀλλά ἡ μεγάλη τιμή πού ἔδωσε στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή ἡ Ἐκκλησία
μας φαίνεται ἀπό κάτι ἄλλο κατά πολύ-πολύ μεγαλύτερο καί ἱερώτερο. Θά ἤθελα νά
σᾶς βοηθήσω γιά νά τό βρῆτε μόνοι σας αὐτό. Δέν μοῦ λέτε, χριστιανοί, γιατί στήν
Ἀρτοκλασία φέρνουμε οἶνο, ἐνῶ στό θαῦμα τῆς διατροφῆς τῶν πεντακισχιλίων ἀνδρῶν
δέν ὑπῆρχε οἶνος; Ἐδῶ φαίνεται τό βαθύτερο νόημα πού δώσαμε στήν Ἀρτοκλασία.
Φέρνουμε οἶνο στήν Ἀρτοκλασία, ἄν καί στό σημερινό θαῦμα τῆς διατροφῆς τῶν πεντακισχιλίων δέν ὑπῆρχε οἶνος, γιατί τό θαῦμα αὐτό ἡ Ἐκκλησία τό εἶδε σάν εἰκόνα καί
σάν προετοιμασία τῶν ἀνθρώπων γιά τήν θεία Εὐχαριστία, αὐτό δηλαδή πού κάνουμε
στήν Θεία Λειτουργία φέρνοντας πρόσφορο καί οἶνο,
Στήν Θεία Λειτουργία, ἀδελφοί, πού τήν εἶπαν τό «γλέντι τῶν Ὀρθοδόξων», τρῶμε
καί πίνουμε! Γιατί ἀκοῦμε τόν ἱερέα νά μᾶς λέγει, «Λάβετε, φάγετε», «Πίετε ἐξ αὐτοῦ
πάντες». Πραγματικά, ὑπό τά ἁπλᾶ εἴδη τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου τρῶμε ἀληθινά τό
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί πίνουμε ἀληθινά τό Αἷμά Του! Ἡ Ἀρτοκλασία συνδέεται μέ τήν
Θεία Κοινωνία, γι᾽ αὐτό καί ἡ κανονική της θέση εἶναι κατά τόν Ἑσπερινό, ὡς μία ἁπλῆ
τροφή ὅλων γιά τήν Θεία Κοινωνία πού θά λάβουμε τήν ἄλλη μέρα μέ τήν Θεία Λειτουργία.
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ΚΥΡΙΑΚΗ Θ´ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. 14,22-34)

Κυριακή 29 Ἰουλίου 2018
ΚΥΡΙΑΚΟ∆ΡΟΜΙΟ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
1. ∆υνατό ὅπλο γιά τόν πνευµατικό µας ἀγώνα, ἀλλά καί ἀκούµπισµα καί δυνάµωµα γιά τόν ἀγώνα τῆς ζωῆς γενικά µᾶς δίνει ἡ σηµερινή εὐαγγελική περικοπή,
ἀδελφοί µου χριστιανοί. Στό Εὐαγγέλιο σήµερα ἀκούσαµε ὅτι ὁ Χριστός βιαζόταν νά
βρεθεῖ µόνος· γι᾿ αὐτό καί ἀνάγκασε τούς µαθητές Του νά µποῦν στό πλοῖο καί νά
πᾶνε στήν ἀπέναντι ὄχθη. Καί φρόντισε ὁ Χριστός, µᾶς εἶπε πάλι τό σηµερινό Εὐαγγέλιο, νά διαλύσει τά πλήθη γιά νά εἶναι µόνος Του. Τί σπουδαῖο ἔργο ἤθελε νά κάνει,
γιά νά βρεθεῖ µόνος Του, µᾶς τό λέγει ἀµέσως παρακάτω ἡ περικοπή. Ἤθελε νά προσευχηθεῖ! Καί ἀνέβηκε στό ὄρος, γιά νά προσευχηθεῖ µόνος Του. Καί ἔµεινε ἐκεῖ ψηλά
στό βουνό πολύ ὥρα. Γιατί ἦταν µέρα, ὅταν ὁ Χριστός πῆγε στό ὄρος. Ἀλλά µᾶς
λέγει τό Εὐαγγέλιο ὅτι καί ὅταν βράδυασε ἦταν στό ὄρος. Καί µετά τόν βλέπουµε
κατά τίς τρεῖς τό πρωί καί ἔπειτα νά ἐµφανίζεται στούς µαθητές Του. Ἄρα µέχρι
τότε ὁ Ἰησοῦς Χριστός προσευχόταν πάνω στό βουνό.
Ὡραῖο δίδαγµα αὐτό γιά ᾿µᾶς, ἀδελφοί χριστιανοί. Νά προσευχόµαστε! Πέραν ἀπό
τήν κοινή προσευχή πού κάνουµε µέ τούς ἄλλους στό Ναό, νά προσευχόµαστε καί
κατ᾿ ἰδίαν, κατά µόνας, ὅπως ἀκούσαµε στό σηµερινό Εὐαγγέλιο ὅτι ἔκανε ὁ Χριστός
µας. Ἐδῶ καί στίς δύο ἐπαρχίες µας, καί στήν Γορτυνία καί τήν Μεγαλόπολη, οἱ
µακαριστοί παποῦδες µας, παρά τήν πτώχεια τους, καί στούς κάµπους καί στά βουνά
µας, µᾶς ἔκτισαν ὡραῖα Ἐκκλησάκια. Εἶναι πολύ ὡραῖο, λοιπόν, χριστιανοί µου, νά
πᾶτε σέ ἕνα τέτοιο Ἐκκλησάκι καί νά σταθῆτε ἐκεῖ µόνοι σας γιά νά προσευχηθεῖτε.
Ὅποιος τό κάνει αὐτό µιµεῖται ἀκριβῶς αὐτό πού ἔκανε ὁ Χριστός, πού ἀνέβηκε στό
βουνό νά προσευχηθεῖ. Καί ἐκεῖ, µακρυά ἀπό τόν πολυτάραχο θόρυβο τοῦ κόσµου,
στήν σιγαλιά τῆς ἡµέρας ἤ τῆς νύκτας, στό µικρό ἐρηµοκλήσι, νοιώθει κανείς δυνατά
τό µεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ. Νοιώθει κανείς κοντά του καί µέσα του τόν Θεό! Χριστιανοί
µου, µέ τήν προσευχή νοιώθει κανείς τήν γλυκύτητα καί τό µεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ. Γι᾿
αὐτό χαρά καί εὐτυχία σ᾿ ἐκεῖνον πού προσεύχεται ἤρεµα καί καρδιακά καί νοιώθει
τήν γλυκύτητα τῆς ἐπικοινωνίας του µέ τόν Θεό, καί λυπηθεῖτε τόν ἄλλο, πού µπορεῖ
νά εἶναι πλούσιος καί ἄρχοντας, ἀκόµη δέ καί µορφωµένος, ἀλλά νά µή γεύθηκε αὐτήν
τήν χαρά, τήν πιό γλυκιά χαρά τοῦ ἀνθρώπου, τήν χαρά καί γλυκύτητα τῆς προσευχῆς.
2. Καί γιατί νά προσευχόµαστε; Ὁ πρῶτος λόγος γιά τόν ὁποῖο πρέπει νά προσευχόµαστε, ἀγαπητοί µου, εἶναι λόγος ἀνάγκης· εἶναι γιά νά µιλήσει ἡ ψυχή µας µέ
τόν Θεό. Πρέπει νά µᾶς εἶναι ἀνάγκη αὐτό. Ἄν εἶναι ἀνάγκη ψυχῆς γιά τό παιδί νά
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µιλάει µέ τήν µάνα του καί ἡ µάνα µέ τό παιδί, πρέπει νά µᾶς εἶναι πιό µεγάλη ἀνάγκη
νά µιλᾶµε, νά προσευχόµαστε στόν ∆ηµιουργό µας Θεό.
Ἀλλά ὑπάρχει καί ἄλλος λόγος, ἀδελφοί, γιά τόν ὁποῖο πρέπει καί ἐπιβάλλεται νά
προσευχόµαστε. Καί ὁ λόγος αὐτός εἶναι γιά τά ὅσα µᾶς συµβαίνουν σ᾿ αὐτήν τήν
ταλαίπωρη ζωή. Ἡ ζωή αὐτή, ὅπως τό λέει παραστατικά ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ ζωή αὐτή
εἶναι «µιά λεκάνη πού ἔχει τά δάκρυά µας». «Κοιλάδα τοῦ κλαυθµῶνος» (Ψαλµ.
83,7)! Ἤ, γιά νά µιλήσω µέ ἄλλη εἰκόνα, πού ἔλεγε σήµερα τό Εὐαγγέλιο, ἡ ζωή
αὐτή µοιάζει µέ µιά θάλασσα. Καί ἡ θάλασσα αὐτή δέν εἶναι ἤρεµη καί γαλήνια –
ἄχ, θάλασσα µπαµπέσα! – ἀλλά ἡ θάλασσα τῆς ζωῆς εἶναι τρικυµισµένη. Ὑψώνονται
τά κύµατά της καί κτυπᾶµε τά πλοιαράκια µας, δηλαδή τήν οἰκογένεια τοῦ καθενός
µας, καί κινδυνεύουµε νά βουλιάξουµε. Καί γιά τό πλοῖο πού ἦταν µέσα οἱ Μαθητές,
µᾶς εἶπε σήµερα τό Εὐαγγέλιο, ὅτι «ἦν βασανιζόµενον ὑπό τῶν κυµάτων»! Μᾶς
κτυπᾶνε τά κύµατα τῆς ἁµαρτίας καί τῆς ἀδικίας, τοῦ πόνου καί τῶν θλίψεων, µᾶς
κτυπᾶνε καί µᾶς πληγώνουν καί κινδυνεύουµε νά πνιγοῦµε.
Ἀπό ποῦ τώρα σ᾿ αὐτά τά κακά πού µᾶς συµβαίνουν, χριστιανοί µου, ἀπό ποῦ θά
βροῦµε βοήθεια; Ὅλοι εἶναι ἀδύναµοι, ἀλλά εἶναι καί ψεῦτες. Ὅλοι µᾶς ἀπάτησαν.
Ποῦ θά καταφύγουµε γιά βοήθεια καί στηριγµό; Ἀλλά ἔχουµε ὡς ὅπλο δυνατό καί
παντοδύναµο τήν προσευχή. Αὐτή τήν σύντοµη προσευχή, πού εἶπε ὁ Πέτρος στόν
Χριστό, ὅπως ἀκούσαµε στό σηµερινό Εὐαγγέλιο. Ὅταν ὁ Πέτρος εἶδε στήν θάλασσα
νά σηκώνονται ψηλά τά κύµατα καί ὁ ἄνεµος νά εἶναι δυνατός, φοβήθηκε, γιατί
ἄρχισε νά βουλιάζει, καί εἶπε δυνατά: «Κύριε, σῶσον µε»! Καί ὁ Χριστός ἅπλωσε
τό παντοδύναµο χέρι Του καί τόν ἔσωσε ἀπό τόν πνιγµό. «Κύριε, σῶσόν µε», µικρή,
σύντοµη, ἀλλά δυνατή ἡ προσευχή αὐτή, χριστιανοί µου. Νά τήν λέµε τακτικά κάθε
µέρα καί πολλές φορές τήν ἡµέρα. «Κύριε, σῶσόν µε»! Νά τήν λέτε καί γιά τούς
ἄλλους. «Κύριε, σῶσε τά παιδιά µου», «Κύριε, σῶσε τήν πατρίδα µας», «Κύριε,
σῶσε ὅλους τούς χριστιανούς». «Κύριε, σῶσον τόν λαόν Σου καί εὐλόγησον τήν κληρονοµίαν Σου»!
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ΚΥΡΙΑΚΗ Ι´ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. 17,14-23)

Κυριακή 5 Αὐγούστου 2018
ΚΥΡΙΑΚΟ∆ΡΟΜΙΟ

ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ
1. Αὔριο, ἀδελφοί χριστιανοί, ἡ ἁγία µας Ἐκκλησία ἔχει µία µεγάλη ∆εσποτική ἑορτή.
Ἑορτάζουµε τήν Μεταµόρφωση τοῦ Σωτῆρος µας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ τήν Μεταµόρφωση
ἔλαµψε ἡ δόξα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἀποδείχθηκε δυνατά ἡ θεότητά Του. Ἡ σηµερινή
εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσαµε συνδέεται µέ τήν Μεταµόρφωση τοῦ Χριστοῦ καί γι᾿
αὐτό ἡ Ἐκκλησία µας καθόρισε νά διαβάζεται σήµερα, τήν Κυριακή πρίν ἀπό τήν Μεταµόρφωση.
Ἀλλά πῶς συνδέεται ἡ σηµερινή εὐαγγελική περικοπή µέ τήν Μεταµόρφωση; Ὅπως
µᾶς διηγοῦνται τά ἅγια Εὐαγγέλια, ἀδελφοί, ἡ Μεταµόρφωση ἔγινε λίγο πρίν ἀπό τόν
σταυρικό τοῦ Χριστοῦ. Καί ἔγινε τότε γιά νά µάθουν οἱ µαθητές ὅτι ὁ Χριστός δέν πάσχει
ἀπό ἀδυναµία, γιατί εἶναι Θεός, ὅπως τό δείχνει ἡ Μεταµόρφωση. Πάσχει ἑκούσια, µέ τήν
θέλησή Του, γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι λέγει τό κοντάκιο τῆς ἑορτῆς, πού
ἀκούσαµε καί σήµερα, σάν προεόρτιο ὕµνο. Λέγει ὅτι ὁ Χριστός µεταµορφώθηκε στό ὄρος
ἐνώπιον τῶν µαθητῶν Του, «ἵνα ὅταν (οἱ µαθητές) σέ ἴδωσι σταυρούµενον τό µέν πάθος
νοήσωσιν ἑκούσιον...».
Πῶς συνδέεται, λοιπόν, τό σηµερινό Εὐαγγέλιο, πού µίλαγε γιά τήν θεραπεία ἑνός σεληνιαζοµένου νέου, µέ τήν Μεταµόρφωση τοῦ Χριστοῦ; Ἄν προσέξατε, ἀδελφοί, τό σηµερινό
Εὐαγγέλιο µιλοῦσε στό τέλος του γιά τό πάθος τοῦ Χριστοῦ, ὅτι θά τόν συλλάβουν οἱ ἐχθροί
Του καί θά τόν θανατώσουν. Μέ αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἀναφορά στήν σταύρωση τοῦ Χριστοῦ
συνδέεται ἡ σηµερινή µας εὐαγγελική περικοπή µέ τήν Μεταµόρφωση τοῦ Χριστοῦ, πού
ἔγινε λίγο πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὅπως εἴπαµε παραπάνω.
2. Ἀλλά θέλω κάτι ἄλλο νά πῶ, χριστιανοί µου, γιά νά συνδέσω ἀκόµη περισσότερο τό
πάθος τοῦ Χριστοῦ, γιά τό ὁποῖο µίλαγε τό Εὐαγγέλιο σήµερα, µέ τήν Μεταµόρφωση, τήν
ὁποία θά γιορτάσουµε αὔριο. Σᾶς ἐρωτῶ: Γιατί γιορτάζουµε τήν Μεταµόρφωση στίς 6
Αὐγούστου, ἀφοῦ ἔγινε λίγο πρίν ἀπό τήν σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, πού ἔγινε σέ χειµερινή
περίοδο (βλ. Ἰωάν. 18,18); Σᾶς ἀπαντῶ, γιά νά µήν κουραστεῖτε: Μετά ἀπό 40 µέρες,
στίς 14 Σεπτεµβρίου, θά ἑορτάσουµε τά πάθη τοῦ Χριστοῦ µέ τήν ἑορτή τῆς Ὕψωσης
τοῦ Τιµίου Σταυροῦ. Ἡ ἑορτή αὐτή εἶναι σάν τήν Μεγάλη Παρασκευή. Οὔτε λάδι δέν ἐπιτρέπεται νά φᾶµε τήν ἡµέρα αὐτή. Καί 40 µέρες, λοιπόν, πρίν ἀπό τό πάθος τοῦ Χριστοῦ,
πού τό γιορτάζουµε στίς 14 Σεπτεµβρίου, ἔβαλε ἡ Ἐκκλησία τήν Μεταµόρφωση τοῦ Χριστοῦ, πού µιλάει γιά τήν δόξα Του, γιά τήν θεότητά Του. Ὥστε ἀρχίζει µία µυστική Τεσσαρακοστή ἀπό αὔριο, πού καταλήγει στήν σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, µέ τήν ἑορτή τοῦ
Σταυροῦ. Ὅτι δέ αὐτό εἶναι ἀλήθεια φαίνεται ἀπό τίς Καταβασίες πού θά ἀκούσουµε αὔριο,
τό «Σταυρόν χαράξας Μωσῆς». Ὥστε, λοιπόν, πρός τόν Σταυρό, πρός τό πάθος τοῦ Κυρίου,
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µᾶς ὁδεύει ἡ Μεταµόρφωση τοῦ Χριστοῦ. Καί ἡ σηµερινή Εὐαγγελική περικοπή µᾶς λέγει
πῶς νά ζήσουµε, πῶς νά συµµετάσχουµε στό πάθος τοῦ Χριστοῦ.
3. Στό πάθος τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφοί µου, συµµετέχουµε καί ᾿µεῖς µέ τήν ἄσκηση καί
γενικά µέ τόν προσωπικό µας πνευµατικό ἀγώνα. Ὄχι µέ τήν καλοπέραση, ὄχι µέ τήν
ἄνεση καί τήν καλοζωΐα, ἀλλά µέ τήν ἄσκηση καί τόν ἀγώνα λέγω, µέ τήν προσευχή καί
τήν νηστεία, ὅπως µᾶς εἶπε σήµερα ὁ Κύριος στό Εὐαγγέλιό Του. Ἄν ἀγαπήσουµε τήν
προσευχή καί νοιώθουµε τόν γλυκασµό πού ἔχει αὐτή ἡ συνοµιλία µέ τόν Χριστό καί στήν
Παναγία µας, καί ἄν καταφέρουµε µέ τήν νηστεία νά νικήσουµε τίς ἡδυπάθειες, τότε πραγµατικά γίναµε σωστοί προσκυνητές τοῦ Σταυροῦ καί συµµετέχουµε στό πάθος τοῦ Χριστοῦ,
πού ὑπέφερε γιά µᾶς στόν Γολγοθᾶ.
4. Ἀδελφοί µου, αὐτά τά δύο νά ἀγαπήσουµε γιά νά ζοῦµε σάν σωστοί χριστιανοί: Τήν
προσευχή καί τήν νηστεία. Αὐτά τά δύο µᾶς εἶπε σήµερα στό Εὐαγγέλιο ὁ Κύριος ὅτι
ἔχουν µεγάλη δύναµη. Ξέρετε πόση δύναµη ἔχουν; Ἔχουν δύναµη νά βγάζουν καί δαιµόνια!
Ἤ, νά τό πῶ ἀκριβέστερα, ὅπως τό εἶπε ὁ Κύριος, µόνο µέ αὐτά τά δύο βγαίνουν τά δαιµόνια. Ὁ Κύριος εἶπε: «Τοῦτο τό γένος – τῶν δαιµόνων τό γένος – οὐκ ἐκπορεύεται, εἰ µή
ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ»!
Αὐτόν τόν λόγο τόν εἶπε ὁ Κύριος στούς µαθητές Του, οἱ ὁποῖοι δέν µπόρεσαν νά βγάλουν
τό δαιµόνιο ἀπό ἕνα σεληνιαζόµενο νέο, πού ἔφερε ὁ πατέρας του σ᾿ αὐτούς γιά νά τόν θεραπεύσουν. Ἀλλά τελικά ὁ δυστυχισµένος πατέρας πῆγε τό βασανιζόµενο παιδί του στόν
Χριστό καί θεραπεύθηκε. Καί στό ἐρώτηµα τῶν µαθητῶν πρός τόν Χριστό, γιατί αὐτοί
δέν µπόρεσαν νά τόν θεραπεύσουν, ὁ Χριστός τούς ἀπήντησε ὅτι γιά τήν ἐκβολή τῶν δαιµόνων χρειάζεται δυνατή πίστη καί ζωή µέ προσευχή καί νηστεία.
5. Ἀδελφοί χριστιανοί! Μέ τήν προσευχή καί τήν νηστεία, πού µᾶς εἶπε σήµερα ὁ Κύριος
στό Εὐαγγέλιο, θά καθαίρεται ἡ ψυχή µας, θά ἀτονοῦν καί θά νεκρώνονται τά ἁµαρτωλά
µας πάθη καί θά νοιώθουµε ἔτσι πιό φωτεινό καί γλυκό τό Φῶς τῆς Μεταµορφώσεως τοῦ
Χριστοῦ. Καί ἡ ψυχή µας θά ἀπολαµβάνει γλυκύτερα τό θεῖο Φῶς τῆς Παναγίας µας,
πού εἶναι «καθαρωτέρα λαµπηδόνων ἡλιακῶν»!
Ὁ Κύριος µᾶς εἶπε σήµερα, ἀδελφοί, γιά προσευχή καί νηστεία. Ἀλλά, ὅπως ξέρετε, τήν
περίοδο αὐτή κάνουµε τήν πιό ὡραία προσευχή, τήν Παράκληση στήν Παναγία, σάν µιά
προετοιµασία γιά τήν µεγάλη Της ἑορτή πού περιµένουµε. Καί νηστεύουµε πάλι, κάνοντες
µία θυσία, δηλώντας τήν ἀγάπη µας σ᾿ Αὐτήν, πού τήν ἔχουµε προστάτιδά µας καί καταφύγιό µας στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς µας.
Παρακαλοῦµε τήν Παναγία µας νά πρεσβεύει στόν Κύριο γιά τήν ἄφεση τῶν ἁµαρτιῶν
µας καί νά µᾶς ἀξιώσει νά εἴµαστε πάντοτε µαζί Της καί σ᾿ αὐτόν καί στόν µέλλοντα
αἰώνα, εἰς αἰώνας αἰώνων, ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙA´ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. 18,23-35)

Κυριακή 12 Αὐγούστου 2018
ΚΥΡΙΑΚΟ∆ΡΟΜΙΟ

«ΘΥΜΟΣ», «ΟΡΓΗ» ΚΑΙ «ΤΙΜΩΡΙΑ» ΤΟΥ ΘΕΟΥ
1. Παρακαλῶ, ἀδελφοί µου χριστιανοί, νά προσέξετε τά ὅσα θά σᾶς πῶ σήµερα, σάν ἕνα
ταπεινό κήρυγµα στήν σηµερινή εὐαγγελική περικοπή.
Ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστός µᾶς µίλησε παραβολικά καί µᾶς εἶπε ὅτι πρέπει νά συγχωροῦµε τά ἁµαρτήµατα τῶν ἄλλων, γιά νά συγχωρέσει ὁ Θεός καί τά δικά µας ἁµαρτήµατα. Καί τά πταίσµατα τῶν ἄλλων ἀπέναντί µας, ἀγαπητοί, εἶναι λίγα, ἐνῶ τά
ἁµαρτήµατα τά δικά µας ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ εἶναι πολλά καί µεγάλα. Eἶπε λοιπόν ὁ Κύριός
µας στό σηµερινό Εὐαγγέλιο γιά ἕναν βασιλιά, ὁ ὁποῖος θέλησε νά λογαριαστεῖ µέ τούς
δούλους του στά χρέη τους. Ἔτσι τοῦ ἔφεραν ἕναν χρεώστη, ὁ ὁποῖος ὄφειλε δέκα χιλιάδες
τάλαντα. Πολύ µεγάλο ποσό, γιά τήν ἐποχή µάλιστα ἐκείνη! ∆έν εἶχε ὅµως τήν δύναµη ὁ
χρεώστης νά τό πληρώσει, γι᾿ αὐτό καί ὁ βασιλιάς διέταξε νά πωληθεῖ αὐτός καί ἡ γυναίκα
του καί τά παιδιά του καί ὅλα ὅσα εἶχε, γιά νά πληρωθεῖ τό χρέος. Ἔπεσε ὅµως στά
γόνατα ὁ χρεώστης δοῦλος καί προσκυνοῦσε τόν βασιλιά καί τόν παρακαλοῦσε νά τοῦ δώσει
παράταση καί αὐτός µέ τόν καιρό θά ἐξοφλήσει τό χρέος του. Ὁ βασιλιάς τότε φάνηκε
πολύ σπλαγχνικός καί ἔδειξε συµπάθεια στόν χρεώστη δοῦλο καί τοῦ χάρισε ἐντελῶς τό
µεγάλο χρέος. Ἀκοῦστε ὅµως τήν συνέχεια, ἀδελφοί µου. Ὁ δοῦλος αὐτός συνάντησε ἕναν
ἄλλο δοῦλο, πού τοῦ ὄφειλε ἑκατό δηνάρια, δηλαδή, ἕνα πολύ - πολύ µικρό ποσό σχετικά
µέ τό δικό του πρῶτο χρέος στόν βασιλιᾶ. Τόν σταµάτησε λοιπόν καί τοῦ ζητοῦσε µέ σκληρότητα νά τοῦ δώσει ὅ,τι τοῦ ὀφείλει. Ὁ δεύτερος χρεώστης δοῦλος ἔπεσε στά γόνατα τοῦ
συνδούλου του καί τόν παρακαλοῦσε νά δείξει ὑποµονή καί θά τόν ξεχρεώσει. Ἀλλά ὁ πρῶτος
δοῦλος, ἄν καί προηγουµένως εἶχε λάβει τήν µεγάλη χάρη ἀπό τόν βασιλιά, ὅµως αὐτός
δέν φάνηκε καθόλου σπλαγχνικός στόν δικό του χρεώστη. Τόν πῆγε στόν δικαστή, τόν
ἔριξε στήν φυλακή, µέχρις ὅτου ἐξαντλήσει τό χρέος του. Τήν σκληρή ὅµως αὐτή συµπεριφορά τοῦ ἀγνώµονα δούλου τήν ἀνέφεραν οἱ σύνδουλοι στόν βασιλιά. Καί ὁ βασιλιάς «θύµωσε» (στίχ. 34), τόν κάλεσε καί τοῦ µίλησε ἐλεγκτικά καί αὐστηρά καί τόν τιµώρησε
γιά τήν ἀσπλαγχνία του. Τόν ἔριξε στήν φυλακή µέ τήν ἐντολή µάλιστα νά τόν βασανίζουν
σάν φυλακισµένο, µέχρις ὅτου ἐξοφλήσει τό χρέος του.
Καταλαβαίνετε, ἀδελφοί χριστιανοί, ποιός εἶναι ὁ βασιλιάς τῆς παραβολῆς. Εἶναι ὁ Θεός
µας, ὁ Ὁποῖος, γιά τήν πολλή Του ἀγάπη σέ µᾶς συγχωρεῖ τά ἁµαρτήµατά µας, ὅποια καί
ὅσα κι᾿ ἄν εἶναι αὐτά, ἄν βέβαια µετανοοῦµε. Αὐτό ὅµως δηµιουργεῖ καί σέ µᾶς τήν ὑποχρέωση νά συγχωροῦµε τά ἁµαρτήµατα τῶν ἀδελφῶν µας. Αὐτό εἶναι τό κύριο µήνυµα
καί δίδαγµα τῆς σηµερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Ἐξ ἄλλου αὐτό, τό νά συγχωροῦµε
δηλαδή τά ἁµαρτήµατα τῶν ἄλλων, τό λέµε στήν Κυριακή προσευχή µας, σάν προϋπόθεση
γιά νά συγχωρηθοῦν καί τά δικά µας ἁµαρτήµατα ἀπό τόν Θεό Πατέρα. «Καί ἄφες ἡµῖν –
λἐγουµε – τά ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καί ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν».
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2. Ἀλλά κάτι ἄλλο, ἀδελφοί, θέλω νά πῶ ἀπό τήν παραβολή τῆς σηµερινῆς εὐαγγελικῆς
περικοπῆς. Θέλω νά τονίσω κάποια µυστική ἀλήθεια ἀπό τό ἱερό κείµενο. Τήν πρώτη φορά,
πού ὁ χρεώστης δοῦλος τῶν µυρίων ταλάντων ζήτησε ἀπό τόν βασιλιά µέ πολλή ταπείνωση
νά τόν εὐσπλαγχνιστεῖ, ὁ βασιλιάς – δηλαδή ὁ Θεός µας – φάνηκε πολύ-πολύ εὐσπλαγχνικός καί τοῦ συγχώρησε τό χρέος. Τήν δεύτερη ὅµως φορά πού ὁ ἴδιος δοῦλος ἔδειξε ἀσπλαγχνία στόν σύνδουλό του, ἔκανε τόν βασιλιά – δηλαδή τόν Θεό µας – νά «θυµώσει», λέγει
τό κείµενο, καί νά τοῦ φανεῖ πολύ αὐστηρός καί νά τόν τιµωρήσει σκληρά. Καί νά τί θέλω
τώρα νά πῶ: Ὁ Θεός τήν πρώτη φορά µᾶς παρουσιάζεται µέ πολλή ἀγάπη καί εὐσπλαγχνία, ἀλλά τήν δεύτερη φορά µᾶς παρουσιάζεται µέ θυµό καί µέ ὀργή πρός τόν ἄσπλαγχνο
δοῦλο του καί τόν τιµωρεῖ σκληρά µέ φυλακή – δηλαδή µέ κόλαση.
Τί λοιπόν; Τρέπεται καί µεταστρέφεται ὁ Θεός καί ἀπό ἀγάπη τήν µιά φορά, θυµώνει
τήν ἄλλη φορά καί ὀργίζεται καί τιµωρεῖ; Ὄχι, ἀγαπητοί µου! Ὁ Θεός εἶναι ἄτρεπτος, ὁ
Θεός εἶναι πάντοτε ἀγάπη. Ἀλλά ἡ ἀγαπητική Του Χάρη, πού εἶναι θεϊκή καί ἄκτιστη,
γίνεται δεκτή ἀπό µᾶς ἀνάλογα µέ τήν δική µας ψυχική καθαρότητα. Ὅταν ἡ καρδιά µας
ἔχει µίσος καί σκληρότητα πρός τόν ἄλλον, τότε δέν µπορεῖ νά ἔρθει καί νά κατοικήσει σ᾿
αὐτήν τήν φθονερή καρδιά ἡ θεϊκή ἀγάπη. Αὐτό ἐµεῖς οἱ ἄνθρωποι τό λέµε ὅτι ὁ Θεός µᾶς
ἀποστρέφεται, ὅτι θυµώνει καί ὀργίζεται ἐναντίον µας. Ἔ, λοιπόν, ἡ Ἁγία Γραφή, γιά νά
ἐκφράσει θεολογικές ἀλήθειες, µεταχειρίζεται τήν γλώσσα τῶν ἀνθρώπων. «Ἀνθρωποµορφισµός» λέγεται αὐτό. Ἔτσι στήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά καί στά ἱερά τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας µας συναντᾶµε ἐκφράσεις πού µιλᾶνε γιά θυµό καί γιά ὀργή τοῦ Θεοῦ. Ὁ ψαλµωδός
λέγει: «Κύριε, µή τῷ θυµῷ σου ἐλέγξῃς µε, µηδέ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς µε». Στήν Παράκληση τῆς Παναγίας Προυσιωτίσσης ὁ ὑµνωδός λέει στήν Παναγία: «Τήν ὀργήν τοῦ
Υἱοῦ Σου καί τήν ἀγανάκτησιν, Παρθένε, πρόφθασον». Ἤ ἀκοῦµε στήν Θεία Λειτουργία
τόν ἱερέα νά λέγει νά µᾶς σώσει ὁ Θεός «ἀπό πᾶσαν θλίψιν καί ὀργήν». Ὅταν λοιπόν, χριστιανοί, στά ἱερά µας κείµενα διαβάζετε ἤ ἀκοῦτε γιά θυµό καί ὀργή τοῦ Θεοῦ, θά τό
ἐννοεῖτε αὐτό ὅτι ὁ Θεός µᾶς παίρνει τήν Χάρη Του. Καί δέν ὑπάρχει µεγαλύτερο καί χειρότερο κακό ἀπό αὐτό, τό νά µᾶς πάρει ὁ Θεός τήν Χάρη Του. Ἀλλά θέλω κάποια ἐξήγηση
νά δώσω σ᾿ αὐτό πού εἶπα: ∆έν µᾶς παίρνει ὁ Θεός τήν Χάρη Του, γιατί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ
εἶναι σάν τόν ἥλιο, πού ἀνατέλλει γιά ὅλους. Ἐµεῖς οἱ ἄνθρωποι, µέ τά πονηρά µας ἔργα
πού κάνουµε, ἐµεῖς οἱ ἴδιοι καταστήσαµε τόν ἑαυτό µας ἀνάξιο γιά τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ.
Γιατί, κατά τήν πατερική διδασκαλία, δέν µπορεῖ τό θεϊκό νά συγκατοικήσει µέ τό ἁµαρτωλό! Ἐµεῖς οἱ ἄνθρωποι κάναµε τόν ἑαυτό µας ἀνάξιο νά δεχτεῖ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, σάν
κάποιον πού κλείνει τά παράθυρα τοῦ σπιτιοῦ του καί δέν µπαίνει σ᾿ αὐτό τό φῶς τοῦ ἡλίου.
3. Στήν Ἁγία Γραφή, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀλλά καί στήν ἀνθρώπινη ζωή µας, ἐφαρµόζεται
αὐτό τό δόγµα, αὐτή ἡ ἀλήθεια: ΑΜΑΡΤΙΑ – ΤΙΜΩΡΙΑ. ΜΕΤΑΝΟΙΑ – ΣΩΤΗΡΙΑ.
Μάθετε ἀπ᾿ ἔξω τήν ἔκφραση αὐτή τῶν τεσσάρων λέξεων, γιατί εἶναι ἡ βάση τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης. Πάνω σ᾿ αὐτό τό σχῆµα πλέκονται τά
βιβλικά γεγονότα. Ἡ ἁµαρτία φέρει τήν τιµωρία. Ὄχι ὅτι ὁ Θεός τιµωρεῖ, ἀλλά ἀφοῦ ἐµεῖς
µέ τά πονηρά µας ἔργα κάναµε πέρα τόν Θεό, τό ἀποτέλεσµα αὐτῆς τῆς ἀποστασίας µας
εἶναι τό νά µᾶς ἔρθει µόνη της ἡ τιµωρία. ∆έν µᾶς τιµωρεῖ ὁ Θεός, ἀλλά τά ἔργα πού κά23

νουµε, αὐτά τά ἁµαρτωλά µας ἔργα µᾶς τιµωροῦν. Καλά τό εἶπε ἀπό παλαιά ὁ προφήτης
Ἰερεµίας: «Θά σέ παιδεύσει ἡ ἀποστασία σου καί θά σέ ἐλέγξει ἡ ἁµαρτία σου» (Ἰερ. 2,19).
∆ηλαδή, ὅπως τό ἔλεγε ὁ µακαριστός π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ὁ καταγόµενος ἀπό
ἐδῶ κοντά µας, ἀπό τήν Καλαµάτα, µέ τό ἑξῆς ἐντυπωσιακό παράδειγµα: Τά µικρά παιδά –
ἔλεγε – ἔβρισκαν παλαιότερα στά χωράφια χειροβοµβίδες καί τίς ἔπαιρναν στά χέρια τους
καί τίς ἔπαιζαν, µή γνωρίζοντας ὅτι εἶναι ἐπικίνδυνες. Καί οἱ χειροβοµβίδες ἐκρηγνύονταν
καί σκότωναν τά παιδιά. Ἔτσι καί ἐµεῖς! Παίζουµε µέ τήν ἁµαρτία, χαιρόµαστε µ᾿ αὐτήν
καί αὐτή ἡ ἁµαρτία τελικά εἶναι πού µᾶς καταστρέφει.
Ἀδελφοί µου, ἁµαρτήσαµε. Καί ἡ ἁµαρτία, εἴπαµε, φέρνει τήν τιµωρία. Ἀλλά ἡ µετάνοια
φέρνει τήν σωτηρία. Μᾶς ἀποµένει λοιπόν ἡ µετάνοια, γιά νά σωθοῦµε ἀπό τά µεγάλα
κακά, πού ἔρχονται ὡς ἀποτέλεσµα τῶν ἁµαρτιῶν µας. Μετάνοια, ἀδελφοί µου, µετάνοια!
Νά τί σηµαίνει µετάνοια: Νά πᾶµε νά ἐξοµολογηθοῦµε τά ἁµαρτήµατά µας· κάθε Κυριακή
νά πηγαίνουµε στήν Ἐκκλησία, γιά νά λειτουργούµαστε καί νά παίρνουµε τήν Χάρη τοῦ
Θεοῦ· νά προσευχόµαστε καί ἰδιαίτερα νά προσευχόµαστε στήν Παναγία, γιατί ἔχει ἔχει
ἕνα µυστικό γλυκασµό καί µιά ἰσχυρή δύναµη ἡ προσευχή στήν Παναγία· ὅλα τά σπίτια
νά ἔχουν τό ἅγιο Εὐαγγέλιο καί νά διαβάζουµε ἀπ᾿ αὐτό ἕνα κοµµάτι καθηµερινά· καί
ἀκόµη νά διαβάζουµε τούς βίους τῶν ἁγίων µας, γιά νά βλέπουµε πῶς ἔζησαν αὐτοί καί νά
τούς µιµούµαστε ὅσο µᾶς εἶναι δυνατόν. Μετάνοια, χριστιανοί µου, µετάνοια! Αὐτό εἶναι
πού θά σώσει τίς οἰκογένειές µας καί τήν µεγάλη µας οἰκογένεια, τήν ἀγαπηµένη µας πατρίδα τήν Ἑλλάδα, ἀπό τίς καταστροφές πού µᾶς φέρει ἡ ἁµαρτία ὅλων µας, ἀρχόντων
καί ἀρχοµένων. Ναί, ἡ ἁµαρτία καί ἡ γενική ἀποστασία µας ἀπό τόν Θεό, αὐτή εἶναι ἡ
αἰτία ὅλων τῶν κακῶν. Αὐτό εἶναι τό κήρυγµα τῶν Προφητῶν καί τῶν Ἀποστόλων. Καί
δέν φορέσαµε ἐµεῖς τά µαῦρα καί δέν γενήκαµε ἱερεῖς γιά νά κηρύξουµε ἄλλο Εὐαγγέλιο
καί ἄλλη θεολογία ἀπό αὐτή πού διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή. Καλύτερα νά πᾶµε νά πνιγοῦµε
παρά νά ἀλλάξουµε, ἔστω καί στό παραµικρό, τήν θεολογία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων µας. – Μακάρι, χριστιανοί µου, µέ τήν βοήθεια τῆς Παναγίας µας, µακάρι νά στραφεῖ ἡ καρδιά µας µέ θερµό πόθο καί µέ δυνατή ἀγάπη στόν Θεό
µας καί νά νοιαζόµαστε καί νά ἀγωνιζόµαστε γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς µας καί γιά τήν
ἀπόλαυση τῆς Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, τοῦ γλυκυτάτου Παραδείσου, ΑΜΗΝ.
Καλή Παναγιά!
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ´ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. 19,16-26)

Κυριακή 19 Αὐγούστου 2018
ΚΥΡΙΑΚΟ∆ΡΟΜΙΟ

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ
1. Στό σηµερινό µου κήρυγµα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς πῶ λίγα λόγια γιά τόν Παράδεισο.
Μέ πόνο πρέπει νά παρατηρήσουµε ὅτι στήν σηµερινή ἐποχή δέν ἀκούονται κηρύγµατα γιά
τόν Παράδεισο, οὔτε γιά τήν κόλαση, οὔτε γιά τήν παρθενική ζωή, ἐνῶ παλαιότερα θυµᾶµαι
ἐγώ σάν παιδί, ὅτι οἱ ἱεροκήρυκες ὅλα τους τά κηρύγµατα τά τελείωναν µέ τήν εὐχή νά εἰσέλθουµε στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, δηλαδή, στόν Παράδεισο. Καί παλαιότερα ἀκόµη ἀκουόταν
σάν κύρια καί καλύτερη εὐχή τό, «καλό παράδεισο»!
Γιά τόν Παράδεισο, λοιπόν, θά σᾶς µιλήσω σήµερα, ἀδελφοί, σέ ἕνα ὀλιγόλεπτο κήρυγµα.
Καί λαµβάνω τήν ἀφορµή νά µιλήσω γιά τό θέµα αὐτό ἀπό τό σηµερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο, πού
µᾶς εἶπε γιά κάποιον πού πλησίασε τόν Χριστό καί τόν ρώτησε, τί νά κάνει γιά νά κερδίσει
τήν αἰώνια ζωή, δηλαδή, τόν Παράδεισο.
2. Γιά νά µή σᾶς ἀργῶ, ἀγαπητοί µου, σᾶς λέγω σύντοµα ὅτι ὁ Θεός ἔκανε τόν ἄνθρωπο
γιά νά ἔχει στενή κοινωνία µαζί Του, γιά νά ζεῖ στόν Παράδεισο. ∆ηµιούργησε ὁ Θεός τόν
ἄνθρωπο µᾶς λέει ἡ Ἁγία Γραφή καί τόν ἔβαλε στόν Παράδεισο, ἐκεῖ πού ἦταν Αὐτός. Καί ὁ
ἄνθρωπος ἐκεῖ ζοῦσε µέσα στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ, µέσα στήν Χάρη Του καί τήν δόξα Του,
θέλω νά πῶ. Ὁ νοῦς του συστρεφόταν σάν στρόφιγγας γύρω ἀπό τόν Θεό καί αὐτό ἦταν γιά
τόν ἄνθρωπο ἡ εὐτυχία του, ἦταν ἡ φυσική του, ἡ νορµάλ ζωή, γιατί πλάστηκε γιά τόν Θεό.
Ἀλλά ἔγινε ἔπειτα ἡ θλιβερή πτώση. Ὁ ἄνθρωπος, δηλαδή, ἁµάρτησε. Καί ἐπειδή τό κακό
δέν µπορεῖ νά ἔχει σχέση µέ τό καλό, γιατί ὁ Θεός δέν µπορεῖ νά συγκατοικήσει µέ τό κακό,
ἐξεβλήθη, ἐξορίστηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπό τόν Παράδεισο. Καί ποῦ τόν ἔβαλε ὁ Θεός; Τόν ἔβαλε
«ἀπέναντι τοῦ Παραδείσου»! Γιατί «ἀπέναντι»; Γιά νά τόν βλέπει ὁ ἄνθρωπος καί νά σκέπτεται: Ποῦ ἤµουν καί ποῦ ἦρθα...! Τί εἶχα καί τί ἔχασα!... Καί τό ὅλο ἔργο τοῦ ἀνθρώπου
ἔξω ἀπό τόν Παράδεισο εἶναι τό νά σκέπτεται πῶς νά ξαναµπεῖ στόν Παράδεισο, πῶς νά γίνει
πάλι εὐτυχισµένος. Καί ὅλη ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ Παλαιά ∆ιαθήκη πρῶτα, µᾶς παρουσιάζει πόσο
ἄθλια εἶναι ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἔξω ἀπό τόν Παράδεισο καί µᾶς λέει µυστικά-µυστικά, ὅτι
θά ξαναµποῦµε σ᾿ αὐτόν µέ τόν ἐρχοµό τοῦ Μεσσία. Καί ἡ Καινή ∆ιαθήκη ἔπειτα µᾶς λέει
καί µᾶς µιλάει καθαρά καί δυνατά, καί ὄχι µυστικά, ὅτι ἦρθε ὁ Μεσσίας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
καί ἄνοιξε τόν Παράδεισο. Καί µπαίνουν σ᾿ αὐτόν, καί µπαίνουν καί µπαίνουν, πατριάρχες καί
ἀσκητές καί οἰκογενειάρχες καί ἀπό κάθε ἰδίωµα ἄνθρωποι. Καί ξέρετε, χριστιανοί µου, ποιός
µπῆκε πρῶτος στόν Παράδεισο; Ἕνας πολύ-πολύ ἁµαρτωλός, ἕνας κλέφτης καί κακοποιός.
Τόσο κακοποιός πού ἡ κοινωνία τοῦ εἶπε, «δέν ὑποφέρεσαι», καί τόν καταδίκασε γιά ὄσα
ἔκανε νά πεθάνει φρικτό θάνατο καρφωµένος σέ ξύλο. Ὁ ληστής, αὐτός µπῆκε πρῶτος στόν
Παράδεισο, γιατί ἀπό τό ξύλο καρφωµένος εἶπε στόν Χριστό, «µνήσθητί µου, Κύριε, ὅταν
ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ Σου». Καί ὁ Χριστός τοῦ εἶπε ἀπό τόν Σταυρό Του καί Αὐτός, ὄπου
ἀνέβηκε γιά τήν σωτηρία µας, τοῦ εἶπε, «σήµερα θά εἶσαι µαζί µου στόν Παράδεισο»! Ὁ ληστής, λοιπόν, ὁ πολύ ἁµαρτωλός, αὐτός µπῆκε πρῶτος στόν Παράδεισο. Μέ τήν ἁµαρτία
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τῶν πρωτοπλάστων ἔκλεισε ὁ Παράδεισος, ἀλλά µέ τόν σταυρικό Του θάνατο, ὁ Χριστός,
δηλαδή, µέ τόν Σταυρό Του σάν µέ κλειδί, ἄνοιξε τόν Παράδεισο.
Παράδεισος, λοιπόν, κατά τά παραπάνω, εἶναι τό νά ζεῖ ὁ ἄνθρωπος τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,
τό νά ἀπολαµβάνει τήν δόξα Του, γιά τήν ὁποία καί πλάστηκε. Καί αὐτή ἡ γεύση τοῦ Παραδείσου ἀρχίζει ἀπό τότε πού ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει τόν Χριστό καί συνεχίζεται καί συνεχίζεται
διαρκῶς καί δέν τελειώνει ποτέ τῶν ποτῶν! ∆ηλαδή, ὁ Παράδεισος ἀρχίζει ἀπό τήν γήινη
αὐτή ζωή µέ τήν γνωριµία µας καί τήν σχέση µας µέ τόν Χριστό καί συνεχίζεται καί µετά
τόν θάνατό µας στήν ἐπουράνιο Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά ἀρχίζει ἀπό αὐτήν τήν ἐπίγεια
ζωή. Καί ἄν δέν ἀρχίσει γιά ᾿µᾶς ὁ Παράδεισος ἀπό αὐτήν τήν ζωή, µήν περιµένουµε νά τόν
ἀπολαύσουµε µελλοντικά, στήν ἄλλη ζωή, µετά τόν θάνατό µας.
3. Γιά νά τό πῶ ἁπλᾶ, ἀλλά κατανοητά καί πρακτικά, ἀδελφοί, παράδεισος εἶναι αὐτό πού
ἔνοιωθε ὁ ἅγιος Νεκτάριος ὅταν προσευχόταν γονατιστός στήν Παναγία τήν Χρυσολεόντισσα
καί ἔλεγε καί ἔλεγε καί δέν τελείωνε. Ἤ, Παράδεισος εἶναι αὐτό πού ἔνοιωθε ὁ παπα-Τύχων
ὁ ἁγιορείτης ὅταν λειτουργοῦσε ἤ ὁ ἅγιος παπα-Νικόλας ὁ Πλανᾶς, ὁ ἁπλοῦς, πού ἄρχιζε
τήν Θεία Λειτουργία ἀπό τό πρωί καί τήν τελείωνε στίς 3 τό ἀπόγευµα. Ναί, Παράδεισος
εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία. Ἐκεῖ ἔχουµε ζωντανά τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ µας καί τόν ἀπολαµβάνουµε τρώγοντας ἀπό τό ∆ένδρο τῆς Ζωῆς, κοινωνοῦντες, δηλαδή, τό Σῶµα καί τό Αἷµα
τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ποιοί ὅµως γεύονται γλυκά καί ἀπολαυστικά αὐτόν τόν Παράδεισο, τήν Θεία Λειτουργία; Τόν γεύονται ὅσοι ἀγαποῦν θερµά τόν Χριστό καί ἐφαρµόζουν
τό ἅγιο θέληµά Του. Αὐτοί, ὅταν βρίσκονται στήν Θεία Λειτουργία, λένε ποτέ νά µήν τελειώσει,
γιατί ἀπολαµβάνουν τήν µεγάλη τους εὐτυχία καί χαρά. Ἀλλά, οἱ ἄλλοι χριστιανοί πού δέν
ἔχουν αὐτήν τήν θεία ἀγάπη, ὑποφέρουν βρισκόµενοι στήν Θεία Λειτουργία καί νοιώθουν ἀπελευθέρωση ὅταν ἀκούσουν τό «∆ι᾿ εὐχῶν...». Ἔτσι θά συµβεῖ µέ τήν αἰώνιο βασιλεία τοῦ
Θεοῦ, τόν οὐράνιο Παράδεισο. Ὁ Χριστός θά ἔλθει µέ τήν δεύτερή Του Παρουσία «ἐν πάσῃ
τῇ δόξῃ Αὐτοῦ». Ὅσοι ἔχουν καθαρή τήν ψυχή θά σκιρτήσουν ἀπό χαρά, βλέποντες αὐτήν
τήν δόξα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτό εἶναι Παράδεισος! Οἱ ἄλλοι ὅµως, πού δέν ἔχουν ψυχική
καθαρότητα, δέν θά µποροῦν νά ἀντέξουν βλέποντες τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἐκεῖνος πού
ἔχει ἀρρωστηµένα µάτια δέν µπορεῖ νά ἀντικρούσει τό φῶς τοῦ ἡλίου. Τόν καίει. Αὐτό εἶναι
κόλαση! Στήν ὀρθόδοξη ἁγιογραφία καί ὁ Παράδεισος καί ἡ κόλαση παριστάνονται µέ τήν
ἴδια εἰκόνα. Ὁ Χριστός εἶναι στήν κορυφή, λάµπων ἀπό τήν δόξα Του καί οἱ πιστοί Του, πού
τόν βλέπουν, πορεύονται πρός Αὐτόν µέ χαρά. Αὐτό εἶναι ὁ Παράδεισος! Οἱ ἄλλοι ὅµως, ὅσοι
ἁµάρτησαν καί ἔµειναν ἀµετανόητοι, αὐτοί παριστάνονται νά πηγαίνουν πρός τά κάτω, µή
ἀντέχοντας νά βρίσκονται ἐκεῖ πού εἶναι ὁ Θεός. Αὐτό εἶναι κόλαση! Εἶναι τό νά µᾶς βασανίζει
ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ, ἀντί νά µᾶς εὐφραίνει.
4. Χριστιανοί µου, δέν ἐπαρκεῖ ὁ χρόνος νά σᾶς πῶ περισσότερα. Ξαναλέγω ὅτι ὁ Παράδεισος ἀρχίζει ἀπό ἐδῶ, ἀπό αὐτήν τήν ζωή, ζῶντες στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ κατά τό ἅγιο
θέληµά Του. Ὅποιοι δέν γευόµαστε τώρα τόν γλυκασµό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, µήν περιµένουµε ὅτι θά τόν γευθοῦµε ἀπότοµα στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. ∆έν θά ὑπάρχει προϋπόθεση γιά µιά τέτοια θεϊκή ἀπόλαυση. Γι᾿ αὐτό προετοιµασία ἀπό αὐτήν τήν ζωή µέ προσευχή
καί ἐξοµολόγηση, γιά νά ἀξιωθοῦµε τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, ζῶντες αἰώνια στήν δόξα
τοῦ Θεοῦ, ΑΜΗΝ!
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ´ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. 21,33-43)

Κυριακή 26 Αὐγούστου 2018
ΚΥΡΙΑΚΟ∆ΡΟΜΙΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ
1. Ἡ σηµερινή µας εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί χριστιανοί, εἶναι µία παραβολή πού εἶπε
ὁ Ἰησοῦς Χριστός στούς Ἰουδαίους, γιά νά τούς δείξει ὅτι ἄν καί ἀξιώθηκαν µύριες φροντίδες
ἀπό τόν Θεό, ὅµως δέν βελτιώθηκαν. Ἡ παραβολή ὁµιλεῖ γιά κάποιον οἰκοδεσπότη πού φύτευσε ἀµπελώνα. Αὐτός εἶναι ὁ Θεός, πού φύτευσε τόν Ἰουδαϊκό λαό στήν γῆ τῆς ἐπαγγελίας,
«ἐπ᾿ ὄρος ὑψηλόν» καί «ἐν ὄρει µετεώρῳ» (Ἰεζ. 17,23). Γιά τήν περιφρούρηση τοῦ ἀµπελώνα
του ὁ οἰκοδεσπότης ἔβαλε «φραγµόν». Εἶναι ὁ Νόµος Του, πού δέν ἄφηνε τόν Ἰσραήλ νά
µιχθεῖ µέ τά ἄλλα ἔθνη. Στόν ἀµπελώνα ὁ οἰκοδεσπότης ἔσκαψε «ληνό», πατητήρι. Εἶναι τό
ἅγιο θυσιαστήριο, ὅπως καί ὁ «πύργος», πού ἔκανε, εἶναι ὁ Ναός. Τέλος ὁ οἰκοδεσπότης ἐµπιστεύθηκε τόν ἀµπελώνα Του σέ «γεωργούς», στούς διδασκάλους, δηλαδή, τοῦ λαοῦ, τούς
Φαρισαίους καί τούς Γραµµατεῖς καί αὐτός «ἀπεδήµησεν», ἀνεχώρησε, σέ ἄλλη χώρα. Αὐτό
τό «ἀπεδήµησε», γιά τόν Θεό ἐδῶ στήν παραβολή µας, ἑρµηνεύεται ὅτι δέν µιλοῦσε πιά στόν
λαό ἐν στύλῳ νεφέλης, ὅπως παλαιά. Ἤ, «ἀποδηµία» τοῦ Θεοῦ εἶναι καί ἡ µακροθυµία Του,
τό ὅτι δέν ἀπαιτεῖ κατ᾿ εὐθεῖαν εὐθύνες γιά τά ἁµαρτήµατά µας.
2. Ἀργότερα, ὅταν ἦλθε ὁ καιρός τῆς σοδειᾶς, δηλαδή στά χρόνια τῶν προφητῶν, ὁ οἰκοδεσπότης ἔστειλε τούς δούλους του, δηλαδή τούς προφῆτες, γιά νά παραλάβουν τούς καρπούς.
Ἀλλά οἱ κακοί γεωργοί, οἱ ψευδοπροφῆτες καί ψευδοδιδάσκαλοι, ἕνα προφήτη, ὅπως τόν προφήτη Μιχαία, τόν ἔδειραν· τόν ἄλλο, ὅπως τόν Ζαχαρία, τόν φόνευσαν, µεταξύ τοῦ ναοῦ καί
τοῦ θυσιαστηρίου· τόν ἄλλο, ὅπως τόν Ζαχαρία, τόν υἱό τοῦ Ἰωδαέ, τόν ἀρχιερέα, τόν λιθοβόλησαν. Τελευταῖα στάλθηκε στούς Ἰουδαίους ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, σαρκωθείς. Ἄν οἱ κακοί γεωργοί φόνευσαν τούς δούλους, ὅµως ἔπρεπε νά ἐντραποῦν τό ἀξίωµα τοῦ Υἱοῦ καί νά φερθοῦν
σ᾿ Αὐτόν µέ τιµή. Καί ὅµως φέρθηκαν µέ περισσότερη ὀργή. «∆εῦτε ἀποκτείνωµεν αὐτόν»,
εἶπαν, γιατί «οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόµος»! Καί ὅρµησαν ἐναντίον του καί τόν ἔβγαλαν «ἔξω
τοῦ ἀµπελῶνος», λέει ἡ παραβολή, καί τόν φόνευσαν. Πραγµατικά, ἔξω τῆς πύλης τῶν Ἰεροσολύµων σταυρώθηκε ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστός.
3. Τέλος, ὁ Χριστός ἔκανε ἕνα ἐρώτηµα στούς Ἰουδαίους: Ὅταν ἔρθει ὁ Κύριος τοῦ
ἀµπελῶνος – τούς εἶπε – τί πρέπει νά κάνει στούς κακούς αὐτούς ἐργάτες; Καί αὐτοί µέ τήν
ἀπάντησή τους καταδίκασαν τόν ἑαυτό τους, γιατί εἶπαν: «Πρέπει νά ἐξολοθρεύσει µέ τόν
χειρότερο θάνατο τούς κακούς ἐργάτες. Καί τόν ἀµπελώνα νά τόν δώσει σέ ἄλλους, σέ καλούς
γεωργούς, πού θά δώσουν τούς καρπούς στήν κατάλληλη ἐποχή». Πότε θά ἔλθει ὁ Κύριος
τοῦ ἀµπελώνα, γιά νά τιµωρήσει τούς κακούς γεωργούς, ὅπως λέει ἡ παραβολή; Ἄν ἐφαρµόσουµε τήν παραβολή σέ ὅλους µας γενικά, µποροῦµε νά ποῦµε ὅτι ὁ Κύριος θά ἔρθει µέ τήν
δεύτερή Του Παρουσία, «κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς». Ἀλλά, ἐφαρµοζόµενη ἡ παραβολή στούς
Ἰουδαίους, γιά τούς ὁποίους λέχθηκε, ὡς καιρό παρουσίας τοῦ Θεοῦ θά νοήσουµε τήν καταστροφή τῆς Ἰερουσαλήµ ἀπό τούς Ρωµαίους. Τότε, «ὅταν ἔλθῃ ὁ Κύριος», ὅταν, δηλαδή ὁ
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Θεός ἐπιβλέψει στήν ἁµαρτία πού διέπραξαν, µέ τό νά σταυρώσουν τόν Μεσσία, τότε ὁ Θεός
θά τούς ἐξολοθρεύσει, πραγµατικά, στέλνοντας σ᾿ αὐτούς τά ρωµαϊκά στρατεύµατα. Καί τόν
ἀµπελώνα, δηλαδή τόν λαό Του, θά δώσει σ᾿ ἄλλους γεωργούς, στούς ἀποστόλους καί σέ
ἱερούς διδασκάλους.
4. Στήν συνέχεια ὁ Χριστός εἶπε στούς Ἰουδαίους καί ἕνα ἄλλο, πολύ σηµαντικό λόγο,
βγαλµένο ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, λόγο ταιριαστό µέ τά προηγούµενα. Εἶπε: «∆έν διαβάσατε
ποτέ στίς Γραφές, ὅτι λίθο πού ἀπέρριψαν ὡς ἀκατάλληλο οἱ κτίστες, αὐτός ἔγινε κεφαλή σέ
ὅλη τήν οἰκοδοµή καί λίθος ἀκρογωνιαῖος; Ἐκεῖνος πού θά πέσει ἐχθρικά στόν λίθο αὐτό τόν
ἀκρογωνιαῖο, θά τόν κοµµατιάσει ὁ λίθος καί θά τόν κάνει σκόνη»! «Λίθος», ἀγαπητοί µου,
εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅπως ἔτσι εἰκονίζεται σέ πολλά χωρία τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης.
«Οἰκοδόµοι» δέ εἶναι οἱ διδάσκαλοι τῶν Ἰουδαίων, οἱ ὁποῖοι ἀπεδοκίµασαν ὡς ἀχρεῖον τόν
«Λίθο», τόν Ἰησοῦ Χριστό, γιατί εἶπαν γι᾿ αὐτόν: «Σαµαρείτης εἶ σύ καί δαιµόνιον ἔχεις».
Μέ τήν ἀνάστασή Του ὅµως ὁ Χριστός τοποθετήθηκε στήν κεφαλή τῆς γωνίας, δηλαδή,
ἔγινε κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, συνάπτοντας τούς Ἰουδαίους καί τούς ἐθνικούς σέ µία πίστη.
Γιατί, ὅπως ὁ λίθος τῆς γωνίας σέ µία οἰκοδοµή συνδέει τόν ἀπ᾿ ἐδῶ καί ἀπ᾿ ἐκεῖ τοῖχο, ἔτσι
καί ὁ Χριστός συνέδεσε ὅλους σέ µία πίστη. Γιά τήν οἰκοδοµή αὐτή µέ τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο,
λέγει σήµερα ἡ εὐαγγελική περικοπή ὅτι «παρά Κυρίου ἐγένετο καί ἔστι θαυµαστή ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν»! Εἶναι ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία. Καί εἶναι θαυµαστή ἡ Ἐκκλησία, γιατί
βεβαιώθηκε µέ θαύµατα καί κραταιώθηκε ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ. Πάρθηκε, λοιπόν, ἡ βασιλεία
τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς Ἰουδαίους. Χάλασε, δηλαδή, ἡ στενή σχέση τους µέ τόν Θεό, πάρθηκε ἡ
οἰκειότητά τους καί δόθηκε σ᾿ αὐτούς πού πίστευσαν τόν Ἰησοῦ ὡς Χριστό, ὡς Μεσσία.
Γιατί ὅποιοι προσκρούουν στόν ἀκρογωνιαῖο Λίθο, τόν Χριστό, θά «συνθλαστοῦν», µᾶς εἶπε
σήµερα τό Εὐαγγέλιο. Θά γίνουν, δηλαδή, κοµµάτια κατά τήν δεύτερη τοῦ Κυρίου παρουσία.
Ἀλλά καί ἀπό τώρα «λικµίζονται» αὐτοί, δηλαδή διασκορπίζονται. Καί αὐτό τό βλέπουµε µέ
τούς Ἰουδαίους, οἱ ὁποῖοι διεσπάρησαν σ᾿ ὅλη τήν γῆ.
5. Κατά πατερική ἑρµηνεία, ἀγαπητοί µου, µποροῦµε νά ποῦµε ὅτι «ἀµπελώνας» γιά τόν
ὁποῖο µίλησε σήµερα ὁ Κύριος παραβολικῶς εἶναι καί οἱ ἅγιες Γραφές, ἡ Παλαιά ∆ιαθήκη
ἐδῶ. «Φραγµός», πού ἔβαλε ὁ Θεός στόν ἀµπελώνα εἶναι τά ἱερά γράµµατα, τά ὁποῖα δέν
πρέπει νά παραλλάσσονται µέ διάφορες ἑρµηνεῖες καί πρόχειρες µεταφράσεις καί νά ἀλλοιώνεται ἔτσι ἡ ἔννοια τῶν Ἁγίων Γραφῶν. «Ληνός» πού σκάφθηκε σ᾿ αὐτόν τόν ἀµπελώνα
τῶν Γραφῶν εἶναι τό βάθος τοῦ πνεύµατος, πού κρύβεται σ᾿ αὐτές καί «πύργος» εἶναι ἡ ὑψηλή
θεολογία τῶν Γραφῶν. Αὐτές τίς ἅγιες Γραφές, τήν Παλαιά ∆ιαθήκη, εἶχαν προηγουµένως
οἱ κακοί γεωργοί, οἱ Φαρισαῖοι. Σ᾿ αὐτούς ἔδωσε πρῶτα ὁ Θεός τίς Γραφές, ἀλλά αὐτοί δέν
τίς γεώργησαν καλῶς, τίς παρερµήνευσαν, καί κατέληξαν, µέ τήν κακή ἑρµηνεία τῶν Γραφῶν,
νά φονεύσουν τόν Ἰησοῦ Χριστό «ἔξω τοῦ ἀµπελῶνος». ∆ηλαδή, ἔκαναν τό ἔγκληµα αὐτό
ἔξω ἀπό τό πνεῦµα τῶν ἁγίων Γραφῶν, τοῦ θείου αὐτοῦ ἀµπελώνα, κατά τήν παραπάνω πατερική ἑρµηνεία. Ἀλλά καί ἡ ψυχή µας εἶναι ἱερός ἀµπελώνας. Ἄς γεωργοῦµε, λοιπόν, ἀδελφοί,
καλῶς τόν ἀµπελῶνα αὐτόν, πού ὁ Θεός ἔδωσε στόν καθένα µας, γιά νά ἀποδώσουµε καλούς
καρπούς στόν δίκαιο Κριτή µας τήν ἡµέρα τῆς κρίσεως, ΑΜΗΝ.
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΘΛΙΒΕΡΟ ΣΥΜΒΑΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΪΩΝ
(ἀπόσπασμα ἀπό γραπτή ὁμιλία)

Πολύ θλιβερά καί δραματικά, ἀδελφοί μου χριστιανοί Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,
αὐτά πού συνέβησαν μέ τίς πυρκαϊές πρίν ἀπό λίγες μέρες στήν πατρίδα μας καί μάλιστα στήν πρωτεύουσά μας τήν Ἀθήνα. Τί νά ποῦμε; Δέν ξέρουμε τί νά ποῦμε! Τό πρῶτο
πού ἔχουμε χρέος νά κάνουμε εἶναι νά προσευχηθοῦμε γιά τίς πληγεῖσες οἰκογένειες
νά τούς δώσει ἡ Παναγία κουράγιο νά παρηγορηθοῦν καί νά σταθοῦν στά πόδια τους
καί νά εὐχηθοῦμε ἔπειτα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν θανατωθέντων ὑπό τοῦ πυρός, ἄν καί
ὁ μαρτυρικός τους θάνατος ὑπῆρξε ἐξιλεωτικός γι᾽ αὐτούς.
Τό κακό πού ἔγινε ἔχει βέβαια τήν φυσική του ἑρμηνεία, πού εἶναι ἡ σατανική ἐνέργεια τῶν κακοποιῶν ἐκείνων ἐμπρηστῶν, οἱ ὁποῖοι προκάλεσαν τόν μαρτυρικό θάνατο
ἑκατό ἀνθρώπων καί μικρῶν παιδιῶν ἀκόμη. Φρικτό! Ἀλλά κατά τήν Ἁγία Γραφή, γενικά
κάθε κακό πού συμβαίνει στόν κόσμο, εἴτε κοινωνικό εἴτε οἰκονομικό καί αὐτό ἀκόμη
τό φυσικό κακό, αἰτία ἔχει τήν ἁμαρτία. Γι᾽ αὐτό καί οἱ προφῆτες ἤδη στήν Παλαιά Διαθήκη, ἀλλά καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες, κάθε κακό πού συνέβαινε, εἴτε ἀπρόοπτες καταστροφές, εἴτε ἀνομβρίες εἴτε ὁποιοδήποτε ἄλλο συμβάν, τό λάμβαναν ὡς ἀφορμή νά
κηρύξουν μετάνοια στό λαό. Ἔχουμε πάμπολλα παραδείγματα γι᾽ αὐτό καί ἀπό τήν Ἁγία
Γραφή καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Καί αὐτή τήν δουλεία μας στούς Τούρκους ἡ
Ἐκκλησία τήν ἑρμήνευσε ὄχι φυσικά, ἀλλά πνευματικά, ὅτι δηλαδή συνέβηκε λόγω τῶν
ἁμαρτιῶν μας. Διαβάστε τήν Παράκληση στήν Παναγία Προυσιώτισσα, πού λεγόταν ἀπό
τούς χριστιανούς τά χρόνια ἐκεῖνα, καί θά τό δεῖτε σέ πολλά σημεῖα αὐτό πού σᾶς λέγω.
Καί τήν πολύκλαυστο, λοιπόν, πρόσφατη περίπτωση στήν πατρίδα μας πρέπει νά τήν
ἑρμηνεύσουμε θεολογικά, ὅπως ἔτσι τήν ἑρμηνεύει ὁ εὐσεβής λαός μας ἐδῶ. Βαθιά
αἰτία τοῦ κακοῦ αὐτοῦ εἶναι ἡ ἁμαρτία. Ὄχι ἡ ἁμαρτία τῶν θανατωθέντων ἤ τῶν οἰκογενειῶν τους, ἀλλά ἡ ἁμαρτία ὅλων μας γενικά. Τῶν ἀρχόντων πρῶτα τά ἁμαρτήματα,
ἐκκλησιαστικῶν καί πολιτικῶν ἀρχόντων, καί τοῦ λαοῦ ἔπειτα. Καί λόγῳ, λοιπόν, τῶν
ἁμαρτιῶν μας, λόγῳ τῆς ἀποστασίας μας ἀπό τόν Θεό, ὁ Θεός ἀποστρέφει τό Πρόσωπόν Του ἀπό ᾽μᾶς. Αὐτό λέγεται «ὀργή Θεοῦ», γιά τήν ὁποία ὁμιλεῖ ἡ Ἁγία Γραφή καί
δεόμεθα στήν Ἐκκλησία μας, «Ὑπέρ τοῦ ρυσθῆναι ἡμᾶς ἀπό πάσης θλίψεως, ὀργῆς».
Ὁ Θεός, χριστιανοί μου, δέν ὀργίζεται, γιατί εἶναι ἀγάπη. Καί δέν μπορεῖ, λοιπόν, νά
ἀλλοιωθεῖ ἀπό ἀγαπῶν Θεός νά γίνει ὀργιζόμενος. Ἀλλά τί σημαίνει «ὀργή» Θεοῦ; Σημαίνει ὁ Θεός νά μᾶς πάρει τήν Χάρη Του. Νά ἀποστρέψει τό Πρόσωπό Του ἀπό ᾽μᾶς.
Δέν ψάλλουμε τό «Μή ἀποστρέψεις τό πρόσωπόν Σου...»; Καί ἀποστρέφει, ἀγαπητοί
μου, ὁ Θεός τό Πρόσωπό Του ἀπό ᾽μᾶς, γιατί, κατά βασική πατερική διδασκαλία, εἶναι
ἀδύνατο γιά τόν Θεό νά ἑνωθεῖ μέ ἀκάθαρτο. Ὅταν λοιπόν τά ἔργα μας εἶναι ρυπαρά,
ὁ πεντακάθαρος Θεός ἀποστρέφει τό Πρόσωπό Του ἀπό ᾽μᾶς καί μᾶς παίρνει τήν Χάρη
Του. Καί δέν ὑπάρχει χειρότερο ἀπό αὐτό, ἀδελφοί μου, τό νά μᾶς πάρει ὁ Θεός τήν
Χάρη Του... Τότε μᾶς ἔρχονται ἀπανωτά ὅλα τά κακά. Ἄς προσευχόμαστε, λοιπόν, ὁ
Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά συγχωρεῖ τά ἁμαρτήματά μας καί νά μή μᾶς πάρει τήν
Χάρη Του, ἀλλά νά φυλάγει καί ᾽μᾶς καί ὅλο τόν κόσμο ἀπό παρόμοια κακά, σάν τό πρόσφατο τό δικό μας. Πάντως ὡς Ἐκκλησία, νομίζω καί πιστεύω, ὅτι ἀκολουθοῦντες τό
παράδειγμα τῶν Προφητῶν καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, μαζί μέ τόν παρηγορητικό καί τονωτικό λόγο στούς θλιμμένους καί τήν ἀδελφική μας βοήθεια πρός
αὐτούς, πρέπει, μέ ἀφορμή τό συμβάν, νά μιλᾶμε στόν λαό καί γιά μετάνοια καί ἐπιστροφή στόν Θεό τῶν Πατέρων μας, τονίζοντες τήν βιβλική ἀλήθεια ὅτι ἡ ἁμαρτία εἶναι
ἡ αἰτία ὅλων τῶν κακῶν, φυσικῶν καί ἠθικῶν.
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Ἀ

γαλλιάσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ· τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις. 2Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ἐν κιθάρᾳ, ἐν
ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ ψάλατε αὐτῷ. 3῎Ασατε αὐτῷ ᾆσμα καινόν, καλῶς ψάλατε αὐτῷ ἐν ἀλαλαγμῷ.
4Ὅτι εὐθὴς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, καὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πίστει· 5ἀγαπᾷ ἐλεημοσύνην καὶ κρίσιν,
τοῦ ἐλέους Κυρίου πλήρης ἡ γῆ. 6Τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ τῷ πνεύματι τοῦ
στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν· 7συνάγων ὡσεὶ ἀσκὸν ὕδατα θαλάσσης, τιθεὶς ἐν θησαυροῖς
ἀβύσσους. 8Φοβηθήτω τὸν Κύριον πᾶσα ἡ γῆ, ἀπ᾿ αὐτοῦ δὲ σαλευθήτωσαν πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν
οἰκουμένην· 9ὅτι αὐτὸς εἶπε καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκτίσθησαν. 10Κύριος διασκεδάζει
βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων· 11ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς
τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 12Μακάριον τὸ ἔθνος, οὗ ἐστι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ, λαός, ὃν ἐξελέξατο εἰς κληρονομίαν ἑαυτῷ. 13Ἐξ οὐρανοῦ ἐπέβλεψεν ὁ Κύριος,
εἶδε πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων· 14ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου αὐτοῦ ἐπέβλεψεν ἐπὶ πάντας τοὺς
κατοικοῦντας τὴν γῆν, 15ὁ πλάσας κατὰ μόνας τὰς καρδίας αὐτῶν, ὁ συνιεὶς πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν. 16Οὐ
σῴζεται βασιλεὺς διὰ πολλὴν δύναμιν, καὶ γίγας οὐ σωθήσεται ἐν πλήθει ἰσχύος αὐτοῦ. 17Ψευδὴς ἵππος
εἰς σωτηρίαν, ἐν δὲ πλήθει δυνάμεως αὐτοῦ οὐ σωθήσεται. 18Ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ, 19ρύσασθαι ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ
διαθρέψαι αὐτοὺς ἐν λιμῷ. 20Ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὑπομενεῖ τῷ Κυρίῳ, ὅτι βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστὴς ἡμῶν
ἐστιν· 21ὅτι ἐν αὐτῷ εὐφρανθήσεται ἡ καρδία ἡμῶν, καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ἠλπίσαμεν. 22Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.

1. Ὁ ψαλμός αὐτός εἶναι ἕνας ἐπινίκιος ὕμνος στόν Θεό μετά ἀπό κάποια μάχη τοῦ
Ἰσραήλ ἐναντίον κάποιου ἰσχυροῦ ἐχθροῦ (στίχ. 10). Στήν μάχη αὐτή οἱ Ἰσραηλῖτες γνώρισαν τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ τους καί ὁ ποιητής λοιπόν τοῦ παρόντος ψαλμοῦ
συγκαλεῖ τόν λαό γιά ἔνδοξη δοξολογία σ᾽ Αὐτόν. Ὁ ποιητής μέ μεγάλη χαρά καί ἀγαλλίαση προτρέπει τούς «δικαίους» καί τούς «εὐθεῖς», δηλαδή τούς ἀνήκοντας στήν
ἰσραηλιτική κοινότητα, νά καυχῶνται γιά τόν Θεό τους (στίχ. 1), ἐνῶ τά ἄλλα ἔθνη καί
οἱ λαοί δέν ἔχουν νά ἐπιδείξουν τοιοῦτον Θεόν. Αὐτούς λοιπόν τούς καλεῖ ὁ ποιητής
νά συνέλθουν καί νά δοξολογήσουν τόν Θεό ἔχοντας μαζί τους καί τά μουσικά ὄργανα
(στίχ. 2), γιά νά ψάλουν ἐπινίκιο ὠδή στόν Κύριο γιά τήν νίκη πού τούς ἐχάρισε ἐναντίον
τοῦ ἐχθροῦ. Τήν ἐπινίκιο ὠδή πού θά ψάλουν οἱ Ἰσραηλῖτες αὐτήν τήν φορά τήν θέλει
νά εἶναι «ἆσμα καινόν», νά εἶναι δηλαδή καλύτερη ἀπό τίς ἄλλες καί νά τελειώνει μέ
δυνατές κραυγές καί ἀλαλαγμούς: «Καλῶς ψάλατε ἐν ἀλαλαγμῷ» (στίχ. 3).
2. Στήν συνέχεια ὁ ψαλμωδός μας ἀρχίζει νά ἐκθέτει διαφόρους λόγους γιά τούς
ὁποίους οἱ Ἰσραηλῖτες πρέπει νά ὑμνήσουν τόν Θεό. Καί κατά πρῶτον λέγει ὅτι
«εὐθύς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, καί πάντα τά ἔργα αὐτοῦ ἐν πίστει» (στίχ. 4). Δηλαδή,
ὅ,τι λέγει ὁ Θεός τό ἐκπληρώνει καί ὅλα τά ἔργα Του γίνονται μέ πιστότητα, γίνονται
σύμφωνα μέ ὅσα ὑποσχέθηκε. Δηλαδή ὁ Θεός τηρεῖ τόν λόγο Του καί δέν ἀπατᾶ.
Αὐτό ὁ ποιητής μας τό ἔχει διαπιστώσει ἀσφαλῶς ἀπό πολλά γεγονότα τῆς ἰσραηλιτικῆς ἱστορίας, ἀλλά τό διαπίστωσε τρανότατα καί ἀπό τό τελευταῖο γεγονός τῆς
νίκης τῶν Ἰσραηλιτῶν ἐναντίον τοῦ ἰσχυροῦ ἐχθροῦ πού εἰσέβαλε στήν χώρα του
(στίχ. 4). Ἀλλά αὐτή ἡ πιστότητα τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐκπλήρωση δηλαδή τῶν ἐπαγγελιῶν Του,
ἀνταποκρίνεται πρός τήν «ἐλεημοσύνη» (= «δικαιοσύνη», κατά τό Ἑβρ.) τοῦ Θεοῦ,
ἀπό τήν δικαίαν «κρίσιν» Του, ἀπό τήν ὁποία εἶναι γεμάτη ἡ γῆ (στίχ. 5).
Τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ὁποία θέλει νά μιλήσει τώρα ὁ ποιητής μας,
τήν βρίσκει, κατά πρῶτον, στήν δημιουργία τοῦ κόσμου καί μάλιστα στόν τρόπο κατά
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τόν ὁποῖο ἔγινε αὐτή. Ὁ Θεός μόνο μέ τόν λόγο Του, μόνο μέ ἕνα ἁπλό φύσημα τοῦ
στόματός Του δημιούργησε τούς οὐρανούς καί ὅλο τόν κόσμο τους (στίχ. 6). Δεύτερο
στοιχεῖο, πού ἀποδεικνύει τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, εἶναι κατά τόν ποιητή μας ὁ
περιορισμός τῶν ὑδάτων ἐντός ὁρίων, πέρα ἀπό τά ὁποῖα δέν μποροῦν νά ἐξέλθουν.
Ὅπως ὁ ἄνθρωπος γεμίζει ἕνα ἀσκό μέ νερό, μέ τόση εὐκολία ὁ Θεός συγκέντρωσε
καί περιόρισε σέ ἀσκό τά «ὕδατα τῆς θαλάσσης» (στίχ. 7). Πρό τοιούτου λοιπόν μεγαλοπρεποῦς καί παντοδυνάμου Θεοῦ ὅλη ἡ γῆ πρέπει νά αἰσθάνεται φόβο καί νά
τρέμουν ἐνώπιόν Του ὅλοι οἱ κατοικοῦντες τήν οἰκουμένη (στίχ. 8).
3. Τώρα πλέον, στόν στίχ. 10 καθορίζει ὁ ποιητής μας τήν ἀφορμή τοῦ ψαλμοῦ του.
Γιατί νά ψαλεῖ ἡ ἐπινίκια ὠδή στόν Θεό; Γιατί ὁ Κύριος, μᾶς λέγει ὁ στίχ. 10, διεσκόρπισε τά σχέδια τῶν ἐχθρῶν καί ἐματαίωσε τούς λογισμούς τῶν ξένων λαῶν καί ἀρχόντων. Φαίνεται λοιπόν ὅτι συμμαχία ξένων λαῶν καί ἐθνῶν ἐπεχείρησε εἰσβολή κατά
τῶν Ἰσραηλιτῶν, ἀλλά ὁ Θεός ἐματαίωσε τό σχέδιό τους καί ἡ νίκη τῆς ἐπιθέσεως
αὐτῆς ἦταν ὑπέρ τῶν Ἰσραηλιτῶν. Σάν συμπέρασμα αὐτοῦ εἶναι νά μακαρίσει κανείς
τόν Ἰσραηλιτικό λαό, γιατί ἔχει τοιοῦτον παντοδύναμο Θεό: «Μακάριον τό ἔθνος, οὗ
ἐστι Κύριος ὁ Θεός αὐτοῦ, λαός, ὅν ἐξελέξατο εἰς κληρονομίαν ἑαυτῷ» (στίχ. 12).
Στήν συνέχεια ὁ ποιητής μας τονίζει τήν παγγνωσία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός μπορεῖ νά ματαιώσει «τάς βουλάς» τῶν ἐθνῶν προτοῦ ἀκόμη νά ἐκδηλωθοῦν, γιατί εἶναι παντογνώστης, γιατί αὐτός ἔπλασε τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων (στίχ. 15) καί ἄρα γνωρίζει τί
ἐπιδιώκουν. Ἀπό τόν τόπο τῆς διαμονῆς του («ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου αὐτοῦ»), ἀπό
τόν ὑψηλό Του θρόνο δηλαδή, παρακολουθεῖ ὅλους τούς κατοίκους τῆς γῆς (στίχ.
14), γιατί Αὐτός εἶναι ὁ δημιουργός ὅλων καί γι᾽ αὐτό γνωρίζει καί τούς λογισμούς καί
τά ἔργα ὅλων (στίχ. 15). Σ᾽ Αὐτόν λοιπόν τόν Θεό τόν παντοδύναμο, τόν παντογνώστη
καί πάνσοφο, σ᾽ Αὐτόν πρέπει νά ἔχουμε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη καί ὄχι σέ ἄνθρωπο
βασιλέα ἤ ἄλλον ἥρωα καί ἰσχυρό τῆς γῆς (στίχ. 16). Δέν μπορεῖ κανείς νά σωθεῖ μέ
τήν πολλή του δύναμη, ὅπως εἶναι τό ἱππικό και τά πολλά στρατεύματα (στίχ. 17). Ἄς
ἐλπίζουμε στόν Θεό καί τότε δέν ἔχουμε νά φοβηθοῦμε κανένα κακό, γιατί ὁ Κύριος
φροντίζει γιά τούς «φοβουμένους Αὐτόν» καί τούς σώζει ἀπό τόν θάνατο καί τόν λιμό
(στίχ. 18-19).
4. Σάν συμπέρασμα ὁλοκλήρου τοῦ ψαλμοῦ ὁμιλεῖ ἡ Ἰσραηλιτική κοινότητα ὁμολογώντας ὅτι θά μένει πιστή στόν Κύριο, τόν Ὁποῖο ἀνακηρύσσει «βοηθόν» καί «ὑπερασπιστήν» της (στίχ. 20). Ὁ ψαλμός ἀγαπήθηκε πολύ ἀπό τόν Ἰσραηλιτικό λαό καί
εἰσήχθη στήν Ἰουδαϊκή λατρεία. Γι᾽ αὐτό καί τελειώνει μέ ἀνάλογο στίχο: «Γένοιτο,
Κύριε, τό ἔλεός Σου, ἐφ᾽ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπί σέ» (στίχ. 22).
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ΨΑΛΜΟΣ ΛΓ΄ 33
Τῷ Δαυΐδ, ὁπότε ἠλλοίωσε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐναντίον
Ἀβιµέλεχ, καὶ ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ ἀπῆλθεν.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
– ΠΩΣ ΝΑ ΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΩΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

E

2

ὐλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ, διὰ παντὸς ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόµατί µου. 3Ἐν
τῷ Κυρίῳ ἐπαινεθήσεται ἡ ψυχή µου· ἀκουσάτωσαν πρᾳεῖς, καὶ εὐφρανθήτωσαν. 4Μεγαλύνατε τὸν Κύριον σὺν ἐµοί, καὶ ὑψώσωµεν τὸ ὄνοµα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό. 5Ἐξεζήτησα τὸν Κύριον, καὶ ἐπήκουσέ µου καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεών µου ἐῤῥύσατό µε. 6Προσέλθετε πρὸς αὐτὸν
καὶ φωτίσθητε, καὶ τὰ πρόσωπα ὑµῶν οὐ µὴ καταισχυνθῇ. 7Οὗτος ὁ πτωχὸς ἐκέκραξε καὶ ὁ
Κύριος εἰσήκουσεν αὐτοῦ καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ ἔσωσεν αὐτόν. 8Παρεµβαλεῖ ἄγγελος Κυρίου κύκλῳ τῶν φοβουµένων αὐτὸν καὶ ῥύσεται αὐτούς. 9Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς
ὁ Κύριος· µακάριος ἀνήρ, ὃς ἐλπίζει ἐπ᾿ αὐτόν. 10Φοβήθητε τὸν Κύριον πάντες οἱ ἅγιοι αὐτοῦ,
ὅτι οὐκ ἔστιν ὑστέρηµα τοῖς φοβουµένοις αὐτόν. 11Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ
ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ. (διάψαλµα). 12Δεῦτε, τέκνα, ἀκούσατέ µου· φόβον Κυρίου διδάξω ὑµᾶς. 13Τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ θέλων ζωήν, ἀγαπῶν ἡµέρας
ἰδεῖν ἀγαθάς; 14Παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη σου τοῦ µὴ λαλῆσαι δόλον.
15Ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν, ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτήν. 16Ὀφθαλµοὶ
Κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. 17Πρόσωπον δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας
κακὰ τοῦ ἐξολοθρεῦσαι ἐκ γῆς τὸ µνηµόσυνον αὐτῶν. 18Ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καὶ ὁ Κύριος
εἰσήκουσεν αὐτῶν, καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐῤῥύσατο αὐτούς. 19Ἐγγὺς Κύριος τοῖς
συντετριµµένοις τὴν καρδίαν καὶ τοὺς ταπεινοὺς τῷ πνεύµατι σώσει. 20Πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν
δικαίων, καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ῥύσεται αὐτοὺς ὁ Κύριος· 21φυλάσσει Κύριος πάντα τὰ ὀστᾶ
αὐτῶν, ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ συντριβήσεται. 22Θάνατος ἁµαρτωλῶν πονηρός, καὶ οἱ µισοῦντες τὸν δίκαιον πληµµελήσουσι. 23Λυτρώσεται Κύριος ψυχὰς δούλων αὐτοῦ, καὶ οὐ µὴ πληµµελήσουσι
πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπ᾿ αὐτόν.

1. Στόν ψαλμό αὐτό ὁ ἱερός ὑμνωδός, ὁ Δαβίδ, ὅπως λέγει ἡ Ἐπιγραφή, ἀπό προσωπική του πείρα κάποιας δυσκολίας του, θέλει νά διδάξει καί τούς ἄλλους νά ἔχουν
σταθερή τήν πεποίθησή τους καί τήν ἐλπίδα τους στόν Θεό, ὅταν βρίσκονται σέ δύσκολες περιστάσεις καί ἀνάγκες. Ὁ ποιητής μας πράγματι, ὅπως φαίνεται ἀπό τόν
στίχ. 5, βρέθηκε κάποτε σέ κάποια δύσκολη κατάσταση, ἀλλά κατέφυγε στόν Κύριο,
τόν παρεκάλεσε νά τόν σώσει καί εἶδε ἄμεσα τήν βοήθειά Του. Χαρούμενος λοιπόν
τώρα γιά τήν σωτηρία του ἐκείνη ὁ ποιητής μας εἶναι γεμᾶτος εὐγνωμοσύνη πρός
τόν Θεό γιά τήν βοήθειά Του καί θέλει νά τόν ὑμνήσει καί μάλιστα θέλει νά ἔχει πάντοτε τόν ὕμνο Του στό στόμα Του (στίχ. 1)!
2. Ἀκόμη περισσότερο ὁ ψαλμωδός μας στρέφει τώρα τά βλέμματά του παρήγορα
πρός τούς «πραεῖς» (στίχ. 3), τούς πάσχοντας, δηλαδή, ἀπό κάποια δυσκολία, γιά νά
τούς κάνει νά θαρρεύσουν. Γιατί, ὅπως ὁ Θεός βοήθησε αὐτόν, ἔτσι θά βοηθήσει καί
αὐτούς στήν δύσκολη κατάσταση πού βρίσκονται καί θά τούς σώσει ἀπό τήν ἀνάγκη
τους. Καί λέγει σ᾽ αὐτούς: Ἐλᾶτε σ᾽ Αὐτόν, στόν Θεό, καί τότε τά πρόσωπά σας, τά
ὁποῖα τώρα εἶναι κατηφῆ ἀπό τήν δυστυχία, θά φωτισθοῦν μέ τό νά φύγουν οἱ δυσκολίες πού σᾶς ταλαιπωροῦν. Ἐλᾶτε πρός τόν Θεό καί δέν θά καταισχυνθῆτε (στίχ. 6),
τούς λέγει. Καί ὡς βεβαίωση γι᾽ αὐτό προβάλλει τόν ἑαυτό του, πού ἦταν σέ δυστυχῆ
κατάσταση καί ὅμως ὁ Κύριος τόν ἔσωσε (στίχ. 7). Στούς ἐπικαλουμένους τόν Κύριο
γιά βοήθεια ὁ ποιητής μας ὑπόσχεται τήν προστασία τῶν ἀγγέλων Του (στίχ. 8). Καί
ποιός δύναται νά βλάψει τόν ἄνθρωπο, ὅταν τόν περιφρουροῦν οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ;
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Ζητεῖ ὅμως ὁ ποιητής μας ἀπό τούς προσφεύγοντας στόν Θεό γιά βοήθεια νά ἔχουν
φόβο πρός Αὐτόν: «Φοβήθητε τόν Κύριον οἱ ἅγιοι αὐτοῦ» (στίχ. 11). «Ἅγιοι» εἶναι οἱ
εὐσεβεῖς. Ὡς φόβο ὅμως ὁ ψαλμωδός μας δέν ἐννοεῖ ἐκεῖνον τόν ἀποκρουστικό
φόβο πού εἶχαν οἱ ἐθνικοί πρός τούς δαίμονες, πού δροῦσαν αὐθαίρετα, ἀλλά ἐκεῖνο
τό γλυκό συναρπαστικό θάμβος, πού γεννᾶται στήν ψυχή τοῦ εὐσεβοῦς ἀπό τήν
γνώση καί γεύση τοῦ καλοῦ Θεοῦ μας.
Τήν προστασία τοῦ Κυρίου πρός τούς πτωχούς, ἀλλά εὐσεβεῖς, καί τήν ἀπόρριψη
τῶν πλουσίων, ἀλλά μή ἐκζητούντων τόν Κύριο, θέλει ὁ ποιητής μας νά βεβαιώσει
καί ἀπό σύγχρονα τότε παραδείγματα, γι᾽ αὐτό καί λέγει γενικά: «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν, οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντῶς ἀγαθοῦ» (στίχ. 11)!
3. Τό ὑπόλοιπο μέρος τοῦ ψαλμοῦ ἔχει διαφορετικό ὕφος. Ἔχει χαρακτηριστικά
διδαχῆς. Τό ὕφος αὐτό τό ἔδειξε κάπως καί στό πρῶτο μέρος προσκαλῶν τούς πάσχοντας «εὐσεβεῖς» καί «ἁγίους» γιά παρηγορία, ἀλλά στό ἐδῶ, δεύτερο μέρος, ὀνομάζει «τέκνα», δηλαδή, «μαθητές» αὐτούς στούς ὁποίους ὁμιλεῖ καί θέλει νά τούς
διδάξει τόν «φόβο τοῦ Κυρίου»: «Δεῦτε, τέκνα, ἀκούσατέ μου, φόβον Κυρίου διδάξω
ὑμᾶς» (στίχ. 12). Ἡ ἔκφραση «φόβος Κυρίου» εἶναι γενική καί σημαίνει γενικά τήν
θεία διδαχή, γιατί ὁ «φόβος τοῦ Κυρίου» ἀποτελοῦσε τό κύριο χαρακτηριστικό τῆς
Ἰσραηλιτικῆς θρησκείας. Τό εἰδικό θέμα τό ὁποῖο θέλει νά διδάξει ὁ ποιητής μας καί
τό ὁποῖο ἐκφράζει μέ ἐρωτηματικό τόνο (στίχ. 13) εἶναι τό πῶς ὁ ἄνθρωπος θά ζήσει
πολλά χρόνια καί μέ εὐτυχία. Θέμα ἀγαπητό στήν Παλαιά Διαθήκη (βλ. Παρ. 4,10),
ἀλλά καί σέ ὅλους τούς αἰῶνες τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Γι᾽ αὐτό τό σπουδαῖο θέμα, λοιπόν, λέγει ὁ ποιητής μας μέ μορφή παραινέσεως: Κατά πρῶτον ὁ ἄνθρωπος πρέπει
νά προσέχει τήν γλώσσα του. Τά χείλη του νά μήν ὁμιλοῦν δόλια, συκοφαντικά καί
φθονερά ἐναντίον τῶν ἄλλων λόγια (στίχ. 14). Ἀλλά πρέπει καί τά ἔργα τοῦ ἀνθρώπου
νά εἶναι ἀγαθά. Ἔτσι, μή συκοφανοῦντες τούς ἄλλους (στίχ. 14) καί πράττοντες τό
ἀγαθόν (στίχ. 15), θά ἔχουμε εἰρήνη μέ ὅλους («ζήτησον εἰρήνην καί δίωξον αὐτήν»,
στίχ. 15). Αὐτοί εἶναι οἱ «δίκαιοι» ἄνθρωποι (στίχ. 16). Αὐτοί θά ἔχουν τήν προστασία
τοῦ Θεοῦ, γιατί οἱ ὀφθαλμοί Του θά εἶναι πάντοτε προσηλωμένοι σ᾽ αὐτούς καί τά ὦτα
Του θά εἶναι πρόθυμα νά ἀκούουν τήν δέησή τους (στίχ. 16). Ἀντίθετα ὁ Κύριος στρέφει ὀργισμένος τό πρόσωπό Του πρός τούς ποιοῦντας τό κακό, ἕτοιμος νά ἐξαφανίσει
τό ὄνομά τους ἀπό τήν γῆ (στίχ. 17).
Στήν ἐποχή του ὁ ποιητής βλέπει πολλούς «δικαίους» (στίχ. 18) καί «συντετριμμένους τήν καρδίαν» καί «ταπεινούς τῷ πνεύματι» (στίχ. 19), δηλαδή, εὐσεβεῖς ἀνθρώπους (αὐτό σημαίνουν γενικά καί οἱ τρεῖς παραπάνω ἐκφράσεις), τούς βλέπει νά
πάσχουν καί νά διώκονται ὑπό τῶν ἀσεβῶν. Παρηγορεῖ ὅμως ὁ ποιητής μας τούς δικαίους ὅτι ἡ τελική σωτηρία θά εἶναι ὑπέρ αὐτῶν, διότι τελοῦν ὑπό τήν προστασία
τοῦ Θεοῦ (στίχ. 20-23). «Πολλαί αἱ θλίψεις τῶν δικαίων καί ἐκ πασῶν αὐτῶν ρύσεται
αὐτούς ὁ Κύριος» (στίχ. 20)!
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ΙΚΑΣΟΝ, Κύριε, τοὺς ἀδικοῦντάς με, πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με. 2Ἐπιλαβοῦ
ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς τὴν βοήθειάν μου, 3ἔκχεον ῥομφαίαν καὶ σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν καταδιωκόντων με· εἶπον τῇ ψυχῇ μου· Σωτηρία σού εἰμι ἐγώ.
4Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου, ἀποστραφήτωσαν εἰς
τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ λογιζόμενοί μοι κακά. 5Γενηθήτωσαν ὡσεὶ χνοῦς κατὰ
πρόσωπον ἀνέμου, καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐκθλίβων αὐτούς· 6γενηθήτω ἡ ὁδὸς αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθημα, καὶ ἄγγελος Κυρίου καταδιώκων αὐτούς· 7ὅτι δωρεὰν ἔκρυψάν μοι
διαφθορὰν παγίδος αὐτῶν, μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν μου. 8Ἐλθέτω αὐτῷ παγίς, ἣν οὐ
γινώσκει, καὶ ἡ θήρα, ἣν ἔκρυψε, συλλαβέτω αὐτόν, καὶ ἐν τῇ παγίδι πεσεῖται ἐν αὐτῇ.
9Ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται ἐπὶ τῷ Κυρίῳ, τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ αὐτοῦ. 10Πάντα
τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσι· Κύριε, τίς ὅμοιός σοι; Ῥυόμενος πτωχὸν ἐκ χειρὸς στερεωτέρων
αὐτοῦ καὶ πτωχὸν καὶ πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόν. 11Ἀναστάντες μοι μάρτυρες
ἄδικοι, ἃ οὐκ ἐγίνωσκον, ἐπηρώτων με. 12Ἀνταπεδίδοσάν μοι πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ
ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ μου. 13Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι ἐνεδυόμην σάκκον καὶ
ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου, καὶ ἡ προσευχή μου εἰς κόλπον μου ἀποστραφήσεται. 14Ὡς πλησίον, ὡς ἀδελφῷ ἡμετέρῳ οὕτως εὐηρέστουν· ὡς πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων, οὕτως ἐταπεινούμην. 15Καὶ κατ᾿ ἐμοῦ εὐφράνθησαν καὶ συνήχθησαν, συνήχθησαν
ἐπ᾿ ἐμὲ μάστιγες, καὶ οὐκ ἔγνων, διεσχίσθησαν καὶ οὐ κατενύγησαν. 16Ἐπείρασάν με, ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμῷ, ἔβρυξαν ἐπ’ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐτῶν. 17Κύριε, πότε ἐπόψῃ;
Ἀποκατάστησον τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῆς κακουργίας αὐτῶν, ἀπὸ λεόντων τὴν μονογενῆ
μου. 18Ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἐκκλησίᾳ πολλῇ, ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε. 19Μὴ ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοι ἀδίκως, οἱ μισοῦντες με δωρεὰν καὶ διανεύοντες ὀφθαλμοῖς. 20Ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν καὶ ἐπ᾿ ὀργὴν δόλους διελογίζοντο. 21Καὶ
ἐπλάτυναν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν, εἶπαν· εὖγε, εὖγε, εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. 22Εἶδες,
Κύριε, μὴ παρασιωπήσῃς, Κύριε, μὴ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ· 23ἐξεγέρθητι, Κύριε, καὶ πρόσχες
τῇ κρίσει μου, ὁ Θεός μου καὶ ὁ Κύριός μου, εἰς τὴν δίκην μου. 24Κρῖνόν με, Κύριε, κατὰ
τὴν δικαιοσύνην σου, Κύριε ὁ Θεός μου, καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν μοι. 25Μὴ εἴποισαν ἐν καρδίαις αὐτῶν· εὖγε, εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν· μηδὲ εἴποιεν· Κατεπίομεν αὐτόν. 26Αἰσχυνθείησαν
καὶ ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς κακοῖς μου, ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ
ἐντροπὴν οἱ μεγαλοῤῥημονοῦντες ἐπ᾿ ἐμέ. 27Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν οἱ θέλοντες τὴν δικαιοσύνην μου καὶ εἰπάτωσαν διαπαντός· μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος, οἱ θέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοῦ. 28Καὶ ἡ γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην
σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σου.
1. Ὁ Ψαλμωδός μας, ὁ Δαβίδ, κατά τήν ἐπιγραφή, εἶναι περικυκλωμένος ἀπό πολλούς
λυσσώδεις ἐχθρούς καί ἡ ζωή του βρίσκεται σέ μεγάλο κίνδυνο. Ὁ ἴδιος δέν αισθάνεται
ὅτι ἔχει πράξει κακό ἐναντίον τους, ἀλλά, ἀντίθετα, γνωρίζει ὅτι τούς ἔχει εὐεργετήσει.
Γι’ αὐτό καί ἔχει τό θάρρος νά ἀπευθυνθεῖ πρός τόν Θεό καί νά ζητήσει ἀπ’ Αὐτόν τήν
ἄμεση ἐπέμβασή Του γιά τήν σωτηρία του. Τήν ἐπίθεση τῶν ἐχθρῶν του ἐναντίον του ὁ
ψαλμωδός μας την παριστάνει εἰκονικά ὡς νά τόν εἰσαγάγουν σέ δίκη, γιά νά τοῦ ἀπευθύνουν τίς κατηγορίες τους («δίκασον, Κύριε, τούς ἀδικοῦντάς με», στίχ.1α), γι’ αὐτό καί
παρακαλεῖ τόν Θεό νά σπεύσει νά ἔλθει συνήγορός του γιά νά τόν δικαιώσει. Ἀλλά, σάν
πολεμιστής ὁ Δαβίδ ἀλλάσει τήν εἰκόνα καί τήν κάνει πολεμική. Τόν Γιαχβέ Θεό τόν παριστάνει ὡς πάνοπλο πολεμιστή καί τόν παρακαλεῖ νά ἀναλάβει διά τοῦ ξίφους του τήν
ὑπόθεση καί νά τρέψει σέ φύγη τούς ἐναντίους του. Ἀλλά, γιά νά μή διαφύγουν, ὁ ποιητής παρακαλεῖ τόν Θεό νά τούς κλείσει τόν δρόμο (στιχ.2-3), ὀρθώνοντας τό πελώριο
ἀνάστημά Του. Καί τώρα (στιχ. 4-8) ὁ ποιητής μας λέγει τί θέλει νά πάθουν οἱ ἐχθροί του
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μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ πανισχύρου καί τρομεροῦ Γιαχβέ ἐνώπιόν τους. Θά πάθουν πανικό!
Θά χάσουν τόν δρόμο τους, θά ἕρπουν διά ὀλισθηρῶν βράχων, ἐνῶ ὁ ἄγγελος τοῦ ὀλέθρου θά ἐπισείει τό σπαθί πάνω ἀπό τά κεφάλια τους καί θά τούς κεντᾷ ὅπως παλιά τούς
Αἰγυπτίους καί τούς Ἀσσυρίους! Ἡ εἰκόνα εἶναι πραγματικά φοβερή, γιατί μαζί μέ τίς καταστρεπτικές δυνάμεις συνδυάζονται καί οἱ ὑπερφυσικές ἀγγελικές δυνάμεις. Ὁ ψαλμωδός μας ἔχει καθαρή τήν συνείδησή του ὅτι δέν ἔδωσε ἀφορμή στούς ἐχθρευόμενους
αὐτόν καί ὅμως αὐτοί ζητοῦν μέ πεῖσμα τόν θάνατόν του (« δωρεάν ἔκρυψάν μοι διαφοράν παγίδος αὐτῶν», στιχ 7). Θά περίμενε κανείς νά ἀκούσει ὅτι τό μίσος τοῦ Ψαλμωδού
κατά τῶν ἐχθρῶν του θά ἱκανοποιοῦσε τό δικό του πάθος γιά τήν ἐξόντωσή τους. Ἀλλά
ὁ ποιητής μας στήν συνέχεια δέν λέγει αὐτό. Λέγει ὅτι ζητᾶ τήν τιμωρία τους ὄχι γιατί
τούς μισεῖ, ἀλλά γιά νά δικαιωθεί ὁ Θεός του. Καί διά τόν λόγο αὐτό θά δοκιμάσει χαρά:
«Ἡ ψυχή μου (λέγει ὁ ψαλμωδός γιά τήν τιμωρία τῶν ἐχθρῶν του) ἀγαλλιάσεται ἐπί τῷ
Κυρίῳ, τερφθήσεται ἐπί τῷ σωτήριῳ αὐτοῦ» (στιχ.9). θά χαρεῖ, γιατί φάνηκε ἀπό τά
πράγμτα ὅτι ὁ Θεός ὑπάρχει καί δέν εἶναι ἀδιάφορος, ἀλλά ἐπεμβαίνει στήν ἱστορία καί
ἐπιβάλλει τήν δικαιοσύνη του. Θά φανεί ὅτι ὁ Θεός ὑπερασπίζει τούς Ἰδικούς Του, ὅτι
σώζει τόν «πτωχόν ἐκ χειρός στερεωτέρων αὐτοῦ, καί πτωχόν καί πένητα ἀπό τῶν διαρπαζόντων αὐτόν» (στίχ. 10).
2. Στήν συνέχεια μεταβαίνουμε στό β’ μέρος του Ψαλμοῦ, ὅπου ὁ ψαλμωδός ὁμιλεῖ μέ
ζωηρότητα γιά τήν ἀχαριστία τῶν ἀντιπάλων του καί δίκαια, λοιπόν, ζητάει τήν τιμωρία
τους. Ὅπως ψευδομάρτυρες θά μιλήσουν ψευδῶς κατά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἔτσι καί κατά τοῦ Δαβίδ, τοῦ ποιητοῦ τοῦ ψαλμοῦ μας, θά ἐμφανιστοῦν μάρτυρες ἄδικοι,
καί θά τοῦ κάνουν περίεργες ἐρωτήσεις γιά νά τόν περιγελάσουν (στιχ.11). Οἱ πολέμιοί
του τοῦ ἀνταπέδοσαν πονηρά ἀντί ἀγαθῶν, σ’ αὐτόν πού διέσωσε τήν τιμή τῆς πατρίδος
τους. Μάλιστα οἱ ἐχθροί τοῦ Δαβίδ ἐπέτυχαν καί νά τόν χωρίσουν ἀπό τήν σύζυγό του
Μελχώλ, ἀπό τόν ἐπιστήθιο φίλο του Ἰωνάθαν, ἀπό τούς γηραλέους γονεῖς του, καί ἔτσι
τόν ἔκαναν σάν μία δυστυχισμένη μητέρα, ἡ ὁποία χωρίς παιδιά φθίνει καί πεθαίνει («ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ μου», στίχ.12). Στήν αἰσχρή αὐτή συμπεριφορά τῶν ἐχθρῶν τοῦ ποιητοῦ
μας, αὐτός νήστευε καί προσευχόνταν ὑπέρ αὐτῶν (στίχ.13)!!! Δέν τούς ὡφέλησε ὅμως
εἰς τίποτε ἡ προσευχή τοῦ ψαλμωδοῦ μας Δαβίδ. Γιατί; Λόγῳ τῆς πολλῆς τους κακίας καί
πωρώσεως δέν ὑπήρχε καλό ἔδαφος στήν ψυχή τους νά ἔλθει σ’ αὐτήν ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ.
Ἀλλά δέν παραμένει ποτέ ἀνενέργητη ἡ προσευχή, ὅταν λέγεται ἀπό ἀγαθή καί ταπεινή
καρδία, γι’ αὐτό ὁ ποιητής μας ἐδῶ λέγει: «Ἡ προσευχή μου εἰς κόλπον μου ἀποστραφήσεται» (στίχ.14). Δηλαδή: «Τοῦ καλῶς προσευχομένου ἡ προσευχή εἰς αὐτόν ἀνακάμπτει
φέρουσα τά ἀγαθά, ὑπέρ ὧν γέγονε και εἰς κόλπον τοῦ προσευχομένου
ἀποστρέφεται»(Δίδυμος). Ἄς θυμηθοῦμε καί τούς λόγους τοῦ Κυρίου μας: «Καί ἐὰν μὲν
ᾖ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾿ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς
ὑμᾶς ἐπιστραφήτω» (Ματθ. 10,13).
Κατά τά παρακάτω, αὐτοί οἱ ὁποῖοι εὐεργετήθησαν ἀπό τόν Δαβίδ μέ τόσες πολλές καί
μεγάλες εὐεργεσίες, ἔδειξαν σ’ αὐτόν ἀγνώμονα καί σκληρή πολεμική. Γι’ αὐτό λέγει περί
αὐτῶν: «Ἐπείρασάν με, ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμῷ, ἔβρυξαν ἐπ’ ἐμέ τούς ὀδόντας
αὐτῶν» (στιχ 16), ὄχι μόνο, ἀλλά καί εὐφραίνονταν γιά τά παθήματά του: «Καί κατ’ ἐμοῦ
εὐφράνθησαν»(στιχ.15). (βλ. καί στίχ 21)! Διά τήν συμβαίνουσα αὐτή ἀταξία, ὁ ψαλμωδός
μας ἀπευθύνεται πρός τόν Θεό καί τόν παρακαλεῖ νά ἐπιβάλει τήν τάξη καί αὐτός θά τόν
ὑμνήσει εὐγνωμόνως σέ πολυάριθμο λαό (στίχ 17-18).
3. Ἀπό τό σημεῖο αὐτό ἀρχίζει τό τρίτο μέρος τοῦ Ψαλμοῦ (στίχ19-28), ἁπαλότερο
κάπως, στό ὁποῖο ὁ ποιητής παρακαλεῖ γιά τήν παύση τῆς κακίας. Ὁμιλεῖ μέν πάλι ὁ ποιητής γιά τήν κακία τῶν ἐχθρῶν του (στιχ. 19-21), ἀλλά παρακαλεῖ νά μήν πραγματοποιηθοῦν τά σχέδια τους (στίχ.24-26) καί νά μή χαροῦν οἱ ἐχθροί του γιά τήν καταστροφή
του (στίχ. 26), ἀλλά νά χαροῦν οἱ δίκαιοι πού θά βλέπουν νά ἀναδεικνύεται ἡ δικαιοσύνη
τοῦ Θεοῦ μέ τήν διάσωση τοῦ ποιητοῦ βεβαίως· αὐτός δέ ὁ ποιητής ὑπόσχεται ὅτι θά
ὑμνεῖ ὅλη τήν ἡμέρα τήν δόξα τοῦ Θεοῦ (στίχ. 28).
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HΣΙΝ ὁ παράνομος τοῦ ἁμαρτάνειν ἐν ἑαυτῷ, οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν
ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· 3ὅτι ἐδόλωσεν ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν τὴν ἀνομίαν αὐτοῦ
καὶ μισῆσαι. 4Tὰ ῥήματα τοῦ στόματος αὐτοῦ ἀνομία καὶ δόλος, οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι τοῦ ἀγαθῦναι· 5ἀνομίαν διελογίσατο ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ, παρέστη πάσῃ ὁδῷ
οὐκ ἀγαθῇ, κακίᾳ δὲ οὐ προσώχθισε. 6Κύριε, ἐν τῷ οὐρανῷ τὸ ἔλεός σου, καὶ ἡ ἀλήθειά σου ἕως τῶν νεφελῶν· 7ἡ δικαιοσύνη σου ὡς ὄρη Θεοῦ, τὰ κρίματά σου ὡσεὶ
ἄβυσσος πολλή· ἀνθρώπους καὶ κτήνη σώσεις, Κύριε. 8Ὡς ἐπλήθυνας τὸ ἔλεός σου,
ὁ Θεός· οἱ δὲ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἐλπιοῦσι. 9Μεθυσθήσονται ἀπὸ πιότητος οἴκου σου, καὶ τὸν χειμάῤῥουν τῆς τρυφῆς σου ποτιεῖς αὐτούς·
10ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. 11Παράτεινον τὸ ἔλεός σου
τοῖς γινώσκουσί σε καὶ τὴν δικαιοσύνην σου τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ. 12Μὴ ἐλθέτω μοι
ποὺς ὑπερηφανίας, καὶ χεὶρ ἁμαρτωλοῦ μὴ σαλεύσαι με. 13Ἐκεῖ ἔπεσον πάντες οἱ
ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ἐξώσθησαν καὶ οὐ μὴ δύνωνται στῆναι.
1. Ὁ ψαλμός μας μᾶς παρουσιάζει ἀπό τήν ἀρχή τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο, ὁ
ὁποῖος ἁμαρτάνει, γιατί ἀπέρριψε ἀπό πάνω του τήν πίστη του στόν Θεό καί
τήν εὐλάβειά του («φόβον») σ᾽ Αὐτόν (στίχ. 2). Καί τοῦ συνέβηκε αὐτό ἐπειδή
πίστεψε γιά τόν Θεό ὅτι εἶναι ἀδιάφορος γιά τίς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων. Πίστευσε ὅτι δέν τίς βλέπει, δέν τίς τιμωρεῖ (στίχ. 3), καί ἑπομένως – συμπεραίνει ὁ ἁμαρτωλός – ἄς ἁμαρτήσει ἄφοβα.
Τά λόγια ὅμως αὐτά τοῦ ἁμαρτωλοῦ, λέγει ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ μας, εἶναι
«δόλια», εἶναι «ἁπατηλά», κατά τό Ἑβραϊκό, ἀλλά τοῦ κάνουν τήν μεγάλη
ζημιά καί νά μή σκέπτεται καί νά μήν πράττει σωστά («οὐκ ἐβουλήθη συνιέναι
τοῦ ἀγαθῦναι», στίχ. 4).
Στόν ψαλμό μας ἐδῶ, ὅπως φαίνεται ἀπό τόν στίχ. αὐτό, ἀλλά καί ἀπό τούς
ἑπομένους στίχ., πρόκειται γιά τό περίφημο θέμα τῆς θεοδικίας, τό ὁποῖο
ἀπαντᾶ συχνά στήν Παλαιά Διαθήκη. Κατά τό πρόβλημα αὐτό οἱ ἄνθρωποι
ἀμφισβητοῦν τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, γιατί ἔβλεπαν ὅτι ὁ ἁμαρτωλός δέν
τιμωρεῖται γιά τίς ἁμαρτίες του, ἀλλά, ἀντίθετα, σάν καί νά εὐλογεῖται, γιατί
τόν ἔβλεπαν νά εἶναι εὐτυχισμένος μέχρι τά τέλη τῆς ζωῆς του.
Κυριευμένος, λοιπόν, ὁ ἁμαρτωλός ἀπό αὐτές τίς κακές σκέψεις περί τοῦ
Θεοῦ ὅλο καί σκέπτεται τήν ἁμαρτία χωρίς φόβο Θεοῦ. Ὁ ψαλμός μας παρουσιάζει τόν ἁμαρτωλό αὐτό ἀκόμη καί στήν κλίνη του νά σκέπτεται τίς ἄνομες
σκέψεις περί τοῦ Θεοῦ (στίχ. 5). Καί ἀσφαλῶς, ἀφοῦ ἐπί τῆς κλίνης του σκέπτεται αὐτά, ὅταν ἐγερθεῖ, τά πράττει στήν καθημερινή του ζωή, γιατί ἀγαπᾶ
τήν ἁμαρτία καί δέν τήν ἀποστρέφεται (στίχ. 5, «τῇ κακίᾳ οὐ προσώχθισεν»).
2. Στήν συνέχεια (στίχ. 6 ἑξ.) ὁ ψαλμωδός ἀποστρέφει τήν σκέψη του ἀπό
τόν κόσμο τῶν ἁμαρτωλῶν καί τίς σκέψεις τους καί στρέφεται πρός τόν Θεό
του, στήν δικαιοσύνη καί ἀγάπη τοῦ Ὁποίου πιστεύει ἀπόλυτα. Ἀντίθετα, λοιπόν, πρός τόν ἀμφισβητοῦντα τήν ἀγάπη καί δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἁμαρτωλό,
ὁ ποιητής μας λέγει ὅτι ἡ ἀγάπη («τό ἔλεος») Του φθάνει μέχρι τόν οὐρανό
(«ἐν τῷ οὐρανῷ») καί ἡ «ἀλήθειά» Του, δηλαδή, ἡ πιστότητά Του «ἕως νεφελῶν» (στίχ. 6). Ἡ «δικαιοσύνη» Του, μέ τήν ὁποία κυβερνᾶ τόν κόσμο, εἶναι
τόσο μεγάλη, ὅπως τά θεόρατα βουνά (τά «ὄρη τοῦ Θεοῦ») καί τά «κρίματά»
Του, δηλαδή, ἡ θεία διακυβέρνησή Του παραβάλλεται πρός τήν μεγάλη καί
πολλή ἄβυσσο, ἡ ὁποία πανταχόθεν περιβάλλει τήν γῆ (Σ. Σειρ. 24,29). Ἡ πα-
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ρομοίωση αὐτή, πέραν ἀπό τήν ἔννοια ὅτι, ὅπως ἡ ἄβυσσος περιβάλλει τήν
γῆ, ἔτσι καί ἡ θεία διακυβέρνηση καλύπτει ὅλη τήν γῆ, ὅλη τήν ἱστορία, ἔχει
καί μιά ἄλλη βαθύτερη ἔννοια: Ὅπως ἡ ἄβυσσος εἶναι ἀμέτρητη καί δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά τήν περιλάβει, ἔτσι καί τήν διακυβέρνηση τοῦ Θεοῦ δέν
μπορεῖ νά τήν νοήσει ὁ ἄνθρωπος. Ἡ ἑρμηνεία αὐτή εἶναι τῶν ἁγίων Πατέρων
(βλ. Μ. Ἀθανασίου Μ. 27,176). Κατ᾽ αὐτήν τήν ἑρμηνεία ὁ ποιητής μας ἀναφέρεται στό πρόβλημα τῆς θεοδικίας, κατά τό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά
συμβιβάσει τήν εὐτυχία τῶν ἀσεβῶν πρός τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Οἱ δυσπιστοῦντες δέν μπορεῖ νά νοήσουν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί πρός τόν ἁμαρτωλό ἀκόμη καί ποῦ ἀποβλέπει αὐτή. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, λέγει στήν συνέχεια
ὁ ποιητής μας, βοηθάει ὅλους, ὄχι μόνο τούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί τά ζῶα!
«Ἀνθρώπους καί κτήνη σώσεις, Κύριε» (στίχ. 7)! Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι πολύ
μεγάλη. Καί ὅλοι καταφεύγουν σέ ἕνα τοιοῦτον ἀγαπῶντα Θεό γιά νά βροῦν
καταφύγιο ὑπό τήν σκέπη τῶν πτερύγων Του (στίχ. 8). Καί ἀφοῦ ὁ Θεός ἔχει
τόση ἀγάπη ὅλοι τρέφονται ἀπ᾽ Αὐτόν μέ ὅλα τά ἀγαθά καί ὅλοι ποτίζονται ἀπ᾽
Αὐτόν (στίχ. 9).
3. Ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ μας πιστεύει πολύ δυνατά στόν Θεό, ζεῖ τόν Θεό.
Γεύεται τόν Θεό καί ὅ,τι λέγει περί Αὐτοῦ εἶναι βιωματικό. Ἔτσι, λοιπόν, λέγει
γιά τόν Θεό τώρα τόν ὑπέροχο αὐτό λόγο: «Ὅτι παρά σοί πηγή ζωῆς, ἐν τῷ
φωτί σου ὀψόμεθα φῶς» (στίχ. 10)! Ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἡ «πηγή τῆς ζωῆς» σημαίνει ὅτι Αὐτός εἶναι καί ὁ δημιουργός τῆς ζωῆς καί ὁ συντηρῶν τήν ζωή.
Ἀλλά ὁ ποιητής μας ἐννοεῖ τήν «ζωή» μέ τό βαθύτερο νόημά της, ὡς ἐπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Καί αὐτό πραγματικά λέγεται καί εἶναι
«ζωή», ζωή μέ νόημα καί περιεχόμενο. Γι᾽ αὐτό καί λέγει στήν συνέχεια ὁ ποιητής μας ὅτι μόνο στό φῶς τοῦ Θεοῦ («ἐν τῷ φωτί σου»), μόνο, δηλαδή, στήν
ἐπικοινωνία μας μέ τόν Θεό εἶναι δυνατόν νά δοῦμε τό φῶς («ὀψόμεθα
φῶς»), νά ζήσουμε τήν πραγματική ζωή καί ὄχι τόν ζωώδη βίο, πού ζοῦν καί
τά ζῶα.
Περί τό τέλος ὁ ποιητής φοβεῖται τήν κακοποιό δύναμη τῶν κακῶν καί ὑπερηφάνων ἀνθρώπων, αὐτῶν, δηλαδή, περί τῶν ὁποίων εἶπε ἀπό τήν ἀρχή ὅτι
ἀπέρριπταν τόν Θεό, γιατί Τόν θεωροῦσαν ἄδικο, καί εὔχεται ὁ ποιητής μας
στόν Θεό νά τόν διαφυλάξει ἀπ᾽ αὐτούς. Νά μή τολμήσουν ποτέ νά τόν ἐγγίσουν («μή ἐλθέτω μοι ποῦς ὑπερηφανείας») καί νά τόν καταρρίψουν («καί χείρ
ἁμαρτωλοῦ μή σαλεύσαι με», στίχ. 12). Ἀλλά καί ἄν οἱ ἀσεβεῖς αὐτοί τολμήσουν κάτι τέτοιο, αὐτοί εἶναι πού θά ζημιωθοῦν καί θά πέσουν, χωρίς νά δύνανται νά ἐγερθοῦν, γιατί αὐτοί εἶναι οἱ ἄνομοι (στίχ. 13).
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ὴ παραζήλου ἐν πονηρευομένοις μηδὲ ζήλου τοὺς ποιοῦντας τὴν
ἀνομίαν· 2ὅτι ὡσεὶ χόρτος ταχὺ ἀποξηρανθήσονται καὶ ὡσεὶ λάχανα
χλόης ταχύ ἀποπεσοῦνται. 3Ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ ποίει χρηστότητα καὶ
κατασκήνου τὴν γὴν, καὶ ποιμανθήσῃ ἐπὶ τῷ πλούτῳ αὐτῆς. 4Κατατρύφησον τοῦ Κυρίου, καὶ δώσει σοι τὰ αἰτήματα τῆς καρδίας σου. 5Ἀποκάλυψον πρὸς Κύριον τὴν ὁδόν σου καὶ ἔλπισον ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ αὐτὸς ποιήσει
6καὶ ἐξοίσει ὡς φῶς τὴν δικαιοσύνην σου καὶ τὸ κρίμα σου ὡς μεσημβρίαν. 7Ὑποτάγηθι τῷ Κυρίῳ καὶ ἱκέτευσον αὐτόν· μὴ παραζήλου ἐν τῷ
κατευοδουμένῳ ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐν ἀνθρώπῳ ποιοῦντι παρανομίαν.
8Παῦσαι ἀπό ὀργῆς καὶ ἐγκατάλιπε θυμόν, μὴ παραζήλου ὥστε πονηρεύεσθαι· 9ὅτι οἱ πονηρευόμενοι ἐξολοθρευθήσονται, οἱ δέ ὑπομένοντες τὸν
Κύριον αὐτοί κληρονομήσουσι γῆν.
1. Καί ὁ ψαλμός αὐτός ἀσχολεῖται μέ τό περιλάλητο πρόβλημα τῆς θεοδικίας, μέ τό ὁποῖο ἀσχολοῦνται καί ἄλλοι ψαλμοί καί στό ὁποῖο ἀναφέρονται
καί πολλά χωρία τῆς Π.Δ. Ἀλλά καί ὁλόκληρο τό βιβλίο τῆς Π.Δ., τό βιβλίο τοῦ
Ἰώβ, ἀσχολεῖται μέ τό θέμα αὐτό.
«Θεοδικία», ὅπως εἶναι γνωστό, σημαίνει τό κατά πόσον ὁ Θεός εἶναι δίκαιος, ἀφοῦ βλέπουμε τό φαινόμενο οἱ ἀσεβεῖς νά εὐτυχοῦν καί οἱ εὐσεβεῖς
νά δυστυχοῦν. Λόγω τοῦ προβλήματος αὐτοῦ πολλοί ἤ μερικοί τῶν εὐσεβῶν
ἐκλονίζοντο στήν πίστη καί ἐμακάριζαν τούς ἁμαρτωλούς, γιατί εὐτυχοῦν. Ὁ
ψαλμός μας δίδει μία μερική, ἀλλά οὐσιαστική λύση στό θέμα τῆς θεοδικίας,
ὅτι, δηλαδή, ὁ δίκαιος πρέπει νά ὑπομένει τήν κρίση πού ὑφίσταται καί θά δεῖ
στήν συνέχεια λάμπουσα τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί ὁ εὐσεβής τήν
οὐσιαστική του εὐτυχία πρέπει νά τήν ζητᾶ στήν ἐπικοινωνία του μέ τόν Θεό.
2. Λέγει, λοιπόν, ὁ ψαλμωδός μας στρεφόμενος πρός τόν εὐσεβῆ, νά μήν
ἀπορεῖ γιά τήν εὐτυχία τῶν πονηρευομένων (στίχ. 1), γιατί αὐτή εἶναι προσωρινή καί πρόχειρη. Εἶναι σάν τό χορτάρι πού ξηραίνεται γρήγορα καί σάν τά
βοτάνια πού μαραίνονται ἀμέσως (στίχ. 2). Ὁ εὐσεβής δέν πρέπει νά χάνει
ποτέ τήν ἐλπίδα του στόν Κύριο τόν Θεό του («ἔλπισον ἐπί Κύριον») καί νά
ἐξακολουθεῖ νά ποιεῖ ἀδιάκοπα τό θέλημα τοῦ Κυρίου («ποίει χρηστότητα»)
καί θά δεῖ ἀπό τά πράγματα ὅτι δέν θά τοῦ λείψει τίποτε, ἀλλά θά κατοικεῖ
ἀδιατάραχα στήν χώρα πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός καί θά τρέφεται ἀπό τά ἀγαθά
της (στίχ. 3). Τήν εὐτυχία του ὁ εὐσεβής πρέπει νά ζητᾶ στήν συνεχῆ κοινωνία
μέ τόν Κύριο τόν Θεό του καί ἡ ἐπικοινωνία αὐτή εἶναι γλυκασμός, εἶναι
«τρυφή». Γι᾽ αὐτό καί ὁ ψαλμωδός μᾶς λέγει: «Κατατρύφησον τοῦ Κυρίου καί
δώσει σοι τά αἰτήματα τῆς καρδίας σου» (στίχ. 4)! Ὁ λόγος αὐτός τοῦ ψαλμωδοῦ μας εἶναι ὑπέροχος καί ταυτίζεται καί μέ ἄλλους ψαλμωδούς, οἱ ὁποῖοι
τήν στενή κοινωνία μέ τόν Θεό θεωροῦν ὡς ὑψίστη εὐτυχία καί ἐπανάπαυση
τοῦ ἀνθρώπου (βλ. λόγου χάριν ψαλμ. 4. 62).
3. Στήν βάση αὐτή ἱστάμενος ὁ ποιητής μας ἐπαυξάνει τόν λόγο του, λέγοντας ἀναλυτικότερα τί πρέπει νά κάνει ὁ εὐσεβής γιά νά εὐαρεστήσει τόν
Θεό, γιά νά δεῖ, ὅπως τοῦ εἶπε, τήν δικαίωσή Του καί νά γεύεται τόν γλυκασμό
Του (τό «κατατρύφησον» τοῦ στίχ. 4).

38

Κατά πρῶτον λέγει ὅτι ὁ εὐσεβής πρέπει νά «ἀποκαλύψει στόν Κύριο τήν
ὁδό του καί νά ἐλπίζει σ᾽ Αὐτόν καί Αὐτός, ὡς Θεός, θά πράξει αὐτό πού πρέπει» (στίχ. 5). «Νά ἀποκαλύψει», δηλαδή, νά φανερώσει. Ἀλλά καλύτερη ἐδῶ
εἶναι ἡ ἀνάγνωση τοῦ Ἑβραϊκοῦ κειμένου, τό ὁποῖο, λέγει νά «ἐπιρρίψει» ὁ
εὐσεβής τήν «ὁδόν» του, δηλαδή τήν μέριμνά του, τά προβλήματά του, νά τά
παραθέσει, νά τά πεῖ στόν Κύριο. Εἶναι αὐτό ἀκριβῶς πού μᾶς λέγει καί ὁ ἀπόστολος Πέτρος, «πᾶσαν τήν μέριμναν ὐμῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ᾽ αὐτόν» (Α´ Πέτρ.
5,7). Καί ἄν ἐπιρρίπτουμε, ἄν ἀκουμπᾶμε τά προβλήματά μας στόν Θεό, ἄν
ἐλπίζουμε σ᾽ Αὐτόν («ἔλπισον ἐπ᾽ αὐτόν»), «αὐτός ποιήσει», μᾶς λέγει ὁ ψαλμωδός (στίχ. 5). Δηλαδή, ὅπως ἑρμηνεύει ὁ Ζιγαβηνός, ὁ Θεός θά μᾶς δώσει
«ἅ ἐλπίζομεν, ἅ αἰτοῦμεν, ἅ συμφέρει ἡμῖν»! Σ᾽ αὐτόν πού ἐλπίζει στόν Κύριο
ὁ ποιητής μας βεβαιώνει ὅτι «ἐξοίσει ὡς φῶς τήν δικαιοσύνη του καί τό κρίμα
του ὡς μεσημβρία» (στίχ 6). Δηλαδή: Τό παραγνωριζόμενο μέχρι τώρα δίκαιό
του θά λάμψει σάν φῶς, σάν μέρα μεσημέρι! Στήν συνέχεια ὁ ποιητής μας,
συμβουλεύων τόν εὐσεβῆ, τοῦ λέγει νά ὑποτάσσεται στόν Κύριο, ὅ,τι βέβαια
καί ἄν συμβεῖ, καί νά προσεύχεται: «Ὑποτάγηθι τῷ Κυρίῳ καί ἱκέτευσον
αὐτόν» (στίχ. 7)! Ἀντί τοῦ «ὑποτάγηθι» τό Ἑβρ. ἔχει «σιώπησε», «σίγησε». Ὁ
ψαλμωδός μας, δηλαδή, συνιστᾶ στόν δοκιμαζόμενο εὐσεβῆ νά μή γογγύζει
(«μή παραζήλου», στίχ. 7· βλ. καί στίχ. 1) γιά τό πρόβλημα πού δημιουργεῖ ἡ
κρίση τῆς θεοδικίας, ἀλλά νά σιωπᾶ καί νά προσεύχεται. Πολύ ὡραῖα αὐτά τά
δύο! Εἶναι μία πολύ ὡραία ἀντιμετώπιση τοῦ πόνου καί τῶν δυσκόλων προβλημάτων μας. Ἀλλά, γιά νά εἰσακουσθεῖ ἡ προσευχή, πρέπει ἡ ψυχή νά εἶναι
βέβαια ἥρεμη. Γι᾽ αὐτό καί λέγει συμπληρωματικά ὁ ποιητής μας στόν κλονιζόμενο εὐσεβῆ: «Παῦσε ἀπό ὀργῆς καί ἐγκατάλιπε θυμόν» (στίχ. 8)! Ὅλοι δέ
καί μάλιστα οἱ εὐσεβεῖς πρέπει νά γνωρίζουν τήν γενική ἀρχή, ὅτι, ὅπως καί
ἄν συμβοῦν τά πράγματα, «οἱ πονηρευόμενοι ἐξολοθρευθήσονται, οἱ δέ ὑπομένοντες τόν Κύριον αὐτοί κληρονομήσουσι γῆν» (στίχ. 9)! Γιατί, λοιπόν, νά
κλονίζονται οἱ εὐσεβεῖς, ἀφοῦ ἡ ἴδια ἡ ἱστορία καί ἡ ἴδια ἡ ζωή ἀποδεικνύει
ὅτι ὁπωσδήποτε τιμωρεῖται ὁ ἁμαρτωλός, ὁ δέ δίκαιος πάντοτε δικαιώνεται;
(Συνεχίζεται)
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αὶ ἔτι ὀλίγον καὶ οὐ μὴ ὑπάρξῃ ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ζητήσεις τὸν τόπον αὐτοῦ,
καὶ οὐ μὴ εὕρῃς· 11οἱ δὲ πραεῖς κληρονομήσουσι γῆν καὶ κατατρυφήσουσιν ἐπὶ
πλήθει εἰρήνης. 12Παρατηρήσεται ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον καὶ βρύξει ἐπ᾿ αὐτὸν
τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ· 13ὁ δὲ Κύριος ἐκγελάσεται αὐτόν, ὅτι προβλέπει ὅτι ἥξει ἡ
ἡμέρα αὐτοῦ. 14Ρομφαίαν ἐσπάσαντο οἱ ἁμαρτωλοί, ἐνέτειναν τόξον αὐτῶν τοῦ καταβαλεῖν πτωχὸν καὶ πένητα, τοῦ σφάξαι τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ· 15ἡ ῥομφαία αὐτῶν
εἰσέλθοι εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν καὶ τὰ τόξα αὐτῶν συντριβείη. 16Κρεῖσσον ὀλίγον
τῷ δικαίῳ ὑπὲρ πλοῦτον ἁμαρτωλῶν πολύν· 17ὅτι βραχίονες ἁμαρτωλῶν συντριβήσονται, ὑποστηρίζει δὲ δικαίους ὁ Κύριος. 18Γινώσκει Κύριος τὰς ὁδοὺς τῶν ἀμώμων,
καὶ ἡ κληρονομία αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται· 19οὐ καταισχυνθήσονται ἐν καιρῷ πονηρῷ καὶ ἐν ἡμέραις λιμοῦ χορτασθήσονται. 20Ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπολοῦνται, οἱ δὲ
ἐχθροὶ τοῦ Κυρίου ἅμα τῷ δοξασθῆναι αὐτοὺς καὶ ὑψωθῆναι ἐκλείποντες ὡσεὶ
καπνὸς ἐξέλιπον. 21Δανείζεται ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ οὐκ ἀποτίσει, ὁ δὲ δίκαιος οἰκτείρει
καὶ δίδωσιν· 22ὅτι οἱ εὐλογοῦντες αὐτὸν κληρονομήσουσι γῆν, οἱ δὲ καταρώμενοι
αὐτὸν ἐξολοθρευθήσονται. 23Παρὰ Κυρίου τὰ διαβήματα ἀνθρώπου κατευθύνεται,
καὶ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ θελήσει σφόδρα· 24ὅταν πέσῃ, οὐ καταῤῥαχθήσεται, ὅτι Κύριος
ἀντιστηρίζει χεῖρα αὐτοῦ. 25Νεώτερος ἐγενόμην καὶ γὰρ ἐγήρασα καὶ οὐκ εἶδον δίκαιον ἐγκαταλελειμμένον, οὐδὲ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ζητοῦν ἄρτους· 26ὅλην τὴν ἡμέραν
ἐλεεῖ καὶ δανείζει ὁ δίκαιος, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς εὐλογίαν ἔσται. 27Ἔκκλινον
ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθὸν καὶ κατασκήνου εἰς αἰῶνα αἰῶνος· 28ὅτι Κύριος ἀγαπᾷ
κρίσιν καὶ οὐκ ἐγκαταλείψει τοὺς ὁσίους αὐτοῦ, εἰς τὸν αἰῶνα φυλαχθήσονται· ἄνομοι δὲ ἐκδιωχθήσονται, καὶ σπέρμα ἀσεβῶν ἐξολοθρευθήσεται. 29Δίκαιοι δὲ κληρονομήσουσι γῆν καὶ κατασκηνώσουσιν εἰς αἰῶνα αἰῶνος ἐπ᾿ αὐτῆς. 30Στόμα δικαίου
μελετήσει σοφίαν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει κρίσιν. 31Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ
ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ οὐχ ὑποσκελισθήσεται τὰ διαβήματα αὐτοῦ. 32Κατανοεῖ ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον καὶ ζητεῖ τοῦ θανατῶσαι αὐτόν, 33ὁ δὲ Κύριος οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃ
αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ, οὐδὲ μὴ καταδικάσηται αὐτόν, ὅταν κρίνηται αὐτῷ.
34Ὑπόμεινον τὸν Κύριον καὶ φύλαξον τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ ὑψώσει σε τοῦ κατακληρονομῆσαι γῆν· ἐν τῷ ἐξολοθρεύεσθαι ἁμαρτωλοὺς ὄψει. 35Εἶδον τὸν ἀσεβῆ ὑπερυψούμενον καὶ ἐπαιρόμενον ὡς τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου· 36καὶ παρῆλθον, καὶ ἰδοὺ
οὐκ ἦν, καὶ ἐζήτησα αὐτόν, καὶ οὐχ εὑρέθη ὁ τόπος αὐτοῦ. 37Φύλασσε ἀκακίαν καὶ
ἴδε εὐθύτητα, ὅτι ἐστὶν ἐγκατάλειμμα ἀνθρώπῳ εἰρηνικῷ· 38οἱ δὲ παράνομοι ἐξολοθρευθήσονται ἐπὶ τὸ αὐτό, τὰ ἐγκαταλείμματα τῶν ἀσεβῶν ἐξολοθρευθήσονται.
39Σωτηρία δὲ τῶν δικαίων παρὰ Κυρίου, καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν ἐν καιρῷ θλίψεως, 40καὶ βοηθήσει αὐτοῖς Κύριος καὶ ῥύσεται αὐτοὺς καὶ ἐξελεῖται αὐτοὺς ἐξ
ἁμαρτωλῶν καὶ σώσει αὐτούς, ὅτι ἤλπισαν ἐπ᾿ αὐτόν.
1. Στό προηγούμενο ἄρθρο μας ἑρμηνεύσαμε μέ ἁπλότητα τούς ἐννέα πρώτους στιχ. τοῦ ψαλμ. 36, ὁ ὁποῖος ὁμιλεῖ γιά τό θέμα τῆς θεοδικίας. Πῶς, δηλαδή, ὁ Θεός εἶναι δίκαιος, ἀφοῦ βλέπουμε τον ἀσεβῆ νά εὐτυχεῖ καί τόν
εὐσεβῆ νά δυστυχεῖ; Καί εἶπε στούς προηγούμενους στίχους στόν εὐσεβῆ ὁ
ποιητής μας καί σέ ὅλους ἐμᾶς νά μήν δυσανασχετοῦμε ἀπό τήν κατάσταση
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αὐτή, γιατί ἡ εὐτυχία τῶν ἀσεβῶν εἶναι προσωρινή, ἀλλά νά μένουμε σταθεροί
στήν πίστη μας στόν Θεό. Ἔχει δέ χαρά καί «τρυφή» ἡ ζωή μέ τόν Θεό, ὥστε ὁ
ποιητής συμβουλεύει τόν καθένα μας, «κατατρύφησον τοῦ Κυρίου» (στίχ. 4).
2. Τό ὑπόλοιπο μέρος τοῦ ψαλμοῦ εἶναι διαπλάτυνση τῶν ἰδίων θέσεων καί
ὅπως φαίνεται ὁ ποιητής μας ὁμιλεῖ σ᾽ αὐτό καί ἀπό τήν προσωπική του πείρα.
Λέγει, λοιπόν, στήν συνέχεια ὁ ποιητής μας ὅτι οἱ ἁμαρτωλοί καί ἐχθροί τοῦ
Θεοῦ μόλις φαίνεται ὅτι δοξάζονται καί ὑψώνονται, θά χαθοῦν καί θά ἐξαφανιστοῦν σάν τόν καπνό (στίχ. 20). Ἀκόμη καί ὁ τόπος πού στάθηκαν θά ἐξαφανιστεῖ καί αὐτός (στίχ. 10). Καί πάλιν ὁ ποιητής λέγει παραστατικά ἀπό ὅσα
ἐνθυμεῖται ἀπό τήν ζωή του ὅτι πραγματικά εἶδε κάποτε καί αὐτός ἀσεβῆ νά
ὑψώνεται καί νά δοξάζεται σάν «τάς κέδρους τοῦ Λιβάνου» (!). Ἀλλά λέγει
στήν συνέχεια, «πάλι πέρασα καί δέν ἦταν ἐκεῖ· τόν ἀναζήτησα καί δέν βρέθηκε οὔτε ὁ τόπος του» (στίχ. 36)!
Ἀντίθετα ἡ ζωή τοῦ δικαίου εἶναι ὑπό τήν προστασία τοῦ Κυρίου καί ἡ εὐτυχία του θά εἶναι σταθερή καί μόνιμη, γιατί «γινώσκει Κύριος τάς ὁδούς τῶν
ἀμώμων καί ἡ κληρονομία αὐτῶν εἰς αἰῶνα ἔσται» (στίχ. 18). Τό «γινώσκει Κύριος» τούς ἀμώμους σημαίνει ὅτι οἱ δίκαιοι εἶναι ὑπό τήν μέριμνα καί τήν
φροντίδα τοῦ Κυρίου.
Εἶναι ἀλήθεια καί φαίνεται αὐτό στήν ζωή ὅτι ὁ δίκαιος ἀντιμετωπίζει κτυπήματα καί δυσκολίες πού τόν κάνουν νά ταράσσεται ἀκόμη καί νά «πέφτει».
Ἀλλά καί ὅταν «πέσει», δέν πέφτει γιά νά συντριβεῖ, γιατί ἔχει κοντά του, πάνω
του, τήν κραταιά χεῖρα τοῦ Κυρίου, πού θά τόν σηκώσει ἤ πού τόν «στηρίζει»
γιά νά μήν πέσει κἄν. Λέγει, λοιπόν, ὁ ποιητής μας γιά τόν δίκαιο: «Ὅταν πέσῃ,
οὐ καταρραθήσεται, ὅτι Κύριος ἀντιστηρίζει χεῖρα αὐτοῦ» (στίχ. 24)!
3. Εἶναι ἀλήθεια, ὅπως καί τό βλέπουμε, ὅτι οἱ ἀσεβεῖς μισοῦν τούς εὐσεβεῖς, τά τέκνα τοῦ Θεοῦ, «τρίζουν» τά δόντια τους ἐναντίον τους, ὅπως τό
λέγει ἐδῶ παραστατικά ὁ ψαλμός μας. Ἀκόμη, ὅπως τό λέγει πάλι ὁ ψαλμός
μας, οἱ ἀσεβεῖς ἀνασύρουν καί μαχαίρι, «τοῦ σφάξαι τούς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ»
(στίχ. 12-14)!... Ἀλλά δέν πρόκειται νά πετύχουν τίποτε ἐναντίον τους, γιατί
τά σχέδια τῶν κακῶν τά ἐποπτεύει ὁ Κύριος καί τά περιπαίζει («ἐκγελάσεται»,
στίχ. 13) καί ἔχει ἑτοιμάσει γι᾽ αὐτούς τήν «ἡμέρα» (στίχ. 13), κατά τήν ὁποία
θά ὑποστοῦν οἱ ἴδιοι αὐτά πού σχεδίαζαν κατά τῶν εὐσεβῶν (στίχ. 15).
Τελικά, λέγει ὡραῖα ὁ ψαλμωδός μας, ὁ δίκαιος ἄνθρωπος πού πιστεύει καί
ἐλπίζει στόν Θεό δέν χάνεται ποτέ. Ποτέ στήν ζωή του δέν εἶδε ὁ ποιητής μας
δίκαιο νά χάνεται καί νά δυστυχεῖ: «Νεώτερος ἐγενόμην καί γάρ ἐγήρασα καί
οὐκ εἶδον δίκαιον ἐγκαταλελειμμένον οὐδέ τό σπέρμα αὐτοῦ ζητεῖν ἄρτους»
(στίχ. 25)!
Ἑπομένως δέν πρέπει νά ἀμφιβάλουμε γιά τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, γιατί
«Κύριος ἀγαπᾶ κρίσιν καί οὐκ ἐγκαταλείψει τούς ὁσίους αὐτοῦ» (στίχ. 28).
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ΨΑΛΜΟΣ ΛΖ΄ 37
Α´ Μέρος (στίχ. 1-10)
Ψαλµὸς τῷ ∆αυΐδ·
εἰς ἀνάµνησιν περὶ τοῦ σαββάτου.
1

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ (α)
2

Κ

ύριε, µὴ τῷ θυµῷ σου ἐλέγξῃς µε, µηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς µε.
Ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν µοι, καὶ ἐπεστήριξας ἐπ᾿ ἐµὲ τὴν χεῖρά
4
σου· οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί µου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου, οὐκ ἔστιν
εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις µου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁµαρτιῶν µου. 5Ὅτι αἱ ἀνοµίαι
µου ὑπερῇραν τὴν κεφαλήν µου, ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ᾿ ἐµέ.
6
Προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ µώλωπές µου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης
µου· 7ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάµφθην ἕως τέλους, ὅλην τὴν ἡµέραν σκυθρωπάζων ἐπορευόµην. 8Ὅτι αἱ ψόαι µου ἐπλήσθησαν ἐµπαιγµάτων, καὶ οὐκ
ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί µου· 9ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα, ὠρυόµην ἀπὸ στεναγµοῦ τῆς καρδίας µου. 10Κύριε, ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυµία
µου, καὶ ὁ στεναγµός µου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἀπεκρύβη.
3

1. Στόν ψαλµό µας αὐτόν ὁ ποιητής του, ὅπως φαίνεται ἤδη ἀπό τήν ἀρχή, εἶναι
ἄρρωστος· δέχεται δέ ὅτι ἡ ἀρρώστια του εἶναι τιµωρία ἀπό τόν Θεό γιά τίς ἁµαρτίες
του. Γι᾿ αὐτό καί τήν ἀρρώστια του τήν ὀνοµάζει «ἔλεγχο» καί «παιδεία» τοῦ Θεοῦ
(στίχ. 2). Παρακαλεῖ δέ τόν Θεό νά µήν ἐξαντλήσει ὅλο τό θυµό Του καί τήν ὀργή
Του ἐπάνω του, ἀλλά νά φανεῖ σπλαγχνικότερος σ᾿ αὐτόν, συντέµνοντας τό χρόνο τῆς
τιµωρίας του καί ἐλαφρύνοντας τήν ἐπιβληθεῖσα τιµωρία. Γι᾿ αὐτό καί λέγει ἀπό τήν
ἀρχή «Κύριε, µή τῷ θυµῷ σου ἐλέγξῃς µε, µηδέ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς µε» (στίχ.
2). Στήν ἔκφραση αὐτή τοῦ ποιητοῦ τόν τόνο πρέπει νά τόν δώσουµε στίς λέξεις «τῷ
θυµῷ σου» καί «τῇ ὀργῇ σου». ∆έν ἀποκρούει δηλαδή ὁ ποιητής τόν «ἔλεγχο» καί
τήν «παιδεία» τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τήν ἀρρώστια πού τοῦ ἔστειλε, ἀλλά παρακαλεῖ αὐτή
ἡ παιδαγωγική τιµωρία νά µή γίνει µέ δυνατό θυµό καί ὀργή τοῦ Θεοῦ. Ὅπως πολύ
ὡραῖα ἑρµηνεύει ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ ποιητής µας «οὐ τόν ἔλεγχον παραιτεῖται,
ἀλλά τόν µετά θυµοῦ... οὐ φεύγει τό παιδευθῆναι, δίχα δέ ὀργῆς τῆς παιδείας τυχεῖν
ἀξιοῖ» (Migne 30,84).
Στή συνέχεια τοῦ λόγου του ὁ ποιητής µας ἀρχίζει νά περιγράφει τήν φοβερή κατάσταση τῆς ἀρρώστιας του στήν ὁποία βρίσκεται. Καί παριστάνει µέ δυνατές εἰκόνες
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τήν κατάστασή του. Μέ τούς πόνους πού ὑποφέρει νοµίζει ὅτι ἐπάνω του ἔχουν καρφωθεῖ τά «βέλη» τοῦ Θεοῦ, γι᾿ αὐτό καί λέγει ὅτι «τά βέλη σου ἐνεπάγησάν µοι»
(στίχ. 3α). Πραγµατικά οἱ ἀσθένειες ἐκφράζονται καί ἀλλοῦ στήν Παλαιά ∆ιαθήκη
ὡς «βέλη» τοῦ Θεοῦ (Ἰώβ 6,4. 16,3. Πρβλ. Ψαλµ. 90,5). Ἀλλά τήν ἀρρώστια του,
πού τήν φαντάζεται, εἴπαµε, προερχόµενη ἀπό τόν Θεό, ὡς παιδαγωγική τιµωρία,
τήν παριστάνει στήν συνέχεια ὁ ποιητής καί µέ τήν εἰκόνα ἑνός ὀργισµένου ἀνθρώπου,
ὁ ὁποῖος σηκώνει τό χέρι του καί δίνει χτύπηµα στόν ἄλλο, πού θέλει νά παιδεύσει.
Ἔτσι, λέγει ὁ ποιητής στόν Θεό: «Ἐπεστήριξας ἐπ᾿ ἐµέ τήν χεῖρά σου» (στίχ. 3β).
2. Ὁ ποιητής τοῦ ψαλµοῦ συνεχίζει νά περιγράφει τήν κατάστασή του στήν ὁποία
βρίσκεται: Πάσχει ὁλόκληρος! Τόσο πάσχει, ὥστε οὔτε αὐτά τά κόκκαλά του, πού
βρίσκονται στό ἐσωτερικό τοῦ σώµατός του, οὔτε αὐτά δέν ἔχουν ἡσυχία, ἀλλά πονοῦν
καί ὑποφέρουν. «Οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις µου», λέγει (στίχ. 4). Παραδέχεται
δέ, ὅπως εἴπαµε, ὅτι ἡ ἀσθένειά του εἶναι ἀποτέλεσµα τῆς παιδαγωγικῆς ὀργῆς τοῦ
Θεοῦ ἐναντίον του, καί αὐτή ἡ ὀργή, παραδέχεται πάλι, ἔχει αἰτία τίς ἁµαρτίες του.
«Ἀπό προσώπου τῆς ὀργῆς σου», λέγει, καί «ἀπό προσώπου τῶν ἁµαρτιῶν µου»,
προσθέτει (στίχ. 4). Αἰτία τῆς ἀσθενείας του λοιπόν εἶναι ἡ ἁµαρτία, πράγµα πού ὁ
ποιητής µας µέ ταπείνωση ὁµολογεῖ. Ἔτσι ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ δέν παριστάνεται σάν
νά χτυπᾶ τυφλά τόν ἄνθρωπο, ἀλλά ἔρχεται σάν παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ, σάν τιµωρία
τῶν ἁµαρτιῶν του. Ἀντίθετα, στίς ἄλλες τότε θρησκεῖες οἱ θεοί παρουσιάζονται νά
ὀργίζονται αὐθαίρετα ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων. Γι᾿ αὐτό καί ὁ ἄνθρωπος κατείχετο
ἀπό τόν φόβο πρός τόν δαίµονα.
Θυµήθηκε λοιπόν τά ἁµαρτήµατά του ὁ ποιητής µας, τά ὁποῖα θεωρεῖ αἰτία τῆς
ταλαιπωρίας του καί τώρα, ἐπιµένοντας στή µετάνοιά του, ὁµολογεῖ τό πλῆθος τῶν
ἁµαρτιῶν του µέ δύο εἰκόνες. Κατά τήν πρώτη εἰκόνα οἱ ἀνοµίες του εἶναι τόσο πολλές,
ὥστε «ὑπερκάλυψαν» τό κεφάλι του, ὅπως ἀκριβῶς τά νερά κινδυνεύουν νά καταποντίσουν τόν ἄνθρωπο πού βρίσκεται κάτω ἀπό αὐτά. «Αἱ ἀνοµίαι µου – λέγει ὁ ποιητής – ὑπερῇραν τήν κεφαλήν µου» (στίχ. 5). Κατά τήν ἄλλη εἰκόνα ὁ ποιητής µας
παριστάνει τόσο πολλές τίς ἀνοµίες του, ὥστε τίς θεωρεῖ σάν ἕνα φορτίο βαρύ, πού θά
τόν συντρίψει. «Ὡσεί φορτίον βαρύ ἐβαρύνθησαν ἐπ᾿ ἐµέ», λέγει. Εἶναι µία ἐξοµολόγηση αὐτή τοῦ ποιητοῦ µας, στήν ὁποία ἔδειξε τή βαθειά του µετάνοια.
Ἀλλά ἐπανέρχεται τώρα στήν περιγραφή τῆς καταστάσεώς του. Παρουσιάζεται
ὅτι ἔχει τραύµατα καί πληγές στό σῶµα του. Πληγές πού σαπίζουν καί πυορροοῦν,
γι᾿ αὐτό καί ἀποδίδουν δυσοσµία. «Προσώζεσαν», δηλαδή βρώµησαν, «καί ἐσάπησαν
οἱ µώλωπές µου», λέγει (στίχ. 5α). Ἀλλά πάλι παραδέχεται ὅτι αὐτή ἡ κατάστασή
του προέρχεται ἀπό τήν ἁµαρτία του, τήν ὁποία τώρα ὀνοµάζει «ἀφροσύνη» του.
«Ἀπό προσώπου τῆς ἀφροσύνης µου», λέγει (στίχ. 5β). Πραγµατικά ἡ ἁµαρτία εἶναι
ἀφροσύνη. Καί ὁ µέγας Βασίλειος λέγει «πᾶν ἁµάρτηµα κατ᾿ ἀφροσύνην γίνεται»
(Migne 30,72 ἑξ. Πρβλ. καί Ψαλµ. 68,6).
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Λόγω τῆς καταστάσεώς του ὁ ψαλµωδός µας εἶναι «ἕως τέλους», δηλαδή τελείως
καταβεβληµένος καί ταλαιπωρηµένος καί διέρχεται ὅλη του τήν ἡµέρα µέ σκυθρωπότητα καί ἀθυµία. Ἔτσι λέγει «ἐταλαιπώρησα καί κατεκάµφθην ἕως τέλους, ὅλην
τήν ἡµέραν σκυθρωπάζων ἐπορευόµην» (στίχ. 7).
3. Ἀλλά συνεχίζει καί µέ ζωηρότερα ἀκόµη χρώµατα τήν περιγραφή τῆς καταστάσεώς του ὁ ποιητής. Λέγει ὅτι «αἱ ψόαι µου ἐπλήσθησαν ἐµπαιγµάτων» (στίχ.
8α). «Ψόες» εἶναι οἱ µύες γύρω ἀπό τή νεφρική χώρα καί γενικά µέ τήν ἔκφραση
αὐτή νοοοῦνται οἱ νεφροί. Οἱ νεφροί µου λοιπόν, λέγει ὁ ποιητής, «ἐπλήσθησαν ἐµπαιγµάτων», εἶναι γεµάτοι δηλαδή ἀπό πόνο καί ταλαιπωρία. Κατά τό ἄλλο κείµενο τῆς
Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, τό Ἑβραϊκό, ὁ ποιητής λέγει ὅτι οἱ νεφροί του «εἶναι γεµάτοι
ἀπό φωτιά». Αἰσθάνεται λοιπόν ὁ ποιητής µας τά νεφρά του νά καίγονται. Τόσο δέ
δυνατό νοιώθει τόν πόνο αὐτό, ὥστε νοµίζει ὅτι δέν θά ὑπάρχει πιά ἴαση καί θεραπεία
γι᾿ αὐτόν. «Οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί µου», λέγει (στίχ. 8β). Λόγω αὐτῆς τῆς καταστάσεώς του ὁ ποιητής, ὅπως µᾶς εἶπε προηγουµένως καί στόν στίχ. 7, εἶναι τελείως καταβεβληµένος καί τεταπεινωµένος. «Ἐκακώθην καί ἐταπεινώθην ἕως
σφόδρα», λέγει (στίχ. 9α). Γι᾿ αὐτό καί ἐκβάλλει δυνατή κραυγή καί στεναγµό µέσα
ἀπό τήν καρδιά του. «Ὠρυόµην ἀπό στεναγµοῦ τῆς καρδίας µου», λέγει (στίχ. 9β).
Ἀλλά τά λιοντάρια ὠρύονται. Γι᾿ αὐτό καί µερικοί ἑρµηνευτές ἐδῶ (µαζί καί ὁ ἰδικός
µας Βέλλας) νοµίζουν ὅτι τό ἀρχικό κείµενο τοῦ Ἑβραϊκοῦ µπορεῖ νά διορθωθεῖ καί
νά ἀναγνώσουµε: «Ὠρύοµαι περισσότερο ἀπό τόν λέοντα».
Στό σηµεῖο αὐτό ὁ ποιητής µας διακόπτει γιά λίγο τό θρῆνο του περιγράφοντας
τήν κατάστασή του γιά νά πεῖ στό Θεό: «Κύριε, ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυµία µου
καί ὁ στεναγµός µου ἀπό σοῦ οὐκ ἀπεκρύβη» (στίχ. 10). Σάν νά τοῦ λέγει: Ξέρεις,
Θεέ µου, τί ἐπιθυµῶ καί γιατί στενάζω. Ἐπιθυµῶ τή θεραπεία µου.
(Συνεχίζεται)
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ΨΑΛΜΟΣ ΛΖ΄ 37
Β´ Μέρος (στίχ. 11-23)
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ (β)
11

Ἡ

καρδία μου ἐταράχθη, ἐγκατέλιπέ με ἡ ἰσχύς μου, καὶ τὸ φῶς τῶν
ὀφθαλμῶν μου, καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστι μετ᾿ ἐμοῦ. 12Οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον
μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν, καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν
ἔστησαν· 13καὶ ἐξεβιάζοντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου, καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ
κακά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας, καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν.
14Ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ·
15καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ
ἐλεγμούς. 16Ὅτι ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα· σὺ εἰκακούσῃ, Κύριε ὁ Θεός μου. 17Ὅτι
εἶπα· μήποτε ἐπιχαρῶσί μοι οἱ ἐχθροί μου· καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ᾿
ἐμὲ ἐμεγαλοῤῥημόνησαν. 18Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος, καὶ ἡ ἀλγηδών μου
ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. 19Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου. 20Οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσι καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ
ἐμέ, καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως· 21οἱ ἀνταποδιδόντες μοι κακὰ
ἀντὶ ἀγαθῶν ἐνδιέβαλλόν με, ἐπεὶ κατεδίωκον ἀγαθωσύνην. 22Μὴ ἐγκαταλίπῃς
με, Κύριε· ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ· 23πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου,
Κύριε τῆς σωτηρίας μου.
Συνεχίζουμε ἑρμηνεύοντες τό β´ μέρος τοῦ ψαλμοῦ μας:
1. Μετά ἀπό αὐτή τή μικρή διακοπή τῆς περιγραφῆς τῆς ἀσθενείας του στόν στίχ. 10 ὁ ποιητής μας ἐπανέρχεται στό θέμα του, στήν περιγραφή δηλαδή τῆς καταστάσεώς του, τήν ὁποία
τώρα παριστᾶ πολύ τραγικά, σάν νά εἶναι ἑτοιμοθάνατος. Ὁ ἑτοιμοθάνατος παρουσιάζει ταχυπαλμία, ἐγκατάλειψη τῶν σωματικῶν του δυνάμεων καί ἀπώλεια τοῦ φωτός τῶν ὀφθαλμῶν
του. «Ἡ καρδία μου ἐταράχθη – λέγει ὁ ποιητής μας – ἐγκατέλιπέ με ἡ ἰσχύς μου καί τό φῶς
τῶν ὀφθαλμῶν μου καί αὐτό οὐκ ἔστιν μετ᾿ ἐμοῦ» (στίχ. 11).
Τελειώνει ἐδῶ ἡ περιγραφή τοῦ σωματικοῦ πάθους τοῦ ποιητοῦ μας καί ἀρχίζει ἀπό ἐδῶ καί
κάτω νά περιγράφει τό ψυχικό του πάθος, τό ὁποῖο ἀσφαλῶς δέν εἶναι μικρότερο ἀπό τό σωματικό. Τό ψυχικό του πάθος εἶναι ἡ τελεία ἀδιαφορία καί ἡ ἐγκατάλειψη τῶν φίλων του καί
τῶν συγγενῶν του!... Αὐτοί στέκονται μακρυά, «ἀπό μακρόθεν», ὅπως λέγει ὁ ποιητής, καί δέν
προστρέχουν σέ βοήθειά του. Αὐτό τόν πονᾶ τόν ποιητή μας καί λέγει τόν πόνο του στό Θεό:
«Οἱ φίλοι μου – λέγει – καί οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καί ἔστησαν καί οἱ ἔγγιστά
μοι ἀπό μακρόθεν ἔστησαν» (στίχ. 12). Ἀπό τό «ἐξ ἐναντίας μου» θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι
οἱ φίλοι καί συγγενεῖς τοῦ ποιητοῦ παρουσιάζονται καί ὡς ἐχθροί του, «ἐξ ἐναντίας» του. Ἀλλά
μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι μέ τή λέξη αὐτή θέλει νά δηλώσει ὁ ποιητής γενικά τό «μακράν» πού
θά πεῖ παρακάτω. Γιατί ὅμως οἱ φίλοι του καί συγγενεῖς του τηροῦν τέτοια στάση ἀπέναντί του;
Παραπάνω στόν στίχ. 6 ὁ ποιητής εἶπε ὅτι ἔχει τραύματα καί πληγές στό σῶμα του· πληγές πού
σαπίζουν καί πυορροοῦν καί ἀποδίδουν δυσοσμία, «προσώζεσαν» εἶπε. Πρόκειται λοιπόν γιά
δερματική νόσο, πρόκειται μᾶλλον γιά λέπρα. Γι᾿ αὐτό καί οἱ φίλοι του καί οἱ συγγενεῖς του δείχνουν τέτοια στάση σ᾿ αὐτόν.
2. Ἀλλά ὁ ποιητής ἔχει καί ἐχθρούς. Καί αὐτοί οἱ ἐχθροί δέν τόν λυποῦνται καθόλου στήν
κατάσταση αὐτή πού βρίσκεται. Ὅπως λέγει τώρα ὁ ποιητής, οἱ ἐχθροί του τόν «ἐκβιάζουν»
καί τοῦ «ζητοῦν» τήν ψυχή. Θέλουν δηλαδή νά τόν «φᾶνε», πού λέμε. «Ζητοῦν τό κακό» του.
Λέγουν δέ καί λόγια ἐναντίον του καί ὅλη τήν ἡμέρα σχεδιάζουν εἰς βάρος του ὀλέθρια καί
δόλια σχέδια. «Καί ἐξεβιάζοντο οἱ ζητοῦντες τήν ψυχή μου – λέγει περί τῶν ἐχθρῶν του ὁ ποιητής – καί οἱ ζητοῦντες τά κακά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας καί δολιότητας ὅλην τήν ἡμέραν
ἐμελέτησαν» (στίχ. 13). Ὁ μεγαλύτερος πόνος τοῦ ποιητοῦ περί τῶν ἐχθρῶν του εἶναι ὅτι, ὅπως
θά μᾶς πεῖ παρακάτω, αὐτοί παλαιότερα εἶχαν εὐεργετηθεῖ ἀπό αὐτόν. Καί ὅμως τώρα τοῦ φέ-
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ρονται μέ σκληρή ἀγνωμοσύνη, τοῦ «ἀνταποδίδουν κακά ἀντί ἀγαθῶν» (στίχ. 21). Τί ἔλεγαν
τέλος πάντων αὐτοί ἐναντίον τοῦ ποιητοῦ μας; Αὐτοί θά τοῦ ἔλεγαν ὅτι δικαίως πάσχει, ὅτι δικαίως τόν τιμωρεῖ ὁ Θεός γι᾿ αὐτήν ἤ γιά ἐκείνη τήν ἁμαρτία του. Αὐτά τά λόγια εἶναι πού ὁ ποιητής μας στό στίχο πού ἀναφέρουμε χαρακτηρίζει «ματαιότητας καί δολιότητας». Θυμᾶται
κανείς ἐδῶ τόν πολύαθλο Ἰώβ πού τά ἴδια τοῦ ἔλεγαν οἱ ἐπισκέπτες του, οἱ «παρακλήτορες τῶν
κακῶν» του, ὅπως τούς λέγει (Ἰώβ 16,2). Ἀλλά ὁ ποιητής μας, μεγάλος στήν ψυχή καί ὑπέροχος
πνευματικός ἄνθρωπος, παραμένει κουφός στά λόγια τῶν ἐχθρῶν του καί δέν λέγει «ἐλεγμούς», ἐλέγχους δηλαδή ἐναντίον τους. Ἔτσι λέγει γιά τή συμπεριφορά του αὐτή πρός τούς
ἐχθρούς: «Ἐγώ δέ ὡσεί κωφός οὐκ ἤκουον καί ὡσεί ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τό στόμα αὐτοῦ. Καί
ἐγενόμην ὡσεί ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καί οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς» (στίχ. 1415). Πραγματικά ὁ ποιητής μας εἶναι ἕνας ὑπέροχος πνευματικός ἄνθρωπος, πού δέν ἀποπνίγεται ἀπό τήν πνιγηρή ἀτμόσφαιρα, πού τοῦ δημιούργησαν οἱ ἐχθροί του, ἀλλά ἀντιπαρέρχεται
μέ σιωπή τήν κακία τους καί τήν κατακραυγή τους καί καταφεύγει στό Θεό, στό Μόνο πού μπορεῖ νά τόν κρίνει καί νά τόν δικαιώσει. Θυμᾶται κανείς ἐδῶ τά λόγια τοῦ προφήτου Ἠσαΐου περί
τοῦ πάσχοντος Μεσσίου, γιά τόν ὁποῖο λέγει: «Καί αὐτός (ὁ Μεσσίας) διά τό κεκακῶσθαι οὐκ
ἀνοίγει τό στόμα αὐτοῦ· ὡς πρόβατον ἐπί σφαγήν ἤχθη καί ὡς ἀμνός ἐναντίον τοῦ κείροντος
αὐτόν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τό στόμα αὐτοῦ» (Ἠσ. 53,7)!
Μέ ἔμφαση τώρα διατυπώνει ὁ ποιητής μας τήν ἐλπίδα του ὅτι ὁ Θεός θά τόν δικαιώσει καί
θά τόν εἰσακούσει. «Ἐπί σοί, Κύριε, ἤλπισα – λέγει – σύ εἰσακούσῃ, Κύριε, ὁ Θεός μου» (στίχ.
16)! Στόν πόνο τῆς ἀσθένειάς του, στήν ἐγκατάλειψη τῶν φίλων του καί στήν ἐπιβουλή τῶν
ἐχθρῶν του, ἐλπίδα του καί παρηγοριά του ἔχει ἀπομείνει μόνον ὁ Θεός!
3. Ὁ ψαλμωδός μας στή συνέχεια λέγει τό λόγο γιά τόν ὁποῖο πρέπει νά τόν βοηθήσει ὁ
Θεός. Καί ὁ λόγος εἶναι ὅτι θά χαροῦν οἱ ἐχθροί του καί θά καυχηθοῦν ὅταν θά δοῦν νά κλονίζονται τά πόδια του: «Μήποτε ἐπιχαρῶσί μοι οἱ ἐχθροί μου καί ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ᾿
ἐμέ ἐμεγαλορρημόνησαν» (στίχ. 17). Οἱ ἐχθροί τοῦ ποιητοῦ πραγματικά ὄχι μόνο θά χαροῦν
βλέποντας νά συνεχίζεται ἡ ἀσθένεια τοῦ ποιητοῦ μας, ἀλλά καί θά καυχῶνται, γιατί αὐτό γι᾿
αὐτούς θά σημαίνει ὅτι εἶναι ἀλήθεια αὐτά πού λέγουν εἰς βάρος του, ὅτι δηλαδή αὐτός πάσχει
δίκαια, γιατί διέπραξε αὐτή ἤ τήν ἄλλη ἁμαρτία (βλ. στίχ. 13).
Πάλι ὁ ποιητής μας, στό τέλος τοῦ ψαλμοῦ του εὑρισκόμενος, ἐπανέρχεται στό αἴτημα του.
Ἐπανέρχεται στήν παράκλησή του νά τόν βοηθήσει ὁ Θεός καί νά τόν σώσει, νά τόν θεραπεύσει
ἀπό τήν ἀσθένειά του. Λέγει δέ ὅτι ἡ βοήθεια αὐτή τοῦ Θεοῦ πρέπει νά τοῦ ἔρθει γρήγορα,
γιατί αὐτός εἶναι «ἕτοιμος εἰς μάστιγας» (στίχ. 18α), ἡ κατάστασή του δηλαδή πηγαίνει στό χειρότερο. Καί ἀκόμη λέγει ὅτι ὁ πόνος του εἶναι συνεχής, δέν διακόπτεται: «Ἡ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός» (στίχ. 18β). Ἑπομένως δέν ὑπάρχει περιθώριο ἀναμονῆς. Λίγο ἀκόμη
καί ὁ ποιητής μας θά ἐκλείψει!...
Γιά νά ἐξασφαλίσει ὁ ποιητής τήν ταχεῖα βοήθεια ἀπό τόν Θεό, γιά μιά φορά ἀκόμη προβαίνει στήν ὁμολογία τῶν ἁμαρτιῶν του καί ὑπόσχεται ὅτι θά «μεριμνήσει γιά τήν ἁμαρτία
του», θά φροντίσει δηλαδή νά μήν ἐπαναλάβει τίς ἁμαρτίες πού διέπραξε. «Ὅτι τήν ἀνομίαν
μου ἐγώ ἀναγγελῶ – λέγει ἐξομολογούμενος ὁ ποιητής –καί μεριμνήσω ὑπέρ τῆς ἁμαρτίας
μου» (στίχ. 19).
Ἕνας ἄλλος λόγος γιά τόν ὁποῖον ὁ ποιητής μας παρακαλεῖ τό Θεό νά ἐπισπεύσει τήν βοήθειά του σ᾿ αὐτόν εἶναι ὅτι οἱ ἐχθροί του εἶναι πολλοί καί κραταιοί καί τόν μισοῦν «ἀδίκως»,
χωρίς λόγο δηλαδή: «Οἱ δέ ἐχθροί μου – λέγει – ζῶσι καί κεκραταίωνται ὑπέρ ἐμέ καί ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως» (στίχ. 20). Καί περί τῶν ἐχθρῶν του αὐτῶν λέγει ὅτι εἶναι ἀγνώμονες πρός αὐτόν, γιατί αὐτός τούς εἶχε εὐεργετήσει παλαιότερα καί ἐπεδίωκε καλά γι᾿ αὐτούς
– «κατεδίωκον ἀγαθωσύνην» λέγει (στίχ. 21β) – , ἐνῶ αὐτοί τώρα τοῦ φέρονται μέ ἀγνωμοσύνη.
«Οἱ ἀνταποδίδοντές μοι κακά ἀντί ἀγαθῶν» (στίχ. 21α).
Ὅλος ὁ ψαλμός τελειώνει μέ μία νέα θερμή παράκληση τοῦ ποιητοῦ μας στό Θεό, νά μήν
τόν ἐγκαταλείψει στήν κατάσταση πού βρίσκεται, ἀλλά νά σπεύσει γιά βοήθειά του. Λέγει: «Μή
ἐγκαταλίπῃς με, Κύριε, ὁ Θεός μου, μή ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ. Πρόσχες εἰς τήν βοήθειάν μου, Κύριε
τῆς σωτηρίας μου» (στίχ. 22-23).
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ΨΑΛΜΟΣ ΛΗ΄ 38
Εἰς τὸ τέλος, τῷ Ἰδιθούν· ᾠδὴ τῷ ∆αυΐδ.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
2

Ε

ἶπα· φυλάξω τὰς ὁδούς µου τοῦ µὴ ἁµαρτάνειν µε ἐν γλώσσῃ µου· ἐθέµην τῷ
στόµατί µου φυλακὴν ἐν τῷ συστῆναι τὸν ἁµαρτωλὸν ἐναντίον µου. 3 Ἐκωφώθην καὶ ἐταπεινώθην καὶ ἐσίγησα ἐξ ἀγαθῶν, καὶ τὸ ἄλγηµά µου ἀνεκαινίσθη.
4
Ἐθερµάνθη ἡ καρδία µου ἐντός µου, καὶ ἐν τῇ µελέτῃ µου ἐκκαυθήσεται πῦρ.
Ἐλάλησα ἐν γλώσσῃ µου· 5 γνώρισόν µοι, Κύριε, τὸ πέρας µου καὶ τὸν ἀριθµὸν τῶν
ἡµερῶν µου, τίς ἐστιν, ἵνα γνῶ τί ὑστερῶ ἐγώ. 6 Ἰδοὺ παλαιστὰς ἔθου τὰς ἡµέρας
µου, καὶ ἡ ὑπόστασίς µου ὡσεὶ οὐθὲν ἐνώπιόν σου· πλὴν τὰ σύµπαντα µαταιότης,
πᾶς ἄνθρωπος ζῶν. (διάψαλµα). 7 Μέντοιγε ἐν εἰκόνι διαπορεύεται ἄνθρωπος, πλὴν
µάτην ταράσσεται· θησαυρίζει καὶ οὐ γινώσκει τίνι συνάξει αὐτά. 8 Καὶ νῦν τίς ἡ
ὑποµονή µου; Οὐχὶ ὁ Κύριος; Καὶ ἡ ὑπόστασίς µου παρὰ σοί ἐστιν. 9 Ἀπὸ πασῶν
τῶν ἀνοµιῶν µου ῥῦσαί µε, ὄνειδος ἄφρονι ἔδωκάς µε. 10 Ἐκωφώθην καὶ οὐκ ἤνοιξα
τὸ στόµα µου, ὅτι σὺ ἐποίησας. 11 Ἀπόστησον ἀπ᾿ ἐµοῦ τὰς µάστιγάς σου· ἀπὸ γὰρ
τῆς ἰσχύος τῆς χειρός σου ἐγὼ ἐξέλιπον. 12 Ἐν ἐλεγµοῖς ὑπὲρ ἀνοµίας ἐπαίδευσας
ἄνθρωπον καὶ ἐξέτηξας ὡς ἀράχνην τὴν ψυχὴν αὐτοῦ· πλὴν µάτην ταράσσεται πᾶς
ἄνθρωπος. (διάψαλµα). 13 Εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς µου, Κύριε, καὶ τῆς δεήσεώς
µου, ἐνώτισαι τῶν δακρύων µου· µὴ παρασιωπήσῃς, ὅτι πάροικος ἐγώ εἰµι παρὰ
σοὶ καὶ παρεπίδηµος καθὼς πάντες οἱ πατέρες µου. 14 Ἄνες µοι, ἵνα ἀναψύξω πρὸ
τοῦ µε ἀπελθεῖν καὶ οὐκέτι µὴ ὑπάρξω.
1. Ὅπως φαίνεται ἀπό τόν ὅλο ψαλµό, τόν ποιητή µας, µέ ἀφορµή τόν ἑαυτό του, τόν
ἀπασχολεῖ γενικά τό πρόβληµα τῆς ζωῆς, οἱ ἀκαταστασίες καί ἀδικίες καί ἀσθένειες, πού
συµβαίνουν σ᾿ αὐτήν, καί προσπαθεῖ νά δώσει κάποια λύση στό θέµα. Ἀλλά, ἐπειδή βρίσκει
ἄλυτο τό πρόβληµα, παίρνει τήν ἀπόφαση νά µήν λέγει τίποτε σχετικά µέ αὐτό (στίχ. 2)
καί µάλιστα ὅταν ἔχει ἐνώπιόν του κάποιον ἀσεβῆ («ἐν τῷ συστῆναι τόν ἁµαρτωλόν ἐνώπιόν
µου», στίχ. 3), γιατί φοβᾶται µήπως τοῦ δώσει ἀφορµή νά ἐκφρασθεῖ κατά τοῦ Θεοῦ γιά
τίς συµβαίνουσες στήν ζωή ἀταξίες. Ἀπό ἀγαθή λοιπόν συνείδηση ὁ ποιητής («ἐξ ἀγαθῶν»,
στίχ. 3), ἔβαλε φίµωτρο στό στόµα του (στίχ.3) καί δέν θά ἐκφράζεται στό ἑξῆς καθόλου
γιά τό πρόβληµα τῆς ζωῆς πού τόν ἀπασχολεῖ.
Ἀλλά τόν βασανίζει πολύ τό πρόβληµα αὐτό, ὥστε, καί µετά τήν ἀπόφασή του νά µήν
ἀπασχολεῖται µέ αὐτό, ἀναπηδᾶ πάλι µέσα του ὁ πόθος γιά τήν ἔρευνά του καί φουντώνει
ἡ ἐπιθυµία του γι᾿ αὐτό («καί τό ἄλγηµά µου ἀνακαινίσθη, ἐθερµάνθη ἡ καρδία µου...»,
στίχ. 3β. 4α). Γι᾿ αὐτό παίρνει τήν ἀπόφαση νά µιλήσει («ἐλάλησα ἐν γλώσσῃ µου», στίχ.
4β) γιά τό θέµα του, ὄχι ὅµως σέ ἄνθρωπο, ἀλλά στόν παντογνώστη Θεό, γιά νά µάθει ἀπ᾿
Αὐτόν τά σχετικά µέ τήν ζωή του. Καί ἐρωτᾶ κατά πρῶτον τόν Θεό γιά τά τέλη του καί
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τά ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς του (στίχ. 5). Ἐξοµολεῖται δέ πρός τόν Θεό λέγοντας µέ
πόνο ὅτι οἱ ἡµέρες τῆς ζωῆς του ἦταν ὅλο ἀγώνα µέ κόπο καί ἀγωνία («παλαιστάς ἔθου
τάς ἡµέρας µου», στίχ. 6) καί αὐτή ἡ ὕπαρξή του εἶναι φευγαλέα καί εὔθραυστη («ἡ ὑπόστασίς µου ὡσεί οὐθέν ἐνώπιόν σου», στίχ. 6). Ὁµολογεῖ δέ ὁ ποιητής µας ὅτι τά πάντα
καί αὐτός ὁ ἄνθρωπος εἶναι µαταιότης! Καί στήν συνέχεια παροµοιάζει τήν ζωή µέ ἴνδαλµα
εἰκόνας καί ἑποµένως µάταια προσπαθεῖ ὁ ἄνθρωπος (στίχ. 7). Κουράζεται γιά νά µαζεύσει
πράγµατα, ἀλλά γιά ποιόν; (στίχ. 7).
2. Μετά τά παραπάνω λεχθέντα, ὁ ποιητής µας τώρα θέτει καθαρά τό σοβαρό ὑπαρξιακό
πρόβληµα, πού τόν βασανίζει ἀπό τήν ἀρχή: «Καί νῦν τίς ἡ ὑποµονή µου;». Ποιός δηλαδή,
εἶναι ὁ σκοπός τῆς ἐπί γῆς ζωῆς µου; Ἀλλά µέ τήν ἀπάντηση πού δίδει, ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος
ὡραῖα στό πρόβληµα. Λέγει: «Οὐχί ὁ Κύριος;». Ὁ Θεός δηλαδή εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς
µας. Ναί, γιατί ἀπ᾿ Αὐτόν πλαστήκαµε («ἡ ὑπόστασίς µου παρά σοί ἐστιν», στίχ. 8)!
Ὁ ποιητής φαίνεται ὅτι εἶναι ἀσθενής καί ἑρµηνεύει τήν ἀσθένειά του ἀπό τίς ἁµαρτίες
του. Παρακαλεῖ λοιπόν τόν Θεό νά τοῦ συγχωρέσει τά ἁµαρτήµατά του, γιά νά θεραπευθεῖ
καί ἀπό τήν νόσο του, ὥστε νά µή γίνεται ὄνειδος καί περίπαιγµα στούς ἄφρονες ἀσεβεῖς
(στίχ. 9). Πάντως, ὁ ποιητής µας ἔµαθε ὅτι ἀφοῦ ὁ Θεός ἐπιτρέπει αὐτά πού τοῦ συµβαίνουν, πρέπει νά σιωπᾶ καί νά µήν ἐκφράζεται µέ παράπονα ἐναντίον του (στίχ. 10). ῾Αµάρτησε! Καί ξέρει ὅτι ὁ Θεός παιδαγωγεῖ τόν ἄνθρωπο γιά τίς ἁµαρτίες του µέ τιµωρίες
(παιδαγωγικές) πρός αὐτόν (στίχ. 12). Ὅµως παρακαλεῖ τόν Θεό νά τοῦ σταµατήσει τά
κτυπήµατά του, γιατί ἐξαντλήθηκε (στίχ. 11), καί νά µήν ἀδιαφορήσει στήν προσευχή του
καί σ᾿ αὐτά τά δάκρυά του (στίχ. 13). Ζητεῖ, τέλος, ἀκόµη ὁ ποιητής µας ἀπό τόν Θεό
λίγη ἀναψυχή ἀπό τήν ἀσθένειά του, προτοῦ νά πεθάνει (στίχ. 14).
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ΨΑΛΜΟΣ ΛΘ΄ 39
Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.

2

Ὑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

πομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς
μου 3 καὶ ἀνήγαγέ με ἐκ λάκκου ταλαιπωρίας καὶ ἀπὸ πηλοῦ ἰλύος καὶ ἔστησεν
ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατηύθυνε τὰ διαβήματά μου 4 καὶ ἐνέβαλεν εἰς τὸ
στόμα μου ᾆσμα καινόν, ὕμνον τῷ Θεῷ ἡμῶν· ὄψονται πολλοὶ καὶ φοβηθήσονται καὶ
ἐλπιοῦσιν ἐπὶ Κύριον. 5 Μακάριος ἀνήρ, οὗ ἐστι τὸ ὄνομα Κυρίου ἐλπὶς αὐτοῦ, καὶ
οὐκ ἐπέβλεψεν εἰς ματαιότητας καὶ μανίας ψευδεῖς. 6 Πολλὰ ἐποίησας σύ, Κύριε ὁ
Θεός μου, τὰ θαυμάσιά σου, καὶ τοῖς διαλογισμοῖς σου οὐκ ἔστι τίς ὁμοιωθήσεταί
σοι· ἀπήγγειλα καὶ ἐλάλησα, ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ ἀριθμόν. 7 Θυσίαν καὶ προσφορὰν
οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι· ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἐζήτησας. 8 Τότε εἶπον· ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ· 9 τοῦ ποιῆσαι
τὸ θέλημά σου, ὁ Θεός μου, ἐβουλήθην καὶ τὸν νόμον σου ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου.
10 Εὐηγγελισάμην δικαιοσύνην ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ· ἰδοὺ τὰ χείλη μου οὐ μὴ κωλύσω·
Κύριε, σὺ ἔγνως. 11 Τὴν δικαιοσύνην σου οὐκ ἔκρυψα ἐν τῇ καρδίᾳ μου, τὴν ἀλήθειάν
σου καὶ τὸ σωτήριόν σου εἶπα, οὐκ ἔκρυψα τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἀπὸ
συναγωγῆς πολλῆς. 12 Σὺ δέ, Κύριε, μὴ μακρύνῃς τοὺς οἰκτιρμούς σου ἀπ᾿ ἐμοῦ· τὸ
ἔλεός σου καὶ ἡ ἀλήθειά σου διαπαντὸς ἀντιλάβοιντό μου. 13 Ὅτι περιέσχον με κακά,
ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, κατέλαβόν με αἱ ἀνομίαι μου, καὶ οὐκ ἠδυνήθην τοῦ βλέπειν·
ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου, καὶ ἡ καρδία μου ἐγκατέλιπέ με.
14 Εὐδόκησον, Κύριε, τοῦ ῥύσασθαί με· Κύριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι πρόσχες. 15 Καταισχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου τοῦ ἐξᾶραι αὐτήν·
ἀποστραφείησαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθείησαν οἱ θέλοντές μοι κακά· 16 κομισάσθωσαν παραχρῆμα αἰσχύνην αὐτῶν οἱ λέγοντές μοι· εὖγε, εὖγε. 17 Ἀγαλλιάσθωσαν
καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές σε, Κύριε, καὶ εἰπάτωσαν διαπαντός·
μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου. 18 Ἐγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ
πένης, Κύριος φροντιεῖ μου. Βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής μου εἶ σύ· ὁ Θεός μου,
μὴ χρονίσῃς.
Ὅπως φαίνεται ἀπό τόν ὅλο ψαλμό, ὁ ποιητής μας βρίσκεται σέ δυσκολία καί κίνδυνο (βλ. στίχ. 12 ἑξ.) ἀπό καταδίωξη ἐχθρῶν μᾶλλον, οἱ ὁποῖοι καταφέρονται ἐναντίον του (στίχ. 15 ἑξ.) καί μάλιστα εἰρωνικῶς (στίχ. 16). Εὐσεβής ὅμως καί ταπεινός ὁ
ψαλμωδός ἀποδίδει τίς δυσκολίες του στά ἁμαρτήματά του, τά ὁποῖα θεωρεῖ πολλά
(στίχ. 13). Ἀλλά καί δέν καταπίπτει στά δεινά πού ἀντιμετωπίζει, δέν ἀπογοητεύεται,
γιατί προστρέχει στό παρελθόν (στίχ. 2-11) καί ἐνθυμεῖται ἀνάλογες περιπτώσεις, κατά
τίς ὁποῖες ἐδιώκετο καί εἶχε φθάσει μέχρι βυθοῦ (στίχ. 3)· ἀλλά ὁ Θεός, τόν Ὁποῖο
τότε ἐπικαλέστηκε, τόν ἀνέσυρε ἀπό τόν βυθό καί τόν στερέωσε (στίχ. 3) καί τόν δικαίωσε ἐνώπιον τῶν ἐχθρῶν του (στίχ. 4). Ἔτσι λοιπόν καί τώρα ὁ συνθέτης τοῦ Ψαλμοῦ μας (στίχ. 12) γιά τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζει, διδαγμένος ἀπό παλαιά
περιστατικά, καταφεύγει στόν Θεό μέ δυνατή πίστη καί ἐπικαλεῖται τήν βοήθειά Του
μέ τήν βεβαιότητα ὅτι θά τοῦ τήν παράσχει ὁ Θεός καί θά τόν δικαιώσει καί τώρα
(στίχ. 12 ἑξ.).
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ΨΑΛΜΟΣ Μ΄ 40
Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.
Ο ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

Μ

2

ακάριος ὁ συνιῶν ἐπὶ πτωχὸν καὶ πένητα· ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ ῥύσεται αὐτὸν ὁ Κύριος.
Κύριος διαφυλάξαι αὐτὸν καὶ ζήσαι αὐτὸν καὶ μακαρίσαι αὐτὸν ἐν τῇ γῇ καὶ μὴ παραδῷ
αὐτὸν εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτοῦ. 4Κύριος βοηθήσαι αὐτῷ ἐπὶ κλίνης ὀδύνης αὐτοῦ· ὅλην τὴν
κοίτην αὐτοῦ ἔστρεψας ἐν τῇ ἀῤῥωστίᾳ αὐτοῦ. 5 Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν
ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. 6 Οἱ ἐχθροί μου εἶπαν κακά μοι· πότε ἀποθανεῖται, καὶ ἀπολεῖται
τὸ ὄνομα αὐτοῦ; 7 Καὶ εἰσεπορεύετο τοῦ ἰδεῖν, μάτην ἐλάλει· ἡ καρδία αὐτοῦ συνήγαγεν ἀνομίαν ἑαυτῷ, ἐξεπορεύετο ἔξω καὶ ἐλάλει ἐπὶ τὸ αὐτό. 8 Κατ᾿ ἐμοῦ ἐψιθύριζον πάντες οἱ ἐχθροί
μου, κατ᾿ ἐμοῦ ἐλογίζοντο κακά μοι· 9 λόγον παράνομον κατέθεντο κατ᾿ ἐμοῦ· μὴ ὁ κοιμώμενος οὐχὶ προσθήσει τοῦ ἀναστῆναι; 10 Καὶ γὰρ ὁ ἄνθρωπος τῆς εἰρήνης μου, ἐφ᾿ ὃν ἤλπισα, ὁ
ἐσθίων ἄρτους μου, ἐμεγάλυνεν ἐπ᾿ ἐμὲ πτερνισμόν. 11 Σὺ δέ, Κύριε, ἐλέησόν με καὶ ἀνάστησόν με, καὶ ἀνταποδώσω αὐτοῖς. 12 Ἐν τούτῳ ἔγνων ὅτι τεθέληκάς με, ὅτι οὐ μὴ ἐπιχαρῇ ὁ
ἐχθρός μου ἐπ᾿ ἐμέ. 13 Ἐμοῦ δὲ διὰ τὴν ἀκακίαν ἀντελάβου, καὶ ἐβεβαίωσάς με ἐνώπιόν σου
εἰς τὸν αἰῶνα. 14 Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ εἰς τὸν αἰῶνα. Γένοιτο,
γένοιτο.
3

1. Ὁ ψαλμός αὐτός εἶναι τοῦ Δαβίδ, ὅπως τό λέγει καί ἡ ἐπιγραφή. Γράφηκε δέ σέ
καιρό βαρειᾶς ἀσθενείας τοῦ βασιλέως, ἀλλά καί μεγάλου του ψυχικοῦ πόνου, γιατί
μᾶς παρουσιάζεται ὅτι εἶναι ἐγκαταλελειμμένος. Ὁ ψαλμός λοιπόν εἶναι ἀτομικός καί
χωρίζεται καθαρά σέ τρεῖς στροφές. Στήν πρώτη στροφή (στίχ. 2-4) ὁ πάσχων ποιητής
μακαρίζει μέ γενικό τρόπο τούς φιλανθρώπους, αὐτούς πού πονοῦν τούς πάσχοντας
ἀσθενεῖς καί συμπαρίστανται σ᾽ αὐτούς (στίχ. 2). Αὐτούς, λέγει, θά τούς εὐλογήσει ὁ
Θεός καί θά τούς διαφυλάττει ἀπό τούς ἐχθρούς καί ἄν ἀρρωστήσουν ὁ Θεός θά τούς
εἶναι στό κρεββάτι τοῦ πόνου τους, καί θά τούς θεραπεύσει (στίχ. 4)!
2. Στήν δεύτερη στροφή (στίχ. 5-10) ἔρχεται ὁ ψαλμωδός στήν δική του περίπτωση
καί προσεύχεται στόν Θεό γιά τήν θεραπεία του λέγοντας μάλιστα ὅτι αἰτία τῆς ἀσθενείας του εἶναι τά ἁμαρτήματά του (στίχ. 5). Οἱ ἐχθροί του ὅμως ἐπιθυμοῦν καί εὔχονται γιά τόν θάνατό του (στίχ. 6). Μάλιστα ὁ ἔμπιστος σύμβουλος τοῦ Δαβίδ ὁ
Ἀχιτόφελ, πού μποροῦσε νά εἰσέρχεται ἄνετα στό δωμάτιο τῆς ἀσθενείας τοῦ Δαβίδ,
ἀπό ἐνδιαφέρον τάχα γιά τήν ὑγεία του, αὐτός ἦταν ὁ πλέον δόλιος καί ἐπίφοβος
(στίχ. 7). Αὐτός, ὅταν ἔφευγε ἀπό τό δωμάτιο τῆς ἀσθενείας τοῦ βασιλέως, συναντοῦσε τούς ἄλλους δόλιους ἐχθρούς, τούς ἀνακοίνωνε τά σχετικά μέ τόν βασιλέα
καί τούς ἔκανε νά στρέφονται περισσότερο ἐναντίον του καί νά μηχανεύονται κακά
γι᾽ αὐτόν (στίχ. 8). Πραγματικά, ὅλοι τους αὐτοί συνωμοτοῦσαν κατά τοῦ Δαβίδ ἐπιθυμοῦντες νά μήν ἐγερθεῖ πιά ἀπό τήν κλίνη του (στίχ. 9). Ὅλη αὐτή τήν φωτιά τοῦ
μίσους καί τῆς ὀργῆς κατά τοῦ βασιλέως τήν ἔτρεφε μέ τίς δόλιες ἐνέργειές του καί
τούς λόγους του ὁ κακός Ἀχιτόφελ, ὁ σύμβουλος του, τόν ὁποῖο θεωροῦσε ὡς ἐμπιστευτικό ὁ Δαβίδ καί συνέτρωγε μαζί του (στίχ. 10).
3. Τέλος, ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ μας παρακαλεῖ τόν Θεό νά τόν ἐγείρει ἀπό τήν
κλίνη του, νά τόν κάνει καλά, ὥστε νά μπορέσει νά τιμωρήσει τούς ἐχθρούς του (στίχ.
11), γιά νά νοήσουν τό ἁμάρτημά τους. Στήν ἐκπλήρωση αὐτοῦ τοῦ αἰτήματός του ὁ
Δαβίδ, μέ τήν τιμωρία, δηλαδή, τῶν ἐχθρῶν του, θά γνωρίσει τήν εὔνοια τοῦ Θεοῦ
ὑπέρ αὐτοῦ (στίχ. 12). Εἶναι πεπεισμένος δέ ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ μας ὅτι θά τόν
βοηθήσει ὁ Θεός, γιατί τόν ἔχει ἤδη βεβαιώσει μέ προηγούμενα παραδείγματα ὅτι
πάντοτε τόν βοηθεῖ (στίχ. 13).
Ὁ ψαλμός κλείνει μέ ἕνα λειτουργικό δοξολόγημα τοῦ Θεοῦ (στίχ. 14).
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΗΛ
(Σέ συνέχειες)
(Ἀφιερωµένο στόν Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη
Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλµωπίας κ.κ. ΙΩΗΛ)
Ἀπειλή κρίσεως (2,1-11)
Kείµενο Ο´

Κείµενο Ἑβραϊκό

2, Σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιών, κηρύξατε ἐν ὄρει ἁγίῳ µου, καὶ συγχυθήτωσαν
πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν, διότι πάρεστιν ἡµέρα Κυρίου, ὅτι ἐγγύς,
1

ἡµέρα σκότους καὶ γνόφου, ἡµέρα νεφέλης
καὶ ὁµίχλης. Ὡς ὄρθρος χυθήσεται ἐπὶ τὰ
ὄρη λαὸς πολὺς καὶ ἰσχυρός· ὅµοιος αὐτῷ
οὐ γέγονεν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ µετ᾿ αὐτὸν
οὐ προστεθήσεται ἕως ἐτῶν εἰς γενεὰς γενεῶν.
2

Τὰ ἔµπροσθεν αὐτοῦ πῦρ ἀναλίσκον, καὶ
τὰ ὀπίσω αὐτοῦ ἀναπτοµένη φλόξ· ὡς παράδεισος τρυφῆς ἡ γῆ πρὸ προσώπου αὐτοῦ,
καὶ τὰ ὄπισθεν αὐτοῦ πεδίον ἀφανισµοῦ, καὶ
ἀνασῳζόµενος οὐκ ἔσται αὐτῷ.
3

Ὡς ὅρασις ἵππων ἡ ὄψις αὐτῶν, καὶ ὡς
ἱππεῖς οὕτως καταδιώξονται·
5
ὡς φωνὴ ἁρµάτων ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν
ὀρέων ἐξαλοῦνται καὶ ὡς φωνὴ φλογὸς
πυρὸς κατεσθιούσης καλάµην καὶ ὡς λαὸς
πολὺς καὶ ἰσχυρὸς παρατασσόµενος εἰς πόλεµον.
4
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2,1Σαλπίσατε στήν Σιών
καί ἀλαλάξατε στό ἅγιό µου ὄρος!
Ἄς τροµάξουν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς χώρας,
γιατί πλησίασε ἡ Ἡµέρα τοῦ Γιαχβέ,
εἶναι πλησίον!
2
(Εἶναι) Ἡµέρα µέ σκοτάδι
καί παχύ σκοτάδι,
Ἡµέρα µέ σύννεφο καί ὀµίχλη·
σάν αὐγή ἁπλώνεται πάνω στά βουνά
ἕνας µεγάλος καί ἰσχυρός λαός.
Ὅµοιος µέ αὐτόν δέν στάθηκε ἄλλος,
οὔτε θά σταθεῖ ποτέ πάλι
(ὅµοιος µέ αὐτόν)
σ᾿ ὅλα τά χρόνια τῶν ἐρχοµένων γενεῶν.
3
Φωτιά κατατρώγει µπροστά του
καί φλόγια κατακαίει πίσω του.
Ἡ γῆ µπροστά του εἶναι
σάν τόν παράδεισο τῆς Ἐδέµ
και πίσω του (ἔγινε) φρικτή ἔρηµος·
καί βέβαια ἀπ᾿ αὐτόν
δέν θά ξεφύγει τίποτα.
4
Ἡ θέα τους εἶναι σάν θέα ἀλόγων
καί σάν καβαλλάρηδες, ἔτσι τρέχουν.
5
Σάν τόν θόρυβο ἁµαξῶν
θά πηδοῦν πάνω στίς κορυφές τῶν βουνῶν
σάν τόν τριγµό φωτιᾶς
πού κατατρώγει τό καλάµι,
σάν ἕνας ἰσχυρός λαός
παρατεταγµένος σέ µάχη.

Ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ συντριβήσονται λαοί,
πᾶν πρόσωπον ὡς πρόσκαυµα χύτρας.
7
Ὡς µαχηταὶ δραµοῦνται καὶ ὡς ἄνδρες
πολεµισταί ἀναβήσονται ἐπὶ τὰ τείχη, καὶ
ἕκαστος ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ πορεύσεται, καὶ
οὐ µὴ ἐκκλίνουσι τὰς τρίβους αὐτῶν,
6

6

Μπροστά του οἱ λαοί θά τροµάξουν,
ὅλα τά πρόσωπα θά γίνουν ὠχρά.
7
Θά ὁρµήσουν σάν µαχητές,
θά ἀναρριχηθοῦν στό τεῖχος
σάν ἄνδρες πολεµιστές.
Καί καθένας θά βαδίζει τόν δρόµο του
καί δέν θά ἀλλάξουν τά µονοπάτια τους.
8
Ὁ ἕνας δέν θά σπρώχνει τόν ἄλλο,
ὁ καθένας θά βαδίζει τόν δρόµο του.
Καί ἄν αὐτοί πέσουν
πάνω στά (µυτερά) ὅπλα τους,
δέν θά πληγωθοῦν.
9
Θά ὁρµήσουν κατά τῆς πόλεως,
θά τρέξουν πάνω στό τεῖχος,
θά ἀνέβουν στά σπίτια,
θά µπαίνουν ἀπό τά παράθυρα
σάν κλέπτης.
10
Μπροστά τους θά τρέµει ἡ γῆ,
οἱ οὐρανοί θά σείονται.
Ὁ ἥλιος καί ἡ σελήνη θά σκοτεινιάσουν
καί τά ἄστρα θά ἀνατείλουν τό φῶς.
11
Καί ὁ Κύριος θά βροντήσει τήν φωνή του
µπροστά ἀπό τό στράτευµά του,
διότι ἡ δύναµή του εἶναι πολύ µεγάλη,
(καί) διότι αὐτός πού ἐκτελεῖ
τίς διαταγές του εἶναι ἰσχυρός.
Ἐπειδή ἡ Ἡµέρα τοῦ Κυρίου
εἶναι πολύ µεγάλη καί τροµερή,
ποιός µπορεῖ νά τήν ὑποµείνει;

καὶ ἕκαστος ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ οὐκ
ἀφέξεται, καταβαρυνόµενοι ἐν τοῖς ὅπλοις
αὐτῶν πορεύσονται καὶ ἐν τοῖς βέλεσιν
αὐτῶν πεσοῦνται καὶ οὐ µὴ συντελεσθῶσι.
8

Τῆς πόλεως ἐπιλήψονται καὶ ἐπὶ τῶν τειχέων δραµοῦνται καὶ ἐπὶ τὰς οἰκίας ἀναβήσονται καὶ διὰ θυρίδων εἰσελεύσονται ὡς
κλέπται.
9

Πρὸ προσώπου αὐτῶν συγχυθήσεται ἡ γῆ
καὶ σεισθήσεται ὁ οὐρανός, ὁ ἥλιος καὶ ἡ
σελήνη συσκοτάσουσι, καὶ τὰ ἄστρα δύσουσι τὸ φέγγος αὐτῶν.
11
Καὶ Κύριος δώσει φωνὴν αὐτοῦ πρὸ προσώπου δυνάµεως αὐτοῦ, ὅτι πολλή ἐστι σφόδρα ἡ παρεµβολὴ αὐτοῦ, ὅτι ἰσχυρὰ ἔργα
λόγων αὐτοῦ· διότι µεγάλη ἡ ἡµέρα Κυρίου,
ἐπιφανὴς σφόδρα, καὶ τίς ἔσται ἱκανὸς
αὐτῇ;
10

Ὁ Θεός στούς παραβάτες τοῦ νόµου Του εἶχε πεῖ: «Πάντα τά ξύλινά σου καί τά γενήµατα τῆς γῆς σου ἐξαναλώσει ἡ ἐρισύβη» (∆ευτ. 28,42). Ὅλους τούς καρπούς τῆς γῆς
θά τούς καταφάγει ἡ ἀκρίδα. Ἡ πληγή τῶν ἀκρίδων εἶχε πλήξει τούς Αἰγυπτίους. Ὁ Θεός
ὅµως ἀπείλησε ὅτι θά στείλει καί κατά τοῦ λαοῦ του τίς πληγές τῆς Αἰγύπτου, ἐάν αὐτός
ἀπειθήσει στούς λόγους Tου (∆ευτ. 28,60).
Στό παρόν κεφάλαιο ὁ προφήτης Ἰωήλ περιγράφει µέ φοβερή παραστατικότητα δεύτερη
ἐπιδροµή ἀκρίδων κατά τῆς ἰουδαϊκῆς γῆς.
Στήν περικοπή µας ἔχουµε: α) ∆ιακήρυξη συναγερµοῦ ἐρχόµενης συµφορᾶς (στίχ. 1).
«Σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιών» (στίχ. 1). Ὁ προφήτης προτρέπει τούς ἱερεῖς νά σαλπίσουν
σάλπισµα, νά κηρύξουν συναγερµό στήν Ἰερουσαλήµ περί τῆς ἐγγιζούσης νέας κρίσεως
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τοῦ Θεοῦ, ὥστε οἱ Ἰουδαῖοι νά προετοιµασθοῦν σέ µετάνοια καί νά προσπαθήσουν διά τῶν
προσευχῶν καί τῶν δακρύων, πού εἶναι «τό καλύτερο πυροβολικό τῆς Ἐκκλησίας»
(Henry), νά ἀποµακρύνουν τήν κρίση αὐτή. Ἦταν εἰδικό ἔργο τῶν ἱερέων σέ µία ἐθνική
συµφορά νά σαλπίζουν τήν σάλπιγγα, οἱονεί κράζοντες στόν Θεό γιά ἔλεος καί γιά νά καλέσουν τόν λαό σέ συνάθροιση γιά προσευχή (Ἀριθµ. 10,8). – Ἀπό τήν προτροπή τοῦ Ἰωήλ
πρός τούς ἱερεῖς νά κηρύξουν συναγερµό στό λαό γιά τήν ἐρχόµενη νέα κρίση διδασκόµαστε
ὅτι εἶναι καθῆκον τῶν ἱερέων νά ἐπισηµαίνουν στόν λαό τήν ἐρχόµενη κατ᾿ αὐτοῦ ἐξ αἰτίας
τῶν ἁµαρτιῶν του ὀργή τοῦ Θεοῦ καί νά µήν τόν ἀπατοῦν λέγοντες ὅτι καλῶς πορεύεται.
Ἄν καί δέν εἶναι προνόµιο τῶν ἱερέων νά ἐξαιρεθοῦν ἀπό τήν κρίση τοῦ Θεοῦ ἐάν τόν ἐξοργίζουν, ἐν τούτοις εἶναι τῶν ἱερέων προνόµιο νά ἀποτραπεῖ ἡ κρίση ἀπό τό ἔθνος, διά τῆς
µετανοίας αὐτῶν καί τοῦ λαοῦ. «Κηρύξατε ἐν ὄρει ἁγίῳ µου», λέγει ἀκόµη ὁ προφήτης.
Ἀπό τό σάλπισµα αὐτό τῶν ἱερέων στήν ἁγία πόλη, τό ὁποῖο προαγγέλλει µέλλουσα συµφορά, ἀσφαλῶς θά φοβηθοῦν οἱ κάτοικοι. Ὁ Ἀµώς εἶχε πεῖ: «Εἰ φωνήσει σάλπιγξ ἐν πόλει
καί λαός οὐ πτοηθήσεται;» (3,6). Καί ἐνταῦθα λέγεται: «Συγχυθήτωσαν πάντες οἱ κατοικοῦντες τήν γῆν» (στίχ. 1). Οἱ κάτοικοι τῆς Ἰερουσαλήµ θά ἔλθουν σέ σύγχυση.
β) Στήν περικοπή µας λέγεται περί τῆς ἐρχοµένης ἡµέρας τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία παρίσταται πλησίον καί διά τοῦτο δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποφευχθεῖ. Εἶναι ἡµέρα τοῦ Κυρίου,
ἡµέρα τῆς κρίσεώς Του, κατά τήν ὁποία θά δοξάσει Ἑαυτόν. Εἶναι ἡµέρα «σκότους καί
γνόφου» (στίχ. 2). Ὁ προφήτης ἐδῶ ἀπό τήν εἰκόνα τῆς κρίσεως τῆς ἀκρίδος, τήν ὁποία
ἔχει πρό ὀφθαλµῶν, µεταπηδᾶ στήν ἡµέρα τῆς γενικῆς κρίσεως. Τό κύµα τῶν ἀκρίδων παρίσταται τόσο µεγάλο καί πυκνό, ὥστε θά σκιάσει τόν οὐρανό (βλ. Ἐξ. 10,15). Ἀπό τήν
εἰκόνα αὐτή ὁ Ἰωήλ µεταφέρεται στήν φοβερή ἔσχατη ἡµέρα καί λέγει αὐτήν ἡµέρα «σκότους καί γνόφου». Χαρακτηρίζεται σκοτεινή ἡµέρα διά τά µέλλοντα νά συµβοῦν κατ᾿ αὐτήν
γεγονότα. Εἶναι ἡµέρα µεγάλης θλίψεως. Ἡ ἡµέρα αὐτή «ὡς ὄρθρος χυθήσεται ἐπί τά
ὄρη» (στίχ. 2). Ὅπως ἡ αὐγή ἀνατέλλει καί χύνεται γρήγορα στά βουνά τό φῶς της,
χωρίς νά µπορεῖ κάποιος νά ἀντισταθεῖ σ᾿ αὐτό, ἔτσι καί ἡ ἡµέρα αὐτή θά ἔλθει ξαφνικά,
θά εἶναι ἀκαταµάχητη καί θά σκορπίσει γρήγορα τό σκοτάδι της. Ἐάν ἐφαρµόσουµε τήν
ἔκφραση «ὡς ὄρθρος χυθήσεται ἐπί τά ὄρη» στήν ἡµέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν ἀκρίδων, ἀπό
τήν ὁποία ὁ προφήτης µεταπηδᾶ στήν φοβερή ἡµέρα τοῦ Κυρίου, τότε ἡ φράση σηµαίνει
τήν ἀντανάκλαση τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων στά φτερά τῶν ἀκρίδων.
γ) Στήν περικοπή µας ἔχουµε περιγραφή τῆς ἐπιδροµῆς τῶν ἀκρίδων. Αὐτές εἶναι ὡς
«λαός πολύς καί ἰσχυρός» (στίχ. 2). Ὅποιος βλέπει τήν ἐπιδροµή αὐτή τήν πολυάριθµη
καί τήν ἰσχυρή, ἡ ὁποία ἔρχεται κατά τῆς Ἰουδαίας, ὡς πολεµικός στρατός, λέγει: «Ὅµοιος
αὐτῷ οὐ γέγονεν ἀπό τοῦ αἰῶνος καί µετ᾿ αὐτόν οὐ προστεθήσεται ἕως ἐτῶν εἰς γενεάς γενεῶν». Τέτοια ἐπιδροµή ἀκρίδων δέν ἔγινε ποτέ, οὔτε πρόκειται νά γίνει στό µέλλον. Μεγάλη
ἐκδήλωση τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ δέν συµβαίνει πράγµατι συχνά καί αὐτό εἶναι ἀπόδειξη τῆς
µακροθυµίας τοῦ Θεοῦ. Καί στόν Νῶε ὁ Θεός ὑποσχέθηκε ὅτι δέν θά γίνει πλέον κατακλυσµός γιά νά καταστρέψει τούς κατοίκους τῆς γῆς (Γεν. 9,11).
Οἱ ἀκρίδες, οἱ ὁποῖες εἰσβάλλουν ὡς ἐχθρικός στρατός στήν Ἰουδαία, στήν περικοπή µας
παρίστανται: (α) Πολύ τολµηρές· «Ὡς ὅρασις ἵππων ἡ ὄψις αὐτῶν» (στίχ. 4). Εἶναι ὡς
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ἄλογα, ὡς πολεµικά ἄλογα, τά ὁποῖα ὁρµοῦν στήν µάχη καί «ὡς ἱππεῖς οὕτως καταδιώξονται» (στίχ. 4). Εἶναι ὡς ἱππεῖς οἱ ὁποῖοι πορεύονται σέ µάχη. Τόσο µανιώδεις καί τολµηρές. Παλαιοί ἑρµηνευτές λέγουν ὅτι οἱ ἀκρίδες τῆς περικοπῆς µας εἶχαν κεφαλή σέ
σχῆµα ἵππου. Οἱ ἀκρίδες ἦταν (β) θορυβώδεις, «ὡς φωνή ἁρµάτων» (στίχ. 5), πολλῶν
ἁρµάτων, ὅταν τρέχουν µέ ὁρµή σέ ἀνώµαλο δρόµο, «ἐπί τάς κορυφάς τῶν ὀρέων» (στίχ.
5). Ἴσως ἀπό ἐδῶ νά εἶναι εἰληµµένη ἡ περιγραφή ἀπό τήν Ἀποκάλυψη τῶν ἀκρίδων πού
ἐξέρχονται ἀπό τό φρέαρ τῆς ἀβύσσου. Ὁ Ἰωάννης, ὁ συγγραφεύς τῆς Ἀποκαλύψεως, γράφει: «Καί τά ὁµοιώµατα τῶν ἀκρίδων ὅµοια ἵπποις ἡτοιµασµένοις εἰς πόλεµον... καί ἡ
φωνή τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνή ἁρµάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεµον
(Ἀποκ. 9,7.9). Κατά πληροφορία εἰδικῶν σέ χῶρες τίς ὁποῖες λυµαίνονται ἐπιδροµές ἀκρίδων, ὁ κρότος τῶν ἐρχοµένων ἀκρίδων ἀκούγεται ἕξι µίλια µακρυά. Ὁ θόρυβος τῶν ἐρχοµένων ἀκρίδων συγκρίνεται πρός τόν συρισµό µιᾶς µεγάλης πυρκαγιᾶς. Εἶναι σάν τόν θόρυβο
τόν ὁποῖο κάνει ἡ φωτιά, ὅταν κατατρώγει τήν καλαµιά: «Ὡς φωνή φλογός πυρός κατεσθιούσης καλάµην» (στίχ. 5). Ὁ θόρυβος αὐτός, τόν ὁποῖο ἐπιφέρει ἡ συντελούµενη κρίση
τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀναγκαῖος γιά νά ξυπνήσει τούς ράθυµους ἀπό τόν ὕπνο τῆς ἀσφάλειάς
τους. (γ) Οἱ ἀκρίδες παριστάνεται ὅτι εἰσβάλλουν ὀργανωµένες καί µέ τάξη κατά τῆς ἰουδαϊκῆς γῆς. Καί εἶναι ἀναρίθµητες, «ὡς λαός πολύς», ὅµως πετοῦν ὡς λαός «ἰσχυρός παρατασσόµενος εἰς πόλεµον» (στίχ. 5). Ἔρχονται µέ τάξη τήν ὁποία ἔχει ἕνας στρατός, ὁ
ὁποῖος πορεύεται σέ µάχη: ∆έν ἀλλάσσουν τήν θέση τους, δέν χαλᾶνε τήν σειρά τους, δέν
παρεκκλίνουν τῆς πορείας τους. «Ὡς µαχηταί δραµοῦνται... καί ἕκαστος ἐν ὁδῷ αὐτοῦ πορεύσεται καί οὐ µή ἐκκλίνουσι τάς τρίβους αὐτῶν, καί ἕκαστος ἀπό τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ οὐκ
ἀφέξεται» (στίχ. 7.8). Τό πλῆθος τῶν ἀκρίδων καί ἡ γοργότης τῆς εἰσβολῆς τους δέν θά
ἐπιφέρουν σύγχυση τῆς τάξης τους. Ἄς παρατηρήσουµε πῶς µπορεῖ ὁ Θεός νά κάνει καί
τίς ἀκρίδες, ἄν καί ὀνοµάζονται ἀβασίλευτες, νά δράσουν ὀργανωµένες, διότι θέλει νά τίς
χρησιµοποιήσει γιά τήν ὑπηρεσία Του. Kαί ἄς διδαχθοῦµε «πόσο εἶναι ἀναγκαῖο δι᾿ ἐκείνους,
οἱ ὁποῖοι ἀσχολοῦνται µέ οἱανδήποτε διακονία τοῦ Θεοῦ νά τηροῦν τάξη καί νά κρατοῦν
σειρά, νά ἐργάζονται συνετά στό ἔργο τους καί νά µήν εἰσχωροῦν στό ἔργο ἄλλων» (Henry).
Τέλος (δ) οἱ ἀκρίδες παρουσιάζονται ὡς ταχύτατες. Τρέχουν σάν ἱππεῖς. «Ὡς ἱππεῖς οὕτως
καταδιώξονται» (στίχ. 4). Τρέχουν ὡς µαχητές: «Ὡς µαχηταί δραµοῦνται» (στίχ. 7).
Καταλαµβάνουν τίς πόλεις καί τρέχουν στά τείχη της: «Τῆς πόλεως ἐπιλήψονται καί ἐπί
τῶν τειχῶν δραµοῦνται» (στίχ. 9). Ὁ ψαλµωδός λέγει ὅτι ὅταν ὁ Θεός στέλλει τό πρόσταγµά του στήν γῆ ὁ λόγος Του τρέχει µέ ταχύτητα (Ψαλµ. 147,4).
δ) Στήν περικοπή µας λέγεται τό καταστρεπτικό ἔργο, τό ὁποῖο ἐπιφέρει ἡ νέα ἐπιδροµή
τῶν ἀκρίδων. (α) Στήν χώρα (στίχ. 3). Μπροστά ἀπό τίς ἀκρίδες σάν νά φαίνεται µιά
φωτιά, ἡ ὁποία κατατρώγει. Οἱ ἐρχόµενες ἀκρίδες φαίνονται σάν νά ἀναπνέουν φωτιά. Πίσω
ἀπό τίς ἀκρίδες πάλι φαίνεται σάν µιά φωτιά, ἡ ὁποία κατακαίει: «Τά ἔµπροσθεν αὐτοῦ
πῦρ ἀναλίσκον καί τά ὀπίσω αὐτοῦ ἀναπτοµένη φλόξ» (στίχ. 3).1 Ὅταν οἱ ἀκρίδες παρέρ1. Ἡ εἰκόνα τοῦ στίχ. δηλώνει ὅτι οἱ ἀκρίδες ἐπέφεραν τόσο µεγάλη καταστροφή ὡσάν πρό καί µετά
αὐτῶν νά ἐξήρχετο πῦρ. Τό πῦρ ἀκόµη δυνατόν νά σηµαίνει τόν καυστικόν ἄνεµον.
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χονται, τότε φαίνεται τό καταστρεπτικό ἔργο, τό ὁποῖο ἐπέφεραν. Ἄν κοιτάξει κανείς τίς
χῶρες, στίς ὁποῖες δέν εἰσέβαλαν ἀκόµη οἱ ἀκρίδες, θά δεῖ αὐτές ὡς ὡραιότατο κῆπο, ὡς
παράδεισο, τόν ὁποῖο εὐχαριστεῖται νά βλέπει τό µάτι τοῦ ἀνθρώπου: «Ὡς παράδεισος
τρυφῆς ἡ γῆ πρό προσώπου αὐτοῦ» (στίχ. 3).2 Οἱ ὡραιότατοι ὅµως αὐτοί τόποι γίνονται
ἔρηµοι ἀπό τήν εἰσβολή τῶν ἀκρίδων. Πίσω ἀπό τίς ἀκρίδες οἱ χῶρες εἶναι κατεστραµµένες:
«Ὄπισθεν αὐτοῦ πεδίον ἀφανισµοῦ» (στίχ. 3). Κανείς, ὁ ὁποῖος ἔβλεπε τούς ὡραίους τόπους
γεµάτους ἄνθη καί καρποφόρα δένδρα, δέν θά ἐσκέπτετο ὅτι αὐτοί θά µετεβάλλοντο κάποτε
σέ µία κατεστραµµένη γῆ, σέ τόπους πού προκαλοῦν τήν δυσαρέσκεια καί τόν ἀποτροπιασµό
στόν ἄνθρωπο πού τίς βλέπει. Καί ὅµως ἔγιναν τέτοιοι τόποι ἴσως τήν ἴδια µέρα! Ἄς µήν
ὑπερηφανεύεται λοιπόν κανείς γιά τούς ὡραίους κήπους του καί τά εὔφορα κτήµατά του,
διότι µία κρίση τοῦ Θεοῦ ἐξ αἰτίας τῶν ἁµαρτιῶν µας δύναται νά µεταβάλει αὐτά σέ ἔρηµους
καί ἄµορφους τόπους. (β) Στήν πόλη. Οἱ ἀκρίδες θά ἀνεβοῦν στό τεῖχος τῆς πόλεως, θά
εἰσέλθουν στούς οἴκους, θά µποῦν ἀπό τά παράθυρα τῶν οἰκιῶν σάν κλέφτες: «Ἀναβήσονται
ἐπί τά τείχη... τῆς πόλεως ἐπιλήψονται καί ἐπί τῶν τειχέων δραµοῦνται καί ἐπί τάς οἰκίας
ἀναβήσονται καί διά θυρίδων εἰσελεύσονται ὡς κλέπται» (στίχ. 7.9). ∆ιά τῶν στίχων αὐτῶν
εἰκονίζεται ἡ ἐκπόρθηση τῆς πόλεως ὑπό τῶν ἀκρίδων κατά διαδοχικά στάδια. Γενική ἔφοδος κατά τῆς πόλεως, ἅλωση τῶν τειχῶν, περικύκλωση τῶν οἰκιῶν καί εἰσβολή σέ αὐτές
διά τῶν παραθύρων. Ὅταν ἦλθε ἡ πληγή τῶν ἀκρίδων στήν Αἴγυπτο ὁ οἶκος τοῦ Φαραώ
καί ὅλων τῶν Αἰγυπτίων γέµισε ἀπό ἀκρίδες (Ἐξ. 10,5.6).
ε) Στήν περικοπή µας βλέπουµε τήν ταλαιπωρία, τήν ὁποία θά ἐπιφέρει ἡ ἐπιδροµή τῶν
ἀκρίδων στούς Ἰουδαίους. Οἱ κάτοικοι τῆς Ἰουδαίας δέν θά δυνηθοῦν νά ἀντισταθοῦν κατά
τῆς φοβερῆς αὐτῆς ἐπιδροµῆς. Οἱ ἀκρίδες θά εἶναι ἄρτωτες. «Πέφτοντας στά βέλη δέν θά
πληγωθοῦν» (στίχ. 8· ἑβρ.). Καί ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄτρωτοι εἶναι καί ἀκαταµάχητοι.
Οἱ ἄνθρωποι λοιπόν µή δυνάµενοι νά ἀντισταθοῦν κατά τῶν ἀκρίδων θά κατατροµάξουν
ἀπό τήν ἐπιδροµή τους, γιά τήν ζηµιά πού θά ἐπιφέρουν. Τά πρόσωπα ὅλων θά γίνουν κατακόκκινα ἀπό τόν τρόµο. «Ἀπό προσώπου αὐτοῦ συντριβήσονται λαοί, πᾶν πρόσωπον ὡς
πρόσκαυµα χύτρας» (στίχ. 6). Ὁ φόβος τόν ὁποῖο θά δοκιµάσουν οἱ ἄνθρωποι περιγράφεται
παραστατικότερα στόν στίχ. 10: «Πρό προσώπου αὐτῶν συγχυθήσεται ἡ γῆ καί σεισθήσεται ὁ οὐρανός». Ἀκόµη καί οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι παρουσιάζονται ἀτρόµητοι καί
δυνατοί, ὅπως ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, καί αὐτοί ἀκόµη θά ταραχθοῦν καί θά φοβηθοῦν. Τόσο
πολύ θά ταραχθοῦν οἱ ἄνθρωποι, ὥστε ὅλα γύρω τους θά τούς φαίνονται ὅτι τρέµουν καί
σείονται. Ἀπό τόν φόβο καί ἀπό τήν ἔλλειψη τῶν ἀναγκαίων καί τῆς ζωῆς, θά λυποθυµοῦν,
θά τούς φαίνονται ὅλα σκοτεινά, ἀκόµη καί αὐτός ὁ φωτεινός ἥλιος, ἡ σελήνη καί οἱ φωτεινοί
ἀστέρες: «Ὁ ἥλιος καί ἡ σελήνη συσκοτάσουσι καί τά ἄστρα δύσουσι τό φέγγος αὐτῶν»
(στίχ. 10).
2. Τό Ἑβραϊκό ἔχει: «Ὅπως ὁ κῆπος τῆς Ἐδέµ ἦταν πρό αὐτοῦ ἡ χώρα». Ὁ κῆπος τῆς Ἐδέµ (βλ.
καί Ἰεζ. 36,35· πρβλ. καί τά δένδρα τῆς Ἐδέµ Ἰεζ. 31,9.16.18) εἶναι ὁ ἴδιος µέ τόν Παράδεισο (Γεν.
2,8), τόν κῆπο τοῦ Θεοῦ, γι᾿ αὐτό καί τά δύο ὀνόµατα τίθενται ἐνίοτε παραλλήλως (Γεν. 13,10. Ἠσ.
51,3).
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Καθ᾿ ὑπερβολικόν βεβαίως τρόπον παρίστανται ἐδῶ τά φωτεινά οὐράνια σώµατα ὅτι
ἀποβάλλουν τήν λάµψη τους ἀπό τήν ἐπιδροµή τῶν ἀκρίδων.3 Οἱ λόγοι τοῦ στίχου µας
εἶναι εἰκονικοί ἀναφερόµενοι στήν εἰσβολή τῶν ἀκρίδων.4 Θά ἔλθει ὅµως ἡµέρα κατά τήν
ὁποία θά ἐκπληρωθοῦν κατά γράµµα. Κατά τήν ἡµέρα τῆς δευτέρας τοῦ Κυρίου παρουσίας
«οὐρανοί ροιζηδόν παρελεύσονται, στοιχεῖα δέ καυσούµενα λυθήσονται καί γῆ καί τά ἐν
αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται» (Β΄ Πέτρ. 3,10). Ἐκ τῶν µερικῶν κρίσεων τοῦ Θεοῦ πρέπει
νά ἀναγώµεθα στήν γενική κρίση τοῦ κόσµου.
ς) Τέλος στήν περικοπή µας βλέπουµε τόν ἀρχηγό αὐτῆς τῆς ἐπιδροµῆς τῶν ἀκρίδων.
Εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Θεός! Ἰδική Του εἶναι ἡ δύναµη καί ἰδικόν Του εἶναι τό στρατόπεδο τῶν
ἀκρίδων (στίχ. 11). Αὐτός ἐξεγείρει αὐτές. Αὐτός δίδει σέ αὐτές ἐντολές. «Κύριος δώσει
φωνήν αὐτοῦ πρό προσώπου δυνάµεως αὐτοῦ», ὡσάν τόν στρατηγόν, ὁ ὁποῖος δίδει ἐντολές
στό στράτευµά του καί ὁµιλεῖ σ᾿ αὐτό γιά νά ἐνθαρρύνει τούς στρατιῶτες του. Ὁ Θεός λοιπόν ἔδωσε στίς ἀκρίδες τήν ἐντολή νά εἰσβάλουν στήν ἰουδαϊκή γῆ καί νά καταστρέψουν
αὐτήν καί τά ἄλογα ἔντοµα ἐφήρµοσαν αὐτήν ἀκριβῶς! Μερικοί ἑρµηνευτές τήν φράση
τοῦ στίχου «Κύριος δώσει φωνήν αὐτοῦ πρό προσώπου δυνάµεως αὐτοῦ» ἑρµήνευσαν ὅτι
µαζί µέ τίς ἀκρίδες θά ἀκούεται καί ἡ φοβερή βροντή, ἡ ὁποία καί ὀνοµάζεται «φωνή Κυρίου». Ἡ φωνή Κυρίου θά κατατροµάξει τούς Ἰουδαίους. Ὁ ἁµαρτήσας Ἀδάµ εἶπε στόν
Θεό: «Τῆς φωνῆς σου ἤκουσα καί ἐφοβήθην» (Γεν. 3,10). Ἡ «φωνή Κυρίου» γιά τούς
Αἰγυπτίους ὑπῆρξε καί αὐτή µία ἄλλη πληγή, ἡ ὁποία ἔκανε τόν οὐρανό καί τήν γῆ νά
τρέµει (Ἐξ. 9,23). Ἡ εἰκόνα τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ τῆς περικοπῆς µας εἶναι µία ἀµυδρά
εἰκόνα τῆς µεγάλης καί γενικῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία θά εἶναι φοβερή. «Μεγάλη ἡ
ἡµέρα Κυρίου, ἐπιφανής σφόδρα καί τίς ἔσται ἱκανός αὐτῇ;» (στίχ. 11). Ποιός µπορεῖ νά
ἀντιµετωπίσει αὐτήν τήν ἡµέρα; Κανείς δέν µπορεῖ νά ἀντισταθεῖ στήν ὀργή τοῦ Θεοῦ ἤ
νά ὑποφέρει τήν δύναµή της. «Ἦλθεν ἡ ἡµέρα ἡ µεγάλη τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ καί τίς δύναται σταθῆναι;» (Ἀποκ. 6,17).

K
3. «Ἕοικεν ὁ προφήτης ὑπερβολικῶς τά πολλά λέγειν, εἰς µείζονα ἔκπληξιν τῶν ἀκουόντων» (Θεοδώρου Μοµψ.).
4. Συµβαίνει ὅµως µεγάλα στίφη ἀκρίδων ἱπτάµενα στόν ἀέρα σάν τεράστια σύννεφα νά κρύβουν
πολλές φορές τόν ἥλιο.
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Η ΠΑΛΑΙΑ ∆ΙΑΘΗΚΗ
(Σέ συνέχειες)
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
(Πανεπιστηµιακά µαθήµατα)
Ἡ διαφθορά τοῦ ἀνθρωπίνου γένους
Περισσότερο µυστηριώδης εἶναι ἡ περιγραφή τῆς κακῆς φυλῆς πρίν ἀπό τόν κατακλυσµό. «Οἱ υἱοί τοῦ Elohim εἶδαν τίς θυγατέρες τῶν ἀνθρώπων ὅτι ἦταν ὡραῖες
καί πῆραν γιά γυναῖκες τους ὅσες τούς ἄρεσαν». ∆έν γνωρίζουµε νά ποῦµε ἀκριβῶς
ποιοί ἦταν αὐτοί οἱ «υἱοί τοῦ Elohim»· φαίνεται ὅµως ὅτι ὁ συγγραφέας εἶναι γνώστης
τῶν παλαιῶν διηγήσεων περί ἡρωικῶν ἀνθρώπων, περί υἱῶν ἀπό θείους τάχα πατέρες
καί ἀνθρώπους µητέρες. Ἐπίσης δέν εἶναι σαφεῖς οἱ γνώσεις µας περί τῶν Nephilim ἤ
γιγάντων πού µνηµονεύονται µετά. Μᾶς ὑπενθυµίζουν ὅµως αὐτοί τούς Τιτᾶνες, πού,
κατά τήν µυθολογία, ἐπαναστάτησαν κατά τῶν οὐρανίων δυνάµεων καί καταστράφηκαν ἀπό ἀστροπελέκια. Οἱ δοξασίες πού ἐνσωµατώθηκαν σ᾿ αὐτήν τήν σκοτεινή
κατά τήν ἑρµηνεία της περικοπή (Γεν. 6,1-4) ὁµοιάζουν µέ δοξασίες παλαιῶν ἐθνῶν.
Οἱ ἑρµηνεῖες πού δίδονται γιά τίς δυσκολίες τῆς περικοπῆς µας εἶναι διάφορες:
1. «Οἱ υἱοί τοῦ Elohim εἶδαν τίς θυγατέρες τῶν ἀνθρώπων». Ποιοί εἶναι οἱ «υἱοί τοῦ
Elohim»; Μερικοί ἐννοοῦν τούς ἄνδρες µιᾶς ἀνώτερης φυλῆς τῶν υἱῶν τοῦ Ἀδάµ· ἄλλοι
ἐννοοῦν τούς «ἀγγέλους». Κατά τόν FOAKES – JACKSON ἡ τελευταία αὐτή ἄποψη
φαίνεται πιό εὔλογη, γιατί: (α) Αὐτή εἶναι ἡ γενική ἔννοια τῶν «υἱῶν τοῦ Θεοῦ» στήν
Π.∆. (Ἰώβ 1, 6. 2,1)· (β) αὐτή εἶναι – κατ᾿ αὐτόν – ἡ ἑρµηνεία τῆς Κ.∆. σ᾿ αὐτή
τήν περικοπή (Β΄ Πέτρ. 2,4. Ἰούδ. στίχ. 6) καί αὐτή εἶναι ἡ πατερική ἄποψη (Τερτυλλιανός, adv. Marc. V, 8. Αὐγουστῖνος, De Civ. Dei XV, 23)· τό ἴδιο ἐπίσης λέγει καί
ὁ Ἰώσηπος, Antiq. Ι. ΙΙΙ, 1. Mitchell, The World before Abraham. Wade, Old test. History.
Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅµως, λέει ὁ FOAKES – JACKSON, νά παρατηρήσουµε ὅτι ὁ Ὠριγένης, ἀκολουθώντας τόν Φίλωνα, ἀπορρίπτει τήν ἄποψη τῆς σχέσης τῶν ἀγγέλων µέ
τίς θυγατέρες τῶν ἀνθρώπων καί λέει ὅτι ἡ παράγραφος αὐτή πρέπει νά ἐκληφθεῖ
ἀλληγορικά. Ὁ Ὠριγένης ἀρνεῖται ὅτι τό βιβλίο τοῦ Ἐνώχ, ἀπό τό ὁποῖο παραθέτει
ὁ Κέλσος, εἶναι αὐθεντικό (Contra Celsum, 54.55). – Ἡ θέση τοῦ Ὠριγένους ὅτι οἱ
ἄγγελοι δέν µπορεῖ νά µειχθοῦν µέ γυναῖκες εἶναι ὀρθή (βλ. Ματθ. 22,30), χωρίς
ὅµως νά εἶναι ἀνάγκη νά ἐκληφθεῖ ἀλληγορικά ἡ περικοπή.
2. ∆ίδεται ἐπίσης ἡ ἑρµηνεία ὅτι «υἱοί Θεοῦ» εἶναι οἱ Σηθῖτες, οἱ ἀπόγονοι τῆς καλῆς
γενεᾶς, πού ἔλαβαν γιά γυναῖκες τους τίς «θυγατέρες τῶν ἀνθρώπων», τίς γυναῖκες
τῶν Καϊνιτῶν, τῶν ἀνθρώπων τῆς κακῆς γενεᾶς. Ἡ ἑρµηνεία αὐτή γίνεται σήµερα
παραδεκτή ἀπό τούς περισσότερους. ∆ηµιουργεῖ ὅµως σοβαρά ἐρωτηµατικά· (α) ∆έν
ἐξηγεῖται, πῶς ἀπό αὐτόν τόν γάµο, πού οἱ ἄνδρες ἦταν εὐσεβεῖς καί ἤπιοι, ὅπως ἦταν
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οἱ Σηθῖτες, προῆλθαν ἄνδρες ἰσχυροί πολεµιστές, ὅπως ἦταν οἱ Γίγαντες (στίχ. 4) καί
(β) πῶς οἱ Καϊνῖτες, ἄνδρες πολεµιστές καί σκληροί, ἀνέχθηκαν τήν ἁρπαγή τῶν γυναικῶν τους ἀπό τούς ἤπιους Σηθῖτες. Οἱ ἴδιες δέ οἱ γυναῖκες τους θά ἦταν ἐξοπλισµένες
µέ τόν ὁπλισµό τῶν ἀνδρῶν τους ἤ θά ἦταν ἐξασκηµένες στήν ἐπίθεση καί δέν θά ἦταν,
λοιπόν, εὔκολο νά ἁρπαγοῦν· γιατί ἡ περικοπή µας ἐδῶ µιλάει µᾶλλον περί ἁρπαγῆς
(«εἶδαν... καί πῆραν ὅσες τούς ἄρεσαν»). (γ) Ἀκόµη πρέπει νά παρατηρήσουµε ὅτι πουθενά οἱ ἄνδρες τῆς καλῆς γενεᾶς δέν ὀνοµάστηκαν «υἱοί τοῦ Θεοῦ».
3. Κατά τήν τρίτη ἑρµηνεία, πού πρέπει νά προσεχθεῖ καί τήν ὁποία δέχοµαι προσωπικά, ἡ ἔκφραση «υἱοί Θεοῦ» δέν λέγεται γιά νά χαρακτηρίσει ὡς καλούς καί εὐσεβεῖς τούς ἀνθρώπους πού ἐννοεῖ. Οἱ «υἱοί τοῦ Θεοῦ» στό πρωτότυπο λέγονται «υἱοί
ἐλωχίµ», δηλαδή «υἱοί δυνατοί». Τό «ἐλωχίµ» ἑρµηνεύεται πάντα «δυνατός», «ἰσχυρός». Ὁ Σύµµαχος ἑρµηνεύει τήν ἔκφραση «υἱοί Θεοῦ» ὡς «υἱοί τῶν δυναστευόντων».
Ποιοί ὅµως εἶναι αὐτοί οἱ «ἰσχυροί ἄνδρες»;
Κατά πρῶτον ἄς ἀπαντήσουµε στό ἐρώτηµα ποιές εἶναι οἱ «θυγατέρες τῶν ἀνθρώπων». Μέ τήν ἔκφραση «ἄνθρωποι» ἡ περικοπή µας ἐδῶ ἐννοεῖ τούς Σηθῖτες, τούς
ἀνθρώπους τῆς καλῆς γενεᾶς. Γιά τούς Καϊνῖτες δέν ἐνδιαφέρεται πιά ὁ ἱερός συγγραφέας. Οἱ πληροφορίες του γι᾿ αὐτούς τελείωσαν στό κεφ. 4, στήν ἀρχή δέ τοῦ κεφ.
5 (στίχ. 3) ὁ Σήθ λαµβάνει τήν θέση τοῦ πρωτοτόκου, ὁ δέ Κάϊν δέν µνηµονεύεται
καθόλου, ἄν καί εἶναι πρωτότοκος. Γιά τούς Σηθῖτες, λοιπόν, γίνεται λόγος ἐδῶ καί
γιά τήν διαφθορά αὐτῶν µιλάει τό κεφ. 6, γιατί οἱ ἀπόγονοι τοῦ Κάϊν ἦταν ἤδη διεφθαρµένοι. Οἱ «ἄνθρωποι», λοιπόν, πού λέει ἐδῶ ἡ περικοπή µας εἶναι οἱ ἀπόγονοι τῆς
καλῆς γενεᾶς. Οἱ «θυγατέρες τῶν ἀνθρώπων» εἶναι οἱ θυγατέρες αὐτῆς τῆς γενεᾶς,
τῶν Σηθιτῶν. Αὐτές τίς γυναῖκες ἔλαβαν οἱ «υἱοί ἐλωχίµ» («υἱοί Θεοῦ»), δηλαδή, οἱ
«ἰσχυροί ἄνδρες». Αὐτοί οἱ ἄνδρες εἶναι ἀπό τούς ἀπογόνους τοῦ Κάϊν. Στήν περικοπή
4,17-24 οἱ Καϊνῖτες περιγράφονται πραγµατικά σάν ἐφευρέτες πολιτισµοῦ, σάν πολεµιστές καί σάν φιλήδονοι. Οἱ ἄνδρες αὐτοί δελέασαν τίς ἁπλές «θυγατέρες τῶν
ἀνθρώπων» µέ τά ἐργαλεῖα τῆς τέχνης τους, µέ τά µουσικά τους ὄργανα καί τήν
ἰσχυρή τους δύναµη καί τίς ἔλαβαν γιά γυναῖκες τους. Μάλιστα οἱ γυναῖκες τῶν Σηθιτῶν βλέποντας αὐτούς ἀήττητους µέ τόν ἰσχυρό τους ὁπλισµό θά τούς νόµισαν
πραγµατικά ὡς «υἱούς τοῦ Θεοῦ». Ἡ φράση «πῆραν γιά γυναῖκες τους ὅσες τούς
ἄρεσαν» (στίχ. 2) ὄζει ἀπό τήν φιληδονία τοῦ πολυγαµιστοῦ Λάµεχ (4,19). Γιατί τήν
πολυγαµία ἐννοεῖ καί ἡ ἐδῶ ἔκφραση. Ἡ διαφθορά, λοιπόν, τῆς καλῆς γενεᾶς, ἡ ὁποία
κατέληξε στήν διά κατακλυσµοῦ καταστροφή τῆς ἀνθρωπότητας, κατά τήν ἑρµηνεία
αὐτή, ὀφείλεται στήν παραπλάνηση τῶν γυναικῶν, ὅπως πάλι στήν παραπλάνηση
τῆς Εὔας ὀφείλεται ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου.
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Ἡ κατάρα τοῦ Χαναάν
Ἡ Γένεσις µᾶς ὁµιλεῖ γιά τά ὀνόµατα τῶν τριῶν υἱῶν τοῦ Νῶε, γιά τόν Σήµ, τόν
Χάµ καί τόν Ἰάφεθ, καί γιά τήν κατάρα τοῦ Χαναάν, τοῦ υἱοῦ τοῦ Χάµ (6,10). Ἀλλά
αὐτά δέν ἀνάγονται σέ καµµιά γνωστή πηγή. Ὁ Margolionth στό ἄρθρο του Ham καί
Japheth στό λεξικό τοῦ Hastings νοµίζει ὅτι ἀρχικά οἱ τρεῖς υἱοί τοῦ Νῶε µπορεῖ νά
σήµαιναν ἁπλᾶ τίς διαιρέσεις τῶν κατοίκων τῆς Παλαιστίνης· δέν εἶναι ὅµως βέβαιο
ἀπό ποίους παριστανόταν ὁ Ἰάφεθ.
Ἡ διήγησή µας λέγει γιά τόν Νῶε ὅτι φύτευσε ἀµπελώνα καί πίνοντας ἀπό τό
κρασί του µέθυσε καί γυµνώθηκε. Ὁ Χάµ εἶδε τήν γύµνωση τοῦ πατέρα του καί φέρθηκε µέ ὕβρη σ᾿ αὐτόν, γιατί τόν ἐνέπαιξε στούς ἀδελφούς του. Ἀλλά ὁ Σήµ καί ὁ
Ἰάφεθ ἔδειξαν σεβασµό στόν πατέρα τους. Ὅταν ὁ πατριάρχης συνῆλθε ἀπό τήν µέθη
εὐλόγησε τόν Σήµ καί τόν Ἰάφεθ, ἀλλά, κατά τήν διήγησή µας, καταράστηκε τόν
Χαναάν, τόν υἱό τοῦ Χάµ, µέ τά ἀκόλουθα λόγια: «Καταραµένος νά εἶναι ὁ Χαναάν·
νά γίνει δοῦλος τῶν ἀδελφῶν του. Ἄς εἶναι εὐλογηµένος Κύριος ὁ Θεός τοῦ Σήµ· ὁ
Χαναάν νά γίνει δοῦλος σ᾿ αὐτόν. Ἄς αὐξήσει ὁ Θεός τόν Ἰάφεθ καί νά κατοικήσει
στίς σκηνές τοῦ Σήµ. Ὁ δέ Χαναάν νά γίνει δοῦλος του» (Γεν. 9,25-27). Κατά τόν
F. J. Foakes – Jackson «ἡ κατάρα φαίνεται νά ἐλήφθη ἀπό µία ἱστορία στήν ὁποία ὁ
Ἰάφεθ, ὁ Σήµ καί ὁ Χαναάν παριστάνονται ὡς υἱοί τοῦ Νῶε».15
1. Ἀλλά κατά πρῶτον, γιά καλύτερη ἐξέταση τοῦ ὅλου θέµατος, θά θέλαµε νά
ποῦµε ποιά εἶναι ἡ ἁµαρτία τοῦ Χάµ. Γιατί δέν νοµίζουµε ὅτι ἡ µεγάλη του ἁµαρτία
εἶναι τό ὅτι εἶδε τήν γύµνωση τοῦ πατέρα του, πρᾶγµα, πού µποροῦσε νά γίνει καί
τυχαῖα, καί ὅτι τό εἶπε ἔπειτα αὐτό στούς ἀδελφούς του.
Ἡ ἁµαρτία, πού λέγει ἡ Γένεση γιά τόν Χάµ ὅτι «εἶδε τήν γυµνότητα τοῦ πατέρα
του» (9,22), πρέπει νά κατανοηθεῖ στό πνεῦµα τοῦ 18ου κεφ. τοῦ Λευϊτικοῦ. Ἐκεῖ λέγεται ὅτι εἶναι µίασµα, εἶναι βδέλυγµα γιά τόν ἄνθρωπο νά ἀποκαλύψει τήν γυµνότητα
τοῦ πατέρα του, τῆς µητέρας του, τῆς ἀδελφῆς του, τῶν παιδιῶν του, τῶν ἐγγόνων
του, τῶν θείων του, τῆς κουνιάδας καί τῶν νυφῶν του (Λευϊτ. 18,6-16). Μέ τήν ἀπαγόρευση αὐτή καταδικάζεται κάθε εἴδους αἱµοµιξία. Ἡ ἔκφραση «ἀποκάλυψη γυµνότητας» ἀναφέρεται στίς ποικίλλες µορφές τῆς σεξουαλικῆς σχέσεως. Τό ἁµάρτηµα
λοιπόν τοῦ Χάµ πρέπει νά ἦταν κάποια µορφή αἱµοµιξίας καί ἀθέµιτης σχέσης αὐτοῦ
µέ τόν πατέρα του, κατά τήν µέθη του βέβαια ἀπό τόν οἶνο τοῦ ἀµπελῶνος.
2. Τό ἄλλο δύσκολο ἑρµηνευτικό ἐρώτηµα τῆς περικοπῆς µας εἶναι, τό γιατί ὁ Νῶε
καταράστηκε τόν Χαναάν, τό παιδί τοῦ Χάµ, καί ὄχι τόν ἴδιο τόν πατέρα, πού ἁµάρτησε.
∆όθηκαν οἱ ἑξῆς ἀπαντήσεις:
15. Αὐτή φαίνεται νά εἶναι ἡ γενική γνώµη τῶν ἑρµηνευτῶν· καί παρά τό ὅτι ὁ Dillmann (Genesis σ.
302) ἀρνεῖται σαφῶς τήν δυνατότητα τοῦ Χαναάν, ὄνοµα ἑνός λαοῦ, νά εἶναι ἕνας ἀπό τά τρία ἀδέλφια,
δυό ἀπό τά ὁποῖα, ὁ Σήµ καί ὁ Ἰάφεθ, δέν φέρουν ἰουδαϊκά ὀνόµατα, τό Hastings’ Dict. of the Bible καί
ἡ Encyclopoedia Biblica (ἄρθρ. Ham) τό ὑποστηρίζουν καί τά δυό.
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(α) Εἰπώθηκε ὅτι ἡ κατάρα ἐλήφθη ἀπό µία ἱστορία, στήν ὁποία ὡς υἱοί τοῦ Νῶε
φαίνεται νά ἐµφανίζονται ὁ Ἰάφεθ, ὁ Σήµ καί ὁ Χαναάν, ὄχι ὁ Χάµ.
(β) Ὁ Ὠριγένης ἀναφέρει ἤδη ἰουδαϊκή παράδοση, κατά τήν ὁποία ὁ Χαναάν ἦταν
ὁ πρῶτος, ὁ ὁποῖος εἶδε τήν γύµνωση τοῦ Νῶε καί τήν περιέπαιξε. Ἔτσι αὐτός εἶναι
ὁ πρῶτος ἔνοχος. Ἡ ἑρµηνεία αὐτή στηρίζεται στήν φράση «Ἔγνω (Νῶε) ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ υἱός αὐτοῦ ὁ νεώτερος» (στίχ. 24). Ἀλλά, ἐάν αὐτό λέγεται γιά τόν
Χάµ, δέν δύναται νά νοηθῆ, γιατί δέν ἦταν αὐτός ὁ νεώτερος υἱός, ἀλλά ὁ Ἰάφεθ.
Ἀναφέρεται λοιπόν στόν Χαναάν ὁ στίχος αὐτός καί τό «υἱός» πρέπει νά νοηθῆ ὡς
«ἔγγονος».
(γ) Ὑπάρχει παλαιά ἑρµηνεία κατά τήν ὁποία ὁ Χάµ πράγµατι εἶδε τήν γύµνωση
τοῦ πατέρα του Νῶε καί τό εἶπε στόν υἱό του Χαναάν, ὁ ὁποῖος καί ἐνέπαιξε τόν Νῶε,
γι᾿ αὐτό καί τήν κατάρα τήν ἔλαβε αὐτός.
(δ) Ὁµοίως ἐλέχθη ὅτι, ἐπειδή ὁ Χάµ εἶχε ἤδη εὐλογηθεῖ (βλ. Γεν. 9,1), γι᾿ αὐτό
ἔλαβε τήν κατάρα ὁ υἱός του Χαναάν. Ἀλλά εἶναι πράγµατι µεγάλη τιµωρία διά τόν
πατέρα ἡ κατάρα πρός τόν υἱό του. Ἔτσι, ἐτιµωρήθη ὁ πατέρας διά τῆς τιµωρίας
τοῦ υἱοῦ του.
(ε) Κατά νεωτέρους σχολιαστές τῆς Βίβλου τό τεµάχιο Γεν. 9,20-27 περιέχει ἕνα
συνδυασµό δύο καταρῶν: Ἡ µία ἐναντίον τοῦ Χάµ καί ἡ ἄλλη ἐναντίον τοῦ Χαναάν.
Ὁ Χάµ ἀντιπροσωπεύει τήν χώρα τῆς Αἰγύπτου, ὅπου ὁ Ἰσραήλ ἔζησε σκλάβος κατά
τήν προ – Μωσαϊκή ἐποχή. Ὁ Χαναάν ἦταν ὁ πατέρας τῶν εἰδωλολατρικῶν λαῶν
τῆς ἀρχαίας Παλαιστίνης, ἐναντίον τῶν ὁποίων ἔπρεπε ὁ Ἰσραήλ νά ἀγωνίζεται ἐπί
αἰῶνες κατά τήν µετα – Μωσαϊκή ἐποχή. Ὁ Ἰάφεθ ἦταν ὁ πρόγονος τῶν Φιλισταίων,
ἀλλά δέν ἦταν ποτέ οἱ Φιλισταῖοι τόσο ἀπειλούµενοι ἀπό τούς Ἑβραίους, ὅσο ἦταν οἱ
Χαναναῖοι.
3. Ἀντίθετα πρός τόν Χάµ τό µέλλον τοῦ πρώτου υἱοῦ, τοῦ Σήθ (9,26), συνίσταται
σέ µία µεγαλειώδη εὐλογία. Ἀξιοπαρατήρητη εἶναι ἡ φράση τοῦ Νῶε «εὐλογητός Κύριος ὁ Θεός τοῦ Σήµ». Ἡ φράση αὐτή ὑποδηλοῖ ὅτι ἀπό τήν γενεά τοῦ Σήµ θά προέλθει τό εὐλογηµένο «Σπέρµα τῆς γυναικός», τό ὑποσχεθέν µετά τήν πτώση (βλ.
Γεν. 3,15).
Ἡ εὐχή πρός τόν Ἰάφεθ εἶναι νά «αὐξηθεῖ καί νά κατοικήσει στίς σκηνές τοῦ Σήµ»
(9,27). Πρόκειται περί τῆς προσελεύσεως τῶν Ἐθνικῶν στό Εὐαγγέλιο του Χριστοῦ.16
Οἱ προφητεῖες τοῦ Νῶε περί τῶν τριῶν του υἱῶν ἔγιναν ἱστορικά γεγονότα. Οἱ
Χαµῖτες, ἀπό τούς ὁποίους προέρχονται οἱ Χαναναῖοι, µετά ἀπό ὁρισµένο χρόνο εὐηµε16. Ὁ Mitchell (The World before Abraham, σ. 320) ἐπισηµαίνει ὅτι στήν κατάρα τοῦ Νῶε τό
ὄνοµα Γιαχβέ µνηµονεύεται σέ σχέση µέ τόν Σήµ, τόν πρόγονο τῶν Ἑβραίων, ἀλλά ὁ Ἐλωχίµ θά «πλατύνει τόν Ἰάφεθ». Τό Elohim συνδέεται µέ τόν Ἰάφεθ, ἐπειδή ὁ Θεός τῆς ἀποκαλύψεως (µέ τό ὄνοµα
Γιαχβέ) δέν θά εἶναι γνωστός στούς ἀνθρώπους τοῦ Ἰάφεθ. Ὁ Cheyne νοµίζει ὅτι ἡ φράση ἡ σχετική
µέ τόν Ἰάφεθ εἶναι µία µετέπειτα προσθήκη. Κατ᾿ αὐτόν (στό βιβλίο του Traditions and Beliefs of Ancient Israel, σ. 154) τό «κατοικησάτω ἐν τοῖς οἴκοις τοῦ Σήµ» (9,27) ἀναφέρεται στήν ὑποδούλωση
60

ρίας ἔγιναν κατόπιν δοῦλοι τοῦ Σήµ καί τοῦ Ἰάφεθ, ὅπως τό εἶπε ὁ Νῶε: «Καταραµένος νά εἶναι ὁ Χαναάν· νά γίνει δοῦλος τῶν ἀδελφῶν του» (Γεν. 9,25). Ἀπό τόν Σήµ
κατάγονται οἱ Ἰσραηλῖτες, ἀπό τούς ὁποίους προῆλθε ὁ Μεσσίας. Ἀπό τόν Ἰάφεθ,
προῆλθαν τά ἔθνη πού κατοίκησαν τήν Εὐρώπη, τήν Ἀµερική καί µέρος τῆς Ἀσίας.
Τά ἔθνη αὐτά ἐπληθύνθησαν καί ἦλθε ἐποχή κατά τήν ὁποία ἐπίστευσαν στόν Μεσσία,
στόν Ἰησοῦ Χριστό, καί ἔτσι κατώκησαν πνευµατικῶς στούς οἴκους Σήµ, γιατί ἀπό
τόν Σήµ προῆλθε ὁ Μεσσίας. Ἀλλά ἦλθε πάλι ἐποχή, πού οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰάφεθ, οἱ
Ἕλληνες πρῶτα καί οἱ Ρωµαῖοι ἔπειτα, κατέκτησαν τήν Ἰουδαία καί ἔτσι καί στήν
πραγµατικότητα κατοίκησαν στούς οἴκους Σήµ, ὅπως τό εἶπε ἡ προφητεία τοῦ Νῶε.
Ὁ πύργος τῆς Βαβέλ
Τό µεγάλο γεγονός τῆς ἀρχαιότητας, πού ἐρέθιζε τούς Ἑβραίους, ἦταν τό κτίσιµο
τῆς Βαβέλ ἤ τῆς Βαβυλώνας. Αὐτός εἶναι ἕνας τόπος πού ἀποδιδόταν στόν Νεβρώδ,
«τόν ἰσχυρό κυνηγό ἐνώπιον τοῦ Γιαχβέ», πού ἡ βάση τοῦ βασιλείου του ἦταν ἡ «Βαβυλών, ἡ Ὀρέχ, ἡ Ἀρχάδ καί ἡ Χαλάννη στήν γῆ Σενναάρ» (Γέν. 10, 8-12). Ἀλλά
γιά τόν Νεβρώδ δέν ἔχουµε καµµιά ἄλλη πληροφορία ἀπό τήν Βίβλο καί πρέπει νά
ἀνατρέξουµε σέ ἄλλες πηγές νά πληροφορηθοῦµε γι᾿ αὐτόν. 17
Ἡ πολύ γνωστή ἀπό τήν παιδική µας ἡλικία ἱστορία περί τῆς Βαβέλ ι`βρίσκεται
στό 11 κεφ. τῆς Γένεσης. Οἱ ἄνθρωποι µιλοῦν τήν ἴδια γλώσσα καί πηγαίνουν πρός
τήν πεδιάδα Σεναάρ, ὅπου µαθαίνουν νά χρησιµοποιοῦν πλίνθους ἀντί τῶν λίθων. Ἐκεῖ
ἀποφασίζουν νά κτίσουν µιά πόλη καί ἕνα πύργο, ὥστε νά µή διασκορπίζονται µακρυά,
ἀλλά νά ἀποτελέσουν ἕνα ἰσχυρό κράτος. Ὁ Γιαχβέ ὅµως κατέβηκε νά δεῖ τήν πόλη
καί τόν πύργο καί διακήρυξε ὅτι δέν ὑπάρχει τέλος στήν ἀνθρώπινη ὑπερηφάνεια. Γιά
νά ἀποτρέψει τόν τελειωµό τῆς πόλης ὁ Θεός συνέχεε τήν γλώσσα τῶν ἀνθρώπων,
τόσο ὥστε δέν µποροῦσαν νά καταλάβουν ὁ ἕνας τό ἄλλο. Ἔτσι ἡ ἀνθρωπότητα διασπάρθηκε καί ἡ πόλη ὀνοµάστηκε «Βαβέλ» (βλ. Γεν. 11,1 ἑξ.).
Τό «Βαβέλ» εἶναι ἡ συνήθης ἑβραϊκή λέξη γιά τήν Βαβυλώνα καί ὁ συγγραφέας
τοῦ Σήµ (ἰδιαίτερα τοῦ Ἰσραήλ) ἀπό τούς Φιλισταίους στά χρόνια τοῦ Σαούλ. Βλ. καί The Interpreter’s
Dictionary of the Bible, Vol. 2, σ. 515 (ἄρθ. ΗΑΜ).
17. Ὁ Ἰώσηπος ἀποδίδει τό κτίσιµο τοῦ πύργου τῆς Βαβέλ στόν Νεβρώδ (ἑβρ. Nimrod), Ἀρχαιολ.
I, IV, 2. Στήν ἰουδαϊκή παράδοση ὁ Νεβρώδ παρουσιάζεται ὡς διώκτης τοῦ Ἀβραάµ. Οἱ ἑρµηνευτές
φαίνονται νά ἔχουν διάφορη γνώµη γι᾿ αὐτόν. Γιά παράδειγµα: ὁ Pinches στό Hastings’ Dict. of the
Bible τόν ταυτίζει µέ τόν θεό Merodach. Ὁ Sayce (εἰς Higher Crit. and Monuments) λέει ὅτι αὐτός
δέν ἦταν ἕνας υἱός τοῦ Cush, ἀλλά ὁ θεµελιωτής µιᾶς Κασσιτικῆς καί µιᾶς Σηµιτικῆς δυναστείας· ἐνῶ
ὁ Cheyne µεταφέρει τόν Νεβρώδ ἀπό τήν Βαβυλωνία καί τόν τοποθετεῖ µεταξύ τῶν Γεραµελιτῶν στήν
Νότιο Παλαιστινη! (Encyclopoedia Biblica, ἄρθ. Nimrod· Traditions and Beliefs σ. 180). Ὁ Μιχαίας
(5,6) ὀνοµάζει τήν Ἀσσυρία «χώρα τοῦ Νεβρώδ». Ὁ Driver (Genesis, σ. 120) καλεῖ τήν περικοπή
Γεν. 10,8-12 «µιά παρέκβαση· ἀρχή τῶν αὐτοκρατοριῶν τῆς Βαβυλώνας καί τῆς Ἀσσυρίας».
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τοῦ Γεν. κεφ. 11 τό παράγει ἀπό τό balal, «συγχέοµαι». Πρέπει νά παρατηρήσουµε
ὅτι σέ ὅλες τίς γλῶσσες µία ἀκαθόριστη καί συγκεχυµένη προφορά καί ὁµιλία τήν
ἐκφράζουµε µέ τό γράµµα b. Ἄς θυµηθοῦµε καί τά δικά µας «βωβαίνω» ἤ καί τήν
ὀνοµασία τοῦ µωροῦ, ἐπειδή δέν ἠµπορεῖ νά ὁµιλήσει, ὡς «µπέµπης».
Ἡ πραγµατική ἔννοια τῆς πόλεως εἶναι «Bab-ilani», «ἡ πύλη τοῦ Θεοῦ», ἀλλά,
ἐπειδή θέλησε νά κυριαρχήσει τόν κόσµο, κτυπήθηκε ἀπό τήν κρίση τοῦ Θεοῦ καί
ἔγινε «Βαβέλ», «πύλη τῆς συγχύσεως». Ἄς θυµηθοῦµε τόν λόγο τοῦ προφήτου Ἰερεµίου γιά τήν Βαβυλώνα: «Καί ἄν ἡ Βαβυλώνα ἀναβεῖ µέχρι τόν οὐρανό, κι᾿ ἄν ὀχυρώσει τό ὕψος τῆς δύναµής της, θά ἔρθουν ἐξολοθρευτές ἐναντίον της» (51,53 κατά
τό Ἑβραϊκό). Στόν λόγο αὐτό τοῦ προφήτου ἔχουµε ὑπαινιγµό στήν ἐδῶ διήγηση
τῆς Γενέσεως.
Ὁ πύργος τῆς Βαβέλ εἶναι ἤ στόν λόφο Birs Nimrud στήν Borsippa, Ν.∆. τῆς Βαβυλώνας, ἤ εἶναι ὁ µεγάλος πύργος τοῦ ναοῦ τοῦ Marduk στήν ἴδια τήν Βαβυλώνα.
Βλ. περί αὐτοῦ εἰς The Interpreter’s Dictionary of the Bible. Ὁ Driver νοµίζει ὅτι ἡ ἱστορία
τοῦ πύργου τῆς Βαβέλ δέν εἶναι βαβυλωνιακή. «Ὅπως παρατήρησε ὁ Gunkel, λέγει,
ἡ διήγηση ἀντανακλᾶ τήν ἐντύπωση πού θά εἶχαν οἱ Βαβυλώνιοι γιά ἕνα ξένο, παρά
τήν ἐντύπωση πού θά εἶχαν γιά ἕναν αὐτόχθονα» (Genesis, σ. 137).18
Ἡ Βαβυλώνα, πηγή τῶν πρώτων Ἰσραηλιτικῶν παραδόσεων
Τέτοιες ἦταν οἱ παραδόσεις, πού οἱ Ἑβραῖοι τοῦ 9ου αἰῶνος π.Χ. εἶχαν λάβει σχετικά µέ τήν ἀρχή τῆς ἀνθρωπότητος. Οἱ παραδόσεις αὐτές, ὅπως φαίνεται, προέρχονται ἀπό πολύ παλαιά ἀρχαιότητα καί µάλιστα, ἄς λάβουµε ὑπ᾿ ὄψιν ὅτι τότε πού
κατέγραφαν οἱ Ἰσραηλῖτες τίς παραδόσεις τους εἶχαν ζήσει τουλάχιστον τέσσερες
αἰῶνες στήν Χαναάν καί προηγουµένως εἶχαν ζήσει στήν Αἴγυπτο. Καί ὅµως, πολλές
ἀπό αὐτές τίς παραδόσεις δέν λέγουν τίποτε, οὔτε γιά τήν Παλαιστίνη οὔτε γιά τήν
Αἴγυπτο. Ἡ σκηνή εἶναι βαβυλωνιακή καί πολλά ἀπό τά ἀναφερόµενα ὀνόµατα δέν
εἶναι Ἑβραϊκά. Ἄν καί ἀπό τήν ἐποχή τῆς Ἐξόδου µέχρι τήν ἐποχή τοῦ Σολοµώντος
δέν ἔχουµε κανένα ὑπαινιγµό γιά ἐπικοινωνία τῶν Ἑβραίων µέ τίς ἀνατολικές χῶρες
τοῦ Εὐφράτου, ὅµως εἶναι φανερό ὅτι οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν τραφεῖ µέ τήν ἰδέα ὅτι ἡ πρώτη
τους κατοικία ἦταν ἐκεῖ· καί οἱ ἀνακαλύψεις στήν Tel - el-Amarna στερεώνουν τήν
ἐντύπωση πού δίνει ἡ Βίβλος ὅτι οἱ σχέσεις µεταξύ τῆς Παλαιστίνης καί τῆς Βαβυλωνίας εἶχαν ἐπί µακρόν διατηρηθεῖ.
Ἀκόµη, καί ὅταν τόν 15ο αἰ. π.Χ. ἡ Παλαιστίνη ἦταν ὑποτελής στήν Αἴγυπτο, τό
µέσο ἐπικοινωνίας µεταξύ τῶν ὑποτελῶν λαῶν καί τοῦ κυριάρχου Φαραώ τῆς Αἰγύπτου
γινόταν στήν σφηνοειδῆ γραφή τῆς Βαβυλωνίας. Στήν Αἴγυπτο ἀνακαλύφθηκε µία ἐκτε18. Βλ. τά ἑρµηνευτικά µας ὑποµνήµατα στήν Γένεση στόν σχολιασµό του κεφ. 11.
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νής ἀλληλογραφία σέ πήλινα πινακίδια, πού δείχνει τίς διπλωµατικές σχέσεις µεταξύ
ἑνός βασιλέως τῆς 18ης δυναστείας καί τῶν παλαιστινίων ὑποτελῶν του. Σ᾿ αὐτή τήν
ἀλληλογραφία ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ παλαιστίνιοι δανείστηκαν τόν πολιτισµό τους ἀπό
τήν πέραν τοῦ Εὐφράτου περιοχή, ὅπως αὐτή πράγµατι τήν ἐντύπωση δίνει καί µιά
ἁπλῆ ἀνάγνωση τῶν πρώτων κεφαλαίων τῆς Γενέσεως. Ἀπό ἀσσυριακά ἐπίσης µνηµεῖα
ἔχει δειχθεῖ ὅτι πολύ πρίν ἀπό τήν πατριαρχική περίοδο τῆς ἑβραϊκῆς ἱστορίας ἡ Χαναάν
εἶχε κατακτηθεῖ ἀπό τούς Βαβυλωνίους.19 Θά ἦταν καλό γιά τήν µελέτη µας νά κάνουµε
µία σύντοµη περιγραφή τῆς σκηνῆς τῶν ἀρχικῶν ἀναφορῶν τῆς ἱστορίας τῆς Βίβλου,
πού γιά ἔλλειψη καλυτέρου ὀνόµατος ὀνοµάζουµε Βαβυλωνία.
Ἀρχική ἱστορία τῆς Βαβυλωνίας
Στήν µακρυνή περίοδο γιά τήν ὁποία ὁµιλοῦµε φαίνεται πιθανόν ὅτι ὁ Περσικός
Κόλπος πρός βορρᾶν ἐκτεινόταν περισσότερο ἀπό ἑκατό µίλια ἀπό ὅσο εἶναι τά σηµερινά του ὅρια καί ὅτι ὁ Τίγρης καί ὁ Εὐφράτης εἰσέρρεαν σ᾿ αὐτόν ἀπό διάφορα στόµια.
Ἡ νοτιώτερη περιοχή µεταξύ τῶν δύο ποταµῶν ὀνοµαζόταν Σούµερ καί πρός τά βόρεια αὐτῆς ἦταν ἡ χώρα τῆς Ἀκκάδ. Ὅλη αὐτή ἡ περιοχή, ἡ ὁποία ἔχει τό σχῆµα
µιᾶς φιάλης, πού ὁ λαιµός της σχηµατίζεται ἀπό τόν Τίγρη καί τόν Εὐφράτη, εἶναι
γνωστή ὡς Σινάρ (Ο΄Σενναάρ) καί Βαβυλωνία. Οἱ πρῶτοι βασιλεῖς, πού ἀπήτησαν
κυριότητα σ᾿ ὅλη τήν περιοχή ὀνόµασαν τούς ἑαυτούς τους «Βασιλεῖς τῆς Σουµέρ
καί τῆς Ἀκκάδ».20
Ἡ χώρα αὐτή τῆς Σινάρ ἦταν µία χώρα µεγάλων πόλεων, πού τά ὀνόµατά τους
ἀναφέρονται στήν Παλαιά ∆ιαθήκη. Τό νοτιώτερο τµῆµα καί πιθανόν τό ἀρχαιότερο
ἦταν ἡ Ἐριδού (Tel - Abu - Sharein) στόν Εὐφράτη. Πέρα ἀπό τόν ποταµό καί πρός
τά πάνω ἦταν ἡ Οὔρ καί ἡ Ἔρεχ καί ἀκόµη χίλια µίλια ψηλότερα ἦταν ἡ Βαβέλ, ἡ
Βαβυλώνα. Ἀκριβῶς στό σηµεῖο πού οἱ ποταµοί πλησιάζουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο, ἦταν ἡ
Ἀκκάδη (Ἀκκάδ) καί ἡ Σιππάρα. Στήν κοιλάδα τοῦ Σινάρ ἦταν ἡ Κούθα, ἡ Νιπούρ
καί ἡ Ἐλλασάρ (ἤ Λάρσα). Στά βόρεια τῆς Βαβυλώνας πρός τόν Τίγρη ἦταν ἡ χώρα
τῆς Ἀσσούρ, ὅπου ὁ Νεβρώδ πῆγε νά κτίσει τήν Νινευή, τήν Ρεχοµπόθ Ἴρ καί τήν
Κάλαχ (Γεν. 10,8-12).
Ὁ πολιτισµός τῆς Βαβυλώνας ὀφείλεται στούς παλαιούς της κατοίκους, τούς Σουµερίους καί τούς Ἀκκαδῖτες. Ἀλλά σέ κάποια παλαιά περίοδο, ἄνθρωποι κοινῆς κα19. Ὁ Σαργών τῆς Accad, ὁ ὁποῖος κατά τήν ἐπιγραφή τοῦ Ναβονίδη (550 π. Χ.) χρονολογεῖται τό
3800, ἀλλά ἀπό µερικούς τοποθετεῖται ἀργότερα, τό 2770, εἶναι βέβαιο ὅτι κατέκτησε τήν χώρα τῶν
Martu (τήν Συρία) καί ὁ υἱός του Naram Sin ἐπροσκυνεῖτο πιθανόν ὡς θεός στήν Κύπρο.
20. Τόν τίτλο αὐτό τόν χρησιµοποίησε πρῶτος ἕνας βασιλεύς τῆς πόλεως Λάρσα, περί τό 1850 π.Χ.
(βλ. Hommel, εἰς Dict. of the Bible, Babylonia).
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ταγωγῆς, ὅπως οἱ Ἑβραῖοι ἀπό τό σηµιτικό γένος, κατέλαβαν τήν χώρα καί υἱοθέτησαν τίς τέχνες, πού διδάχθηκαν ἀπό τούς παλαιούς αὐτούς κατοίκους.21
Θρησκεία τῆς Βαβυλωνίας
Ἡ θρησκεία τῆς Βαβυλωνίας ἦταν πολυθεϊστική καί ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι µερικές
ἀπό τίς ἱστορίες πού ἐνσωµατώθηκαν στήν Γένεση κυκλοφοροῦσαν ἀρχικά µεταξύ λαῶν,
πού ἐλάτρευαν πολλούς θεούς. Ἀλλά ὁ ἱερός συγγραφεύς τῆς Γενέσεως, ὁ λάτρης τοῦ
Γιαχβέ, ἐκάθαρε τίς διηγήσεις αὐτές καί ἀκόµη ἔδωσε σ᾿ αὐτές θεολογία. Οἱ Ἰσραηλῖτες
πάντως παρεδέχοντο ὅτι οἱ πρόγονοί τους ἐλάτρευαν πολλούς θεούς. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς
τοῦ Ναυῆ παρουσιάζεται νά λέγει: «Πέραν τοῦ ποταµοῦ παρῴκησαν οἱ πατέρες ὑµῶν
τό ἀπ᾿ ἀρχῆς, Θάρα ὁ πατήρ Ἀβραάµ καί ὁ πατήρ Ναχώρ, καί ἐλάτρευσαν θεοῖς ἑτέροις»
(Ἰησ. Ν. 24,2). Ἔχει δέ εἰπωθεῖ, ὅτι στίς ἴδιες τίς διηγήσεις τῆς Γενέσεως παρέµειναν
µερικά σηµεῖα, τά ὁποῖα προδίδουν τήν ἀρχική ἀναφορά τῶν διηγήσεων αὐτῶν ἀπό πολυθεϊστικούς λαούς. Ἔτσι ἑρµηνεύουν οἱ ἑρµηνευτές αὐτοί τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στίς διηγήσεις µας σέ πρῶτο πληθυντικό πρόσωπο κατά τήν δηµιουργία τοῦ ἀνθρώπου
(«ποιήσωµεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡµετέραν καί καθ᾿ ὁµοίωσιν», Γεν. 1,26) ἤ καί τήν
παράσταση τοῦ Θεοῦ ὡς θεῶν συσκεπτοµένων τί νά πράξουν γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Πύργου τῆς Βαβέλ («∆εῦτε καί καταβάντες συγχέωµεν αὐτῶν ἐκεῖ τήν γλῶσσαν», Γεν.
11,7). Ἡ ὀρθόδοξη ὅµως θεολογία µας δίνει ἄλλη ἑρµηνεία τῶν χωρίων αὐτῶν, ὅτι, δηλαδή, ἔχουµε σ᾿ αὐτά ὑποδηλώσεις τοῦ Τριαδικοῦ δόγµατος.22
21. Αὐτό φαίνεται νά εἶναι βέβαιο. Ὁ Sargon καί ὁ Naram - Sin ἦταν Σηµῖτες καί ἔτσι ἡ εἰσβολή
αὐτοῦ τοῦ στοιχείου στήν Βαβυλώνα τό ἐνωρίτερο πρέπει νά ἔγινε περί τό 4000 π.Χ. Ἡ σουµερική
ὅµως γλώσσα, πού βρίσκουµε στίς ἐπιγραφές, εἶναι διάφορη ἀπό τήν γλώσσα τῶν βαβυλωνίων σηµιτῶν.
Βλ. Encyclopaedia Biblica, ἄρθρ. Babylonia. Βλ. καί τό ἄρθρο Syria καί Palestine.
22. Κατά τόν FOAKES Jackson δύσκολο εἶναι νά ποῦµε ὅτι κατά τόν χρόνο πού κατεγράφοντο οἱ διηγήσεις τῆς Γενέσεως ἡ θρησκεία τοῦ Ἰσραήλ ἦταν ἀπόλυτα µονοθεϊστική. Ἕνας µονοθεϊστής πιστεύει
ἀπόλυτα σέ ἕνα µόνο Θεό καί ἀρνεῖται ἐντελῶς τήν ὕπαρξη ἄλλων θεῶν. Οἱ Ἰσραηλῖτες ὅµως πιστεύουν
µέν καί λατρεύουν τόν Ἕνα Θεό, ἀλλά δέν φαίνεται νά ἀρνοῦνται οὔτε τήν ὕπαρξη οὔτε τήν δύναµη τῶν
θεῶν τῶν ἐθνῶν, ἀλλά ἁπλᾶ θεωροῦν τόν δικό τους Θεό Γιαχβέ ἀνώτερο τῶν θεῶν τῶν εἰδωλολατρῶν. Βλ.
FOAKES JACKSON, THE BIBLICAL HISTORY OF THE HEBREWS TO THE CRISTIAN ERA, σελ. 413 ὑποσ. 25.
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