4η Ομιλία – Κεφ. Α’ «Η φυλή του Ιούδα»
(σελ. 37 -49)
Εἴδαμε ὅτι ὁ Θεός μέ τήν ἀποστολή Ἀγγέλου Του ἤλεγξε μέ παιδαγωγικό
τρόπο τούς Ἰσραηλίτες γιά τήν ἐπιλογή τους νά μήν ἐκδιώξουν παντελῶς
τούς εἰδωλολάτρες Χαναναίους, ὅπως τούς εἶχε διατάξει, καί νά τούς
ἀφήσουν νά ζοῦν φόρου ὑποτελεῖς ἀνάμεσά τους ἀποτελώντας σοβαρότατο
κίνδυνο νά ἐπηρεασθοῦν καί οἱ ἴδιοι ἀπό τίς εἰδωλατρικές συνήθειές τους.
Πῶς ἀντέδρασαν οἱ Ἰσραηλίτες;
Δέν δικαιολογήθηκαν. Ὁμολόγησαν τό λάθος τους. Ἔκλαψαν. Ἔκλαψαν
τόσο πολύ καί δυνατά πού ὁ τόπος αὐτός ἀπό τότε ὀνομάσθηκε
«Κλαυθμῶνες». Καί ἔκαναν καί κάτι ἀκόμα. Πρόσφεραν θυσία στόν Θεό γιά
νά ἐξιλεωθοῦν. Ὅμως ὡς ἐκεῖ. Δέν διόρθωσαν τό λάθος τους. Καί ὁ Θεός δέν
πῆρε πίσω τήν ἀπόφασή Του. Τούς ἄφησε νά «κοιμηθοῦν ὅπως ἔστρωσαν»,
νά συνυπάρχουν δηλ. μέ τούς εἰδωλολάτρες καί μέ ὅσες συνέπειες ἐσήμαινε
αὐτό.
Τό δίδαγμα ἀπό τή συμπεριφορά τῶν Ἰσραηλιτῶν εἶναι σαφές:
Ξεκίνησες μιά καλή προσπάθεια, ἕνα καλό ἔργο; Τελείωσέ το. Μήν τό
ἀφήνεις στή μέση. Ἰδιαίτερα ὅταν αὐτό ἔχει νά κάνει μέ τήν πνευματική σου
ζωή.
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Ἐξομολογήθηκες; Πολύ καλά ὅλα! Μή μείνεις ὅμως ἐκεῖ. Διόρθωσε τό λάθος!
Ἀπόδειξε μέ ἔργα ὅτι πράγματι μετάνοιωσες. Ὅπως ἔκανε ὁ Ζακχαῖος. Ὄχι
μόνο μόνο μετάνοιωσε ἀλλά ἐπανόρθωσε τίς ἀδικίες του καί ἔδωσε πολύ
περισσότερα ἀπό ὅσα πῆρε στούς φτωχούς. Ὁ Κύριος ἐπιβεβαίωσε τή
μετάνοιά του λέγοντας ὅτι «σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο».
Στή μετάνοια τῶν Ἰσραηλιτῶν συνετέλεσαν οἰ γεροντότεροι μεταξύ τους,
ἄνθρωποι δηλ. οἱ ὁποῖοι εἶχαν γνωρίσει τόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, εἶχαν μπεῖ μαζί
του στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας καί εἶχαν κάπως στερεωμένη τήν πίστη τους.
Ὅταν ὅμως ἔλειψαν αὐτοί καί ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, «ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου»,
«ἀνέστη γενεά ἑτέρα», ἦρθε νεώτερη γενιά, γενιά πού δέν εἶχε ἀγωνισθεῖ νά
μπεῖ στή Χαναάν, δέν εἶχε πολεμήσει, ἀλλά πού τά εἶχε βρεῖ ὅλα ἕτοιμα. Γενιά
πού δέν εἶχε συνειδητοποιήσει τήν πολυποίκιλη προστασία τοῦ Θεοῦ.
Ξέχασαν τίς συμβουλές τῶν πατέρων τους πού τώρα εἶχαν πεθάνει «καί
ἐποίησαν τό πονηρόν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου». «Ἐλάτρευσαν τοῖς Βααλίμ»,
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κατάντησαν. Ἡ Ἁγία Γραφή χαρακτηρίζει τό κατάντημα αὐτό μέ μιά πού
βαριά φράση: «ἐξεπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων».
Γιατί τό λέει ἔτσι ἡ Ἁγία Γραφή; Διότι ὁ Ἰσραηλιτικός λαός ἦταν ὁ
ἀγαπημένος τοῦ Θεοῦ καί ὁ Θεός ἦταν ὁ Νυμφίος τῆς Συναγωγῆς.
Παρομοιάζεται αὐτή ἡ σχέση ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Λαοῦ Του μέ τή
στενότατη σχέση τοῦ ἀνδρογύνου, τήν πιό στενή σχέση πού ὑπάρχει μεταξύ
τῶν ἀνθρώπων. Καί ὅπως ἡ προδοσία τοῦ δεσμοῦ αὐτοῦ χαρακτηρίζεται
πορνεία ἔτσι καί ἡ προδοσία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ χαρακτηρίζεται μέ τόν ἴδιο
ὅρο. Τόσο τρομερό λάθος εἶναι ἡ προδοσία αὐτῆς τῆς ἀγάπης. Πολύ
περισσότερο αὐτό ἰσχύει στή χριστιανική μας ζωή πού μέ τά μυστήρια τῆς
Εκκλησίας μας καί μάλιστα μέ τό Βάπτισμα καί τή Θεία Κοινωνία γινόμαστε
«σύσσωμοι καί σύναιμοι Χριστοῦ». Γράφει ὁ Παναγιώτης Τρεμπέλας: «Γίνεται
λοιπὀν ἡ ψυχή σου νύμφη τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφέ μου. Γίνεσαι μέλος τοῦ Χριστοῦ.
Ἑνώνεσαι σέ ἕνα σῶμα μέ τόν Κύριο. Δέν καταλαβαίνεις λοιπόν ὅτι ἀπό τή στιγμή
πού θά ξεκόψεις ἀπό τόν Νυμφίο σου καί θά πέσεις στήν ἀγκαλιά τοῦ τρίτου - καί
ὁ τρίτος
αὐτός εἶναι ὁ σατανᾶς - ἡ ψυχή σου ἀπό νύμφη Χριστοῦ πού ἦταν, γίνεται
ἐξευτελισμένη καί ἐλεεινή πόρνη»;
Ἐκεῖ κατάντησαν οἱ ἀγαπημένοι τοῦ Θεοῦ Ἰσραηλίτες. Λάτρευσαν θεούς
πού ἡ λατρεία τους θά τούς ἔσπρωχνε σέ ἐξευτελισμό καί ἀτιμία. Ἔρριξαν τόν
ἑαυτό τους σέ μεγάλο κατήφορο. Καί ὁ κατήφορος δέν ἔχει σταματημό. Τό
ἑπόμενο λανθασμένο βῆμα τους, συνέπεια τοῦ πρώτου, τῆς εἰδωλολατρείας
δηλαδή, ἦταν ἡ ἐπιμειξία τους μέ τούς ἕξι εἰδωλολατρικούς λαούς πού ζοῦσαν
μαζί τους. «Ἔλαβον τάς θυγατέρας αὐτῶν (τῶν εἰδωλολατρῶν) ἑαυτοῖς εἰς
γυναῖκας».
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εἰδωλολατρικά, πράγμα πού αὐστηρά ἀπαγόρευε ὁ Θεός. Καί τό ἀπαγόρευε ὁ
Θεός ἀκριβῶς γιατί ἦταν ἀκόμη πιό εὔκολη ἡ ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τήν
ἀλήθεια καί ἡ ὁλοκληρωτική ἀφομοίωσή τους μέ τούς εἰδωλολάτρες. Καί ὁ
κατήφορος συνεχίσθηκε: «καί τάς θυγατέρας αὐτῶν ἐδωκαν τοῖς υἱοῖς» τῶν
εἰδωλολατρῶν. Πῆραν γιά τά κορίτσια τους γαμπρούς εἰδωλολάτρες. Ἦταν
φυσική συνέπεια. Ποῦ θά συμβούλευε ἡ εἰδωλολάτρισσα μάνα τίς θυγατέρες
της νά ζητήσουν τόν ἄνδρα τους; Ἔτσι σέ μιά γενιά θά κυριαρχοῦσε ἡ
λατρεία τῶν «Βααλίμ», τοῦ Βαάλ δηλαδή, τῆς Ἀστάρτης καί ἄλλων θεῶν.
Τί ἔκανε ὁ Θεός; Τούς ἐξόντωσε; Ὄχι δέν τούς κατέστρεψε. Τούς ἄφησε
ἀνάμεσα στά ἕξι εἰδωλολατρικά ἔθνη, τούς Χανανναίους, τούς Χετταίους,
τούς Ἀμορραίους, τούς Φερρεζαίους, τούς Εὐβαίους καί τούς Ἰεβουσαίους γιά

νά καταλάβουν ἀπό τά πράγματα σέ πόσο μεγάλη περιπέτεια ἔβαλαν τόν
ἑαυτό τους καί πόσο ἐπικίνδυνο εἶναι νά κάνει κανείς «σεμπριές»
(συνεργασίες) μέ λαούς εἰδωλολάτρες. Τό τί ἀκολούθησε ἀποτελεῖ τή
συνέχεια τοῦ βιβλίου τῶν Κριτῶν πού μελετοῦμε.
***
Μελετώντας προσεκτικά τό βιβλίο τῶν Κριτῶν χωρίς πολύ κόπο
καταλαβαίνουμε πόσο πολύ μοιάζουν καί τά δικά μας φερσίματα μέ τά
φερσίματα τῶν Ἰσραηλιτῶν.
Κουνοῦν τό κεφάλι τους οἱ γεροντότεροι μέ τά νέα ξενόφερτα μοντέλα
πού ἀλόγιστα εἰσάγουμε στή ζωή μας καί πού εἶναι ξένα πρός τόν νόμο τοῦ
Θεοῦ: Πολιτικός γάμος, ἐλεύθερη συμβίωση, σύμφωνα συμβίωσης, ἀπαξίωση
τῶν ὀρθόδοξων ἑορτῶν καί ἀντικατάστασή τους ἀπό «ἡμέρες», «νέα
θρησκευτικά» πού βάζουν ἴδια κι ὅμοια τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό πλάι
στόν Βούδα καί τόν Μωάμεθ καί τόσα ἄλλα. Καί φαίνεται νά μᾶς ἀφήνει ὁ
Θεός νά «ἀπολαὐσουμε» τίς συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν μας.
Στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως γράφει «ὁ ρυπαρὸς ρυπαρευθήτω ἔτι... καὶ ὁ
ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι». Ὅσοι νοιώθουμε καί θέλουμε νά Τόν ἀγαποῦμε ἄς μήν
ἀφήσουμε νά πάθουμε ὅ,τι ἔπαθαν οἱ Ἰσραηλίτες. Ἄς ἐπιμένουμε περισσότερο
καί ἐντονότερα στήν ἀγάπη αὐτή ἔστω κι ἄν μᾶς περιβάλλουν ὄχι ἕξι ἀλλά
τόσοι πολλοί ξένοι λαοί μέ ξένες πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ συνήθειες πού μέ
χίλιους τρόπους κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας.
Εἶναι ἀνάγκη νά φροντίζουμε ἰδιαίτερα τήν πρακτική μας προσήλωση σέ
ὅσα ἡ Ἐκκλησία μας, οἱ Πατέρες μας μᾶς ἔχουν διδάξει. «Ζῆσε τήν πίστη σου
γιά νά τήν κρατήσεις. καί ζῆσε την κάθε μέρα». Κάθε χαλάρωση, κάθε σκέψη
ὅτι «δέν πειράζει, ἔτσι κάνουν ὅλοι» καθιστᾶ τόν κατήφορο ἀκόμη πιό
ὀλισθηρό καί τήν καταστροφή ἀκόμη πιό βέβαιη. Τό «κινδυνευόμενο» γιά
τούς Ἰσραηλίτες ἦταν ἡ ἐλευθερία τους καί κυρίως ἡ σχέση τους μέ τόν Θεό.
Τό «κινδυνευόμενο» γιά μᾶς τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς εἶναι ἡ σωτηρία
μας, πού βέβαια μόνο μέ τήν ζωντανή σχέση μέ τήν Ἐκκλησία θά
ἀπολαμβάνουμε «νῦν καί εἰς τούς αἰῶνας». Τώρα καί πάντα!.

