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Ινφορματιον αβουτ τηις Βοοκ

Οvερvιεω

Τηις εΒοοκ ις προvιδεδ βψ τηε Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε. Ιτ ις ινςλυδεδ

ιν τηε λαργερ φρεε Ονλινε Βοοκς ςολλεςτιον ον τηε Ελλεν Γ. Ωηιτε

Εστατε Ωεβ σιτε.

Αβουτ τηε Αυτηορ

Ελλεν Γ. Ωηιτε (1827-1915) ις ςονσιδερεδ τηε μοστ ωιδελψ τραν-

σλατεδ Αμεριςαν αυτηορ, ηερ ωορκς ηαvινγ βεεν πυβλισηεδ ιν μορε

τηαν 160 λανγυαγες. Σηε ωροτε μορε τηαν 100,000 παγες ον α ωι-

δε vαριετψ οφ σπιριτυαλ ανδ πραςτιςαλ τοπιςς. Γυιδεδ βψ τηε Ηολψ

Σπιριτ, σηε εξαλτεδ Θεσυς ανδ ποιντεδ το τηε Σςριπτυρες ας τηε

βασις οφ ονε”ς φαιτη.

Φυρτηερ Λινκς

Α Βριεφ Βιογραπηψ οφ Ελλεν Γ. Ωηιτε

Αβουτ τηε Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε

Ενδ Υσερ Λιςενσε Αγρεεμεντ

Τηε vιεωινγ, πριντινγ ορ δοωνλοαδινγ οφ τηις βοοκ γραντς ψου

ονλψ α λιμιτεδ, νονεξςλυσιvε ανδ νοντρανσφεραβλε λιςενσε φορ υσε

σολελψ βψ ψου φορ ψουρ οων περσοναλ υσε. Τηις λιςενσε δοες νοτ

περμιτ ρεπυβλιςατιον, διστριβυτιον, ασσιγνμεντ, συβλιςενσε, σαλε,

πρεπαρατιον οφ δεριvατιvε ωορκς, ορ οτηερ υσε. Ανψ υναυτηοριζεδ

υσε οφ τηις βοοκ τερμινατες τηε λιςενσε γραντεδ ηερεβψ.

Φυρτηερ Ινφορματιον

Φορ μορε ινφορματιον αβουτ τηε αυτηορ, πυβλισηερς, ορ ηοω ψου

ςαν συππορτ τηις σερvιςε, πλεασε ςονταςτ τηε Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστα-
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τε ατ μαιλὧηιτεεστατε.οργ. Ωε αρε τηανκφυλ φορ ψουρ ιντερεστ

ανδ φεεδβαςκ ανδ ωιση ψου Γοδ”ς βλεσσινγ ας ψου ρεαδ.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απήχηση του ανα-

γνωστικού μας κοινού μετά τη «Μεγάλη Διαμάχη» και είναι το μόνο

από τις εκδόσεις του Οργανισμού ΜΑΡΑΝΑΤΗΑΗΕΛΛΕΝΙ῝ΠΥ-

ΒΛΙ῝ΑΤΙΟΝΣπου δεν ανταποκρίνεται σε αποκλειστική ατομική μου

μετάφραση. Υπήρχε μια παλαιότερη μετάφραση, 25 περίπου χρόνων,

που κυκλοφορούσε στην Ελλάδα, σε ογκώδη, βαρύ και όχι πρακτι-

κό τόμο Και με μια βιαστική ακόμη ματιά υπέπιπτε αμέσως στην

αντίληψη του κάθε αναγνώστη ότι το βιβλίο έπρεπε να ξαναγραφεί

πριν να ξανατυπωθεί.

Η αλήθεια είναι ότι θα μου ήταν ευκολότερο να αναλάβω εξ” αρ-
χής την ολική υπεύθυνη μετάφρασή του. Σεβόμενη όμως το πνεύμα

της χριστιανικής αγάπης, το ζήλο και το χρόνο που η προηγούμενη

μεταφράστριά του, κυρία Αλίκη Γρίβα-ὃλλινς, διέθεσε για να απο-

δώσει το πολύτιμο αυτό πνευματικό πετράδι που έλλειπε από την

Ελλάδα, προσπάθησα να εργαστώ πάνω στην ήδη υφιστάμενη με-

τάφραση. Η αρχική εκείνη μετάφραση, όπως πληροφορούμαι, είχε

υποβληθεί στην κριτική και στην ατομική προσπάθεια βελτίωσης α-

πό μέρους διαφόρων διορθωτών. Αυτό ίσως εξηγεί το γεγονός ότι

δεν έχω περιοριστεί σε διορθώσεις των πολλαπλών τυπογραφικών,

ορθογραφικών και συντακτικών λαθών, με την περεταίρω ιδίως ε-

ξέλιξη που υπέστη στο διάστημα αυτό η ελληνική γλώσσα. ΄Εχουν

αλλαχτεί ολόκληροιπαράγραφοι, έχουν συμπληρωθεί βιβλικά χω-

ρία, έχουν προστεθεί φράσεις που έλλειπαν, ενώ κάπως δυσκολο-

νόητες έχουν διευκρινιστεί. Γενικότερα, όπου ανακαλύπτονταν οι

αναπόφευκτες στη δουλειά αυτή ασύμφωνες με το πρωτότυπο έν-

νοιες, έχουν αποκατασταθεί. Το λεκτικό ύφος έχει τροποποιηθεί

ώστε να ανταποκρίνεται στο γνωστό λεκτικό των υπολοίπων οκτώ

μεταφρασμένων και κυκλοφορούντων τόμων του Οργανισμού μας.

Μία τυχαία παρεμβολή των δύο μεταφράσεων άμεσα πείθει ότι

πράγματι επέτρεψα στον εαυτό μου πολύ μεγάλη ελευθερία στην

ανασυγκρότηση του μεταφραστικού έργου. ΄Ομως το πραγματικό

μου κίνητρο ήταν μόνο η κατά το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση
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των αναγνωστών. Εργάστηκα εντατικά ξαναγράφοντας το βιβλίο

στον ελάχιστο χρόνο που μου αφήνει ελεύθερο ο φόρτος της εργα- [ιv]

σίας μου στο Πανεπιστήμιο του Ανδρεωσκαι ελπίζω να μη λογιστεί

ελλιπής η προσπάθεια μου αυτή. Μακριά από του να ισχυρίζομαι για

τον εαυτό μου την τελειότητα, είμαι όμως πεπεισμένη ότι ο Πανάγα-

θος Θεός που γνωρίζει κατά βάθος και εκτιμά ακριβώς το πνεύμα

των προσπαθειών όλων μας, θα κρίνει με αυτά ακριβώς τα ζύγια

και σταθμά της αγάπης Του τη συμβολή του καθενός μας στο έρ-

γο που όλοι αγαπούμε και υποστηρίζουμε, καθένας με τον τρόπο

του και για το καλό όλων.

΄Ελλη Γ. Οικονόμου

Βερριεν Σπρινγς, Μίσιγκαν Η.Π.Α

15 Μαρτίου 1993

[v]



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στον ανάστατο και αρρωστημένο κόσμο που ζούμε, ψάχνουμε

να βρούμε μια πυξίδα, μια κατεύθυνση, ένα δρόμο, μια απάντηση στα

φλέγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα — ζητήματα

που οπωσδήποτε απαιτούν μια επίλυση, αν πρόκειται να επιζήσει ο

άνθρωπος καθόλου.

Υπάρχει καταλληλότερος τρόπος από του να εξετάσει κανείς

προσεκτικά τις βασικές πνευματικές αλήθειες· Το βιβλίο Η ΖΩ-

Η ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ανταποκρίνεται σε αυτή ακριβώς την ανάγκη

επειδή εξιστορεί την αποστολή του μεγαλύτερου θρησκευτικού η-

γέτη που γνώρισε ο κόσμος — του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου,

η επίγεια ζωή του οποίου επηρέασεεδώ και 2000 χρόνια ολόκληρη

την ανθρωπότητα.

Θεωρούμενο από πολλούς ως η σημαντικότερη και πλέον πνευ-

ματική βιογραφία του Χριστού που έχει γραφεί ποτέ, το βιβλίο

έχει προσφέρει ψυχική ανακούφιση σε εκατομμύρια ανθρώπων σε

ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο για τον πλούτο της σοφίας και ευ-

σπλαχνίας που περικλείει, αλλά και για τις επιτυχείς ερμηνείες των

δύσκολων επικαίρων προβλημάτων που απασχολούν το σύγχρονο

ιδίως κόσμο.

Η εμπνευσμένη συγγραφέας του παρουσιάζει πολλά καινούργια

πολύτιμα πετράδια από την πλούσια και ανεξάντλητη πνευματική

κοσμηματοθήκη.

Φέρνει στο φώς καινούργιες ομορφιές της άσπιλης ζωής του

Ιησού Χριστού. Καινούργιο καταπληκτικό φώς απαυγάζει από πολ-

λάθεωρούμενα γνωστά γραφικά κείμενα, την έννοια των οποίων ο

αναγνώστης πίστευε ότι είχε προ πολλού κατανοήσει. Στις σελίδες

του, ο Χριστός παρουσιάζεται όπως το Ζωντανό της Ψυχής Νερό,

ο ΄Αρτος της Ζωής που κατέβηκε από τον ουρανό, ο ασύγκριτα ευ-

σπλαχνικός Σωτήρας των αμαρτωλών, ο ΄Ηλιος της Δικαιοσύνης,

ο συμπαθητικός Αρχιερέας, ο Θεράποντας όλων των ανθρωπίνων

ασθενειών και βασάνων, ο Πιστός και τρυφερός Φίλος, ο καρτε-

ρικός και πάντοτε παρών Σύντροφος, η Ασπίδα του λαού Του, ο
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΄Αρχοντας της Ειρήνης, ο Ερχόμενος Βασιλιάς, το Πλήρωμα της

Θεότητας, ο Πόθος των αιώνων, η πραγματοποίηση όλων των αν-

θρωπίνων προσδοκιών και ελπίδων ανά τους αιώνες. [vι]

Να μπορέσει να αισθανθεί δ ιαβάζον τας το ο αναγνώστης έστω

και μέρος από το βάθος και ύψος και π λά το ς και μήκος της

θαυμαστής α γά π η ς του Θεού που πρόσφερε το πολυτιμότερο

Δώρο του ουρανού για τη σωτηρία του ανθρώπου και να αξιωθεί

μετά να κ α τα λά β ε ι με μιά ζωή χριστ ιαν ικής α γά π η ς και

καθιέρωσης την επίζηλη θέση του νικητή γύρω από τον περίλαμπρο

θρόνο του ένδοξου Λυτρωτή, εύχονται ολόψυχα

Οι Εκδότες

[vιι]



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

viii



Περιεχόμενα

Ινφορματιον αβουτ τηις Βοοκ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
ΠΡΟΛΟΓΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
ΕΙΣΑΓΩΓΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii
ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 1—«ΜΕΘ” ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ» . . . . . . . . . . . . . . 12
ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 2—Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΛΑΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 3—ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΨ ΧΡΟΝΟΥ. . . . . . . . . 26

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 4—«ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΙΣ ΕΣΑΣ ΣΩΤΗΡ» . . . . . . 33

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 5—Η ΑΦΙΕΡΩΣΗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 6—«ΕΙΔΟΜΕΝ ΤΟΝΑΣΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ». . . . . 46

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 7—ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . 54

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 8—Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΨΠΑΣΧΑ . . . . . . . . . . . . 62

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 9—ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ . . . . . . . . . . . . 71

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 10—«ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ» . . . 80

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 11—Η ΒΑΠΤΙΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 12—Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 13—Η ΝΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 14—«ΕΥΡΗΚΑΜΕΝ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑΝ». . . . . 117

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 15—ΣΤΗ ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ . . . . . . . . . . . . 130

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 16—ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 17—Ο ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 18—«ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΥΞΑΝΗ» . . . 163

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 19—ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ . . . . . . . . . . . 168

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 20—«ΕΑΝ ΔΕΝ ΙΔΗΤΕ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ

ΤΕΡΑΤΑ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 21—ΒΗΘΕΣΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ . . . . . . . . . 186

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 22—Η ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 23—«ΕΠΛΗΣΙΑΣΕΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ

ΘΕΟΥ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 24—«ΔΕΝ ΕΝΑΙ ΟΥΤΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ

ΤΕΚΤΟΝΟΣ·» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 25—Η ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ . . . . . . . . . . 231

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 26—ΣΤΗΝ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ . . . . . . . . . . . . . . 238

ix



x Η Ζωη Τοψ Χριστου

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 27—«ΔΥΝΑΣΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» . . . . 249

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 28—Ο ΛΕΥΙ-ΜΑΤΘΑΙΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 261

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 29—ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 30—«ΕΚΛΕΞΕ ΔΩΔΕΚΑ» . . . . . . . . . . . . . . . 281

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 31—Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ . . . . . . . . 290

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 32—Ο ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 309

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 33—«ΤΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΑΕΑΦΟΙ ΜΟΥ·» . . 315

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 34—Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 35—«ΣΙΩΠΑ, ΗΣΥΧΑΣΟΝ» . . . . . . . . . . . . . . 329

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 36—ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ . . . . . . . . . 339

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 37—ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ . . . . . . . . 344

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 38—«ΕΛΘΕΤΕ . . . ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΕΣΘΕ

ΟΛΙΓΟΝ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 39—«ΔΟΤΕ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΕΙΣ ΝΑ

ΦΑΓΩΣΙΝ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 40—ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ . . . . . . . . . . . 371

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 41—Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ . . . . . . . . . . . 378

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 42—ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 43—ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ . . . 398

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 44—ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ . . . . . . . . . . . . . 404

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 45—Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ . . . . . . . . . . . . 412

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 46—Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 47—ΔΙΑΚΟΝΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 48—«ΤΙΣ ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ·» . . 435

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 49—ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΚΗΝΟΠΗΓΙΑΣ . . 448

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 50—ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΑΓΙΔΕΣ. . . . . . . . . . . . 456

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 51—ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 466

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 52—Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ . . . . . . . . . . . . . . 481

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 53—ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΞΙΛΙ ΑΠΟ ΤΗ

ΓΑΛΙΛΑΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 54—Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ . . . . . . . . . . . 501

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 55—ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ . . . . . . 509

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 56—ΕΥΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ . . . . . . . . . . 515

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 57—«ΕΝ ΣΟΙ ΛΕΙΠΕΙ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 58—«ΛΑΖΑΡΕ, ΕΑΘΕ ΕΞΩ». . . . . . . . . . . . . . 526

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 59—Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ . . . . . . . 540

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 60—Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ . . 547

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 61—Ο ΖΑΚΧΑΙΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553



Περιεχόμενα xi

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 62—Η ΔΕΞΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ

ΣΙΜΩΝΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 63—«Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ» . . . . . . 571

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 64—ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΑΟΣ . . . 582

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 65—ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

ΝΑΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 66—ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 67—ΟΥΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ . . . . . . . . . 614

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 68—ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΛΗ . . . . . . . . . . . 627

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 69—ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ . . . . . . . . . . . 634

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 70—«ΕΝΑ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ

ΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 71—ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ . . . . . . . 651

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 72—«ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΙΚΗΝ ΜΟΥ

ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 73—«ΑΣ ΜΗ ΤΑΡΑΤΤΗΤΑΙ Η ΚΑΡΑΙΑ

ΣΑΣ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 74—ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 75—ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΝΑ ΚΑΙ

ΣΤΟΝ ΚΑΪΑΦΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 76—Ο ΙΟΥΔΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 77—ΣΤΟ ΠΡΑΙΤΟΡΙΟ ΤΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ . . . . 731

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 78—ΓΟΛΓΟΘΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 79—«ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 80—ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ . . . . . . . . . . . 779

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 81—«ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ» . . . . . . . . . . . . . . 791

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 82—«ΤΙ ΚΛΑΙΕΙΣ·» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 83—ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΜΜΑΟΥΣ . . . . . . . . . . . . . 805

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 84—«ΕΙΡΗΝΗ ΥΜΙΝ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 85—ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ . . . . . . 818

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 86—«ΜΑΘΗΤΕΥΣΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ» 827

ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 87—«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ

ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 1—«ΜΕΘ” ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ»

«Και θέλουσι καλέσει το όνομα Αυτού ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ . . .

Μεθ” ημών ο Θεός.» (Ματθ. 1:23.) «Ο φωτισμός της γνώσεως
της δόξης του Θεού» παρουσιάζεται «δια του προσώπου του Ιησού

Χριστού.» (Κορ. 4:6.) Από αιωνίωνχρόνων ο Κύριος Ιησούς Χρι-

στός ήταν ένα με τον Πατέρα. Αυτός ήταν «η εικών του Θεού,» η

εικόνα της απεραντοσύνης και του μεγαλείου Του, «το απαύγασμα

της δόξης Αυτού.» (Εβρ. 1:3.) Για να φανερώσει αυτή τη δόξα ήρθε

στον κόσμο μας. ΄Ηρθε σε αυτή τη σκοτεινή από την αμαρτία Γή

μας για να αποκαλύψει το φώς της αγάπης του Θεού, να είναι «μεθ”
ημών ο Θεός.» Για αυτό η αναφερόμενη ς” Αυτόν προφητεία λέγει
ότι «θέλει καλεσθή το όνομα αυτού Εμμανουήλ.»

Ερχόμενος να κατοικήσει Ο Ιησούς, ερχόμενος να κατοικήσει

μαζί μας, μας απεκάλυψε το Θεό σε ανθρώπους και αγγέλους. ΄Ηταν

ο Λόγος του Θεού, η προσωποποίηση της σκέψης του Θεού. Στην

προσευχή Του για τους μαθητές Του λέγει: «Εφανέρωσα το όνομά

Σου εις τους ανθρώπους»οικτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και

πολυέλεος και αληθινός» «δια να ήναι η αγάπη με την οποίαν Με

ηγάπησας εν αυτοίς, και Εγώ εν αυτοίς. » (Ιωάν. 17:6, ΄Εξ. 34:6, Ιω-

άν. 17:26.) Η αποκάλυψη αυτή δεν ήταν μόνο για τα επίγεια τέκνα

Του. Ο μικρός μας κόσμος είναι το σχολικό βιβλίο του σύμπαν-

τος. Ο θαυμαστός σκοπός της χάρης του Θεού, το μυστήριο της

απολυτρωτικής Του αγάπης είναι το θέμα το οποίο «επιθυμούσιν οι

άγγελοι να παρακύψωσι» και θα είναι η μελέτη τους στους ατελε-

ύτητους αιώνες. Οι λυτρωμένοι άνθρωποι καθώς και οι αναμάρτητες

υπάρξεις θα βρουν στο σταυρό του Χριστού την επιστήμη και τον

ύμνο τους. Θα γίνει φανερό ότι η δόξα που λάμπει στο πρόσωπο

του Χριστού είναι η δόξα της αυτοθυσιαζόμενης αγάπης. Στο φώς

που πηγάζει από το Γολγοθά, θα φανερωθεί ότι ο νόμος της αυ-

τοαπαρνούμενης αγάπης είναι ο νόμος της ζωής για τη Γή και τον

Ουρανό και ότι η αγάπη η οποία «δεν ζητεί τα εαυτής» πηγάζει

από την καρδιά του Θεού. Τέλος, στον ταπεινό και πράο Ιησού

εκδηλώνεται ο χαρακτήρας Εκείνου που κατοικεί σε απρόσιτο φώς.[2]

12
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Απ” αρχής ο Θεός είχε αποκαλυφθεί σε όλα τα έργα της δη-
μιουργίας. ΄Ηταν ο ίδιος ο Ιησούς που εξέτεινε τους Ουρανούς και

θεμελίωσε τη Γή. Το χέρι Του στήριξε τους κόσμους στο διάστη-

μα και διαμόρφωσε τα λουλούδια του αγρού. «Ο στερεώνων δια

της δυνάμεώς Σου τα όρη» (Ψαλμ. 65:6.) «Αυτού είναι η θάλασσα

και Αυτός έκαμεν αυτήν.» (Ψαλμ. 95:5.) Αυτός γέμισε τη Γή με

ομορφιά και τον αέρα με άσματα. Επάνω σε όλα τα πράγματα στη

Γή, στον αέρα και στον ουρανό, έγραψε το μήνυμα της αγάπης του

Πατέρα

Τώρα η αμαρτία παραμόρφωσε το τέλειο έργο της αγάπης του

Θεού. Η πρωταρχική όμως γραφή εξακολουθεί να παραμένει ακόμη

και όλα τα έργα του Θεού διακηρύττουν την ένδοξη τελειότητά

Του. Τίποτε δεν ζει για τον εαυτό του, εκτός από την εγωιστική

καρδιά του ανθρώπου. Τα πουλιά που διασχίζουν τον αέρα, τα ζώα

που κινούνται στη Γή, όλα τους εξυπηρετούν κάποια άλλη ύπαρ-

ξη. Δεν υπάρχει φύλλο στο δάσος, δεν υπάρχει έλασμα ταπεινού

γρασιδιού που να μη προσφέρει την ιδιαίτερη υπηρεσία του. Κάθε

δένδρο, κάθε θάμνος και κάθε φύλλο ξεχειλίζει από εκείνη ουσία

της ζωής, χωρίς την οποία ούτε άνθρωπος ούτε ζώο θα μπορο-

ύσε να ζήσει. Ο άνθρωπος και τα ζώα με τη σειρά τους υπηρετούν

τη ζωή των δένδρων, των θάμνων και των φύλλων. Τα άνθη α-

ποπνέουν ευωδιά και προσφέρουν την ομορφιά τους σαν ευλογία

στον κόσμο μας. Ο ήλιος στέλνει το φώς του για να χαροποιήσει

χιλιάδες ουρανίων σωμάτων. Η θάλασσα, η πηγή όλων των πηγών,

δέχεται τους ποταμούς από κάθε στεριά με σκοπό να ξαναδώσει το

νερό. Η ομίχλη που ανεβαίνει από τα σπλάχνα της πέφτει πάλι σαν

βροχή για να ποτίσει τη Γή με σκοπό να την κάνει να βλαστήσει

και να καρποφορήσει.

Οι άγγελοι της δόξας βρίσκουν την ευτυχία τους δίνοντας χα-

ρά και ακούραστη φροντίδα σε πεσμένες στην αμαρτία ψυχές. Ου-

ράνιες υπάρξεις παρηγορούν τις καρδιές των ανθρώπων, φέρνουν

φώς από τις αυλές του Ουρανού σε αυτό το σκοτεινό κόσμο. Με

αθόρυβη και υπομονητική υπηρεσία επηρεάζουν τον ανθρώπινο νου,

αποβλέποντας να φέρουν τους ανθρώπους σε μία στενότερη επαφή

με το Χριστό. Στην πραγματικότητα βρίσκεται πιο κοντά τους από

ότι οι ίδιοι φαντάζονται.

΄Ομως πάνω απ” όλα βλέπουμε το Θεό στο πρόσωπο του Χρι-
στού. Ατενίζοντας στο Χριστό βλέπουμε ότι η προσφορά αποτελεί
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τη δόξα του Θεού. «Απ” Εμαυτού δεν κάμνω ουδέν,» είπε ο Χρι-
στός «καθώς Με απέστειλεν ο ζών Πατήρ, και Εγώ ζώ δια τον

Πατέρα» «Και Εγώ δεν ζητώ την δόξαν Μου,» αλλά «την δόξαν[3]

του πέμψαντός Με.» (Ιωάν. 8:28, 6:57, 8:50, 7:18.) Μέσα σε αυτούς

τους λόγους διατυπώνεται η μεγάλη αρχή η οποία είναι ο νόμος της

ζωής του σύμπαντος. Ο Χριστός έλαβε τα πάντα από τον Πατέρα,

αλλά έλαβε με σκοπό να μεταδώσει. ΄Ετσι, στις ουράνιες αυλές, στη

διακονία Του προς όλα τα δημιουργήματά Του, η ζωή του Πατέρα

ρέει προς όλα αυτά μέσω του αγαπητού Του Υιού. Στη συνέχεια

αυτή μέσω του Υιού, επιστρέφει πάλι σε μορφή παραίνεσης, δοξο-

λογίας και πρόθυμης υπηρεσίας, σαν ένα κύμα αγάπης, στη μεγάλη

Πηγή των πάντων. ΄Ετσι μέσω του Χριστού, ο κύκλος της αγαθο-

εργίας ολοκληρώνεται, απεικονίζοντας το χαρακτήρα του μεγάλου

Δωρητή. Ο χαρακτήρας αυτός είναι ο νόμος της ζωής.

Ο νόμος παραβιάστηκε μέσα στον ίδιο τον Ουρανό από ιδιο-

τέλεια. Ο Εωσφόρος, «το επισκιάζον χερούβ,» επιθύμησε να είναι

ο πρώτος στον Ουρανό. Προσπάθησε να επιβάλει τον έλεγχό του

στις ουράνιες υπάρξεις, να τις απομακρύνει από το Δημιουργό τους

και να κερδίσει το σεβασμό τους. Για αυτό το λόγο συκοφάντησε το

Θεό, αποδίδοντας ς” Αυτόν τη γέννηση της επιθυμίας για την αυ-
τοεξύψωση του. Τα δικά του πονηρά χαρακτηριστικά προσπάθησε

να τα αποδώσει στο Δημιουργό που είναι όλο αγάπη. ΄Ετσι πλάνη-

σε τους αγγέλους. ΄Ετσι πλάνησε και τους ανθρώπους. Τους έκανε

να αμφιβάλλουν για το λόγο του Θεού και να δυσπιστούν για την

καλοσύνη Του. Επειδή ο Θεός είναι Θεός δικαιοσύνης και φοβερού

μεγαλείου, ο Σατανάς τους έκανε να Τον βλέπουν σαν ένα αυστη-

ρό και ανελέητο Θεό. ΄Ετσι παρέσυρε τους ανθρώπους να ενωθούν

μαζί του σε επανάσταση εναντίον του Θεού. Σαν αποτέλεσμα το

σκοτάδι και η λύπη κάλυψαν ολόκληρο τον κόσμο.

Η Γή σκεπάστηκε από σκότος γιατί οι άνθρωποι παρεξήγησαν

το Θεό. Για να λάμψει το φώς ανάμεσα από τις μαύρες σκιές, για

να μπορέσει ο κόσμος να επιστρέψει πάλι στο Θεό, η εξαπατική

δύναμη του Σατανά έπρεπε να νικηθεί. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει

χρησιμοποιώντας βία. Η εξάσκηση της βίας είναι αντίθετη προς τις

αρχές της διακυβέρνησης του Θεού. Αυτός επιθυμεί μόνο την υ-

πηρεσία της αγάπης και η αγάπη δεν μπορεί να δημιουργηθεί με

προσταγή. Δεν μπορεί να κερδηθεί με τη δύναμη ή με τη βία. Μόνο

η αγάπη μπορεί να ξυπνήσει την αγάπη. Το να γνωρίζουμε το Θεό



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 1—«ΜΕΘ” ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ» 15

σημαίνει να Τον αγαπούμε. Ο χαρακτήρας Του πρέπει να παρου-

σιαστεί αντίθετος προς το χαρακτήρα του Σατανά. Αυτό το έργο

μπορούσε να εκτελέσει αποκλειστικά μία μοναδική ΄Υπαρξη σε ο-

λόκληρο το σύμπαν. Μόνο Εκείνος που γνώριζε το ύψος και το

βάθος της αγάπης του Θεού μπορούσε να την καταστήσει γνωστή. [4]

Πάνω στη σκοτεινή νύχτα της Γής, έπρεπε να ανατείλει ο ΄Ηλιος

της δικαιοσύνης «με ίασιν εν ταις πτέρυξιν Αυτού.» (Μαλ. 4:2.)

Το σχέδιο για τη σωτηρία μας δεν ήταν μία μεταγενέστερη

σκέψη, ένα σχέδιο που αποφασίσθηκε μετά την πτώση του Α-

δάμ. ΄Ηταν μία αποκάλυψη του μυστηρίου «του σεσιωπημένου από

χρόνων αιωνίων» (Ρωμ 16:7.) ΄Ηταν η αποκάλυψη των αρχών οι

οποίες ανέκαθεν απετέλεσαν τα θεμέλια του θρόνου του Θεού. Α-

πό την αρχή, ο Θεός και ο Χριστός γνώριζαν την αποστασία του

Σατανά και την πτώση του ανθρώπου με την απατηλή δύναμη του α-

ποστάτη. Ο Θεός δεν ευθύνεται για την ύπαρξη της αμαρτίας, αλλά

την προείδε και έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα για να αντιμετωπίσει

την τρομερή επείγουσα ανάγκη. Τόσο μεγάλη ήταν η αγάπη Του

για τον κόσμο, ώστε υποσχέθηκε να δώσει το μονογενή Του Υιό

«δια να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις Αυτόν αλλά να έχη ζωήν

αιώνιον.» (Ιωάν. 3:16.)

Ο Εωσφόρος είχε πει: «Θέλω υψώσει τον θρόνον μου υπεράνω

των άστρων του Θεού . . . Θέλω είσθαι όμοιος του Υψίστου.» (Ης.

14:13, 14.) Αλλά ο Χριστός «εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν ενόμισε

αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν αλλ” Εαυτόν εκένωσε λαβών
δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους.» (Φιλ. 2:6,

7.)

Αυτή ήταν μια εθελοντική θυσία. Ο Ιησούς μπορούσε να παρα-

μείνει στο πλευρό του Πατέρα Του. Μπορούσε να είχε διατηρήσει

τη δόξα Του του Ουρανού και την υποταγή των αγγέλων. Προτίμη-

σε όμως να επιστρέψει το σκήπτρο στα χέρια του Πατέρα Του και

να κατεβεί από το θρόνο του σύμπαντος για να μπορέσει να φέρει

το φώς σε εκείνους που έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι και τη ζωή σε

εκείνους που χάνονται.

Περίπου δύο χιλιάδες χρόνια πριν,μια φωνή με αινιγματική σημα-

σία ακούστηκε από το θρόνο του Θεού: «Ιδού έρχομαι.» «Θυσίαν

και προσφοράν δεν ηθέλησας, αλλ” ητοίμασας εις Εμέ σώμα Ιδού
έρχομαι, (εν τω τόμω του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί Εμού,) δια

να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά Σου.» (Εβρ. 10:5-7.) Οι λέξεις αυτές
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αγγέλλουν την εκπλήρωση του σκοπού που ήταν κρυμμένος από

αιώνες. Ο Χριστός πλησίαζε να ενσαρκωθεί και να επισκεφτεί τον

κόσμο μας. Τότε είπε: «Ητοίμασας εις Εμέ σώμα » Αν είχε έρθει με

τη δόξα που είχε πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, δεν θα μπορούσαμε

να υποφέρουμε το φώς της παρουσίας Του. Για να μπορέσομε να

Τον αντικρίσουμε χωρίς να καταστραφούμε, κάλυψε την παρουσία

της δόξας Του. Η θεότητα Του καλύφθηκε με την ανθρωπότητα,[5]

η αόρατη δόξα Του με το ορατό ανθρώπινο σχήμα.

Αυτός ο μεγάλος σκοπός είχε σκιαγραφηθεί με τύπους και με

σύμβολα. Ο φλεγόμενος θάμνος από όπου παρουσιάστηκε ο Χρι-

στός στο Μωυσή, απεκάλυπτε το Θεό. Το σύμβολο που είχε δια-

λεχτεί να απεικονίσει τη Θεότητα ήταν ένα ταπεινό χαμόκλαδο που

φαινομενικά δεν είχε καμιά ελκυστικότητα. Εκείνη η βάτος περι-

έκλειε τον ΄Απειρο Θεό. Ο πολυεύσπλαχνος Θεός κάλυψε τη δόξα

Του με το πιο ταπεινό σχήμα, για να μπορέσει ο Μωυσής να το κοι-

τάξει χωρίς να πεθάνει. Με τον ίδιο τρόπο μέσα από τη στήλη της

νεφέλης την ημέρα και μέσα από τη στήλη της φωτιάς τη νύχτα,

ο Θεός επικοινωνούσε με τον λαό του Ισραήλ, αποκαλύπτοντας

στους ανθρώπους το θέλημά Του και προσφέροντάς τους τη χάρη

Του. Η δόξα του Θεού επισκιάστηκε και η μεγαλειότητά Του κα-

λύφτηκε, ώστε η αδύνατη όραση του ανθρώπου να μπορέσει να

την ατενίσει. ΄Ετσι ο Χριστός επρόκειτο να έρθει με «το σώμα της

ταπεινώσεως ημών» (Φιλ. 3:21,) όμοιος με τους ανθρώπους.» Στα

μάτια των ανθρώπων δεν είχε καμία ιδιαίτερη ομορφιά για να Τον

επιθυμήσουν. Αυτός όμως ήταν ο ενσαρκωθείς Θεός, το φώς του

Ουρανού και της Γής. Η δόξα Του καλύφθηκε, η μεγαλειότητά

Του και η μεγαλοσύνη Του κρύφτηκαν για να μπορέσει να πλησι-

άσει τους πονεμένους και τους δοκιμαζόμενους από τον πειρασμό

ανθρώπους.

Ο Θεός είπε στο Μωυσή για τον λαό του Ισραήλ: «Ας κάμω-

σιν εις Εμέ αγιαστήριον δια να κατοικώ μεταξύ αυτών» (΄Εξ. 25:8)

και τότε κατοίκησε στο αγιαστήριο ανάμεσα στο λαό Του. Κατά

τη διάρκεια των περιπλανήσεών τους στην έρημο, το σύμβολο της

παρουσίας Του ήταν μαζί τους. ΄Ετσι ο Χριστός τοποθέτησε τη

σκηνή του μαρτυρίου Του ανάμεσα στον ανθρώπινο καταυλισμό.

΄Εστησε τη σκηνή Του δίπλα στις σκηνές των ανθρώπων, για να

μπορέσει να κατοικήσει ανάμεσά μας και να μας εξοικειώσει με το

θείο χαρακτήρα Του και με τη ζωή Του. «Και ο Λόγος έγινε σάρξ,
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και κατώκησε μεταξύ ημών και είδομεν την δόξαν Αυτού, δόξαν

ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αλήθειας.»

(Ιωάν. 1:14.)

Αφού ο Ιησούς ήρθε και κατοίκησε μεταξύ μας, ξέρουμε ότι ο

Θεός γνωρίζει τις δοκιμασίες μας και συμπάσχει στις συμφορές μας.

Κάθε απόγονος του Αδάμ πρέπει να κατανοήσει ότι ο Δημιουργός

μας είναι φίλος των αμαρτωλών. Γιατί σε κάθε διδασκαλία χάρης,

σε κάθε υπόσχεση χαράς, σε κάθε πράξη αγάπης, σε κάθε θεϊκή [6]

έλξη που παρουσιάζεται στην επίγεια ζωή του Σωτήρα, διακρίνουμε

τη σφραγίδα «μεθ” ημών ο Θεός.»
Ο Σατανάς παρουσιάζει το θείο νόμο της αγάπης σαν νόμο ε-

γωισμού. Ισχυρίζεται ότι είναι αδύνατο για μας τους ανθρώπους να

υπακούσουμε στα διατάγματά του. Την πτώση των προγόνων μας,

με όλες τις θλιβερές της συνέπειες, την επιρρίπτει στο Δημιουργό,

κάνοντας τους ανθρώπους να βλέπουν το Θεό σαν πρόξενο της α-

μαρτίας, του πόνου και του θανάτου. Ο Ιησούς ήρθε να ξεσκεπάσει

αυτή την απάτη και παίρνοντας την ανθρώπινη φύση, έδωσε το πα-

ράδειγμα της υπακοής. Για αυτό πήρε πάνω Του τη δική μας φύση

και πέρασε από τις δικές μας εμπειρίες. «΄Οθεν έπρεπε να ομοιωθή

κατά πάντα με τους αδελφούς.» (Εβρ. 2:17.) Αν είχαμε να υποστο-

ύμε κάτι που δεν το υπέστη ο Χριστός, σε αυτό ακριβώς το σημείο

ο Σατανάς θα παρουσίαζε ανεπαρκή τη δύναμη του Θεού για μας.

Για αυτό το λόγο ο Ιησούς «επειράσθη κατά πάντα καθ” ομοιότητα
ημών. » (Εβρ. 4:15.) Αντιμετώπισε όλες τις δοκιμασίες τις οποίες

εμείς αντιμετωπίζουμε. Δεν χρησιμοποίησε για τον εαυτό Του κα-

μία δύναμη που να μην είναι προσιτή και σε μας. Σαν άνθρωπος

αντιμετώπισε τον πειρασμό και τον νίκησε με τη δύναμη που έλα-

βε από το Θεό. Ο Ιησούς λέει: «Χαίρω, Θεέ Μου, να εκτελώ το

θέλημά Σου και ο νόμος Σου είναι εν τω μέσω της καρδίας Μου

» (Ταλμ. 40:8.) Καθώς ο Χριστός περιόδευε αγαθοποιώντας και

θεραπεύοντας όλους τους καταδυναστευομένους από το Σατανά,

έδειχνε στους ανθρώπους το χαρακτήρα του νόμου του Θεού και

τη φύση της υπηρεσίας Του. Η ζωή Του μαρτυρεί ότι και για μας

είναι δυνατό να υπακούσουμε στο νόμο του Θεού.

Με την ανθρωπότητά Του, ο Χριστός έδραξε την ανθρωπότη-

τα και με τη θεότητά Του αγγίζει το θρόνο του Θεού. Σαν Υιός

ανθρώπου μας έδωσε το παράδειγμα της υπακοής, σαν Υιός Θεού

μας δίνει τη δύναμη να υπακούσουμε. Ο Χριστός ήταν που μίλησε
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στο Μωυσή μέσα από την καιόμενη βάτο στο όρος Χωρήβ και είπε:

«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΩΝ . . . ούτω θέλεις ειπεί προς τους υιούς Ισρα-

ήλ, Ο ΩΝ με απέστειλε πρός εσάς.’, Αυτή ήταν η υπόσχεση για τη

σωτηρία του Ισραήλ. ΄Ετσι όταν ο Χριστός ήρθε «καθ” ομοίωσιν
ανθρώπων,» διεκήρυξε τον Εαυτό Του ως Ο ΩΝ Το βρέφος της

Βηθλεέμ, ο ταπεινός και πράος Σωτήρας, είναι ο Θεός «φανερωθείς

εν σαρκί.» (Α” Τιμ. 3:16.) Σε μας ο Χριστός λέει: «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο
ποιμήν ο καλός.» «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο άρτος της ζωής.» «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ

η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή » «Εδόθη εις Εμέ πάσα εξουσία εν

ουρανώ και επι γής.» (Ιωάν. 10:11, 6:51, 14:6, Ματθ. 28:18.) ΕΓΩ[7]

ΕΙΜΑΙ η βεβαίωση κάθε υπόσχεσης. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ, μη φοβάστε.

«Μεθ” ημών ο Θεός» είναι η βεβαίωση της απολύτρωσής μας από
την αμαρτία, η εξασφάλιση της δύναμής μας να υπακούσουμε στο

νόμο του Ουρανού.

Με το να ταπεινωθεί και να αποδεχτεί την ανθρώπινη φύση,

ο Χριστός απεκάλυψε ένα χαρακτήρα αντίθετο από το χαρακτήρα

του Σατανά,κατεβαίνοντας ακόμη χαμηλότερα τα σκαλοπάτια της

ταπείνωσης: «Ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν

Εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρο-

ύ.» (Φιλ. 2:8.) ΄Οπως ο αρχιερέας στην Παλαιά Διαθήκη έβγαζε

τα χρυσοποίκιλτα αρχιερατικά του άμφια για να φορέσει τα λευκά

λινά άμφια του απλού ιερέα, έτσι και ο Χριστός έλαβε τη μορφή του

δούλου και πρόσφερε θυσία σαν θύτης και σαν θύμα συγχρόνως.

«Αλλ” Αυτός ετραυματίσθη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπω-
ρήθη δια τας ανομίας ημών η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών,

ήτο επ” Αυτόν.» (Ης. 53:5.)
Ο Χριστός άφησε να Του συμπεριφερθούν όπως άξιζε σε μας,

για να τύχουμε εμείς της συμπεριφοράς που αξίζει σε Αυτόν. Κα-

ταδικάστηκε για τις αμαρτίες μας στις οποίες δεν είχε καμία συμ-

μετοχή, για να μπορούμε εμείς να δικαιωθούμε με τη δικαιοσύνη

Του στην οποία δεν έχουμε καμία συμμετοχή. Υπέφερε το θάνατο,

ο οποίος ήταν δικός μας για να απολαύσουμε τη ζωή η οποία ήταν

δική Του. «Δια των πληγών Αυτού ημείς ιάθημεν.»

Με τη ζωή και το θάνατό Του ο Χριστός κατόρθωσε περισ-

σότερα από την επανόρθωση των ερειπίων που προξένησε η αμαρ-

τία. Ο σκοπός του Σατανά ήταν να δημιουργήσει αιώνιο χωρισμό

ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους. Χάριςόμως στο Χριστό

είμαστε περισσότερο ενωμένοι με το Θεό από ότι θα ήμασταν αν
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δεν είχαμε αμαρτήσειποτέ. Παίρνοντας τη φύση μας, ο Σωτήρας

μας συνέδεσε τον Εαυτό Του με την ανθρωπότητα με άρρηκτους

δεσμούς. Στους ατελεύτητους αιώνες, ο Χριστός θα είναι ενωμένος

μαζί μας. «Τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον

Υιόν Αυτού τον μονογενή.» (Ιωάν. 3:16.) Δεν έδωσε τον Υιόν

μόνο για να σηκώσει τις αμαρτίες μας και να πεθάνει σαν εξιλα-

στική μας θυσία. Τον πρόσφερε στην αμαρτωλή φυλή προκειμένου

να μας διαβεβαιώσει για την αμετάκλητη «βουλή ειρήνης». Ο Θεός

έδωσε τον μονογενή Του Υιό για να γίνει μέλος της ανθρώπινης οι-

κογένειας και να διατηρήσει την ανθρώπινη φύση Του αιώνια. Αυτή

είναι η εγγύηση ότι ο Θεός θα εκπληρώσει το λόγο Του. «Παιδίον

εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς και η εξουσία θέλει είσθαι

επί τον ώμον Αυτού.» Ο Θεός υιοθέτησε την ανθρώπινη μορφή στο [8]

πρόσωπο του Υιού Του και αυτή την ανθρώπινη μορφή έφερε στους

Ουρανούς. Είναι ο «Υιός του ανθρώπου» ο οποίος συμμερίζεται το

θρόνο του σύμπαντος. Είναι ο «Υιός του ανθρώπου» του οποίου το

όνομα θα καλεστεί «Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πα-

τήρ του μέλλοντος αιώνος, ΄Αρχων ειρήνης » (Ης. 9:6.) Ο ΩΝ είναι

ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου, προσιτός και στους δύο.

Αυτός ο οποίος είναι «όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από

των αμαρτωλών,» «δεν επαισχύνεται να μας αποκαλεί αδελφούς.»

(Εβρ. 7:26, 2:11.) Εν Χριστώ η οικογένεια της Γής και η οικογένεια

του Ουρανού ενώνονται. Ο δοξασμένος Χριστός είναι αδελφός μας.

Ο ουρανός περικλείστηκε στην ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα

αγκαλιάστηκε μέσα στο στήθος της ΄Απειρης Αγάπης.

Για το λαό Του ο Θεός λέει: «Ως λίθοι διαδήματος θέλουσιν

υψωθή επί την γήν Αυτού. Διότι πόση είναι η αγαθότης Αυτού

και πόση η ωραιότης Αυτού!» (Ζαχ. 9:16, 17.) Η ανύψωση των

λυτρωμένων θα είναι η αιώνια μαρτυρία της χάρης του Θεού. Θα

«δείξη εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον

της χάριτος Αυτού ... εν Χριστώ Ιησού» «Δια να γνωρισθή ... εν

τοις επουρανίοις εις τας αρχάς και τας εξουσίας η πολυποίκιλος

σοφία του Θεού, κατά την αιώνιον πρόθεσιν την οποίαν έκαμεν εν

Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών.» (Εφες. 2:7, 3:10, 11.)

Με το απολυτρωτικό έργο του Χριστού η διακυβέρνηση του

Θεού αποδείχνεται δικαιωμένη. Ο Παντοδύναμος γίνεται γνωστός

σαν Θεός αγάπης. Οι κατηγορίες του Σατανά ανατρέπονται και ο

χαρακτήρας του αποκαλύπτεται. Αποστασία πια δεν μπορεί να επα-
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ναληφθεί. Δεν μπορεί ξανά η αμαρτία να εισχωρήσει πουθενά στο

σύμπαν. ΄Ολοι θα είναι αιωνίως εξασφαλισμένοι από την αποστα-

σία. Με την αυτοθυσία της Αγάπης οι κάτοικοι της Γής και του

Ουρανού συνδέονται με το Δημιουργό με δεσμούς αδιάσπαστους.

Το απολυτρωτικό έργο θα ολοκληρωθεί. « ΄Οπου επερίσσευσεν

η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν η χάρις » (Ρωμ. 5:20.) Η Γή αυτή, αυ-

τός ο αγρός που ο Σατανάς διεκδικούσε για δικό του, όχι μόνο θα α-

πολυτρωθεί αλλά και θα εξυψωθεί. Ο μικρός μας κόσμος, κάτω από

την κατάρα της αμαρτίας, η σκοτεινή αυτή κηλίδα μέσα στην ένδο-

ξη δημιουργία του Θεού θα τιμηθεί πάνω από όλους τους κόσμους

του σύμπαντος. Εδώ όπου κατασκήνωσε ο Υιός του Θεού με μορ-

φή ανθρώπου, εδώ όπου ο Βασιλιάς της δόξας έζησε, υπέφερε και

πέθανε, εδώ θα βρίσκεται «η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων

και θέλει σκηνώσει μετ” αυτών » και θα κάνει τα πάντα νέα. Αυτοί[9]

θέλουσιν είσθαι λαοί Αυτού, και Αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ”
αυτών Θεός αυτών.» (Αποκ. 21:3.) Και μέσα στους ατελεύτητους

αιώνες οι λυτρωμένοι θα βαδίζουν στο φώς του Κυρίου και θα Τον

δοξολογούν για το άρρητο δώρο Του, τον

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, «μεθ” ημών ο Θεός.»
[10]
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Πάνω από χίλια χρόνια ο ιουδαϊκός λαός περίμενε την έλευ-

ση του Σωτήρα. Πάνω σε αυτό το γεγονός είχαν στηρίξει τις πιο

λαμπρές ελπίδες τους. Στους ύμνους και στις προφητείες, στα τελε-

τουργικά σύμβολα του ναού και στην οικογενειακή τους προσευχή,

συμπεριλάβαιναν ευλαβικά το όνομά Του. Μολαταύτα, όταν ήρθε

δεν Τον αναγνώρισαν. Ο Αγαπητός του Ουρανού ήταν για αυτούς

«ως ρίζα από ξηράς γής δεν είχεν είδος, ουδέ κάλλος » δεν είχε

ιδιαίτερη ομορφιά για να Τον επιθυμήσουν. «Εις τα ίδια ήλθε, και

οι ίδιοι δεν εδέχθησαν Αυτόν.» (Ης. 53:2, Ιωάν. 1:11.)

΄Ομως ο Θεός είχε επιλέξει τον λαό του Ισραήλ. Τους είχε

καλέσει για να διατηρήσουν μεταξύ των ανθρώπων τη γνώση του

νόμου Του, τα σύμβολα και τις προφητείες που έδειχναν το Σωτήρα.

Επιθυμούσε να γίνουν πηγές σωτηρίας για όλο τον κόσμο. Εκείνο

που ο Αβραάμ ήταν στη χώρα της παροικίας του, εκείνο που ο

Ιωσήφ ήταν στην Αίγυπτο και ο Δανιήλ στην αυλή της Βαβυλώνας,

αυτό ήταν και ο εβραϊκός λαός μεταξύ των εθνών. Η αποστολή τους

ήταν να αποκαλύψουν το Θεό στους ανθρώπους.

΄Οταν ο Κύριος κάλεσε τον Αβραάμ, του είπε: «Θέλω σε ευλο-

γήσει . . . και θέλεις είσθαι εις ευλογίαν . . . και θέλουσιν ευλογηθή

εν σοι πάσαι αι φυλαί της γής » (Γέν. 12:2, 3.) Η ίδια διδασκαλία

επαναλήφθηκε από τους προφήτες. Ακόμη και όταν ο λαός του

Ισραήλ ερημώθηκε από τους πολέμους και την αιχμαλωσία, εξα-

κολουθούσε να ισχύει για αυτούς η υπόσχεση του Θεού. «Και το

υπόλοιπον του Ιακώβ θέλει είσθαι εν μέσω πολλών λαών ως δρόσος

από Κυρίου, ως ρανίδες επί χόρτον, όστις δεν προσμένει παρά αν-

θρώπου, ουδέ ελπίζει επί υιούς ανθρώπων.» (Μιχ. 5:7.) ΄Οσοναφο-

ρά το ναό της Ιερουσαλήμ, ο Κύριος δήλωσε μέσω του Ησαΐα: «Ο

οίκος Μου θέλει ονομάζεσθαι οίκος προσευχής δια πάντας τους

λαούς.» (Ης. 56:7.)

Οι Ισραηλίτες όμως στήριξαν τις ελπίδες τους πάνω σε κοσμικά

μεγαλεία. Από τότε που εισήλθαν στη Γή Χαναάν, απομακρύνθηκαν

από τις εντολές του Θεού και ακολούθησαν την οδό των εθνών. [11]

21
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Μάταια ο Θεός τους έστελνε προειδοποιήσεις με τους προφήτες

Του. Μάταια υπέφεραν την τιμωρία από την καταπίεση των ειδωλο-

λατρών. Κάθε μεταρρύθμιση ακολουθούσε μια μεγαλύτερη ακόμη

αποστασία.

Αν ο λαός του Ισραήλ είχε μείνει πιστός στο Θεό, Αυτός θα

εκτελούσε το σκοπό Του με την τιμή και την εξύψωση που τους

είχε επιδαψιλεύσει. Αν είχαν βαδίσει στην οδό της υπακοής, θα

τους είχε καταστήσει «υπεράνω πάντων των εθνών τα οποία έκα-

μεν εις καύχημα, και εις όνομα και εις δόξαν.» (Δευτ. 26:19.) Ο

Μωυσής είπε: «Και πάντες οι λαοί της γής θέλουσιν ιδεί ότι το όνο-

μα του Κυρίου επικέκληται επί σε και θέλουσι τρομάζει από σου.»

«Τα οποία [έθνη] θέλουσιν ακούσει πάντα τα διδάγματα ταύτα και

θέλουσιν ειπεί, Ιδού λαός σοφός και συνετός είναι το μέγα τούτο

έθνος.» (Εδ. 28:10, 4:6.) Αλλά εξαιτίας της απιστίας τους, ο σκο-

πός του Θεού θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με διαρκείς

αντιξοότητες και ταπεινώσεις.

Σύρθηκαν αιχμάλωτοι στη Βαβυλώνα και διασκορπίστηκαν στις

ειδωλολατρικές χώρες. Μέσα στις θλίψεις τους πολλοί ανανέωσαν

την πίστη τους στις υποσχέσεις του Θεού. ΄Οσο διάστημα θρηνο-

ύσαν με τις άρπες τους κρεμασμένες στις ιτιές για τον άγιο ναό που

παρέμεινε κατεστραμμένος, το φώς της αλήθειας έλαμπε διαμέσου

αυτών και η γνώση του Θεού επεκτείνονταν ανάμεσα στα έθνη. Τα

ειδωλολατρικά συστήματα θυσιών ήταν διαστροφή του συστήματος

που ο Θεός είχε ορίσει. Πολλοί ειλικρινείς τηρητές των ειδωλολα-

τρικών συνηθειών μάθαιναν από τους Εβραίους τη σημασία της

καθιερωμένης από το Θεό τελετουργίας και με πίστη κατανοούσαν

την υπόσχεση του Σωτήρα.

Πολλοί από τους εξόριστους υπέφεραν διωγμούς. Δεν ήταν

λίγοι εκείνοι που έχασαν τη ζωή τους αρνούμενοι να παραβιάσουν

το Σάββατο και να φυλάξουν τις ειδωλολατρικές γιορτές. Καθώς οι

ειδωλολάτρες ξεσηκώνονταν να αφανίσουν την αλήθεια, ο Κύριος

έφερνε τους δούλους Του πρόσωπο προς πρόσωπο με βασιλείς και

κυβερνήτες, ώστε αυτοί και οι λαοί τους να δεχθούν το φώς. Πολ-

λές φορές οι μεγαλύτεροι μονάρχες ήρθαν στο σημείο να διακη-

ρύξουν την υπεροχή του Θεού τον οποίο λάτρευαν οι Εβραίοι αιχ-

μάλωτοί τους.

Με τη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία οι Ισραηλίτες θεραπεύθηκαν ρι-

ζικά από τη λατρεία των ειδώλων. Στους αιώνες που ακολούθησαν,
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υπέφεραν από την καταπίεση των ειδωλολατρικών εχθρών, μέχρι

που τελικά πείστηκαν ότι η ευτυχία τους εξαρτάτο από την υπακοή

στο νόμο του Θεού. Πολλοί όμως από το λαό δεν υπάκουσαν εμ- [12]

πνευσμένοι από την αγάπη. Το κίνητρο ήταν εγωιστικό. Πρόσφεραν

επιφανειακή λατρεία στο Θεό με σκοπό να αποκτήσουν εθνικό γόη-

τρο. Δεν έγιναν το φώς του κόσμου, αλλά αποξενώθηκαν από τον

κόσμο για να αποφύγουν τους πειρασμούς της ειδωλολατρίας. Στις

οδηγίες που τους έδωσε ο Θεός με το Μωυσή είχε θέσει περιορι-

σμούς στην επικοινωνία τους με τους ειδωλολάτρες. ΄Ομως αυτή η

διδασκαλία παρερμηνεύθηκε. Σκοπός της ήταν να τους προστατε-

ύσει από τον κίνδυνο και να προσαρμοστούν με τις συνήθειες των

ειδωλολατρών. Αυτή όμως χρησιμοποιήθηκε για να υψώσει ένα το-

ίχος που να χωρίσει τους Ισραηλίτες από τα άλλα έθνη Οι Ιουδαίοι

έβλεπαν την Ιερουσαλήμ σαν ουρανό τους και πραγματικά φθονο-

ύσαν ακόμη και στη σκέψη ότι ο Θεός θα έδειχνε έλεος και στους

εθνικούς.

Μετά την επιστροφή τους από τη Βαβυλώνα, έδωσαν μεγαλύτε-

ρη προσοχή στις θρησκευτικές τους διδασκαλίες. ΄Εκτισαν συνα-

γωγές ς” όλη τη χώρα όπου οι ιερείς και γραμματείς ερμήνευαν το
νόμο. Ιδρύθηκαν σχολές όπου, μαζί με τις τέχνες και τις επιστήμες,

διατείνονταν ότι δίδασκαν τις αρχές της δικαιοσύνης. Αυτά τα ι-

δρύματα άρχισαν να διαφθείρονται. Στο διάστημα της αιχμαλωσίας,

πολλοί από το λαό είχαν αποκτήσει ειδωλολατρικές συνήθειες και

έθιμα που τα ανέμιξαν με τη θρησκευτική τους λατρεία. Σε πολλά

πράγματα είχαν συμμορφωθεί με τις ειδωλολατρικές συνήθειες.

Καθώς απομακρύνθηκαν από το Θεό, οι Ιουδαίοι έχασαν σε με-

γάλο βαθμό τη διδασκαλία της θρησκευτικής τους λατρείας. Αυτή η

λατρεία είχε καθιερωθεί από τον ίδιο το Χριστό. Σε κάθε φάση της

βρίσκονταν και ένα σύμβολό Του. ΄Ηταν γεμάτη από ζωτικότητα

και πνευματική ωραιότητα. Οι Ιουδαίοι όμως έχασαν την πνευμα-

τική ζωή των τελετών τους και προσκολλήθηκαν στους άψυχους

τύπους. Στήριξαν την εμπιστοσύνη τους στις θυσίες και στις τελε-

τουργίες αυτές καθεαυτές αντί να στηριχτούν σε Εκείνον τον οποίο

απεικόνιζανοι θυσίες. Προκειμένου να συμπληρώσουν το δημιουρ-

γημένο κενό, οι ιερείς και οι ραβίνοι πολλαπλασίαζαν τις δικές τους

απαιτήσεις και όσο πιο αυστηρές γίνονταν αυτές, τόσο λιγότερο

διακρίνονταν η αγάπη του Θεού. Υπολόγιζαν την αγιότητά τους
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με το πλήθος των τελετών, ενώ οι καρδιές τους ήταν γεμάτες από

υπερηφάνεια και υποκρισία.

Με όλες τις λεπτομερείς και φορτικές απαιτήσεις τους, ήταν

αδύνατο να τηρήσει κανείς το νόμο. ΄Οσοι επιθυμούσαν να υπη-[13]

ρετήσουν το Θεό και να κρατήσουν τις εντολές των ραβίνων, μο-

χθούσαν κάτω από ένα βαρύ φορτίο. Δεν μπορούσαν να βρουν

ανάπαυση από τις τύψεις της ταραγμένης τους συνείδησης. ΄Ετσι ο

Σατανάς εργάζονταν για να αποθαρρύνει τους ανθρώπους, να πε-

ριορίσει την αντίληψη που είχαν για το χαρακτήρα του Θεού και να

οδηγήσει την πίστη του Ισραήλ στην περιφρόνηση. ΄Ηλπιζε να κα-

θιερώσει τον ισχυρισμό που είχε όταν επαναστάτησε στον Ουρανό,

ότι δηλαδή οι απαιτήσεις του Θεού ήταν άδικες και δεν μπορούσαν

να εφαρμοστούν. Ο Σατανάς ισχυρίζονταν ότι ο ίδιος ο λαός του

Ισραήλ δεν τηρούσε το νόμο.

Ενώ οι Ιουδαίοι επιθυμούσαν τον ερχομό του Μεσσία, δεν είχαν

κατανοήσει την αληθινή αποστολή Του. Δεν αναζητούσαν λύτρωση

από την αμαρτία, αλλά απελευθέρωση από τους Ρωμαίους. Περίμε-

ναν το Μεσσία σαν νικητή, να σπάσει τη δύναμη του τυράννου και

να υψώσει το Ισραήλ σε παγκόσμιο κυρίαρχο κράτος. Αυτή η προσ-

δοκία ήταν που ετοίμασε την οδό για να απορρίψουν το Σωτήρα.

Στην εποχή της γέννησης του Χριστού, το έθνος υπέφερε κάτω

από το πέλμα της ξενικής κυριαρχίας και βασανίζονταν από εσω-

τερικές ταραχές. Παρόλο που είχε επιτραπεί στους Ιουδαίους να

διατηρήσουν τη μορφή μιας ξεχωριστής κυβέρνησης, τίποτε όμως

δεν μπορούσε να αλλάξει το γεγονός ότι βρίσκονταν κάτω από το

ρωμαϊκό ζυγό ή να τους προδιαθέσει να ανεχθούν την περιορισμένη

πια δύναμή τους. Οι Ρωμαίοι διεκδικούσαν το δικαίωμα να διορίζουν

και να καθαιρούν τον αρχιερέα και η θέση αυτή συχνά εξασφαλίζον-

ταν με παρανομία, με δωροδοκία, ακόμη και με έγκλημα. ΄Ετσι, η

ιεροσύνη διαφθείρονταν όσο πήγαινε και περισσότερο. Παρόλα αυτά

οι ιερείς εξακολουθούσαν να κατέχουν μεγάλη δύναμη την οποία

χρησιμοποιούσαν για εγωιστικές και κερδοσκοπικές επιδιώξεις. Ο

λαός υπόκειται στις ανελέητες απαιτήσεις τους και φορολογούταν

βαριά από τους Ρωμαίους. Αυτή η κατάσταση δημιούργησε μεγάλη

δυσαρέσκεια. Οι λαϊκές εξεγέρσεις ήταν συχνές. Πλεονεξία, εκβια-

σμός, έλλειψη εμπιστοσύνης και πνευματική απάθεια κατέτρωγαν

την καρδιά του έθνους.
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Μίσος για τους Ρωμαίους καθώς και εθνική και πνευματική

υπερηφάνεια, έκαναν τους Εβραίους να προσκολληθούν με πάθος

στους τύπους της λατρε ίας τους. Οι ιερείς προσπαθούσαν να διατη-

ρήσουν τη φήμη τους γ ια την αγιότητα δίνοντας λεπτομερέστατη

προσοχή στις ιεροτελεστίες. Ο λαός, στο σκοτάδι και στην κα-

ταπίεσή του, οι αρχηγοί διψασμένοι για δύναμη, όλοι υπερεπιθυ- [14]

μούσαν την έλευση Εκείνου, ο οποίος θα σύντριβε τους εχθρούς

τους κα ι θα παλινόρθωνε το βασίλειο του Ισραήλ. Είχαν μελετήσει

τις προφητείες, α λ λά χωρίς πνευματική ενδοσκόπηση ΄Ετς ι, πα-

ρέλε ιψαν εκείνα τα μέρη της Γραφής που μιλούν για την ταπεινή

πρώτη έλευση του Χριστού και παρερμήνευσαν εκείνα τα μέρη που

αναφέρον ται στην ένδοξη δεύτερη παρουσία Του. Η υπερηφάνεια

σκοτ είν ιασε την όρασή τους. Ερμήνευαν τ ις προφητείες σύμφωνα

με τις ε γωιστ ικέ ς τους επιθυμίες. [15]
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«΄Οτε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός

τον Υιόν Αυτού . . . δια να εξαγοράση τους υπό νόμον, δια να

λάβωμεν την υιοθεσίαν.» (Γαλ. 4:4, 5.)

Ο ερχομός του Σωτήρα είχε πρωτοαναφερθεί στον κήπο της

Εδέμ. Αφότου ο Αδάμ και η Εύα άκουσαν για πρώτη φορά την

υπόσχεση, προσδοκούσαν την ταχεία εκπλήρωσή της.

Με χαρά καλωσόρισαν τον πρώτο τους γιο, ελπίζοντας ότι αυ-

τός θα ήταν ο Ελευθερωτής. Αλλά η εκπλήρωση της υπόσχεσης

καθυστερούσε. Αυτοί που την άκουσαν πρώτοι, πέθαναν χωρίς να

δουν την επαλήθευσή της. Από τις ημέρες του Ενώχ, η υπόσχεση

επαναλήφθηκε μέσω των πατριαρχών και προφητών, διατηρώντας

ζωντανή την ελπίδα της παρουσίας Του. ΄Ομως Εκείνος δεν ήρθε.

Η προφητεία του Δανιήλ φανέρωνε τον καιρό της έλευσής Του,

αλλά δεν ερμήνευσαν όλοι σωστά το μήνυμα. Ο ένας αιώνας δια-

δέχονταν τον άλλον. Η φωνή των προφητών έπαψε. Το χέρι του

κατακτητή είχε πέσει βαρύ πάνω στον λαό του Ισραήλ και πολλοί

ήταν έτοιμοι να αναφωνήσουν: «Αι ημέραι μακρύνονται και πάσα

όρασις εχάθη.» (Ιεζ. 12:22.)

΄Οπως τα άστρα στον απέραντο κύκλο της καθορισμένης τους

τροχιάς, έτσι και οι υποσχέσεις του Θεού δεν γνωρίζουν ούτε βια-

σύνη ούτε καθυστέρηση. Με τα σύμβολα του πυκνού σκότους και

του καμινιού που κάπνιζε, ο Θεός είχε αποκαλύψει στον Αβραάμ τη

δουλεία του Ισραήλ στην Αίγυπτο και είχε δηλώσει ότι ο καιρός της

παραμονής τους εκεί θα ήταν τετρακόσια χρόνια. «Μετά δε ταύτα

θέλουσιν εξέλθει με μεγάλα υπάρχοντα,» είχε πεί ο Κύριος. (Γέν.

15:14.) Μάταια αντιστάθηκε στα λόγια αυτά ολόκληρη η δύναμη

της υπερήφανης αυτοκρατορίας του Φαραώ. «Την αυτήν εκείνην η-

μέραν,» την καθορισμένη από το Θεό, «εξήλθον πάντα τα τάγματα

του Κυρίου εκ γής Αιγύπτου.» ( ΄Εξοδ. 12:41.) Κατά τον ίδιο τρόπο

είχε προκαθοριστεί στο ουράνιο συμβούλιο η ώρα της έλευσης του

Χριστού. ΄Οταν το μεγάλο ρολόι του χρόνου έδειξε την ώρα εκείνη,

ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ.[16]

26
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«΄Οτε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός

τον Υιόν Αυτού.» Η πρόνοια του Θεού κατεύθυνε τις κινήσεις των

εθνών, την παλίρροια της ανθρώπινης ώθησης και επιρροής, μέχρις

που ο κόσμος έγινε ώριμος για την έλευση του Λυτρωτή. Τα έθνη

βρέθηκαν ενωμένα κάτω από την ίδια διοίκηση. Μία γλώσσα ομι-

λούταν ευρύτατα και αυτή αναγνώριζαν παντού σαν γλώσσα της

φιλολογίας. Από όλες τις χώρες, οι Ιουδαίοι της διασποράς έρχον-

ταν στην Ιερουσαλήμ για τις ετήσιες γιορτές τους. Καθώς μετά

επέστρεφαν στους τόπους που είχαν αποδημήσει, μπορούσαν να

διαδώσουν σε όλο τον κόσμο την καλή αγγελία της έλευσης του

Μεσσία.

Την εποχή εκείνη, τα ειδωλολατρικά συστήματα έχαναν την ε-

πιρροή τους πάνω στο λαό. Οι άνθρωποι είχαν κουραστεί από τα

είδωλα και τους μύθους. Ζητούσαν μία θρησκεία που να ικανοποιεί

την ψυχή. Ενώ το φώς της αλήθειας φαίνονταν ότι είχε εγκατα-

λείψει τους ανθρώπους, υπήρχαν ψυχές που αναζητούσαν το φώς,

ψυχές γεμάτες αμηχανία και θλίψη. Διψούσαν να γνωρίσουν τον

αληθινό Θεό και να έχουν κάποια βεβαιότητα ζωής πέρα από τον

τάφο

Καθώς οι Ιουδαίοι απομακρύνθηκαν από το Θεό, η πίστη ε-

λαττώθηκε και η ελπίδα είχε πάψει σχεδόν να φωτίζει το μέλλον.

Τα λόγια των προφητών έγιναν ακατανόητα. Για τις λαϊκές μάζες

ο θάνατος ήταν ένα φρικτό μυστήριο. Πέρα από αυτόν υπήρχε α-

βεβαιότητα και βαθειά θλίψη. Δεν ήταν μόνο η θρηνωδία των μη-

τέρων της Βηθλεέμ, αλλά και η κραυγή από τη μεγάλη καρδιά της

ανθρωπότητας που είχε ακούσει ο προφήτης πριν από αιώνες ανα-

φερόμενος στη φωνή της Ραμά: «Φωνή ηκούσθη εν Ραμά, θρήνος

και κλαυθμός και οδυρμός πολύς η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής

και δεν ήθελε να παρηγορηθή, διότι δεν υπάρχουσι.» (Ματθ. 2:18.)

Στον τόπο και στη σκιά του θανάτου οι άνθρωποι κάθονταν α-

παρηγόρητοι. Με μάτια γεμάτα προσδοκία περίμεναν την έλευση

του Λυτρωτή που θα σκόρπιζε τα σκοτάδια και θα καθιστούσε το

μυστήριο του μέλλοντος φανερό.

΄Εξω από το εβραϊκό έθνος υπήρχαν άνθρωποι που μίλησαν εκ

των προτέρων την εμφάνιση ενός θείου δασκάλου. Επειδή οι άνθρω-

ποι αυτοί αναζητούσαν την αλήθεια, τους χορηγήθηκε η έμπνευση.

Ο ένας μετά τον άλλο παρουσιάστηκαν σαν φωτεινά αστέρια στο
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σκοτεινό στερέωμα και τα προφητικά τους λόγια άναψαν την ελπίδα

στην καρδιά χιλιάδων εθνικών.

Πριν από εκατοντάδες χρόνια η Αγία Γραφή είχε μεταφραστεί

στα ελληνικά, τη γλώσσα που μιλούσαν ς” ολόκληρη τη ρωμαϊκή[17]

αυτοκρατορία. Καθώς οι Ιουδαίοι ήταν διεσπαρμένοι παντού, κατά

κάποιο τρόπο μοιράζονταν την προσδοκία του ερχομού του Μεσσία

με τους Εθνικούς. Ανάμεσα σε αυτούς που οι Ιουδαίοι ονόμαζαν

ειδωλολάτρες, υπήρχαν άνθρωποι που κατανοούσαν τις προφητε-

ίες της Γραφής για το Μεσσία καλύτερα από ότι οι δάσκαλοι του

Ισραήλ. Υπήρχαν μερικοί που Τον περίμεναν σαν ελευθερωτή από

την αμαρτία. Φιλόσοφοι προσπάθησαν να διεισδύσουν στα μυστήρια

του ιουδαϊκού θρησκευτικού συστήματος. Ο φανατισμός όμως των

Ιουδαίων εμπόδιζε τη διάδοση του φωτός. Με την πρόθεση να κρα-

τήσουν το διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτούς και στα άλλα έθνη, ήταν

απρόθυμοι να μεταδώσουν στους άλλους λαούς τη γνώση που α-

κόμη κατείχαν για τη συμβολική λατρεία. ΄Επρεπε να έρθει ο πραγ-

ματικός ερμηνευτής, Εκείνος τον οποίο συμβόλιζαν όλοι οι τύποι.

Εκείνος έπρεπε ο ίδιος να εξηγήσει τη σημασία τους.

Ο Θεός μίλησε στον κόσμο με τη φύση, με τύπους και σύμβολα,

με τους πατριάρχες και με τους προφήτες. Τα μαθήματα έπρεπε να

δοθούν στην ανθρωπότητα σε ανθρώπινη γλώσσα. Ο ΄Αγγελος της

Διαθήκης έπρεπε να μιλήσει. Η φωνή Του έπρεπε να ακουστεί στο

ναό Του. Ο Χριστός έπρεπε να έρθει για να μιλήσει με λόγια που ο

κόσμος θα καταλάβαινε καθαρά, με όλη τους τη σημασία. Εκείνος,

η Πηγή της αλήθειας, έπρεπε να ξεχωρίσει την αλήθεια από τα

λεγόμενα των ανθρώπων, τα σκύβαλα που είχαν καταστρέψει την

επιρροή της αλήθειας. Οι αρχές της διακυβέρνησης του Θεού και το

σχέδιο της σωτηρίας έπρεπε να διατυπωθούν καθαρά. Τα μαθήματα

της Παλαιάς Διαθήκης έπρεπε να εξηγηθούν λεπτομερώς στους

ανθρώπους.

Ανάμεσα στους Ιουδαίους υπήρχαν ακόμη ακλόνητοιάνθρωποι,

απόγονοι της άγιας εκείνης γενιάς που είχε διατηρήσει τη γνώση

του Θεού. Αυτοί έτρεφαν ακόμη την ελπίδα της υπόσχεσης που

είχε δοθεί στους πατέρες τους. Δυνάμωναν την πίστη τους στηρι-

ζόμενοι στη διαβεβαίωση του Μωυσή: «Κύριος ο Θεός σας θέλει

αναστήσει εις εσάς Προφήτην εκ των αδελφών σας, ως εμέ Αυτού

θέλετε ακούει κατά πάντα όσα αν λαλήση πρός εσάς.» (Πράξ. 3:22.)

Διάβαζαν πάλι πως ο Κύριος θα έχριζε Εκείνον όπως και ο ίδιος
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είπε «δια να ευαγγελίζωμαι εις τους πτωχούς. δια να ιατρεύσωτους

συντετριμμένους την καρδίαν, δια να κηρύξω ελευθερίαν εις τους

αιχμαλώτους, και άνοιξιν δεσμωτηρίου εις τους δέσμιους δια να κη-

ρύξω ενιαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου.» (Ης. 61:1, 2.) Διάβαζαν

πως Εκείνος θα «βάλη κρίσιν εν τη γή, και αι νήσοι θέλουσι προ-

σμένει τον νόμον Αυτού» (Ης. 42:4) και ότι «τα έθνη θέλουσιν [18]

ελθεί εις το φώς Σου, και οι βασιλείς εις την λάμψιν της ανατολής

Σου.» (Ης. 60:3.)

Αυτά τα λόγια του ετοιμοθάνατου Ιακώβ τους γέμιζαν με ελ-

πίδα: «Δεν θέλει εκλείψει σκήπτρον εκ του Ιούδα, ουδέ νομοθέτης

εκ μέσου των ποδών αυτού, εωσού έλθη ο Σηλώ.» (Γέν. 49:10.)

Η ολοένα εξασθενούσα δύναμη του Ισραήλ μαρτυρούσε ότι η έλευ-

ση του Μεσσία πλησίαζε. Η προφητεία του Δανιήλ περιέγραφε τη

δόξα της βασιλείας Του που θα διαδέχονταν όλα τα βασίλεια της

Γής. «Αύτη δε, θέλει διαμένει εις τους αιώνας,» έλεγε ο προφήτης.

(Δαν. 2:44.) Ενώ λίγοι καταλάβαιναν τη φύση της αποστολής του

Χριστού, σχεδόν όλοι προσδοκούσαν την έλευση ενός πανίσχυρου

άρχοντα που θα έρχονταν να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του στο

Ισραήλ και να παρουσιαστεί σαν Λυτρωτής στα έθνη.

Το πλήρωμα του χρόνου είχε φθάσει. Η ανθρωπότητα, διεφθαρ-

μένη από ολόκληρους αιώνες παρανομίας, είχε κάνει αναγκαία την

έλευση του Λυτρωτή. Ο Σατανάς είχε εργαστεί εντατικά για να κα-

ταστήσει βαθύ και αδιαπέραστο το χάσμα μεταξύ Γής και Ουρανού.

Με τις απάτες του είχε ενθαρρύνει τους ανθρώπους στην αμαρτία.

Ο σκοπός του ήταν να εξαντλήσει την υπομονή του Θεού και να

εξαλείψει την αγάπη Του για τους ανθρώπους, ώστε ο κόσμος να

εγκαταλειφθεί στη σατανική δικαιοδοσία.

Ο Σατανάς προσπαθούσε να αποκλείσει από τους ανθρώπους

κάθε επίγνωση Θεού, να αποσπάσει την προσοχή τους από το ναό

του Θεού και να εγκαθιδρύσει τη δική του βασιλεία Ο αγώνας του

για την υπεροχή φαινόταν να είχε μάλλον επιτύχει. ΄Ομως σε κάθε

γενεά ο Θεός έχει τους αντιπροσώπους Του. Ακόμη και μεταξύ

των ειδωλολατρών, υπήρχαν άνθρωποι που ο Χριστός χρησιμοπο-

ίησε για να ανυψώσει τον κόσμο από την αμαρτία και την εξαχρε-

ίωση. Αυτοί οι άνθρωποι περιφρονήθηκαν και μισήθηκαν. Πολλοί

από αυτούς υπέστησαν βίαιο θάνατο. Γίνονταν όλο και πιο βαθιέςοι

σκοτεινές σκιές με τις οποίες ο Σατανάς είχε καλύψει τον κόσμο.
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Επί αιώνες ο Σατανάς είχε απομακρύνει με την ειδωλολατρία

τους ανθρώπους από το Θεό. Ο μεγάλος του θρίαμβος όμως επήλ-

θε όταν κατόρθωσε να διαφθείρει την πίστη του λαού του Ισραήλ.

Προσκολλημένοι στο δικό τους τρόπο λατρείας, οι εθνικοί είχαν

χάσει την επίγνωση του αληθινού Θεού και έγιναν περισσότερο

διεφθαρμένοι. Το ίδιο έγινε και με τον λαό του Ισραήλ. Η ιδέα ότι

ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί με τα έργα του ήταν η βάση όλων των

ειδωλολατρικών θρησκειών. Τώρα είχε εισχωρήσει και στην ιουδα-

ϊκή θρησκεία. Ο Σατανάς είχε αναμίξει την λανθασμένη αυτή αρχή,[19]

γνωρίζοντα ότι οπουδήποτε εφαρμόζεται δεν υπάρχει φραγμός για

την αμαρτία.

Η αγγελία της σωτηρίας μεταδίδεται στους ανθρώπους από τους

ανθρώπους. ΄Ομως οι Ιουδαίοι είχαν επιδιώξει να μονοπωλήσουν

την αλήθεια της αιώνιας ζωής. Είχαν συσσωρεύσει το ζωντανό

μάννα και έτσι το διέφθειραν. Η θρησκεία που προσπάθησαν να

κρατήσουν αποκλειστικά για τον εαυτό τους κατήντησε σκανδα-

λώδης. Υπέκλεβαν το Θεό από τη δόξα Του και εξαπατούσαν τον

κόσμο με ένα κίβδηλο Ευαγγέλιο. Αρνούμενοι να υποταχθούν στο

Θεό για τη σωτηρία του κόσμου, έγιναν όργανα του Σατανά για

την καταστροφή του κόσμου.

Ο λαός που ο Θεός είχε καλέσει να γίνουν «ο στύλος και το

εδραίωμα της αλήθειας,» είχαν γίνει αντιπρόσωποι του Σατανά. ΄Ε-

καναν το έργο που εκείνος επιθυμούσε να κάνουν, δίνοντας μια

ψευδή εικόνα του χαρακτήρα του Θεού και κάνοντας τον κόσμο

να Τον βλέπει σαν τύραννο. Οι ίδιοι οι ιερείς που υπηρετούσαν

στο ναό είχαν χάσει από τα μάτια τους τη σημασία της λειτουργίας

που εκτελούσαν. Είχαν πάψει να διακρίνουν πίσω από τα σύμβο-

λα το πραγματικό αντικείμενο. Η προσφορά των θυσιών έμοιαζε

με θεατρινισμό. Οι λειτουργίες που ο ίδιος ο Θεός είχε θεσπίσει,

κατήντησαν όργανα που σκοτείνιαζαν το νου και σκλήραιναν την

καρδιά. Ο Θεός δεν μπορούσε πια να κάνει τίποτε για τον άνθρωπο

με τα μέσα αυτά. Ολόκληρο το σύστημα έπρεπε να καταργηθεί.

Η απάτη της αμαρτίας είχε φθάσει στον κολοφώνα της. ΄Ολες

οι ψυχοφθόρες ενέργειες είχαν τεθεί σε εφαρμογή. Βλέποντας από

τον ουρανό τον κόσμο, ο Υιός του Θεού διέκρινε μόνο δυστυχία

και πόνο. Με λύπη είδε πως οι άνθρωποι είχαν γίνει θύματα της

σατανικής σκληρότητας. Με ευσπλαχνία παρατηρούσε αυτούς που

διαφθείρονταν, που θανατώνονταν και που χάνονταν αιωνίως. Είχαν
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εκλέξει έναν αρχηγό που τους έδεσε αιχμάλωτους στο άρμα του.

Αμήχανοι και πλανημένοι βάδιζαν σαν μια νεκρική πομπή προς την

αιώνια καταστροφή τους, προς το θάνατο όπου δεν υπάρχει ελπίδα

ζωής, προς την ατέλειωτη νύχτα χωρίς χαραυγή. Σατανικά όργανα

ενσωματώθηκαν με τους ανθρώπους. Τα σώματα των ανθρωπίνων

υπάρξεων, πλασμένα για κατοικία του Θεού, είχαν γίνει κατοικίες

δαιμόνων. Υπερφυσικές δυνάμεις καθοδηγούσαν τις αισθήσεις, τα

νεύρα, τα πάθη και τα όργανα των ανθρώπων σε σημείο που αυτο-

ί να ανέχονται τις πιο βδελυρές ασέλγειες. Η ίδια η σφραγίδα των

δαιμόνων ήταν τυπωμένη στην ανθρώπινη φυσιογνωμία. Τα πρόσω-

πα των ανθρώπων αντανακλούσαν την έκφραση των λεγεώνων του [20]

κακού από τις οποίες κατέχονταν. Αυτό το θέαμα αντίκριζε ο Λυ-

τρωτής από ψηλά. Τι θέαμα αντίκριζε η ΄Απειρη Αγνότητα!

Είχαν προάγει την αμαρτία σε επιστήμη και είχαν καθιερώσει

τη φαυλότητα σαν μέρος της θρησκείας. Η ανταρσία είχε ριζώσει

βαθειά στην καρδιά και η εχθρότητα του ανθρώπου εναντίον του

Ουρανού είχε φθάσει στον υπέρτατο βαθμό. Μπροστά σε όλο το

σύμπαν είχε αποδειχτεί ότι η ανθρωπότητα ήταν αδύνατο να υψωθεί

χωρίς το Θεό. ΄Ενα καινούργιο στοιχείο ζωής και δύναμης έπρεπε

να χορηγηθεί από Εκείνον που είχε δημιουργήσει τον κόσμο.

Με έντονο ενδιαφέρον οι αναμάρτητοι κόσμοι περίμεναν να δουν

το Δημιουργό Θεό να σηκώνεται για να καταστρέψει τους κατο-

ίκους της Γής. Αν ο Θεός ενεργούσε κατ” αυτόν τον τρόπο, ο
Σατανάς ήταν έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του με το

οποίο θα εξασφάλιζε για τον εαυτό του την υποταγή των ουρα-

νίων υπάρξεων. Διατείνονταν ότι οι αρχές της διακυβέρνησης του

Θεού καθιστούσαν τη συγνώμη Του αδύνατη. Αν ο κόσμος κατα-

στρέφονταν, θα διακήρυττε ότι οι κατηγορίες του είχαν αποδειχθεί

αληθινές. ΄Ηταν έτοιμος να κατηγορήσει το Θεό για να επεκτείνει

την ανταρσία του και στους άλλους κόσμους. Αλλά αντί να κα-

ταστρέψει τον κόσμο, ο Θεός έστειλε τον Υιό Του να σώσει την

ανθρωπότητα. Αν πρόκληση και διαφθορά βασίλευαν σε κάθε γω-

νιά της Γής, βρέθηκε όμως τρόπος για την επανόρθωση της Γής.

Στην πιο κρίσιμη στιγμή όπου ο Σατανάς φαίνονταν να θριαμβεύει,

ο Υιός του Θεού ήρθε με το μήνυμα της θείας χάρης. Κάθε ώρα και

στιγμή η αγάπη του Θεού εργάζονταν για την αμαρτωλή ανθρω-

πότητα Παρόλη τη δυστροπία των ανθρώπων, τα σημεία της χάρης

του Θεού διαρκώς γίνονταν φανερά. Και όταν ήρθε το πλήρωμα
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του χρόνου, η Θεότητα δοξάστηκε πλημμυρίζοντας τον κόσμο με

κύματα θεραπευτικής χάρης που δεν έμελλε να σταματήσουν ούτε

να αποσυρθούν παρά μόνο αφού το σχέδιο της σωτηρίας θα είχε

εκπληρωθεί.

Ο Σατανάς πανηγύριζε γιατί κατόρθωσε να αμαυρώσει την ει-

κόνα του Θεού στο πρόσωπο της ανθρωπότητας. Τότε ήρθε ο Ιησο-

ύς για να αποκαταστήσει στον άνθρωπο την εικόνα του Δημιουργο-

ύ του. Κανείς άλλος εκτός από το Χριστό δεν μπορεί να διαπλάσει

απ” αρχής το χαρακτήρα που καταστράφηκε από την αμαρτία. ΄Ηρθε
να εκδιώξει τα δαιμόνια που κατεύθυναν τη θέληση του ανθρώπου.

΄Ηρθε να μας βγάλει από τη λάσπη, να αποκαταστή- σει το θεϊκό[21]

πρωτότυπο στον παραμορφωμένο ανθρώπινο χαρακτήρα και να τον

εξωραΐσει με τη δική Του δόξα.[22]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Λουκ. 2:1-20. . .

Ο Βασιλιάς της δόξας ταπεινώθηκε πολύ για να πάρει την αν-

θρώπινη φύση. Τραχύ και απωθητικό ήταν το ανθρώπινο περιβάλ-

λον Του. Η δόξα Του καλύφτηκε για να μη γίνει η μεγαλειότητα της

εξωτερικής Του μορφής αντικείμενο έλξης για τους ανθρώπους. Α-

πέφυγε κάθε εξωτερική επίδειξη. Τα πλούτη, οι κοσμικές τιμές και

τα ανθρώπινα μεγαλεία δεν μπορούσαν ποτέ να σώσουν μια ψυχή

από το θάνατο. Ο Ιησούς είχε σκοπό να μη προσελκύσει τους αν-

θρώπους προς Αυτόν με κανένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Μόνο

η ομορφιά της ουράνιας αλήθειας έπρεπε να προσελκύσει αυτούς

που θα Τον ακολουθούσαν. Οι προφητείες προ πολλού είχαν μι-

λήσει για το χαρακτήρα του Μεσσία και ο ίδιος επιθυμούσε να Τον

δεχθούν με βάση τη μαρτυρία του λόγου του Θεού.

Οι άγγελοι, εκστασιασμένοι μπροστά στο σχέδιο της απο-

λύτρωσης, ανυπομονούσαν να δουν πως ο λαός του Θεού θα δέχον-

ταν τον Υιό Του, περιβεβλημένο την ανθρώπινη μορφή. ΄Αγγελοι

στάλθηκαν στη χώρα του εκλεκτού λαού. Οι άλλοι λαοί ήταν α-

πορροφημένοι από τους μύθους και τη λατρεία των ψευδών θεών.

Οι άγγελοι όμως ήρθαν στη χώρα όπου η δόξα του Θεού είχε φα-

νερωθεί και το φώς της προφητείας είχε λάμψει. ΄Ηρθαν αόρατοι

στην Ιερουσαλήμ και πήγαν σε αυτούς που είχαν ως αποστολή να

ερμηνεύουν τα ιερά κείμενα και στους λειτουργούς του ναού του

Θεού. ΄Ηδη είχε αγγελθεί η επικείμενη έλευση του Χριστού στον

ιερέα Ζαχαρία, καθώς λειτουργούσε μπροστά στο θυσιαστήριο. ΄Η-

δη, ο πρόδρομος του Χριστού είχε γεννηθεί και η αποστολή του

είχε επικυρωθεί με θαύματα και προφητείες. Τα νέα της γέννησής

του και η μεγάλη σημασία της αποστολής του είχαν διαδοθεί παν-

τού. Μολαταύτα η Ιερουσαλήμ δεν ετοιμάζονταν να υποδεχθεί το

Λυτρωτή της.

΄Εκπληκτοι οι ουράνιοι αγγελιοφόροι διαπίστωναν την αδιαφο-

ρία του λαού εκείνου στον οποίο ο Θεός είχε αναθέσει την γνω-

στοποίηση του φωτός της ιερής αλήθειαςστον κόσμο. Το ιουδαϊκό [23]

33
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έθνος είχε διατηρηθεί σαν μαρτυρία ότι ο Χριστός θα γεννιόταν α-

πό το σπέρμα του Αβραάμ, προερχόμενος από τη γενεά του Δαυίδ.

΄Ομως αγνοούσαν ότι η έλευσή Του πλησίαζε να πραγματοποιη-

θεί. Πρωί και βράδυ η καθημερινή θυσία στο ναό απεικόνιζε τον

Αμνό του Θεού. Ακόμη και εδώ,δεν γίνονταν καμιά προετοιμασία

για την υποδοχή Του. Οι ιερείς και οι δάσκαλοι του έθνους δεν

γνώριζαν ότι το σημαντικότερο γεγονός των αιώνων θα μεσολαβο-

ύσε από ώρα σε ώρα. Επαναλάμβαναν τις χωρίς νόημα προσευχές

τους και εκτελούσαν τα τυπικά της λατρείας για να τους βλέπουν

οι άνθρωποι. Απορροφημένοι από τις επιδιώξεις τους για πλούτη

και κοσμικές τιμές, ήταν τελείως ανέτοιμοι για την αποκάλυψη του

Σωτήρα Η ίδια αδιαφορία κυριαρχούσε σε ολόκληρη τη χώρα του

Ισραήλ όπου οι εγωιστικές και απορροφημένες από την κοσμικότη-

τα καρδιές έμεναν ασυγκίνητες από τη χαρά που έκανε τον Ουρανό

να σκιρτά. Ελάχιστοι περίμεναν να δουν τον Αόρατο. Σε αυτούς

λοιπόν στάλθηκε η αντιπροσωπεία του ουρανού.

΄Αγγελοι συνόδευαν τον Ιωσήφ και τη Μαρία καθώς ταξίδευαν

από το σπίτι τους στη Ναζαρέτ για την πόλη του Δαβίδ. Το διάταγ-

μα της αυτοκρατορικής Ρώμης για την απογραφή των υπηκόων της

αχανούς επικρατείας, περιλάβαινε και τους κατοίκους των λόφων

της Γαλιλαίος. Καθώς στο παρελθόν ο Κύρος είχε κληθεί στο

θρόνο μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας για να ελευθερώσει τους

αιχμαλώτους του Κυρίου, έτσι και ο Καίσαρας Αύγουστος έγινε

όργανο για να εκπληρωθεί ο σκοπός του Θεού, φέρνοντας τη μη-

τέρα του Ιησού στη Βηθλεέμ. Αυτή κατάγονταν από τη γενεά του

Δαβίδ και ο Υιός του Δαβίδ έπρεπε να γεννηθεί στην πόλη του

Δαβίδ. Από τη Βηθλεέμ, είπε ο προφήτης,«θέλει εξέλθει.

δια να ήναι ηγούμενος εν τω Ισραήλτου οποίου αι έξοδοι είναι

απ” αρχής, από ημερών αιώνος.» (Μιχ. 5:2.) Παρόλα αυτά στην
πόλη της βασιλικής καταγωγής τους, ο Ιωσήφ και η Μαρία δεν

αναγνωρίζονται ούτε τιμούνται. Κουρασμένοι και άστεγοι, διαβα-

ίνουν όλο το στενόδρόμο από την πύλη της πόλης μέχρι την ανα-

τολική της άκρη, αναζητώνταςμάταια να βρουν ένα μέρος όπου να

αναπαυθούν τη νύχτα. Δεν υπάρχει τόπος για αυτούς στο γεμάτο

πανδοχείο του χωριού. Βρίσκουν τελικά καταφύγιο σε ένα εξαθλιω-

μένο υπόστεγο όπου στεγάζονταν ζώα και μέσα σε αυτό, γεννιέται

ο Λυτρωτής
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Οι άνθρωποι δεν το ξέρουν, αλλά η είδηση πλημμυρίζει τους Ου-

ρανούς με αγαλλίαση. Με βαθύτατο και τρυφερότατο ενδιαφέρον οι

άγιες αυτές υπάρξεις από τον κόσμο του φωτός έλκονται προς τη [24]

γή Ολόκληρος ο κόσμος γίνεται λαμπρότερος από την παρουσία

του Λυτρωτή. Πάνω στους λόφους της Βηθλεέμ συγκεντρώνονται

αμέτρητα πλήθη αγγέλων. Περιμένουν το σύνθημα για να αναγγε-

ίλουν τα χαρούμενα νέα στον κόσμο. Αν οι αρχηγοί του Ισραήλ

είχαν παραμείνει πιστοί στην αποστολή τους, θα είχαν συμμεριστεί

τη χαρά της αγγελίας της γέννησης του Χριστού. Τώρα οι άγγελοι

τους προσπερνούν.

Ο Θεός διακηρύττει: «Θέλω εκχέει ύδωρ επί τον διψώντα και

ποταμούς επί την ξηράν.» «Φώς ανατέλλει εν τω σκότει δια τους ευ-

θείς.» (Ης. 44:3, Ψαλμ. 112:4.) Σε εκείνους που αναζητούν το φώς

και το δέχονται με ευχαρίστηση, θα λάμψουν οι φωτεινές ακτίνες

από το θρόνο του Θεού.

Στα λιβάδια όπου ο Δαβίδ είχε οδηγήσει σαν παιδί τα κοπάδια

του, υπήρχαν τα βράδια ακόμη βοσκοί που φύλαγαν τα πρόβατα.

Στη σιγαλιά της νύχτας συνομιλούσαν για τον Αναμενόμενο Σω-

τήρα και προσεύχονταν για την έλευση του Βασιλιά στο θρόνο του

Δαβίδ. «Και ιδού, άγγελος Κυρίου εξαίφνης εφάνη εις αυτούς, και

δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς, και εφοβήθησαν φόβον μέγαν.

Και είπε προς αυτούς ο άγγελος. Μη φοβείσθε διότι ιδού, ευαγ-

γελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον

λαόν διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ Σωτήρ, όστις

είναι Χριστός Κύριος.»

Αυτά τα λόγια γεμίζουν το νου των βοσκών με ένδοξους οραμα-

τισμούς. Ο Ελευθερωτής έχει έρθει στον λαό του Ισραήλ! Δύναμη,

μεγαλοσύνη, θρίαμβος συνοδεύουν τον ερχομό Του. Ο άγγελος

πρέπει να τους προετοιμάσει για να αναγνωρίσουν το Σωτήρα τους

μέσα στη φτώχεια και στην ταπείνωση. «Και τούτο θέλει είσθαι το

σημείον εις εσάς,» τους είπε, «θέλετε ευρεί το βρέφος εσπαργανω-

μένον, κείμενον εν τη φάτνη.»

Ο ουράνιος αγγελιοφόρος είχε καθησυχάσει τους φόβους τους.

Τους είχε εξηγήσει πως θα εύρισκαν τον Ιησού. Με συγκινητική,

τρυφερή κατανόηση για την ανθρώπινη αδυναμία τους, έδωσε καιρό

σε αυτούς ώστε να συνηθίσουν στη θεϊκή ακτινοβολία. Τότε, η

χαρά και η δόξα δεν μπορούσαν να κρυφτούν. Ολόκληρη η πεδιάδα
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φωτίστηκε από τη λάμψη της ουράνιας στρατιάς. Η Γή σίγησε και

ο Ουρανός ζύγωσε για να ακούσει τον ύμνο:

«Δόξα εν υψίστοις Θεώ

Και επί γής ειρήνη,

εν ανθρώποις ευδοκία»

[25]

Ω, αν μπορούσε σήμερα η ανθρώπινη οικογένεια να αναγνω-

ρίσει αυτό τον ύμνο! Η αγγελία που δόθηκε τότε, η μελωδία που

ακούστηκε, θα μπορούσε να αντηχεί μέχρι τα τέλη των αιώνων και

ως τα πέρατα της Γής. ΄Οταν «ανατείλη ο ΄Ηλιος της Δικαιοσύνης,

με ίασιν εν ταις πτέρυξιν Αυτού» (Μαλ. 4:2,) αυτός ο ίδιος ύμνος

θα αντηχήσει και πάλι από ένα μεγάλο πλήθος «ως φωνή υδάτων

πολλών λεγόντων, «Αλληλούια, διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο

Παντοκρατωρ.» (Αποκ. 19:6.)

Καθώς οι άγγελοι εξαφανίστηκαν, το φώς έσβησε και οι σκιές

ξανάπεσαν πάνω στους λόφους της Βηθλεέμ. Η πιο λαμπρή εικόνα

που μπόρεσαν ποτέ να ατενίσουν ανθρώπινα μάτια, παρέμεινε στη

μνήμη των ποιμένων. «Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν απ” αυ-
τών εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι οι ποιμένες είπον προς αλλήλους.

Ας υπάγωμεν λοιπόν εις Βηθλεέμ, και ας ίδωμεν το πράγμα τούτο

το γεγονός, το οποίον ο Κύριος εφανέρωσεν εις ημάς. Και ήλθον

μετά σπουδής, και εύρον την τε Μαριάμ και τον Ιωσήφ, και το

βρέφος κείμενον εν τη φάτνη.»

Ξεκινώντας γεμάτοι χαρά, αφηγήθηκαν στους άλλους αν-

θρώπους τα όσα είδαν και άκουσαν. «Και πάντες οι ακούσαντες

εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς.

Η δε Μαριάμ εφύλαττε πάντας τους λόγους τούτους, διαλογιζο-

μένη περί αυτών εν τη καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες,

δοξάζοντες και υμνούντες τον Θεόν.» (Εδ. 18-20.)

Ο Ουρανός και η Γή δεν απέχουν μεταξύ τους σήμερα περισ-

σότερο από ότι την ημέρα που οι ποιμένες άκουσαν τον ύμνο των

αγγέλων. Η ανθρωπότητα και σήμερα είναι στον ίδιο βαθμό το αν-

τικείμενο της φροντίδας του Ουρανού όπως παλιότερα. Τότε, α-

πλοϊκοί άνθρωποι με απλές εργασίες συναντούσαν αγγέλους κατα-

μεσήμερα και συνομιλούσαν με ουράνιους αγγελιοφόρους μέσα τα

αμπέλια και στα χωράφια. Σε μας που βαδίζομε στις κοινές στράτες

της ζωής, ο Ουρανός μπορεί να είναι πολύ κοντά μας. ΄Αγγελοι από
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τις ουράνιες αυλές συντροφεύουν τα βήματα εκείνων που βαδίζουν

σύμφωνα με τις εντολές του Θεού.

Η ιστορία της Βηθλεέμ είναι ένα ανεξάντλητο θέμα. Εδώ κρύβε-

ται το «βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού.» (Ρωμ.

11:33.) Θαυμάζουμε τη θυσία του Σωτήρα που αντάλλαξε το θρόνο

του Ουρανού με τη φάτνη, τη συντροφιά και τη λατρεία των αγ-

γέλων με τα ζώα του στάβλου. Η παρουσία Του τιμά την ανθρώπινη

υπερηφάνεια και αυτοεξάρτηση. ΄Ομως αυτό το γεγονός δεν ήταν

παρά μόνο η αρχή της θαυμαστής συγκατάβασής Του. Θα ήταν μία [26]

ανυπολόγιστη σχεδόν ανυπολόγιστη ταπείνωση για τον Υιό του

Θεού αν έπαιρνε την ανθρώπινη φύση, τότε που ζούσε ακόμηο Αδάμ

αθώος στην Εδέμ. Αλλά ο Χριστός καταδέχτηκε να ενανθρωπιστεί

τότε που η ανθρώπινη φυλή είχε εξασθενίσει έπειτα από τέσσερες

χιλιάδες χρόνια αμαρτίας. ΄Οπως κάθε απόγονος του Αδάμ, δέχτηκε

και Αυτός τις επιπτώσεις του έργου του μεγάλου νόμου της κλη-

ρονομικότητας. Ποιές ήταν αυτές οι επιπτώσεις φαίνονται στη ζωή

των επιγείων προγόνων Του. ΄Ηρθε με αυτή την κληρονομικότητα

για να μοιραστεί τις λύπες και τους πειρασμούς μας και για να μας

δώσει ένα παράδειγμα της αναμάρτητης ζωής.

Στον Ουρανό, ο Σατανάς εχθρεύθηκε το Χριστό για τη θέση

που κατείχε στις αυλές του Θεού. Τον μίσησε περισσότερο όταν ο

ίδιος εκθρονίστηκε. Μίσησε Εκείνον που ανέλαβε να απολυτρώσει

την αμαρτωλή ανθρώπινη φυλή. ΄Ομως σε αυτό τον κόσμο όπου ο

Σατανάς διεκδικούσε την κυριαρχία, ο Θεός επέτρεψε στον Υιό

Του να έρθει σαν ένα ανυπεράσπιστο βρέφος, υποκείμενο στις αν-

θρώπινες αδυναμίες. Του επέτρεψε να αντιμετωπίσει τους κινδύνους

της ζωής μαζί με τους άλλους ανθρώπους, να αγωνιστεί με τον εν-

δεχόμενο κίνδυνο της αποτυχίας και της αιώνιας απώλειας όπως

κάθε άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται.

Η καρδιά ενός επίγειου πατέρα είναι όλο λαχτάρα για το γιό του.

Βλέπει το πρόσωπο του μικρού του παιδιού και τρέμει στη σκέψη

των κινδύνων της ζωής. Επιθυμεί να προστατεύσει το πολύτιμο

βλαστάρι του από τη δύναμη του Σατανά, να το προφυλάξει από

τους πειρασμούς και τους αγώνες. Ο Θεός όμως έδωσε το μονογενή

Του Υιό για να αντιμετωπίσει ένα σκληρότερο ακόμη αγώνα και ένα

φοβερότερο κίνδυνο ώστε η οδός της ζωής να εξασφαλισθεί για τα

δικά μας παιδιά. «Αύτη είναι η αγάπη του Θεού.» Θαυμάζουν οι

Ουρανοί καιέμεινε κατάπληκτη η Γή! [27]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Λουκ. 2:21-38.

Περίπου σαράντα μέρες μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Ιω-

σήφ και η Μαρία Τον έφεραν στην Ιερουσαλήμ για να Τον παρου-

σιάσουν στον Κύριο και να προσφέρουν την απαιτούμενη θυσία.

Αυτό ήταν σύμφωνα με τον ιουδαϊκό νόμο καιο Χριστός, σαν αντι-

καταστάτης του ανθρώπου, έπρεπε να συμμορφωθεί με κάθε λεπτο-

μέρεια του νόμου. ΄Ηδη είχε υποβληθεί στην τελετή της περιτομής

που ήταν η εγγύηση της υπακοής Του στο νόμο.

Σαν προσφορά από το μέρος της μητέρας ο νόμος απαιτούσε

ένα χρονιάρικο αρνί για ολοκαύτωμα και ένα νεοσσό περιστεριού

ή τρυγόνι σαν προσφορά περί αμαρτίας. Ο νόμος επέτρεπε όμως

στους πολύ φτωχούς γονείς αντί για αρνί να φέρουν ένα ζευγάρι

τρυγόνια ή ένα ζευγάρι νεοσσούς περιστεριών, ένα για ολοκαύτωμα

και ένα για προσφορά περί αμαρτίας και αυτά γίνονταν δεκτά.

Οι προσφορές που έφερναν στον Κύριο έπρεπε να είναι άμωμες.

Αυτές οι προσφορές αντιπροσώπευαν το Χριστό και είναι φανερόα-

πό αυτό το γεγονός ότι ο Χριστός δεν παρουσίαζε κανένα απολύτως

φυσικό ελάττωμα. ΄Ηταν «αμνός άμωμος και άσπιλος.» (Α” Πέτρ.
1:19.) Η φυσική διαμόρφωσή Του δεν είχε καμιά ατέλεια. Το σώμα

Του ήταν γερό και υγιές. Καθ”όλη τη ζωή Του βάδιζε σύμφωνα
με τους νόμους της φύσης. Φυσικά και πνευματικά ήταν ένα πα-

ράδειγμα του τι ο Θεός σχεδίαζε να είναι ολόκληρη η ανθρωπότητα

υπακούοντας στο νόμο Του.

Η αφιέρωση του πρωτότοκου παιδιού είχε την προέλευσή της

από τα πολύ παλιά χρόνια. Ο Θεός είχε υποσχεθεί να δώσει τον

Πρωτότοκο του Ουρανού για να σώσει τους αμαρτωλούς. Αυτό το

δώρο έπρεπε να αναγνωριστεί από κάθε οικογένεια με την αφιέρωση

του πρωτότοκου γιού της. Αυτός ο γιός ήταν αφιερωμένος στην

ιεροσύνη, σαν αντιπρόσωπος του Χριστού μεταξύ των ανθρώπων.

Κατά την απελευθέρωση του Ισραήλ από την Αίγυπτο, ο Θε-

ός και πάλι διέταξε την αφιέρωση των πρωτοτόκων. Ενώ οι υιοί

του Ισραήλ ήταν αιχμάλωτοι των Αιγυπτίων, ο Θεός υπέδειξε στο[28]

38
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Μωυσή να παρουσιαστεί στο Φαραώ, το βασιλιά της Αίγυπτου και

να πει: «Ούτω λέγει Κύριος υιός Μου είναι, πρωτότοκός Μου, ο

Ισραήλ και προς σε λέγω, Εξαπόστειλον τον υιόν Μου, δια να Με

λατρεύση και εάν δεν θέλης να εξαποστείλης αυτόν, ιδού Εγώ θέλω

θανατώσει τον υιόν σου, τον πρωτότοκόν σου.»’, Εξ. 4:22, 23.)

Ο Μωυσής γνωστοποίησε στο Φαραώ το μήνυμα του Θεού. Αλ-

λά η απάντηση του υπερήφανου βασιλιά ήταν: «Τις είναι ο Κύριος,

εις του οποίου την φωνήν θέλω υπακούσει, ώστε να εξαποστείλω

τον Ισραήλ· Δεν γνωρίζω τον Κύριον και ουδέ τον Ισραήλ θέλω

εξαποστείλει. ’, Εξ. 5:2.) Ο Κύριος εργάστηκε για το λαό Του

με σημεία και θαύματα, πατάσσοντας το Φαραώ με φοβερές τιμω-

ρίες. Τελικά στάλθηκε ο εξολοθρευτής άγγελος να θανατώσει τα

πρωτότοκα των ανθρώπων και των ζώων μεταξύ των Αιγυπτίων.

Για να αποφύγουν αυτή την κρίση οι Ισραηλίτες είχαν διαταχθεί

να ραντίσουν το ανώφλιο και τους παραστάτες του σπιτιού τους με

το αίμα ενός σφαγμένου αρνιού. Κάθε σπίτι έπρεπε να σημαδευ-

τεί έτσι ώστε ο άγγελος που έρχονταν με θανατική αποστολή να

προσπεράσει τα σπίτια των Ισραηλιτών.

Αφού έστειλε αυτή την τιμωρία στην Αίγυπτο, ο Θεός είπε στο

Μωυσή: «Καθιέρωσον εις Εμέ παν πρωτότοκον . . . από ανθρώπου

έως κτήνους ιδικόν Μου είναι τούτο» ’, Εξοδ. 13:2.) «Επειδή καθ”
ήν ημέραν επάταξα παν πρωτότοκον εν τη γή της Αιγύπτου, η-

γίασα εις Εμαυτόν παν πρωτότοκον εν τω Ισραήλ, από ανθρώπου

έως κτήνους Εμού θέλουσιν είσθαι. Εγώ είμαι ο Κύριος.» (Αριθ.

3:13.) Αφού καθιερώθηκε η λειτουργία της σκηνής του μαρτυρίου,

ο Κύριος εξέλεξε τη φυλή του Λευί στη θέση των πρωτοτόκων

του Ισραήλ για να υπηρετούν στο θυσιαστήριο. ΄Ομως και στην πε-

ρίπτωση αυτή, τα πρωτότοκα τέκνα του Ισραήλ ανήκαν στον Κύριο

και έπρεπε να εξαγοραστούν.

Ο νόμος της εμφάνισης του πρωτότοκου παιδί ενώπιον του Κυ-

ρίου είχε αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Ενώ αποτελούσε ανάμνηση

της θαυμάσιας απελευθέρωσης που έκανε ο Θεός στο λαό του Ισ-

ραήλ, προεικόνιζε και μία μεγαλύτερη λύτρωση που θα πραγματο-

ποιούσε ο Μονογενής Υιός του Θεού. ΄Οπως το ραντισμένο αίμα

στους παραστάτες της πόρτας είχε σώσει τους πρωτότοκους του

Ισραήλ, έτσι και το αίμα του Σωτήρα έχει τη δύναμη να σώσει τον

κόσμο.
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Πόσο σημαντική λοιπόν ήταν η παρουσίατου Χριστού στο να-

ό! Αλλά ο ιερέας δεν μπόρεσε να δει τίποτε πίσω από το κάλυμμα.[29]

Δεν διέκρινε το μυστήριο που κρύβονταν πέρα απ” αυτό. Η αφιέρω-
ση των βρεφών ήταν μία συνηθισμένη σκηνή. Κάθε μέρα ο ιερέας

έπαιρνε τα χρήματα της εξαγοράς καθώς οι γονείς παρουσίαζαν τα

παιδιά τους στον Κύριο. Καθημερινά εκτελούσε τη μονότονη ερ-

γασία του χωρίς να δίνει και πολλή προσοχή στα νήπια ή στους

γονείς, εκτός αν έβλεπε κανένα διακριτικό που φανέρωνε ότι οι γο-

νείς ήταν πλούσιοι ή ότι προέρχονταν από ανώτερη τάξη. Ο Ιωσήφ

και η Μαριάμ ήταν φτωχοί. ΄Οταν ήρθαν με το βρέφος τους, το

μόνο που πρόσεξαν οι ιερείς ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα από

τη Γαλιλαία, ντυμένοι με τα πιο ταπεινά ρούχα. Τίποτε το ελκυ-

στικό δεν είχαν στην εμφάνισή τους και η προσφορά που έφεραν

ανταποκρινόταν στη φτωχότερη τάξη.

Ο ιερέας έκανε την καθιερωμένη ιεροτελεστία. Πήρε το παιδί

στα χέρια του και το ύψωσε μπροστά στο θυσιαστήριο. Αφού το

επέστρεψε στη μητέρα του, έγραψε το όνομα «Ιησούς» στο βιβλίο

των πρωτοτόκων. Ούτε καν πέρασε από το μυαλό του, ότι κρα-

τούσε στα χέρια του τη Μεγαλειότητα του Ουρανού, το Βασιλιά

της δόξας. Ο ιερέας ούτε καν σκέφτηκε ότι αυτό το Βρέφος ήταν

Εκείνος για τον οποίο ο Μωυσής είχε γράψει. «Κύριος ο Θεός

σας θέλει αναστήσει εις εσάς Προφήτην εκ των αδελφών σας ως

εμέ Αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα αν λαλήση προς εσάς.»

(Πράξ. 3:22.) Ούτε που φαντάστηκε ότι το νήπιο αυτό ήταν Εκε-

ίνος του οποίου τη δόξα είχε ζητήσει να δει ο Μωυσής. Κάποιος

μεγαλύτερος από το Μωυσή βρίσκονταν στα χέρια του ιερέα και

καθώς καταχωρούσε το όνομα του παιδιού, καταχωρούσε το όνο-

μα Εκείνου που ήταν το θεμέλιο της ιουδαϊκής οικονομίας. Αυτό

το όνομα έμελλε να σημάνει τη θανατική επικύρωση της ιουδαϊκής

οικονομίας επειδή το σύστημα των θυσιών και των προσφορών ε-

ίχε παλιώσει. Ο τύπος κόντευε τώρα να συναντηθεί με το αντίτυπό

του, η σκιά με την υποκειμενική της ουσία.

Αν και η παρουσία του Θεού είχε απομακρυνθεί από το αγια-

στήριο, το Βρέφος όμως της Βηθλεέμ είχε περιβληθεί τη δόξα μπρο-

στά στην οποία οι άγγελοι υποκλίνονται. Το αθώο εκείνο Βρέφος

ήταν το «σπέρμα» που ο Θεός είχε υποσχεθεί και στο οποίο α-

πέβλεπε το πρώτο θυσιαστήριο στην πύλη του παραδείσου. Αυτός

ήταν ο Σηλώ. ο δότης της ειρήνης. Αυτός ήταν που συστήθηκε στο
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Μωυσή με το όνομα Ο ΩΝ. ΄Ηταν Εκείνος που έγινε οδηγός του

λαού του Ισραήλ μέσα από τη στήλη της νεφέλης και του πυρός.

΄Ηταν αυτός για τον οποίο οι προφήτες μίλησαν πριν από πολλά

χρόνια. ΄Ηταν ο Πόθος όλων των εθνών, η Ρίζα και το Γένος του

Δαβίδ, ο Αστήρ ο Λαμπρός και ο Ορθρινός. Το όνομα του ανίσχυ- [30]

ρου εκείνου Βρέφους, γραμμένο στα κατάστιχα του Ισραήλ σαν

ένας αδελφός μας, ήταν η ελπίδα της αμαρτωλής ανθρωπότητας.

Το Βρέφος για το οποίο είχε πληρωθεί η τιμή της εξαγοράς, ήταν

Εκείνος που θα πλήρωνε την εξαγορά όλου του κόσμου. ΄Ηταν ο

πραγματικός «μέγας ιερεΰς επί τον οίκον του Θεού,» η κεφαλή μιάς

αμετάθετης ιεροσύνης, ο Μεσίτης «εν δεξιά της Μεγαλωσύνης εν

υψηλοίς.» (Εβρ. 10:21, 7:24, 1:3.)

Τα πνευματικά πράγματα πνευματικώς ανακρίνονται. Στο ναό ο

Υιός του Θεού αφιερώθηκε στο έργο το οποίο είχε έρθει να κάνει.

Ο ιερέας Τον είδε σαν ένα οποιοδήποτε άλλο βρέφος. Αν και αυτός

δεν είδε ούτε αισθάνθηκε τίποτε το ασυνήθιστο, η πράξη του Θεού

να δώσει τον Υιό Του στον κόσμο αναγνωρίστηκε. Το ιδιαίτερο

εκείνο περιστατικό δεν πέρασε εντελώς απαρατήρητα. «Και ιδού,

ήτο άνθρωπός τις εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Συμεών και ο άν-

θρωπος ούτος ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορίαν

του Ισραήλ και Πνεύμα ΄Αγιον ήτο επ” αυτόν. Και ήτο εις αυτόν
αποκεκαλυμμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει ιδεί

θάνατον, πριν ίδη τον Χριστόν του Κυρίου.»

Καθώς ο Συμεών έμπαινε στο ναό, αντίκρισε μία οικογένεια να

προσφέρει το πρωτότοκό της στον ιερέα. Το παρουσιαστικό τους

φανέρωνε φτώχια. Ο Συμεών όμως κατάλαβε την προειδοποίηση

του Πνεύματος και ήταν βαθιά συγκινημένος από το γεγονός ότι

το Βρέφος που προσφέρονταν από τους γονείς στον Κύριο ήταν η

παρηγοριά του Ισραήλ, Εκείνος τον οποίο ήθελε να δει πολύ. Στον

έκπληκτο ιερέα, ο Συμεών φαίνονταν σαν μαγεμένος άνθρωπος. Το

Βρέφος είχε επιστραφεί στη Μαρία και ο Συμεών το πήρε στα χέρια

του και το παρουσίασε στο Θεό, ενώ μια πρωτόγνωρη χαρά γέμισε

την ψυχή του. Υψώνοντας το Βρέφος — Σωτήρα προς τον Ουρανό,

λέει: «Νυν απολύεις τον δούλον Σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα Σου,

εν ειρήνηδιότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν Σου, το οποίον

ητοίμασας ενώπιον πάντων των λαών φώς εις φωτισμόν των εθνών,

και δόξαν του λαού Σου Ισραήλ.» (Εδ. 29-32.)
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Το προφητικό πνεύμα αναπαύονταν επάνω ς” αυτό τον άνθρωπο
του. Καθώς ο Ιωσήφ και η Μαρία στέκονταν δίπλα του, απορώντας

για τα λόγια του, αυτός τους ευλόγησε και είπε στη Μαρία: «Ιδού,

Ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ, και

εις σημείον αντιλεγόμενον (και σου δε αυτής την ψυχήν ρομφαία

θέλει διαπεράσει ) δια να ανακαλυφθώσιν οι διαλογισμοί πολλών

καρδιών.»[31]

Και η ΄Αννα επίσης, μιά προφήτης, παρουσιάστηκε επίσης και

επιβεβαίωσε τη μαρτυρία που ο Συμεών έκανε για το Χριστό. Κα-

θώς ο Συμεών μιλούσε, στο πρόσωπό της έλαμψε μία θεϊκή δόξα

και εξέφρασε τις εγκάρδιες ευχαριστίες της που της επιτράπηκε να

δει τον Κύριο Ιησού Χριστό.

Αυτοί οι ταπεινοί προσκυνητές δεν είχαν μελετήσει μάταια τις

προφητείες. Εκείνοι που είχαν θέσεις αρχηγών και ιερέων στο Ισ-

ραήλ, μολονότι είχαν μπροστά τους τις πολύτιμες αποκαλύψεις της

προφητείας, δεν βάδιζαν στην οδό του Κυρίου.Τα μάτια τους δεν

ήταν ανοικτά για να ιδούν το Φώς της ζωής.

΄Ετσι συμβαίνει και σήμερα. Γεγονότα γύρω από τα οποία ε-

ίναι συγκεντρωμένη η προσοχή όλου του Ουρανού, περνούν απα-

ρατήρητα και η πραγματοποίησή τους δεν γίνεται αντιληπτή από

τους θρησκευτικούς αρχηγούς και τους προσκυνητές των οίκων

του Θεού. Οι άνθρωποι παραδέχονται το Χριστό σαν μία ιστορική

φυσιογνωμία, αλλά Τον απορρίπτουν σαν ζώντα Χριστό. Ο Χριστός

δεν αναγνωρίζεταισήμεραπερισσότερο μέσα στο λόγο Του για αυ-

τοθυσία, ούτε στο πρόσωπο των φτωχών και καταδυναστευομένων

που παρακαλούν ζητώντας βοήθεια, ούτε στο δίκαιο αγώνα που

συνεπάγεται φτώχεια, μόχθο και επίκριση, από ότι αναγνωρίζονταν

δύο περίπου χιλιάδες χρόνια πριν.

Η Μαρία διαλογίζονταν την ευρεία και απώτερη προφητεία του

Συμεών. Καθώς κοιτούσε το Βρέφος στην αγκαλιά της και ανα-

λογίζονταν τα λόγια που της είχαν πει οι βοσκοί της Βηθλεέμ, η

καρδιά της ξεχείλιζε από μιαευγνωμονούσα χαρά και λαμπρή ελ-

πίδα. Τα λόγια του Συμεών έφεραν στο νου της την προφητεία

του Ησαΐα: «Θέλει εξέλθει Ράβδος εκ του κορμού του Ιεσσαί, και

Κλάδος θέλει αναβή εκ των ριζών αυτού και το Πνεύμα του Κυρίου

θέλει αναπαυθή επ” Αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα
βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου Κυρίου. . . . Και

δικαιοσύνη θέλει είσθαι η ζώνη της οσφύος Αυτού, και πίστις και
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ζώνη των πλευρών Αυτού.» (Ης. 11:1-5.) «Ο λαός ο περιπατών εν

τω σκότει είδε φώς μέγα εις τους καθημένους εν γή σκιάς θανάτου,

φώς έλαμψεν επ” αυτούς. . . Διότι Παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υι-
ός εδόθη εις ημάς και η εξουσία θέλει είσθαι επί των ώμων Αυτού

και το όνομα Αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θε-

ός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, ΄Αρχων ειρήνης.» (Ης.

9:2-6.)

Η Μαρία όμως δεν καταλάβαινε ακόμη την αποστολή του Χρι-

στού. Ο Συμεών είχε προφητεύσει για Αυτόν ότι θα ήταν το φώς [32]

των εθνών καθώς και η δόξα του λαού Ισραήλ. ΄Ετσι και οι άγγελοι

είχαν αναγγείλει τη γέννηση του Σωτήρα σαν χαρμόσυνη είδηση

για όλους τους λαούς. Ο Θεός προσπαθούσε να μεταβάλει τη στενή

αντίληψη που είχαν οι Ιουδαίοι για το έργο του Μεσσία. ΄Ηθελε να

Τον βλέπουν οι άνθρωποι όχι μόνο σαν Απελευθερωτή του Ισρα-

ήλ, αλλά και σαν Λυτρωτή ολόκληρου του κόσμου. Πολλά χρόνια

θα περνούσαν όμως πριν και αυτή ακόμη η μητέρα του Χριστού

κατανοήσει την αποστολή Του.

Η Μαρία απέβλεπε στη βασιλεία του Μεσσία καθημένου στο

θρόνο του Δαβίδ, αλλά δεν διέκρινε το βάπτισμα των παθών με το

οποίο έπρεπε να εξασφαλιστεί ο θρόνος. Ο Συμεών της απεκάλυψε

ότι το πέρασμα του Μεσσία από αυτόν τον κόσμο δεν θα ήταν χωρίς

εμπόδια. «Και σου δε αυτής την ψυχήν ρομφαία θέλει διαπεράσει.»

Με τα λόγια αυτά ο φιλεύσπλαχνος Θεός κάνει στη Μητέρα του

Ιησού έναν υπαινιγμό για την αγωνία που εκείνη είχε ήδη αρχίσει

να υποφέρει προς χάρη Του.

Ο Συμεών είχε πει: «Ιδού, Ούτος κείται εις πτώσιν και εις α-

νάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ, και σημείον αντιλεγόμενον.» Για να

σηκωθούν οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να πέσουν. Και εμείς πρέπει

να πέσομε στο Βράχο και να θρυμματισθούμε πριν να υψωθούμε

εν Χριστώ. Το εγώ πρέπει να εκθρονισθεί, η υπερηφάνεια να τα-

πεινωθεί πριν να γνωρίσομε τη δόξα της πνευματικής βασιλείας. Οι

Ιουδαίοι δεν ήθελαν να δεχθούν την τιμή που αποκτάται με την

ταπείνωση. Γι” αυτό δεν θέλησαν να δεχθούν το Λυτρωτή τους.
΄Ηταν γι” αυτούς «σημείον αντιλεγόμενον.»
«Δια να ανακαλυφθώσιν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών.» Στο

φώς της ζωής του Σωτήρα αποκαλύπτονται οι καρδιές όλων, αρ-

χίζοντας από το Δημιουργό μέχρι τον άρχοντα του σκότους. Ο

Σατανάς παρέστησε το Θεό σαν εγωιστή και τύραννο που ζητά τα
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πάντα χωρίς να δίνει τίποτε, που απαιτεί την υπηρεσία των πλα-

σμάτων Του για τη δόξα Του χωρίς να υποβληθεί σε καμιά θυσία

για το καλό τους. Αλλά η προσφορά του Χριστού αποκαλύπτει την

καρδιά του Πατέρα. Αποκαλύπτει ότι οι σκέψεις του Πατέρα είναι

«βουλαί ειρήνης και ουχί κακού.» (Ιερ. 29:11.) Διακηρύσσει ότι ε-

νώ το μίσος του Θεού κατά της αμαρτίας είναι τόσο δυνατό όσο

ο θάνατος, η αγάπη Του για τον αμαρτωλό είναι δυνατότερη και

από το θάνατο. Αφού ανέλαβε το έργο της λύτρωσής μας, δεν θα

μας στερήσει τίποτεπου είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση του

έργου Του, όσο πολύτιμο και αν είναι. Καμιά αλήθεια απαραίτητη

για τη σωτηρία μας δεν θα κατακρατηθεί, κανένα θαύμα ελέους δεν

θα παραμεληθεί, καμία θεία ενέργεια δεν θα μείνει αχρησιμοποίητη.[33]

Χάρη προστίθεται στη χάρη και δώρο στο δώρο. ΄Ολο το θησαυρο-

φυλάκιο του Ουρανού είναι ανοικτό για αυτούς που προσπαθεί να

σώσει. Αφού συγκέντρωσε όλα τα πλούτη του σύμπαντος και άνοι-

ξε τις πηγές της άπειρης δύναμης, ο Θεός τα βάζει όλα στα χέρια

του Χριστού και λέει: «΄Ολα αυτά είναι για τον άνθρωπο. Χρησιμο-

ποίησε τα δώρα αυτά για να τον πείσεις ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη

αγάπη από τη δική Μου στον Ουρανό και στη Γή. Τη μεγαλύτερη

ευτυχία του θα τη βρει στην αγάπη Μου.»

Στο σταυρό του Γολγοθά, η αγάπη και η φιλαυτία ήρθαν αντι-

μέτωπες. Στο σταυρό έλαβε χώρα το αποκορύφωμα της αποκάλυ-

ψής τους. Ο Χριστός είχε ζήσει αποκλειστικά για να παρηγορεί και

να ευλογεί. Θανατώνοντάς Τον, ο Σατανάς αποκάλυψε την κακο-

ήθεια του μίσους του έναντι του Θεού. Απέδειξε ότι ο πραγματικός

σκοπός της ανταρσίας του ήταν να εκθρονίσει το Θεό και να κατα-

στρέψει Εκείνον ο οποίος απεκάλυψε την αγάπη του Θεού.

Με τη ζωή και το θάνατο του Ιησού φανερώνονται επίσης και οι

σκέψεις των ανθρώπων. Από τη φάτνη μέχρι το σταυρό, η ζωή του

Χριστού τους καλεί να απαρνηθούν τον εαυτό τους και να συμμερι-

στούν τα παθήματά Του. Απεκάλυψε τις προθέσεις των ανθρώπων.

Ο Ιησούς ήρθε με τη μαρτυρία του Ουρανού και όσοι άκουσαν

τη φωνή του Αγίου Πνεύματος προσελκύστηκαν από Αυτόν. Οι

λάτρες όμως του “εγώ” ανήκαν στη βασιλεία του Σατανά. Με τη
στάση που τήρησαν έναντι του Χριστού, όλοι θα δείξουν με τίνος

το μέρος ήταν. ΄Ετσι ο καθένας θα εκδώσει μόνος του τη δικαστική

απόφαση για τον εαυτό του.
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Την ημέρα της τελικής κρίσης, κάθε χαμένη ψυχή θα κατα-

λάβει τους λόγους που την ώθησαν να απορρίψει την αλήθεια. Θα

προβληθεί ο σταυρός και τον πραγματικό του χαρακτήρα θα τον

κατανοήσει κάθε διάνοια, ακόμη και όσοι σήμερα είναι τυφλωμένοι

από την αμαρτία. Στη θέα του Γολγοθά με το μυστηριακό του

Θύμα, οι αμαρτωλοί θα καταδικαστούν. Κάθε αστήρικτη δικαιολο-

γία θα εξαφανιστεί. Η ανθρώπινη αποστασία θα παρουσιαστεί με

όλο τον αποτρόπαιο χαρακτήρα της. Οι άνθρωποι θα δουν ποιά

ήταν η επιλογή τους. Κάθε απορία για την αλήθεια και την πλάνη

στη μακροχρόνια διαμάχη θα διασαφηνιστεί. Στο δικαστήριο του

σύμπαντος ο Θεός θα ανακηρυχτεί αθώος από κάθε κατηγορία για

την ύπαρξη και τη συνέχιση του κακού. Θα αποδειχτεί ότι τα θεία

διατάγματα δεν είναι συνεργοί της αμαρτίας. Δεν υπήρχε σφάλμα [34]

στην κυβέρνηση του Θεού, ούτε αιτία για δυσαρέσκεια ΄Οταν τα

απόκρυφα όλων των καρδιών αποκαλυφτούν, πιστοί και παραβάτες

θα διακηρύξουν ομόφωνα: «Δίκαιαι και αληθιναί αι οδοί Σου, Βα-

σιλεύ των αγίων. Τίς δεν θέλει Σε φοβηθή, Κύριε, και δοξάσει το

“ όνομά Σου· . . . Διότι αι κρίσεις Σου εφανερώθησαν.» (Αποκ.
15:3, 4.) [35]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 2.

«Αφού δε εγεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, επί η-

μερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού, Μάγοι από ανατολών ήλθον εις

Ιεροσόλυμα, λέγοντες: «Που είναι ο γεννηθείς Βασιλεύς των Ιου-

δαίων· Διότι είδομεν τον αστέρα Αυτού εν τη ανατολή, και ήλθομεν

δια να προσκυνήσωμεν Αυτόν.»

Αυτοί οι Μάγοι από την Ανατολή ήταν φιλόσοφοι. Ανήκαν σε

μια μεγάλη και σημαντική τάξη, που περιελάμβανε ανθρώπους ευγε-

νικής καταγωγής, πλούσιους και μορφωμένους. Ανάμεσα σε αυτο-

ύς ήταν πολλοί που εκμεταλλεύονταν την ευπιστία του λαού. ΄Αλ-

λοι ήταν άνθρωποι ευθείς που μελετούσαν τα σημεία της Θείας

Πρόνοιας στη φύση και τους εκτιμούσαν για την ακεραιότητα και

τη σοφία τους. Από αυτούς τους τελευταίους, οι Μάγοι ήρθαν να

δουν το Χριστό.

Το φώς του Χριστού πάντοτε λάμπει μέσα στα σκοτάδια

της ειδωλολατρίας. Καθώς εκείνοι οι σοφοί μελετούσαν τον ένα-

στρο ουρανό και προσπαθούσαν να κατανοήσουν το μυστήριο που

κρύβονταν στις φωτεινές τροχιές των ουρανίων σωμάτων, διέκρι-

ναν τη δόξα του Δημιουργού. Αναζητώντας μια σαφέστερη γνώση,

στράφηκαν στην εβραϊκή Γραφή. Στη χώρα τους φύλαγαν σα θη-

σαυρό τις προφητείες που μιλούσαν για την έλευση ενός θεϊκού

Δασκάλου. Ο Βαλαάμ ανήκε στην κατηγορία των μάγων αν και

κάποτε υπήρξε προφήτης του Θεού. Εμπνευσμένος από το ΄Αγιο

Πνεύμα, είχε προφητεύσει για την ευδαιμονία του Ισραήλ και την

εμφάνιση του Μεσσία. Με την παράδοση οι προφητείες του είχαν

περάσει από γενεά σε γενεά στο κύλισμα του χρόνου. Κατά ένα

σαφέστερο όμως τρόπο ο ερχομός του Χριστού είχε αποκαλυφτεί

στην Παλαιά Διαθήκη. Με χαρά οι Μάγοι έμαθαν ότι η έλευσή

Του πλησίαζε και ότι η γνώση της δόξας του Θεού θα γέμιζε όλο

τον κόσμο.[36]

46
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Οι σοφοί αυτοί είχαν δει ένα μυστηριώδες φώς στον ουρανό,

το ίδιο βράδυ που η δόξα του Θεού πλημμύρισε τους λόφους της

Βηθλεέμ. Καθώς το φώς έσβηνε, ένα φωτεινό αστέρι παρουσιάστη-

κε και προχωρούσε αργά στον ουρανό Δεν ήταν ούτε απλανής α-

στέρας, ούτε και πλανήτης. Το φαινόμενο αυτό κίνησε το ζωηρότε-

ρο ενδιαφέρον τους. Το αστέρι εκείνο ήταν μιαμακρινή συντροφιά

φωτεινών αγγέλων, αλλά οι σοφοί το αγνοούσαν. Μολαταύτα ήταν

πεπεισμένοι ότι το αστέρι είχε ιδιαίτερη σημασία για αυτούς. Ζήτη-

σαν τη συμβουλή των ιερέων και φιλοσόφων και ερεύνησαν τους

αρχαίους παπύρους. Η προφητεία του Βαλαάμ ανέφερε: «Θέλει α-

νατείλει άστρον εξ Ιακώβ και θέλει αναστηθή σκήπτρον εκ του

Ισραήλ.» (Αριθ. 24:17.) ΄Ηταν δυνατό αυτό το παράξενο αστέρι να

είχε σταλεί σαν προάγγελος Εκείνου του Αναμενομένου· Οι σο-

φοί δέχτηκαν με χαρά το φώς της ουρανόσταλτης αλήθειας. Το

φώς έλαμπε επάνω τους με φωτεινότερες ακτίνες. Με όνειρα τους

δόθηκαν οδηγίες να ξεκινήσουν σε αναζήτηση του νεογέννητου

΄Αρχοντα.

Καθώς ο Αβραάμ ξεκίνησε με πίστη στην πρόσκληση του Θεού

«μη εξεύρων που υπάγει» (Εβρ. 11:8). ΄Οπως ο λαός του Ισραήλ

ακολούθησε με πίστη τη στήλη της νεφέλης μέχρι τη Γή της Επαγ-

γελίας, έτσι και αυτοί οι Εθνικοί ξεκίνησαν να βρουν τον προσδο-

κώμενο Σωτήρα. Η ανατολική αυτή χώρα αφθονούσε σε πολύτιμα

πράγματα και οι Μάγοι δεν ξεκίνησαν με άδεια χέρια ΄Ηταν έθι-

μο να προσφέρουν δώρα σε ένδειξη σεβασμού στους πρίγκιπες ή

σε άλλα τιμητικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, οι Μάγοι έφε-

ραν σαν προσφορά τα πλουσιότερα δώρα που παρήγε η χώρα τους

για Εκείνον του οποίου το πρόσωπο έμελλε να ευλογήσει όλες οι

φυλές της Γής. ΄Ηταν ανάγκη να ταξιδεύουν τη νύχτα για να καθο-

δηγούνται από το άστρο. Οι ταξιδιώτες έσπαγαν τη μονοτονία της

μακρινής οδοιπορίας επαναλαμβάνοντας παραδόσεις και προφητικά

αποφθέγματα τα οποία αφορούσαν Εκείνον που αναζητούσαν. Κάθε

φορά που σταματούσαν να ξεκουραστούν, ερευνούσαν τις προφη-

τείες. ΄Οσο περνούσε ο καιρός, πείθονταν όλο και περισσότερο ότι

ο Θεός ήταν Εκείνος που τους οδηγούσε. Από τη μια μεριά είχαν

το άστρο που τους οδηγούσε σαν ένα εξωτερικό σημάδι και από

την άλλη την εσωτερική μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος που τους

ενέπνεε και τους γέμιζε την καρδιάμε ελπίδα. Το ταξίδιτους ήταν

ευχάριστο, αν και ήταν μακρινό.
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Είχαν πλέον φθάσει στη χώρα του Ισραήλ και κατέβαιναν το

όρος των Ελαιών με πρόσωπο την Ιερουσαλήμ, όταν το άστρο που[37]

τους οδηγούσε στο μακρινό τους ταξίδι, στάθηκε πάνω από το ναό

και έπειτα από λίγο εξαφανίστηκε.Προχωρούσαν γοργά με εμπιστο-

σύνη, βέβαιοι ότι το γεγονός της γέννησης του Μεσσία θα είναι

το χαρούμενο θέμα στα χείλη κάθε ανθρώπου. Ζητούν μάταια πλη-

ροφορίες. Μπαίνουν στην ΄Αγια Πόλη και κατευθύνονται στο ναό.

Με κατάπληξή τους δεν βρίσκουν κανένα που να ξέρει κάτι για το

νεογέννητο Βασιλιά. Οι ερωτήσεις τους δεν προκαλούν εκδηλώσεις

χαράς, αλλά μάλλον έκπληξης και φόβου, ανάμικτες με περιφρόνη-

ση.

Οι ιερείς είναι προσκολλημένοι στις παραδόσεις τους. Εξυμνο-

ύν τη θρησκεία τους και τη δική τους ευσέβεια, ενώ καταγγέλλουν

τους ΄Ελληνες και τους Ρωμαίους σαν ειδωλολάτρες και πιο αμαρ-

τωλούς από τους άλλους. Οι Μάγοι δεν είναι ειδωλολάτρες και

στα μάτια του Θεού στέκονται πιο ψηλά από τους ιερείς που ισχυ-

ρίζονται ότι Τον λατρεύουν. Για τους Ιουδαίους όμως, οι Μάγοι

είναι ειδωλολάτρες. Ακόμη και ανάμεσα στους διορισμένους θεμα-

τοφύλακες των Γραφών, οι αγωνιώδεις ερωτήσεις των Μάγων δεν

βρίσκουν κανένα αίσθημα συμπάθειας.

Η άφιξη των Μάγων γρήγορα διαδόθηκε στα Ιεροσόλυμα. Η

απροσδόκητη επίσκεψή τους προξένησε την έξαψη του λαού και

η είδηση έφθασε μέχρι τα ανάκτορα του Ηρώδη. Ο πανούργος Α-

δόμητης αναστατώθηκε με τον υπαινιγμό ενός πιθανού αντιπάλου.

Αμέτρητα εγκλήματα είχαν κηλιδώσει την ανάρρησή του στο θρόνο.

Επειδή είχε ξένο αίμα, ο υποτελής λαός του τον μισούσε. Η μονα-

δική του ασφάλεια ήταν η εύνοια της Ρώμης. Ο νεογέννητος αυτός

΄Αρχοντας είχε ανώτερα δικαιώματα. ΄Ηταν γόνος του βασιλείου του.

Ο Ηρώδης υποψιάζονταν ότι οι ιερείς συνωμοτούσαν με τους

ξένους για να δημιουργήσουν λαϊκή εξέγερση και να τον εκθρο-

νίσουν. ΄Εκρυψε όμως τη δυσπιστία του, αποφασισμένος να μαται-

ώσει τα σχέδιά τους με μια ανώτερη από τη δική τους πανουργία.

Συγκεντρώνοντας τους αρχιερείς και γραμματείς, τους ρώτησε τι

δίδασκαν τα ιερά βιβλία τους σχετικά με τον τόπο της γέννησης

του Μεσσία.

Αυτή η ερώτηση προερχόμενη από το σφετεριστή του θρόνου

και γινόμενη κατ” απαίτηση των ξένων, έθιξε την υπερηφάνεια των
Εβραίων νομοδιδασκάλων. Η αδιαφορία με την οποία στράφηκαν
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στην έρευνα των προφητειών εξόργισε το ζηλόφθονο τύραννο.

Νόμιζε ότι προσπαθούσαν να του αποκρύψουν το γεγονός. Με

εξουσία που δεν δέχονταν καμία συζήτηση, τους διέταξε να ερευ- [38]

νήσουν προσεκτικά και να του ανακοινώσουν τον τόπο της γέν-

νησης του αναμενόμενου Βασιλιά. «Εκείνοι δε είπον προς αυτόν,

Εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του

προφήτου:

«Και συ Βηθλεέμ, γή Ιούδα,

Δεν είσαι ουδόλως ελάχιστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιο-

ύδα

Διότι εκ σου θέλει εξέλθει Ηγούμενος,

΄Οστις θέλει ποιμάνει τον λαόν Μου Ισραήλ.»

(Βλέπε Μιχ. 5:2.)

Τότε ο Ηρώδης κάλεσε τους Μάγους σε μια ιδιαίτερη συνέντευ-

ξη. Θύελλα οργής και φόβου κόχλαζε στην καρδιά του, αλλά εξω-

τερικά διατήρησε την ψυχραιμία του και υποδέχθηκε τους ξένους με

ευγένεια. Ρώτησε πότε παρουσιάστηκε το άστρο και προσποιήθη-

κε ότι χάρηκε για τη γέννηση του Χριστού. Είπε στους επισκέπτες

του: «Πορευθέντες ακριβώς, εξετάσατε περί του παιδίου αφού δε

εύρητε, απαγγείλατέ μοι, δια να έλθω και εγώ να προσκυ-νήσω

Αυτό.» Λέγοντας αυτά, τους προέτρεψε να πάνε στη Βηθλεέμ.

Οι ιερείς και οι πρεσβύτεροι της Ιερουσαλήμ δεν είχαν τόση

μεγάλη άγνοια για τη γέννηση του Χριστού όση προσποιούνταν

ότι είχαν. Η είδηση της επίσκεψης των αγγέλων στους βοσκούς

είχε φθάσει στην Ιερουσαλήμ, αλλά οι ραβίνοι τη θεώρησαν ανάξια

λόγου. Οι ίδιοι θα μπορούσαν να είχαν βρει τον Ιησού και να ο-

δηγήσουν τους Μάγους στον τόπο της γέννησής Του. Αντίθετα

όμως, οι Μάγοι ήταν εκείνοι που επέστησαν την προσοχή των ιερω-

μένων στη γέννηση του Μεσσία. «Που είναι ο γεννηθείς Βασιλεύς

των Ιουδαίων· » ρώτησαν «διότι είδομεν τον αστέρα Αυτού εν τη

ανατολή, και ήλθομεν δια να προσκυνήσωμεν Αυτόν.»

Η υπερηφάνεια και η ζηλοτυπία έφραξαν το δρόμο του φωτός.

Αν οι ιερείς και οι ραβίνοι δέχονταν την είδηση των ποιμένων και

των Μάγων, θα βρίσκονταν σε δύσκολη θέση γιατί θα αποδεικνύον-

ταν ότι δεν ήταν αυθεντικοί ερμηνευτές της αλήθειας του Θεού. Αυ-
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τοί οι μορφωμένοι δάσκαλοι δεν είχαν κανένα σκοπό να ταπεινωθο-

ύν και να διδαχθούν από εκείνους που αποκαλούσαν ειδωλολάτρες.

Ισχυρίζονταν ότι δεν ήταν δυνατό ο Θεός να παραβλέψει αυτούς

και να επικοινωνήσει με αγράμματους βοσκούς και με απερίτμητους

Εθνικούς. ΄Ηταν αποφασισμένοι να δείξουν την περιφρόνησή τους

για τις φήμες που είχαν ξεσηκώσει το βασιλιά Ηρώδη και ολόκληρη[39]

την Ιερουσαλήμ. Δεν θα πήγαιναν ούτε καν στη Βηθλεέμ για να

εξακριβώσουν αν αλήθευε η είδηση ή όχι. ΄Ετσι έκαναν το λαό να

αποδώσει το ενδιαφέρον για τον Ιησού σε μια έξαψη φανατισμού.

Από την ώρα εκείνη η υπερηφάνεια και η ισχυρογνωμοσύνη τους

εξελίχθηκε σε μόνιμο μίσος εναντίον του Σωτήρα. Ενώ ο Θεός

άνοιγε τη θύρα στους Εθνικούς, οι αρχηγοί του λαού του Ισραήλ

την έκλειναν για τον εαυτό τους.

Οι Μάγοι αναχώρησαν μόνοι τους από την Ιερουσαλήμ. Οι σκι-

ές της νύχτας απλώνονταν καθώς αυτοί άφηναν πίσω τους τις πύλες

της. Με μεγάλη τους χαρά διέκριναν και πάλι το άστρο και αυτό

τους οδήγησε στη Βηθλεέμ. Δεν είχαν καμιά πληροφορία για την

ταπεινή κατάσταση στην οποία θα εύρισκαν τον Ιησού, όπως αυ-

τή είχε γίνει γνωστή στους ποιμένες. ΄Επειτα από το μακρινό τους

ταξίδι, απογοητεύθηκαν από την αδιαφορία των Ιουδαίων ηγετών

και βγήκαν από την Ιερουσαλήμ περισσότερο αβέβαιοι παρότι όταν

μπήκαν σε αυτή. Στη Βηθλεέμ πάλι δεν συνήντησαν καμία βασι-

λική φρουρά να προστατεύει το νεογέννητο Βασιλιά. Καμία από

τις προσωπικότητες του κόσμου δεν ήταν στην ακολουθία Του. Ο

Ιησούς σπαργανωμένος βρίσκονταν στη φάτνη.Οι γονείς Του, α-

πλοϊκοί χωρικοί, ήταν οι μόνοι που Τον συντρόφευ-αν. Μπορούσε

ποτέ να ήταν Αυτός για τον οποίο είχε γραφεί: «Δια να ανορθώσης

τας φυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρης το υπόλοιπον του Ισραήλ

θέλω προσέτι Σε δώσει φώς εις τα έθνη, δια να ήσαι η σωτηρία

Μου έως εσχάτου της γής·» (Ης. 49:6.)

«Και ελθόντες εις την οικίαν, εύρον το παιδίον μετά Μαρίας της

μητρός Αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν Αυτό. Κάτω από το πα-

ρουσιαστικό του Ιησού αναγνώρισαν την παρουσία της Θεότητας.

Του πρόσφεραν την καρδιά τους, Τον δέχθηκαν για Σωτήρα τους

και Του χάρισαν τα δώρα τους, «χρυσόν, λίβανον, και σμύρναν.» Τι

πίστη που είχαν! Θα μπορούσε να λεχθεί και για τους Μάγους της

Ανατολής αυτό που αργότερα ο Ιησούς είπε για τον εκατόνταρχο:

«Ουδέ εν τω Ισραήλ εύρον τοσαύτην πίστιν.» (Ματθ. 8:10.)
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Οι Μάγοι δεν υποπτεύτηκαν τα σχέδια του Ηρώδη για τον Ιησο-

ύ. ΄Οταν ο σκοπός του ταξιδιού τους είχε εκπληρωθεί, ετοιμάζονταν

να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ με την πρόθεση να του κάνουν

γνωστή την επιτυχία τους. Με ένα όνειρο έλαβαν τη θεϊκή παραγ-

γελία να μην επικοινωνήσουν ξανά με τον Ηρώδη. Παρακάμπτοντας

την Ιερουσαλήμ, επέστρεψαν στη χώρα τους από άλλο δρόμο. [40]

Με τον ίδιο τρόπο προειδοποιήθηκε και ο Ιωσήφ να φύγει για

την Αίγυπτο με τη Μαρία και το Βρέφος. «Και έσο εκεί εωσού είπω

σοι διότι μέλλει ο Ηρώδης να ζητήση το παιδίον, δια να απολέση

αυτό.» Ο Ιωσήφ υπάκουσε χωρίς χρονοτριβή, ξεκινώντας νύχτα για

το ταξίδι του, για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Με τους Μάγους ο Θεός προσέλκυσε την προσοχή του ιουδα-

ϊκού έθνους στη γέννηση του Υιού Του. Οι αναζητήσεις τους στην

Ιερουσαλήμ, το ενδιαφέρον που δημιουργήθηκε στο λαό ακόμη και

η ζηλοτυπία του Ηρώδη προκάλεσε την προσοχή των ιερέων και

δασκάλων του Ισραήλ. ΄Ολα αυτά κατεύθυναν τη σκέψη τους προς

τις προφητείες που αφορούσαν το Μεσσία, καθώς και στο μεγάλο

γεγονός που μόλις είχε μεσολαβήσει.

Ο Σατανάς είχε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αποκλε-

ίσει το θεϊκό φώς από τον κόσμο και τώρα χρησιμοποιούσε τη με-

γαλύτερή του πανουργία για να καταστρέψει το Σωτήρα. Εκείνος

όμως που ποτέ δεν νυστάζει ούτε κοιμάται, παρακολουθούσε και

προστάτευε τον αγαπημένο Του Υιό. Εκείνος που έβρεξε μάννα

από τον Ουρανό, που έθρεψε τον Ηλία στον καιρό της πείνας, προ-

μήθευσε καταφύγιο για τη Μαρία και για το Βρέφος Ιησού σε μια

ειδωλολατρική γη. Με τα δώρα των Μάγων που ήρθαν από ειδω-

λολατρική χώρα, ο Κύριος εξασφάλισε τα έξοδα του ταξιδιού τους

στην Αίγυπτο και της παραμονής τους στην ξένη χώρα.

Οι Μάγοι ήταν από τους πρώτους που υποδέχθηκαν το Λυ-

τρωτή. Το δώρο τους ήταν το πρώτο που τοποθετήθηκε στα πόδια

Του. Τι μεγάλο το προνόμιό τους να Τον εξυπηρετήσουν! Ο Θε-

ός ευχαριστείται να τιμήσει την προσφορά που προέρχεται από μια

καρδιά γεμάτη αγάπη, καθιστώντας την αποτελεσματικότερη για

την υπηρεσία Του. Αν έχουμε προσφέρει την καρδιά μας στον Ιη-

σού, θα φέρουμε επίσης και τα δώρα μας σε Αυτόν. Το χρυσάφι και

το ασήμι, τα πιο πολύτιμα υπάρχοντά μας, τα ανώτερα πνευματικά

και διανοητικά μας χαρίσματα, θα τα αφιερώσουμε οικειοθελώς σε

Αυτόν που μας αγαπά και πρόσφερε τον Εαυτό Του για μας.
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Με ανυπομονησία ο Ηρώδης περίμενε στα Ιεροσόλυμα την ε-

πιστροφή των Μάγων. Καθώς περνούσε ο καιρός και αυτοί δεν

εμφανίζονταν, του γεννήθηκαν υποψίες. Η απροθυμία των ιερέων

και των ραβίνων να φανερώσουν τον τόπο της γέννησης του Μεσ-

σία φαίνονταν να δείχνει ότι είχαν αντιληφθεί τα σχέδιά του και ότι

οι Μάγοι τον είχαν αποφύγεισκόπιμα. Αυτή η σκέψη τον εκνεύρι-

ζε μέχρι τρέλας. Η πανουργία του είχε βέβαια αποτύχει, μπορούσε

όμως ακόμη να καταφύγει στη βία. Ο νεογέννητος βασιλιάς θα[41]

του χρησίμευε για παραδειγματισμό. Ο Ηρώδης θα έδειχνε στους

αγέρωχους Εβραίους τι τους περίμενε αν επιχειρούσαν να ενθρο-

νίσουν άλλο μονάρχη.

΄Εστειλε επειγόντως στρατιώτες στη Βηθλεέμ με διαταγή να

θανατώσουν όλα τα νήπια από δύο ετών και κάτω. Τα ήσυχα σπίτια

της πόλης του Δαβίδ δοκίμασαν σκηνές φρίκης που είχε οραματι-

στεί ο προφήτης εξακόσια χρόνια πριν. «Φωνή ηκούσθη εν Ραμά.

θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολύςη Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα

αυτής, και δεν ήθελε να παρηγορηθή, διότι δεν υπάρχουσι.»

Τη συμφορά αυτή την προκάλεσαν οι ίδιοι οι Ιουδαίοι. Αν είχαν

βαδίσει με πίστη και ταπεινοφροσύνη, ο Θεός με ένα αξιοσημείωτο

τρόπο θα είχε κατευνάσει την οργή του βασιλιά. Με τις αμαρτίες

τους είχαν αποχωριστεί από το Θεό και είχαν απορρίψει το ΄Αγιο

Πνεύμα, τη μοναδική τους προστασία. Δεν είχαν μελετήσει τις Γρα-

φές με την επιθυμία να συμμορφωθούν με το θέλημα του Θεού. Ζη-

τούσαν μόνο τις προφητείες που θα μπορούσαν να τις ερμηνεύσουν

για την εξύψωσή τους και για να δείξουν πόσο ο Θεός περιφρο-

νούσε τα άλλα έθνη. Η εγωιστική καυχησιολογία τους ήταν ότι ο

Μεσσίας θα έρχονταν σαν βασιλιάς να νικήσει τους εχθρούς Του

και να συντρίψει με την οργή Του τους ειδωλολάτρες. Με αυτή τη

στάση είχαν εξοργίσει τους κατακτητές τους. Με τη διαστρεβλω-

μένη παρουσίαση της αποστολής του Χριστού, ο Σατανάς σκόπευε

να καταστρέψει το Σωτήρα. Το κακό όμως στράφηκε πάνω στο

δικό τους κεφάλι.

Αυτή η βάναυση πράξη ήταν μια από τις τελευταίες του Ηρώδη

που αμαύρωσε τη βασιλεία του. Λίγο μετά τη σφαγή των αθώων

θυμάτων υπέστη και ο ίδιος την ίδια αναπόφευκτη καταδίκη. Πέθανε

με φρικτό θάνατο.

Ο Ιωσήφ που ήταν ακόμη στην Αίγυπτο, έλαβε τότε διαταγή από

έναν άγγελο του Θεού να επιστρέψει στη χώρα του Ισραήλ. Επιθυ-
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μούσε να εγκατασταθεί στη Βηθλεέμ, επειδή έβλεπε τον Ιησού σαν

διάδοχο του θρόνου του Δαβίδ. ΄Οταν όμως έμαθε ότι στην Ιουδαία

βασίλευε τώρα ο Αρχέλαος στη θέση του πατέρα του, φοβήθηκε

μήπως ο γιός πραγματοποιήσει τα σχέδια του πατέρα του κατά του

Χριστού. Από όλους τους γιούς του Ηρώδη, ο Αρχέλαος έμοιαζε

περισσότερο στο χαρακτήρα με τον πατέρα του. ΄Ηδη η διαδοχή του

στην κυβέρνηση είχε σημειωθεί με μια αναταραχή στην Ιερουσαλήμ

και με τη σφαγή χιλιάδων Ιουδαίων από Ρωμαίους στρατιώτες. [42]

Και πάλι ο Ιωσήφ οδηγήθηκε σε ασφαλή τόπο. Επέστρεψε στη

Ναζαρέτ, στο παλιό πατρικό του σπίτι, όπου ο Ιησούς πέρασε πε-

ρίπου τριάντα χρόνια «δια να πληρωθή το ρηθέν δια των προφητών,

ότι Ναζωραίος θέλει ονομασθή.» ΄Ενας από τους γιούς του Ηρώδη

κυβερνούσε τη Γαλιλαία, αλλά εκεί υπήρχαν περισσότεροι αλλοδα-

ποί κάτοικοι από ότι στην Ιουδαία. ΄Ετσι δεν αποδίδονταν μεγάλη

σημασία σε ότι αφορούσε τους Ιουδαίους και υπήρχε μικρότερη πι-

θανότητα τα δικαιώματα του Ιησού να διεγείρουν τη ζήλεια εκείνων

που είχαν τη δύναμη στα χέρια τους.

Τέτοια ήταν η υποδοχή που έκανε η Γή στο Σωτήρα. Δεν φα-

ίνονταν να υπάρχει πουθενά τόπος ανάπαυσης ή ασφάλειας για το

Βρέφος-Λυτρωτή. Ο Θεός δεν μπορούσε να εμπιστευτεί τον αγα-

πημένο Του Υιό στους ανθρώπους, παρόλο ότι Αυτός είχε έρθει

αποκλειστικά για να τους σώσει. Ανάθεσε στους αγγέλους να πα-

ρακολουθούν τον Ιησού και να Τον προστατεύουν μέχρι να εκ-

πληρώσει την αποστολή Του στη Γή και να πεθάνει από τα χέρια

εκείνων τους οποίους ήρθε να λυτρώσει. [43]
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Ο Ιησούς πέρασε τα παιδικά Του χρόνια ς” ένα μικρό ορεινό
χωριό. Δεν υπήρχε τόπος πάνω στη γη που δεν θα γίνονταν δι-

άσημος από την παρουσία Του. Θα ήταν προνόμιο για τα ανάκτορα

των βασιλιάδων να Τον δεχτούν σαν φιλοξενούμενο τους. Αλλά

Εκείνος προσπέρασε τα πλούσια σπίτια, τις βασιλικές αυλές και τις

φημισμένες έδρες διδασκαλίας για να κατοικήσει στην αφανή και

περιφρονημένη Ναζαρέτ.

Θαυμάσια σημασία έχει η σύντομη περιγραφή της παιδικής Του

ηλικίας: «Το δε παιδίον ηύξανε, και ενεδυναμούτο κατά το πνεύμα,

πληρούμενον σοφίας και χάρις Θεού ήτο επ” Αυτό.» Μέσα στην
ακτινοβολία της παρουσίας του Πατέρα Του, «ο Ιησούς προέκοπτεν

εις σοφίαν και ηλικίαν, και χάριν παρά Θεώ και ανθρώποις.» (Λουκ.

2:40, 52.) Η οξυμένη σκέψη, η διορατικότητα, η σύνεση και η σοφία

ξεπερνούσε την ηλικία Του. Είχε ωραίο συμμετρικό χαρακτήρα.

Οι σωματικές και διανοητικές Του δυνάμεις αυξάνονταν βαθμηδόν

ανάλογα με τη φυσιολογική ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας.

Σαν παιδί, ο Ιησούς είχε εξαιρετικά αξιαγάπητη ιδιοσυγκρασία.

Τα πρόθυμα χέρια Του ήταν πάντοτε έτοιμα να βοηθήσουν τους

άλλους. ΄Εδειχνε τέτοια υπομονή που τίποτε δεν μπορούσε να τον

ταράξει και τέτοια ειλικρίνεια που ποτέ δεν παραβίαζε την ακεραι-

ότητα. Σταθερός σαν βράχος στις αρχές Του, αποκάλυπτε με τη

ζωή Του τη χάρη μιας ανιδιοτελούς αβροφροσύνης.

Με μεγάλο ενδιαφέρον η μητέρα του Ιησού παρακολουθούσε τη

φυσική Του εξέλιξη και έβλεπε τη σφραγίδα της τελειότητας στο

χαρακτήρα Του. Με μεγάλη της χαρά προσπαθούσε να ενθαρρύνει

το λαμπρό και γεμάτο αντίληψη πνεύμα Του. Το ΄Αγιο Πνεύμα της

έδινε σοφία για να συνεργάζεται με τις ουράνιες δυνάμεις στην

ανάπτυξη του Παιδιούμ,του οποίου μόνο ο Θεός μπορούσε να είναι

ο Πατέρας Του.

Από τα πολύ παλιά χρόνια οι πιστοί Ισραηλίτες έδιναν μεγάλη

σημασία στη μόρφωση της νεολαίας. Ο Κύριος είχε υποδείξει ότι[44]

από τη νηπιακή ηλικία τα παιδιά έπρεπε να διδάσκονται για την κα-

54
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λοσύνη και τη μεγαλοσύνη Του, όπως αυτές αποκαλύπτονται στο

νόμο Του και στην ιστορία του λαού του Ισραήλ. ΄Υμνοι, προσευ-

χές και μαθήματα από την Αγία Γραφή έπρεπε να προσαρμόζονται

στο παιδικό μυαλό. Οι γονείς έπρεπε να διδάσκουν τα παιδιά τους

ότι ο νόμος του Θεού ήταν η έκφραση του χαρακτήρα Του και κα-

θώς αφομοίωναν τις αρχές του νόμου στην καρδιά τους, η εικόνα

του Θεού αποτυπώνονταν στο πνεύμα και στην ψυχή τους. Με-

γάλο μέρος της διδασκαλίας γίνονταν προφορικά Οι νέοι μάθαιναν

να διαβάζουν την εβραϊκή γραφή και οι περγαμηνές της Παλαιάς

Διαθήκης αποτελούσαν μέρος της μελέτης τους.

Στην εποχή του Χριστού η πόλη ή το χωριό που δεν εφοδίαζε

τους νέους με θρησκευτική μόρφωση θεωρούταν καταραμένο από

το Θεό. Η διδασκαλία αυτή κατάντησε όμως τυπική. Η παράδοση

είχε κατά πολύ αντικαταστήσει την Αγία Γραφή. Η πραγματική μόρ-

φωση έπρεπε να οδηγεί τους νέους «να ζητήσωσι τον Κύριον, ίσως

δυνηθώσι να ψηλαφήσωσιν Αυτόν και να εύρωσι.» (Πράξ. 17:27.)

Οι Ιουδαίοι δάσκαλοι συγκέντρωναν την προσοχή τους στα ζη-

τήματα των ιεροτελεστιών. Επιβάρυναν το μυαλό με άχρηστη ύλη

που ούτε το μαθητή ωφελούσε, ούτε επρόκειτο να αναγνωριστεί

από το ανώτερο σχολείο του Ουρανού. Η προσωπική εμπειρία α-

ποκτάται με την προσωπική αποδοχή του λόγου του Θεού δεν είχε

καμιά θέση στο εκπαιδευτικό τους σύστημα. Απορροφημένοι από

τον ατέλειωτο κύκλο των τύπων, οι μαθητές δεν εύρισκαν καθόλου

ελεύθερες ώρες να επικοινωνήσουν με το Θεό. Δεν άκουγαν τη

φωνή Του να μιλάει στην καρδιά τους. Στην αναζήτησή τους για

μάθηση απομακρύνθηκαν από την Πηγή της σοφίας. Τα ουσιώδη

πράγματα στην υπηρεσία του Θεού είχαν παραμεληθεί. Οι αρχές

του νόμου του Θεού είχαν συσκοτιστεί. Αυτό που θεωρούσαν σαν

ανώτερη μόρφωση αποτελούσε το μεγαλύτερο εμπόδιο στην πραγ-

ματική τους πρόοδο. Με τη διδασκαλία των ραβίνων οι δυνάμεις

τους εξαντλούνταν και οι νέοι αποκτούσαν στενή και περιορισμένη

αντίληψη.

Ο Ιησούς σαν παιδί δεν διδάχθηκε στα σχολεία της συναγωγής.

Η Μητέρα Του ήταν η πρώτη Του δασκάλα. Από τα χείλη της και

από τα γραπτά των προφητών έμαθε τα ουράνια πράγματα. Εκείνα

τα λόγια που ο ίδιος είχε πει στο Μωυσή για το λαό του Ισραήλ,

τα μάθαινε τώρα στα πόδια της Μητέρας Του. Καθώς περνούσε

αργότερα από την παιδική στη νεανική ηλικία, δεν αναζήτησε τα
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σχολεία των ραβίνων. Δεν χρειάζονταν τη μόρφωση που αποκτούσε[45]

κανείς από τέτοιες πηγές γιατί ο ίδιος ο Θεός ήταν ο Δάσκαλός

Του.

Η ερώτηση που έκαναν πολλοί κατά τα χρόνια της διακονίας

Του «πως Ούτος εξεύρει γράμματα ενώ δεν έμαθε·» (Ιωάν. 7:15,)

δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς δεν ήξερε να διαβάζει, αλλά ότι δεν ε-

ίχε αποκτήσει ραβινική μόρφωση. Αφού απέκτησε γνώσεις με τον

τρόπο που τις αποκτούμε και εμείς, η μεγάλη Του εξοικείωση με

τις Γραφές δείχνει πόσο πολύ είχε επιδοθεί κατά τα εφηβικά Του

χρόνια στη μελέτη του λόγου του Θεού. Επίσης, η μεγάλη βιβλιο-

θήκη των δημιουργημάτων του Θεού ήταν διάπλατα ανοικτή μπρο-

στά Του. Εκείνος που είχε δημιουργήσει τα πάντα, μελετούσε τα

μαθήματα που ο ΄Ιδιος είχε γράψει πάνω στη Γή, στη θάλασσα και

στον ουρανό. Μακριά από την αμαρτωλή ζωή του κόσμου, συγκέν-

τρωνε από τη φύση τους θησαυρούς των επιστημονικών γνώσεων.

Μελετούσε τη ζωή των φυτών και των ζώων, καθώς και τη ζωή

του ανθρώπου. Από τα παιδικά Του χρόνια είχε μοναδικό σκοπό

να ζει για να κάνει το καλό στους άλλους. Για το σκοπό αυτό

εμπνέονταν από τη φύση. Καινούργιες ιδέες και μέθοδοι αναπηδο-

ύσαν στο μυαλό Του καθώς μελετούσε τη ζωή των φυτών και των

ζώων. Συνεχώς αναζητούσε τις εικόνες των ορατών αντικειμένων

που εξηγούν πληρέστερα τα ζωντανά αποφθέγματα του λόγου του

Θεού. Οι παραβολές με τις οποίες, κατά το διάστημα της διακονίας

Του,παρουσίαζε τα μαθήματα της αλήθειας, δείχνουν πόσο πολύ

ανοικτός στην επιρροή της φύσης ήταν ο νους Του και πως είχε

συγκεντρώσει την πνευματική Του διδασκαλία από το περιβάλλον

της καθημερινής ζωής.

΄Ετσι για τον Ιησού η σημασία των λόγων και των έργων του

Θεού αποκαλύπτονταν ενώ προσπαθούσε να καταλάβει την αιτία

των πραγμάτων. Ουράνιες υπάρξεις Τον συντρόφευαν και η καλ-

λιέργεια αγίων σκέψεων και επικοινωνιών ήταν στη διάθεσή Του.

Από την πρώτη αφύπνιση του πνεύματός Του, αναπτύσσονταν διαρ-

κώς πνευματική χάρη και γνώση της αλήθειας.

Κάθε παιδί μπορεί να αποκτήσει γνώση με τον τρόπο που την

απέκτησε ο Ιησούς. Καθώς προσπαθούμε να γνωρίσουμε τον ου-

ράνιο Πατέρα μας με τη μελέτη του λόγου Του, οι άγγελοι θα μας

πλησιάσουν, ο νους μας θα ενισχυθεί, ο χαρακτήρας μας θα εξυψω-

θεί και θα εξευγενιστεί. Θα μοιάσουμε περισσότερο με το Σωτήρα
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μας. Καθώς ατενίζουμε την ομορφιά και το μεγαλείο της φύσης, η

ψυχή μας αποκτά δύναμη από την επαφή με τον Αιώνιο Θεό μέσω

των έργων Του. Η επικοινωνία με το Θεό μέσω της προσευχής ανα- [46]

πτύσσει τις ηθικές και διανοητικές μας ικανότητες. Οι πνευματικές

μας δυνάμεις αυξάνονται καθώς καλλιεργούμε τις σκέψεις μας με

ζητήματα πνευματικού ενδιαφέροντος.

Η ζωή του Χριστού ήταν μια ζωή αρμονίας με το Θεό. ΄Οταν

ήταν παιδί, σκέπτονταν και μιλούσε σαν παιδί, αλλά κανένα ίχνος

αμαρτίας δεν σκίαζε την εικόνα του Θεού μέσα Του. Δεν ήταν α-

παλλαγμένος από τους πειρασμούς. Οι κάτοικοι της Ναζαρέτ ήταν

παροιμιώδεις για την ροπή που είχαν στην αμαρτία. Από την ε-

ρώτηση του Ναθαναήλ φαίνεται ότι δεν έχαιραν καμιά εκτίμηση

από τους άλλους. «Εκ Ναζαρέτ δύναται να προέλθη τι αγαθόν·»

(Ιωάν. 1:46.) Ο Ιησούς είχε τοποθετηθεί εκεί όπου ο χαρακτήρας

Του θα δοκιμάζονταν. Είχε απόλυτη ανάγκη να προσέχει διαρκώς

για να διατηρήσει την αγνότητα του χαρακτήρα Του. ΄Ηταν εκτεθει-

μένος σε όλους τους πειρασμούς που και εμείς συναντούμε, ώστε

να μπορεί να αποτελεί για μας παράδειγμα στην παιδική, εφηβική

και ανδρική ηλικία.

Ο Σατανάς κατέβαλε άοκνες προσπάθειες για να νικήσει το Παι-

δί της Ναζαρέτ. Από τα πρώτα Του χρόνια ουράνιοι άγγελοι Τον

φρουρούσαν. Παρόλα αυτά η ζωή Του ήταν ένας διαρκής αγώνας

εναντίον των δυνάμεων του σκότους. Το γεγονός ότι υπήρχε μια

ζωή απαλλαγμένη από τη διαφθορά του κακού πάνω στη Γή, προ-

ξενούσε προσβολή και αμηχανία στον άρχοντα του σκότους. Δεν

άφησε κανένα μέσο που να μη δοκιμάσει για να παγιδέψει τον Ιησο-

ύ. Κανένα παιδί της ανθρωπότητας δεν θα κληθεί ποτέ να ζήσει μια

άγια ζωή μέσα ς” ένα τόσο φοβερό αγώνα εναντίον των πειρασμών
όπως ο Σωτήρας μας.

Οι γονείς του Ιησού ήταν φτωχοί και εξαρτιόνταν από τον κα-

θημερινό μόχθο. Εκείνος εξοικειώθηκε με τη φτώχεια, τη θυσία και

τη στέρηση. Αυτή η πείρα Του χρησίμευε για ασφάλεια. Στην ερ-

γατική Του ζωή δεν υπήρχαν στιγμές αργίας για να προκαλέσουν

πειρασμούς. ΄Ασκοπες ώρες δεν ευνοούσαν την σύναψη κακών συ-

ναναστροφών. ΄Εκλεινε όσο Του ήταν δυνατό τις πόρτες στον πει-

ρασμό. Ούτε κέρδος, ούτε ευχαρίστηση, ούτε επευφημία, ούτε κα-

τάκριση μπορούσαν να Τον παρασύρουν να ενδώσει σε μια εσφαλ-
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μένη πράξη. Είχε τη σοφία για να διακρίνει το κακό και τη δύναμη

για να αντισταθεί ς” αυτό.
Ο Χριστός ήταν ο μόνος αναμάρτητος που έζησε ποτέ στη Γή.

΄Ομως τριάντα περίπου χρόνια έζησε ανάμεσα στους αμαρτωλούς

της Ναζαρέτ. Το γεγονός αυτό είναι μια απόδειξη για εκείνους που

νομίζουν ότι εξαρτώνται από τον τόπο, την τύχη ή την περιουσία

για να μπορέσουν να ζήσουν μια άψογη ζωή. Πειρασμοί, φτώχεια,[47]

αντιξοότητες αποτελούν τα αναγκαία πειθαρχικά μέσα για την α-

νάπτυξη της αγνότητας και της σταθερότητας.

Ο Ιησούς έζησε σε ένα χωριατόσπιτο.Με προθυμία και χα-

ρά βοηθούσε στην αντιμετώπιση των οικογενειακών βαρών. ΄Οταν

ήταν Κυβερνήτης του Ουρανού, οι άγγελοι με αγαλλίαση εκτελο-

ύσαν το λόγο Του. Τώρα ο ίδιος ήταν ένας πρόθυμος υπηρέτης,

ένας γεμάτος αγάπη και υπακοή γιός. ΄Εμαθε μια τέχνη και με τα

ίδια Του τα χέρια εργάζονταν στο ξυλουργείο μαζί με τον Ιωσήφ.

Με τα απλά, εργατικά Του ρούχα περπατούσε στους δρόμους της

μικρής πόλης, πηγαινοερχόμενος στην ταπεινή Του εργασία. Δεν

μεταχειρίζονταν τη θεϊκή Του δύναμη για να ελαφρώσει το φορτίο

Του ή για να απαλύνει το μόχθο Του.

Ενώ ο Ιησούς εργάζονταν στην παιδική και νεανική Του ηλι-

κία, αναπτύσσονταν σωματικά και πνευματικά. Δεν σπαταλούσε τις

φυσικές Του δυνάμεις άσκοπα, αλλά τις χρησιμοποιούσε έτσι που

να τις διατηρεί σε υγιεινή κατάσταση για να προσφέρει όσο κα-

λύτερη υπηρεσία γίνονταν σε κάθε τομέα. ΄Ηθελε να είναι τέλειος

ακόμη και στη χρήση των ξυλουργικών εργαλείων. ΄Ηταν τέλειος

τεχνίτης, όπως τέλειος ήταν και στο χαρακτήρα. Με το παράδειγ-

μά Του έδειξε ότι πρέπει να είμαστε εργατικοί, ότι η εργασία μας

πρέπει να εκτελείται με ακρίβεια και τελειότητα και ότι η εργασία

είναι τίμια. Η εξάσκηση που καθιστά τα χέρια ευκίνητα και διδάσκει

στους νέους να σηκώνουν το βάρος της ζωής που τους αναλογεί,

δίνει φυσική δύναμη και αναπτύσσει κάθε ικανότητα. ΄Ολοι πρέπει

να ασχολούνται με κάτι ωφέλιμο για αυτούς και χρήσιμο στους

άλλους. Ο Θεός έδωσε την εργασία σαν ευλογία και μόνο ο προ-

σεκτικός εργάτης βρίσκει το πραγματικό μεγαλείο και τη χαρά της

ζωής. Ο Θεός επιδοκιμάζει τα παιδιά και τους νέους που με χαρά

βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού, ελαφρώνοντας το βάρος του

πατέρα και της μητέρας. Τέτοια παιδιά όταν βγαίνουν από το σπίτι

γίνονται χρήσιμα μέλη της κοινωνίας.
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Σε όλη την επίγεια ζωή Του, ο Ιησούς ήταν ένας τίμιος και

άοκνος εργάτης. Απαιτούσε πολλά από τον Εαυτό Του και για αυ-

τό προσπαθούσε πολύ. ΄Οταν άρχισε τη διακονία Του είπε: «Εγώ

πρέπει να εργάζωμαι τα έργα του πέμψαντός Με, εωσού είναι η-

μέρα έρχεται νύξ, ότε ουδείς δύναται να εργάζηται.» (Ιωάν. 9:4.)

Ο Ιησούς δεν απέφευγε τη φροντίδα και την ευθύνη, όπως κάνουν

πολλοί που λένε ότι είναι οπαδοί Του. Ακριβώς επειδή προσπαθο-

ύν να αποφύγουν αυτή την πειθαρχία, τόσοι πολλοί είναι αδύνατοι

και ανάξιοι. Μπορεί να κατέχουν πολύτιμα προσόντα και να έχουν [48]

αξιαγάπητα χαρακτηριστικά, αλλά τους λείπει η ώθηση και συχνά

είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και να υπερπηδήσουν

εμπόδια Η θετική ενέργεια, η δραστηριότητα, η δύναμη του χαρα-

κτήρα που εκδηλώθηκε στο Χριστό πρέπει να αναπτυχθεί και σε

μας με την ίδια πειθαρχία που Εκείνος την εξάσκησε. ΄Ετσι η χάρη

που Εκείνος έλαβε, θα είναι και δική μας.

΄Οσο έζησε πάνω στη Γή, ο Σωτήρας μας συμμερίστηκε τον

κλήρο των φτωχών. Από προσωπική Του πείρα γνώρισε τις έν-

νοιες και τη σκληραγωγία και για αυτό μπορούσε να παρηγορεί και

να ενθαρρύνει τους εργατικούς, απλοϊκούς ανθρώπους. Εκείνοι που

αντιλαμβάνονται όπως πρέπει το παράδειγμα της ζωής Του δεν θα

σκεφτούν ότι πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ κοινωνικών τάξε-

ων και ότι οι πλούσιοι πρέπει να τιμούνται περισσότερο από τους

φτωχούς.

Την εργας ία Του Ο Χριστός εκτελούσε την εργασία Του με

χαρά και με αβρότητα. Απαιτείται μεγάλη υπομονή και διαύγεια πνε-

ύματος για να φέρει κανείς τη θρησκεία της Γραφής μέσα στην οι-

κογενειακή ζωή και στο εργαστήρι, να υφίσταται τις πιέσεις των

κοσμικών επιχειρήσεων και συγχρόνως να κρατά το βλέμμα του

στραμμένο κατευθείαν προς τη δόξα του Θεού. Σε αυτό το σημείο

ο Χριστός μας βοηθά. Δεν ήταν ποτέ τόσο απορροφημένος από τις

φροντίδες της ζωής ώστε να μη βρίσκει τον καιρό να σκεφθεί για

τα πνευματικά. Συχνά εξέφραζε τη χαρά της καρδιάς Του, ψέλνον-

τας ύμνους και δοξολογίες. Πολλές φορές οι κάτοικοι της Ναζαρέτ

άκουγαν τη φωνή Του να υψώνεται δοξολογώντας και ευχαριστών-

τας το Θεό. Με τους ύμνους Του επικοινωνούσε με τον Ουρανό.

΄Οταν οι σύντροφοί Του ένοιωθαν κατάκοποι από την πολλή δου-

λειά, η γλυκιά μελωδία που έβγαινε από τα χείλη Του τους έφερνε

χαρά. Η δοξολογία Του έμοιαζε να απομακρύνει τους πονηρούς αγ-
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γέλους και να γεμίζει σαν το θυμίαμα τον τόπο με ευωδιά. Ο νους

αυτών που άκουαν τους ύμνους Του μεταφέρονταν από τον τόπο

της επίγειας εξορίας τους στην ουράνια κατοικία τους.

Ο Ιησούς ήταν η πηγή της ευσπλαχνικής θεραπείας για τον

κόσμο και όλα τα απομονωμένα χρόνια στη Ναζαρέτ η ζωή Του

ξεχύνονταν σε ρεύματα συμπάθειας και τρυφερότητας. Οι ηλικιω-

μένοι, οι θλιμμένοι, οι επιβαρυμένοι με αμαρτίες, τα παιδιά μέσα

στην αθώα τους χαρά και τα παιχνίδια τους, τα μικρά ζωάκια του

δάσους, τα υπομονητικά υποζύγια, όλοι ένοιωθαν περίσσια χαρά

στην παρουσία Του. Εκείνος, ο πανίσχυρος λόγος του οποίου υπο-

βάσταζε τα ουράνια σώματα, έσκυβε για να ανακουφίσει ένα πλη-[49]

γωμένο πουλί. Τίποτε δεν διέφευγε την προσοχή Του, τίποτε δεν

θεωρούσε ανάξιο για βοήθεια

΄Ετσι καθώς αύξανε σε σοφία και σε ανάστημα, ο Ιησούς α-

ύξανε επίσης στη χάρη του Θεού και των ανθρώπων. Κέρδιζε τη

συμπάθεια του καθενός δείχνοντας ο ίδιος τη συμπάθειά Του σε

όλους. Η ατμόσφαιρα της ελπίδας και του θάρρους που Τον περι-

έβαλλε Τον έκανε ευλογία σε κάθε σπίτι. Συχνά στη συναγωγή το

Σάββατο Τον καλούσαν να διαβάσει την περικοπή από τους προ-

φήτες. Οι καρδιές των ακροατών Του γέμιζαν αγαλλίαση καθώς

ένα πρωτόγνωρο φώς έλαμπε μέσα από τα γνωστά λόγια του ιερού

κειμένου.

Και όμως Ο Ιησούς όμως απέφευγε την επίδειξη. ΄Ολα τα χρόνια

που έζησε στη Ναζαρέτ, δεν έκανε καμία επίδειξη των θαυματουρ-

γικών Του δυνάμεων. Δεν επεδίωξε υψηλές θέσεις, ούτε έλαβε

τίτλους. Η ήσυχη, απλοϊκή ζωή Του, ακόμη και η σιωπή των Γρα-

φών σχετικά με τα παιδικά Του χρόνια, διδάσκουν ένα σπουδαίο

μάθημα. ΄Οσο πιο ήσυχη και απλή είναι η ζωή ενός παιδιού, όσο

περισσότερο είναι απαλλαγμένο από την αφύσικη έξαψη και όσο

περισσότερο βρίσκεται σε αρμονία με τη φύση, τόσο μεγαλύτερες

πιθανότητες έχει για διανοητική και φυσική ζωτικότητα και πνευ-

ματική δύναμη.

Ο Ιησούς είναι το παράδειγμά μας. Υπάρχουν πολλοί που με-

λετούν με ενδιαφέρον τη δημόσια διακονία Του, ενώ περνούν απα-

ρατήρητα τα μαθήματα που εξάγονται από τα πρώτα Του χρόνια.

Ωστόσο. η οικογενειακή Του ζωή πρέπει να είναι το παράδειγμα για

όλα τα παιδιά και τους νέους. Ο Ιησούς συγκατέθεσε στη φτώχεια

για να μας διδάξει πόσο κοντά στο Θεό μπορούμε να βαδίσουμε
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έστω και αν ο κλήρος μας είναι ταπεινός. Ζούσε για να ευχαριστεί,

να τιμά και να δοξάζει τον Πατέρα Του με τα κοινά πράγματα της

ζωής. ΄Αρχισε την εργασία Του τιμώντας την ταπεινή τέχνη των

εργαζομένων που μοχθούν για το καθημερινό ψωμί. Υπηρετούσε

τον ίδιο Θεό όταν εργάζονταν στον πάγκο του μαραγκού, όπως

και όταν έκανε θαύματα για τα πλήθη. Κάθε νέος που ακολουθεί

με πιστότητα και υπακοή το παράδειγμα του Χριστού στο ταπεινό

Του σπίτι, μπορεί να περιμένει να ακούσει τα λόγια που ειπώθηκαν

για Αυτόν από τον Πατέρα Του,μέσω του Αγίου Πνεύματος: «Ιδο-

ύ ο δούλος Μου, τον οποίον υπεστήριξα οεκλεκτός Μου, εις τον

οποίον η ψυχή Μου ευηρεστήθη.» (Ης. 42:1.) [50]
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Τοκεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Λουκ. 2:41-51.

Για τους Ιουδαίους το δωδέκατο έτος της ηλικίας θεωρούταν

ως διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην παιδική και στην εφηβική

ηλικία. Μόλις το εβραιόπουλο συμπλήρωνε αυτό το έτος, ονομάζον-

ταν παιδί του νόμου και παιδί του Θεού. Τότε, αποκτούσε ιδιαίτερα

δικαιώματα για θρησκευτική κατήχηση και υποχρεούταν να παίρνει

μέρος στις καθιερωμένες γιορτές και ιεροτελεστίες. Σύμφωνα με

αυτό το έθιμο, ο Ιησούς έκανε την επίσκεψή Του το Πάσχα στα

Ιεροσόλυμα όντας έφηβος. ΄Οπως όλοι οι ευσεβείς Ισραηλίτες, ο

Ιωσήφ και η Μαρία ανέβαιναν στην Ιερουσαλήμ κάθε χρόνο για να

λάβουν μέρος στο Πάσχα. ΄Οταν ο Ιησούς συμπλήρωσε την κανο-

νική ηλικία, Τον πήραν και Αυτόν μαζί τους.

Υπήρχαν τρείς ετήσιες γιορτές, το Πάσχα, η Πεντηκοστή και

η γιορτή της Σκηνοπηγίας, στις οποίες όλοι οι Ισραηλίτες ήταν

υποχρεωμένοι να παρουσιάζονται ενώπιον του Κυρίου στην Ιερου-

σαλήμ. Από αυτές τις γιορτές,η πιο πολυπληθής ήταν η γιορτή του

Πάσχα. Τότε, έρχονταν πολλοί από όλες τις χώρες όπου οι Ιουδα-

ίοι ήταν διεσπαρμένοι. Πολυάριθμοι προσκυνητές κατέφθαναν από

όλα τα μέρη της Παλαιστίνης. Το ταξίδι από τη Γαλιλαία διαρκο-

ύσε αρκετές ημέρες και οι ταξιδιώτες συγκεντρώνονταν σε μεγάλες

ομάδες για συντροφιά και ασφάλεια. Οι γυναίκες και οι ηλικιω-

μένοι ταξίδευαν πάνω σε υποζύγια στους ανώμαλους και πετρώδεις

δρόμους. Οι άνδρες και οι νέοι όντας δυνατότεροι, ταξίδευαν πεζοί.

Το Πάσχα συνήθως έπεφτε κατά τα τέλη του Μαρτίου ή στις αρ-

χές του Απριλίου, τότε που τα λουλούδια στόλιζαν τη Γή και τα

κελαηδίσματα των πουλιών χαροποιούσαν την ατμόσφαιρα. Σ” όλη
τη διαδρομή απαντούσαν αξιομνημόνευτα τοπία της ιστορίας του

Ισραήλ και οι γονείς εξιστορούσαν στα παιδιά τους τα θαυμάσια

πράγματα που ο Θεός είχε κάνει για το λαό Του τους περασμένους

αιώνες. Στο ταξίδι τους απάγγελλαντραγούδια και έπαιζαν μουσι-

κή.΄Οταν επιτέλους αντίκριζαν τους πύργους της Ιερουσαλήμ, όλες[51]

οι φωνές ενώνονταν στη θριαμβευτική αυτή μελωδία:

62
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«Οι πόδες ημών θέλουσιν ίστασθαι εν ταις πύλαις

σου, Ιερουσαλήμ. . . .

Ας ήναι ειρήνη εις τα τείχη σου,

Αφθονία εις τα παλάτια σου.»

(Βλέπε Ψαλμ. 122:2-7.)

Η τελετή του Πάσχα καθιερώθηκε με την ίδρυση του ιουδαϊκού

έθνους. Την τελευταία νύχτα της αιχμαλωσίας τους στην Αίγυπτο,

χωρίς καμία φανερή ένδειξη για την απελευθέρωσή τους, ο Θεός

τους διέταξε να ετοιμαστούν για την άμεση έξοδό τους. Είχε προει-

δοποιήσει και το Φαραώ για την τελική τιμωρία των Αιγυπτίων και

είχε δώσει οδηγίες στους Εβραίους να συγκεντρώσουν τις οικο-

γένειές τους μέσα στα σπίτια τους. Αφού θα ράντιζαν το ανώφλι

και τους παραστάτες της πόρτας τους με το αίμα ενός σφαγμένου

αρνιού, έπρεπε μετά να φάνε το ψητό αρνί με άζυμο ψωμί και με

πικρά χόρτα. Ο Θεός τους είχε πει: «Και ούτω θέλετε φάγει αυτό

Εζωσμένοι τας οσφύας σας, έχοντες τα υποδήματα εις τους πόδας

σας, και την ράβδον σας εις την χείρα σαςκαι θέλετε φάγει αυτό

μετά σπουδήςείναι Πάσχα του Κυρίου.» (΄Εξοδ. 12:11.) Τα μεσάνυ-

χτα όλα τα πρωτότοκα τέκνα των Αιγυπτίων θανατώθηκαν. Τότε

ο βασιλιάς έστειλε στον λαό του Ισραήλ το μήνυμα: «Σηκώθητε,

εξέλθετε εκ μέσου του λαού μου . . . και υπάγετε, λατρεύσατε

τον Κύριον, καθώς είπετε » (΄Εξοδ. 12:31.) Οι Ισραηλίτες έφυ-

γαν από την Αίγυπτο σαν ελεύθερο έθνος. Ο Κύριος είχε διατάξει

τον ετήσιο εορτασμό του Πάσχα. Τους είχε πει: «Και όταν σας

λέγωσιν οι υιοί σας, Τι σημαίνει εις εσάς η λατρεία αύτη· Θέλετε

αποκρίνεσθαι, Τούτο είναι η θυσία του Πάσχα εις τον Κύριον, δι-

ότι παρέτρεξε τας οικίας των υιών Ισραήλ εν Αιγύπτω, ότε επάταξε

τους Αιγυπτίους.» (΄Εξοδ. 12:26, 27.) ΄Ετσι επαναλαμβάνονταν από

γενεά σε γενεά η ιστορία της θαυμαστής αυτής απελευθέρωσης.

Την τελετή του Πάσχα ακολουθούσε η επταήμερη γιορτή με

άζυμο ψωμί. Τη δεύτερη μέρα της γιορτής παρουσίαζαν στον Κύριο

τα πρωτογεννήματα του θερισμού, ένα δεμάτι κριθάρι. ΄Ολες οι τε-

λετές του εορτασμού συμβόλιζαν το έργο του Χριστού. Η απε-

λευθέρωση του Ισραήλ από την Αίγυπτο ήταν ένα μάθημα που το

Πάσχα είχε σκοπό να υπενθυμίσει. Το σφαγμένο αρνί, το άζυμο

ψωμί, τα πρωτογεννήματα, απεικόνιζαν όλα το Σωτήρα. [52]
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Για το μεγαλύτερο μέρος του λαού στην εποχή του Χριστού, η

τήρηση αυτής της γιορτής είχε καταντήσει τυπολατρία. Τι μεγάλη

σημασία είχε για τον Υιό του Θεού!

Για πρώτη φορά, ο Ιησούςως παιδίαντίκριζε το ναό. ΄Εβλεπε

τους λευκοντυμένους ιερείς να εκτελούν με επισημότητα την υπη-

ρεσία τους. Παρακολουθούσε το θύμα να αιμορραγεί πάνω στο θυ-

σιαστήριο. ΄Εσκυψε ευλαβικά σε στάση προσευχής μαζί με τους άλ-

λους προσκυνητές, ενώ το σύννεφο του θυμιάματος ανέβαινε προς

το Θεό. Παρακολουθούσε τις εντυπωσιακές ιεροτελεστίες της πα-

σχαλινής γιορτής. Μέρα με τη μέρα αντιλαμβάνονταν ευκρινέστερα

τη σημασία τους. Κάθε πράξη φαίνονταν να συνδέεται με τη δική

Του ζωή. Νέες παρορμήσεις ξυπνούσαν μέσα Του. Σιωπηλός και

απορροφημένος, φαίνονταν να μελετά ένα μεγάλο πρόβλημα. Το

μυστήριο της αποστολής Του αποκαλυπτόταν στο Σωτήρα.

Εκστασιασμένος από την ενατένιση των σκηνών αυτών, δεν

παρέμεινε πλάι στους γονείς Του. Θέλησε να μείνει μόνος Του.

΄Οταν η τελετή του Πάσχα είχε τελειώσει, ο Ιησούς παρέμεινε στην

αυλή του ναούκαι όταν οι προσκυνητές έφυγαν από την Ιερουσαλήμ,

Εκείνος αφέθηκε πίσω.

Σε αυτή την επίσκεψή τους στην Ιερουσαλήμ, οι γονείς του Ιη-

σού θέλησαν να Τον φέρουν σε επαφή με τους μεγάλους δασκάλους

του Ισραήλ. Ενώ υπάκουε με κάθε λεπτομέρεια στο λόγο του Θεού,

δεν προσαρμόζονταν όμως με τις συνήθειες και τις ιεροτελεστίες

των ραβίνων. Ο Ιωσήφ και η Μαρία έλπιζαν ότι ίσως θα μάθαι-

νε να σέβεται τους μορφωμένους ραβίνους και να δίνει μεγαλύτερη

προσοχή στις αξιώσεις τους. Αλλά μέσα στο ναό ο Ιησούς είχε

διδαχτεί κατευθείαν από το Θεό. ΄Οτι είχε λάβει, άρχισε αμέσως να

το μεταδίδει.

Εκείνη την εποχή ένα διαμέρισμα που επικοινωνούσε με το να-

ό χρησίμευε σαν ιερατική σχολή, κατά το πρότυπο των σχολών

των προφητών. Εδώ συγκεντρώνονταν διακεκριμένοι ραβίνοι μαζί

με τους μαθητές τους. Εδώ ήρθε και ο μικρός Ιησούς. Καθισμένος

στα πόδια αυτών των σοβαρών, μορφωμένων ανθρώπων, άκουγε

τη διδασκαλία τους. Σαν ένας που αναζητά τη σοφία, υπέβαλε ερω-

τήσεις στους δασκάλους εκείνους σχετικά με τις προφητείες και τα

γεγονότα τα οποία έδειχναν την έλευση του Μεσσία.

Ο Ιησούς παρουσίασε τον εαυτό Του σαν έναν που διψά για

τη γνώση του Θεού. Οι ερωτήσεις Του σχετίζονταν με σημαντι-
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κές αλήθειες που από καιρό είχαν εξαφανιστεί, αν και ήταν πολύ

ζωτικές για τη σωτηρία των ψυχών. Κάθε ερώτηση, έδειχνε πόσο

περιορισμέ νη και επιφανειακή ήταν η σοφία των πολυμαθών εκε- [53]

ίνων ανθρώπων. Ταυτόχρονα, φανέρωνε ένα θεϊκό μάθημα και πα-

ρουσίαζε την αλήθεια μέσα σε ένα καινούργιο πλαίσιο. Οι ραβίνοι

μιλούσαν για το υπέροχο μεγαλείο που θα προσέδιδε η έλευση του

Μεσσία στο ιουδαϊκό έθνος. Ο Ιησούς όμως τους παρουσίασε την

προφητεία του Ησαΐα και τους ρώτησε για τη σημασία των γραπτών

που ανέφεραν τα πάθη και το θάνατο του Αμνού του Θεού.

Οι νομοδιδάσκαλοι με τη σειρά τους Του απηύθυναν ερωτήσεις

και έμειναν κατάπληκτοι από τις απαντήσεις Του. Με παιδική α-

πλότητα επαναλάμβανε τα λόγια της Γραφής αποδίδοντας σε αυτά

μια βαθειά ερμηνεία που οι σοφοί εκείνοι άνδρες δεν είχαν ποτέ

τους συλλάβει. Αν γίνονταν δεκτές οι κατευθύνσεις της αλήθειας

που Αυτός υπέδειξε, θα είχαν επιφέρει μεταρρύθμιση στη θρησκεία

της εποχής. Θα είχε αφυπνιστεί ένα βαθύ ενδιαφέρον για τα πνευ-

ματικά και όταν ο Ιησούς θα άρχιζε τη διακονία Του, πολλοί θα

ήταν έτοιμοι να Τον δεχτούν.

Οι ραβίνοι γνώριζαν ότι ο Ιησούς δεν είχε διδαχτεί στα σχολεία

τους. Οι γνώσεις Του όμως ξεπερνούσαν κατά πολύ τις δικές τους.

Σε αυτό το μυαλωμένο αγόρι της Γαλιλαίας διέκριναν ένα λαμπρό

μέλλον. ΄Ηθελαν να Τον κάνουν μαθητή τους για να γίνει μια μέρα

δάσκαλος του Ισραήλ. ΄Ηθελαν να αναλάβουν την ευθύνη της μόρ-

φωσής Του γιατί πίστευαν ότι μια τέτοια εξαιρετική διάνοια έπρεπε

να διαπλαστεί από αυτούς. τους ίδιους.

Τα λόγια του Ιησού συγκίνησαν τις καρδιές τους όσο ποτέ άλ-

λοτε ανθρώπινα λόγια δεν τους είχαν συγκινήσει. Ο Θεός προσπα-

θούσε να διαφωτίσει αυτούς τους αρχηγούς του Ισραήλ και χρησι-

μοποίησε το μοναδικό τρόπο με τον οποίο μπορούσε κανείς να τους

πλησιάσει. Με την υπερηφάνεια που τους διέκρινε, θα το θεωρο-

ύσαν γελοίο να παραδεχτούν ότι κάποιος άλλος θα ήταν σε θέση να

τους διδάξει. Αν ο Χριστός είχε παρουσιαστεί σαν να προσπαθούσε

να τους διδάξει, δεν θα είχαν καταδεχθεί να Τον ακούσουν. Με αυ-

τό τον τρόπο κολακεύονταν ότι αυτοί Τον δίδασκαν, ή τουλάχιστον

δοκίμαζαν τις γνώσεις Του από τις Γραφές. Η χαρακτηριστική της

ηλικίας Του μετριοφροσύνη και η χάρη του Ιησού αφόπλισαν τις

προκαταλήψεις τους. Χωρίς να το καταλάβουν, ο νους τους γίνον-
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ταν επιδεκτικός στο Λόγο του Θεού και το ΄Αγιο Πνεύμα μιλούσε

στις καρδιές τους.

Δεν μπορούσαν παρά να δουν ότι οι δικές τους προσδοκίες για

το Μεσσία δεν στηρίζονταν στις προφητείες. Δεν ήθελαν όμως να

απαρνηθούν τις θεωρίες τους που κολάκευαν τη φιλοδοξία τους.[54]

Δεν ήθελαν να παραδεχθούν ότι είχαν παρερμηνεύσει τις Γραφές

που ισχυρίζονταν ότι δίδασκαν. Η ερώτηση τριγύριζε από τον ένα

στον άλλο: Πως αυτός ο νέος ξέρει γράμματα αφού δεν έμαθε·

Το φώς έλαμπε μέσα στο σκότος, αλλά, «η σκοτία δεν κατέλαβεν

αυτό.» (Ιωάν. 1:5.)

Εν τω μεταξύ ο Ιωσήφ και η Μαρία περνούσαν μεγάλη αγωνία

και στενοχώρια. Ξεκινώντας από την Ιερουσαλήμ είδαν ότι ο Ιησο-

ύς έλειπε, αλλά δεν ήξεραν ότι είχε μείνει πίσω. Η εξοχή ήταν τότε

πυκνοκατοικημένη και τα καραβάνια από τη Γαλιλαία ήταν πολύ

μεγάλα. Επικρατούσε μεγάλη σύγχυση καθώς αναχωρούσαν από

την πόλη. Στο δρόμο, η χαρά που προξενούσε το ταξίδι με φίλους

και γνωστούς απορρόφησε την προσοχή τους και δεν πρόσεξαν

την απουσία Του μέχρι που βράδιασε. Καθώς σταμάτησαν για να

αναπαυθούν, τους έλλειψε το πρόθυμο χέρι βοήθειας του παιδιού

τους. Υποθέτοντας ότι βρίσκεται με άλλους της συντροφιάς τους,

δεν ανησύχησαν. Παρόλο που ήταν νέος, Του είχαν απόλυτη εμπι-

στοσύνη και περίμεναν ότι θα τους βοηθούσε, προφταίνοντας τις

ανάγκες τους όπως έκανεπάντοτε. Αλλά τώρα ο φόβος τους κυρίε-

ψε. Τον αναζήτησαν παντού ανάμεσα στους συνταξιδιώτες, αλλά

μάταια. Τρομοκρατημένοι θυμήθηκαν πως ο Ηρώδης προσπάθησε

να Τον εξοντώσει όταν ακόμη ήταν βρέφος. Κακά προαισθήματα

γέμισαν την καρδιά τους και με αυστηρότητα κατέκριναν τον εαυτό

τους.

Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ συνέχισαν την αναζήτησή

τους. Την επομένη, καθώς αναμίχθηκαν με τους προσκυνητές στο

ναό, μια γνώριμη φωνή τράβηξε την προσοχή τους. Δεν μπορο-

ύσαν να είχαν γελαστεί. Καμιά άλλη φωνή δεν ήταν τόσο σοβαρή

και θερμή αλλά και τόσο μελωδική σαν τη δική Του.

Βρήκαν τον Ιησού στο σχολείο των ραβίνων. Αν και χάρηκαν

τόσο πολύ που Τον βρήκαν, δεν μπορούσαν όμως να ξεχάσουν

τη λύπη και την αγωνία που πέρασαν. ΄Οταν ο Ιησούς αντάμωσε

με τους γονείς Του, η μητέρα Του Τονεπίπληξε: «Τέκνον, διατί

έπραξες εις ημάς ούτως· ιδού ο πατήρ Σου και εγώ καταλυπούμενοι
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Σε εζητούμεν.» Η απάντηση του Ιησού ήταν: «Διατί Με εζητείτε·

δεν ηξεύρετε ότι πρέπει να ήμαι εις τα του Πατρός Μου·» Επειδή δεν

φαίνονταν να καταλαβαίνουν τα λόγια Του, έδειξε προς τον Ουρανό.

Στο πρόσωπό Του καθρεφτίζονταν ένα φώς που τους γέμισε με

θαυμασμό. Η θεότητά Του έλαμψε μέσα από την ανθρωπότητά Του.

Στο ναό όπου Τον βρήκαν άκουσαν τη συνομιλία Του με τους

ραβίνους και έμειναν κατάπληκτοι από τις ερωταπαντήσεις Του. Τα [55]

λόγια Του ξεκίνησαν μια συνοχή συλλογισμών που δεν επρόκειτο

ποτέ να λησμονήσουν.

Και η ερώτηση που τους απηύθυνε περιείχε ένα μάθημα. «Δεν

ηξεύρετε,» τους είπε, «ότι πρέπει να ήμαι εις τα του Πατρός Μου·»

Ο Ιησούς ήταν απασχολημένος με το έργο που είχε έρθει να κάνει

αλλά ο Ιωσήφ και η Μαρία είχαν παραμελήσει το δικό τους. Ο

Θεός τους είχε κάνει μεγάλη τιμή εμπιστευόμενος σε αυτούς τον

Υιό Του. ΄Αγιοι άγγελοι είχαν κατευθύνει την πορεία του Ιωσήφ

για να προστατεύσουν τη ζωή του Ιησού. Τώρα Τον είχαν χάσει

για μια ολόκληρη μέρα, ενώ δεν έπρεπε να Τον είχαν ξεχάσει ούτε

για μια στιγμή. ΄Οταν συνήλθαν από την ανησυχία τους, αντί να

κατακρίνουν τον εαυτό τους, έριξαν την κατηγορία επάνω Του.

΄Ηταν φυσικό για τους γονείς του Ιησού να Τον θεωρούν σαν

δικό τους παιδί. Κάθε μέρα ήταν μαζί τους, η ζωή Του σε γενικές

γραμμές έμοιαζε με τη ζωή των άλλων παιδιών και δυσκολεύονταν

να συνειδητοποιήσουν το γεγονός ότι ήταν Υιός του Θεού. Κιν-

δύνευαν να μη εκτιμήσουν δεόντως την ευλογία που τους είχε δοθεί

με την παρουσία του Λυτρωτή του κόσμου ανάμεσά τους. Η λύπη

του αποχωρισμού τους από Αυτόν και η ευγενική επίπληξη που πε-

ριείχαν τα λόγια Του, όλα αυτό είχαν σκοπό να τους εντυπώσουν

την ιερότητα της ευθύνης τους.

Στην απάντηση προς την μητέρα Του, ο Ιησούς έδειξε για

πρώτη φορά ότι είχε επίγνωση της σχέσης Του με το Θεό. Πριν

από τη γέννησή Του, ο άγγελος είχε πει στη Μαρία: «Ούτος θέλει

είσθαι μέγας, και Υιός Υψίστου θέλει ονομασθή και θέλει δώσει

εις Αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός Αυτού και

θέλει βασιλεύσει επί τον οίκον του Ιακώβ εις τους αιώνας.» (Λουκ.

1:32, 33.) Η Μαρία διαλογίζονταν τα λόγια αυτά στην καρδιά της.

Αλλά ενώ πίστευε ότι το παιδί της θα γίνονταν ο Μεσσίας του

λαού του Ισραήλ, δεν καταλάβαινε όμως την αποστολή Του. Και

πάλι δεν κατανόησε τη σημασία των λόγων Του. Κατάλαβε μόνο
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ότι αποκήρυττε την συγγένειά Του με τον Ιωσήφ και διακήρυττε

την συγγένεια Του με το Θεό.

Ο Ιησούς δεν αγνοούσε τη συγγένειά Του με τους επίγειους γο-

νείς Του. Επέστρεψε μαζί τους από την Ιερουσαλήμ στο σπίτι τους

και τους βοηθούσε στην επίμοχθη ζωή τους. ΄Εκρυψε στην καρδιά

Του το μυστήριο της αποστολής Του, περιμένοντας υποτακτικά να

αναλάβει το έργο Του την κατάλληλη στιγμή. Επί δεκαοκτώ χρόνια

μετά την πρώτη Του δήλωση ως Υιού του Θεού, αναγνώριζε το δε-

σμό που Τον ένωνε με το σπίτι Του στη Ναζαρέτ και εκτελούσε[56]

τα καθήκοντα Του σαν γιος, αδελφός, φίλος και πολίτης.

Από τη στιγμή που αποκαλύφτηκε στον Ιησού η αποστολή του

στο ναό, ήθελε να αποφύγει την επαφή με τα πλήθη. Επιθυμούσε

να επιστρέφει από την Ιερουσαλήμ αθόρυβα μαζί με εκείνους που

γνώριζαν το μυστικό της ζωής Του. Με τις τελετές του Πάσχα,

ο Θεός ζητούσε να καλέσει το λαό Του μακριά από τις κοσμικές

Φροντίδες και να τους θυμίσει το θαυμάσιο έργο της απελευθέρω-

σης από την Αίγυπτο. Στο έργο αυτό ο Θεός επιθυμούσε να δουν-

μια υπόσχεση της απελευθέρωσής τους από την αμαρτία. ΄Οπως το

αίμα του σφαγμένου αρνιού προστάτευε τα σπίτια των Ισραηλιτών,

έτσι και το αίμα του Χριστού προορίζονταν να σώσει τις ψυχές

τους. Θα μπορούσαν να σωθούν μέσω του Χριστού αν θα ζούσαν

με πίστη τη δική Του ζωή. Η συμβολική λειτουργία είχε αξία μόνο

όταν οδηγούσε τους προσκυνητές στο Χριστό σαν προσωπικό τους

Σωτήρα. Ο Θεός ήθελε να τους εντάξει στην προσεκτική μελέτη

και περισυλλογή σχετικά της αποστολής του Χριστού. Καθώς τα

πλήθη αναχωρούσαν από την Ιερουσαλήμ, η έξαψη του ταξιδιού και

της κοινωνικής συναναστροφής απορροφούσαν την προσοχή τους

τις περισσότερες φορές και έτσι ξεχνούσαν τις τελετές που είχαν

παρακολουθήσει. Ο Σωτήρας δεν έλκονταν από τη συντροφιά τους.

Αν ο Ιωσήφ και η Μαρία βάδιζαν μόνοι τους από την Ιερουσα-

λήμ με τον Ιησού, Αυτός ήλπιζε να κατευθύνει τις σκέψεις τους

στις προφητείες των παθών του Σωτήρα. Πάνω στο Γολγοθά ο

Ιησούς προσπάθησε να ελαφρύνει τον πόνο της Μητέρας Του. Σε

αυτή την περίπτωση, πάλι αυτή σκεπτόταν. Η Μαρία θα ήταν μάρ-

τυρας της τελευταίας Του αγωνίας και ο Ιησούς ήθελε από τώρα να

καταλάβει την αποστολή Του, ώστε να πάρει δύναμη για να αντέξει

όταν η ρομφαία θα διαπερνούσε την ψυχή της. Καθώς ο Ιησούς είχε

αποχωριστεί από αυτή και εκείνη Τον αναζητούσε τρείς μέρες λυπη-
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μένη. ΄Οταν Αυτός θα προσφέρονταν για τις αμαρτίες του κόσμου,

θα Τον έχανε πάλι για τρείς μέρες. Μετά την ανάστασή Του, η λύπη

της θα μετατρέπονταν σε χαρά. Αλλά πόσο καλύτερα θα μπορούσε

να υποφέρει την αγωνία του θανάτου Του αν είχε κατανοήσει τις

Γραφές στις οποίες ο Χριστός προσπαθούσε τώρα να στρέψει τη

σκέψη της!

Αν ο Ιωσήφ και η Μαρία διατηρούσαν πάντοτε τη στενή επαφή

με το Θεό μέσω της προσευχής και της μελέτης, θα είχαν αναγνω-

ρίσει την ιερότητα της αποστολής τους και δεν θα είχαν χάσει τον [57]

Ιησού από τα μάτια τους. Με την αμέλεια μιας μέρας έχασαν το

Σωτήρα.Αυτή η αμέλεια τους στοίχισε τρείς μέρες εναγώνιας ανα-

ζήτησης για να Τον βρουν. Το ίδιο συμβαίνει και με μας. Με μάταιες

συζητήσεις, επικριτικές ομιλίες, ή την παραμέληση της προσευχής,

μπορούμε σε μια μέρα να χάσουμε την παρουσία του Σωτήρα και

πιθανόν να χρειαστεί πολυήμερη εναγώνια αναζήτηση μέχρι να Τον

ξαναβρούμε και να κερδίσουμε πάλι την ειρήνη που χάσαμε.

Στις συναναστροφές μας πρέπει να προσέχουμε μη τυχόν και

ξεχάσουμε τον Ιησού και κάποια στιγμή έπειτα διαπιστώσουμε ότι

δεν είναι μαζί μας. ΄Οτανμας απορροφούν κοσμικές υποθέσεις και

δεν σκεπτόμαστε Εκείνον στον οποίο συγκεντρώνονται όλες μας

οι ελπίδες για την αιώνια ζωή, αποχωριζόμαστε από τον Ιησού και

τους ουράνιους αγγέλους. Αυτές οι άγιες υπάρξεις δεν μπορούν να

παραμείνουν όπου η παρουσία του Σωτήρα δεν είναι επιθυμητή και

όπου η απουσία Του δεν γίνεται αισθητή. Να γιατί παρατηρείται

τόσο συχνά αποθάρρυνση ανάμεσα σε εκείνους που ομολογούν ότι

είναι οπαδοί του Χριστού.

Πολλοί παρακολουθούν τις θρησκευτικές λειτουργίες και ο

λόγος του Θεού τους παρηγορεί και τους αναζωογονεί. Παρα-

μελώντας όμως τη μελέτη, την επαγρύπνηση και την προσευχή,

χάνουν την ευλογία που έλαβαν και αισθάνονται ένα ακόμη μεγα-

λύτερο κενό από ότι πριν τη λάβουν. Συχνά σκέπτονται ότι ο Θεός

τους συμπεριφέρεται σκληρά. Δεν βλέπουν ότι το λάθος είναι δικό

τους. Αποχωρίζονται το Χριστό και αποκλείουν το φώς της παρου-

σίας Του.

Θα μας έκανε καλό αν περνούσαμε μια ώρα κάθε μέρα μελετών-

τας τη ζωή του Χριστού, εξετάζοντας με λεπτομέρεια, βοηθώντας

τη φαντασία μας να συλλάβει κάθε σκηνή, ιδιαίτερα τις τελευταίες

ημέρες της ζωής Του. Καθώς σκεπτόμαστε τη μεγάλη θυσία Του
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για μας, η εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν θα αυξάνεται, η αγάπη μας θα

δυναμώνει και θα εμποτιστούμε περισσότερο από το Πνεύμα Του.

Αν τελικά θέλουμε να σωθούμε, πρέπει να μάθουμε το μάθημα της

μετάνοιας και ταπείνωσης στα πόδια του σταυρού.

Στις συναναστροφές μας μπορούμε να γίνομε ευλογία ο ένας

στον άλλον. Αν ανήκουμε στο Χριστό, οι πιο γλυκές σκέψεις μας

θα στρέφονται σε Αυτόν. Θα αγαπούμε να συζητούμε για Αυτόν και

καθώς μιλάμε ο ένας στον άλλον για την αγάπη Του, οι καρδιές μας

θα μαλακώνουν από τη θεϊκή επιρροή. Ατενίζοντας την ωραιότητα

του χαρακτήρα Του, θα «μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα

από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου » (Β[58]

’, Κορ3:18.)
[59]
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Από τα πρώτα του χρόνια το Εβραιόπουλο περιβάλλονταν από

τις απαιτήσεις των ραβίνων. Αυστηροί κανόνες είχαν καθοριστεί

για την κάθε πράξη, ακόμη και για τις μικρότερες λεπτομέρειες

της ζωής. Κάτω από την επίβλεψη των κατηχητών της συναγωγής

οι νέοι μάθαιναν τους αναρίθμητους κανονισμούς που οι ορθόδοξοι

Ισραηλίτες έπρεπε να τηρούν. Αλλά ο Ιησούς δεν ενδιαφέρονταν για

τέτοια θέματα. Από την παιδική Του ηλικία ενεργούσε ανεξάρτητα

από τους ραβινικούς νόμους. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν η διαρκής

μελέτη Του και τα λόγια «Ούτω λέγει Κύριος» ήταν πάντοτε στα

χείλη Του.

Καθώς συνειδητοποιούσε την κατάσταση του λαού, έβλεπε ότι

οι απαιτήσεις της κοινωνίας και οι απαιτήσεις του Θεού βρίσκονταν

σε διαρκή σύγκρουση. Οι άνθρωποι απομακρύνονταν από το λόγο

του Θεού και εξύψωναν θεωρίες δικής τους επινόησης. Τηρούσαν

παραδοσιακές ιεροτελεστίες που δεν είχαν καμία αξία. Η λειτουρ-

γία τους ήταν μόνο ένας κύκλος τελετών. Οι ιερές αλήθειες που

οι τελετές δίδασκαν, είχαν αποκρυφτεί από τους προσκυνητές. Ο

Ιησούς είδε ότι στις χωρίς πίστη τελετές τους δεν εύρισκαν την ει-

ρήνη. Δεν γνώριζαν την ελευθερία του πνεύματος που μπορούσαν

να αισθανθούν αν πραγματικά υπηρετούσαν το Θεό. Ο Ιησούς ε-

ίχε έρθει να διδάξει τη σημασία της λατρείας του Θεού και δεν

μπορούσε να εγκρίνει την ανάμιξη των ανθρωπίνων αξιώσεων με τα

θεϊκά προστάγματα. Δεν επιτίθονταν εναντίον των αρχών ούτε των

πράξεων των πολυμαθών δασκάλων, αλλά Τον επιτιμούσαν για τις

απλές Του συνήθειες. Τότε Εκείνος παρουσίαζε το λόγο του Θεού

σαν επικύρωση της συμπεριφοράς Του.

Με όσο το δυνατό μειλίχιο και ευγενικό τρόπο ο Ιησούς προ-

σπαθούσε να ευχαριστήσει εκείνους με τους οποίους έρχονταν σε

επαφή. Επειδή ήταν τόσο ευγενικός και διακριτικός, οι γραμματείς

και οι πρεσβύτεροι πίστευαν ότι θα μπορούσαν εύκολα να Τον επη-

ρεάσουν με τις διδασκαλίες τους. Τον πίεζαν να δεχτεί τις αξιώσεις

και τις παραδόσεις που οι προηγούμενοι ραβίνοι τους είχαν κλη- [60]
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ροδοτήσει, αλλά Εκείνος ζητούσε να δει την αυθεντία τους στην

Αγία Γραφή. ΄Ηταν πρόθυμος να ακούσει κάθε λόγο που προέρ-

χονταν από το στόμα του Θεού, αλλά δεν μπορούσε να υπακούσει

στις επινοήσεις των ανθρώπων. ΄Ηταν φανερό ότι ο Ιησούς γνώρι-

ζε τις Γραφές μέχρι τελείας και τις παρουσίαζε με την πραγματική

τους σημασία. Οι ραβίνοι ένοιωθαν ντροπή να διδάσκονται από ένα

παιδί. Ισχυρίζονταν ότι η αποστολή τους ήταν να εξηγούν τις Γρα-

φές και η δική Του θέση ήταν να δέχεται την ερμηνεία που εκείνοι

προσέδιδαν ς” αυτές. Αγανακτούσαν όταν ο Χριστός έρχονταν σε
αντίθεση με τα λόγια τους.

΄Ηξεραν ότι οι παραδόσεις τους δεν είχαν κανένα έρεισμα από

τη Γραφή. Αντιλαμβάνονταν ότι ο Ιησούς υπερτερούσε κατά πολύ

από αυτούς στην πνευματική κατανόηση των Γραφών. Παρόλα αυτά

όμως θύμωναν γιατί δεν υπάκουε στις υπαγορεύσεις τους. Αφού

απέτυχαν να Τον πείσουν, στράφηκαν στον Ιωσήφ και στη Μαρία

και τους παρουσίασαν την άρνησή Του να συμμορφωθεί. ΄Ετσι ο

Ιησούς υπέφερε επικρίσεις και επιπλήξεις.

Από τα πολύ μικρά Του χρόνια ο Ιησούς ανέλαβε μόνος Του

τη διαμόρφωση του χαρακτήρα Του.Δεν θα επέτρεπε ούτε ακόμη

ο σεβασμός και η αγάπη στους γονείς Του να Τον αποτρέψουν

από την υπακοή στο λόγο του Θεού. «Είναι γεγραμμένον» ήταν η

αιτιολογία για κάθε Του πράξη που διέφερε από τα πατρώα έθιμα.

Η επιρροή των ραβίνων πίκρανε τη ζωή Του. Από τη νεανική Του

ακόμη ηλικία χρειάστηκε να μάθει το δύσκολο μάθημα της σιωπής

και της υπομονητικής ανεκτικότητας.

Οι αδελφοί Του, όπως ονομάζονταν τα παιδιά του Ιωσήφ ήταν

με το μέρος των ραβίνων. Επέμεναν ότι οι παραδόσεις έπρεπε να

τηρούνται σαν απαιτήσεις του Θεού. Εκτιμούσαν τις εντολές των

ανθρώπων περισσότερο από το λόγο του Θεού και τους πείραζε

πολύ η μεγάλη οξυδέρκεια του Ιησού στην διάκριση ανάμεσα στο

σωστό και στο λάθος. Κατέκριναν σαν ισχυρογνωμοσύνη την αυ-

στηρή υπακοή Του στο νόμο του Θεού. ΄Εμεναν έκπληκτοι με τη

σοφία και τη γνώση που έδειχνε όταν απαντούσε στους ραβίνους.

΄Ηξεραν ότι δεν είχε διδαχθεί από σοφούς, αλλά δεν μπορούσαν

να μη παραδεχθούν ότι Αυτός τους δίδασκε. Αναγνώριζαν ότι η

μόρφωσή Του ήταν ανώτερη από τη δική τους. Αλλά δεν διέκριναν

ότι Εκείνος έρχονταν σε επαφή με το δέντρο της ζωής, μια πηγή

γνώσης που οι ίδιοι αγνοούσαν.
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Ο Χριστός δεν απέκλειε κανένα αλλά είχε προκαλέσει ιδιαίτε-

ρη δυσαρέσκεια στους Φαρισαίους, παραμελώντας στο σημείο αυ- [61]

τό τους αυστηρούς κανόνες τους. Τον τομέα της θρησκείας τον

βρήκε αποκλεισμένο από ψηλούς απομονωτικούς τοίχους, σαν να

ήταν κάτι το απρόσιτο για την καθημερινή ζωή. Αυτούς τους δια-

χωριστικούς τοίχους τους γκρέμισε ο Χριστός. Ερχόμενος σε ε-

παφή με τους ανθρώπους δεν τους ρωτούσε: «Τι είναι το πιστεύω

σου·», «Σε ποιά εκκλησία ανήκεις·». Χρησιμοποιούσε τη δύναμη

της βοήθειάς Του για όλους όσους χρειάζονταν βοήθεια. Αντί να

κλειστεί στο κελί του ερημίτη για να δείξει τον ουράνιο χαρακτήρα

Του, εργάζονταν πρόθυμα για την ανθρωπότητα. Χάραζε στο νου

των ανθρώπων την αρχή ότι η θρησκεία της Γραφής δεν συνίσταται

στην απονέκρωση του σώματος. Δίδασκε ότι η αγνή και αμόλυντη

θρησκεία δεν είναι μόνο για ορισμένες ώρες και ιδιαίτερες περι-

πτώσεις. Παντού και πάντοτε εκδήλωνε ένα τρυφερό ενδιαφέρον

για τους ανθρώπους και σκορπούσε γύρω Του το φώς μιας χαρο-

ύμενης αγιότητας. ΄Ολα αυτά ήταν μια αυστηρή επίπληξη για τους

Φαρισαί-ους. ΄Εδειχναν ότι η θρησκεία δεν είναι εγωιστική και ότι η

δική τους νοσηρή αφοσίωση στα προσωπικά συμφέροντα απείχε πο-

λύ από του να είναι πραγματική θρησκεία. Αυτό δημιουργούσε την

εχθρότητά τους εναντίον του Ιησού και για αυτό προσπαθούσαν να

Τον πείσουν να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς τους.

Ο Ιησούς εργάζονταν για να ανακουφίσει κάθε βασανισμένη

ύπαρξη που συναντούσε. Χρήματα δεν είχε αρκετά για να δώσει,

αλλά πολλές φορές στερούσε από τον εαυτό Του τροφή για να

ανακουφίσει εκείνους που φαίνονταν ότι είχαν μεγαλύτερη ανάγ-

κη από Αυτόν. Οι αδελφοί Του καταλάβαιναν ότι η επιρροή Του

υπερέβαινε κατά πολύ τη δική τους. Τον διέκρινε μια λεπτότητα

που κανείς από αυτούς δεν είχε, ούτε και προσπαθούσε να απο-

κτήσει. ΄Οταν μιλούσαν απότομα σε φτωχούς και περιφρονημένους

ανθρώπους, ο Ιησούς ξανάβρισκε τους ίδιους αυτούς ανθρώπους

και τους μιλούσε με ενθαρρυντικά λόγια. Σε εκείνους που είχαν α-

νάγκη πρόσφερε ένα ποτήρι νερό και έβαζε στα χέρια τους το δικό

Του φαγητό. Καθώς ανακούφιζε τα βάσανά τους, οι άνθρωποι συ-

νέδεαν τις αλήθειες που δίδασκε με τις καλοσυνάτες πράξεις Του

και έτσι τις αποτύπωναν στη μνήμη τους.

΄Ολα αυτά δυσαρεστούσαν τα αδέλφια Του. Αφού ήταν μεγα-

λύτεροι Του, νόμιζαν ότι έπρεπε να υποτάσσεται στις διαταγές
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τους. Τον κατηγορούσαν ότι θεωρούσε τον Εαυτό Του ανώτερο

τους και Τον κατέκριναν ότι έβαζε τον Εαυτό Του πάνω από τους

δασκάλους, ιερείς και αρχηγούς του λαού. Συχνά Τον απειλούσαν[62]

και προσπαθούσαν να Τον φοβίσουν, αλλά Εκείνος δεν επηρεάζον-

ταν γιατί είχε τη Γραφή οδηγό Του.

Ο Ιησούς αγαπούσε τα αδέλφια Του και τους φέρονταν με με-

γάλη καλοσύνη. Εκείνοι όμως Τον ζήλευαν και Του έδειχναν με-

γάλη δυσπιστία και περιφρόνηση. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν

τη στάση Του. Η ζωή Του παρουσίαζε μεγάλες αντιθέσεις. Από τη

μια μεριά ήταν ο παντοδύναμος Υιός του Θεού και από την άλλη

ένα ανίσχυρο παιδί. ΄Ηταν ο Δημιουργός του σύμπαντος, με τη Γή

υπαγόμενη στην κατοχή Του, όμως η φτώχεια Τον συντρόφευε σε

όλη την επίγεια ζωή Του. Είχε μια αξιοπρέπεια, μια προσωπικότητα

που δεν παρουσίαζε τίποτε το κοινό με την ανθρώπινη υπερηφάνεια

και αλαζονεία. Δεν αγωνίζονταν για κοσμικά μεγαλεία και έμενε

ικανοποιημένος, όσο ταπεινή και αν ήταν η θέση Του. Αυτό ερέθι-

ζε τους αδελφούς Του. Δεν μπορούσαν να εξηγήσουν την ατάραχη

γαλήνη Του κάτω από τις δοκιμασίες και τις στερήσεις. Δεν ήξε-

ραν ότι είχε γίνει φτωχός για χάρη μας, για να πλουτίσομε εμείς

με τη δική Του φτώχεια. (Β’, Κορ. 8:9.) Δεν μπορούσαν να κατα-

λάβουν το μυστήριο της αποστολής Του, όπως δενμπορούσαν να

καταλάβουν ούτε οι φίλοι του Ιώβ τα βάσανα και την ταπείνωσή

του.

Οι αδελφοί Του παρεξήγησαν τον Ιησού γιατί δεν τους έμοιαζε.

Οι αρχές Του ήταν διαφορετικές από τις δικές τους. Αποβλέποντας

στους ανθρώπους είχαν απομακρυνθεί από το Θεό και δεν είχαν

στη ζωή τους δύναμη σαν τη δική Του. Οι θρησκευτικοί τύποι

που τηρούσαν δεν μπορούσαν να μεταβάλουν το χαρακτήρα τους.

Αποδεκάτιζαν «το ηδύοσμον, και το άνηθον, και το κύμινον» και

παραμελούσαν «τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν, και το έλεον,

και την πίστιν.» (Ματθ. 23:23.) Το παράδειγμα του Ιησού ήταν για

αυτούς ένας συνεχής ερεθισμός. Ο Ιησούς μισούσε ένα μόνο πράγ-

μα σε αυτό τον κόσμο: την αμαρτία. Δεν μπορούσε να αντικρύσει

μια κακή πράξη χωρίς να αφήσει να φανεί ότι πραγματικά υπέφερε.

Η αντίθεση ήταν ολοφάνερη ανάμεσα στους τυπικιστές. Η φαινο-

μενική τους αγιότητα κάλυπτε την αγάπη τους για την αμαρτία και

είχαν ένα χαρακτήρα στον οποίο κυριαρχούσε πάντοτε ο ζήλος για

τη δόξα του Θεού. Επειδή με τη ζωή Του ο Ιησούς καταδίκαζε το
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κακό, συναντούσε αντίδραση μέσα και έξω από το σπίτι. Η αφι-

λαυτία και η ακεραιότητα του χαρακτήρα Του γίνονταν αντικείμενα

χλευασμού. Η υπομονή και η καλοσύνη Του χαρακτηρίζονταν ως

δειλία.

Δεν υπήρξε πικρία που υπάγεται στην ανθρώπινη μοίρα και που

να μη την έχει γευθεί ο Χριστός. Πρώτοι ήταν εκείνοι που Τον πε- [63]

ριφρονούσαν για την καταγωγή του. Στα παιδικά Του ακόμη χρόνια

αντιμετώπιζε τα περιφρονητικά βλέμματα και τα πονηρά ψιθυρίσμα-

τά τους. Αν είχε απαντήσει σε αυτά με μια απερίσκεπτη λέξη ή

βλέμμα, αν είχε υποχωρήσει στους αδελφούς Του έστω και με μία

μόνο εσφαλμένη πράξη, θα είχε αποτύχει στο να είναι το τέλειο πα-

ράδειγμά μας. Με αυτό θα είχε αποτύχει να εκπληρώσει το σχέδιο

της απολύτρωσής μας. Αν είχε παραδεχθεί ότι μπορεί να υπάρξει

δικαιολογία για την αμαρτία, ο Σατανάς θα είχε θριαμβεύσει και ο

κόσμος θα είχε χαθεί. Να γιατί προσπαθούσε ο Σατανάς να κάνει

τη ζωή Του μια ζωή αφάνταστης δοκιμασίας, ώστε να μπορέσει να

Τον οδηγήσει στην αμαρτία.

Αλλά η απάντησή Του σε κάθε πειρασμό ήταν μία: «Είναι γε-

γραμμένον.» Σπάνια επέπληττε τους αδελφούς Του για τα λάθη

τους, αλλά πάντοτε είχε μια λέξη να τους πει από το λόγο του Θε-

ού. Συχνά Τον κατηγορούσαν για δειλία επειδή αρνούταν να τους

ακολουθήσει σε οποιαδήποτε απαγορευμένη πράξη. ΄Ομως η απάν-

τησή Του ήταν: «Ο φόβος του Κυρίου, ούτος είναι η σοφία, και η

αποχή από του κακού σύνεσις.» (Ιώβ 28:28.)

Μερικοί αναζητούσαν τη συναναστροφή Του, αισθανόμενοι

άνετα στην παρουσία Του. Πολλοί όμως Τον απέφευγαν, γιατί ε-

λέγχονταν από την άσπιλη ζωή Του. Οι νεαροί σύντροφοί Του

Τον παρακινούσαν να κάνει ότι έκαναν εκείνοι. ΄Ηταν ευφυέστατος

και χαρούμενος. Η παρουσία Του τους ευχαριστούσε και με προ-

θυμία δέχονταν τις ετοιμόλογες υποδείξεις Του. ΄Εχαναν όμως την

υπομονή τους με τους ενδοιασμούς Του και Τον αποκαλούσαν στε-

νόμυαλο και πουριτανό. Ο Ιησούς απαντούσε: «Είναι γεγραμμένον,»

«Τίνι τρόπω θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού· φυλάττων τους

λόγους Σου. ... Εν τη καρδία Μου εφύλαξα τα λόγια Σου, δια να

μη αμαρτάνω εις Σε.» (Ψαλμ. 119:9,11.)

Συχνά Τον ρωτούσαν: «Γιατί σου αρέσει να φέρεσαι τόσο πα-

ράξενα, τόσο διαφορετικά από όλους τους άλλους·» Απαντούσε:

«Είναι γεγραμμένον,» «Μακάριοι οι άμωμοι εν τη οδώ οι περιπατο-
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ύντες εν τω νόμω του Κυρίου μακάριοι οι φυλάττοντες τα μαρτύρια

Αυτού, οι εκζητούντες Αυτόν εξ όλης της καρδίαςαυτοί βεβαίως

δεν πράττουσιν ανομίαν εν τοις οδοίς Αυτού περιπατούσι.» (Ψαλμ.

119:1-3.)

΄Οταν Τον ρωτούσαν γιατί δεν έπαιρνε μέρος στις ζωηρές δια-

σκεδάσεις των νέων της Ναζαρέτ, Εκείνος έλεγε: «Εν τη οδώ των

μαρτυρίων Σου ευφράνθην, ως δια πάντα τα πλούτη. Εις τας εν-

τολάς Σου θέλω μελετά, και εις τας οδούς Σου θέλω ενατενίζει.

Εις τα διατάγματα Σου θέλω εντρυφά δεν θέλω λησμονήσει τους[64]

λόγους Σου.» (Ψαλμ. 119:14-16.)

Ο Ιησούς δεν αγωνίζονταν για τα δικαιώματά Του. Συχνά η

εργασία Του καταντούσε πολύ κουραστική χωρίς να υπάρχει α-

νάγκη, δείχνοντας μεγάλη προθυμία χωρίς ποτέ να διαμαρτύρεται.

όμως ούτε αποτύχαινε ούτε αποθαρρύνονταν. Ξεπερνούσε τις δυ-

σκολίες σαν να Τον περιέβαλλε το φώς της παρουσίας του Θεού.

Δεν ανταπέδιδε τα ίσα όταν Του φέρονταν απότομα, αλλά με υπο-

μονή υπέφερε τις προσβολές.

Πολλές φορές ρωτήθηκε: «Γιατί ανέχεσαι μια τέτοια καταφρο-

νητική μεταχείριση ακόμη και από τους αδελφούς Σου·» Απαντο-

ύσε, «Είναι γεγραμμένον,» «Υιέ μου, μη λησμονής τους νόμους

Μου, και η καρδία σου ας φυλάττη τας εντολάς Μου διότι μα-

κρότητα ημερών και έτη ζωής, και ειρήνην, θέλουσι προσθέσει εις

σε. ΄Ελεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλείπωσι δέσον αυτάς περί

τον τράχηλόν σου εγχάραξον αυτάς επί την πλάκα της καρδίας σου

ούτω θέλεις ευρεί χάριν και εύνοιαν ενώπιον Θεού και ανθρώπων.»

(Παρ. 3:1-4.)

Από τότε που οι γονείς του Ιησού Τον βρήκαν στο ναό, ο

τρόπος της συμπεριφοράς Του αποτελούσε για αυτούς ένα μυ-

στήριο. Δεν λογομαχούσε, αλλά το παράδειγμά Του απέβαινε για

αυτούς ένα συνεχές μάθημα. Φαίνονταν σαν να ήταν εντελώς ξε-

χωριστός από τους άλλους. Οι πιο ευτυχισμένες ώρες Του ήταν

όταν βρίσκονταν μόνος Του, κοντά στο Θεό και στη φύση. ΄Οποτε

είχε ευκαιρία διέκοπτε την εργασία Του για να πάει στα λιβάδια,

να πέσει σε συλλογισμό μέσα στις πράσινες κοιλάδες, να επικοι-

νωνήσει με το Θεό στη βουνοπλαγιά ή ανάμεσα στα δέντρα του

δάσους. Η αυγή συχνά Τον έβρισκε σε κάποιο ερημικό μέρος να

μελετά τη Γραφή ή να προσεύχεται. Μετά από αυτές τις ήρεμες
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ώρες, επέστρεφε στο σπίτι Του για να αναλάβει πάλι τα καθήκοντά

Του και να δώσει ένα παράδειγμα υπομονετικού μόχθου.

Σεβασμός και αγάπη για τη Μητέρα Του χαρακτήριζε τη ζωή

του Χριστού. Η Μαρία πίστευε με όλη της την καρδιά ότι το άγιο

παιδί που είχε γεννηθεί από αυτή ήταν ο προ πολλού αναμενόμενος

Μεσαίας, αλλά δεν τολμούσε να εκφράσει την πεποίθησή αυτή. Σε

όλη την επίγεια ζωή Του είχε συμμεριστεί τις θλίψεις Του. Με πόνο

παρακολουθούσε όσα ο Χριστός υπέφερε σαν παιδί και σαν νέος.

Η ίδια βρέθηκε σε δύσκολη θέση, υπερασπιζόμενη τη στάση Του

που ήξερε ότι ήταν σωστή. Πίστευε ότι το οικογενειακό περιβάλλον

και η άγρυπνη και τρυφερή μητρική φροντίδα είχαν ζωτική σημασία

για τη διάπλαση του χαρακτήρα των παιδιών της. Τα αγόρια και [65]

τα κορίτσια του Ιωσήφ το ήξεραν αυτό και εκμεταλλευόμενοι την

ανησυχία της, προσπαθούσαν να διορθώσουν την συμπεριφορά του

Ιησού σύμφωνα με τις δικές τους αρχές.

Η Μαρία συχνά συμβούλευε τον Ιησού και Τον παρακινούσε

να συμμορφωθεί με τις συνήθειες και τα έθιμα των ραβίνων. ΄Ηταν

όμως αδύνατο να Τον πείσει να αλλάξει τις συνήθειές Του, δηλαδή

να μελετάει τα έργα του Θεού και να ανακουφίζει τους ανθρώπους

ακόμη και τα άλαλα ζώα. ΄Οταν οι ιερείς και οι δάσκαλοι ζητούσαν

τη βοήθεια της Μαρίας για την καθυπόταξη του Ιησού, εκείνη τα-

ράζονταν πολύ. ΄Οταν όμωςΕκείνος της παρουσίαζε τις δηλώσεις

της Γραφής που δικαίωναν τις πράξεις Του, η καρδιά της ηρεμούσε

όταν.

Μερικές φορές η Μαρία ταλαντεύονταν ανάμεσα στον Ιησού

και στα αδέλφια Του που δεν πίστευαν ότι ήταν ο Απεσταλμένος

του Θεού. Οι αποδείξεις όμως για το θεϊκό Του χαρακτήρα ήταν

περίτρανες. Τον έβλεπε να θυσιάζεται για το καλό των άλλων. Η

παρουσία Του έφερνε μια αγιότερη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι και

η ζωή Του ήταν σαν προζύμι που επιδρούσε στα διάφορα κοινω-

νικά στοιχεία. ΄Ακακος και αμόλυντος, βάδιζε ανάμεσα στους απε-

ρίσκεπτους, στους τραχείς, στους αγενείς ανάμεσα στους άδικους

τελώνες, στους άφρονες, στους άσωτους, στους ασεβείς Σαμαρε-

ίτες, στους ειδωλολάτρες στρατιώτες, στους αγροίκους χωρικούς

και στο ανάμικτο πλήθος. Παντού σκορπούσε ένα καλό λόγο κα-

θώς έβλεπε τους ανθρώπους ταλαιπωρημένους, υποχρεωμένους να

βαστάζουν τα βαριά φορτία. Μοιράζονταν τα φορτία τους και τους
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επαναλάμβανε μαθήματα που ο ίδιος είχε διδαχτεί από τη φύση για

την αγάπη, την αγαθότητα και την καλοσύνη του Θεού.

Μάθαινε σε όλους να βλέπουν τον εαυτό τους προικισμένο με

πολύτιμα ταλέντα, που αν τα χρησιμοποιούσαν σωστά, θα τους ε-

ξασφάλιζαν αιώνια πλούτη. Αποστρέφονταν κάθε ματαιοδοξία της

ζωής και με το παράδειγμά Του έδειχνε ότι κάθε λεπτό της ώρας

πρέπει να θεωρείται σαν θησαυρός και να χρησιμοποιείται για ιερούς

σκοπούς. Δεν προσπερνούσε καμία ανθρώπινη ύπαρξη σαν ανάξια,

αλλά προσπαθούσε να εφαρμόσει τη λυτρωτική Του θεραπεία σε

κάθε ψυχή. Σε οποιαδήποτε συντροφιά και αν βρίσκονταν, πρόσφε-

ρε ένα μάθημα που ανταποκρίνονταν τόσο στο χρόνο όσο και στις

περιστάσεις. Προσπαθούσε να εμπνεύσει ελπίδα και στους πιο άξε-

στους, ακόμη και σε αυτούς από τους οποίους κανείς δεν μπορούσε

να περιμένει τίποτε. Τους διαβεβαίωνε ότι μπορούσαν να γίνουν

άμεμπτοι και αθώοι, αποκτώντας ένα χαρακτήρα που θα τους έκα-

νε τέκνα Θεού. Συχνά συναντούσε αυτούς που είχαν παρασυρθεί,[66]

ζώντας κάτω από τον έλεγχο του Σατανά, μη έχοντας την δύναμη

να ξεφύγουν από την παγίδα του. Σε ένα άνθρωπο, απογοητευμένο,

άρρωστο, θύμα του πειρασμού και κυλισμένο στην αμαρτία, ο Ιη-

σούς απηύθυνε λόγια με την πιο τρυφερή συμπάθεια, λόγια που ο

άνθρωπος τα χρειάζονταν και τα καταλάβαινε. Συναντούσε άλλους

που πάλευαν σώμα προς σώμα με τον εχθρό των ψυχών. Αυτούς

τους ενθάρρυνε να επιμένουν, βεβαιώνοντάς τους ότι θα νικούσαν.

Επειδή έστεκαν δίπλα τους οι άγγελοι του Θεού, θα νικούσαν. ΄Ο-

λοι, όσους βοήθησε με αυτό τον τρόπο, αποκτούσαν την πεποίθηση

ότι μπορούσαν να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Δεν θα

πρόδιδε τα μυστικά που είχαν αποκαλύψει στο γεμάτο συμπάθεια

αυτί Του.

Ο Ιησούς ήταν ο Θεραπευτής του σώματος όπως και της ψυχής.

Ενδιαφέρονταν για κάθε μορφή πάθησης που έπεφτε στην αντίληψή

Του. Σε κάθε πάσχοντα έφερνε ανακούφιση και τα παρηγορητικά

Του λόγια ήταν πραγματικό βάλσαμο. Κανείς δεν διατείνονταν ότι

είχε κάνει θαύματα, αλλά η θεραπευτική δύναμη της αγάπης ανάβλυ-

ζε από Αυτόν και μετέβαινε στους ασθενείς και τους θλιμμένους.

΄Ετσι, με ένα διακριτικό τρόπο εργάζονταν για τους ανθρώπους από

την παιδική Του ηλικία. Να γιατί, όταν άρχισε τη δημόσια διακονία

Του, Τον άκουγαν τόσοι πολλοί με ευχαρίστηση.
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Παρά τα γεγονός ότιο Ιησούς πέρασε μόνος την παιδική, εφη-

βική και ανδρική Του ηλικία, με την αγνότητα και την πιστότητά

Του σήκωνε τα βάρη μόνος Του. Κανείς από τους ανθρώπους δεν

ήταν μαζί Του. Σήκωνε το τρομακτικό φορτίο της ευθύνης για τη

σωτηρία των ανθρώπων. Γνώριζε ότι αν δεν επέρχονταν μια απο-

φασιστική αλλαγή στις αρχές και στις επιδιώξεις της ανθρώπινης

φυλής, όλα θα πήγαιναν χαμένα. Αυτό ήταν το βάρος της ψυχής

Του και κανείς δεν μπορούσε να εκτιμήσει το φορτίο που έπεφτε

στους ώμους Του. Με επίμονη αποφασιστικότητα πραγματοποίησε

το σχέδιο της ζωής Του ώστε Αυτός ο ίδιος να γίνει το φώς των

ανθρώπων. [67]



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 10—«ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ

ΕΡΗΜΩ»

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Λουκ. 1:5-23, 57-80,

3:1-18, Ματθ. 3:1-12, Μαρκ. 1:1-8.

Ανάμεσα στους πιστούς του Ισραήλ, οι οποίοι από καιρό πε-

ρίμεναν την έλευση του Μεσσία, παρουσιάστηκε ο πρόδρομος του

Χριστού. Ο ηλικιωμένος ιερέας Ζαχαρίας και η γυναίκα του Ελι-

σάβετ «ήσαν αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού.» Στην ήσυχη και

άγια ζωή τους έλαμπε το φώς της πίστης σαν αστέρι φωτεινό στο

σκότος των πονηρών εκείνων ημερών. Σε αυτό το θεοφοβούμενο

ζευγάρι δόθηκε η υπόσχεση ενός γιού, ο οποίος έμελλε να «προ-

πορευθή πρό προσώπου του Κυρίου εις το να ετοιμάση τας οδούς

Αυτού.»

Ο Ζαχαρίας κατοικούσε «εις την ορεινήν, εις πόλιν Ιούδα,» αλλά

είχε πάει στην Ιερουσαλήμ για να λειτουργήσει στο ναό για μία

εβδομάδα, υπηρεσία που οι ιερείς κάθε τάξης έπρεπε να εκτελέσουν

δύο φορές το χρόνο. «Ενώ δε ιεράτευεν αυτός εν τη τάξει της

εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας,

έπεσεν εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάση, εισελθών εις τον ναόν του

Κυρίου.»

Στέκονταν μπροστά στο χρυσό θυσιαστήριο στο διαμέρισμα

των αγίων του ναού. Το σύννεφο του θυμιάματος μαζί με τις προ-

σευχές του λαού Ισραήλ ανέβαινε προς το Θεό. Ξαφνικά αντιλήφτη-

κε μία θεία παρουσία. Φάνηκε ένας «άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ

δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος.» Η στάση αυτή του αγ-

γέλου ήταν ευνοϊκό σημάδι, αλλά ο Ζαχαρίας δεν το πρόσεξε. Πολ-

λά χρόνια είχε προσευχηθεί για την έλευση του Λυτρωτή. Τώρα ο

Ουρανός του έστελνε τον αγγελιοφόρο του για να του αναγγείλει

ότι αυτές οι προσευχές του είχαν εισακουστεί. Το έλεος του Θεού

τουπρος αυτόν φαίνονταν πολύ μεγάλο για να το πιστέψει! ΄Ηταν

γεμάτος φόβο και αυτοεπίκριση.

Αλλά ένας χαρούμενος χαιρετισμός του απευθύνθηκε με τη δια-

βεβαίωση: «Μη φοβού, Ζαχαρία διότι εισακούσθη η δέησίς σου και[68]

80
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η γυνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει υιόν εις σε, και θέλεις καλέσει

το όνομα αυτού Ιωάννην. Και θέλει είσθαι εις σε χαρά και αγαλ-

λίασις και πολλοί θέλουσι χαρή δια την γέννησιν αυτού και θέλει

πληρωθή Πνεύματος Αγίου έτι εκ κοιλίας της μητρός αυτού Και

πολλούς των υιών Ισραήλ θέλει επιστρέφει εις Κύριον τον Θεόν

αυτών Και αυτός θέλει ελθεί πρό προσώπου Αυτού εν πνεύματι

και δυνάμει Ηλίου, δια να επιστρέψη τας καρδίας των πατέρων εις

τα τέκνα, και τους απειθείς εις την φρόνησιν των δικαίων, δια να

ετοιμάση εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένον. Και είπεν ο Ζαχα-

ρίας πρός τον άγγελον, Πως θέλω γνωρίσει τούτο· διότι εγώ είμαι

γέρων, και η γυνή μου προβεβηκυία εις την ηλικίαν αυτής.»

Ο Ζαχαρίας ήξερε καλά ότι ένα παιδί είχε γεννηθεί από τον Α-

βραάμ στη γεροντική του ηλικία, επειδή πίστεψε ήταν πιστός. Για

μια στιγμή ο ηλικιωμένος ιερέας έστρεψε τη σκέψη του στην αν-

θρώπινη αδυναμία. Ξέχασε ότι εκείνο που ο Θεός υπόσχεται είναι

ικανός να το εκτελέσει. Τι αντίθεση ανάμεσα σε αυτή την απι-

στία και στη γλυκιά παιδιάστικη πίστη της Μαρίας, της Ναζωραίας

κόρης, της οποίας η απάντηση στο θαυμάσιο ευαγγελισμό του αγ-

γέλου ήταν: «Ιδού η δούλη του Κυρίου γένοιτο εις εμέ κατά τον

λόγον σου.» (Λουκ. 1:38.)

Η γέννηση του γιού του Ζαχαρία, όπως η γέννηση του γιού του

Αβραάμκαι του θείου βρέφους της Μαρίας, είχαν σκοπό να διδάξουν

μια μεγάλη πνευματική αλήθεια, μια αλήθεια την οποία δύσκολα

μαθαίνουμε και γρήγορα ξεχνούμε. Μόνοι μας είμαστε ανήμποροι

να κάνουμε οτιδήποτε καλό αλλά εκείνο που δεν μπορούμε εμείς να

κάνουμε, θα το κάνει η δύναμη του Θεού για κάθε υπακοή και πιστή

ψυχή. Μέσω της πίστης δόθηκε το παιδί της υπόσχεσης. Μέσω

της πίστης γεννιέται η πνευματική ζωή και μας κάνει ικανούς να

εκτελούμε τα έργα της δικαιοσύνης.

Στην ερώτηση του Ζαχαρία ο άγγελος αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι

Γαβριήλ ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού και απεστάλην δια να

λαλήσω πρός σε, και να σε ευαγγελίσω ταύτα » Πεντακόσια χρόνια

πριν, ο Γαβριήλ είχε κάνει γνωστή στο Δανιήλ την προφητική πε-

ρίοδο που θα έφθανε μέχρι την έλευση του Χριστού. Ο Ζαχαρίας

γνώριζε ότι πλησίαζε το τέλος αυτής της περιόδου και παρακινήθη-

κε να προσευχηθεί για την έλευση του Μεσσία. Ο ίδιος αγγελιο-

φόρος που είχε δώσει αυτή την προφητεία ήρθε να αναγγείλει την

εκπλήρωσή της.
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Τα λόγια του αγγέλου: «Εγώ είμαι Γαβριήλ ο παριστάμενος ε-

νώπιον του Θεού,» δείχνουν ότι κατείχε τιμητική θέση στις αυλές[69]

του Ουρανού. ΄Οταν ήρθε με ένα μήνυμα στο Δανιήλ, είπε: «Δεν

είναι ουδείς ο αγωνιζόμενος μετ” εμού υπέρ τούτων, ειμή Μιχαήλ
[ο Χριστός] ο άρχων υμών.» (Δαν. 10:21.) Για τον Γαβριήλ μιλά

ο Σωτήρας στην Αποκάλυψη όταν λέγει: «Αποστείλας δια του αγ-

γέλου Αυτού εις τον δούλον Αυτού Ιωάννην.» (Αποκ. 1:1.) Και

στον Ιωάννη ο άγγελος δήλωσε: «Εγώ είμαι σύνδουλός σου και

των αδελφών σου των προφητών » (Αποκ. 22:9.) Τι θαυμάσια η

σκέψη ότι ο άγγελος που κατέχει την επόμενη σε τιμή θέση μετά

τον Υιό του Θεού έχει εκλεγεί για να φανερώσει τους σκοπούς του

Θεού στους ανθρώπους!

Ο Ζαχαρίας εξέφρασε αμφιβολία στα λόγια του αγγέλου. Για

αυτό δε θα μπορούσε να ξαναμιλήσει μέχρι την εκπλήρωση των

αγγελιών. Ο άγγελος είπε: « Ιδού, θέλεις είσθαι σιωπών, και μη

δυνάμενος να λαλήσης, έως της ημέρας καθ” ήν θέλουσι γείνει τα-
ύτα, διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου, οίτινες θέλουσιν

εκπληρωθή εις τον καιρόν αυτών.» Το καθήκον του ιερέα στη λει-

τουργία ήταν να προσευχηθεί για τη συγχώρηση των αμαρτημάτων

του λαού και για την έλευση του Μεσσία. ΄Οταν ο Ζαχαρίας δο-

κίμασε να προσευχηθεί δεν μπορούσε να προφέρει ούτε μια λέξη.

΄Οταν παρουσιάστηκε για να ευλογήσει το λαό, «δεν ηδύνατο

να λαλήση πρός αυτούς . . . και αυτός έκαμνεν πρός αυτούς νεύμα-

τα, και διέμενε κωφός.» Τον περίμεναν πολλή ώρα και άρχισαν να

φοβούνται μήπως τον είχε πατάξει ο Θεός για τιμωρία. ΄Οταν βγήκε

από τα άγια, το πρόσωπό του έλαμπε από τη δόξα του Θεού και

αυτοί «εννόησαν ότι οπτασίαν είδεν εν τω ναώ » Ο Ζαχαρίας τους

έδωσε να καταλάβουν τι είδε και τι άκουσε. «Και αφού ετελείωσαν

αι ημέραι της λειτουργίας αυτού, απήλθεν εις τον οίκον αυτού.»

Μετά τη γέννηση του παιδιού, η γλώσσα του πατέρα λύθηκε:

«Και ελάλει ευλογών τον Θεόν. Και έπεσε φόβος επί πάντας τους

γείτονας αυτών και καθ” όλην την ορεινήν της Ιουδαίας διελαλούντο
πάντα τα πράγματα ταύτα. Και πάντες οι ακούσαντες έβαλον αυτό εν

τη καρδία αυτών, λέγοντες, Τι άρα θέλει είσθαι το παιδίον τούτο·»

΄Ολα αυτά σκοπό είχαν να στρέψουν την προσοχή του λαού στον

ερχομό του Μεσσία για τον οποίο ο Ιωάννης ήταν προορισμένος

να προλειάνει το δρόμο.
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Εμπνευσμένος από το ΄Αγιο Πνεύμα, ο Ζαχαρίας προφήτευσε

με αυτά τα ωραία λόγια την αποστολή του γιού του:

«Και συ, παιδίον, προφήτης του Υψίστου

θέλεις ονομασθή

[70]

Διότι θέλεις προπορευθή πρό προσώπου του Κυρίου,

Εις το να ετοιμάσης τας οδούς Αυτού,

Εις το να δώσης γνώσιν σωτηρίας

Εις τον λαόν Αυτού,

Δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών,

Δια σπλάχνα ελέους του Θεού ημών,

Με τα οποία επεσκεύθη ημάς

Ανατολή εξ ύψους

Δια να φωτίση τους καθημένους εν σκότει

Και σκιά θανάτου,

΄Ωστε να κατευθύνη τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης.»

«Το δε παιδίον ηύξανε, και ενεδυναμούτο κατά το πνεύμα, και

ήτο εν τοις ερήμοις, έως της ημέρας καθ” ήν έμελλε να αναδειχθή
εις τον Ισραήλ » Πριν από τη γέννηση του Ιωάννη ο άγγελος είχε

πει: «Θέλει είσθαι μέγας ενώπιον του Κυρίου και οίνον και σίκερα

δεν θέλει πίει, και θέλει πληρωθή Πνεύματος Αγίου.» Ο Θεός είχε

καλέσει το γιό του Ζαχαρία για ένα μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο

που είχε ποτέ ανατεθεί σε ανθρώπους. Για να επιτελέσει αυτό το

έργο έπρεπε να έχει τη συνεργασία του Κυρίου. Το Πνεύμα του

Θεού θα ήταν μαζί του αν τηρούσε τις οδηγίες του αγγέλου.

Ο Ιωάννης έπρεπε να εμφανιστεί σαν αγγελιοφόρος του Κυρίου,

να φέρει το φώς του Θεού στον κόσμο δίνοντας νέες κατευθύνσεις

στις σκέψεις του. ΄Επρεπε να εντυπώσει σε αυτές την αγιότητα των

θείων απαιτήσεων και την ανάγκη μιας τέλειας δικαιοσύνης. ΄Ενας

τέτοιος αγγελιοφόρος πρέπει να είναι άγιος. Πρέπει να είναι ναός

όπου να κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Για να εκπληρώσει την απο-

στολή του πρέπει να έχει μιαυγιή ιδιοσυγκρασία και διανοητική και

πνευματική δύναμη. Για αυτό ήταν απαραίτητο να κυριαρχεί στις ο-

ρέξεις και στα πάθη του. ΄Επρεπε να είναι ικανός να ελέγχει όλες τις

δυνάμεις του, ώστε να μπορεί να σταθεί ανάμεσα στους ανθρώπους



84 Η Ζωη Τοψ Χριστου

ακλόνητος από τις συνθήκες του περιβάλλοντος σαν τους βράχους

και τα βουνά της ερήμου.

Στην εποχή του Ιωάννη κυριαρχούσε η απληστία για πλούτη

και η αγάπη για πολυτέλεια και επίδειξη. Αισθησιακές απολαύσεις,

γιορτές και οινοποσίες προκαλούσαν σωματικές ασθένειες και εκ-

φυλισμό, ναρκώνοντας την πνευματική αντίληψη και ελαττώνοντας

τη συναίσθηση της αμαρτίας. Ο Ιωάννης έμελλε να κάνει το έργο

του μεταρρυθμιστή. Με την εγκράτεια της ζωής και την απλή του

ενδυμασία έπρεπε να αποκηρύξειτις καταχρήσεις της εποχής του.[71]

Για το λόγο αυτό, οι οδηγίες που έλαβαν οι γονείς του ήταν ένα

μάθημα εγκρατείας. Το μήνυμα μετέδωσε ένας άγγελος σταλμένος

κατευθείαν από το θρόνο του Θεού.

Στην παιδική και νεανική ηλικία ο χαρακτήρας είναι εύπλαστος.

Τότε πρέπει να αποκτηθεί η δύναμη της αυτοκυριαρχίας. Μέσα

στον οικογενειακό κύκλο, κοντά στην οικογενειακή εστία, σχη-

ματίζονται συνήθειες των οποίων τα αποτελέσματα βαστούν μέχρι

την αιωνιότητα.

Περισσότερο από κάθε φυσικό χάρισμα, οι συνήθειες που απο-

κτούνται στα παιδικά χρόνια είναι αυτές που αποφαίνονται αν θα

βγει κανείς από τον αγώνα της ζωής νικητής ή νικημένος. Τα νι-

άτα είναι η εποχή της σποράς. Αυτά καθορίζουν την ποιότητα της

συγκομιδής τόσο για αυτή τη ζωή όσο και για τη μέλλουσα.

Σαν προφήτης, ο Ιωάννης ήρθε «δια να επιστρέψη τας καρδίας

των πατέρων εις τα τέκνα, και τους απειθείς εις την φρόνησιν των

δικαίων, δια να ετοιμάση εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένον.» Ε-

τοιμάζοντας το δρόμο για την πρώτη έλευση του Χριστού, αντιπρο-

σώπευε εκείνους που θα ετοιμάσουν ένα λαό για τη δεύτερη έλευση

του Κυρίου. Ο κόσμος έχει παραδοθεί στην ασωτία. Οι πλάνες και

οι μύθοι αφθονούν. Οι παγίδες του Σατανά για τις ψυχές πολλα-

πλασιάζονται. ΄Ολοι όσοι θέλουν να τελειοποιήσουν «αγιοσύνην εν

φόβω Θεού» πρέπει να μάθουν το μάθημα της εγκράτειας και της

αυτοκυριαρχίας. Οι ορέξεις και τα πάθη πρέπει να υποταχθούν στις

ανώτερες δυνάμεις του πνεύματος. Η αυτοπειθαρχία είναι απαραίτη-

τη για τη διανοητική δύναμη και την πνευματική διαύγεια που θα

μας κάνει ικανούς να καταλάβουμε και να εφαρμόσουμε τις ιερές

αλήθειες του λόγου του Θεού. Για αυτό το λόγο η εγκράτεια έχει

τη θέση της στο έργο της προετοιμασίας για τη δευτέρα παρουσία

του Χριστού.
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Κανονικά ο γιός του Ζαχαρία θα έπρεπε να μορφωθεί για την

ιεροσύνη. Η εκπαίδευση τον ραβινικών σχολείων όμως θα τον είχε

καταστήσει ακατάλληλο για το έργο του. Ο Θεός δεν τον έστειλε

στους καθηγητές της θεολογίας για να μάθει την ερμηνεία τον

Γραφών. Τον κάλεσε στην έρημο για να διδαχτεί από τη φύση και

από το Θεό της φύσης.

Διάλεξε για κατοικία του μια απόμερη περιοχή, ανάμεσα σε χέρ-

σους λόφους, σε άγρια φαράγγια και στις σπηλιές των βράχων.

Αυτή την επιλογή έκανε για να αποφύγει τις απολαύσεις και τις πο-

λυτέλειες της ζωής και να ζει στην αυστηρή πειθαρχία της ερήμου.

Εκεί το περιβάλλον ευνοούσε τις συνήθειες της απλότητας και της [72]

αυτοθυσίας. Απερίσπαστος από το θόρυβο του κόσμου, μπορούσε

να μελετάει τα μαθήματα της φύσης, της αποκάλυψης και της θείας

Πρόνοιας. Οι θεοφοβούμενοι γονείς του συχνά είχαν επαναλάβει

στον Ιωάννη τα λόγια του αγγέλου στο Ζαχαρία Από τα παιδικά

του χρόνια είχε τον οραματισμό της αποστολής του και δέχθηκε

την ιερή παρακαταθήκη. Για αυτόν η απομόνωσή του στην έρημο

ήταν μια ευεργετική απόδραση από την κοινωνία όπου κυριαρχούσε

η υποψία, η απιστία και η ανηθικότητα Δεν είχε εμπιστοσύνη στις

δικές του δυνάμεις για να αντιμετωπίσει τον πειρασμό και απέφευγε

τη συνεχή επαφή με την αμαρτία, μη τυχόν χάσει την ευαισθησία

να διακρίνει πόσο καταστροφική μπορεί να αποβεί.

Σαν Ναζωραίος αφιερωμένος στο Θεό από τη γέννησή του,

έμεινε πιστός στην ευχή εκείνη σε όλη του τη ζωή. Φορούσε τα ίδια

ρούχα όπως οι αρχαίοι προφήτες: ένα επένδυμα από τρίχα καμήλας

που βαστάζονταν με μια πέτσινη ζώνη. ΄Ετρωγε «ακρίδες και άγριο

μέλι» που έβρισκε στην έρημο και έπινε καθάριο νερό που ανάβλυζε

από τους λόφους.

Ο Ιωάννης δεν περνούσε τον καιρό του μέσα στην οκνηρία,

μέσα στην ασκητική μελαγχολία και στην εγωκεντρική απομόνωση.

Συχνά πήγαινε και έσμιγε με τους ανθρώπους και παρακολουθούσε

με ενδιαφέρον τι συνέβαινε στον κόσμο. Από το ήσυχο ερμητήριο

του παρατηρούσε την εξέλιξη των γεγονότων. Με φωτισμένη από

το ΄Αγιο Πνεύμα διορατικότητα μελετούσε τους χαρακτήρες των

ανθρώπων για να καταλάβει πως θα άγγιζε τις καρδιές τους με

το ουράνιο μήνυμα. Συναισθάνονταν το βάρος της αποστολής του.

Στη μοναξιά, με περισυλλογή και προσευχή, επεδίωκε να εξοπλίσει

την ψυχή του για το ισόβιο έργο που ήταν μπροστά του.
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Παρόλο ότι ζούσε στην ερημιά, δεν ήταν απαλλαγμένος από πει-

ρασμούς. ΄Οσο του ήταν δυνατό, έφραζε κάθε μονοπάτι από όπου

ο πονηρός θα μπορούσε να μπει. Παρόλα αυτά δεν ήταν απαλλαγ-

μένος από τις επιθέσεις του Σατανά. Η πνευματική του διαίσθηση

όμως ήταν διαυγής. Είχε αναπτύξει δύναμη και αποφασιστικότητα

του χαρακτήρα και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, είχε την

ικανότητα να διακρίνει την προσέγγιση του Σατανά και να αντι-

στέκεται στη δύναμή του.

Ο Ιωάννης βρήκε στην έρημο το σχολείο του και το αγιαστήριο

του. Περιβάλλονταν, σαν το Μωυσή ανάμεσα στα βουνά της Μαδι-

άμ, από την παρουσία του Θεού και πλαισιώνονταν από τα τεκμήρια

της δύναμής Του. Η δική του μοίρα δεν ήταν να κατοικείστη μο-[73]

ναξιά ανάμεσα στα μεγαλόπρεπα βουνά, όπως ο μεγάλος εκείνος

αρχηγός του Ισραήλ. Αντιθέτως, μπροστά του εκτείνονταν οι κο-

ρυφές του Μωάβ πέρα από τον Ιορδάνη, που μιλούσαν για Εκείνον

ο οποίος θεμελίωσε τα όρη και τα έζωσε με τη δύναμή Του. Η

ζοφερή, τρομακτική όψη της φύσης στην ερημική του κατοικία α-

πεικόνιζε πολύ ζωηρά την κατάσταση του Ισραήλ. Το καρποφόρο

αμπέλι του Κυρίου είχε καταντήσει μια ερημωμένη περιοχή. Αλλά

πάνω από την ερημιά, ο ουρανός παρουσιάζονταν φωτεινός και χα-

ρούμενος. Μέσα από τα μαύρα και αγριεμένα σύννεφα, ξεπρόβαλλε

το ουράνιο τόξο της υπόσχεσης. ΄Ετσι, πάνω από την κατάπτωση

του Ισραήλ, έλαμπε η υποσχεθείσα δόξα της βασιλείας του Μεσ-

σία. Τα απειλητικά σύννεφα μετριάζονταν από το ουράνιο τόξο της

Διαθήκης του ελέους Του.

Μόνος του μέσα στη ησυχία της νύχτας διάβαζε, τις υποσχέσεις

του Θεού για αναρίθμητο σπέρμα όπως τα άστρα του ουρανού στον

Αβραάμ. Το φως της χαραυγής που χρύσωνε τα βουνά του Μω-

άβ, μιλούσε για Κείνον ο οποίος θα ήταν «ως το φώς της πρωίας,

όταν ανατέλλη ο ήλιος πρωίας ανεφέλου.» (Β’, Σαμ. 23:4.) Στη με-

σημβρινή λάμψη έβλεπε τη λαμπρότητα της παρουσίας Του, όταν η

«δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθή, και πάσα σάρξ ομού θέλει ιδεί.»

(Ης. 40:5.)

Με δέος αλλά και με αγαλλώμενο πνεύμα ερευνούσε στα προ-

φητικά κείμενα τις αποκαλύψεις για τον ερχομό του Μεσσία, το

σπέρμα της υπόσχεσης που θα σύντριβε την κεφαλή του όφη. Ο

Σηλώ, ο αγγελιοφόρος της ειρήνης, θα εμφανίζονταν πριν πάψει

βασιλιάς να βασιλεύει στο θρόνο του Δαβίδ. Ο καιρός αυτός είχε
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έρθει. ΄Ενας Ρωμαίος κυβερνήτης κάθονταν στα ανάκτορα του ΄Ο-

ρους Σιών. Σύμφωνα με το βέβαιο λόγο του Κυρίου, ο Χριστός

είχε ήδη γεννηθεί.

Οι εμπνευσμένες απεικονίσεις του Ησαΐα για τη δόξα του Μεσ-

σία ήταν αποτέλεσμα της μελέτη του μέρα και νύκτα— ο Κλάδος

από τη ρίζα του Ιεσσαί ένας Βασιλιάς ο οποίος «εν δικαιοσύνη

θέλει κρίνει τους πτωχούς, και εν ευθύτητι θέλει υπερασπίζεσθαι

τους ταπεινούς της γής,» «ως σκέπη από του ανέμου, ... ως σκιά

μεγάλου βράχου εν γη διψώση.» Η Σιών δεν θα ονομάζονταν πια

«εγκαταλελειμμένη,» ούτε η γη της «ηρημωμένη.» Ο Κύριος θα την

αποκαλούσε «η ευδοκία Μου» και η γη της θα ονομάζονταν «η νε-

νυμφευμένη.» (Ης. 11:4, 32:2, 62:4.) Ο μονήρης αυτός εξόριστος

είχε μια καρδιά γεμάτη από ουράνιους οραματισμούς. [74]

Αντίκριζε το Βασιλιά στην ωραιότητά Του και με αυτό ξεχνο-

ύσε τον εαυτό του. Ατένιζε το μεγαλείο της αγιότητάς Του και

αισθανόταν τον εαυτό του ανεπαρκή και ανάξιο. ΄Ηταν έτοιμος να

ξεκινήσει σαν αγγελιοφόρος του Ουρανού, χωρίς να φοβάται τους

ανθρώπους γιατί είχε ατενίσει τη θεία χάρη. Μπορούσε να σταθεί

σταθερός και ατρόμητος μπροστά στους επίγειους μονάρχες, επειδή

είχε υποκλιθεί βαθειά μπροστά στο Βασιλιά των βασιλιάδων.

Ο Ιωάννης δεν είχε κατανοήσει εντελώς τη φύση της βασιλείας

του Μεσσία. Περίμενε να ελευθερωθεί ο λαός του Ισραήλ από τους

εθνικούς εχθρούς του. Η έλευση όμως ενός δίκαιου Βασιλιά και

η εγκαθίδρυση του Ισραήλ σαν άγιο έθνος ήταν το αντικείμενο

της κρυφής ελπίδας του. ΄Ετσι, πίστευε ότι θα πραγματοποιούταν η

προφητεία που δόθηκε κατά τη γέννησή του:

«Να ενθυμηθή την αγίαν διαθήκην Αυτού. . . .

Να ελευθερωθώμεν εκ της χειρός των εχθρών ημών

Και να λατρεύσωμεν Αυτόν αφόβως

Εν οσιότητι και δικαιοσύνη ενώπιον Αυτού

Πάσας τας ημέρας της ζωής ημών.»

(Λουκ. 1:72-75.)

΄Εβλεπε το λαό του πλανεμένο, αυτοϊκανοποιούμενο και απο-

κοιμισμένο μέσα στις αμαρτίες του. Επιθυμούσε να τους ξυπνήσει

για μια αγιότερη ζωή. Το μήνυμα που ο Θεός του είχε ζητήσει
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να φέρει, είχε σκοπό να τους αφυπνίσει από το λήθαργο και να

τους προξενήσει τρόμο για τον αμαρτωλό βίο τους. Το έδαφος της

καρδιάς έπρεπε να θρυμματιστεί για να πιάσει τόπο ο σπόρος του

Ευαγγελίου. ΄Επρεπε να αντιληφθούν τον κίνδυνο των τραυμάτων

της αμαρτίας και να ζητήσουν τη θεραπεία από τον Ιησού.

Ο Θεός δεν στέλνει αγγελιοφόρους για να κολακεύουν τους

αμαρτωλούς. Δεν δίνει αγγελίες ειρήνης για να λικνίσει τον αμαρ-

τωλό σε ολέθρια ασφάλεια. Κάνει τη συνείδηση του αμαρτωλού να

βαραίνει και διαπερνά την ψυχή του με τα βέλη του ελέγχου της

ενοχής. Οι άγγελοι παρουσιάζουν τις κρίσεις τιμωρίας του Θεού

για να καταστήσουν εντονότερο το αίσθημα της ανάγκης και να

τον παρακινήσουν να φωνάξει: «Τι πρέπει να κάμω δια να σωθώ·»

Τότε το χέρι που ταπείνωσε μέχρι εδάφους, θα ανυψώσει και πάλι

τον μετανοούντα Η φωνή που κατέκρινε την αμαρτία και καταίσχυ-

νε την υπερηφάνεια και την φιλοδοξία, ρωτά με την πιο τρυφερή

συμπάθεια: «Τι θέλεις να σοι κάμω·»[75]

΄Οταν ο Ιωάννης άρχισε τη διακονία του, το έθνος ήταν ανα-

στατωμένο, δυσαρεστημένο και βρίσκονταν στα πρόθυρα της επα-

νάστασης. Με την απομάκρυνση του Αρχέλαου, η Ιουδαία πέρασε

κατευθείαν στον έλεγχο της Ρώμης. Η τυραννία και ο εκβιασμός

των Ρωμαίων κυβερνητών, οι αποφασιστικές προσπάθειές τους να

εισαγάγουν ειδωλολατρικά σύμβολα και έθιμα προκάλεσε μια επα-

νάσταση που πνίγηκε στο αίμα χιλιάδων γενναίων Ισραηλιτών. ΄Ολα

αυτά φούντωναν το εθνικό τους μίσος εναντίον της Ρώμης και α-

ύξαναν την επιθυμία τους να ελευθερωθούν από το ζυγό της.

Μέσα στη σύγχυση και την ταραχή, μια φωνή ακούστηκε στην

έρημο, μια συνταρακτική και αυστηρή φωνή, γεμάτη ελπίδα: «Με-

τανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών.» Με καινούργια

δύναμη συγκινούσε το λαό. Οι προφήτες είχαν εξαγγείλει την έλευ-

ση του Χριστού σαν ένα γεγονός που θα πραγματοποιούταν στο

απώτερο μέλλον. Τώρα όμως δίνονταν η αγγελία ότι το γεγονός

ήταν πολύ κοντά. Η αλλόκοτη εμφάνιση του Ιωάννη μετέφερε τις

σκέψεις των ακροατών στους αρχαίους προφήτες. Ο τρόπος της

ενδυμασίας του τον έκανε να μοιάζει με τον προφήτη Ηλία. Με το

πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία κατήγγειλε την εθνική διαφθορά

και κατέκρινε τις επικρατούσες αμαρτίες. Τα λόγια του ήταν απλά,

αιχμηρά και πειστικά. Πολλοί πίστευαν ότι ο Ιωάννης ήταν ένας
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από τους προφήτες που είχε αναστηθεί. Ολόκληρο το έθνος ξεση-

κώθηκε. Πλήθη συνέρρεαν στην έρημο.

Ο Ιωάννης ανήγγειλε τον ερχομό του Μεσσία και καλούσε το

λαό σε μετάνοια. Σαν σύμβολο της κάθαρσης της αμαρτίας, τους

βάπτιζε στα νερά του Ιορδάνη. Με το συμβολικό αυτό τρόπο, διε-

κήρυττε ότι αυτοί που ισχυρίζονταν ότι ήταν ο εκλεκτός λαός του

Θεού, ήταν μολυσμένοι από την αμαρτία. Τόνιζε επίσης ότι χω-

ρίς τον εξαγνισμό της καρδιάς και της ζωής δεν θα μπορούσαν να

έχουν μέρος στη βασιλεία του Μεσσία.

΄Αρχοντες, ραβίνοι, τελώνες, στρατιώτες και αγρότες έρχονταν

να ακούσουν τον προφήτη. Για λίγο καιρό η ιεροπρεπή προειδοποίη-

ση του Θεού τους αναστάτωσε. Πολλοί μετανόησαν και δέχθηκαν

το βάπτισμα. ΄Ανθρωποι όλων των τάξεων συμμορφώθηκαν με τις

υποδείξεις του Βαπτιστή να συμμετάσχουν στη βασιλεία που τους

ανήγγειλε.

Πολλοί από τους γραμματείς και Φαρισαίους έρχονταν για να

εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους και να ζητήσουν το βάπτισμα.

Είχαν αυτοεξυψωθεί σαν καλύτεροι από τους άλλους και έκαναν

το λαό να έχει μεγάλη ιδέα για την ευσέβειά τους. Τώρα, τα ένοχα [76]

μυστικά της ζωής τους αποκαλύπτονταν. Το ΄Αγιο Πνεύμα απε-

κάλυψε στον Ιωάννη ότι πολλοί από τους ανθρώπους εκείνους δεν

είχαν πραγματική συναίσθηση της αμαρτίας. ΄Ηταν καιροσκόποι.

Σαν φίλοι του προφήτη, ήλπιζαν ότι θα αποκτούσαν την εύνοια

του αναμενόμενου ΄Αρχοντα. Δεχόμενοι το βάπτισμα από τα χέρια

του νεαρού δημοφιλούς δασκάλου, σκέφτηκαν ότι θα είχαν ακόμη

μεγαλύτερη επιρροή στο λαό.

Ο Ιωάννης τους αντιμετώπισε με την καυστική ερώτηση: «Γεν-

νήματα εχιδνών, τις έδειξεν εις εσάς να φύγητε από της μελλούσης

οργής· Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας, και μη αρ-

χίσητε να λέγητε καθ” εαυτούς, Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ διότι
σας λέγω, ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήση

τέκνα εις τον Αβραάμ.»

Οι Ιουδαίοι είχαν παρερμηνεύσει την υπόσχεση του Θεού για

την αιώνια εύνοια του Ισραήλ. «Ούτω λέγει Κύριος ο διδούς τον

ήλιον εις φώς της ημέρας, τας διατάξεις της σελήνης και των α-

στέρων εις φώς της νυκτός, ο ταράττων την θάλασσαν, και τα

κύματα αυτής βομβούσι Κύριος των δυνάμεων το όνομα Αυτού. Ε-

άν αι διατάξεις αύται εκλείψωσιν απ” έμπροσθέν Μου, λέγει Κύριος,
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τότε και το σπέρμα του Ισραήλ θέλει παύσει από του να είναι έθνος

ενώπιον μου πάσας τας ημέρας. Ούτω λέγει Κύριος Εάν ο ουρανός

άνω δύναται να μετρηθή, και τα θεμέλια της γής κάτω να εξιχνια-

σθώσι, τότε και Εγώ θέλω απορρίψει πάν το σπέρμα του Ισραήλ δια

πάντα όσα έπραξαν, λέγει Κύριος.» (Ιερ. 31:35-37.) Οι Ιουδαίοι θε-

ωρούσαν τη φυσική καταγωγή τους από τον Αβραάμ σαν δικαίωμα

να διεκδικήσουν την υπόσχεση. Παρέβλεπαν όμως τους όρους που

είχε θέσει ο Θεός. Πριν δώσει την υπόσχεση αυτή, είχε πει: «Θέλω

θέσει τον νόμον Μου εις τα ενδόμυχα αυτών, και αυτοί θέλουσιν

είσθαι λαός Μου. . . . Διότι θέλω συγχωρήσει την ανομίαν αυτών,

και την αμαρτίαν αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι πλέον.» (Εδ. 33, 34.)

Η εύνοια του Θεού είναι εξασφαλισμένη για τους ανθρώπους

στην καρδιά των οποίων είναι γραμμένος ο νόμος Του. Είναι ένα με

Αυτόν. Ενώ οι Ιουδαίοι είχαν αποχωριστεί από το Θεό και εξαιτίας

των αμαρτιών τους υφίσταντο τις τιμωρίες του Θεού. Αυτή ήταν η

αιτία της υποδούλωσής τους σε ένα ειδωλολατρικό έθνος. Ο νους

τους είχε σκοτιστεί από την παράβαση. Επειδή στο παρελθόν ο

Θεός τους είχε δείξει τόση μεγάλη εύνοια, δικαιολογούσαν τώρα τις[77]

αμαρτίες τους. Κολακεύονταν ότι ήταν καλύτεροι από τους άλλους

και απαιτούσαν τις θεϊκές ευλογίες.

«Ταύτα δε πάντα. . . εγράφησαν προς νουθεσίαν ημών, εις τους

οποίους τα τέλη των αιώνων έφθασαν.» (Α” Κορ.10:11.) Πόσο
συχνά παρερμηνεύουμε και εμείς τις θείες ευλογίες και κολακευ-

όμαστε ότι έχουμε ευνοηθεί για κάποια έμφυτη καλοσύνη μας! Ο

Κύριος δεν μπορεί να επιτελέσει στην καρδιά μας εκείνο που επι-

θυμεί. Χρησιμοποιούμε τα δώρα Του για να αυξήσουμε την ικανο-

ποίησή μας και να σκληρύνουμε τις καρδιές μας με την απιστία και

την αμαρτία.

Ο Ιωάννης είπε στους δασκάλους του Ισραήλ ότι η υπερηφάνεια,

ο εγωισμός και η σκληρότητά τους έδειχνε ότι ήταν γεννήματα εχι-

δνών, μια θανατηφόρα κατάρα για το λαό, παρά τέκνα του δίκαιου

και πιστού Αβραάμ. Παρά το φως που δέχτηκαν από το Θεό, ήταν

χειρότεροι από τους ειδωλολάτρες τους οποίους θεωρούσαν κατω-

τέρους τους. Είχαν ξεχάσει το βράχο από τον οποίο είχαν δημιουρ-

γηθεί και το λάκκο από τον οποίο είχαν ανασυρθεί. Ο Θεός δεν

εξαρτιόταν από αυτούς για να εκπληρώσει το σκοπό Του. ΄Οπως

κάλεσε τον Αβραάμ από ένα ειδωλολατρικό λαό, έτσι μπορεί να κα-

λέσει και άλλους στην υπηρεσία Του. Οι καρδιές τους μπορούσαν
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τώρα να φαίνονται άψυχες όπως οι πέτρες της ερήμου, αλλά το Πνε-

ύμα Του μπορούσε να τους παρακινήσει να κάνουν το θέλημά Του

και να λάβουν την εκπλήρωση της υπόσχεσής Του.

«΄Ηδη η αξίνη» έλεγε ο προφήτης, «κείται πρός την ρίζαν των

δένδρων πάν λοιπόν δένδρον μη κάμνον καρπόν καλόν, εκκόπτεται,

και εις πύρ βάλλεται.» (Λουκ. 2:9.) Η αξία του δένδρου δεν κρίνε-

ται από την ονομασία του αλλά από τον καρπό του. Αν ο καρπός

είναι άχρηστος, το όνομα δεν μπορεί να σώσει το δένδρο από την

καταστροφή. Ο Ιωάννης δήλωσε στους Ιουδαίους ότι η θέση τους

έναντι του Θεού αποφασίζεται από το χαρακτήρα και τη ζωή τους.

Η θρησκευτική ομολογία τους δεν είχε καμία αξία. Αν η ζωή και ο

χαρακτήρας τους δεν εναρμονίζονταν με το νόμο του Θεού, αυτοί

δεν μπορούσαν να είναι λαός Του.

Με τα ενδοσκοπικά αυτά λόγια οι ακροατές του πείθονταν. Τον

πλησίαζαν με την ερώτηση: «Τι λοιπόν θέλομεν κάμει·» Εκείνος α-

παντούσε: «Ο έχων δύο χιτώνας ας μεταδώση εις τον μη έχοντα και

ο έχων τροφάς ας κάμη ομοίως.» Ενημέρωνε επίσης τους τελώνες

κατά της αδικίας και τους στρατιωτικούς κατά της βίας.

΄Ολοι οι υπήκοοι της βασιλείας του Χριστού, είπε, θα πρέπει

να αποδείξουν την πίστη και τη μετάνοιά τους. Η ζωή τους έπρεπε

να φανερώνει καλοσύνη, τιμιότητα και πιστότητα. ΄Οφειλαν να προ- [78]

στατεύουν τους ανυπεράσπιστους και να γίνονται υπόδειγμα αρετής

και ευσπλαχνίας. ΄Ετσι και οι οπαδοί του Χριστού θα αποδείξουν

τη μεταμορφωτική δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Στην καθημερι-

νή τους ζωή πρέπει να εκδηλώνονται η δικαιοσύνη, το έλεος και η

αγάπη του Θεού. Διαφορετικά μοιάζουν με το άχυρο που ρίχνεται

στη φωτιά.

«Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν,» είπε ο Ιωάννης

«ο δε οπίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερος μου, του οποίου δεν

είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν

Πνεύματι Αγίω και πυρί.» Ο προφήτης Ησαΐας είχε δηλώσει ότι ο

Κύριος θα καθάριζε το λαό Του από τις αμαρτίες τους «δια πνε-

ύματος κρίσεως, και δια πνεύματος καύσεως.» (Ης 4:4.) Ο Θεός

απευθύνεται στον λαό του Ισραήλ με τα λόγια: «Θέλω στρέψει την

χείρα Μου επί σε, και αποκαθαρίσει την σκωρίαν σου και αφαιρέσει

όλον σου τον κασσίτερον.» (Ης. 1:25.) Για την αμαρτία, οπουδήπο-

τε αυτή απαντάται, «ο Θεός ημών είναι πύρ καταναλίσκον.» (Εβρ.

12:29.) Σε όσους υποτάσσονται στη δύναμή Του, το Πνεύμα του
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Θεού θα εξολοθρεύσει την αμαρτία. ΄Οταν όμως οι άνθρωποι προ-

σκολλούνται στην αμαρτία, αφομοιώνονται με αυτή. Τότε η δόξα

του Θεού που καταστρέφει την αμαρτία, θα καταστρέψει και αυτο-

ύς. Ο Ιακώβ μετά τη νυκτερινή πάλη του με τον άγγελο, φώναξε:

«Είδον τον Θεόν πρόσωπον πρός πρόσωπον και εφυλάχθη η ζωή

μου.» (Γέν. 32:30.) Ο Ιακώβ ήταν ένοχος για μια μεγάλη αμαρτία

του, την συμπεριφορά του προς τον Ησαύ. Είχε όμως μετανοήσει

για αυτό. Η παράβασή του είχε συγχωρεθεί και η αμαρτία του ε-

ίχε εξαγνιστεί. Μόνο έτσι μπόρεσε να σταθεί στην παρουσία του

Θεού. ΄Οποτε οι άνθρωποι παρουσιάστηκαν μπροστά στο Θεό υπο-

θάλποντας την αμαρτία, καταστράφηκαν. Στη δευτέρα παρουσία του

Χριστού, τους αμαρτωλούς «ο Κύριος θέλει απολέσει με το Πνεύμα

του στόματος Αυτού, και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της

παρουσίας Αυτού.» (Β ’, Θες. 2:8.) Το φως της δόξας του Θεού

που δίνει ζωή στους δίκαιους, θα καταστρέψει τους αμαρτωλούς.

Στην εποχή του Ιωάννη του Βαπτιστή έμελλε να παρουσιαστεί ο

Χριστός, αποκαλύπτοντας το χαρακτήρα του Θεού. Μόνο η παρου-

σία Του θα φανέρωνε στους ανθρώπους το μέγεθος της αμαρτίας

τους. Μόνο αν επιθυμούσαν να καθαριστούν από την αμαρτία μπο-

ρούσαν να γίνουν οπαδοί Του. Μόνο όσοι είχαν καθαρή καρδιά θα

μπορούσαν να αντέξουν στην παρουσία Του.[79]

΄Ετσι ο Βαπτιστής ανήγγειλε το μήνυμα του Θεού στον λαό

του Ισραήλ. Πολλοί έδωσαν προσοχή στις υποδείξεις του. Πολλοί

θυσίασαν τα πάντα για να υπακούσουν. Πλήθη ακολουθούσαν αυτό

τον καινούργιο δάσκαλο από τόπο σε τόπο και δεν ήταν λίγοι εκε-

ίνοι που έτρεφαν την ελπίδα ότι αυτός μπορούσε να είναι ο Μεσσίας.

Μόλις όμως ο Ιωάννης είδε το λαό να στρέφεται προς αυτόν, ζη-

τούσε κάθε ευκαιρία για να κατευθύνει την πίστη τους σε Εκείνον

που έμελλε να έρθει.[80]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 3:13-17,

Μάρκ. 1:9-11, Λουκ. 3:21, 22.

Τα νέα για τον προφήτη της ερήμου και για το θαυμάσιο μήνυ-

μά του διαδόθηκαν σε όλη την Ιουδαία Η είδηση που έφτασε στους

αγρότες στα πιο απόμερα ορεινά χωριά και στους ψαράδες στην

ακρογιαλιά, βρήκε στις απλές και τίμιες εκείνες καρδιές την πιο

βαθειά απήχηση. Τα νέα έφθασαν στο ξυλουργείο του Ιωσήφ στη

Ναζαρέτ και εκεί Εκείνος αναγνώρισε ότι ο καιρός Του είχε φθάσει.

Παρατώντας την καθημερινή εργασία Του, αποχαιρέτισε τη μητέρα

Του και ακολούθησε τα βήματα των συγχωριανών Του που κατευ-

θύνονταν ομαδικά στον Ιορδάνη.

Ο Ιησούς και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν εξαδέλφια και οι

συνθήκες της γέννησης τους συνδέονταν στενά. Δεν είχαν όμως

συναντηθεί ποτέ προσωπικά. Ο Ιησούς πέρασε τη ζωή Του στη

Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και ο Ιωάννης στην ερημιά της Ιουδαίας.

Ζούσαν χωριστά, κάτω από τελείως διαφορετικές συνθήκες και δεν

είχαν καμία επαφή μεταξύ τους. Η Θεία Πρόνοια τα είχε κανονίσει

έτσι. Δεν έπρεπε να δοθεί καμία απολύτως αφορμή ότι ήταν συνεν-

νοημένοι να υποστηρίξουν ο ένας τα δικαιώματα του άλλου, για να

μην κατηγορηθούν.

Ο Ιωάννης γνώριζε κάτω από ποιές συνθήκες γεννήθηκε ο Χρι-

στός. Είχε ακούσει για την επίσκεψή Του στα Ιεροσόλυμα όταν

ήταν παιδί και τι είχε συμβεί στο σχολείο των ραβίνων. ΄Ηξερε για

την αναμάρτητη ζωή Του και πίστευε ότι Αυτός ήταν ο Μεσσίας,

χωρίς όμως να έχει καμία απτή διαβεβαίωσηγια αυτό. Το γεγονός

ότι ο Ιησούς είχε μείνει τόσα πολλά χρόνια στην αφάνεια χωρίς

να δίνει καμιά ιδιαίτερη απόδειξη της αποστολής Του, γίνονταν α-

φορμή για αμφιβολίες αν ΄Ηταν ή δεν ήταν Αυτός ο Αναμενόμενος

Μεσσίας· Ο Βαπτιστής όμως περίμενε με πίστη, πεπεισμένος ότι ο

Θεός θα φανέρωνε τα πάντα τον κατάλληλο καιρό. Του είχε απο-

καλυφθεί ότι ο Μεσσίας θα ζητούσε να βαπτιστεί από αυτόν και

ότι θα έβλεπε κάποιο σημείο του θεϊκού Του χαρακτήρα. Τότε θα [81]
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μπορούσε να Τον παρουσιάσει στο λαό.

΄Οταν ο Ιησούς ήρθε για να βαπτιστεί, ο Ιωάννης αναγνώρι-

σε σε Αυτόν μια αγνότητα του χαρακτήρα που ποτέ πριν δεν είχε

διακρίνει σε άνθρωπο. Ακόμη και η ατμόσφαιρα της παρουσίας Του

ήταν άγια και ενέπνεε δέος. Από τα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί

γύρω του στον Ιορδάνη, ο Ιωάννης είχε ακούσει μακάβριες ιστορίες

εγκλημάτων και είχε συναντήσει ψυχές που βαρύνονταν με πολλές

αμαρτίες. Ωστόσο, ποτέ δεν είχε έρθει σε επαφή με μία ανθρώπινη

ύπαρξη που να πλαισιώνεται με μια τέτοια θεϊκή αίγλη. ΄Ολα αυ-

τά συμφωνούσαν με όσα είχαν αποκαλυφτεί στον Ιωάννη σχετικά

με το Μεσσία. ΄Εμεινε κατάπληκτος όμως με την παράκληση του

Ιησού. Πως ένας αμαρτωλός μπορούσε να βαπτίσει Εκείνον τον

Αναμάρτητο· Και γιατί, Εκείνος ο οποίος δεν είχε ανάγκη μετανο-

ίας να συμμορφωθεί με την τήρηση μιας ιεροτελεστίας που σήμαινε

ομολογία ενοχής και που χρειάζονταν την κάθαρση·

΄Οταν ο Ιησούς ζήτησε να βαπτιστεί, ο Ιωάννης οπισθοχώρη-

σε αναφωνώντας: «Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό Σου, και Συ

έρχεσαι πρός εμέ·» Με θετικό αλλά ήπιο εξουσιαστικό ύφος α-

πάντησε ο Ιησούς: «΄Αφες τώραδιότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς

να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». Υποχωρώντας ο Ιωάννης,

οδήγησε το Σωτήρα στον Ιορδάνη και Τον βύθισε στο νερό. «Ο Ι-

ησούς ανέβη ευθύς από τού ύδατος καί ιδού, ηνοίχθησαν εις Αυτόν

οι ουρανοί, καί είδε το Πνεύμα τού Θεού καταβαίνον ως περιστεράν,

καί ερχόμενον επ” Αυτόν».
Ο Ιησούς δεν υπέστη το βάπτισμα σαν ένδειξη εξομολόγησης

δικής Του ενοχής. Συνταύτισε τον Εαυτό Του με τους αμαρτωλούς,

ακολουθώντας τα βήματα που εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε και

κάνοντας το έργο που εμείς πρέπει να κάνουμε. Η βασανισμένη

και γεμάτη καρτερικότητα ζωή Του μετά από το βάπτισμα αποτελεί

επίσης παράδειγμα για μας.

Μόλις βγήκε από το νερό, ο Ιησούς γονάτισε για να προσευ-

χηθεί στην ακροποταμιά. Μια νέα και σπουδαία εποχή άρχιζε για

Αυτόν. Τώρα έμπαινε σε ένα ευρύτερο στάδιο, αντιμέτωπος με τα

ανταγωνιστικά στοιχεία της ζωής. Αν και ήταν ο ΄Αρχοντας της

ειρήνης, ο ερχομός Του θα γίνονταν ένα γυμνό σπαθί. Η βασιλεία

που ήρθε να ιδρύσει ήταν αντίθετη από αυτή που επιθυμούσαν οι

Ιουδαίοι. Εκείνος που ήταν το θεμέλιο της ιουδαϊκής οικονομίας

και τελετουργίας, θα θεωρούταν εχθρός και καταλύτης της. Εκε-
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ίνος που είχε διακηρύξει το νόμο στο όρος Σινά, θα κατηγορούταν [82]

σαν παραβάτης. Αυτός που είχε έρθει να συντρίψει τη δύναμη του

Σατανά, θα καταγγέλλονταν σαν Βεελζεβούλ. Δεν θα βρίσκονταν

ούτε ένας πάνω στη γη που να Τον κατανοήσει και σε όλο το δι-

άστημα της διακονίας Του έπρεπε να βαδίζει ολομόναχος. Σε όλη

Του τη ζωή ούτε η Μητέρα Του, ούτε τα αδέλφια Του κατάλαβαν

την αποστολή Του. Ούτε ακόμη οι μαθητές Του δεν Τον κατάλα-

βαν. Είχε κατοικήσει στο αιώνιο φως, σαν ένα με το Θεό. ΄Εμελλε

όμως να περάσει τη ζωή Του πάνω ς” αυτή τη Γη μέσα στην απο-
μόνωση.

Σαν όμοιος μας, έπρεπε να φέρει το φορτίο της ενοχής και της

θλίψης. Ο Αναμάρτητος έπρεπε να αισθανθεί το όνειδος της αμαρ-

τίας. Ο ειρηνόφιλος έπρεπε να ζει μέσα στις διαμάχες. Η αλήθεια

έπρεπε να παραμείνει με το ψεύδος, η αγνότητα ανάμικτη με τη ρυ-

παρότητα Κάθε μολυσμένο πάθος που η παράβαση του νόμου είχε

προξενήσει, βασάνιζε το πνεύμα Του.

Μόνος Του έπρεπε να βαδίσει το μονοπάτι, μόνος Του έπρε-

πε να σηκώσει το φορτίο. Πάνω σε Αυτόν που είχε απεκδυθεί τη

δόξα Του και είχε δεχθεί την ανθρώπινη αδυναμία, στηρίζονταν η

απολύτρωση του κόσμου. ΄Ολα αυτά τα είδε και τα αισθάνθηκε και

όμως ο σκοπός Του παρέμεινε ακλόνητος. Από το βραχίονά Του

εξαρτιόταν η σωτηρία της πεσμένης στην αμαρτία φυλής και έτεινε

το χέρι Του για να δράξει το χέρι της Παντοδύναμης Αγάπης.

Το βλέμμα του Σωτήρα φαίνονταν να διαπερνά τους ουρανούς

καθώς εξέχεε την ψυχή Του στην προσευχή. Γνώριζε πολύ καλά

πόσο είχε σκληρύνει τις καρδιές των ανθρώπωνη αμαρτία και πόσο

δύσκολο θα ήταν για αυτούς να διακρίνουν την αποστολή Του και

να δεχτούν τη δωρεά της σωτηρίας. Παρακαλούσε τον Πατέρα για

δύναμη να υπερνικήσει την απιστία τους, να συντρίψει τα δεσμά με

τα οποία ο Σατανάς τους είχε υποδουλώσει και για χάρη τους να νι-

κήσει τον καταστροφέα. Ζήτησε μια ένδειξη ότι ο Θεός αποδέχτηκε

την ανθρωπότητα στο πρόσωπο του Υιού Του.

Ποτέ ως τότε οι άγγελοι δεν είχαν ακούσει μια τέτοια προσευχή.

Ανυπομονούσαν να φέρουν στον Αρχηγό τους ένα μήνυμα διαβεβα-

ίωσης και παρηγοριάς. Αλλά όχι. Ο ίδιος ο Πατέρας θα απαντούσε

στην παράκληση του Υιού Του. Κατευθείαν από το θρόνο Του

προήλθαν οι ακτίνες της δόξας Του. Οι ουρανοί ανοίχτηκαν και

στο κεφάλι του Σωτήρα κατέβηκε μια μορφή περιστεράς από κα-
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θαρότατο φώς — έμβλημα κατάλληλο για Αυτόν, τον πράο και τον

ταπεινό. Από το μεγάλο πλήθος στον Ιορδάνη, λίγοι εκτός από[83]

τον Ιωάννη, διέκριναν την ουράνια οπτασία. Η αγιοπρέπεια της θε-

ίας παρουσίας ήταν φανερή μεταξύ των παρευρισκομένων. Σιωπηλοί

οι άνθρωποι παρατηρούσαν το Χριστό. Ολόκληρος ήταν λουσμένος

στο φως που περιβάλλει πάντοτε το θρόνο του Θεού. Το στραμμένο

στους ουρανούς πρόσωπό Του έλαμπε με μια πρωτοφανή δόξα ενώ

από τους ανοικτούς ουρανούς μια φωνή ακούστηκε να λέει: «Ούτος

είναι ο Υιός Μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην».

Αυτά τα επιβεβαιωτικά λόγια δόθηκαν τόσο για να εμπνεύσουν

πίστη σε εκείνους που παρέστησαν μάρτυρες της σκηνής όσο και

για να ενισχύσουν το Λυτρωτή στην αποστολή Του. Αν και οι

αμαρτίες ενός ένοχου κόσμου βάραιναν το Χριστό, αν και ταπει-

νώθηκε παίρνοντας επάνω Του τη διεφθαρμένη φύση μας, η φωνή

του Ουρανού Τον ανακήρυξε Υιό του Αιωνίου Θεού.

Ο Ιωάννης συγκινήθηκε βαθειά όταν είδε τον Ιησού να γονα-

τίζει ικετεύοντας και να παρακαλεί με δάκρυα για την επιδοκιμασία

του Πατέρα. Καθώς η δόξα του Θεού Τον περιέβαλλε και η φωνή α-

πό τον Ουρανό ακούστηκε, ο Ιωάννης αναγνώρισε το σημείο που ο

Θεός του είχε υποσχεθεί. ΄Ηξερε ότι Αυτός που είχε βαπτίσει ήταν

ο Λυτρωτής του κόσμου. Με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος

έδειξε ακριβώς με το δάχτυλο τον Ιησού και αναφώνησε: «Ιδού ο

Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». (Ιωάν. 1:29.)

Κανένας από τους ακροατές, ούτε ακόμη και ο ίδιος ο ομιλη-

τής, κατάλαβαν τη σπουδαιότητα των λέξεων «ο Αμνός του Θεού».

Πάνω στο όρος Μόριά. ο Αβραάμ είχε ακούσει την ερώτησητου

γιου του: «Πάτερ μου που το πρόβατον δια την ολοκαύτωσιν·» Ο

πατέρας απάντησε: «Ο Θεός, τέκνον μου, θέλει προβλέψει εις Εαυ-

τόν το πρόβατον δια την ολοκαύτωσιν». (Γέν. 22:7,8). Στο κριάρι

που ο Θεός παρέδωσε στη θέση του Ισαάκ, ο Αβραάμ έβλεπε ένα

σύμβολο Εκείνου ο οποίος θα πέθαινε για τις αμαρτίες των αν-

θρώπων. Το ΄Αγιο Πνεύμα μέσω του Ησαΐα με αυτή την εικόνα

προφήτευσε για το Σωτήρα: «Εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν», «και

ο Κύριος έθεσεν επ” Αυτόν την ανομίαν πάντων ημών». (Ης. 53:7,
6.) Οι Ισραηλίτες δεν μπόρεσαν να καταλάβουν το μάθημα. Πολλοί

από αυτούς έβλεπαν τις προσφερόμενες θυσίες σχεδόν όπως οι ε-

θνικοί, έβλεπαν δηλαδή τις δικές τους προσφορές σαν δώρα με τα

οποία μπορούσαν να εξευμενίσουν τη Θεότητα. Ο Θεός επιθυμο-[84]
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ύσε να τους διδάξει ότι το δώρο της συμφιλίωσής τους με Αυτόν

προέρχονταν από τη δική Του την αγάπη.

Τα λόγια που λέχθηκαν για τον Ιησού στον Ιορδάνη, «Ούτος

είναι ο υιός Μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην,» συμ-

περιλαμβάνουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Θεός μίλησε στον

Ιησού σαν αντιπρόσωπό μας. Παρόλες τις αμαρτίες και αδυναμίες

μας, δεν έχουμε απορριφθεί σαν ανάξιοι. «Εχαρίτωσεν ημάς διά του

ηγαπημένου Αυτού.» (Εφες. 1:6). Η δόξα που περιέβαλε τον Ιησού

είναι η υπόσχεση της αγάπης του Θεού για μας. Μας μιλάει για τη

δύναμη της προσευχής — πως η ανθρώπινη φωνή μπορεί να φτάσει

στο αυτί του Θεού και οι παρακλήσεις μας να γίνουν δεκτές στις

ουράνιες αυλές. Εξαιτίας της αμαρτίας, η γη είχε αποκοπεί από τον

ουρανό και έχασε κάθε επικοινωνία με αυτόν. Ο Ιησούς όμως την

συνέδεσε πάλι με τη σφαίρα της δόξας. Η αγάπη Του περιέβαλε

τον άνθρωπο και τον έφερε στα ύψη του Ουρανού. Το φως που

ξεχύθηκε από τις ανοιχτές θύρες στο κεφάλι του Σωτήρα μας, θα

ξεχυθεί και πάνω σε εμάς καθώς προσευχόμαστε για να αντιστα-

θούμε στον πειρασμό. Η φωνή που μίλησε στον Ιησού, λέει σε

κάθε πιστή ψυχή: «Τούτο είναι το τέκνον Μου το αγαπητόν, εις το

οποίον ευηρεστήθην».

«Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι

θέλομεν είσθαι εξεύρομεν όμως, ότι, όταν φανερωθή, θέλομεν ε-

ίσθαι όμοιοι με Αυτόν διότι θέλομεν ιδή Αυτόν καθώς είναι ». (Α”
Ιωάν. 3:2). Ο Λυτρωτής μας άνοιξε το δρόμο ώστε και ο πιο αμαρ-

τωλός, ο πιο ενδεής, ο πιο καταπιεσμένος και περιφρονημένος, να

μπορεί να γίνει δεκτός από τον Πατέρα. ΄Ολοι μπορούν να έχουν

μέρος στην κατοικία που ο Ιησούς πήγε να ετοιμάσει. «Ταύτα λέγει

ο άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ όστις ανοίγει,

και ουδείς κλείει και κλείει και ουδείς ανοίγει .... ιδού, έθεσα ε-

νώπιον σου θύραν ανεωγμένην, και ουδείς δύναται να κλείση αυ-

τήν». (Αποκ. 3:7,8). [85]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 4:1-11,

Μάρκ. 1:12-13, Λουκ. 4:1-13.

«Ο δε Ιησούς πλήρης Πνεύματος Αγίου υπέστρεψεν από τον

Ιορδάνην και εφέρετο δια του Πνεύματος εις την έρημον.» Τα λόγια

του Μάρκου έχουν βαθύτερο νόημα: «Και ευθύς το Πνεύμα εκβάλ-

λει Αυτόν εις την έρημον. Και ήτο εκεί εν τη ερήμω ημέρας τεσσα-

ράκοντα, πειραζόμενος υπό του Σατανά και ήτο μετά των θηρίων.»

«Και δεν εφαγεν ουδέν τας ημέρας εκείνας.»

΄Οταν ο Ιησούς πήγε στην έρημο για να δοκιμαστεί από τον

πειρασμό, οδηγήθηκε από το Πνεύμα του Θεού. Δεν προκάλεσε τον

πειρασμό. Πήγε στην έρημο για να είναι μόνος Του, για να σκεφτεί

την αποστολή και το έργο Του. Με νηστεία και προσευχή ήθελε

να ενδυναμωθεί για να βαδίσει στο αιματοβαμμένο μονοπάτι που

ξανοίγονταν μπροστά Του. Ο Σατανάς όμως ήξερε ότι ο Σωτήρας

είχε πάει στην έρημο και σκέφθηκε ότι αυτή ήταν η καταλληλότερη

ώρα για να Τον πλησιάσει.

Σοβαρότατες εκβάσεις για τον κόσμο μας διακυβεύονταν στον

αγώνα μεταξύ του ΄Αρχοντα του φωτός και του αρχηγού της βα-

σιλείας του σκότους. ΄Οταν οδήγησε τον άνθρωπο στην αμαρτία,

ο Σατανάς διεκδίκησε τη Γή και ανακήρυξε τον εαυτό του άρχον-

τα του κόσμου. Αφού προσάρμοσε στη φύση του τον πατέρα και

τη μητέρα της φυλής μας, σκέφτηκε να ιδρύσει εδώ στη Γή την

αυτοκρατορία του. Διεκήρυξε ότι οι άνθρωποι τον είχαν εκλέξει η-

γεμόνα τους. Εξουσιάζοντας τους ανθρώπους, κυριάρχησε ς” αυτόν
τον κόσμο. Ο Χριστός ήρθε να διαψεύσει τις αξιώσεις του Σατανά.

Σαν Υιός ανθρώπου, ο Χριστός θα έμενε πιστός στο Θεό. ΄Ετσι

θα αποδείχνονταν ότι ο Σατανάς δεν είχε την απόλυτη κυριαρχία

πάνω στην ανθρώπινη φυλή και ότι οι αξιώσεις που έγειρε για αυτή

τη γη ήταν ψευδείς. ΄Ολοι όσοι επιθυμούσαν να απαλλαγούν από

τη δύναμη του Σατανά, θα ελευθερώνονταν. Η κυριαρχία που είχε

χάσειο Αδάμ με την αμαρτία θα είχε αποκατασταθεί.[86]
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Από τότε που ο Θεός είπε στο φίδι: «’, Εχθραν θέλω στήσει

αναμέσον σου και της γυναικός, και αναμέσον του σπέρματός σου

και του σπέρματος αυτής» (Γέν. 3:15,) ο Σατανάς γνώριζε ότι δεν

είχε απόλυτη κυριαρχία πάνω στον κόσμο. Με βαθύτατο ενδια-

φέρον παρακολουθούσε τις θυσίες που ο Αδάμ και οι απόγονοί του

πρόσφεραν. Σε αυτές τις ιεροτελεστίες διέκρινε ένα σύμβολο επι-

κοινωνίας μεταξύ Γής και Ουρανού. Αφιερώθηκε καθ”ολοκληρία
στην διακοπή της επικοινωνίας αυτής. Διέστρεψε την αλήθεια για

το Θεό καθώς και για τις ιεροτελεστίες που απέβλεπαν στο Σω-

τήρα Οι άνθρωποι κατέληξαν να φοβούνται το Θεό σαν κάποιον

που ευχαριστιόταν με την καταστροφή τους. Οι θυσίες που έπρε-

πε να αποκαλύπτουν την αγάπη Του, προσφέρονταν αποκλειστικά

με την ιδέα να καταπραΰνουν το θυμό Του. Ο Σατανάς διέγειρε

τα πονηρά πάθη των ανθρώπων για να τους υποτάξει ολοκληρωτι-

κά ΄Οταν δόθηκε ο γραπτός λόγος του Θεού, ο Σατανάς μελέτησε

τις προφητείες που αναφέρονταν στην έλευση του Σωτήρα. Από

γενιά σε γενιά εργάζονταν να τυφλώσει τους ανθρώπους σχετικά

με τις προφητείεςαυτές, ώστε να απορρίψουν το Χριστό όταν θα

έρχονταν.

΄Οταν γεννήθηκε ο Χριστός, ο Σατανάς ήξερε ότι είχε έρθει

Εκείνος που ήταν εξουσιοδοτημένος να αμφισβητήσει τα δικά του

κυριαρχικά δικαιώματα. Το μήνυμα των αγγέλων που βεβαίωναν

την εξουσία του νεογέννητου Βασιλιά τον έκανε να τρέμει. Ο Σα-

τανάς γνώριζε καλά τη θέση που κατείχε ο Χριστός στον Ουρανό

σαν αγαπητός του Πατέρα. Το ότι ο Υιός του Θεού θα έρχονταν

σαν άνθρωπος σε αυτή τη Γή, τον γέμιζε με έκπληξη και φόβο.

Δεν μπορούσε να συλλάβει τη μυστηριακή έννοια της μεγάλης αυ-

τής θυσίας. Η εγωιστική ψυχή του δεν μπορούσε να καταλάβει μια

τέτοια αγάπη για την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Η δόξα και η ειρήνη

του Ουρανού, η χαρά της επικοινωνίας με το Θεό ήταν ελάχιστα κα-

τανοητά από τους ανθρώπους. ΄Ομως ο Εωσφόρος, το «επισκιάζον

Χερούβ», τα γνώριζε πολύ καλά. Από τότε που έχασε τον Ουρα-

νό, αποφάσισε να εκδικηθεί, οδηγώντας και άλλους στην πτώση.

Αυτό θα το κατόρθωνε αν τους έκανε να υποτιμήσουν τα ουράνια

πράγματα και να δώσουν την καρδιά τους στα επίγεια.

Ο ΄Αρχοντας του Ουρανού θα συναντούσε αντίσταση προκει-

μένου να κερδίσει ψυχές για τη βασιλεία Του. Από τότε ακόμη που

ήταν βρέφος στη Βηθλεέμ, δέχονταν τις αλλεπάλληλες επιθέσεις
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του πονηρού. Ο Χριστός απεκάλυπτε την εικόνα του Θεού, για

αυτό στα σατανικά συμβούλια λήφθηκε η απόφαση ότι έπρεπε να

νικηθεί ο Χριστός. Καμιά ανθρώπινη ύπαρξη που ήρθε σε αυτό τον[87]

κόσμο, δεν κατόρθωσε ποτέ να ξεφύγει από τη δύναμη του απα-

τεώνα. Οι δυνάμεις της ομοσπονδίας του κακού είχαν παραταχθεί

στο δρόμο Του για να Τον πολεμήσουν και αν ήταν δυνατό, να Τον

νικήσουν.

Στη βάπτιση του Σωτήρα, ο Σατανάς βρίσκονταν ανάμεσα

στους αυτόπτες μάρτυρες. Είδε τη δόξα του Πατέρα να καλύπτει

τον Υιό Του. ΄Ακουσε τη φωνή του Θεού να βεβαιώνει τη θεότητα

του Ιησού. Από τότε που αμάρτησε ο Αδάμ, η ανθρώπινη φυλή είχε

αποκοπεί από την άμεση επικοινωνία με το Θεό. Η επαφή ανάμεσα

στον Ουρανό και στη Γή γίνονταν μέσω του Χριστού. Τώρα που

ο Χριστός είχε έρθει με «ομοίωμα σαρκός αμαρτίας» (Ρωμ. 8:3,) ο

ίδιος ο Πατέρας μίλησε. Μέχρι τότε επικοινωνούσε με την ανθρω-

πότητα μέσω του Ιησού Χριστού, ενώ τώρα επικοινωνούσε με την

ανθρωπότητα εν Χριστώ Ιησού. Ο Σατανάς ήλπιζε ως τότε ότι η

απέχθεια του Θεού για την αμαρτία θα επέφερε έναν αιώνιο χωρι-

σμό μεταξύ Ουρανού και Γής. Τώρα ήταν φανερό ότι η επικοινωνία

μεταξύ Θεού και ανθρώπων είχε αποκατασταθεί.

Ο Σατανάς κατάλαβε ότι έπρεπε ή να νικήσει ή να νικηθεί. Η

έκβαση της διαμάχης είχε τόση σπουδαιότητα που δεν μπορούσε

να την εμπιστευθεί στους συνωμότες αγγέλους. ΄Επρεπε να κατευ-

θύνει προσωπικά τον αγώνα. ΄Ολες οι ενέργειες του κακού συνα-

σπίστηκαν εναντίον του Υιού του Θεού. Ο Χριστός έγινε ο στόχος

όλων των επιθετικών όπλων της κόλασης.

Πολλοί θεωρούν ότι η σύγκρουση αυτή μεταξύ Χριστού και

Σατανά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για την προσωπική τους ζωή και

έτσι παρουσιάζει ελάχιστοενδιαφέρον για αυτούς. Αυτή η σύγκρου-

ση επαναλαμβάνεται συνεχώς μέσα στην κάθε ανθρώπινη καρδιά.

Κανείς δεν εγκαταλείπει τις τάξεις του κακού για να υπηρετήσει

το Θεό χωρίς να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις του Σατανά. Οι πει-

ρασμοί στους οποίους ο Χριστός αντιστάθηκε είναι οι ίδιοι που

εμείς βρίσκουμε τόσο δύσκολο να τους αντισταθούμε. ΄Οσο ο χα-

ρακτήρας Του ήταν ανώτερος από το δικό μας, τόσο δριμύτεροι

έπεφταν πάνω Του οι πειρασμοί. Με το φοβερό βάρος των αμαρ-

τιών στους ώμους Του, ο Χριστός αντιμετώπισε τη δοκιμασία της

όρεξης, της αγάπης του κόσμου και της αγάπης της επίδειξης που
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οδηγεί στην αλαζονεία. Αυτές ήταν οι δοκιμασίες που νίκησαν τον

Αδάμ και την Εύα και που τόσο εύκολα μπορούν να νικήσουν και

εμάς.

Ο Σατανάς είχε χρησιμοποιήσει την αμαρτία του Αδάμ σαν α-

πόδειξη ότι ο νόμος του Θεού ήταν άδικος και δεν μπορούσε να

τηρηθεί. Παίρνοντας την ανθρώπινη φύση ο Χριστός θα επανόρ-

θωνε την αποτυχία του Αδάμ. Την εποχή που ο Αδάμ δέχθηκε [88]

την επίθεση του Σατανά δεν είχε ακόμη υποστεί καμιά επίδραση

της αμαρτίας. Κατείχε τη δύναμη της τέλειας ανθρώπινης φύσης

του, απολαμβάνοντας πλήρη σωματική και πνευματική ζωτικότητα.

Περιβάλλονταν από την εδεμική αίγλη και είχε καθημερινή επικοι-

νωνία με τις ουράνιες υπάρξεις. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με το

Χριστό όταν ήρθε στην έρημο να αντιμετωπίσει το Σατανά. Επί

τέσσερες χιλιάδες χρόνια η φυλή μας διαρκώς έχανε από τη φυσική

της δύναμη, τη διανοητική ισχύ της και την ηθική της υπόσταση. Ο

Χριστός είχε λάβει όλες τις αδυναμίες της εξασθενημένης ανθρω-

πότητας. Μόνο έτσι θα μπορούσε να ανασύρει τον άνθρωπο από το

βάραθρο της κατάπτωσης του.

Πολλοί ισχυρίζονται ότι ήταν αδύνατο να ηττηθεί ο Χριστός α-

πό τον πειρασμό. Τότε όμως δεν θα μπορούσε να πάρει τη θέση του

Αδάμ. Δεν θα μπορούσε να κερδίσει τη νίκη που ο Αδάμ έχασε. Αν

σε οποιαδήποτε περίσταση αντιμετωπίζαμε μια σκληρότερη μάχη α-

πό ότι αντιμετώπισε ο Χριστός, τότε Αυτός δεν θα μπορούσε να

μας βοηθήσει. Ο Σωτήρας μας όμως περιβλήθηκε την ανθρωπότη-

τα με όλες της τις αδυναμίες. Πήρε την ανθρώπινη φύση μας, την

υποκείμενη στη αδυναμία του πειρασμού. Εμείς δεν έχουμε τίποτε

να αντιμετωπίσουμε που δεν το αντιμετώπισε Εκείνος.

Για το Χριστό, όπως και για το άγιο ζευγάρι της Εδέμ, η όρε-

ξη ήταν ο στόχος του πρώτου μεγάλου πειρασμού. Η απολύτρωσή

μας άρχισε ακριβώς στο σημείο όπου είχε αρχίσει και η καταστρο-

φή μας. ΄Οπως ο Αδάμ υπέπεσε στον πειρασμόυποκύπτοντας στην

όρεξη, έτσι και ο Χριστός έπρεπε να νικήσει με το να αρνηθεί να ι-

κανοποιήσει την όρεξη. «Και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα, και

νύκτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Και ελθών πρός Αυτόν

ο πειράζων είπεν, Εάν ήσαι Υιός του Θεού, ειπέ να γίνωσιν άρ-

τοι οι λίθοι ούτοι. Ο δε αποκριθείς είπεν, Είναι γεγραμμένον, Με

άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον

εξερχόμενον δια στόματος Θεού.»
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Από την εποχή του Αδάμ μέχρι την εποχή του Χριστού, η αυ-

τοεντρύφηση είχε αυξήσει τη δύναμη της όρεξης και των παθών,

μέχρι που αυτά είχαν πια κυριαρχήσει σχεδόν καθ ’, ολοκληρίαν.

΄Ετσι οι άνθρωποι είχαν καταντήσει διεφθαρμένοι, εξασθενημένοι

και ανίκανοι να νικήσουν μόνοι τους. Για το καλό του ανθρώπου,

ο Χριστός θριάμβευσε υπομένοντας την πιο σκληρή δοκιμασία. Για

χάρη μας εξάσκησε μια αυτοκυριαρχία πιο δυνατή από το αίσθη-

μα της πείνας και του θανάτου. Σε αυτή την πρώτη νίκη περιλαμβά[89]

νονται στοιχεία που εμφανίζονται σε όλους γενικά τους αγώνες μας

εναντίον των δυνάμεων του σκότους.

΄Οταν ο Ιησούς ήρθε στην έρημο, περιβάλλονταν από τη δόξα

του Θεού. Η πολύ στενή επικοινωνία με το Θεό Τον είχε ανυψώσει

πάνω από τις ανθρώπινες αδυναμίες. Η δόξα όμως αποσύρθηκε και

τότε έμεινε μόνος να αγωνιστεί με τον πειρασμό που Του επιτίθον-

τανκάθε στιγμή. Η ανθρώπινη φύση Του προσπαθούσε να απο-

φύγει τη μεγάλη σύγκρουση που Τον περίμενε. Επί σαράντα μέρες

νήστευε και προσεύχονταν. Εξασθενημένος και αποκαμωμένος α-

πό την πείνα, καταπονημένος και εξαντλημένος από την πνευματική

αγωνία, «τόσον ήτο το πρόσωπον Αυτού άδοξον παρά παντός αν-

θρώπου, και το είδος Αυτού παρά των υιών των ανθρώπων.» (Ης.

52:14.) Τώρα ήταν ευκαιρία για το Σατανά. Τώρα νόμιζε ότι μπο-

ρούσε να νικήσει το Χριστό.

΄Ηρθε στο Σωτήρα σαν απάντηση τάχα των προσευχών Του,

μετασχηματισμένος σε άγγελο του Ουρανού. Ισχυρίστηκε ότι είχε

εντολή από το Θεό να ανακοινώσει ότι η νηστεία του Χριστού είχε

λήξει. ΄Οπως ο Θεός είχε στείλει έναν άγγελο για να εμποδίσει το

χέρι του Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ, έτσι ικανοποιημένος και

από την προθυμία του Χριστού να βαδίσει το αιματοβαμμένο μονο-

πάτι, ο Πατέρας έστειλε τώρα έναν άγγελο για να Τον ελευθερώσει.

Αυτή ήταν η αγγελία που ήρθε να φέρει στον Ιησού. Ο Σωτήρας

ήταν μισολιπόθυμος από την πείνα και λαχταρούσε για τροφή όταν

ο Σατανάς παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά Του. Δείχνοντας τις

σκόρπιες στην έρημο πέτρες σε σχήμα ψωμιού, ο Σατανάς είπε:

«Εάν ήσαι Υιός του Θεού, ειπέ να γίνωσιν άρτοι οι λίθοι ούτοι.»

Αν και παρουσιάστηκε σαν άγγελος φωτός, τα πρώτα του λόγια

προδίδουν το χαρακτήρα του. «Εάν ήσαι Υιός Θεού.» Εδώ είναι η

υπόνοια της δυσπιστίας. Αν ο Ιησούς έκανε ότι Του πρότεινε ο

Σατανάς, αυτό θα ισοδυναμούσε με αποδοχή της αμφιβολίας. Ο
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Σατανάς σκόπευε να προκαλέσει την πτώση του Χριστού με τα ίδια

μέσα που σημείωσαν αρχικά τόση επιτυχία με τους πρωτοπλάστους.

Πόσο έντεχνα ο Σατανάς πλησίασε την Εύα μέσα στην Εδέμ! «Τω

όντι είπεν ο Θεός, Μη φάγητε από παντός δένδρου του παραδείσου·

» (Γέν. 3:1.) Μέχρι εδώ τα λόγια του Σατανά ήταν αληθινά, αλλά

στον τόνο της φωνής του υπήρχε μια καλυμμένη περιφρόνηση για

τα λόγια του Θεού. Υπήρχε ένα αρνητικό κάλυμμα, μια αμφιβολία

για την ειλικρίνεια του Θεού. Ο Σατανάς ήθελε να ενσταλάξει στο

μυαλό της Εύας τη σκέψη ότι ο Θεός δεν θα έκανε αυτό που είχε [90]

πει. Η απαγόρευσή Του για ένα τόσο ωραίο καρπό ήταν αντίθετη

προς την αγάπη Του και τη συμπάθειά Του για τον άνθρωπο. Στο

σημείο αυτό ο Σατανάς προσπαθεί να εμπνεύσει στο Χριστό τα δικά

του αισθήματα. «Εάν ήσαι Υιός του Θεού.» Αυτά τα λόγια έδειχναν

την πίκρα που ένοιωθε. Στον τόνο της φωνής του υπήρχε μιά έκ-

φραση τέλειας δυσπιστίας. Είναι δυνατόν ο Θεός να μεταχειρίζεται

έτσι τον Υιό Του· Μπορούσε να Τον εγκαταλείψει στην ερημιά με

τα άγρια θηρία, χωρίς τροφή, χωρίς συντροφιά, χωρίς ανακούφιση·

Υπαινίσσεται ότι ο Θεός δεν μπορούσε ποτέ να αφίσει τον Υιό Του

σε μιά τέτοια κατάσταση όπως αυτή. «Εάν ήσαι Υιός του Θεού,»

δείξε τη δύναμή Σου απαλλάσσοντας τον εαυτό Σου από αυτή την

καταπιεστική πείνα. Πρόσταξε τις πέτρες να γίνουν ψωμί.

Τα ουράνια εκείνα λόγια: «Ούτος είναι ο Υιός Μου ο αγαπητός

εις τον οποίον ευηρεστήθην» (Ματθ. 3:17,) αντηχούσαν ακόμη στα

αυτιά του Σατανά. ΄Ηταν όμως αποφασισμένος να κάνει το Χριστό

να δυσπιστήσει με αυτή τη μαρτυρία. Τα λόγια του Θεού ήταν η

διαβεβαίωση που είχε ο Χριστός για τη θεία αποστολή Του. Είχε

έρθει για να ζήσει σαν άνθρωπος μεταξύ των ανθρώπων και τα

λόγια αυτά εξέφραζαν τη σχέση Του με τον Ουρανό. Ο σκοπός του

Σατανά ήταν να κάνει το Χριστό να αμφιβάλει για αυτά τα λόγια.

Αν η εμπιστοσύνη του Χριστού στο Θεό μπορούσε να κλονιστεί,

γνώριζε ότι η νίκη σε όλη αυτή τη διαμάχη θα ήταν δική του. Θα

μπορούσε να νικήσει τον Ιησού. ΄Ηλπιζε ότι κάτω από την τρομερή

πίεση της απελπισίας και της αβάσταχτης πείνας, ο Χριστός θα

έχανε την πίστη Του στον Πατέρα και θα έκανε κάποιο θαύμα για

τον εαυτό Του. Αν το είχε κάνει αυτό, το σχέδιο της σωτηρίας θα

είχε αποτύχει.

΄Οταν ο Σατανάς και ο Υιός του Θεού βρέθηκαν για πρώτη φο-

ρά αντιμέτωποι σε διαμάχη, ο Χριστός ήταν αρχηγός των ουρανίων
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ταγμάτων. Ο Σατανάς, ο αρχηγός της επανάστασης αποβλήθηκε

από τον Ουρανό. Τώρα φαινόταν σαν να είχαν αντιστραφεί οι όροι

και ο Σατανάς εκμεταλλεύθηκε όσο μπορούσε τη φαινομενική υ-

περοχή του. Διέδιδε ότι ένας από τους πιο ισχυρούς αγγέλους δι-

ώχθηκε από τον Ουρανό. Παρουσίαζε τον Ιησού σαν άγγελο που

έπεσε, εγκαταλειμμένος από το Θεό και περιφρονημένος από τους

ανθρώπους. Μια θεϊκή ύπαρξη μπορούσε να κάνει χρήση των δι-

καιωμάτωντης, κάνοντας ένα θαύμα. «Εάν ήσαι Υιός του Θεού,

ειπέ να γείνωσιν άρτοι οι λίθοι ούτοι». Μια τέτοια πράξη απαιτεί

δημιουργική δύναμη ισχυρίζονταν ο πειραστής, θα παρουσίαζε απο-[91]

φασιστική απόδειξη της θεότητας του Χριστού και θα έδινε τέλος

στη διαμάχη.

Ο Ιησούς κατέβαλε μεγάλο αγώνα ακούγοντας σιωπηλά τον αρ-

χιαπατεώνα. Αλλά ο Υιός του Θεού δεν σκόπευε να αποδείξει στο

Σατανά τη θεότητά Του ή να του εξηγήσει τους λόγους της ταπε-

ίνωσής Του. Με την υποχώρησηστις απαιτήσεις του επαναστάτη,

ούτε κανένα καλό θα έφερνε στην ανθρωπότητα, ούτε καμιά δόξα

στο Θεό. Αν ακόμη συμμορφώνονταν ο Χριστός με την πρόταση

του εχθρού, ο Σατανάς και πάλι θα Του έλεγε: «Δείξε μου ένα

σημείο για να μπορέσω να πιστέψω ότι είσαι ο Υιός του Θεού.»

Η απόδειξη θα ήταν ανίκανη να συντρίψει τη δύναμη της ανταρσίας

στην καρδιά του. Εξάλλου ο Χριστός δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσει

θεία δύναμη προς όφελος Του. ΄Ηρθε για να υποφέρει δοκιμασίες

όπως εμείς πρέπει να υποφέρουμε, αφήνοντάς μας ένα παράδειγμα

πίστης και υποταγής. Ούτε στην περίπτωση αυτή, ούτε και ποτέ

άλλοτε στην επίγεια ζωή Του έκανε κανένα θαύμα για τον εαυτό

Του. Τα θαυμάσια έργα Του προορίζονταν πάντοτε για το καλό

των άλλων. Αν και ο Ιησούς αναγνώρισε το Σατανά από την αρ-

χή, δεν του επέτρεψε να Τον εξωθήσει σε φιλονικία. Η θύμηση της

φωνής εκείνης που ήρθε από τον ουρανό Τον ενίσχυε. Στηρίζονταν

στην αγάπη του Πατέρα Του. Δεν είχε σκοπό να διαπραγματευθεί

με τον Σατανά.

Ο Ιησούς αντιμετώπισε το Σατανά με τα λόγια της Γραφής. ΄Ε-

λεγε: «Είναι γεγραμμένον.» Σε κάθε πειρασμό το πολεμικό Του

όπλο ήταν ο λόγος του Θεού. Ο Σατανάς ζήτησε σημείο από τον

Ιησού ώστε να αποδείξει τη θεότητά Του με ένα θαύμα. Το μεγα-

λύτερο όμως θαύμα και το πλέον αναντίρρητο σημείο από όλα είναι

η σταθερή εμπιστοσύνη στο «Ούτω λέγει Κύριος.» ΄Οσον καιρό
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ο Χριστός τηρούσε αυτή τη στάση, ο Σατανάς δεν μπορούσε να

κερδίσει έδαφος.

Οιδριμύτεροι πειρασμοί εξαπολύθηκαν εναντίον του Χριστού

την ώρα που ένοιωθε τη μεγαλύτερη αδυναμία. ΄Ετσι νόμιζε ότι

θα νικούσεο Σατανάς. Με την ίδια τακτική είχε κερδίσει τη νίκη

εναντίον των ανθρώπων. ΄Οταν η δύναμή τους εξασθένησε, η θέλη-

σή τους αδυνάτισε και η πίστη τους έπαψε να στηρίζεται στο Θεό.

Τότε αυτοί που είχαν σταθεί για χρόνια σταθεροί και ακλόνητοι

υπέρ του δικαίου, τελικά νικήθηκαν. Αποκαμωμένος από τη σα-

ραντάχρονη περιπλάνηση με το λαό του Ισραήλ, για μια στιγμή ο

Μωυσής απέσυρε την πίστη του από την πηγή της δύναμης. Α-

πέτυχε ακριβώς στα σύνορα της Γής της Επαγγελίας. Το ίδιο και

ο Ηλίας, αυτός που είχε σταθεί ατρόμητος μπροστά στο βασιλιά [92]

Αχαάβ και αντιμετώπισε ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ με επι-

κεφαλείς τους τετρακόσιους πενήντα προφήτες του Βάαλ. ΄Επειτα

από την τρομερή εκείνη μέρα πάνω στο βουνό Κάρμηλο, όπου ο

λαός έσφαξε τους ψευδοπροφήτες και δήλωσε την αφοσίωσή του

στο Θεό, ο Ηλίας έσπευσε να κρυφτεί για να σωθεί επειδή φο-

βήθηκε την ειδωλολάτρη βασίλισσα Ιεζάβελ που απειλούσε τη ζωή

του. Με τον τρόπο αυτό ο Σατανάς έχει εκμεταλλευθεί την αν-

θρώπινη αδυναμία. Με τον ίδιο τρόπο εξακολουθεί να εργάζεται.

΄Οταν τα σύννεφα των δοκιμασιών περικυκλώνουν τον άνθρωπο,

όταν οι περιστάσεις τον φέρνουν σε αμηχανία και καταπιέζεται από

τη φτώχεια και τη δυστυχία, τότε ακριβώς ο Σατανάς είναι έτοιμος

να τον βάλει σε πειρασμό και να τον παρενοχλήσει. Επιτίθεται στα

αδύνατα σημεία του χαρακτήρα μας. Επιδιώκει να κλονίσει την εμ-

πιστοσύνη μας στο Θεό. Μας δοκιμάζει ώστε να δυσπιστήσουμε

στο Θεό, να αμφιβάλουμε για την αγάπη Του. Συχνά ο Σατανάς

έρχεται σε μας όπως πήγε στο Χριστό προβάλλοντας τις ελλείψεις

και τις αδυναμίες μας. Ελπίζει να αποθαρρύνει την ψυχή μας και

να αποσπάσει την εξάρτησή μας από το Θεό. Τότε είναι βέβαιος

για το θύμα του. Αν τον αντιμετωπίσουμε όπως έκανε ο Ιησούς,

θα αποφύγουμε πολλές ήττες. ΄Οταν αρχίζομε διαπραγματεύσεις με

τον πονηρό, του παραχωρούμε προνόμια.

΄Οταν ο Χριστός είπε στον Σατανά: «Με άρτον μόνον δεν θέλει

ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον δια στόματος

Θεού,» επανέλαβε τα ίδια λόγια που πριν χίλια τετρακόσια χρόνια

είχε πει στον Ισραήλ: «Σε ωδήγησε Κύριος ο Θεός σου τα τεσ-
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σαράκοντα ταύτα έτη εν τη ερήμω. . . . Και σε εταπείνωσε, και σε

έκαμε να πεινάσης, και σε έθρεψε με μάννα (το οποίον δεν εγνώρι-

ζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζον,) δια να σε κάμη να μάθης ότι

ο άνθρωπος δεν ζή με άρτον μόνον, αλλ” ο άνθρωπος ζή με πάντα
λόγον εξερχόμενον εκ του στόματος του Κυρίου.» (Δευτ. 8:2,3.)

Στην έρημο, όταν όλα τα εφόδια για τη συντήρησή τους είχαν ε-

ξαντληθεί, ο Θεός έστειλε στο λαό Του μάννα από τον ουρανό.

΄Ετσι μια συνεχής και επαρκής τροφή ήταν εξασφαλισμένη. Αυτή η

προμήθεια τους δίδασκε ότι όσο εμπιστεύονταν το Θεό και βάδιζαν

στο δρόμο Του, Εκείνος δεν θα τους εγκατέλειπε. Τώρα ο Ιησούς

έθετε σε εφαρμογή τα μαθήματα που ο ΄Ιδιος είχε διδάξει στον λαό

του Ισραήλ. Ο λόγος του Θεού είχε βοηθήσει τα στρατεύματα του

Ισραήλ και τώρα βοηθούσε το Χριστό. Αυτός περίμενε τώρα να του[93]

δώσει ο Θεός την ανακούφιση στην κατάλληλη στιγμή. Βρίσκονταν

στην έρημο επειδή είχε υπακούσει το Θεό και δεν θα προμηθεύον-

ταν τροφή ακολουθώντας τις υποδείξεις του Σατανά. Μπροστά στο

σύμπαν που παρέστη μάρτυρας της σκηνής αυτής απέδειξε ότι ήταν

μικρότερη συμφορά να υποφέρει κανείς για οτιδήποτε μπορεί να

του συμβεί, παρά να απομακρυνθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο από

το θέλημα του Θεού.

«Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος αλλά με πάντα

λόγον Θεού.» Συχνά ο οπαδός του Χριστού φθάνει στο σημείο

όπου δεν μπορεί να υπηρετήσει το Θεό και να συνεχίζει ταυτόχρο-

να τις κοσμικές του επιχειρήσεις. ΄Ισως να φαίνεται ότι η υπακοή

σε μια συγκεκριμένη απαίτηση του Θεού μπορεί να γίνει αιτία να

χάσει τα μέσα της συντήρησής του. Ο Σατανάς θα τον κάνει να

πιστέψει ότι πρέπει να θυσιάσει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

Το μόνο πράγμα στον κόσμο επάνω στο οποίο μπορούμε να βα-

σιστούμε είναι ο λόγος του Θεού. «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν

του Θεού και την δικαιοσύνην Αυτού και πάντα ταύτα θέλουσι σας

προστεθή.» (Ματθ. 6:33.) Ακόμη και για αυτή την πρόσκαιρη ζωή

δεν μας συμφέρει να απομακρυνθούμε από το θέλημα του ουράνιου

Πατέρα μας. ΄Οταν κατανοήσουμε τη δύναμη του λόγου Του, δεν θα

ακολουθήσουμε τις υποδείξεις του Σατανά για να προμηθευτούμε

τροφή ή για να σώσουμε τη ζωή μας. Οι μοναδικές ερωτήσεις μας

θα είναι: Ποιά είναι η εντολή του Θεού και ποιά είναι η υπόσχεσή

Του· Γνωρίζοντας την απάντηση σε αυτές τις δύο ερωτήσεις, οφε-
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ίλουμε να υπακούσουμε στην πρώτη και να δείξουμε εμπιστοσύνη

στη δεύτερη.

Στην τελική φάση της μεγάλης διαμάχης εναντίον του Σατανά,

εκείνοι που μένουν πιστοί στο Θεό, θα αποκοπούν από κάθε γήινη

υποστήριξη. Επειδή αρνούνται να παραβούν το νόμο Του για να

υπακούσουν στις ανθρώπινες εξουσίες, θα τους απαγορευθεί να

αγοράζουν ή να πουλούν. Στο τέλος θα εκδοθεί εναντίον τους

θανατικό διάταγμα. (Βλέπε Αποκ. 13:11-17.) Σε όποιον υπακούσει

όμως δίνεται η υπόσχεση: «Ούτος θέλει κατοικήσει εν τοις υψηλοίς

οι τόποι της υπερασπίσεως αυτού θέλουσιν είσθαι εις τα οχυρώματα

των βράχων άρτος θέλει δοθή εις αυτόντο ύδωρ αυτού θέλει είσθαι

βέβαιον.» (Ης. 33:16.) Με αυτή την υπόσχεση θα ζήσουν τα τέκνα

του Θεού. ΄Οταν η Γή θα αφανίζεται από λιμό, εκείνοι θα τρέφονται.

«Δεν θέλουσι καταισχυνθή εν καιρώ πονηρώ και εν ημέραις πείνης

θέλουσι χορτασθή.» (Ψαλμ. 37:19.) Αυτό το δύσκολο καιρό έβλεπε

ο προφήτης Αββακούμ από μακριά και τα λόγια του εκφράζουν την

πίστη της εκκλησίας: «Αν και η συκή δεν θέλει βλαστήσει, μηδέ [94]

θέλει είσθαι καρπός εν ταις αμπέλοις ο κόπος της ελαίας θέλει

ματαιωθή, και οι αγροί δεν θέλουσι δώσει τροφήν το ποίμνιον θέλει

εξολοθρευθή από της μάνδρας, και δεν θέλουσιν είσθαι βόες εν τοις

σταύλοις εγώ όμως θέλω ευφραίνεσθαι εις τον Κύριον, θέλω χαίρει

εις τον Θεόν της σωτηρίας μου.» (Αββ. 3:17,18.)

Από όλα τα μαθήματα που διδασκόμαστε από την πρώτη αντι-

μετώπιση του μεγάλου πειρασμού του Κυρίου μας, κανένα δεν είναι

τόσο σπουδαίο, όσο αυτό που υπάγεται στον έλεγχο των ορέξεων

και παθών. Σε κάθε εποχή οι πειρασμοί που ανταποκρίνονται στη

φυσική μας υπόσταση αποδείχθηκαν περισσότερο αποτελεσματικοί

στην διαφθορά και την υποτίμηση του ανθρώπινου γένους. Με την

ακράτεια, ο Σατανάς εργάζεται για να καταστρέψει τις διανοητι-

κές και ηθικές δυνάμεις που έδωσε ο Θεός σαν ανεκτίμητο οικο-

δόμημα στον άνθρωπο. ΄Ετσι καθίσταται αδύνατο στους ανθρώπους

να εκτιμήσουν πράγματα αιώνιας αξίας. Με τις αισθησιακές εντρυ-

φήσεις, ο Σατανάς αναζητεί να εξαλείψει από την ψυχή κάθε ίχνος

ομοιότητας με το Θεό.

Οι ασυγκράτητες εντρυφήσεις με τις επακόλουθες ασθένειες και

η ηθική κατάπτωση που κυριαρχούσε την εποχή της πρώτης παρου-

σίας του Χριστού, θα κυριαρχήσει και πάλι με εντονότερη δράση

του κακούπριν από τη Δευτέρα Παρουσία Του. Ο Χριστός διακη-
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ρύττει ότι η κατάσταση του κόσμου θα είναι όπως τις ημέρες πριν

από τον κατακλυσμό στα Σόδομα και Γόμορρα. «Πάντες οι σκο-

ποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας

τας ημέρας. (Γέν. 6:5.) Τώρα ζούμε στην ακμή του φοβερού αυτού

καιρού και πρέπει να ενστερνισθούμε το μάθημα της νηστείας του

Χριστού. Μόνο βλέποντας την ανέκφραστη αγωνία που ο Χριστός

υπέφερε, θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε το κακό που προξενεί η

αχαλίνωτη εντρύφηση. Το παράδειγμά Του δηλώνει ότι μόνο με την

υποταγή των ορέξεων και των παθών μας στο θέλημα του Θεού

έχουμε την ελπίδα της αιώνιας ζωής.

Με τη δική μας δύναμη είναι αδύνατο να απαρνηθούμε τις απαι-

τήσεις της αμαρτωλής μας φύσης. Στηριζόμενος επάνω σε αυτό ο

Σατανάς εκτοξεύει τους πειρασμούς του εναντίον μας. Ο Χριστός

γνώριζε ότι ο εχθρός κάθε ανθρώπινης ύπαρξης θα εκμεταλλεύον-

ταν την κληρονομική αδυναμία και με τις παραπλανήσεις του θα πα-

γίδευε όλους όσους δεν έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό. Βαδίζοντας

στο μονοπάτι που ο άνθρωπος πρέπει να βαδίσει, ο Κύριός ετοίμασε

το δρόμο της νίκης για μας. Ο Χριστός δεν θέλει να βρεθούμε σε[95]

μειονεκτική θέση στον αγώνα μας με το Σατανά. Δεν θέλει να μας

βλέπει τρομοκρατημένους και απογοητευμένους από τις επιθέσεις

του φιδιού. «Θαρσείτε,» λέει, «Εγώ ενίκησα τον κόσμον.» (Ιωάν.

16:33.)

Εκείνος που αγωνίζεται να αντισταθεί στη δύναμη της όρεξης,

ας στρέψει το βλέμμα στο Σωτήρα στην έρημο των πειρασμών.

Ας Τον δει να αγωνιά πάνω στο σταυρό κραυγάζοντας: «Διψώ.»

Υπέφερε όλα όσα μπορούμε να υποφέρουμε εμείς. Η νίκη Του είναι

δική μας.

Ο Ιησούς στηρίζονταν πάνω στη σοφία του ουράνιου Πατέρα

Του. Διακηρύττει: «Κύριος ο Θεός θέλει Με βοηθήσει δια τούτο

δεν ενετράπην . . . και εξεύρω ότι δεν θέλω καταισχυνθή. . . . Ιδού,

ο Κύριος θέλει Με βοηθήσει» Και δείχνοντας το παραδειγμά Του,

μας λέγει: «Τις είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος τον Κύριον· . . .

Ούτος, και αν περιπατή εν τω σκότει, και δεν έχει φώς, ας θαρρή

επί το όνομα του Κυρίου, και ας επιστηρίζεται επί τον Θεόν αυτού

» (Ης. 50:7-10.)

«΄Ερχεται ο άρχων του κόσμου τούτου,» είπε ο Ιησούς, «και δεν

έχει ουδέν εν Εμοί» (Ιωάν. 14:30.) Δεν υπήρχε τίποτε μέσα Του

που να ανταποκρίνεται στις σοφίες του Σατανά. Δεν συμβιβάστη-
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κε με την αμαρτία. Ούτε ακόμη με τη σκέψη δεν υποχώρησε στον

πειρασμό. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και μείς. Η ανθρωπότη-

τα του Χριστού ήταν ενωμένη με τη θεότητα. Με το Πνεύμα που

κατοικούσε μέσα Του αντιμετώπισε τη διαμάχη. ΄Ηρθε για να μας

κάνει συμμέτοχους της θείας φύσης. ΄Οσο παραμένουμε ενωμένοι

μαζί Του με πίστη, η αμαρτία δεν μπορεί να μας καταβάλει. Ο Θεός

μας βοηθάει να πιαστούμε σταθερά από τη θεότητα του Χριστού

για να μπορέσουμε να φθάσουμε στην τελειότητα του χαρακτήρα.

Και Ο Χριστός μας έδειξε πως κατορθώνεται αυτό. Με ποιά

μέσα υπερίσχυσε Εκείνος στην πάλη Του κατά του Σατανά· Με το

λόγο του Θεού. Μόνο με το λόγο του Θεού μπόρεσε να αντιστα-

θεί στον πειρασμό. ΄Ελεγε: «Είναι γεγραμμένον.» «Εδωρήθησαν εις

ημάς αι μέγισται και τίμιαι επαγγελίαι, ίνα δια τούτων γείνητε κοινω-

νοί της θείας φύσεως, αποφυγόντες την εν τω κόσμω υπάρχουσαν

δια της επιθυμίας διαφθοράν.» (Β’, Πέτρ. 1:4.) Κάθε υπόσχεση στο

λόγο του Θεού είναι δική μας. Ζούμε «με πάντα λόγον εξερχόμενον

εκ του στόματος του Κυρίου » (Δευτ. 8:3.) ΄Οταν μας επιτίθεται ο

πειρασμός, ας μη βλέπουμε τις περιστάσεις ή τις αδυναμίες μας, αλλά

τη δύναμη του λόγου. ΄Ολη του η δύναμη είναι δική μας. Ο ψαλμωδός [96]

λέει: «Εν τη καρδία μου εφύλαξα τα λόγια Σου, δια να μη αμαρτάνω

εις Σε.» (Ψαλμ. 119:11.) «Εγώ, δια των λόγων των χειλέων Σου,

εφυλάχθην από των οδών των παρανόμων.» (Ψαλμ.17:4.) [97]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 4:5-11,

Μάρκ. 1:12,13, Λουκ. 4:5-13.

«Και εφερεν Αυτόν εις Ιερουσαλήμ, και έστησεν Αυτόν επί το

πτερύγιον του ιερού και είπε πρός Αυτόν, Εάν ήσαι Υιός του Θεού,

ερίψον Σεαυτόν εντεύθεν κάτω διότι είναι γεγραμμένον ότι

«Εις τους αγγέλους Αυτού θέλει προστάξει περί Σου,

δια να Σε διαφυλάξωσι

και ότι θέλουσι Σε σηκώνει επί των χειρών αυτών,

δια να μη προσκόψης πρός λίθον τον πόδα Σου.»

ΟΣατανάς υποθέτει τώρα ότι αντιμετωπίζει το Χριστό πάνωστο

δικό Του έδαφος. Ο πανούργος εχθρός μεταχειρίζεται τα λόγιαπου

βγήκαν από το στόμα του Θεού. Εξακολουθεί να παρουσιάζεται-

σαν άγγελος φωτός, ισχυριζόμενος ότι ξέρει καλά τις Γραφές και

εννοεί τησπουδαιότητα του γραπτού λόγου. ΄Οπως προηγουμένως

ο Ιησούς έκανε χρήση του λόγου του Θεού για να υποστηρίξει την

πίστη Του,ο Σατανάς τώρα τον χρησιμοποιεί για να υποστηρίξει

την απάτη του. Ισχυρίζεται ότι είχε απλώς δοκιμάσει την πιστότη-

τα του Ιησού και τώρα Τον επαινεί για τη σταθερότητά Του. Επειδή

ο Σωτήραςέδειξε προηγουμένως την εμπιστοσύνη Του στο Θεό, ο

Σατανάς Τονπαρακινεί τώρα να δώσει ακόμη μια απόδειξη της πι-

στότητάς Του.

Και πάλι ο πειρασμός προλογίζεται με τον υπαινιγμό της δυ-

σπιστίας: «Εάνήσαι Υιός Θεού.» Ο Χριστός αντιμετωπίζει τον πει-

ρασμό να απαντήσει στο «εάν » αλλά απέφυγε και την ελάχιστη

αποδοχή αμφιβολίας. Δεν θα διακινδύνευε τη ζωή Του για να πα-

ρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία στο Σατανά.

Ο Σατανάς σκέφτηκε να εκμεταλλευθεί την ανθρώπινη φύση

του Χριστού και να Τον ωθήσει στην αλαζονεία. Αν και ο Σατανάς

μπορεί να παρακινήσει τον άνθρωπο να αμαρτήσει, δεν έχει τη δυνα-

τότητα να τον εξαναγκάσει να αμαρτήσει. Στον Ιησού είπε: «Ρίψον[98]

Σεαυτόν κάτω,» γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσε να ρίξει εκείνος το

110
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Χριστό κάτω γιατί θα επενέβαινε ο Θεός να Τον ελευθερώσει. Ο-

ύτε και μπορούσε να εκβιάσει τον Ιησού να το κάνει. Μόνο αν ο

Ιησούς υποχωρούσε στον πειρασμό, θα μπορούσε να νικηθεί. Ο-

ύτε όλες οι συσπειρωμένες δυνάμεις της Γης ή του ΄Αδη μπορούσαν

να Τον εξαναγκάσουν να απομακρυνθεί κατά το ελάχιστο από το

θέλημα του Πατέρα Του.

Ο Σατανάς δεν μπορεί ποτέ να μας αναγκάσει να κάνουμε κα-

κό. Δεν μπορεί να ελέγξει το μυαλό μας, εκτός αν ο άνθρωπος του

δώσει το δικαίωμα. Η θέληση πρέπει να συγκατατεθεί, η πίστη να

αποσυρθεί από το Χριστό πριν ο Σατανάς μπορέσει να εξασκήσει

τη δύναμή του επάνω μας. Με κάθε αμαρτία που υποθάλπουμε, προ-

σφέρουμε έδαφος στο Σατανά. Κάθε σημείο που δεν κατορθώνουμε

να ανταποκριθούμε είναι μια ανοικτή θύρα από την οποία μπορεί να

μπει για να μας δοκιμάσει και να μας καταστρέψει. Με κάθε αποτυ-

χία μας ή ήττα μας, ο Σατανάς βρίσκει την ευκαιρία να κατακρίνει

το Χριστό.

΄Οταν ο Σατανάς ανέφερε την υπόσχεση, «Θέλει προστάξει εις

τους αγγέλους Αυτού περί Σού,» παρέλειψε επίτηδες τα λόγια, «Δια

να σε διαφυλάττωσιν εν πάσαις ταις οδοίς Σου » δηλαδή σε όλους

τους δρόμους της επιλογής του Θεού. Ο Ιησούς αρνήθηκε να βγει

έξω από το δρόμο της υπακοής. Εκφράζοντας απόλυτη εμπιστοσύνη

στον Πατέρα Του, δεν ήθελε να βάλει χωρίς λόγο τον εαυτό Του

σε μια θέση που θα ανάγκαζε τον Πατέρα Του να επέμβει για να

Τον σώσει από το θάνατο. Δεν θα ανάγκαζε τη Θεία Πρόνοια να

έρθει σε βοήθειά Του και να χάσει τη δυνατότητα να δώσει στον

άνθρωπο το παράδειγμα της εμπιστοσύνης και της υποταγής.

Ο Ιησούς δήλωσε στο Σατανά: «Πάλιν είναι γεγραμμένον, Δεν

θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου.» Αυτά τα λόγια είχε πει ο

Μωυσής στο λαό του Ισραήλ όταν δίψασαν στην έρημο και ζήτησαν

επίμονα να τους δώσει νερό φωνάζοντας: «Είναι ο Κύριος μεταξύ

ημών ή ουχί·» ’, Εξ. 17:7.) Ο Θεός είχε κάνει θαυμάσια πράγμα-

τα για αυτούς. ΄Οταν όμως συνάντησαν δυσκολίες, αμφέβαλλαν για

Αυτόν και ζητούσαν αποδείξεις ότι ήταν ακόμη μαζί τους. Μέσα

στην απιστία τους ήθελαν να Τον δοκιμάσουν. Ο Σατανάς ωθο-

ύσε το Χριστό να κάνει και Αυτός το ίδιο πράγμα. ΄Ηδη ο Θεός

είχε μαρτυρήσει ότι ο Ιησούς ήταν Υιός Του. Ζητώντας τώρα την

απόδειξη ότι ήταν πράγματι ο Υιός του Θεού, θα έθετε σε δοκιμα-

σία το λόγο του Θεού, θα δοκίμαζε το Θεό. Θα ήταν το ίδιο σαν να [99]
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ζητούσε κάτι που ο Θεός δεν είχε υποσχεθεί. Θα φανέρωνε δυσπι-

στία και θα ήταν σαν να προκαλούσε ή να δοκίμαζε το Θεό. Δεν

παρουσιάζουμε τις αιτήσεις μας στο Θεό για να μας αποδείξει κατά

πόσο θα εκπληρώσει το λόγο Του,ούτε θα τον εκπληρώσει για να

αποδείξει ότι μας αγαπά.Θα το κάνει επειδή μας αγαπά. «Χωρίς δε

πίστεως είναι αδύνατον να ευαρεστήση τις εις Αυτόν διότι ο προ-

σερχόμενος εις τον Θεόν, πρέπει να πιστεύση, ότι είναι, και γίνεται

μισθαποδότης εις τους ζητούντας Αυτόν.» (Εβρ. 11:6.)

Η πίστη όμως δεν έχει καμιά σχέση με την αλαζονεία. Μόνο

εκείνος που έχει πραγματική πίστη είναι προφυλαγμένος από την

αλαζονεία. Η αλαζονεία είναι η σατανική παραποίηση της πίστης. Η

πίστη διεκδικεί τις υποσχέσεις του Θεού και παράγει καρπούς υ-

πακοής. Η αλαζονεία απαιτεί υποσχέσεις που χρησιμοποιούνταιγια

να δικαιολογήσουν την παράβαση, όπως έκανε ο Σατανάς. Η πίστη

θα είχε οδηγήσει τους προπάτορές μας να έχουν εμπιστοσύνη στην

αγάπη του Θεού και να υπακούσουν στις εντολές Του. Η αλαζο-

νεία τους οδήγησε να παραβούν το νόμο Του, πιστεύοντας ότι η

μεγάλη αγάπη Του θα τους έσωζε από τις συνέπειες της αμαρτίας

τους. Δεν είναι πίστη εκείνη που απαιτεί τη χάρη του Θεού, χωρίς

να συμμορφώνεται με τους όρους βάση των οποίων χορηγείται το

έλεός Του. Η γνήσια πίστη βασίζεται στις υποσχέσεις και στην

πρόνοια των Γραφών.

΄Οταν ο Σατανάς δεν κατορθώνει να δημιουργήσει μέσα μας

τη δυσπιστία, κατορθώνει συχνά να μας οδηγήσει στην αλαζονεία.

Αν μπορέσει να μας πείσει να ακολουθήσουμε το δρόμο του πειρα-

σμούχωρίς λόγο, τότε ξέρει ότι η νίκη είναι δική του. Ο Θεός θα

διαφυλάξει εκείνους που βαδίζουν στο μονοπάτι της υπακοής. Ξεφε-

ύγοντας όμως από αυτό το μονοπάτι, ριψοκινδυνεύουμε σε έδαφος

που ανήκει στο Σατανά. Εκεί είναι βέβαιο ότι θα πέσουμε. Ο Σω-

τήρας μας συμβούλεψε: «Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε δια να μη

εισέλθητε εις πειρασμόν.» (Μαρκ. 14:38.) Βαθιά αυτοσυγκέντρω-

ση και προσευχή θα μας εμποδίσουν να σπεύσουμε να εισέλθουμε

σε απαγορευμένα εδάφη. ΄Ετσι, θα αποφύγουμε πολλές ήττες.

Δεν πρέπει όμως να χάνουμε το θάρρος μας όταν μας επιτίθεται

ο πειρασμός. Συχνά, όταν περνούμε κάποια δοκιμασία, αμφιβάλλου-

με αν το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο που μας οδηγεί. Το ΄Αγιο

Πνεύμα όμως οδήγησε το Χριστό στην έρημο για να δοκιμαστεί α-

πό το Σατανά. ΄Οταν ο Θεός μας οδηγεί στη δοκιμασία, έχει κάποιο
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καλό σκοπό για μας. Ο Ιησούς δεν σκέφτηκε να εκμεταλλευθεί τις

θείες υποσχέσεις προκειμένου να εκτεθεί εαυτού Του στον πειρα- [100]

σμό, αλλά ούτε και αποθαρρύνθηκε όταν Τον βρήκε ο πειρασμός.

Ούτε και μείς πρέπει να αποθαρρυνθούμε. «Πιστός όμως είναι ο

Θεός, όστις δεν θέλει σας αφήσει να πειρασθήτε υπέρ την δύναμίν

σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και τηνέκβασιν, ώστε

να δύνασθε να υποφέρητε.» (Α” Κορ. 10:13.) Λέει: «Θυσίασον εις
τον Θεόν θυσίαν αινέσεως και απόδος εις τον ΄Υψιστον τας ευχάς

σου και επικαλού Εμέ εν ημέρα θλίψεως θέλω σε ελευθερώσει, και

θέλεις Με δοξάσει.» (Ταλμ. 50:14-15.)

Ο Ιησούς νίκησε το δεύτερο πειρασμό και τώρα ο Σατανάς α-

ποκαλύπτεται με την πραγματική του μορφή. Δεν παρουσιάζεται

όμως σαν μία φρικιαστική τερατόμορφη ύπαρξη με γαμψά νύχια και

φτερά νυχτερίδας. ΄Οντας έκπτωτος ακόμη ο Σατανάς είναι ένας ι-

σχυρός άγγελος. Αναγνωρίζει ότι είναι ο αρχηγός της ανταρσίας

και ο θεός αυτού του κόσμου.

Φέρνοντας το Χριστό σε ένα ψηλό βουνό, ο Σατανάς έκανε τα

βασίλεια του κόσμου να περάσουν σαν πανοραμική σκηνή με όλη

τους τη δόξα από μπροστά Του. Το φώς του ήλιου έπεφτε πάνω

στους ναούς των πόλεων, στα μαρμάρινα παλάτια, στα γόνιμα χω-

ράφια, στα κατάμεστα από καρπό αμπέλια. Τα ίχνη του κακού ήταν

καλυμμένα. Τα μάτια του Χριστού που τελευταία είχαν αμαυρωθεί

από την ερημιά, τώρα αντίκριζανμια σκηνή ανυπέρβλητης ομορφιάς

και ευημερίας. Τότε ακούστηκε η φωνή του Σατανά: «Εις Σε θέλω

δώσει άπασαν την εξουσίαν ταύτην και την δόξαν αυτών διότι εις

εμέ είναι παραδεδομένη, και εις όντινα θέλω, δίδω αυτήν Σύ λοιπόν

εάν προσκυνήσης ενώπιον μου, Σού θέλουσιν είσθαι πάντα.»

Μόνο με τα πάθη θα μπορούσε να εκπληρωθεί η αποστολή του

Χριστού. Μπροστά Του ανοίγονταν μια ζωή λύπης, ταλαιπωρίας,

πάλης και ένας επονείδιστος θάνατος. ΄Επρεπε Αυτός να σηκώσει

τις αμαρτίες όλου του κόσμου. ΄Επρεπε να υπομείνει το χωρισμό από

την αγάπη του Πατέρα Του. Τώρα ο Σατανάς προσφέρεται να Του

παραδώσει τη δύναμη που είχε σφετεριστεί. Ο Χριστός μπορούσε να

απαλλάξει τον εαυτό Του από το φοβερό μέλλον, αναγνωρίζοντας

την υπεροχή του Σατανά. Κάνοντας αυτό, θα ομολογούσε ήττα στο

πεδίο της μεγάλης διαμάχης. Ο Σατανάς επιδιώκοντας να υψωθεί

πάνω από τον Υιό του Θεού, αμάρτησε στον Ουρανό. Αν τώρα
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κατόρθωνε να επιτύχει το σκοπό του, αυτό θα σήμαινε το θρίαμβο

της ανταρσίας.

΄Οταν ο Σατανάς δήλωσε στον Ιησού: «Η βασιλεία και η δόξα

αυτού του κόσμου έχουν δοθεί σε μένα και σε όποιον θέλω τα

δίνω,» έλεγε κατά μέρος την αλήθεια. Το έκανε για να πραγμα-[101]

τοποιήσει τους απατηλούς σκοπούς του. Η κυριαρχία του Σατανά

ήταν αυτή που είχε αποσπάσει τον Αδάμ από τον Θεό, αλλά ο Αδάμ

ήταν τοποτηρητής του Δημιουργού. Δεν ήταν αυτεξούσιος. Η Γή

είναι του Θεού και Αυτός την παρέδωσε στον Υιό Του. Ο Αδάμ

έπρεπε να βασιλέψει σαν υπήκοος του Χριστού. Ακόμη και όταν ο

Αδάμ παρέδωσε την εξουσία του στο Σατανά, ο Χριστός παρέμεινε

ο δικαιωματικός Βασιλιάς. Για αυτό και είπε ο Κύριος στο βασιλιά

Ναβουχοδονόσορ, «Ο ΄Υψιστος είναι ο Κύριος της βασιλείας των

ανθρώπων, και εις όντινα θέλει δίδει αυτήν.» (Δαν. 4:17.) Ο Σατα-

νάς μπορεί να εξασκήσει την εξουσία που σφετερίστηκε μόνο όσο

ο Θεός το επιτρέπει.

΄Οταν ο Σατανάς πρόσφερε στο Χριστό τη βασιλεία και τη δόξα

του κόσμου, σκοπός του ήταν να του παραχωρήσει ο Χριστός τα

νόμιμα βασιλικά δικαιώματα του κόσμου και να κρατήσει την κυ-

ριαρχία σαν υποτακτικός του Σατανά. ΄Ηταν η ίδια κυριαρχία στην

οποία και οι Ιουδαίοι είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους. Επιθυμούσαν

τη βασιλεία του κόσμου. Αν ο Χριστός είχε συγκαταθέσει να τους

προσφέρει μια τέτοια βασιλεία, με ευχαρίστηση θα Τον είχαν δε-

χθεί. Η κατάρα της αμαρτίας βάραινε τον κόσμο αυτό με όλες τις

μοιραίες συνέπειές της. Ο Χριστός δήλωσε στον Σατανά: «΄Υπαγε

οπίσω Μου Σατανά διότι είναι γεγραμμένον, Θέλεις προσκυνήσει

Κύριον τον Θεόν σου, και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει.»

Εκείνος που επαναστάτησε στον Ουρανό, πρόσφερε τα βασίλεια

του κόσμου στο Χριστό για να εξαγοράσει την υποταγή Του στις

αρχές του κακού. Ο Χριστός όμως δεν εξαγοράστηκε. Είχε έρθει

να εγκαθιδρύσει μία βασιλεία δικαιοσύνης και δεν θα εγκατέλειπε

το σκοπό Του. Με τον ίδιο πειρασμό ο Σατανάς πλησιάζει τους αν-

θρώπους. Με αυτούς σημειώνει μεγαλύτερη επιτυχία από ότι με το

Χριστό. Προσφέρει στους ανθρώπους τη βασιλεία του κόσμου με

τον όρο να αναγνωρίσουν την υπεροχή του. Ζητάει να θυσιάσουν

την ακεραιότητά τους, να παραβιάσουν τη συνείδησή τους, να α-

νεχθούν την ιδιοτέλεια. Ο Χριστός τους συμβουλεύει να ζητούν

πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. Ο Σατανάς
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όμως βαδίζει πλάι τους και τους λέει: «Οποιαδήποτε και αν είναι

η αλήθεια για την αιώνια ζωή, προκειμένου να επιτύχετε όμως σε

αυτόν τον κόσμο, πρέπει υπηρετήσετε εμένα. Στα χέρια μου κρατώ

την ευτυχία σας. Μπορώ να σας δώσω πλούτη, απολαύσεις, τιμές,

ευδαιμονία. Ακούστε τη συμβου. λή μου Μη αφήνετε τον εαυτό σας [102]

να παρασυρθεί από φανταστικές ιδέες τιμιότητας και αυτοθυσίας.

Εγώ θα σας ετοιμάσω το δρόμο. ΄Ετσι εξαπατά τα πλήθη των αν-

θρώπων που αρκούνται να ζουν μόνο για τον εαυτό τους και έτσι

ο Σατανάς είναι ικανοποιημένος. Καθώς τους δελεάζει με την ελ-

πίδα της κοσμικής κυριαρχίας, κυριαρχεί ο ίδιος στην ψυχή τους.

Τους προσφέρει πράγματα που δεν του ανήκουν και που σύντομα

θα του αφαιρεθούν. Σαν αντάλλαγμα τους στερεί τα δικαιώματα

της κληρονομιάς των παιδιών του Θεού.

Ο Σατανάς είχε αμφισβητήσει ότι ο Ιησούς ήταν Υιός του Θεο-

ύ. Τελικά διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να Τον νικήσει. Η θεότητά

Του έλαμψε μέσα από τη δοκιμασμένη ανθρωπότητά Του. Ο Σατα-

νάς δεν είχε τη δύναμη να αντισταθεί στη διαταγή. Ταπεινωμένος

και εξοργισμένος αποχώρησε από την παρουσία του Λυτρωτή του

κόσμου. Η νίκη του Χριστού ήταν τόσο τέλεια, όσο και η ήττα του

Αδάμ.

΄Ετσι και εμείς μπορούμε να αντισταθούμε στο Σατανά και να

τον αναγκάσουμε να απομακρυνθεί από μας. Ο Ιησούς κέρδισε τη

νίκη με την υποταγή και την πίστη στο Θεό. Με τον απόστολό

Του μας παρακινεί: «Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν αντιστάθη-

τε εις τον διάβολον, και θέλει φύγει από σας. Πλησιάσατε εις τον

Θεόν, και θέλει πλησιάσει εις εσάς.» (Ιακ. 4:7-8) Δεν μπορούμε

να γλυτώσουμε μόνοι μας από τη δύναμη του Σατανά. Αυτός έχει

νικήσει την ανθρωπότητα και αν προσπαθούμε να του αντισταθο-

ύμε με τη δική μας δύναμη, θα πέσουμε θύματα των μηχανορραφιών

του. ΄Ομως, «το όνομα του Κυρίου είναι πύργος οχυρός ο δίκαιος,

καταφεύγων εις αυτόν, είναι εν ασφαλεία.» (Παρ. 18:10.) Ο Σατα-

νάς τρέμει και απομακρύνεται και από την πιο αδύναμη ψυχή που

αναζητά καταφύγιο στο ισχυρό αυτό όνομα.

Μετά την απομάκρυνση του εχθρού, ο Ιησούς έπεσε εξαντλη-

μένος στο έδαφος με την ωχρότητα του θανάτου στο πρόσωπό

Του. Οι άγγελοι του Ουρανού είχαν παρακολουθήσει την πάλη

βλέποντας τον αγαπημένο τους Αρχηγό να περνά από απερίγραπτα

παθήματα προκειμένου να ανοίξει σε μας δρόμο διαφυγής. Υπέμει-
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νε δοκιμασίες που κανένας από μας θα κληθεί ποτέ να υπομείνει.

Στο σημείο αυτό οι άγγελοι έσπευσαν να υπηρετήσουν τον Υιό

του Θεού που είχε πέσει ψυχορραγώντας κατά γης. Τον βοήθη-

σαν παρέχοντας Του τροφή, Τον παρηγόρησαν με το μήνυμα της

αγάπης του Πατέρα Του και με τη βεβαιότητα ότι όλος ο Ουρανός

θριάμβευε για τη νίκη Του. Ξαναβρίσκοντας τη ζωτικότητά Του,

η μεγάλη Του καρδιά ξεχείλισε από συμπάθεια για τον άνθρωπο[103]

και προχώρησε για να ολοκληρώσει το έργο που είχε αρχίσει. Δεν

θα έβρισκε ανάπαυση μέχρι να νικηθεί ο εχθρός και να λυτρωθεί η

αμαρτωλή ανθρωπότητα.

Ποτέ δεν θα κατανοηθεί πόσο στοίχισε η απολύτρωσή μας μέχρι

που οι λυτρωμένοι σταθούν με το Λυτρωτή τους μπροστά στο

θρόνο του Θεού. Τότε, καθώς οι δόξες της αιώνιας κατοικίας θα

καταυγάσουν πάνω στις μαγεμένες αισθήσεις μας, θα θυμηθούμε

ότι ο Ιησούς άφησε όλα αυτά για χάρη μας. Ως αποτέλεσμα, όχι

μόνο αυτοεξορίστηκε από τις ουράνιες αυλές, αλλά και διακινδύνευ-

σε την περίπτωση της αποτυχίας και της αιώνιας απώλειας. Τότε θα

εναποθέσουμε τα διαδήματά μας στα πόδια Του και θα υψώσουμε

φωνή δοξολογίας: «΄Αξιον είναι το Αρνίον το εσφαγμένον να λάβη

την δύναμιν και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν

και ευλογίαν.» (Αποκ. 5:12.)[104]



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 14—«ΕΥΡΗΚΑΜΕΝ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑΝ»

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ιωάν. 1:19-51.

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής την εποχή εκείνη κήρυττε και βάπτιζε

στην Βηθαβαρά. ΄Ηταν μια πόλη πέρα από τον Ιορδάνη, όχι πολύ

μακριά από το σημείο που ο Θεός είχε σταματήσει στο παρελθόν το

ρεύμα του ποταμού μέχρι να περάσει ο λαός του Ισραήλ. Σε μικρή

απόσταση από εκεί τα ισχυρά προπύργια της Ιεριχούς είχαν κατα-

κρημνιστεί από τα στρατεύματα του Ουρανού. Εκείνη την εποχή

ξαναζωντάνευε η ανάμνηση των γεγονότων αυτών και προσέδιδε

ένα καταπληκτικό ενδιαφέρον στο μήνυμα του Βαπτιστή. Εκείνος

που είχε κάνει τόσα θαυμάσια πράγματα στους περασμένους αιώνες

δεν θα φανέρωνε και πάλι τη δύναμή Του για την απελευθέρωση

του Ισραήλ· Τέτοιες σκέψεις ξεσήκωναν την καρδιά του λαού που

συνέρρεε κάθε μέρα στις ακτές του Ιορδάνη.

Το κήρυγμα του Ιωάννη βρήκε τέτοια απήχηση στο έθνος που

έλκυσε την προσοχή των θρησκευτικών αρχηγών. Ο κίνδυνος για

εξέγερση είχε κάνει τους Ρωμαίους να βλέπουν με υποψία κάθε

λαϊκή συγκέντρωση και κάθε τι που έμοιαζε σαν λαϊκό ξεσήκωμα

δημιουργούσε φόβο στους Ιουδαίους αρχηγούς. Ο Ιωάννης δεν είχε

αναγνωρίσει την εξουσία του ιουδαϊκού Συνεδρίου αφού δεν ζήτησε

την έγκρισή τους για το έργο του. Το συνέδριο έλεγχε όλους κατά

τον ίδιο τρόπο, τους αρχηγούς, τους λαϊκούς, τους Φαρισαίους και

τους Σαδδουκαίους. Ο λαός όμως τον ακολουθούσε πρόθυμα. Το

ενδιαφέρον για το έργο του φαινόταν να αυξάνεται διαρκώς. Αν και

δεν είχε υποταχτεί σε αυτούς, το Συνέδριο τον θεωρούσε δημόσιο

δάσκαλο κάτω από τον έλεγχό τους.

Αυτό το διοικητικό σώμα το αποτελούσαν μέλη διαλεγμένα

ανάμεσα από ιερείς και από τους κυριότερους αρχηγούς και δα-

σκάλους του έθνους. Συνήθως ο αρχιερέας ήταν ο πρόεδρος. ΄Ο-

λα τα μέλη του ήταν άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας αλλά όχι υ-

ποχρεωτικά υπερήλικες. Υπήρξαν άνθρωποι μορφωμένοι, όχι μόνο

γνώστες της ιουδαϊκής θρησκείας και ιστορίας αλλά και κάτοχοι γε-

νικών γνώσεων. ΄Επρεπε να είναι αρτιμελείς, παντρεμένοι με παιδιά, [105]
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ώστε να έχουν περισσότερη φρόνηση και φιλευσπλαχνία από τους

άλλους. Τόπος της συνέλευσής τους ήταν ένα διαμέρισμα δίπλα

στο ναό της Ιερουσαλήμ. Στα χρόνια της ιουδαϊκής ανεξαρτησίας

το Συνέδριο ήταν το ανώτατο δικαστήριο του έθνους με πολιτική

και θρησκευτική εξουσία. Αν και υπαγόμενο τώρα στους Ρωμα-

ίους κυβερνήτες, εξακολουθούσε να ασκεί μεγάλη επιρροή τόσο σε

κοινωνικά όσο και θρησκευτικά ζητήματα.

Το Συνέδριο δεν μπορούσε να μη περάσει από προσεκτική διε-

ρεύνηση το έργο του Ιωάννη. Μερικοί θυμόντουσαν την αποκάλυψη

που είχε ο Ζαχαρίας στο ναό και την πατρική προφητεία του ότι το

παιδί του θα γίνονταν ο προάγγελος του Μεσσία. Μέσα στο σάλο

και στις αλλαγές των τριάντα τελευταίων ετών, αυτά τα πράγματα

είχαν ξεχαστεί κατά μέγα μέρος. Τώρα όμως επανέρχονταν στο νου

των ανθρώπων η έξαρση που δημιούργησε η διακονία του Ιωάννη.

Είχε περάσει πολύς καιρός αφ” ότου ο λαός του Ισραήλ είχε
να δει προφήτη. Πολύς καιρός αφότου είχε γίνει μεταρρύθμιση σαν

αυτή που διαπίστωναν τώρα. Η απαίτηση της εξομολόγησης ήταν

κάτι το καινούργιο και καταπληκτικό. Πολλοί από τους αρχηγούς

δεν πήγαιναν να ακούσουν τις εκκλήσεις και τις παρατηρήσεις του

Ιωάννη από φόβο μήπως και αυτοί αναγκαστούν να αποκαλύψουν

τα μυστικά της ζωής τους. ΄Ομως το κήρυγμα του Ιωάννη ήταν μια

άμεση γνωστοποίηση για τον ερχόμενο Μεσσία. ΄Ηταν πασίγνω-

στο ότι οι εβδομήντα εβδομάδες του Δανιήλ που αφορούσαν την

έλευση του Μεσσία είχαν σχεδόν συμπληρωθεί και όλοι περίμε-

ναν ανυπόμονα να συμμετάσχουν στην αναμενόμενη εθνική δόξα.

Τέτοιος ήταν ο λαϊκός ενθουσιασμός που το Συνέδριο σύντομα θα

αναγκάζονταν ή να επικυρώσει ή να απορρίψει το έργο του Ιωάν-

νη. ΄Ηδη είχαν αρχίσει να χάνουν την επιρροή τους πάνω στο λαό.

Το ζήτημα της διατήρησης του γοήτρου του Συμβουλίου τους α-

πασχολούσε σοβαρά. Με την ελπίδα ότι θα κατέληγαν σε κάποιο

συμπέρασμα, έστειλαν στον Ιορδάνη μία επιτροπή από ιερείς και

Λευίτες να συσκεφτούν με τον καινούργιο δάσκαλο.

Συγκεντρωμένα τα πλήθη άκουγαν τα λόγια του, όταν κατέφθα-

σαν οι αντιπρόσωποι. Παίρνοντας ύφος υπεροχής με σκοπό να επη-

ρεάσουν το λαό και να προκαλέσουν τον απαιτούμενο σεβασμό από

μέρους του προφήτη, οι υπεροπτικοί ραβίνοι πλησίασαν. Κινούμενα

από σεβασμό που πλησίαζε τα όρια του φόβου, τα πλήθη έκαναν

τόπο να περάσουν. Οι επίσημοι άνδρες με τις πλούσιες ενδυμασίες[106]
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τους και με την υπερηφάνεια της τάξης και της δύναμης που τους

χαρακτήριζε, στάθηκαν μπροστά στον προφήτη της ερήμου.

«Σύ τις είσαι·» τον ρώτησαν.

Γνωρίζοντας τι είχαν στο νού τους, ο Ιωάννης απάντησε: «Δεν

είμαι εγώ ο Χριστός.»

«Τι λοιπόν· Ηλίας είσαι συ·»

«Δεν είμαι.»

«Ο προφήτης είσαι συ·»

«Ουχί.»

«Τις είσαι· δια να δώσωμεν απόκρισιν εις τους αποστείλαντας

ημάς τι λέγεις περί σεαυτού·»

«Εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ευθύνατε την οδόν του

Κυρίου, καθώς είπεν Ησαίας ο προφήτης.»

Ο Ιωάννης αναφέρθηκε στην ωραία προφητεία του Ησαΐα:

«Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν Μου, λέγει ο Θεός σας.

Λαλήσατε παρηγορητικά πρός την Ιερουσαλήμ, και φωνήσατε πρός

αυτήν, ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία

αυτής συνεχωρήθη. . . . Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε

την οδόν του Κυρίου ευθείας κάμετε εν τη ερήμω τας τρίβους του

Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθή και παν όρος και βουνός

θέλει ταπεινωθή και τα σκολιά θέλουσι γείνει ευθέα και οι τραχείς

τόποι, ομαλοί και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθή, και πάσα

σάρξ ομού θέλει ιδεί διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε.» (Ης.

40:1-5.)

Στα παλιά χρόνια, όταν ένας βασιλιάς ταξίδευε σε μέρη της επι-

κρατείας του με λίγη κίνηση, πριν από τη βασιλική άμαξα έστελναν

μια ομάδα ανθρώπων για να ισοπεδώσει το έδαφος και να γεμίσει

τις λακκούβες, ώστε ο βασιλιάς να ταξιδεύει με ασφάλεια και με

άνεση. Αυτή τη συνήθεια χρησιμοποιεί ο προφήτης για να απεικο-

νίσει το έργο του Ευαγγελίου. «Πάσα φάραγξ θέλει υψωθή και παν

όρος και βουνός θέλει ταπεινωθή.» ΄Οταν το Πνεύμα του Θεού, με

τη θαυμάσια αφυπνιστική του δύναμη αγγίζει την ψυχή, καθαιρε-

ί κάθε ανθρώπινη υπερηφάνεια. Κοσμικές απολαύσεις, θέσεις και

δύναμη, όλα φαίνονται πια χωρίς αξία. «Επειδή καθαιρούμεν λο-

γισμούς, και παν ύψωμα επαιρόμενον εναντίον της γνώσεως του

Θεού, και αιχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστο-

ύ.» (Β ’, Κορ.10:5.) Τότε, η ταπεινοφροσύνη και η αυταπαρνούμενη

αγάπη που τόσο λίγο εκτιμούνται από τους ανθρώπους, ξεχωρίζουν
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σαν τα μόνα που έχουν αξία. Αυτό είναι το έργο του Ευαγγελίου,

μέρος του οποίου αποτελούσε το μήνυμα του Ιωάννη.[107]

Οι ραβίνοι συνέχισαν τις ερωτήσεις τους: «Διατί λοιπόν βα-

πτίζεις, εάν συ δεν ήσαι ο Χριστός, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προ-

φήτης·» Η λέξη «ο προφήτης» αναφέρεται στο Μωυσή. Οι Ισραη-

λίτες έκλιναν να πιστεύουν ότι ο Μωυσής θα ανασταινόταν από

τους νεκρούς για να ανέβει στον Ουρανό. Δεν ήξεραν ότι είχε

ήδη αναστηθεί. ΄Οταν ο Βαπτιστής άρχισε τη διακονία του, πολλοί

νόμιζαν ότι ήταν ο προφήτης Μωυσής που αναστήθηκε από τους

νεκρούς, γιατί φαίνονταν να έχει τέλεια γνώση των προφητειών και

της ιστορίας του Ισραήλ.

Πίστευαν επίσης ότι πριν από την έλευση του Μεσσία, ο Η-

λίας θα παρουσιάζονταν προσωπικά. Σε αυτή την προσδοκία τους

ο Ιωάννης έδωσε αρνητική απάντηση. Τα λόγια του είχαν μια βα-

θύτερη σημασία. Ο Ιησούς αργότερα, αναφερόμενος στον Ιωάννη,

είπε: «Και αν θέλητε να δεχθήτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, όστις

έμελλε να έλθη » (Ματθ. 11:14.) Ο Ιωάννης ήρθε με τη δύναμη

και το πνεύμα του Ηλία, για να επιτελέσει ένα έργο παρόμοιο με

του Ηλία. Αν οι Ιουδαίοι τον είχαν δεχθεί, αυτό το έργο θα είχε

πραγματοποιη-θεί για το καλό τους. Αλλά δεν δέχθηκαν την αγ-

γελία του. Δεν τον αναγνώριζαν για τον Ηλία. Δεν μπορούσε να

εκπληρώσει για αυτούς την αποστολή που είχε έρθει να εκτελέσει.

Πολλοί από αυτούς που είχαν συγκεντρωθεί στον Ιορδάνη, ήταν

παρόντες στη βάπτιση του Ιησού. Το σημείο όμως που δόθηκε

τότε, το αντιλήφθησαν μόνολίγοι. Κατά τη διάρκεια των προηγου-

μένων μηνών της διακονίας του Βαπτιστή, πολλοί είχαν αρνηθεί να

δώσουν προσοχή στην πρόσκληση της μετάνοιας. Είχαν σκληρύνει

την καρδιά τους και είχαν σκοτίσει τη νοημοσύνη τους. Και όταν

ο Ουρανός έδωσε τη μαρτυρία του για τον Ιησού κατά τη βάπτισή

Του, εκείνοι δεν τη διέκριναν. Τα μάτια που ποτέ δεν είχαν στρα-

φεί με πίστη στον Αόρατο, δεν είδαν την αποκάλυψη της δόξας του

Θεού. Τα αυτιά που ποτέ δεν πρόσεξαν τη φωνή Του, δεν άκουσαν

τα λόγια της μαρτυρίας Του. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Πολλές

φορές η παρουσία του Χριστού και των διακονούντων αγγέλων εκ-

δηλώνεται στις συγκεντρώσεις των ανθρώπων, αλλά πολλοί από

αυτούς δεν το γνωρίζουν. Δεν διακρίνουν τίποτε το ασυνήθιστο.

Σε μερικούς όμως αποκαλύπτεται η παρουσία του Σωτήρα. Ειρήνη
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και χαρά δίνει ζωή την ψυχή τους. Παρηγορούνται, ενθαρρύνονται

και ευλογούνται.

Οι απεσταλμένοι της Ιερουσαλήμ είχαν ρωτήσει τον Ιωάννη:

«Διατί λοιπόν βαπτίζεις·» Και περίμεναν απάντηση. Ξαφνικά, κα-

θώς περιέφερε το βλέμμα του πάνω στο πλήθος, τα μάτια του έλαμ-

ψαν, το πρόσωπό του φωτίστηκε, όλη η ύπαρξή του ταράχτηκε από [108]

μια βαθειά συγκίνηση. Σηκώνοντας ψηλά τα χέρια φώναξε: «Εγώ

βαπτίζω εν ύδατι εν μέσω δε υμών ίσταται Εκείνος τον οποίον σε-

ίς δεν γνωρίζετε Αυτός είναι ο οπίσω μου ερχόμενος, όστις είναι

ανώτερος μου του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον του

υποδήματος Αυτού.» (Ιωάν. 1:26-27.)

Σαφές και κατηγορηματικό το μήνυμα έπρεπε να φερθεί στα

μέλη του Συνεδρίου. Τα λόγια του Ιωάννη δεν αφορούσαν κα-

νένα άλλον παρά Εκείνον που αναμένονταν από καιρό. Ο Μεσ-

σίας βρίσκονταν ανάμεσά τους. ΄Εκπληκτοι οι ιερείς και αρχηγοί

γυρόφερναν το βλέμμα τους, ώστε να ανακαλύψουν Αυτόν για τον

οποίο ο Ιωάννης μιλούσε. Αλλά δεν μπορούσαν να Τον διακρίνουν

μέσα στο πλήθος.

΄Οταν στο βάπτισμα του Ιησού, ο Ιωάννης Τον έδειξε σαν τον

Αμνό του Θεού, το έργο του Μεσσία προσέλαβε καινούργιο φώς.

Ο νους του προφήτη στράφηκε στα λόγια του Ησαΐα: «Εφέρθη ως

αρνίον επί σφαγήν.» (Ης. 53:7.) Κατά τις εβδομάδες που επηκολο-

ύθησαν, ο Ιωάννης με καινούργιο ενδιαφέρον μελέτησε τις προφητε-

ίες και τις διδασκαλίες που απορρέουν από τις τελετές των θυσιών.

Δεν διέκρινε καθαρά τις δύο φάσεις του έργου του Χριστού — τις

φάσεις της μαρτυρικής θυσίας και του θριαμβευτή Βασιλιά — αλλά

έβλεπε τουλάχιστον ότι ο ερχομός Του είχε μια βαθύτερη έννοια

από εκείνη που διέκριναν οι ιερείς και ο λαός. ΄Οταν αναγνώρισε

τον Ιησού ανάμεσα στο πλήθοςτον καιρό που επέστρεφε από την

έρημο, περίμενεμε πεποίθηση ότι ο Ιησούς θα έδινε στο λαό ένα ση-

μείο του πραγματικού Του χαρακτήρα. Περίμενε με ανυπομονησία

να ακούσει το Σωτήρα να ανακοινώνει την αποστολή Του. Εκείνος

δεν είπε λέξη, ούτε έδωσε κανένα σημείο έδωσε. Ούτε και απάντη-

σε στην ανακοίνωση που έκανε ο Ιωάννης για Αυτόν.Αναμίχθηκε

όμως με τους μαθητές του Βαπτιστή, χωρίς να δώσει καμιά εξω-

τερική ένδειξη του ιδιαίτερου έργου Του και χωρίς να κάνει τίποτε

για να προσελκύσει την προσοχή στο άτομό Του.
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Την επόμενη μέρα ο Ιωάννης είδε τον Ιησού να έρχεται. Περι-

βεβλημένος με φως θείας δόξας, ο προφήτης διακήρυξε με απλω-

μένα χέρια: «Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του

κόσμου. Ούτος είναι περί ού είπον, Οπίσω μου έρχεται ανήρ όστις

είναι ανώτερος μου, διότι ήτο πρότερός μου. Και εγώ δεν εγνώριζον

Αυτόν αλλά δια να φανερωθή εις τον Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ

βαπτίζων εν ύδατι. . . . Είδον το Πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν

εξ ουρανού, και έμεινεν επ” Αυτόν. Και εγώ δεν εγνώρι- ζον Αυ-[109]

τόν, αλλά ο πέμψας με δια να βαπτίζω εν ύδατι, Εκείνος μοι είπεν.

Εις όντινα ίδης το Πνεύμα καταβαίνον και μένον επ” Αυτόν, ούτος
είναι ο βαπτίζων εν Πνεύματι Αγίω. Και εγώ είδον και εμαρτύρησα,

ότι ούτος είναι ο Υιός του Θεού » (Ιωάν. 1:29-34.)

΄Ωστε Αυτός ήταν ο Χριστός· Με δέος και με θαυμασμό οι

άνθρωποι κοίταζαν Εκείνον για τον οποίο ο Ιωάννης είπε ότι είναι ο

Υιός του Θεού. Τα λόγια του προφήτη τους συγκίνησαν βαθύτατα.

Τους μιλούσε στο όνομα του Θεού. Τον είχαν ακούσει μέρα με τη

μέρα να τους ελέγχει για τις αμαρτίες τους και κάθε μέρα πείθονταν

περισσότερο ότι ήταν σταλμένος από τον Ουρανό. Αλλά ποιός ήταν

Αυτός που ήταν μεγαλύτερος από τον Ιωάννη το Βαπτιστή· Στο

ντύσιμό Του και στην εμφάνισή Του δεν υπήρχε τίποτε που να

μαρτυρεί την τάξη Του. Φαινομενικά ήταν ένας απλοϊκός άνθρωπος,

ντυμένος όπως και αυτοί με τα χαρακτηριστικά ρούχα της φτώχειας.

Ανάμεσα στο πλήθος ήταν και μερικοί που είχαν δει τη θεϊκή

δόξα στη βάπτιση του Ιησού και είχαν ακούσει τη φωνή του Θεού.

Στο μεταξύ το παρουσιαστικό του Χριστού είχε κατά πολύ αλλάξει.

Στη βάπτισή Του είδαν το πρόσωπό Του μεταμορφωμένο από ου-

ράνιο φώς. Τώρα όμως ωχρός, εξαντλημένος και απισχνούμενος

όπως ήταν, αναγνωρίστηκε μόνο από τον προφήτη Ιωάννη.

Καθώς ο λαός Τον παρατηρούσε, διέκρινε στο πρόσωπό Του

μια θεϊκή συμπάθεια ανάμικτη με αισθητή δύναμη. Σε κάθε Του

βλέμμα, σε κάθε χαρακτηριστικό του προσώπου Του ήταν ζωγραφι-

σμένη η ταπεινοφροσύνη και η έκφραση μιας απερίγραπτης αγάπης.

Φαίνονταν να περιβάλλεται από μια ατμόσφαιρα πνευματικής επιρ-

ροής. Οι τρόποι Του ήταν λεπτοί και ανεπιτήδευτοι, όμως έκανε εν-

τύπωση στους ανθρώπους το αίσθημα δύναμης που κατείχε.Παρόλο

που ήταν καλυμμένο, δεν μπορούσε να κρυφτείόμως τελείως. Αυ-

τός λοιπόν ήταν Εκείνος τον οποίο περίμενε τόσα χρόνια ο λαός

του Ισραήλ·
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Ο Ιησούς ήρθε να ζήσει μέσα στη φτώχεια και στην ταπείνωση

για να μπορέσει να γίνει το παράδειγμά μας και ο Λυτρωτής μας. Αν

είχε παρουσιαστεί με βασιλική μεγαλοπρέπεια, πως θα μπορούσε να

διδάξει την ταπεινοφροσύνη· Πως θα μπορούσε να παρουσιάσει τις

τόσο αιχμηρές αλήθειες στην επί του ΄Ορους Ομιλία· Που θα στήρι-

ζαν την ελπίδα τους οι ταπεινοί του κόσμου αν ο Ιησούς έρχονταν

να κατοικήσει ανάμεσα στους ανθρώπους σαν βασιλιάς· [110]

Στα πλήθη όμως φαίνονταν αδύνατο να συσχετίσουν τις με-

γάλες τους προσδοκίες με Εκείνον που υπέδειξε ο Ιωάννης. ΄Ετσι

πολλοί απογοητεύθηκαν και βρέθηκαν σε μεγάλη αμηχανία

Τα λόγια που οι ραβίνοι και οι ιερείς επιθυμούσαν τόσο πολύ να

ακούσουν, ότι δηλαδή ο Ιησούς θα αποκαθιστούσε τη βασιλεία του

Ισραήλ, δεν ειπώθηκαν. ΄Ενα τέτοιο βασιλιά προσδοκούσαν. ΄Ενα

τέτοιο βασιλιά ήταν έτοιμοι να δεχτούν. Δεν θέλησαν να δεχθούν

έναν που επεδίωκε να εγκαθιδρύσει στις καρδιές τους μια βασιλεία

δικαιοσύνης και ειρήνης.

Την επομένη μέρα, ενώ δύο μαθητές ήταν εκεί κοντά, ο Ιωάννης

και πάλι είδε τον Ιησού ανάμεσα στο πλήθος. Πάλι το πρόσωπο του

προφήτη φωτίστηκε από τη δόξα του Αοράτου, καθώς αναφώνησε:

«Ιδού ο Αμνός του Θεού.» Τα λόγια αυτά έκαναν τις καρδιές των

μαθητών να σκιρτήσουν. Δεν τα κατάλαβαν όμως καλά. Τι σήμαινε

το όνομα «ο Αμνός του Θεού» που Του απέδωσεο Ιωάννης· Ο ίδιος

ο Ιωάννης δεν το εξήγησε.

Αφήνοντας τον Ιωάννη, πήγαν να βρουν τον Ιησού. Ο ένας

από τους δύο ήταν ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνα ο άλλος

ήταν ο Ιωάννης ο ευαγγελιστής. Αυτοί ήταν οι πρώτοι μαθητές του

Χριστού. Κινούμενοι από μια ακατανίκητη ώθηση, ακολούθησαν

τον Ιησού, ανυπόμονοι να μιλήσουν μαζί Του αλλά ταυτόχρονα

συνεσταλμένοι και σιωπηλοί, κυριευμένοι από την πιεστική έννοια

της σκέψης: Είναι τάχα Αυτός ο Μεσσίας·

Ο Ιησούς γνώριζε ότι οι μαθητές Τον ακολουθούσαν. ΄Ηταν

τα πρωτογεννήματα της διακονίας Του και η καρδιά του θείου Δα-

σκάλου ξεχείλισε από χαρά. Αυτές οι δύο ψυχές ανταποκρίνονταν

στη χάρη Του. Και στρεφόμενος τους ρώτησε απλά: «Τι ζητε-

ίτε··» ΄Ηθελε να τους αφήσει ελεύθερους να γυρίσουν πίσω ή να

εκφράσουν την επιθυμία τους.

Εκείνη τη στιγμή είχαν ένα μόνο σκοπό. ΄Ενα μόνο άτομο α-

πασχολούσε τη σκέψη τους. Φώναξαν: «Διδάσκαλε, που μένεις·»
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Σε μια σύντομη συνομιλία στην άκρη του δρόμου δεν μπορούσαν

να μάθουν αυτά που επιθυμούσαν. ΄Ηθελαν να είναι μόνοι με τον

Ιησού, να καθίσουν στα πόδια Του, να ακούσουν τα λόγια Του.

«Λέγει πρός αυτούς, ΄Ελθετε και ίδετε. ΄Ηλθον και είδον που

μένει και έμειναν παρ” Αυτώ την ημέραν εκείνην»
Αν ο Ιωάννης και ο Ανδρέας είχαν το ίδιο πνεύμα απιστίας

των ιερέων και αρχηγών του λαού, δεν θα τους έβρισκε κανείς

να μαθητεύουν στα πόδια του Ιησού. Θα είχαν έρθει σε Αυτόν

σαν επικριτές, να σχολιάσουν τα λόγια Του. Πολλοί έτσι απωθο-

ύν πολυτιμότατες ευκαιρίες. Αυτό όμως δεν το έκαναν οι πρώτοι[111]

μαθητές. Είχαν προηγουμένως απαντήσει στην κλήση του Αγίου

Πνεύματος που άκουσαν στο κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή.

Τώρα αναγνώρισαν τη φωνή του ουράνιου Δασκάλου. Για αυτούς

τα λόγια του Ιησού ήταν ολόδροσα, αληθινά και όμορφα. ΄Ενα θε-

ϊκό φώς έλαμψε πάνω στις διδασκαλίες της Παλαιάς Διαθήκης. Τα

πολύπλευρα θέματα της αλήθειας παρουσιάστηκαν με ένα νέο φώς.

Η συντριβή της καρδιάς, η πίστη και η αγάπη καθιστούν την

ψυχή ικανή να δεχτεί τη σοφία του ουρανού. Η πίστη και η αγάπη

είναι το κλειδί της γνώσης και καθένας που αγαπά «γνωρίζει τον

Θεόν.» (Α’, Ιωάν. 4:7.)

Ο μαθητής Ιωάννης ήταν άνθρωπος με ειλικρινή και βαθειά

στοργή, θερμός και συνάμα στοχαστικός. Είχε αρχίσει να διακρίνει

τη δόξα του Χριστού, όχι όμως την κοσμική επίδειξη αλλά την δύνα-

μη την οποία είχε διδαχτεί να ελπίζει, εκείνη την «δόξαν μονογενούς

παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αλήθειας..» (Ιωάν. 1:14.) Η

σκέψη αυτού του θαυμάσιου θέματος τον είχε απορροφήσει.

Ο Ανδρέας επεδίωξε να συμμεριστεί τη χαρά που γέμιζε την

καρδιά του. Πήγε να βρει τον αδελφό του, το Σίμωνα και του ε-

ίπε: «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν.» Ο Σίμωνας δεν περίμενε να του το

πουν δεύτερη φορά. Εκείνος είχε ακούσει το κήρυγμα του Ιωάννη

του Βαπτιστή και έσπευσε να συναντήσει το Σωτήρα. Το βλέμμα

του Χριστού έπεσε πάνω του και διάβασε το χαρακτήρα του και

την ιστορία της ζωής του. Την αυθόρμητη ιδιοσυγκρασία του, τη

γεμάτη αγάπη και στοργή καρδιά του, τη φιλοδοξία και την αυτο-

πεποίθησή του, την ιστορία της πτώσης του, τη μετάνοιά του, το

μόχθο και το μαρτυρικό θάνατό του, τα διάβασεόλα ο Χριστός και

είπε: «Σύ είσαι Σίμων, ο υιός του Ιωνά σύ θέλεις ονομασθή Κηφάς,

το οποίον ερμηνεύεται Πέτρος.» (Ιωάν. 1:43.)
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«Τη επαύριον ηθέλησεν ο Ιησούς να εξέλθη εις την Γαλλιλαίαν

και ευρίσκει τον Φίλιππον, και λέγει πρός αυτόν, Ακολούθει Μοι.»

Ο Φίλιππος υπάκουσε στην εντολή και από εκείνη τη στιγμή έγινε

εργάτης του Χριστού.

Ο Φίλιππος κάλεσε το Ναθαναήλ. Ο τελευταίος ήταν ανάμεσα

στο πλήθος όταν ο Βαπτιστής υπέδειξε τον Ιησού σαν Αμνό του

Θεού. Καθώς ο Ναθαναήλ αντίκρισε τον Ιησού, απογοητεύθηκε-

κάπως. Μπορούσε αυτός ο άνθρωπος που παρουσίαζε έντονα τα

σημεία του μόχθου και της φτώχειας να είναι ο Μεσσίας· Παρόλα [112]

αυτά, ο Ναθαναήλ αποφάσισε να μην απορρίψει τον Ιησού γιατί το

μήνυμα του Ιωάννη βρήκε απήχηση στην καρδιά του.

΄Οταν ο Φίλιππος τον κάλεσε, ο Ναθαναήλ είχε αποτραβηχτεί

σε ένα ήσυχο δεντρόκηπο για να μελετήσει την αγγελία του Ιωάν-

νη και τις προφητείες που αφορούσαν το Μεσσία. Προσεύχονταν

να του δείξει ο Θεός, αν Εκείνος που ο Ιωάννης ανήγγειλε ήταν

ο Λυτρωτής. Το ΄Αγιο Πνεύμα τον διαβεβαίωσε ότι ο Θεός είχε

επισκεφτεί το λαό Του και ανέστησε «κέρας σωτηρίας εις αυτο-

ύς.» Ο Φίλιππος ήξερε ότι ο φίλος του ερευνούσε τις προφητείες

και ενώ ο Ναθαναήλ προσεύχονταν κάτω από μια συκιά, ο Φίλιπ-

πος ανακάλυψε το κρησφύγετο του. Συχνά προσεύχονταν μαζί στο

απόμερο αυτό σημείο, κρυμμένοι κάτω από τα φυλλώματα των δέν-

δρων.

Η είδηση, «Εκείνον τον οποίον έγραψεν ο Μωϋσής εν τω νόμω

και οι προφήται, ευρήκαμεν,» φάνηκε στο Ναθαναήλ σαν μια άμε-

ση απάντηση στην προσευχή του. Η πίστη του Φιλίππου δεν ήταν

ακόμη σταθερή, για αυτό και πρόσθεσε με κάποια αμφιβολία: «Ιη-

σούν, τον υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ.» Πάλι η προκατάληψη

κυριάρχησε στην καρδιά του Ναθαναήλ και αναφώνησε: «Εκ Να-

ζαρέτ δύναται να προέλθη τι αγαθόν·»

Αντί να λογοφέρει ο Φίλιππος, είπε: «΄Ερχου και ιδέ. Είδεν ο

Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον πρός Αυτόν, και λέγει περί αυτού,

Ιδού αληθώς Ισραηλίτης, εις τον οποίον δόλος δεν υπάρχει. Λέγει

πρός Αυτόν ο Ναθαναήλ, Πόθεν με γινώσκεις· Απεκρίθη ο Ιησούς,

και είπε πρός αυτόν, Πρίν ο Φίλιππος σε φωνάξη, όντα υποκάτω

της συκής, είδον σε.»

Αυτό ήταν αρκετό. Το Πνεύμα του Θεού είχε εισακούσει τη

μονήρη προσευχή του Ναθαναήλ κάτω από τη συκιά και του μιλούσε

τώρα με τα λόγια του Ιησού. Παρόλη την αμφιβολία και τη σχετική
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προκατάληψη, ο Ναθαναήλ ήρθε στο Χριστό με ειλικρινή επιθυμία

να γνωρίσει την αλήθεια. Η επιθυμία του αυτή πραγματοποιήθηκε.

Η πίστη του ξεπέρασε και την πίστη εκείνου που τον οδήγησε στον

Ιησού. Απαντώντας είπε: «Σύ είσαι ο Υιός του Θεού, Σύ είσαι ο

βασιλεύς του Ισραήλ.»

Αν ο Ναθαναήλ είχε εμπιστευθεί τους ραβίνους για καθοδήγη-

ση δεν θα είχε βρει τον Ιησού. Βλέποντας και κρίνοντας για τον

εαυτό του, έγινε μαθητής. Το ίδιο συμβαίνει σήμερα με πολλούς,

των οποίων η προκατάληψη τους εμποδίζει από το καλό. Πόσο δια-

φορετικά θα ήταν τα αποτελέσματα αν ακολουθούσαν το «έρχου

και ιδέ»![113]

΄Οσο οι άνθρωποι εμπιστεύονται και καθοδηγούνται από την αν-

θρώπινη εξουσία, κανένας τους δεν θα έρθει στη σωτήρια επίγνωση

της αλήθειας. ΄Οπως ο Ναθαναήλ, έχουμε ανάγκη να μελετήσουμε

το λόγο και να προσευχόμαστε να μας φωτίσει το ΄Αγιο Πνεύμα.

Εκείνος που είδε το Ναθαναήλ κάτω από τη συκιά, βλέπει και μας

στο μυστικό τόπο της προσευχής μας. ΄Αγγελοι από τον κόσμο του

φωτός βρίσκονται κοντά σε εκείνους που προσεύχονται ταπεινά για

θεία καθοδήγηση.

Με την κλήση του Ιωάννη, του Ανδρέα, του Σίμωνα, του Φίλιπ-

που και του Ναθαναήλ τέθηκαν τα θεμέλια της Χριστιανικής εκ-

κλησίας. Ο Ιωάννης [ο Βαπτιστής] οδήγησε δύο από τους μαθητές

του στο Χριστό. ΄Επειτα ο ένας από αυτούς, ο Ανδρέας, βρήκε τον

αδελφό του και τον κάλεσε στο Σωτήρα. ΄Οταν ο Ιησούς κάλεσε το

Φίλιππο, αυτός πήγε να βρει το Ναθαναήλ. Αυτά τα παραδείγματα

πρέπει να μας διδάξουν τη σπουδαιότητα των προσωπικών προσπα-

θειών που πρέπει να καταβάλουμε με σκοπό να απευθύνουμε άμεση

πρόσκληση στους συγγενείς, φίλους και γείτονές μας. Υπάρχουν

άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι έχουν μια ισόβια γνωριμία με το

Χριστό και όμως δεν έκαναν καμιά προσπάθεια να φέρουν έστω

και μια ψυχή στο Σωτήρα. Αφήνουν όλο το έργο στον ποιμένα.

Αυτός μπορεί να είναι καλά καταρτισμένος για το έργο του, αλλά

δεν μπορεί να κάνει την εργασία που ο Θεός ανέθεσε στα μέλη της

εκκλησίας.

Υπάρχουν πολλοί που έχουν ανάγκη από τη συμπαράσταση αν-

θρώπων με καρδιά γεμάτη από χριστιανική αγάπη. Πολλοί πήραν

το δρόμο της καταστροφής ενώ θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν

οι γείτονές τους, απλοί άνδρες και γυναίκες, είχαν καταβάλει προ-
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σωπικές προσπάθειες για αυτούς. Πολλοί περιμένουν μια ατομική

πρόσκληση. Μέσα στην ίδια την οικογένειά μας, στη γειτονιά, στην

πόλη όπου ζούμε, υπάρχει εργασία για μας ως ιεραπόστολοι του

Χριστού. Αν είμαστε Χριστιανοί, αυτή η εργασία θα μας προξενο-

ύσε ευχαρίστηση. Μόλις ένας δέχεται το Χριστό, γεννιέται μέσα

του η επιθυμία να γνωστοποιήσει και στους άλλους πόσο πολύτι-

μο Φίλο βρήκε στο πρόσωπο του Ιησού. Η αλήθεια που σώζει και

καθαγιάζει δεν μπορεί να κρυφτεί στην καρδιά του.

΄Ολοι όσοι αφιερώνονται στο Θεό γίνονται αγωγοί φωτός. Ο

Θεός τους καθιστά όργανά Του για να μεταδώσουν στους άλλους

τα πλούτη της χάρης Του. Η υπόσχεσή Του είναι: «Και θέλω κα-

ταστήσει ευλογίαν αυτά, και τα πέριξ του όρους Μου και θέλω

καταβιβά σει την βροχήν εν τω καιρώ αυτής βροχή ευλογίας θέλει [114]

είσθαι.» (Ιεζ. 34:26.)

Ο Φίλιππος είπε στο Ναθαναήλ, «΄Ερχου και ιδέ.» Δεν του

ζήτησε να δεχτεί τη μαρτυρία κάποιου άλλου, αλλά ζήτησε ο ίδιος

να δει το Χριστό. Σήμερα που ο Ιησούς έχει αναληφθεί στον Ου-

ρανό, οι μαθητές Του είναι οι αντιπρόσωποί Του μεταξύ των αν-

θρώπων. Αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους

να κερδίσουμε ψυχές για Αυτόν και να αποκαλύψουμε στην κα-

θημερινή μας ζωή το χαρακτήρα Του. Η επιρροή μας πάνω στους

άλλους δεν εξαρτάται τόσο από το τι λέμε, όσο από το τι είμαστε.

Οι άνθρωποι μπορεί να αντιδρούν και να αψηφούν τη λογική μας,

μπορεί να αντιστέκονται στην κλήση που τους κάνουμε, αλλά μια

ζωή ανιδιοτελούς αγάπης είναι ένα επιχείρημα που δεν μπορούν να

το αρνηθούν. Μια συνεπής ζωή, χαρακτηρισμένη από την πραότητα

του Χριστού, είναι κινητήρια δύναμη στον κόσμο.

Η διδασκαλία του Χριστού ήταν μια έκφραση εσωτερικής πεπο-

ίθησης και πείρας. ΄Οσοι διδάσκονται από Αυτόν γίνονται δάσκαλοι

κατά τη θεία διάταξη. Ο λόγος του Θεού, παρουσιασμένος από

κάποιον που έχει ο ίδιος αγιαστεί, ασκεί μια ζωογόνο δύναμη που

προσελκύει τους ακροατές και τους πείθει ότι είναι μια ζωντανή

πραγματικότητα. ΄Οταν κανείς έχει δεχτεί και έχει αγαπήσει την α-

λήθεια, θα την εξωτερικεύει με την πειστικότητα των τρόπων του

και με τον τόνο της φωνής του. Γνωστοποιεί στους άλλους αυτό

που ο ίδιος άκουσε, είδε και ψηλάφισε μέσα στο λόγο της ζωής

ώστε και άλλοι να δοκιμάσουν την ίδια εμπειρία γνωρίζοντας το

Χριστό. Η μαρτυρία του, προερχόμενη από χείλη αγγιγμένα με το
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κάρβουνο της φωτιάς του θυσιαστηρίου, αποβαίνει αληθινή για την

επιδεκτική καρδιά και κατεργάζεται την καθαγίαση του χαρακτήρα.

΄Οποιος επιζητεί να μεταδώσει φώς στους άλλους, θα ευλογηθεί

ο ίδιος. «Βροχή ευλογίας θέλει είσθαι.» «΄Οστις ποτίζει, θέλει πο-

τισθή και αυτός.» (Παρ. 11:25.) Ο Θεός μπορούσε να εκπληρώσει

το σκοπό Του και να σώσει τους αμαρτωλούς χωρίς τη βοήθειά

μας. Προκειμένου όμως να διαμορφώσομε ένα χαρακτήρα όπως του

Χριστού, πρέπει να πάρουμε μέρος στο έργο Του. Για να συμμε-

ριστούμε τη δική Του χαρά, τη χαρά να δούμε λυτρωμένεςψυχές

με τη θυσία Του, πρέπει να συμμετέχουμε στους μόχθους Του για

την απολύτρωσή τους.

Η πρώτη ένδειξη πίστης του Ναθαναήλ, τόσο ακέραια, τόσο

θερμή και ειλικρινής, αντήχησε σαν μουσική στα αυτιά του Ιησού.

«Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε πρός αυτόν, Επειδή σοι είπον, Είδον

σέ υποκάτω της συκής, πιστεύεις· μεγαλύτερα τούτων θέλεις ιδε-[115]

ί.» Ο Σωτήρας προσέβλεπε με χαρά στο έργο της μετάδοσης της

καλής αγγελίας προς τους πράους, της θεραπείαςτης καρδιάς προς

τους συντετριμμένους και της διακήρυξης της ελευθερίας προς τους

αιχμαλώτους του Σατανά. Σκεπτόμενος τις πολύτιμες ευλογίες που

είχε φέρει στους ανθρώπους, ο Ιησούς πρόσθεσε: «Αληθώς, αλη-

θώς σας λέγω, Από του νύν θέλετε ιδεί τον ουρανόν ανεωγμένον,

και τους αγγέλους του Θεού ανεβαίνοντας και καταβαίνοντας επί

τον Υιόν του ανθρώπου.» (Ιωάν. 1:52.)

Εδώ είναι σαν να λέει ο Ιησούς: «Στις όχθες του Ιορδάνη οι

Ουρανοί ανοίχτηκαν και το Πνεύμα κατέβηκε επάνω Μου σαν πε-

ριστέρι. Η σκηνή εκείνη ήταν μια απόδειξη ότι Εγώ είμαι ο Υιός του

Θεού. Αν Με πιστεύετε σαν Υιό Θεού, η πίστη σας θα αναζωογο-

νηθεί. Θα δείτε ότι οι Ουρανοί είναι ανοικτοί και ποτέ πια δεν θα

κλείσουν. Τους άνοιξα για σας. Οι άγγελοι του Θεού ανεβαίνουν

μεταφέροντας στον ουράνιο Πατέρα τις προσευχές των θλιμμένων

και ενδεών και κατεβαίνουν φέρνοντας στους ανθρώπους ευλογία,

ελπίδα, θάρρος, βοήθεια και ζωή.

Οι άγγελοι του Θεού διαρκώς κυκλοφορούν μεταξύ Ουρανού

και Γής. Τα θαύματα του Χριστού για τους θλιμμένους και πάσχον-

τες είχαν γίνει με τη δύναμη του Θεού και με τη διακονία των αγ-

γέλων. Κάθε ευλογία του Θεού έρχεται σε μας μέσω του Χριστού

και της υπηρεσίας των ουρανίων αγγελιοφόρων Του. Περιβαλλόμε-

νος την ανθρωπότητα, ο Σωτήρας μας συνταυτίζει τα συμφέροντά
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Του με τα συμφέροντα των αμαρτωλών απογόνων του Αδάμ. Με

τη θεότητά Του ταυτίζεται με το θρόνο του Θεού. Με τον τρόπο

αυτόν ο Χριστός καθίσταται το μέσον επικοινωνίας των ανθρώπων

με το Θεό και του Θεού με τους ανθρώπους. [116]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ιωάννη 2:1-11.

Ο Ιησούς δεν άρχισε την υπηρεσία Του με κανένα θεαματικό

έργο μπροστά στο Συνέδριο της Ιερουσαλήμ. Η δύναμή Του πρω-

τοεκδηλώθηκε σε μια οικογενειακή συγκέντρωση, σε κάποιο μικρό

χωριό της Γαλιλαίας για να προσθέσει χαρά σε μια γαμήλια τελετή.

΄Ετσι έδειξε τη συμπάθειά Του στους ανθρώπους και την επι-

θυμία Του να συμβάλει στην ευτυχία τους. Στην έρημο των πει-

ρασμών, Αυτός είχε πιεί το ποτήρι της λύπης, αλλά είχε έρθει για

να προσφέρει το ποτήρι της ευτυχίας στους ανθρώπους. Με την

ευλογία Του κατάφερε να καθαγιάσει τις σχέσεις της ανθρώπινης

ζωής.

Από τον Ιορδάνη ο Ιησούς είχε επιστρέψει στη Γαλιλαία. ΄Ενας

γάμος επρόκειτο να γίνει στην Κανά, μια μικρή πόλη κοντά στη Να-

ζαρέτ. Οι μελλόνυμφοι ήταν συγγενείς του Ιωσήφ και της Μαρίας.

Ο Ιησούς, έχοντας πληροφορηθεί για την οικογενειακή εκείνη συγ-

κέντρωση, πήγε στην Κανά όπου μαζί με τους μαθητές Του είχε

προσκληθεί στο γάμο.

Εκεί συνάντησε πάλι τη Μητέρα Του από την οποία είχε αποχω-

ριστεί πριν από καιρό. Η Μαρία είχε ακούσει για τις θαυμάσιες εκ-

δηλώσεις στον Ιορδάνη κατά τη βάπτισή Του. Τα νέα είχαν φθάσει

στη Ναζαρέτ και ξανάφεραν στη θύμησή της τις παλιές σκηνές

που χρόνια είχε κρυμμένες στην καρδιά της. ΄Οπως όλος ο λαός

του Ισραήλ, η Μαρία ήταν και αυτή βαθειά συγκινημένη από την

αποστολή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Θυμόταν καλά την προφητε-

ία που δόθηκε κατά τη γέννησή του. Τώρα οι σχέσεις του με τον

Ιησού αναπτέρωσαν πάλι τις ελπίδες της. Ταυτόχρονα όμως πλη-

ροφορήθηκε και τη μυστηριώδη αποχώρηση του Ιησού στην έρημο

και βασανίζονταν από κακά προαισθήματα.

Από την ημέρα που άκουσε τον ευαγγελισμό του αγγέλου στο

σπίτι της Ναζαρέτ, η Μαρία φύλαγε σαν θησαυρό κάθε ένδειξη ότι

ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Η γλυκιά, ανιδιοτελής ζωή Του τη δια-[117]

βεβαίωνε ότι δεν μπορεί να είναι άλλος παρά ο Απεσταλμένος του
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Θεού. ΄Ερχονταν και για αυτή στιγμές αμφιβολίας και απογοήτευ-

σης, ανυπομονώντας για την ώρα όπου η δόξα Του θα αποκαλυ-

πτόταν. Ο θάνατος την είχε αποχωρίσει από τον Ιωσήφ, ο οποίος

μαζί της γνώριζε το μυστήριο της γέννησης του Ιησού. Δεν υπήρχε

κανείς στον οποίο θα μπορούσε να εκμυστηρευθεί τις ελπίδες και

τους φόβους της. Οι δύο τελευταίοι μήνες ήταν πολύ καταθλιπτι-

κοί. Είχε αποχωριστεί από τον Ιησού, στη συμπάθεια του οποίου

έβρισκε ανακούφιση. Συλλογίζονταν τα λόγια του Συμεών: «Και

σού δε αυτής την ψυχήν ρομφαία θέλει διαπεράσει.» (Λουκ. 2:35.)

Θυμήθηκε τις τρείς μέρες της αγωνίας όταν νόμιζε ότι ο Ιησούς

είχε χαθεί παντοτινά για αυτή. Με αγωνία στην καρδιά περίμενε

τώρα την επιστροφή Του.

Στην τελετή του γάμου Τον συναντά όπως πάντα, τρυφερό και

αφοσιωμένο Γιό. Δεν είναι όμως ακριβώς ο ίδιος. Η μορφή Του

είναι αλλαγμένη. Φέρνει τα ίχνη της πάλης Του στην έρημο και

μια νέα έκφραση επιβλητικότητας και δύναμης δίνει τη βεβαιότητα

της ουράνιας αποστολής Του. Μαζί Του είναι μια ομάδα από νέους

των οποίων τα μάτια Τον παρακολουθούν με σεβασμό και οι οποίοι

Τον αποκαλούν Κύριο. Αυτοί οι σύντροφοι εξιστορούν στη Μαρία

τι είδαν και άκουσαν στη βάπτιση και στις υπόλοιπες περιπλανήσεις

τους. Καταλήγουν με τη δήλωση: «Εκείνον τον οποίον έγραψεν ο

Μωϋσής εν τω νόμω και οι προφήται, ευρήκαμεν.» (Ιωάν. 1:45.)

Καθώς συγκεντρώνονταν οι καλεσμένοι, μερικοί έδειχναν ότι

τους απασχολούσε κάποιο σοβαρό ζήτημα. Διακατέχονταν από μια

καλά κρυμμένη ανησυχία. Μικρές ομάδες συζητούσαν με έξαψη αλ-

λά συγκρατημένα και βλέμματα θαυμασμού στρέφονταν προς το Γιό

της Μαρίας. ΄Οταν η Μαρία άκουσε τη μαρτυρία των μαθητών για

τον Ιησού, ένοιωσε χαρά για τη διαβεβαίωση ότι οι μακρόχρονες

προσδοκίες της δεν ήταν μάταιες. Θα ήταν αφύσικο αν σε αυτή την

άγια χαρά δεν ήταν αναμιγμένα ίχνη φυσιολογικής μητρικής υπερη-

φάνειας. Καθώς έβλεπε πολλά βλέμματα καρφωμένα πάνω στον Ιη-

σού, λαχταρούσε να Τον δεικαι να αποδείξει στους παραβρισκόμε-

νους ότι Αυτός ήταν πραγματικά ο Τιμημένος του Θεού. ΄Ηλπιζε ότι

Του παρουσιάζονταν τώρα η ευκαιρία να κάνει ένα θαύμα μπροστά

τους.

Κατά τη συνήθεια της εποχής εκείνης οι γαμήλιες γιορτές κρα-

τούσαν πολλές μέρες. Σ” αυτό το γάμο, πριν λήξει η τελετή, δια-
πίστωσαν ότι το κρασί τους είχε τελειώσει. Αυτή η διαπίστωση τους
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προξένησε λύπη και αμηχανία. ΄Ηταν ασυνήθιστο να μη προσφέρουν[118]

κρασί στις γιορτές και η απουσία του θα φαίνονταν σαν επιλήψιμη

φιλοξενία. Η Μαρία, σαν συγγενής του ζεύγους, είχε παρευρεθεί

στην προετοιμασία του συμποσίου. Τότε είπε στον Ιησού: «Οίνον

δεν έχουσι.» Αυτά τα λόγια ισοδυναμούσαν με την πρόταση ότι

έπρεπε να βοηθήσει στις ανάγκες τους. Ο Ιησούς απάντησε: «Τι

είναι μεταξύ Εμού και σού, γύναι· δεν ήλθεν έτι η ώρα Μου. »

Η απάντηση, αν και σε εμάς φαίνεται κάπως απότομη, δεν εκ-

φράζει όμως ψυχρότητα ούτε αγένεια. Ο τρόπος με τον οποίο απάν-

τησε ο Σωτήρας στη Μητέρα Του ήταν σύμφωνος με τα ανατολικά

έθιμα. Χρησιμοποιούσαν αυτό τον τρόπο προς τα πρόσωπα που ήθε-

λαν να δείξουν σεβασμό. Κάθε πράξη του Χριστού στην επίγεια ζωή

Του βρίσκονταν σε αρμονία με την εντολή που ο ΄Ιδιος είχε δώσει:

«Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου» (΄Εξοδ. 20:12.) Πάνω

στο σταυρό, στην τελευταία πράξη τρυφερότητας προς τη Μητέρα

Του, ο Ιησούς και πάλι απευθύνθηκε σε αυτήν με τον ίδιο τρόπο

καθώς την εμπιστεύονταν στη φροντίδα του αγαπημένου Του μα-

θητή. Τόσο στη γαμήλια τελετή όσο και στο σταυρό, η αγάπη

που εκδήλωσε ο Χριστός με τον τόνο, το βλέμμα και τον τρόπο,

μεταφράζει αυτά τα λόγια Του.

΄Οταν επισκέφθηκε το ναό στην παιδική Του ηλικία, το μυστήριο

του έργου της ζωής Του αποκαλύπτονταν μπροστά Του. Ο Χριστός

είχε πει στη Μαρία: «Δεν εξεύρετε ότι πρέπει να ήμαι εις τα του

Πατρός Μου·» (Λουκ. 2:49.) Αυτά τα λόγια αποτελούσαν τη βασική

γραμμή όλης Του της ζωής και διακονίας. Κάθε άλλο έρχονταν σε

δεύτερη μοίρα μετά το έργο Του, το μεγάλο απολυτρωτικό έργο

που ήρθε να επιτελέσει ς” αυτό τον κόσμο. Τώρα επανα-λάμβανε το
μάθημα. Υπήρχε κίνδυνος η Μαρία να δει τη σχέση της μητρότητας

που τη συνέδεε με τον Ιησού σαν ιδιαίτερο αξίωμα, δίνοντας το

δικαίωμά να Τον κατευθύνει μέχρι ένα σημείο στο έργο Του. Επί

τριάντα χρόνια ο Ιησούς της ήταν ένας αξιαγάπητος και υπάκουος

γιός και η αγάπη Του δεν είχε αλλάξει. Τώρα όμως έπρεπε να

ασχοληθεί με το έργο του Πατέρα Του. Σαν Υιό του Υψίστου και

Σωτήρα του κόσμου, κανένας επίγειος δεσμός δεν επιτρέπεται να

Τον εμποδίσει από την αποστολή Του ή να επηρεάσει τη διαγωγή

Του. ΄Επρεπε να είναι ελεύθερος να κάνει το θέλημα του Θεού.

Αυτό το μάθημα ισχύει και για μας. Οι αξιώσεις του Θεού στέκονται

πάνω από κάθε δεσμό ανθρώπινης συγγένειας. Καμιά έλξη στον
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κόσμο δεν πρέπει να απομακρύνει τα βήματά μας από το μονοπάτι

όπου Αυτός μας ζητάει να βαδίσουμε. [119]

Η μοναδική ελπίδα απολύτρωσης για την αμαρτωλή ανθρώπινη

φυλή μας βρίσκεται στο Χριστό. Η Μαρία μπορούσε να βρει τη σω-

τηρία μόνο μέσω του Αμνού του Θεού. Μόνη της δεν είχε τέτοια

δυνατότητα. Η συγγένεια της με τον Ιησού δεν την τοποθετούσε

σε διαφορετική πνευματική σχέση από ότι κάθε άλλη ανθρώπινη

ψυχή. Αυτό δείχνουν τα λόγια του Σωτήρα. Καθιστά σαφή τη δι-

άκριση ανάμεσα στη σχέση Του με αυτή σαν Υιός ανθρώπου και

σαν Υιός Θεού. Ο δεσμός της συγγενείας τους με κανένα τρόπο

την εξομοίωνε με Αυτόν. Τα λόγια: «Δεν ήλθεν έτι η ώρα Μου,»

καθορίζουν το γεγονός ότι κάθε πράξη του Χριστού πάνω στη Γη

ήταν εκπλήρωση του προαιώνιου σχεδίου. Πριν έρθει στη Γή είχε το

σχέδιο μπροστά Του, τέλειο σε όλες του τις λεπτομέρειες. Καθώς

βάδιζε ανάμεσα στους ανθρώπους, το θέλημα του Θεού Τον οδη-

γούσε βήμα προςβήμα. Δεν δίσταζε να ενεργήσει τον καθορισμένο

καιρό. Με την ίδια υποταγή περίμενε να έρθει η ώρα Του.

Λέγοντας στη Μαρία ότι η ώρα Του δεν είχε έρθει ακόμη, ο

Ιησούς απαντούσε στη σιωπηλή της σκέψη, στην προσδοκία που

έτρεφε μαζί με το λαό της. ΄Ελπιζε ότι Αυτός θα αποκαλύπτονταν

σαν Μεσσίας και θα ανέρχονταν στο θρόνο του Ισραήλ. Αλλά δεν

είχε έρθει ο καιρός ακόμη. Ο Ιησούς δέχτηκε να συμμεριστεί τον

κλήρο της ανθρωπότητας όχι σαν Βασιλιάς αλλά σαν «΄Ανθρωπος

θλίψεων και δόκιμος ασθενείας.»

Αν και η Μαρία δεν είχε ακριβή αντίληψη της αποστολής του Ιη-

σού, είχε όμως απόλυτη εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Σε αυτή την πίστη

της ανταποκρίθηκε ο Ιησούς. Για να τιμήσει την εμπιστοσύνη της

Μητέρας Του και να τονώσει την πίστη των μαθητών Του, ο Χρι-

στός έκανε το πρώτο θαύμα. Η πίστη των μαθητών θα διέρχονταν

από πολλούς και μεγάλους πειρασμούς. Από τις προφητείες ήταν

σίγουροι πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας.

Περίμεναν από τους θρησκευτικούς αρχηγούς να Τον δεχθούν με

εμπιστοσύνη μεγαλύτερη και από τη δική τους. Διεκήρυτταν στους

ανθρώπους τα θαυμάσια έργα του Χριστού και την πεποίθηση τους

στην αποστολή Του, αλλά έμειναν κατάπληκτοι και πικρά απογοη-

τευμένοι με την απιστία, τη βαθειά ριζωμένη προκατάληψη και την

εχθρότητα που έδειχναν οι ιερείς και οι ραβίνοι στον Ιησού. Τα
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πρώτα θαύματα του Σωτήρα δυνάμωσαν τους μαθητές με σκοπό να

αντιμετωπίσουν αυτή την αντίδραση.

Χωρίς διόλου να δυσαρεστηθεί από τα λόγια του Ιησού, η Μα-

ρία είπε σε αυτούς που υπηρετούσαν στο τραπέζι: «΄Οτι σας λέγει[120]

κάμετε.» Με αυτή την συμπεριφορά, έκανε ότι μπορούσε για να

προλειάνει το έδαφος για το έργο του Χριστού.

Κοντά στην εξώπορτα ήταν έξι μεγάλα πέτρινα πιθάρια και ο

Ιησούς ζήτησε από τους υπηρέτες να τα γεμίσουν με νερό. Αυτό

και έγινε. Επειδή το κρασί χρειάζονταν αμέσως, ο Ιησούς είπε «Αν-

τλήσατε τώρα και φέρετε προς τον αρχιτρίκλινον.» Αντί όμως για

νερό που είχαν γεμίσει οι υπηρέτες τα πιθάρια, έτρεχε κρασί. Ούτε

ο αρχιτρίκλινος, ούτε οι καλεσμένοι γενικά αντιλήφθησαν ότι το

κρασί είχε σωθεί. ΄Οταν ο αρχιτρίκλινος δοκίμασε αυτό που έφεραν

οι υπηρέτες, το βρήκε ανώτερο από κάθε άλλο που είχε μέχρι τότε

γευθεί και πολύ διαφορετικό από αυτό που έφεραν στην αρχή του

συμποσίου. Στρεφόμενος στο γαμπρό είπε: «Πάς άνθρωπος πρώτον

τον καλόν οίνον βάλλει, και αφού πίωσι πολύ, τότε τον κατώτερον

σύ εφύλαξας τον καλόν οίνον έως τώρα.»

΄Οπως οι άνθρωποι παρουσιάζουν πρώτα το καλύτερο κρασί και

έπειτα το κατώτερο, το ίδιο συμβαίνει και με τα δώρα αυτού του

κόσμου. Αυτά που ο κόσμος προσφέρει μπορεί να τέρπουν τα μάτια

και να μαγεύουν τις αισθήσεις, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν ικανο-

ποιούν. Το κρασί μεταβάλλεται σε πίκρα και η χαρά σε θλίψη. Πράγ-

ματα που αρχίζουν με τραγούδια και ευθυμία, καταλήγουν στην

κούραση,στην πλήξη και στην αηδία. Τα δώρα όμως του Χριστού

είναι πάντοτε δροσερά και νέα. Το συμπόσιο που Εκείνος προσφέρει

στην ψυχή παρέχει πάντοτε χαρά και ικανοποίηση. Κάθε καινούρ-

γιο δώρο αυξάνει την ικανότητα του αποδέκτη να απολαύσει τις

ευλογίες του Κυρίου. Αυτός δίνει το ένα χάρισμα πάνω στο άλλο.

Η προμήθειά τους είναι ανεξάντλητη. Αν μένετε πιστοί σε Αυτόν,

το γεγονός ότι σήμερα λάβατε ένα πλούσιο δώρο, πιστοποιεί ότι

αύριο θα λάβετε ένα δώρο ακόμηπλουσιότερο. Τα λόγια του Χρι-

στού προς το Ναθαναήλ εκφράζουν το νόμο της συμπεριφοράς του

Θεού προς τα τέκνα της πίστης. Με κάθε καινούργια αποκάλυψη

της αγάπης Του, δηλώνει στην επιδεκτική καρδιά: «Πιστεύεις· με-

γαλύτερα τούτων θέλεις ιδεί. » (Ιωάν. 1:50)

Το δώρο του Χριστού στο γαμήλιο συμπόσιο ήταν συμβολικό.

Το νερό αντιπροσώπευε το βάπτισμα που πραγματοποιε ίται με το
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θάνατό Του το κρασί, το αίμα Του που θα χύνονταν για τις αμαρτίε

ς του κόσμου. Ανθρώπινα χέρια γέμισαν τις στάμνες με νερό, α λ

λά μόνο ο λόγος του Χριστού μπορούσε να μεταδώσει ς ”αυτό τη
ζωντανή δύναμη. Το ίδιο και με τις τελετές που υπονοούν το θάνατο

του Σωτήρα. Μόνο με τη δύναμη του Χριστού, την ενεργουμένη [121]

με πίστη,Οι τελετές αυτές τρέφουν αποτελεσματικά την ψυχή

Ο λόγος Του προέβλεψε άνετα τις ανάγκες της γιορτής. Εξίσου

άφθονη είναι και η προμήθεια της χάρης Του με σκοπό να εξαλείψει

τις ανομίες των ανθρώπων, να ανανεώσει και να διατηρήσει την

ψυχή.

Στην πρώτη γιορτή που παραβρέθηκε μαζί με τους μαθητές Του,

ο Ιησούς τους πρόσφερε το ποτήρι που συμβόλιζε το έργο Του για

τη σωτηρία τους. Στο τελευταίο δείπνο, τους πρόσφερε και πάλι το

ποτήρι σαν καθιέρωση της ιερής εκείνης τελετής που συμβόλιζε το

θάνατό Του «μέχρι της ελεύσεως Αυτού.» (Α” Κορ. 11:26.).Από
τη λύπη για τον αποχωρισμό τους από το Σωτήρα, οι μαθητές πα-

ρηγορήθηκαν με την υπόσχεση της μελλοντικής συνάντησης όταν

τους είπε: «Δεν θέλω πίει εις το εξής εκ τούτου του γεννήματος

της αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον μεθ”
υμών εν τη βασιλεία του Πατρός Μου.» (Ματθ. 26:29.)

Το κρασί που ο Ιησούς προμήθευσε στην τελετή του

γάμου,όπως και αυτό που έδωσε στους μαθητές Του σαν σύμβολο

τουαίματός Του, ήταν αγνός χυμός σταφυλιού. Σε αυτό το κρα-

σίαναφέρεται ο Ησαΐας όταν μιλάει για το «γλεύκος εν τη σταφυ-

λή»και προσθέτει «μη φθείρης αυτό, διότι είναι ευλογία εν αυτώ.»

(Ης.65:8.)

Ο ΄Ιδιος ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη προειδοποίησε τον

λαό του Ισραήλ: «Ο οίνος είναι χλευαστής, και τα σίκερα στασια-

στικά καιόστις δελεάζεται υπό τούτων, δεν είναι φρόνιμος.» (Παρ.

20:1.) Ο ΄Ιδιος ποτέ δεν θα προμήθευε ένα τέτοιο ποτό. Ο Σατανάς

ωθείτους ανθρώπους να παραδοθούν σε κάτι που θολώνει το μυαλό

καιαποχαυνώνει την πνευματική τους αντίληψη, ενώ ο Χριστός μας

διδάσκει να καθυποτάξουμε την κατώτερη φύση μας. ΄Ολη η ζωή

Του

ήταν παράδειγμα αυταπάρνησης. Για να συντρίψει τη δύναμη της

όρεξης, υπέφερε για χάρη μας την πιο σκληρή δοκιμασία πουάνθρω-

πος μπορεί ποτέ να υποφέρει. Ο ΄Ιδιος ο Χριστός είχε δώσειοδηγίες
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στον Ιωάννη το Βαπτιστή να μη πιεί ούτε κρασί, ούτεσίκερα. Ο

΄Ιδιος ο Χριστός συνέστησε παρόμοια αποχή στη γυναίκα

του Μανωέ. Ο ΄Ιδιος πρόφερε κατάρα στον άνθρωπο που θαέβα-

ζε το ποτήρι του ποτού στα χείλη του πλησίον του. Ο Χριστόςδεν

έπραξε αντίθετα με τη διδασκαλία Του. Το κρασί πουπρομήθευ-

σε στους καλεσμένους του γάμου ήταν ένα υγιεινό καιδροσιστικό

ποτό, κρασί που δεν είχε υποστεί ζύμωση. Παρουσίασε κάτι το

εύγεστο και συνάμα υγιεινό.[122]

Καθώς οι καλεσμένοι συζητούσαν για την ποιότητα του κρα-

σιού, με διάφορες ερωτήσεις έμαθαν από τους υπηρέτες την ιστορία

του θαύματος. Για αρκετή ώρα οι καλεσμένοι είχαν κυριευτεί από

τέτοια έκπληξη που κανείς δεν σκέφθηκε Εκείνον που επετέλεσε το

θαυμάσιο αυτό έργο. ΄Οταν αργότερα Τον αναζήτησαν, διαπίστω-

σαν ότι είχε αποσυρθεί τόσο αθόρυβα, που ούτε οι μαθητές Του

το αντιλήφθησαν.

Η προσοχή των καλεσμένων στράφηκε τότε στους μαθητές

Του. Για πρώτη φορά παρουσιάζονταν σε αυτούς η ευκαιρία να ομο-

λογήσουν την πίστη τους στον Ιησού. Είπαν τι είδαν και άκουσαν

στον Ιορδάνη και αυτό δημιούργησε σε πολλές καρδιές την ελπίδα

ότι ο Θεός είχε αναστήσει Λυτρωτή για το λαό Του. Το θαύμα

διαδόθηκε σε όλη την περιοχή και έφθασε μέχρι τα Ιεροσόλυμα.

Με καινούργιο ενδιαφέρον οι ιερείς και οι πρεσβύτεροι ερεύνησαν

τις προφητείες που αναφέρονταν στην έλευση του Χριστού. Τους

γεννήθηκε η διακαής επιθυμία να μάθουν για την αποστολή αυτού

του νέου Δασκάλου που παρουσιάστηκε με ένα τέτοιο ανεπιτήδευτο

τρόπο ανάμεσα στο λαό.

Η διακονία του Χριστού έρχονταν σε χτυπητή αντίθεση με τη

διακονία των Ιουδαίων πρεσβυτέρων. Ο σεβασμός τους για τις πα-

ραδόσεις και τον τυπικισμό είχε καταργήσει κάθε πραγματική ελευ-

θερία σκέψης και πράξης. Ζούσαν διαρκώς με το φόβο μη μολυν-

θούν. Για να αποφύγουν κάθε επαφή με τους «ακάθαρτους,» κρα-

τούσαν σε απόσταση όχι μόνο τους Εθνικούς αλλά και την πλειο-

νότητα του ίδιου του λαού τους. Δεν προσπαθούσαν ούτε να τους

ωφελήσουν, ούτε να τους θεωρήσουν φίλους. Με το να προσκολ-

λούνται διαρκώς ς” αυτά τα θέματα, περιόριζαν την αντίληψή τους
και τον ορίζοντα της ζωής τους. Το παράδειγμά τους ενθάρρυνε

τον εγωισμό και την έλλειψη ανεκτικότητας ανάμεσα στις διάφορες

λαϊκές τάξεις.
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Ο Ιησούς άρχισε το έργο της μεταρρύθμισης δείχνοντας με-

γάλη κατανόηση για την πάσχουσα ανθρωπότητα. Ενώ έδειχνε το

μεγαλύτερο σεβασμό για το νόμο του Θεού, τιμούσε συνάμα την

επιδεικτική ευσέβεια των Φαρισαίων και προσπαθούσε να απαλλάξει

το λαό από τους παράλογους κανονισμούς που του είχαν επιβλη-

θεί. Προσπαθούσε να γκρεμίσει τους φραγμούς που χώριζαν τις

διάφορες κοινωνικές τάξεις, ώστε να συνενώσει τους ανθρώπους

σαν παιδιά μιας οικογένειας. Με την προσέλευσή Του στην τελετή

του γάμου αποσκοπούσε να κάνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση

αυτή. [123]

Ο Θεός είχε υποδείξει στον Ιωάννη Βαπτιστή να κατοικήσει

στην έρημο για να αποφύγει την επιρροή των ιερέων και ραβίνων

και να ετοιμαστεί για μια ειδική αποστολή. Αυτή η αυστηρότητα

και η απομόνωση της ζωής του δεν σκόπευαν να χρησιμεύσουν για

παράδειγμα του λαού. Ο ίδιος ο Ιωάννης δεν υπέδειξε στους ακρο-

ατές του να εγκαταλείψουν τα καθήκοντά τους. Τους παρότρυνε

να δώσουν απόδειξη της μετάνοιάς τους, μένοντας πιστοί στο Θεό

εκεί ακριβώς όπου Αυτός τους είχε καλέσει.

Ο Ιησούς κατέκρινε την εγωιστική απόλαυση σε όλες τις μορ-

φές της, αλλά από φυσικού Του ήταν κοινωνικός. Δέχονταν τη

φιλοξενία όλων των τάξεων, επισκεπτόμενος σπίτια πλουσίων και

φτωχών, μορφωμένων και αμαθών. Προσπαθούσε να ανυψώσει τις

σκέψεις τους από τα κοινά πράγματα της ζωής στα πνευματικά και

αιώνια. Δεν ενθάρρυνε καμιά μορφή ασωτίας και καμιά σκιά κο-

σμικής ελαφρότητας δεν αμαύρωνε τη συμπεριφορά Του. ΄Εβρισκε

όμως ευχαρίστηση στις σκηνές της αγνής χαράς και με την παρου-

σία Του επιδοκίμαζε τις κοινωνικές συγκεντρώσεις. ΄Ενας ιουδα-

ϊκός γάμος ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός και ο Υιός του

ανθρώπου δεν έμενε ασυγκίνητος από τη χαρά που προξενούσε.

Παρευρισκόμενος στη γιορτή, ο Ιησούς τίμησε το γάμο σαν ένα

θείο θέσπισμα.

Τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη ο δεσμός του

γάμου χρησιμοποιήθηκε για να παραστήσει την τρυφερή και ιερή

ένωση που υπάρχει μεταξύ του Χριστού και του λαού Του. Στη

σκέψη του Ιησού, η χαρά του γαμήλιου συμποσίου απεικόνιζε τη

χαρά της ημέρας που Αυτός θα οδηγήσει τη νύφη Του στον οίκο

του Πατέρα Του και οι λυτρωμένοι μαζί με το Λυτρωτή θα κα-

θίσουν στο δείπνο του γάμου του Αρνίου. Λέει: «Καθώς ο νυμφίος
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ευφραίνεται εις την νύμφην, ούτως ο Θεός σου θέλει ευφρανθή εις

σέ.» «Δεν θέλεις πλέον ονομασθή, Εγκαταλελειμμένη. . . . Αλλά

θέλεις ονομασθή, Η Ευδοκία Μου εν αυτή.» (Ης. 62:5,4.) «Θέλει

ευφρανθή επί σέ εν χαρά, θέλει αναπαύεσθαι εις την αγάπην Αυτο-

ύ, θέλει ευφραίνεσθαι εις σέ εν άσμασι.» (Σοφ. 3:17.) ΄Οταν στον

απόστολο Ιωάννη παρουσιάστηκε η οπτασία των ουρανίων πραγ-

μάτων, τότε ο απόστολος έγραψε: «Και ήκουσα ως φωνήν όχλου

πολλού, και ως φωνήν υδάτων πολλών, και ως φωνήν βροντών ι-

σχυρών, λεγόντων, Αλληλούια, διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο

Παντοκράτωρ. Ας χαίρωμεν και ας αγαλλώμεθα και ας δώσωμεν

την δόξαν εις Αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου, και η γυ-[124]

νή Αυτού ητοίμασεν εαυτήν. Μακάριοι οικεκλημένοι εις το δείπνον

του γάμου του Αρνίου.» (Αποκ. 19:6,7,9.)

Σε κάθε άνθρωπο, ο Ιησούς έβλεπε κάποιον στον οποίο έπρεπε

να δοθεί η κλήση της βασιλείας Του. ΄Αγγιζε τις καρδιές των αν-

θρώπων, πλησιάζοντας τους σαν ένας που επιθυμεί το καλό τους.

Τους αναζητούσε μέσα στους δρόμους, μέσα στα σπίτια τους, μέσα

στις βάρκες τους, μέσα στη συναγωγή, στις όχθες της λίμνης στις

γαμήλιες γιορτές, παντού. Τους συναντούσε στις καθημερινές ερ-

γασίες τους και έδειχνε ενδιαφέρον για τις κοινές υποθέσεις τους.

΄Εφερνε τη διδασκαλία Του μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, ο-

δηγώντας τις οικογένειες στην επιρροή της θείας παρουσίας Του,

ενώ οι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στα ίδια τους σπίτια. Η δυναμική

συμπάθειαπου είχε αποσπάσει, συντελούσε στο να κερδίζει ψυχές.

Συχνά αποσύρονταν στο βουνό για να προσευχηθεί μόνος Του,

αλλά αυτό ήταν μια προετοιμασία για το έργο Του ανάμεσα στους

ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή. Αυτές τις ώρες επέστρεφε

για να ανακουφίσει τους ασθενείς, να διδάξει τους αμαθείς και να

συντρίψει τα δεσμά των αιχμαλώτων του Σατανά.

Ο Ιησούς κατάρτιζε τους μαθητές Του με τη μέθοδο της προ-

σωπικής επικοινωνίας και συναναστροφής. ΄Αλλοτε τους δίδασκε

καθισμένος ανάμεσά τους στη βουνοπλαγιά, άλλοτε πάλι στην α-

κρογιαλιά ή περπατώντας μαζί τους στο δρόμο. Κάθε στιγμή όμως

τους απεκάλυπτε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού. Δεν τους

έκανε ατέλειωτα κηρύγματα όπως κάνουν οι άνθρωποι σήμερα. Ο-

πουδήποτε υπήρχαν πρόθυμες καρδιές να δεχτούν το θεϊκό μήνυμα,

φανέρωνε τις αλήθειες της οδού της σωτηρίας. Δεν διέταζε τους

μαθητές Του να κάνουν τούτο ή εκείνο, αλλά έλεγε: «Ακολούθει
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Μοι.» Στα ταξίδια Του σε πόλεις και χωριά, τους έπαιρνε μαζί Του

για να μπορούν να δουν πως δίδασκε το λαό. Είχε συνυφάνει τα

ενδιαφέροντά τους με το δικό Του ενδιαφέρον και αυτοί ενώθηκαν

μαζί Του στο έργο Του.

΄Οσοι κηρύττουν το λόγο Του και όσοι δέχθηκαν το ευαγγέλιο

της χάρης Του πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Χριστο-

ύ, Εκείνου που συνταύτισε τον εαυτό Του με τα συμφέροντα της

ανθρωπότητας. Δεν χρειάζεται να αρνηθούμε τις κοινωνικές μας

συναναστροφές. Δεν πρέπει να απομονωθούμε από τους άλλους.

Προκειμένου να πλησιάσομε όλες τις κοινωνικές τάξεις, πρέπει να

συναντήσουμε τους ανθρώπους εκεί όπου βρίσκονται. Πολύ σπάνια

εκείνοι θα μας αναζητήσουν μόνοι τους. Οι καρδιές των ανθρώπων

δεν αγγίζονται με τη θεία αλήθεια που παρουσιάζεται μόνο από τον [125]

άμβωνα. Υπάρχει άλλος ένας αγρός εργασίας, πιο ταπεινός ίσως,

αλλά πολλά υποσχόμενος. Αυτός βρίσκεται στα σπίτια των ταπει-

νών και στα μέγαρα των πλουσίων, στα νοσοκομεία και στις συγ-

κεντρώσεις αγνών κοινωνικών απολαύσεων.

Σαν μαθητές του Χριστού δεν θα αναμιχθούμε με τον κόσμο

από απλή αγάπη για απολαύσεις. Δεν θα ενωθούμε στην αφροσύνη

του. Τέτοιες συναναστροφές μόνο σε βλαβερά αποτελέσματα κατα-

λήγουν. Δεν πρέπει ποτέ να επικυρώσομε την αμαρτία με τα λόγια

μας ή με τις πράξεις μας, με τη σιωπή μας ή με την παρουσία μας.

΄Οπου και αν πηγαίνουμε πρέπει να φέρουμε τον Ιησού μαζί μας και

να αποκαλύπτουμε στους άλλους την αξία του Σωτήρα μας. Εκείνοι

που προσπαθούν να διατηρήσουν τη θρησκεία τους κρύβοντάς την

πίσω από πέτρινους τοίχους, χάνουν πολύτιμες ευκαιρίες να κάνουν

το καλό. Με τις κοινωνικές συναναστροφές έρχεται η χριστιανο-

σύνη σε επαφή με τον κόσμο. Ο καθένας που έχει δεχτεί τη θεία

φώτιση, πρέπει να φωτίσει το μονοπάτι εκείνων οι οποίοι αγνοούν

το Φώς της ζωής.

΄Ολοι πρέπει να δώσομε τη μαρτυρία μας για το Χριστό. Η κοι-

νωνική μας επιρροή, καθαγιασμένη με τη χάρη του Χριστού, πρέπει

να βελτιωθεί για να κερδίσει ψυχές στο Σωτήρα. Ας δει ο κόσμος

ότι δεν είμαστε εγωιστικά απορροφημένοι από τα δικά μας ενδια-

φέροντα, αλλά ότι επιθυμούμε να συμμεριστούμε και με άλλους τις

ευλογίες και τα προνόμιά μας. Ας δουν ότι η θρησκεία μας δεν μας

κάνει αδιάφορους ή απαιτητικούς. ΄Οσοι ομολογούν ότι βρήκαν το

Χριστό, ας εργάζονται όπως Εκείνος για το καλό των ανθρώπων.



140 Η Ζωη Τοψ Χριστου

Δεν πρέπει να δίνουμε ποτέ στους ανθρώπους τη λαθεμένη εν-

τύπωση ότι οι Χριστιανοί είναι θλιμμένοι και δυστυχείς άνθρωποι.

Αν τα μάτια μας είναι προσηλωμένα στον Ιησού, θα διακρίνουμε ένα

συμπαθέστατο Λυτρωτή και θα λάβουμε φώς από τη μορφή Του.

Οπουδήποτε βασιλεύει το πνεύμα Του, εκεί κατοικεί ειρήνη, καθώς

και χαρά, διότι υπάρχει γαλήνια και άγια εμπιστοσύνη στο Θεό.

Ο Χριστός είναι ευχαριστημένος από τους οπαδούς Του όταν

δείχνουν ότι συμμετέχουν στη θεία Του φύση, παρά το γεγονός

ότι είναι άνθρωποι. Δεν είναι αγάλματα, αλλά άνδρες και γυναίκες

με ζωή. Οι καρδιές τους φρεσκαρισμένες από τη δροσιά της θείας

χάρης, ανοίγονται και διαστέλλονται στον ΄Ηλιο της Δικαιοσύνης.

Το φώς που λάμπει σε αυτούς το αντανακλούν στους άλλους με

έργα που φωτίζονται από την αγάπη του Χριστού.[126]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ιωάν. 2:12-22.

«Μετά τούτο κατέβη εις Καπερναούμ, Αυτός και η μήτηρ Αυτο-

ύ, και οι αδελφοί Αυτού, και οι μαθηταί Αυτού, και εκεί έμειναν ουχί

πολλάς ημέρας Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων, και ανέβη εις

Ιεροσόλυμα ο Ιησούς.»

Σε αυτό το ταξίδι ο Ιησούς ενώθηκε με μια από τις μεγάλες

συνοδείες που πήγαιναν για την πρωτεύουσα. Δεν είχε αναγγείλει

ακόμη δημόσια την αποστολή Του και αθόρυβα αναμίχθηκε στο

πλήθος. Σε τέτοιες περιστάσεις, ο ερχομός του Μεσσία, που τόσο

είχε τονιστεί με τη διακονία του Ιωάννη, γίνονταν συχνά θέμα συ-

ζήτησης. Η ελπίδα του εθνικού μεγαλείου συζητείτο με έξαψη και

ενθουσιασμό. Ο Ιησούς γνώριζε ότι αυτή η ελπίδα θα κατέληγε

σε απογοήτευση γιατί στηρίζονταν σε παρερμηνεία των Γραφών.

Με μεγάλη προθυμία εξηγούσε τις προφητείες και προσπαθούσε

να παρακινήσει τους ανθρώπους σε μια προσεκτικότερη μελέτη του

λόγου του Θεού.

Οι Ιουδαίοι αρχηγοί είχαν διδάξει το λαό ότι έπρεπε να μάθουν

πως να λατρεύουν το Θεόστην Ιερουσαλήμ. Εκεί λοιπόν κατά την

εβδομάδα του Πάσχα, μεγάλα πλήθη συνέρχονταν στην Ιερουσαλήμ

από όλα τα μέρη της Παλαιστίνης, ακόμη και από μακρινές χώρες.

Οι αυλές του ναού ήταν γεμάτες από ανάμικτα πλήθη. Πολλοί δεν

μπορούσαν να φέρουν μαζί τους τα ζώα των θυσιών που έπρεπε

να προσφερθούν, συμβολίζοντας τη μοναδική μεγάλη Θυσία. Για

την εξυπηρέτηση των προσκυνητών αυτών, γίνονταν αγοραπωλη-

σία ζώων στην εξωτερική αυλή του ναού. Εδώ κάθε κατηγορίας

άνθρωποι συγκεντρώνονταν για να αγοράσουν τα ζώα των θυσιών

τους. Εδώ γίνονταν και η εξαργύρωση των ξένων νομισμάτων με

το νόμισμα του αγιαστηρίου.

Κάθε Ιουδαίος έπρεπε να πληρώνει κάθε χρόνο μισό σίκλο ως

«λύτρον δια την ψυχήν αυτού.» (΄Εξοδ. 30:12-16.) Τα συγκεντρω-

μένα με αυτό τον τρόπο χρήματα χρησιμοποιούνταν για τη συντήρη-

ση του ναού. Εκτός αυτού, έφερναν μεγάλα ποσά σαν προαιρετική [127]

141
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προσφορά για να κατατεθούν στο θησαυροφυλάκιο του ναού. ΄Ο-

λα τα ξενικά χρήματα έπρεπε να ανταλλαγούν με ένα κέρμα που

ήταν γνωστό σαν σίκλος του ιερού ο οποίος γίνονταν δεκτός για

την υπηρεσία του θυσιαστηρίου. Η εξαργύρωση των χρημάτων δη-

μιουργούσε ευκαιρίες για απάτη και εκβιασμό και έτσι κατέληξε

να γίνει μια επαίσχυντη εμπορία, μια προσοδοφόρα για τους ιερείς

πηγή.

Οι έμποροι ζητούσαν υπερβολικές τιμές για τα ζώα που πουλο-

ύσαν και τα κέρδη τα μοιράζονταν με τους ιερείς και τους άρχοντες.

Με τον τρόπο αυτό πλούτιζαν σε βάρος του λαού. Οι προσκυνητές

είχαν διδαχτεί να πιστεύουν ότι αν δεν πρόσφεραν θυσίες, η ευλογία

του Θεού θα αποσύρονταν από τα παιδιά τους και από τα κτήματά

τους. ΄Ετσι, οι υπερβολικές τιμές των ζώων ήταν εξασφαλισμένες.

Επειδή οι άνθρωποι έρχονταν από μακριά, δεν ήθελαν να γυρίσουν

στα σπίτια τους χωρίς να εκπληρώσουν την ευλαβική πράξη για την

οποία είχαν έρθει.

Μεγάλος αριθμός θυσιών προσφέρονταν το Πάσχα και οι πω-

λήσεις στο ναό ήταν τεράστιες. Η αναπόφευκτη σύγχυση έδινε την

εντύπωση μιας θορυβώδους ζωοπανήγυρης παρά ενός ιερού ναού

του Θεού. ΄Ακουγε κανείς δυνατά παζαρέματα, μουγκρίσματα βοδι-

ών, βελάσματα προβάτων, γουργουρίσματα περιστεριών, ανάμικτα

με τους μεταλλικούς ήχους των κερμάτων και τους εξοργιστικούς

διαπληκτισμούς. Τόσο μεγάλη ήταν η σύγχυση που οι προσκυνη-

τές δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν και τα λόγια που απηύθυναν

στον ΄Υψιστο πνίγονταν μέσα στο θόρυβο που κυριαρχούσε στο να-

ό. Οι Ιουδαίοι ένοιωθαν μεγάλη περηφάνια για την ευσέβειά τους.

Ο ναός αποτελούσε το καμάρι τους και κάθε δυσμενής λέξη για

αυτόν θεωρείτο βλασφημία. ΄Ηταν σχολαστικοί στην τέλεση των

ιεροτελεστιών που είχαν σχέση με αυτόν. ΄Ομως η αγάπη τους για

το χρήμα είχε υπερνικήσει την ευσυνειδησία τους και δεν είχαν ιδέα

πόσο είχαν απομακρυνθεί από τον αρχικό σκοπό της λειτουργίας

που ο ίδιος ο Θεός είχε θεσπίσει.

΄Οταν ο Κύριος κατέβηκε στο όρος Σινά, ο τόπος είχε αγιαστεί

από την παρουσία Του. Ο Μωυσής έλαβε εντολή να βάλει ορο-

θέσια γύρω από το βουνό και να το αγιάσει. Τότε. Η φωνή του

Θεού ακούσθηκε με την προειδοποίηση: «Θέλεις βάλει όρια εις τον

λαόν κυκλόθεν, λέγων, Προσέχετε εις εαυτούς μη αναβήτε εις το

όρος, ή εγγίσητε εις τα άκρα αυτού όστις εγγίσει το όρος, θέλει ε-
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ξάπαντος θανατωθή δεν θέλει εγγίσει εις αυτό χείρ, διότι με λίθους

θέλει λιθοβολιθή, ή με βέλη θέλει κατατοξευθή είτε ζώον είναι, ε-

ίτε άνθρωπος, δεν θέλει ζήσει.» (΄Εξοδ. 19:12, 13.) Με αυτό τον [128]

τρόπο διδάχτηκαν ότι όπου ο Θεός καθιστά γνωστή την παρουσία

Του, ο τόπος εκείνος είναι άγιος. Ο περίβολος του ναού έπρεπε να

θεωρείται τόπος ιερός. Αλλά μπροστά στην κερδοφορία, όλα αυτά

ξεχάστηκαν.

Οι ιερείς και οι αρχηγοί είχαν κληθεί να είναι αντιπρόσωποι του

Θεού στο έθνος. ΄Οφειλαν να διορθώνουν τα έκτροπα της αυλής

του ναού. ΄Οφειλαν να δώσουν στο λαό παράδειγμα εντιμότητας και

συμπόνιας. Αντί να φροντίζουν για το δικό τους συμφέρον, έπρεπε

να παίρνουν υπόψη την κατάσταση και τις ανάγκες των προσκυνη-

τών και να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν εκείνους που δεν ήταν σε

θέση να πληρώσουν τις απαιτούμενες θυσίες. Αλλά δεν το έκαναν.

Η φιλαργυρία είχε σκληρύνει την καρδιά τους.

Στη γιορτή αυτή σύχναζαν και πολλοί που υπέφεραν, δυστυχι-

σμένοι και ενδεείς. Οι τυφλοί, οι ανήμποροι, οι κωφοί βρίσκονταν

εκεί. Μερικοί είχαν μεταφερθεί πάνω στα κρεβάτια τους. Πολλοί

ήταν τόσο φτωχοί που δεν μπορούσαν να αγοράσουν ούτε τροφή

για να κατευνάσουν την πείνα τους. Αυτοί θλίβονταν πολύ με τις

δηλώσεις των ιερέων. Οι ιερείς καυχιόντουσαν για την ευσέβειά

τους. Διακήρυτταν ότι ήταν οι φύλακες του λαού, αλλά δεν έδει-

χναν καμιά συμπάθεια ή ευσπλαχνία. Οι φτωχοί, οι άρρωστοι, οι

ετοιμοθάνατοι μάταια παρακαλούσαν για κάποια χάρη. Τα βάσανά

τους δεν ξυπνούσαν κανένα οίκτο στις καρδιές των ιερέων.

Μπαίνοντας ο Ιησούς στο ναό, με ένα Του βλέμμα αντίκρισε

όλη αυτή τη σκηνή. Αντιλήφτηκε τις άδικες δοσοληψίες. Διέκρινε

τη θλίψη των φτωχών, οι οποίοι πίστευαν ότι χωρίς θυσία αίματος

δεν θα μπορούσαν να συγχωρεθούν από τις αμαρτίες τους. Είδε το

προαύλιο του ναού που είχε μετατραπεί σε τόπο ανοσιών συναλλα-

γών. Ο ιερός περίβολος του ναού είχε μεταβληθεί σε ένα πελώριο

χρηματιστήριο.

Ο Χριστός είδε ότι κάτι έπρεπε να γίνει. Πολυάριθμες ιερο-

τελεστίες είχαν επιβληθεί στο λαό χωρίς καμία διευκρίνηση της

σημασίας τους. Οι προσκυνητές πρόσφεραν τις θυσίες τους χωρίς

να γνωρίζουν ότι αυτές ήταν τύπος της μιας και τέλειας Θυσίας.

Ανάμεσά τους, άγνωστος και χωρίς τιμές, στέκονταν Εκείνος που

συμβόλιζε όλο το λατρευτικό τους σύστημα. Αυτός είχε δώσει οδη-
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γίες για τις προσφορές. ΄Ηξερε τη συμβολική τους αξία και έβλεπε

ότι είχαν διαστραφεί και παρεξηγηθεί. Η πνευματική λατρεία γρήγο-

ρα χάθηκε. Κανένας δεσμός δεν ένωνε τους ιερείς και τους άρχον-[129]

τες με το Θεό τους. Το έργο του Χριστού ήταν να εγκαινιάσει μια

εντελώς διαφορετική λατρεία.

Με διερευνητικό βλέμμα ο Χριστός παρακολουθεί ολόκληρη τη

σκηνή, καθώς στέκεται στα σκαλοπάτια της αυλής του ναού. Με

προφητικό μάτι ατενίζει στο μέλλον και βλέπει όχι μόνο χρόνια,

αλλά αιώνες και γενιές μακριά. Βλέπει πως ιερείς και κυβερνήτες

θα ηρνούντο στους στερημένους τα δικαιώματά τους και θα απα-

γόρευαν να κηρυχτεί το ευαγγέλιο στους φτωχούς. Βλέπει πως

θα απέκρυβαν την αγάπη του Θεού από τους αμαρτωλούς και θα

εμπορεύονταν τη χάρη Του. Καθώς παρακολουθεί τη σκηνή, α-

γανάκτηση, εξουσία και δύναμη εκφράζονται στη μορφή Του. Η

προσοχή του λαού συγκεντρώνεται σε Αυτόν. Τα μάτια εκείνων

που ασχολούνται με τις ανόσιες δοσοληψίες τους καρφώνονται στο

πρόσωπό Του. Δεν μπορούν να αποτραβήξουν το βλέμμα τους. Αι-

σθάνονται ότι αυτός ο ΄Ανθρωπος διαβάζει τις ενδόμυχες σκέψεις

τους και ανακαλύπτει τα κρυφά κίνητρά τους. Μερικοί προσπαθούν

να κρύψουν το πρόσωπό τους, σαν να έχουν αποτυπωθεί οι κακές

πράξεις τους στο παρουσιαστικό τους. Δεν ήθελαν να εξεταστούν

από εκείνα τα ερευνητικά μάτια.

Η σύγχυση σταματά. Ο θόρυβος των δοσοληψιών και τα πα-

ζαρέματα διακόπτονται. Νεκρική σιωπή απλώνεται. ΄Ενα αίσθημα

δέους κυριεύει την ομήγυρη. Μοιάζουν σαν κλητευμένοι μπροστά

στο δικαστήριο του Θεού για να δώσουν λόγο των πράξεών τους.

Ατενίζοντας στο Χριστό, βλέπουν τη θεότητα να αστράφτει μέσα

από την ανθρώπινη μορφή Του. Η Μεγαλειότητα του Ουρανού

στέκεται όπως θα σταθεί ο Κριτής την ημέρα της κρίσης. Μόνο

που δεν περιβάλλεται με τη δόξα που θα Τον περιβάλει, αν και ήδη

διαβάζει την ψυχή με την ίδια δύναμη. Το βλέμμα Του περιφέρεται

πάνω στο πλήθος, σταματώντας πάνω σε κάθε άτομο. Η μορφή Του

μοιάζει να υψώνεται πάνω από αυτούς με επιβλητική αξιοπρέπεια

και ένα θεϊκό φώς φωτίζει την όψη Του. Μιλά και η καθαρή, δυ-

νατή φωνή Του - η ίδια που επάνω στο όρος Σινά διακήρυξε το

νόμοαυτόν που ιερείς και αρχηγοί τώρα καταπατούν - ακούγεται να

αντηχεί ανάμεσα στις στοές του ναού: «Σηκώσατε ταύτα εντεύθεν

μη κάμνετε τον οίκον του Πατρός Μου οίκον εμπορίου.»
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Ενώ κατέβαινε αργά τα σκαλοπάτια, υψώνοντας ένα μαστίγιο

καμωμένο από σχοινιά που μάζεψε μπαίνοντας στο προαύλιο, δια-

τάζει το πλήθος των παζαρευτών να φύγουν από τον περίβολο του

ναού. Με ζήλο και αυστηρότητα που ποτέ άλλοτε δεν είχε δείξει,

ανατρέπει τα τραπέζια των αργυραμοιβών. Τα κέρματα πέφτουν με [130]

ζωηρούς μεταλλικούς ήχους πάνω στο μαρμαρόστρωτο δάπεδο. Κα-

νείς δεν τολμά να αμφισβητήσει την εξουσία Του. Κανείς δεν τολμά

να σταθεί για να μαζέψει τα παράνομα κέρδη του. Ο Ιησούς δεν τους

μαστιγώνει με το μαστίγιό Του, αλλά ο απλός αυτός βούρδουλας

φαίνεται στα χέρια Του σαν πύρινο σπαθί. Αξιωματούχοι του ναού,

κερδοσκόποι ιερείς, χρηματομεσίτες και ζωέμποροι με τα πρόβατα

και τα βόδια τους, φεύγουν από εκείνο το μέρος, με τη μοναδική

σκέψη να ξεφύγουν από την κατάκριση της παρουσίας Του.

Πανικός καταλαμβάνει τα πλήθη, καθώς αισθάνονται να τους

επισκιάζει η Θεότητά Του. Κραυγές φόβου ξεφεύγουν από εκα-

τοντάδες ωχρά χείλη. Ακόμη και οι μαθητές τρέμουν. Μένουν εμ-

βρόντητοι από τα λόγια και τον τρόπο του Ιησού, τόσο διαφορετικό

από τη συνηθισμένη συμπεριφορά Του. Θυμούνται τι έχει γραφεί

για Αυτόν: «Ο ζήλος του οίκου Σου Με κατέφαγε.» (Ταλμ. 69:9.)

Σε λίγο ο θορυβώδης όχλος με τα εμπορεύματά του ξεμάκρυναν

από το ναό του Κυρίου. Οι αυλές του ιερού άδειασαν από τις α-

νόσιες δοσοληψίες και μια βαθιά σιωπή και ιεροπρέπεια διαδέχεται

τη σκηνή της σύγχυσης. Η παρουσία του Κυρίου, που άλλοτε είχε

αγιάσει το όρος, αγιάζει τώρα το ναό που κτίστηκε προς τιμή Του.

Με τον καθαρισμό του ναού ο Ιησούς ανήγγειλε τη μεσσιανική

αποστολή Του και εγκαινίασε το έργο Του. Αυτός ο ναός που είχε

ανεγερθεί σαν κατοικία της θείας παρουσίας, είχε σχεδιαστεί να

είναι ένα παραβολικό μάθημα για τον λαό του Ισραήλ και για τον

υπόλοιπο κόσμο. Ανέκαθεν το σχέδιο του Θεού ήταν κάθε δημιο-

ύργημά Του, από τα λαμπρά και άγια σεραφείμ μέχρι τον άνθρωπο,

να είναι ένας ναός όπου να κατοικεί ο Δημιουργός. Εξαιτίας της

αμαρτίας, η ανθρώπινη φύση έπαψε να είναι ναός του Θεού. Σκοτει-

νιασμένη και μολυσμένη από το κακό, η καρδιά του ανθρώπου δεν

αποκάλυπτε πια τη δόξα του Θεού. Με την ενσάρκωση όμως του

Υιού του Θεού, εκπληρώνεται ο σκοπός του Ουρανού. Ο Θεός κα-

τοικεί στην υπόσταση του ανθρώπου και με τη σώζουσα χάρη, η αν-

θρώπινη καρδιά γίνεται πάλι ναός Του. Ο Θεός σκόπευε ο ναός της

Ιερουσαλήμ γίνει μια συνεχής μαρτυρία για τον υψηλό προορισμό



146 Η Ζωη Τοψ Χριστου

που προσφέρεται σε κάθε ψυχή. Οι Ιουδαίοι όμως δεν καταλάβαιναν

τη σημασία της οικοδομής την οποία έβλεπαν με τόση υπερηφάνεια.

Δεν παραχωρούσαν τον εαυτό τους σαν ιερό κατοικητήριο για το

΄Αγιο Πνεύμα. Οι αυλές του ναού της Ιερουσαλήμ, γεμάτες από την

οχλαγωγία του ανόσιου εμπορίου, αντιπροσώπευαν πραγματικά το

ναό της καρδιάς τους, μολυσμένο από την παρουσία αισθησιακών[131]

παθών και ανοσιών σκέψεων. Καθαρίζοντας το ναό από τους κο-

σμικούς αγοροπωλητές, ο Χριστός ανήγγειλε την αποστολή Του.

Αυτή στόχευε να καθαρίσει την καρδιά από το μίασμα της αμαρ-

τίαςαπό γήινες επιθυμίες, από εγωιστικές ασέλγειες, από πονηρές

συνήθειες που διαφθείρουν την ψυχή. «Ο Κύριος, τον οποίον σεις

ζητείτε, εξαίφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν Αυτού, ναί, ο άγγελος

της διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε ιδού, έρχεται, λέγει ο Κύριος

των δυνάμεων. Αλλά τις δύναται να υπομείνη την ημέραν της ελε-

ύσεως Αυτού· και τις δύναται να σταθή εις την παρουσίαν Αυτού·

διότι Αυτός είναι ως πύρ χωνευτού, και ως σμίγμα γναφέων. Και

θέλει καθίσει ως ο χωνεύων και καθαρίζων το αργύριον και θέλει

καθαρίσει τους υιούς του Λευί, και θέλει στραγγίσει αυτούς ως το

χρυσίον και το αργύριον.» (Μαλ. 3:1-3.)

«Δεν εξεύρετε ότι είσθε ναός του Θεού, και το Πνεύμα του

Θεού κατοικεί εν υμίν· Εάν τις φθείρη τον ναόν του Θεού, τούτον

θέλει φθείρει ο Θεός διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος, όστις

είσθε σείς.» (Α’, Κορ. 3:16, 17.) Κανείς δεν μπορεί μόνος του να

αποβάλει το πλήθος των αμαρτιών που έχουν κατακτήσει την καρδιά

του. Μόνο ο Χριστός μπορεί να καθαρίσει το ναό της ψυχής. Αλλά

δεν θα επιβάλει με τη βία την είσοδο Του. Δεν μπαίνει στην καρδιά

όπως είχε μπει στο ναό, αλλά λέει: «Ιδού ίσταμαι εις την θύραν

και κρούω εάν τις ακούση της φωνής Μου, και ανοίξη την θύραν,

θέλω εισέλθει πρός αυτόν.» (Αποκ. 3:20.) Δεν θα έρθει απλώς για

μια μέρα, διότι λέει: «Θέλω κατοικεί εν αυτοίς και περιπατεί και

θέλω είσθαι Θεός αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός Μου.»

(Β” Κορ. 6:16.) «Θέλει καταστρέψει τας ανομίας ημών και θέλει
ρίψει πάσας τας αμαρτίας αυτών εις τας βάθη της θαλάσσης.» (Μιχ.

7:19.) Η παρουσία Του θα καθαρίσει και θα καθαγιάσει την ψυχή,

ώστε να δημιουργηθείένας άγιος ναός για τον Κύριο, «κατοικητήριο

του Θεού δια του Πνεύματος.» (Εφες. 2:22.)

Τρομοκρατημένοι οι ιερείς και οι άρχοντες έφυγαν από την αυ-

λή του ναού και από το ερευνητικό βλέμμα του καρδιογνώστη. Στη
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φυγή τους συνήντησαν άλλους που πήγαιναν στο ναό και τους συ-

νέστησαν να γυρίσουν πίσω, λέγοντάς τους αυτά που είδαν και

άκουσαν. Ο Χριστός έβλεπε τους ανθρώπους που έφευγαν αισθα-

νόμενος συμπάθεια και λύπη για το φόβο τους και για την άγνοιά

τους ς” ότι αφορά την αληθινή λατρεία. Σ” αυτή τη σκηνή του δ ιας
κο ρ π ισμού έβλεπε να συμβολίζεται η διασπορά ολόκληρου του

ιουδαϊκού έθνους σαν συνέπεια της ανομίας και της αμετανοησίας

τους. [132]

Και γιατί οι ιερείς έφυγαν από το ναό· Γιατί δεν παρέμειναν στον

τόπο τους· Αυτός που τους διέταξε ήταν γιός ενός μαραγκού, ένας

φτωχός Γαλιλαίος χωρίς κοσμική θέση και δύναμη. Γιατί δεν Του

αντιστάθηκαν· Γιατί εγκατέλειψαν τα ανόσια κέρδη τους και έφυγαν

στη διαταγή Ενός που είχε τόσο ταπεινή εξωτερική εμφάνιση·

Ο Χριστός μίλησε με βασιλική εξουσία και στο παρουσιαστικό

Του και στον τόνο της φωνής Του υπήρχε κάτι στο οποίο δεν είχαν

τη δύναμη να αντισταθούν. Στο λόγο της διαταγής Του συνειδητο-

ποίησαν όσο ποτέ προηγουμένως, την πραγματική τους κατάσταση

σαν ληστές και υποκριτές. ΄Οταν η Θεότητα άστραψε μέσα από

την ανθρωπότητα, όχι μόνο είδαν την αγανάκτηση στη μορφή του

Χριστού, αλλά κατανόησαν και τη σπουδαιότητα των λόγων Του.

Αισθάνθηκαν σαν να ήταν μπροστά στο θρόνο του αιώνιου Κριτή,

που τους κοινοποιεί την προσωρινή και αιώνια καταδίκη τους. Προς

στιγμή πείστηκαν ότι ο Χριστός ήταν προφήτης. Πολλοί πίστεψαν

ότι Αυτός ήταν ο Μεσσίας. Το ΄Αγιο Πνεύμα φώτισε τη διάνοιά

τους με τις προρρήσεις των προφητών που αφορούσαν το Χριστό.

Θα διατηρούσαν άραγε την πεποίθησή τους αυτή·

Δεν θέλησαν να μετανοήσουν. ΄Ηξεραν ότι η συμπάθεια του

Χριστού για τους φτωχούς ήταν μεγάλη. ΄Ηξεραν ότι αυτοί οι ίδιοι

ήταν ένοχοι εκβιασμού στις δοσοληψίες τους με το λαό. Επειδή ο

Χριστός διάβαζε τις σκέψεις τους, Τον μισούσαν. Η δημόσια κριτική

Του ήταν ταπεινωτική για την υπερηφάνειά τους και ζήλευαν την

αυξανόμενη επιρροή που ασκούσε στο λαό. Αποφάσισαν να Του

ζητήσουν το λόγο με ποιά εξουσία τους είχε διώξει και ποιός Του

έδωσε αυτή την εξουσία.

Σιγανά, στοχαστικά, αλλά με μίσος στην καρδιά, επέστρεψαν

στο ναό. ΄Ομως τι αλλαγή είχε επέλθει κατά την διάρκεια απουσία

τους! Ενώ αυτοί έφευγαν, οι φτωχοί έμειναν πίσω. Εκείνοι κοίταζαν

τώρα τον Ιησού του οποίου η μορφή του οποίου εξέφραζε αγάπη



148 Η Ζωη Τοψ Χριστου

και συμπάθεια. Με δάκρυα στα μάτια επαναλάμβανε τα λόγια σε

εκείνους που έτρεμαν γύρω Του: «Μη φοβού θέλω σε ελευθερώσει

και θέλεις Με δοξάσει.» «Επειδή δια τούτο ήλθον εις τον κόσμον.»

Οι άνθρωποι συνωστίζονταν γύρω Του με επίμονες, θλιβερές

παρακλήσεις: «Κύριε, ευλόγησε και μένα.» Το αυτί Του άκουγε

κάθε κραυγή. Με συμπόνια μεγαλύτερη από τη στοργή της τρυ-

φερότερης μητέρας, έσκυβε πάνω στα πονεμένα μικρά τους. ΄Ολους

τους πρόσεχε. Ο καθένας θεραπεύονταν από όποια ασθένεια και αν

έπασχε. ασθένεια Οι βουβοί άνοιγαν τα χείλη τους δοξολογώντας.[133]

Οι τυφλοί αντίκριζαν το πρόσωπο του Θεραπευτή τους. Οι καρδιές

των βασανισμένων γέμιζαν χαρά.

Καθώς οι ιερείς και οι άρχοντες παρακολουθούσαν το μεγάλο

αυτό έργο, τι αποκάλυψη ήταν για αυτούς τα λόγια που έφθαναν στα

αυτιά τους! Οι άνθρωποι εξιστορούσαν τον πόνο που είχαν υποστεί,

τις χαμένες ελπίδες τους, τις οδυνηρές μέρες και τις ξάγρυπνες

νύχτες. ΄Οταν η τελευταία τους ελπίδα φαίνονταν να χάνεται, τότε

ο Χριστός τους θεράπευσε. «Το φορτίο μου ήταν τόσο βαρύ» έλεγε

κάποιος. Βρήκα όμως ένα Βοηθό. Αυτός είναι ο κεχρισμένος του

Θεού και θα αφιερώσω τη ζωή μου στην υπηρεσία Του. Οι γονείς

έλεγαν στα παιδιά τους: «Αυτός έσωσε τη ζωή σας. Υψώσετε τη

φωνή σας και δοξολογείστε Τον.» Οι φωνές των παιδιών και των

νέων, των πατέρων και των μητέρων, των φίλων και των θεατών

υψώνονταν όλες μαζί, ευχαριστώντας και δοξολογώντας. Οι καρδιές

τους γέμισαν με ελπίδα και χαρά. Το πνεύμα τους αναπαύθηκε.

Θεραπευμένοι στην ψυχή και στο σώμα γύρισαν στα σπίτια τους

διακηρύττοντας παντού την ασύγκριτη αγάπη του Ιησού.

Στη σταύρωση του Χριστού, εκείνοι που είχαν θεραπευθείμε

αυτό τον τρόπο, δεν έγιναν ένα με το συρφετό που κραύγαζε: «΄Α-

ρον, άρον, σταύρωσον Αυτόν.» Η συμπάθειά τους ήταν με το μέρος

του Ιησού, γιατί είχαν αισθανθεί τη μεγάλη Του συμπόνια και τη

θαυματουργική Του δύναμη. Γνώριζαν ότι εκείνος ήταν ο Σωτήρας

τους επειδή Αυτός τους είχε χαρίσει τη σωματική και την ψυχι-

κή υγεία. ΄Ακουσαν το κήρυγμα των αποστόλων και κατανόησαν το

λόγο του Θεού που δέχθηκαν στην καρδιά τους. ΄Εγιναν πράκτορες

του ελέους του Θεού και όργανα της σωτηρίας Του.

Το πλήθος που είχε φύγει από τις αυλές του ναού, σιγά-σιγά

επέστρεφε. Είχαν κάπως συνέλθει από τον πανικό που τους είχε

καταλάβει, αλλά τα πρόσωπά τους εξέφραζαν αναποφασιστικότητα
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και δειλία. ΄Εκπληκτοι παρατηρούσαν τα έργα του Ιησού και πε-

ίθονταν ότι στο πρόσωπό Του εκπληρώνονταν οι προφητείες που

αφορούσαν το Μεσσία. Σε μεγάλο βαθμό η αμαρτία της βεβήλω-

σης του ναού αποδίδεται στους ιερείς. Εκείνοι είχαν διαρρυθμίσει

την κατάσταση έτσι ώστε η αυλή του ναού να μεταβληθεί σε αγο-

ρά. Ο λαός ήταν σχετικά αθώος. Η θεϊκή εξουσία του Ιησού τους

έκανε εντύπωση. Η επιρροή των ιερέων και των αρχόντων όμως

επάνω τους ήταν μεγαλύτερη. Θεώρησαν την αποστολή του Ιησού

σαν νεωτερισμό και αμφισβήτησαν το δικαίωμα της επέμβασής Του

σε ζητήματα που επέτρεπαν οι αρχές του ναού. Δυσαρεστήθηκαν

γιατί οι συναλλαγές τους διακόπηκαν και με αυτό κατασίγασαν την [134]

προσπάθεια του Αγίου Πνεύματος να τους φέρει σε μετάνοια

Περισσότερο από όλους τους άλλους οι ιερείς και οι άρχον-

τες έπρεπε να διακρίνουν στο πρόσωπο του Ιησού τον κεχρισμένο

του Κυρίου επειδή αυτοί είχαν στα χέρια τους τα ιερά κείμενα που

περιέγραφαν την αποστολή Του. Γνώριζαν ότι ο καθαρισμός του

ναού ήταν μία εκδήλωση που υπερέβαινε τις ανθρώπινες δυνάμεις.

΄Οσο και αν μισούσαν το Χριστό, δεν μπορούσαν και να απαλλα-

γούν τελείως από τη σκέψη ότι Αυτός πιθανόν να ήταν κάποιος

προφήτης σταλμένος από το Θεό, με σκοπό να αποκαταστήσει την

ιερότητα του ναού. Με ορισμένο σέβας που τους δημιουργούσε ο

φόβος, Τον πλησίασαν με την ερώτηση: «Τι σημείον δεικνύεις εις

ημάς διότι κάμνεις ταύτα·»

Σημείο ο Ιησούς τους είχε δείξει. Ρίχνοντας φώς στις καρδιές

τους και κάνοντας μπροστά τους τα έργα που αναμένονταν να κάνει

ο Μεσσίας, τους έδωσε αξιόπιστη απόδειξη του χαρακτήρα Του.

Τώρα που ζητούσαν σημείο, τους απάντησε παραβολικά, δείχνοντας

έτσι ότι διάβαζε τη μοχθηρία τους, βλέποντας πόσο μακριά θα τους

οδηγούσε. Τους είπε: «Χαλάσατε τον ναόν τούτον και δια τριών

ημερών θέλω εγείρει αυτόν.»

Η σημασία των λόγων Του ήταν διπλή. Δεν αναφέρονταν μόνο

στην καταστροφή του ιουδαϊκού ναού και της λατρείας, αλλά και

ς το θάνατό Του -στην καταστροφή του ναού του σώματός Του.

Οι Ιουδαίοι ήδη σχεδίαζαντον θάνατό Του. ΄Οταν οι ιερείς και οι

άρχοντες επέστρεψαν στο ναό, είχαν πρόθεση να φονεύσουν τον Ι-

ησού και να απαλλαγούν από αυτό τον ταραχοποιό. Ακόμη και όταν

τους φανέρωσε τις προθέσεις τους, πάλι δεν Τον κατάλαβαν. ΄Εκρι-

ναν ότι η εφαρμογή των λόγων Του αφορούσε τον Ιεροσολυμικό
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μόνο ναό και με αγανάκτηση φώναξαν: «Εις τεσσαράκοντα και έξ

έτη ωκοδομήθη ο ναός ούτος, και Σύ θέλεις εγείρει αυτόν εις τρείς

ημέρας·» Τώρα πια ένοιωθαν ότι τα λόγια του Ιησού δικαίωναν την

απιστία τους και πήραν την απόφαση να Τον απορρίψουν.

Ο Χριστός δεν περίμενε ότι θα γίνονταν αντιληπτά τα λόγια

Του αυτά από τους άπιστους Ιουδαίους, ούτε ακόμη και από τους

μαθητές Του εκείνο τον καιρό. Γνώριζε ότι οι εχθροί θα παρερ-

μήνευαν τα λόγια Του και θα τα έστρεφαν εναντίον Του. Στη δίκη

Του θα έφερναν αυτά τα λόγια σαν κατηγορία εναντίον Του και στο

Γολγοθά χλευαστικά θα Του τα εκσφενδόνιζαν κατά πρόσωπο. Αν

όμως τους τα εξηγούσε αμέσως τότε, θα μάθαιναν οι μαθητές για τα[135]

πάθη Του και θα ένοιωθαν μια λύπη που δεν ήταν ακόμη σε θέση να

σηκώσουν. Εξάλλου τέτοια εξήγηση θα αποκάλυπτε πρόωρα στους

Εβραίους το αποτέλεσμα της προκατάληψης και της απιστίας τους.

΄Ηδη είχαν πάρει το δρόμο που θα ακολουθούσαν σταθερά μέχρι

που θα Τον οδηγούσαν «ως Αρνίον επί σφαγήν.»

Ο Χριστός είπε αυτά τα λόγια για εκείνους που θα Τον

πίστευαν. ΄Ηξερε ότι τα ίδια λόγια θα επαναλαμβάνονταν και ε-

πειδή είχαν ειπωθεί τον καιρό του Πάσχα, θα έφθαναν σε χιλιάδες

αυτιά και θα μεταφέρονταν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Μετά την

ανάστασή Του η σημασία των λεγομένων Του θα γίνονταν σαφής.

Για πολλούς θα αποτελούσε αναμφισβήτητη απόδειξη της θεότητάς

Του.

Συχνά, εξαιτίας του πνευματικού σκότους, ακόμη και οι μαθη-

τές του Χριστού δεν κατόρθωναν να καταλάβουν τα μαθήματά Του.

Πολλά από τα μαθήματα αυτά έγιναν αργότερα κατανοητά από τα

διαδοχικά γεγονότα. ΄Οταν Αυτός δεν βρίσκοντανπια μαζί τους, τα

λόγια εκείνα παρέμειναν στην καρδιά τους.

΄Οσοναφορά το ναό της Ιερουσαλήμ, τα λόγια του Σωτήρα, «Χα-

λάσατε τον ναόν τούτον, και δια τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν,»

είχαν βαθύτερη σημασία από ότι είχαν αντιληφτεί οι ακροατές Του.

Ο Χριστός ήταν το θεμέλιο και η ζωή του ναού. Οι ιεροτελεστίες

του τυποποιούσαν τη θυσία του Υιού του Θεού. Η ιερατεία συμ-

βόλιζε τη μεσιτική φάση του χαρακτήρα και του έργου του Χριστού.

΄Ολο το σχέδιο της λατρείας που ενέπνεαν οι θυσίες, ήταν η σκιά

του θανάτου του Σωτήρα για την απολύτρωση του κόσμου. Αυτές

οι θυσίες δεν θα απέβλεπαν πια σε τίποτε όταν το μεγάλο γεγονός

που προεικόνιζαν αιώνες τώρα θα είχε εκπληρωθεί.



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 16—ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ 151

Αφού η τελετουργική οικονομία συμβόλιζε το Χριστό, δεν θα

είχε καμία αξία χωρίς Αυτόν. ΄Οταν οι Ιουδαίοι επισφράγισαν την α-

πόρριψη του Χριστού παραδίδοντάς Τον στο θάνατο, απέρριψαν όλα

όσα συμβόλιζε ο ναός και η λειτουργία του. Η ιερότητά του εξέλιπε.

Προορίζονταν για την καταστροφή. Από εκείνη τη μέρα οι προσφο-

ρές των θυσιών και όλες οι ιεροτελεστίες που είχαν σχέση με αυτές

δεν είχαν πια καμιά σημασία. ΄Οπως η προσφορά του Κάιν, δεν ε-

ξέφραζαν πίστη στο Σωτήρα. Θανατώνοντας το Χριστό, οι Ιουδαίοι

ουσιαστικά κατέστρεψαν το ναό τους. ΄Οταν ο Χριστός σταυρώθη-

κε, το εσωτερικό καταπέτασμα του ναού σχίστηκε από πάνω μέχρι

κάτω, δείχνοντας ότι η μεγάλη τελική θυσία είχε πραγματοποιηθεί

και ότι το τελετουργικό σύστημα των θυσιών και προσφορών είχε

λάβει τέλος για πάντα. [136]

«Δια τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν.» Με το θάνατο του

Σωτήρα οι δυνάμεις του σκότους φάνηκαν να επικρατούν και πανη-

γύριζαν για τη νίκη τους. Αλλά από τον ανοικτό τάφο του Ιωσήφ, ο

Χριστός βγήκε νικητής. «Και απογυμνώσας τας αρχάς και τας εξου-

σίας, παρεδειγμάτισε παρρησία, θριαμβεύσας κατ” αυτών.» (Κολ.
2:15.) Με το θάνατο και την ανάστασή Του έγινε «λειτουργός των

αγίων και της σκηνής της αληθινής, την οποίαν κατεσκεύασεν ο

Κύριος, και ουχί άνθρωπος. »(Εβρ. 8:2.) ΄Ανθρωποι έστησαν την

ιουδαϊκή σκηνή, άνθρωποι οικοδόμησαν τον ιουδαϊκό ναό αλλά το

ουράνιο αγιαστήριο του οποίου το επίγειο ήταν τύπος, δεν οικο-

δομήθηκε από αρχιτέκτονα. «Ιδού ο ανήρ, του οποίου το όνομα

είναι Βλαστός . . . θέλει οικοδομήσει τον ναόν του Κυρίου και Αυ-

τός θέλει λάβει δόξαν, και θέλει καθίσει, και θέλει διοικήσει επί

του θρόνου Αυτού και θέλει είσθαι ιερεύς επί του θρόνου Αυτού.»

(Ζαχ. 6:12, 13.)

Η λειτουργία των θυσιών που απέβλεπε στο Χριστό πέρασε

πια. Αλλά τα μάτια των ανθρώπων στρέφονται τώρα στην αληθινή

Θυσία για την αμαρτία του κόσμου. Η επίγεια ιερατεία έληξε, αλλά

ατενίζουμε το Χριστό, το λειτουργό της Καινής Διαθήκης και «εις

αίμα καθαρισμού, το οποίον λαλεί καλύτερα παρά το του ΄Αβελ.»

(Εβρ. 12:24.) «Δεν ήτο πεφανερωμένη η εις τα άγια οδός, επειδή η

πρώτη σκηνή ίστατο έτι. . . . Ελθών δε ο Χριστός, αρχιερεύς των

μελλόντων αγαθών, δια της μεγαλυτέρας και τελειοτέρας σκηνής,

ουχί χειροποιήτου . . . δια του ιδίου Αυτού αίματος εισήλθεν άπαξ

εις τα άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωσιν.» (Εβρ. 9:8-12.)
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«΄Οθεν δύναται και να σώζη εντελώς τους προσερχομένους εις

τον Θεόν δι” Αυτού, ζών πάντοτε δια να μεσιτεύση υπέρ αυτών »
(Εβρ. 7:25.) Παρότι η τελετουργική υπηρεσία θα μεταφέρονταν από

τον επίγειο στον ουράνιο ναό, παρότι το αγιαστήριο και ο Μεγάλος

Αρχιερέας θα ήταν αόρατοι στα ανθρώπινα μάτια, οι μαθητές δεν

θα ζημίωναν όλα αυτά. Δεν θα επέρχονταν καμιά διακοπή στην

επικοινωνία τους, καμιά ελάττωση στη δύναμή τους εξαιτίας της

απουσίας του Σωτήρα. Ενώ ο Ιησούς λειτουργεί στο ουράνιο α-

γιαστήριο, εξακολουθεί να είναι με το Πνεύμα Του λειτουργός της

επίγειας εκκλησίας. Απομακρύνθηκε από τα φυσικά μάτια, αλλά η

υπόσχεση κατά την αναχώρησή Του εκπληρώνεται: «Και ιδού, Ε-

γώ είμαι μεθ” υμών πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του
αιώνος.» (Ματθ. 28:20.) Ενώ μεταβιβάζει την εξουσία Του σε κα-

τώτερους λειτουργούς, η ζωογόνος παρουσία Του είναι ακόμη με

την εκκλησία Του.[137]

«΄Εχοντες λοιπόν Αρχιερέα μέγαν, όστις διήλθε τους ουρανούς,

Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογίαν. Διότι δεν

έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήση εις τας ασθενείας

ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθ” ομοιότητα ημών, χωρίς
αμαρτίας. Ας πλησιάσωμεν λοιπόν μετά παρρησίας εις τον θρόνον

της χάριτος, δια να λάβωμεν έλεος, και να εύρωμεν χάριν πρός

βοήθειαν εν καιρώ χρείας.» (Εβρ. 4:14-16.)[138]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ιωάν. 3:1-17.

Ο Νικόδημος κατείχε μια υψηλή, εμπιστευτική θέση στο ιου-

δαϊκό έθνος. Με ανώτερη μόρφωση και με σπάνια χαρίσματα, α-

ποτελούσε τιμητικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. ΄Οπως άλλοι,

είχε και αυτός συγκινηθεί από τη διδασκαλία του Ιησού. Αν και

πλούσιος, μορφωμένος και κοινωνικά διακεκριμένος, είχε κερδηθεί

περιέργως από τον ταπεινό Ναζωραίο. Τα μαθήματα που πρόφεραν

τα χείλη του Σωτήρα είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση στον Νικόδη-

μοκαι επιθυμούσε να μάθει περισσότερα για αυτές τις θαυμάσιες

αλήθειες.

Η άσκηση της εξουσίας του Χριστού στον καθαρισμό του ναού

είχε διεγείρει την αποφασιστική εχθρότητα των ιερέων και των αρ-

χόντων. Φοβόταν τη δύναμη αυτού του ξένου. Τέτοια τόλμη από ένα

αφανή Γαλιλαίο δεν μπορούσε να γίνει ανεκτή. ΄Ηταν αποφασισμένοι

να θέσουν τέλος στο έργο Του. Αλλά δεν συμφωνούσαν όλοι με

το σκοπό αυτό. Μερικοί φοβόντουσαν να αντισταθούν σε έναν που

τόσο φανερά καθοδηγούταν από το Πνεύμα του Θεού. Θυμόταν

πως οι προφήτες του Θεού είχαν θανατωθεί επειδή επέπληξαν τους

αρχηγούς του Ισραήλ για τις αμαρτίες τους. Γνώριζαν ότι η υποδο-

ύλωση των Ιουδαίων σε ένα ειδωλολατρικό έθνος ήταν αποτέλεσμα

της πεισματικής άρνησής τους να δεχθούν τις επιπλήξεις του Θεού.

Φοβόντουσαν ότι συνωμοτώντας κατά του Ιησού, οι ιερείς και οι

άρχοντες θα ακολουθούσαν τα βήματα των πατέρων τους και θα

προξενούσαν νέες συμφορές στο έθνος. Ο Νικόδημος συμμερίζον-

ταν αυτά τα αισθήματα. Σε ένα συμβούλιο του Συνεδρίου, όταν το

θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η λήψη μέτρων κατά του Ιησού,

ο Νικόδημος συνέστησε προσοχή και διαλλακτικότητα. Ισχυρίστη-

κε ότι αν ο Θεός είχε δώσει πράγματι εξουσία στον Ιησού, ήταν

επικίνδυνο να απορρίψουν τις προειδοποιήσεις Του. Οι ιερείς δεν

τόλμησαν να παραβλέψουν τη συμβουλή του και προς στιγμή δεν

έλαβαν μέτρα εναντίον του Σωτήρα. [139]
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Από τότε που ο Νικόδημος είχε ακούσει τον Ιησού, μελέτησε

με μεγάλο ενδιαφέρον τις προφητείες σχετικά με το Μεσσία.΄Οσο

περισσότερο ερευνούσε, τόσο περισσότερο πείθονταν ότι Εκείνος

ήταν ο Αναμενόμενος. ΄Οπως και πολλοί άλλοι από το λαό του Ισ-

ραήλ λυπόντουσαν,έτσι και αυτός λυπόταν για τη βεβήλωση του

ναού. ΄Ηταν μάρτυρας της σκηνής όπου ο Ιησούς έδιωξε τους πω-

λητές και τους αγοραστές. Είδε τη θαυμάσια εκδήλωση της θεϊκής

δύναμης. Είδε το Σωτήρα να δέχεται τους φτωχούς και να θερα-

πεύει τους ασθενείς Είδε τα χαρούμενα βλέμματά τους και άκουσε

τις δοξολογίες τους. Δεν μπορούσε να αμφιβάλει ότι ο Ιησούς ο

Ναζωραίος ήταν ο Απεσταλμένος του Θεού.

Επιθυμούσε πολύ μια συνέντευξη με τον Ιησού, αλλά δίσταζε να

Τον συναντήσει φανερά. Θα ήταν πολύ υποτιμητικό για ένα άρχον-

τα των Ιουδαίων να φανερώσει τη συμπάθειά του σε ένα τόσο άσημο

δάσκαλο. Αν η επίσκεψή του γίνονταν γνωστή στο Συνέδριο, θα

προκαλούσε την περιφρόνηση και τη δημόσια καταγγελία τους. Α-

ποφάσισε να έχει μια ιδιαίτερη συνέντευξη, με τη δικαιολογία ότι αν

πήγαινε φανερά, θα ακολουθούσαν πολλοί άλλοι. Αφού ρώτησε και

πληροφορήθηκε τον τόπο όπου ο Ιησούς αποσύρονταν στο ΄Ορος

των Ελαιών, περίμενε μέχρι να αποκοιμηθεί όλη η πόλη και έπειτα

πήγε να Τον βρει.

Στην παρουσία του Χριστού ο Νικόδημος αισθάνθηκε μια πα-

ράξενη συστολή που προσπάθησε να καλύψει κάτω από ένα ύφος

αταραξίας και αξιοπρέπειας. «Ραββί,» είπε, «εξεύρομεν ότι από Θε-

ού ήλθες διδάσκαλος διότι ουδείς δύναται να κάμνη τα σημεία ταύτα

τα οποία σύ κάμνεις, εάν δεν ήναι ο Θεός μετ” αυτού.» Αναφέρον-
τας τα σπάνια χαρίσματα του Ιησού σαν δασκάλου και επίσης τη

θαυμάσια δύναμή Του να κάνει θαύματα, ήλπιζε να προλειάνει το

έδαφος για τη συνέντευξη. Τα λόγια του είχαν σκοπό να εκφράσουν

εμπιστοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα εξέφρασαν απιστία. Δεν

αναγνώρισαν τον Ιησού σαν Μεσσία, αλλά μόνο σαν ένα δάσκαλο

απεσταλμένο από το Θεό.

Αντί να ανταποκριθεί ς” αυτό το χαιρετισμό ο Ιησούς βύθι-
σε το βλέμμα Του στο συνομιλητή Του, σαν να διάβαζε τα βάθη

της ψυχής του. Με την απεριόριστη σοφία Του είδε μπροστά Του

έναν ερευνητή της αλήθειας. Γνώριζε το σκοπό της επίσκεψης και

με την επιθυμία Του να εδραιώσει περισσότερο την πεποίθηση που

βρίσκονταν στη διάνοια του ακροατή Του, μπήκε κατευθείαν στο
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θέμα λέγοντας με σοβαρότητα μα και με καλοσύνη: «Αληθώς, αλη- [140]

θώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την

βασιλείαν του Θεού.» (Ιωάν. 3:3.)

Ο Νικόδημος είχε έρθει στον Κύριο, σκεπτόμενος να ξεκινήσει

μια σχετική συζήτηση μαζί Του, αλλά ο Ιησούς έθεσε μπροστά

Του κατευθείαν τις θεμελιώδεις αρχές της αλήθειας. Είπε στο Νι-

κόδημο: «Δεν σου χρειάζονται τόσο οι θεωρητικές γνώσεις, όσο

η πνευματική αναγέννηση. Δεν χρειάζεσαι να ικανοποιήσεις την

περιέργειά σου, αλλά να αποκτήσεις μια νέα καρδιά. Πρέπει να δε-

χτείς μια καινούργια ζωή από ψηλά πριν μπορέσεις να καταλάβεις

τα ουράνια πράγματα. Μέχρι να γίνει αυτή η αλλαγή που θα ανα-

νεώσει τα πάντα, η συζήτηση μαζί Μου για την εξουσία και την

αποστολή Μου δεν πρόκειται να σου προσφέρει κανένα καλό προς

την σωτηρία.»

Ο Νικόδημος είχε ακούσει το κήρυγμα του Ιωάννη του Βα-

πτιστή σχετικά με τη μετάνοια και το βάπτισμα. Επίσης, έδειχνε

στο λαό Εκείνον ο οποίος θα βάπτιζε με το ΄Αγιο Πνεύμα. Μόνος

του έβλεπε την έλλειψη πνευματικής διαύγειας στους Ιουδαίους και

τους είχε κυριεύσει σε μεγάλο βαθμό ο φανατισμός και η κοσμική

φιλοδοξία. ΄Ηλπιζε ότι η κατάσταση θα βελτιώνονταν με την έλευση

του Μεσσία.Παρόλα αυτά το ενδοσκοπικό κήρυγμα του Βαπτιστή

απέτυχε να του δημιουργήσει τη συναίσθηση της αμαρτίας. ΄Ηταν

φανατικός Φαρισαίος και μακάριζε τον εαυτό του για τα καλά του

έργα. Τον εκτιμούσαν πολύ για τη φιλανθρωπία του καθώς και τη

γενναιοδωρία που επιδείκνυε στην συντήρηση του ναού. Αισθάνον-

ταν ότι έχει εξασφαλισμένη με το μέρος του την εύνοια του Θεού.

Η σκέψη μιας βασιλείας τόσο αγνής που να μπορεί να την δει στην

παρούσα του κατάσταση, τον εξέπληξε.

Η εικόνα της αναγέννησης που ο Ιησούς μεταχειρίστηκε δεν

ήταν εντελώς άγνωστη για το Νικόδημο. Προσήλυτοι από τον ει-

δωλολατρικό κόσμο της ιουδαϊκή πίστης, συχνά συγκρίνονταν με

νεογέννητα βρέφη. Επομένως όφειλε να καταλάβει ότι τα λόγια του

Χριστού δεν έπρεπε να ληφθούν στην κυριολεκτική τους έννοια.

Εξαιτίας της καταγωγής του, όντας Ισραηλίτης, έβλεπε με βεβαι-

ότητα τον εαυτό του στη βασιλεία του Θεού. Δεν αισθάνονταν την

ανάγκη της μετάλλαξης. Σε αυτό αποδίδεται η έκπληξή του για τα

λόγια του Σωτήρα. Η άμεση εφαρμογή των λόγων στον ίδιο του

τον εαυτό, τον εκνεύριζε. Η υπερηφάνεια του Φαρισαίου συναγω-
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νίζονταν μέσα του με την ειλικρινή επιθυμία της αναζήτησης της

αλήθειας. Απόρησε που ο Χριστός του μίλησε με τον τρόπο αυτό

χωρίς να σεβαστεί τη θέση του σαν άρχοντα του Ισραήλ.[141]

Παραξενεμένος με τη διατήρηση της ψυχραιμίας του, απάντησε

στο Χριστό με γεμάτα ειρωνεία λόγια: «Πως γίνεται άνθρωπος να

γεννηθή γέρων ών·» ΄Οπως συμβαίνει με πολλούς, όταν η αιχμηρή

αλήθεια μιλάει στη συνείδηση, ο Νικόδημος διαπίστωσε το γεγονός

ότι ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται τα πράγματα του Πνεύματος

του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτε μέσα του που να ανταποκρίνεται

στα πνευματικά ζητήματα. «Διότι τα πνευματικά πνευματικώς ανα-

κρίνονται.»

Αλλά ο Σωτήρας δεν αντιμετώπισε την αντιλογία του με αντιλο-

γία. ΄Ηρεμος και διακριτικός, δείχνοντας ψηλά με το χέρι, εξήγησε

καλύτερα ακόμη την αλήθεια που είχε προφέρει: «Αληθώς, αληθώς

σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύνα-

ται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.» Ο Νικόδημος γνώριζε

ότι ο Χριστός αναφέρονταν στο βάπτισμα με το νερό και στην α-

ναγέννηση της καρδιάς με το Πνεύμα του Θεού. ΄Ηταν βέβαιος ότι

βρίσκονταν στην παρουσία Εκείνου τον οποίο ο Ιωάννης ο Βαπτι-

στής είχε αναγγείλει.

Ο Ιησούς συνέχισε: «Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι

σάρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα.» Εκ

φύσεως η καρδιά είναι πονηρή και «τις δύναται να εξάξη καθαρόν

από ακαθάρτου· Ουδείς.» (Ιώβ 14:4.) Καμιά ανθρώπινη ανακάλυ-

ψη δεν μπορεί να βρει θεραπεία για την αμαρτωλή ψυχή. «Διότι το

Φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν επειδή εις τον νόμον

του Θεού δεν υποτάσσεται αλλ” ουδέ δύναται.» (Ρωμ. 8:7.) «Δι-
ότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι,

πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι.» (Ματθ. 15:19.) Η

πηγή της καρδιάς πρέπει να καθαριστεί πριν τα ρυάκια γίνουν καθα-

ρά. ΄Οποιος προσπαθήσει να φτάσει τον Ουρανό με τα δικά του έργα

διαφυλάττοντας το νόμο, προσπαθεί να επιτύχει το ακατόρθωτο.

Δεν είναι ασφαλής εκείνος που έχει απλώς μια επίσημη θρησκεία,

μια μορφή ευσεβείας. Η χριστιανική ζωή δεν είναι η τροποποίηση ή

η βελτίωση της παλιάς, αλλά η μετάλλαξη της ανθρώπινης φύσης.

Είναι ο θάνατος του εγώ και της αμαρτίας, μια εντελώς νέα ζωή.

Αυτή η αλλαγή επιτυγχάνεται μόνο με την αποτελεσματική ενέργεια

του Αγίου Πνεύματος.
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Επειδή ο Νικόδημος δεν μπορούσε ναακόμη καταλάβει, ο Ιησούς

χρησιμοποίησε τον άνεμο για να διευκρινίσει αυτό που ήθελε να πει:

«Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά

δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει ούτως είναι πάς όστις

εγεννήθη εκ Πνεύματος.» [142]

Ο άνεμος ακούγεται ανάμεσα στα κλαδιά των δένδρων και κάνει

να θροΐζουν άνθη και φύλλα. Είναι όμως αόρατος και κανείς δεν

ξέρει ούτε από που έρχεται ούτε και που πηγαίνει. Το ίδιο συμβα-

ίνει και με το έργο του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά. Δεν μπορεί

να εξηγηθεί περισσότερο από ότι οι κινήσεις του ανέμου. Ο άνθρω-

πος δεν μπορεί να προσδιορίσει ακριβώς το χρόνο και τον τόπο ή

να περιγράψει τις περιστάσεις που μεσολάβησαν για την μετάλλαξη

του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει αναγεννηθεί. Με μιαα-

όρατη ενέργεια σαν τον άνεμο, ο Χριστός εργάζεται συνεχώς στην

καρδιά. Λίγο-λίγο χωρίς ίσως να το συναισθάνεται, η ψυχή δέχεται

εντυπώσεις που την έλκουν προς το Χριστό, μελετά τη Γραφή ή

ακούει το λόγο του Θεού από τον ιεροκήρυκα. Ξαφνικά, καθώς το

Πνεύμα παρεμβάλλει μια αμεσότερη έκκληση, η ψυχή παραδίδεται

ευχαρίστως στον Ιησού. Πολλοί το ονομάζουν ξαφνική αναγέννη-

ση, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας μακρόπνοης προσπάθειας του

Αγίου Πνεύματος. Είναι μια υπομονητική, παρατεταμένη εξέλιξη.

Ενώ ο άνεμος είναι αόρατος, τα αποτελέσματά του είναι ορα-

τά και αισθητά. ΄Ετσι το έργο του Πνεύματος αποκαλύπτεται στην

καρδιά με την κάθε πράξη εκείνου ο οποίος αισθάνεται τη δύναμή

Του. ΄Οταν το Πνεύμα του Θεού κατακτά την καρδιά, μεταβάλλει

τη ζωή. Οι πονηρές σκέψεις απωθούνται, οι αμαρτωλές πράξεις α-

ποκρούονται. Αγάπη, ταπεινοφροσύνη και ειρήνη παίρνουν τη θέση

του θυμού, του μίσους και της έριδας. Η χαρά διαδέχεται τη λύπη

και στη φυσιογνωμία αντανακλάται το φώς του Ουρανού. Κανείς

δεν βλέπει το χέρι που σηκώνει το φορτίο ή το φώς που κατεβαίνει

από τις αυλές του Ουρανού. Η ευλογία έρχεται όταν με πίστη πα-

ραχωρούμε την καρδιά μας στο Θεό. Τότε η αόρατη εκείνη δύναμη

δημιουργεί από τον άνθρωπο μια νέα ύπαρξη κατά την εικόνα του

Θεού.

Είναι αδύνατο η περιορισμένη διάνοια να κατανοήσει το έργο της

απολύτρωσης. Το μυστήριό της υπερβαίνει την ανθρώπινη γνώση.

Εκείνος όμως που περνά από το θάνατο στη ζωή, ξέρει ότι είναι

μια θεϊκή πραγματικότητα. Την αρχή της απολύτρωσης πρέπει να
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τη γνωρίσουμε τώρα, σε αυτή τη ζωή, με μια προσωπική πείρα. Τα

αποτελέσματά της όμως φτάνουν μέχρι τους ατελεύτητους αιώνες.

Ενώ ο Ιησούς μιλούσε, μερικές αναλαμπές της αλήθειας κα-

τόρθωσαν να εισχωρήσουν στη σκέψη του Ισραηλίτη άρχοντα. Η

απαλυντική και υποτακτική επιρροή του Αγίου Πνεύματος επέδρα-

σε στην καρδιά του. Μολαταύτα δεν κατανόησε εντελώς τα λόγια[143]

του Σωτήρα. Δεν του έκανε τόση εντύπωση η ανάγκη της αναγέν-

νησης, αλλά ο τρόπος της πραγματοποίησης. Με απορία ρώτησε:

«Πως δύνανται να γείνωσι ταύτα·»

«Σύ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ, και ταύτα δεν εξεύρεις·»

ρώτησε ο Ιησούς. Ασφαλώς ένας άνθρωπος στον οποίο είχε ανα-

τεθεί η θρησκευτική διαπαιδαγώγηση του λαού δεν δικαιολογείται

να αγνοεί τόσο σπουδαίες διδασκαλίες. Τα λόγια του Χριστού ήταν

ένα μάθημα για το Νικόδημο που έπρεπε να αισθάνεται μειωμένος

για την πνευματική του άγνοια, αντί να ερεθίζεται από τα απλά

λόγια της αλήθειας. Ο Χριστός μίλησε με τόση επισημότητα και

αξιοπρέπεια, ο τόνος και το βλέμμα Του εξέφραζαν μια τόση θερ-

μή αγάπη, που ο Νικόδημος δεν προσβλήθηκε, διαπιστώνοντας την

ταπεινωτική του θέση.

΄Οταν όμως ο Χριστός εξήγησε ότι η αποστολή Του πάνω στη

Γή ήταν να ιδρύσει μια πνευματική και όχι πρόσκαιρη βασιλεία, ο

ακροατής Του θορυβήθηκε. Βλέποντας την ανησυχία του ο Ιησούς

πρόσθεσε: «Εάν τα επίγεια σας είπον, και δεν πιστεύητε, πώς, εάν

σας είπω τα επουράνια, θέλετε πιστεύσει·» Αν ο Νικόδημος δεν

μπορούσε να δεχτεί τη διδασκαλία του Χριστού που αφορούσε το

έργο της χάρης στην καρδιά, πως θα μπορούσε να καταλάβει τη

φύση της ένδοξης ουράνιας βασιλείας Του· Αφού δεν καταλάβαινε

τη φύση του έργου του Χριστού στη Γή, δεν μπορούσε να καταλάβει

το έργο Του στον Ουρανό.

Οι Ιουδαίοι τους οποίους ο Χριστός είχε διώξει από το ναό,

ισχυρίζονταν ότι ήταν παιδιά του Αβραάμ. Ωστόσο, έφυγαν από

την παρουσία του Σωτήρα, γιατί δεν μπορούσαν να αντικρύσουν τη

δόξα του Θεού που εκδηλώθηκε στην όψη Του. Με αυτό απέδει-

ξαν ότι δεν ήταν κατάλληλοι να συμμετέχουν στις ιεροτελεστίες

του ναού με τη χάρη του Θεού. Φρόντιζαν με ζήλο να διατηρο-

ύν μια εξωτερική μορφή αγιότητας, αλλά αμελούσαν την αγιότητα

της καρδιάς. Ενώ ήταν προσκολλημένοι στο γράμμα του νόμου,

παραβίαζαν συνεχώς το πνεύμα του. Χρειάζονταν μια τέλεια αλ-
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λαγή, αυτή ακριβώς που ο Χριστός εξήγησε στο Νικόδημο.Μια

νέα ηθικοπλαστική γέννηση, μια κάθαρση από την αμαρτία και μια

ανανέωση της γνώσης και της αγιοσύνης.

Η τυφλότητα του Ισραήλ ως προς το έργο της αναγέννησης δεν

ήταν δικαιολογημένος. Εμπνεόμενος από το ΄Αγιο Πνεύμα, ο Ησαΐας

είχε γράψει: «Πάντες το όντι εγείναμεν ος ακάθαρτον πράγμα και

πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ος ρυπαρόν ιμάτιον.» (Ης. 64:6.) Ο [144]

Δαβίδ προσεύχονταν: «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, Θεέ και

πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου.» (Ψαλμ 51:10.) Και μέσω του

Ιεζεκιήλ είχε δοθεί η υπόσχεση: «Θέλω δώσει εις εσας καρδίαν

νέαν και πνεύμα νέον θέλω εμβάλει εν υμίν, και αποσπάσας την

λιθίνην καρδίαν από της σαρκός σας, θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν

σαρκίνην. Και θέλω εμβάλει εν υμίν το Πνεύμα Μου και σας κάμει

να περιπατήτε εν τοις διατάγμασί Μου, και να φυλάττητε τας κρίσεις

Μου, και να εκτελήτε αυτάς.» (Ιεζ. 36:26, 27.)

Ο Νικόδημος είχε διαβάσει τις περικοπές αυτές με σκοτισμένο

νου αλλά τώρα άρχισε να καταλαβαίνει το νόημά τους. ΄Εβλεπε ότι

και η πιο αυστηρή υπακοή μόνο στο γράμμα του νόμου, όπως ε-

φαρμόζονταν στην εξωτερική ζωή του ατόμου, δεν μπορούσε να

χορηγήσει στον άνθρωπο το δικαίωμα της εισόδου του στον Ουρα-

νό. Στα μάτια των ανθρώπων η ζωή του παρουσιάζονταν δίκαια και

έντιμη, ενώ στην παρουσία του Χριστού αισθάνονταν ότι η καρδιά

του ήταν ακάθαρτη και η ζωή του ανόσια

Ο Νικόδημος προσελκύστηκε στο Χριστό. Καθώς ο Σωτήρας

του εξηγούσε την αναγέννηση, ο άρχοντας επιθυμούσε να δει αυτή

την αλλαγή στον εαυτό του. Με ποιά μέσα μπορούσε να πραγματο-

ποιηθεί· Ο Ιησούς μάντεψε την ερώτηση και απάντησε: «Καθώς ο

Μωϋσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτω πρέπει να υψωθή και ο

Υιός του ανθρώπου δια να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις Αυτόν,

αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.»

Τώρα ο Νικόδημος βρέθηκε σε γνώριμο έδαφος. Το υψωμένο

φίδι, σαν σύμβολο, εξηγούσε καθαρά την αποστολή του Σωτήρα.

΄Οταν ο λαός του Ισραήλ πέθαινε από το δάγκωμα των φλογερών

φιδιών, ο Θεός υπέδειξε στο Μωυσή να κατασκευάσει ένα χάλκι-

νο φίδι και να το τοποθετήσει ψηλά, στη μέση του καταυλισμού.

Τότε, κυκλοφόρησε στο στρατόπεδο η είδηση ότι όλοι όσοι θα

έστρεφαν το βλέμμα στο φίδι θα ζούσαν. Ο λαός ήξερε καλά ότι το

φίδιδεν είχε τη δύναμη να τους βοηθήσει. ΄Ηταν ένα σύμβολο του
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Χριστού. ΄Οπως το ομοίωμα κατασκευασμένο κατά τη μορφή των

θανατηφόρων φιδιών υψώθηκε για να τους θεραπεύσει, έτσι και

Αυτός έγινε «ομοίωμα σαρκός αμαρτίας» (Ρωμ. 8:3), για να γίνει ο

Λυτρωτής τους. Πολλοί Ισραηλίτες θεωρούσαν τις τελετουργικές

θυσίες σαν να είχαν οι ίδιες δύναμη να τους ελευθερώσουν από την

αμαρτία. Ο Θεός ήθελε να τους διδάξει ότι αυτές δεν είχαν περισ-

σότερη δύναμη από ότι το χάλκινο φίδι. Οι θυσίες χρησίμευαν για

να κατευθύνουν τη σκέψη τους στο Σωτήρα. Είτε για τη θεραπε-

ία των πληγών τους είτε για την άφεση των αμαρτιών τους, μόνοι[145]

τους οι άνθρωποι δεν μπορούσαν μόνοι τους να κάνουν τίποτε πε-

ρισσότερο παρά να δείχνουν πίστη στο Δώρο του Θεού. Σε Αυτό

έπρεπε να στρέψουν το βλέμμα και να ζήσουν.

Πιθανόν εκείνοι που είχαν δαγκωθεί από τα φίδια να καθυστε-

ρούσαν να κοιτάξουν στο σύμβολο. Πιθανόν να αμφισβητούσαν την

αποτελεσματικότητα του χάλκινου εκείνου συμβόλου. Μπορούσαν

να ζητήσουν μια επιστημονική εξήγηση. Δεν δόθηκε όμως καμία

εξήγηση. ΄Επρεπε να δεχτούν το λόγο του Θεού για αυτούς από το

Μωυσή. Αν αρνούνταν να κοιτάξουν θα πέθαιναν.

Η ψυχή δεν φωτίζεται με συζητήσεις και με διενέξεις. Πρέπει να

ατενίσουμε την θεία χάρη και να ζήσουμε. Ο Νικόδημος έμαθε το

μάθημα και το έφερε μαζί του. Ερεύνησε τη Γραφή με ένα καινούρ-

γιο τρόπο, όχι για θεωρητική συζήτηση αλλά για τη πραγμάτωση

της ψυχής του. ΄Αρχισε να βλέπει τη βασιλεία των Ουρανών καθώς

υποτάσσονταν στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος.

Σήμερα υπάρχουν χιλιάδες οι οποίοι έχουν ανάγκη να μάθουν

την ίδια αλήθεια που διδάχτηκε ο Νικόδημος από το υψωμένο φίδι.

Βασίζονται στην υπακοή τους στο νόμο του Θεού για να εξασφα-

λίσουν την εύνοιά Του. ΄Οταν παροτρύνονται να δουν τον Ιησού και

να πιστέψουν ότι τους σώζει με τη χάρη Του, αναφωνούν: «Πως

δύνανται να γείνωσι ταύτα·»

΄Οπως ο Νικόδημος, πρέπει και εμείς να έχουμε τη θέληση να

εισέλθουμε στη ζωή με τον ίδιο τρόπο σαν να είμαστε μπροστάρη-

δες των αμαρτωλών. Εκτός από το Χριστό «ούτε όνομα άλλο είναι

υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, δια του οπο-

ίου πρέπει να σωθώμεν.» (Πράξ. 4:12.) Με την πίστη δεχόμαστε

τη χάρη του Θεού αλλά η πίστη δεν μας σώζει. Αυτή δεν αποδίδει

τίποτε. Είναι απλώς το χέρι με το οποίο πιάνουμε το Χριστό και

οικειοποιούμαστε τις αρετές Του, τη θεραπεία από την αμαρτία.
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Ούτε και να μετανοήσομε μπορούμε ακόμη χωρίς τη βοήθεια του

Πνεύματος του Θεού. Η Γραφή λέει για το Χριστό: «Τούτον ο Θε-

ός ύψωσε δια της δεξιάς Αυτού αρχηγόν και Σωτήρα, δια να δώση

μετάνοιαν εις τον Ισραήλ και άφεσιν αμαρτιών.» (Πράξ. 5:31.) Η

μετάνοια προέρχεται από το Χριστό όπως ακριβώς και η συγχώρη-

ση.

Πως λοιπόν μπορούμε θα σωθούμε· «Καθώς ο Μωϋσής ύψωσε

τον όφιν εν τη ερήμω,» έτσι υψώθηκε και ο Υιός του ανθρώπου, και

όποιος απατηθεί και δαγκωθεί από το φίδι [του κακού,] μπορεί να

στρέψει ψηλά το βλέμμα και να ζήσει. «Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο

αίρων την αμαρτίαν του κόσμου.» (Ιωάν. 1:29.) Το φώς που απαυ-

γάζει από το σταυρό, αποκαλύπτει την αγάπη του Θεού. Η αγάπη

Του ελκύει ς ” Αυτόν. Αν δεν αντιδράσουμε σε αυτή την έλξη, θα [146]
οδηγηθούμε στα πόδια του σταυρού, μετανοημένοι για τις αμαρτίες

μας που σταύρωσαν το Σωτήρα. Τότε, το Πνεύμα του Θεού μέσω

της πίστης δημιουργεί μια νέα ζωή στην ψυχή. Οι σκέψεις και οι

επιθυμίες υποτάσσονται στο θέλημα του Χριστού. Η καρδιά και η

διάνοια, δημιουργούνται ξανά σύμφωνα με την εικόνα Εκείνου ο

οποίος εργάζεται μέσα μας για να καθυποτάξει τα πάντα στον εαυ-

τό Του. Τότε, ο νόμος του Θεού γράφεται στη διάνοια και στην

καρδιά και μπορούμε να αναφωνήσουμε μαζί με το Χριστό: «Χαίρω,

Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά Σου.» (Ψαλμ. 40:8.)

Στη συνομιλία Του με το Νικόδημο ο Ιησούς εξέθεσε το σχέδιο

της σωτηρίας και την αποστολή Του στον κόσμο. Σε καμιά μετα-

γενέστερη ομιλία Του δεν εξήγησε τόσο λεπτομερώς, βήμα προς

βήμα, το έργο που πρέπει να γίνει στην καρδιά όλων εκείνων που

θέλουν να κληρονομήσουν τη βασιλεία των Ουρανών. Βρισκόμε-

νος ακόμη στην αρχή της διακονίας Του απεκάλυψε την αλήθεια

αυτή σε ένα μέλος του Συνεδρίου, σε ένα πνεύμα επιδεκτικό για

μάθηση, σε έναν που είχε οριστεί διδάσκαλος του λαού. Οι άρχον-

τες του λαού δεν καλοδέχθηκαν το φώς. Ο Νικόδημος έκρυψε την

αλήθεια στην καρδιά του και για τρία χρόνια δεν υπήρχε σχεδόν

φαινομενικός καρπός.

Ο Ιησούς γνώριζε το έδαφος όπου είχε ρίξει το σπόρο. Τα λόγια

που ειπώθηκαν τη νύχτα πάνω σε ένα ερημικό βουνό, δεν πήγαν

χαμένα. Για ένα διάστημα ο Νικόδημος δεν ομολόγησε δημόσια

την πίστη του στο Χριστό, αλλά παρακολουθούσε τη ζωή Του και

μελετούσε προσεκτικά τις διδασκαλίες Του. Στη σύγκληση του
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Συνεδρίου επανειλημμένα ματαίωσε τα εναντίον Του εξολοθρευτι-

κά σχέδια των ιερέων. ΄Οταν στο τέλος ο Ιησούς υψώθηκε στο

σταυρό, τότε ο Νικόδημος θυμήθηκε τη διδασκαλία στο ΄Ορος των

Ελαιών: «Καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτω

πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου δια να μη απολεσθή πας ο

πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.» Το φώς της μυ-

στικής εκείνης συνέντευξης φώτισε το σταυρό πάνω στο Γολγοθά

και ο Νικόδημος διέκρινε στον Ιησού τον Λυτρωτή του κόσμου.

Μετά την ανάληψη του Κυρίου, όταν οι μαθητές σκορπίσθηκαν

με τους διωγμούς, ο Νικόδημος αποκαλύφτηκε με θάρρος. Χρησι-

μοποίησε την περιουσία του για να υποστηρίξει την εκκλησία στα

σπάργανά της, μια εκκλησία που οι Ιουδαίοι δεν περίμεναν να επι-

ζήσει μετά το θάνατο του Χριστού. Σε καιρό κινδύνου, ο άλλοτε

επιφυλακτικός και δύσπιστος αυτός άνθρωπος έγινε σταθερός σαν

βράχος, ενθαρρύνοντας την πίστη των μαθητών και παρέχοντας τα[147]

μέσα για την εξάπλωση του έργου του Ευαγγελίου. Χλευάστηκε

και διώχθηκε από εκείνους που άλλοτε τον σέβονταν. ΄Εγινε φτω-

χός σε κοσμικά αγαθά. Μολαταύτα η πίστη του είχε ως αρχή της

την νυχτερινή συνομιλία με τον Ιησού, έμεινε ακλόνητη.

Ο Νικόδημος εξιστόρησε εκείνη τη συνέντευξη στον Ιωάννη

και αυτός την καταχώρησε με την πένα του για τη διδασκαλία ε-

κατομμυρίων ανθρώπων. Οι αλήθειες που δίδαξε ο Χριστός έχουν

τόση σπουδαιότητα σήμερα όσο είχαν και εκείνη τη σπουδαία νύχτα

στο σκιερό βουνό, όταν ο Ιουδαίος νομικός ήρθε να μάθει την οδό

της ζωής από τον ταπεινό Γαλιλαίο Δάσκαλο.[148]



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 18—«ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΑΥΞΑΝΗ»

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ιωάν. 3:22-36.

Για ένα διάστημα η επιρροή του Ιωάννη του Βαπτιστή επάνω

στο έθνος υπερέβαινε την επιρροή των ιερέων, των νομικών και

των αρχόντων. Αν είχε εξαγγελθεί ο ίδιος ως Μεσσίας και είχε

προκαλέσει επανάσταση εναντίον της Ρώμης, οι ιερείς και ο λαός

θα είχαν συγκεντρωθεί κάτω από το λάβαρό του. Κάθε τι που αν-

ταποκρίνεται στη φιλοδοξία των κοσμικών κατακτητών, ο Σατανάς

ήταν πρόθυμος να το παρουσιάσει στον Ιωάννη Αλλά ο Ιωάννης

με όλη την αδιαφιλονίκητη υπεροχή του, απέρριψε με σθεναρότητα

την εκθαμβωτική δωροδοκία. Την προσοχή που είχε συγκεντρωθεί

στο άτομό του την έστρεψε σε κάποιον ΄Αλλον.

Και τότε παρατήρησε το κύμα της δημοτικότητας να απομα-

κρύνεται από αυτόν και να στρέφεται στο Σωτήρα. Κάθε μέρα τα

πλήθη γύρω του λιγόστευαν. ΄Οταν ο Ιησούς ήρθε από την Ιερουσα-

λήμ στην περιοχή του Ιορδάνη, τα πλήθη συγκεντρώθηκαν να Τον

ακούσουν. Ο αριθμός των μαθητών Του κάθε μέρα αυξάνονταν.

Πολλοί είχαν έρθει για να βαπτισθούν και ενώ ο ΄Ιδιος δεν βάπτιζε,

παραχώρησε στους μαθητές Του το δικαίωμα του να βαπτίζουν.

Με αυτό επισφράγισε την αποστολή του προδρόμου Του. Αλλά οι

μαθητές του Ιωάννη έβλεπαν με ζηλοτυπία την αυξανόμενη δημοτι-

κότητα του Ιησού. ΄Ηταν έτοιμοι να επικρίνουν το έργο Του και δεν

άργησαν να βρουν την ευκαιρία. ΄Ενα ζήτημα δημιουργήθηκε ανάμε-

σα ς” αυτούς και στους Ιουδαίους για το αν το βάπτισμα ωφελούσε
στον καθαρισμό της ψυχής από την αμαρτία. Ισχυρίζονταν ότι το

βάπτισμα του Ιησού διέφερε ουσιαστικά από το βάπτισμα του Ιωάν-

νη. Σε λίγο άρχισαν να φιλονικούν με τους μαθητές του Χριστού

για την καταλληλότητα των λέξεων που ενδείκνυται να χρησιμο-

ποιούνται για το βάπτισμα, και στο τέλος έφθασαν να αμφισβητούν

και αυτό ακόμη το δικαίωμα των μαθητών και να βαπτίζουν κα-

θόλου. [149]
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Οι μαθητές του Ιωάννη ήρθαν ς” αυτόν με τα παράπονά τους
λέγοντας: «Ραββί, Εκείνος όστις ήτο μετά σου πέραν του Ιορδάνου,

εις τον οποίον συ εμαρτΰρησας, ιδού Ούτος βαπτίζει, και πάντες

έρχονται πρός Αυτόν.» Με τα λόγια αυτά ο Σατανάς έφερνε τον

Ιωάννη σε πειρασμό. Αν και η αποστολή του πλησίαζε να λήξει, ο

Ιωάννης θα μπορούσε ακόμη να εμποδίσει το έργο του Χριστού. Αν

ένοιωθε οίκτο για τον εαυτό του και έβλεπε την αντικατάστασή του

με πικρία ή απογοήτευση, θα είχε σπείρει το σπόρο της διχόνοιας,

θα είχε ενθαρρύνει το φθόνο και τη ζήλεια και θα είχε εμποδίσει

σοβαρά την πρόοδο του ευαγγελίου.

Από φυσικού του ο Ιωάννης έφερε τα κοινά σε όλους τους

ανθρώπους ελαττώματα και αδυναμίες. Το άγγιγμα όμως της θε-

ίας αγάπης τον είχε μεταμορφώσει. Παρέμεινε σε μια ατμόσφαιρα

αμόλυντη από τον εγωισμό και τη φιλοδοξία και κατόρθωσε να προ-

σπεράσει το μίασμα της ζήλειας. Δεν εκδήλωσε συμπάθεια για τη

δυσαρέσκεια των μαθητών του, αλλά έδειξε πόσο βαθειά είχε κατα-

λάβει τη σχέση του με το Μεσσία και με πόση χαρά υποδέχον-ταν

Αυτόν για τον οποίο είχε ετοιμάσει το δρόμο.

Είπε: «Δεν δύναται ο άνθρωπος να λαμβάνη ουδέν, εάν δεν ήναι

δεδομένον εις αυτόν εκ του ουρανού. Σείς αυτοί είσθε μάρτυρές μου

ότι είπον, Δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά είμαι απεσταλμένος έμ-

προσθεν Εκείνου ΄Οστις έχει την νύμφην, είναι νυμφίος ο δε φίλος

του νυμφίου, ο ιστάμενος και ακούων Αυτόν, χαίρει καθ” υπερβο-
λήν δια την φωνήν του νυμφίου.» Ο Ιωάννης παρουσιάσθηκε ως

φίλος που πληρούσε το ρόλο του μεσάζοντα μεταξύ των μελλο-

νύμφων και έκανε τις σχετικές προετοιμασίες για το γάμο. ΄Οταν ο

γαμπρός έπαιρνε τη νύφη του, η αποστολή του φίλου έληγε. Χαίρον-

ταν για την ευτυχία εκείνων στων οποίων την ένωση είχε συμβάλει.

΄Ετσι και ο Ιωάννης είχε κληθεί για να κατευθύνει το λαό προς τον

Ιησού και γεύθηκε τη χαρά να γνωρίσει από κοντά την επιτυχία

του έργου του Σωτήρα. Είπε: «Αύτη λοιπόν η χαρά η δική μου

επληρώθη, Εκείνος πρέπει να αυξάνη, εγώ δε να ελαττώνωμαι.»

Προσβλέποντας με πίστη στο Λυτρωτή, ο Ιωάννης είχε φθάσει

στο ύψος της αυταπάρνησης. Δεν επιζητούσε να ελκύσει τους αν-

θρώπους στον εαυτό του, αλλά κατεύθυνε τις σκέψεις τους όλο

και ψηλότερα μέχρι που να βρουν ανάπαυση στον Αμνό του Θεού

Αυτός ήταν μόνο μια φωνή, «φωνή βοώντος εν τη ερήμω.» Τώρα
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με χαρά δέχονταν τη σιωπή και την αφάνεια, ώστε τα μάτια όλων

να μπορούν να στραφούν στο Φώς της ζωής. [150]

΄Οσοι δέχονται με ειλικρίνεια την πρόσκλησή τους ως αγγελιο-

φόροι του Θεού, δεν επιζητούν τιμές για τον εαυτό τους. Η αγάπη

για τον εαυτό τους θα κερδίσει την αγάπη τους για το Χριστό. Κα-

νένας ανταγωνισμός δεν θα αμαυρώσει το πολύτιμο έργο του ευαγ-

γελίου. Θα αναγνωρίσουν ότι το έργο τους είναι να διακηρύξουν,

«Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου,» όπως

έκανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. (Ιωάν. 1:29.) Θα εξυψώσουν τον Ι-

ησού, και μαζί με Αυτόν ολόκληρη η ανθρωπότητα θα εξυψωθεί.

«Διότι ούτω λέγει ο ΄Υψιστος και ο Υπέρτατος, ο κατσικών την

αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι Ο ΄Αγιος Εγώ κατοικώ εν

υψηλοίς και εν αγίω τόπω και μετά του συντετριμμένου την καρ-

δίαν, και του ταπεινού το πνεύμα, δια να ζωοποιώ το πνεύμα των

ταπεινών, και να ζωοποιώ την καρδίαν των συντετριμμένων.» (Ης.

57:15.)

Η ψυχή του προφήτη, απαλλαγμένη από τον εγωισμό, γέμισε με

θεϊκό φώς. Δίνοντας τη μαρτυρία του για τη δόξα του Σωτήρα, τα

λόγια του ήταν σχεδόν πανομοιότυπα με τα λόγια του Χριστού στη

συνέντευξή Του με το Νικόδημο. Ο Ιωάννης είπε: «Ο ερχόμενος

άνωθεν, είναι υπεράνω πάντων ο ών εκ της γής, εκ της γής είναι,

και εκ της γής λαλεί ο ερχόμενος εκ του ουρανού, είναι υπεράνω

πάντων. . . . Διότι Εκείνος τον οποίον απέστειλεν ο Θεός, τους

λόγους του Θεού λαλείεπειδή ο Θεός δεν δίδει εις Αυτόν Πνεύμα

με μέτρον.» Ο Χριστός μπορούσε να πει: «Δεν ζητώ το θέλημα το

Εμόν, αλλά το θέλημα του πέμψαντός Με Πατρός. » (Ιωάν. 5:30.)

Για Αυτόν έχει λεχθεί: «Ηγάπησας δικαιοσύνην, και εμίσησας ανο-

μίαν δια τούτο έχρισέ Σε ο Θεός, ο Θεός Σου, έλαιον αγαλλιάσεως

υπέρ τους μετόχους Σου.» (Εβρ. 1:9.) Ο Πατέρας «δεν δίδει εις

Αυτόν Πνεύμα με μέτρον.»

Το ίδιο συμβαίνει και με τους οπαδούς του Χριστού. Τότε μόνο

μπορούμε να δεχθούμε το φώς του ουρανού αν θελήσομε να κενω-

θούμε από το εγώ. Δεν μπορούμε να διακρίνομε το χαρακτήρα του

Θεού ούτε να δεχθούμε το Χριστό με πίστη παρά μόνο αν συγκατα-

τεθούμε να αιχμαλωτίσομε κάθε σκέψη στην υπακοή του Χριστού.

Σε όσους κάνουν αυτό, το ΄Αγιο Πνεύμα χορηγείται χωρίς μέτρο.

Στο Χριστό «κατοικεί πάν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς

και είσθε πλήρεις εν Αυτώ.» (Κολ. 2:9, 10.)
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Οι μαθητές του Ιωάννη είχαν δηλώσει ότι όλοι πήγαιναν στο

Χριστό. Ο Ιωάννης όμως με ακριβέστερη διορατικότητα είπε: «Ου-

δείς δέχεται την μαρτυρίαν Αυτού.» Τόσο λίγοι ήταν έτοιμοι να Τον

δεχθούν σαν Σωτήρα για τις αμαρτίες τους. Αλλά, «όστις δεχθή[151]

την μαρτυρίαν Αυτού, επεσφράγισεν ότι ο Θεός είναι αληθής.» (Ιω-

άν. 3:33.) «΄Οστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωήν αιώνιον.» Δεν

χρειάζεται συζήτηση αν το βάπτισμα του Χριστού ή του Ιωάννη

καθαρίζει από την αμαρτία. Η χάρη του Χριστού είναι εκείνη που

δίνει ζωή στην ψυχή. Χωρίς το Χριστό, το βάπτισμα, όπως και κάθε

άλλη τελετή, είναι ένας άχρηστος τύπος. « ΄Οστις όμως απειθεί εις

τον υιόν, δεν θέλει ιδεί ζωήν »

Η επιτυχία του έργου του Χριστού, την οποία ο Βαπτιστής

είχε δεχθεί με τόση χαρά. γνωστοποιήθηκε και στους άρχοντες

της Ιερουσαλήμ. Οι ιερείς και οι ραβίνοι ζήλευαν την επιρροή του

Ιωάννη καθώς έβλεπαν το λαό να αφήνει τις συναγωγές και να

συγκεντρώνεται στην έρημο. Αλλά τώρα παρουσιάσθηκε Κάποιος

άλλος που με μεγαλύτερη ακόμη δύναμη έλκυε τα πλήθη. Αυτοί

οι αρχηγοί του Ισραήλ δεν είχαν καμιά διάθεση να πουν μαζί με

τον Ιωάννη: «Εκείνος πρέπει να αυξάνη, εγώ δε να ελαττώνωμαι.»

Ξεσηκώθηκαν με καινούργια αποφασιστικότητα να θέσουν τέρμα

στο έργο που απομάκρυνε τα πλήθη από αυτούς.

Ο Ιησούς γνώριζε ότι θα κατέβαλλαν κάθε προσπάθεια για να

δημιουργήσουν διχασμό μεταξύ των μαθητών Του και των μαθη-

τών του Ιωάννη. Γνώριζε ότι η καταιγίδα που θα εξαφάνιζε έναν

από τους μεγαλύτερους προφήτες που δέχθηκε ποτέ ο κόσμος,

ήταν έτοιμη να ξεσπάσει. Θέλοντας να αποφύγει κάθε αφορμή για

παρεξήγηση ή διχογνωμία, αθόρυβα διέκοψε το έργο Του και α-

ποσύρθηκε στη Γαλιλαία. Και εμείς, ενώ παραμένομε πιστοί στην

αλήθεια, πρέπει να προσπαθούμε να αποφεύγομε οτιδήποτε μπορεί

να οδηγήσει στη διαφωνία ή στην παρανόηση. Επειδή όποτε εμ-

φανίζονται αυτά καταλήγουν στην απώλεια ψυχών. ΄Οποτε παρου-

σιάζονται περιστάσεις που απειλούν να δημιουργήσουν διάσπαση,

πρέπει να ακολουθούμε το παράδειγμα του Ιησού και του Ιωάννη

του Βαπτιστή.

Ο Ιωάννης είχε κληθεί να κάνει το έργο του μεταρρυθμιστή.

Γι” αυτό οι μαθητές του διέτρεχαν τον κίνδυνο να στηριχθούν ς”
αυτόν με τη σκέψη ότι η επιτυχία του έργου εξαρτάται από τις προ-

σπάθειές του, λησμονώντας το γεγονός ότι ήταν ένα απλό όργανο
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μέσο του οποίου εργάζονταν ο Θεός. Αλλά το έργο του Ιωάννη δεν

επαρκούσε για να θέσει τα θεμέλια της χριστιανικής εκκλησίας. ΄Ο-

ταν εκείνος εκπλήρωσε την αποστολή του, ένα άλλο έργο έπρεπε

να γίνει, που η δική του μαρτυρία δεν μπορούσε να επιτελέσει. Οι

μαθητές του δεν το κατάλαβαν αυτό. ΄Οταν είδαν το Χριστό να

έρχεται για να αναλάβει το έργο, ζήλεψαν και δυσαρεστήθηκαν. [152]

Οι ίδιοι κίνδυνοι εξακολουθούν να υπάρχουν. Ο Θεός καλεί

κάποιο άτομο να αναλάβει ένα ορισμένο έργο. ΄Οταν το άτομο αυτό

προωθεί το έργο μέχρι το σημείο όπου είναι ικανό να το προω-

θήσει, τότε ο Κύριος στέλνει άλλους να το προχωρήσουν ακόμη

περισσότερο. ΄Οπως όμως έκαναν οι μαθητές του Ιωάννη, πολλοί

νομίζουν ότι η επιτυχία του έργου εξαρτάται από τον πρώτο ερ-

γάτη. Η προσοχή συγκεντρώνεται στο ανθρώπινο στοιχείο αντί

στο θεϊκό, επέρχεται η ζήλεια και το έργο του Θεού βλάπτεται.

Εκείνος που απολαμβάνει τέτοιες άστοχες τιμές, έρχεται στον πει-

ρασμό να υποθάλπει το αίσθημα της αυτοπεποίθησης. Δεν αντιλαμ-

βάνεται την εξάρτησή του από το Θεό. Οι άνθρωποι διδάσκονται

να βασίζονται σε ανθρώπινες υπάρξεις για καθοδήγηση και έτσι

πλανώνται και απομακρύνονται από το Θεό.

Το έργο του Θεού δεν πρέπει να φέρει ανθρώπινη εικόνα και

επιγραφή. Κάποτε ο Θεός παρουσιάζει διάφορα πρόσωπα για να

επιτελεσθεί καλύτερα ο σκοπός Του και μακάριοι είναι εκείνοι που

παραμερίζουν το εγώ και μαζί με τον Ιωάννη λέγουν: «Εκείνος

πρέπει να αυξάνη, εγώ δε να ελαττώνωμαι.» [153]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ιωάν. 4:1-42.

Στο δρόμο προς τη Γαλιλαία ο Ιησούς πέρασε από τη Σαμάρεια.

΄Ηταν μεσημέρι όταν έφθασε στην όμορφη κοιλάδα της Συχέμ. Στην

είσοδο της κοιλάδας βρίσκονταν η πηγή του Ιακώβ. Κουρασμένος

από την οδοιπορία, κάθισε να ξεκουραστεί ενώ οι μαθητές Του

πήγαν να αγοράσουν τρόφιμα.

Οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρείτες ήταν άσπονδοι εχθροί και απέφευ-

γαν όσο μπορούσαν κάθε σχέση μεταξύ τους. Η αλήθεια είναι ότι οι

ραβίνοι θεωρούσαν νόμιμες τις δοσοληψίες με τους Σαμαρείτες σε

περίπτωση ανάγκης. Κάθε άλλη επικοινωνία όμως με αυτούς ήταν

απαγορευμένη. Ο Ιουδαίος δεν δανείζονταν τίποτε από το Σαμα-

ρείτη, ούτε δέχονταν καμιά καλοσύνη από αυτόν, ούτε ακόμη ένα

κομμάτι ψωμί ή ένα ποτήρι νερό. Οι μαθητές, αγοράζοντας τρο-

φή, έκαναν κάτι που ήταν σύμφωνο με τα εθνικά τους έθιμα. Πέρα

όμως από αυτό δεν προχωρούσαν. Να ζητήσουν μια χάρη από τους

Σαμαρείτες, ή να προσπαθήσουν να τους ευεργετήσουν, ούτε καν

περνούσε από τη σκέψη ακόμη και των μαθητών του Χριστού.

Καθώς ο Ιησούς κάθονταν δίπλα στο πηγάδι, αποκαμωμένος

από την πείνα και τη δίψα. Η οδοιπορία όλο το πρωί ήταν μακρινή

και τώρα χτυπούσε επάνω Του ο μεσημεριανός ήλιος. Η δίψα Του

μεγάλωνε με τη σκέψη ότι κοντά Του υπήρχε κρύο και δροσιστικό

νερό, αλλά ήταν απρόσιτο για Αυτόν γιατί δεν είχε ούτε τριχιά

ούτε κουβά και το πηγάδι ήταν βαθύ. Συμμερίζονταν τη μοίρα των

ανθρώπων και έπρεπε να περιμένει ώσπου κάποιος να έρθει για να

αντλήσει νερό.

ΜιαΣαμαρείτισσα πλησίασε και κάνοντας πως δεν Τον πρόσεξε,

γέμισε τη στάμνα της νερό. Καθώς ξεκίνησε να φύγει, ο Ιησούς της

ζήτησε να Του δώσει να πιεί. Μια τέτοια χάρη κανένας ανατολίτης

δεν θα την είχε αρνηθεί. Στην Ανατολή το νερό ονομάζονταν «το

δώρο του Θεού.» Να προσφέρει κανείς νερό σε ένα διψασμένο τα-[154]

ξιδιώτη θεωρούταν καθήκον τόσο ιερό που οι ΄Αραβες της ερήμου

δεν δίσταζαν σε τίποτε προκειμένου να το εκπληρώσουν. Το μίσος
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μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαρειτών εμπόδιζε τη γυναίκα να κάνει ένα

καλό στον Ιησού. Αλλά ο Σωτήρας προσπαθούσε να βρει το κλειδί

της καρδιάς της και με τη λεπτότητα της ουρανογέννητης αγάπης

Του, ζήτησε αντί να προσφέρει σε αυτή κάτι, να προσφέρει μια

χάρη. Αν προσφέρονταν να δείξει κάποια καλοσύνη, πιθανόν να

Τον απωθούσε, αλλά η ένδειξη εμπιστοσύνης γεννάει την εμπιστο-

σύνη. Ο Βασιλιάς του Ουρανού ήρθε σε αυτή την περιφρονημένη

ψυχή, ζητώντας μια εξυπηρέτηση από τα χέρια της. Εκείνος που

δημιούργησε τους ωκεανούς και ελέγχει τα νερά της αβύσσου, Ε-

κείνος που άνοιξε τις πηγές και τα κανάλια της Γής, περίμενε στην

πηγή του Ιακώβ και εξαρτήθηκε από την καλοσύνημιας ξένης για

ένα ποτήρι νερό.

Η γυναίκα είδε ότι ο Ιησούς ήταν Ιουδαίος. Μέσα στην έκπληξή

της ξέχασε να εκπληρώσει το αίτημά Του, αλλά προσπάθησε να

μάθει σε τι μπορούσε να το ανταποδώσει. Είπε: «Πώς σύ, Ιουδαίος

ών, ζητείς να πίης παρ” εμού ήτις είμαι γυνή Σαμαρείτις· »
Ο Ιησούς απάντησε: «Εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού, και

τις είναι ο λέγων σοι, Δός μοι να πίω, σύ ήθελες ζητήσει παρ”
Αυτού, και ήθελε σοι δώσει ύδωρ ζών.» «Απορείς γιατί σου ζητώ

μιά τέτοια μικρή χάρη όπως μιά γουλιά νερό από το πηγάδι που

βρίσκεται εδώ στα πόδια μας. Αν Μου το ζητούσες, Εγώ, θα σου

έδινα να πιείς από το νερό της αιώνιας ζωής.»

Η γυναίκα δεν κατάλαβε τα λόγια του Ιησού, αλλά αισθάνθηκε

τη σημασία τους. Ο ελαφρός ειρωνικός της τρόπος άρχισε να αλ-

λάζει. Νομίζοντας ότι ο Ιησούς μιλούσε για το πηγάδι που βρίσκον-

ταν μπροστά τους, είπε: «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις, και το φρέαρ

είναι βαθύ πόθεν λοιπόν έχεις το ύδωρ το ζών· Μήπως Εσύ είσαι

μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, όστις έδωκεν εις ημάς το

Φρέαρ, και αυτός έπιεν εξ αυτού, και οι υιοί αυτού, και τα θρέμ-

ματα αυτού·» ΄Εβλεπε μπροστά της μόνο ένα διψασμένο ταξιδιώτη,

κατάκοπο από το δρόμο και σκονισμένο. Νοερά τον συνέκρινε με

τον τιμημένο πατριάρχη Ιακώβ. Υπέθαλπε όπως ήταν φυσικό το

αίσθημα ότι κανένα άλλο πηγάδι δεν ήταν όμοιο με αυτό που άφη-

σαν οι πατέρες. Κοίταζε στο παρελθόν τους πατέρες και έβλεπε

στο μέλλον τον ερχόμενο Μεσσία, τη στιγμή που η Ελπίδα των

πατέρων, Αυτός ο ΄Ιδιος ο Μεσσίας, ήταν δίπλα της και δεν Τον

γνώριζε. Πόσες διψασμένες ψυχές βρίσκονται σήμερα κοντά στη

ζωντανή πηγή, αλλά ψάχνουν μακριά για την πηγή της ζωής! «Μη [155]
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είπης εν τη καρδία σου, τις θέλει αναβή εις τον ουρανόν, τουτέστι,

δια να καταβιβάση τον Χριστόν ή, τις θέλει καταβή εις την άβυσσον·

τουτέστι, δια να αναβιβάση τον Χριστόν εκ νεκρών. . . . Πλησίον

σου είναι ο λόγος, εν τω στόματί σου, και εν τη καρδία σου. . Εάν

ομολογήσης δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν, και πιστε-

ύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν Αυτόν εκ νεκρών,

θέλεις σωθή.» (Ρωμ. 10:6-9.)

Ο Ιησούς δεν απάντησε αμέσως στην ερώτησή της σχετικά με

τον ΄Ιδιο, αλλά με σοβαρότητα και ειλικρίνεια είπε: «Πάς όστις πίνει

εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψήσει πάλιν όστις όμως πίη εκ του

ύδατος το οποίον Εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις

τον αιώνα και το ύδωρ το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γίνει

εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον.»

΄Οποιος προσπαθεί να σβήσει τη δίψα του στις πηγές αυτού του

κόσμου, θα πιει και θα ξαναδιψάσει. Παντού υπάρχουν ανικανοπο-

ίητοι άνθρωποι. Ζητούν να βρουν κάτι που να καλύψει τις ανάγκες

της ψυχής. Μόνο ΄Ενας μπορεί να πληρώσει αυτή την έλλειψη. Η

ανάγκη του κόσμου, «ο Εκλεκτός πάντων των εθνών» (Αγγ. 2:7) ε-

ίναι ο Χριστός. Η θεία χάρη που μόνο Εκείνος μπορεί να προσφέρει,

είναι σαν το ζωντανό νερό που εξαγνίζει, δροσίζει και δυναμώνει

την ψυχή.

Ο Χριστός δεν ήθελε να πει ότι μόνο μια γουλιά από το νερό της

ζωής θα ήταν αρκετή. Εκείνος που δοκιμάζει την αγάπη του Χρι-

στού θα επιθυμεί όλο και περισσότερη από αυτή. Δεν ζητεί τίποτε

άλλο. Τα πλούτη, οι τιμές και οι απολαύσεις του κόσμου δεν τον

τραβούν. Η συνεχής κραυγή της ψυχής του είναι: «Περισσότερο

από Σένα.» Εκείνος που αποκαλύπτει στην ψυχή την ανάγκη της,

περιμένει να ικανοποιήσει την πείνα και τη δίψα της. Κάθε ανθρώπι-

νη πηγή και εξάρτηση θα αποτύχουν. Οι δεξαμενές αδειάζουν και

οι πηγές στερεύουν. Ο Λυτρωτής μας είναι μια αστείρευτη πηγή.

Πρέπει να πίνουμε και να ξαναπίνουμε, πάντοτε βρίσκοντας μια και-

νούργια προμήθεια νερού. Ο άνθρωπος, στον οποίο ενοικεί ο Χρι-

στός έχει μέσα του μια πηγή ευλογίας, «πηγή ύδατος αναβλύζοντος

εις ζωήν αιώνιον.» Από αυτή την πηγή, μπορεί να αντλεί δύναμη και

χάρη που να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες.

Καθώς ο Ιησούς μιλούσε για το ζωντανό νερό, η γυναίκα Τον

παρακολουθούσε με θαυμασμό και προσοχή. Είχε προκαλέσει το

ενδιαφέρον της και της είχε ξυπνήσει την επιθυμία για το δώρο για
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το οποίο της μιλούσε. Κατάλαβε ότι Αυτός δεν της μιλούσε για

το νερό από το πηγάδι του Ιακώβ γιατί από εκείνο το πηγάδι έπινε [156]

συνέχεια και διψούσε. «Κύριε,» είπε, «δός μοι τούτο το ύδωρ, δια

να μη διψώ, μηδέ να έρχωμαι εδώ να αντλώ.»

Ξαφνικά, ο Ιησούς άλλαξε τη συζήτηση.Πριν να μπορέσει αυτή

η ψυχή να δεχτεί το δώρο που επιθυμούσε να της προσφέρει, έπρεπε

να αναγνωρίσει την αμαρτωλή της κατάσταση και το Σωτήρα της.

«Λέγει πρός αυτήν ο Ιησούς, ΄Υπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και

ελθέ εδώ. Απεκρίθη η γυνή και είπε, Δεν έχω άνδρα.» ΄Ετσι έλπιζε

να αποφύγει όλες τις ερωτήσεις προς αυτή την κατεύθυνση Αλλά

ο Σωτήρας συνέχισε: «Καλώς είπας, ότι δεν έχω άνδρα διότι πέντε

άνδρας έλαβες, και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα, δεν είναι ανήρ

σου τούτο αληθές είπας.»

Η ακροάτρια έτρεμε. ΄Ενα μυστηριακό χέρι ξεφύλλιζε τις σε-

λίδες της ιστορίας της ζωής της, φέρνοντας στο φώς αυτό που

εκείνη ήθελε για πάντα να κρατήσει κρυφό. Ποιός ήταν Αυτός που

μπορούσε να διαβάσει τα μυστικά της ζωής της· ΄Ηρθαν στο μυα-

λό της οι σκέψεις της αιωνιότητας, της μελλοντικής κρίσης, τότε

που όλα τα κρυφά θα αποκαλυφθούν. Κάτω από αυτό το φώς η

συνείδηση αφυπνίστηκε.

Δεν μπορούσε να αρνηθεί τίποτε, αλλά προσπαθούσε να απο-

φύγει κάθε συζήτηση γύρω από αυτό το δυσάρεστο θέμα. Με βα-

θύ σεβασμό είπε: «Κύριε, βλέπω ότι Συ είσαι προφήτης.» Τότε,

ελπίζοντας να κατασιγάσει τον έλεγχο της ενοχής, έστρεψε τη συ-

ζήτηση σε θέματα θρησκευτικής διαφωνίας. Αν ήταν προφήτης, α-

σφαλώς θα μπορούσε να της δώσει οδηγίες σχετικά με τα διαφω-

νούμενα επί τόσα χρόνια θέματα.

Υπομονητικά ο Ιησούς την άφησε να στρέψει τη συζήτηση όπου

εκείνη ήθελε. Παράλληλα πρόσεχε να βρει και πάλι την ευκαιρία για

να φέρει την αλήθεια στην καρδιά της. «Οι πατέρες ημών εις το-

ύτο το όρος προσεκύνησαν,» είπε η γυναίκα «και σεις λέγετε ότι

εν τοις Ιεροσολύμοις είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμεν.»

Ακριβώς απέναντι ήταν το όρος Γαριζίν. Ο ναός του είχε κατα-

στραφεί και απέμεινε μόνο το θυσιαστήριο. Ο τόπος της λατρείας

ήταν θέμα φιλονικίας μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαρειτών. Μερικοί

από τους προγόνους των Σαμαρειτών ανήκαν στον λαό του Ισρα-

ήλ, αλλά για τις αμαρτίες τους ο Θεός επέτρεψε να νικηθούν από

ένα ειδωλολατρικό έθνος. Επί ολόκληρες γενεές είχαν αναμιχθεί
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με τους ειδωλολάτρες των οποίων η θρησκεία μόλυνε βαθμηδόν τη

δική τους. Είναι αλήθεια ότι υποστήριζαν πως τα είδωλά τους χρη-

σίμευαν μόνο για να τους θυμίζουν το ζώντα Θεό, τον Κυβερνήτη

του σύμπαντος. αλλά, ό πως και να ε ίχα ν τα πράγματα, ο λαός[157]

κατήντησε να λατρεύει τις λαξευτές ε ικόνες τους.

΄Οταν ο ναός της Ιερουσαλήμ είχε ξανακτιστεί την εποχή του

Εσδρα, οι Σαμαρείτες θέλησαν να ενωθούν στην ανοικοδόμηση με

τους Ιουδαίους. Εκείνοι αρνήθηκαν αυτό το προνόμιο και μια πικρή

εχθρότητα γεννήθηκε ανάμεσα στους δύο λαούς. Οι Σαμαρείτες

έκτισαν ένα εφάμιλλο ναό πάνω στο όρος Γαριζίν. Εκεί λάτρευαν

το Θεό σύμφωνα με το μωσαϊκό τελετουργικό σύστημα, χωρίς

να έχουν αρνηθεί τελείως την ειδωλολατρία. Τους βρήκαν όμως

συμφορές, ο ναός τους καταστράφηκε από τους εχθρούς τους και

φαίνονταν σαν να ήταν καταραμένοι. Μολαταύτα εξακολουθούσαν

να παραμένουν προσκολλημένοι στις παραδόσεις τους και στους

τύπους της λατρείας. Δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν το ναό της Ιε-

ρουσαλήμ σαν οίκο του Θεού, ούτε να παραδεχτούν ότι η θρησκεία

των Ιουδαίων ήταν ανώτερη από τη δική τους.

Απαντώντας στη γυναίκα, ο Ιησούς είπε: «Γύναι, πίστευσόν

Μοι, ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο, ούτε εις τα Ιερο-

σόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο

το οποίον δεν εξεύρετε ημείς προσκυνούμεν εκείνο το οποίον εξε-

ύρομεν διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων.» Ο Ιησούς έδειξε ότι

ήταν απαλλαγμένος από την ιουδαϊκή προκατάληψη για τους Σαμα-

ρείτες. Τώρα προσπαθούσε να εκμηδενίσει και την προκατάληψη

της Σαμαρείτισσας για τους Ιουδαίους. Ενώ αναφέρθηκε στο γε-

γονός ότι η πίστη των Σαμαρειτών είχε διαφθαρεί από την ειδω-

λολατρία, δήλωσε ότι οι μεγάλες αλήθειες της απολύτρωσης ήταν

εμπιστευμένες στους Ιουδαίους και ότι από αυτούς θα προέρχον-

ταν ο Μεσσίας. Η Αγία Γραφή παρουσίαζε μια ευκρινή εικόνα του

χαρακτήρα του Θεού και των αρχών της διακυβέρνησής Του. Ο

Ιησούς κατέταξε τον εαυτό Του με το μέρος των Ιουδαίων, στους

οποίους ο Θεός είχε δώσει τη σχετική με Αυτόν γνώση.

΄Ηθελε να υψώσει τις σκέψεις της ακροάτριάς Του πάνω από

θέματα τύπων, ιεροτελεστιών και διαπληκτισμών. «Πλήν έρχεται

ώρα, είπε, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προ-

σκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία διότι ο Πατήρ τοιο-

ύτους ζητεί τους προσκυνούντας Αυτόν. Ο Θεός είναι Πνεύμα και
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οι προσκυνούντες Αυτόν, εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προ-

σκυνώσι.»

Εδώ γίνεται λόγος για την ίδια αλήθεια που ο Ιησούς αποκάλυ-

ψε στο Νικόδημο όταν του είπε: «Εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν [158]

δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού.» (Ιωάν. 3:3.) Οι άνθρωποι

δεν έρχονται σε επικοινωνία με το Θεό με την αναζήτηση ενόςαγίου

όρους ή ενός ιερού ναού. Η θρησκεία δεν περιορίζεται σε εξωτερι-

κούς τύπους και ιεροτελεστίες. Η θρησκεία προέρχεται από το Θεό

και είναι η μόνη που οδηγεί στο Θεό. Για να Τον λατρεύομε όπως

πρέπει, πρέπει να γεννηθούμε από το ΄Αγιο Πνεύμα. Αυτό θα κα-

θαρίσει την καρδιά και θα ανανεώσει το πνεύμα, καθιστώντας μας

ικανούς να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε το Θεό. Θα δημιουρ-

γήσει μέσα μας μια εθελοντική υπακοή για όλες Του τις εντολές.

Αυτή είναι η πραγματική λατρεία. Αυτός είναι ο καρπός του έρ-

γου του Αγίου Πνεύματος. Με το ΄Αγιο Πνεύμα συντάσσεται κάθε

ειλικρινής προσευχή. Μια τέτοια προσευχή γίνεται δεκτή από το

Θεό. Οπουδήποτε αναζητεί μια ψυχή το Θεό, εκεί εκδηλώνεται η

ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. ΄Ετσι, ο Θεός αποκαλύπτεται ς”
αυτή την ψυχή. Τέτοιους προσκυνητές αναζητεί. Περιμένει να τους

δεχτεί και να τους κάνει γιούς και θυγατέρες Του.

Καθώς η γυναίκα μιλούσε με τον Ιησού, τα λόγια Του της έκα-

ναν βαθιά εντύπωση. Ποτέ δεν είχε ακούσει τέτοιου είδους συναι-

σθήματα ούτε από τους ιερείς του λαού της, ούτε από τους Ιουδα-

ίους. Βλέποντας το παρελθόν της ζωής της να παρελαύνει μπροστά

της, αισθάνθηκε τη μεγάλη της ανάγκη. ΄Ενοιωσε τη δίψα της ψυ-

χής της που δεν μπορούσαν ποτέ να ικανοποιήσουν τα νερά της

πηγής Σιχάρ. Τίποτε από ότι συνάντησε στη ζωή της μέχρι τότε,

δεν είχε ξυπνήσει μέσα της μεγαλύτερη ανάγκη. Ο Ιησούς την είχε

πείσει ότι διάβαζε τα μυστικά της ζωής της. ΄Ομως Τον ένοιωθε σαν

φίλο που την λυπόταν και την αγαπούσε. Αν και η αγνότητα της

παρουσίας Του κατέκρινε την αμαρτία της, δεν πρόφερε ούτε μια

επικριτική λέξη, αλλά της μίλησε για τη χάρη Του που μπορούσε

να ανανεώσει την ψυχή. ΄Αρχισε να πείθεται για το χαρακτήρα Του.

Η ερώτηση γεννήθηκε τότε στη σκέψη της: «μήπως αυτός ήταν ο

επί τόσον καιρό αναμενόμενος Μεσσίας·» Του είπε: «Εξεύρω ότι

έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός όταν έλθη Εκείνος, θέλει

αναγγείλει εις ημάς πάντα.» Ο Ιησούς της απάντησε: «Εγώ είμαι,

ο λαλών σοι.»
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Καθώς η γυναίκα άκουσε αυτά τα λόγια, η πίστη γεννήθηκε

στην καρδιά της. Δέχτηκε τη θαυμάσια δήλωση από τα χείλη του

θείου Δασκάλου.

Η διάνοια της γυναίκας ήταν σε κατάσταση επιδεκτικότητας. ΄Η-

ταν έτοιμη να δεχτεί την πολυτιμότερη αποκάλυψη. Ενδιαφέρονταν

για τη Γραφή και το ΄Αγιο Πνεύμα και είχε ετοιμάσει το νου της[159]

ώστε να δεχθεί περισσότερο φώς. Είχε μελετήσει την υπόσχεση

της Παλαιός Διαθήκης: «Προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει

εις σε Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου, ως εμέ” Αυτού
θέλετε ακούει.» (Δευτ. 18:15.) Επιθυμούσε τόσο πολύ να κατα-

νοήσει αυτή την προφητεία! ΄Ηδη το φώς έλαμψε στο νου της. Το

νερό της ζωής, η πνευματική ζωή που ο Χριστός δίνει σε κάθε διψα-

σμένη ψυχή, άρχισε να αναβλύζει από την καρδιά της. Το Πνεύμα

του Κυρίου ενεργούσε μέσα της.

Αυτή την απλή δήλωση που έκανε ο Χριστός σε εκείνη τη γυ-

ναίκα δεν θα μπορούσε να απευθυνθεί στους αυτοδικαιούμενους

Ιουδαίους. Ο Χριστός ήταν πολύ επιφυλακτικός όταν μιλούσε με

εκείνους. Αυτό που δεν είχε ανακοινώσει στους Εβραίους και που

αργότερα είχε διατάξει τους μαθητές Του να κρατήσουν μυστικό

[τη Μεσσιανική Του ιδιότητα], το αποκάλυψε σε αυτήν. Ο Ιησούς

έβλεπε ότι η γυναίκα εκείνη θα χρησιμοποιούσε τη γνώση της για

να φέρει και άλλους στη χάρη Του.

΄Οταν οι μαθητές γύρισαν από την αποστολή τους, απόρησαν

που βρήκαν το Δάσκαλό τους να μιλά με τη γυναίκα. Δεν είχε

πιει το δροσιστικό νερό που επιθύμησε και ούτε σταμάτησε για να

φάει την τροφή που έφεραν οι μαθητές Του. ΄Οταν έφυγε η γυ-

ναίκα οι μαθητές Τον παρακάλεσαν να φάει. Τον είδαν σιωπηλό,

απορροφημένο σαν να βρισκόταν σε εκστατική περισυλλογή. Το

πρόσωπό Του ακτινοβολούσε και φοβήθηκαν να διακόψουν την ε-

πικοινωνία Του με τον Ουρανό. ΄Ηξεραν ότι ήταν εξαντλημένος και

κουρασμένος και θεώρησαν καθήκον τους να Του υπενθυμίσουν

την ανάγκη της φυσικής τροφής. Ο Ιησούς αναγνώρισε το συγκι-

νητικό τους ενδιαφέρον και είπε: «Εγώ έχω φαγητών να φάγω το

οποίον σεις δεν εξεύρετε.»

Οι μαθητές διερώτονταν ποιός μπορούσε να Του είχε φέρει φα-

γητό αλλά Εκείνος εξήγησε: «Το Εμόν φαγητόν είναι να πράττω

το θέλημα του πέμψαντός Με, και να τελειώσω το έργον Αυτο-

ύ. (Ιωάν. 4:34.) Ο Ιησούς χάρηκε που τα λόγια Του ξύπνησαν τη
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συνείδηση της γυναίκας. Την είδε να πίνει από το νερό της ζωής

και έτσι η δική Του πείνα και δίψα ικανοποιήθηκαν. Η εκπλήρωση

της αποστολής, την εκτέλεση της οποίας είχε αφήσει τον Ουρανό,

ενίσχυε το Σωτήρα στους κόπους Του και Τον ύψωνε πάνω από

τις ανάγκες της ανθρωπότητας. Το να υπηρετεί μια πεινασμένη και

διψασμένη για αλήθεια ψυχή ήταν για Αυτόν πιο ευχάριστο από ότι

είναι να τρώει ή να πίνει. ΄Ηταν μια ανακούφιση και μια αναζωο-

γόνηση για Αυτόν. Η φιλανθρωπία ήταν η ζωή της ψυχής Του. [160]

Ο Λυτρωτής μας διψά για αναγνώριση. Πεινά για τη συμπάθεια

και την αγάπη εκείνων που εξαγόρασε με το δικό Του αίμα. Με

ανέκφραστη επιθυμία περιμένει να έρθουν σε Αυτόν και να έχουν

ζωή. ΄Οπως η μητέρα παρακολουθεί το χαμόγελο της αναγνώρι-

σης από το μικρό της παιδί, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό αρχίζει

να κατανοεί, έτσι και ο Χριστός παρακολουθεί την έκφραση της

ευγνωμονούσας αγάπης που δείχνει ότι η πνευματική ζωή άρχισε

στην ψυχή.

Η γυναίκα γέμισε από χαρά καθώς άκουγε τα λόγια του Χρι-

στού. Η θαυμάσια εκείνη αποκάλυψη ξεπερνούσε κάθε προσδοκία.

Αφήνοντας τη στάμνα της, γύρισε στην πόλη για να φέρει το μήνυμα

στους άλλους. Ο Ιησούς γνώριζε γιατί είχε φύγει. Το ότι άφησε τη

στάμνα της ήταν αλάθητη απόδειξη της επιρροής των λόγων Του.

΄Ηταν η ειλικρινής επιθυμία της καρδιάς της να αποκτήσει το ζων-

τανό νερό για αυτό και ξέχασε τον λόγο που είχε πάει στο πηγάδι,

ξέχασε και τη δίψα του Σωτήρα που είχε πρόθεση να ικανοποιήσει.

Με καρδιά ξέχειλη από χαρά, έφυγε βιαστική για να συμμεριστεί

με τους άλλους το φώς που είχε λάβει.

«΄Ελθετε να ίδητε άνθρωπον, όστις μοι είπε πάντα όσα έπραξα,»

είπε στους κατοίκους της πόλης. «Μήπως ούτος είναι ο Χριστός·»

Τα λόγια της άγγιξαν τις καρδιές τους. Μια καινούργια έκφραση

σχηματίστηκε στο πρόσωπό της, μια αλλαγή σε όλη της την εμ-

φάνιση. ΄Ετσι ενδιαφέρθηκαν να δουν τον Ιησού. «Εξήλθον λοιπόν

εκ της πόλεως, και ήρχοντο πρός Αυτόν.»

Καθισμένος ακόμη στην άκρη του πηγαδιού, ο Ιησούς έριξε το

βλέμμα στους αγρούς με τα σπαρτά που απλώνονταν μπροστά Του.

Το χρυσάφι του ΄Ηλιου παιγνίδιζε με το απαλό πράσινο χρώμα τους.

Δείχνοντας στους μαθητές Του τη σκηνή, τη χρησιμοποίησε σαν

σύμβολο: «Δεν λέγετε σείς ότι τέσσαρες μήνες είναι έτι, και ο θε-

ρισμός έρχεται· Ιδού, σας λέγω, υψώσατε τους οφθαλμούς σας, και
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ιδέτε τα χωράφια ότι είναι λευκά πρός θερισμόν» Καθώς μιλούσε,

κοίταζε τις ομάδες που έρχονταν προς το πηγάδι. Τέσσερες μήνες

έμεναν ακόμη για το θερισμό των σπαρτών, αλλά εδώ υπήρξε ένας

θερισμός έτοιμος για το δρεπάνι του θεριστή.

«Και ο θερίζων,» είπε, «λαμβάνει μισθόν, και συνάγει καρπόν

εις ζωήν αιώνιον, δια να χαίρη ομού και ο σπείρων και ο θερίζων.

Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος, ότι άλλος είναι ο σπείρων και

άλλος ο θερίζων.» Εδώ ο Χριστός δείχνει την ιερή υπηρεσία που

οφείλουν να προσφέρουν στο Θεό αυτοί που δέχονται το Ευαγ-

γέλιο. Πρέπει να γίνουν ζωντανά όργανά Του. Ζητεί την ατομική

τους εργασία. Είτε σπέρνουμε, είτε θερίζουμε, εργαζόμαστε για το[161]

Θεό. Ο ένας σκορπίζει το σπόρο, ο άλλος τον συγκεντρώνει για

το θερισμό. Τόσο ο σπορέας όσο και ο θεριστής έχουν το μισθό

τους. Χαίρονται μαζί για την αμοιβή των κόπων τους.

Ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του: «Εγώ σας απέστειλα να θε-

ρίζητε εκείνο εις το οποίον σείς δεν εκοπιάσατε άλλοι εκοπίασαν,

και σείς εισήλθετε εις τον κόπον αυτών.» Ο Σωτήρας προέβλεπε

εδώ τη μεγάλη συγκομιδή την Ημέρα της Πεντηκοστής. Οι μαθη-

τές δεν έπρεπε να βλέπουν την επιτυχία εκείνη σαν αποτέλεσμα

των προσωπικών τους προσπαθειών. Θα εισέρχονταν στη σφαίρα

των κόπων άλλων ανθρώπων. Από την πτώση του Αδάμ, ο Χρι-

στός είχε εμπιστευθεί το σπόρο του λόγου Του στους εκλεκτούς

δούλους Του με σκοπό να τον σπείρουν στις ανθρώπινες καρδιές.

Μια αόρατη ενέργεια, μια πανίσχυρη δύναμη, εργάζονταν σιωπη-

λά αλλά αποτελεσματικά για να παράγει το θερισμό. Η δροσιά, η

βροχή και η λιακάδα της θεϊκής χάρης είχαν δοθεί για να αναζωογο-

νήσουν και να θρέψουν το σπόρο της αλήθειας. Ο Χριστός έμελλε

τώρα να ποτίσει το σπόρο με το ίδιο Του το αίμα. Οι μαθητές θα

είχαν το προνόμιο να συνεργαστούν με το Θεό. ΄Ηταν συνεργάτες

του Χριστού και των αγίων ανθρώπων του παρελθόντος. Με την

επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή, χιλιάδες θα

πίστευαν μέσα σε μια μέρα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της σποράς

του Χριστού, ο θερισμός του έργου Του.

Με τα λόγια που ειπώθηκαν στη γυναίκα κοντά στο πηγάδι,

ο καλός σπόρος είχε σπαρθεί και γρήγορα επήλθε ο θερισμός! Οι

Σαμαρείτες ήρθαν και άκουσαν τον Ιησού και πίστεψαν σε Αυτόν.

Συγκεντρωμένοι γύρω Του στο πηγάδι, Του υπέβαλλαν συνεχώς

ερωτήσεις και πρόθυμα δέχονταν τις επεξηγήσεις Του για πολλά
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πράγματα που τους ήταν σκοτεινά. Καθώς άκουγαν, οι απορίες τους

άρχισαν να διαλύονται. ΄Ηταν όπως ένας λαός που βρισκόταν μέσα

σε πυκνό σκοτάδι. Ξαφνικά, ακολούθησεμια ξαφνική ακτίνα φωτός

μέχριπου βρήκε το φώς της ημέρας. Δεν έμειναν όμως ικανοποι-

ημένοι από αυτή τη σύντομη συνομιλία. Αγωνιούσαν να μάθουν

περισσότερα και ήθελαν να μπορέσουν και οι φίλοι τους να ακο-

ύσουν αυτόν το θαυμάσιο Δάσκαλο. Τον κάλεσαν στην πόλη τους

και Τον παρακάλεσαν να μείνει μαζί τους. Δύο μέρες παρέμεινε

Εκείνος στη Σαμάρεια και πολλοί πίστεψαν ς” Αυτόν.
Οι Φαρισαίοι περιφρονούσαν την απλή ζωή του Ιησού. Αγνοο-

ύσαν τα θαύματά Του και ζητούσαν να τους δώσει σημείο ότι είναι [162]

ο Υιός του Θεού. Οι Σαμαρείτες όμως δεν ζήτησαν σημείο και ο

Ιησούς δεν έκανε θαύματα όταν ήταν ανάμεσα τους, εκτός του γε-

γονότος ότι απεκάλυψε τα μυστικά της γυναίκας που συνάντησε

στο πηγάδι. Και έτσι όμως πολλοί Τον δέχτηκαν. Μέσα στην και-

νούργια τους χαρά είπαν στη γυναίκα: «Δεν πιστεύομεν πλέον δια

τον λόγον σου διότι ημείς ηκούσαμεν, και γνωρίζομεν ότι Ούτος

είναι αληθώς ο Σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός.»

Οι Σαμαρείτες πίστευαν ότι ο Μεσσίας θα έρχονταν σαν Λυτρω-

τής όχι μόνο για τους Ιουδαίους, αλλά για όλο τον κόσμο. Το ΄Αγιο

Πνεύμα μέσω του Μωυσή Τον είχε προαγγείλει σαν προφήτη σταλ-

μένο από το Θεό. Μέσω του Ιακώβ, είχε διακηρύξει ότι γύρω από

Αυτόν θα συγκεντρώνονταν όλοι οι λαοί και μέσω του Αβραάμ ότι

στο πρόσωπό Του θα ευλογούνταν όλα τα έθνη της Γής. Σε αυτά τα

γραφόμενα στήριζαν οι Σαμαρείτες την πίστη τους προς το Μεσσία.

Το γεγονός ότι οι Ιουδαίοι είχαν παρερμηνεύσει τους μεταγενέστε-

ρους προφήτες, αποδίδοντας τη δόξα της Δευτέρας Παρουσίας του

Χριστού στην πρώτη Του έλευση, έκανε τους Σαμαρείτες να α-

πορρίψουν όλα τα ιερά κείμενα, εκτός από εκείνα που δόθηκαν με

το Μωυσή. ΄Οταν ο Σωτήρας εξήγησε όλες αυτές τις παρερμηνείες,

πολλοί δέχτηκαν τις προφητείες των μεταγενεστέρων προφητών και

τα λόγια του Χριστού σχετικά με τη βασιλεία του Θεού.

Ο Ιησούς άρχισε να γκρεμίζει το μεσότοιχο του φραγμού με-

ταξύ Ιουδαίων και Εθνικών και ξεκίνησε να κηρύττει την σωτηρία

σε όλο τον κόσμο. Αν και Ιουδαίος, συναναστρέφονταν ελεύθερα

με τους Σαμαρείτες, περιφρονώντας έτσι τα φαρισαϊκά έθιμα του

έθνους Του. Παρά τις προκαταλήψεις τους, ο Χριστός δέχτηκε τη

φιλοξενία αυτού του περιφρονημένου λαού. Κοιμήθηκε κάτω από
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τη στέγη τους, έφαγε στα τραπέζια τους από τα φαγητά που οι

ίδιοι ετοίμασαν και πρόσφεραν με τα χέρια τους. Εκείνος τους δίδα-

ξε στους δρόμους τους και τους συμπεριφέρθηκε με τη μεγαλύτερη

καλοσύνη και ευγένεια.

Στο ναό της Ιερουσαλήμ ένας χαμηλός τοίχος χώριζε την εξω-

τερική αυλή από τα άλλα τμήματα του ιερού οικοδομήματος. Επάνω

σε αυτό τον τοίχο, επιγραφές σε διάφορες γλώσσες προειδοποιο-

ύσαν ότι κανείς εκτός από τους Ιουδαίους δεν είχε το δικαίωμα να

περάσει εκείνοτο όριο. Αν ένας Εθνικός τολμούσε να εισέλθει στο

εσωτερικό, θα βεβήλωνε το ναό και θα τιμωρούταν με θάνατο. Ο

Ιησούςόμως, η έμπνευση του ναού και της λειτουργίας του, προ-

σέλκυσε τους Εθνικούς προς Αυτόν με δεσμούς ανθρώπινης συμ-

πάθειας, ενώ η θεία χάρη Του έφερε τη σωτηρία που οι Ιουδαίοι

απέρριπταν.[163]

Η παραμονή του Ιησού στη Σαμάρεια σκοπό είχε να γίνει μία

ευλογία στους μαθητές οι οποίοι υφίσταντο ακόμη την επιρροή του

ιουδαϊκού φανατισμού. Αισθάνονταν ότι η νομιμοφροσύνη προς το

έθνος τους απαιτούσε την από μέρους τους εχθρότητα για τους

Σαμαρείτες. Απορούσαν με τη συμπεριφορά του Ιησού. Δεν μπο-

ρούσαν να αρνηθούν να ακολουθήσουν το παράδειγμά Του. Στις

δύο μέρες που έμεινε Χριστός στη Σαμάρεια, οι Σαμαρείτες επι-

βλήθηκαν στις προκαταλήψεις τους από αφοσίωση σε Αυτόν. Κατά

βάθος όμως στην καρδιά τους παρέμειναν ασυμφιλίωτοι. Αργούσαν

πολύ να μάθουν ότι η περιφρόνηση και το μίσος τους έπρεπε να

αντικατασταθούν από τη συμπάθεια και τη συμπόνια. Μετά την α-

νάληψη του Κυρίου, τα μαθήματά Του ξαναήρθαν στη σκέψη τους

με μια νέα σημασία. Μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος

ξαναθυμήθηκαν το βλέμμα του Σωτήρα, τα λόγια Του, το σεβα-

σμό και την τρυφερότητα της συμπεριφοράς Του προςαυτούς τους

περιφρονημένους ξένους. ΄Οταν ο Πέτρος πήγε να κηρύξει στη Σα-

μάρεια, εκδήλωσε το ίδιο πνεύμα στο έργο του. ΄Οταν ο Ιωάννης

κλήθηκε στην ΄Εφεσο και στη Σμύρνη θυμήθηκε την εμπειρία της

Συχέμ. ΄Ηταν γεμάτος ευγνωμοσύνη για το θεϊκό Δάσκαλο ο ο-

ποίος προβλέποντας τις δυσκολίες που θα συναντούσαν, τους είχε

βοηθήσει με το δικό Του παράδειγμα.

Ο Σωτήρας συνεχίζει ακόμη το ίδιο έργο όπως όταν πρόσφε-

ρε το νερό της ζωής στη γυναίκα της Σαμάρειας. Μπορεί εκείνοι

που αυτοκαλούνται οπαδοί Του να περιφρονούν και να αποφεύγουν
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τους απόβλητους της κοινωνίας, αλλά απολύτως τίποτε δεν μπορεί

να αποτρέψει την αγάπη Του από αυτούςούτε οι συνθήκες της γέν-

νησης, της εθνικότητας ή του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων.

Σε κάθε ψυχή, όσο αμαρτωλή και αν είναι, ο Ιησούς λέει: Εάν μου

ζητούσες, θα σου έδινα το ζωντανό νερό.

Η πρόσκληση του Ευαγγελίου δεν πρέπει να περιοριστεί και να

προσφερθεί σε λίγους μόνο εκλεκτούς οι οποίοι νομίζουμε ότι θα

μας κάνουν και τιμή αν το δεχτούν. Το μήνυμα πρέπει να δοθε-

ί σε όλους. Οπουδήποτε υπάρχουν πρόθυμες καρδιές να δεχτούν

την αλήθεια, ο Χριστός είναι έτοιμος να τις διδάξει. Τους αποκα-

λύπτει τον Πατέρα και τη λατρεία που γίνεται ευπρόσδεκτη από τον

καρδιογνώστη Θεό. Για αυτούς δεν χρησιμοποιεί παραβολές. Τους

λέει, όπως είπε και στη γυναίκα στο πηγάδι: «Εγώ είμαι, ο λαλών

σοι.»

΄Οταν ο Ιησούς κάθισε να ξεκουραστεί στο πηγάδι του Ιακώβ,

έρχονταν από την Ιουδαία, όπου το έργο Του ελάχιστα είχε- καρπο- [164]

φορήσει.Είχε απορριφτεί από τους ιερείς και τους ραβίνους. Ακόμη

και αυτοί που ισχυρίζονταν ότι ήταν μαθητές Του δεν είχαν κατα-

νοήσει το θεϊκό Του χαρακτήρα. Μπορεί να ήταν κουρασμένος και

αποκαμωμένος. Δεν παραμέλησε όμως την ευκαιρία να μιλήσει με

εκείνη την γυναίκα αν και ήταν άγνωστη, ξένη για το Ισραήλ και

ζούσε ακόμη μέσα στην απροκάλυπτη αμαρτία.

Ο Σωτήρας δεν περίμενε να συγκεντρωθούν μεγάλα πλήθη.

Συχνά άρχιζε το μάθημά Του μόνο με λίγους που μαζεύονταν

γύρω Του. ΄Ενας-ένας οι περαστικοί σταματούσαν για να ακο-

ύσουν, ώσπου ένα ολόκληρο πλήθος άκουγε με θαυμασμό και δέος

τα λόγια του Θεού από ένα ουρανόπεμπτο Δάσκαλο. Ο εργάτης

του Χριστού δεν πρέπει να αισθάνεται ότι δεν μπορεί να μιλήσει σε

ολιγάριθμους ακροατές με τον ίδιο ζήλο που μιλάει σε μια πολυ-

πληθή ομάδα. Μπορεί να είναι μόνο ένας που ακούει την αγγελία.

Ποιός μπορεί να ξέρει μέχρι που μπορεί να φθάσει η επιρροή της·

Φαίνονταν ασήμαντο, ακόμη και στους μαθητές Του, να διαθέτει ο

Σωτήρας τον καιρό Του για μιαΣαμαρείτισσα. ΄Ομως συζήτησε με

περισσότερη θέρμη και ευγλωττία μαζί της παρά με βασιλείς, συμ-

βούλους ή αρχιερείς. Τα μαθήματα που έδωσε στη γυναίκα εκείνη,

μεταδόθηκαν μέχρι τα πέρατα της Γής.

Μόλις βρήκε το Σωτήρα της, η Σαμαρείτισσα έφερε και άλ-

λους σε Αυτόν. Αποδείχθηκε πιο ικανή ιεραπόστολος και από τους
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μαθητές Του. Οι μαθητές δεν είδαν τίποτε στη Σαμάρεια που να

δείχνει ότι ήταν ένας ενθαρρυντικός αγρός. Οι σκέψεις τους ήταν

προσηλωμένες σε ένα μεγάλο έργο που θα γίνονταν μελλοντικά.

Δεν έβλεπαν ότι ακριβώς γύρω τους ήταν ένας θερισμός έτοιμος

για συγκομιδή. Μέσω της γυναίκας εκείνης που περιφρονούσαν, μια

ολόκληρη πόλη ήρθε να ακούσει το Σωτήρα. Αυτή από την πρώτη

στιγμή έφερε το φώς στους συμπατριώτες της.

Αυτή η γυναίκα αντιπροσωπεύει τη δράση της έμπρακτης πίστης

στο Χριστό. Κάθε πραγματικός μαθητής είναι γεννημένος στη βα-

σιλεία του Θεού σαν ιεραπόστολος. Εκείνος που πίνει το νερό της

ζωής γίνεται πηγή ζωής. Ο δέκτης γίνεται δότης. Η χάρη του Χρι-

στού στην ψυχή είναι σαν μια πηγή που αναβλύζει στην ερημιά.

Σκοπός της είναι να δροσίσει όλους και να κάνει όσους είναι έτοι-

μοι να ξεψυχήσουν να λαχταρούν να πιούν από το νερό της ζωής.[165]



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 20—«ΕΑΝ ΔΕΝ ΙΔΗΤΕ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ

ΤΕΡΑΤΑ»

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ιωάν. 4:43-54.

Οι Γαλιλαίοι που επέστρεψαν από τη γιορτή του Πάσχα, έφεραν

πληροφορίες για τα θαυμάσια έργα του Ιησού. Η επίκριση των προε-

στών της Ιερουσαλήμ για τις πράξεις Του, άνοιξε το δρόμο Του για

τη Γαλιλαία. Πολλοί από το λαό θρηνούσαν για τις καταχρήσεις του

ναού και για την απληστία και υπεροψία των ιερέων. ΄Ελπιζαν ότι

αυτός ο άνθρωπος που είχε τρέψει τους άρχοντες σε φυγή, μπορεί

να ήταν ο αναμενόμενος Λυτρωτής. Τώρα είχαν φτάσει οι ειδήσεις

που φαίνονταν να επιβεβαιώνουν τις πιο λαμπρές προσδοκίες τους.

Διαδόθηκε ότι ο ίδιος ο προφήτης δήλωσε ότι ήταν ο Μεσσίας.

Οι κάτοικοι όμως της Ναζαρέτ δεν πίστευαν σε Αυτόν. Για αυ-

τό το λόγο ο Ιησούς δεν πέρασε από τη Ναζαρέτ πηγαίνοντας στην

Κανά. Ο Σωτήρας δήλωσε στους μαθητές Του ότι ένας προφήτης

δεν τιμάται στην πατρίδα του. Οι άνθρωποι εκτιμούν το χαρακτήρα

σύμφωνα με τις αρχές που οι ίδιοι είναι ικανοί να εκτιμήσουν. Οι

κοσμικοί και στενοκέφαλοι άνθρωποι έκριναν το Χριστό από την

ταπεινή καταγωγή Του, την απλοϊκή περιβολή Του και την κουρα-

στική δουλειά Του. Δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν την αγνότητα

του πνεύματος πάνω στο οποίο δεν υπήρχε ίχνος αμαρτίας.

Τα νέα της επιστροφής του Ιησού στην Κανά γρήγορα δια-

δόθηκαν σε όλη τη Γαλιλαία, φέρνοντας ελπίδα στους πονεμένους

και θλιμμένους. Στην Καπερναούμ τα νέα προσέλκυσαν την προ-

σοχή ενός ευγενούς Ιουδαίου που ήταν αξιωματικός στην υπηρεσία

του βασιλιά. ΄Ενας γιός του αξιωματικού υπέφερε από μια ανίατη

ασθένεια. Οι γιατροί είπαν ότι θα πέθαινε. ΄Οταν ο πατέρας άκουσε

για τον Ιησού, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθειά Του. Το παιδί ήταν

πολύ άσχημα και υπήρχε φόβος να μη το έβρισκε ζωντανό στην ε-

πιστροφή του. Αυτός ο βασιλικός ακόλουθος έκρινε ότι έπρεπε να [166]

παρουσιάσει προσωπικά την περίπτωσή του στο Χριστό. ΄Ηλπιζε

ότι οι πατρικές του παρακλήσεις θα προκαλούσαν τη συμπάθεια

του μεγάλου Γιατρού.
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΄Οταν έφτασε στην Κανά, βρήκε τον Ιησού τριγυρισμένο από το

πλήθος. Με αγωνία στην καρδιά άνοιξε δρόμο μέχρι να φθάσει στο

Σωτήρα. Η πίστη του κλονίστηκε όταν είδε ένα ντυμένο απλά άν-

θρωπο, σκονισμένο και κουρασμένο από την οδοιπορία. Αμφέβαλε

αν αυτό το άτομο μπορούσε να του κάνει τη χάρη που ήρθε να Του

ζητήσει. Κατόρθωσε όμως να συνομιλήσει με τον Ιησού, Του είπε

το σκοπό για τον οποίο είχε έρθει και ζήτησε από το Σωτήρα να

τον συνοδεύσει στο σπίτι του. Ο Ιησούς ήδη γνώριζε τη λύπη του.

Πριν ακόμη ο αξιωματούχος φύγει από το σπίτι του, ο Σωτήρας

είχε παρατηρήσει τη θλίψη του.

ΑλλάΟ Ιησούς ήξερε επίσης ότι εκείνος ο πατέρας είχε κατά νου

ορισμένους όρους από τους οποίους εξαρτούσε την πίστη τουπρος

Αυτόν. Μόνο αν η παράκλησή του γίνονταν δεκτή, θα Τον δέχονταν

σαν Μεσσία. Ενώ ο αξιωματικός περίμενε με αγωνία, ο Ιησούς είπε:

«Εάν δεν ίδητε σημεία και τέρατα, δεν θέλετε πιστεύσει.»

Παρόλες τις ενδείξεις ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός, ο ικέτης

ήταν αποφασισμένος να πιστέψει σε Αυτόν μόνο αν πραγματοποιε-

ίτο η παράκλησή του. Ο Σωτήρας σύγκρινε την αμφιταλαντευόμενη

αυτή πίστη με την απλή πίστη των Σαμαρειτών που δεν ζήτησαν

κανένα θαύμα ή σημείο. Τα λόγια Του, η συνεχής απόδειξη της

θεότητάς Του, είχαν μια πειστική δύναμη που άγγιζε τις καρδιές

τους. Ο Χριστός λυπόταν βαθιά που ο λαός Του, στον οποίο είχε

ανατεθεί η ιερή παρακαταθήκη, δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τη

φωνή του Θεού που τους μιλούσε μέσω του Υιού Του.

Σχετική όμως πίστη είχεΟ βασιλικός ακόλουθος όμως είχε σχε-

τική πίστη επειδή είχε έρθει για να ζητήσει εκείνο που θεωρούσε

την πολυτιμότερη ευλογία. Ο Χριστός είχε να του προσφέρει ένα

ακόμη μεγαλύτερο δώρο. Επιθυμούσε όχι μόνο να θεραπεύσει το

παιδί, αλλά να κάνει τον αξιωματικό και το σπιτικό του μετόχους

των ευλογιών της σωτηρίας, ανάβοντας ένα φώς πίστης στην Κα-

περναούμ η οποία σύντομα θα γίνονταν ο τομέας της εργασίας Του.

Ο πατέρας έπρεπε να συνειδητοποιήσει την ανάγκη του πριν ζη-

τήσει τη χάρη από το Χριστό. Ο αυλικός αντιπροσώπευε πολλούς

από το έθνος του, το ενδιαφέρον για το Χριστότων οποίων είχε ε-

γωιστικά ελατήρια. ΄Ελπιζαν να επωφεληθούν από τη δύναμή Του,

εξαρτούσαν την πίστη τους στην παραχώρηση μιας τέτοιας εφήμε-

ρης χάρης. Αγνοούσαν όμως την πνευματική τους ασθένεια και δεν[167]

αναγνώριζαν την ανάγκη τους για τη θεϊκή χάρη.
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Σαν αστραπή τα λόγια του Σωτήρα αποκάλυψαν την αλήθεια

που έκρυβε ο πατέρας στην καρδιά του. Είδε ότι τα ελατήρια που τον

ώθησαν να αναζητήσει τον Ιησού ήταν εγωιστικά. Η ταλαντευόμενη

πίστη του αποκαλύφθηκε με τον πραγματικό της χαρακτήρα. Με

βαθιά θλίψη κατάλαβε ότι η αμφιβολία του μπορούσε να στοιχίσει τη

ζωή του παιδιού του. ΄Ηξερε ότι βρίσκονταν στην παρουσία Εκείνου

που μπορεί να διαβάσει τις σκέψεις και στον οποίο τα πάντα είναι

δυνατά. Μέσα στη μεγάλη του αγωνία ικέτεψε φωνάζοντας: «Κύριε,

κατάβα πρίν αποθάνη το παιδίον μου.» Η πίστη του έγινε αντιληπτή

από τον Ιησού, σαν τον Ιακώβ όταν πάλευε με τον άγγελο και

φώναξε: «Δεν θέλω Σε αφίσει να απέλθης, εάν δεν με ευλογήσης.»

(Γέν. 32:26.)

Και ΄Οπως νίκησε ο Ιακώβ, έτσι νίκησε και αυτός. Ο Σωτήρας

δεν μπορεί να απομακρυνθεί από μια ψυχή που προσκολλάται σε

Αυτόν ικετεύοντας, για μια μεγάλη ανάγκη. «΄Υπαγε, ο υιός σου

ζή» είπε ο Χριστός. Ο βασιλικός ακόλουθος αποχωρίστηκε από το

Σωτήρα με τέτοια ειρήνη και χαρά που δεν είχε γνωρίσει ποτέ. ΄Οχι

μόνο πίστεψε ότι ο γιός του θα θεραπεύονταν αλλά και με ακλόνητη

εμπιστοσύνη παραδέχτηκε το Χριστό ως Λυτρωτή.

Την ίδια στιγμή εκείνοι που ξαγρυπνούσαν πλάι στο ετοιμο-

θάνατο παιδί της Καπερναούμ, παρατήρησαν μια ξαφνική και ανε-

ξήγητη αλλαγή. Η σκιά του θανάτου εξαφανίστηκε από το πρόσω-

πο του αρρώστου. Η έξαψη του πυρετού υπεχώρησε μπροστά στην

απαλή λάμψη της υγείας που επανέρχονταν. Τα σβησμένα μάτια

ξανάναψαν με νοημοσύνη και η δύναμη γύρισε στο εξασθενημένο

σώμα. Κανένα ίχνος της αρρώστιας δεν έμεινε πάνω στο παιδί. Η

φλογισμένη σάρκα του έγινε δροσερή και απαλή και βυθίστηκε σε

ήσυχο ύπνο. Ο πυρετός του υπεχώρησε την πιο ζεστή ώρα της

ημέρας. Η οικογένεια έμεινε κατάπληκτη και η χαρά της ήταν απε-

ρίγραπτη.

Η Κανά δεν ήταν μακριά από την Καπερναούμ και ο αξιωματι-

κός θα έφτανε στο σπίτι του το απόγευμα μετά τη συνομιλία του

με τον Ιησού. Δεν βιάστηκε να επιστρέψει όμως. ΄Εφθασε στην

Καπερναούμ την επομένη μέρα το πρωί. Τι επιστροφή ήταν αυτή!

΄Οταν πήγαινε να βρειτον Ιησού η καρδιά του ήταν βαριά από τη

λύπη. Το φώς του ήλιου το έβρισκε ενοχλητικό και το κελάηδη-

μα των πουλιών του φαίνονταν ειρωνικό. Πόσο διαφορετικά ήταν

τα αισθήματά του τώρα! ΄Ολη η φύση είχε πάρει νέα όψη. ΄Ολα τα [168]
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έβλεπε με καινούργια μάτια. Καθώς ταξίδευε το ήσυχο πρωινό, ο-

λόκληρη η φύση έμοιαζε να δοξολογεί μαζί του το Θεό. ΄Οταν ήταν

ακόμη σε κάποια απόσταση από το σπίτι του, οι υπηρέτες βγήκαν

να τον προϋπαντήσουν, σπεύδοντας να τον ανακουφίσουν από την

αγωνία που ήταν βέβαιοι ότι θα αισθάνονταν. Εκείνος δεν έδειξε

καμιά έκπληξη για τα νέα που του έφεραν, αλλά με ζωηρό ενδια-

φέρονρώτησε ποιά ώρα το παιδί γύρισε προς το καλό. Απάντησαν:

«Χθές την εβδόμην ώραν αφήκεν αυτόν ο πυρετός.» Ακριβώς τη

στιγμή που η πίστη του πατέρα στηρίχθηκε στη βεβαίωση «ο υιός

σου ζή,» η θεία αγάπη άγγιξε το ετοιμοθάνατο παιδί.

Βιαστικά Ο πατέρας συνέχισε βιαστικά το δρόμο του για να

χαιρετήσει το γιό του. Τον έσφιξε στην αγκαλιά του σαν να είχε

γυρίσει από το τάφο και ευχαριστούσε το Θεό συνέχεια για τη

θαυμάσια αποκατάσταση.

Ο βασιλικός επιθυμούσε να μάθει περισσότερα για το Χριστό.

΄Οταν αργότερα άκουσε τη διδασκαλία Του, εκείνος και ολόκληρη

η οικογένειά του έγιναν μαθητές Του. Η θλίψη τους καθαγιάστηκε

με την επιστροφή όλης της οικογένειας στο Χριστό. Τα νέα του

θαύματος διαδόθηκαν και στην Καπερναούμ, όπου αργότερα έλαβαν

χώρα πολλά από τα κραταιά Του έργα. ΄Ετσι, ετοιμάστηκε ο δρόμος

για την προσωπική διακονία του Χριστού.

Αυτός που ευλόγησε το βασιλικό ακόλουθο στην Καπερναούμ,

επιθυμεί εξίσου να ευλογήσει και μας. ΄Οπως ο θλιμμένος εκείνος

πατέρας, αναζητούμε και μείς το Χριστό με την επιθυμία να μας

δώσει κάποιο πρόσκαιρο αγαθό. Βασίζουμε την εμπιστοσύνη μας

στην αγάπη Του ανάλογα με το πως θα φερθεί στο αίτημά μας. Ο

Σωτήρας επιθυμεί να μας δώσει μια ανώτερη ευλογία από αυτή που

ζητάμε. Κωλυσιεργεί την απάντησή Του στην παράκλησή μας για

να μπορέσει να μας δείξει το κακό της δικής μας καρδιάς και τη

μεγάλη μας ανάγκη για τη χάρη Του. Επιθυμεί να αρνηθούμε τα

εγωιστικά κίνητρα που μας οδηγούν να Τον αναζητήσουμε. Πρέπει

να εμπιστευθούμε τελείως τον εαυτό μας στην αγάπη Του, εξομο-

λογούμενοι την αδυναμία μας και τη μεγάλη ανάγκη που έχομε για

βοήθεια.

Ο βασιλικός ήθελε να δει την εκπλήρωση της παράκλησής του

πριν να πιστέψει. ΄Επρεπε να δεχθεί απλώς το λόγο του Χριστού.

Τότε, η παράκλησή του εισακούστηκε και η ευλογία παραχωρήθη-

κε. Το ίδιο μάθημα πρέπει να διδαχθούμε και εμείς. Δεν πρέπει[169]
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να πιστεύουμε επειδή βλέπουμε ή αισθανόμαστε ότι μας ακούει.

Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις Του. ΄Οταν αναζη-

τούμε Αυτόν με πίστη, κάθε αίτημά μας κατευθύνεται στην καρδιά

του Θεού. ΄Οταν ζητούμε την ευλογία Του, πρέπει να πιστεύουμε

ότι θα τη λάβουμε και να Τον ευχαριστούμε για ό,τι ήδη έχου-

με λάβει. Τότε μπορούμε να επιστρέψομε στις ασχολίες μας, με

τη βεβαιότητα ότι οι ευλογίες θα πραγματοποιηθούν τότε που θα

τις χρειαζόμαστε περισσότερο. ΄Οταν μάθουμε να κάνουμε αυτό, θα

γνωρίζουμε ότι οι προσευχές μας εισακούστηκαν. Ο Θεός θα κάνει

για χάρη μας «υπερεκπερισσού» (Εφες. 3:20,) «κατά τον πλούτον

της δόξης Αυτού» (Εδάφ. 16) και «κατά την ενέργειαν της ισχύος

Αυτού.» (Εφες. 1:19.) [170]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ιωάν. 5.

«Είναι δε εν τοις Ιεροσολύμοις πλησίον της προβατικής πύλης

κολυμβήθρα, η επονομαζομένη Εβραιστί Βηθεσδά, έχουσα πέντε

στοάς. Εν ταύταις κατέκειτο πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυ-

φλών, χωλών, ξηρών, οίτινες περιέμενον την κίνησιν του ύδατος.»

Σε ορισμένες εποχές τα νερά της κολυμβήθρας ταράσσονταν.

Οι άνθρωποι πίστευαν ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας υπερ-

φυσικής δύναμης και όποιος έμπαινε πρώτος μετά την μετατόπιση

του νερού, θα θεραπεύονταν από οποιαδήποτε ασθένεια έπασχε. Ε-

κατοντάδες άρρωστοι επισκέπτονταν αυτό το μέρος. Τόσο μεγάλο

ήταν το πλήθος, ώστε πολλοί τρέχοντας για την κολυμβήθρα, πο-

δοπατούσαν άνδρες, γυναίκες και παιδιά που ήταν πιο αδύνατοι από

αυτούς. Πολλοί δεν μπορούσαν να φθάσουν μέχρι την κολυμβήθρα.

΄Αλλοι που κατόρθωναν να την πλησιάσουν πέθαιναν φθάνοντας

στο χείλος της. Είχαν στηθεί υπόστεγα στο μέρος εκείνο για να

προφυλάσσονται οι ασθενείς την ημέρα από τη ζέστη και τη νύχτα

από την ψύχρα. Μερικοί ξενυχτούσαν κάτω από αυτά τα περιστύλια,

σερνόμενοι κάθε μέρα στην άκρη της κολυμβήθρας, με την μάταιη

ελπίδα της θεραπείας.

Ο Ιησούς βρέθηκε και πάλι στην Ιερουσαλήμ. Περπατώντας

μόνος, σκεπτικός και προσευχόμενος, έφθασε ως την κολυμβήθρα.

Είδε τους δυστυχισμένους ασθενείς να περιμένουν το γεγονός που

θεωρούσαν μοναδική ευκαιρία θεραπείας. Λαχταρούσε να μεταχειρι-

στεί τη θεραπευτική Του δύναμη και να αποκαταστήσει την υγεία

κάθε αρρώστου. ΄Ηταν όμως Σάββατο. Πλήθη πήγαιναν στο ναό

για τη λατρεία τους και Εκείνος ήξερε ότι μια τέτοια πράξη θερα-

πείας θα ξεσήκωνε την προκατάληψη των Ιουδαίων με αποτέλεσμα

να διακοπεί το έργο Του.

ΑλλάΟ Σωτήρας διέκρινε μια περίπτωση φοβερής αθλιότητας.

΄Ηταν η περίπτωση ενός απελπισμένου κατάκοιτουπου βρισκόταν σε

αυτή την κατάσταση επί τριάντα οκτώ ολόκληρα χρόνια. Η ασθένεια[171]

του οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στη δική του αμαρτωλή ζωή και

186
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θεωρούταν σαν τιμωρία από το Θεό. Μόνος, χωρίς φίλους και με

το αίσθημα ότι είχε αποκλειστεί από την ευσπλαχνία του Θεού, ο

άρρωστος είχε περάσει πολλά χρόνια στη μιζέρια. Τον καιρό που

οι άνθρωποι περίμεναν να ταραχτούν τα νερά, εκείνοι που τον λυ-

πόντουσαν για την αναπηρία του, τον μετέφεραν στις σκεπαστές

στοές. Την κατάλληλη όμως στιγμή δεν είχε κανέναν να τον βοη-

θήσει να μπει στο νερό. Είχε δει τα νερά να ταράσσονται, αλλά ποτέ

δεν κατάφερνε να προχωρήσει περισσότερο από την άκρη της κο-

λυμβήθρας. ΄Αλλοι πιο δυνατοί πηδούσαν μέσα πριν από αυτόν. Δεν

μπορούσε να συναγωνιστεί με το εγωιστικό και άτακτο πλήθος. Οι

επίμονες προσπάθειες να φθάσει στο σκοπό του, η αγωνία και η

συνεχής απογοήτευσή του εξαντλούσαν γρήγορα και τις υπόλοιπες

δυνάμεις του.

Ο άρρωστος ήταν ξαπλωμένος στο στρώμα του, και κάπου-

κάπου σήκωνε το κεφάλι να δει την κολυμβήθρα. Τότε, ένα γλυκό,

συμπαθητικό πρόσωπο έσκυψε από πάνω του και οι λέξεις «θέλεις

να γίνης υγιής·» τράβηξαν όλη του την προσοχή. Η ελπίδα γεν-

νήθηκε στην καρδιά του. Αισθάνθηκε ότι θα του προσφέρονταν

κατά κάποιον τρόπο βοήθεια. Η αναλαμπή του θάρρους του έσβησε

γρήγορα. Θυμήθηκε πόσες φορές προσπάθησε να φθάσει στην κο-

λυμβήθρα και του απέμειναν πλέον λιγοστές ελπίδες ότι θα ζούσε

μέχρι να ταραχτούν και πάλι τα νερά. Απογοητευμένος, έστρεψε το

πρόσωπό του λέγοντας. «Κύριε, άνθρωπον δεν έχω δια να με βάλη

εις την κολυμβήθραν, όταν ταραχθή το ύδωρ ενώ δε έρχομαι εγώ,

άλλος πρό εμού καταβαίνει.»

Ο Ιησούς δεν ζήτησε από τον δυστυχή αυτόν να Του δείξει

πίστη. Απλώς του είπε: «Εγέρθητι, σήκωσον τον κράββατόν σου

και περιπάτει.» Η πίστη του ανθρώπου βασίστηκε σε αυτό το λόγο.

Μια νέα ζωή άρχισε να κυκλοφορεί μέσα σε κάθε νεύρο και μυ, ενώ

μια θεραπευτική ενέργεια διαπέρασε τα παράλυτα άκρα του. Χωρίς

να αμφιβάλλει καθόλου επέβαλε στη θέλησή του να υποταχθεί ε-

κτελώντας την εντολή του Χριστού. ΄Ολοι του οι μυς ανταποκρίθη-

καν σε αυτή. Πατώντας στα πόδια του, αισθάνθηκε τον εαυτό του

γεμάτο ζωντάνια.

Ο Ιησούς δεν του είχε δώσει καμιά υπόσχεση θεϊκής βοήθειας.

Θα μπορούσε ο άνθρωπος να διστάζει και έτσι θα έχανε τη μοναδική

ευκαιρία για γιατρειά. Πίστεψε όμως στο λόγο του Χριστού και

εκτελώντας τον, έλαβε δύναμη. [172]
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Με την ίδια πίστη μπορούμε και εμείς να δεχτούμε την πνευ-

ματική θεραπεία. Εξαιτίας της αμαρτίας χωριστήκαμε από τη ζωή

του Θεού. ΄Εχουμε υποστεί παράλυση της ψυχής. Μόνοι μας δεν

είμαστε ικανότεροι να ζήσουμε μια άγια ζωή από ότι ήταν εκείνος

ο ανάπηρος να περπατήσει.

Υπάρχουν πολλοί που αναγνωρίζουν την ανικανότητά τους και

που λαχταρούν μια πνευματική ζωή που θα τους φέρει σε αρμονία

με το Θεό. Αγωνίζονται άδικα να την αποκτήσουν. Μέσα στην α-

πελπισία τους αναφωνούν: «Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ τις θέλει με

ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου·» (Ρωμ. 7:24.)

Αυτοί που αγωνίζονται έτσι απεγνωσμένα ας σηκώσουν ψηλά το

βλέμμα. Ο Σωτήρας σκύβει πάνω από αυτούς που εξαγόρασε με το

αίμα Του και τους λέει με ανέκφραστη τρυφερότητα και συμπάθεια:

«Θέλεις να γίνης υγιής·» Σε διατάζει να σηκωθείς με υγεία και ει-

ρήνη. Μη περιμένεις να αισθανθείς ότι έγινες υγιής. Πίστεψε στο

λόγο Του και αυτός θα εκπληρωθεί. Παραχώρησε τη θέλησή σου

στο Χριστό. Θέλησε να Τον υπηρετήσεις και ενεργώντας σύμφω-

να με το λόγο Του, θα λάβεις δύναμη. Οποιαδήποτε και αν είναι η

κακή συνήθεια, το κυρίαρχο πάθος που με μακρόχρονη εντρύφηση

σε έχει δέσει σε ψυχή και σε σώμα, ο Χριστός έχει την ικανότητα

και την επιθυμία να σε ελευθερώσει. Θα χορηγήσει ζωή στην ψυχή

που είναι «νεκρά δια τας παραβάσεις» (Εφες. 2:1.) Θα ελευθερώσει

τον αιχμάλωτο στις αδυναμίες και κακοτυχίες άνθρωπο, το δεμένο

με τις αλυσίδες της αμαρτίας.

Ο θεραπευμένος παράλυτος έσκυψε να πάρει το κρεβάτι του που

όλο-όλο ήταν ένα χαλάκι και μια κουβέρτα. Καθώς ορθώθηκε ξα-

νά με αγαλλίαση, κοίταξε γύρω του προκειμένουνα ανακαλύψει το

Σωτήρα του αλλά ο Ιησούς είχε χαθεί μέσα στο πλήθος. Ο άνθρω-

πος φοβόταν πως δεν θα Τον αναγνώριζε αν Τον ξανασυναντούσε.

Καθώς βάδιζε βιαστικά με σταθερό, ανάλαφρο βήμα, δοξολογώντας

το Θεό και χαρούμενος για την καινούργια του δύναμη, συνάντησε

πολλούς από τους Φαρισαίους και αμέσως τους μίλησε για τη θε-

ραπεία του. Ξαφνιάστηκε για τη ψυχρότητα με την οποία άκουσαν

την ιστορία του.

Συνοφρυωμένοι τον διέκοψαν ρωτώντας τον γιατί μετέφερε το

κρεβάτι του την ημέρα του Σαββάτου. Του υπενθύμισαν με αυ-

στηρότητα ότι δεν ήταν νόμιμο να κουβαλάει βάρος την ημέρα του

Κυρίου. Μέσαστη χαρά του ο άνθρωπος είχε ξεχάσει ότι ήταν Σάβ-
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βατο. Δεν αισθάνονταν ένοχος ότι υπάκουσε στην εντολή. Απάν-

τησε με θάρρος: «Ο ιατρευσας με. εκείνος μοι είπε. Σήκωσον τον [173]

κράββατόν σου και περιπατει.» Τον ρώτησαν ποιος τον θεράπευ-

σε, αλλά αυτός δεν ήξερε να πει. Οι άρχοντες αυτοί ήξεραν καλά

ότι μόνο ΄Ενας είχε αποδείξει πως διέθετε τη δύναμη να κάνει ένα

τέτοιο θαύμα.΄Ηθελανόμως να έχουν φανερή απόδειξη ότι ήταν ο

Ιησούς για να μπορούν να Τον κατηγορήσουν σαν παραβάτη του

Σαββάτου. Κατά την κρίση τους δεν είχε μόνο παραβεί το νόμο

θεραπεύοντας τον ασθενή το Σάββατο, αλλά είχε διαπράξει και ιε-

ροσυλία διατάζοντάς τον να σηκώσει το κρεβάτι του.

Οι Ιουδαίοι είχαν διαστρεβλώσει τόσο το νόμο που τον κατήν-

τησαν δουλικό ζυγό Οι άσκοπες απαιτήσεις τους είχαν γίνει πα-

ροιμιώδεις μεταξύ των εθνών. Ιδιαίτερα το Σάββατο ήταν πλαισιω-

μένο από ένα σωρό περιορισμούς, χωρίς καμία σημασία. Δεν ήταν

για αυτούς ημέρα τρυφής η αγία και τιμημένη μέρα του Θεού. Οι

γραμματείς και οι Φαρισαίοι είχαν κάνει την τήρησή του αβάσταχτο

φορτίο. Δεν επιτρέπονταν ο Ιουδαίος να ανάψει φωτιά, ούτε καν

ένα κερί την ημέρα του Σαββάτου. Σαν συνέπεια ο λαός εξαρτιόταν

από τους Εθνικούς για πολλές από αυτές τις υπηρεσίες που για αυ-

τούς ήταν απαγορευμένες από τους κανονισμούς. Δεν σκέπτονταν

ότι αν αυτές οι πράξεις ήταν αμαρτωλές, εκείνοι που χρησιμοποιο-

ύσαν άλλους για να τις κάνουν, ήταν το ίδιο αμαρτωλοί σαν να τις

έκαναν αυτοί οι ίδιοι. Νόμιζαν ότι η σωτηρία είναι αποκλειστικά για

τους Ιουδαίους και ότι η θέση των άλλωνδεν μπορούσε να γίνει χει-

ρότερη, μιας και δεν είχαν ελπίδα. Ο Θεός δεν έδωσε εντολές που

να μη μπορούν να τηρηθούν από όλους. Ο νόμος Του δεν επέβαλε

παράλογους ή εγωιστικούς περιορισμούς.

Στο ναό ο Ιησούς συνάντησε τον άνθρωπο που είχε θεραπευτεί.

Είχε έρθει για να φέρει την προσφορά της αμαρτίας του και μια ευ-

χαριστήρια προσφορά για το μεγάλο έλεος που έλαβε. Βρίσκοντάς

τον ανάμεσα στους άλλους προσκυνητές, ο Ιησούς του συστήθηκε

με τα προειδοποιητικά λόγια: «Ιδού, έγινες υγιής, μηκέτι αμάρτανε

δια να μη σοι γίνη τι χειρότερον.»

Ο θεραπευμένος καταχάρηκε που συνάντησε το Λυτρωτή του.

Αγνοώντας την έχθρα εναντίον του Ιησού, είπε στους Φαρισαίους

που τον είχαν ρωτήσει ότι Αυτός ήταν που τον είχε θεραπεύσει.

«Και δια τούτο κατέτρεχον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και εζήτουν να

θανατώσωσιν Αυτόν, διότι έκαμνε ταύτα εν Σαββάτω.»



190 Η Ζωη Τοψ Χριστου

Ο Ιησούς οδηγήθηκε στο Συνέδριο προκειμένου να απολογη-

θεί για την κατηγορία της παράβασης του Σαββάτου. Αν εκείνη την

εποχή οι Ιουδαίοι ήταν ανεξάρτητο έθνος, μια τέτοια κατηγορία θα[174]

τους ήταν ικανή για να Τον θανατώσουν. Η υποταγή τους στους

Ρωμαίους δεν τους το επέτρεπε. Οι Ιουδαίοι δεν είχαν το δικαίω-

μα να επιβάλουν τη θανατική ποινή και οι κατηγορίες που έφεραν

εναντίον του Χριστού δεν είχαν καμιά βαρύτητα σε ρωμαϊκό δικα-

στήριο. Υπήρχαν όμως άλλοι αντικειμενικοί σκοποί που ήλπιζαν να

επιτύχουν. Παρόλες τις προσπάθειες να εμποδίσουν το έργο Του,

ο Ιησούς είχε αποκτήσει ακόμη και στην Ιερουσαλήμ επιρροή με-

γαλύτερη από τη δική τους. Πλήθη ανθρώπων δεν έβρισκαν κανένα

ενδιαφέρον στις δημηγορίες των ραβίνων καιπροέλκονταν από τη

διδασκαλία Του. Μπορούσαν να καταλάβουν τα λόγια Του και η

καρδιά τους θερμαίνονταν και ανακουφίζονταν. Μιλούσε για το Θε-

ό όχι σαν εκδικητικό δικαστή, αλλά σαν ένα στοργικό Πατέρα και

αποκάλυπτε την εικόνα του Θεού ακριβώς όπως την αντανακλούσε

στο πρόσωπό Του. Τα λόγια Του χρησίμευαν σαν βάλσαμο στο

ταραγμένο πνεύμα. Με τα λόγια Του και με τα έργα του ελέους,

συνέτριβε την καταπιεστική δύναμη των παλαιών παραδόσεων και

των ανθρωπίνων εντολών, παρουσιάζοντας την αγάπη του Θεού

στην ανεξάντλητη πληρότητά της.

Σε μια από τις παλαιότερες προφητείες για το Χριστό είναι γραμ-

μένο: «Δεν θέλει εκλείψει σκήπτρον εκ του Ιούδα, ουδέ νομοθέτης

εκ μέσου των ποδών Αυτού, εωσού έλθει ο Σηλώ και εις Αυτόν

θέλει είσθαι η υπακοή των λαών.» (Γέν. 49:10.) Ο λαός υπάκουε

στο Χριστό. Οι συμπαθητικές καρδιές του πλήθους δέχονταν τα

μαθήματα της αγάπης και της φιλανθρωπίας καλύτερα από τις αυ-

στηρές ιεροτελεστίες που απαιτούσαν οι ιερείς. Αν οι ιερείς και

οι ραβίνοι δεν είχαν επέμβει, η διδασκαλία Του θα είχε φέρει μια

μεταρρύθμιση που ποτέ ο κόσμος δεν είχε γνωρίσει. Προκειμένου

όμως να διατηρήσουν την εξουσία τους, οι άρχοντες αποφάσισαν να

ανατρέψουν την επιρροή του Χριστού. Η κλήση Του στο Συνέδριο

και η δημόσια καταδίκη των διδασκαλιών Του θα εξυπηρετούσε

το σκοπό τους, γιατί ο λαός σέβονταν ακόμη τους θρησκευτικούς

ηγέτες του. Οποιοσδήποτε τολμούσε να κατακρίνει τις ραβινικές α-

παιτήσεις ή να μειώσει το βάρος που είχαν θέσει επάνω στο λαό,

θεωρείτο ένοχος όχι μόνο για βλασφημία, αλλά και για προδοσία.

Σε αυτό το σημείο οι ραβίνοι ήλπιζαν να δημιουργήσουν υπόνοιες
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εναντίον του Χριστού. Τον παρουσίαζαν ότι προσπαθούσε να ανα-

τρέψει τα καθιερωμένα έθιμα, δημιουργώντας έτσι διάσταση μεταξύ

του λαού και ετοιμάζοντας το δρόμο για την πλήρη υποταγή τους

στους Ρωμαίους. [175]

ΑλλάΤα σχέδια όμως που ετοιμάζονταν να εφαρμόσουν οι ρα-

βίνοι με τόσο ζήλο, είχαν εκπονηθεί σε ένα άλλο συμβούλιο και

όχι στο Συνέδριό τους. Αφού ο Σατανάς απέτυχε να νικήσει το

Χριστό στην έρημο, συντόνισε τις δυνάμεις του για να αντισταθε-

ί στη διακονία Του και αν ήταν δυνατό, να ματαιώσει εντελώς το

έργο Του. ΄Οτι δεν μπόρεσε να επιτύχει με την προσωπική του προ-

σπάθεια, αποφάσισε να το επιτύχει με τη στρατηγική. Αμέσως μόλις

αποσύρθηκε από τη σύγκρουσή στην έρημο, σε ένα συμβούλιο με

τους αγγέλους του επεξεργάστηκε τα σχέδιά του για να σκοτίσει

ακόμη περισσότερο το νου των Ιουδαίων. Σκοπός του ήταν οι Ιου-

δαίοι να μη αναγνωρίσουν το Λυτρωτή τους. Σχεδίασε να εργαστεί

με τα ανθρώπινα τουόργανά μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους,

εμπνέοντας τους το δικό του μίσος εναντίον του Προμάχου της α-

λήθειας. Θα τους έκανε να απορρίψουν το Χριστό και να κάνουν τη

ζωή Του όσο το δυνατό μαρτυρική, με την ελπίδα να Τον αποθαρ-

ρύνει στην αποστολή Του. Οι αρχηγοί του Ισραήλ έγιναν όργανα

του Σατανά, πολεμώντας εναντίον του Σωτήρα.

Ο Ιησούς είχε έρθει στον κόσμο για να «μεγαλύνει τον νόμον,

και καταστήσει έντιμον.» (Ης. 42:21.) Δεν ήρθε για να τον υποτι-

μήσει αλλά για να τον εξυψώσει. «Δεν θέλει εκλίπει, ουδέ μικρο-

ψυχήσει εωσού βάλει κρίσιν εν τη γή.» (Ης. 42:4.) Είχε έρθει για

να απαλλάξει το Σάββατο από τις βαριές απαιτήσεις που το είχαν

καταντήσει κατάρα αντί για ευλογία.

Για αυτό το λόγο διάλεξε να εκτελέσει το θεραπευτικό θαύμα

στη Βηθεσδά την ημέρα του Σαββάτου. Θα μπορούσε κάλλιστα να

είχε θεραπεύσει τον ασθενή μια άλλη μέρα της εβδομάδας ή απλώς

να τον θεραπεύσει χωρίς να του δώσει και την εντολή να σηκώσει

το κρεβάτι του. Αυτό ωστόσο δεν θα Του έδινε την ευκαιρία που

ζητούσε. ΄Ολες οι πράξεις της επίγειας ζωής του Χριστού χαρακτη-

ρίζονταν από σοφία. Κάθε τι που έκανε ήταν σημαντικό και σαν

πράξη και σαν διδασκαλία. Μεταξύ των ασθενών στη δεξαμενή δι-

άλεξε την πιο βαριά περίπτωση για να ασκήσει τη θεραπευτική Του

δύναμη. Διέταξε τον άνθρωπο να μεταφέρει το κρεβάτι του δια-

σχίζοντας την πόλη με σκοπό να γνωστοποιηθεί το μεγάλο καλό
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που έγινε σε αυτόν. Αυτό θα προκαλούσε το ερώτημα τι είναι νόμι-

μο να κάνει κανείς την ημέρα του Σαββάτου. Επίσης θα έδινε την

ευκαιρία στον Ιησού να κατακρίνει τους περιορισμούς που επέβαλαν

οι Ιουδαίοι στην τήρηση της ημέρας του Κυρίου και να ακυρώσει

τις παραδόσεις τους.[176]

Ο Ιησούς τους δήλωσε ότι το έργο της ανακούφισης των πα-

σχόντων ήταν σε αρμονία με το νόμο του Σαββάτου. ΄Ητανεπίσης

σε αρμονία με το έργο των αγγέλων του Θεού οι οποίοι πάντοτε

πηγαινοέρχονται μεταξύ Ουρανού και Γής για να εξυπηρετήσουν

την πάσχουσα ανθρωπότητα Ο Ιησούς διεκήρυξε: «Ο Πατήρ Μου

εργάζεται έως τώρα, και Εγώ εργάζομαι.» ΄Ολες οι μέρες κατά τις

οποίες εκτελεί τα σχέδιά Του για την ανθρώπινη φυλή είναι του

Θεού. Αν η ερμηνεία των Ιουδαίων για το νόμο ήταν σωστή, τότε

ο Θεός έκανε λάθος με το έργο Του να αναζωογονεί και να διατη-

ρεί τη ζωή κάθε έμψυχου πλάσματος αφότου έθεσε τα θεμέλια της

Γής. Εκείνος που αποφάνθηκε ότι το έργο Του ήταν καλό και όρισε

το Σάββατο σαν αναμνηστικό της αποπεράτωσης του δημιουργικού

Του έργου, θα έπρεπε να θέσει τέρμα στην εργασία Του και να

σταματήσει την αέναη κίνηση του σύμπαντος.

Θα έπρεπε μήπως ο Θεός να απαγορεύσει στον ΄Ηλιο να εκτε-

λεί τον προορισμό του το Σάββατο και να σταματήσει τις ευεργε-

τικές του ακτίνες από του να θερμαίνουν τη Γή και να τρέφουν τη

βλάστηση· Θα έπρεπε το σύστημα των ουρανίων κόσμων να ακι-

νητοποιηθεί κατά τη διάρκεια της αγίας αυτής ημέρας· Πρέπει να

διατάξει τα ρυάκια να διακόψουν να ποτίζουν τους αγρούς και τα

δάση, να προστάξει τα κύματα της θάλασσας να πάψουν την αδιάκο-

πη παλίρροιά τους· Πρέπει το σιτάρι και το καλαμπόκι να πάψουν

να μεγαλώνουν και τα σχηματισμένα σταφύλια να αναβάλουν την

ωρίμασή τους· Πρέπει τα δέντρα και τα λουλούδια να πάψουν να

μπουμπουκιάζουν και να ανθούν το Σάββατο·

Στην περίπτωση αυτή ο άνθρωπος θα στερείτο τους καρπούς

της Γής και τις ευλογίες που κάνουν τη ζωή επιθυμητή. Η φύση

πρέπει να συνεχίσει τη σταθερή πορεία της. Ο Θεός δεν μπορεί να

σταματήσει ούτε μια στιγμή το χέρι Του. Διαφορετικά ο άνθρω-

πος θα ατονούσε και θα πέθαινε. Ο άνθρωπος έχει επίσης κάποιο

έργο να κάνει την ημέρα αυτή. Οι απαιτήσεις της ζωής πρέπει να

εκπληρωθούν, οι ασθενείς να φροντιστούν, οι ανάγκες των φτω-

χών να αναπληρωθούν. Εκείνος που παραμελεί την ανακούφιση των
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πασχόντων το Σαββάτο, θα κριθεί ένοχος. Η αγία ημέρα του Θε-

ού έγινε για τον άνθρωπο και τα έργα του ελέους εναρμονίζονται

τέλεια με το σκοπό της. Ο Θεός δεν θέλει τα πλάσματά Του να υπο-

φέρουν ούτε μιας ώρας πόνο που θα μπορούσαν να ανακουφιστούν

την ημέρα του Σαββάτου ή οποιαδήποτε άλλη μέρα.

Οι υποχρεώσεις του Θεού την ημέρα του Σαββάτου είναι με-

γαλύτερες ακόμη από ότι τις άλλες μέρες. Αυτή τη μέρα ο λαός [177]

Του αφήνει τις καθημερινές του ασχολίες και περνάει τον καιρό

του με μελέτη και λατρεία. Ζητούν περισσότερες χάρες από Αυ-

τόν το Σάββατο παρά τις άλλες μέρες. Επικαλούνται την ιδιαίτερη

προσοχή Του. Λαχταρούν τις πιο εκλεκτές Του ευλογίες. Ο Θεός

δεν περιμένει να περάσει το Σάββατο για να απαντήσει σε αυτές

τις παρακλήσεις τους. Το έργο στον Ουρανό δεν σταματά ποτέ και

οι άνθρωποι δεν πρέπει ποτέ να παύουν να κάνουν το καλό. Το

Σάββατο δεν είναι μια χρονική περίοδος άσκοπης αργίας. Ο νόμος

απαγορεύει τον καθημερινό μόχθο την ημέρα της ανάπαυσης του

Κυρίου. Η βιοποριστική εργασία πρέπει να σταματήσει. Καμία ερ-

γασία για κοσμική απόλαυση ή κέρδος μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη

την ημέρα αυτή. ΄Οπως ο Θεός σταμάτησε την εργασία της δη-

μιουργίας και αναπαύθηκε το Σάββατο και το ευλόγησε, έτσι και ο

άνθρωπος πρέπει να αφήνει τις ασχολίες της καθημερινής του ζωής

και να αφιερώνει αυτές τις ιερές ώρες σε μια υγιεινή ανάπαυση, στη

λατρεία και σε ιερές πράξεις. Το έργο του Χριστού για τη θεραπεία

των ασθενών ήταν σε απόλυτη συμφωνία με το νόμο. Τιμούσε το

Σάββατο

Ο Ιησούς διεκδικούσε ίσα δικαιώματα με το Θεό, κάνοντας ένα

έργο εξίσου ιερό και της ίδιας υφής με εκείνο με το οποίο ασχολείται

ο Πατέρας στον Ουρανό. Οι Φαρισαίοι εξοργίστηκαν ακόμη περισ-

σότερο. Ο Ιησούς δεν είχε παραβεί μόνο το νόμο κατά τη γνώμη

τους, «αλλά και Πατέρα Εαυτού έλεγε τον Θεόν, ίσον με τον Θεόν

κάμνων Εαυτόν.»

΄Ολο το έθνος των Ιουδαίων αποκαλούσαν το Θεό Πατέρα τους

και δεν θα έπρεπε να είχαν εξοργιστεί τόσο πολύ, αν ο Χριστός

παρουσίαζε την ίδια σχέση που είχαν και αυτοί με το Θεό. Τον

κατηγόρησαν ως βλάσφημο, δείχνοντας έτσι ότι εκείνοι αντιλαμ-

βάνονταν με τον ισχυρισμό Του ότι υπονοούσε την υπέρτατη τιμή

για τον Εαυτό του.
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Οι εχθροί του Χριστού δεν είχαν κανένα επιχείρημα για να αν-

τικρούσουν τις αλήθειες που Εκείνος εξέθετε στη συνείδησή τους.

Μπορούσαν μόνο να αναφερθούν στα έθιμα και στις παραδόσεις

τους. Αυτές όμως φαίνονταν ανίσχυρες και ανούσιες σε σύγκριση

με τα επιχειρήματα που ο Χριστός αντλούσε από το λόγο του Θεού

και από τον αέναο κύκλο της φύσης. Αν οι ραβίνοι είχαν την πα-

ραμικρή επιθυμία να φωτιστούν, θα πείθονταν ότι ο Χριστός έλεγε

την αλήθεια. Παρέκαμπταν όμως τα επιχειρήματα που τους έφερε

σχετικά με το Σάββατο και προσπάθησαν να προκαλέσουν την ορ-

γή εναντίον Του, επειδή δήλωσε ότι ήταν ίσος με το Θεό. Η μανία[178]

των αρχόντων δεν είχε όρια. Αν δεν φοβόντουσαν το λαό, οι ιερε-

ίς και οι ραβίνοι θα φόνευαν τον Ιησού επί τόπου. Τα αισθήματα

του λαού έκλιναν αισθητά με το μέρος Του. Πολλοί αναγνώριζαν

στο πρόσωπο του Ιησού το Φίλο του τους είχε θεραπεύσει από τις

αρρώστιες τους και τους είχε παρηγορήσει στις λύπες τους. ΄Ολοι

Τον δικαίωναν για τη θεραπεία που πρόσφερε στον άρρωστο της

Βηθεσδά. ΄Ετσι, προς το παρόν οι άρχοντες ήταν αναγκασμένοι να

συγκρατήσουν το μίσος τους.

Ο Ιησούς απέκρουσε την κατηγορία της βλασφημίας. Τους ε-

ίπε: «Την εξουσία να κάνω αυτό το έργο για το οποίο εσείς με

κατηγορείτε, την έχω επειδή είμαι Υιός του Θεού, ένας με Αυτόν

στη φύση, στη θέληση και τις προθέσεις. Σε όλα τα έργα Του της

δημιουργίας και της πρόνοιας συνεργάστηκα μαζί με το Θεό.» «Δεν

δύναται ο Υιός να πράττη ουδέν αφ” Εαυτού, εάν δεν βλέπη τον Πα-
τέρα πράττοντα τούτο.» Οι ιερείς και οι ραβίνοι μέμφονταν τον Υιό

του Θεού ακριβώς για το έργο το οποίο είχε σταλεί να επιτελέσει

στη Γή. Με τις αμαρτίες τους αποχωρίστηκαν οι ίδιοι από το Θεό

και με την υπερηφάνειά τους βάδιζαν ανεξάρτητα από Αυτόν. Αι-

σθάνονταν ότι ήταν ικανοί για όλα και δεν διαπίστωναν την ανάγκη

της άνωθεν σοφίας για να κατευθύνει τις πράξεις τους. Αντίθετα,

ο Υιός του Θεού είχε υποταχτεί στο θέλημα του Πατέρα Του και

εξαρτάτο από τη δύναμή Του. Ο Χριστός είχε κενωθεί τόσο πο-

λύ από το εγώ, που δεν έκανε διόλου σχέδια για τον Εαυτό Του.

Δέχονταν τα σχέδια του Θεού για Αυτόν και μέρα με τη μέρα ο

Πατέρας Του απεκάλυπτε τα σχέδιά Του. ΄Ετσι και εμείς πρέπει να

εξαρτόμαστε από το Θεό, ώστε η ζωή μας να είναι η απλή εκτέλεση

του θελήματος Του.
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΄Οταν ο Μωυσήςεπρόκειτο να κατασκευάσει τη σκηνή του μαρ-

τυρίου σαν κατοικητήριο του Θεού, έλαβε οδηγίες για να κατασκευ-

άσει τα πάντα σύμφωνα με το σχέδιο που του έδειξε ο Θεός στο

όρος. Ο Μωυσής κατέχονταν από μεγάλο ζήλο για την εκτέλεση

του έργου του Θεού. Οι πιο ταλαντούχοι και επιδέξιοι άνθρωποι

ήταν στη διάθεσή του προκειμένου να εκτελέσουν τις υποδείξεις

του. Δεν έπρεπε όμως να κατασκευάσει ούτε ένα κουδούνι, ούτε

ένα ρόδι, ένα κρόσι, ένα κράσπεδο, ένα παραπέτασμα ή ένα οποιο-

δήποτε σκεύος του αγιαστηρίου διαφορετικό από το πρότυπο που

του είχε υποδειχτεί. Ο Θεός τον κάλεσε στο βουνό και του απε-

κάλυψε τα ουράνια αντικείμενα. Ο Κύριος τον κάλυψε με τη δόξα

Του για να μπορέσει να δει το πρότυπο. Σύμφωνα με αυτό εκτε-

λέστηκαν τα πάντα. ΄Ετσι και στον λαό του Ισραήλ τον οποίο επι- [179]

θυμούσε να κάνει κατοικία Του, απεκάλυψε το ένδοξο ιδανικό του

χαρακτήρα Του. Το πρότυπο του χαρακτήρα παρουσιάστηκε στο

βουνό όταν τους δόθηκε ο νόμος από το Σινά. ΄Οταν ο Κύριος πέρα-

σε μπροστά από το Μωυσή, διεκήρυξε: «Κύριος, Κύριος ο Θεός,

οικτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και αληθινός,

φυλάττων έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και

αμαρτίαν.» ( ΄Εξοδ. 34:6,7.)

Ο λαός του Ισραήλ είχε διαλέξει τις δικές του μεθόδους. Δεν

είχε οικοδομήσει σύμφωνα με το πρότυπο. Ο Χριστός, ο αληθινός

ναός για το κατοικία του Θεού, διαμόρφωσε κάθε λεπτομέρεια της

επίγειας ζωής Του σύμφωνα με το ιδεώδες του Θεού. Αυτός έλε-

γε: «Χαίρω, Θεέ Μου, να εκτελώ το θέλημά Σου και ο νόμος Σου

είναι εν τω μέσω της καρδίας Μου.» (Ψαλμ. 40:8.) ΄Ετσι και οι χαρα-

κτήρες μας πρέπει να οικοδομηθούν «εις κατοικητήριον του Θεού

δια του Πνεύματος. (Εφες. 2:22.) Πρέπει να κάνουμε τα «πάντα

κατά τον τύπον» (Εβρ. 8:5,) και κατά τον τύπο Εκείνου ο οποίος

«έπαθεν υπέρ υμών, αφίνων παράδειγμα εις υμάς, δια να ακολου-

θήσητε τα ίχνη Αυτού.» (Α’, Πέτρ. 2:21.)

Τα λόγια του Χριστού μας διδάσκουν ότι πρέπει να θεωρούμε

τον εαυτό μας αναπόσπαστα συνδεμένο με τον ουράνιο Πατέρα μας.

Οποιαδήποτε και αν είναι η θέση μας, εξαρτόμαστε από το Θεό που

κρατά στα χέρια Του το πεπρωμένο όλων μας. ΄Εχει καθορίσει το

έργο μας και μας έχει εφοδιάσει με ικανότητες και με μέσα για το

έργο αυτό. ΄Οσο διάστημα υποτάσσουμε τη θέλησή μας στο Θεό

και εμπιστευόμαστε τη δύναμη και τη σοφία Του, θα οδηγηθούμε



196 Η Ζωη Τοψ Χριστου

σε ασφαλή μονοπάτια ώστε να εκπληρώσουμε το καθορισμένο έργο

μας μέσα στο μεγάλο Του σχέδιο. Εκείνος που εξαρτάται από τη

δική του δύναμη και σοφία αποχωρίζεται από το Θεό. Αντί να ερ-

γάζεται ενωμένος με το Χριστό, εκπληρώνει το σκοπό του εχθρού

του Θεού και των ανθρώπων.

Ο Σωτήρας συνέχισε: «΄Οσα Εκείνος [ο Πατήρ] πράττει, ταύτα

και ο Υιός πράττει ομοίως. . . . Επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους

νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστινας θέλει ζωοποιεί.»

Οι Σαδδουκαίοι υποστήριζαν ότι δεν μπορεί να γίνει ανάσταση του

σώματος. Ο Ιησούς όμως τους λέει ότι ένα από τα μεγαλύτερα έργα

του Πατέρα Του είναι η ανάσταση των νεκρών και ότι Αυτός έχει

την εξουσία να κάνει το ίδιο έργο. « ΄Ερχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε

οι νεκροί θέλουσιν ακούσει την φωνήν του Υιού του Θεού, και οι

ακούσαντες θέλουσι ζήσει.» Οι Φαρισαίοι πίστευαν στην ανάσταση

των νεκρών. Ο Χριστός διακήρυξε ότι ακόμη και την ώρα εκείνη, η[180]

δύναμη που χορηγεί ζωή στους νεκρούς βρίσκονταν ανάμεσα τους

και θα την έβλεπαν να πραγματοποιείται. Η ίδια δύναμη της ανάστα-

σης δίνει ζωή στην ψυχή, στους «νεκρούς δια τας παραβάσεις και

τας αμαρτίας.» (Εφες 2:1.) Αυτό το πνεύμα «της ζωής εν Χριστώ

Ιησού,» «η δύναμις της αναστάσεως Αυτού,» ελευθερώνει τους αν-

θρώπους «από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου.» (Φιλιπ,

3:10, Ρωμ. 8:2.) Η κυριαρχία του κακού συντρίβεται και η ψυχή

προστατεύεται με την πίστη από την αμαρτία. Εκείνος που ανοίγει

την καρδιά του στο πνεύμα του Χριστού, γίνεται μέτοχος αυτής της

μεγάλης δύναμης η οποία θα αναστήσει το σώμα του από τον τάφο

Ο ταπεινός Ναζωραίος βεβαιώνει στο σημείο αυτό την υψηλή

καταγωγή Του. Ορθώνεται πάνω από την ανθρωπότητα, αποτινάζει

το περίβλημα της αμαρτίας και της αισχύνης και αποκαλύπτεται

ο Τιμημένος των αγγέλων, ο Υιός του Θεού, ο Συνδημιουργός

του σύμπαντος. Οι ακροατές Του μένουν εμβρόντητοι. Κανένας

άνθρωπος δεν είπε παρόμοια λόγια όπως Αυτός και κανένας δεν

φέρθηκε με τέτοια βασιλική μεγαλοπρέπεια. Ο τρόπος της ομιλίας

Του είναι σαφής και απλός, διασαφηνίζοντας καθαρά τη δική Του

αποστολή και το καθήκον του κόσμου. «Επειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ

ουδένα, αλλά εις τον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίσιν δια να τιμώσι

πάντες τον Υιόν, καθώς τιμώσι τον Πατέρα. Ο μή τιμών τον Υιόν,

δεν τιμά τον Πατέρα τον πέμψαντα Αυτόν. . . Διότι καθώς ο Πατήρ

έχει ζωήν εν Εαυτώ, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχη ζωήν εν
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Εαυτώ και εξουσίαν έδωκεν εις Αυτόν να κάμνη κρίσιν, διότι είναι

Υιός ανθρώπου.» (Ιωάν. 5:22-23, 26-27.)

Οι ιερείς και οι άρχοντες αυτοδιορίστηκαν κριτές για να κατα-

δικάσουν το έργο του Χριστού. Εκείνος διεκήρυξε τον Εαυτό Του

κριτή δικό τους καθώς και κριτή όλης της Γής. Ο Πατέρας εμπι-

στεύθηκε τον κόσμο στο Χριστό και μέσω του Χριστού έρχεται

κάθε ευλογία του Πατέρα στην αμαρτωλή ανθρω-πότητα. Ο Χρι-

στός ήταν Λυτρωτής τόσο πριν όσο και μετά την ενσάρκωσή Του.

Από τη στιγμή που εμφανίστηκε η αμαρτία, παρουσιάστηκε και ο

Σωτήρας. Αυτός έδωσε φώς και ζωή σε όλους και ο καθένας θα κρι-

θεί ανάλογα με το φώς που έλαβε. Αυτός που έδωσε το φώς, Αυτός

που παρακολούθησε την ψυχή με τρυφερότητα προσπαθώντας να

την κερδίσει από την αμαρτία και να την οδηγήσει στην αγιότητα,

ο ΄Ιδιος είναι ταυτόχρονα και Συνήγορος και Κριτής της. Από την

αρχή της μεγάλης διαμάχης στον Ουρανό, ο Σατανάς υποστήριξε

τη θέση του πλευρίζοντας την απάτη. Ο Χριστός εργάστηκε να ξε- [181]

σκεπάσει τους σκοπούς του και να συντρίψει τη δύναμή του. Αυτός

αντιμετώπισε τον απατεώνα και στο διάβα των αιώνων προσπάθη-

σε να αποσπάσει τους αιχμαλώτους από τα αρπακτικά του χέρια.

Αυτός θα περάσει από κρίση κάθε ψυχή.

Ο Θεός «εξουσίαν έδωκεν εις Αυτόν να κάμνη κρίσιν, διότι ε-

ίναι Υιός ανθρώπου.» Επειδή γεύτηκε την τραγικότερη μορφή των

ανθρωπίνων θλίψεων και πειρασμών και καταλαβαίνει τις αδυνα-

μίες και τις αμαρτίες των ανθρώπων, επειδή αντιστάθηκε νικηφόρα

στους πειρασμούς του Σατανά για χάρη μας και θα φερθεί με δι-

καιοσύνη και τρυφερότητα στις ψυχές για τις οποίες έχυσε το αίμα

Του, για όλα αυτά ο Υιός του ανθρώπου διορίστηκε να εκτελέσει

τη δικαιοσύνη

Η αποστολή όμως του Χριστού δεν είναι η κρίση αλλά η σω-

τηρία. «Δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν Αυτού εις τον κόσμον

δια να κρίνη τον κόσμον, αλλά δια να σωθή ο κόσμος δι” Αυτού.»
(Ιωάν. 3:17.) Μπροστά στο Συνέδριο ο Ιησούς δήλωσε: «Ο ακο-

ύων τον λόγον Μου, και πιστεύων εις τον πέμψαντά Με, έχει ζωήν

αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις

την ζωήν.» (Ιωάν. 5:24.)

Παροτρύνοντας τους ακροατές Του να μη θαυμάζουν, ο Χρι-

στός τους απεκάλυψε σε ευρύτερη ακόμη κλίμακα το μυστήριο του

μέλλοντος. « ΄Ερχεται ώρα,» τους είπε, «καθ” ήν πάντες οι εν τοις
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μνημείοις θέλουσιν εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν

ζωής οι δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως.» (Ιωάν.

5:28-29.)

Αυτή τη διαβεβαίωση της μέλλουσας ζωής περίμενε τόσα χρόνια

ο λαός του Ισραήλ και ήλπιζε να την αποκτήσει με την έλευση

του Μεσσία. Το μόνο φώς που μπορεί να φωτίσει τα σκοτάδια του

τάφου έλαμπε επάνω τους. Αλλά η ισχυρογνωμοσύνη είναι τυφλή. Ο

Ιησούς είχε παραβεί τις παραδόσεις των ραβίνων και είχε αγνοήσει

την κυριότητά τους και για αυτό δεν ήθελαν να πιστέψουν.

Ο χρόνος, ο τόπος, οι περιστάσεις, τα έντονα αισθήματα των

παρευρισκομένων, όλα συντέλεσαν στο να καταστήσουν τα λόγια

του Ιησού μπροστά στο Συνέδριο ακόμη πιο επιβλητικά. Οι ύπατες

θρησκευτικές αρχές του έθνους ζητούσαν τη ζωή Εκείνου ο οποίος

διεκήρυξε ότι είχε έρθει για να αποκαταστήσει τον λαό του Ισραήλ.

Ο Κύριος του Σαββάτου είχε κληθεί να απολογηθεί σε ανθρώπινο

δικαστήριο με την κατηγορία ότι παρέβαινε το νόμο του Σαββάτου.

΄Οταν διεκήρυξε τόσο άφοβα την αποστολή Του, οι κριτές Τον

κοίταζαν σαστισμένοι και εξοργισμένοι. Τα λόγια Του τους είχαν[182]

αποστομώσει. Δεν μπορούσαν να Τον καταδικάσουν. Αρνήθηκε

στους ιερείς και στους ραβίνους το δικαίωμα να Τον ελέγχουν η να

επεμβαίνουν στο έργο Του. Δεν είχαν κανένα τέτοιο δικαίωμα. Τα

επιχειρήματά τους στηρίζονταν μόνο στην υπερηφάνεια και στην

αλαζονεία τους. Αρνήθηκε να ομολογήσει ενοχή στις κατηγορίες

τους ή να κατηχηθεί από αυτούς.

Αντί να απολογηθεί για την πράξη που Τον κατηγορούσαν ή

να εξηγήσει το σκοπό για τον οποίο την έκανε, ο Ιησούς στράφηκε

εναντίον των αρχόντων και από κατηγορούμενος έγινε κατήγορος.

Τους κατακεραύνωσε για τη σκληρή τους καρδία και για την άγνοια

των Γραφών. Τους είπε ότι με το να αρνούνται Εκείνον που ο Θεός

έστειλε, αρνούνταν το λόγο του Θεού. «Ερευνάτε τας Γραφάς, διότι

σεις νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον και εκείναι είναι αι

μαρτυρούσαι περί Εμού.» (Ιωάν. 5:39.)

Σε κάθε σελίδα, είτε πρόκειται για ιστορία, είτε για δίδαγμα ή

προφητεία, η Παλαιά Διαθήκη ακτινοβολεί από τη δόξα του Υιού

του Θεού. Θεσπισμένο από το Θεό, ολόκληρο το ιουδαϊκό σύστημα

ήταν μια συμπυκνωμένη προφητεία του Ευαγγελίου. Για το Χριστό

«πάντες οι προφήται μαρτυρούσιν.» (Πράξ. 10:43.) Ξεκινώντας α-

πό την υπόσχεση που δόθηκε στον Αδάμ και διερχόμενο την πα-



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 21—ΒΗΘΕΣΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 199

τριαρχική περίοδο και την οικονομία του νόμου, το ένδοξο φώς

του Ουρανού κατέστησε σαφή τα βήματα του Λυτρωτή. Προφήτες

διέκριναν το ΄Αστρο της Βηθλεέμ, τον ερχόμενο Σηλώ, καθώς γε-

γονότα του μέλλοντος εξελίσσονταν μπροστά τους με μυστηριακή

παρέλαση. Κάθε θυσία απεικόνιζε το θάνατο του Χριστού. Σε κάθε

σύννεφο θυμιάματος ανέβαινε η δικαιοσύνη Του στον Ουρανό. Σε

κάθε σάλπισμα ιωβηλαίου αντηχούσε το όνομά Του. Στο μυστη-

ριακό περιβάλλον μέσα στα άγια των αγίων, κατοικούσε η δόξα

Του.

Οι Ιουδαίοι είχαν τις Γραφές στην κατοχή τους και υπέθεταν

ότι με την επιφανειακή γνώση του λόγου του Θεού κατείχαν την

αιώνια ζωή. Ο Ιησούς όμως είπε: «Τον λόγον Αυτού δεν έχετε

μένοντα εν εαυτοίς.» Αφού απέρριψαν το Χριστό μέσα από το λόγο

Του, Τον απέρριψαν και όταν ήρθε προσωπικά. «Πλήν δεν θέλετε

να έλθητε πρός Εμέ δια να έχητε ζωήν,» πρόσθεσε.

Οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν μελετήσει τις διδασκαλίες των προ-

φητών σχετικά με τη βασιλεία του Μεσσία. Το είχαν κάνει όχι-

όμως από ειλικρινή επιθυμία να γνωρίσουν την αλήθεια, αλλά με

σκοπό να βρουν αποδείξεις για να στηρίξουν τις φιλόδοξες ελπίδες

τους. ΄Οταν ο Χριστός παρουσιάστηκε κατά τρόπο αντίθετο από

τις προσδοκίες τους, δεν Τον δέχτηκαν. Για να δικαιολογηθούν, [183]

προσπάθησαν να αποδείξουν ότι ήταν πλάνος. Μια και πήραν αυτό

το δρόμο, ήταν πια εύκολο για το Σατανά να τους κάνει να προ-

βάλουν αντίσταση στο Χριστό. Τα λόγια που έπρεπε να τα έχουν

γίνει αποδεκτά σαν απόδειξη της θεότητάς Του, τα ερμήνευσαν εις

βάρος Του. ΄Ετσι μετέτρεψαν την αλήθεια του Θεού σε ψεύδος, και

όσο πιο καθαρά τους μιλούσε ο Σωτήρας για τα έργα του ελέους

Του, τόσο πιο αποφασιστικοί γίνονταν να αντισταθούν στο φώς.

Ο Ιησούς είπε: «Δόξαν παρά ανθρώπων δεν λαμβάνω.» Δεν

επιζητούσε ούτε την έγκριση, ούτε τη δύναμη της επιρροής του

Συνεδρίου. Δεν χρειάζονταν να λάβει καμιά τιμή από την επιδοκι-

μασία τους. ΄Ηταν περιβεβλυμμένος με την τιμή και την εξουσία του

Ουρανού. Φθάνει να το ήθελε και οι άγγελοι θα είχαν σπεύσει να

Τον περιβάλουν με τιμές. Ο Πατέρας θα έδινε και πάλι τη μαρτυρία

για τη θεότητά Του. Αλλά για το δικό τους καλό, για το καλό του

έθνους του οποίου ήταν αρχηγοί, ο Χριστός επιθυμούσε οι Ιουδα-

ίοι άρχοντες να διακρίνουν το χαρακτήρα Του και να δεχτούν τις

ευλογίες που είχε έρθει να τους φέρει.
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«Εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός Μου, και δεν Με δέχε-

σθε εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι αυτού, εκείνον θέλετε δεχθή»

Ο Ιησούς ήρθε με την εξουσία του Θεού, φέροντας την εικόνα

Του, εκπληρώνοντας το λόγο Του και προβάλλοντας τη δόξα Του.

Παρόλα αυτά δεν έγινε δεκτός από τους άρχοντες του Ισραήλ. Αν

άλλοι είχαν προσπαθήσει να μοιάσουνστο χαρακτήρα του Χριστού,

υποκινούμενοι από τη δική τους θέληση και επιδιώκοντας τη δική

τους δόξα, θα είχαν γίνει δεκτοί. Γιατί· Γιατί αυτός που ζητά τη δική

του δόξα απευθύνεται στην επιθυμία των άλλων για αυτοεξύψωση.

Οι Ιουδαίοι μπορούσαν να ανταποκριθούν σε κάτι παρόμοιο. Τον

ψεύτικο εκείνο δάσκαλο θα Τον δέχονταν γιατί θα κολάκευε την

υπερηφάνειά τους, εγκρίνοντας τις προσφιλείς απόψεις τους και τις

παραδόσεις τους. Η διδασκαλία του Χριστού δεν συμφωνούσε με

τις ιδέες τους. ΄Ηταν πνευματική και απαιτούσε αυτοθυσία και για

αυτό και δεν την δέχτηκαν. Δεν γνώριζαν το Θεό και για αυτούς

η φωνή Του που τους μιλούσε μέσω του Χριστού, ήταν για αυτούς

ξένη.

Μήπως το ίδιο δεν επαναλαμβάνεται και σήμερα· Δεν υπάρχουν

σήμερα πολλοί, ακόμη και θρησκευτικοί ηγέτες, που σκληραίνουν

τις καρδιές τους στο ΄Αγιο Πνεύμα, σε σημείο που να μη αναγνω-

ρίζουν τη φωνή του Θεού· Δεν απορρίπτουν το λόγο του Θεού

προκειμένου να τηρήσουν τις παραδόσεις τους·[184]

«Εάν επιστεύετε εις τον Μωυσήν,» είπε ο Ιησούς, «ηθέλετε

πιστεύσει και εις Εμέ επειδή περί Εμού εκείνος έγραψε Εάν δε

εις τα γεγραμμένα εκείνου δεν πιστεύητε, πώς θέλετε πιστεύσει

εις τους ιδικούς Μου λόγους·» Ο Χριστός ήταν που μίλησε στον

λαό του Ισραήλ μέσω του Μωυσή. Αν είχαν ακούσει τη φωνή που

μίλησε διαμέσου του μεγάλου τους αρχηγού, θα την αναγνώριζαν

στις διδασκαλίες του Χριστού. Αν πίστευαν στο Μωυσή, θα είχαν

πιστέψει και σε Αυτόν για τον οποίο ο Μωυσής έγραψε.

Ο Ιησούς γνώριζε ότι οι ιερείς και οι ραβίνοι ήταν αποφασι-

σμένοι να Τον θανατώσουν. ΄Ομως με σαφήνεια τους εξήγησε την

ενότητά Του με τον Πατέρα και τη σχέση Του με τον κόσμο. ΄Ε-

βλεπαν ότι η αντίδρασή τους προς Αυτόν δεν είχε καμιά αιτιολογία,

αλλά το εγκληματικό μίσος τους δεν έσβηνε. ΄Ετρεμαν από φόβο κα-

θώς διαπίστωναν την πειστική δύναμη που συνόδευε το έργο Του.

Απέκρουσαν όμως τις εκκλήσεις που τους απηύθυνε και τυλίχτηκαν

στο σκοτάδι.
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Είχαν αποτύχει οικτρά στο να ανατρέψουν την εξουσία του Ι-

ησού ή να εξασθενήσουν το σεβασμό και την προσοχή του λαού,

πολλοί από τους οποίους είχαν πειστεί με τα λόγια Του. Οι ίδιοι οι

άρχοντες αισθάνθηκαν βαθιά την ενοχή τους, καθώς ο Ιησούς α-

φύπνισε τη συνείδηση τους παρουσιάζοντάς τους τα σφάλματά τους.

Με όλα αυτά έγιναν περισσότερο πικρόχολοι εναντίον Του. ΄Ηταν

αποφασισμένοι να Τον θανατώσουν. ΄Εστειλαν αγγελιοφόρους σε

ολόκληρη τη χώρα να ειδοποιήσουν το λαό ότι ο Ιησούς ήταν ένας

αγύρτης. Κατάσκοποι Τον παρακολουθούσαν για να αναφέρουν ότι

έλεγε και έκανε. Στα σίγουρα τώρα ο πολύτιμος Σωτήρας βρίσκον-

ταν υπό τη σκιά του σταυρού. [185]
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ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 11:1-11,

14:1-11, Μάρκ. 6:17-28, Λουκ. 7:19-28.

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο πρώτος που κήρυξε τη βασιλεία

του Χριστού και ήταν ο πρώτος που μαρτύρησε για αυτή. Από τον

καθαρό αέρα της ερήμου και τα αμέτρητα πλήθη που κρέμονταν α-

πό τα χείλη του, βρέθηκε κλεισμένος μέσα στους τέσσερες τοίχους

ενός σκοτεινού κελιού. Είχε φυλακισθεί στο Φρούριο του Ηρώδη

Αντύπα. Στην περιοχή ανατολικά του Ιορδάνη, η οποία ανήκε στη

δικαιοδοσία του Αντύπα, ο Ιωάννης είχε περάσει το μεγαλύτερο δι-

άστημα της διακονίας του. Ο ίδιος ο Ηρώδης είχε ακούσει το κήρυγ-

μα του Βαπτιστή. Ο ακόλαστος βασιλιάς έτρεμε στην έκκληση του

Ιωάννη για μετάνοια. «Ο Ηρώδης εφοβείτο τον Ιωάννην, γνωρίζων

αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον, και διεφύλαττεν αυτόν και έκαμνε

πολλά, ακούων αυτού, και ευχαρίστως ήκουεν αυτού.» Ο Ιωάννης

κρατώντας ειλικρινή στάση απέναντι του, κατήγγειλε τον παράνομο

δεσμό του με την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του. Για ένα

διάστημα ο Ηρώδης κατέβαλε κάποια αμυδρή προσπάθεια για να

απαλλαχθεί από τα σφιχτά δεσμά της λαγνείας. Η Ηρωδιάδα όμως

τον τύλιξε ακόμη πιο έντεχνα στην πλεκτάνη της και εκδικήθηκε

το Βαπτιστή, παρακινώντας τον Ηρώδη να τον ρίξει στη φυλακή.

Η ζωή του Ιωάννη ήταν γεμάτη δράση και ενεργητικότητα. Το

σκοτάδι και η απραγία της φυλακής τον έκαναν να ασφυκτιά. Καθώς

περνούσαν οι εβδομάδες, χωρίς να φέρνουν καμιά μεταβολή, άρχισε

να κυριεύεται από την απελπισία και την αμφιβολία. Οι μαθητές του

δεν τον εγκατέλειψαν. Είχαν την άδεια να πηγαίνουν στη φυλακή,

του έφερναν νέα για το έργο του Ιησού και του έλεγαν πως οι

άνθρωποι συνέρρεαν γύρω Του. Αναρωτιόντουσαν όμως γιατί, αν

αυτός ο νέος δάσκαλος ήταν ο Μεσσίας, δεν έκανε τίποτε για την

απελευθέρωση του Ιωάννη. Πως μπορούσε να επιτρέπει στον πιστό[186]

Του κήρυκα να στερηθεί την ελευθερία του, ίσως ακόμη και τη ζωή

του·
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Αυτές οι απορίες δεν έμειναν χωρίς αποτέλεσμα. Αμφιβολίες

που διαφορετικά δεν θα είχαν δημιουργηθεί ποτέ, γεννήθηκαν τώρα

στον Ιωάννη. Ο Σατανάς χαίρονταν να ακούει τα λόγια των μαθη-

τών αυτών και να βλέπει πόσο πλήγωναν την ψυχή του αγγελιο-

φόρου του Κυρίου. ΄Ω, πόσο συχνά εκείνοι που θεωρούνται φίλοι

ενός καλού ανθρώπου και είναι πρόθυμοι να του δείξουν την πίστη

τους, αποδεικνύονται οι πιο επικίνδυνοι εχθροί! Πόσο συχνά αντί

να ενισχύσουν την πίστη του, τα λόγια τους τον λυπούν και τον

αποθαρρύνουν!

΄Οπως οι μαθητές του Σωτήρα, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν είχε

ούτε και αυτός κατανοήσει τη φύση της βασιλείας του Χριστού.

Περίμενε ο Ιησούς να καταλάβει το θρόνο του Δαβίδ. Καθώς περ-

νούσε ο καιρός και ο Σωτήρας δεν διεκδικούσε κανένα δικαίωμα

βασιλικής εξουσίας, ο Ιωάννης περιήλθε σε αμηχανία και σε ανη-

συχία. Είχε αναγγείλει στο λαό ότι έπρεπε να εκπληρωθεί η προφη-

τεία του Ησαΐα για να ετοιμαστεί η οδός του Κυρίου. Τα βουνά και

οι λόφοι έπρεπε να ισοπεδωθούν, τα κακώς έχοντα να διορθωθούν

και τα ανώμαλα σημεία να εξομαλυνθούν. Ο Ιωάννης περίμενε να

δει τηνυπέρμετρη έπαρση της ανθρώπινης υπερηφάνειας και δύναμης

να γκρεμίζεται. Είχε αναγγείλει ότι ο Μεσσίας κρατούσε την αξίνα

στο χέρι Του, ότι Αυτός θα καθάριζε εντελώς το έδαφος, ότι θα

συγκέντρωνε το σιτάρι στις αποθήκες Του και θα έκαιγε το άχυρο

με μια άσβεστη φωτιά. ΄Οπως ο προφήτης Ηλίας, με το πνεύμα και

τη δύναμη του οποίου είχε έρθει ο Ιωάννης στον λαό του Ισραήλ,

προσδοκούσε και αυτός ότι ο Κύριος θα αποκαλύπτονταν σαν Θεός

που ανταποκρίνεται με φωτιά.

Στην αποστολή του ο Βαπτιστής στάθηκε ατρόμητος κατήγο-

ρος της παρανομίας, το ίδιο για τα ανώτερα όπως και για τα κα-

τώτερα κοινωνικά στρώματα. Τόλμησε να αντιμετωπίσει το βασιλιά

Ηρώδη, ελέγχοντάς τον φανερά για τις αμαρτίες του. Δεν θεώρησε

τη ζωή του πολύτιμη προκειμένου να διεκπεραιώσει το έργο που

του είχε ανατεθεί. Τώρα, από τη σκοτεινή φυλακή του, περίμενε

το Λέοντα της φυλής του Ιούδα να συντρίψει την υπερηφάνεια της

καταπίεσης και να ελευθερώσει τους φτωχούς και αυτόν τον ίδιο

που θρηνούσε. Ο Ιησούς όμως φαίνονταν να αρκείται στο να συγ-

κεντρώνει μαθητές γύρω Του και να θεραπεύει και να διδάσκει τα

πλήθη. ΄Ετρωγε στα τραπέζια των τελωνών, ενώ καθημερινά ο ρω-

μαϊκός ζυγός πίεζε περισσότερο το λαό του Ισραήλ. ενώΟ Ηρώδης [187]
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και η φαύλη ερωμένη του έκαναν ότι ήθελαν, ενώ οι κραυγές των

φτωχών και των πονεμένων έφθαναν ψηλά μέχρι τον Ουρανό.

Στον προφήτη της ερήμου όλα αυτά φαίνονταν ένα ακατανόητο

μυστήριο. ΄Ωρες-ώρες οι ψίθυροι των δαιμόνων βασάνιζαν το πνεύμα

του και τότε η σκιά ενός τρομερού φόβου τον καθήλωνε.

΄Ηταν δυνατόν ο επί τόσα χρόνια αναμενόμενος Λυτρωτής να μη

είχε παρουσιαστεί ακόμη· Τότε, τι σήμαινε το μήνυμα που ο ίδιος

είχε παρακινηθεί να μεταδώσει· Ο Ιωάννης ένοιωθε πικρά απογοη-

τευμένος με το αποτέλεσμα της αποστολής του. Περίμενε ότι το

μήνυμα του Θεού θα είχε τα ίδια αποτελέσματα όπως είχε η επε-

ξήγηση του νόμου την εποχή του Ιωσία και του ΄Εσδρα (ιδέ Β”
Χρον. 34 και Νεεμ. 8 και 9) και ότι θα επακολουθούσε ένα ριζικό

έργο μετάνοιας και επιστροφής στον Κύριο. Για την επιτυχία της

αποστολής του είχε θυσιάσει όλη του τη ζωή. Πήγαν όλα μάταια·

Ανησυχούσε όταν έβλεπε ότι οι μαθητές του από αγάπη για

αυτόν, εκδήλωναν απιστία στον Ιησού. Το έργο του για αυτούς

θα απέβαινε άκαρπο· Μήπως δεν είχε φανεί πιστός στην αποστολή

του και για αυτό τώρα αποκόπηκε από το έργο του αυτό· Αν ο

υποσχόμενος Λυτρωτής είχε πράγματι παρουσιαστεί και ο Ιωάννης

είχε βρεθεί πιστός στην εκτέλεση της αποστολής του, δεν θα έπρε-

πε τώρα ο Ιησούς να ανατρέψει τη δύναμη του καταδυνάστη και να

ελευθερώσει τον κήρυκά Του·

ΑλλάΟ Βαπτιστής δεν έχασε την πίστη του στο Χριστό. Θυ-

μόταν τη φωνή που ήρθε από τον Ουρανό, την παρουσία του πε-

ριστεριού, την άσπιλη αγνότητα του Ιησού, τη δύναμη του Αγίου

Πνεύματος που ένοιωσε ο Ιωάννης όταν βρέθηκε στην παρουσία

του Σωτήρα, τη μαρτυρία των προφητικών κειμένων. ΄Ολα αυτά

μαρτυρούσαν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ήταν πράγματι ο από καιρό

Αναμενόμενος.

Ο Ιωάννης δεν ήθελε να σχολιάσει τις αμφιβολίες και τις α-

νησυχίες του με τους συντρόφους του. Αποφάσισε να στείλει ένα

μήνυμα απευθύνοντας τις ερωτήσεις του κατευθείαν στον Ιησού.

Αυτό το ανέθεσε σε δύο μαθητές του, ελπίζοντας ότι μία συνέν-

τευξη με το Σωτήρα θα ενίσχυε την πίστη τους και θα έφερνε τη

διαβεβαίωση στους αδελφούς τους. Λαχταρούσε επίσης να ακούσει

μερικά λόγια από τον Ιησού απευθυνόμενα κατευθείαν σε αυτόν.

Οι μαθητές ήρθαν στον Ιησού με το μήνυμα: «Σύ είσαι ο ερ-

χόμενος ή άλλον προσδοκώμεν·»[188]
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Ελάχιστο μόλις χρόνο πριν, ο Βαπτιστής είχε με το δάχτυλό

του δείξει τον Ιησού λέγοντας: «Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων

την αμαρτίαν του κόσμου.» «Αυτός είναι ο οπίσω μου ερχόμενος

όστις είναι ανώτερος μου.» (Ιωάν. 1:29, 27.) Και τώρα η ερώτηση

«Σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκώμεν·» Πικρή και αποθαρ-

ρυντική εμπειρία για την ανθρώπινη φύση. Αν ο Ιωάννης, ο πιστός

πρόδρομος, δεν ήταν σε θέση να διακρίνει την αποστολή του Χρι-

στού, τι μπορούσε κανείς να περιμένει από τα εγωιστικά πλήθη·

Ο Σωτήρας δεν απάντησε αμέσως στο ερώτημα των μαθητών.

Καθώς περίμεναν εκεί απορώντας για τη σιωπή Του, άρρωστοι και

βασανισμένοι έρχονταν ζητώντας θεραπεία από το Χριστό. Τυφλοί

πλησίαζαν ψηλαφώντας ανάμεσα στα πλήθη. Ασθενείς κάθε κατη-

γορίας, άλλοι καταβάλλοντας οι ίδιοι προσπάθειες, άλλοι φερμένοι

από φίλους, προσπαθούσαν για να φθάσουν στην παρουσία του Ι-

ησού. Η φωνή του μεγάλου Γιατρού διαπερνούσε τα αυτιά των κω-

φών. Μια λέξη, ένα άγγιγμα του χεριού Του, άνοιγε τα μάτια των

τυφλών για να δουν το φώς της ημέρας, τις σκηνές της φύσης, τα

φιλικά τους πρόσωπα και το πρόσωπο του Λυτρωτή. Ο Ιησούς επι-

τιμούσε την ασθένεια και έδιωχνε τον πυρετό. Η φωνή Του έφθανε

στα αυτιά των ετοιμοθάνατων που ορθώνονταν στα πόδια τους γε-

μάτοι υγεία και δύναμη. Παράλυτοι δαιμονιζόμενοι υπάκουαν στη

φωνή Του, η παραφροσύνη τους εγκατέλειπε και Τον προσκυνο-

ύσαν. Ενώ θεράπευε τις ασθένειές τους. ταυτόχρονα δίδασκε το

λαό. Οι φτωχοί χωρικοί και οι εργάτες, τους οποίους οι ραβίνοι α-

πέφευγαν σαν ακάθαρτους, στριμώχνονταν γύρω Του και Εκείνος

τους μιλούσε για την αιώνια ζωή.

΄Ετσι πέρασε η μέρα, ενώ οι μαθητές του Ιωάννη έβλεπαν και

άκουγαν όλα αυτά. Τέλος ο Ιησούς τους κάλεσε κοντά Του και

τους ζήτησε να πάνε και να πουν στον Ιωάννη αυτά που είδαν και

άκουσαν, προσθέτοντας: «Μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλισθή

εν Εμοί.» (Λουκ. 7:23.) Η απόδειξη της θεότητάς Του ήταν φα-

νερή καθώς ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της πονεμένης ανθρω-

πότητας. Η δόξα Του φανερώνονταν με την αποδοχή που έδειξε

προκειμένου να βρεθεί στο ταπεινό μας επίπεδο.

Οι μαθητές έφεραν πίσω το μήνυμα και αυτό ήταν αρκετό. Ο

Ιωάννης θυμήθηκε την προφητεία που αφορούσε το Μεσσία: «Ο

Κύριος Με έχρισε δια να ευαγγελίζωμαι εις τους πτωχούς Με α-

πέστειλε δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κη-
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ρύξω ελευθερίαν εις τους αιχμαλώτους, και άνοιξιν δεσμωτηρίου εις

τους δέσμιους δια να κηρύξω ενιαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου.»[189]

(Ης. 61:1, 2.) Τα έργα του Χριστού όχι μόνο διαβεβαίωναν ότι Εκε-

ίνος ήταν ο Μεσσίας, αλλά έδειχναν και με ποιό τρόπο θα ιδρύονταν

η βασιλεία Του. Στον Ιωάννη αποκαλύφθηκε η ίδια αλήθεια που είχε

αποκαλυφθεί και στον Ηλία στην έρημο, όταν «άνεμος μέγας και

δυνατός έσχιζε τα όρη, και συνέθλιβε τους βράχους έμπροσθεν του

Κυρίου ο Κύριος δεν ήτο εν τω ανέμω και μετά τον άνεμον σεισμός

ο Κύριος δεν ήτο εν τω σεισμώ. Και μετά τον σεισμόν πύρ ο Κύριος

δεν ήτο εν τω πυρί.» Μετά τη φωτιά ο Θεός μίλησε στον προφήτη

με τον ήχο λεπτού ανέμου. (Α’, Βας. 19:11-12.) ΄Ετσι και ο Ιησούς

έπρεπε να κάνει το έργο Του, όχι με την ιαχή των όπλων και την

ανατροπή θρόνων και βασιλειών, αλλά μιλώντας στις καρδιές των

ανθρώπων με μια ζωή ελέους και αυτοθυσίας.

Η αρχή της αυταπάρνησης που εφάρμοζε στη ζωή του ο Βα-

πτιστής ήταν και η αρχή της βασιλείας του Μεσσία. Ο Ιωάννης

γνώριζε καλά πόσο ξένα ήταν όλα αυτά στις αρχές και στις ελπίδες

των αρχηγών του Ισραήλ. Εκείνο που γι” αυτόν αποτελούσε πει-
στική απόδειξη για τη θεότητα του Χριστού, για αυτούς δεν ήταν

απόδειξη. Περίμεναν ένα Μεσσία για τον οποίο δεν είχε γίνει κα-

μιά υπόσχεση. Ο Ιωάννης είδε ότι η αποστολή του Μεσσία μόνο

το μίσος και την κατάκρισή τους προκαλούσε. Ο πρόδρομος, έπι-

νε απλώς το ποτήρι το οποίο ο Χριστός έπρεπε να πιει μέχρι την

τελευταία του σταγόνα.

Τα λόγια του Σωτήρα «μακάριος όστις δεν σκανδαλισθή εν Ε-

μοί,» ήταν μιά διακριτική επίπληξη για τον Ιωάννη αλλά δεν πήγε

χαμένη. Καταλαβαίνοντας τώρα καλύτερα την αποστολή του Χρι-

στού, παραχώρησε τον εαυτό του στο Θεό για ζωή ή για θάνατο,

ανάλογα με το πως το έργο που αγαπούσε θα εξυπηρετούνταν κα-

λύτερα.

Αφού έφυγαν οι απεσταλμένοι, ο Ιησούς μίλησε στους αν-

θρώπους για τον Ιωάννη. Η καρδιά του Σωτήρα γεμάτη συμπάθεια

πονούσε για τον πιστό του μάρτυρα θαμμένο τώρα στη σκοτεινή φυ-

λακή του Ηρώδη. Δεν θέλησε να αφήσει τα πλήθη να συμπεράνουν

ότι ο Θεός είχε ξεχάσει τον Ιωάννη ή ότι η πίστη του εξέλειπε την

ώρα της δοκιμασίας. «Τι εξήλθετε εις την έρημον να ίδητε·» είπε

«Κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον·»
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Τα ψηλά καλάμια που φύτρωναν στις όχθες του Ιορδάνη, λυ-

γίζοντας στην αύρα, αντιπροσώπευαν επιτυχημένα τους ραβίνους

που οδηγήθηκαν σαν κριτές και δικαστές του έργου του Βαπτιστή.

΄Εγερναν απ” εδώ και από εκεί παρασυρόμενοι από τη φορά των [190]
ανέμων της κοινής γνώμης. Δεν καταδέχονταν να ταπεινωθούν για

να λάβουν το ενδοσκοπικό μήνυμα του Ιωάννη, αλλά και επειδή φο-

βόταν το λαό δεν τολμούσαν να εμποδίσουν φανερά το έργο του. Ο

αγγελιοφόρος όμως του Θεού δεν είχε τέτοιο άνανδρο πνεύμα. Τα

πλήθη που συνέρρεαν γύρω από το Χριστό ήταν αυτόπτες μάρτυ-

ρες του έργου του Ιωάννη Είχαν ακούσει τον ατρόμητο έλεγχό του

για την αμαρτία. Στους αυτοδικαιούμενους Φαρισαίους, στους θρη-

σκευόμενους Σαδδουκαίους, στο βασιλιά Ηρώδη και στη βασιλική

αυλή, στους άρχοντες και στρατιώτες, στους τελώνες και αγρότες,

ο Ιωάννης μίλησε με την ίδια ειλικρίνεια. Αυτός δεν ήταν σαλευ-

όμενο καλάμι που το λύγιζαν οι άνεμοι των ανθρωπίνων επαίνων

ή προκαταλήψεων. Στη φυλακή έμεινε το ίδιο πιστός στο Θεό και

στο ζήλο του για δικαιοσύνη, όπως και όταν έδινε το μήνυμα του

Θεού στην έρημο. Η πιστότητά του στις αρχές του ήταν ασάλευτη

σαν βράχος.

Ο Ιησούς συνέχισε: «Αλλά τι εξήλθετε να ίδητε· άνθρωπον

ενδεδυμένον μαλακά ιμάτια· ιδού, οι λαμπρώς ενδεδυμένοι και τρυ-

φώντες, ευρίσκονται εν τοις βασιλικοίς παλατίοις.» Ο Ιωάννης είχε

κληθεί να ελέγξει τις αμαρτίες και τις καταχρήσεις της εποχής του.

Η απλή ενδυμασία του και η αυταπάρνησή του συμφωνούσε με το

χαρακτήρα της αποστολής του. Η πλούσια περιβολή και οι πολυ-

τέλειες αυτής της ζωής δεν αρμόζουν στους υπηρέτες του Θεού,

αλλά σε εκείνους που ζουν στα βασιλικά ανάκτορα, στους άρχοντες

αυτού του κόσμου, στους οποίους ανήκουν η δύναμη και τα πλο-

ύτη. Ο Ιησούς επιθυμούσε να επισύρει την προσοχή των ακροατών

στην αντίθεση ανάμεσα της ενδυμασίας του Ιωάννη και της ενδυμα-

σίας των ιερέων και των αρχηγών του λαού. Αυτοί οι προύχοντες

αρέσκονταν να περιφέρονται με πλούσιες και πανάκριβες φορεσιές.

Αγαπούσαν την επίδειξη και ήλπιζαν να θαμπώσουν το λαό για να

του επιβληθούν ακόμη περισσότερο. Κατέβαλαν μεγαλύτερες προ-

σπάθειες για να αποκτήσουν το θαυμασμό των ανθρώπων παρά για

να εξασφαλίσουν την αγνότητα της καρδιάς η οποία θα κέρδιζε την

επιδοκιμασία του Θεού. ΄Ετσι φανέρωναν ότι η αφοσίωσή τους δεν

ήταν δοσμένη στο Θεό, αλλά στη βασιλεία αυτού του κόσμου.
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«Αλλά,» είπε ο Ιησούς, «τι εξήλθετε να ίδητε· προφήτην· Ναι,

σας λέγω, και περισσότερον προφήτου. Ούτος είναι περί του οποίου

είναι γεγραμμένον:

«Ιδού Εγώ αποστέλλω τον άγγελόν Μου πρό προσώπου Σου,

όστις θέλει κατασκευάσει την οδόν Σου έμπροσθέν Σου.»[191]

«Διότι σας λέγω μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών ουδείς

προφήτης είναι μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού.» Στην αγ-

γελία που έφερε στο Ζαχαρία πριν από τη γέννηση του Ιωάννη, ο

άγγελος είχε δηλώσει: «Διότι θέλει είσθαι μέγας ενώπιον του Κυ-

ρίου.» (Ιωάν. 1:15.) Τί είναι αυτό που θεωρεί μεγαλείο ο Ουρανός·

΄Οχι εκείνο που ο κόσμος θεωρεί μεγαλείο. Δεν είναι τα πλούτη,

ούτε η κοινωνική θέση, ούτε η αριστοκρατική καταγωγή, ούτε τα

διανοητικά χαρίσματα καθαυτάπου λαμβάνουμε υπόψη. Αν το δια-

νοητικό μεγαλείο, ανεξάρτητο από την εσωτερική αξία, αξίζει τους

επαίνους μας, τότε θα έπρεπε να τιμήσουμε το Σατανά, με τη δια-

νοητική δύναμη του οποίου κανείς άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να

συγκριθεί. ΄Οταν η χρήση του διαστρέφεται για εγωιστικούς σκο-

πούς, τότε όσο μεγαλύτερο είναι το δώρο, τόσο μεγαλύτερη κατάρα

καταντά. Ο Θεός εκτιμά την ηθική αξία. Η αγάπη και η αγνότητα ε-

ίναι οι ιδιότητες που εκτιμά ιδιαίτερα. Ο Ιωάννης θεωρείτο μεγάλος

στα μάτια του Κυρίου διότι μπροστά στους απεσταλμένους του Συ-

νεδρίου, μπροστά στο λαό και μπροστά στους ίδιους τους μαθητές

του, απέφυγε να επιδιώξει τιμές για τον εαυτό του, αλλά κατεύθυ-

νε όλους προςτον Αναμενόμενο Σωτήρα, τον Ιησού. Η ανιδιοτελής

χαρά του στην υπηρεσία του Χριστού, αποκαλύπτει τον υψηλότερο

βαθμό ευγενείας που έχει δείξει ποτέ άνθρωπος

Η μαρτυρία που δόθηκε για αυτόν μετά θάνατόν από τους αυ-

τήκοους μάρτυρες της ομολογίας του Ιησού ήταν: «Ο Ιωάννης μεν

ουδέν θαύμα έκαμε πάντα όμως όσα είπεν ο Ιωάννης περί Τούτου,

ήσαν αληθινά.» (Ιωάν. 10:41.) Δεν είχε ανατεθεί στον Ιωάννη να

κατεβάσει φωτιά από τον Ουρανό, ή να αναστήσει νεκρούς όπως ο

Ηλίας, ή να χειριστεί τη ράβδο της δύναμης του Μωυσή στο όνομα

του Θεού. Είχε σταλεί να κηρύξει την έλευση του Σωτήρα και να

καλέσει το λαό να ετοιμαστεί για το γεγονός αυτό. Τόσο πιστά είχε

εκπληρώσει την αποστολή του, ώστε καθώς ο λαός ξαναθυμόταν τι

τους είχε διδάξει για τον Ιησού, μπορούσαν να πουν: «Πάντα όσα

είπεν ο Ιωάννης περί Τούτου, ήσαν αληθινά.» Μια τέτοια μαρτυρία

για το Χριστό καλείται να κάνει κάθε μαθητής του Κυρίου.
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Σαν κήρυκας του Μεσσία, ο Ιωάννης ήταν «περισσότερον προ-

φήτου.» Διότι ενώ οι προφήτες είχαν δει από μακριά την έλευση

του Μεσσία, στον Ιωάννη δόθηκε το προνόμιο να Τον ατενίσει,

να ακούσει τη μαρτυρία από τον Ουρανό σχετικά με την αποστο-

λή Του ως Μεσσία και να Τον παρουσιάσει στον λαό του Ισραήλ

σαν τον Απεσταλ μένο του Θεού. ΄Ομως ο Ιησούς είπε: «Πλήν ο [192]

μικρότερος εν τη βασιλεία του ουρανού, είναι μεγαλύτερος αυτού.»

Ο προφήτης Ιωάννης ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο

οικονομιών. Σαν αντιπρόσωπος του Θεού έδειχνε τη σχέση του

νόμου και των προφητών με τη χριστιανική οικονομία, ενώ ήταν

το αμυδρότερο φώς που θα ακολουθούσε το λαμπρότερο. Ο νους

του Ιωάννη φωτίστηκε από το ΄Αγιο Πνεύμα για να σκορπίσει φώς

επάνω στο λαό. Κανένα άλλο φώς δεν έλαμψε ποτέ και ούτε θα

λάμψει τόσο καθαρά πάνω στον αμαρτωλό άνθρωπο όσο εκείνο που

πήγαζε από τη διδασκαλία και το παράδειγμα του Ιησού. Ο Χριστός

και η αποστολή Του είχαν κατανοηθεί αμυδρά,τυποποιημένα με τη

σκιά των θυσιών. Ακόμη και ο Ιωάννης δεν είχε εντελώς καταλάβει

τη μέλλουσα αθάνατη ζωή που εξασφαλίζεται μέσω του Σωτήρα.

Αν εξαιρέσει κανείς τη χαρά που ο Ιωάννης έβρισκε στην α-

ποστολή του, η ζωή του κατά τα άλλα ήταν ζωή θλίψης. Σπάνια

ακούγονταν η φωνή του όταν δεν ήταν στην έρημο. Ο κλήρος που

του έλαχε ήταν η μοναξιά. Δεν πρόφτασε να δει τα αποτελέσμα-

τα του μόχθου του. Δεν είχε το προνόμιο να είναι με το Χριστό

και να παρακολουθήσει την εκδήλωση της θεϊκής δύναμης συνερ-

γαζόμενος με το μεγαλύτερο εκείνο φώς. Δεν είχε το προνόμιο να

δει τους τυφλούς να ανακτούν την όρασή τους, τους ασθενείς να

θεραπεύονται και τους νεκρούς να ανασταίνονται. Δεν είδε το φώς

που έλαμπε μέσα από κάθε λόγο του Χριστού, περιβάλλοντας με

δόξα τις υποσχέσεις των προφητειών. Ακόμη και ο τελευταίος τη

τάξει μαθητής που είδε τα μεγάλα έργα του Ιησού και άκουσε τα

λόγια Του, στο σημείο αυτό είναι περισσότερο προνομιούχος από

τον Ιωάννη το Βαπτιστή, και για αυτό το λόγο ειπώθηκε ότι ήταν

μεγαλύτερος από αυτόν.

Τα μεγάλα πλήθη που είχαν ακούσει το κήρυγμα του Ιωάννη

διέδωσαν τη φήμη του σε ολόκληρη τη χώρα. ΄Ενα βαθύτατο εν-

διαφέρον δημιουργήθηκε σαν αποτέλεσμα της φυλάκισής του. Η

άσπιλη όμως ζωή του και η βαθιά συμπάθεια του λαού για αυτόν,
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δημιούργησαν την πεποίθηση ότι δεν θα έπαιρναν βίαια μέτρα εναν-

τίον του.

Ο Ηρώδης πίστευε ότι ο Ιωάννης ήταν προφήτης του Θεού και

είχε κάθε πρόθεση να τον ελευθερώσει. Ανέβαλε όμως την πρόθεσή

του γιατί φοβόταν την Ηρωδιάδα.

Η Ηρωδιάδα ήξερε ότι με άμεσα μέτρα δεν μπορούσε ποτέ να

κερδίσει τη συγκατάθεση του Ηρώδη για το θάνατο του Ιωάννη[193]

και αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα τέχνασμα για να επιτύχει

το σκοπό της. Στα γενέθλια του βασιλιά επρόκειτο να δοθεί μια

δεξίωση για τους επισήμους του κράτους και τους τιτλούχους της

αυλής. Προβλέπονταν γενναίο φαγοπότι με φυσικό επακόλουθο το

μεθύσι. Ο Ηρώδης θα έχανε την αυτοκυριαρχία του και τότε θα

μπορούσε να τον επηρεάσει όπως εκείνη ήθελε.

΄Οταν έφθασε η μεγάλη μέρα και ο βασιλιάς γιόρταζε και έπινε

με τους αρχοντικούς του φίλους, η Ηρωδιάδα έστειλε την κόρη της

στην αίθουσα της δεξίωσης για να χορέψει και να διασκεδάσει με

το χορό της τους καλεσμένους. Η Σαλώμη ήταν στα πρώτα δροσε-

ρά της χρόνια και η ηδονική της ομορφιά αιχμαλώτισε τις αισθήσεις

των υψηλών συμποσιαστών. Δεν ήταν έθιμο να παρουσιάζονται οι

κυρίες της αυλής ς” αυτές τις γιορτές. Ωστόσο, ήταν κολακευτι-
κή φιλοφρόνηση για το βασιλιά Ηρώδη ότι αυτή η θυγατέρα των

ιερέων και των αρχόντων του Ισραήλ χόρεψε για να διασκεδάσει

τους καλεσμένους του.

Ζαλισμένος από το κρασί, ο βασιλιάς αφέθηκε να παρασυρθεί

από το πάθος και η λογική χάθηκε. ΄Εβλεπε μόνο την αίθουσα

της διασκέδασης με τους φιλήδονους καλεσμένους, το φορτωμένο

τραπέζι, το ξανθό κρασί, τα λαμπερά φώτα και την κοπέλα που

χόρευε μπροστά του. Σε μια στιγμή απερισκεψίας, θέλησε να κάνει

μια επίδειξη που θα τον εξύψωνε στα μάτια των μεγάλων ανδρών

της επικρατείας του. Με όρκο υποσχέθηκε να δώσει στη θυγατέρα

της Ηρωδιάδας ότι του ζητήσει, μέχρι ακόμη και το μισό βασίλειό

του.

Η Σαλώμη έτρεξε στη μητέρα της για να τη συμβουλευτεί τι να

ζητήσει. Η απάντηση ήταν έτοιμη, το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτι-

στή. Η Σαλώμη δεν ήξερε τη δίψα για εκδίκηση που φώλιαζε στην

καρδιά της μητέρας της και οπισθοχώρησε στην ιδέα να υποβάλει

μια τέτοια αίτηση. Η αποφασιστικότητα της Ηρωδιάδας υπερίσχυσε.

Το κορίτσι γύρισε με την τρομερή απαίτηση: «Θέλω να μοι δώσης
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πάραυτα επί πίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού.» (Μάρκ.

6:25.)

Ο Ηρώδης έμεινε εμβρόντητος και ταράχθηκε σφόδρα. Η α-

κόλαστη ευθυμία σταμάτησε και μια πένθιμη σιγή απλώθηκε στην

αίθουσα της διασκέδασης. Ο Ηρώδης έφριξε στη σκέψη της εκτέλε-

σης του Ιωάννη. Είχε όμως υποσχεθεί με όρκο και δεν ήθελε να

φανεί άστατος ή επίορκος. Ο όρκος είχε γίνει προς τιμή των καλε-

σμένων του και αν ένας από κείνους είχε πειμια λέξη εναντίον της

εκπλήρωσης της υπόσχεσής του, ευχαρίστως ο Ηρώδης θα έσωζε [194]

τη ζωή του προφήτη. Τους έδωσε την ευκαιρία να αποφανθούν για

τη μοίρα του φυλακισμένου. Οι ίδιοι είχαν έρθει από μακρινές απο-

στάσεις για να ακούσουν το κήρυγμα του Ιωάννη και ήξεραν ότι

ήταν άψογος άνθρωπος και υπηρέτης του Θεού. Αν και θορυβήθη-

καν από την αίτηση του κοριτσιού, είχαν αποχαυνωθεί όσο από το

ποτό που δεν μπορούσαν να υποβάλλουν ένσταση. Καμιά φωνή δεν

υψώθηκε για να σώσει τη ζωή του απεσταλμένου του Ουρανού. Αυ-

τοί οι άνθρωποι κατείχαν υψηλές εμπιστευτικές θέσεις στο έθνος

και έφεραν πολλές ευθύνες. Είχαν όμως παραδοθεί στο γλέντι και

στην οινοποσία μέχρι που οι αισθήσεις τους είχαν ναρκωθεί. Τα

κεφάλια τους γύριζαν με τη λικνιστική σκηνή της μουσικής και του

χορού, ενώ η συνείδησή τους είχε αποκοιμηθεί. Με τη σιωπή τους

πρόφεραν τη θανατική καταδίκη του προφήτη του Θεού, ικανοποι-

ώντας την εκδίκηση μιας ακόλαστης γυναίκας.

Μάταια περίμενε ο Ηρώδης να τον απαλλάξουν από τον όρκο

του. Απρόθυμος διέταξε τότε την εκτέλεση του προφήτη. Σε λίγο

το κεφάλι του Ιωάννη φέρθηκε στο βασιλιά και στους καλεσμένους

του. Σφραγίστηκαν πια για πάντα τα χείλη εκείνα που τόσο πιστά

είχαν προειδοποιήσει τον Ηρώδη να εγκαταλείψει την αμαρτωλή

ζωή του. Ποτέ πια δεν θα ακούονταν η φωνή εκείνη να καλεί τους

ανθρώπους σε μετάνοια. Μια νύχτα οργίων στοίχισε τη ζωή ενός

από τους μεγαλύτερους προφήτες.

΄Ω, πόσο συχνά η ζωή αθώων ανθρώπων θυσιάσθηκε εξαιτίας

της ακράτειας εκείνων που έπρεπε να ήταν πρόμαχοι της δικαιο-

σύνης! Εκείνος που φέρει στα χείλη του το φθοροποιό ποτήρι, είναι

υπεύθυνος για κάθε αδικία που μπορεί να γίνει κάτω υπό την απο-

κτηνωτική του δύναμη. Ναρκώνοντας τις αισθήσεις, τους καθιστά

ανίκανους να κρίνουν ψύχραιμα ή να κάνουν ορθή διάκριση μεταξύ

του σωστού και του εσφαλμένου. Ανοίγει το δρόμο για να τους
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χρησιμοποιήσει ο Σατανάς για την καταπίεση και την καταστροφή

των αθώων. «Ο οίνος είναι χλευαστής, και τα σίκερα στασιαστικά

και όστις δελεάζεται υπό τούτων, δεν είναι φρόνιμος.» (Παρ. 20:1.)

Για αυτό το λόγο «η κρίσις εστράφη οπίσω . . . και ο εκκλίνων από

του κακού γίνεται θήραμα.» (Ης. 59:14, 15.) ΄Οσοι έχουν δικαιοδο-

σία στη ζωή των συνανθρώπων τους, θεωρούνται ότι εγκληματούν

όταν παραδίδονται στην ακράτεια. ΄Ολοι όσοι επιβάλλουν την ε-

φαρμογή των νόμων πρέπει να είναι νομιμόφρονες. Πρέπει να είναι

άνθρωποι με αυτοκυριαρχία. Πρέπει να ασκούν πλήρη έλεγχο των

φυσικών, διανοητικών και ηθικών δυνάμεών τους ώστε να έχουν[195]

διαύγεια πνεύματος και πλήρη κατανόηση της δικαιοσύνης.

Το κεφάλι του Ιωάννη Βαπτιστή φέρθηκε στην Ηρωδιάδα που

το δέχθηκε με σατανική ικανοποίηση. Η εκδίκηση την ικανοποίησε-

και κολακεύονταν με τη σκέψη ότι η συνείδηση του Ηρώδη δεν θα

τον βασάνιζε πια. Αλλά καμία ευτυχία δεν της έφερε αυτή η αμαρτία.

Το όνομά της έγινε πασίγνωστα μισητό, ενώ ο Ηρώδης βασανίζον-

ταν από τύψεις συνειδήσεως πολύ περισσότερο από όταν υφίστατο

τον άμεσο έλεγχο του προφήτη. Η επιρροή των διδασκαλιών του

Ιωάννη δεν χάθηκε. Θα επεκτείνονταν σε κάθε γενεά μέχρι τα τέλη

των αιώνων.

Η αμαρτία του Ηρώδη παρουσιάζονταν πάντοτε μπροστά του.

Προσπαθούσε διαρκώς να απαλλαγεί από τις τύψεις της συνείδησής

του. Η εμπιστοσύνη του στον Ιωάννη ήταν ακλόνητη. ΄Οσο θυμόταν

τη ζωή της αυτοθυσίας του Βαπτιστή, τις σοβαρές ολόθερμες ικε-

σίες του, την ευθυκρισία του στις συμβουλές και μετά σκέπτονταν

πως τον είχε παραδώσει στο θάνατο, δεν μπορούσε να βρει ησυ-

χία πουθενά. ΄Οταν ασκούσε τα κυβερνητικά του καθήκοντα και

δέχονταν τις τιμές των ανθρώπων, διατηρούσε ένα χαμογελαστό

πρόσωπο και ένα αξιοπρεπές ύφος,ενώ μέσα του έκρυβε μια ανήσυ-

χη καρδιά, που την πίεζε διαρκώς ο Φόβος ότι είχε γίνει καταρα-

μένος.

Τα λόγια του Ιωάννη ότι τίποτε δεν μπορεί να κρυφτεί από το

Θεό είχαν κάνει βαθειά εντύπωση στον Ηρώδη. ΄Ηταν πεπεισμένος

ότι ο Θεός ήταν παντού παρών, ότι είχε παρακολουθήσει την κραι-

πάλη στην αίθουσα του συμποσίου, ότι είχε ακούσει την εντολή

της αποκεφάλισης του Ιωάννη και ότι είχε δει την αγαλλίαση της

Ηρωδιάδας και τον εμπαιγμό που αυτή έκανε στο κομμένο κεφάλι

του επικριτή της. Πολλά πράγματα που ο Ηρώδης είχε ακούσει από
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τα χείλη του προφήτη, μιλούσαν τώρα στη συνείδησή του ευκρι-

νέστερα από ότι μιλούσε το κήρυγμά του στην έρημο.

΄Οταν ο Ηρώδης άκουσε για τα έργα του Χριστού, αναστατώθη-

κε. Νόμιζε ότι ο Θεός είχε αναστήσει τον Ιωάννη και τον έστελνε

με μεγαλύτερη ακόμη δύναμη να κατακρίνει την αμαρτία. Τον κα-

τέτρεχε ο συνεχής φόβος ότι ο Ιωάννης θα εκδικούταν το θάνα-

τό του καταδικάζοντας αυτόν και την οικογένειά του. Ο Ηρώδης

θέριζε εκείνο που ο Θεός δήλωσε ότι θα ήταν το επακόλουθο της

αμαρτωλής πορείας — «καρδίαν τρέμουσαν, και μαραινομένους ο-

φθαλμούς, και τηκομένην ψυχήν. Και η ζωή σου θέλει είσθαι κρε-

μαμένη ενώπιον σου και θέλεις φοβείσθαι νύκτα και ημέραν, και

δεν θέλεις πιστεύει εις την ζωήν σου. Το πρωί θέλεις ειπεί, Είθε

να ήτο εσπέρα! Και την εσπέραν θέλεις ειπεί, Είθε να ήτο πρωί! δια [196]

τον φόβον της καρδίας σου, τον οποίον θέλεις φοβείσθαι, και δια

τα θεάματα των οφθαλμών σου, τα οποία θέλεις βλέπει.» (Δευτ.

28:65-67.) Οι ίδιες οι σκέψεις του αμαρτωλού γίνονται οι κατήγοροί

του. Δεν υπάρχει φοβερότερο μαρτύριο από τις τύψεις μιας ένοχης

συνείδησης, αφού δεν αφήνουν ήσυχο τον κάτοχο τους ούτε μέρα

ούτε νύχτα.

Στη σκέψη πολλών ένα βαθύ μυστήριο περιβάλλει την τύχη του

Ιωάννη του Βαπτιστή. Αναρωτιούνται για ποιό λόγο έπρεπε να εγ-

καταλειφτεί να μαραζώσει και να πεθάνει μέσα στη φυλακή. Με τα

περιορισμένα ανθρώπινα μάτια μας δεν μπορούμε να διαπεράσουμε

το μυστήριο της ανεξήγητης αυτής πρόνοιας. Αλλά αυτό δεν μπορεί

να κλονίσει την εμπιστοσύνη μας στο Θεό όταν αναλογιστούμε ότι

ο Ιωάννης απλώς συμμετείχε στα πάθη του Χριστού. ΄Οσοι ακολου-

θούν το Χριστό θα κληθούν να φορέσουν το στεφάνι της θυσίας.

Ασφαλώς θα παρεξηγηθούν από τους εγωιστές ανθρώπους και θα

γίνουν ο στόχος των μανιωδών επιθέσεων του Σατανά, σκοπός της

βασιλείας του οποίου είναι να καταστρέψει την αρχή της αυτοθυ-

σίας.Θα καταπολεμάει την αυτοθυσία οπουδήποτε τη συναντάει.

Η παιδική, εφηβική και ανδρική ηλικία του Ιωάννη χαρακτη-

ρίζονταν από σταθερότητα και ηθική δύναμη. ΄Οταν η φωνή του α-

κούγονταν στην έρημο να λέει: «Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου,

ευθείας κάμετε τας τρίβους Αυτού,» (Ματθ. 3:3,) ο Σατανάς φο-

βήθηκε για την διασφάλιση της βασιλείας του. Η ενοχή της αμαρτίας

αποκαλύπτονταν κατά τέτοιον τρόπο που έκανε τους ανθρώπους να

τρέμουν. Πολλοί αποτίναξαν την κυριαρχία και τη δύναμη του Σατα-
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νά. Ακούραστες προσπάθειες είχε καταβληθεί για να παρασύρουν

τον Ιωάννη μακριά από τη ζωή της ανεπιφύλακτης υποταγής του

στο Θεό.Τίποτα όμως δεν το κατόρθωσε. Είχε επίσης αποτύχει να

νικήσει τον Ιησού στην έρημο και η οργή του ήταν μεγάλη. Τώρα

ήταν αποφασισμένος να λυπήσει το Χριστό, πατάσσοντας τον Ιω-

άννη. Αφού δεν μπόρεσε να κάνει το Χριστό να αμαρτήσει, ήθελε

να Τον κάνει να υποφέρει.

Ο Ιησούς δεν επενέβη για να λυτρώσει το δούλο Του. Γνώριζε

ότι ο Ιωάννης θα υπέμενε τη δοκιμασία. Ευχαρίστως ο Μεσσίας θα

έρχονταν στον Ιωάννη για να φωτίσει το σκοτάδι της φυλακής με

την παρουσία Του. Δεν έπρεπε όμως να οδηγήσει τον εαυτό Του

στα χέρια των εχθρών Του και να διακινδυνεύσει και τη δική Του

αποστολή. Ευχαρίστως θα ήθελε να απελευθερώσει τον πιστό Του

υπηρέτη. Για χάρη των χιλιάδων που στα μετέπειτα χρόνια έμελλε[197]

να περάσουν από τη φυλακή στο θάνατο, ο Ιωάννης έπρεπενα πιεί

το ποτήρι του μαρτυρίου. Καθώς οι οπαδοί του Χριστού θακατα-

βάλλονταν στα απομονωμένα τους κελιά ή θα εξολοθρεύονταν από

τομαχαίρι, τα βασανιστήρια ή τη φωτιά, φαινομενικά εγκαταλειμ-

μένοιαπό τους ανθρώπους και από το Θεό, τι εμψυχωτικό στήριγμα

θατους πρόσφερε η σκέψη ότι και ο Ιωάννης Βαπτιστής, για τηνπι-

στότητα του οποίου ο ίδιος ο Χριστός είχε μαρτυρήσει, πέρασεαπό

μια παρόμοια δοκιμασία!

Στο Σατανά επετράπη να συντομεύσει την επίγεια ζωή τουαγ-

γελιοφόρου του Θεού. Ο εξολοθρευτής όμως δεν θα μπορούσε

ναβλάψει τη ζωή εκείνη η οποία «είναι κεκρυμμένη μετά του Χρι-

στούεν τω Θεώ.» (Κολ. 3:3.) Χάρηκε που προξένησε θλίψη στο

Χριστό. Δεν μπόρεσε όμως να νικήσει τον Ιωάννη. Το μόνο που

κατόρθωσε με το θάνατό του ήταν να τον φέρει εκεί όπου δεν τον

έφθανεπια με τη δύναμη του πειρασμού. Σε αυτό τον πόλεμο ο

Σατανάςαποκάλυψε τον ίδιο του το χαρακτήρα. Μπροστά στο σύμ-

παν πουπαρίστατο μάρτυρας, εκδήλωσε την εχθρότητά του εναντίον

Θεούκαι ανθρώπων.

Αν και ο Ιωάννης δεν απήλαυσε καμιά θαυματουργικήαπελευ-

θέρωση, μολαταύτα δεν εγκαταλείφθηκε μόνος του. Πάντοτεείχε τη

συντροφιά των αγγέλων που του αποκάλυπταν τις προφητείεςγια το

Χριστό και τις πολύτιμες υποσχέσεις της Γραφής. Αυτέςαποτελο-

ύσαν το στήριγμά του, όπως θα αποτελούσαν και τοστήριγμα του

λαού του Θεού στις επόμενες γενεές. Στον Ιωάννη τοΒαπτιστή κα-
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θώς και στους μεταγενεστέρους του είχε δοθεί ηυπόσχεση: «Και

ιδού, Εγώ είμαι μεθ” υμών πάσας τα ημέρας, έως της συντελείας
του αιώνος.» (Ματθ. 28:20.)

Ο Θεός δεν οδηγεί ποτέ τα τέκνα Του διαφορετικά από ότι-

θα διάλεγαν μόνα τους να οδηγηθούν, αν μπορούσαν να δουν το

τέλος από την αρχή και να διακρίνουν τον ένδοξο σκοπό τον ο-

ποίοεκπληρώνουν σαν συνεργάτες Του. Ούτε ο Ενώχ ο οποίος

μετατέθηκεστον Ουρανό, ούτε ο Ηλίας ο οποίος αναλήφθηκε μέσα

στο πύρινοάρμα, υπήρξαν μεγαλύτεροι ή πιο τιμημένοι από τον Ιω-

άννη τοΒαπτιστή ο οποίος έσβησε ολομόναχος στη φυλακή. «Διότι

εις εσάςεχαρίσθη το υπέρ του Χριστού, ου μόνον να πιστεύητε εις

Αυτόν,αλλά και το να πάσχητε υπέρ Αυτού.» (Φιλιπ. 1:29.) Από

όλα ταδώρα που ο Ουρανός μπορεί να χαρίσει στον άνθρωπο, η

συμμετοχήστα πάθη του Χριστού έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα και

τηνανώτερη τιμή. [198]



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 23—«ΕΠΛΗΣΙΑΣΕΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

«΄Ηλθεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίον, κηρύττων το ευαγγέλιον

της βασιλείας του Θεού, και λέγων, ΄Οτι επληρώθη ο καιρός και

επλησίασεν η βασιλεία του Θεού μετανοείτε, και πιστεύετε εις το

ευαγγέλιον.» (Μάρκ. 1:14, 15.)

Στην Ιουδαία είχε πρωτοαγγελθεί η έλευση του Μεσσία. Στο

ναό της Ιερουσαλήμ η γέννηση του προδρόμου είχε προειπωθε-

ί στο Ζαχαρία ενώ λειτουργούσε μπροστά στο θυσιαστήριο. Στους

λόφους της Βηθλεέμ οι άγγελοι είχαν αναγγείλει τη γέννηση του

Ιησού. Στην Ιερουσαλήμ οι μάγοι είχαν έρθει να Τον αναζητήσουν.

Στο ναό, ο Συμεών και η ΄Αννα είχαν δώσει τη μαρτυρία τους για

τη θεότητά Του. «Η Ιεροσόλυμα και πάσα η Ιουδαία» είχαν ακο-

ύσει το κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή και οι απεσταλμένοι του

Συνεδρίου είχαν ακούσει μαζί με το λαό τη μαρτυρία για τον Ιησού.

Στην Ιουδαία ο Χριστός είχε καλέσει τους πρώτους μαθητές Του.

Σε αυτή, αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της διακονίας Του. Η λάμψη

της θεότητάς Του κατά τον καθαρισμό του ναού, τα θεραπευτικά

Του θαύματα και τα μαθήματα της θεϊκής αλήθειας που έβγαιναν

από τα χείλη Του, φανέρωναν — όπως και ο ΄Ιδιος δήλωσε στο

Συνέδριο μετά τη θεραπεία της Βησθεσδά — την συγγενική σχέση

Του με τον Αιώνιο Θεό.

Αν οι άρχοντες του Ισραήλ είχαν δεχτεί το Χριστό, θα τους

είχε τιμήσει να φέρουν ως απεσταλμένοι Του το Ευαγγέλιο στον

κόσμο. Δόθηκε σε αυτούς πρώτα η ευκαιρία να γίνουν κήρυκες

της βασιλείας και της χάρης του Θεού. Ο Ισραήλ δεν αναγνώρισε

τον καιρό της επίσκεψής Του. Η ζηλοφθονία και η δυσπιστία των

Ιουδαίων αρχηγών κατέληξαν σε απροκάλυπτο μίσος και οι καρδιές

του λαού αποστράφηκαν τον Ιησού.

Το Συνέδριο είχε απορρίψει την αγγελία που έφερε ο Χριστός

και σχεδίαζε το θάνατό Του. Για αυτό ο Ιησούς απομακρύνθηκε

από την Ιερουσαλήμ, από τους ιερείς, από το ναό, από τους θρη-

σκευτικούς αρχηγούς, από τους νομομαθείς και στράφηκε σε μια[199]
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διαφορετική τάξη ανθρώπων για να μεταδώσει το μήνυμά Του και

να συγκεντρώσει εκείνους που θα έφερναν το Ευαγγέλιο ς” όλα τα
έθνη.

΄Οπως το φώς και η ζωή των ανθρώπων είχαν απορριφθεί από τις

εκκλησιαστικές αρχές στις ημέρες του Χριστού, έτσι απορρίφθηκαν

και σε όλες τις επακόλουθες γενεές. Πολλές φορές επαναλήφθηκε

η ιστορία της απομάκρυνσης του Χριστού από την Ιουδαία. ΄Οταν

οι Μεταρρυθμιστές ανέλαβαν να κηρύξουν το λόγο του Θεού, δεν

είχαν καθόλου στο νου τους να αποχωριστούν από την επίσημη

εκκλησία. Οι θρησκευτικοί αρχηγοί δεν ανέχονταν το φώς και οι

φωτοφόροι ακόλουθοι αναγκάστηκαν να στραφούν σε μια άλλη κα-

τηγορία ανθρώπων που ποθούσαν να ακούσουν την αλήθεια. Στη

σημερινή εποχή, λίγοι από αυτούς που ισχυρίζονται ότι είναι οπαδοί

των Μεταρρυθμιστών εμφορούνται από το πνεύμα τους. Λίγοι είναι

εκείνοι που ακούν τη φωνή του Θεού και είναι έτοιμοι να δεχτο-

ύν την αλήθεια κάτω από το φώς που τους παρουσιάζεται. Συχνά

και εκείνοι που ακολουθούν τα βήματα των Μεταρρυθμιστών αναγ-

κάζονται να απομακρυνθούν από τις εκκλησίες που αγαπούν για

να κηρύξουν την απλή διδασκαλία του λόγου του Θεού. Πολλές

φορές αυτοί που αναζητούν το φώς, εξαναγκάζονται από την ίδια

τη διδασκαλία να αφήσουν την εκκλησία των προγόνων τους για

να μπορέσουν να υπακούσουν.

Οι κάτοικοι της Γαλιλαίος ήταν περιφρονημένοι από τους ρα-

βίνους της Ιερουσαλήμ σαν άξεστοι και αμόρφωτοι. Μολαταύτα πα-

ρουσίαζαν έναν ευνοϊκότερο αγρό για το έργο του Σωτήρα. ΄Ηταν

περισσότερο πρόθυμοι και ειλικρινείς. Επειδή δεν είχαν επηρεαστεί

τόσο από τη θρησκομανία, η διάνοιά τους ήταν πιο επιδεκτική στην

αλήθεια. Ο Ιησούς δεν πήγε στη Γαλιλαία για να ζητήσει την απο-

μόνωση και την αποξένωση. Εκείνη την εποχή η επαρχία αυτή ήταν

πυκνοκατοικημένη και με μεγαλύτερη πρόσμιξη αλλοδαπών από ότι

η Ιουδαία.

Καθώς ο Ιησούς διέσχιζε τη Γαλιλαία διδάσκοντας και θερα-

πεύοντας, πλήθη συνέρρεαν γύρω Του από πόλεις και χωριά. Πολ-

λοί είχαν έρθει ακόμη και από την Ιουδαία και τα περίχωρά της.

Συχνά αναγκάζονταν να κρύβεται από τους ανθρώπους. Ο ενθου-

σιασμός ήταν τόσο μεγάλος, ώστε χρειάζονταν να παίρνει προφυ-

λάξεις, μήπως η ρωμαϊκή εξουσία ξεσηκώνονταν από το φόβο μιας

επανάστασης. Ποτέ στην ιστορία του κόσμου δεν παρουσιάστηκε
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παρόμοια περίπτωση. Ο Ουρανός κατέβηκε πλησιάζοντας τους αν-

θρώπους. Πεινασμένες και διψασμένες ψυχές που περίμεναν τόσον[200]

καιρό τη λύτρωση του Ισραήλ, τώρα απολάμβαναν τη χάρη του ευ-

σπλαχνικού Σωτήρα.

Η βαρυσήμαντη διδασκαλία του Χριστού ήταν: «Επληρώθη ο

καιρός και επλησίασεν η βασιλεία του Θεού μετανοείτε και πιστε-

ύετε εις το ευαγγέλιον.» ΄Ετσι, το μήνυμα του Ευαγγελίου δόθηκε

από τον ΄Ιδιο το Σωτήρα, στηρίζονταν στις προφητείες. Ο «και-

ρός,» που Εκείνος δήλωσε ότι είχε συμπληρωθεί, ήταν η περίοδος

που γνωστοποίησε ο άγγελος Γαβριήλ στο Δανιήλ. «Εβδομήκοντα

εβδομάδες,» είχε πει ο άγγελος, «διωρίσθησαν επί τον λαόν σου,

και επί την πόλιν την αγίαν σου, δια να συντελεσθή η παράβασις,

και να τελειώσωσιν αι αμαρτίαι, και νά γείνη εξιλέωσις περί της ανο-

μίας, και να εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος, και να σφραγισθή όρασις

και προφητεία, και να χρισθή ο ΄Αγιος των αγίων.» (Δαν. 9:24.)

Μια μέρα στον προφητικό λόγο ισοδυναμεί με ένα έτος. (Βλέπε Α-

ριθ. 14:34, ΄Εσδρ. 4:6.) Οι εβδομήντα εβδομάδες, ή οι τετρακόσιες

ενενήντα ημέρες, ισοδυναμούν με τετρακόσια ενενήντα χρόνια. Η α-

φετηρία αυτής της περιόδου δόθηκε: «Γνώρισον λοιπόν και κατάλα-

βε, ότι από της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή

η Ιερουσαλήμ, έως του Χριστού του Ηγουμένου, θέλουσιν είσθαι

εβδομάδες επτά, και εβδομάδες εξήκοντα δύο,» (Δαν. 9:25,) εξήν-

τα εννέα εβδομάδες ή τετρακόσια ογδόντα τρία χρόνια. Η εντολή

του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, συμπληρώθηκε από το διάταγ-

μα του Αρταξέρξη του Μακρόχειρα (Βλέπε ΄Εσδρα 6:14, 7:1,9) και

τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 457 π.Χ. Από αυτή τη χρονική

περίοδο τα τετρακόσια ογδόντα τρία χρόνια φτάνουν στο φθινόπω-

ρο του 27 μ.Χ. Σύμφωνα με την προφητεία, αυτός ο καιρός θα

έφθανε μέχρι το Μεσσία, τον Κεχρισμένον. Το έτος 27 μ.Χ. ο Ιη-

σούς κατά τη βάπτισή Του έλαβε το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος

και πολύ σύντομα άρχισε τη διακονία Του. Τότε δόθηκε το μήνυμα

«επληρώθη ο καιρός.»

Τότε, είπε ο άγγελος: «Θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολ-

λούς εν μιά εβδομάδι [επτά χρόνια.]» Επτά χρόνια αφότου άρχισε ο

Ιησούς την υπηρεσία Του, το Ευαγγέλιο έπρεπε να κηρυχθεί ιδια-

ίτερα στους Ιουδαίους. Τριάμισι χρόνια κηρύχθηκε από τον ίδιο το

Χριστό και συνεχίστηκε έπειτα από τους αποστόλους. «Και εν τω

ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά.» (Δαν.
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9:27.) Την άνοιξη του 31 μ.Χ. ο Χριστός, η πραγματική θυσία, προ-

σφέρθηκε στο Γολγοθά. Τότε το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε

στα δύο, δείχνοντας ότι η ιερότητα και η σημασία του συστήματος [201]

των θυσιών είχε λήξει. Είχε φθάσει ο καιρός να σταματήσουν οι

επίγειες θυσίες.

Η μία εβδομάδα -τα επτά χρόνιατελείωσαν το 34 μ.Χ. Τότε με

το λιθοβολισμό του Στεφάνου, οι Ιουδαίοι τελικά σφράγισαν την

από μέρους τους απόρριψη του Ευαγγελίου. Οι μαθητές που είχαν

διασκορπιστεί από τους διωγμούς «διήλθον ευαγγελιζόμενοι τον

λόγον,» (Πράξ. 8:4) και λίγο αργότερα ο διώκτης Σαύλος μετα-

νόησε και έγινε ο Παύλος, ο απόστολος των εθνών.

Ο καιρός της παρουσίας του Χριστού, το χρίσμα Του από το

΄Αγιο Πνεύμα, ο θάνατός Του και το κήρυγμα του Ευαγγελίου στα

έθνη είχαν απεικονιστεί με σαφήνεια. ΄Ηταν προνόμιο του ιουδαϊκο-

ύ λαού να καταλάβουν τις προφητείες αυτές και να αναγνωρίσουν

την εκπλήρωσή τους στην αποστολή του Ιησού. Ο Χριστός τόνισε

στους μαθητές Του τη σπουδαιότητα της μελέτης των προφητειών.

Αναφερόμενος στην προφητεία που δόθηκε στο Δανιήλ για την ε-

ποχή τους, είπε: «Ο αναγινώσκων ας εννοή.» (Ματθ. 24:27.) Μετά

την ανάστασή Του εξήγησε στους μαθητές Του «από πάντων των

προφητών . . . τα περί Εαυτού γεγραμμένα εν πάσαις ταις γραφαίς.»

(Λουκ. 24:27.) Ο Σωτήρας είχε μιλήσει διαμέσου όλων των προ-

φητών. «Το εν αυτοίς Πνεύμα του Χριστού . . . προεμαρτύρει τα

πάθη του Χριστού, και τας μετά ταύτα δόξας.» (Α’, Πέτρ. 1:11.)

Αυτός που είχε σταλεί με το θεϊκό μήνυμα στο Δανιήλ ήταν ο

Γαβριήλ, ο δεύτερος τη θέσει μετά τον Υιό του Θεού. Ο Γαβριήλ

πάλι ήταν «ο άγγελος Αυτού,» εκείνος τον οποίο ο Χριστός έστειλε

για να αποκαλύψει το μέλλον στον αγαπητό Του Ιωάννη. Και είναι

«μακάριος ο αναγινώσκων, και οι ακούοντες τους λόγους της προ-

φητείας, και οι φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή » (Αποκ.1:3)

«Βεβαίως Κύριος ο Θεός δεν θέλει κάμει ουδέν, χωρίς να απο-

καλύψη το απόκρυφον Αυτού εις τους δούλους Αυτού τους προ-

φήτας.» (Αμώς 3:7.) Ενώ «τα κρυπτά ανήκουσιν εις Κύριον τον

Θεόν ημών τα αποκεκαλυμμένα εις ημάς και εις τα τέκνα ημών δια

παντός.» (Δευτ. 29:29.) Ο Θεός μας έδωσε αυτά τα δεδομένα και

η ευλογία Του θα συνοδεύει τη μελέτη της προφητείας που γίνεται

με ευλάβεια και με προσευχή.
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΄Οπως η αγγελία της πρώτης παρουσίας του Χριστού διακήρυτ-

τε τη βασιλεία της χάρης Του, η αγγελία της δευτέρας παρουσίας

Του εξαγγέλλει τη βασιλεία της δόξας Του. Αυτή η δεύτερη αγ-

γελία, όπως και η πρώτη, βασίζεται στην προφητεία. Τα λόγια του

αγγέλου στον Δανιήλ σχετικά με τις τελευταίες ημέρες της ιστο-[202]

ρίας έπρεπε να κατανοηθούν τον έσχατο καιρό.Εκείνο τον καιρό,

είπε «πολλοί θέλουσι περιτρέχει, και η γνώσις θέλει πληθυνθή.»

«Οι ασεβείς θέλουσιν ασεβεί και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νο-

ήσει αλλ” οι συνετοί θέλουσι νοήσει.» (Δαν. 12:4, 10.) Ο ίδιος ο
Σωτήρας έδωσε σημεία της παρουσίας Του και είπε: «΄Οταν ίδητε

ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η βασιλεία του Θεού.»

«Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από

κραιπάλης και μέθης, και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος

εφ” υμάς η ημέρα εκείνη » «Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί
καιρώ, δια να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα

να γίνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.»

(Λουκ. 21:31, 34, 36.)

Φτάσαμε σε αυτή την εποχή που προλέγει η Γραφή. Ο καιρός

του τέλους έφθασε, οι ενοράσεις των προφητών αποσφραγίστηκαν

και οι σοβαρές προειδοποιήσεις τους μας δείχνουν ότι η ένδοξη

έλευση του Κυρίου μας είναι πολύ κοντά.

Οι Ιουδαίοι κακώς ερμήνευσαν και κακώς εφάρμοσαν το λόγο

του Θεού και δεν κατάλαβαν «τον καιρό της επισκέψεως αυτών».

Τα χρόνια της διακονίας του Χριστού και των αποστόλων — τα

πολύτιμα εκείνα χρόνια της χάρης προς τον εκλεκτό λαό του Θεού

— τα σπατάλησαν καταστρώνοντας σχέδια για να αφανίσουν τους

απεσταλμένους του Κυρίου. Επίγειες φιλοδοξίες τους απορρόφησαν

και η προσφορά μιας πνευματικής βασιλείας είχε γίνει άδικα για

αυτούς. ΄Ετσι και σήμερα, η βασιλεία του κόσμου απορροφά τις

σκέψεις των ανθρώπων. Ως αποτέλεσμα, δεν αντιλαμβάνονται την

ταχεία εκπλήρωση των προφητειών και τα σημεία της επερχομένης

βασιλείας του Θεού.

«Αλλά σεις, αδελφοί, δεν είσθε εν σκότει, ώστε η ημέρα να

σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί

ημέρας δεν είμεθα νυκτός, ουδέ σκότους » Αν και δεν μας έχει

γνωστοποιηθεί η ώρα της επιστροφής του Κυρίου μας, μπορούμε

όμως να ξέρουμε ότι είναι πλησίον.
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«΄Αρα λοιπόν ας μη κοιμώμεθα ως και οι λοιποί, αλλ” ας αγρυ-
πνώμεν και ας εγκρατευώμεθα.» (Λ’, Θες. 5:4-6.) [203]
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Το κεφαλαίο αυτό βασίζεται στο Λουκ. 4:16-30.

Τις λαμπρές μέρες της διακονίας του Χριστού στη Γαλιλαία,

σκίασε ένα σύννεφο. Οι κάτοικοι της Ναζαρέτ Τον απέρριψαν.

«Δεν είναι Ούτος ο υιός του τέκτονος·» έλεγαν (Ματθ. 13:55.)

Τα παιδικά και νεανικά Του χρόνια, ο Ιησούς πήγαινε και

λάτρευε το Θεό μαζί με τα αδέλφια Του στη συναγωγή της Ναζα-

ρέτ. Από τότε που άρχισε τη διακονία Του έλειπε από κοντά τους,

αλλά εκείνοι δεν αγνοούσαν το τι Του συνέβαινε. Τώρα που παρου-

σιάστηκε πάλι ανάμεσά τους, το ενδιαφέρον και οι προσδοκίες τους

κορυφώθηκαν. Υπήρχαν εκεί συνηθισμένα πρόσωπα και πράγματα

που Του ήταν γνώριμα από τα παιδικά Του χρόνια. Εκεί βρίσκονταν

η μητέρα Του, οι αδελφοί Του, οι αδελφές Του και τα μάτια όλων

στράφηκαν σε Αυτόν καθώς έμπαινε στη συναγωγή το Σάββατο

και έπαιρνε τη θέση Του ανάμεσα στους πιστούς.

Στην τακτική λειτουργία της ημέρας ο πρεσβύτερος διάβαζε

τους λόγους των προφητών και παρότρυνε τους ανθρώπους να ελ-

πίζουν στον Ερχόμενο ο οποίος θα εγκαθίδρυε μια ένδοξη βασι-

λεία, εκτοπίζοντας κάθε καταπίεση. Προσπαθούσε να ενθαρρύνει

τους ακροατές του, επαναλαμβάνοντας τις αποδείξεις ότι ο ερχο-

μός του Μεσσία πλησίαζε. Περιέγραφε τη δόξα της παρουσίας Του,

τονίζοντας τη σκέψη ότι θα παρουσιάζονταν επικεφαλής στρατιών

για να ελευθερώσει τον Ισραήλ.

΄Οταν ένας ραβίνος ήταν παρών στη συναγωγή, αυτός έπρεπε να

κάνει το κήρυγμα, ενώ ένας οποιοσδήποτε Ισραηλίτης μπορούσε να

κάνει το ανάγνωσμα των προφητών. Εκείνο το Σάββατο ζήτησαν

από τον Ιησού να λάβει μέρος στη λειτουργία. «Και εσηκώθη να

αναγνώση, και εδόθη εις Αυτόν το βιβλίον Ησαίου του προφήτου.»

Η περικοπή που διάβασε ήταν μια από τις γνωστές που αναφέρονταν

στο Μεσσία:[204]

«Πνεύμα Κυρίου είναι επ” Εμέ
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Δια τούτο Με έχρισε

Με απέστειλε

Δια να ευαγγελίζωμαι πρός τους πτωχούς,

Δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν,

Να κηρύξω πρός τους αιχμαλώτους ελευθερίαν,

Και πρός τους τυφλούς ανάβλεψιν,

Να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία,

Δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου ενιαυτόν.»

«Και κλείσας το βιβλίον επέδωκεν εις τον υπηρέτην . . . πάντων

δε οι οφθαλμοί των εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες εις Αυτόν. . .

. Και πάντες εμαρτύρουν εις Αυτόν, και εθαύμαζον δια τους λόγους

της χάριτος τους εξερχομένους εκ του στόματος Αυτού.»

Ο Ιησούς έστεκε μπροστά στο λαό σαν ζωντανός ερμηνευτής

των προφητειών που αφορούσαν τον ίδιο. Εξηγώντας τα λόγια που

είχε διαβάσει, μίλησε για το Μεσσία σαν ευεργέτη των καταπιεζο-

μένων, σαν ελευθερωτή των αιχμαλώτων, θεραπευτή των τεθλιμ-

μένων, σαν επιδιορθωτή της όρασης των τυφλών και αποκαλυπτή

του φωτός της αλήθειας στον κόσμο. Ο επιβλητικός Του τρόπος

και η θαυμάσια σημασία των λόγων Του συγκίνησαν τους ακροα-

τές με μια δύναμη που ποτέ άλλοτε δεν είχαν νοιώσει. Το ρεύμα

της θείας επιρροής κατέρριπτε κάθε εμπόδιο. ΄Οπως ο Μωυσής, α-

ναζητούσαν και αυτοί τον Αόρατο. Καθώς οι καρδιές τους είχαν

συγκινηθεί από το ΄Αγιο Πνεύμα, απαντούσαν με θερμά αμήν και με

δοξολογίες στον Κύριο.

΄Οταν όμως ο Ιησούς ανήγγειλε ότι «σήμερον επληρώθη η γρα-

φή αύτη εις τα ώτα υμών,» ξαφνικά έστρεψαν την προσοχή τους

στον εαυτό τους και στις δηλώσεις Εκείνου ο οποίος τους μιλο-

ύσε. Οι Ισραηλίτες, τα τέκνα του Αβραάμ, είχαν παρομοιαστεί με

δέσμιους. Ο Χριστός είχε απευθυνθεί σε αυτούς σαν να ήταν φυλα-

κισμένοι που έπρεπε να απελευθερωθούν από τη δύναμη του κακού

σαν να βρίσκονταν στο σκοτάδι και είχαν ανάγκη από το φώς της

αλήθειας. Η υπερηφάνειά τους πληγώθηκε και καταλήφθηκαν από

φόβο. Τα λόγια του Χριστού έδειχναν ότι το έργο Του για αυτούς

ήταν εντελώς διαφορετικό από εκείνο που περίμεναν. Οι πράξεις

τους θα έπρεπε να υποστούν εξονυχιστική έρευνα. Παρόλο που ε-

κτελούσαν με ακρίβεια τις εξωτερικές ιεροτελεστίες, τους φόβιζε [205]
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και μόνο η ιδέα της ενδοσκοπικής εξέτασης από το καθάριο, ερευ-

νητικό εκείνο βλέμμα.

Ποιός είναι αυτός ο Ιησούς· Ρωτούσαν: Αυτός που διεκδικούσε

τη δόξα του Μεσσία ήταν ο γιός ενός μαραγκού και είχε εργαστεί

στην τέχνη Του μαζί με τον πατέρα Του, τον Ιωσήφ. Τον είχαν

δει που ανεβοκατέβαινε τους λόφους με το φορτίο του, γνώριζαν

τους αδελφούς και τις αδελφές Του και ήξεραν τη ζωή και την

εργασία Του. Είχαν παρακολουθήσει τη μετάβασή Του από την

παιδική στη νεανική ηλικία και από τη νεανική στην ανδρική. Αν

και η ζωή Του ήταν άσπιλη, δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι Αυτός

ήταν ο Αναμενόμενος Μεσσίας.

Τι αντίθεση ανάμεσα στη δική Του διδασκαλία για τη νέα βα-

σιλεία και στη διδασκαλία που είχαν προηγουμένως ακούσει από

τον πρεσβύτερό τους! Ο Ιησούς δεν ανέφερε τίποτε για την απε-

λευθέρωση από τους Ρωμαίους. Είχαν ακούσει για τα θαύματά Του

και ήλπιζαν ότι θα χρησιμοποιούσε τη δύναμή Του για το συμφέρον

τους. Ωστόσο, δεν τους έδωσε καμιά ένδειξη ότι είχε ένα τέτοιο

σκοπό.

΄Οταν επέτρεψαν στην αμφιβολία να εισέλθει στην καρδιά τους

σκληρύνθηκαν τόσο πολύ, όσο και αν προς στιγμή είχαν μαλα-

κώσει. Ο Σατανάς είχε αποφασίσει να μη αφήσει να ανοιχτούν ε-

κείνη την ημέρα τα τυφλά μάτια, ούτε να ελευθερωθούν οι ψυχές

από τα δεσμά της σκλαβιάς. Εργάζονταν εντατικά για να τους κρα-

τήσει στην απιστία. Δεν έλαβαν υπόψη την ένδειξη ότι Εκείνος που

τους είχε συγκινήσει τόσο βαθιά με τα πειστικά Του λόγια, ήταν ο

Λυτρωτής τους.

Αλλά Ιησούς τους έδινε τώρα νέα απόδειξη της θεότητάς Του,

αποκαλύπτοντας τις κρυφές τους σκέψεις. «Και είπε πρός αυτούς,

Βεβαίως θέλετε Με ειπεί την παραβολήν ταύτην, Ιατρέ, θεράπευσον

Σεαυτόν όσα ηκούσαμεν ότι έγειναν εν τη Καπερναούμ, κάμε και

εδώ εν τη πατρίδι Σου. Είπε δε, Αληθώς σας λέγω, ότι ουδείς

προφήτης είναι δεκτός εν τη πατρίδι αυτού. Και επ” αλήθειας σας
λέγω, Πολλαί χήραι ήσαν εν τω Ισραήλ, επί των ημερών Ηλίου, ότε

εκλείσθη ο ουρανός επί έτη τρία και μήνας έξ, καθ” όν καιρόν έγεινε
πείνα μεγάλη εφ” όλην την γήν και πρός ουδεμίαν αυτών επέμφθη
ο Ηλίας, ειμή εις Σάρεπτα της Σιδώνος πρός γυναίκα χήραν. Και

πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισσαίου του προφήτου εν τω Ισραήλ και

ουδείς αυτών εκαθαρίσθη, ειμή Νεεμάν ο Σύρος.»
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Με τη συσχέτιση αυτή των γεγονότων της ζωής των προφη-

τών, ο Ιησούς αντιμετώπισε τις απορίες των ακροατών Του. Οι [206]

απεσταλμένοι δούλοι τους οποίους ο Θεός είχε επιλέξει για ένα ει-

δικό έργο, δεν μπορούσαν να εργαστούν για ένα σκληρόκαρδο και

άπιστο λαό. ΄Οσοι είχαν ευαίσθητες καρδιές και πίστη, ευνοήθηκαν

ιδιαιτέρως με αποδείξεις της δύναμής Του μέσω των προφητών.

Στις ημέρες του Ηλία, ο λαός του Ισραήλ είχε απομακρυνθεί από

το Θεό. Οι άνθρωποι είχαν προσκολληθεί στις αμαρτίες τους και

απέρριψαν τις σταλμένες προειδοποιήσεις του Πνεύματος με τους

αγγελιοφόρους του Κυρίου. ΄Ετσι αποκόπηκαν από το κανάλι από

το οποίο μπορούσαν να τους επισκεφθούν οι ευλογίες του Θεού.

Ο Κύριος προσπέρασε τα σπίτια των Ισραηλιτών και βρήκε κατα-

φύγιο για το δούλο Του σε μια ειδωλολατρική χώρα, στο σπίτι μιας

χήρας που δεν ανήκε στον εκλεκτό λαό. Αυτή η γυναίκα ευνοήθη-

κε επειδή ακολούθησε το φώς που είχε λάβει και η καρδιά της ήταν

ανοικτή για περισσότερο φώς το οποίο ο Θεός της έστειλε με τον

προφήτη Του.

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο στην εποχή του Ελισσαιέ οι λεπροί

του Ισραήλ προσπεράστηκαν. Αλλά ο Νεεμάν, ένας ειδωλολάτρης

ευγενής, είχε μείνει πιστός στις πεποιθήσεις του για το ορθό και

είχε αισθανθεί τη μεγάλη υ ανάγκη για βοήθεια. Βρίσκονταν σε

τέτοια κατάσταση που μπορούσε να δεχτεί τα δώρα της χάρης του

Θεού. ΄Οχι μόνο καθορίστηκε από τη λέπρα του, αλλά και ευλο-

γήθηκε με την επίγνωση του αληθινού Θεού.

Η στάση μας έναντι του Θεού δεν εξαρτάται από την ποσότητα

του φωτός που λάβαμε, αλλά από τη χρήση που κάναμε και των

μέσων που διαθέτομε. ΄Ετσι ακόμη και οι ειδωλολάτρες προτιμούν

να κάνουν το ορθό σύμφωνα με τον τρόπο που το αντιλαμβάνονται

και βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση από εκείνους που δέχθηκαν το

πολύ φώς και διατείνονται ότι υπηρετούν το Θεό, αλλά περιφρονούν

το φώς και ο τρόπος της καθημερινής τους ζωής διαψεύδει την

ομολογία της πίστης τους.

Τα λόγια του Ιησού προς τους ακροατές της συναγωγής χτύπη-

σαν στη ρίζα την αυτοδικαίωση τους, τονίζοντας την πικρή αλήθεια

ότι είχαν απομακρυνθεί από το Θεό και έχασαν το δικαίωμα να ε-

ίναι λαός Του. Κάθε λέξη ήταν σαν μια μαχαιριά καθώς ο Ιησούς

τους εξέθετε την πραγματική τους κατάσταση. Τώρα περιγελούσαν

την πίστη την οποία τους είχε εμπνεύσει στην αρχήο Ιησούς. Δεν
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μπορούσαν να παραδεχτούν ότι Εκείνος που είχε αναδυθεί από τη

φτώχεια και την αφάνεια ήταν τίποτε περισσότερο από ένας κοινός

άνθρωπος.[207]

Η απιστία τους δημιούργησε την κακεντρέχεια. Ο Σατανάς τους

κυρίεψε και θυμωμένοι άρχισαν να φωνάζουν εναντίον του Σωτήρα.

Είχαν στρέψει τα βέλη τους σε Εκείνον του οποίου η αποστολή

ήταν να θεραπεύσει και να επανορθώσει. Τώρα εξωτερίκευαν τις

ιδιότητες του καταστροφέα.

΄Οταν ο Ιησούς ανέφερε τις χαρισμένες ευλογίες στους εθνικο-

ύς, η τρομερή εθνική υπερηφάνεια των ακροατών Του φούντωσε

και τα λόγια Του πνίγηκαν μέσα στις άγριες φωνές τους. Αυτο-

ί οι άνθρωποι ήταν υπερήφανοι για την από μέρους τους τήρηση

του νόμου. Τώρα όμως που η προκατάληψή τους είχε θιγεί, ήταν

έτοιμοι και να εγκληματήσουν. Η συνάθροιση διαλύθηκε. ΄Επια-

σαν τον Ιησού, Τον έσυραν έξω από τη συναγωγή και έξω από

την πόλη. ΄Ολοι τους συμφώνησαν να Τον εξοντώσουν. Τον ώθη-

σαν στο χείλος ενός γκρεμού με την πρόθεση να Τον γκρεμίσουν.

Απειλητικές φωνές και κατάρες γέμισαν τον αέρα. Μερικοί Τον πε-

τροβολούσαν, όταν ξαφνικά εξαφανίστηκε από ανάμεσά τους. Οι

ουράνιοι απεσταλμένοι που ήταν δίπλα Του μέσα στη συναγωγή,

βρίσκονταν μαζί Του και ανάμεσα στο μαινόμενο πλήθος. Τον προ-

στάτευσαν από τους εχθρούς Του και Τον οδήγησαν σε ασφαλές

μέρος.

΄Ετσι οι άγγελοι προστάτευσαν το Λώτ και τον οδήγησαν α-

σφαλώς έξω από τα Σόδομα. ΄Ετσι προστάτευσαν τον Ελισσαιέ

στη μικρή, ορεινή πόλη. ΄Οταν οι ολόγυρα λόφοι είχαν γεμίσει από

τα άρματα και τα άλογα του βασιλιά της Συρίας από τις αναρίθμη-

τες ένοπλες δυνάμεις του, ο Ελισσαιέ διέκρινε ότι οι τριγύρω του

λοφοπλαγιές είχαν καλυφθεί από τα στρατεύματα του Θεού. Τα

πύρινα άλογα και τα άρματα περιέβαλαν το δούλο του Θεού.

΄Ετσι σε κάθε εποχή, οι άγγελοι βρίσκονται κοντά στους πι-

στούς οπαδούς του Χριστού. Οι τεράστιες ομοσπονδίες του κα-

κού παρατάσσονται εναντίον όλων εκείνων που καταβάλλουν προ-

σπάθειες να νικήσουν. Ο Χριστός όμως θέλει να ατενίζουμε τα

αόρατα, τις στρατοπεδευμένες γύρω από εκείνους που αγαπούν το

Θεό ουράνιες στρατιές με σκοπό να ελευθερωθούμε. Από πόσους

ορατούς και αόρατους κινδύνους έχουμε διαφυλαχτεί με την παρέμ-

βαση των αγγέλων δεν θα το μάθουμε ποτέ, μέχρι να διακρίνουμε
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την πρόνοια του Θεού στο φώς της αιωνιότητας. Τότε θα μάθουμε

ότι όλη η οικογένεια του Ουρανού ενδιαφέρονταν για την οικο-

γένεια κάτω στη Γή και ότι οι απεσταλμένοι από το θρόνο του

Θεού παρακολουθούσαν τα βήματά μας μέρα με τη μέρα. [208]

΄Οταν ο Ιησούς διάβασε στη συναγωγή την προφητεία, στα-

μάτησε πριν από την τελική λεπτομέρεια που αφορούσε το έργο του

Μεσσία. Αφού διάβασε τις λέξεις «να κηρύξω ενιαυτόν ευπρόσδε-

κτον του Κυρίου,» παρέλειψε τη φράση «και ημέραν εκδικήσεως του

Θεού.» (Ης. 61:2.) Αυτό ήταν εξίσου αληθινό όσο και το πρώτο

μέρος της προφητείας. Με τη σιωπή Του ο Ιησούς δεν αρνήθηκε

την αλήθεια. Με την τελευταία αυτή έκφραση, οι ακροατές έδει-

χναν ιδιαίτερη ευχαρίστηση και αδημονούσαν για την εκπλήρωσή

της. Κατέκριναν τους εθνικούς, χωρίς να διακρίνουν ότι η δική τους

ενοχή ήταν μεγαλύτερη από την ενοχή των άλλων Οι ίδιοι είχαν με-

γαλύτερη ανάγκη από ευσπλαχνία που δεν είχαν καμία διάθεση να

δείξουν στους εθνικούς. Εκείνη τη μέρα που ο Ιησούς έστεκε α-

νάμεσά τους στη συναγωγή, ήταν ευκαιρία να δεχτούν την κλήση

του Ουρανού. Εκείνος που «αρέσκεται εις το έλεος» (Μιχ. 7:18)

θα τους είχε σώσει ευχαρίστως από την καταστροφή στην οποία

τους οδηγούσαν οι αμαρτίες τους.

Δεν μπορούσε να τους εγκαταλείψει χωρίς να τους καλέσει για

μια ακόμη φορά σε μετάνοια. Προς το τέλος της διακονίας Του,

επισκέφτηκε πάλι τον τόπο της παιδικής Του ηλικίας. Από τον καιρό

που Τον είχαν απορρίψει εκεί, η φήμη της διδασκαλίας και των

θαυμάτων Του είχε γεμίσει όλη τη χώρα. Κανείς δεν μπορούσε τώρα

να αρνηθεί ότι Αυτός ήταν προικισμένος με υπεράνθρωπη δύναμη.

Οι κάτοικοι της Ναζαρέτ γνώριζαν ότι ευεργετούσε και θεράπευε

τους καταδυναστευόμενους από το Σατανά. Γύρω τους υπήρχαν

ολόκληρα χωριά που δεν ακουγόταν ούτε ένα βογγητό αρρώστου

σε κανένα σπίτι, επειδή Εκείνος είχε περάσει ανάμεσά τους και

είχε θεραπεύσει όλους τους αρρώστους τους. Η ευσπλαχνία που

φανέρωνε η κάθε πράξη της ζωής Του επιβεβαίωνε το θεϊκό Του

χρίσμα.

Και πάλι εκείνη τη φορά, καθώς οι Ναζωραίοι άκουσαν τα λόγια

Του και είχαν συγκινηθεί με την επιρροή του Αγίου Πνεύματος. Αλ-

λά ούτε και τότε θέλησαν να παραδεχθούν ότι αυτός ο άνθρωπος

που είχε μεγαλώσει ανάμεσά τους ήταν διαφορετικός ή ανώτερος

από εκείνους. Ακόμη και τότε υπέφεραν αναλογιζόμενοι με πικρία
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ότι ενώ ισχυρίζονταν για τον Εαυτό Του ότι Εκείνος ήταν ο Ανα-

μενόμενος, στην πραγματικότητα τους είχε αρνηθεί τη θέση τους

ανάμεσα στον λαό του Ισραήλ. Τους είχε υποδείξει ότι ήταν λιγότε-

ρο άξιοι για την εύνοια του Θεού από ότι οι ειδωλολάτρες άνδρες

και γυναίκες. Για αυτό παρόλο αναρωτιόντουσαν: «Πόθεν εις Το-

ύτον η σοφία αύτη και αι δυνάμεις·» (Ματθ. 13:54,) δεν ήθελαν

όμως να Τον δεχτούν για το Χριστό του Θεού. Εξαιτίας της α-[209]

πιστίας τους, ο Σωτήρας δεν μπορούσε να κάνει πολλά θαύματα

για αυτούς. Ελάχιστες ελεύθερες καρδιές ήταν διαθέσιμες για να

δεχτούν τις ευλογίες Του και έτσι απομακρύνθηκε με λύπη χωρίς

πια να ξαναεπιστρέψει.

Η απιστία που έδειξαν πρωταρχικά, εξακολουθούσε να κατέχει

τους κατοίκους της Ναζαρέτ. Με τον ίδιο τρόπο επιβλήθηκε στο

Συνέδριο και στο έθνος. Για τους ιερείς και το λαό η αρχική απόρ-

ριψη της εκδήλωσης της δύναμης του Αγίου Πνεύματος σήμαινε

την αρχή του τέλους. Προκειμένου να αποδείξουν ότι καλώς αν-

τιστάθηκαν εξ” αρχής, εξακολουθούσαν να διαστρέφουν συνεχώς
τα λόγια του Χριστού. Η από μέρους τους απόρριψη του Αγίου

Πνεύματος τους οδήγησε στην τραγική σταύρωση του Γολγοθά,

στην καταστροφή της πόλης τους και στη διασπορά του έθνους

τους στους τέσσερες ανέμους της Γής.

΄Ω, πόσο λαχταρούσε ο Χριστός να παρουσιάσει τους πολύτι-

μους θησαυρούς της αλήθειας στον λαό του Ισραήλ! Αλλά τέτοια

ήταν η πνευματική τους τύφλωση ώστε ήταν αδύνατο να τους απο-

καλύψει την αλήθεια για τη βασιλεία Του. Προσκολλήθηκαν στο

πιστεύω τους και στις άσκοπες ιεροτελεστίες τους, ενώ η αλήθεια

του Ουρανού περίμενε την αποδοχή τους. Ξόδευαν τα χρήματά τους

για σκύβαλα και φλούδια, ενώ ο ΄Αρτος της Ζωής ήταν στη διάθε-

σή τους. Γιατί δεν κατέφευγαν στο λόγο του Θεού ώστε να ερευ-

νήσουν προσεκτικά για να δουν αν είχαν λάθος· Η Παλαιά Διαθήκη

ανέφερε με κάθε λεπτομέρεια το έργο του Χριστού και ο ΄Ιδιος ε-

πανειλημμένα επικαλέστηκε τη μαρτυρία των προφητών λέγοντας:

«Σήμερον επληρώθη η γραφή αύτη εις τα ώτα υμών.» Αν με ει-

λικρίνεια είχαν ερευνήσει τις Γραφές, παραβάλλοντας τις θεωρίες

τους με το λόγο του Θεού, δεν θα ήταν ανάγκη να κλάψει ο Χρι-

στός για το γεγονός ότι ήταν αμετανόητοι. Δεν θα ήταν ανάγκη να

καταλήξει στη δήλωση: «Ιδού, σας αφίνεται ο οίκος σας έρημος.»

(Λουκ. 13:35.) Θα μπορούσαν να έχουν παραδεχτεί τις ενδείξεις της
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Μεσσιανικής ιδιότητάς Του και η συμφορά που μετέβαλε την υπε-

ρήφανη πόλη τους σε ερείπια, μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Αλλά

η παράλογη μισαλλοδοξία έκανε τους Ιουδαίους στενόμυαλους. Η

διδαχή του Χριστού αποκάλυπτε τις ελλείψεις του χαρακτήρα τους

και απαιτούσε μετάνοια. Αν δέχονταν τις διδασκαλίες Του, έπρεπε

να αλλάξουν τις συνήθειές τους και να εγκαταλείψουν τις προσφιλε-

ίς τους προσδοκίες. Αν ήθελαν να δεχτούν τις τιμές του Ουρανού

έπρεπε να θυσιάσουν τις τιμές των ανθρώπων. Αν επρόκειτο να [210]

υπακούσουν στα λόγια του νέου αυτού ραβίνου, έπρεπε να πάνε

αντίθετα από τις γνώμες των συγχρόνων εμβριθών μελετητών και

δασκάλων.

Η αλήθεια δεν ήταν δημοφιλής στην εποχή του Χριστού και

ούτε στις μέρες μας είναι δημοφιλής. ΄Εχασε τη δημοτικότητά της

τότε που ο Σατανάς πρωτοδημιούργησε στον άνθρωπο μια απο-

στροφή για αυτή, παρεμβάλλοντας μύθους που επιφέρουν την αυτο-

εξύψωση. Μήπως σήμερα δεν αντιμετωπίζουμε θεωρίες και δόγματα

που δεν στηρίζονται στο λόγο του Θεού· Οι άνθρωποι προσκολ-

λούνται το ίδιο σε αυτά, όπως οι Ιουδαίοι στις παραδόσεις τους.

Οι άρχοντες των Ιουδαίων ήταν γεμάτοι από πνευματική υπερη-

φάνεια. Η επιθυμία τους για τον αυτοδοξασμό εκδηλώνονταν ακόμη

και κατά τη λατρεία τους στο ιερό. Αγαπούσαν τις πρωτοκαθεδρίες

στις συναγωγές, αγαπούσαν τους επιδεικτικούς χαιρετισμούς στην

αγορά και τέρπονταν ακούγοντας τους ανθρώπους να τους απο-

καλούν με τους τίτλους τους. ΄Οσο η πραγματική τους ευσέβεια

παράκμαζε, τόσο αύξανε ο ζήλος τους για τις παραδόσεις και τις

ιεροτελεστίες.

Επειδή ο νους τους είχε σκοτιστεί από τις εγωιστικές τους προ-

καταλήψεις, δεν μπορούσαν να συσχετίσουν τη δυναμικότητα των

πειστικών λόγων του Χριστού με την ταπεινή ζωή Του. Δεν μπορο-

ύσαν να παραδεχτούν το γεγονός ότι πραγματικό μεγαλείο μπορεί

να υπάρξει χωρίς την εξωτερική επίδειξη. Η φτώχεια αυτού του

Ανθρώπου φαίνονταν ανάρμοστη με τον ισχυρισμό Του ότι ήταν ο

Μεσσίας. Αναρωτιόντουσαν: «Αν Αυτός ήταν πραγματικά Εκείνος

που ισχυρίζονταν ότι είναι, τότε γιατί ήταν τόσο απλοϊκός·»Επίσης,

αν έμενε ικανοποιημένος χωρίς τη δύναμη των όπλων, τι θα γίνον-

ταν τότε το έθνος τους· Πως θα μπορούσε η δύναμη και η δόξα

που τόσο καιρό περίμεναν, να φέρει τα έθνη υποτελή στη μητρόπο-

λη των Ιουδαίων· Οι ιερείς δεν είχαν διδάξει ότι ο λαός του Ισραήλ
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θα αποκτούσε παγκόσμια κυριαρχία· ΄Ηταν ποτέ δυνατό οι μεγάλοι

εκείνοι θρησκευτικοί αρχηγοί να έκαναν λάθος·

Δεν ήταν όμως αποκλειστικά η έλλειψη της εξωτερικής δόξας

στη ζωή Του που έκανε τους Ιουδαίους να απορρίψουν τον Ιησού.

Εκείνος αποτελούσε την ενσάρκωση της αγνότητας, ενώ αυτοί ήταν

ακάθαρτοι. Κινούταν μεταξύ των ανθρώπων σαν ένα ζωντανό πα-

ράδειγμα άσπιλης εντιμότητας. Η άμεμπτη ζωή Του ακτινοβολούσε

πάνω στις καρδιές τους. Η ειλικρίνειά Του ξεσκέπαζε την ανειλι-

κρίνειά τους. Φανέρωνε την υποκρισία της επίπλαστης ευσέβειάς

τους και αποκάλυπτε την ανομία τους σε όλο τον απεχθή χαρα-[211]

κτήρα της. ΄Ενα τέτοιο φώς τους ήταν απαράδεκτο.

Αν ο Χριστός είχε επιστήσει την προσοχή των ανθρώπων στους

Φαρισαίους και είχε εξυμνήσει την πολυμάθεια και την ευσέβειά

τους, θα Τον επικροτούσαν με χαρά. ΄Οταν τους μίλησε για τη βα-

σιλεία των Ουρανών σαν μια ευσπλαχνική δωρεά, προσφερόμενη σε

ολόκληρη την ανθρωπότητα τους παρουσίασε μια φάση της θρησκε-

ίας που δεν μπορούσαν να ανεχτούν. Το δικό τους παράδειγμα και

η διδασκαλία ήταν τέτοια που ποτέ δεν κατέστησαν την υπηρεσία

του Θεού επιθυμητή. ΄Οταν είδαν τον Ιησού να δίνει προσοχή σε

εκείνους που αυτοί μισούσαν και απωθούσαν, αυτό ξεσήκωσε τα

χειρότερα πάθη της υπερήφανης καρδιάς τους. Παρόλο το γεγονός

ότι καυχιόντουσαν ότι κάτω από την αιγίδα του Λέοντα «όστις είναι

εκ της φυλής Ιούδα» (Αποκ. 5:5) ο λαός του Ισραήλ θα έφθανε στα

ύψη της παγκόσμιας υπεροχής, έκριναν προτιμότερο να υποστούν

την απογοήτευση όλων των φιλοδοξών ελπίδων τους παρά την α-

ποδοκιμασία των αμαρτιών τους από μέρους του Χριστού ή την

επίπληξη που αισθάνονταν ακόμη και στη θέαση της αγνότητάς

Του.[212]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 4:18-22, Μάρκ. 1:16-

20, Λουκ. 5:1-11.

Ξημέρωνε στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Οι μαθητές, αποκαμω-

μένοι από τον άκαρπο ολονύχτιο μόχθο τους, βρίσκονταν ακόμη

στις ψαρόβαρκές τους μέσα στη λίμνη. Ο Ιησούς είχε έρθει για να

περάσει λίγη ήσυχη ώρα στην ακρογιαλιά. Νωρίς το πρωί ήλπιζε

να βρει λίγη ξεκούραση μακριά από τα πλήθη που Τον ακολουθο-

ύσαν μέρα με τη μέρα. Σύντομα όμως τα πλήθη άρχισαν να συγκεν-

τρώνονται γύρω Του. ΄Εγιναν τόσοι πολλοί, που άρχισαν να Τον

στριμώχνουν από όλες τις πλευρές. Στο μεταξύ οι μαθητές είχαν

βγει στη στεριά. Για να αποφύγει το στρίμωγμα του πλήθους, ο

Ιησούς μπήκε στη βάρκα του Πέτρου και του ζήτησε να την απομα-

κρύνει λίγο από την στεριά. Από εκεί όλοι μπορούσαν να βλέπουν

και να ακούσουν τον Ιησού καλύτερα. ΄Ετσι από τη βάρκα άρχισε

να διδάσκει το πλήθος στο γιαλό.

Τι ωραία σκηνή απολάμβαναν οι άγγελοι! Ο ένδοξος Αρχηγός

τους, καθισμένος σε μια ψαρόβαρκα, να λικνίζεται από τα αεικίνη-

τα κύματα αγγέλλοντας τα καλά νέα της σωτηρίας στο ακροατήριο

που συνωστίζονταν στην άκρη του νερού! Ο Τιμημένος του Ου-

ρανού γνωστοποιούσε στους απλοϊκούς ανθρώπους τις σπουδαίες

αρχές της βασιλείας Του. Δεν θα μπορούσε να βρειμια πιο κατάλ-

ληλη σκηνή για το έργο στο την ύπαιθρο. Η λίμνη, τα βουνά, τα

απέραντα χωράφια, το φώς του ΄Ηλιου που πλημμύριζε τη Γή, όλα

Του προμήθευαν παραδείγματα για να απεικονίσει τα μαθήματα που

δίδασκε και να τα χαράξει την ανθρώπινη διάνοια. Κανένα από τα

μαθήματα του Χριστού δεν παρέμεινε άκαρπο. Κάθε μήνυμα από τα

χείλη Του άγγιζε κάποια ψυχή σαν λόγος αιώνιας ζωής.

Κάθε στιγμή που περνούσε, το πλήθος πύκνωνε στην παραλία.

Γέροντες στηριγμένοι στα ραβδιά τους, σκληραγωγημένοι βουνίσιοι

χωρικοί από τους γύρω λόφους, μεροκαματιάρηδες ψαράδες από τη [213]

λίμνη, έμποροι και ραβίνοι, πλούσιοι και πολυμαθείς, νέοι και γέροι

φέρνοντας μαζί τους και αρρώστους, συνωστίζονταν να ακούσουν

231
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τα λόγια του θεϊκού Δασκάλου. Σε τέτοιες σκηνές απέβλεπαν με

χαρά οι προφήτες όταν έγραψαν:

«Γή Ζαβουλών και γή Νεφθαλείμ,

Κατά την οδόν της θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου,

Γαλιλαία των εθνών

Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φώς μέγα,

Και εις τους καθημένους εν τόπω σκιάς θανάτου,

Φώς ανέτειλεν εις

αυτούς.» (Ματθ. 4:15,

16.)

Εκτός από το συγκεντρωμένο πλήθος στις όχθες της Γεννη-

σαρέτ, στο κήρυγμά Του αυτό ο Ιησούς είχε στο νου Του και

άλλα ακροατήρια. Διαπερνώντας με το βλέμμα Του τους αιώνες,

έβλεπε τους πιστούς Του στις φυλακές και στα δικαστήρια, ανάμε-

σα σε πειρασμούς, σε μοναξιά και θλίψη. Κάθε σκηνή χαράς, α-

γώνα και αμηχανίας παρουσιάζονταν μπροστά Του. Τα λόγια που

απευθύνονταν στο συγκεντρωμένο πλήθος, απευθύνονταν και στις

άλλες ψυχές. ΄Ηταν λόγια που θα τους έφερναν ένα μήνυμα ελ-

πίδας στις δοκιμασίες, παρηγοριά στη λύπη και ουράνιο φώς στο

σκοτάδι. Μέσω του Αγίου Πνεύματος, η φωνή που μιλούσε από

την ψαρόβαρκα στη θάλασσα της Γαλιλαίος, θα ακούγονταν να ε-

ξαγγέλλει ειρήνη στις ανθρώπινες καρδιές μέχρι τη συντέλεια των

αιώνων.

΄Οταν τελείωσε η ομιλία, ο Ιησούς γύρισε στον Πέτρο και του

ζήτησε να ξανοιχτεί στη θάλασσα και να ρίξει τα δίχτυα για ψάρε-

μα. Ο Πέτρος ήταν αποκαρδιωμένος. ΄Ολη τη νύχτα δεν είχε πιάσει

τίποτε. Στις άχαρες εκείνες ώρες σκέπτονταν την τύχη του Ιωάννη

του Βαπτιστή που έφθινε ολομόναχος στη φυλακή. Σκέπτονταν την

προοπτική και το μέλλον του Ιησού και των οπαδών Του, την απο-

τυχία της αποστολής στην Ιουδαία και τη μοχθηρία των ιερέων και

των ραβίνων. Ακόμη και στη δουλειά Του, τον κυνηγούσε η κακο-

τυχιά. Βλέποντας τα άδεια δίχτυα, το μέλλον φαίνονταν σκοτεινό,

απογοητευτικό. «Διδάσκαλε, είπε, δι” όλης της νυκτός κοπιάσαν-
τες δεν επιάσαμεν ουδέν αλλ” όμως επί τω λόγω Σου θέλω ρίψει
το δίκτυον.»
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Η νύχτα ήταν ο μόνος ευνοϊκός καιρός για ψάρεμα με δίχτυ

στα νερά της λίμνης. Αφού κόπιασαν ολόκληρη νύχτα χωρίς ε-

πιτυχία, φαίνονταν ανέλπιστο ότι θα έπιαναν ψάρια την ημέρα με [214]

τα δίχτυα.΄Ομως ο Ιησούς είχε δώσει εντολή και η αγάπη για τον

Κύριό τους έκανε τους μαθητές να υπακούσουν. Ο Σίμωνας μαζί

με τον αδελφό του έριξαν τα δίχτυα. Καθώς προσπάθησαν να τα

τραβήξουν, τα παγιδευμένα ψάρια ήταντόσο πολλά που το δίχτυ άρ-

χισε να σχίζεται. Αναγκάσθηκαν να καλέσουν τον Ιωάννη και τον

Ιάκωβο σε βοήθεια ΄Οταν μοιράστηκαν την ψαριά, οι δύο βάρκες

ήταν τόσο βαρυφορτωμένες που κινδύνευαν να βυθισθούν.

Αλλά Τώρα ο Πέτρος αδιαφορούσε για τη βάρκα και το φορτίο

της. Αυτό το θαύμαήταν για αυτόν μια εκδήλωση της θεϊκής δύνα-

μης, μεγαλύτερη από κάθε άλλη που είχε ως τότε διαπιστώσει. Στο

πρόσωπο του Ιησού είδε Εκείνον που είχε ολόκληρη τη φύση κάτω

από τον έλεγχό Του. Η παρουσία της θεότητας αποκάλυπτε τη δική

του έλλειψη αγιότητας. Η αγάπη για τον Κύριό του, η ντροπή για

τη δική του απιστία, η ευγνωμοσύνη για τη συγκατάβαση του Χρι-

στού και πάνω από όλα, το αίσθημα της αμαρτίας στην παρουσία

της ανυπολόγιστης αγνότητας, τον κυρίευσαν. Ενώ οι σύντροφοί

του καταπιάνονταν με το περιεχόμενο του διχτυού, ο Πέτρος έπεσε

στα πόδια του Χριστού φωνάζοντας: «΄Εξελθε απ” εμού, διότι είμαι
άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε.»

Η ίδια παρουσία της θείας αγιότητας είχε κάνει και τον προφήτη

Δανιήλ να πέσει σαν νεκρός μπροστά στον άγγελο του Θεού. «Η

ακμή μου μετεστράφη εν εμοί εις μαρασμόν, και δεν έμεινεν ισχύς

εν εμοί.» (Δαν. 10:8.) ΄Ετσι και όταν ο Ησαΐας αντίκρισε τη δόξα

του Κυρίου, φώναξε: «΄Ω τάλας εγώ! διότι εχάθην επειδή είμαι άν-

θρωπος ακαθάρτων χειλέων, και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων

χειλέων επειδή οι οφθαλμοί μου είδον τον Βασιλέα, τον Κύριον των

δυνάμεων.» (Ης. 6:5.) Η ανθρώπινη φύση, με όλη την αδυναμία και

την αμαρτία της, ήρθε σε αντίθεση με την τελειότητα της θεότητας

και αισθάνθηκε κατά πάντα ελλιπής και ανόσια. Το ίδιο συνέβη με

όλους όσους δόθηκε το προνόμιο να δουν το μεγαλείο και τη δόξα

του Θεού.

Παρόλο ότι ο Πέτρος φώναξε: «΄Εξελθε απ” εμού, διότι είμαι
άνθρωπος αμαρτωλός,» είχε όμως πιαστεί από τα πόδια του Ιησο-

ύ, αισθανόμενος ότι δεν μπορούσε να αποχωριστεί από Αυτόν. Ο

Σωτήρας απάντησε: «Μη φοβού, από του νύν ανθρώπους θέλεις
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αγρεύει.» ΄Οταν ο Ησαΐας αντιλήφτηκε την αγιότητα του Θεού και

τη δική του αμαρτία, τότε ο Κύριος του εμπιστεύθηκε το θεϊκό

Του μήνυμα. ΄Ετσι ο Πέτρος, αφού οδηγήθηκε στην αυταπάρνηση

και στην εξάρτηση από τη θεία δύναμη, πήρε τότε την κλήση να

εργαστεί για το Χριστό.[215]

Μέχρι εκείνη τη στιγμή κανείς από τους μαθητές δεν είχε συ-

νεργαστεί στενά με τον Ιησού. Είχαν παρακολουθήσει τα θαύματά

Του και είχαν ακούσει τις διδασκαλίες Του, αλλά δεν είχαν εγκατα-

λείψει εντελώς το προηγούμενο επάγγελμα τους. Η φυλάκιση του

Ιωάννη του Βαπτιστή υπήρξε μια πικρή απογοήτευση για όλους. Αν

έμελλε να είναι τέτοιο το αποτέλεσμα της αποστολής του Ιωάννη,

είχανμηδαμινή ελπίδα για τον Κύριό τους, με όλους τους θρησκευ-

τικούς αρχηγούς συσπειρωμένους εναντίον Του. Κάτω από αυτές

τις συνθήκες, αισθάνθηκαν μια κάποια ανακούφιση να επιστρέψουν

για λίγο πίσω στο ψάρεμά τους. Ο Ιησούς όμως τους καλούσε τώρα

να εγκαταλείψουν την προηγούμενη ζωή τους και να συμπτύξουν

τα ενδιαφέροντά τους με τα δικά Του. Ο Πέτρος είχε δεχτεί την

πρόσκληση. ΄Οταν έφθασαν στην ακτή, ο Ιησούς είπε στους άλ-

λουςτρείς: « ΄Ελθετε οπίσω Μου, και θέλω σας κάμει αλιείς αν-

θρώπων.» Αμέσως τα εγκατέλειψαν όλα και Τον ακολούθησαν.

Πριν να τους ζητήσει να εγκαταλείψουν τα δίχτυα τους και

τις ψαρόβαρκες, ο Ιησούς τους είχε διαβεβαιώσει ότι ο Θεός θα

φρόντιζε για τις ανάγκες τους. Η χρήση της βάρκας του Πέτρου

για το έργο του Ευαγγελίου είχε αμειφθεί πλουσιοπάροχα. Εκείνος

που είναι «πλούσιος πρός πάντας τους επικαλουμένους Αυτόν,» ε-

ίπε: «Δίδετε και θέλει δοθή εις εσάς μέτρον καλόν, πεπιεσμένον

και συγκεκαθισμένον και υπερεκχυνόμενον.» (Ρωμ. 10:12, Λουκ.

6:38.) Με το μέτρο αυτό είχε αμείψει τις υπηρεσίες των μαθητών.

Κάθε θυσία που καταβάλλεται για την υπηρεσία Του θα αμειφθεί

με «τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος Αυτού » (Εφες. 2:7.)

Τη θλιβερή εκείνη νύχτα στη λίμνη που βρέθηκαν μακριά από

το Χριστό, οι μαθητές πιέζονταν βαριά από την απιστία και καταπο-

νήθηκαν από την άκαρπη εργασία τους. Η παρουσία Του ζωντάνεψε

την πίστη τους και τους έφερε χαρά και επιτυχία. ΄Ετσι συμβαίνει

και με μας. Μακριά από το Χριστό, η εργασία μας είναι άκαρπη και

τότε είναι εύκολο να δυσπιστούμε και να γογγύσουμε. ΄Οταν όμως

Εκείνος είναι κοντά μας και εργαζόμαστε κάτω από την καθοδήγη-

σή Του, χαιρόμαστε με την εκδήλωση της δύναμής Του. Είναι έργο
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του Σατανά να αποθαρρύνει την ψυχή. Το έργο όμως του Χριστού

είναι να εμπνέει πίστη και ελπίδα.

Το σημαντικότερο μάθημα που διδάχθηκαν με το θαύμα αυτό

οι μαθητές, είναι ένα μάθημα επίσης και για μας. Εκείνος που με

το λόγο Του μπορούσε να συγκεντρώσει τα ψάρια της λίμνης, θα

μπορούσε επίσης να επηρεάσει ανθρώπινες καρδιές και να τις ελ- [216]

κύσει με τα δεσμό της αγάπης Του, ώστε οι δούλοι Του να γίνουν

«αλιείς ανθρώπων.»

΄Ηταν ταπεινοί και αμόρφωτοι άνθρωποι οι ψαράδες της Γαλιλα-

ίας. Ο Χριστός όμως, το Φώς του κόσμου ήταν πάντα ικανός να

τους καταστήσει κατάλληλους για τη θέση για την οποία τους είχε

επιλέξει. Ο Σωτήρας δεν περιφρόνησε τη μόρφωση. ΄Οταν η μόρφω-

ση κυβερνάται από την αγάπη του Θεού και είναι αφιερωμένη στην

υπηρεσία Του, η διανοητική καλλιέργεια είναι τότε ευλογία. Αυτός

προσπέρασε τους σοφούς ανθρώπους της εποχής Του γιατί είχαν

τόση αυτοπεποίθηση που δεν μπορούσαν να νοιώσουν συμπάθεια

για την πάσχουσα ανθρωπότητα και να γίνουν συνεργάτες του Να-

ζωραίου. Από το φανατισμό τους δεν δέχτηκαν να διδαχτούν από

τον Χριστό. Ο Κύριος Ιησούς ζητάει τη συνεργασία εκείνων που θα

γίνουν ανεμπόδιστα κανάλια για τη μετάδοση της χάρης Του. Το

πρώτο μάθημα που πρέπει να μάθουν όσοι θέλουν να γίνουν συνερ-

γάτες του Θεού, είναι να μη στηρίζονται στον εαυτό τους. Πρέπει

να είναι πρόθυμοι να δεχθούν να αναπαραχθεί μέσα τους ο χαρα-

κτήρας του Χριστού. Αυτό δεν αποκτάται με τη μόρφωση που προ-

σφέρουν οι πιο εξεζητημένες επιστημονικές σχολές. Είναι ο καρπός

της σοφίας που αποκτάται αποκλειστικά από το θείο Δάσκαλο.

Ο Ιησούς διάλεξε αμαθείς ψαράδες γιατί αυτοί δεν είχαν εκπαι-

δευτεί σύμφωνα με τις παραδόσεις και τις πλανεμένες συνήθειες της

εποχής τους. ΄Ηταν άνθρωποι με περιορισμένες ικανότητες. ΄Ηταν

ταπεινοί και επιδεκτικοί για μάθηση, άνθρωποι τους οποίους μπο-

ρούσε να καταρτίσει για το έργο Του. Στις συνηθισμένες στράτες

της ζωής υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εκτελούν υπομονητικά τη

ρουτίνα της καθημερινής εργασίας τους, αγνοώντας ότι κατέχουν

δυνάμεις οι οποίες αν τίθονταν σε εφαρμογή, θα τους ύψωναν στο

ίδιο επίπεδο με τους πιο διακεκριμένους ανθρώπους του κόσμου.

Χρειάζεται το άγγιγμα ενός επιδέξιου χεριού για να ξυπνήσει τις

ναρκωμένες αυτές ικανότητες. Τέτοιους ανθρώπους κάλεσε ο Ιη-

σούς να γίνουν συνεργάτες Του και τους πρόσφερε το πλεονέκτημα



236 Η Ζωη Τοψ Χριστου

να γίνουν σύντροφοί Του. Ποτέ οι μεγάλοι άνθρωποι του κόσμου

δεν είχαν ένα τέτοιο δάσκαλο. ΄Οταν οι μαθητές αποφοίτησαν από

την εκπαίδευση του Σωτήρα, δεν ήταν πια αμαθείς και ακαλλιέργη-

τοι. Είχαν γίνει σαν και Αυτόν στη σκέψη και στο χαρακτήρα και

οι άνθρωποι «ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού.»[217]

Ο απώτερος σκοπός της μόρφωσης δεν είναι απλώς η μετάδοση

γνώσεων, αλλά η παροχή της ζωτικής εκείνης ενέργειας που απο-

κτάται με την πνευματική και ψυχική σύμπνοια των ατόμων. Μόνο

η ζωή μπορεί να αναμεταδώσει ζωή. Πόσο μεγάλο ήταν λοιπόν το

προνόμιό τους να βρεθούν τρία χρόνια σε καθημερινή επαφή με τη

θεϊκή ζωή από την οποία ανέβλυζε κάθε ζωογόνος παλμός που είχε

ευλογήσει τον κόσμο! Από όλους τους συντρόφους του, ο Ιωάν-

νης, ο αγαπημένος μαθητής, παραδόθηκε περισσότερο στη δύναμη

της θαυμάσιας ζωής. Λέει: «Και η ζωή εφανερώθη, και είδομεν, και

μαρτυρούμεν, και απαγγέλλομεν πρός εσάς την ζωήν την αιώνιον,

ήτις ήτο παρά τω Πατρί, και εφανερώθη εις ημάς.» «Και πάντες η-

μείς ελάβομεν εκ του πληρώματος Αυτού, και χάριν αντί χάριτος.»

(Α” Ιωάν. 1:2, Ιωάν 1:16.)
Οι απόστολοι του Κυρίου μας δεν κατείχαν τίποτε που να προσ-

δίδει δόξα στο άτομό τους. ΄Ηταν φανερό ότι η επιτυχία της εργα-

σίας τους οφείλονταν στο Θεό. Η ζωή των ανθρώπων, οι χαρα-

κτήρες που καλλιέργησαν καθώς και το μεγαλειώδες έργο που ο

Θεός επιτέλεσε διαμέσου αυτών, είναι μια απόδειξη του τι θέλει ο

Θεός να κάνει για αυτούς που είναι υπάκουοι και επιδεκτικοί για

μάθηση.

Αυτός που αγαπά το Χριστό περισσότερο θα κάνει και το με-

γαλύτερο καλό. Είναι απεριόριστη η χρησιμότητα εκείνου ο οποίος,

παραμερίζοντας τον εαυτό του, κάνει θέση στην καρδιά του για

το έργο του Αγίου Πνεύματος και ζειμια ζωή εντελώς αφιερωμένη

στο Θεό. ΄Οταν οι άνθρωποι υφίστανται εθελοντικά την απαραίτητη

πειθαρχία, χωρίς να παραπονούνται ή να λιποψυχούν στο δρόμο, ο

Θεός θα τους διδάξει ώρα με την ώρα και μέρα με τη μέρα. Λα-

χταρά να αποκαλύψει τη χάρη Του. Αν ο λαός Του μετατοπίσει τα

εμπόδια, Εκείνος θα κάνει να ρεύσουν πλούσια ρεύματα των υδάτων

της σωτηρίας μέσα στα ανθρώπινα κανάλια. Αν απλοϊκοί άνθρωποι

ενθαρρύνονταν να κάνουν όλο το καλό που μπορούν να κάνουν,

αν άλλοι δεν επενέβαιναν για να τους εμποδίσουν, καταστέλλοντας
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το ζήλο τους, θα υπήρχαν εκατό εργάτες εκεί όπου τώρα υπάρχει

μόνο ένας.

Ο Θεός παίρνει τους ανθρώπους έτσι όπως είναι και τους εκ-

παιδεύει για την υπηρεσία Του, αν θέλουν να Του παραχωρήσουν

τον εαυτό τους. ΄Οταν το Πνεύμα του Θεού γίνεται δεκτό στην

ψυχή, δραστηριοποιεί όλες τις ικανότητες. Κάτω από την οδηγία

του Αγίου Πνεύματος, ο νους που έχει αφιερωθεί ανεπιφύλακτα

στο Θεό, αναπτύσσεται αρμονικά και δυναμώνει για να κατανοήσει

και να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του Θεού. Ο αδύνατος, αμφι- [218]

ταλαντευόμενος χαρακτήρας μεταβάλλεται σε δυνατό και σταθερό

χαρακτήρα. Η συνεχής αφιέρωση δημιουργεί τόσο στενή σχέση με-

ταξύ του Ιησού και του μαθητή Του, που ο χριστιανός καταλήγει

να γίνεται όπως Εκείνος στη σκέψη και στο χαρακτήρα. Με την

επικοινωνία του με το Χριστό αποκτά σαφέστερη και ευρύτερη αν-

τίληψη, μεγαλύτερη οξυδέρκεια και ωριμότερη ευθυκρισία. Εκείνος

που ποθεί να υπηρετήσει το Χριστό, εμψυχώνεται τόσο πολύ από τη

ζωογόνο δύναμη του Ηλίου της Δικαιοσύνης ώστε γίνεται ικανός

να φέρει πολύ καρπό για τη δόξα του Θεού.

΄Ανθρωποι με ανώτατη μόρφωση στις τέχνες και στις επιστήμες

έχουν διδαχθεί πολύτιμα μαθήματα από απλούς, χριστιανούς αν-

θρώπους. Ο κόσμος όμως τους χαρακτήριζε σαν αμαθείς. Αυτοί οι

αφανείς μαθητές έλαβαν τη μόρφωσή τους στο ανώτερο από όλα τα

σχολεία. Είχαν καθίσει στα πόδια Εκείνου που μιλούσε έτσι όπως

«ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος.» (Ιωάν. 7:46.) [219]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Μάρκ. 1:21-39.

Επειδή ο Ιησούς παρέμενε στην Καπερναούμ ενδιάμεσα των

οδοιποριών Του, η πόλη κατέληξε να γίνει γνωστή ως η «Εαυτού

πόλις.» (Ματθ. 9:1.) Αυτή βρισκόταν στα παράκτια της Γαλιλαίας

και κοντά στα σύνορα της όμορφης πεδιάδας της Γεννησαρέτ, αν

και όχι ακριβώς πάνω σε αυτή.

Το βαθύ κοίλωμα της λίμνης προσφέρει στην πεδιάδα που α-

πλώνεται ολόγυρά της ένα ευχάριστο νότιο κλίμα. Εδώ, την εποχή

του Χριστού άκμαζαν τα φοινικόδεντρα και τα ελαιόδεντρα, εδώ υ-

πήρχαν περιβόλια και αμπέλια, μεγάλη αφθονία πράσινων λιβαδιών

και πολύχρωμων λουλουδιών, όλα ποτισμένα από τα τρεχούμενα νε-

ρά που ανάβλυζαν από τις σχισματιές των βράχων. Κωμοπόλεις και

χωριά ήταν σκορπισμένα στις ακτές της και στους γύρω λόφους.

Αμέτρητες ψαρόβαρκες αρμένιζαν στη λίμνη. Παντού επικρατούσε

η κίνηση μιας πολυάσχολης, δραστήριας ζωής.

Η Καπερναούμ βρίσκονταν στο κατάλληλο σημείο για να την

κάνει ο Σωτήρας κέντρο του έργου Του. Βρισκόταν πάνω στο

δρόμο της Δαμασκού προς την Ιερουσαλήμ, την Αίγυπτο και τη

Μεσόγειο. ΄Ετσι, κατέστη μεγάλο κέντρο διερχομένων ταξιδιωτών.

΄Ανθρωποι από πολλές χώρες περνούσαν από αυτή την πόλη, ή ξα-

πόσταιναν εκεί για λίγο. Εκεί ο Ιησούς μπορούσε να συναντήσει

όλα τα έθνη και όλες τις τάξεις, τους πλούσιους και τους μεγάλους

ανθρώπους, καθώς και τους φτωχούς και ταπεινούς. ΄Ετσι τα διδάγ-

ματά Του θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε άλλες χώρες και να

βρουν απήχηση σε πολλά σπιτικά. Με τον τρόπο αυτό θα ξυπνούσε

η επιθυμία τους να ερευνήσουν τις προφητείες, η προσοχή τους θα

στρέφονταν στο Σωτήρα και η αποστολή Του θα επεκτείνονταν και

στον υπόλοιπο κόσμο.

Παρόλες τις ενέργειες του Συνεδρίου εναντίον του Ιησού, οι

άνθρωποι περίμεναν με ανυπομονησία την εξέλιξη της αποστολής

Του. Το ενδιαφέρον ολόκληρου του Ουρανού είχε κορυφωθεί. Οι[220]

238
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άγγελοι ετοίμαζαν το δρόμο για την υπηρεσία Του, παρακινώντας

τις ανθρώπινες καρδιές και έλκοντάς τες στο Σωτήρα.

Στην Καπερναούμ, ο γιός του βασιλικού ακολούθου που είχε θερα-

πεύσει ο Χριστός ήταν μάρτυρας της δύναμής Του. Ο αυλικός και η

οικογένειά του με χαρά ομολογούσαν την πίστη τους. ΄Οταν μαθε-

ύτηκε ότι ο Δάσκαλος βρίσκονταν ανάμεσά τους, ολόκληρη η πόλη

ξεσηκώθηκε. Τα πλήθη συγκεντρώνονταν γύρω Του. Το Σάββατο

ο λαός κατέκλυσε τη συναγωγή και έτσι πολλοί αναγκάστηκαν να

γυρίσουν πίσω επειδή δεν μπορούσαν να μπουν μέσα.

΄Ολοι όσοι άκουγαν το Σωτήρα «εξεπλήττοντο δια την διδαχήν

Αυτού διότι ο λόγος Αυτού ήτο μετά εξουσίας.» (Λουκ. 4:32.) «Δι-

ότι εδίδασκεν αυτούς ως έχων εξουσίαν, και ουχί ως οι γραμματε-

ίς.» (Ματθ. 7:29.) Η διδασκαλία των γραμματέων και πρεσβυτέρων

ήταν ψυχρή και τυπική, σαν αποστηθισμένο μάθημα. Για αυτούς ο

λόγος του Θεού δεν είχε ζωτική δύναμη. Οι ιδέες και οι παραδόσεις

τους είχαν αντικαταστήσει τις διδασκαλίες του. Στη συνηθισμένη

ρουτίνα της λειτουργίας ισχυρίζονταν ότι εξηγούσαν το νόμο, αλλά

καμιά έμπνευση από το Θεό δεν παρακινούσε τις καρδιές τους ούτε

τις καρδιές των ακροατών τους.

Ο Ιησούς δεν αναμίχθηκε καθόλου στις διάφορες διχογνωμίες

των Ιουδαίων. Το έργο Του ήταν να παρουσιάσει την αλήθεια. Τα

λόγια Του περιέβαλλαν με άπλετο φως τις διδασκαλίες των πατριαρ-

χών και προφητών και οι άνθρωποι έβλεπαν τις Γραφές σαν μια νέα

αποκάλυψη. Ποτέ άλλοτε οι ακροατές Του δεν είχαν κατανοήσει

τέτοιες βαθιές έννοιες από το λόγο του Θεού.

Ο Ιησούς αντιμετώπισε τους ανθρώπους πάνω στο δικό τους

έδαφος, σαν ένας που γνώριζε τι τους προβλημάτιζε. ΄Εκανε την

αλήθεια ελκυστική, παρουσιάζοντάς την με τον πιο ευθύ και απλό

τρόπο. Τα λόγια Του ήταν αγνά, διακριτικά και καθάρια σαν το

τρεχούμενο νερό. Η φωνή Του έμοιαζε σαν μουσική σε εκείνους

που είχαν ακούσει τους μονότονους ήχους των ραβίνων. Παρόλο

ότι η διδασκαλία Του ήταν απλή, μιλούσε όμως με εξουσία. Αυτό

το χαρακτηριστικό έφερνε τη διδασκαλία Του σε αντιδιαστολή με

τις διδασκαλίες όλων των άλλων. Οι ραβίνοι μιλούσαν με κάποια

αμφιβολία και δισταγμό, σαν να υπήρχε περίπτωση οι Γραφές να

ερμηνευθούν κατά τον ένα ή τον άλλο εντελώς αντίθετο τρόπο. Οι

ακροατές καθημερινά περιπλέκονταν σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

΄Ομως ο Ιησούς δίδασκε τις Γραφές με μια αναμφισβήτητη εξουσία.
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Οποιοδήποτε ήταν το θέμα Του, το παρουσίαζε με τρόπο δυναμικό,

με λόγια που δεν επιδέχονταν καμιά αμφισβήτηση.[221]

΄Ηταν όμως ειλικρινής μάλλον παρά ορμητικός. Μιλούσε σαν

να είχε να εκπληρώσει κάποιον ορισμένο σκοπό. ΄Εφερνε στο προ-

σκήνιο τις πραγματικότητες του αιωνίου κόσμου. Κάθε θέμα Του

αποκάλυπτε το Θεό. Ο Ιησούς προσπαθούσε να διαλύσει την πα-

ράλογη γοητεία που κρατά τους ανθρώπους απορροφημένους στα

επίγεια πράγματα. ΄Εβαζε τα πράγματα της πρόσκαιρης αυτής ζω-

ής στην πραγματική τους θέση, υποδεέστερα από εκείνα του αιω-

νίου συμφέροντος. Αυτό δεν θα πει ότι αγνοούσε τη σπουδαιότητά

τους. Δίδασκε ότι ο Ουρανός και η Γή είναι συνδεδεμένοι και ότι η

γνώση της θείας αλήθειας ετοιμάζει τους ανθρώπους να εκτελούν

καλύτερα τα καθήκοντα της καθημερινής ζωής. Μιλούσε σαν ένας

εξοικειωμένος με τον Ουρανό, κάποιος που γνώριζε τη συγγένειά

Του με το Θεό, αναγνωρίζοντας συγχρόνως την ενότητά Του με

κάθε μέλος της ανθρώπινης οικογένειας.

Τα μηνύματά Του, γεμάτα ευσπλαχνία, ποίκιλαν και προσαρ-

μόζοντανστο ακροατήριό Του. ΄Ηξερε πως να μιλήσει «λόγον εν

καιρώ πρός τον βεβαρυμένον.» (Ης. 50:4.) επειδή ανάβλυζε χάρη

από τα χείλη Του. Με αυτό τον τρόπο μπορούσε να μεταδώσει

στους ανθρώπους κατά τον πιο ελκυστικό τρόπο τους θησαυρο-

ύς της αλήθειας. Αντιμετώπιζε με διακριτικότητα τις προκατειλημ-

μένες διάνοιες και τους επίπληττε με παραδείγματα που τραβούσαν

την προσοχή τους. Χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους, άγγιζε τις

καρδιές τους. Τα παραδείγματά Του ήταν παρμένα από την καθημε-

ρινή ζωή και παρόλη την απλότητά τους, περιλάμβαναν θαυμάσιες

βαθυστόχαστες έννοιες. Με τα πετεινά του Ουρανού, με τα κρίνα

του αγρού, με το σπόρο, με το βοσκό και τα πρόβατα — με τέτοια

αντικείμενα ο Χριστός απεικόνιζε αθάνατες αλήθειες. Αργότερα,

όταν οι ακροατές Του τύχαινε να βλέπουν τα ίδια αυτά πράγματα

στη φύση, θυμόντουσαν τα λόγια Του. Οι απεικονίσεις του Χριστού

συνεχώς επαναλάμβαναν τα μαθήματά Του.

Ο Χριστός ποτέ δεν κολάκευε τους ανθρώπους. Ποτέ δεν έλε-

γε κάτι που να εξάπτει τη φαντασία τους και ούτε τους παίνευε

ποτέ για τα κατορθώματά τους. Οι στοχαστικοί όμως και χωρίς

προκαταλήψεις άνθρωποι δέχονταν τις διδασκαλίες Του και έβρι-

σκαν ότι αυτές ήταν θεμέλιος λίθος για τη σοφία τους. Θαύμαζαν

την πνευματική αλήθεια εκφρασμένη σε μια τόσο απλή γλώσσα. Οι
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πολύ μορφωμένοι έμεναν καταγοητευμένοι από τα λόγια Του και

οι αμόρφωτοι πάντοτε επωφελούνταν. Είχε μια αγγελία να μετα-

δώσει στους αμαθείς και έκανε ακόμη και τους ειδωλολάτρες να

καταλάβουν ότι είχε ένα μήνυμα επίσης και για αυτούς. [222]

Η τρυφερή Του συμπάθεια έπεφτε σαν θεραπευτικό άγγιγμα

πάνω στις κουρασμένες και ανήσυχες καρδιές. Ακόμη και ανάμε-

σα στη φασαρία που δημιουργούσαν οι ταραχοποιοί εχθροί Του,

Εκείνος περιβάλλονταν από μια ατμόσφαιρα ειρήνης. Η ωραιότητα

της μορφής Του, η χάρη του χαρακτήρα Του και πάνω από όλα

η εκφραζόμενη με το βλέμμα αγάπη Του και ο τόνος της φωνής

Του, προσέλκυαν όλους εκείνους που δεν είχαν σκληρυνθεί από

την απιστία. Η γλυκύτητα και το συμπαθητικό Του πνεύμα ακτινο-

βολούσαν σε κάθε Του βλέμμα και κάθε Του λόγος ήταν η αιτία

που τραβούσε τόσο πολυπληθή ακροατήρια. Οι βασανισμένοι που

Τον πλησίαζαν, ένοιωθαν ότι συνταύτιζε τα συμφέροντά Του με

τα δικά τους σαν ένας πιστός και τρυφερός φίλος και έτσι ήθελαν

να γνωρίσουν περισσότερα για τις αλήθειες που δίδασκε. Ο Ουρα-

νός ήρθε πλησιέστερα στη Γή. Οι άνθρωποι εκείνοι λαχταρούσαν

να παραμένουν κοντά Του για να παρηγορούνται πάντοτε με την

αγάπη Του.

Ο Ιησούς ποθούσε να διακρίνει τη μετάλλαξη στην έκφραση

των ακροατών Του. Τα πρόσωπα που εκδήλωναν ενδιαφέρον και

ευχαρίστηση, Του έδιναν μεγάλη ικανοποίηση. Καθώς τα βέλη της

αλήθειας διαπερνούσαν την ψυχήο Σωτήρας γέμιζε με χαρά διότι

οι πιστοί του παραμέριζαν τα εμπόδια του εγωισμού, συνέτριβαν

τις καρδιές και γεννούσαν την ταπεινοφροσύνη και τελικά την ευ-

γνωμοσύνη. ΄Οταν το βλέμμα Του πλανιόταν πάνω στα πλήθη των

ακροατών και αναγνώριζε ανάμεσά τους πρόσωπα που είχε δει προη-

γουμένως, η μορφή Του ακτινοβολούσε από χαρά. ΄Εβλεπε στα

άτομα αυτά τους μελλοντικούς υπηκόους της βασιλείας Του. ΄Οταν

πάλι η καθαρή αλήθεια προσέκρουε σε κάποιο προσφιλές είδωλο

της ψυχής, διέκρινε μια αλλαγή στη μορφή, ένα παγερό, βλοσυρό

βλέμμα που έδειχνε ότι το φώς δεν γίνονταν δεκτό. ΄Οταν έβλεπε

τους ανθρώπους να απορρίπτουν το μήνυμα της ειρήνης, πληγω-

νόταν κατάκαρδα.

Στη συναγωγή ο Ιησούς μιλούσε για τη βασιλεία που είχε έρθει

να ιδρύσει και για την αποστολή Του να ελευθερώσει τους αιχμα-

λώτους του Σατανά. Ξαφνικά διακόπηκε από μια τρομερή στριγγλι-
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ά. ΄Ενας τρελός τρέχοντας ξεπρόβαλε από το πλήθος φωνάζοντας:

«Φεύ! Τι είναι μεταξύ ημών και Σού, Ιησού Ναζαρηνέ· ήλθες να

μας απολέσης· Σε γνωρίζω τις είσαι, ο ΄Αγιος του Θεού.»

Αυτό δημιούργησε σύγχυση και πανικό. Η προσοχή του λαού

αποσπάσθηκε από το Χριστό και δεν έδιναν πια σημασία στα λόγια

Του. Αυτός ακριβώς ήταν ο σκοπός του Σατανά όταν οδήγησε

το θύμα του στη συναγωγή. Ο Ιησούς επέκρινε και πρόσταξε το[223]

δαιμόνιο λέγοντας: «Σιώπα και έξελθε εξ αυτού. Και το πνεύμα

το ακάθαρτον, αφού εσπάραξεν αυτόν, και έκραξε μετά φωνής με-

γάλης, εξήλθεν εξ αυτού χωρίς να βλάψη αυτόν παντελώς.» (Λουκ.

4:35.)

Ο Σατανάς είχε διασαλεύσει το μυαλό του ταλαίπωρου και βα-

σανισμένου εκείνου ανθρώπου, αλλά όταν βρέθηκε στην παρουσία

του Σωτήρα, μιααχτίδα φωτός διαπέρασε τα σκοτάδια. Του γεν-

νήθηκε η επιθυμία να ελευθερωθεί από την καταδυνάστευση του

Σατανά. Το δαιμόνιο αντιστέκονταν στη δύναμη του Χριστού. ΄Ο-

ταν ο άνθρωπος προσπάθησε να καλέσει τον Ιησού σε βοήθεια, το

πονηρό πνεύμα έβαλε τα λόγια στο στόμα του, και αυτός κραύγαζε

με την αγωνία του τρόμου. Ο δαιμονισμένος κατά κάποιον τρόπο

κατάλαβε ότι βρίσκονταν στην παρουσία Ενός που μπορούσε να τον

ελευθερώσει. ΄Οταν προσπάθησε όμως να πλησιάσει τον ισχυρό ε-

κείνο βραχίονα, η θέλησηκάποιου άλλου τον κυρίεψε και τα λόγια

βγήκαν από το στόμα του. Η πάλη ανάμεσα στη δύναμη του Σατανά

και στη δική του επιθυμία για απελευθέρωση ήταν τρομερή.

Εκείνος που είχε κατατροπώσει το Σατανά στην έρημο του πει-

ρασμού, βρέθηκε και πάλι αντιμέτωπος με τον εχθρό Του. Το δαι-

μόνιο άσκησε όλη του τη δύναμη για να κρατήσει το θύμα του

κάτω από τον έλεγχό του. Η ήττα του Σατανά στο σημείο αυτό

θα γίνονταν η νίκη του Ιησού. Φαίνονταν ότι ο ταλαίπωρος εκείνος

άνθρωπος θα έχανε τη ζωή του στην άγρια πάλη του με τον εχθρό

που του στέρησε την ανθρωπιά του. Ο Σωτήρας μίλησε με εξου-

σία και ελευθέρωσε τον αιχμάλωτο. Ο πρώην δαιμονισμένος έστεκε

τώρα μπροστά στα έκθαμβα πλήθη καταχαρούμενος που ανέκτησε

την αυτοκυριαρχία του. Ακόμη και το δαιμόνιο ομολόγησε τη θεϊκή

δύναμη του Σωτήρα.

Ο άνθρωπος δοξολογούσε το Θεό για την απελευθέρωσή του.

Τα μάτια που άλλοτε κοίταζαν φλογισμένα από την παραφροσύνη,

τώρα έλαμπαν με νοημοσύνη και πλημμύρισαν με δάκρυα ευγνω-
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μοσύνης. Τα πλήθη έμειναν άφωνα από την έκπληξή τους. Μόλις

ξαναβρήκαν τη λαλιά τους έλεγαν ο ένας στον άλλον «Τι είναι το-

ύτο· τις αύτη η νέα διδαχή· διότι μετά εξουσίας προστάζει και τα

ακάθαρτα πνεύματα, και υπακούουσιν εις Αυτόν.» (Μάρκ. 1:27.)

Η κρυφή αιτία της συμφοράς που κατάντησε αυτό τον άνθρωπο

α ποκρουστ ικό θέαμα για τους φίλους του και βάρος στον εαυτό

του, έγκειτο στην ίδια του τη ζωή. Είχε ελκυσθεί από τις αμαρτω-

λέ ς απολαύσεις, και είχε σκεφθεί να κάνει τη ζωή του ένα τρελού [224]

γλεντιού. Ούτε καν του πέρασε η ιδέα ότι θα γίνονταν ο φόβος και

ο τρόμος της κοινωνίας και το αίσχος της οικογενείας του. Σκέφτη-

κε ότι θα περνούσε τον καιρό του με αθώες τρέλες. Αλλά πήρε τον

κατήφορο και τα πόδια του γρήγορα άρχισαν να γλιστρούν. Η α-

κράτεια και η επιπολαιότητα διέστρεψαν τις φυσικές του ιδιότητες

και βρέθηκε κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του Σατανά.

΄Οταν μετανόησε ήταν πολύ αργά ΄Οταν ήθελε να θυσιάσει πλο-

ύτη και απολαύσεις για να ξαναβρεί το χαμένο ανθρωπισμό του,

ήταν ανίσχυρος, κυριευμένος από τον πονηρό. Είχε πατήσει στο ε-

χθρικό έδαφος και ο Σατανάς τον εξουσίαζε ολοκληρωτικά Ο Σατα-

νάς τον είχε ξελογιάσει με πολλές γοητευτικές παραστάσεις. Αφού

πια ο ταλαίπωρος άνθρωπος έγινε υποτελής του, ο δαίμονας έγι-

νε αμείλικτος σε σκληρότητα και απαίσιος στις εκρήξεις τις οργής.

Το ίδιο θα συμβεί με τον καθένα που υποτάσσεται στον πονηρό.

Οι γοητευτικές, στο αρχικό στάδιο, απολαύσεις καταλήγουν στο

σκοτάδι της απελπισίας ή στην παραφροσύνη μιας καταστραμμένης

ψυχής.

Το ίδιο πονηρό πνεύμα που πείραξε το Χριστό στην έρημο και

που εξουσίαζε τον μανιακό της Καπερναούμ, κυβερνούσε και τους

άπιστους Ιουδαίους. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότισε αυτούς

έπαιρνε ένα ύφος ευσεβείας, προσπαθώντας να τους εξαπατήσει

ανάλογα με τα κίνητρά τους ώστε να απορρίψουν το Σωτήρα. Η

κατάστασή τους ήταν ακόμη πιο απελπιστική από την κατάσταση

του δαιμονισμένου, γιατί αυτοί δεν αισθάνονταν την ανάγκη τους

για το Χριστό και έτσι βρέθηκαν στερεά υποταγμένοι στη δύναμη

του Σατανά.

Τα χρόνια της προσωπικής διακονίας του Χριστού για τους αν-

θρώπους ήταν τα πιο δραστήρια χρόνια των δυνάμεων της βασιλε-

ίας του σκότους. Ολόκληρους αιώνες ο Σατανάς με τους πονηρούς

αγγέλους του προσπάθησε να θέσει κάτω από τον έλεγχό του τα
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σώματα και τις ψυχές των ανθρώπων, να τους οδηγήσει στην αμαρ-

τία και στη θλίψη, επιρρίπτοντας κατόπιν όλη αυτή την αθλιότητα

στο Θεό. Ο Ιησούς αποκάλυπτε στους ανθρώπους το χαρακτήρα

του Θεού. Νικούσε τις δυνάμεις του Σατανά και ελευθέρωνε τους

αιχμαλώτους. Μια νέα ζωή, αγάπη και δύναμη από τον Ουρανό επι-

δρούσαν στις καρδιές των ανθρώπων και ο άρχοντας του σκότους

ξεσηκώθηκε και αγωνίστηκε για την επικράτηση της βασιλείας του.

Ο Σατανάς επιστράτευσε όλες τις δυνάμεις του και σε κάθε βήμα

αντιστέκονταν στο έργο του Χριστού.[225]

Το ίδιο θα συμβεί και στη μεγάλη τελική σύγκρουση μεταξύ

της δικαιοσύνης και της αμαρτίας. Ενώ νέα ζωή, φώς και δύναμη

από τον Ουρανό επισκέπτονται τους μαθητές του Χριστού, μια και-

νούργια ζωή ξεπηδά από τη Γή και κινητοποιεί τους πράκτορες του

Σατανά. Κάθε γήινο στοιχείο δρα εντατικά. Με ευφυΐα, το απο-

κύημα της διαμάχης ολοκλήρων αιώνων, ο άρχοντας του σκότους

εργάζεται μεταμφιεσμένος. Παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός και

τα πλήθη προσέχουν «εις πνεύματα πλάνης και διδασκαλίας δαι-

μόνιων.» (Α” Τιμ. 4:1.)
Στις ημέρες του Χριστού οι αρχηγοί και οι δάσκαλοι του Ισραήλ

δεν είχαν τη δύναμη να αντισταθούν στο έργο του Σατανά. Παρα-

μελούσαν το μόνο μέσο με το οποίο θα μπορούσαν να αποκρούσουν

τα πονηρά πνεύματα. Ο Χριστός νίκησε το κακό με το λόγο του Θε-

ού. Οι αρχηγοί του Ισραήλ διατείνονταν ότι ήταν οι ερμηνευτές του

λόγου του Θεού. Ωστόσο, τον είχαν μελετήσει μόνο για να στη-

ρίξουν τις παραδόσεις τους και να δώσουν κύρος στις καθιερωμένες

ιεροτελεστίες τους που είχαν επινοηθεί από ανθρώπους. Με τις ερ-

μηνείες τους έδιναν στο λόγο του Θεού μια χροιά που Εκείνος ποτέ

δεν είχε δώσει. Το κατασκεύασμα της μυστικοπάθειάς καθιστούσε

δυσδιάκριτο εκείνο που ο Θεός είχε διασαφηνίσει. Λογομαχούσαν

για τις πιο ασήμαντες λεπτομέρειες και στην πραγματικότητα αρ-

νούνταν τις πιο ουσιαστικές αλήθειες. ΄Ετσι μετέδιδαν παντού την

απιστία. Υπέκλεπταν το λόγο του Θεού από τη δύναμή του και τα

πονηρά πνεύματα δρούσαν κατά βούληση.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Με τη Γραφή ανοικτή μπροστά

τους και ισχυριζόμενοι ότι σέβονται τις διδασκαλίες της, πολλοί

από τους θρησκευτικούς ηγέτες της εποχής μας υπονομεύουν την

πίστη του κόσμου στο λόγο του Θεού. Ασχολούνται με την λε-

πτομερή ανάλυση των λέξεων και βάζουν τις δικές τους γνώμες
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πάνω από τις σαφέστερες δηλώσεις της. Στα χέρια τους ο λόγος

του Θεού χάνει την αναγεννητική του δύναμη. Να γιατί μεταδίδεται

αστραπιαία η απιστία και επικρατεί η ανομία.

Αφού ο Σατανάς υπονομεύσει την πίστη στη Γραφή, τότε ο-

δηγεί τους ανθρώπους σε διαφορετικές πηγές για φώς και δύνα-

μη. ΄Ετσι, κρυφά και ύπουλα υπεισέρχεται και ο ίδιος. Εκείνοι που

στρέφονται από τη σαφή διδασκαλία της Γραφής και από την ελεγ-

κτική δύναμη του Πνεύματος του Θεού, τίθενται με την θέληση

τους κάτω από τον έλεγχο των δαιμόνων. Οι επικριτικές αναλύσεις

και οι σχολαστικές θεωρίες που κυκλοφορούν για τη Γραφή, άνοι-

ξαν το δρόμο για τον πνευματισμό και τη θεοσοφία. Αυτές αποτε- [226]

λούν σύγχρονους τύπους της αρχαίας ειδωλολατρίας με σκοπό να

κερδίσουν έδαφος ακόμη και σε εκκλησίες που λένε ότι ανήκουν

στον Κύριο Ιησού Χριστό.

Παράλληλα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου κινούνται οι πράκτο-

ρες που δεν είναι άλλοι παρά οι μεσάζοντες των ψεύτικων πνευ-

μάτων. Πολλοί άνθρωποι στην αρχή μπλέκουν με αυτούς από απλή

περιέργεια, αλλά παρατηρώντας τη δράση μιας υπεράνθρωπης δύνα-

μης, δελεάζονται όλο και περισσότερο.Τελικά, βρίσκονται κάτω από

τον έλεγχο μιας θέλησης ισχυρότερης από τη δική τους. Δεν μπο-

ρούν να ξεφύγουν από αυτή τη μυστηριακή δύναμη.

Τα αμυντικά στοιχεία της ψυχής καταρρέουν. Δεν μπορούν να

βάλουν φραγμούς στην αμαρτία. Μιας και απορρίφθηκε η αναχαι-

τιστική δύναμη του λόγου του Θεού και του Αγίου Πνεύματος, ο

άνθρωπος δεν ξέρει σε τι βαθιά κατάπτωση μπορεί να φτάσει. Μια

κρυφή αμαρτία ή ένα κυρίαρχο πάθος μπορεί να τον κρατήσουν

αιχμάλωτο και ανήμπορο όπως το δαιμονισμένο της Καπερναούμ.

Παρόλα αυτά η κατάστασή του δεν είναι απελπιστική.

Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να νικήσουμε τον πονηρό είναι

ο ίδιος με τον οποίο ο Χριστός τον νίκησε: η δύναμη του λόγου.

Ο Θεός δεν ελέγχει το νου μας χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Αν

επιθυμούμε να γνωρίσουμε και να κάνουμε το θέλημά Του, τότε

οι υποσχέσεις Του καθίστανται δικές μας: «Θέλετε γνωρίσει την

αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει.» «Εάν τις θέλη να

κάμη το θέλημα Αυτού, θέλει γνωρίσει περί της διδαχής.» (Ιωάν.

8:32, 7:17.) Πιστεύοντας στις υποσχέσεις αυτές, ο καθένας μπορεί

να ελευθερωθεί από τις παγίδες της πλάνης και από τον έλεγχο της

αμαρτίας.
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Κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να διαλέξει ποιά δύναμη θέλει

να τον κυβερνά. Κανείς δεν έχει πέσει τόσο χαμηλά, κανείς δεν έχει

εξαχρειωθεί σε σημείο που να μη μπορεί να τον απελευθερώσει ο

Χριστός. Ο δαιμονιζόμενος αντί για προσευχή μπορούσε να προ-

φέρει μόνο τα λόγια του Σατανά. ΄Ομως η ανέκφραστη παράκληση

της καρδιάς του εισακούστηκε. Καμιά κραυγή προερχόμενη από ψυ-

χή που βρίσκεται σε ανάγκη, έστω και αν δεν μπορεί να εκφρασθεί

με λόγια, θα μείνει απαρατήρητη. Εκείνοι που συγκατατίθενται να

συνάψουν συνθήκη με το Θεό του Ουρανού δεν θα αφεθούν στη

δύναμη του Σατανά ή στην αδυναμία της φύσης τους. Η κλήση του

Σωτήρα είναι: «Ας πιασθή από της δυνάμεώς Μου, δια να κάμη ει-

ρήνην μετ” Εμού και θέλει κάμει μετ” Εμού ειρήνην.» (Ης. 27:5.)[227]

Τα πνεύματα του σκότους θα μάχονται για αυτή την ψυχή που άλ-

λοτε εξουσίαζαν, αλλά οι άγγελοι του Θεού θα αγωνιστούν για την

ίδια ψυχή με υπερέχουσα δύναμη. Ο Κύριος λέει: «Δύναται το λάφυ-

ρον να αφαιρεθή από του ισχυρού, ή να ελευθερωθώσιν οι δικαίως

αιχμαλωτισθέντες· Αλλά ο Κύριος ούτω λέγει και οι αιχμάλωτοι του

ισχυρού θέλουσιν αφαιρεθή, και το λάφυρον του τρομερού θέλει α-

ποσπασθή διότι Εγώ θέλω δικολογήσει πρός τους δικολογούντας

κατά σού, και θέλω σώσει τα τέκνα σου.» (Ης. 49:24, 25.)

Ενώ το κήρυγμα στη συναγωγή ήταν ακόμη βουβό από την

έκπληξη, ο Ιησούς αποσύρθηκε στο σπίτι του Πέτρου για να ξα-

ποστάσει λίγο. Εκεί όμως δεν υπήρχε κάποια σκιά. Η πεθερά του

Πέτρου ήταν άρρωστη και φλογίζονταν από τον πυρετό. Ο Ιησούς

νίκησε την ασθένεια και η άρρωστη σηκώθηκε και εξυπηρετούσε

τις ανάγκες του Δασκάλου και των μαθητών Του.

Τα νέα για τα έργα του Χριστού διαδόθηκαν γρήγορα σε όλη

την Καπερναούμ. Φοβούμενος τους ραβίνους, ο λαός δεν τολμούσε

να έρθει για να θεραπευτεί την ημέρα του Σαββάτου. Μόλις όμως

ο ήλιος χάθηκε στον ορίζοντα, άρχισε μια μεγάλη κίνηση. Από τα

σπίτια, τα μαγαζιά, την αγορά της πόλης, οι άνθρωποι κατευθύνον-

ταν βιαστικά προς το ταπεινό σπίτι όπου είχε καταλύσει ο Ιησούς.

Οι ασθενείς μεταφέρονταν σε φορεία ή έρχονταν στηριγμένοι στα

ραβδιά τους, ή υποβοηθούμενοι από τους φίλους τους. ΄Ολοι τους

έφθαναν εξαντλημένοι στην παρουσία του Σωτήρα.

Συνεχώς πηγαινοέρχονταν, επειδή κανείς δεν ήξερε αν αύριο θα

μπορούσαν να έχουν το Θεραπευτή ανάμεσά τους. Ποτέ στο παρελ-

θόν η Καπερναούμ δεν είχε δειμια τέτοια μέρα σαν αυτή. Θριαμβικές
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φωνές και απολυτρωτικές κραυγές γέμιζαν τον αέρα. Ο Σωτήρας

αγάλλονταν για τη χαρά που είχε προξενήσει. Παρατηρώντας τα

βάσανα των επισκεπτών, η καρδιά Του πονούσε από συμπάθεια,

αλλά χαίρονταν που με τη δύναμή Του, τους ξανάδινε την υγεία και

την ευτυχία.

Ο Ιησούς δεν σταμάτησε το έργο Του παρά μόνο όταν είχε

θεραπευτεί και ο τελευταίος ασθενής. ΄Ηταν αργά τη νύχτα όταν

τα πλήθη έφυγαν και η σιγή απλώθηκε στο σπίτι του Σίμωνα. Η

μεγάλη, επεισοδιακή ημέρα είχε περάσει και ο Ιησούς είχε ανάγκη

από λίγη ησυχία. Ενώ η πόλη ήταν ακόμη παραδομένη στον ύπνο,

ο Σωτήρας «το πρωΐ, ενώ ήτο όρθρος βαθύς, σηκωθείς εξήλθε, και

υπήγεν εις έρημον τόπον, και εκεί προσηύχετο.» [228]

΄Ετσι περνούσαν οι μέρες της επίγειας ζωής του Ιησού. Συχνά

έστελνε τους μαθητές Του στα σπίτια τους για να αναπαυθούν. Ο

΄Ιδιος ευγενικά αντιδρούσε στις προσπάθειές τους να Τον απομα-

κρύνουν από την εργασία Του. ΄Ολη μέρα εργαζόταν,δίδασκε τους

αμαθείς, θεράπευε τους ασθενείς, χάριζε την όραση στους τυφλο-

ύς, έτρεφε τα πλήθη και το δειλινό ή νωρίς το πρωί αποσύρονταν

στο φυσικό βωμό που σχημάτιζαν τα βουνά για να επικοινωνήσει

με τον Πατέρα Του. Συχνά περνούσε όλη τη νύχτα στην προσευχή

και στην περισυλλογή, επιστρέφοντας τα χαράματα στο έργο Του

ανάμεσα στο λαό.

Νωρίς το πρωί ο Πέτρος και οι σύντροφοί του ήρθαν στον Ιη-

σού λέγοντας ότι ο λαός της Καπερναούμ ήδη Τον αναζητούσε. Οι

μαθητές Του είχαν απογοητευτεί πικρά για την υποδοχή που είχε

γίνει στο Χριστό ως τότε. Οι αρχές της Ιερουσαλήμ ζητούσαν να

Τον δολοφονήσουν. Ακόμη και οι συμπολίτες Του δοκίμασαν να

Του αφαιρέσουν τη ζωή. Στην Καπερναούμ όμως Τον δέχτηκαν

με χαρά και ενθουσιασμό και οι ελπίδες των μαθητών Του αναπτε-

ρώθηκαν. ΄Ισως μεταξύ των φιλελευθέρων Γαλιλαίων να υπήρχαν

υποστηρικτές της νέας βασιλείας. Αλλά με έκπληξη άκουσαν το

Χριστό να λέει: «Ας υπάγωμεν εις τας πλησίον κωμοπόλεις δια να

κηρύξω και εκεί επειδή δια τούτο εξήλθον.»

Μέσα στον ενθουσιασμό που επικρατούσε τότε στην Καπερνα-

ούμ, υπήρχε φόβος να παρερμηνεύσουν το σκοπό της αποστολής

Του. Ο Ιησούς δεν ήταν ικανοποιημένος να προσελκύει την προ-

σοχή στον εαυτό Του απλώς σαν θαυματοποιός ή θεραπευτής των

φυσικών ασθενειών. Επιζητούσε να προσελκύσει τους ανθρώπους
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στον Εαυτό Του σαν Σωτήρας τους. Ενώ ο λαός ήταν πρόθυμος

να πιστέψει ότι είχε έρθει σαν βασιλιάς για να ιδρύσει μια επίγεια

βασιλεία, Αυτός επιθυμούσε να στρέψει τη σκέψη τους από τα γήι-

να στα πνευματικά. Η απλή κοσμική επιτυχία θα εμπόδιζε το έργο

Του.

Και Ο θαυμασμός του ανέμελου πλήθους ήταν αντίθετος με το

πνεύμα Του. Στη ζωή Του ήταν άγνωστη η αυτοπροβολή. Οι τιμές

που ο κόσμος αποδίδει στην κοινωνική θέση, στα πλούτη και στα

ταλέντα ήταν κάτι ξένο για τον Υιό του ανθρώπου. Ο Ιησούς δεν

μεταχειρίστηκε κανένα από τα μέσα που οι άνθρωποι χρησιμοποιο-

ύν για να κερδίσουν υποταγή ή να προκαλέσουν σεβασμό. Αιώνες

πριν τη γέννησή Του η προφητεία ανάφερε για Αυτόν: «Δεν θέλει

φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει κάμει την φωνήν Αυτού

να ακουσθή εν ταις οδοίς. Κάλαμον συντεθλασμένον δεν θέλει συν-

τρίψει, και λινάριον καπνίζον δεν θέλει σβήσει θέλει εκφέρει κρίσιν[229]

εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει, εωσού

βάλη κρίσιν εν τη γή.» (Ης. 42:2-4.)

Οι Φαρισαίοι επιζητούσαν να διακριθούν με τις λεπτομερειακές

ιεροτελεστίες τους και με τις επιδείξεις της λατρείας και της φι-

λανθρωπίας τους. ΄Εδειχναν το θρησκευτικό τους ζήλο, κάνοντας

τον θέμα για συζήτηση. Οι φιλονικίες μεταξύ αντίθετων αιρέσεων

ήταν μακρές και θορυβώδεις. ΄Ηταν συνηθισμένο να ακούει κανείς

στους δρόμους τις οργισμένες φωνές των διαπληκτιζομένων νομο-

διδασκάλων.

Σε χτυπητή αντίθεση με όλα αυτά, παρουσιάζονταν η ζωή του Ι-

ησού. Σε ολόκληρη τη ζωή Του δεν επιδόθηκε σε καμιά θορυβώδη

αντιλογία, σε καμιά επιδεικτική λατρεία, σε καμιά εγκωμιαστική

πράξη. Ο Χριστός ήταν κρυμμένος στο Θεό και ο Θεός αποκα-

λύπτονταν στο χαρακτήρα του Υιού Του. Προς αυτή την αποκάλυ-

ψη επιθυμούσε ο Ιησούς να κατευθύνει το νου του λαού και να

κερδίσει το σεβασμό τους.

Ο ΄Ηλιος της Δικαιοσύνης δεν ανέτειλε στον κόσμο με λαμ-

πρότητα, για να θαμπώσει τις αισθήσεις με τη δόξα Του. Για το

Χριστό έχει γραφτεί: «Η έξοδος Αυτού είναι προδιατεταγμένη ως

η αυγή». (Ωσηέ 6:3). Απαλά και αθόρυβα χαράζει το φως της η-

μέρας πάνω στη Γή, διαλύοντας τη σκιά του σκότους, ξυπνώντας

τον κόσμο στη ζωή. ΄Ετσι ανέτειλε «ο ΄Ηλιος της Δικαιοσύνης με

ίασιν εν ταις πτέρυξιν Αυτού». (Μαλ. 4:2).[230]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 8:2-4, 9:1-8, 32-34,

Μάρκ. 1:40-45, 2:1-12, Λουκ. 5:12-28.

Από όλες τις γνωστές στην Ανατολή ασθένειες, η λέπρα ήταν η

πιο φοβερή. Η ανίατη και μεταδοτική της μορφή με τα φρικιαστικά

αποτελέσματά της πάνω στα θύματά της, τρομοκρατούσαν και τον

πιο θαρραλέο άνθρωπο. Οι Ιουδαίοι τη θεωρούσαν σαν τιμωρία ε-

ξαιτίας της αμαρτίας, για αυτό και την ονόμαζαν «πληγή,» «δάκτυλο

του Θεού.» Βαθιά ριζωμένη, ανεκρίζωτη και θανατηφόρα, θεωρο-

ύταν σύμβολο της αμαρτίας. Ο τελετουργικός νόμος αποκαλούσε

το λεπρό ακάθαρτο. Σαν να ήταν ήδη νεκρός, αποβάλλονταν από

την κοινότητα των ανθρώπων. ΄Οτι άγγιζε γίνονταν ακάθαρτο. Η

ατμόσφαιρα μολύνονταν από την αναπνοή του. ΄Οποιος έδινε την

υποψία ότι είχε αυτή την ασθένεια, έπρεπε να παρουσιαστεί στους

ιερείς οι οποίοι τον εξέταζαν και αποφάσιζαν για τα καθέκαστα. Αν

κρίνονταν λεπρός, έπρεπε να απομονωθεί από την οικογένειά του,

να αποκοπεί από τη συναγωγή του λαού του Ισραήλ, καταδικα-

σμένος να συναναστρέφεται μόνο με εκείνους που είχαν προσβλη-

θεί από την ίδια ασθένεια. Οι απαιτήσεις του νόμου ήταν άκαμπτες.

Ούτε ακόμη και οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες δεν εξαιρούταν.

΄Ενας μονάρχης που προσβάλλονταν από τη φοβερή αυτή ασθένεια,

έπρεπε να καταθέσει το σκήπτρο και να αποχωριστεί την κοινωνία.

Μακριά από τους φίλους και τους συγγενείς του, ο λεπρός έπρε-

πε να σηκώνει μόνος την κατάρα της αρρώστιας του. ΄Ηταν υπο-

χρεωμένος να διαλαλεί τη συμφορά του, να ξεσχίσει τα ρούχα του

και να γνωστοποιεί τον κίνδυνο, φωνάζοντας ώστε όλοι να απομα-

κρυνθούν από τη μολυσμένη παρουσία του. Η κραυγή «ακάθαρτος,

ακάθαρτος!» ακούγονταν να ηχεί πένθιμα από το μονήρη εξόριστο

και αποτελούσε ένα φρικιαστικό και αποτρόπαιο σύνθημα. [231]

Στην περιοχή όπου εργάζονταν ο Χριστός υπήρχαν πολλοί βα-

σανισμένοι.Τα νέα του έργου Του έφθασαν σε αυτούς, δημιουρ-

γώντας τους μια αμυδρή ελπίδα. Από την εποχή του προφήτη Ε-

λισαίε δεν ακούστηκε ποτέ κάποιος να νίκησε την αρρώστια αυτή.

249
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Δεν τολμούσαν να περιμένουν από τον Ιησού να κάνει για αυτούς

κάτι που ποτέ δεν έκανε σε κανένα άλλον άνθρωπο. Υπήρχε όμως

ένας στην καρδιάτου οποίου άρχισε να γεννιέται η πίστη. Αυτός

ο άνθρωπος δεν ήξερε πως να πλησιάσει τον Ιησού. Αφού ήταν

αποκλεισμένος από τους συνανθρώπους του, πως μπορούσε να πα-

ρουσιαστεί στο Θεραπευτή· Αναρωτιότανεπίσης αν ο Ιησούς θα τον

θεράπευε. Θα έσκυβε για να δώσει σημασία σε κάποιον που, όπως

πίστευαν, υφίστατο την τιμωρία του Θεού· Δεν θα έκανε και Εκε-

ίνος το ίδιο, όπως οι Φαρισαίοι, ακόμη και οι γιατροί, προφέροντας

δηλαδή μια κατάρα εναντίον του και να τον προστάξει να απομα-

κρυνθεί από την παρουσία των ανθρώπων· Σκέφτηκε όλα όσα του

είχαν πει για τον Ιησού. Ούτε ένας που είχε ζητήσει τη βοήθειά

Του είχε αποδιωχθεί. Ο δύσμοιρος άνθρωπος αποφάσισε να πάει

να βρει το Σωτήρα. Αν και αποκλεισμένος από τις πόλεις, ίσως να

Τον αντάμωνε σε κάποιο ορεινό μονοπάτι ή να Τον έβρισκε να δι-

δάσκει έξω από τις πόλεις. Οι δυσκολίες ήταν μεγάλες, αλλά αυτή

ήταν η μόνη του ελπίδα.

Ο λεπρός βρήκε το δρόμο που οδηγούσε στο Σωτήρα. Ο Ιη-

σούς δίδασκε δίπλα στη λίμνη και ο λαός είχε συγκεντρωθεί γύρω

Του. Αν και βρισκόμενος μακριά, ο λεπρός κατάφερε να συλλάβει

μερικές λέξεις από τα χείλη του Σωτήρα. Είδε το Χριστό να βάζει

τα χέρια Του επάνω στους ασθενείς. Είδε τους κατάκοιτους, τους

τυφλούς, τους παράλυτους και αυτούς που αργοπέθαιναν από τις

διάφορες ασθένειες να ορθώνονται υγιείς, δοξολογώντας το Θεό

για την απολύτρωσή τους. Η πίστη δυνάμωσε στην καρδιά του.

Πλησίαζε όλο και περισσότερο στο συγκεντρωμένο πλήθος. Οι πε-

ριορισμοί που του επιβάλλονταν, η ασφάλεια του λαού και ο φόβος

με τον οποίο θα τον έβλεπαν οι άνθρωποι, ξεχάστηκαν. Το μόνο

που σκέπτονταν ήταν η ευλογημένη ελπίδα της θεραπείας.

Παρουσίαζε ένα αποκρουστικό θέαμα. Η ασθένεια τον είχε πα-

ραμορφώσει φρικτά και το βασανισμένο σώμα του φαίνονταν απα-

ίσιο. Μόλις τον αντίκρισαν τα πλήθη άρχισαν να υποχωρούν τρομο-

κρατημένα. Συνωστίζονταν ο ένας πάνω στον άλλον προσπαθών-

τας να αποφύγουν κάθε επαφή με αυτόν. Μερικοί προσπάθησαν να[232]

τον εμποδίσουν να πλησιάσει τον Ιησού, αλλά μάταια Εκείνος ούτε

τους έβλεπε, ούτε τους άκουγε. Ούτε καν πρόσεχε στις εκφράσεις

του αποτροπιασμού. ΄Εβλεπε μόνο τον Υιό του Θεού. ΄Ακουγε μόνο

τη φωνή που πρόσφερε ζωή στους ετοιμοθάνατους. Πλησιάζοντας
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τον Ιησού ρίχτηκε στα πόδια Του φωνάζοντας: «Κύριε, εάν θέλης,

δύνασαι να με καθαρίσης.»

Ο Ιησούς απάντησε: «Θέλω, καθαρίσθητι!» και λέγοντας αυτά

τον άγγιξε με το χέρι.

Αμέσως μια αλλαγή επήλθε στο λεπρό. Η σάρκα του έγιανε, τα

νεύρα ζωογονήθηκαν, οι μείς σταθεροποιήθηκαν. Η χαρακτηριστι-

κή τραχύτητα της λέπρας, η σχισμένη επιδερμίδα εξαφανίστηκε και

μια γυαλιστερή όψη μικρού παιδιού, πήρε τη θέση της.

Ο Ιησούς ζήτησε από τον άνθρωπο να μη κάνει γνωστό το έργο

που έγινε, αλλά να παρουσιαστεί κατευθείαν με την καθιερωμένη

προσφορά στο ναό. Μια τέτοια προσφορά δεν μπορούσε να γίνει

δεκτή πριν να τον εξετάσουν οι ιερείς και να γνωματεύσουν ότι ο

άνθρωπος είχε ολοκληρωτικά απαλλαγεί από την ασθένεια. ΄Οσο

απρόθυμοι και αν ήταν να εκτελέσουν αυτή την υπηρεσία, δεν μπο-

ρούσαν να αποφύγουν να τον εξετάσουν και να αποφανθούν για

την περίπτωσή του.

Τα λόγια της Γραφής δείχνουν πόσο επείγουσα ήταν η διατα-

γή του Χριστού προς τον άνθρωπο να σιωπήσει και να ενεργήσει

αμέσως. «Προστάξας αυτόν εντόνως, ευθύς απέπεμψεν αυτόν και

λέγει πρός αυτόν, Πρόσεχε, μη είπης πρός μηδένα μηδέν αλλ” ύπα-
γε, δείξον σεαυτόν εις τον ιερέα, και πρόσφερε περί του καθαρισμού

σου όσα προσέταξεν ο Μωύσής δια μαρτυρίαν εις αυτούς.» (Μάρκ.

1:43-44.) Αν οι ιερείς μάθαιναν τις λεπτομέρειες της θεραπείας του

λεπρού, το μίσος τους κατά του Ιησού θα τους έκανε να πάρουν μια

άδικη απόφαση. Ο Ιησούς ήθελε να παρουσιαστεί ο άνθρωπος στο

ναό πρινδιαδοθεί η είδηση του θαύματος. ΄Ετσι θα εξασφαλίζονταν

μια αμερόληπτη απόφαση και ο θεραπευμένος λεπρός θα είχε την

άδεια να σμίξει και πάλι με την οικογένειά και τους φίλους του.

Υπήρχαν και άλλοι λόγοι για τους οποίους πρόσταξε ο Ιησούς

τον άνθρωπο να σιωπήσει. Γνώριζε ότι οι εχθροί Του πάντοτε ανα-

ζητούσαν τρόπο να περιορίσουν το έργο Του και να στρέψουν το

λαό εναντίον Του. Γνώριζε ότι αν η θεραπεία του λεπρού διαδίδον-

ταν ελεύθερα, άλλοι που υπέφεραν από τη φοβερή αυτή ασθένεια θα

συγκεντρώνονταν γύρω Του. ΄Ετσι, θα προκαλούνταν κατακραυγή,

με επιχείρημα ότι ο λαός θα μολύνονταν ερχόμενος σε επαφή με αυ- [233]

τούς. Πολλοί από τους λεπρούς δεν θα χρησιμοποιούσαν το δώρο

της υγείας για το δικό τους καλό ή για καλό των άλλων. Με την

συγκέντρωση των λεπρών γύρω Του, θα έδινε αφορμή να Τον κα-
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τηγορήσουν ότι παραβαίνει τους περιορισμούς του τελετουργικού

νόμου. ΄Ετσι θα εμποδίζονταν το έργο του κηρύγματος του Ευαγ-

γελίου.

Τα γεγονότα δικαίωσαν την ενημέρωση από μέρους του Χρι-

στού. Τα πλήθη των ανθρώπων είχαν δει τη θεραπεία του λεπρού

και ανυπομονούσαν να μάθουν την απόφαση των ιερέων. ΄Οταν ο

άνθρωπος αντάμωσε ξανάμε τους φίλους του, η χαρά όλων ήταν

ασυγκράτητη. Παρόλη την προειδοποίηση του Ιησού, ο άνθρωπος

δεν κατέβαλε καμιά προσπάθεια να κρύψει το γεγονός της θερα-

πείας του. Θα ήταν πράγματι αδύνατο να κρυφτεί τελείως, αλλά

ο λεπρός διατυμπάνισε παντού το γεγονός. Νομίζοντας ότι μόνο

η ταπεινοφροσύνη του Χριστού του επέβαλε αυτό τον περιορισμό,

περιφέρονταν και διακήρυττε τη δύναμη του μεγάλου Θεραπευτή.

Δεν καταλάβαινε ότι κάθε τέτοια εκδήλωση έκανε τους ιερείς και

τους πρεσβύτερους πιο αποφασιστικούς να εξοντώσουν τον Ιησού.

Ο θεραπευμένος αισθάνονταν ότι το δώρο της υγείας ήταν πολύτι-

μο. Χαίρονταν για τη δύναμή του και την αποκατάστασή του στην

οικογένειά του και στην κοινωνία. ΄Ενοιωθε ότι ήταν αδύνατο να

συγκρατηθεί από την δοξολογία του Γιατρού που τον είχε θεραπε-

ύσει. Με την διάδοση του γεγονότος δόθηκε αφορμή να εμποδιστεί

το έργο του Σωτήρα. ΄Εγινε αιτία να έρχονται στον Ιησού πολυάριθ-

μα πλήθη, ώστε Αυτός αναγκάσθηκε να διακόψει για ένα διάστημα

την εργασία Του.

Η Κάθε πράξη στη διακονία του Χριστού είχε το σκοπό της.

Περιλάβαινε περισσότερα πράγματα από ότι φαινομενικά παρουσία-

ζε η ίδια η πράξη. ΄Ετσι και στην περίπτωση του λεπρού. Ενώ ο

Ιησούς πρόσφερε βοήθεια σε όσους έρχονταν, λαχταρούσε να ευ-

λογήσει και εκείνους που δεν έρχονταν σε Αυτόν. Ενώ προσέλκυε

τους τελώνες, τους εθνικούς και τους Σαμαρείτες, επιθυμούσε να

πλησιάσει και τους ιερείς και τους δασκάλους που είχαν απομονω-

θεί εξαιτίας της προκατάληψης και των παραδόσεων. Δεν άφησε

κανένα μέσο που να μη δοκιμάσει για να τους πλησιάσει. Στέλνον-

τας το θεραπευμένο λεπρό στους ιερείς, τους έδωσε μια μαρτυρία

που απέβλεπε να τους απαλλάξει από τις προκαταλήψεις τους.

Οι Φαρισαίοι ισχυρίζονταν ότι η διδασκαλία του Χριστού ήταν

αντίθετη από το νόμο που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή. Αλλά οι[234]

οδηγίες Του πρός το θεραπευμένο λεπρό ήταν να φέρει την προ-

σφορά του. ΄Ετσι, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου διέψευσε την
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κατηγορία αυτή. Αυτή ήταν αρκετή απόδειξη για όσους ήθελαν να

πειστούν.

Οι άρχοντες της Ιερουσαλήμ είχαν στείλει κατασκόπους για να

βρουν κάποια αφορμή να θανατώσουν το Χριστό. Εκείνος τους α-

πάντησε προσφέροντάς τους ένα δείγμα της αγάπης Του για την

ανθρωπότητα, του σεβασμού Του πρός το νόμο και της δύναμής

Του να ελευθερώνει από την αμαρτία και το θάνατο. ΄Ετσι επαλη-

θεύτηκε η μαρτυρία για αυτούς: «Και ανταπέδωκαν εις Εμέ κακόν

αντί καλού, και μίσος αντί της αγάπης Μου.» (Ψαλμ. 109:5.) Ε-

κείνος ο οποίος στην επί του ΄Ορους Ομιλία έδωσε την εντολή,

«Αγαπάτε τους εχθρούς σας,» ο ΄Ιδιος έδωσε το παράδειγμα αυτής

της αρχής, μη ανταποδίδοντας «κακόν αντί κακού, ή λοιδορίαν αντί

λοιδορίας, αλλά το εναντίον» ευλογώντας. (Ματθ. 5:44, Α” Πέτρ.
3:9.)

Οι ίδιοι οι ιερείς που είχαν καταδικάσει το λεπρό σε εξορία,

πιστοποίησαν αργότερα τη θεραπεία του. Αυτή η απόφαση που ε-

ξαγγέλθηκε και καταγράφηκε δημόσια αποτελούσε μια περίτρανη

μαρτυρία υπέρ του Χριστού. Καθώς ο θεραπευμένος άνθρωπος α-

ποκαταστάθηκε στην κοινωνία του Ισραήλ με τη διαβεβαίωση των

ιερέων ότι είχε απαλλαγεί από κάθε ίχνος της ασθένειας, ο ίδιος

αποτελούσε μια ζωντανή μαρτυρία για τον Ευεργέτη του. Οι ιερε-

ίς ήταν βέβαιοι για τη θεϊκή δύναμη του Σωτήρα. Τους δόθηκε η

ευκαιρία να γνωρίσουν την αλήθεια και να επωφεληθούν από το

φώς. Αν το απέρριπταν, θα απομακρύνονταν από αυτούς χωρίς πο-

τέ πια να επιστρέψει. Το φώς απορρίφθηκε από πολλούς. Και όμως

δεν είχε χορηγηθεί μάταια. Πολλές καρδιές είχαν συγκινηθεί χωρίς

να το δείχνουν. ΄Οσο ζούσε ο Σωτήρας, η αποστολή Του φαίνον-

ταν ότι έβρισκεελάχιστη ανταπόκριση στην αγάπη των ιερέων και

δασκάλων. Μετά την ανάληψή Του όμως, «πολύ πλήθος ιερέων

υπήκουον εις την πίστην.» (Πράξ. 6:7.)

Η πράξη του Χριστού να καθαρίσει το λεπρό από τη φοβερή

του ασθένεια ήταν μια απεικόνιση του έργου Του να καθαρίσει την

ψυχή από την αμαρτία. Ο άνθρωπος που ήρθε στον Ιησού ήταν

«πλήρης λέπρας» Το θανατηφόρο δηλητήριό της είχε διαπεράσει ο-

λόκληρο το σώμα του. Οι μαθητές προσπάθησαν να εμποδίσουν το

Χριστό να τον αγγίξει επειδή όποιος άγγιζε λεπρό, γίνονταν και ο

ίδιος ακάθαρτος. Αλλά ο Ιησούς δεν μολύνθηκε βάζοντας το χέρι

Του πάνω στο λεπρό. Το άγγιγμά Του μετέδωσε ζωογόνο δύνα-
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μη. Η λέπρα καθαρίστηκε. Το ίδιο συμβαίνει και με τη λέπρα της

αμαρτίας, που είναι βαθιά ριζωμένη, θανατηφόρα και αδύνατο να κα-[235]

θαριστεί από ανθρώπινη δύναμη. «΄Ολη η κεφαλή είναι άρρωστος,

και όλη η καρδία κεχαυνωμένη από ίχνους ποδός, μέχρι κεφαλής δεν

υπάρχει εν αυτώ ακεραιότης, αλλά τραύματα, και μελανίσματα, και

έλκη σεσηπότα.» (Ης. 1:5, 6.) Ερχόμενος ο Ιησούς να κατοικήσει

μεταξύ των ανθρώπων, δεν μολύνεται. Η παρουσία Του έχει θερα-

πευτική δύναμη για τον αμαρτωλό. Οποιοσδήποτε πέσει στα πόδια

Του λέγοντας με πίστη: «Εάν θέλης, δύνασαι να με καθαρίσης,»

θα πάρει την απάντηση: «Θέλω, καθαρίσθητι.»

Σε μερικές θεραπευτικές περιπτώσεις ο Ιησούς δεν μετέδωσε α-

μέσως την ευλογία που Του ζητήθηκε. Στην περίπτωση της λέπρας

όμως, μόλις υποβλήθηκε η παράκληση, χορηγήθηκε και η απάντη-

ση. ΄Οταν προσευχόμαστε για επίγειες ευλογίες, η απάντηση στην

προσευχή μας μπορεί να καθυστερήσει ή μπορεί να μας δώσει ο

Θεός κάτι άλλο από αυτό που ζητούμε. Αυτό όμως δεν συμβαίνει

όταν ζητούμε απολύτρωση από την αμαρτία. Το θέλημά Του είναι

να μας καθαρίσει από την αμαρτία, να μας κάνει παιδιά Του και να

μας κάνει ικανούς να ζήσουμε μια άγια ζωή. Ο Χριστός «έδωκεν

Εαυτόν δια τας αμαρτίας ημών, δια να ελευθερώσει ημάς εκ του

παρόντος πονηρού αιώνος, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός

ημών.» «Και αύτη είναι η παρρησία την οποίαν έχομεν πρός Αυ-

τόν, ότι εάν ζητώμεν τι κατά το θέλημα Αυτού, ακούει ημάς. Και

εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς, ότι αν ζητήσωμεν, εξεύρομεν ότι

λαμβάνομεν τα ζητήματα τα οποία εζητήσαμεν παρ” Αυτού.» «Εάν
ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να

συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης

αδικίας.» (Γαλ. 1:4, Ιωάν. 5:14, 15, 1:9.)

Με τη θεραπεία του παράλυτού της Καπερναούμ, ο Χριστός

δίδαξε και πάλι την αλήθεια. Το θαύμα έγινε για να δείξει ο Ι-

ησούς τη δύναμή Του να συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Η θεραπεία

του παράλυτου απεικόνιζε και αυτή άλλες πολύτιμες αλήθειες. Είναι

γεμάτη ελπίδα και ενθάρρυνση, ενώ περιέχει ένα προειδοποιητικό

μάθημα όσοναφορά τους φιλοκατήγορους Φαρισαίους.

΄Οπως ο λεπρός, έτσι και ο παράλυτος είχε χάσει κάθε ελπίδα

θεραπείας. Η ασθένεια του ήταν αποτέλεσμα της αμαρτωλής ζωής

που έκανε και τα βάσανά του επιδεινώνονταν από τις τύψεις της

συνείδησης. Από καιρό είχε αποταθεί στους Φαρισαίους και στους
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νομικούς ελπίζοντας να βρει ανακούφιση από την ψυχική κατάθλιψη

και από τους φυσικούς του πόνους. Αυτοί με αδιαφορία αποφάνθη-

καν ότι η περίπτωσή του ήταν ανίατη και τον εγκατέλειψαν στην

οργή του Θεού. Οι Φαρισαίοι θεωρούσαν τα βάσανα απόδειξη της [236]

θεϊκής δυσαρέσκειας και κρατούσαν σε απόσταση τους αρρώστους

και τους ενδεείς. ΄Ομως πολύ συχνά αυτοί που εξυψώνονταν σαν

άγιοι, ήταν περισσότερο ένοχοι από τους δυστυχείς εκείνους που

καταδίκαζαν.

Ο παράλυτος ήταν εντελώς ανίκανος και όταν είδε ότι δεν μπο-

ρούσε να περιμένει βοήθεια από πουθενά, βυθίστηκε στην απελπι-

σία. Τότε άκουσε τα θαυμάσια έργα του Ιησού. Του είπαν ότι και

άλλοι, το ίδιο αμαρτωλοί και ανήμποροι σαν αυτόν, θεραπεύτηκαν.

Ακόμη και λεπροί καθορίστηκαν. Οι φίλοι που τους έφεραν αυτά

τα νέα τον ενθάρρυναν να πιστέψει ότι και αυτός μπορούσε να θε-

ραπευτεί, αρκεί να έφτανε στο Χριστό. Η ελπίδα του έσβησε όταν

θυμήθηκε το πως τον βρήκε η ασθένεια. Φοβόταν ότι ο άσπιλος

εκείνος Γιατρός δεν θα μπορούσε να ανεχτεί την παρουσία Του.

Και ΄Ομως εκείνο που επιθυμούσε περισσότερο δεν ήταν τόσο

η αποκατάσταση της υγείας του, όσο η ανακούφιση από το βάρος

της αμαρτίας. Αν μπορούσε μονάχα να δει τον Ιησού, να λάβει τη

διαβεβαίωση της συγχώρησης και να συμφιλιωθεί με τον Ουρανό.

Θα ήταν ευχαριστημένος είτε ζούσε είτε πέθαινε, ακολουθώντας το

θέλημα του Θεού. Η κραυγή του ετοιμοθάνατου ανθρώπου ήταν:

«΄Ω, αν μπορούσα να βρεθώ στην παρουσία Του!» Δεν είχαν καιρό

για χάσιμο. Η ρυτιδωμένη σάρκα του ήδη παρουσίαζε τα σημεία της

αποσάθρωσης. Παρακάλεσε τους φίλους του να τον μεταφέρουν με

το κρεβάτι του στον Ιησού, πράγμα που εκείνοι έκαναν ευχαρίστως.

Το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί μέσα και γύρω από το σπίτι όπου

βρίσκονταν ο Σωτήρας ήταν τόσο πυκνό, ώστε ήταν αδύνατο για

τον άνθρωπο και τους φίλους του να έρθουν σε Αυτόν, ή ακόμη

και να Τον πλησιάσουν σε σημείο που να ακούνε τη φωνή Του.

Ο Ιησούς δίδασκε στο σπίτι του Πέτρου. Σύμφωνα με τη συ-

νήθειά τους, οι μαθητές Τον περιστοίχιζαν και κοντά Του «εκάθην-

το Φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι, οίτινες είχον έλθει εκ πάσης

κώμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ.» Αυτοί είχαν

έρθει σαν κατάσκοποι, προσπαθώντας να βρουν κάποια κατηγορία

εναντίον του Ιησού. Εκτός από τους επισήμους συνωστίζονταν και

τα ανάμικτα πλήθη, αποτελούμενα από τους ενδιαφερόμενους, τους
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ευσεβείς, τους περίεργους και τους άπιστους. Εκεί αντιπροσωπε-

ύονταν διάφορες εθνικότητες και όλες οι κοινωνικές τάξεις. «Και

δύναμις Κυρίου ήτο εις το να ιατρεύη αυτούς.» Το πνεύμα της ζωής

πλανιόταν πάνω από την ομήγυρη, αλλά οι Φαρισαίοι και οι νομοδι-[237]

δάσκαλοι δεν διέκριναν την παρουσία Του. «Πεινώντας ενέπλησεν

αγαθά, και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς.» (Λουκ. 1:53.)

Αυτοί που έφεραν τον παράλυτο πολλές φορές προσπάθησαν

να ανοίξουν δρόμο ανάμεσα στο πλήθος, αλλά μάταια. Ο άρρωστος

κοίταζε γύρω του με ανέκφραστη αγωνία. ΄Οταν η πολυπόθητη βο-

ήθεια ήταν τόσο κοντά, πως μπορούσε να εγκαταλείψει την ελπίδα·

Ακολουθώντας την πρότασή του, οι φίλοι του τον μετέφεραν στη

στέγη και τρυπώντας το ταβάνι, τον κατέβασαν στα πόδια του Ιη-

σού. Η ομιλία διακόπηκε. Ο Σωτήρας κοίταξε τη θλιβερή μορφή του

αρρώστου και είδε τα μάτια του καρφωμένα επάνω Του να τον πα-

ρακαλούν. Κατάλαβε την κατάστασή του. Ο ΄Ιδιος είχε προσελκύσει

κοντά Του το ανήσυχο ταλαντευόμενο πνεύμα. Ενώ ο παράλυτος

βρίσκονταν ακόμη στο σπίτι του, ο Ιησούς τον είχε επηρεάσει με

τον έλεγχο της συνείδησης. ΄Οταν μετανόησε για τις αμαρτίες του

και πίστεψε στη θεραπευτική δύναμη του Ιησού, το ζωογόνο έλεος

του Σωτήρα ευλόγησε πρώτα τη γεμάτη προσδοκία καρδιά του. Ο

Ιησούς είχε παρακολουθήσει το πρώτο αμυδρό φώς της πίστης που

καταλήγει στην πεποίθηση ότι Εκείνος είναι ο μόνος βοηθός των

αμαρτωλών. Είδε επίσης την πίστη τους αυτή να αυξάνει με κάθε

προσπάθεια του αρρώστου να βρεθεί στην παρουσία Του.

Τότε, με λόγια που ηχούσαν σαν μουσική στα αυτιά του αρ-

ρώστου, ο Σωτήρας είπε: «Θάρρει, τέκνον συγκεχωρημέναι είναι

εις σε αι αμαρτίαι σου.»

Το βαρύ φορτίο της απόγνωσης έφυγε από την ψυχή του αρ-

ρώστου. Η ειρήνη της συγχώρησης καθησύχασε το πνεύμα του και

η μορφή του έλαμψε. Οι φυσικοί πόνοι τον εγκατέλειψαν και όλη η

ύπαρξή του μεταμορφώθηκε. Ο ανήμπορος παράλυτος θεραπεύτηκε!

Ο ένοχος αμαρτωλός συγχωρέθηκε!

Με απλή πίστη δέχθηκε τα λόγια του Θεού σαν ευεργέτημα

μιας νέας ζωής. Δεν ζήτησε τίποτε περισσότερο, αλλά παρέμεινε

σιωπηλός μέσα στη μεγάλη του ευτυχία, μη μπορώντας να αρθρώσει

λέξη. Το φώς του Ουρανού φώτισε τη μορφή του και οι άνθρωποι

εκστατικοί παρακολουθούσαν τη σκηνή.
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Οι ραβίνοι ανυπόμονα περίμεναν να δουν ποιά στάση θα τηρούσε

ο Χριστός στην περίπτωση αυτή. Θυμήθηκαν πως ο άνθρωπος εκε-

ίνος είχε αποταθεί σε αυτούς για βοήθεια και πως του είχαν αρνηθεί

κάθε ελπίδα ή συμπάθεια. Σαν να μη έφθανε αυτό, του δήλωσαν ε-

πιπλέον ότι υφίστατο την κατάρα του Θεού εξαιτίας των αμαρτιών

του. Αυτά τα πράγματα επανήλθαν στη θύμησή τους όταν είδαν τον [238]

ασθενή μπροστά τους. Πρόσεξαν το ενδιαφέρον με το οποίο όλοι

παρακολουθούσαν τη σκηνή και αισθάνθηκαν ένα τρομερό φόβο

ότι μπορεί να έχαναν την επιρροή που ασκούσαν στολαό.

Οι πρόκριτοι του λαού δεν αντάλλαξαν μεταξύ τους λόγια, αλ-

λά βλέποντας ο ένας τον άλλον, μοιράστηκαν την ίδια σκέψη. Κάτι

έπρεπε να γίνει για να σταματήσει το ρεύμα του λαϊκού αισθήματος.

Ο Ιησούς είχε δηλώσει ότι οι αμαρτίες του παράλυτου είχαν συγ-

χωρηθεί. Οι Φαρισαίοι εξέλα-βαν τις λέξεις αυτές σαν βλασφημία

και σκέφτηκαν ότι μπορούσαν να τις παρουσιάσουν σαν θανάσιμο

αμάρτημα, «διαλογιζόμενοι εν ταις καρδίαις αυτών, Διατί ούτος λα-

λεί τοιαύτας βλασφημίας· Τις δύναται να συγχωρή αμαρτίας ειμή

είς, ο Θεός·» (Μάρκ. 2:7.)

Κάρφωσε επάνω τους το βλέμμα.Υπό την παρουσία του επιβλη-

τικού βλέμματος, οι φοβισμένοι νομοδιδάσκαλοι οπισθοχώρησαν. Ο

Ιησούς είπε: «Διατί διαλογίζεσθε ταύτα εν ταις καρδίαις σας· Τι ε-

ίναι ευκολώτερον, να είπω πρός τον παραλυτικόν, Συγκεχωρημέναι

είναι αι αμαρτίαι σου, ή να είπω, Σηκώθητι, και έπαρε τον κράββα-

τόν σου και περιπάτει· Αλλά δια να γνωρίσητε ότι εξουσίαν έχει ο

Υιός του ανθρώπου, επί της γής, να συγχωρή αμαρτίας, λέγει πρός

τον παραλυτικόν, «Σηκώθητι, έπαρε τον κράββατόν σου και ύπαγε

εις τον οίκον σου.»

Τότε αυτός που είχε έρθει στον Ιησού κατάκοιτος, σηκώνεται

στα πόδια του με νεανικό σφρίγος και ελαστικότητα. Το ζωογόνο

αίμα κυκλοφορεί με ορμή στις φλέβες του. Κάθε όργανο του σώμα-

τός του ξαφνικά τίθεται σε λειτουργία. Η λάμψη της ζωής διαδέχε-

ται τη χλομάδα του θανάτου που τόσο είχε πλησιάσει. «Και ηγέρθη

ευθύς, και σηκώσας τον κράββατόν, εξήλθεν ενώπιον πάντων ώστε

εξεπλήττοντο πάντες, και εδόξαζον τον Θεόν, λέγοντες, ΄Οτι ου-

δέποτε είδομεν τοιαύτα.»

΄Ω, η θαυμαστή αγάπη του Χριστού που σκύβει να θεραπεύσει

τους ένοχους και τους βασανισμένους! Θεότητα που λυπάται και

καταπραΰνει τους ασθενείς της ταλαίπωρης ανθρώπινης φυλής! ΄Ω,
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η καταπληκτική δύναμη που αποκαλύπτεται με αυτό τον τρόπο στα

τέκνα των ανθρώπων! Ποιος μπορεί να αμφιβάλει για το μήνυμα της

σωτηρίας· Ποιός μπορεί να παραβλέψει τα ελέη ενός ευσπλαχνικού

Λυτρωτή·

Μόνο η δημιουργική δύναμη μπορούσε να αποκαταστήσει την

υγεία σε ένα αποσυντιθέμενο σώμα. Η ίδια φωνή που έδωσε ζωή

στον πλασμένο από χώμα άνθρωπο, έδωσε ζωή και στον ετοιμο-

θάνατο παράλυτο. Η ίδια δύναμη που ζωοποίησε το σώμα, ανανέωσε[239]

και την καρδιά. Αυτός που κατά τη δημιουργία «είπε και έγεινεν Αυ-

τός προσέταξε και εστερεώθη,» ζωοποίησε την ψυχή που είχε νε-

κρωθεί «δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας.» (Ψαλμ. 33:9, Εφες.

2:1.) Η θεραπεία του σώματος ήταν μια απόδειξη της δύναμης που

είχε ανανεώσει την καρδιά. Ο Χριστός πρόσταξε τον παράλυτο να

σηκωθεί και να περπατήσει «δια να γνωρίσητε,» είπε, «ότι εξουσίαν

έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γής, να συγχωρή αμαρτίας.»

Στο Χριστό, ο παράλυτος βρήκε τη θεραπεία τόσο της ψυχής

όσο και του σώματος. Την πνευματική του θεραπεία ακολούθησε

η σωματική αποκατάσταση. Δεν πρέπει να παραβλέπει κανείς αυτό

το μάθημα. Σήμερα υπάρχουν χιλιάδες που υποφέρουν από σωμα-

τικές ασθένειες και όπως ο παράλυτος, λαχταρούν να ακούσουν

και αυτοί τα λόγια: «Συγκεχωρημέναι είναι εις σε αι αμαρτίαι σου.»

Το βάρος της αμαρτίας, μαζί με τις ανήσυχες και ανικανοποίητες

επιθυμίες είναι το θεμέλιο των ασθενειών τους. Δεν μπορούν να

βρουν ανακούφιση μέχρι να έρθουν στο Θεράποντα της ψυχής. Η

ειρήνη που μόνο Αυτός μπορεί να προσφέρει, μεταδίδει ζωτικότητα

στο νου και υγεία στο σώμα.

Ο Ιησούς ήρθε «δια να καταστρέψη τα έργα του διαβόλου.»

«Εν Αυτώ ήτο η ζωή» και λέγει: «Εγώ ήλθον δια να έχωσι ζωήν,

και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία.» Αυτός είναι «πνεύμα ζωοποιούν.»

(Α” Ιωάν. 3:8, Ιωάν. 1:4, 10:10, Α” Κορ. 15:45.) ΄Εχει και τώρα την
ίδια ζωογόνο δύναμη όπως και όταν θεράπευε στη Γή τους ασθενείς

και συγχωρούσε τους αμαρτωλούς. «Τον συγχωρούντα πάσας τας

ανομίας σουτον ιατρεύοντα πάσας ασθενείας σου.» (Ψαλμ. 103:3.)

Η εντύπωση που προξένησε στο λαό η θεραπεία του παράλυ-

του, ήταν σαν να άνοιξαν τα ουράνια και αποκάλυψαν τη δόξα ενός

καλύτερου κόσμου. Καθώς ο θεραπευμένος περνούσε μέσα από

τα πλήθη, δοξολογώντας το Θεό σε κάθε βήμα, σηκώνοντας σαν

πούπουλο το φορτίο του, οι άνθρωποι οπισθοχωρούσαν για να του
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ανοίξουν δρόμο.Τον κοίταζαν εκστασιασμένοι, ψιθυρίζοντας ο ένας

στον άλλο: «Είδομεν παράδοξα σήμερον.»

Οι Φαρισαίοι έμειναν άναυδοι από την έκπληξη, νοιώθοντας τη

συντριβή της ήττας. Είδαν ότι εδώ δεν είχαν καμιά ελπίδα να διε-

γείρουν τα πλήθη με τη ζηλοτυπία τους. Η θαυμαστή πράξη που

έγινε σε αυτόν που είχαν παραδώσει στην οργή του Θεού, έκανε

τέτοια εντύπωση στο λαό ώστε για την ώρα ξεχάστηκαν οι ραβίνοι.

Είδαν ότι ο Χριστός κατείχε πράγματι μία δύναμη που όπως οι ίδιοι

αποφάνθηκαν, ανήκε μόνο στο Θεό. Παρόλα αυτά, η ευγένεια και

η διακριτικότητα των τρόπων Του έρχονταν σε χτυπητή αντίθεση [240]

με τη δική τους υπεροπτική συμπεριφορά. Βρέθηκαν σε αμηχανία,

αισθάνονταν ταπεινωμένοι, αναγνωρίζοντας χωρίς όμως να ομολο-

γούν, την παρουσία μιας ανώτερης ύπαρξης. ΄Οσο τρανότερη παρου-

σιάζονταν η απόδειξη ότι ο Ιησούς είχε την επί της Γήςδύναμη να

συγχωρεί αμαρτίες, τόσο περισσότερο αυτοί θα βυθίζονταν στην

απιστία. Οι Φαρισαίοι έφυγαν από το σπίτι του Πέτρου, όπου είχαν

διαπιστώσει τη θεραπεία του παράλυτου με τη δύναμη του λόγου

Του. Πλέον, ετοιμάζονταν να επινοήσουν νέα σχέδια με τα οποία

να κάνουν να σιγήσει ο Υιός του Θεού.

Η σωματική ασθένεια, όσο κακοήθης και βαθιά ριζωμένη και

αν ήταν, θεραπεύτηκε με τη δύναμη του Χριστού. Η ασθένεια της

ψυχής κρατούσε σφιχτά εκείνους που έκλειναν τα μάτια στο φώς. Η

λέπρα και η παράλυση δεν ήταν τόσο φοβερές όσο η μισαλλοδοξία

και η απιστία

Μεγάλη ήταν η χαρά στο σπίτι του θεραπευμένου παράλυτου

όταν επέστρεψε στην οικογένειά του, κουβαλώντας ανάλαφρα το

κρεβάτι πάνω στο οποίο τον είχαν προσεκτικά μεταφέρει μόλις πριν

λίγη ώρα. Συγκεντρώθηκαν όλοι γύρω του με δάκρυα χαράς, μη

τολμώντας να πιστέψουν στα μάτια τους. ΄Εστεκε μπροστά τους

με τέλεια σωματική δύναμη, αντίστοιχη της ανδρικής του ηλικίας.

Τα χέρια που τόσον καιρό τα έβλεπαν ακίνητα, εκτελούσαν τώρα

πρόθυμα το θέλημά του. Η σάρκα του ήταν ζαρωμένη και μελανια-

σμένη. Τώρα όμως έγινε δροσερή και ροδαλή. Βάδιζε με σταθερό

και ανάλαφρο βήμα. Η χαρά και η ελπίδα είχαν ζωγραφιστεί σε

κάθε χαρακτηριστικό του προσώπου του. Μια έκφραση αγνότητας

και ειρήνης είχε αντικαταστήσει τα αποτυπώματα της αμαρτίας και

της θλίψης. Μια χαρούμενη δοξολογία ευγνωμοσύνης υψώνονταν

από εκείνο το σπίτι και ο Θεός δοξάστηκε μέσω του Υιού Του,
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ο οποίος έφερε την ελπίδα σε έναν απελπισμένο και τη δύναμη σε

έναν εξασθενημένο. Αυτός ο άνθρωπος και η οικογένειά του ήταν

έτοιμοι να δώσουν τη ζωή τους για το Χριστό. Καμιά αμφιβολία

δεν θόλωσε την πίστη τους, καμιά απιστία δεν αμαύρωσε την εμ-

πιστοσύνη τους σε Εκείνον που έφερε το φώς στο σκοτεινό τους

σπίτι.[241]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 9:9-17,

Μάρκ. 2:14-22, Λουκ. 5:27-39.

Από τους δημόσιους υπαλλήλους της Ρώμης στην Παλαιστίνη,

κανείς δεν ήταν περισσότερο μισητός απ” ότι οι τελώνες. Το γεγο-
νός ότι οι φόροι είχαν επιβληθεί από μια ξένη δύναμη αποτελούσε

μια συνεχή δυσαρέσκεια για τους Ιουδαίους γιατί τους θύμιζε ότι

είχαν χάσει την ανεξαρτησία τους. Οι εφοριακοί δεν ήταν απλώς όρ-

γανα της ρωμαϊκής καταπίεσης. ΄Ηταν εκβιαστές για το δικό τους

συμφέρον και πλούτιζαν σε βάρος του λαού. ΄Ενας Ιουδαίος που

δέχονταν τη θέση αυτή από τους Ρωμαίους θεωρούταν προδότης

του εθνικού γοήτρου του. Τον περιφρονούσαν σαν αποστάτη και

τον κατέτασσαν με τους πιο αχρείους της κοινωνίας.

Σε αυτή την τάξη ανήκε ο Λευί-Ματθαίος, ο οποίος ήταν ο

πέμπτος στη σειρά που κάλεσε ο Χριστός στην υπηρεσία Του μετά

από τους τέσσαρες μαθητές στη Γεννησαρέτ. Οι Φαρισαίοι έκριναν

το Ματθαίο σύμφωνα με το επάγγελμά του, αλλά ο Ιησούς έβλεπε

σε αυτό τον άνθρωπο μια καρδιά πρόθυμη να δεχτεί την αλήθεια. Ο

Ματθαίος είχε ακούσει τη διδασκαλία του Σωτήρα. Από τότε που

το Πνεύμα του Θεού του απεκάλυψε την αμαρτία του, επιθυμούσε

να ζητήσει βοήθεια από το Χριστό. ΄Ηταν συνηθισμένος όμως στην

κοινωνική υπεροψία των ραβίνων, δεν μπορούσε να ελπίζει ότι αυτός

ο μεγάλος Δάσκαλος θα του έδινε σημασία.

Καθισμένος μια μέρα στον τελωνιακό του πάγκο, ο τελώνης

είδε τον Ιησού να πλησιάζει. Μεγάλη ήταν η έκπληξή του όταν

Τον άκουσε να απευθύνεται σε αυτόν με τα λόγια: «Ακολούθει

Μοι.»

ΟΜατθαίος «σηκωθείς ηκολούθησεν Αυτόν.» Κανένας δισταγ-

μός από μέρους του, καμιά αμφιβολία, καμιά σκέψη πως αντάλλαζε

το προσοδοφόρο του επάγγελμα με τη φτώχεια και τις ταλαιπω-

ρίες. Για αυτόν ήταν αρκετό ότι θα βρίσκονταν με τον Ιησού, ότι

θα μπορούσε να ακούει τα λόγια Του και θα συμμετείχε στο έργο

Του. [242]

261
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Το ίδιο συνέβη και με τους άλλους μαθητές που είχαν κληθεί

προηγουμένως. ΄Οταν ο Ιησούς κάλεσε τον Πέτρο και τους συν-

τρόφους του να Τον ακολουθήσουν, άφησαν αμέσως τις βάρκες

και τα δίχτυα τους. Μερικοί μαθητές είχαν φίλους οι οποίοι εξαρ-

τούσαν τη συντήρησή τους από αυτούς. ΄Οταν δέχτηκαν την κλήση

από το Σωτήρα δεν δίστασαν και ούτε διερωτήθηκαν: «Πως θα

ζήσω εγώ και πως θα συντηρήσω την οικογένειά μου·» Υπάκου-

σαν απλά στην κλήση. ΄Οταν αργότερα ο Ιησούς τους ρώτησε: «

΄Οτε σας απέστειλα χωρίς βαλαντίου και σακκίου και υποδημάτων,

μήπως εστερήθητε τινός·» μπορούσαν να απαντήσουν: «Ουδενός.»

(Λουκ. 22:35.)

Ο Ματθαίος με τα πλούτη του και ο Ανδρέας και ο Πέτρος

με τη φτώχεια τους δοκιμάστηκαν με τον ίδιο τρόπο. Ο καθένας

τους έκανε την ίδια καθιέρωση. Τη στιγμή της επιτυχίας, όταν τα

δίχτυα ήταν γεμάτα με ψάρια και οι συνήθειες της παλιάς ζωής

ήταν βαθιά ριζωμένες, ο Ιησούς ζήτησε από τους μαθητές Του στη

θάλασσα, να τα εγκαταλείψουν όλα για το έργο του Ευαγγελίου.

΄Ετσι δοκιμάζεται κάθε ψυχή αν η επιθυμία της για τα επίγεια αγαθά

είναι ισχυρότερη από τη συναναστροφή της με το Χριστό.

Οι ηθικές αρχές είναι πάντα απαιτητικές. Κανένας δεν μπορεί

να σημειώσει επιτυχία στην υπηρεσία του Θεού, εκτός αν δοθε-

ί ολόψυχα στο έργο και θεωρεί «τα πάντα ζημίαν δια το έξοχον

της γνώσεως του Ιησού Χριστού.» (Φιλιπ. 3:8.) Κανένας που έχει

επιφυλάξεις δεν μπορεί να είναι μαθητής του Χριστού και ακόμη

λιγότερο, συνεργάτης Του. ΄Οταν οι άνθρωποι εκτιμούν τη μεγάλη

σωτηρία, η αυτοθυσία που χαρακτήριζε τη ζωή του Χριστού θα

παρατηρηθεί και στη δική τους ζωή. Οπουδήποτε τους οδηγεί Εκε-

ίνος, θα Τον ακολουθήσουν με χαρά.

Η κλήση του Ματθαίου να γίνει μαθητής του Χριστού προκάλε-

σε μεγάλη αγανάκτηση γιατί αποτελούσε προσβολή των θρησκευ-

τικών, κοινωνικών και εθνικών εθίμων. Η επιλογή ενός θρησκευτι-

κού δασκάλουνα κάνει έναν τελώνη στενό του συνεργάτη αποδοκι-

μαζόταν. Στηριζόμενοι στις προκαταλήψεις του λαού, οι Φαρισαίοι

ήλπιζαν να στρέψουν το ρεύμα των λαϊκών αισθημάτων εναντίον

του Ιησού.

΄Ενα μεγάλο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε στον κύκλο των τε-

λώνων. Οι καρδιές τους προσελκύστηκαν από το θεϊκό Δάσκαλο.

Μέσα στη χαρά του ο Ματθαίος σαν μαθητής του Χριστού, επιθυ-
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μούσε να οδηγήσει ς” Αυτόν τους παλιούς συναδέλφους του. Για
αυτό έκανε ένα συμπόσιο στο σπίτι του και κάλεσε τους συγγενε-

ίς και τους φίλους του. ΄Οχι μόνο είχε συμπεριλάβει τους τελώνες

αλλά και πολλούς άλλους, άτομα αμφίβολης υπόληψης, που είχαν [243]

εξοστρακιστεί από τους ακριβολόγους συνανθρώπους τους.

Η τελετή οργανώθηκε πρός τιμή του Ιησού που δεν δίστασε

καθόλου να δεχθεί την αβροφροσύνη. Γνώριζε καλά ότι αυτό θα

πρόσβαλλε τους φαρισαϊκούς κύκλους και θα Τον εξέθετε επίσης

στα μάτια του λαού. Κανενός όμως οι αρχές δεν μπορούσαν να

επηρεάσουν τη στάση Του. Για Αυτόν οι εξωτερικές διακρίσεις δεν

είχαν αξία. Εκείνο που έβρισκε απήχηση στην καρδιά Του ήταν η

ψυχή που διψούσε για το νερό της ζωής.

Ο Ιησούς κάθισε σαν επίσημος προσκεκλημένος στο τραπέζι

των τελώνων, δείχνοντας τη συμπάθειά Του και την κοινωνική

Του αβροφροσύνη. Με αυτό τον τρόπο, αναγνώριζε την ανθρώπι-

νη αξιοπρέπεια. Οι άνθρωποι λαχταρούσαν να φανούν αντάξιοι της

εμπιστοσύνης Του. Τα λόγια Του έπεφταν πάνω στις διψασμένες

καρδιές τους σαν μια ευλογημένη, ζωοδόχος δύναμη. Νέα κίνητρα

ξυπνούσαν μέσα τους και η ευκαιρία για μια νέα ζωή ανοίγονταν

μπροστά σε αυτούς τους απόβλητους της κοινωνίας.

Σε παρόμοιες συγκεντρώσεις όπως αυτή, πολλοί ήταν εκείνοι

στους οποίους η διδασκαλία του Σωτήρα είχε κάνει εντύπωση, αλ-

λά δεν Τον δέχτηκαν μέχρι την ανάληψή Του. ΄Οταν έγινε η επι-

φοίτηση του Αγίου Πνεύματος και τρείς χιλιάδες πίστεψαν μέσασε

μια μέρα, υπήρχαν πολλοί που είχαν ακούσει την αλήθεια για πρώτη

φορά στο τραπέζι των τελωνών. Μερικοί από αυτούς έγιναν αγγε-

λιοφόροι του Ευαγγελίου. Για τον ίδιο το Ματθαίο το παράδειγμα

του Ιησού στο συμπόσιο ήταν ένα συνεχές μάθημα. Ο περιφρονη-

μένος τελώνης έγινε ένας από τους πιο αφοσιωμένους ευαγγελι-

στές, ακολουθώντας από κοντά τα βήματα του Κυρίου Του.

΄Οταν οι ραβίνοι πληροφορήθηκαν την παρουσία του Ιησού στο

συμπόσιο του Ματθαίου, βρήκαν την ευκαιρία για να Τον κατηγο-

ρήσουν. Προτίμησαν όμως να ενεργήσουν μέσω των μαθητών Του,

ξεσηκώνονταςπροκαταλήψεις. ΄Ηλπιζαν να τους αποξενώσουν από

τον Κύριό τους. Η τακτική τους ήταν να κατηγορούν το Χριστό

στους μαθητές και τους μαθητές στο Χριστό, ρίχνοντας τα βέλη

τους εκεί όπου θα πλήγωναν περισσότερο. Με αυτό τον τρόπο

εργάζεταιακριβώς ο Σατανάς από τότε που δυσαρεστήθηκε στον
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Ουρανό. ΄Ολοι όσοι προσπαθούν να προκαλέσουν διαφωνία και δια-

χωρισμό παρακινούνται από το ίδιο πνεύμα.

«Διατί ο Διδάσκαλός σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρ-

τωλών·» ρώτησαν οι ζηλόφθονοι ραβίνοι.[244]

Ο Ιησούς δεν περίμενε να απαντήσουν οι μαθητές Του στην

κατηγορία, και απάντησε ο ΄Ιδιος: «Δεν έχουσι χρείαν ιατρού οι

υγιαίνοντες, αλλ” οι πάσχοντες. Υπάγετε δε και μάθετε τι είναι,
«΄Ελεον θέλω και ουχί θυσίαν διότι δεν ήλθον να καλέσω δικαίους,

αλλ” αμαρτωλούς εις μετάνοιαν.» Οι Φαρισαίοι ισχυρίζονταν ότι
ήταν πνευματικά υγιείς, ενώ παράλληλα θεωρούσαν τους τελώνες

και τους Εθνικούς ότι χάνονταν από τις ασθένειες της ψυχής. Δεν

ήταν λοιπόν καθήκον Του, σαν γιατρός, να πηγαίνει στην τάξη των

ανθρώπων που είχαν ανάγκη της βοήθειάς Του·

Αλλά παρόλο οι Φαρισαίοι είχαν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους,

στην πραγματικότητα βρίσκονταν σε χειρότερη μοίρα από εκείνους

που περιφρονούσαν. Οι τελώνες δεν ήταν τόσο φαντασμένοι, ούτε

είχαν καμιά μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους.Για αυτό και επηρεάζον-

ταν ευκολότερα από την αλήθεια. Ο Ιησούς είπε στους ραβίνους:

«Υπάγετε δε και μάθετε τι είναι, «έλεον θέλω και ουχί θυσίαν,»

δείχνοντάς τους μ” αυτό ότι ενώ ισχυρίζονταν ότι ερμηνεύουν το
λόγο του Θεού, αγνοούσαν τελείως το πνεύμα του.

Οι Φαρισαίοι πρός στιγμή αποστομώθηκαν, αλλά προσκολλήθη-

καν ακόμη πιο πολύ στην εχθρότητά τους. Πήγαν κατόπιν στους

μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή και προσπάθησαν να στρέψουν

εκείνους εναντίον του Σωτήρα. Οι Φαρισαίοι δεν είχαν παραδεχτε-

ί την αποστολή του Βαπτιστή. Είχαν σχολιάσει με περιφρόνηση

την ασκητική ζωή του, τις απλές συνήθειές του, τα χοντροκομμένα

ρούχα του και τον αποκάλεσαν φανατικό. Επειδή κατήγγειλε την

υποκρισία τους, αντέδρασαν στα λόγια του και προσπάθησαν να

ξεσηκώσουν το λαό εναντίον του. Το Πνεύμα του Θεού είχε επη-

ρεάσει τις καρδιές των χλευαστών, αποκαλύπτοντας την αμαρτία

τους. Αυτοί όμως απέρριψαν τη συμβουλή του Θεού και δήλωσαν

ότι ο Ιωάννης διακατεχόταν από πονηρό πνεύμα.

Τώρα που ο Ιησούς συναναστρεφόταν με το λαό, τρώγοντας

και πίνοντας στα τραπέζια τους, Τον κατηγόρησαν για λαίμαργο

και οινοπότη. Εκείνοι που Τον κατηγορούσαν ήταν οι ίδιοι ένοχοι.

΄Οπως ο Σατανάς συκοφάντησε το Θεό αποδίδοντάς Του τις δικές
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του ιδιότητες, έτσι και οι αγγελιοφόροι του Κυρίου συκοφαντήθη-

καν από αυτούς τους πονηρούς ανθρώπους.

Οι Φαρισαίοι δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν ότι ο Ιησούς έτρω-

γε με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς με σκοπό να φέρει το

φώς του Ουρανού σε αυτούς που ζούσαν στο σκοτάδι. Δεν ήθε-

λαν να δουν ότι κάθε λόγος που έβγαινε από τα χείλη του θεϊκού [245]

Δασκάλου ήταν ζωντανός σπόρος που θα φύτρωνε και θα καρπο-

φορούσε για τη δόξα του Θεού. ΄Ηταν αποφασισμένοι να μη δεχτούν

το φώς. Παρόλο ότι αντιστέκονταν στην αποστολή του Βαπτιστή,

ήταν τώρα έτοιμοι να ζητήσουν τη φιλία των μαθητών του με την

ελπίδα να εξασφαλίσουν τη συνεργασία τους εναντίον του Χριστού.

Ισχυρίζονταν ότι ο Ιησούς εκμηδένιζε τις αρχαίες παραδόσεις και

έφερναν σε αντίθεση την αυστηρή ευσέβεια του Βαπτιστή με τη

διαγωγή του Ιησού που έπαιρνε μέρος στα συμπόσια των τελωνών

και των αμαρτωλών.

Την εποχή εκείνη, οι μαθητές του Ιωάννη ήταν πολύ λυπημένοι.

΄Ηταν ακριβώς πριν επισκεφθούν τον Ιησού με την ερώτηση του

Ιωάννη. Ο αγαπημένος τους δάσκαλος ήταν στη φυλακή και αυ-

τοί περνούσαν πένθιμες μέρες. Ο Ιησούς δεν έκανε την παραμικρή

προσπάθεια να ελευθερώσει τον Ιωάννη και μάλιστα έδειχνε σαν να

αμφισβητούσε τη διδασκαλία του. Αν ο Ιωάννης ήταν σταλμένοςα-

πό το Θεό, τότε γιατί ο Ιησούς και οι μαθητές Του ακολουθούσαν

διαφορετική πορεία·

Οι μαθητές του Ιωάννη δεν είχαν σαφή αντίληψη για το έργο

του Χριστού. Σκέφτηκαν ότι οι κατηγορίες των Φαρισαίων μπορεί

να μην ήταν εντελώς αβάσιμες. Οι ίδιοι τηρούσαν πολλούς από τους

κανονισμούς που είχαν θεσπίσει οι ραβίνοι και μάλιστα ήλπιζαν να

δικαιωθούν με τα έργα του νόμου. Η νηστεία για τους Ιουδαίους α-

ποτελούσε μια άξια πράξη και οι πιο αυστηροί από αυτούς νήστευαν

δύο φορές την εβδομάδα. Οι Φαρισαίοι και οι μαθητές του Ιωάννη

νήστευαν όταν οι μαθητές ήρθαν και ρώτησαν τον Ιησού: «Διατί

ημείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθηταί Σου δεν

νηστεύουσι·»

Ο Ιησούς τους απάντησε με μεγάλη στοργή. Δεν προσπάθησε

να τους διορθώσει τη λαθεμένη αντίληψη που είχαν για τη νηστε-

ία, αλλά θέλησε να τους δώσει μια ορθή ενημέρωση της αποστολής

Του. Χρησιμοποίησε την ίδια εικόνα που ο Βαπτιστής είχε χρησιμο-

ποιήσει στη μαρτυρία που έδωσε για τον Ιησού. Ο Ιωάννης είχε πει:
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«΄Οστις έχει την νύμφην, είναι νυμφίος ο δε φίλος του νυμφίου, ο ι-

στάμενος και ακούων Αυτόν, χαίρει καθ” υπερβολήν δια την φωνήν
του νυμφίου. Λύτη λοιπόν η χαρά η ιδική μου επληρώθη.» (Ιωάν.

3:29.) Οι μαθητές του Ιωάννη δεν μπορούσαν να μη θυμηθούν τα

λόγια του δασκάλου τους όταν συνεχίζοντας το ίδιο παράδειγμα,

ο Ιησούς πρόσθεσε: «Μήπως δύνασθε να κάμητε τους υιούς του

νυμφώνος να νηστεύωσιν, ενόσω είναι μετ” αυτών ο νυμφίος· »[246]

Ο ΄Αρχοντας του Ουρανού βρίσκονταν μεταξύ του λαού Του.

Το πιο μεγάλο δώρο του Θεού είχε προσφερθεί στον κόσμο. Χαρά

στους φτωχούς γιατί ήρθε να τους κάνει κληρονόμους της βασιλε-

ίας Του. Χαρά στους πλούσιους γιατί θα τους δίδασκε πως να εξα-

σφαλίσουν αιώνια πλούτη. Χαρά στους αμόρφωτους γιατί θα τους

καθιστούσε σοφούς για σωτηρία. Χαρά στους μορφωμένους γιατί

θα τους αποκάλυπτε ανώτερα μυστήρια από ότι αυτοί μπορούσαν

να βυθομετρήσουν. Αλήθειες κρυμμένες από καταβολής κόσμου θα

αποκαλύπτονταν στους ανθρώπους με την αποστολή του Σωτήρα.

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε χαρεί που είδε το Σωτήρα. Τι ευ-

καιρία αγαλλίασης για τους μαθητές να έχουν το προνόμιο να βα-

δίζουν και να συνομιλούν με τη Μεγαλειότητα του Ουρανού! Δεν

ήταν καιρός για αυτούς να πενθούν και να νηστεύουν. ΄Επρεπε να α-

νοίξουν την καρδιά τους να δεχτούν το φώς της δόξας Του,ώστε να

μπορέσουν να το μεταδώσουν σε αυτούς που κάθονται στο σκότος

και στη σκιά του θανάτου.

Με τα λόγια αυτά, ο Ιησούς τους είχε παρουσιάσει μια λαμπρή

εικόνα, αλλά μέσα σε αυτή βρίσκονταν και μια καταθλιπτική σκι-

ά, την οποία μόνο τα δικά Του μάτια διέκριναν. Είπε: «Θέλουσιν

όμως ελθεί ημέραι, όταν αφαιρεθή απ” αυτών ο νυμφίος και θέλουσι
νηστεύσει εν εκείναις ταις ημέραις.» ΄Οταν θα έβλεπαν τον Κύριό

τους προδομένο και σταυρωμένο, οι μαθητές θα πενθούσαν και θα

νήστευαν. Τα τελευταία Του λόγια στο ανώγειο ήταν αυτά: «Ο-

λίγον έτι, και δεν Με βλέπετε και πάλιν ολίγον, και θέλετε Με ιδεί.

. . . Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι σείς θέλετε κλαύσει και θρη-

νήσει, ο δε κόσμος θέλει χαρή και σείς θέλετε λυπηθή η λύπη σας

όμως θέλει μεταβληθή εις χαράν.» (Ιωάν. 16:19, 20.)

΄Οταν ο Χριστός θα έβγαινε από τον τάφο, η λύπη τους θα

μεταβάλλονταν σε χαρά. Μετά την ανάληψή Του θα απουσίαζε σω-

ματικά. Μέσω όμως του Παρακλήτου, θα ήταν και πάλι μαζί τους

ώστε δεν ήταν ανάγκη να περνούν τον καιρό τους πενθώντας. Σε
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αυτό ακριβώς απέβλεπε ο Σατανάς. ΄Ηθελε να δώσουν οι μαθητές

στον κόσμο την εντύπωση ότι εξαπατήθηκαν και απογοητεύθηκαν.

΄Επρεπε να ατενίσουν με πίστη το ουράνιο αγιαστήριο όπου ο Ιη-

σούς θα λειτουργούσε για αυτούς. ΄Επρεπε να ανοίξουν τις καρδιές

τους στο ΄Αγιο Πνεύμα, τον αντιπρόσωπό Του και να χαίρονται στο

φώς της παρουσίας Του. ΄Ομως, θα έρχονταν ημέρες πειρασμών και

διωγμών, όταν θα αντιμετώπιζαν τους κυρίαρχους του κόσμου και

τους αρχηγούς της βασιλείας του σκότους. ΄Οταν ο Χριστός δεν [247]

θα ήταν προσωπικά μαζί τους και δεν θα μπορούσαν να διακρίνουν

τον Παράκλητο, τότε θα ήταν ο καιρός για νηστεία.

Οι Φαρισαίοι ζητούσαν να εξυψωθούν τηρώντας αυστηρά τους

τύπους, ενώ οι καρδιές τους ήταν γεμάτες από φθόνο και αντα-

γωνισμό. Η Γραφή λέει: «Ιδού, νηστεύετε δια δίκας και έριδας και

γρονθίζετε ασεβώς μη νηστεύετε καθώς την σήμερον, δια να ακου-

σθή άνωθεν η φωνή σας. Τοιαύτη είναι η νηστεία την οποίαν Εγώ

έκλεξα· Να ταλαιπωρή ο άνθρωπος την ψυχήν αυτού μίαν ημέραν·

Να κλίνη την κεφαλήν αυτού ως σπαρτόν, και να υποστρώνη σάκ-

κον και στάκτην εις εαυτόν· Νηστείαν θέλεις ονομάσει τούτο, και

ημέραν δεκτήν εις τον Κύριον·» (Ης. 58:4, 5.)

Η πραγματική νηστεία δεν είναι απλώς μία τυπική πράξη. Η

Γραφή περιγράφει τη νηστεία όπως τη θέλει ο Θεός: «Το να λύης

τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύης τα βαρέα φορτία, το να

αφίνης ελευθέρους τους καταδεδυναστευομένους, και το να συντρι-

βής πάντα ζυγόν.» «Να ανοίγης την ψυχήν σου πρός τον πεινώντα

και ευχαριστής την τεθλιμμένην ψυχήν.» (Εδ. 6, 10.) Εδώ παρου-

σιάζεται το πραγματικό πνεύμα και η φύση του έργου του Χριστού.

Ολόκληρη η ζωή Του ήταν μία θυσία του εαυτού Του για τη σω-

τηρία του κόσμου. Είτε νήστευε στην έρημο του πειρασμού, είτε

έτρωγε με τους τελώνες στο σπίτι του Ματθαίου, πρόσφερε πάντο-

τε τη ζωή Του για να σώσει το απολωλός. Το αληθινό πνεύμα της

ευλάβειας δεν εκδηλώνεται με οχληρό πένθος, με σωματική ταπε-

ίνωση και πολλαπλές θυσίες.Αντιθέτως, φαίνεται στη θεληματική

υποταγή μας να υπηρετήσουμε το Θεό και το συνάνθρωπο.

Συνεχίζοντας την απάντησή Του στους μαθητές του Ιωάννη,

ο Ιησούς είπε μια παραβολή: «Ουδείς βάλλει επίρραμα ιματίου νέου

επί ιμάτιον παλαιόν ει δε μη, και το νέον σχίζει, και με το παλαιόν

δεν συμφωνεί το επίρραμα το από του νέου » Η αγγελία του Ιωάν-

νη του Βαπτιστή δεν έπρεπε να συνυφανθεί με τις παραδόσεις και
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τις δεισιδαιμονίες. Η προσπάθεια της ανάμιξης της υποκρισίας των

Φαρισαίων με την ευσέβεια του Ιωάννη θα καθιστούσε πιο εμφανές

το μεταξύ τους ρήγμα.

Δεν μπορούσαν ποτέ οι αρχές της διδασκαλίας του Χριστού

να ενοποιηθούν με τους τύπους του φαρισαϊσμού. Ο Χριστός δεν

ήρθε να κλείσει το χάσμα που δημιουργήθηκε με τις διδασκαλίες

του Ιωάννη. Θα έκανε μάλλον ευκρινέστερο το διαχωρισμό μεταξύ

παλιού και νέου. Ο Ιησούς συνέχισε την απεικόνιση αυτού του γε-

γονότος λέγοντας: «Ουδείς βάζει οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς[248]

ει δε μη, ο νέος οίνος θέλει σχίσει τους ασκούς, και αυτός θέλει

εκχυθή, και οι ασκοί θέλουσι φθαρή.» Οι ασκοί που χρησιμοποιο-

ύνταν σαν δοχεία για το καινούργιο κρασί, μετά από ένα διάστημα

σκέβρωναν και τρίβονταν. Τότε γίνονταν ακατάλληλοι να ξαναχρη-

σιμοποιηθούν. Με αυτή τη γνωστή εικόνα, ο Ιησούς παρουσίασε

την κατάσταση των Ιουδαίων αρχηγών. Οι ιερείς, οι γραμματείς

και οι άρχοντες είχαν προσκολληθεί σε ένα κύκλο ιεροτελεστιών

και παραδόσεων. Οι καρδιές τους είχαν σκεβρώσει όπως τα ξερά

ασκιά του κρασιού με τα οποία τους είχε παρομοιάσει. Ενώ έμεναν

ικανοποιημένοι από την κατά γράμμα θρησκεία τους, ήταν αδύνατο

για αυτούς να γίνουν οι θεματοφύλακες της ζωντανής αλήθειας του

ουρανού. Θεωρούσαν αρκετή την ατομική τους δικαιοσύνη, και δεν

ήθελαν να εισχωρήσει κανένα νέο στοιχείο στη θρησκεία τους. Την

ευδοκία του Θεού πρός τους ανθρώπους δεν τη δέχονταν σαν κάτι

το ανεξάρτητο από αυτούς. Την συνέδεαν με την προσωπική τους

αξία και τα καλά τους έργα. Η πίστη η οποία ενεργεί με αγάπη και

καθαρίζει την ψυχή, δεν μπορεί να ενωθεί με τη θρησκεία των Φαρι-

σαίων που αποτελούταν από ιεροτελεστίες και εντολές ανθρώπων.

Η προσπάθεια να ενώσει κανείς τη διδασκαλία του Ιησού με την

καθιερωμένη θρησκεία ήταν μάταια. Η ζωντανή αλήθεια του Θεού,

σαν το κρασί που βράζει, θα έσχιζε τα παλιά και σάπια ασκιά των

φαρισαϊκών παραδόσεων.

Οι Φαρισαίοι θεωρούσαν τον εαυτό τους τόσο σοφό ώστε δεν

είχαν ανάγκη διδασκαλίας, τόσο πολύ ευθύ που να μη έχουν α-

νάγκη σωτηρίας, τόσο πολύ έντιμο που να μη έχουν ανάγκη τιμής

από το Χριστό. Ο Ιησούς απομακρύνθηκε από αυτούς για να βρει

άλλους που θα δέχονταν το μήνυμα του Ουρανού. Στους αμαθε-

ίς ψαράδες, στον τελώνη της αγοράς, στη γυναίκα της Σαμάρειας,

στους κοινούς ανθρώπους που Τον άκουγαν με ευχαρίστηση, βρήκε



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 28—Ο ΛΕΥΙ-ΜΑΤΘΑΙΟΣ 269

τα νέα Του ασκιά για το νέο κρασί. Τα όργανα που θα μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για το έργο του Ευαγγελίου είναι οι ψυχές που

με ευχαρίστηση δέχονται το θεόσταλτο φώς. Αυτοί είναι οι αντι-

πρόσωποί Του που θα γνωστοποιήσουν τη γνώση της αλήθειας

στον κόσμο. Αν με τη χάρη του Χριστού ο λαός Του μεταβληθεί

σε νέα ασκιά, Εκείνος θα τα γεμίσει με νέο κρασί.

Η διδασκαλία του Χριστού, αν και παρομοιάζεται με το νέο

κρασί, δεν είναι διδασκαλία νέα, αλλά η αποκάλυψη της διδασκα-

λίας εκείνης που είχε δοθεί από την αρχή. Για τους Φαρισαίους

όμως η αλήθεια του Θεού είχε χάσει την αρχική της σημασία και

την έλξη που είχε. Για αυτούς η διδαχή του Χριστού ήταν σχε-

δόν κάτι το καινούργιο από κάθε άποψη και δεν μπορούσαν να την [249]

αναγνωρίσουν και να την παραδεχθούν.

Ο Χριστός είπε: «Ουδείς αφού πίη οίνον παλαιόν, θέλει ευθύς

νέον διότι λέγει, ο παλαιός είναι καλύτερος.» ΄Ολη η αλήθεια που

δόθηκε στον κόσμο από τους πατριάρχες και τους προφήτες παρου-

σιάζεται με μια νέα ομορφιά στα λόγια του Χριστού. Οι γραμματείς

και οι Φαρισαίοι δεν ήθελαν να γευτούν το πολύτιμο νέο κρασί.

Αν δεν απαλλάσσονταν από τις παλιές παραδόσεις, τα έθιμα και

τις συνήθειές τους, δεν θα υπήρχε τόπος στο νου ή στην καρδιά

τους για τις διδασκαλίες του Χριστού. Παρέμεναν προσκολλημένοι

στο νεκρό τυπικισμό και αποστράφηκαν στη ζώσα αλήθεια και στη

δύναμη του Θεού.

Αυτό επέφερε την καταστροφή των Ιουδαίων και αυτό θα επι-

φέρει την καταστροφή πολλών ψυχών στις ημέρες μας. Χιλιάδες

ανθρώπων κάνουν το ίδιο λάθος που έκαναν οι Φαρισαίοι που στη-

λίτευσε ο Χριστός στο συμπόσιο του Ματθαίου. Για να μη αναγκα-

στούν να αρνηθούν κάποια προσφιλή τους άποψη ή να απορρίψουν

κάποια γνώμη τους που τους έχει γίνει είδωλο, πολλοί αρνούνται

την αλήθεια που προέρχεται από τον Πατέρα των φώτων. Στηρίζον-

ται στον εαυτό τους, εξαρτώνται από την προσωπική τους σοφία

και δεν αντιλαμβάνονται την πνευματική τους ένδεια. Επιμένουν

να σωθούν με ένα τέτοιο τρόπο που θα τους κάνει ικανούς να

κάνουν ένα σπουδαίο έργο. ΄Οταν βλέπουν ότι δεν υπάρχει τρόπος

να συμπεριλάβουν το «εγώ» στο έργο τους, τότε απορρίπτουν την

προσφερόμενη σωτηρία.

Μια τυπολατρική θρησκεία δεν μπορεί να οδηγήσει ποτέ τις ψυ-

χές στο Χριστό, γιατί είναι θρησκεία χωρίς αγάπη και χωρίς Χρι-
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στό. Η προσευχή ή η νηστεία που γίνεται με πνεύμα αυτοδικαίωσης

είναι βδέλυγμα στα μάτια του Θεού. Η μεγαλόπρεπη λατρευτική

συνάθροιση, ο κύκλος των θρησκευτικών ιεροτελεστιών, η επίπλα-

στη ταπεινοφροσύνη, η επιβλητική θυσία δηλώνουν ότι εκείνος που

κάνει αυτά τα πράγματα θεωρεί τον εαυτό του δίκαιο και τιτλούχο

του Ουρανού. Αυτό είναι όμως απάτη. Με τα δικά μας έργα δεν

μπορούμε ποτέ να εξαγοράσουμε τη σωτηρία.

΄Οπως συνέβαινε στις ημέρες του Χριστού, έτσι συμβαίνει και

στην εποχή μας. Οι σύγχρονοι Φαρισαίοι δεν αναγνωρίζουν την

πνευματική τους ένδεια. Σε αυτούς στέλνεται η προειδοποίηση:

«Διότι λέγεις, ΄Οτι πλούσιος είμαι, και επλούτισα, και δεν έχω

χρείαν ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι σύ είσαι ο ταλαίπωρος, και

ελεεινός, και πτωχός, και τυφλός, και γυμνός συμβουλεύω σε να[250]

αγοράσης παρ” Εμού χρυσίον δεδοκιμασμένον εκ πυρός, δια να
πλουτίσης και ιμάτια λευκά, δια να ενδυθής, και να μη φανερωθή

η αισχύνη της γυμνότητός σου.» (Αποκ. 3:17, 18.) Πίστη και α-

γάπη είναι «ο χρυσός ο δεδοκιμασμένος εκ πυρός.» Για πολλούς ο

χρυσός τους μαύρισε και ο πολύτιμος θησαυρός τους χάθηκε. Η

δικαιοσύνη του Χριστού είναι για αυτούς ένας αφόρετος χιτώνας,

μια ανέγγιχτη πηγή. Σε αυτούς απευθύνονται τα λόγια: «Πλήν έχω

τι κατά σου, διότι την αγάπην σου την πρώτην αφήκας. Ενθυμού

λοιπόν πόθεν εξέπεσες, και μετανόησον, και κάμε τα πρώτα έργα ει

δε μη, έρχομαι πρός σε ταχέως, και θέλω κινήσει την λυχνίαν σου

εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσης.» (Αποκ. 2:4, 5.)

«Θυσίαι του Θεού είναι πνεύμα συντετριμμένον καρδίαν συν-

τετριμμένην και τεταπεινωμένην, Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει.»

(Ψαλμ. 51:17.) Ο άνθρωπος πρέπει να απαλλαγεί από το εγώ για να

μπορέσει να γίνει ένας πιστός οπαδός του Ιησού, με όλη τη σημασία

της λέξης. ΄Οταν απαρνείται τον εαυτό του, τότε ο Κύριος μπορεί

να τον κάνει νέο πλάσμα. Τα καινούργια ασκιά μπορούν να συγ-

κρατήσουν καινούργιο κρασί. Η αγάπη του Χριστού θα ζωογονήσει

τον πιστό με νέα ζωή. Ο χαρακτήρας του Χριστού θα φανερωθεί

στο πρόσωπο εκείνου που ατενίζει στον Αρχηγό και Τελειωτή της

πίστης μας.[251]
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ΤοΣάββατο καθιερώθηκε τον καιρό της Δημιουργίας. Δόθηκε

στον άνθρωπο «ότε τα άστρα της αυγής έψαλλον ομού, και πάντες

οι υιοί του Θεού ηλάλαζον.» (Ιώβ 38:7.) Η ειρήνη βασίλευε στον

κόσμο γιατί η Γή βρίσκονταν σε αρμονία με τον Ουρανό. «Και είδεν

ο Θεός πάντα όσα εποίησε και ιδού ήσαν καλά λίαν» και αναπαύθηκε

ικανοποιημένος για το ολοκληρωμένο έργο Του. (Γέν. 1:31.)

Επειδή αναπαύθηκε το Σάββατο, «ευλόγησεν ο Θεός την η-

μέραν την εβδόμην και ηγίασεν αυτήν» (Γέν. 2:3,) δηλαδή την έθε-

σε κατά μέρος για αγίαχρήση. Την πρόσφερε στον Αδάμ σαν ημέρα

αργίας. ΄Ηταν αναμνηστικό του έργου της δημιουργίας και ένα δείγ-

μα της δύναμης του Θεού και της αγάπης Του. Η Αγία Γραφή λέει:

«Αξιομνημόνευτα έκαμε τα θαυμάσια Αυτού.» «Τα αόρατα Αυτού

βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιη-

μάτων, η τε αΐδιος Αυτού δύναμις και η θειότης.» (Ψαλμ. 111:4,

Ρωμ. 1:20.)

Ο Υιός του Θεού δημιούργησε τα πάντα. «Εν αρχή ήτο ο Λόγος,

και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ. . . . Πάντα δι” Αυτού έγειναν και
χωρίς Αυτού δεν έγεινεν ουδέ έν το οποίον έγεινε.» (Ιωάν. 1:13.)

Αφού το Σάββατο είναι αναμνηστικό του έργου της δημιουργίας,

είναι επίσης απόδειξη της αγάπης και της δύναμης του Χριστού.

Το Σάββατο στρέφει τις σκέψεις μας στη φύση και μας φέρ-

νει σε επαφή με το Δημιουργό. Στο κελάηδημα των πουλιών, στο

θρόισμα των φύλλων και στο φλοίσβο της θάλασσας μπορούμε α-

κόμη να διακρίνουμε τη φωνή που μιλούσε στον Αδάμ μέσα στην

Εδέμ κατά το δειλινό. Καθώς διακρίνουμε τη δύναμή Του στη φύση,

βρίσκουμε ανακούφιση, γιατί ο λόγος που δημιούργησε τα πάντα ε-

ίναι εκείνος που δίνει ζωή στην ψυχή. «Διότι ο Θεός ο ειπών να

λάμψη φώς εκ του σκότους, είναι όστις έλαμψεν εν ταις καρδίαις

ημών πρός φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του

προσώπου του Ιησού Χριστού.» (Β” Κορ. 4:6.)
Η ίδια σκέψη μύησε τον ακόλουθο ψαλμό: [252]

271



272 Η Ζωη Τοψ Χριστου

«Διότι με εύφρανας, Κύριε, εν τοις ποιήμασί Σου

Θέλω αγάλλεσθαι εν τοις έργοις των χειρών

Σου Πόσο μεγάλα είναι τα έργα Σου, Κύριε!

Βαθείς είναι διαλογισμοί Σου σφόδρα.»

(Ψαλμ. 92:4, 5.)

Και το ΄Αγιο Πνεύμα διακηρύττει με τον προφήτη Ησαΐα: «Με

τίνα λοιπόν θέλετε εξομοιώσει τον Θεόν· ΄Η τι ομοίωμα θέλετε

προσαρμόσει εις Αυτόν· Δεν εγνωρίσατε· Δεν ηκούσατε· Δεν α-

νηγγέλθη πρός εσάς εξ αρχής· Δεν εννοήσατε από καταβολής της

γής· Αυτός είναι ο καθήμενος επί τον γύρον της γής, και οι κάτοικοι

αυτής είναι ως ακρίδες ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα,

και εξαπλώνων αυτούς ως σκηνήν πρός κατοίκησιν. ... Με τίνα λοι-

πόν θέλετε Με εξομοιώσει, και θέλω εξισωθή· Λέγει ο ΄Αγιος. Ση-

κώσατε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ίδετε, τις εποίησε ταύτα· ο

εξάγων το στράτευμα αυτών κατ” αριθμόν ο ονομαστί καλών ταύτα
πάντα εν τη μεγαλειότητι της δυνάμεως Αυτού, διότι είναι ισχυρός

εις εξουσίαν, δεν λείπει ουδέν. Διατί λέγεις, Ιακώβ, και λαλείς, Ισ-

ραήλ, η οδός μου είναι κεκρυμμένη από του Κυρίου, και η κρίσις

μου παραμελείται υπό του Θεού· Δεν εγνώρισας· δεν ήκουσας, ότι

ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο Ποιητής των άκρων της γής δεν α-

τονεί και δεν αποκάμνει· . . . Δίδει ισχύν εις τους ητονισμένους,

και αυξάνει την δύναμιν εις τους αδυνάτους. . . . Μη φοβού διότι

Εγώ είμαι μετά σου μή τρόμαζε διότι Εγώ είμαι ο Θεός σου σε

ενίσχυσα μάλιστα σε εβοήθησα μάλιστα σε υπερασπίσθην δια της

δεξιάς της δικαιοσύνης Μου. Εις Εμέ εμβλέψατε και σώθητε, πάντα

τα πέρατα της γής διότι Εγώ Είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος.»

(Ης. 40:18-29, 41:10, 45:22.) Αυτό το μήνυμα είναι γραμμένο στη

φύση και έχει καθιερωθεί το Σάββατο για να μας το υπενθυμίζει.

΄Οταν ο Κύριος διέταξε τους Ισραηλίτες να αγιάζουν τα Σάββατά

Του, είπε: «Και ας ήναι μεταξύ Εμού και υμών σημείον, ώστε να

γνωρίζητε ότι Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας.» (Ιεζ. 20:20.)

Το Σάββατο ενσωματώθηκε στο νόμο ο οποίος δόθηκε στο

όρος Σινά. Αυτή όμως δεν ήταν η πρώτη φορά που έγινε γνωστό

σαν ημέρα ανάπαυσης. Ο λαός του Ισραήλ το γνώριζε πριν έρθει

στο όρος Σινά. Στην πορεία τους προς τα εκεί, οι Ισραηλίτες ήδη

φύλαγαν το Σάββατο. ΄Οταν μερικοί το βεβήλωσαν, ο Κύριος τους



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 29—ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 273

επέπληξε με τα λόγια: «΄Εως πότε δεν θέλετε να φυλάττητε τας

εντολάς Μου·» (΄Εξ. 16:28.) [253]

ΤοΣάββατο δεν ήταν μόνο για τον λαό του Ισραήλ, αλλά και για

τον υπόλοιπο κόσμο. Είχε γνωστοποιηθεί στον άνθρωπο μέσα στην

Εδέμ και όπως όλες οι εντολές του δεκαλόγου, έχει μόνιμη ισχύ.

Για το νόμο του οποίου αποτελεί μέρος η τετάρτη εντολή, ο Χριστός

διακήρυξε: «΄Εως αν παρέλθη ο ουρανός και η γή, ιώτα έν, ή μία

κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου.» (Ματθ. 5:18.) Ενώσω

διατηρούνται ο Ουρανός και η Γη, το Σάββατο θα εξακολουθεί

να υφίσταται σαν σημείο της δύναμης του Δημιουργού. ΄Οταν ο

κήπος της Εδέμ θα ξαναπροβάλει σε αυτή τη Γή, η αγία ημέρα της

ανάπαυσης του Θεού θα τιμάται από όλους κάτω από τον ΄Ηλιο.

«Από Σαββάτου έως άλλου» οι κάτοικοι της ένδοξης νέας Γής θα

έρχονται «δια να προσκυνούν ενώπιον Μου, λέγει Κύριος.» (Ης.

66:23.)

Κανένας άλλος θεσμός που δόθηκε στους Ιουδαίους δεν προ-

ορίζονταν να τους ξεχωρίζει με τέτοιο ευδιάκριτο τρόπο από τα

γύρω έθνη, όσο το Σάββατο. Ο Θεός πρόβλεψε η τήρησή Του

να τους ξεχωρίζει σαν προσκυνητές Του. Θα ήταν το σημείο του

διαχωρισμού τους από την ειδωλολατρία και της ένωσής τους με

το Θεό. Προκειμένου όμως να τηρήσουν το Σάββατο άγιο, οι άν-

θρωποι έπρεπε οι ίδιοι να είναι άγιοι. Μέσω της πίστης έπρεπε να

συμμετέχουν στη δικαιοσύνη του Χριστού. ΄Οταν έδωσε στον λαό

του Ισραήλ την εντολή «Ενθυμού την ημέραν του Σαββάτου, δια

να αγιάζης αυτήν,» ο Κύριος τους είχε πεί ακόμη: «΄Ανδρες άγιοι

θέλετε είσθαι εις Εμέ.» (΄Εξ. 20:8, 22:31.) Μόνο έτσι το Σάββατο

θα ξεχώριζε τους υιούς Ισραήλ ως προσκυνητές του Θεού.

Καθώς οι Ιουδαίοι απομακρύνθηκαν από το Θεό και δεν κα-

τόρθωσαν να οικειοποιηθούν τη δικαιοσύνη του Χριστού κάνοντας

χρήση της πίστης, το Σάββατο έχασε τη σημασία του για αυτούς.

Ο Σατανάς επεδίωξε να εξυψώσει τον εαυτό του και να απομα-

κρύνει τους ανθρώπους από το Χριστό. ΄Ετσι εργάστηκεμε σκοπό

να μεταβάλει τη φύση του Σαββάτου, γιατί αυτό ήταν το σημείο

της δύναμης του Χριστού. Οι Ιουδαίοι αρχηγοί εκπλήρωσαν την

επιθυμία του Σατανά με το να επιβάλλουν στην ημέρα της ανάπαυ-

σης του Θεού ενοχλητικές απαιτήσεις. Την εποχή του Χριστού, το

Σάββατο είχε διαστρεβλωθεί τόσο ώστε η τήρησή του αντανακλο-

ύσε περισσότερο το χαρακτήρα των εγωιστικών και αυθαιρέτων
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ανθρώπων παρά τον γεμάτο αγάπη χαρακτήρα του ουράνιου Πα-

τέρα. Ουσιαστικά οι ραβίνοι παρουσίαζαν το Θεό σαν νομοθέτη

στις απαιτήσεις του οποίου ήταν αδύνατο να υπακούσουνοι άνθρω-

ποι. ΄Εκαναν τους ανθρώπους να βλέπουν το Θεό σαν τύραννο και[254]

να πιστεύουν ότι η τήρηση του Σαββάτου, έτσι όπως την απαιτούσε

ο Θεός, καθιστούσε τους ανθρώπους σκληρόκαρδους και ψυχρούς.

Το έργο του Χριστού ήταν να απαλλάξει τους ανθρώπους από τις

κακές αυτές αντιλήψεις. Αν και οι ραβίνοι Τον παρακολουθούσαν

με αμείλικτη εχθρότητα, Εκείνος όμως δεν έδωσεποτέ την εντύπω-

ση ότι συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις τους. Συνέχισε να τηρεί

το Σάββατο όπως έπρεπε σύμφωνα με το νόμο του Θεού.

΄Ενα Σάββατο, καθώς ο Σωτήρας και οι μαθητές Του επέστρε-

φαν από τον τόπο της λατρείας, πέρασαν από ένα χωράφι με ώριμα

σπαρτά. Ο Ιησούς είχε συνεχίσει το έργο Του μέχρι αργά και ενώ

διέσχιζαν τώρα το χωράφι, οι μαθητές άρχισαν να μαζεύουν στάχια

και να τα τρώνε, τρίβοντάς τα με τα χέρια τους. Οποιαδήποτε άλλη

μέρα, η πράξη αυτή δεν θα είχε κινήσει το ενδιαφέρον κανενός γιατί

όταν περνούσε κανείς μέσα από σπαρμένους αγρούς, οπωρώνες ή

αμπέλια, ήταν ελεύθερος να μαζεύει και να τρώει όσο ήθελε. (΄Ι-

δε Δευτ. 23:24-25.) Αλλά την ημέρα του Σαββάτου, η πράξη αυτή

θεωρείτο βεβήλωση. ΄Οχι μόνο το να μαζεύει κανείς στάχυα θεω-

ρούταν ένα είδος θερισμού, αλλά και το να τα τρίβει στα χέρια του

κρίνονταν ως ένα είδος αλωνίσματος. ΄Ετσι, κατά τη γνώμη των

ραβίνων, η παράβαση λογαριάζονταν διπλή.

Οι κατάσκοποι αμέσως παραπονέθηκαν στον Ιησού λέγοντας:

«Ιδού οι μαθηταί Σου πράττουσιν ότι δεν συγχωρείται να πράττηται

το Σάββατον.» (Ματθ. 12:2.)

΄Οταν Τον κατηγόρησαν για παράβαση του Σαββάτου στη Βη-

θεσδά, ο Ιησούς υπεράσπισε τον εαυτό Του βεβαιώνοντας ότι είναι

Υιός του Θεού και δηλώνοντας ότι εργάζονταν σε αρμονία με τον

Πατέρα. Τώρα που η επίθεση γίνονταν στους μαθητές, ανάφερε

στους κατηγόρους Του παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη.

Τους ανέφερε πράξεις που έγιναν το Σάββατο από εκείνους που

ασχολούντο με την υπηρεσία του Θεού.

Οι Ιουδαίοι δάσκαλοι ήταν υπερήφανοι για τις γνώσεις των Γρα-

φών που κατείχαν και η απάντηση του Σωτήρα ήταν ένας υπαινιγμός

επίπληξης για την άγνοιά τους στον τομέα των Βιβλικών Συγγραμ-

μάτων. Τους είπε: «Δεν ανεγνώσατε τι έπραξεν ο Δαβίδ, ότε επε-
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ίνασεν αυτός και οι μετ” αυτού· Πως εισήλθεν εις τον οίκον του
Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, τους οποίους δεν ε-

ίναι συγκεχωρημένον εις αυτόν να φάγη, ούτε εις τους μετ” αυτού,
ειμή εις τους ιερείς μόνους·» «Και έλεγε πρός αυτούς, το Σάββατον

έγινε δια τον άνθρωπον, ουχί ο άνθρωπος δια το Σάββατον.» «΄Η

δεν αναγνώσατε εν τω νόμω ότι εν τοις Σάββασιν οι ιερείς βεβη-

λώνουσι το Σάββατον και είναι αθώοι· Σας λέγω δε ότι εδώ είναι [255]

μεγαλύτερος του ιερού. . Διότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος

του Σαββάτου.» (Λουκ. 6:3-4, Ματθ. 12:3-8, Μάρκ. 2:28.)

Αν ήταν σωστό για το Δαβίδ να ικανοποιήσει την πείνα του

τρώγοντας από το ψωμί που είχε ξεχωριστεί για άγια χρήση, τότε

ήταν σωστό και για τους μαθητές να ικανοποιήσουν την ίδια α-

νάγκη κόβοντας στάχια τις άγιες ώρες του Σαββάτου. Εξάλλου, οι

ιερείς στο ναό εκτελούσαν περισσότερη εργασία το Σάββατο παρά

τις άλλες μέρες. Η ίδια εργασία για εγκόσμιες υποθέσεις θα ήταν

πράγματι αμαρτία. Το έργο όμως των ιερέων γίνονταν για την υ-

πηρεσία του Θεού. Εκτελούσαν τις υπηρεσίες εκείνες που έδειχναν

την απολυτρωτική δύναμη του Χριστού και η εργασία τους ήταν σε

αρμονία με το σκοπό του Σαββάτου. Τώρα, ο ΄Ιδιος ο Χριστός είχε

έρθει. Οι μαθητές, εκτελώντας το έργο του Χριστού, ασχολούνταν

με την υπηρεσία του Θεού. ΄Οτι λοιπόν ήταν αναγκαίο να γίνει για

την εκπλήρωση αυτού του έργου, επιτρεπόταννα γίνει την ημέρα

του Σαββάτου.

Ο Χριστός ήθελε να διδάξει στους μαθητές Του και στους

εχθρούς Του ότι η υπηρεσία του Θεού προηγείται από κάθε τι

άλλο. Ο σκοπός του έργου του Θεού σε αυτό τον κόσμο είναι η

απολύτρωση του ανθρώπου. Συνεπώς ότι είναι αναγκαίο να γίνει

το Σάββατο για την εκπλήρωση αυτού του έργου, είναι σύμφωνο

με το νόμο του Σαββάτου. Τέλος, ο Ιησούς έστεψε το επιχείρημά

Του, με τη δήλωση ότι ο ΄Ιδιος ήταν «Κύριος του Σαββάτου,» —

΄Ενας που είχε τεθεί πάνω από κάθε συζήτηση και από κάθε νόμο.

Ο άπειρος Κριτής αθώωσε τους μαθητές Του, στηριζόμενος στους

ίδιους νόμους τους οποίους κατηγορήθηκαν ότι παρέβαιναν.

Ο Ιησούς δεν άφησε το γεγονός να περάσει με το να απευ-

θύνει μια απλή επίπληξη στους εχθρούς Του. Δήλωσε ότι με την

τυφλότητά τους είχαν παρερμηνεύσει τον αντικειμενικό σκοπό του

Σαββάτου. Είπε: «Εάν όμως εγνωρίζετε τι είναι, «΄Ελεον θέλω και

όχι θυσίαν,» δεν ηθέλετε καταδικάσει τους αθώους.» (Ματθ. 12:7.)
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Οι πολλές άψυχες ιεροτελεστίες τους δεν μπορούσαν να αναπλη-

ρώσουν το κενό της πραγματικής εκείνης ακεραιότητας και τρυφε-

ρής αγάπης που χαρακτηρίζει πάντοτε τον αληθινό λάτρη του Θεού.

Επανειλημμένα ο Ιησούς τόνισε την αλήθεια ότι οι θυσίες μόνες

τους δεν είχαν καμιά αξία. Αυτές ήταν μέσο και όχι σκοπός. Προ-

ορισμό τους είχαν να κατευθύνουν τους ανθρώπους στο Σωτήρα

και έτσι να τους εναρμονίσουν με το Θεό. Εκείνο που εκτιμά ο Θε-

ός είναι η υπηρεσία της αγάπης. ΄Οταν αυτή λείπει, ο στερεότυπος[256]

κύκλος των τελετών αποτελεί προσβολή για Αυτόν. Το ίδιο και το

Σάββατο. Ο σκοπός του ήταν να φέρει τους ανθρώπους σε επικοι-

νωνία με το Θεό. ΄Οταν ο νους απορροφήθηκε από τις κουραστικές

ιεροτελεστίες, ο σκοπός του Σαββάτου ματαιώθηκε. Η εξωτερική

τήρησή του έμοιαζε απλώς με ειρωνεία.

΄Ενα άλλο Σάββατο, καθώς ο Χριστός έμπαινε στη συναγωγή,

είδε έναν άνθρωπο που είχε το ένα χέρι παράλυτο. Οι Φαρισαίοι

Τον παρακολουθούσαν, περίεργοι να δουν τί θα έκανε. Ο Σωτήρας

ήξερε καλά ότι θεραπεύοντας το Σάββατο, θα θεωρούταν παρα-

βάτης. Παρόλα αυτά δεν δίστασε να γκρεμίσει τον τοίχο των παρα-

δοσιακών απαιτήσεων που αποτελούσε φραγμό για το Σάββατο. Ο

Ιησούς ζήτησε από τον πάσχοντα να πλησιάσει και έπειτα ρώτησε:

«Είναι συγκεχωρημένον εν Σαββάτω να αγαθοποιήση τις, ή να κα-

κοποιήση· να σώση ψυχήν, ή να θανατώση·» Οι Ιουδαίοι είχαν ένα

γνωμικό ότι αν δεν έκαναν το καλό όταν είχαν την ευκαιρία, ήταν το

ίδιο σαν να έκαναν το κακό. Η παράληψη να σώσει κανείς μια ψυχή

ισοδυναμούσε με φόνο. ΄Ετσι ο Ιησούς αντιμετώπισε τους ραβίνους

πάνω στο δικό τους έδαφος. «Οι δε εσιώπων. Και περιβλέψας αυ-

τούς μετ” οργής, λυπούμενος δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών,
λέγει πρός τον άνθρωπον, ΄Εκτεινον την χείρα σου. Και εξέτεινε

και απεκατεστάθη η χείρ αυτού υγιής ως η άλλη.» (Μάρκ. 3:4, 5.)

΄Οταν Τον ρώτησαν: «Συγχωρείται τάχα να θεραπεύη τις εν

Σαββάτω·» ο Ιησούς απάντησε: «Τις άνθρωπος από σας θέλει ε-

ίσθαι, όστις έχων πρόβατον έν, εάν τούτο πέση εν τω Σαββάτω

εις λάκκον, δεν θέλει πιάσει και σηκώσει αυτό· Πόσον λοιπόν δια-

φέρει άνθρωπος προβάτου! ΄Ωστε συγχωτείται εν τω Σαββάτω να

αγαθοποιή τις.» (Ματθ. 12:10-12.)

Οι κατάσκοποι δεν τολμούσαν να απαντήσουν στον Ιησού μπρο-

στά στο πλήθος, γιατί φοβόταν μη βρεθούν σε δύσκολη θέση.

΄Ηξεραν ότι είχε πει την αλήθεια. Για να μη παραβούν τις παρα-
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δόσεις, θα άφηναν έναν άνθρωπο να υποφέρει, ενώ θα βοηθούσαν

ένα ζώο ώστε να μη υποστεί ζημιά ο ιδιοκτήτης του, παραμελών-

τας το. ΄Ετσι έδειχναν μεγαλύτερη φροντίδα για τα άλογα ζώα, παρά

για τον άνθρωπο που είναι πλασμένος κατά την εικόνα του Θεού.

Αυτό παριστάνει τον τρόπο ενεργείας όλων των ψευτοθρησκευτι-

κών συστημάτων που ξεκινώντας από την επιθυμία να εξυψώσουν

τον άνθρωπο πάνω από το Θεό, καταλήγουν να τον υποβιβάσουν

χαμηλότερα και από τα ζώα. Κάθε θρησκεία που αντιμάχεται την

υπεροχή του Θεού, στερεί τον άνθρωπο από τη δόξα την οποία

είχε στη δημιουργία και η οποία θα του αποδοθεί και πάλι με τη [257]

χάρη του Χριστού. Κάθε ψευδής θρησκεία διδάσκει στους οπαδούς

της να αδιαφορούν για τις ανάγκες, τις θλίψεις και τα δικαιώματα

του ανθρώπου. Το Ευαγγέλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στην αξία

του ανθρώπου που έχει εξαγοραστεί με το αίμα του Χριστού και

διδάσκει τρυφερή φροντίδα για τις ανθρώπινες ανάγκες και συμφο-

ρές. Ο Κύριος λέει: «Θέλω καταστήσει άνθρωπον πολυτιμότερον

υπέρ χρυσίον καθαρόν και μάλιστα άνθρωπον, υπέρ το χρυσίον του

Οφείρ.» (Ης. 13:12.)

΄Οταν ο Ιησούς στράφηκε στους Φαρισαίους με την ερώτηση

αν το Σάββατο συγχωρείται να ποιήσει κανείς αγαθές πράξεις ή να

κακοποιήσει, να σώσει ψυχή ή να θανατώσει, τους αντιμετώπισε

αναφερόμενος στις δικές τους πονηρές προθέσεις. Εκείνοι επιβου-

λεύονταν τη ζωή Του με φαρμακερό μίσος, ενώ Αυτός έσωζε τη ζωή

των ανθρώπων και έφερνε την ευτυχία στα πλήθη. ΄Ηταν καλύτερο

να φονεύει κανείς το Σάββατο όπως αυτοί σχεδίαζαν να κάνουν, ή

μήπως ήταν σωστότερο να θεραπεύσει κάποιος τον πάσχοντα, όπως

Εκείνος είχε κάνει· ΄Ηταν δικαιότερο να υποθάλπει κανείς μέσα του

εγκληματικές σκέψεις την αγία ημέρα του Κυρίου παρά να τρέφει

αγάπη η οποία εκφράζεται με έργα ευσπλαχνίας για όλους τους

ανθρώπους·

Θεραπεύοντας το χτυπημένο χέρι, ο Ιησούς καταδίκασε τη συ-

νήθεια των Ιουδαίων και επανέφερε την τετάρτη εντολή στο ύψος

όπου ο Θεός την είχε θέσει. «Ωστε συγχωρείται εν Σαββάτω να

αγαθοποιή τις,» δήλωσε καταλήγοντας. Σαρώνοντας τους παράλο-

γους περιορισμούς των Ιουδαίων, ο Χριστός τίμησε το Σάββατο,

ενώ εκείνοι που διαμαρτύρονταν για τη στάση Του στερούσαν την

αγία ημέρα του Θεού από την τιμή που πρέπει να της αποδίδεται.
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Αυτοί που ισχυρίζονται ότι ο Χριστός κατήργησε το νόμο, δι-

δάσκουν ότι ο ΄Ιδιος παραβίασε το Σάββατο και δικαιολόγησε τους

μαθητές Του που φέρθηκαν παρόμοια. Στην πραγματικότητα, και

αυτοί τηρούν την ίδιαστάση με τους φιλόψογους Ιουδαίους. Στο

σημείο αυτό έρχονται σε αντίφαση με τη μαρτυρία του ΄Ιδιου του

Χριστού ο οποίος δήλωσε: «Εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός

Μου, και μένω εν τη αγάπη Αυτού.» (Ιωάν. 15:10.) Ούτε ο Σω-

τήρας ούτε οι οπαδοί Του παραβίασαν το νόμο του Σαββάτου. Ο

Χριστός ήταν η ζωντανή εκπροσώπηση του νόμου. Η ζωή Του δεν

παρουσίασε καμιά παράβαση των αγίων εντολών. Ατενίζοντας ένα

ολόκληρο έθνος από αυτόπτες μάρτυρες που ζητούσαν αφορμή να

Τον καταδικάσουν, είχε το αδιαφιλονίκητο δικαίωμα να πει: «Τις

από σας Με ελέγχει περί αμαρτίας·» (Ιωάν. 8:46.)[258]

Ο Σωτήρας δεν ήρθε για να απορρίψει ότι οι πατριάρχες και οι

προφήτες είχαν πει επειδή Αυτός ο ΄Ιδιος είχε μιλήσει μέσωεκείνων

των αντιπροσώπων Του. Αυτός έδωσε όλες τις αλήθειες του λόγου

του Θεού. Αλλά τα ανεκτίμητα αυτά πετράδια είχαν τοποθετηθε-

ί σε κάλπικες αδαμαντοθήκες. Το πολύτιμο φώς τους κατάντησε

να υποβοηθήσει την πλάνη. Ο Θεός επιθυμούσε να τα βγάλει από

τη θέση της πλάνης και να τα τοποθετήσει πάλι στο πλαίσιο της

αλήθειας. Αυτό το έργο μόνο ένα θεϊκό χέρι θα μπορούσε να το ε-

πιτελέσει. Συμβαλλόμενη με την πλάνη, η αλήθεια εξυπηρετούσε το

σκοπό του εχθρού του Θεού και των ανθρώπων. Ο Χριστός ήρθε

να την τοποθετήσει εκεί όπου θα δόξαζε το Θεό και θα συνέβαλλε

στη σωτηρία της ανθρωπότητας.

«Το Σάββατον έγεινεν δια τον άνθρωπον, ουχί ο άνθρωπος δια

το Σάββατον,» είπε ο Ιησούς. Οι καθιερωμένοι θεσμοί από το Θεό

αποβλέπουν στο καλό της ανθρωπότητας. «Τα πάντα είναι δια σάς.»

«Είτε Παύλος, είτε Απολλώς, είπε Κηφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή,

είτε θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλλοντα τα πάντα είναι υμών σείς

δε, του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού.» (Β” Κορ. 4:15, Α” Κορ.
3:22, 23.) Το νόμο των δέκα εντολών, μέρος του οποίου αποτελεί

το Σάββατο, ο Θεός τον έδωσε στο λαό Του σαν ευλογία. Ο Μω-

υσής είπε: «Προσέταξεν εις ημάς ο Κύριος να κάμνωμεν πάντα τα

διατάγματα ταύτα, να φοβώμεθα Κύριον τον Θεόν ημών, δια να ευ-

ημερώμεν πάντοτε, δια να φυλάττη ημάς ζώντας.» (Δευτ. 6:24.) Με

τον ψαλμωδό δόθηκε στον λαό του Ισραήλ η ακόλουθη αγγελία:

«Δουλεύσατε εις τον Κύριον εν ευφροσύνη έλθετε ενώπιον Αυτού
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εν αγαλλιάσει. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός Αυτός έκαμεν

ημάς, και ουχί ημείς ημείς είμεθα λαός Αυτού, και πρόβατα της βο-

σκής Αυτού. Εισέλθετε εις τας πύλας Αυτού εν δοξολογία, εις τας

αυλάς Αυτού εν ύμνω.» (Ψαλμ. 100:2-4.) Σε εκείνους «όσοι φυ-

λάττουσι το σάββατον, ώστε να μη βεβηλώσωσιν αυτό,» ο Κύριος

δίνει τη διαβεβαίωση: «Και τούτους θέλω φέρει εις το άγιόν Μου

όρος, και θέλω ευφράνει αυτούς εν τω οίκω της προσευχής Μου.»

(Ης. 56:6, 7.)

«Διότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου.»

Αυτά τα λόγια είναι γεμάτα από διδασκαλία και παρηγοριά. Επει-

δή το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, είναι η ημέρα του Κυρίου.

Ανήκει στο Χριστό διότι «πάντα δι” Αυτού έγειναν και χωρίς Αυ-
τού δεν έγεινεν ουδέ εν το οποίον έγεινεν.» (Ιωάν. 1:3.) Εφόσον

δημιούργησε τα πάντα, δημιούργησε και το Σάββατο Εκείνος το

ξεχώρισε σαν αναμνηστική ημέρα του έργου της δημιουργίας. Δε-

ίχνει Αυτόν σαν Δημιουργό και Αγιαστή. Διακηρύττει ότι Αυτός

που δημιουργη. σε τα πάν τα στον ουρανό και στη γη και ο οποίος [259]

τα συντηρεί.

Αυτός είναι η κεφαλή της εκκλησίας και με τη δύναμη Του

έχουμε συμφιλιωθεί με το Θεό. Μιλώντας για τον λαό του Ισραήλ,

είπε: «Και τα Σάββατά Μου έδωκα έτι εις αυτούς, δια να είναι μεταξύ

Εμού και αυτών σημείον, ώστε να γνωρίζωσιν ότι Εγώ είμαι ο

Κύριος ο αγιάζων αυτούς.» (Ιεζ. 20:12.) Το Σάββατο λοιπόν είναι

ένα σημείο της δύναμης του Χριστού για να μας αγιάσει. Σαν σημείο

της αγιαστικής Του δύναμης, το Σάββατο δίνεται σε όλους όσοι

μέσω του Χριστού αποτελούν μέρος του [πνευματικού] λαού του

Ισραήλ του Θεού.

Και ο Κύριος λέει: «Εάν αποστρέψης τον πόδα σου από του

Σαββάτου, από του να κάμνης τα θελήματά σου εν τη αγία Μου

ημέρα, και ονομάζης το Σάββατον τρυφήν, αγίαν ημέραν του Κυ-

ρίου, έντιμον . . . τότε θέλεις εντρυφά εν Κυρίω» (Ης. 58:13, 14.)

Για όλους όσους δέχονται το Σάββατο σαν σημείο της δημιουργι-

κής και λυτρωτικής δύναμης του Χριστού, αυτό θα είναι μια μεγάλη

ευχαρίστηση. Βλέποντας μέσα σε αυτό το Χριστό, θα ευφραίνον-

ται μαζί Του. Το Σάββατο τους δείχνει τα έργα της δημιουργίας

σαν μια απόδειξη της ισχυρής δύναμής Του για την απολύτρωση.

Υπενθυμίζει τη χαμένη ειρήνη της Εδέμ, μιλά για την ειρήνη που ο

Σωτήρας αποκαθιστά. Κάθε αντικείμενο της φύσης επαναλαμβάνει
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την πρόσκλησή Του: «΄Ελθετε πρός Με, πάντες οι κοπιώντες και

πεφορτισμένοι, και Εγώ θέλω σας αναπαύσει.» (Ματθ. 11:28.)[260]



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 30—«ΕΚΛΕΞΕ ΔΩΔΕΚΑ»

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Μάρκ. 3:13-19,

Λουκ. 6:12-16.

«Και αναβαίνει εις όρος, και προσκαλεί όσους Αυτός ήθελε και

υπήγον πρός Αυτόν. Και έκλεξε δώδεκα, δια να ήναι μετ” Αυτού,
και δια να αποστέλλη αυτούς να κηρύττωσι.»

Κάτω από τα σκιερά δένδρα στην πλαγιά του βουνού, σε μι-

κρή απόσταση από τη θάλασσα της Γαλιλαίος ήταν το μέρος όπου

κλήθηκαν οι δώδεκα ως απόστολοι και εκεί όπου έγινε η επί του

΄Ορους Ομιλία. Τα λιβάδια και οι λόφοι ήταν τα αγαπημένα μέρη

του Ιησού. ΄Εκανε τις περισσότερες διδασκαλίες Του στο ύπαιθρο

κάτω από το γαλάζιο ουρανό, παρά μέσα στο ναό και στις συνα-

γωγές. Καμιά συναγωγή δεν μπορούσε να χωρέσει τα πλήθη που

Τον ακολουθούσαν. Αλλά δεν ήταν αυτός ο μοναδικός λόγος που

προτιμούσε να διδάσκει μέσα στα χωράφια και στα άλση. Ο Ιησούς

αγαπούσε τις σκηνές της φύσης. Για Αυτόν κάθε ήσυχος απόμερος

τόπος ήταν ένας ιερός ναός.

Κάτω από τα δένδρα της Εδέμ οι πρώτοι κάτοικοί της εξέλεξαν

το αγιαστήριο τους. Εκεί ο Χριστός είχε επικοινωνήσει με τον πα-

τέρα της ανθρώπινης φυλής. ΄Οταν διώχτηκαν από τον Παράδεισο,

οι προπάτορές μας συνέχισαν τη λατρεία τους στους αγρούς και στα

δάση. Εκεί ο Χριστός τους συναντούσε με το Ευαγγέλιο της χάρης.

Ο Χριστός ήταν Εκείνος που μίλησε με τον Αβραάμ κάτω από τις

βελανιδιές Μαμβρή, με τον Ισαάκ όταν το δειλινό πήγαινε στο χω-

ράφι για να προσευχηθεί, με τον Ιακώβ στα υψώματα της Βαιθήλ,

με το Μωυσή στα βουνά της Μαδιάμ και με τον έφηβο Δαβίδ εκεί

όπου φύλαγε τα πρόβατά του. Με την καθοδήγηση του Χριστού

επί δεκαπέντε αιώνες, ο εβραϊκός λαός άφηνε τα σπίτια του για μια

εβδομάδα κάθε χρόνο και κατοικούσαν σε σκηνές φτιαγμένες από

πράσινα κλαδιά «δένδρου ωραίου, κλάδους φοινίκων, και κλάδους

δένδρων δασέων, και ιτέας από χειμάρρου.» (Λευιτ. 23:40.) [261]

Προκειμένου να εκπαιδεύσει τους μαθητές Του, ο Ιησούς προ-

τίμησε να αποτραβηχτεί από τη σύγχυση των πόλεων στους ήσυ-
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χους αγρούς και λόφους που ταίριαζαν περισσότερο με τα μαθήματα

της αυταπάρνησης τα οποία ήθελε να τους διδάξει. Κατά τη διάρ-

κεια της διακονίας Του αγαπούσε πολύ να συγ-κεντρώνει τους αν-

θρώπους γύρω Του, κάτω από το γαλάζιο ουρανό, πάνω σε μια

χλοερή πλαγιά ή πλάι στην ακρολιμνιά. Εκεί, τριγυρισμένος από

τα έργα της δημιουργίας Του, μπορούσε να στρέψει τις σκέψεις

των ακροατών Του από το τεχνητό στο φυσικό περιβάλλον. Στην

αύξηση και ανάπτυξη της φύσης αποκαλύπτονταν οι αρχές της βα-

σιλείας Του. Υψώνοντας τα μάτια τους στους λόφους του Θεού

και παρατηρώντας τα θαυμάσια έργα των χεριών Του, οι άνθρωποι

μπορούσαν να μάθουν τα πολύτιμα μαθήματα της θεϊκής αλήθειας.

Τα στοιχεία της φύσης θα τους επαναλάμβαναν τις διδασκαλίες του

Χριστού. Το ίδιο συμβαίνει και με όσους κατευθύνονται στους α-

γρούς έχοντας το Χριστό στην καρδιά τους. Θα αισθανθούν να

περιβάλλονται από μιααγία επιρροή. Τα αντικείμενα της φύσης ε-

παναλαμβάνουν τις παραβολές του Κυρίου και τις συμβουλές Του.

Επικοινωνώντας με το Θεό στη φύση, ο νους εξυψώνεται και η

καρδιά αναπαύεται.

Τώρα θα γίνονταν τα πρώτα βήματα για τη οργάνωση της εκ-

κλησίας, η οποία μετά την αναχώρηση του Χριστού θα ήταν αντι-

πρόσωπός Του επάνω στη Γή. Δεν είχαν στη διάθεσή τους κανένα

πολυτελές αγιαστήριο, αλλά ο Σωτήρας οδήγησε τους μαθητές Του

σε ένα ήσυχο τόπο που αγαπούσε. Οι ιερές εμπειρίες εκείνης της

ημέρας συνδέθηκαν για πάντα στη σκέψη τους με την ομορφιά του

βουνού και της θάλασσας.

Ο Ιησούς κάλεσε τους μαθητές Του για να τους στείλει σαν

μάρτυρές Του να κηρύξουν σε όλο τον κόσμο τα όσα είδαν και

άκουσαν από Αυτόν. Το έργο τους ήταν το πιο σημαντικό που έχει

ανατεθεί ποτέ σε ανθρώπους και έρχεται δεύτερο μόνο μετά από το

έργο του ΄Ιδιου του Χριστού. Επρόκειτο να γίνουν συνεργάτες του

Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. ΄Οπως στην Παλαιά Διαθήκη,

οι δώδεκα πατριάρχες ήταν αντιπρόσωποι του Ισραήλ, έτσι και οι

δώδεκα απόστολοι ήταν αντιπρόσωποι της εκκλησίας του Ευαγγε-

λίου.

Ο Σωτήρας γνώριζε το χαρακτήρα των ανθρώπων που είχε επι-

λέξει. ΄Ολες οι αδυναμίες και τα λάθη τους Του ήταν γνωστά. ΄Ηξερε

τους κινδύνους από τους οποίους θα περνούσαν, τις ευθύνες που

θα επιφορτίζονταν και η καρδιά Του υπέφερε για τους εκλεκτούς[262]
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Του. Μόνος επάνω στο βουνό, κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας,

πέρασε ολόκληρη τη νύχτα προσευχόμενος γιααυτούς. Εκείνοι κοι-

μόντουσαν στους πρόποδες του βουνού. Μόλις άρχισε να χαράζει,

τους κάλεσε να έρθουν κοντά Του γιατί είχε κάτι σπουδαίο να τους

πει.

Αυτοί Οι μαθητές είχαν για ένα μικρό διάστημα συνεργαστε-

ί με τον Ιησού. Ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, ο Ανδρέας, ο Πέτρος, ο

Φίλιππος, ο Ναθαναήλ και ο Ματθαίος είχαν στενότερο από τους

άλλους δεσμό μαζί Του και υπήρξαν μάρτυρες περισσοτέρων θαυ-

μάτων Του. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης βρίσκονταν ακόμη

πιο κοντά στο Χριστό. ΄Ηταν σχεδόν πάντοτε μαζί Του, παρακο-

λουθώντας τα θαύματά Του και ακούγοντας τα λόγια Του. Ο Ιω-

άννης είχε δημιουργήσει μια φιλία πιο στενή με τον Ιησού και είναι

γνωστός ως ο μαθητής που αγαπούσε ο Ιησούς. Ο Σωτήρας τους

αγαπούσε όλους, αλλά το πνεύμα του Ιωάννη ήταν πιο επιδεκτικό.

΄Ηταν ο νεότερος από τους άλλους και άνοιγε την καρδιά του στον

Ιησού με μια παιδιάστικη εμπιστοσύνη. ΄Ετσι δημιουργήθηκε μια

μεγαλύτερη συμπάθεια με το Χριστό και μέσω του Ιωάννη, ο Σω-

τήρας μετέδωσε στο λαό Του τις πιο βαθυστόχαστες πνευματικές

διδασκαλίες.

Επικεφαλής μιας από τις ομάδες που διαμοιράζονται οι απόστο-

λοι, ήταν ο Φίλιππος. ΄Ηταν ο πρώτος μαθητής στον οποίο απηύθυνε

την κατηγορηματική εντολή: «Ακολούθει Μοι.» Ο Φίλιππος ήταν

από τη Βηθσαίδά, την πατρίδα του Ανδρέα και του Πέτρου. Είχε

ακούσει τη διδασκαλία του Ιωάννη του Βαπτιστή και την αγγελία

ότι ο Χριστός ήταν ο Αμνός του Θεού. Ο Φίλιππος ήταν ειλικρινής

ερευνητής της αλήθειας, αλλά αργούσε να πιστέψει. Αν και είχε

ενωθεί με το Χριστό, ο τρόπος με τον οποίο ανακοίνωσε στο Να-

θαναήλ το Χριστό δείχνει ότι δεν ήταν απόλυτα σίγουρος για τη

θεότητα του Ιησού. Παρόλο που η φωνή από τον Ουρανό διεκήρυξε

ότι ο Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού, για το Φίλιππο Αυτός ήταν

«Ιησούς ο υιός του Ιωσήφ ο από Ναζαρέτ.» (Ιωάν. 1:45.) Πάλι,

όταν τράφηκαν οι πέντε χιλιάδες, φάνηκε η έλλειψη της πίστης του

Φιλίππου. Για να τον δοκιμάσει, ο Ιησούς τον ρώτησε: «Πόθεν

θέλομεν αγοράσει άρτους, δια να φάγωσιν ούτοι·» Η απάντηση του

Φιλίππου μάλλον φανέρωνε απιστία. «Διακοσίων δηναρίων άρτοι

δεν αρκούσιν εις αυτούς, δια να λάβει ολίγον τι έκαστος αυτών.»

(Ιωάν. 6:5,7.) Ο Ιησούς λυπήθηκε. Αν και ο Φίλιππος είχε δει τα
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έργα Του και είχε αισθανθεί τη δύναμή Του, δεν είχε πίστη. ΄Οταν

οι ΄Ελληνες ρώτησαν το Φίλιππο για τον Ιησού. Δεν εκμεταλε-[263]

ύτηκε την ευκαιρία να τους συστήσει οιο Σωτήρα, αλλα πήγε να

μιλήσει οτον Ανδρέα.Πάλι, τις τελευταίες πολύτιμες ώρες πριν απο

τη σταύρωση, τα λόγια του Φιλίππου ηταν σαν μια αποθαρρυνση

οοοναφορα την πιοτη. «Λεγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν ε-

ζευρομεν που υπάγεις καν πως δυναμεθα να εξευρωμεν την ο δον.

Λεγει προς αυτόν ο Ιησούς, Ηγω είμαι η οδος και η αλήθεια και η

ζωή ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμη δι” Ημου εάν γνωρίζε-
τε Βμε. και τον ΙΙαυ ’,.ρα Μου ηΟελετε γνωρίσει και απο του νυν

γνωρίζετε Λυτόν, και ειδι ιι Λυτόν. Λεγει προς Αυτόν ο Φίλιππος,

Κύριε, δειζον εις ημάς ιον Ιΐατερα, και αρκεί εις ημάς.» (Ιωαν Ι Ι

Σ8.) Τέτοια βραδυιηια καρδιας, τέτοια αδυναμία πίστης παρουσίαζε

ο μαΟηιης ο οποίος τρια χρονιά ηταν μαζι με τον Ιησού

Σε μεγάλη αντίθεση προς την απιστία του Φίλιππου ι ρχονταν η

παιδιαστικη εμπιστοσύνη ιου Ναθαναήλ ΛυιΟς ηταν ι ’, .νας εξαιρε-

τικά ένθερμος χαρακτήρας ιου οποίου η πιοτη στηρίζονταν επάνω

σε αόρατες πραγματικότητες Λλλ΄Ομως ο Φίλιππος ηταν μαθητευο-

μενος στο σχολείο του Χριστού και ο θείος Λασκαλος υπομονητι-

κά υπεφερε την απιστία και τη βραδύνοια του, Οταν μεσολάβησε η

επιφοίτηση του Λγιου ΙΙνεύμαιος σιους μαθητές, ο Φίλιππος μκτα-

βλήΟηκε σε δασκαλο κατα τη Οεικη δκιταΙ,η Γνώριζε περί τίνος

μιλούσε και κήρυττε με βεβαιότητα που ήπειθι ιους ακροατές του.

Ενώ ο Ιησούς ετοίμαζε τους μαθητές για τη χειροτονία ιους,

κάποιος έκανε την παρουσία του ανάμεσα τους απρόσκλητος ΙΓιαν

ο Ιούδας ο Ισκαριωτης ο οποίος ισχυρίζονταν ότι ηταν οπαδός του

Χρίστου. Τώρα παρουσιασθηκε ζηιωνιας μια θέση ανάμεσα ο το-

στενό εκείνο κύκλο των μαθητών Με μεγάλη προθυμία ι»αι φαινομι

νικη ειλικρίνεια δήλωσε -Λιδασκαλέ, Οιλω Σε ακολουθήσει όπου αν

υπαγης.» Ο Ιησούς ούτε τον απΓ.κρουσε, ούτε ιον καλοδι.χΟηκι.,

αλλα προφερι. μόνο τα θλιβερά εκείνα λόγια Λι αλωηεκι.ς ι χουοι

φωλεάς, και τα πετεινα του ουρανού κατοικίας ο δι Υιος ιου αν-

θρώπου δεν εχει που να κλίνη την κεφαλήν,» (Ματθ » Ιθ, ) Ιούδας

πίστευε οτι ο Ιησούς ηταν ο Μεσαίας, και με ιην ένωση ιου με

τους μαθητές έλπιζε να εξασφαλίσει μια υψηλή θέση στο νί,ο βα-

σίλειο Λυτή την ελπίδα σχεδίαζε να του αφαίρεσι.ι ο Ιησούς με την

ανακοίνωση της φτίοχειας ΄Ι ου.
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Οι μαθητές επιθυμούσαν να έχουν ιον Ιούδα ανάμεσα τους Ηταν

άνθρωπος με επιβλητικό παρουσιαστικό, με οζυδέρκεια και επιδε-

ξιότητα, και τον σύστησαν στον Ιησού σαν κάποιον που θα Τον [264]

βοηθούσε πολύ στο έργο Του. Με έκπληξή τους παρατήρησαν ότι

ο Ιησούς τον δέχθηκε με τέτοια ψυχρότητα.

Οι μαθητές απογοητεύθηκαν που ο Ιησούς δεν προσπάθησε να

εξασφαλίσει τη συνεργασία των Ισραηλινών αρχηγών. Νόμιζαν ότι

ήταν λάθος να μην ενισχυθεί το έργο Του,μη εξασφαλίζοντας την υ-

ποστήριξη ανθρώπων επιρροής. Αν απωθούσε τον Ιούδα, ενδόμυχα

θα αμφέβαλλαν για τη σοφία του Κυρίου τους. Η μετέπειτα ιστορία

του Ιούδα θα τους έδειχνε τον κίνδυνο που διέτρεχαν, επιτρέποντας

οποιαδήποτε κοσμικά κριτήρια να βαρύνουν την απόφαση της κα-

ταλληλότητας των ανθρώπων για το έργο του Θεού. Η συνεργασία

με ανθρώπους που επιθυμούσαν οι μαθητές να εξασφαλίσουν, θα

πρόδιδε το έργο στα χέρια των χειροτέρων εχθρών Του.

Μολαταύτα όταν ο Ιούδας ενώθηκε με τους μαθητές, δεν έμεινε

ασυγκίνητος από την ομορφιά του χαρακτήρα του Χριστού. Αι-

σθάνθηκε την επιρροή της θείας εκείνης δύναμης που προσέλκυε

τις ψυχές στο Σωτήρα. Εκείνος δεν ήρθε για να σπάσει ούτε το

συντριμμένο καλάμι ούτε ήρθε να σβήσειτο λινάρι που κρυφοκα-

ίει (ιδέ Ματθ. 12:20.)΄Ετσι, δεν θα απέκρουε αυτή την ψυχή εάν

έδειχνε έστω και το ελάχιστο ενδιαφέρον για το φώς. Ο Σωτήρας

διάβασε την καρδιά του Ιούδα. Γνώριζε το βάραθρο της αμαρτίας

στο οποίο θα βυθίζονταν ο μαθητής αν δεν λυτρώνονταν με τη χάρη

του Θεού. Συνδέοντας αυτόν τον άνθρωπο με τον εαυτό Του, τον

τοποθέτησε εκεί όπου μπορούσε μέρα με τη μέρα να τον φέρει σε

επαφή την δική Του αφίλαυτη αγάπη. Αν άνοιγε την καρδιά του στο

Χριστό, η θεία δύναμη θα απέβαλλε το δαίμονα του εγωισμού και

ο Ιούδας ακόμη θα μπορούσε να γίνει ένας υπήκοος της βασιλείας

του Θεού.

Ο Θεός δέχεται τους ανθρώπους όπως είναι, με τα ανθρώπινα

στοιχεία στο χαρακτήρα τους και τους εκπαιδεύει για την υπηρεσία

Του. Αν πειθαρχήσουν θα γίνουν μαθητές Του. Δεν εκλέγονται

λόγω της τελειότητάς τους αλλά βάσει της ατέλειά τους, έτσι ώστε

με τη γνώση και την εφαρμογή της αλήθειας, να μπορέσουν να

μεταμορφωθούν κατ” εικόνα Του με τη χάρη Του.
Ο Ιούδας είχε στη διάθεσή του τις ίδιες ευκαιρίες όπως και οι

άλλοι μαθητές. ΄Ακουσε τα ίδια πολύτιμα μαθήματα. Η εφαρμογή
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της αλήθειας την οποία ο Χριστός απαιτούσε ήταν διαφορετική από

τις επιθυμίες και τους σκοπούς του Ιούδα. Δεν ήθελε να αποβάλει[265]

τις ιδέες του για να δεχτεί τη σοφία του Ουρανού.

Με τι τρυφερότητα συμπεριφέρθηκε ο Σωτήρας πρός εκείνον

που έμελλε να γίνει ο προδότης Του! Στη διδασκαλία Του, ο Χρι-

στός τόνισε τις αρχές της φιλανθρωπίας που χτυπούσαν την απλη-

στία στις ρίζες της. Παρουσίασε στον Ιούδα την απαίσια μορφή της

πλεονεξίας. Πολλές φορές ο μαθητής κατάλαβε ότι ο χαρακτήρας

του είχε περιγράφει και η κρύφια αμαρτία του είχε αποκαλυφθεί.

Δεν ήθελε να ομολογήσει και να παραιτηθεί από την άδικη πράξη

του. ΄Ηταν ικανοποιημένος με τον εαυτό του και αντί να αντισταθεί

στον πειρασμό, συνέχισε να ακολουθεί την απατηλή του διαγωγή.

Ο Χριστός παρουσιάζονταν μπροστά του ως ένα ζωντανό παράδειγ-

μα. Θα μπορούσε να καταστεί και ο ίδιος αν επωφελούταν από την

ευκαιρία της θείας μεσιτείας και διακονίας. ΄Ομως, το ένα μετά το

άλλο τα μαθήματα δεν έβρισκαν απήχηση στα αυτιά του Ιούδα.

Ο Ιησούς δεν του έκανε καμιά δριμεία επίπληξη για την απλη-

στία του, αλλά με θεϊκή υπομονή υπέφερε για εκείνο τον πλανεμένο

άνθρωπο, δίνοντας του να καταλάβει ότι διάβαζε την καρδιά του σαν

ανοικτό βιβλίο. Του παρουσίαζε τα ωραιότερα κίνητρα για να κάνει

το σωστό. Ο Ιούδας δεν είχε καμία δικαιολογία για να απορρίψει

το φώς του Ουρανού.

Αντί να βαδίσει στο φώς, ο Ιούδας προτίμησε να διατηρήσει τα

ελαττώματά του. Υπέθαλπε πονηρές επιθυμίες, εκδικητικά πάθη,

μαύρες και απαισιόδοξες σκέψεις. Στο σημείο αυτό, ο Σατανάς α-

πέκτησε τέλεια κυριαρχία επάνω στον άνθρωπο. Ο Ιούδας έγινε

αντιπρόσωπος του εχθρού του Χριστού.

΄Οταν ήρθε σε επικοινωνία με τον Ιησού, είχε στο χαρακτήρα

του μερικές πολύτιμες ιδιότητες, που μπορούσαν να αποβούν ευλο-

γία για την εκκλησία. Αν ήθελε να σηκώσει το ζυγό του Χριστού,

θα ήταν από τους σπουδαιότερους αποστόλους. Σκλήρυνε όμως

την καρδιά του όταν του υποδείχτηκαν οι αδυναμίες του. Με υπε-

ρηφάνεια και ανταρσία διάλεξε τις δικές του εγωιστικές φιλοδοξίες.

΄Εγινε έτσι ακατάλληλος για το έργο που ο Θεός του ανέθετε να

κάνει.

΄Ολοι οι μαθητές είχαν σοβαρά ελαττώματαόταν ο Ιησούς τους

κάλεσε στην υπηρεσία Του. Ακόμη και ο Ιωάννης που ήρθε σε στε-

νότερη επαφή με τον πράο και ταπεινό Ιησού, δεν ήταν από φυσικού
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του πράος και υποτακτικός. Αυτός και ο αδελφός του ονομάστηκαν

«υιοί βροντής.» ΄Οσο ήταν με τον Ιησού, οποιοσδήποτε υπαινιγμός

γίνονταν στον Κύριό τους προκαλούσε την αγανάκτη ση και τη μα- [266]

χητικότητα τους. Θυμός, οργή, επικριτικό πνεύμα, όλα αυτά ήταν

χαρακτηριστικά του αγαπημένου μαθητή. ΄Ηταν υπερήφανος και φι-

λοδοξούσε να είναι ο πρώτος στη βασιλεία του Θεού. Μέρα με τη

μέρα, παρακολουθούσε σε αντίθεση με το δικό του βίαιο πνεύμα,

την τρυφερότητα και ανεκτικότητα του Ιησού και άκουγε τα μα-

θήματα της ταπεινοφροσύνης και υπομονής. ΄Ανοιγε την καρδιά του

στη θεία επιρροή και δεν ήταν μόνο ακροατής αλλά και εκτελεστής

των λόγων του Σωτήρα. Το εγώ κρύφτηκε στο Χριστό. ΄Εμαθε να

φέρει το ζυγό του Χριστού και να σηκώνει το φορτίο Του.

Ο Ιησούς επέπληττε, προειδοποιούσε και καθιστούσε προσε-

κτικούς τους μαθητές Του. Ο Ιωάννης και οι αδελφοί του δεν Τον

εγκατέλειψαν. Προτίμησαν τον Ιησού παρ”όλες τις επιπλήξεις Του.
Ο Ιησούς δεν τους απομάκρυνε επειδή είχαν αδυναμίες και λάθη.

Αυτοί συνέχισαν μέχρι τέλους να συμμερίζονται τις δοκιμασίες Του

και να επωφελούνται από τα μαθήματα της ζωής Του. Ατενίζοντας

στον Ιησού, κατόρθωσαν να μεταβάλλουν το χαρακτήρα τους.

Οι απόστολοι διέφεραν μεταξύ τους τόσο στις συνήθειες όσο

και στην ιδιοσυγκρασία. Εκεί βρισκόταν ο Λευί-Ματθαίος ο τε-

λώνης, ο Σίμων ο ένθερμος ζηλωτής και ανένδοτος εχθρός της

ρωμαϊκής εξουσίας, ο γενναιόδωρος και αυθόρμητος Πέτρος, ο μι-

κροπρεπής Ιούδας, ο Θωμάς με την ειλικρινή καρδιά αλλά συνεσταλ-

μένος και δειλός, ο Φίλιππος, βραδύς στην καρδιά και με κλίση πρός

την αμφιβολία, οι φιλόδοξοι τολμηροί υιοί του Ζεβεδαίου. ΄Ολοι αυ-

τοί συγκεντρώθηκαν μαζί, έχοντας τα διάφορα ελαττώματά τους

και τις έμφυτες ή επίκτητες τάσεις τους πρός το κακό. Μέσω του

Χριστού, θα έμεναν με τη χάρη Του στην οικογένεια του Θεού,

μαθαίνοντας πως να είναι ένα στην πίστη, στη διδασκαλία και στο

πνεύμα. Θα είχαν τις δοκιμασίες τους, τις δυσαρέσκειές τους, τις

διχογνωμίες τους. ΄Οσο όμως ο Χριστός θα κατοικούσε στην καρ-

διά, δεν μπορούσαν να υπάρξουν ρήγματα. Η αγάπη Του θα τους

έκανε να αγαπούν ο ένας τον άλλον. Τα μαθήματα του Δασκάλου

θα τους οδηγούσαν να λύσουν αρμονικά όλες τις διαφορές τους,

να ενωθούν μεταξύ τους μέχρι που να αποκτήσουν το ίδιο φρόνημα

και την ίδια κρίση. Ο Χριστός είναι το μεγάλο επίκεντρο. Αυτοί θα
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πλησίαζαν ο ένας τον άλλον με τον ίδιο τρόπο που πλησίαζαν το

κέντρο τους.

΄Οταν ο Ιησούς τελείωσε τις οδηγίες Του στους μαθητές, συγ-

κέντρωσε τη μικρή ομάδα κοντά Του, γονάτισε στο μέσο τους και,[267]

τοποθετώντας τα χέρια Του επάνω στα κεφάλια τους, προσευχήθη-

κε αφιερώνοντάς τους στο ιερό Του έργο. ΄Ετσι οι μαθητές του

Χριστού χειροτονήθηκαν για τη διακονία του Ευαγγελίου.

Για αντιπροσώπους Του μεταξύ των ανθρώπων ο Χριστός δεν

διάλεξε αναμάρτητους αγγέλους, αλλά ανθρώπινες υπάρξεις, αν-

θρώπους ομοιοπαθείς με εκείνους που επιδιώκουν να σώσουν. Ο

΄Ιδιος ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση για να μπορέσει να πλη-

σιάσει την ανθρωπότητα. Η θεότητα είχε ανάγκη από την ανθρω-

πότητα επειδή απαιτείτο το θείο και το ανθρώπινο στοιχείο προ-

κειμένου να δοθεί η σωτηρία στον κόσμο. Η θεότητα χρειάζονταν

την ανθρωπότητα, ώστε η ανθρωπότητα να γίνει ένα κανάλι επικοι-

νωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Το ίδιο και με τους δούλους

και αγγελιοφόρους του Χριστού. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μια

εξωτερική και ανώτερη από αυτόν δύναμη για να αποκατασταθεί

στην εικόνα του Θεού και να αξιωθεί να κάνει το έργο Του. Αλ-

λά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται το ανθρώπινο στοιχείο. Η

ανθρωπότητα στηρίζεται στη θεία δύναμη και με την πίστη ο Χρι-

στός κατοικεί στην καρδιά. Με τη συνεργασία της θεϊκής δύναμης,

η δύναμη του ανθρώπου τελεσφορεί για το καλό.

Εκείνος που κάλεσε τους ψαράδες της Γαλιλαίας, εξακολουθεί

να καλεί τους ανθρώπους στην υπηρεσία Του. Επιθυμεί να εκδη-

λώσει τη δύναμή Του μέσω ημών, ακριβώς όπως την εκδήλωσε

μέσω των πρώτων μαθητών. ΄Οσο ατελείς και αμαρτωλοί αν είμα-

στε, ο Κύριος μας προσφέρει το προνόμιο να συνεργαστούμε μαζί

Του, να γίνουμε μαθητευόμενοι του Χριστού. Μας προσκαλεί να

δεχτούμε τη θεία διδασκαλία ώστε ενωμένοι με το Χριστό, να ε-

ίμαστε σε θέση να εκτελούμε τα έργα του Θεού.

«΄Εχομεν δε τον θησαυρόν τούτον εις οστράκινα σκεύη, δια να

ήναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού, και ουχί εξ ημών.» (Β’,

Κορ. 4:7.) Να γιατί το κήρυγμα του Ευαγγελίου ανατέθηκε σε αν-

θρώπους με λάθη και όχι σε αγγέλους. Είναι φανερό ότι η δύναμη

η οποία εργάζεται μέσω των ανθρωπίνων αδυναμιών είναι η δύναμη

του Θεού. ΄Ετσι ενθαρρυνόμαστε να πιστεύουμε ότι η δύναμη που

μπορεί να βοηθήσει άλλους αδύνατους ανθρώπους σαν και εμάς,
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μπορεί επίσης να βοηθήσει και εμάς. Εκείνοι που είναι «περιενδε-

δυμένοι ασθένειαν» πρέπει να μπορούν να «συμπαθήσουν εις τους

αγνοούντας και πλανωμένους.» (Εβρ. 5:2.) Επειδή οι ίδιοι αντιμε-

τώπισαν κινδύνους, γνωρίζουν τους κινδύνους και τις δυσκολίες

στο δρόμο τους. Για αυτό τον λόγο καλούνται να βοηθήσουν τους

άλλους που διατρέχουν τους ίδιους κινδύνους. Υπάρχουν ψυχές

που βασανίζον ται από την αμφιβολία, που καταπιέζονται από δυ- [268]

σκολίες, υστερούν στην πίστη και αδυνατούν να συλλάβουν τον

Αόρατο. ΄Ενας φίλος όμως που μπορούν να τον δουν να έρχεται εκ

μέρους του Χριστού, μπορεί να γίνει ο συνδετικός κρίκος για να

στερεώσει την ταλαντευόμενη πίστη τους στο Χριστό.

Επιβάλλεται να συνεργαστούμε με τους ουράνιους αγγέλους,

παρουσιάζοντας το Χριστό στον κόσμο. Με ασυγκράτητη σχεδόν

προθυμία οι άγγελοι περιμένουν τη συνεργασία μας, επειδή ο άν-

θρωπος πρέπει να γίνει το μέσο επικοινωνίας με το συνάνθρωπό

του. ΄Οταν παραχωρούμε τον εαυτό μας στο Χριστό με ολόψυχη

καθιέρωση, οι άγγελοι αγάλλονται που μπορούν να μιλήσουν, χρη-

σιμοποιώντας τη φωνή μας για να αποκαλύψουν την αγάπη του

Θεού. [269]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. κεφ. 5, 6 και 7.

Ο Χριστός σπάνια απομόνωνε τους μαθητές Του για να τους

μιλήσει ιδιαίτερα. Δεν διάλεγε για ακροατές Του εκείνους μόνο που

γνώριζαν το δρόμο της ζωής. Το έργο Του έγκειτο στο να πλη-

σιάσει τα πλήθη που ζούσαν στην άγνοια και στην πλάνη. ΄Εκανε

τα μαθήματα της αλήθειας κατανοητά ακόμη και στις πιο σκοτι-

σμένες διάνοιες. Αυτός ήταν η Αλήθεια. «Περιεζωσμένος την ο-

σφύν Αυτού,» με απλωμένα πάντοτε τα χέρια για να ευλογεί και με

λόγια προειδοποίησης, ικεσίας και ενθάρρυνσης προσπαθούσε να

ανυψώσει όλους όσους ήθελαν να έρθουν σε Αυτόν.

Την επί του ΄Ορους Ομιλία, αν και προοριζόταν ειδικά για τους

μαθητές, ακούστηκεαπό ένα ολόκληρο πλήθος. Μετά τη χειροτονία

των αποστόλων, ο Ιησούς πήγε μαζί τους στο ακρογιάλι. Οι άν-

θρωποι εκεί είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται από νωρίς το πρωί.

Μαζί με το συνηθισμένο πλήθος από τις πόλεις της Γαλιλαίας, ήταν

και άνθρωποι από την Ιουδαία. Δεν περιορίζονταν όμως εκεί. Υπήρ-

χαν αυτήκοοι μάρτυρες από την Ιερουσαλήμ, από την Περαία, από

τη Δεκάπολη, από την Ιδουμαία, από το μακρυνό, νοτιότερο τμήμα

της Ιουδαίας, από την Τύρο, από την Σιδώνα και τις πόλεις της

Φοινίκης στις ακτές της Μεσογείου. «Ακούσαντες όσα έπραττεν,

ήλθον πρός Αυτόν» «πλήθος πολύ . . . οίτινες ήλθον δια να ακο-

ύσωσιν Αυτόν, και να ιατρευθώσιν από των νόσων αυτών . . . διότι

δύναμις εξήρχετο παρ” Αυτού, και ιάτρευε πάντας.» (Μάρκ. 3:8,
Λουκ. 6:17-19.)

Ο χώρος που πρόσφερε η στενή παραλιακή λουρίδα δεν έφθανε

ούτε για το πλήθος ακόμη και αν στέκονταν όρθιοι. ΄Ολοι εκείνοι

όμως είχαν τον πόθο να Τον ακούσουν. Για αυτό ο Χριστός κα-

τευθύνθηκε πάλιπίσω στους πρόποδες του βουνού. Αφού έφτασε

σε ένα υψίπεδο που πρόσφερε μια ευχάριστη τοποθεσία για τη συγ-

κέντρωση του μεγάλου πλήθους, Εκείνος κάθισε στο γρασίδι. Οι

μαθητές και το πλήθος μιμήθηκαν το παράδειγμά Του.[270]
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Η θέση των μαθητών ήταν πάντα πλάι στον Ιησού. Τα πλήθη

συνεχώς Τον πίεζαν, οι μαθητές όμως κατάλαβαν ότι δεν έπρεπε να

απομακρυνθούν από την παρουσία Του, εξαιτίας του συνωστισμού.

Κάθισαν δίπλα Του για να μη χάσουν ούτε λέξη από τη διδασκα-

λία Του. ΄Ηταν προσεκτικοί ακροατές, πρόθυμοι να καταλάβουν τις

αλήθειες τις οποίες έμελλε αργότερα να γνωστοποιήσουν σε όλες

τις χώρες και σε όλες τις εποχές.

Συναισθανόμενοι ότι κάτι ασυνήθιστο επρόκειτο να συμβε-

ί, στριμώχτηκαν ακόμη περισσότερο κοντά στον Κύριό τους.

Πίστευαν ότι σύντομα θα ιδρύονταν η βασιλεία και κρίνοντας από

τα γεγονότα του εκείνου πρωινού, ήταν σίγουροι ότι θα γίνονταν

κάποια σχετική ανακοίνωση. ΄Ενα αίσθημα προσδοκίας παρατηρο-

ύταν επίσης στα πλήθη. Τα ξαναμμένα τους πρόσωπα φανέρωναν

μεγάλο ενδιαφέρον. Καθώς ο λαός κάθονταν στην καταπράσινη λο-

φοπλαγιά περιμένοντας τα λόγια του θεϊκού Δασκάλου, οι καρδιές

τους ήταν πλημμυρισμένες από σκέψεις της μελλοντικής δόξας. Υ-

πήρχαν ανάμεσά τους γραμματείς και Φαρισαίοι που περίμεναν την

ημέρα όπου θα μπορούσαν να επιβληθούν στους μισητούς Ρωμαίους

και να αποκτήσουν τα πλούτη και τη λαμπρότητα της μεγαλύτερης

αυτοκρατορίας του κόσμου. Οι φτωχοί αγρότες και οι ψαράδες ήλ-

πιζαν να ακούσουν ότι τα καλύβια τους, το λιτό τους φαγητό, η

επίμοχθη ζωή και ο εφιάλτης της στέρησης θα ανταλλάσσονταν με

πλουσιόσπιτα όπου να βασιλεύει η αφθονία και η ευδαιμονία. ΄Ελπι-

ζαν ότι αντί για το μοναδικό χοντροφτιαγμένο υφαντό που φόραγαν

για ρούχο το πρωί και το έστρωναν να κοιμηθούν το βράδυ, ο Χρι-

στός θα τους προσέφερε τις πλούσιες και ακριβές χλαμύδες των

κατακτητών τους. ΄Ολες οι καρδιές σκιρτούσαν με την περήφανη

ελπίδα ότι ο λαός του Ισραήλ σύντομα θα λάμβανε τιμές ενώπιον

των εθνών σαν εκλεκτός λαός του Κυρίου και η Ιερουσαλήμ θα

εξυψώνονταν σαν κεφαλή μιας παγκόσμιας βασιλείας.

Ο Χριστός διέψευσε τις ελπίδες της κοσμικής μεγαλοσύνης.

Στην επί του ΄Ορους Ομιλία Του προσπάθησε να ανασκευάσει αυτό

που είχαν μάθει στη λανθασμένη διδασκαλία τους και να δημιουρ-

γήσει στους ακροατές Του την ορθή αντίληψη της βασιλείας Του

και του δικού Του χαρακτήρα. Δενεπιτέθηκε απευθείας στα λάθη

του λαού. Είδε τη μιζέρια του κόσμου εξαιτίας της αμαρτίας.΄Ομως

δεν τους περιέγραψε την αθλιότητά τους με μελανά χρώματα. Τους

δίδαξε κάτι ασύγκριτα καλύτερο από αυτό που είχαν γνωρίσει. Χω-
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ρίς να αντιμάχεται τις ιδέες τους για τη βασιλεία του Θεού, τους[271]

μίλησε για τους όρους της εισόδου τους σε αυτη, αφήνοντας τους

να συμπεράνουν μονοί τους τη φυση της. Οι αλήθειες που διδαζε

σεν δίναι λιγοτβρο σπουδαίες για μας αηο ότι ηταν για τα ηληΟη

που Τον ακολουθούσαν Ημείς δεν εχομε λίγοι ερη ανάγκη αηο όιι

εκείνοι για να διδαχθούμε ης βασικές αρχές ιης βασιλείας του Θεού.

Τα πρώτα λόγια που απηύθυνε ο Χριστός στο λαο ι πάνω οτο

όρος ηταν λόγια ευλογιάς. Μακαριοι είναι, είπε, εκείνοι ηου ανα-

γνωρίζουν την πνευματική τους ενδεια και αισθανονται την ανάγ-

κη της απολύτρωσης. Το ευαγγέλιο είναι για νους φτωχούς Λι ν

αποκαλύπτεται στους πνευματικό υπερήφανους, εκείνους που ισχυ-

ρίζονται οτι είναι πλούσιοι και δεν ε.χουν αναγκη από τίποτε, αλλα

ς” αυτούς που είναι ταπεινοί και συντριμμενοι Μια μόνο πηγή κατα-
στέλλει την αμαρτία, και αυτή είναι η πηγη για ιους φτωχούς στο

πνεύμα

Η περήφανη καρδια αγωνίζεται για να αποκτήσει τη σωτηρία

Αλλα τόσο ο τίτλος μας για τον ουρανό όσο και η αρμοδιότητα

μας γν” αυτόν βασίζονται στη δικαιοσύνη του Χρίστου Ο Κύριος
Λεν μπορεί να κάνει τίποτε για την αποκατασταοη το» άνθρωπο»

μέχρι που αυτός ο ίδιος πεισΟει για την αδυναμία του και, απεκδυ-

όμενος την αυτοπεποίθηση του, παραδοθβί στον έλεγχο του Οκού

Τότε μπορεί να λαβει το δωρο που ο Θεός περιμένει να του χορη-

γηοει Τίποτε δεν κατακρατείται απο την ψυχη εκείνη που αισΟανι

ναι την αναγκη της Πλησιάζει ελεύθερα ς” Λυνον οτον οποίο κα-
τοικεί ολόκληρο το πλήρωμα. -Διότι ούτω λεγει ο Υψιοιος και ο

Υπέρτατος, ο κατοίκων την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι

Λγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλοίς, και εν αγιω τοπω και μετά ιου

συντετριμμένου την καρδίαν, και του ταπεινού το «νεύμα, Λια να

ζωοποιω το πνεύμα των ταπεινών, και να ζο>οποιω την καρδίαν
των συντετριμμένων.» (Ης, 57:15.)

Μακάριοι οι πενΟουντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηΟή Με

τα λόγια αυτα ο Χρίστος δεν διδάσκει οτι το ιδιο ιο πένθος έχει

τη δύναμη να εξαλείψει την ενοχή της αμαρτίας Λεν εγκρίνει ιην

προσποίηση η τη σκόπιμη ταπείνωση Το πένθος για ιο οποίο μιλά

δεν έχει σχέση με την κατήφεια και τις Ορηνωδίες Ηνώ λυπούμααιι

για την αμαρτία, πρέπει να χαιρόμαστε για το πολύτιμο προνόμιο

ότι είμαστε παιδιά του Θεού,
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Συχνά λυπούμαστε για τις συνέπειες που μας προί,ενούν οι α-

μαρτωλές μας πράξεις. Λλλα αυτή δεν είναι μετάνοια Η ηραγμα ιι κή

λύπη για την αμαρτία είναι το αποτέλεσμα. ΤΟ» έργου ιου Αγίου [272]

Πνεύματος. Το Πνεύμα αποκαλύπτει την αχαριστία της καρδιάς που

περιφρόνησε και λύπησε το Σωτήρα και μας φέρνει με συντριβή στα

πόδια του σταυρού. Με κάθε αμαρτία μας, ο Ιησούς ξαναπληγώνε-

ται. Καθώς ατενίζουμε Εκείνον που έχουμε πληγώσει, πενθούμε

για τις αμαρτίες που προκάλεσαν την αγωνία της ψυχής Του. ΄Ενα

τέτοιο πένθος θα οδηγήσει στην αποβολή της αμαρτίας.

Οι κοσμικοί ίσως να ονομάζουν αυτή τη λύπη αδυναμία. Αυτή

είναι ακριβώς η δύναμη που ενώνει το μετανοούντα με τον ΄Απει-

ρο Θεό με ακατάλυτους δεσμούς. Δείχνει ότι οι άγγελοι του Θεού

επαναφέρουν στην ψυχή τις χάρες εκείνες που χάθηκαν με τη σκλη-

ροκαρδοσύνη και την παράβαση. Τα δάκρυα του μετανοούντος είναι

σαν τις σταγόνες της βροχής πριν από τη λιακάδα της αγιότητας.

Αυτή η θλίψη είναι ο προάγγελοςμιας χαράς που θα καταστεί μια

ζωντανή πηγή για την ψυχή. «Μόνον γνώρισον την ανομίαν σου,

ότι ημάρτησας εις Κύριον τον Θεόν σου,» «και δεν θέλω κάμει να

πέση η οργή Μου εφ” υμάς διότι ελεήμων είμαι, λέγει Κύριος.»
(Ιερ. 3:13, 12.) «Δια να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να

δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί στάκτης, έλαιον ευφροσύνης αντί

πένθους, στολήν αινέσεως αντί του πνεύματος της ακηδίας.» (Ης.

61:3.)

Και για όσους πενθούν εξαιτίας των δοκιμασιών και των θλίψε-

ων, υπάρχει επίσης ανακούφιση. Προτιμότερη η πικρία της λύπης και

της ταπείνωσης, παρά η εντρύφηση στην αμαρτία. Με τις θλίψεις ο

Θεός μας αποκαλύπτει τα τρωτά σημεία του χαρακτήρα μας, ώστε

με τη χάρη Του να υπερνικήσουμε τα σφάλματά μας. ΄Αγνωστες

πτυχές του «εγώ» μας παρουσιάζονται μπροστά μας και περνούμε

από τη δοκιμασία του ώστε να δεχτούμε την επίπληξη και τη συμ-

βουλή του Θεού. ΄Οταν μας βρίσκουν οι δοκιμασίες, δεν πρέπει να

δυσφορούμε και να παραπονούμαστε. Δεν πρέπει να επαναστατούμε

ούτε να αποχωριζόμαστε στενοχωρημένοι από το χέρι του Χριστού.

Πρέπει να ταπεινώσομε την ψυχή μας μπροστά στο Θεό. Οι βουλές

του Κυρίου φαίνονται ασαφείς για το άτομο που θέλει να βλέπει τα

πράγματα κάτω από ένα ευχάριστο για τον εαυτό του πρίσμα. Οι

βουλές του Θεού φαίνονται σκοτεινές και άχαρες στην ανθρώπινη

φύση μας. Οι βουλές του Κυρίου όμως είναι βουλές ευσπλαχνίας
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που καταλήγουν στη σωτηρία. Ο Ηλίας δεν ήξερε τι έκανε όταν

ήταν στην έρημο. Είπε ότι είχε βαρεθεί τη ζωή του και προσεύχον-

ταν αποζητώντας το θάνατο. Ο Κύριος, σαν πολυέλεος που είναι,

δεν πήρε στα σοβαρά τα λόγια του. Υπολείπεται να κάνει πολύ α-

κόμη έργο ο Ηλίας και όταν αυτό το έργο τελείωσε, δεν αφέθηκε[273]

να χαθεί μέσα στην απελπισία του και στη μοναξιά της ερημιάς.

Δεν προορίζονταν να κατεβεί στο χώμα του θανάτου, αλλά να α-

νεβεί στη δόξα της ζωής,στο θρόνο του Ουρανού, με την συνοδεία

ουρανίων αρμάτων.

Απευθυνόμενος στον πενθούντα, ο Θεός λέει: «Είδον τας οδο-

ύς αυτού, και θέλω ιατρεύσει αυτόν και θέλω οδηγήσει αυτόν, και

θέλω δώσει πάλιν παρηγορίας εις αυτόν, και εις τους τεθλιμμένους

αυτού.» «Θέλω στρέψει το πένθος αυτών εις χαράν, και θέλω πα-

ρηγορήσει αυτούς μετά την θλίψιν αυτών.» (Ης. 57:18, Ιερ. 31:13.)

«Μακάριοι οι πραείς.» Οι δυσκολίες που έχουμε να αντιμετω-

πίσομε μπορούν να μετριαστούν κατά πολύ με την πραότητα που

εμφωλεύει στο Χριστό. Αν έχουμε την ταπεινοφροσύνη του Κυρίου

μας, θα υψωθούμε πάνω από τις παραγνωρίσεις, τις μικροδιαφορές,

τις ενοχλήσεις στις οποίες καθημερινά είμαστε εκτεθειμένοι. Τότε,

αυτές θα πάψουν να θλίβουν το πνεύμα μας. Η μεγαλύτερη ένδειξη

χριστιανικής ανωτερότητας είναι η αυτοκυριαρχία. Εκείνος που δεν

κατορθώνει να διατηρήσει ένα ήρεμο πνεύμα εμπιστοσύνης κάτω α-

πό τις ύβρεις ή τη σκληρότητα, αφαιρεί από το Θεό το δικαίωμα να

αποκαλύψει μέσω αυτού την τελειότητα του δικού Του χαρακτή-ρα.

Η ταπεινότητα της καρδιάς είναι η δύναμη που δίνει τη νίκη στους

οπαδούς του Χριστού. Είναι η απόδειξη της επικοινωνίας τους με

τις αυλές του Ουρανού.

«Ο Κύριος είναι υψηλός, και επιβλέπει επί τον ταπεινόν.» (Ψαλμ.

138:6.) Ο Θεός επιβλέπει με τρυφερότητα εκείνους που δείχνουν

το πράο και ταπεινό πνεύμα του Χριστού. Ο κόσμος μπορεί να

τους περιφρονεί αλλά στα δικά Του μάτια έχουν μεγάλη αξία. Δεν

είναι αποκλειστικά οι σοφοί, οι μεγάλοι, οι ευεργέτες που θα α-

ποκτήσουν το διαβατήριο για τις ουράνιες αυλές. Δεν είναι δεκτοί

μόνο οι πολυάσχολοι,γεμάτοι ζήλο και ακατάπαυστη δραστηριότη-

τα εργάτες. Θα έχουν ελεύθερη είσοδο οι φτωχοί στο πνεύμα που

διαρκώς επιθυμούν τη μόνιμη παρουσία του Χριστού και οι ταπεινοί

στην καρδιά των οποίων η μεγαλύτερη φιλοδοξία είναι να κάνουν το

θέλημα του Θεού. ΄Οσοι γίνουν δεκτοί, θα είναι μεταξύ εκείνων που
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θα έχουν πλύνει τα ρούχα τους και θα τα έχουν λευκάνει στο αίμα

του Αρνίου. «Δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού, και

λατρεύουσιν Αυτόν ημέραν και νύκτα εν τω ναώ Αυτού και ο κα-

θήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ” αυτούς.» (Αποκ.
7:15.)

«Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην.» Το α-

ίσθημα της αναξιότητας θα κάνει την καρδιά να πεινάσει και να δι- [274]

ψάσει για τη δικαιοσύνη. Αυτή η επιθυμία τους δεν θα μείνει ανικα-

νοποίητη. Εκείνοι που παραχωρούν τόπο στην καρδιά τους για τον

Ιησού, θα αισθανθούν την αγάπη Του. ΄Οσοι επιθυμούν να φέρουν

την ομοιότητα του χαρακτήρα του Θεού, θα ικανοποιηθούν. Το ΄Α-

γιο Πνεύμα δεν αφήνει ποτέ ανικανοποίητη την ψυχή που ατενίζει

τον Ιησού. Παίρνει τα χαρακτηριστικά του Χριστού και τα παρου-

σιάζει σεαυτή την ψυχή. Αν τα μάτια μένουν προσηλωμένα στο

Χριστό, το έργο του Αγίου Πνεύματος δεν θα σταματήσει μέχρι

που να εξομοιωθεί η ψυχή με την εικόνα Του. Το αγνό στοιχείο

της αγάπης θα διευρύνει την ψυχή, δίνοντάς της την ικανότητα για

μεγαλύτερες επιτεύξεις, για αύξηση γνώσης των ουρανίων πραγ-

μάτωνμε στόχο να φτάσει στην πληρότητα. «Μακάριοι οι πεινώντες

και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή.»

Οι ελεήμονες θα ελεηθούν και οι καθαροί την καρδιά θα δουν

το Θεό. Κάθε ακάθαρτη σκέψη μολύνει την ψυχή, βλάπτει το ηθικό

συναίσθημα και τείνει να εξαλείψει τις εντυπώσεις που δημιουργεί

το ΄Αγιο Πνεύμα. Θαμπώνει την πνευματική όραση, ώστε οι άνθρω-

ποι να μη μπορούν να βλέπουν το Θεό. Ο Κύριος είναι σε θέση και

θα συγχωρήσει το μετανοούντα αμαρτωλό. Αν και συγχωρημένη,

η ψυχή έχει υποστεί φθορά. Εκείνος που επιθυμεί να έχει σαφή

αντίληψη της πνευματικής αλήθειας, πρέπει να αποφύγει κάθε α-

κάθαρτο λόγο,κάθε ακάθαρτη σκέψη.

Τα λόγια του Χριστού συμπεριλαμβάνουν κάτι περισσότερο από

την απαλλαγή από την ακαθαρσία των αισθήσεων, κάτι περισσότερο

από την απαλλαγή των τελετουργικών μολύνσεων που οι Ιουδαίοι

φοβόντουσαντόσο πολύ. Ο εγωισμός μας εμποδίζει να βλέπουμε το

Θεό. Το εγωιστικό πνεύμα φαντάζεται το Θεό εντελώς όμοιο με τον

εαυτό του. Αν δεν απαλλαγούμε από τον εγωισμό, δεν μπορούμε να

καταλάβουμε Εκείνον που είναι αγάπη. Μόνο η ανιδιοτελής καρδιά,

το ταπεινό και γεμάτο εμπιστοσύνη πνεύμα θα αντιληφθεί ότι ο
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Θεός είναι «οικτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμος, και πολυέλεος,

και αληθινός.» (’, Εξ. 34:6.)

«Μακάριοι οι ειρηνοποιοί.» Η ειρήνη του Χριστού είναι το προ-

ϊόν της αλήθειας. Σημαίνει αρμονία με το Θεό. Ο κόσμος εχθρεύεται

το νόμο του Θεού. Οι αμαρτωλοί εχθρεύονται τον Πλάστη τους και

σαν αποτέλεσμα εχθρεύονται ο ένας τον άλλον. Ο ψαλμωδός διακη-

ρύττει: «Ειρήνην πολλήν έχουσιν οι αγαπώντες τον νόμον Σουκαι

εις αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομμα.» (Ψαλμ. 119:165.) Οι άνθρωποι

δεν μπορούν να δημιουργήσουν την ειρήνη. Τα ανθρώπινα σχέδια[275]

για την εξάγνυση και εξύψωση των ατόμων ή της κοινωνίας δεν θα

κατορθώσουν να φέρουν την ειρήνη γιατί «δεν εγγίζουν την καρδιά

του ανθρώπου.» Η μόνη δύναμη που μπορεί να δημιουργήσει και να

διαιωνίσει την πραγματική ειρήνη είναι η χάρη του Χριστού, όταν

αυτή εμψυτευθεί στην καρδιά, θα αποβάλει τα κακά πάθη που προ-

ξενούν τη διαφωνία και το διαχωρισμό. «Αντί της ακάνθης θέλει

αναβή κυπάρισσος, αντί της κνίβης θέλει αναβή μυρσίνη.» «Και η

ερημία θέλει αγαλλιασθή, και ανθίσει ως ρόδον.» (Ης. 55:13, 35:1.)

Τα πλήθη έμειναν έκπληκτα από αυτή την τόσο διαφορετική τη

διδασκαλία από τις διδαχές και το παράδειγμα των Φαρι¬σαίων. Οι
άνθρωποι είχαν φθάσει να πιστεύουν ότι η ευτυχία συνίσταται στην

απόκτησή των αγαθών αυτού του κόσμου και ότι ή φήμη και οι α-

ποδιδόμενες τιμές αποτελούσαν τα πιο αξιοζήλευτα αγαθά. Μεγάλη

ευχαρίστηση προκαλούσε το να αποκαλείται κανείς «Ραββί,» να ε-

ξυμνείται σαν σοφός και θρησκευόμενος καί να επιδεικνύει αυτές

τις αρετές του στο κοινό. Αυτό θεωρείτο το άκρο άωτο της ευτυ-

χίας. Αλλά μπροστά στο πελώριο εκείνο πλήθος ο Ιησούς δήλωσε

ότι τα επίγεια κέρδη και οι τιμές θα ήταν η μόνη ανταμοιβή αυ-

τών των ατόμων. Μιλούσε με βεβαιότητα και μια πειστική δύναμη

συνόδευε τα λόγια Του. Οι άνθρωποι έμεναν σιωπηλοί και ένα α-

ίσθημα δέους τους είχε καταλάβει. Με αμφιβολία κοίταζαν ο ένας

τον άλλον. Ποιός μεταξύ τους θα μπορούσε να σωθεί αν οι διδα-

σκαλίες αυτού του Ανθρώπου ήταν αληθινές· Πολλοί είχαν πειστεί

ότι το ΄Αγιο Πνεύμα καθοδηγούσε τον εξαίρετο Εκείνο Δάσκαλο

και ότι τα αισθήματα που εξέφραζε είχαν θεϊκή χροιά.

Αφού εξήγησε τι αποτελεί την πραγματική ευτυχία και με ποι-

όν τρόπο μπορεί αυτή να αποκτηθεί, ο Ιησούς τελικά υπέδειξε το

καθήκον των μαθητών Του που είχαν επιλεγεί από το Θεό σαν

δάσκαλοι για να οδηγήσουν τους άλλους στην οδό της δικαιο-
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σύνης και της αιώνιας ζωής. Γνώριζε ότι συχνά θα υπέφεραν από

απογοη¬τεύσεις και αποθαρρύνσεις, ότι θα συναντούσαν αποφασι-
στική αντίδραση, ότι θα υφίσταντο προσβολές και ότι η μαρτυρία

τους θα απορρίπτονταν. ΄Ηξερε καλά ότι στη μελλοντική εκπλήρω-

ση της αποστολής τους οι απλοϊκοί εκείνοι άνθρωποι που τώρα

άκουγαν τόσο προσεκτικά τα λόγια Του, θα υπέφεραν συκοφαν-

τίες, βασανιστήρια, φυλακίσεις και θάνατο, γι” αυτό συνέχισε:
«Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης” διότι αυτών είναι

η βασιλεία των ουρανών. Μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και [276]

διώξωσι, και είπωσιν εναντίον σας πάντα κακόν λόγον ψευδόμενοι,

ένεκεν Εμού. Χαίρετε και αγαλλιάσθε, διότι ο μισθός σας είναι

πολύς εν τοις ουρανοίς επειδή ούτως έδιωξαν τους προφήτας τους

πρό υμών.»

Ο κόσμος αγαπά την αμαρτία και μισεί τη δικαιοσύνη. Αυτή είναι

η αιτία της εχθρότητάς του εναντίον του Ιησού. ΄Ολοι όσοι αρνο-

ύνται την άπειρη αγάπη Του θα θεωρήσουν το Χριστιανισμό σαν

ταραχοποιό στοιχείο. Το φως του Χριστού διαλύει το σκότος που

καλύπτει τις αμαρτίες τους και παρουσιάζει την ανάγκη που έχουν

για μεταρρύθμιση. Ενώ αυτοί παραδίδονται στην επιρροή του Αγίου

Πνεύματος αρχίζουν να μάχονται εναντίον του εαυτού τους. Αν-

τίθετα, όσοι προσκολλούνται στην αμαρτία πολεμούν την αλήθεια

και αυτούς που την εκπροσωπούν.

΄Ετσι δημιουργείται η διαμάχη και οι οπαδοί του Χριστού κατη-

γορούνται σαν ταραχοποιοί του λαού. Εκείνο όμως που τους κα-

θιστά εχθρούς του κόσμου είναι η συναδέλφωσή τους με το Θεό.

Φέρουν επάνω τους την κριτική του Χριστού. Ακολουθούν το μο-

νοπάτι που ακολούθησαν οι ευγενέστερες υπάρξεις στον κόσμο.

Αντιμετωπίζουν τους διωγμούς όχι με λύπη, αλλά με χαρά. Κάθε

σκληρή δοκιμασία είναι ένα μέσον του Θεού για την εξευγένισή

τους. Κάθε μια τους προετοιμάζει για το έργο τους σε συνεργασία

με Αυτόν. Κάθε σύγκρουση έχει τη θέση της στο μεγάλο αγώνα

για τη δικαιοσύνη και κάθε μια θα συμβάλει στη χαρά του τελικού

θριάμβου. ΄Εχοντας αυτό υπόψη, δέχονται τη δοκιμασία της πίστης

και της υπομονής τους με χαρά αντί να τη φοβούνται και να την

αποφεύγουν. Αδημονώντας να εκπληρώσουν το χρέος τους στον

κόσμο, με την επιθυμία της επιδοκιμασίας του Θεού, οι υπηρέτες

Του εκπληρώνουν κάθε καθήκον χωρίς να υπολογίζουν ούτε το

φόβο ούτε την εύνοια των ανθρώπων.
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«Σείς είσθε το άλας της γής,» είπε ο Ιησούς. Μη αποσύρεστε

από τον κόσμο για να αποφύγετε τους διωγμούς. Πρέπει να πα-

ραμείνετε ανάμεσα στους ανθρώπους, ώστε το άρωμα της θεϊκής

αγάπης να είναι σαν το αλάτι που προστατεύει τον κόσμο από τη

διαφθορά.

Οι καρδιές που ανταποκρίνονται στην επιρροή του Αγίου Πνε-

ύματος μεταβάλλονται σε κανάλια μέσω των οποίων ρέουν οι ευλο-

γίες του Θεού. Αν αυτοί που υπηρετούν το Θεό αποσυρθούν από

τη Γή και το Πνεύμα του Θεού απομακρυνθεί από τους ανθρώπους,

ο κόσμος θα εγκαταλειφθεί στην ερήμωση και στην καταστροφή,

σαν αποτέλεσμα της κυριαρχίας του Σατανά. Αν και οι πονηροί άν-[277]

θρωποι δεν το γνωρίζουν, οφείλουν τις πρόσκαιρες ευλογίες τους

στην ύπαρξη του λαού του Θεού τον οποίο αυτοί καταφρονούν και

καταπιέζουν. ΄Οταν οι χριστιανοί έχουν μόνο το όνομα, είναι σαν

το αλάτι που έχασε τη γεύση του. Δεν ασκούν επιρροή για το καλό

επάνω στον κόσμο. Με την κακή από μέρους τους αντιπροσώπευση

του Θεού είναι χειρότεροι και από τους άπιστους.

«Σείς είσθε το φώς του κόσμου.» Οι Ιουδαίοι νόμιζαν ότι τα α-

γαθά της σωτηρίας περιορίζονταν στο δικό τους έθνος. Ο Χριστός

τους έδειξε ότι η σωτηρία είναι σαν το φώς του ΄Ηλιου. Ανήκει σε

όλο τον κόσμο. Η θρησκεία της Γραφής δεν προορίζεται να πε-

ριοριστεί ανάμεσα στα εξώφυλλα ενός βιβλίου, ούτε μέσα στους

τέσσερες τοίχους της εκκλησίας. Δεν προορίζεται να εμφανίζεται

μόνο περιοδικά πρός όφελος μας και έπειτα να ξαναπαίρνει προσε-

κτικά τη θέση της σε κάποια άκρη. Η θρησκεία πρέπει να αγιάζει

την καθημερινή ζωή, να εκδηλώνεται σε κάθε μας εμπορική συναλ-

λαγή και σε όλες τις κοινωνικές μας σχέσεις.

Ο αληθινός χαρακτήρας δεν διαμορφώνεται εξωτερικά για να

φορεθεί σαν ένδυμα. Ακτινοβολεί από μέσα. Αν θέλουμε να κατευ-

θύνουμε άλλους στην οδό της δικαιοσύνης, πρέπει να φυλάξουμε

ευλαβικά τις αρχές της δικαιοσύνης στη δική μας καρδιά. Η ομο-

λογία της πίστης μας μπορεί να διακηρύξειθεωρητικά τη θρησκεία,

αλλά η έμπρακτη ευσέβεια είναι εκείνη που μακρηγορεί το λόγο της

αλήθειας. Η συνεπής ζωή, η αγνή συνομιλία, η άκαμπτη ακεραιότη-

τα, το δραστήριο, καλοπροαίρετο πνεύμα, το θεοσεβές παράδειγμα,

όλα αυτά είναι τα μέσα με τα οποία το φώς μεταδίδεται στον κόσμο.

Ο Χριστός δεν επέμενε στις λεπτομέρειες του νόμου, ούτε και

άφησε τους ακροατές Του να συμπεράνουν ότι είχε έρθει για να πα-
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ραγκωνίσει τα διατάγματά του. ΄Ηξερε ότι οι κατάσκοποι ήταν έτοι-

μοι να αρπάξουν κάθε λόγο που θα μπορούσαν να διαστρέψουν για

να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς τους. Γνώριζε την προκατάληψη

που υπήρχε στο μυαλό πολλών ακροατών Του, και δεν είπε τίποτε

που θα μπορούσε να κλονίσει την πίστη τους στη θρησκεία και

στα θεσπίσματα που είχαν δοθεί με το Μωυσή. Ο Χριστός έδωσε

τον ηθικό και τον τελετουργικό νόμο. Δεν ήρθε για να κλονίσει

την εμπιστοσύνη του λαού στην ίδια Του τη διδαχή. Από μεγάλο

σεβασμό για το νόμο και τους προφήτες προσπάθησε να γκρεμίσει

τα τείχη των παραδοσιακών απαιτήσεων μέσα στα οποία είχαν κλει-

στεί οι Ιουδαίοι. Ενώ από το ένα μέρος παραμέρισε τις λαθεμένες [278]

ερμηνείες του νόμου, από το άλλο μέρος κατέστησε τους μαθητές

Του πολύ προσεκτικούς να μη παραβλέψουν τις ζωτικές αλήθειες

που είχαν δοθεί στους Ιουδαίους.

Οι Φαρισαίοι υπερηφανεύονταν για την υπακοή που έδειχναν

στο νόμο. Επειδή είχαν τόσο μηδαμινή γνώση των αρχών του νόμου

που αποκτάται με την καθημερινή εφαρμογή, τα λόγια του Σωτήρα

τους φάνηκαν αιρετικά. Ενώ ο Χριστός απομάκρυνε τα σκουπίδια

που έκρυβαν την αλήθεια, εκείνοι νόμιζαν ότι απομάκρυνε α την

ίδια την αλήθεια. Ψιθύριζαν ο ένας στον άλλον ότι υποτιμούσε τη

σπουδαιότητα του νόμου. Αυτός διάβασε τις σκέψεις τους και τους

απάντησε λέγοντας:

«Μη νομίσητε ότι ήλθον να καταλύσω τον νόμον ή τους προ-

φήτας δεν ήλθον να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω». Εδώ ο Ιησούς

αποκρούει την κατηγορία των Φαρισαίων. Η αποστολή Του στον

κόσμο ήταν να υπερασπιστεί τις ιερές απαιτήσεις του νόμου που

εκείνοι Τον κατηγορούσαν ότι παρέβαινε. Αν ο νόμος του Θεο-

ύ μπορούσε να μεταβληθεί ή να ακυρωθεί, τότε δεν χρειάζονταν

να υποστεί ο Χριστός τις συνέπειες της παράβασής μας. ΄Ηρθε να

διασαφηνίσει τη σχέση του νόμου προς τον άνθρωπο και να επε-

ξηγήσει τις εντολές του με το παράδειγμα της δικής Του υπακοής

ζωής.

Ο Θεός μας έδωσε τις άγιες εντολές Του γιατί αγαπά την αν-

θρώπινη φυλή. Προκειμένου να μας προστατεύσει από τα αποτε-

λέσματα της παράβασης, μας αποκαλύπτει τις αρχές της δικαιο-

σύνης. Ο νόμος είναι μια έκφραση της σκέψης του Θεού. ΄Οταν

τη δεχόμαστε μέσω του Χριστού, η σκέψη γίνεται δική μας. Μας

εξυψώνει πάνω από τις φυσικές επιθυμίες και κλίσεις, πάνω από
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τους πειρασμούς που οδηγούν στην αμαρτία. Ο Θεός επιθυμεί να

είμαστε ευτυχείς και μας έδωσε τις εντολές του νόμου για να αι-

σθανόμαστε χαρά, υπακούοντας σε αυτές. Στη γέννηση του Ιησού

οι άγγελοι έψαλλαν:

«Δόξα εν υψίστοις Θεώ,

και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία»

(Λουκ. 2:14),

΄Ετσι, ανήγγειλαν στον κόσμο τις αρχές του νόμου που Εκείνος

είχε έρθει να μεγαλώσει και να τιμήσει.

΄Οταν ο νόμος κηρύχτηκε πάνω από το όρος Σινά, ο Θεός γνω-

στοποίησε στους ανθρώπους την αγιότητα του χαρακτήρα Του,

ώστε κάνοντας τη σύγκριση να μπορούν να δουν την αμαρτία του[279]

δικού τους χαρακτήρα. Ο νόμος του Θεού δόθηκε για να τους ε-

λέγξει σχετικά με την αμαρτία και να τους αποκαλύψει την ανάγκη

ενός Σωτήρα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν οι αρχές του εφαρ-

μόζονται στην καρδιά, μέσω του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το έργο

πρέπει να συνεχιστεί. Οι αρχές του νόμου απλοποιήθηκαν με τη

ζωή του Χριστού. Καθώς το Πνεύμα του Θεού αγγίζει την καρ-

διά, καθώς το φώς του Χριστού αποκαλύπτει στους ανθρώπους

την ανάγκη που έχουν για να εξαγνιστούν με το αίμα Του και να

δικαιωθούν με τη δικαιοσύνη Του, ο νόμος εξακολουθεί να είναι

ο παράγοντας που μας οδηγεί στο Χριστό. αποδεικνύεται έτσι ότι

μπορούμε να δικαιωθούμε μόνο μέσω της πίστης. «Ο νόμος του

Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν.» (Ψαλμ. 19:7.)

«΄Εως αν παρέλθη ο ουρανός και η γή, ιώτα έν, ή μία κεραία

δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, εωσού εκπληρωθώσι πάντα.»

Ο ήλιος που λάμπει στον ουρανό και η στεριά γη όπου πατάτε,

είναι οι μάρτυρες του Θεού ότι ο νόμος Του είναι αναλλοίωτος

και αιώνιος. Και όταν ακόμη αυτά θα παρέλθουν, οι θεϊκές όμως

εντολές θα εξακολουθούν να παραμένουν. «Ευκολότερον είναι ο

ουρανός και η γή να παρέλθωσι, παρά μία κεραία του νόμου να

πέση.» (Λουκ. 16:17.) Το τελετουργικό σύστημα που έδειχνε το

Χριστό σαν Αμνό του Θεού θα καταργούταν με το θάνατό Του.

Οι εντολές όμως του δεκαλόγου είναι τόσο αμετάβλητες, όσο και

ο θρόνος του Θεού.
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Εφόσον «ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος,» αυτό σημαίνει ότι

κάθε παραλλαγή του είναι κακή. Εκείνοι που παρακούουν στις εντο-

λές του Θεού και διδάσκουν τους άλλους να κάνουν το ίδιο, κατα-

δικάζονται από το Χριστό. Η υπάκοη ζωή του Σωτήρα υποστήριξε

τις απαιτήσεις του νόμου. Απέδειξε ότι η ανθρωπότητα μπορεί να

τηρήσει το νόμο και φανέρωσε τον υπέροχο χαρακτήρα που δια-

μορφώνεται με την υπακοή. ΄Ολοι όσοι υπακούουν όπως Εκείνος,

διακηρύττουν με τον ίδιο τρόπο ότι «ο νόμος είναι άγιος, και η εντο-

λή αγία, και δικαία και αγαθή » (Ρωμ. 7:12.) Από την άλλη πλευρά,

όλοι όσοι παραβαίνουν τις εντολές του Θεού, υποστηρίζουν τους

ισχυρισμούς του Σατανά ότι ο νόμος είναι άδικος και δεν μπορεί κα-

νείς να υπακούσει σε αυτόν. ΄Ετσι επικυρώνουν την απατηλή στάση

του μεγάλου εχθρού και προσβάλλουν το Θεό. Είναι τέκνα του πο-

νηρού ο οποίος επαναστάτησε πρώτος κατά του νόμου του Θεού.

Αν τους επέτρεπε να εισέλθουν στον Ουρανό, θα συγκέντρωνε και

πάλι διαλυτικά και επαναστατικά στοιχεία και θα εξέθετε σε κίνδυ-

νο την ευτυχία του σύμπαντος. Κανείς που παραβαίνει μια από τις [280]

αρχές του νόμου δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των Ουρανών.

Οι ραβίνοι θεωρούσαν ότι η δικαιοσύνη τους θα τους χρησίμευε

σαν διαβατήριο για τον Ουρανό.Ο Χριστός όμως δήλωσε ότι η δι-

καιοσύνη τους ήταν ανεπαρκής και μη άξια λόγου. Εξωτερικές ιε-

ροτελεστίες και θεωρητικές γνώσεις της αλήθειας αποτελούσαν τη

φαρισαϊκή δικαιοσύνη Οι ραβίνοι ισχυρίζονταν ότι είχαν επιτύχει

την απόκτηση της αγιοσύνης με τις ατομικές τους προσπάθειες για

την τήρηση του νόμου. Τα έργα τους όμως είχαν διαχωρίσει τη δι-

καιοσύνη από τη θρησκεία. Ενώ ήταν ακριβείς στην εκτέλεση των

ιεροτελεστιών, η ζωή τους ήταν ανήθικη και ποταπή. Η λεγάμενη

δικαιοσύνη τους δεν μπορούσε ποτέ να βρει είσοδο στη βασιλεία

των Ουρανών.

Στην εποχή του Χριστού, η μεγαλύτερη πλάνη που μπορούσε

να επινοήσει ο άνθρωπος ήταν ότι η αποδοχή της αλήθειας, χω-

ρίς την τήρηση της, λογιζόταν ως δίκαιη πράξη. Σε όλο το μήκος

της ανθρώπινης εμπειρίας, έχει αποδειχτεί ότι η θεωρητική γνώση

της αλήθειας δεν φθάνει για να σώσει την ψυχή και δεν παράγει

καρπούς δικαιοσύνης. Ο υπερβολικός ζήλος για αυτό που ονομάζε-

ται θεολογική αλήθεια συχνά συνοδεύεται από μίσος για τη γνήσια

αλήθεια,την αλήθεια που εκδηλώνεται στη ζωή του ανθρώπου. Οι

μελανότερες σελίδες της ιστορίας είναι κατάμεστες από κρίματα που
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διέπραξαν φανατισμέ-νοι θρησκομανείς. Οι Φαρισαίοι ισχυρίζονταν

ότι ήταν τέκνα του Αβραάμ και υπερηφανεύονταν ότι κατείχαν τους

χρησμούς του Θεού. Τα πλεονεκτήματα δεν τους απάλλαξαν από

τον εγωισμό, την κακοήθεια, τη φιλοχρηματία και τη χειρότερη μορ-

φή της υποκρισίας. Θεωρούσαν τον εαυτό τους σαν τους μεγαλύτε-

ρους θρησκευόμενους του κόσμου, αλλά η επιφανειακή ορθοδοξία,

τους οδήγησε να σταυρώσουν τον Κύριο της δόξας.

Ο ίδιος κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει. Πολλοί θεωρούν ότι

είναι χριστιανοί απλώς και μόνο επειδή παραδέχονται ορισμένες θε-

ολογικές δοξασίες. Δεν εφαρμόζουν την αλήθεια στην καθημερι-

νή τους ζωή. Δεν την πίστεψαν και δεν την αγάπησαν. Επομένως

δεν έχουν λάβει τη δύναμη και τη χάρη που προέρχεται με τον α-

γιασμό μέσω της αλήθειας. Οι άνθρωποι μπορεί να ισχυρίζονται

ότι πιστεύουν στην αλήθεια, αλλά αν αυτή δεν τους καθιστά ειλι-

κρινείς, καλόκαρδους, υπομονητικούς, μακρόθυμους, πνευματικούς

ανθρώπους, τότε καταντάκατάρα στους κατόχους της και με την

επιρροή τους, καταντά κατάρα και για τον κόσμο.[281]

Η δικαιοσύνη όπως τη δίδαξε ο Χριστός είναι η προσαρμογή

της καρδίας και της ζωής στο αποκαλυπτόμενο θέλημα του Θεο-

ύ. Αμαρτωλοί άνθρωποι μπορούν να γίνουν δίκαιοι μόνον όταν πι-

στέψουν στο Θεό και διατηρήσουν μια ζώσα επικοινωνία μαζίΤου.

Ηαληθινή ευσέβεια θα εξυψώσει τις σκέψεις και θα εξευγενίσει τη

ζωή. Τότε, οι εξωτερικοί τύποι της θρησκείας θα εναρμονιστούν

με την εσωτερική χριστιανική αγνότητα και οι λειτουργίες που υ-

πάγονται στην υπηρεσία του Θεού δεν θα είναι ιεροτελεστίες χωρίς

νόημα, σαν εκείνες των υποκριτών Φαρισαίων

Ο Ιησούς εξετάζει την κάθε εντολή χωριστά και εξηγεί τις α-

παιτήσεις της σε βάθος και πλάτος. Αντί να παραμερίσει έστω και

έναβήμα από τη δύναμη τους, εξηγεί τις διαοιαοεις μπορούν να πα-

ρουν οι αρχές αυτές και εκθέτει το μοιραίο λάθος των Ιουδαίων που

διαπράττεται με την εξωτερική επίδειξη της υπακοής τους στο νόμο

Ληλώνει ότι με το πονηρό βλέμμα και τη λάγνα επιθυμία παραβια-

ζεται ο νομος του Θεού. Εκείνος που παίρνει μέρος στην ελάχιστη

αδικία, παραβαίνει το νόμο και υποβιβάζει τη δική του ηθική υπόστα-

ση. Λρχικα το έγκλημα γεννιέται στη σκέψη του ανθρώπου.Εκείνος

που παραχωρεί τόπο στην καρδιά του για το μίσος, βαδίζει στο μο-

νοπάτι του εγκληματία και ο Θεός απεχθανεται τις προσφορές του.
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Οι Ιουδαίοι υπέθαλπταν εκδικητικό πνεύμα. Λπο μίσος για τους

Ρωμαίους προψεραν σκληρά και επικριτικά λόγια και ευχάριστο-

ύσαν έτσι τον πονηρό, εκδηλώνοντας τις ιδιότητες του.Μάθαιναν

να εκτελούν τις φοβέρες πράξεις στις οποίες τους οδηγούσε ΙΙ

θρησκευτική ζωη τιον Φαρισαίων δεν παρουσίαζε τίποτε που να εμ-

πνέει την ευσέβεια στους Εθνικούς. Ο Ιησούς τους συμβουλεψε να

μη εξαπατωνται με τη σκέψη ότι μπορούν να επαναστατήσουν στην

καρδια τους κατά τιον κατακτητών και να υποθάλπτουν τη διακαή

επιθυμία να εκδικηθούν για τα αδικήματα που υφισταντο.

Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα είδος αγανάκτησης που είναι δι-

καιολογημένη ακόμη και μεταξύ των οπαδών του Χριστού Οταν

βλέπουν το όνομα του Χρίστου να διασύρεται και την υπηρεσία

Του να δυσφημείται, όταν βλέπουν τον αθώο να καταπιέζεται, μια

δίκαια αγανάκτηση αναστατώνει την ψυχη. Μια οργή που προκα-

λείται απο ευαίσθητα ηθικά κριτήρια, δεν είναι αμαρτία. Εκείνοι που

για κάθε υποτιθέμενη προσβολή νομίζουν οτι έχουν το δικαίωμα να

ξεσπούν με θυμο και μνησικακία, προσκαλούν στην καρδιά τους το

Σατανά.Η πικρία και η εχθρότητα πρέπει να εξαψανιστούν από την [282]

καρδιά αν θέλουμε να βρισκόμαστε σε αρμονία με τον Ουρανό.

Ο Σωτήρας προχωρεί ακόμη περισσότερο Λέει: «Εάν λοιπόν

προσφέρης το δώρον σου εις το θυσιαστήριον, και εκεί ενθυμηθής

ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφες εκεί το δώρον σου έμ-

προσθεν του θυσιαστηρίου, και ύπαγε, πρώτον φιλιώθητι με τον

αδελφόν σου, και τότε ελθών πρόσφερε το δώρον σου.» Πολλοί ε-

ίναι ζηλωτές στα θρησκευτικά τους καθήκοντα, ενώ μεταξύ αυτών

και των αδελφών τους υπάρχουν θλιβερές διαφορές που πρέπει να

διακανονιστούν. Ο Θεός απαιτεί από αυτούς να κάνουν ότι μπορο-

ύν για να αποκαταστήσουν την αρμονία. ΄Οσο δεν το κάνουν αυτό,

ο Θεός δεν μπορεί να δεχτεί τη λατρεία τους. Το καθήκον του

χριστιανού στο σημείο αυτό έχει διασαφισθεί καθαρά.

Ο Θεός πλουσιοπάροχα χαρίζει τις ευλογίες Του σε όλους.

«Αυτός ανατέλλει τον ήλιον Αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και

βρέχει επί δικαίους και αδίκους.» «Διότι Αυτός είναι αγαθός πρός

τους αχαρίστους και κακούς.» (Λουκ. 6:35.) Μας παρακινεί να

γίνουμε σαν και Αυτόν. «Ευλογείτε εκείνους οίτινες σας καταρών-

ται, ευεργετείτε εκείνους οίτινες σας μισούσι . . . δια να γείνητε υιοί

του Πατρός σας του εν ουρανοίς.» Αυτές είναι οι αρχές του νόμου

και οι πηγές της ζωής.
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Το ιδεώδες του Θεού για τα παιδιά Του είναι ανώτερο από ότι η

ανώτερη ανθρώπινη σκέψη μπορεί να συλλάβει. «΄Εστε λοιπόν σεις

τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σας ο εν ουρανοίς είναι τέλειος.» Αυτή η

εντολή είναι μια υπόσχεση. Το σχέδιο της απολύτρωσης προβλέπει

την πλήρη απελευθέρωσή μας από τη δύναμη του Σατανά. Ο Χρι-

στός πάντοτε αποσπά τη συντετριμμένη καρδιά από την αμαρτία.

΄Ηρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου και προέβλεψε ώστε

το ΄Αγιο Πνεύμα να δοθεί σε κάθε μετανοημένη ψυχή, ώστε να την

προστατεύσει από την αμαρτία.

Κανένας πειρασμός δεν πρέπει να προβληθεί σαν δικαιολογία

για μια κακή πράξη. Ο Σατανάς θριαμβεύει όταν ακούει τους οπα-

δούς του Χριστού να δικαιολογούν τη δυσμορφία του χαρακτήρα

τους. Αυτές ακριβώς οι δικαιολογίες οδηγούν στην αμαρτία. Δεν

υπάρχει δικαιολογία για την αμαρτία. ΄Ενας άγιος χαρακτήρας, μια

χριστόμορφη ζωή, είναι εφικτή για κάθε παιδί του Θεού που μετα-

νοεί και πιστεύει.

Το ιδεώδες του χριστιανικού χαρακτήρα είναι η χριστομορφία.

΄Οπως ο Υιός του ανθρώπου ήταν τέλειος στη ζωή Του, έτσι και

οι οπαδοί Του πρέπει να είναι τέλειοι στη ζωή τους. Ο Ιησούς έγι-

νε κατά πάντα όμοιος με τους αδελφούς Του. ΄Εγινε σάρκα σαν[283]

και εμάς. Πείνασε, δίψασε, ταλαιπωρήθηκε. Στηρίχτηκε με την τρο-

φή και αναζωογονήθηκε με τον ύπνο. Συμμερίστηκε τη μοίρα των

ανθρώπων, ενώ ήταν ο άμεμπτος Υιός του Θεού. ΄Ηταν ο ενσαρκω-

θείς Θεός. Ο χαρακτήρας μας πρέπει να είναι όπως ο δικός Του. Ο

Κύριος λέει για εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν: «Θέλω κατοι-

κεί εν αυτοίς και περιπατεί και θέλω είσθαι Θεός αυτών, και αυτοί

θέλουσιν είσθαι λαός Μου.» (Β’, Κορ.6:16.)

Ο Χριστός συμβολίζει τη σκάλα που είδε ο Ιακώβ, η βάση της

οποίας στηρίζονταν στη Γή και η κορυφή της έφτανε στις πύλες του

Ουρανού, μέχρι το κατώφλι της δόξας. Εάν έλειπε από τη σκάλα

αυτή έστω και ένα σκαλοπάτι για να ακουμπήσει στη Γή, θα ήμα-

σταν χαμένοι. Ο Χριστός μας πλησιάζει εκεί όπου βρισκόμαστε.

Πήρε τη φύση μας και υπερίσχυσε, ώστε και παίρνοντας εμείς τη

δική Του φύση για να υπερισχύσουμε. ΄Εγινε «ομοίωμα σαρκός α-

μαρτίας» (Ρωμ. 8:3) και έζησε μια αναμάρτητη ζωή. Τώρα, με τη

θεότητά Του αγγίζει το θρόνο του Ουρανού ενώ με την ανθρω-

πότητά Του αγγίζει εμάς. Μας προτρέπει να αποκτήσουμε με την
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πίστη μας πρός Αυτόν τη δόξα του χαρακτήρα του Θεόπροκειμένου

να γίνουμε τέλειοι, όπως ο Πατέρας μας στον Ουρανό είναι τέλειος.

Αφού ο Ιησούς έδειξε τι συνιστά τη δικαιοσύνη και φανέρωσε

ότι η πηγή της είναι ο Θεός στράφηκε στα πρακτικά καθήκοντα. Η

ελεημοσύνη, η προσευχή, η νηστεία ας μη γίνονται, είπε, για να ελ-

κύσουν την προσοχή των ανθρώπων και να προκαλέσουν επαίνους.

Δίνετε με ειλικρίνεια για την ανακούφιση των δυστυχισμένων φτω-

χών. ΄Οταν προσεύχεστε, ας επικοινωνεί η ψυχή με το Θεό. ΄Οταν

νηστεύετε μη βαδίζετε με σκυμμένο κεφάλι και την καρδιά γεμάτη

από εγωιστικές σκέψεις. Η φαρισαϊκή καρδιά είναι άγονο και ασύμ-

φορο έδαφος στο οποίο κανένας σπόρος θεϊκής ζωής δεν μπορεί να

καρποφορήσει. Εκείνος που προσφέρεται ανεπιφύλακτα στο Θεό,

Εκείνος θα του προσφέρει την πιο ευπρόσδεκτη υπηρεσία επειδή

όταν οι άνθρωποι επικοινωνούν με το Θεό γίνονται συνεργάτες

Του, φανερώνοντας το χαρακτήρα Του στην ανθρωπότητα.

Η υπηρεσία που προσφέρεται με ειλικρινή καρδιά έχει μεγάλη

ανταμοιβή. «Ο Πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ Αυτός θέλει σοι

ανταποδώσει εν τω φανερώ.» Ο χαρακτήρας μας διαμορφώνεται με

τη ζωή που διάγουμε και με τη χάρη του Χριστού. Η αρχική ο-

μορφιά του αρχίζει να αποκαθίσταται στην ψυχή. Οι ιδιότητες του

χαρακτήρα του Χριστού μεταδίδονται και η εικόνα του Θεϊκού αρ-

χίζει να λάμπει. Τα πρόσωπα των ανδρών και των γυναικών που [284]

εργάζονται και βαδίζουν με το Θεό εκφράζουν τη γαλήνη του Ου-

ρανού. Περιβάλλονται από την ατμόσφαιρα του Ουρανού. Για αυτές

τις ψυχές, η βασιλεία του Θεού έχει ήδη αρχίσει. ΄Εχουν τη χαρά

του Χριστού, τη χαρά ότι γίνονται ευλογία για την ανθρωπότητα.

΄Εχουν την τιμή να γίνουν δεκτοί στην υπηρεσία του Κυρίου. Τους

έχει ανατεθεί να κάνουν το έργο Του στο όνομά Του.

«Ουδείς δύναται δύο κυρίους να δουλεύη.» Δεν μπορούμε να

υπηρετούμε το Θεό με διχασμένη καρδιά. Η θρησκεία της Γραφής

δεν είναι απλώς μια επιρροή μεταξύ πολλών άλλων. Η επιρροή της

πρέπει να είναι υπέρτατη, εκείνη που διαπερνά και ελέγχει κάθε

άλλη. Δεν πρέπει να είναι μια χρωματιστή πινελιά εδώ και εκεί πάνω

στο καναβάτσο, αλλά πρέπει να διαπερνά όλη τη ζωή σαν να έχει

βουτηχτεί ολόκληρη η λινάτσα μέσα στη μπογιά. ΄Ετσι, κάθε της

κλωστή θα βαφεί με ένα βαθύ, ανεξίτηλο χρώμα.

«Εάν ο οφθαλμός σου ήναι καθαρός, όλον το σώμα σου θέλει

είσθαι φωτεινόν εάν όμως ο οφθαλμός σου ήναι πονηρός, όλον το
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σώμα σου θέλει είσθαι σκοτεινόν.» Η αγνότητα και η σταθερότητα

των προθέσεων είναι οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για να λάβει

κανείς φώς από το Θεό. Εκείνος που επιθυμεί να γνωρίσει την α-

λήθεια πρέπει να είναι πρόθυμος να δεχτεί κάθε της αποκάλυψη.

Δεν μπορεί να έρθει σε συμβιβασμό με την πλάνη. ΄Οταν κανείς αμ-

φιταλαντεύεται και υποτάσσεται με μισή καρδιά στην αλήθεια, τότε

εκλέγει το σκοτάδι της πλάνης και των σατανικών εξαπατήσεων.

Η τακτική που ακολουθεί ο κόσμος και οι ορθές αρχές της

δικαιοσύνης δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους με τον α-

νεπαίσθητο τρόπο που σμίγουν τα χρώματα της ίριδος. Μια πλατιά

ευδιάκριτη γραμμή ανάμεσά τους είναι χαραγμένη από τον αιώνιο

Θεό. Η ομοιότητα του Χριστού διαφέρει τόσο διαμετρικά από την

ομοιότητα του Σατανά, όσο το καταμεσήμερο από τα μαύρα μεσάνυ-

χτα. Μόνο εκείνοι που ζουν τη ζωή του Χριστού είναι συνεργάτες

Του. Αν μια μόνο αμαρτία υποθάλπεται στην καρδιά, αν μια μόνο

κακή συνήθεια εφαρμόζεται στη ζωή, ολόκληρη η ύπαρξη μολύνε-

ται. Ο άνθρωπος γίνεται όργανο αδικίας.

΄Ολοι όσοι αποφάσισαν να υπηρετήσουν το Θεό, πρέπει να ε-

παναπαύονται στη φροντίδα Του. Ο Χριστός έδειξε τα πετεινά του

Ουρανού, τα άνθη του αγρού και παρότρυνε τους ακροατές Του

να προσέξουν τα αντικείμενα της δημιουργίας του Θεού. «Σείς δεν

είσθε πολύ ανώτεροι αυτών·» είπε. Το μέτρο της θεϊκής φροντίδας[285]

η οποία δίνεται σε κάθε αντικείμενο είναι ανάλογο με την αξία της

υπόστασής του. Το μικρό, μελαχρινό σπουργίτι παρακολουθείται

από τη θεϊκή Πρόνοια. Τα αγριολούλουδα και η χλόη που σκε-

πάζει τη Γή σαν χαλί, απαιτούν την προσοχή και τη φροντίδα του

ουράνιου Πατέρα μας. Ο Μεγάλος Καλλιτέχνης φρόντισε για τα

κρίνα και τα έκανε τόσο όμορφα που ξεπερνούν και τη δόξα του

Σολομώντα. Πόσο περισσότερολοιπόν φροντίζει για τον άνθρωπο

που αποτελεί την εικόνα και τη δόξα του Θεού! Επιθυμεί να δει τα

παιδιά Του να παρουσιάζουν ένα χαρακτήρα όμοιο με το δικό Του.

΄Οπως η ηλιαχτίδα δίνει στα λουλούδια τις ποικίλες λεπτεπίλεπτες

αποχρώσεις τους, έτσι και ο Θεός δίνει στην ψυχή την ομορφιά του

δικού Του χαρακτήρα.

΄Ολοι όσοι προτιμούν τη βασιλεία του Χριστού, βασιλεία α-

γάπης, δικαιοσύνης και ειρήνης, θέτουν τα συμφέροντά της υπεράνω

όλων. Τα συμφέροντά της σχετίζονται με τον άνω κόσμο και κάθε

ευλογία για τις ανάγκες της ζωής γίνεται δική τους. Στο βιβλίο της
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θείας πρόνοιας, στον τόμο της ζωής, υπάρχει για τον καθένα μας

μια ξεχωριστή σελίδα. Αυτή η σελίδα περιέχει κάθε λεπτομέρεια της

ζωής μας. Ακόμη και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι αριθμημένες.

Τα παιδιά του Θεού δεν απομακρύνονται ποτέ από τη σκέψη Του.

«Μη μεριμνήσητε λοιπόν περί της αύριον.» Πρέπει να ακολου-

θούμε το Χριστό μέρα με τη μέρα. Ο Θεός δεν παραχωρεί βοήθεια

για την αυριανή ημέρα. Δεν δίνει στα παιδιά Του όλες τις οδη-

γίες για το ταξίδι της ζωής τους μονομιάς, για να μη μπερδευτούν.

Τους λέει μόνο τόσα όσα μπορούν να θυμούνται και να εκτελούν.

Η δύναμη και η σοφία τους χορηγούνται για την εκάστοτε ανάγκη.

«Εάν τις ήναι ελλειπής σοφίας» — για σήμερα — «ας ζητή παρά

του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως, και μη ονειδίζοντος

και θέλει δοθή εις αυτόν » (Ιακ. 1:5.)

«Μη κρίνετε δια να μη κριθήτε.» Μη θεωρείτε τον εαυτό σας

καλύτερο από τους άλλους ανθρώπους και τον καθιστάτε κριτή

τους. Εφόσον δεν μπορείτε να διακρίνετε τα ελατήρια, δεν είστε

σε θέση να κρίνετε τον άλλον. Κρίνοντας τον άλλον προφέρετε τη

δική σας καταδίκη επειδή με αυτό δείχνετε ότι είστε κοινωνός του

Σατανά ο οποίος είναι ο κατήγορος των αδελφών. Ο Κύριος λέει:

«Εαυτούς εξετάζετε αν ήσθε εν τη πίστει εαυτούς δοκιμάζετε.»

Αυτό είναι το δικό μας έργο. «Διότι εάν δεν διακρίνωμεν εαυτούς,

δεν ηθέλομεν κρίνεσθαι.» (Β” Κορ 13:5, Α” Κορ. 11:31.)
Το καλό δέντρο παράγει καλό καρπό. Αν ο καρπός είναι άνο-

στος και άχρηστος, το δένδρο είναι κακό. ΄Ετσι και ο καρπός της [286]

ζωής φανερώνει την κατάσταση της καρδιάς και την υπεροχή του

χαρακτήρα. Τα καλά έργα δεν μπορούν να εξαγοράσουν ποτέ τη

σωτηρία, αλλά η ένδειξη της πίστης είναι εκείνη που ενεργεί μέσω

της αγάπης και καθαρίζει την ψυχή. Παρόλο που η αιώνια αντα-

μοιβή δεν μας προσφέρεται επειδή δεν την αξίζουμε, Για αυτό το

λόγο,η αιώνια ανταμοιβή θα είναι ανάλογη με το έργο που έχουμε

κάνει με τη χάρη του Χριστού.

Μ”αυτό τον τρόπο ο Χριστός έθεσε τις αρχές της βασιλείας
Του, καθιστώντας αυτές το χρυσό κανόνα της ζωής. Για να εν-

τυπώσει το μάθημα, προσέθεσε μια εικόνα. Είπε: «Δεν σας είναι

αρκετό να ακούτε τα λόγια Μου. Με την υπακοή σας πρέπει να τα

κάνετε θεμέλια του χαρακτήρα σας. Ο εαυτός σας δεν είναι παρά

ρευστή άμμος. Αν κτίσετε επάνω σε ανθρώπινες θεωρίες και επι-

νοήσεις, το οικοδόμημά σας θα καταρρεύσει. Θα σαρωθεί από τους
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ανέμους των πειρασμών και τις θύελλες των δοκιμασιών. Αυτές οι

αρχές που σας έχω δώσει θα αντέξουν. Δεχτείτε Εμένα. Κτίστε

πάνω στα λόγια Μου.»

«Πας λοιπόν όστις ακούει τους λόγους τούτους, και κάμνει

αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμον, όστις ωκοδόμησε

την οικίαν αυτού επί την πέτραν και κατέβη η βροχή, και ήλθον οι

ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέβαλον την οικίαν εκείνην,

και δεν έπεσε διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί την πέτραν.» (Ματθ.

7:24-25.)[287]
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Το κεφαλαίο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 8:5-11,

Λουκ. 7:1-17,

Ο Χριστός είχε πει στο βασιλικό αξιωματούχο του οποίου το

παιδί είχε θεραπεύσει: «Εαν δεν ίδητε σημεία και τέρατα, δεν θέλετε

πιστεύσει.» (Ιωαν. 4:48.) Λυπόταν που το δικό Του έθνος απαιτο-

ύσε αυτά τα εξωτερικά σημεία της μεσσιανικής αποστολής Του.

Πολλές φορές θαύμαζε πόσο μεγάλη ήταν η απιστία τους. Απόρη-

σε επίσης και για την πίστη του εκατόνταρχου που ήρθε σε Αυτόν.

Ο εκατόνταρχος δεν αμφέβαλλε για τη δύναμη του Σωτήρα,ούτε

Του ζήτησε να έρθει προσωπικά για να κάνει το θαύμα. Του είπε:

«Μόνον ειπέ λόγον, και θέλει ιατρευθή ο δούλος μου.»

Ο δούλος του εκατόνταρχου είχε προσβληθεί απόπαράλυση και

ήταν ετοιμοθάνατος. Για τους Ρωμαίους οι υπηρέτες ήταν σκλάβοι

τους οποίους αγόραζαν και πουλούσαν στις αγορές, έτσι τους μετα-

χειρίζονταν με σκληρότητα. Ο εκατόνταρχος όμως έτρεφε τρυφερή

συμπάθεια για το δούλο του και επιθυμούσεπολύ την αποκατάσταση

της υγείας του. Πίστευε ότι ο Ιησούς μπορούσε να τον θεραπεύσει.

Δεν είχε δει το Σωτήρα, αλλά τα νέα που άκουσε του ενέπνευσαν

αυτή την πίστη. Παρόλο τον τυπικισμό των Ιουδαίων, ο Ρωμαίος

είχε πειστεί ότι η θρησκεία τους ήταν ανώτερη από τη δική του. Ε-

ίχε προσπεράσει ήδη τα φράγματα των εθνικών προκαταλήψεων και

του μίσους που χώριζε τους κατακτητές από τους κατακτημένους.

Είχε δείξει σεβασμό για τη λατρεία του Θεού και καλοσύνη στους

Ιουδαίους λατρευτές Του. Στη διδασκαλία του Χριστού, όπως του

την είχαν αφηγηθεί, βρήκε εκείνο που ικανοποιούσε την ανάγκη της

ψυχής του. ΄Οτι πνευματικό υπήρχε μέσα του ανταποκρίθηκε στα

λόγια του Σωτήρα.΄Ενοιωθε όμως ανάξιος να έρθει στην παρουσία

του Ιησού και έκανε έκκληση στους πρεσβύτερους των Ιουδαίων

να Τον παρακαλέσουν να θεραπεύσει το δούλο του. Αυτοί γνώρι-

ζαν το μεγάλο Δάσκαλο και θα ήξεραν, σκέφθηκε πως να Τον [288]

πλησιάσουν για να Τον προδιαθέσουν ευνοϊκά για αυτόν.
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Καθώς ο Ιησούς έμπαινε στην Καπερναούμ, η αντιπροσωπεία

των πρεσβυτέρων Τον συνάντησε και Του ανέφερε την επιθυμία του

εκατόνταρχου. Τον παρακίνησαν με τα λόγια: «Είναι άξιος εκείνος

εις τον οποίον θέλεις κάμει τούτο διότι αγαπά το έθνος ημών, και

την συναγωγήν αυτός ωκοδόμησεν εις ημάς.»

Ο Ιησούς αμέσως ξεκίνησε για το σπίτι του αξιωματούχου. Πιε-

ζόμενος όμως από τα πλήθη, προχωρούσε αργά. Πριν από την έλευ-

ση Του, μαθεύτηκε η είδηση του ερχομού Του και ο εκατόνταρχος

με το χαρακτηριστικό αίσθημα της αναξιότητάς του, έστειλε το

μήνυμα: «Κύριε, μη ενοχλήσαι διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθης υ-

πό την στέγην μου.» Ο Σωτήρας εξακολούθησε την πορεία Του

και ο εκατόνταρχος τόλμησε τελικά να Τον πλησιάσει και να συμ-

πληρώσει το μήνυμά του λέγοντας: «Ουδέ εμαυτόν έκρινα άξιον να

έλθω πρός Σε, αλλά μόνον ειπέ λόγον και θέλει ιατρευθεί ο δούλος

μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος εις εξουσίαν, έχων

υπ” εμαυτόν στρατιώτας και λέγω πρός τούτον, ΄Υπαγε, και υπάγει
και πρός άλλον, ΄Ερχου, και έρχεται και πρός τον δούλον μου, Κάμε

τούτο, και κάμνει.» «Με άλλα λόγια, καθώς εγώ αντιπροσωπεύω τη

δύναμη της Ρώμης και οι στρατιώτες μου αναγνωρίζουν τη δύνα-

μή μου σαν ανώτερη, έτσι και Εσύ αντιπροσωπεύεις τη δύναμη του

άπειρου Θεού και όλα τα δημιουργήματα υπακούουν στο λόγο Σου.

Εσύ μπορείς να προστάξεις την ασθένεια να εξαφανιστεί και αυτή

θα Σε υπακούσει. Μπορείς να καλέσεις τους ουράνιους απεσταλ-

μένους Σου και θα μεταδώσουν τη θεραπευτική δύναμη. Πες μόνο

το λόγο και ο δούλος μου θα θεραπευτεί.»

«Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς, εθαύμασεν αυτόν, και στραφείς

πρός τον όχλον τον ακολουθούντο Αυτόν είπε, Σας λέγω, Ουδέ

εν τω Ισραήλ εύρον τοσαύτην πίστιν.» «Και είπεν ο Ιησούς πρός

τον εκατόνταρχον, ΄Υπαγε, και ως επίστευσας ας γίνη εις σε. Και

ιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη.»

Οι Ιουδαίοι πρεσβύτεροι που συνέστησαν τον εκατόνταρχο στο

Χριστό, έδειξαν πόσο πολύ απείχαν από το πνεύμα του Ευαγγελίου.

Δεν αναγνώριζαν ότι μόνο η μεγάλη μας ανάγκη είναι εκείνη που

μας ωθεί να αναζητήσουμε την ευσπλαχνία του Θεού. Κατεχόμενοι

από το πνεύμα της αυτοδικαίωσης, συνέστησαν τον εκατόνταρχο

επειδή όπως είπαν, είχε δείξει εύνοια στο «έθνος μας.» Ο ίδιος ο

εκατόνταρχος όμως είπε για τον εαυτό του: «Δεν είμαι άξιος.» Η

καρδιά του είχε αγγιχτεί από τη χάρη του Χριστού. Αισθάνονταν[289]
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την αναξιότητά του. ΄Ομως δεν φοβήθηκε να ζητήσει βοήθεια. Δεν

βασίστηκε στη δική του αγαθότητα. Ως επιχείρημα παρουσίασε τη

μεγάλη του ανάγκη. Με την πίστη του αντιληφθείτε τον πραγματικό

χαρακτήρα του Χριστού. Δεν πίστευε στο Χριστό απλώς σαν ένα

θαυματοποιό, αλλά σαν Φίλο και Σωτήρα της ανθρωπότητας.

Μ” αυτό τον τρόπο ο κάθε αμαρτωλός πρέπει να έρχεται στο
Χριστό. «Ουχί εξ έργων δικαιοσύνης, τα οποία επράξαμεν ημείς,

αλλά κατά το έλεος Αυτού έσωσεν ημάς. » (Τίτ. 3:5.) ΄Οταν ο

Σατανάς λέει ότι είσαι αμαρτωλός και δεν μπορείς να ευλογηθείς

από το Θεό, πες του ότι ο Χριστός ήρθε σε αυτό τον κόσμο για να

σώσει τους αμαρτωλούς. Δεν έχουμε τίποτε για να συστήσουμε τον

εαυτό μας στο Θεό. Η προσωρινή και η παντοτινή παράκλησή μας

σε Αυτόν είναι η εντελώς απελπιστική μας κατάσταση που καθιστά

αναγκαία τη λυτρωτική Του δύναμη. Αποβάλλοντες όλη μας την

αυτοεξάρτηση, μπορούμε να ατενίσουμε στο σταυρό του Γολγοθά

και να πούμε:

Αντίτιμο στο χέρι μου κανένα δεν κρατώ

Στο δικό Σου, Χριστέ, στηρίζομαι μονάχα το σταυρό.

Οι Ιουδαίοι από την παιδική τους ηλικία είχαν κατηχηθεί για

το έργο του Μεσσία. Σε αυτούς ανήκαν τα εμπνευσμένα λόγια

των πατριαρχών και προφητών, καθώς και η συμβολική διδασκα-

λία του συστήματος των θυσιών. Παρόλα αυτά παρέβλεψαν το φώς

και τώρα δεν διέκριναν τίποτε το επιθυμητό στον Ιησού. Ενώ ο εκα-

τόνταρχος, γεννημένος εθνικός, αναθρεμμένος στην ειδωλολατρία

της αυτοκρατορικής Ρώμης, εκπαιδευμένος στρατιωτικός, φαινομε-

νικά αποξενωμένος από κάθε πνευματική ζωή εξαιτίας της ανατρο-

φής και του περιβάλλοντος του και αποκλεισμένος επιπλέον από τη

μισαλλοδοξία των Ιουδαίων καθώς και από την περιφρόνηση των

συμπατριωτών του για το λαό του Ισραήλ, ο άνθρωπος αυτός αντι-

ληφθείτε την αλήθεια την οποία τα τυφλωμένα τέκνα του Αβραάμ

δεν διέκριναν. Δεν περίμενε πρώτα να δει αν οι ίδιοι οι Ιουδαίοι θα

δέχονταν Εκείνον που διατείνονταν ότι ήταν ο Μεσσίας τους. ΄Οταν

«το φώς το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον» (Ιωάν.

1:9) έλαμψε πάνω του, εκείνος έστω και από μακριά, διέκρινε τη

δόξα του Υιού του Θεού.
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Για τον Ιησού η περίπτωση αυτή ήταν ένα δείγμα του έργου που

θα επιτελούσε το Ευαγγέλιο μεταξύ των εθνικών. Με χαρά προ-[290]

σέβλεπε στη συγκομιδή ψυχών από όλα τα έθνη για τη βασιλεία

Του. Με βαθιά λύπη περιέγραψε στους Ιουδαίους το αποτέλεσμα

της από μέρους τους απόρριψης της χάρης Του. «Σας λέγω ότι

πολλοί θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και θέλουσι κα-

θίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των

ουρανών οι δε υιοί της βασιλείας θέλουσιν εκβληθή εις το σκότος

το εξώτερον εκεί θέλει είσθαι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόν-

των.» Αλίμονο σε πολλούς και σήμερα που βαδίζουν πρός την ίδια

αυτή μοιραία απογοήτευση! Ενώ ψυχές δέχονται τη χάρη Του μέσα

στην ειδωλολατρία και στο σκότος, πόσοι περιφρονούν το φώς που

λάμπει επάνω τους, στις χριστιανικές χώρες που!

Λίγο περισσότερο από τριάντα χιλιόμετρα μακριά από την Κα-

περναούμ, σε ένα οροπέδιο που βλέπει στη μεγάλη και όμορφη πε-

διάδα της Εσραηλών, βρίσκονταν η κωμόπολη της Ναΐν. Προς αυτή

κατευθύνονταν τώρα ο Ιησούς. Πολλοί από τους μαθητές Του και

διάφοροι άλλοι ήταν μαζί Του, ενώ διαρκώς περισσότεροι ακόμη

προστίθονταν στο δρόμο, με την επιθυμία να ακούσουν τα γεμάτα

αγάπη και συμπάθεια λόγια Του. ΄Εφερναν και τους αρρώστους μαζί

τους για να τους θεραπεύσει. ΄Ετρεφαν πάντοτε την ελπίδα ότι Αυ-

τός που ασκούσε μια τόσο θαυμάσια δύναμη, θα αποκαλύπτονταν

σαν βασιλιάς του Ισραήλ. ΄Ενα μεγάλο πλήθος Τον ακολουθούσε

κατά βήμα, αποτελώντας μια χαρούμενη, γεμάτη προσδοκία συν-

τροφιά που Τον συνόδευε στο τραχύ μονοπάτι πρός την πύλη της

ορεινής κωμόπολης.

Καθώς πλησίαζαν, διέκριναν μια νεκροπομπή να βγαίνει από την

πόλη. Με αργό, πένθιμο ρυθμό προχωρούσε στον τόπο του εντα-

φιασμού. Προηγούταν ένα ανοιχτό νεκροκρέβατο με το σώμα του

νεκρού και γύρω του οι θρηνωδοί γέμιζαν την ατμόσφαιρα με την

οδύνη τους. Φαίνονταν ότι όλοι οι κάτοικοι της πόλης είχαν συγκεν-

τρωθεί για να δείξουν το σεβασμό τους στο νεκρό και τη συμπάθειά

τους στους πενθούντες.

΄Ηταν ένα αξιολύπητο θέαμα. Ο νεκρός ήταν ο μοναχογιός μιας

χήρας μητέρας. Η έρημη μάνα συνόδευε στον τάφο το μοναδικό της

στήριγμα και την παρηγοριά που είχε σε αυτό τον κόσμο. «Και ι-

δών αυτήν ο Κύριος ευσπλαχνίσθη δι” αυτήν.» Καθώς συνέχιζε το
δρόμο της, τυφλωμένη από τα δάκρυα χωρίς να αντιληφθεί την πα-
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ρουσία Του, Αυτός την πλησίασε και με γλυκό ύφος της είπε: «Μη

κλαίε.» Ο Ιησούς επρόκειτο να μεταβάλει τη θλίψη σε χαρά, αλ-

λά θεώρησε προηγουμένως απαραίτητη την έκφραση της τρυφερής

συμπάθειας. [291]

«Και πλησιάσας ήγγισε το νεκροκράββατον.» Για Αυτόν, ούτε

και η επαφή με το θάνατο προξενούσε καμιά μόλυνση. Οι συνοδοί

του φέρετρου στάθηκαν και οι οδυρμοί των θρηνωδών έπαψαν. Οι

δύο συνοδείες συγκεντρώθηκαν γύρω από το νεκροκρέβατο, ελ-

πίζοντας το ανέλπιστο. Παρών ήταν Εκείνος που είχε εξοστρακίσει

τις ασθένειες και είχε υποτάξει τα δαιμόνια. Θα υποτασσόταν άραγε

και ο θάνατος στη δύναμή Του·

Με καθαρή, επιτακτική φωνή πρόφερε τα λόγια: «Νεανίσκε,

πρός σέ λέγω, σηκώθητι.» Εκείνη η φωνή διαπέρασε τα αυτιά του

νεκρού. Ο νέος άνοιξε τα μάτια. Ο Ιησούς τον έπιασε από το χέρι

και τον σήκωσε στα πόδια του. Το βλέμμα του έπεσε πάνω σε ε-

κείνη που έκλαιγε δίπλα του και τότε μητέρα και υιός ενώθηκαν σε

ένα παρατεταμένο, χαρούμενο σφιχταγκάλιασμα. Τα πλήθη παρακο-

λουθούσαν άφωνα, σαν μαγεμένα. «Κατέλαβε δε άπαντας φόβος.»

Σιωπηλά και ευλαβικά στάθηκαν για λίγο, σαν να βρίσκονταν στην

παρουσία του ΄Ιδιου του Θεού. Και «εδόξαζον τον Θεόν, λέγοντες,

΄Οτι προφήτης μέγας ηγέρθη εν ημίν, και ότι επεσκεφθη ο Θεός

τον λαόν Αυτού.» Η νεκρώσιμη ακολουθία γύρισε στη Ναΐν σαν

μια θριαμβευτική πορεία. «Και εξήλθεν ο λόγος ούτος περί Αυτού

εν όλη τη Ιουδαία, και εν πάσι τοις περιχώροις.»

Εκείνος που στάθηκε πλάι στη θλιμμένη μητέρα στην πύλη της

Ναΐν, παρακολουθεί κάθε βαρυπενθούσα ψυχή πλάι στη νεκροφόρα.

Η θλίψη μας Τον γεμίζει με συμπάθεια. Η καρδιά Του που ένοιωσε

την αγάπη και τη λύπη είναι μια καρδιά αναλλοίωτης τρυφερότη-

τας. Ο λόγος Του που κάλεσε το νεκρό πίσω στη ζωή, δεν είναι

λιγότερο αποτελεσματικός τώρα από όταν τον απηύθυνε στο νέο

της Ναΐν. Ο Ιησούς λέει: «Εδόθη εις Εμέ πάσα εξουσία εν ουρα-

νώ και επί γής.» (Ματθ. 28:18.) Η δύναμη αυτή δεν ελαττώθηκε

με το πέρασμα του χρόνου, ούτε εξαντλήθηκε από την ακατάπαυ-

στη χρήση της ανεξάντλητης χάρης Του. Για όλους όσους Τον

πιστεύουν εξακολουθεί να είναι ένας ζωντανός Σωτήρας.

Ο Ιησούς μετέβαλε τη λύπη της μητέρας σε χαρά όταν της έδω-

σε πίσω το υιό της. ΄Ομως ο νέος κλήθηκε πίσω ς την επίγεια ζωή

για να υποφέρει τις λύπες της, τους μόχθους της και τους κιν-
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δύνους της και να υποστεί πάλι μια μέρα τη δύναμη του θανάτου.

Ο Ιησούς ανακουφίζει τη λύπη μας για τους νεκρούς με ένα μήνυ-

μα αιώνιας ελπίδας: «Εγώ είμαι ο ζών και έγινα νεκρός και ιδού,

είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων αμήν και έχω τα κλειδία του

άδου και του θανάτου.» «Επειδή λοιπόν τα παιδία εμέθεξαν από

σαρκός και αίματος, και Αυτός παρομοίως μετέλαβεν από των αυ-[292]

τών, δια να καταργήση δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του

θανάτου, τουτέστι τον διάβολον, και ελευθερώση εκείνους, όσοι

δια τον φόβον του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι

εις την δουλείαν.» (Αποκ. 1:18, Εβρ. 2:14, 15.)

Ο Σατανάς δεν μπορεί να κρατήσει τους νεκρούς αιχμαλώτους

του όταν ο Υιός του Θεού τους καλεί στη ζωή. Δεν μπορεί να

κρατήσει σε πνευματικό θάνατο καμιά ψυχή που με πίστη δέχεται

το δυναμικό λόγο του Χριστού. Ο Θεός λέει σε όλους εκείνους

που έχουν νεκρωθεί από την αμαρτία: «Σηκώθητι ο κοιμώμενος και

ανάστηθι εκ νεκρών.» (Εφες. 5:14.) Αυτός ο λόγος είναι η αιώνια

ζωή. ΄Οπως ο λόγος του Θεού κάλεσε τον πρώτο άνθρωπο στη ζωή,

έτσι και σήμερα μας χορηγεί ζωή. ΄Οπως ο λόγος του Χριστού:

«Νεανίσκε, πρός σέ λέγω, Σηκώθητι,» έδωσε ζωή στο νέο της

Ναΐν, έτσι ο ίδιος ο λόγος «ανάστηθι εκ νεκρών» είναι ζωή για την

ψυχή που τον δέχεται. Ο Θεός «ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας

του σκότους, και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού Αυτού

Υιού.» (Κολ. 1:13.) Τα πάντα μας προσφέρονται με το λόγο Του.

Αν δεχθούμε το λόγο, αποκτούμε την απελευθέρωση.

«Εάν δε κατοική εν υμίν το Πνεύμα του αναστήσαντος τον Ι-

ησούν εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστόν εκ νεκρών θέλει ζω-

οποιήσει και τα θνητά σώματα υμών, δια του Πνεύματος Αυτού

του κατοικούντος εν υμίν.» «Επειδή Αυτός ο Κύριος θέλει καταβή

απ” ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα
Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον

έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθή μετ” αυ-
τών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω

θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου.» (Ρωμ. 8:11, Α” Θες.
4:16, 17.) Αυτά είναι τα παρήγορα λόγια με τα οποία μας καλεί να

παρηγορούμε ο ένας τον άλλον.[293]
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ΜΟΥ·»

Το κεφάλαιο αυτό στηρίζεται στο Ματθ. 12:22-50,

Μαρκ. 3:20-35.

Οι γιοί του Ιωσήφ δεν έδειχναν καμία κατανόηση για το έργο

του Ιησού. Τα νέα που μάθαιναν για τη ζωή και το έργο Του, τους

έκαναν να απορούν και να ανησυχούν. ΄Ακουγαν ότι περνούσε ο-

λόκληρες νύχτες στην προσευχή, ότι τη μέρα συνωστίζονταν γύρω

Του μεγάλα πλήθη και ότι δεν έδινε καιρό στον εαυτό Του ούτε

για να φάει. Οι φίλοι Του έβλεπαν ότι η αδιάκοπη εργασία τον ε-

ξαντλούσε. Δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τη στάση Του έναντι

των Φαρισαίων και μερικοί μάλιστα φοβόντουσαν ότι είχε αρχίσει

να διασαλεύεται η λογική του.

Τα αδέρφια Του άκουγαν όλα αυτά, καθώς επίσης και την κα-

τηγορία των Φαρισαίων ότι έβγαζε τα δαιμόνια με τη δύναμη του

Σατανά. ΄Ενοιωθαν ότι οι επικρίσεις αντανακλούσαν και σε αυτούς

λόγο της συγγένειάς τους με τον Ιησού. Γνώριζαν το θόρυβο που

προξενούσαν τα λόγια και τα έργα Του και όχι μόνο τρόμαζαν με τις

τολμηρές Του δηλώσεις, αλλά και αγανακτούσαν που κατήγγειλε

δημόσια τους γραμματείς και Φαρισαίους. Αποφάσισαν ότι έπρεπε

ή να Τον μεταπείσουν ή να Τον αναγκάσουν να σταματήσει τον

τρόπο αυτό της εργασίας Του. Παρακίνησαν τη Μαρία να επέμβει

μαζί τους ώστε να χρησιμοποιήσουν την αγάπη Του γι” αυτή και
να Του επιβάλουν να συμπεριφέρεται συνετότερα.

Ακριβώς πριν από αυτό το περιστατικό, ο Ιησούς είχε για δε-

ύτερη φορά κάνει ένα θαύμα θεραπείας ς” ένα δαιμονιζόμενο τυφλό
και κωφό. Οι Φαρισαίοι είχαν επαναλάβει την κατηγορία: «Δια του

άρχοντος των δαιμόνιων εκβάλλει τα δαιμόνια.» (Ματθ. 9:34.) Ο

Χριστός τους είπε χωρίς περιστροφές ότι αποδίδοντας την ενέργεια

του Αγίου Πνεύματος στο Σατανά, απέκοπταν τον εαυτό τους α-

πό την πηγή της ευλογίας. Εκείνοι που είχαν εκφραστεί κατά του

Ιησού, μη διακρίνοντας το θεϊκό χαρακτήρα Του, μπορούσαν να

συγχωρη- θούν. Επειδή με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, μπο- [294]
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ρούσαν να οδηγηθούν να δουν το λάθος τους και να μετανοήσουν.

Οποιαδήποτε και αν είναι η αμαρτία, εάν η ψυχή μετανοήσει και πι-

στέψει, η ενοχή εξαλείφεται με το αίμα του Χριστού. Εκείνος όμως

που απορρίπτει το έργο του Αγίου Πνεύματος, απομονώνεται εκεί

όπου η μετάνοια και η πίστη δεν μπορούν να τον πλησιάσουν. Ο

Θεός εργάζεται στην καρδιά του ανθρώπου με το ΄Αγιο Πνεύμα.

΄Οταν οι άνθρωποι εσκεμμένα απορρίπτουν το ΄Αγιο Πνεύμα και δη-

λώνουν ότι αυτό προέρχεται από το Σατανά, αποκόπτουν το ρεύμα

με το οποίο ο Θεός μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους. ΄Οταν το

Πνεύμα απορριφθεί οριστικά, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτε

περισσότερο για την ψυχή.

Οι Φαρισαίοι τους οποίους ο Ιησούς ενημέρωσε με αυτό τον

τρόπο δεν πίστευαν στην κατηγορία που απήγγειλαν οι ίδιοι εναν-

τίον Του. Δεν υπήρχε ούτε ένας από τους άρχοντες του λαού που

δεν είχε κερδηθεί από το Σωτήρα. Είχαν ακούσει τη φωνή του Πνε-

ύματος να μιλά στην καρδιά τους ότι Αυτός είναι ο Κεχρισμένος

του Ισραήλ και να τους προτρέπει να ομολογήσουν ότι είναι μαθη-

τές Του. Στο φώς της παρουσίας Του αισθάνθηκαν την ανοσιότη-

τά τους και λαχταρούσαν για μια δικαιοσύνη που μόνοι τους δεν

μπορούσαν να δημιουργήσουν. Αλλά Τον είχαν απορρίψει και θεω-

ρούσαν μετά πολύ ταπεινωτικό να Τον δεχθούν σαν Μεσσία. Μια

και πάτησαν στο μονοπάτι της απιστίας, από μεγάλη υπερηφάνεια

δεν μπορούσαν να ομολογήσουν το λάθος τους. Για να αποφύγουν

να αναγνωρίσουν την αλήθεια, απεγνωσμένα και με επιθετικότη-

τα προσπαθούσαν να αμφισβητήσουν τη διδασκαλία του Σωτήρα.

Η απόδειξη της δύναμης και του ελέους Του τους εξόργιζε. Δεν

μπορούσαν να εμποδίσουν το Σωτήρα να κάνει θαύματα, δεν μπορο-

ύσαν να σιγήσουν τη διδασκαλία Του, αλλά έκαναν ότι μπορούσαν

για να Τον δυσφημήσουν και να παραποιήσουν τα λόγια Του. Το

Πνεύμα του Θεού τους συντρόφευε ακόμη, προσπαθώντας να τους

πείσει και αυτοί έπρεπε να παρεμβάλουν πολλά εμπόδια για να αν-

τισταθούν στη δύναμή Του. Η μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να

επηρεάσει την ανθρώπινη καρδιά αγωνίζονταν μέσα τους, αλλά αυ-

τοί δεν ήθελαν να υποχωρήσουν.

Δεν είναι ο Θεός εκείνος που τυφλώνει τα μάτια των ανθρώπων

και σκληραίνει τις καρδιές τους. Εκείνος στέλνει φώς για να διορ-

θώσει τα λάθη τους και για να τους φέρει στο σωστό δρόμο. Απορ-

ρίπτοντας το φώς αυτό, τα μάτια των ανθρώπων τυφλώνονται και η
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καρδιά τους σκληραίνεται. Συχνά η αρνητική αυτή εξέλιξη είναι βαθ- [295]

μιαία, σχεδόν ανεπαίσθητη. Το φώς έρχεται στην ψυχή ή με τη βο-

ήθεια του λόγου του Θεού, ή μέσο των δούλων Του, ή με μια άμεση

ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά όταν μιά ακτίνα φωτός παρα-

βλέπεται, επέρχεται μερική νάρκωση των πνευματικών αντιλήψεων

και η επόμενη αποκάλυψη του φωτός γίνεται δυσκολότερα αντιλη-

πτή. ΄Ετσι το σκότος γίνεται πυκνότερο, μέχρι που κυριαρχεί μές”
την ψυχή. Αυτό ακριβώς συνέβη και με εκείνους τους Ιουδαίους

άρχοντες. Είχαν πεισθεί ότι μιά θεϊκή δύναμη συνόδευε το Χριστό,

αλλά, αποφασισμένοι να αντισταθούν στην αλήθεια, απέδωσαν το

έργο του Αγίου Πνεύματος στο Σατανά. Κάνοντας αυτό, θελημα-

τικά διάλεξαν την απάτη. Παραδόθηκαν στο Σατανά και από τότε

τους κυβερνούσε η δύναμή του.

Στενά σχετιζόμενη με την προειδοποίηση του Χριστού για την

αμαρτία εναντίον του Αγίου Πνεύματος είναι και η προειδοποίηση

για τα μάταια και πονηρά λόγια. Τα λόγια φανερώνουν τι κρύβει

η καρδιά. «Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα.»

Αλλά τα λόγια είναι κάτι περισσότερο από την αποκάλυψη του

χαρακτή¬ρα. ΄Εχουν τη δύναμη να αντενεργούν στο χαρακτήρα. Οι
άνθρωποι επηρεάζονται από τα ίδια τους τα λόγια. Συχνά, κάτω από

μιά στιγμιαία παρόρμηση, ωθούμενοι από το Σατανά, εκφράζουν ζη-

λοτυπία ή καχυποψία, λέγοντας κάτι που στην πραγματικότητα δεν

το πιστεύουν. Αλλά τα λόγια επηρεάζουν τις σκέψεις. Οι άνθρωποι

εξαπατώνται από τα λόγια τους και καταλήγουν να πιστεύουν σαν

αληθινά εκείνα που ειπώθηκαν παρακινούμενα από το Σατανά. Αφο-

ύ εκφράσουν μιά γνώμη ή μιά απόφασή τους, συχνά η υπερηφάνεια

δεν τους αφίνει να την ανακαλέσουν και προσπαθούν να αποδείξουν

ότι έχουν δίκαιο μέχρι που πιστεύουν ότι πράγματι έχουν δίκαιο.

Είναι επικίνδυνο να εκφράσει κανείς ένα λόγο αμφιβολίας, επικίν-

δυνο να αμφισβητεί και να επικρίνει το θεϊκό Φώς. Η συνήθεια

της επιπόλαιας και ανυπόληπτης κριτικής επιδρά στο χαρακτήρα,

ενθαρρύνοντας την ανευλάβεια και την απιστία. Πολλοί άνθρωποι

που εξακολουθούν να καλλιεργούν τη συνήθεια αυτή ασυναίσθη-

τα βαδίζουν πρός τον κίνδυνο μέχρι που φθάνουν στο σημείο να

κατακρίνουν και να απορρίπτουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Ο

Ιησούς είπε: «Δια πάντα λόγον αργόν, τον οποίον ήθελον λαλήσει

οι άνθρωποι, θέλουσιν αποδώσει λόγον δι” αυτόν εν ημέρα κρίσεως.



318 Η Ζωη Τοψ Χριστου

Διότι εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθή, και εκ των λόγων σου

θέλεις καταδικασθή.» (Ματθ. 12:36-37.)

Στη συνέχεια έκανε μιά προειδοποίηση που αφορούσε εκείνους

στους οποίους τα λόγια Του έκαναν εντύπωση, οι οποίοι Τον άκου-[296]

γαν με ευχαρίστηση, αλλά δεν παραχωρούσαν τον εαυτό τους στο

΄Αγιο Πνεύμα για να κατοικήσει μέσα τους. Η ψυχή δεν κατα-

στρέφεται μόνο με την αντίσταση, αλλά και με την αμέλεια Ο Ιη-

σούς είπε: «΄Οταν το ακάθαρτον πνεύμα εξέλθη από του ανθρώπου,

διέρχεται δι” ανύδρων τόπων και ζητεί ανάπαυσιν, και δεν ευρίσκει.
Τότε λέγει, Ας επιστρέψω εις τον οίκον μου, όθεν εξήλθον. Και ελ-

θόν, ευρίσκει αυτόν κενόν, σεσαρωμένον και εστολισμένον. Τότε

υπάγει και παραλαμβάνει μεθ” εαυτού επτά άλλα πνεύματα πονη-
ρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικούσιν εκεί.»

Στην εποχή του Χριστού υπήρχαν πολλοί, όπως υπάρχουν και

σήμερα, οι οποίοι φαίνονταν ότι προσωρινά είχαν απαλλαγεί από

την εξουσία του Σατανά. Με τη χάρη του Θεού απελευθερώθηκαν

από τα πονηρά πνεύματα που εξουσίαζαν την ψυχή. Τότε χαίρονταν

απολαμβάνοντας την αγάπη του Θεού. Αλλά, όπως οι ακροατές που

στην παραβολή παρομοιάζονται με το πετρωμένο έδαφος, δεν ούτε

αυτοί παρέμειναν στην αγάπη Του. Δεν παραχωρούσαν τον εαυτό

τους κάθε μέρα στο Θεό για να μπορεί να κατοικεί στην καρδιά

τους ο Χριστός. ΄Οταν το πονηρό πνεύμα επέστρεψε με «επτά άλλα

πνεύματα πονηρότερα εαυτού,» κυριεύθηκαν ολοκληρωτικά από τη

δύναμη του πονηρού.

΄Οταν η ψυχή παραδίδεται στο Χριστό, μια καινούργια δύνα-

μη κατέχει τη νέα καρδιά. Επέρχεται μια μετάλλαξη την οποία ο

άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να επιφέρει μόνος του στον εαυτό του.

Αυτό είναι ένα υπερφυσικό έργο που επιφέρει ένα υπερφυσικό στοι-

χείο στην ανθρώπινη φύση. Η ψυχή που παραδίδεται στο Χριστό

γίνεται δικό Του φρούριο το οποίο εξουσιάζει μέσα σε ένα επανα-

στατημένο κόσμο και δεν έχει σκοπό να αφήσει άλλη δύναμη να το

εξουσιάσει εκτός από τη δική Του. Η ψυχή που εξουσιάζεται με

αυτό τον τρόπο από παράγοντες του Ουρανού, γίνεται απόρθητη

στις επιθέσεις του Σατανά. Αν δεν παραδοθούμε στον έλεγχο του

Χριστού, θα υποβληθούμε στον έλεγχο του πονηρού. Αναπόφευ-

κτα βρισκόμαστε κάτω από την εξουσία του ενός ή του άλλου, δύο

μεγάλων δυνάμεων που αγωνίζονται για την κυριαρχία του κόσμου.

Δεν είναι ανάγκη να εκλέξουμε σκόπιμα να υπηρετήσουμε τη βα-
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σιλεία του σκότους για να βρεθούμε κάτω από την κυριαρχία της.

Φτάνει μόνο να αμελήσουμε να συμμαχήσουμε με τη βασιλεία του

φωτός. ΄Οταν δεν συνεργαζόμαστε με τα ουράνια όργανα, ο Σα-

τανάς θα καταλάβει την καρδιά και θα την κάνει κατοικία του. Η

μόνη υπεράσπισή μας εναντίον του κακού είναι η παραμονή του

Χριστού στην καρδιά μας και η πίστη στη δικαιοσύνη Του. Αν δεν [297]

συνδεθούμε ζωτικά με το Θεό, δεν μπορούμε ποτέ να αντισταθο-

ύμε στα ανίερα αποτελέσματα της φιλαυτίας, της επιείκειας και του

πειρασμού να αμαρτήσουμε. Μπορεί να εγκαταλείψουμε πολλές κα-

κές συνήθειες, μπορεί για ένα διάστημα να απομακρυνθούμε από

το Σατανά. Αλλά χωρίς μια ζωτική ένωση με το Θεό, μια συνεχή

παραχώρησή μας σε Αυτόν, θα νικηθούμε. Χωρίς την προσωπική

γνωριμία με το Χριστό και τη συνεχή επικοινωνία με Αυτόν, θα πε-

ριέλθουμε στο έλεος του εχθρού και θα καταλήξουμε να εκτελούμε

τα προστάγματά του.

Ο Ιησούς είπε: «Γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χει-

ρότερα των πρώτων. Ούτω θέλει είσθαι και εις την γενεάν ταύτην

την πονηράν.» Εκείνοι που σκληρύνονται περισσότερο είναι εκείνοι

που έχουν απορρίψει την πρόσκληση του ελέους και έχουν κατα-

φρονήσει το Πνεύμα της χάρης. Η πιο κοινή εκδήλωση της αμαρ-

τίας εναντίον του Αγίου Πνεύματος είναι η επίμονη περιφρόνηση

της πρόσκλησης του Ουρανού για μετάνοια. Κάθε βήμα για την

απόρριψη του Χριστού είναι και ένα βήμαπιο κοντά στην απόρριψη

της σωτηρίας και στην αμαρτία κατά του Αγίου Πνεύματος.

Απορρίπτοντας το Χριστό, οι Ιουδαίοι διέπραξαν το ασυγχώρη-

το αμάρτημα. Και εμείς, αν αρνηθούμε την πρόσκληση του ελέους,

μπορούμε να διαπράξουμε το ίδιο λάθος. Προσβάλλουμε τον ΄Αρ-

χοντα της ζωής και Τον ντροπιάζουμε μπροστά στη συναγωγή

του Σατανά και μπροστά στο ουράνιο σύμπαν, όταν αρνούμαστε

να ακούσουμε τους εξουσιοδοτημένους απεσταλμένους Του, ενώ

αντίθετα ακούμε τους πράκτορες του Σατανά που θέλουν να απο-

μακρύνουν την ψυχή από το Χριστό. ΄Οσο διάστημα κανείς φέρεται

έτσι, δεν μπορεί να βρει την ελπίδα ή τη συγχώρηση και τελικά θα

χάσει κάθε επιθυμία να συμφιλιωθεί με το Θεό.

Ενώ ο Ιησούς δίδασκε ακόμα το λαό, οι μαθητές Τον ειδοπο-

ίησαν ότι η Μητέρα Του και τα αδέρφια Του ήταν έξω και επιθυ-

μούσαν να Τον δουν. ΄Ηξερε τι είχαν μέσα στην καρδιά τους και

«αποκριθείς πρός τον ειπόντα τούτο πρός αυτόν, είπε, Τις είναι η
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μήτηρ Μου και τίνες είναι οι αδελφοί Μου· Και εκτείνας την χείρα

Αυτού πρός τους μαθητάς Αυτού, είπεν, Ιδού η μήτηρ Μου και οι

αδελφοί Μου διότι όστις κάμνει το θέλημα του Πατρός Μου του

εν ουρανοίς, αυτός Μου είναι αδελφός και αδελφή και μήτηρ»

΄Ολοι όσοι δέχονται με πίστη το Χριστό, ενώνονται με Αυτόν

με δεσμούς στενότερους από την ανθρώπινη συγγένεια. Γίνονται

ένα με Αυτόν όπως και Αυτός είναι ένα με τον Πατέρα. Πιστεύον-

τας σε Αυτόν και εκτελώντας τα λόγια Του, η Μητέρα Του ήταν

στενότερα και ασφαλέστερα συνδεμένη μαζί Του, παρά με τους φυ-[298]

σικούς συγγενικούς δεσμούς. Η συγγένεια τους με Αυτόν δεν θα

ωφελούσε καθόλου τα αδέρφια Του, παρά μόνο αν Τον δέχονταν

σαν προσωπικό τους Σωτήρα.

Τι υποστήριξη θα είχε βρει ο Χριστός από τους επίγειους συγ-

γενείς Του αν είχαν πιστέψει σε Αυτόν σαν απεσταλμένο του Ου-

ρανού και είχαν συνεργαστεί μαζί Του στην εκτέλεση του έργου

του Θεού! Η απιστία τους αυτή έπεσε σαν μια μαύρη σκιά την ε-

πίγεια ζωή του Χριστού. ΄Ηταν κι αυτό ένα μέρος από το πικρό

ποτήρι της λύπης που ήπιε για μας.

Την έχθρα που υποκινούσε η ανθρώπινη καρδιά εναντίον του

Ευαγγελίου την αισθάνθηκε βαθιά ο Υιός του Θεού και ήταν α-

κόμη πιο οδυνηρή για Αυτόν μέσα στο σπίτι Του. Επειδή η δική

Του καρδιά ήταν γεμάτη καλοσύνη και αγάπη, απέβλεπε στην τρυ-

φερότητα των σχέσεων μέσα στον οικογενειακό κύκλο. Τα αδέρφια

Του ήθελαν να ασπαστεί τις απόψεις τους, ενώ ένα τέτοιο πράγμα

θα ήταν εντελώς αντίθετο με τη θεϊκή αποστολή Του. Τον έβλε-

παν σαν να είχε ανάγκη από τις συμβουλές τους. Τον έκριναν από

ανθρώπινη άποψη και νόμιζαν ότι αν έλεγε μόνο όσα ήταν αρεστά

στους γραμματείς και Φαρισαίους, θα απέφευγε τη δυσάρεστη δι-

ένεξη που προξενούσαν τα λόγια Του. Νόμιζαν ότι ήταν εκτόςεαυ-

τού όταν δήλωνε ότι είχε θεία εξουσία και παρεμβάλλονταν μπροστά

στους ραβίνους σαν ελεγκτής των αμαρτιών τους. ΄Ηξεραν ότι οι

Φαρισαίοι ζητούσαν αφορμή να Τον κατηγορήσουν και πίστευαν

ότι τους είχε δώσει αρκετές αφορμές.

Με την περιορισμένη τους αντίληψη δεν μπορούσαν να συλ-

λάβουν την έννοια της αποστολής που είχε έρθει να εκπληρώσει και

δεν μπορούσαν να δείξουν συμπάθεια για τις δοκιμασίες Του. Τα

απότομα και επιτιμητικά λόγια τους έδειχναν ότι δεν είχαν πραγ-

ματική αντίληψη του χαρακτήρα Του και δεν διέκριναν το θεϊκό



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 33—«ΤΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΑΕΑΦΟΙ ΜΟΥ·» 321

στοιχείο συνυφασμένο με το ανθρώπινο. Συχνά Τον έβλεπαν λυ-

πημένο. Αντί να Τον παρηγορήσουν, Τον πλήγωναν με το πνεύμα

και με τα λόγια τους. Η ευαίσθητη φύση Του υπέφερε, τα κίνητρά

Του παρεξηγούνταν και το έργο Του τους ήταν ακατανόητο.

Τα αδέρφια Του πολλές φορές εξωτερίκευαν την παμπάλαια, ξε-

περασμένη νοοτροπία των Φαρισαίων και πίστευαν ότι μπορούσαν

να Τον διδάξουν, Αυτόν που ήταν γνώστης κάθε αλήθειας και κα-

τανοούσε όλα τα μυστήρια. Κατέκριναν αδίστακτα κάθε τι που οι

ίδιοι δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Τον έλεγχαν διαρκώς με τις επι- [299]

πλήξεις τους και η ψυχή Του θλίβονταν και υπέφερε. Ομολογούσαν

πίστη στο Θεό και νόμιζαν ότι υπερασπίζονταν το Θεό, τη στιγμή

που ο Θεός κυκλοφορούσε ανάμεσά τους ενσαρκωμένος και αυτοί

δεν Τον γνώριζαν.

Αυτά τα πράγματα έκαναν το μονοπάτι Του δυσκολοδιάβατο,

γεμάτο αγκάθια. Τόσο υπέφερε ο Χριστός από την παρανόηση μέσα

στο δικό Του σπίτι, που έβρισκε ανακούφιση να βρίσκεται σε περι-

βάλλον απαλλαγμένο από αυτή. Υπήρχε ένα σπίτι που αγαπούσε να

επισκέπτεται, το σπιτικό του Λαζάρου, της Μαρίας και της Μάρθας.

Επειδή στην ατμόσφαιρα της πίστης και της αγάπης το πνεύμα Του

έβρισκε ανάπαυση. Μολαταύτα, δεν υπήρχε κανείς πάνω στη Γή που

να μπορούσε να κατανοήσει τη θεία αποστολή Του ή να συνειδη-

τοποιήσει το φορτίο που σήκωνε για το καλό της ανθρωπότητας.

Συχνά έβρισκε ανακούφιση μένοντας μόνος Του και έχοντας επαφή

με τον ουράνιο Πατέρα Του.

Εκείνοι που καλούνται να υποφέρουν για χάρη του Χριστο-

ύ, πρέπει να αντιμετωπίσουν παρεξηγήσεις και έλλειψη εμπιστο-

σύνης.Ακόμη και μέσα στην ίδια τους την οικογένεια μπορούν να

παρηγορηθούν με τη σκέψη ότι και ο Ιησούς υπέμεινε τα ίδια. Είναι

γεμάτος συγκινητική συμπάθεια για αυτούς. Τους παροτρύνει να

αναζητούν τη συντροφιά Του και να βρίσκουν παρηγοριά εκεί όπου

και Αυτός την έβρισκε, στην επικοινωνία με τον Πατέρα.

Αυτοί που δέχονται το Χριστό σαν προσωπικό τους Σωτήρα,

δεν αφήνονται ορφανοί να υποφέρουν τις δοκιμασίες της ζωής μόνοι

τους. Εκείνος τους δέχεται σαν μέλη της ουράνιας οικογένειας.

Τους λέει να αποκαλούν τον Πατέρα Του, Πατέρα τους. Είναι παιδιά

Του, πολύτιμα στην καρδιά του Θεού, συνδεμένα μαζί Του με τους

πιο τρυφερούς και αδιάσπαστους δεσμούς. Αισθάνεται για αυτούς
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μια τρυφερότητα που ταπέχει όσο από την πατρική και μητρική

τρυφερότητα, όσο το θείο απέχει από το ανθρώπινο.

Η συγγένεια του Χριστού με το λαό Του απεικονίζεται όμορφα

στους νόμους που δόθηκαν στο λαό του Ισραήλ. ΄Οταν περιερχόμε-

νος σε φτώχεια ένας Ισραηλίτης ήταν αναγκασμένος να στερηθεί

την κληρονομιά του και να πουληθεί σκλάβος, το καθήκον της α-

πολύτρωσης του ίδιου και της κληρονομιάς του έπεφτε στον πλη-

σιέστερο συγγενή του. (Ιδέ Λευιτ. 25:25, 47-49, Ρούθ 2:20.) ΄Ετσι

το έργο της απολύτρωσής μας και της αποκατάστασης της κληρο-

νομιάς μας που χάθηκε με την αμαρτία, έπεσε σε Εκείνον ο Οποίος

είναι «ο στενότερος συγγενής μας.» Για να μας απολυτρώσει έγινε

συγγενής μας. Στενότερος και από πατέρα, μητέρα, αδελφό, φίλο[300]

ή αγαπημένο μας πρόσωπο είναι ο Κύριος και Σωτήρας μας. Λέει:

«Μη φοβού διότι Εγώ σε ελύτρωσα. Σε εκάλεσα με το όνομά σου

Εμού είσαι.» «Αφ” ότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς
Μου, εδοξάσθης, και Εγώ σε ηγάπησα και θέλω δώσει ανθρώπους

πολλούς υπέρ σου, και λαούς υπέρ της κεφαλής σου.» (Ης. 43:1,

4.)

Ο Χριστός αγαπά τις ουράνιες υπάρξεις που περιβάλλουν το

θρόνο Του. Με τι μπορεί όμως να συγκριθεί η μεγάλη αγάπη Του

που τρέφει για μας· Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, αλλά μπο-

ρούμε από προσωπική μας πείρα να γνωρίσουμε πόσο πραγματική

είναι. Αν διατηρούμε τη συγγενική αυτή σχέση με Αυτόν, με πόση

τρυφερότητα πρέπει να βλέπουμε εκείνους που είναι αδελφοί και

αδελφές του Κυρίου μας! Δεν θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να

αναγνωρίσουμε τα δικαιώματα της θεϊκής μας συγγένειας· Υιοθε-

τημένοι στην οικογένεια του Θεού, δεν θα πρέπει να τιμούμε τον

Πατέρα μας και τους ομοίους μας·[301]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 11:28-30.

«΄Ελθετε πρός Με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και

Εγώ θέλω σας αναπαύσει.» Αυτά τα παρηγόρα λόγια ειπώθηκαν

στα πλήθη που ακολουθούσαν τον Ιησού. Ο Σωτήρας είχε πει ότι

οι άνθρωποι μπορούσαν να αποκτήσουν την επίγνωση του Θεού

μόνο μέσω Εκείνου. Στους μαθητές Του, είχε απευθυνθεί σαν σε

ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη αποκτήσει την επίγνωση των ουρα-

νίων πραγμάτων. Με αυτό όμως δεν εξαίρεσε κανένα από τη φρον-

τίδα και την αγάπη Του. ΄Ολοι οι «κοπιώντες και πεφορτισμένοι»

μπορούσαν να έρθουν σε Αυτόν.

Οι γραμματείς και οι ραβίνοι, με τη σχολαστική προσήλωσή

τους στους θρησκευτικούς τύπους, αισθάνονταν ένα κενό που οι

ιεροτελεστίες και οι εκκλησιαστικοί κανονισμοί δεν μπορούσαν πο-

τέ να ικανοποιήσουν. Οι τελώνες πάλι και οι αμαρτωλοί μπορεί να

έκαναν πως ήταν ευχαριστημένοι από το κοσμικό και αισθησια-

κόγίγνεσθαι, στην καρδιά τους όμως κρύβονταν ο φόβος και η αμ-

φιβολία. Ο Ιησούς έβλεπε αυτούς που βασανίζονταν από τη θλίψη,

αυτούς που είχαν μαράζι στην καρδιά, αυτούς που ζούσαν με γκρε-

μισμένες ελπίδες και εκείνους που προσπαθούσαν με γήινες χαρές

να ικανοποιήσουν τον πόθο της ψυχής τους. ΄Ολους αυτούς τους

προσκαλούσε να βρουν ανάπαυση κοντά Του.

Με τρυφερότητα παρότρυνε τους κουρασμένους ανθρώπους:

«΄Αρατε τον ζυγόν Μου εφ” υμάς, και μάθετε απ” Εμού διότι πράος
είμαι και ταπεινός την καρδίαν και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις

ψυχαίς υμών.»

Με αυτά τα λόγια ο Χριστός απευθύνεται σε κάθε ανθρώπινη

ύπαρξη. Είτε το αναγνωρίζουν είτε όχι, όλοι οι άνθρωποι είναι «κο-

πιώντες και πεφορτισμένοι» ΄Ολοι επιφορτίζονται με βάρη που μόνο

ο Χριστός μπορεί να μετακινήσει. Το βαρύτερο φορτίο που φέρουμε

είναι το φορτίο της αμαρτίας. Αν είχαμε αφεθεί να το κουβαλάμε

μόνοι μας, θα μας συνέτριβε. Ο Αναμάρτητος Χριστός όμως πήρε [302]

τη θέση μας. «Ο Κύριος έθεσεν επ” Αυτόν την ανομίαν πάντων

323
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ημών.» (Ης. 53:6.) Αυτός σήκωσε το φορτίο της ενοχής μας. Θα

αφαιρέσει το βάρος από τους κουρασμένους ώμους μας. Θα μας

δώσει ανάπαυση. Θα σηκώσει επιπλέον το βάρος της φροντίδας και

της λύπης. Μας προσκαλεί να ρίξουμε όλη μας τη μέριμνα επάνω

Του, γιατί μας βαστάζει στην καρδιά Του.

Ο Πρεσβύτερος αδελφός της φυλής μας βρίσκεται δίπλα στον αι-

ώνιο θρόνο. Παρατηρεί κάθε ψυχή που στρέφει το πρόσωπό της σε

Αυτόν ως Σωτήρα. Από πείρα γνωρίζει ποιές είναι οι αδυναμίες της

ανθρώπινης φύσης, ποιές είναι οι ανάγκες μας και σε τι οφείλουν τη

δύναμή τους οι πειρασμοί μας. ΄Εχει σαφή εικόνα επειδή και Αυτός

δοκιμάστηκε αρκετά όπως εμείς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Παρα-

κολουθεί εσένα, το τρεμάμενο παιδί του Θεού. Δοκιμάζεσαι· Θα σε

ελευθερώσει. Είσαι αδύναμος· Θα σε δυναμώσει. Είσαι αμαθής· Θα

σε φωτίσει. Είσαι πληγωμένος· Θα σε γιατρέψει. Ο Κύριος «αριθμεί

τα πλήθη των άστρων,» και εν τούτοις «ιατρεύει τους συντετριμ-

μένους την καρδίαν και δένει τας πληγάς αυτών.» (Ψαλμ. 147:4,

3.) «΄Ελθετε πρός Με» είναι η πρόσκλησή Του. Οποιεσδήποτε ε-

ίναι οι ανησυχίες και οι δοκιμασίες σου, παρουσίασε την υπόθεσή

σου στον Κύριο. Το πνεύμα σου θα περιβληθεί με αντοχή. Θα σου

υποδειχτεί ο τρόπος για να απαλλαγείς από τις στενοχώριες και

τις δυσκολίες. ΄Οσο πιο αδύναμος και ανήμπορος παραδέχεσαι ότι

είσαι, τόσο πιο δυνατός θα γίνεις με τη δύναμή Του. ΄Οσο πιο βαρύ

το φορτίο σου, τόσο πιο ευλογημένη ανάπαυση θα νοιώθεις ενα-

ποθέτοντάς το στο Χριστό, σε Αυτόν που σηκώνει τα μεγαλύτερα

βάρη. Η ανάπαυση που ο Χριστός προσφέρει εξαρτάται από όρους,

αλλά οι όροι αυτοί καθορίζονται με σαφήνεια και όλοι οι άνθρω-

ποι μπορούν να συμμορφωθούν με αυτούς. Μας λέει πως ακριβώς

μπορούμε να αποκτήσουμε την ανάπαυσή Του.

«΄Αρατε τον ζυγόν Μου,» λέει ο Ιησούς. Ο ζυγός είναι όργανο

υπηρεσίας. Τα βόδια μπαίνουν κάτω από ζυγό για να εργάζονται

και ο ζυγός είναι απαραίτητος για να μπορούν να εργάζονται απο-

τελεσματικά. Ο Χριστός διδάσκει με αυτό ότι έχουμε κληθεί για

ισόβια υπηρεσία. Πρέπει να σηκώσουμε το ζυγό Του για να γίνουμε

συνεργάτες Του.

Ο ζυγός που μας συνδέει με την υπηρεσία είναι ο νόμος του

Θεού. Ο μεγάλος νόμος της αγάπης που αποκαλύφθηκε στην Εδέμ,

που διακηρύχθηκε στο Σινά και που στη νέα διαθήκη γράφτηκε

μέσα στην καρδιά, είναι αυτός που κάνει τον άνθρωπο να εργασθεί
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σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αν είχαμε αφεθεί να ακολουθήσο. [303]

με τις δικέ ς μας κλίσεις, να πάμε εκεί όπου η θέλησή μας θα μας

οδηγούσε, θα παρασυρόμασταν στις τάξεις του Σατανά και θα α

ποκτούσαμε τα χαρακ τη ρ ιστ ικά του. Γι” αυτό το λόγο ο Θεός
μας κατευθύνει στο δικό Του θέλημα που είναι ανώτερο, ευγενικό

και ανυψωτικό.. Επιθυμεί να αναλάβουμε υπομονητικά και συνετά

τα καθήκοντα της υπηρεσίας. Σαν άνθρωπος, ο ΄Ιδιος ο Χριστός,

έφερε το ζυγό της υπηρεσίας. Λέει: «Χαίρω, Θεέ Μου, να εκτελώ

το θέλημά Σου, και ο νόμος Σου είναι εν τω μέσω της καρδίας

Μου.» «Διότι κατέβην εκ του ουρανού, ουχί δια να κάμω το θέλημα

το Εμόν, αλλά το θέλημα του πέμψαντός Με.» (Ψαλμ. 40:8, Ιωάν.

6:38.) Η αγάπη Του για το Θεό, ο ζήλος για τη δόξα Του και η

αγάπη Του για την αμαρτωλή ανθρωπότητα έφεραν τον Ιησού στη

Γή για να υποφέρει και να πεθάνει. Αυτή η δύναμη κυβερνούσε τη

ζωή Του. Αυτή την αρχή μας παροτρύνει να ασπαστούμε.

Πολλοί καταπιέζουν την καρδιά τους με τις φροντίδες που επι-

φορτίζονται γιατί προσπαθούν να μιμηθούν τα πρότυπα του κόσμου.

Προτιμούν να υπηρετήσουν τον κόσμο, να εμπλακούν στα προ-

βλήματά του, να υιοθετήσουν τις συνήθειές του. ΄Ετσι ο χαρα-

κτήρας τους βλάπτεται και η ζωή τους καταντά ένας αδιάκοπος

μόχθος. Για να ικανοποιήσουν τη φιλοδοξία τους και τις κοσμικές

επιθυμίες τους, παραβιάζουν τη συνείδησή τους και επιφορτίζον-

ται με πρόσθετες τύψεις. Η συνεχής ανησυχία εξαντλεί τις ζωτικές

δυνάμεις. Ο Κύριός μας θέλει να εγκαταλείψουν το ζυγό της δου-

λείας. Τους προσκαλεί να δεχτούν το δικό Του ζυγό και λέει: «Ο

ζυγός Μου είναι καλός και το φορτίον Μου ελαφρόν.» Τους παρο-

τρύνει να ζητήσουν πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη

Του και υπόσχεται ότι θα προστεθούν όλα τα αναγκαία πράγματα

για τούτη την πρόσκαιρη ζωή. Η ανησυχία είναι τυφλή και δεν μπο-

ρεί να διακρίνει το μέλλον. Ο Ιησούς όμως βλέπει το τέλος από την

αρχή. Σε κάθε δυσκολία έχει τον τρόπο Του να φέρει ανακούφι-

ση. Ο ουράνιος Πατέρας μας έχει χίλιους τρόπους με τους οποίους

φροντίζει για μας και για τους οποίους εμείς δεν έχουμε ιδέα. Αυ-

τοί που δέχονται την αποκλειστική αρχή να βάζουν πάνω από όλα

την υπηρεσία και την τιμή του Θεού, θα δουν τις αμηχανίες τους

να εξαφανίζονται και ένα καθαρό μονοπάτι να διαγράφεται μπροστά

τους.
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Ο Ιησούς λέει: «Μάθετε απ” Εμού διότι πράος είμαι και ταπεινός
την καρδίαν και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν» Πρέπει να φοιτήσουμε

στο σχολείο του Χριστού για να μάθουμε από Αυτόν πραότητα και

ταπεινοφροσύνη. Η απολύτρωση είναι η διαδικασία εκείνη με την[304]

οποία η ψυχή προετοιμάζεται για τον Ουρανό.Η διαπαιδαγώγηση

αυτή σημαίνει επίγνωση του Χριστού. Σημαίνει απελευθέρωση από

ιδέες, συνήθειες και πράξεις που είχαμε αποκτήσει στο σχολείο του

άρχοντα του σκότους. Η ψυχή πρέπει να απελευθερωθεί από κάθε

τι που έρχεται σε αντίθεση με την υποταγή στο Θεό.

Στην καρδιά του Χριστού όπου βασίλευε τέλεια η αρμονία με

το Θεό, υπήρχε και τέλεια ειρήνη. Ποτέ δεν ενθουσιάζονταν από

τις επευφημίες, ούτε αποκαρδιώνονταν από τις επικρίσεις και τις α-

πογοητεύσεις. Ανάμεσα στις πιο μεγάλες αντιδράσεις και στην πιο

σκληρή κακομεταχείριση, παρέμενε θαρραλέος. Πολλοί που ομολο-

γούν ότι είναι οπαδοί Του,διακατέχονται από ανήσυχη και ταραγ-

μένη καρδιά γιατί δεν έχουν την τόλμη να εμπιστευθούν τον εαυτό

τους στο Θεό. Δεν παραδίδονται εντελώς σε Αυτόν επειδή φοβούν-

ται τις συνέπειες μιας τέτοιας παραχώρησης. ΄Οσο δεν κάνουν αυτή

την παραχώρηση, δεν μπορούν να βρουν ειρήνη.

Η φιλαυτία μας είναι εκείνη που προκαλεί την ανησυχία. Αν ανα-

γεννηθούμε, θα έχουμε το ίδιο πνεύμα που είχε ο Χριστός και Τον

οδήγησε να ταπεινωθεί για να μπορέσουμε να σωθούμε εμείς. Τότε

δεν θα ζητούμε τις ανώτερες θέσεις. Θα επιθυμούμε να καθίσουμε

στα πόδια του Ιησού και να γίνουμε μαθητευόμενοι Του. Θα κατα-

λάβουμε ότι η αξία του έργου μας δεν συνίσταται στο θόρυβο και

στην επίδειξη που προκαλούμε με αυτό στον κόσμο, ούτε και στη

δραστηριότητα και το ζήλο που στηρίζονται στη δική μας δύναμη.

Η αξία του έργου μας είναι ανάλογη με τη μετάδοση του Αγίου

Πνεύματος που έχουμε λάβει. Η εμπιστοσύνη στο Θεό δημιουρ-

γεί ανώτερες πνευματικές ιδιότητες, ώστε με την υπομονή μας να

κερδίσουμε τις ψυχές μας.

Ο ζυγός τοποθετείται στον τράχηλο του βοδιού για να το βοη-

θήσει να σηκώσει το φορτίο, ελαφρώνοντας το βάρος του. Το ίδιο

και με το ζυγό του Χριστού. ΄Οταν το θέλημά μας αφομοιώνεται με

το θέλημα του Θεού και χρησιμοποιούμε τα δώρα Του για την ευ-

λογία των άλλων, θα βρούμε ότι το φορτίο της ζωής είναι ελαφρό.

Εκείνος που βαδίζει στο δρόμο των εντολών του Θεού, βαδίζει συν-

τροφιά με το Χριστό και η καρδιά του αναπαύεται στην αγάπη Του.
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΄Οταν ο Μωυσής προσευχήθηκε: «Δείξον μοι, την οδόν Σου, δια

να Σε γνωρίσω,» ο Κύριος του απάντησε: «Η εξουσία Μου θέλει

είσθαι μετά σου, και θέλω σοι δώσει ανάπαυσιν.» ( ’,Εξ. 33:13, 14.)

Με τους προφήτες δόθηκε το μήνυμα: «Ούτω λέγει Κύριος Στήτε

επί τας οδούς, και ιδέτε, και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, [305]

που είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε εν αυτή, και θέλετε ευρεί

ανάπαυσιν εις τας ψυχάς σας.» (Ιερ. 6:16.) Και πάλι λέει: «Είθε να

ήκουες τα προστάγματά Μου! Τότε η ειρήνη σου ήθελεν είσθαι ως

ποταμός, και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης.» (Ης. 48:18.)

΄Οσοι στηρίζονται στο λόγο του Χριστού και παραχωρούν την

ψυχή τους στη φύλαξή Του και τη ζωή τους στην καθοδήγησή

Του, θα βρουν ειρήνη και ηρεμία. Τίποτε στον κόσμο δεν μπορεί

να τους λυπήσει όταν τους χαροποιείο Χριστός με την παρουσία

Του. Η τέλεια ανάπαυση πηγάζει από την τέλεια συγκατάθεση. Ο

Κύριος λέει: «Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επί

Σε επιστηριζόμενον, διότι επί Σε θαρρεί.» (Ης. 26:3.) Η ζωή μας

μπορεί να φαίνεται περίπλοκη. Καθώς παραδίδουμε όμως τον εαυτό

μας στο σοφό Αρχιτέκτονα, Αυτός θα διαμορφώσει το σχήμα της

ζωής και του χαρακτήρα κατά τρόπο που να εκφράζει τη δόξα Του.

Ο χαρακτήρας που εκφράζει μια τέτοια δόξα, δηλαδή ο χαρακτήρας

του Χριστού, θα γίνει δεκτός στον παράδεισο του Θεού. Μια α-

νακαινισμένη φυλή θα βαδίζει μαζί Του λευκοντυμένη, διότι είναι

άξια.

Καθώς εισερχόμαστε στην ανάπαυση μέσω του Ιησού, ο Ουρα-

νός αρχίζει από εδώ. Ανταποκρινόμαστε στην πρόσκληση: «΄Ελθετε

. . . μάθετε απ” Εμού» και με την προσέλευσή μας αυτή εγκαινιάζου-
με την αιώνια ζωή. Με τον Ουρανό υπάρχει μια αδιάκοπη προσέγ-

γιση στο Θεό μέσω του Χριστού. ΄Οσο περισσότερο βρισκόμαστε

στην ουράνια μακαριότητα, τόσο περισσότερη δόξα θα μας αποκα-

λύπτεται. ΄Οσο περισσότερο γνωρίζουμε το Θεό, τόσο εντονότερη

θα είναι η ευτυχία μας. Καθώς βαδίζουμε με το Χριστό σε αυτή τη

ζωή, θα πληρωθούμε από την αγάπη Του και θα ικανοποιηθούμε

με την παρουσία Του. ΄Οσαμπορεί να δεχτεί η ανθρώπινη φύση, θα

τα δεχτούμε εδώ. Αλλά τι είναι αυτά σε σύγκριση με τα μετέπειτα·

«Είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού, και λατρεύουσιν Αυτόν η-

μέραν και νύκτα εν τω ναώ Αυτού και ο καθήμενος επί του θρόνου

θέλει κατασκηνώσει επ” αυτούς. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ου-
δέ θέλουσι διψήσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει επ” αυτούς ο ήλιος,
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ουδέ κανέν καύμα διότι το Αρνίον το αναμέσον του θρόνου θέλει

ποιμάνει αυτούς, και οδηγήσει αυτούς εις ζώσας πηγάς υδάτων και

θέλει εξαλείψει ο Θεός πάν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών.»

(Αποκ. 7:15-17.)[306]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 8:23-34,

Μάρκ. 4:35-41, 5:1-20, Λουκ. 8:22-39.

΄Ηταν μια πολυάσχολη μέρα για τον Ιησού. Πλάι στη θάλασ-

σα της Γαλιλαίας είχε πει τις πρώτες Του παραβολές, εξηγώντας

και πάλι στο λαό τα γνώριμα παραδείγματα της φύσης της βασιλείας

Του και τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να εγκαθιδρυθεί αυτή. Είχε

παρομοιάσει το έργο Του με το έργο του σπορέα, την εξέλιξη της

βασιλείας Του με την αύξηση του σιναπιού και με τα αποτελέσμα-

τα της ζύμης στο μετρημένο αλεύρι. Το μεγάλο τελικό διαχωρισμό

των δικαίων από τους ασεβείς τον απεικόνισε με τις παραβολές του

σιταριού και των ζιζανίων καθώς και με τα δίχτυα για τα ψάρια. Η

απέραντη αξία των αληθειών που είχε διδάξει επεξηγήθηκε με τον

κρυμμένο θησαυρό και το πολύτιμο μαργαριτάρι, ενώ στην παρα-

βολή του οικονόμου δίδαξε στους μαθητές Του πως να εργάζονται

σαν αντιπρόσωποί Του.

Πέρασε όλη την ημέρα διδάσκοντας και θεραπεύοντας. Ενώ έπε-

φτε η νύχτα, τα πλήθη Τον πίεζαν ακόμη. Μέρα με τη μέρα εξυ-

πηρετούσε τις ανάγκες τους, σπάνια διακόπτοντας για φαγητό ή

ανάπαυση. Οι κακεντρεχείς επικρίσεις και η διαστροφή με την οπο-

ία οι Φαρισαίοι συνεχώς Τον καταδίωκαν, έκανε την εργασία Του

κοπιαστικότερη και βασανιστική. Το τέλος της ημέρας Τον βρήκε

τόσο εξαντλημένο που αποφάσισε να ζητήσει λίγη ανάπαυση σε

κάποιο απομονωμένο μέρος αντίπερα στη λίμνη.

Οι ανατολικές όχθες της Γεννησαρέτ δεν ήταν εντελώς ακατο-

ίκητες, γιατί υπήρχαν κωμοπόλεις εδώ και εκεί, δίπλα στη λίμνη. Σε

σύγκριση όμως με τη δυτική πλευρά, ήταν μια ερημική περιοχή. Ο

πληθυσμός της αποτελούταν περισσότερο από ειδωλολάτρες παρά

από Ιουδαίους και είχε ελάχιστη επικοινωνία με τη Γαλιλαία. ΄Ετσι

πρόσφερε την απομόνωση που ζητούσε ο Ιησούς και είπε στους

μαθητές Του να Τον συνοδεύσουν πρός τα εκεί. [307]

Αφού τα πλήθη απομακρύνθηκαν, οι μαθητές Τον πήραν «ως

ήτο» στο πλοίο και απομακρύνθηκαν βιαστικά. Δεν θα κατόρθωναν
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όμως να φύγουν μόνοι τους. Υπήρχαν και άλλες ψαρόβαρκες στην

ακρογιαλιά και αυτές γέμισαν αμέσως με κόσμο που ακολούθησαν

τον Ιησού με την επιθυμία να Τον δουν και να Τον ακούσουν πε-

ρισσότερο.

Ο Σωτήρας επιτέλους απαλλάχθηκε από την πίεση του πλήθους

και αποκαμωμένος από την κούραση και την πείνα, ξάπλωσε στην

πρύμνη της βάρκας.και σε λίγο αποκοιμήθηκε. Ηβραδιά ήταν ήσυ-

χη και ευχάριστη και η γαλήνη βασίλευε στη λίμνη.Αλλά ξαφνικά

ο ουρανός σκοτείνιασε, ένας αγριεμένος άνεμοςκατέβηκε από τα

ανατολικά φαράγγια του βουνού και μια τρομερήκαταιγίδα ξέσπασε

στη λίμνη.

Ο ήλιος είχε βασιλέψει και το σκοτάδι της νύχτας απλώθηκε

στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Τα κύματα, άγρια μαστιγωμένα α-

πό τους ωρυόμενους ανέμους, ορμούσαν μανιασμένα στο πλοίο των

μαθητών, απειλώντας να το καταποντίσουν. Οι σκληραγωγημένοι

ψαράδες είχαν περάσει όλη τους τη ζωή στη λίμνη και συχνά είχαν

οδηγήσει το πλοίο τους με ασφάλεια στη στεριά, παλεύοντας με

πολλές καταιγίδες. Τώρα όμως η δύναμή τους και η επιδεξιότητά

τους δεν ωφελούσαν σε τίποτε. Βρέθηκαν ανήμποροι στο έλεος της

καταιγίδας και έχασαν κάθε ελπίδα σωτηρίας, βλέποντας το πλοίο

τους να παίρνει νερά.

Απορροφημένοι από τις προσπάθειές τους να σωθούν, είχαν

ξεχάσει ότι στο πλοίο βρίσκονταν ο Ιησούς. Τώρα βλέποντας τον

κόπο τους χαμένο και μόνο το θάνατο μπροστά τους, θυμήθηκαν

Εκείνον που τους είχε διατάξει να περάσουν στην απέναντι όχθη. Ο

Ιησούς ήταν η μοναδική τους ελπίδα. Μέσα στην αδυναμία και στην

απελπισία τους έκραξαν: «Επιστάτα, Επιστάτα!» Το βαθύ σκοτάδι

Τον έκρυψε από τα μάτια τους. Οι φωνές τους πνίγηκαν μέσα στον

πάταγο της καταιγίδας και έμειναν χωρίς απάντηση. Τους κυρίεψε

αμφιβολία και ο φόβος. Τους είχε ξεχάσει ο Ιησούς· Εκείνος που

είχε νικήσει ασθένειες, δαιμόνια, ακόμη και το θάνατο, τώρα ήταν

ανήμπορος να βοηθήσει τους μαθητές Του· Αδιαφορούσε για την

αγωνία τους·

Και πάλι φώναξαν, αλλά καμιά απάντηση δεν ήρθε εκτός από

το ουρλιαχτό του αγριεμένου ανέμου. ΄Ηδη το πλοίο τους άρχισε

να βυθίζεται. Σε λίγο όπως φαινόταν, τα αδηφάγα νερά θα τους

κατάπιναν.[308]
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Ξαφνικά μια αστραπή διέσχισε τα σκοτάδια και είδαν τον Ιησού

ξαπλωμένο να κοιμάται, ανενόχλητος από τη φουρτούνα. Κατάπλη-

κτοι φώναξαν μέσα στην απελπισία τους: «Διδάσκαλε, δεν Σε μέλ-

λει ότι χανόμεθα· » Πως μπορούσε να αναπαύεται έτσι ατάραχος

τη στιγμή που εκείνοι κινδύνευαν παλεύοντας με το θάνατο·

Οι κραυγές τους ξυπνούν τον Ιησού. Καθώς η λάμψη της α-

στραπής Τον φωτίζει, διακρίνουν την ουράνια γαλήνη στο πρόσωπό

Του. Διαβάζουν στο βλέμμα Του μια ανιδιοτελή, τρυφερή αγάπη

και στρέφοντας τις καρδιές τους σε Αυτόν, κραυγάζουν: «Κύριε,

σώσον ημάς, χανόμεθα!»

Ποτέ άνθρωπος δεν πρόφερε την κραυγή αυτή χωρίς να εισα-

κουστεί. Καθώς οι μαθητές αρπάζουν τα κουπιά καταβάλλοντας

μια τελευταία προσπάθεια, ο Ιησούς σηκώνεται. Στέκεται ανάμεσα

στους μαθητές Του, ενώ η θύελλα μαίνεται, τα κύματα σπάζουν

επάνω τους και η αστραπή φωτίζει τη μορφή Του. Υψώνει το χέρι

που τόσο συχνά χρησιμοποίησε ευεργετώντας και λέει στην αγριε-

μένη θάλασσα: «Σιώπα, ησύχασον!»

Η καταιγίδα σταματά. Τα μεγάλα κύματα κοπάζουν και ηρεμούν.

Τα σύννεφα εξαφανίζονται και τα άστρα ξαναλάμπουν. Το πλοίο

αναπαύεται πάνω στην γαληνεμένη θάλασσα. Τότε, στρεφόμενος

στους μαθητές Του ο Ιησούς ρωτά λυπημένα: «Διατί είσθε ούτω

δειλοί· πως δεν έχετε πίστιν·»

Οι μαθητές αποσβολώθηκαν. Ούτε και ο Πέτρος δεν επιχείρησε

να εκφράσει το φόβο που πλημμύριζε την καρδιά Του. Τα πλοία

που συνόδευαν τον Ιησού βρέθηκαν και αυτά στον ίδιο κίνδυνο

με το πλοίο των μαθητών. Φρίκη και απελπισία είχε καταλάβει τους

επιβάτες τους. Η διαταγή του Ιησού έφερε τη γαλήνη στη σκηνή της

ταραχής. Η μανία της θύελλας είχε φέρει τα πλοία το ένα κοντά στο

άλλο, και όλοι όσοι επέβαιναν σε αυτά διαπίστωσαν το θαύμα. Με

τη γαλήνη που ακολούθησε, ξέχασαν το φόβο τους. Οι άνθρωποι

ψιθύριζαν μεταξύ τους: «Τις λοιπόν είναι Ούτος, ότι και ο άνεμος

και η θάλασσα υπακούουσιν εις Αυτόν· »

΄Οταν ο Ιησούς ξύπνησε και αντίκρισε την καταιγίδα, ήταν εντε-

λώς ήρεμος. Δεν υπήρχε ίχνος φόβου στα λόγια ή στο βλέμμα Του,

επειδή δεν υπήρχε φόβος στην καρδιά Του. Δεν στηρίχθηκε όμως

στο γεγονός ότι κατείχε πανίσχυρη δύναμη. Δεν βασίστηκε στο

γεγονός ότι ήταν Κύριος της Γής, της θάλασσας και του ουρανού.

Τη δύναμη εκείνη την είχε απεκδυθεί και έλεγε: «Δεν δύναμαι Εγώ
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να κάμω απ” Εμαυτού ουδέν.» (Ιωάν. 5:30.) Εμπιστευό ταν στη[309]

δύναμη του Πατέρα Του. Ο Ιησούς επαναπαύονταν στην αγάπη και

στη φροντίδα του Πατέρα και η δύναμη του λόγου που κατάπαυσε

την τρικυμία ήταν η δύναμη του Θεού.

΄Οπως ο Ιησούς στηρίζονταν με πίστη στη φροντίδα του Θεού,

έτσι και εμείς πρέπει να επαναπαυόμαστε στη φροντίδα του Σωτήρα

μας. Αν οι μαθητές είχαν εμπιστευθεί Εκείνον, θα είχαν διατηρήσει

την ηρεμία τους. Ο φόβος τους την ώρα του κινδύνου φανέρωσε

την απιστία τους. Στις προσπάθειες που κατέβαλαν για να σωθο-

ύν, ξέχασαν τον Ιησού. Μόνο όταν ήταν απογοητευμένοι από την

αυτοεξάρτηση τους, στράφηκαν σε Εκείνον. Αυτός μπόρεσε να τους

βοηθήσει.

Πόσο συχνά η πείρα των μαθητών είναι και δική μας! ΄Οταν συσ-

σωρεύονται οι θύελλες των πειρασμών, οι τρομερές αστραπές λάμ-

πουν και τα κύματά υψώνονται ολόγυρά μας, αγωνιζόμαστε μόνοι

μας με τη θύελλα, ξεχνώντας ότι υπάρχει ΄Ενας που μπορεί να μας

βοηθήσει. Εμπιστευόμαστε τη δική μας δύναμη μέχρι που χάνουμε

την ελπίδα μας και είμαστε έτοιμοι να χαθούμε. Τότε θυμούμαστε

τον Ιησού και αν Τον καλέσουμε για να μας σώσει, η κραυγή μας

δεν θα πάει χαμένη. Αν και με λύπη επιπλήττει την απιστία και την

αυτοπεποίθησή μας, δεν παραλείπει όμως να μας δώσει τη βοήθεια

που χρειαζόμαστε. Είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα, αν έχουμε

το Σωτήρα στην καρδιά μας, δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Η

ζωντανή πίστη στο Λυτρωτή θα γαληνέψει τη θάλασσα της ζωής

και θα μας ελευθερώσει από κινδύνους με τον τρόπο που Εκείνος

κρίνει καταλληλότερο.

Υπάρχει άλλο ένα πνευματικό μάθημα σε αυτό το θαύμα της

κατάπαυσης της καταιγίδας. Η εμπειρία του κάθε ανθρώπου μαρτυ-

ρεί την αληθοφάνεια των λόγων της Γραφής. «Οι ασεβείς είναι η

τεταραγμένη θάλασσα. . . . Ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς λέγει

ο Θεός μου.» (Ης. 57:20, 21.) Η αμαρτία καταστρέφει την ειρήνη

μας. Ενώσω το «εγώ» δεν υποτάσσεται, δεν μπορούμε να βρούμε

ανάπαυση. Καμιά ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να καθυποτάξει τα

δεσποτικά πάθη της καρδιάς. Σε αυτό το σημείο είμαστε και εμε-

ίς σαν τους μαθητές ανήμποροι να σταματήσουμε τη μανιασμένη

θύελλα. Εκείνος που με το λόγο Του γαλήνεψε τα αγριεμένα κύμα-

τα της Γαλιλαίας, με το λόγο Του φέρει επίσης την ειρήνη σε κάθε

ψυχή. ΄Οσο ορμητική και αν είναι η καταιγίδα, αυτοί που στρέφον-
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ται στον Ιησού κραυγάζοντας: «Κύριε, σώσονημάς,» θα βρούν την

απολύτρωση. Η χάρη Του Συμφιλιώνει την ψυχή με το Θεό, κα-

θησυχάζει την πάλη των ανθρώπινων παθών και η καρδιά επαναπα-

ύεται στην αγάπη Του. «Κατασιγάζει την ανεμοζάλην και σιωπώσι [310]

τα κύματα αυτής. Και ευφραίνονται, διότι ησύχασαν και οδηγεί αυ-

τούς εις τον επιθυμητόν λιμένα αυτών.» «Δικαιωθέντες λοιπόν εκ

πίστεως, έχομεν ειρήνην πρός τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιη-

σού Χριστού.» «Το δε έργον της δικαιοσύνης θέλει είσθαι ειρήνη

και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, ησυχία και ασφάλεια εις τον

αιώνα.» (Ψαλμ. 107:29, 30, Ρωμ. 5:1, Ης. 32:17.)

Νωρίς το πρωί ο Σωτήρας και οι σύντροφοί Του βγήκαν στην

ακτή. Το φώς του ανατέλλοντα Ηλίου άγγιζε στεριά και θάλασσα

με μια ευλογημένη ειρήνη. Μόλις πάτησαν το πόδι τους στην ακτή,

το βλέμμα τους έπεσε σε ένα θέαμα πολύ χειρότερο από την οργή

της καταιγίδας. Κρυμμένοι κάπου ανάμεσα στα μνήματα, δύο τρελοί

όρμησαν ξαφνικά καταπάνω τους σαν να ήθελαν να τους κομματι-

άσουν. Από πάνω τους κρέμονταν οι σπασμένες αλυσίδες που είχαν

κοπεί ενώ αυτοί δραπέτευαν από τη φυλακή τους. Οι σάρκες τους

ήταν καταξεσχισμένες, στάζοντας αίμα από τις πληγές που είχαν

ανοίξειοι ίδιοι, πετσοκόβοντας το κορμί τους με κοφτερές πέτρες.

Τα μάτια τους αγριοκοίταζαν πίσω από τα μακριά, ανακατωμένα

τους μαλλιά. Τα δαιμόνια που είχαν μέσα τους, είχαν αφαιρέσει

κάθε ίχνος ανθρωπιάς και έμοιαζαν περισσότερο με αγρίμια παρά

με ανθρώπους.

Οι μαθητές και οι σύντροφοί τους έφυγαν τρομοκρατημένοι.

Εκείνη τη στιγμή πρόσεξαν ότι ο Ιησούς δεν ήταν μαζί τους και

γύρισαν να Τον αναζητήσουν. ΄Εστεκε εκεί όπου Τον είχαν α-

φήσει. Αυτός που είχε γαληνέψει τη λαίλαπα, που προηγουμένως

είχε συναντήσει το Σατανά και τον κατατρόπωσε, δεν έφυγε υπό

την παρουσία των δαιμόνων. ΄Οταν οι δαιμονιζόμενοι Τον πλησία-

σαν τρίζοντας τα δόντια και με αφρισμένο στόμα, ο Ιησούς ύψωσε

το χέρι που είχε νεύσει στα κύματα να γαληνέψουν. Οι άνθρωποι

δεν μπορούσαν να πλησιάσουν περισσότερο. Στέκονταν μπροστά

Του οργισμένοι, αλλά ανήμποροι.

Με εξουσία διέταξε τα ακάθαρτα πνεύματα να τους εγκαταλε-

ίψουν. Τα λόγια Του διαπέρασαν το σκοτεινιασμένο μυαλό των δυ-

στυχισμένων εκείνων ανθρώπων. Κάπως αμυδρά διαπίστωσαν ότι

Αυτός που ήταν κοντά τους μπορούσε να τους σώσει από τα δαι-
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μόνια που τους βασάνιζαν. ΄Επεσαν στα πόδια του Σωτήρα για να

Τον προσκυνήσουν. Μόλις τα χείλη τους κινήθηκαν για να ζη-

τήσουν έλεος, τα δαιμόνια μίλησαν κραυγάζοντας με πάθος: «Τι

είναι μεταξύ εμού και Σού, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου·

ορκίζω Σε εις τον Θεόν, μη με βασανίσης.»[311]

Ο Ιησούς ρώτησε: «Τι είναι το όνομά σου·» Και η απάντηση

ήταν: «Λεγεών είναι το όνομά μουδιότι πολλοί είμεθα.» Μεταχειρι-

ζόμενοι τους δυστυχισμένους ανθρώπους σαν μέσο επικοινωνίας,

ζήτησαν από τον Ιησού να μη τους στείλει έξω από τη χώρα. Σε

μια γειτονική βουνοπλαγιά, έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι από χοίρους.

Τα δαιμόνια ζήτησαν την άδεια να εισέλθουν στους χοίρους και ο

Ιησούς τους το επέτρεψε. Αμέσως πανικός κατέλαβε τα κοπάδια.

΄Ορμησαν μανιασμένα στο γκρεμό και μη μπορώντας να συγκρατη-

θούν στο χείλος του, έπεσαν μέσα στη λίμνη και πνίγηκαν.

Εν τω μεταξύ,μια θαυμάσια αλλαγή είχε επέλθει στους δαιμο-

νισμένους. Φώς έλαμψε στις διάνοιές τους. Τα μάτια τους ακτινο-

βολούσαν με νοημοσύνη. Τα πρόσωπά τους, τόσον καιρό παραμορ-

φωμένα κατά την εικόνα του Σατανά, ξαφνικά ηρέμησαν, τα αιμα-

τοβαμμένα χέρια ησύχασαν και με χαρούμενες φωνές οι άνθρωποι

δόξαζαν το Θεό για την απελευθέρωσή τους.

Από το γκρεμό οι χοιροβοσκοί είδαν όσα συνέβησαν και έτρε-

ξαν να αναφέρουν τα νέα στα αφεντικά τους και σε όλους τους

χωριανούς. ΄Εκπληκτος και τρομοκρατημένος ολόκληρος ο πληθυ-

σμός έτρεξε να συναντήσει τον Ιησού. Οι δύο δαιμονισμένοι είχαν

καταντήσει το φόβητρο της περιοχής. Κανείς δεν ήταν ασφαλής

περνώντας από τα λημέρια τους, γιατί ορμούσαν πάνω σε κάθε πε-

ραστικό με τη λύσσα των δαιμόνων. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί ήταν

ντυμένοι, σωφρονισμένοι και καθισμένοι στα πόδια του Ιησού, α-

κούγοντας τα λόγια Του και δοξολογούσαν το όνομα Εκείνου που

τους είχε θαραπεύσει. Οι άνθρωποι που αντίκρισαν τη θαυμάσια

αυτή σκηνή δεν χάρηκαν. Για αυτούς η απώλεια των χοίρων είχε

μεγαλύτερη σπουδαιότητα από την απελευθέρωση των δύο εκείνων

αιχμαλώτων του Σατανά.

Το γεγονός ότιεπιτραπεί στους κατόχους των χοίρων να υπο-

στούν την απώλεια αυτή οφείλονταν σε ευσπλαχνία. Είχαν απορ-

ροφηθεί από τα εγκόσμια και δεν νοιάζονταν για τα θαυμάσια συμ-

φέροντα της πνευματικής ζωής. Ο Ιησούς επιθυμούσε να συντρίψει

το πνεύμα αυτό της εγωιστικής αδιαφορίας για να μπορέσουν να δε-
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χθούν τη χάρη Του. Η λύπη και η αγανάκτηση για την πρόσκαιρη

απώλειά τους τύφλωσε τα μάτια τους για να μην δουν την ευσπλα-

χνία του Σωτήρα.

Η εκδήλωση της υπερφυσικής δύναμης ξεσήκωσε τις δεισιδαι-

μονίες των ανθρώπων και προκάλεσε τους φόβους τους. ΄Ισως και

άλλες συμφορές να τους έβρισκαν όσο είχαν αυτόν τον ξένο ανάμε-

σά τους. Αναλογίζονταν με τρόμο την οικονομική καταστροφή και [312]

αποφάσισαν να απαλλαγούν από την παρουσία Του. Εκείνοι που

είχαν διασχίσει τη λίμνη μαζί με τον Ιησού, διηγήθηκαν τα όσα

συνέβησαν την προηγούμενη νύχτα. Είπαν για τον κίνδυνο που

πέρασαν με την καταιγίδα και με ποιό τρόπο ο άνεμος και η θάλασ-

σα ησύχασαν. Τα λόγια τους όμως έμειναν χωρίς αποτέλεσμα. Με

φρίκη, οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Ιησού, παρακα-

λώντας Τον να απομακρυνθεί. Εκείνος συμμορφώθηκε, παίρνοντας

το πρώτο πλοίο για την απέναντι ακτή

Οι Γαδαρηνοί είχαν μπροστά τους τη ζωντανή απόδειξη της

δύναμης και της ευσπλαχνίας του Χριστού. ΄Εβλεπαν τους αν-

θρώπους που είχαν ξαναποκτήσει τα λογικά τους. Φοβήθηκαν όμως

τόσο πολύ να ριψοκινδυνέψουν τα επίγεια συμφέροντά τους, ώστε

φέρθηκαν σαν σε παρείσακτο σε Αυτόν που είχε νικήσει τον άρ-

χοντα του σκότους μπροστά στα μάτια τους. ΄Εδιωξαν με μιαςαπό

μπροστά τους το Δώρο του Ουρανού. Εμείς δεν έχουμε τους ίδιους

λόγους για να αποστραφούμε προσωπικά το Χριστό, όπως οι Γαδα-

ρηνοί. Υπάρχουν ακόμη πολλοί που αρνούνται να υπακούσουν στο

λόγο Του, επειδή η υπακοή συνεπάγεται με τη θυσία ορισμένων

επιγείων συμφερόντων. Για να μη τους προξενήσει η παρουσία Του

χρηματική απώλεια, πολλοί αρνούνται τη χάρη Του και διώχνουν

το ΄Αγιό Του Πνεύμα.

Αλλά Από εντελώς διαφορετικά αισθήματα κατέχονταν οι θε-

ραπευμένοι τώρα φρενοβλαβείς. Αποζητούσαν τη συντροφιά του

ελευθερωτή τους. Στην παρουσία Του αισθάνονταν ασφάλεια από

τα δαιμόνια που είχαν καταβασανίσει τη ζωή τους και είχαν αφα-

νίσει την ανθρωπιά τους. Καθώς ο Ιησούς ετοιμάζονταν να μπει

στο πλοίο, εκείνοι ζάρωσαν κοντά Του, γονάτισαν στα πόδια Του

και Τον παρακαλούσαν να τους κρατήσει μαζί Του για να μπορούν

πάντοτε να ακούν τα λόγια Του. Ο Ιησούς τους διέταξε να επι-

στρέψουν στα σπίτια τους και να διηγηθούν τα υπέροχα πράγματα

που ο Θεός έκανε για αυτούς.



336 Η Ζωη Τοψ Χριστου

Αυτό ήταν το έργο που είχαν να κάνουν: να πάνε σε ένα ειδω-

λολατρικό περιβάλλον και να μιλήσουν για την ευλογία που έλαβαν

από τον Ιησού. ΄Ηταν σκληρό για αυτούς να χωριστούν από το Σω-

τήρα. Οπωσδήποτε θα συναντούσαν μεγάλες δυσκολίες από τους

ειδωλολάτρες συγχωριανούς τους. Η μακρόχρονη απομόνωσή τους

από την κοινωνία φαίνονταν να τους είχε καταστήσει ακατάλληλους

για το έργο που ο Χριστός τους υπέδειξε να κάνουν. Μόλις ο Χρι-

στός τους ανέθεσε το έργο τους, εκείνοι υπάκουσανπρόθυμα. ΄Οχι

μόνο μίλησαν στις οικογένειές τους και στους γείτονές τους για[313]

τον Ιησού, αλλά γύρισαν όλη τη Δεκάπολη διακηρύττοντας παντού

τη σωτήρια δύναμή Του και εξιστορώντας πως τους είχε απελευ-

θερώσει από τα δαιμόνια. Κάνοντας αυτό το έργο, μπορούσαν να

ευλογηθούν ακόμη περισσότερο από ότι αν έμεναν στην παρουσία

Του, ωφελώντας μόνον τον εαυτό τους. Το έργο που κάνουμε για

τη μετάδοση της καλής αγγελίας της σωτηρίας είναι εκείνο που μας

πλησιάζει περισσότερο στο Σωτήρα.

Οι δύο θεραπευμένοι ψυχοπαθείς ήταν οι πρώτοι ιεραπόστολοι

που ο Χριστός έστειλε να κηρύξουν το ευαγγέλιο στην περιοχή της

Δεκάπολης. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν το προνόμιο να ακούσουν τις

διδασκαλίες του Χριστού μόνο για λίγες στιγμές. Δεν είχαν α-

κούσει ούτε ένα κήρυγμα από τα χείλη Του. Δεν μπορούσαν να

διδάξουν το λαό όπως οι μαθητές που καθημερινά ήταν με το Χρι-

στό. Οι ίδιοι προσωπικά παρουσίαζαν την απόδειξη ότι ο Ιησούς

ήταν ο Μεσσίας. Μπορούσαν να πουν αυτό που γνώριζαν. Αυτό

που οι ίδιοι είχαν δει, ακούσει και αισθανθεί από τη δύναμη του

Χριστού. Αυτό ακριβώς μπορεί να κάνει ο καθένας του οποίου η

καρδιά έχει αγγιχτεί από τη χάρη του Θεού. Ο Ιωάννης, ο αγαπη-

τός μαθητής, έγραψε: «Εκείνο το οποίον ήτο απ” αρχής, το οποίον
ηκούσαμεν, το οποίον είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, το οποίον

εθεωρήσαμεν, και αι χείρες ημών εψηλάφησαν, περί του Λόγου της

ζωής . . . εκείνο το οποίον είδομεν και ηκούσαμεν, απαγγέλλομεν

πρός εσάς.» (Α” Ιωάν. 1:1-3.) Σαν μάρτυρες του Χριστού πρέπει να
πούμε αυτά που ξέρουμε, αυτά που οι ίδιοι έχουμε δει, ακούσει και

αισθανθεί. Αν έχουμε ακολουθήσει το Χριστό βήμα πρός βήμα, θα

έχουμε κάτι το πολύ συγκεκριμένο να πούμε για τον τρόπο με τον

οποίο μας έχει οδηγήσει. Μπορούμε να πούμε ότι έχομε δοκιμάσει

τις υποσχέσεις Του και ότι τις βρήκαμε αληθινές. Μπορούμε να

πιστοποιήσουμε πως γνωρίσαμε τη χάρη του Χριστού. Αυτή είναι η
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μαρτυρία που ο Χριστός μας καλεί να δώσουμε και από την έλλειψη

της οποίας ο κόσμος χάνεται.

Αν και οι Γαδαρηνοί δεν δέχτηκαν το Χριστό, Εκείνος δεν τους

εγκατέλειψε στο σκοτάδι που είχαν διαλέξει. ΄Οταν του ζήτησαν

να φύγει από την περιοχή τους, δεν είχαν ακούσει τα λόγια Του.

Αγνοούσαν αυτό που απέρριπταν. Για αυτό και τους ξανάστειλε το

φώς με εκείνους τους οποίους δεν θα αρνούνταν να ακούσουν.

Προκαλώντας την καταστροφή των χοίρων, σκοπός του Σατανά

ήταν να απομακρύνει τους ανθρώπους από το Σωτήρα και να απο-

κλείσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου από την περιοχή εκείνη. Αυτό

το περιστατικό ξεσήκωσε όλη την περιοχή πολύ περισσότερο από [314]

κάθε τι άλλο και έστρεψε την προσοχή τους στο Χριστό. Αν και

ο Σωτήρας απομακρύνθηκε, οι άνθρωποι τους οποίους θεράπευσε

έμειναν σαν μάρτυρες της δύναμής Του. Εκείνοι οι οποίοι υπήρξαν

μέσα επικοινωνίας του άρχοντα του σκότους έγιναν αγωγοί φω-

τός, αγγελιοφόροι του Υιού του Θεού. Οι άνθρωποι θαύμαζαν που

άκουγαν τα καταπληκτικά νέα. Μια θύρα άνοιξε για το Ευαγγέλιο

σε εκείνη την περιοχή. ΄Οταν ο Ιησούς επέστρεψε αργότερα στη

Δεκάπολη, ο λαός συγκεντρώθηκε γύρω Του και για τρείς μέρες,

όχι μόνο οι κάτοικοι της πόλης, αλλά χιλιάδες από τη γύρω περιο-

χή, άκουσαν το άγγελμα της σωτηρίας. Ακόμη και αυτή η δύναμη

των δαιμόνων υπάγεται στον έλεγχο του Σωτήρα μας και το έργο

του πονηρού εξουσιάζεται και κατευθύνεται πρός το καλό.

Η επαφή με τους Γαδαρηνούς δαιμονισμένους περιείχε ένα μάθη-

μα για τους μαθητές. Τους έδειξε τα βάθη της εξαθλίωσης όπου ο

Σατανάς προσπαθεί να βυθίσει την ανθρώπινη φυλή και την απο-

στολή του Χριστού να ελευθερώσει τους ανθρώπους από αυτή τη

δύναμη. Εκείνες οι δυστυχισμένες υπάρξεις που κατοικούσαν μέσα

στα μνήματα, κυριευμένοι από τα δαιμόνια, υποδουλωμένοι σε α-

κυβέρνητα πάθη και αηδιαστικές σαρκικές επιθυμίες απεικόνιζαν τι

θα συνέβαινε στην ανθρωπότητα αν εγκαταλείπονταν στη σατανική

δικαιοδοσία. Η σατανική επιρροή συνεχώς εξασκείται επάνω στους

ανθρώπους για να περισπάσει τις αισθήσεις, να κατευθύνει το νου

πρός το κακό και να παρακινήσει τη βία και το έγκλημα. Εξασθενεί

το σώμα, σκοτίζει τη διάνοια και εξευτελίζει την ψυχή. Κάθε φορά

που οι άνθρωποι απορρίπτουν την πρόσκληση του Σωτήρα, παρα-

δίδονται στο Σατανά. Ολόκληραπλήθη σε κάθε τομέα της ζωής,

στο σπίτι, στις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εκκλησία κάνουν αυ-



338 Η Ζωη Τοψ Χριστου

τό ακριβώς σήμερα. Για αυτό η βία και το έγκλημα έχουν ξαπλωθεί

σε όλη τη Γή και το ηθικό σκοτάδι, σαν νεκρικό σάβανο, καλύπτει

τις κατοικίες των ανθρώπων. Με τους εύσχημους πειρασμούς του, ο

Σατανάς οδηγεί τους ανθρώπους ολοένα σε χειρότερα βίτσια, μέχρι

που επέρχεται η διαφθορά και η καταστροφή. Η μόνη προστασία α-

πό τη δύναμή του βρίσκεται στην παρουσία του Ιησού. Μπροστά

σε ανθρώπους και αγγέλους, ο Σατανάς έχει αποκαλυφθεί εχθρός

και καταστροφέας του ανθρώπου, ενώ ο Χριστός σαν φίλος και ε-

λευθερωτής του ανθρώπου. Το Πνεύμα Του θα καλλιεργήσει μέσα

στον άνθρωπο κάθε τι που εξευγενίζει το χαρακτήρα και προσθέτει

αξιοπρέπεια στην ανθρώπινη φύση. Για τη δόξα του Θεού θα τον

αποκαταστήσει κατά το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα. «Διότι δεν[315]

έδωκεν εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως, και αγάπης

και σωφρονισμού» Μας έχει καλέσει «πρός απόλαυσιν της δόξης»

δηλαδή του χαρακτήρα «του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.» Μας

έχει καλέσει για να μας κάνει «συμμόρφους της εικόνος του Υιού

Αυτού.» (Β” Τιμ. 1:7, Β” Θες. 2:14, Ρωμ. 8:29.)
Και σήμερα ακόμη με τη δύναμη του Χριστού, ψυχές που έχουν

καταντήσει όργανα του Σατανά, μετατρέπονται σε αγγελιοφόρους

της δικαιοσύνης και αποστέλλονται από τον Υιό του Θεού για να

πουν τα «όσα ο Κύριος σοι έκαμε, και σε ελέησε.»[316]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 9:18-26,

Μάρκ. 5:21-43, Λουκ. 8:40-56.

Επιστρέφοντας από τη χώρα των Γαδαρηνών στη δυτική ακτή

της λίμνης, ο Ιησούς βρήκε ένα πλήθος συγκεντρωμένο που Τον

υποδέχθηκε και Τον χαιρέτησε με χαρά. Παρέμεινε ένα διάστημα

στην ακτή, διδάσκοντας και θεραπεύοντας.΄Επειτα πήγε στο σπίτι

του Λευί-Ματθαίου για να παραβρεθεί με τους τελώνες στο συμ-

πόσιο. Εκεί, Τον βρήκε ο Ιάειρος ο αρχισυνάγωγος.

Ο πρεσβύτερος αυτός των Ιουδαίων ήρθε στον Ιησού με με-

γάληθλίψη και έπεσε στα πόδια Του φωνάζοντας: «Το θυγάτριόν

μου πνέει τα λοίσθια να έλθης και να βάλης τας χείρας Σου επ”
αυτήν, δια να σωθή και θέλει ζήσει.»

Ο Ιησούς ξεκίνησε αμέσως με τον άρχοντα για το σπίτι του. Αν

και οι μαθητές είχαν δει τόσα πολλά έργα της ευσπλαχνίας Του,

παραξενεύτηκαν που Τον είδαν να ανταποκρίνεται αμέσως στην ι-

κεσία του υπεροπτικού ραβίνου. Παρόλα αυτάσυνόδευαν τον Κύριό

τους και ο λαός ακολουθούσε με ενδιαφέρον και προσδοκία.

Το σπίτι του άρχοντα δεν ήταν πολύ μακριά, αλλά ο Ιησούς και

οι σύντροφοί Του προχωρούσαν αργά, γιατί το πλήθος Τον περι-

έβαλε από κάθε πλευρά. Ο ανήσυχος πατέρας ανυπομονούσε για

την καθυστέρηση, αλλά ο Ιησούς από οίκτο για τα πλήθη σταμα-

τούσε κάθε τόσο για να ανακουφίσει κάποιον που υπέφερε ή για να

παρηγορήσει κάποια ταραγμένη καρδιά.

Ενώ βρίσκονταν ακόμη στο δρόμο, ένας αγγελιοφόρος διέσχισε

το πλήθος, φέρνοντας στον Ιάειρο την είδηση ότι το κορίτσι του

είχε πεθάνει και ήταν ανώφελο να ανησυχήσει περισσότερο τον

Κύριο. Ο λόγος εκείνος έφτασε στα αυτιά του Ιησού. Αυτός είπε:

«Μη φοβού, μόνον πίστευε, και θέλει σωθή.»

Ο Ιάειρος ζύγωσε περισσότερο στο Σωτήρα και μαζί επιτάχυ-

ναν πρός το σπίτι του αρχισυναγωγού. Οι μοιρολογήτρες και οι

οργανοπαίχτες βρίσκονταν ήδη εκεί και γέμιζαν τον αέρα με τις [317]

θρηνωδίες τους. Η παρουσία του πλήθους και η οχλαγωγία τάρα-

339
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ξαν το πνεύμα του Χριστού. Προσπάθησε να τους καθησυχάσει

λέγοντας: «Τι θορυβείσθε και κλαίετε· το παιδίον δεν απέθανεν,

αλλά κοιμάται.» Αγανάκτησαν με τα λόγια του ξένου. Είχαν δεί το

παιδί να περιέρχεται στην αγκαλιά του θανάτου και Τον περιγέλα-

σαν. Αφού ζήτησε από όλους να βγουν από το σπίτι, ο Ιησούς πήρε

μαζί Του τον πατέρα και τη μητέρα του κοριτσιού, τους τρείς μα-

θητές Του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τότε, μπήκαν

όλοι μαζί μπήκαν στο δωμάτιο της νεκρής.

Ο Ιησούς πλησίασε στο κρεβάτι, πήρε το χέρι του παιδιού μέσα

στο δικό Του και πρόφερε απαλά στη διάλεκτο που μιλούσε η οι-

κογένεια τα λόγια: «Κοράσιον, σοι λέγω, σηκώθητι.»

Αυτοστιγμή ένα τρεμούλιασμα διαπέρασε το αναίσθητο σώμα.

Ο χτύπος της ζωής ξανάρχισε. Τα χείλη κινήθηκαν, προσφέροντας

ένα χαμόγελο. Τα μάτια άνοιξαν διάπλατα σαν να είχε ξυπνήσει από

τον ύπνο και το κορίτσι κοίταζε με απορία τους ανθρώπους γύρω

του. Σηκώθηκε και οι γονείς του το σφιχταγκάλιασαν κλαίγοντας

από χαρά.

Στο δρόμο για το σπίτι του αρχισυναγωγού, ο Ιησούς είχε συ-

ναντήσει ανάμεσα στο πλήθος μια γυναίκα άρρωστη. ΄Επασχε από

μια ασθένεια που δώδεκα χρόνια είχε κάνει τη ζωή της μαρτύριο.

Είχε ξοδέψει όλα της τα χρήματα στους γιατρούς και στα φάρμακα

για να της πουν στο τέλος ότι έπασχε από ασθένεια ανίατη. Οι ελ-

πίδες της αναπτερώθηκαν όταν άκουσε για τις θεραπείες που έκανε

ο Χριστός. ΄Ηταν σίγουρη ότι αν κατόρθωνε να πάει σε Αυτόν, θα

θεραπεύονταν. Εξασθενημένη και βαστάζοντας τους πόνους είχε

κατορθώσει να φτάσει μέχρι το ακρογιάλι που δίδασκε ο Ιησούς.

Προσπάθησε να διασχίσει τα πλήθη, αλλά μάταια. Τον ακολούθησε

ξανά από το σπίτι του Λευί-Ματθαίου, αλλά δεν μπόρεσε να Τον

πλησιάσει. Είχε αρχίσει να απελπίζεται όταν προχωρώντας ανάμεσα

στο πλήθος, ο Χριστός πλησίασε πρός το μέρος της.

Είχε φτάσει η χρυσή ευκαιρία. Η γυναίκα βρίσκονταν στην πα-

ρουσία του Μεγάλου Γιατρού! Ανάμεσα στη σύγχυση δεν μπορο-

ύσε να Του μιλήσει, μόνο που φευγαλέα ξεχώρισε λιγάκι τη μορφή

Του. Από φόβο μη χάσει τη μοναδική της ευκαιρία για ανακούφιση,

προχώρησε λέγοντας μέσα της: «Και αν τα ιμάτια Αυτού εγγίσω,

θέλω σωθή.» Καθώς Εκείνος περνούσε, αυτή άπλωσε το χέρι της

και εκείνη κατόρθωσε να αγγίξει το τελείωμα του ενδύματος Του.

Την ίδια στιγμή κατάλαβε ότι είχε θεραπευτεί. Σε εκείνο το μονα-[318]
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δικό άγγιγμα είχε συγκεντρωθεί η πίστη της ζωής της και αμέσως

οι πόνοι και οι αδυναμίες της παραχώρησαν τη θέση τους στη ζω-

τικότητα και στην τέλεια υγεία.

Με ευγνωμονούσα καρδιά προσπάθησε να απομακρυνθεί από το

πλήθος. Ξαφνικά, ο Ιησούς σταμάτησε και μαζί σταμάτησε και το

πλήθος. Γύρισε και κοιτάζοντας γύρω Του, ρώτησε με φωνή που

ακούστηκε καθαρά πάνω από την οχλοβοή του πλήθους: «Τις Μου

ήγγισε·» Τα πλήθη απάντησαν σε αυτή την ερώτηση με βλέμματα

γεμάτα απορία. Αφού Τον έσπρωχναν από παντού και απότομα Τον

πίεζαν από εδώ και από εκεί, τους φάνηκε παράξενη η ερώτησή Του.

Ο Πέτρος, πάντα πρόθυμος να μιλήσει, είπε: «Επιστάτα, οι

όχλοι Σε συμπιέζουσι, και Σε συνθλίβουσι, και λέγεις, τις Μου

ήγγισε·» Ο Ιησούς απάντησε: «Μου ήγγισέ τις διότι Εγώ εννόησα

ότι εξήλθε δύναμις απ” Εμού.» Ο Σωτήρας μπορούσε να ξεχωρίσει
το άγγιγμα της πίστης από την τυχαία επαφή του αδιάφορου όχλου.

Μια τέτοια εμπιστοσύνη δεν έπρεπε να περάσει απαρατήρητη. ΄Η-

θελε να πει στην ταπεινή εκείνη γυναίκα μερικά λόγια παρηγοριάς

που να της γίνουν πηγή χαράς, λόγια που θα απέβαιναν ευλογία για

τους οπαδούς Του μέχρι τα τέλη των αιώνων.

Κοιτάζοντας πρός το μέρος της ο Ιησούς επέμενε ότι κάποιος

Τον είχε αγγίξει. Βλέποντας ότι δεν μπορούσε πια να κρυφτεί, η

γυναίκα πλησίασε τρέμοντας και ρίχτηκε στα πόδια Του. Με δάκρυα

ευγνωμοσύνης αφηγήθηκε το ιστορικό του βασανισμού της και πως

είχε ανακουφιστεί από αυτή την ενέργεια. Ο Ιησούς της είπε απαλά:

«Θάρρει, θύγατερ, η πίστις σου σε έσωσεν ύπαγε εις ειρήνην.» Δεν

έδωσε ευκαιρία να πιστέψουν οι άνθρωποι στη δεισιδαιμονία ότι το

απλό άγγιγμα του χιτώνα Του είχε θεραπευτική δύναμη. Η θεραπεία

δεν είχε πραγματοποιηθεί με την εξωτερική επαφή με Αυτόν, αλλά

με την πίστη που στηρίχθηκε στη θεϊκή Του δύναμη.

Το έκπληκτο πλήθος που συνωστίζονταν τόσο κοντά Του δεν

αισθάνθηκε καμιά τέτοια ζωτική δύναμη. ΄Οταν η άρρωστη γυναίκα

άπλωσε το χέρι για να Τον αγγίξει με την πίστη ότι θα θεραπε-

ύονταν, ένοιωσε τη θεραπευτική δύναμη. Το ίδιο συμβαίνει με τα

πνευματικά. Το να μιλά κανείς για τη θρησκεία απλά επειδή έτυχε,

το να προσεύχεται χωρίς να νοιώθει την πείνα της ψυχής και χωρίς

τη ζώσα πίστη, δεν ωφελεί σε τίποτε. Μια κατ”όνομα πίστη στο
Χριστό που Τον δέχεται απλώς σαν Σωτήρα του κόσμου, δεν μπο-

ρεί να φέρει τη θεραπεία της ψυχής. Η πίστη που φέρνει σωτηρία
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δεν είναιμια απλή διανοητική συναίνεση με την αλήθεια. Εκείνος

που περιμένει να γνωρίσει τα πάντα πριν εξασκήσει πίστη, δεν μπο-[319]

ρεί να ευλογηθεί από το Θεό. Δεν αρκεί να πιστεύει κανείς σε

ότι αφορά το Χριστό. Πρέπει να πιστεύουμε στον ίδιο το Χριστό.

Η μόνη πίστη που θα μας ωφελήσει είναι εκείνη που αποδέχεται

το Χριστό σαν προσωπικό Σωτήρα. Αυτή οικειοποιείται τις αρετές

Του για μας. Πολλοί θεωρούν την πίστη σαν γνώμη. Η σωζούσα

πίστη είναι μιαενέργεια με την οποία αυτοί που δέχονται το Χριστό,

ενώνονται με το Θεό με μια επίσημη συνθήκη. Η γνήσια πίστη ε-

ίναι ζωή. Μια ζωντανή πίστη σημαίνει αύξηση σε δύναμη, απόλυτη

εμπιστοσύνη, μέσω της οποίας η ψυχή γίνεται μια νικητήρια δύναμη.

Αφού θεράπευσε τη γυναίκα, ο Ιησούς επιθυμούσε αυτή να α-

ναγνωρίσει την ευλογία που είχε λάβει. Τα δώρα που προσφέρει

το Ευαγγέλιο δεν πρέπει να εξασφαλίζονται με την υποκλοπή ή να

απολαμβάνονται στα κρυφά. Ο Κύριος μας καλεί να ομολογήσουμε

την αγαθότητά Του. «Σείς είσθε μάρτυρές Μου, λέγει Κύριος, και

Εγώ ο Θεός.» (Ης. 43:12.)

Η από μέρους μας ομολογία της πιστότητάς Του είναι ο τρόπος

που έχει επιλέξει ο Ουρανός για να αποκαλύψει το Χριστό στον

κόσμο. Πρέπει να παραδεχτούμε τη χάρη Του όπως μας γνωστο-

ποιήθηκε από τους αγίους ανθρώπους του παρελθόντος. Ακόμη

αποτελεσματικότερη όμως είναι η μαρτυρία της προσωπικής μας εμ-

πειρίας. Γινόμαστε μάρτυρες του Θεού, όταν αποκαλύπτουμε στη

ζωή μας το έργο μιας δύναμης που έχει θεϊκή προέλευση. Η ζωή

κάθε ατόμου είναι διαφορετική από τη ζωή όλων των άλλων και

η εμπειρία του ουσιαστικά διαφέρει από τη δική τους εμπειρία. Ο

Θεός επιθυμεί η δοξολογία μας να ανέρχεται σε Αυτόν με το χα-

ρακτηριστικό της ατομικότητάς μας. Αυτή η πολύτιμη έκφραση της

ευγνωμοσύνης μας με την αναγνώριση και τη δοξολογία της χάρης

Του, όταν συνοδεύεται και από μια χριστόμορφη ζωή, ασκεί μια

ακατανίκητη δύναμη που εργάζεται για τη σωτηρία των ψυχών.

΄Οταν οι δέκα λεπροί ήρθαν στον Ιησού για να θεραπευτούν,

Εκείνος τους είπε να πάνε να παρουσιαστούν στον ιερέα. Καθώς

πήγαιναν στο δρόμο, όλοι τους καθαρίστηκαν, αλλά μόνο ένας απ”
αυτούς επέστρεψε για να Τον δοξάσει. Οι άλλοι συνέχισαν το

δρόμο τους ξεχνώντας Εκείνον που τους είχε θεραπεύσει. Πόσοι

εξακολουθούν και τώρα να κάνουν το ίδιο! Ο Κύριος εργάζεται

συνεχώς για το καλό το ανθρωπότητας. Πάντοτε μοιράζει γενναι-
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όδωρα τα αγαθά Του. Σηκώνει τους αρρώστους από το κρεβάτι του

μαρασμού, ελευθερώνει τους ανθρώπους από αόρατους κινδύνους,

προστάζει τους αγγέλους Του να τους σώσουν από συμφορές, να

τους φυλάξουν «από θανατικού το οποίον περιπατεί εν σκότει από [320]

ολέθρου, όστις ερημώνει εν μεσημβρία» (Ψαλμ. 91:6.) Οι καρδιές

τους όμως δεν συγκινούνται. ΄Εχει προσφέρει όλα τα πλούτη του

Ουρανού για να τους λυτρώσει και όμως αυτοί δεν αντιλαμβάνονται

τη μεγάλη Του αγάπη. Με την αχαριστία τους κλείνουν τις καρδιές

τους στη χάρη του Θεού. «Διότι θέλει είσθαι ως η αγριομυρίκη εν

ερήμω, και δεν θέλει ιδεί όταν έλθη το αγαθόν αλλά θέλει κατοι-

κεί τόπους ξηρούς εν ερήμω, γήν αλμυράν και ακατοίκητον.» (Ιεζ.

12:6.)

Για το συμφέρον μας οφείλουμε να διατηρούμε νωπό στη μνήμη

μας το κάθε δώρο του Θεού. Με αυτό τον τρόπο δυναμώνει η πίστη

μας, αποσπώντας και να μεταδίδοντας όλο και περισσότερα. Ενθαρ-

ρυνόμαστε πολύ περισσότερο με την πιο παραμικρή ευλογία που

παίρνουμε προσωπικά από το Θεό, παρά με όλες τις εξιστορήσεις

που μπορούμε να διαβάσουμε σχετικά με την πίστη και την πείρα

των άλλων. Το άτομο που ανταποκρίνεται στη χάρη του Θεού, θα

γίνει σαν ένας ποτιστικός κήπος. Η υγεία του θα γίνει σύντομα

αισθητή. Το φώς του θα ανατείλει στο σκοτάδι και η δόξα του Κυ-

ρίου θα παρατηρηθεί σε αυτόν. Ας θυμούμαστε λοιπόν το στοργικό

ενδιαφέρον του Κυρίου και τα πλούσια δείγματα της τρυφερής Του

ευσπλαχνίας. ΄Οπως έκανε ο λαός του Ισραήλ, ας υψώσουμε και

εμείς τους λίθους της μαρτυρίας μας και ας γράψουμε επάνω σε αυ-

τούς την πολύτιμη εξιστόρηση όσωνέκανε για μας ο Θεός. Καθώς

ανασκοπούμε τον τρόπο που μας φέρθηκε στο ταξίδι του βίου μας,

ας διακηρύξουμε με καρδιά ξέχειλη από ευγνωμοσύνη: «Τι να αντα-

ποδώσω εις τον Κύριον δια πάσας τας ευεργεσίας Αυτού τας πρός

εμέ· Θέλω λάβει το ποτήριον της σωτηρίας, και θέλω επικαλεσθή το

όνομα του Κυρίου. Τας ευχάς μου θέλω αποδώσει εις τον Κύριον,

τώρα ενώπιον παντός του λαού Αυτού.» (Ψαλμ. 116:12-14.) [321]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 10,

Μάρκ. 6:7-11, Λουκ. 9:1-6.

Οι απόστολοι αποτελούσαν την οικογένεια του Ιησού. Τον ε-

ίχαν συνοδεύσει στις πεζοπορίες Του στη Γαλιλαία. Είχαν συμμερι-

στεί μαζί Του τους κόπους και τις ταλαιπωρίες που αντιμετώπισαν.

Είχαν ακούσει τις ομιλίες Του, είχαν περπατήσει και συνομιλήσει

με τον Υιό του Θεού και από την καθημερινή Του διδασκαλία ε-

ίχαν μάθει πως να εργάζονται για την εξύψωση της ανθρωπότητας.

Καθώς ο Ιησούς πρόσφερε την υπηρεσία Του στα μεγάλα πλήθη

που συγκεντρώνονταν γύρω Του, οι μαθητές Τον παρακολουθο-

ύσαν με προσοχή, πρόθυμοι να εκτελέσουν τις εντολές Του και να

μετριάσουν τον κόπο Του. Βοηθούσαν προετοιμάζοντας το λαό,

οδηγώντας τους αρρώστους στο Σωτήρα και φροντίζοντας ώστε

όλοι να ανακουφιστούν. Παρακολουθούσαν τους ενδιαφερομένου-

ςακροατές, τους εξηγούσαν τις Γραφές και με διάφορους τρόπους

εργάζονταν για το πνευματικό καλό του λαού. Δίδασκαν ότι είχαν

μάθει από τον Ιησού και κάθε μέρα αποκτούσαν μια πλούσια εμπει-

ρία. Χρειάζονταν όμως επίσης να αποκτήσουν και πείρα εργαζόμε-

νοι μόνοι τους. Είχαν ακόμη ανάγκη από πολλή καθοδήγηση, από

μεγάλη υπομονή και τρυφερότητα. Τώρα, ενώ προσωπικά βρίσκον-

ταν μαζί τους και είχε την ευκαιρία να τους υποδεικνύει τα λάθη

τους, να τους συμβουλεύει και να τους διορθώνει, ο Σωτήρας τους

έστειλε σαν αντιπροσώπους Του.

Στο διάστημα που ήταν μαζί Του, οι μαθητές συχνά είχαν έρ-

θει σε αμηχανία εξαιτίας της διδασκαλίας των ιερέων και Φαρισαίων.

΄Ομως παρουσίαζαν αυτές τις δυσκολίες τους στον Ιησού. Εκείνος

τους είχε εκθέσει τις αλήθειες της Γραφής σε αντίθεση με τις πα-

ραδόσεις. ΄Ετσι είχε ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους στο λόγο του

Θεού και σε μεγάλο βαθμό τους είχε ελευθερώσει από το φόβο των

ραβίνων και από τη σκλαβιά των παραδόσεων. Για την εκπαίδευση

των μαθητών, το παράδειγμα της ζωής του Σωτήρα ήταν αποτε-[322]

λεσματικότερο από οποιαδήποτε δογματική διδασκαλία. ΄Οταν χω-

344
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ρίστηκαν από Αυτόν, κάθε βλέμμα, κάθε τόνος της φωνής Του και

κάθε λέξη επανέρχονταν στη μνήμη τους. Συχνά, όταν βρίσκονταν

σε αντίθεση με τους εχθρούς του Ευαγγελίου, επαναλάμβαναν τα

λόγια Του και βλέποντας την επιρροή που ασκούσαν πάνω στο λαό,

ένοιωθαν μεγάλη χαρά

Καλώντας τους δώδεκα γύρω Του, ο Ιησούς τους έδωσε εντολή

να πάνε δύο-δύο σε πόλεις και χωριά. Δεν έστειλεκανένα μόνο

του, αλλά ο αδελφός συντρόφευε τον αδελφό και ο φίλος το φίλο.

΄Ετσι μπορούσαν να βοηθούν και να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον,

σκεπτόμενοι και προσευχόμενοι μαζί, ο καθένας συμπλήρωνεμε τη

δύναμή του την αδυναμία του άλλου. Με τον ίδιο τρόπο αργότερα

έστειλε τους εβδομήντα. Σκοπός του Σωτήρα ήταν οι αγγελιοφόροι

του Ευαγγελίου να συνεργάζονται με αυτό τον τρόπο. Στη δική μας

εποχή, το ευαγγελιστικό έργο θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερη

επιτυχία, αν εφαρμόζονταν πιστά αυτό το παράδειγμα.

Το μήνυμα των μαθητών ήταν το ίδιο με το μήνυμα του Ιωάννη

του Βαπτιστή, καθώς και με του ΄Ιδιου του Χριστού: «Επλησίασεν

η βασιλεία των ουρανών.» Δεν έπρεπε να λογομαχούν με τα πλήθη

αν ο Ιησούς ο Ναζωραίος ήταν ο Μεσσίας. ΄Επρεπε στο όνομά

Του να εκτελούν τα ίδια έργα ευσπλαχνίας που είχε κάνει Εκείνος.

Τους έδωσε εντολή: «Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζε-

τε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν

δότε.»

Στο διάστημα της διακονίας Του, ο Ιησούς αφιέρωσε περισ-

σότερο καιρό στο να θεραπεύει ασθενείς παρά στο να κηρύττει.

Τα θαύματά Του μαρτυρούσαν την αλήθεια των λόγων Του και

ότι δεν ήρθε για να καταστρέψει αλλά για να σώσει. Η δικαιοσύνη

Του προπορεύονταν και η δόξα του Κυρίου Τον ακολουθούσε, σαν

οπισθοφυλακή Του. Οπουδήποτε πήγαινε, τα νέα της ευσπλαχνίας

Του Τον προηγούνταν. Από όπου είχε περάσει, όσοι είχαν δεχτεί

τη συμπάθειά Του απολάμβαναν με χαρά την υγεία και χρησιμοποιο-

ύσαν τις αποκαταστημένες τους δυνάμεις. Πλήθη συγκεντρώνονταν

γύρω από τους μαθητές για να ακούσουν από τα χείλη τους τα έρ-

γα που ο Κύριος είχε κάνει. Η φωνή Του ήταν ο πρώτος ήχος

που πολλοί είχαν ακούσει, το όνομά Του η πρώτη λέξη που πολλοί

είχαν προφέρει και η μορφή Του ήταν η πρώτη που πολλοί είχαν

αντικρύσει. Πως λοιπόν να μη αγαπούν τον Ιησού και να μη υμνούν

το όνομά Του· Καθώς περνούσε μέσα από πόλεις και χωριά, έμοια- [323]
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ζε σαν ένα ζωντανό ρεύμα που σκόρπιζε ζωή και χαρά όπου και αν

πήγαινε.

Οι οπαδοί του Χριστού πρέπει να εργάζονται όπως Εκείνος.

Οφείλουμε να θρέψουμε τους πεινασμένους, να ντύσουμε τους γυ-

μνούς, να ανακουφίσουμε τους δυστυχισμένους. Πρέπει να βοη-

θήσουμε τους απελπισμένους και να τους εμπνεύσουμε την ελπίδα.

Τότε θα εκπληρωθεί και σε μας η υπόσχεση: «Η δικαιοσύνη σου

θέλει προπορεύεσθαι έμπροσθέν σου και η δόξα του Κυρίου θέλει

είσθαι η οπισθοφυλακή σου.» (Ης. 58:8.) Η αγάπη του Χριστού

που εκδηλώνεται με την αφίλαυτη υπηρεσία, μεταβάλλει αποτελε-

σματικότερα τον κακοποιό από ότι το τιμωρό σπαθί ή η δικαστική

δικαιοσύνη. Αυτά είναι αναγκαία για να εμπνεύσουν φόβο στον πα-

ραβάτη του νόμου, αλλά ο ιεραπόστολος με την αγάπη του μπορεί

να κατορθώσει περισσότερα από αυτό. Συχνά η καρδιά σκληρα-

ίνεται με την επίπληξη ενώ η αγάπη του Χριστού την απαλύνει.

Ο ιεραπόστολος μπορεί να ανακουφίσει όχι μόνο τις φυσικές α-

σθένειες, αλλά και να οδηγήσει τον αμαρτωλό στο μεγάλο Γιατρό

ο οποίος καθαρίζει την ψυχή από τη λέπρα της αμαρτίας. Ο Θεός

προτίθεται μέσω των δούλων Του, οι ασθενείς, οι δυστυχισμένοι,

οι βασανισμένοι από πονηρά πνεύματα ακούσουν τη φωνή Του. Με

τα ανθρώπινα όργανά Του επιθυμεί να αποβεί ένας Παρηγορητής

που παρόμοιο ο κόσμος δεν γνωρίζει.

Στην πρώτη ιεραποστολική τους περιοδεία, οι μαθητές έπρεπε

να πάνε μόνο «πρός τα πρόβατα τα απολωλότα του οίκου Ισραήλ.»

Αν κήρυτταν τότε το ευαγγέλιο στους Εθνικούς ή στους Σαμαρε-

ίτες, θα έχαναν την επιρροή τους πάνω στους Ιουδαίους. Προκα-

λώντας την προκατάληψη των Φαρισαίων θα έρχονταν σε διαφωνίες

οι οποίες θα τους αποθάρρυναν στην αρχή ακόμη του έργου τους.

Οι ίδιοι οι απόστολοι αργούσαν να κατανοήσουν ότι το Ευαγγέλιο

έπρεπε να μοιραστεί σε όλα τα έθνη. Θα ήταν έτοιμοι να εργαστο-

ύν για τους Εθνικούς μόνο όταν οι ίδιοι θα είχαν καταλάβει την

αλήθεια. Αν οι Ιουδαίοι δέχονταν το Ευαγγέλιο, ο Θεός είχε σκο-

πό να τους κάνει αγγελιοφόρους του για τους Εθνικούς. Επομένως,

πρώτοι αυτοί έπρεπε να ακούσουν την αγγελία.

Σ”όλη την περιοχή όπου εργάζονταν ο Χριστός υπήρχαν ψυχές
που συναισθάνονταν την ανάγκη τους, που πεινούσαν και διψούσαν

για την αλήθεια. Ο καιρός είχε φτάσει για να σταλούν τα νέα της

αγάπης Του σε αυτές τις γεμάτες λαχτάρα καρδιές. Σε όλους αυ-
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τούς, οι μαθητές Του θα πήγαιναν σαν αντιπρόσωποί Του. ΄Ετσι οι [324]

πιστοί θα τους αναγνώριζαν σαν θεόσταλτους δασκάλους και όταν

ο Σωτήρας θα έφευγε, δεν θα έμεναν χωρίς καθοδηγητές.

Σ” αυτή την πρώτη περιοδεία τους, οι μαθητές θα πήγαιναν
εκεί όπου ο Χριστός είχε πάει πριν από αυτούς και είχε δημιουρ-

γήσει φίλους. Η προετοιμασία τους για το ταξίδι έπρεπε να είναι

πολύ απλή. Τίποτε δεν έπρεπε να αποσπάσει το νου τους από το

μεγάλο τους έργο, ή να προκαλέσει αντίδραση και να φράξει το

δρόμο για το μελλοντικό τους έργο. Δεν έπρεπε να υιοθετήσουν

την ιδιαίτερη ενδυμασία των ραβίνων, ούτε να προσπαθούν να ξε-

χωρίσουν με το ντύσιμό τους από τους απλούς χωρικούς. Δεν θα

πήγαιναν στις συναγωγές για να καλέσουν το λαό να προσέλθει

σε μια δημόσια θρησκευτική συγκέντρωση. Οι προσπάθειές τους

έπρεπε να γίνονται από το ένα σπίτι στο άλλο. Δεν θα δαπανούσαν

χρόνο για περιττούς χαιρετισμούς ούτε θα πήγαιναν από σπίτι σε

σπίτι για να ψυχαγωγηθούν. Σε κάθε μέρος έπρεπε να δέχονται τη

φιλοξενία εκείνων που ήταν άξιοι, εκείνων που θα τους υποδέχον-

ταν με εγκαρδιότητα σαν να φιλοξενούσαν τον ΄Ιδιο το Χριστό. Θα

έκαναν την είσοδό τους με τον ωραίο χαιρετισμό «ειρήνη εις τον

οίκον τούτον. » (Λουκ. 10:5.) Εκείνο το σπίτι θα ευλογούταν με

τις προσευχές τους, με τους ύμνους της δοξολογίας τους και με τη

μελέτη της Γραφής στον οικογενειακό κύκλο.

Αυτοί οι μαθητές έπρεπε να γίνουν κήρυκες της αλήθειας, να

προετοιμάσουν το δρόμο για τον ερχομό του Κυρίου τους. Η αγ-

γελία που όφειλαν να φέρουν ήταν ο λόγος της αιώνιας ζωής και

το πεπρωμένο των ανθρώπων θα εξαρτιόταν από την αποδοχή ή

από την απόρριψη αυτού του λόγου. Προκειμένου να δώσει στους

ανθρώπους να καταλάβουν τη σοβαρότητα της αποστολής αυτής, ο

Χριστός είπε: «Και όστις δεν σας δεχθή, μηδέ ακούση τους λόγους

σας, εξερχόμενοι εκ της οικίας, ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε

τον κονιορτόν των ποδών σας. Αληθώς σας λέγω, Ελαφροτέρα

θέλει είσθαι η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως εις την γήν των Σοδόμων

και Γομορρών, παρά εις την πόλιν εκείνην.»

Στο σημείο αυτό το βλέμμα του Σωτήρα διαπερνά το μέλλον.

Ατενίζει τον εκτενέστερο αγρό στον οποίο μετά το θάνατό Του,

οι μαθητές θα έπρεπε να γίνουν μάρτυρές Του. Το προφητικό Του

βλέμμα συμπεριλαμβάνει την εμπειρία των δούλων Του στο διάβα

των αιώνων μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Δείχνει στους οπαδούς
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Του τους αγώνες που θα είχαν να αντιμετωπίσουν. Τους αποκα-

λύπτει τη φύση και τον προγραμματισμό της μάχης. Τους φανερώνει

τους κινδύνους που θα συναντήσουν, την αυταπάρνηση που θα α-[325]

παιτηθεί από αυτούς. Θέλει να υπολογίσουν τι θα τους στοιχίσει

ώστε να μη τους βρει ο εχθρός ανέτοιμους. Η πάλη τους δεν θα

είναι «εναντίον εις σάρκα και αίμα, αλλ” εναντίον εις τας αρχάς,
εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του

σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονη-

ριάς εν τοις επουρανίοις.» (Εφες. 6:12.) ΄Εχουν να αγωνιστούν με

υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά τους είναι εξασφαλισμένη υπερφυσική

βοήθεια. ΄Ολες οι επουράνιες υπάρξεις συμπεριλαμβάνονται σε αυ-

τή τη βοηθητική στρατιά. Κάποιος ανώτερος από τους αγγέλους

συμμετέχει στις τάξεις της. Το ΄Αγιο Πνεύμα, ο αντιπρόσωπος του

Αρχιστρατήγου των δυνάμεων του Κυρίου, έρχεται στη Γή να κα-

τευθύνει τη μάχη. Οι αδυναμίες μας μπορεί να είναι πολλές, οι αμαρ-

τίες και τα λάθη μας σοβαρά. Η χάρη όμως του Θεού είναι προσιτή

σε όλους εκείνους που την αναζητούν με συντριβή. Η δύναμη του

Παντοδυνάμου έχει επιστρατευθεί χάρη σε εκείνους που εμπιστε-

ύονται το Θεό.

Ο Ιησούς λέει: «Ιδού, Εγώ σας αποστέλλω ως πρόβατα εν μέσω

λύκων γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι, ως οι όφεις, και απλοί ως αι πε-

ρίστεροί.» Ο Χριστός ποτέ δεν απέκρυψε ούτε λέξη από την αλήθεια

και πάντοτε έλεγε την αλήθεια με αγάπη. Συμπεριφέρονταν στους

ανθρώπους με μεγάλη διακριτικότητα και με εξαιρετική λεπτότητα.

Δεν ήταν ποτέ απότομος, ποτέ δεν πρόφερε χωρίς αιτία ένα αυ-

στηρό λόγο, ποτέ δεν προκαλούσε πόνο σε μια ευαίσθητη ψυχή

χωρίς αιτία. Δεν επέκρινε την ανθρώπινη αδυναμία. Απερίφραστα

κατήγγειλε την υποκρισία, την απιστία και την αδικία. Η φωνή Του

έπαλλε από λυγμούς όταν πρόφερε τις δριμείες επιπλήξεις Του. ΄Ε-

κλαψε για την Ιερουσαλήμ, την αγαπημένη Του πόλη που αρνήθηκε

δεχτεί Αυτόν που ήταν η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή. Απέρριψαν

το Σωτήρα, αλλά Εκείνος τους έβλεπε με λύπη και τρυφερότητα

και τόσο βαθύς πόνοςτου ράγισε την καρδιά Του. Κάθε ψυχή ήταν

πολύτιμη στα μάτια Του. Ενώ πάντοτε συμπεριφέρονταν με θεϊκή

αξιοπρέπεια, υποκλίνονταν με το συγκινητικότερο ενδιαφέρον μπρο-

στά σε κάθε μέλος της οικογένειας του Θεού. Σε όλους τους αν-

θρώπους έβλεπε αμαρτωλές ψυχές που η δική Του αποστολή ήταν

να σώσει.
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Αυτοί που υπηρετούν το Χριστό δεν πρέπει να συμπεριφέρονται

όπως τους υπαγορεύει η σαρκική τους καρδιά. ΄Εχουν ανάγκη από

στενή επικοινωνία με το Θεόσε περίπτωση που θιγεί το «εγώ»τους,

ή σε περίπτωση που οι άλλοι τους προκαλέσουν και εκστομίσουν

ένα χείμαρρο από ανάρμοστα λόγια, ή σε περίπτωση που δεν ε-

νεργούν σαν τη δροσιά ή την ποτιστική βροχή πάνω στα μαραμένα [326]

φυτά. Αυτό θέλει ο Σατανάς να κάνουν και αυτές τις μεθόδους χρη-

σιμοποιεί. Είναι ο οργισμένος δράκοντας. Το πνεύμα του Σατανά

είναι εκείνο που αποκαλύπτεται με το θυμό και με την κατηγορία.

Οι υπηρέτες του Θεού πρέπει να αντιπροσωπεύουν Εκείνον. Επιθυ-

μεί να συναλλάσσονται αποκλειστικά με το νόμισμα του Ουρανού,

την αλήθεια δηλαδή που φέρει τη δική Του εικόνα και επιγραφή.

Η δύναμη με την οποία πρέπει να νικήσουν το κακό είναι η δύναμη

του Χριστού. Η δόξα του Θεού είναι η ισχύς τους. Πρέπει να προ-

σηλώσουν τα μάτια τους στην ωραιότητά Του. Τότε μπορούν να

παρουσιάσουν το Ευαγγέλιο με θεϊκή λεπτότητα και ευγένεια. Το

πνεύμα που παραμένει ατάραχο όταν προκαλείται, θα μιλήσει αποτε-

λεσματικότερα για την αλήθεια παρά οποιοδήποτε άλλο επιχείρημα,

όσο δυνατό και αν είναι.

΄Οσοι έρχονται σε αντίφαση με τους εχθρούς της αλήθειας,

έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνον ανθρώπους, αλλά το Σατα-

νά και τα όργανά του. Ας θυμούνται τα λόγια του Σωτήρα: «Ιδού,

Εγώ σας αποστέλλω ως αρνία εν μέσω λύκων.» (Λουκ. 10:3.) Ας

επαναπαύονται στην αγάπη του Θεού και το πνεύμα τους θα διατη-

ρείται ήρεμο ακόμη και όταν υφίστανται προσωπικές προσβολές. Ο

Κύριος θα τους περιβάλει με θεία πανοπλία. Το ΄Αγιο Πνεύμα Του

θα επηρεάσει τη διάνοια και την καρδιά, ώστε οι φωνές τους να μη

μιμούνται τα λακτίσματα των λύκων.

Συνεχίζοντας τη νουθεσία Του στους μαθητές Του, ο Ιησο-

ύς είπε: «Προσέχετε από των ανθρώπων.» Δεν έπρεπε να έχουν

απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και

να τους γνωστοποιούν τα σχέδιά τουςεπειδή αυτό θα ήταν πρός

όφελος του Σατανά και των οργάνων του. Συχνά οι ανθρώπινες

επινοήσεις αντιτίθενται στα σχέδια του Θεού. Οι οικοδόμοι του

πνευματικού ναού του Κυρίου πρέπει να τον οικοδομήσουν σύμφω-

να με το σχέδιο που παρουσιάστηκε πάνω στο όρος, ένα σχέδιο

δηλαδή πανομοιότυπο με το θείο. Ο Θεός προσβάλλεται και το

Ευαγγέλιο προδίδεται όταν οι υπηρέτες Του εξαρτώνται από τις
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συμβουλές ανθρώπων οι οποίοι δεν καθοδηγούνται από το ΄Αγιο

Πνεύμα. Η σοφία του κόσμου είναι μωρία για το Θεό. Εκείνοι που

στηρίζονται σε αυτή θα πλανηθούν σίγουρα.

«Θέλουσι σας παραδώσει εις συνέδρια . . . και ενώπιον έτι ηγε-

μόνων και βασιλέων θέλετε φερθή ένεκεν Εμού, πρός μαρτυρίαν εις

αυτούς και εις τα έθνη.» Οι διωγμοί θα συντελέσουν στη μετάδοση

του φωτός. Οι δούλοι του Χριστού θα οδηγηθούν μπροστά στους[327]

μεγάλους του κόσμου οι οποίοι χωρίς αυτή την ευκαιρία, μπορεί

ποτέ να μη άκουγαν το Ευαγγέλιο. Η αλήθεια έχει παρουσιαστε-

ί λανθασμένα στα άτομα αυτά. ΄Ακουσαν ψευδείς κατηγορίες για

την πίστη των μαθητών του Χριστού. Συχνά το μόνο μέσο που

έχουν για να μάθουν τον πραγματικό χαρακτήρα της πίστης είναι

η μαρτυρία εκείνων που δικάζονται για την πίστη τους. Κατά τη

διαδικασία, ενώ εκείνοι καλούνται να απαντήσουν, οι δικαστές είναι

υποχρεωμένοι να ακούσουν τη μαρτυρία τους. Η χάρη του Θεού

θα χορηγηθεί στους δούλους Του προκειμένου να αντιμετωπίσουν

την επείγουσα ανάγκη. Ο Ιησούς είπε: «Διότι θέλει σας δοθή εν

εκείνη τη ώρα τι πρέπει να λαλήσετε. Επειδή σεις δεν είσθε οι λαλο-

ύντες, αλλά το Πνεύμα του Πατρός σας, το οποίον λαλεί εν υμίν.»

Καθώς το Πνεύμα του Θεού φωτίζει τις διάνοιες των δούλων Του,

η αλήθεια θα παρουσιαστεί με τη θεϊκή της δύναμη και την αξία

της. Οι περιφρονητές της αλήθειας θα κατηγορήσουν και θα κα-

ταδυναστεύσουν τους μαθητές. Ενώ υφίστανται υλικές απώλειες

και βάσανα, ακόμη και θάνατο, τα τέκνα του Κυρίου οφείλουν να

επιδείξουν την πραότητα Εκείνου που αποτελεί το θεϊκό παράδειγ-

μά τους. ΄Ετσι θα γίνει φανερή η αντίθεση μεταξύ των πρακτόρων

του Σατανά και των αντιπροσώπων του Χριστού. Ο Σωτήρας θα

εξυψωθεί μπροστά στους κυβερνήτες και στο λαό.

Οι μαθητές δεν προικίστηκαν με θάρρος και δύναμη μαρτύρων

παρά μόνο όταν παρουσιάστηκε ανάγκη για μια τέτοια ιδιαίτερη

χάρη. Τότε εκπληρώθηκε η υπόσχεση του Σωτήρα. ΄Οταν ο Πέτρος

και ο Ιωάννης παρουσιάστηκαν μπροστά στο Συνέδριο, οι άνθρωποι

«εθαύμαζον, και ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού.»

(Πράξ. 4:13.) Για το Στέφανο αναφέρεται ότι: «Δεν ηδύναντο να

αντισταθώσιν εις την σοφίαν και εις το πνεύμα με το οποίον ελάλει.

. . . Και ατενίσαντες εις αυτόν πάντες οι καθήμενοι εν τω συνεδρίω,

είδον το πρόσωπον αυτού ως πρόσωπον αγγέλου.» (Πράξ. 6:15,10.)

Ο Παύλος, περιγράφοντας τη δίκη του στα ανάκτορα του Καίσαρα,
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λέει: «Εν τη πρώτη απολογία μου δεν με παρεστάθη ουδείς, αλλά

πάντες με εγκατέλιπον . . . αλλ” ο Κύριος με παρεστάθη και με
εδυνάμωσε, δια να πληρωθή δι” εμού το κήρυγμα, και να ακούσωσι
πάντα τα έθνη και ηλευθερώθην εκ του στόματος του λέοντος.»

(Β” Τιμ. 4:16, 17.)
Οι θεράποντες του Χριστού δεν χρειάζονταν να έχουν κανένα

προετοιμασμένο λόγο να παρουσιάσουν την ώρα της δίκης τους. Η

προετοιμασία τους έπρεπε να γίνεται καθημερινά, αποταμι εύοντας [328]

τις πολύτιμες αλήθειες του λόγου του Θεού και ενδυναμώνοντας

την πίστη τους με την προσευχή. ΄Οταν θα τους έφερναν στα δικα-

στήρια, το ΄Αγιο Πνεύμα θα τους υπενθύμιζε τις αλήθειες που θα

χρειάζονταν.

Η καταβολή καθημερινής, επισταμένης προσπάθειας για να γνω-

ρίσει κανείς το Θεό και Εκείνον τον οποίον απέστειλε, θα χορη-

γήσει δύναμη και δραστηριότητα στην ψυχή. Η γνώση που απο-

κτάται με την επιμελή έρευνα των Γραφών, θα φωτίσει τη μνήμη

την κατάλληλη στιγμή. Εκείνοι που παραμελούν να εξοικειωθούν

με τους λόγους του Χριστού, εκείνοι που δεν ένοιωσαν ποτέ τη

δύναμη της χάρης Του κατά τις δοκιμασίες, δεν μπορούν να πε-

ριμένουν ότι το ΄Αγιο Πνεύμα θα τους υπενθυμίσει τα λόγια Του.

Οφείλουν προηγουμένως να υπηρετούν το Θεό κάθε μέρα με αμέρι-

στη αγάπη και τότε να Του δείξουν την εμπιστοσύνη τους.

Τόσο άσπονδη θα δείχνονταν η εχθρότητα κατά του Ευαγγε-

λίου ώστε και οι τρυφερότεροι ακόμη επίγειοι δεσμοί θα αγνοούν-

ταν. Οι μαθητές του Χριστού θα παραδίδονταν στο θάνατο από τα

ίδια τα μέλη της οικογενείας τους. Ο Χριστός είπε: «Και θέλετε ε-

ίσθαι μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά Μου ο δε υπομείνας έως

τέλους, ούτος θέλει σωθή.» Τους συνέστησε όμως να μη εκθέτον-

ται άσκοπα σε διωγμούς. Ο ΄Ιδιος συχνά έφευγε από μια περιοχή του

έργου Του σε άλλη με σκοπό να αποφύγει εκείνους που ζητούσαν

να Του αφαιρέσουν τη ζωή. ΄Οταν Τον απέπεμψαν από τη Ναζαρέτ

και οι ίδιοι οι συμπολίτες Του επεχείρησαν να Τον θανατώσουν,

πήγε στην Καπερναούμ όπου τα πλήθη έμειναν έκπληκτα από τη

διδασκαλία Του, «διότι ο λόγος Αυτού ήτο μετά εξουσίας.» (Λουκ.

4:32.) ΄Ετσι και οι δούλοι Του δεν πρέπει να αποθαρρύνονται από

τους διωγμούς, αλλά να αναζητούν ένα μέρος όπου να συνεχίσουν

να εργάζονται για τη σωτηρία των ψυχών.
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Ο υπηρέτης δεν είναι ανώτερος από τον κύριό του. Ο ΄Αρχον-

τας του Ουρανού αποκαλέστηκε Βεελζεβούλ και οι μαθητές Του

θα κακοχαρακτηριστούν με τον ίδιο τρόπο. ΄Οποιος και αν είναι

ο κίνδυνος, οι οπαδοί του Χριστού πρέπει να ομολογούν τις αρ-

χές τους. Πρέπει να αποκλείσουν την απόκρυψη. Δεν μπορούν να

μένουν άπραγοι μέχρι να βεβαιωθούν για την ασφάλειά τους,προτού

ομολογήσουν την αλήθεια. Τους έχει ανατεθεί η θέση των φρουρών

για να προειδοποιήσουν τον κόσμο για τον κίνδυνο. Την αλήθεια

που δέχτηκαν από το Χριστό πρέπει να τη μεταδώσουν σε όλους

ελεύθερα και ανεπιφύλακτα. Ο Ιησούς είπε: «΄Οτι σας λέγω εν τω[329]

σκότει, είπατε εν τω φωτί και ότι ακούετε εις το ωτίον, κηρύξατε

επί των δωμάτων.»

Ο Ιησούς ουδέποτε επεδίωξε να εξαγοράσει την ειρήνη με συμ-

βιβασμούς. Αν και η καρδιά Του ξεχείλιζε από αγάπη για ολόκλη-

ρη την ανθρώπινη φυλή, ποτέ δεν έδειξε ότι ανέχεται τις αμαρτίες

τους. ΄Ηταν τέτοιος πολύτιμος Φίλος που δεν μπορούσε να μείνει

σιωπηλός, βλέποντάς τους να ακολουθούν μία πορεία που θα τους

οδηγούσε στην καταστροφή της ψυχής τους, μιαςψυχής που εξα-

γόρασε με το ίδιο Του το αίμα. Εργάστηκε για να κάνει τον άν-

θρωπο ειλικρινή πρός τον εαυτό του, ειλικρινή πρός τα ανώτερα και

αιώνια συμφέροντά του. Οι υπηρέτες του Χριστού καλούνται στο

ίδιο έργο και πρέπει να προσέξουν να μη θυσιάσουν την αλήθεια

από φόβο μήπως προκαλέσουν δυσαρμονία. Ας ζητούν «τα πρός

την ειρήνην» (Ρωμ. 14:19), έχοντας όμως υπόψη ότι η πραγματική

ειρήνη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με το συμβιβασμό των αρχών.

Κανείς δεν μπορεί να παραμείνει σταθερός στις αρχές του χωρίς να

προκαλέσει αντίδραση. ΄Οταν η χριστιανική θρησκεία είναι πραγμα-

τικά πνευματική, δέχεται την επίθεση των τέκνων της απείθειας.

Ο Ιησούς ζητάει από τους μαθητές Του: «Μη φοβηθήτε από των

αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων να αποκτείνω-

σι.» Εκείνοι που παραμένουν πιστοί στο Θεό δεν έχουν ανάγκη να

φοβούνται τη δύναμη των ανθρώπων, ούτε την εχθρότητα του Σα-

τανά. Η αιώνια ζωή τους είναι εξασφαλισμένη μέσω του Χριστού.

Το μόνο που πρέπει να φοβούνται είναι μήπως εγκαταλείψουν την

αλήθεια και προδώσουν έτσι την εμπιστοσύνη με την οποία τους

έχει τιμήσει ο Θεός.

Είναι έργο του Σατανά να γεμίζει τις καρδιές των ανθρώπων

με αμφιβολία. Τους κάνει να βλέπουν το Θεό σαν ένα αυστηρό
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κριτή. Τους εξωθεί στην αμαρτία και έπειτα τους κάνει να βλέπουν

τον εαυτό τους τόσο εξαχρειωμένο, ώστε να μη πλησιάζουν στον

ουράνιο Πατέρα τους για να ζητήσουν το έλεός Του. Ο Κύριος τα

καταλαβαίνει όλα αυτά. Ο Ιησούς βεβαιώνει τους μαθητές Του ότι ο

Θεός συναισθάνεται τις ανάγκες τους και τις αδυναμίες τους. Ούτε

ένας στεναγμός δεν βγαίνει, ούτε ένας πόνος δεν γίνεται αισθητός,

ούτε μία λύπη δεν πληγώνει την ψυχή, χωρίς η καρδιά του Πατέρα

να δονείται από συμπόνια.

Η Γραφή μας παρουσιάζει το Θεό στον υψηλό και άγιό Του

τόπο, όχι σε στάση αδράνειας σε σιγή και απομόνωση, αλλά πε-

ρικυκλωμένο από χιλιάδες χιλιάδων και μυριάδες μυριάδων αγίων

υπάρξεων που περιμένουν να εκτελέσουν το θέλημά Του. Με με- [330]

θόδους που εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, Εκείνος βρίσκε-

ται σε ενεργή επικοινωνία με κάθε μέρος της επικρατείας Του. Το

ενδιαφέρον Του, καθώς και το ενδιαφέρον όλων των ουρανίων υ-

πάρξεων, είναι συγκεντρωμένο πάνω σε αυτόν τον μικρό σαν κου-

κίδα κόσμο μας, πάνω στις ψυχές για τη σωτηρία των οποίων προ-

σέφερε το μονογενή Του Υιό. Ο Θεός σκύβει από το θρόνο Του

για να ακούσει την κραυγή των καταπιεζομένων. Σε κάθε ειλικρινή

προσευχή απαντά, «Ιδού, Εγώ.» Ενισχύει τους λυπημένους και κα-

ταδυναστευμένους. Θλίβεται με τις θλίψεις μας. Σε κάθε δοκιμασία

και πειρασμό ο άγγελος της παρουσίας Του βρίσκεται κοντά για να

απελευθερώσει.

Ούτε ένα σπουργίτι δεν πέφτει στη Γή χωρίς την προσοχή του

Πατέρα. Το μίσος του Σατανά εναντίον του Θεού τον εξωθεί να

μισήσει κάθε αντικείμενο της φροντίδας του Σωτήρα. Προσπαθεί

να παραμορφώσει το έργο των χεριών του Θεού και χαίρεται όταν

καταστρέφει ακόμη και τα άλαλα πλάσματα. Μόνο με την προστα-

τευτική φροντίδα του Θεού διατηρούνται τα πουλιά που μας χαρο-

ποιούν με το φαιδρό κελάηδισμα τους. Αυτός δεν ξεχνά όμως ούτε

ακόμη και τα σπουργίτια. «Μη φοβηθήτε λοιπόν πολλών στρουθιών

διαφέρετε σείς.»

Ο Ιησούς συνεχίζει: «΄Οπως εσείς ομολογείτε τα πεπραγμένα

Μου μπροστά στους ανθρώπους έτσι και Εγώ θα ομολογήσω για

σας μπροστά στο Θεό και στους αγίους αγγέλους. Θα είστε μάρ-

τυρές Μου στη Γή, αγωγοί μέσω των οποίων η χάρη Μου θα ρέει

για τη θεραπεία του κόσμου. ΄Ετσι και Εγώ θα γίνω ο αντιπρόσω-

πός σας στον Ουρανό. Ο Πατέρας δεν βλέπει τον ελαττωματικό
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χαρακτήρα σας, αλλά σας βλέπει περιβεβλημένους με την τελειότη-

τά Μου. Είμαι το μέσο με το οποίο θα λάβετε τις ευλογίες του

Ουρανού. Ο καθένας που Με ομολογεί συμμεριζόμενος τη θυσία

Μου για το απολωλός, θα συμμεριστεί τη δόξα και τη χαρά των

λυτρωμένων.»

Εκείνος που ομολογεί το Χριστό, πρέπει να Τον έχει μέσα του.

Δεν μπορεί να μεταδώσει ότι δεν έχει λάβει. Οι μαθητές μπορο-

ύσαν να μιλούν με ευγλωττία για τις διδασκαλίες, μπορούσαν να

επαναλαμβάνουν τα λόγια του Χριστού. Αν δεν κατείχαν όμως τη

χριστόμορφη ηπιότητα και αγάπη, δεν Τον ομολογούσαν. ΄Ενα πνε-

ύμα αντίθετο πρός το πνεύμα του Χριστού, Τον αρνείται άσχετα

το τι ομολογεί. Οι άνθρωποι μπορούν να αρνηθούν το Χριστό με

κακολογίες, με ανόητες συζητήσεις, με ανακριβή και σκληρά λόγια.

Μπορούν να Τον αρνηθούν αποφεύγοντας τα βάρη της ζωής και ε-

πιδιώκοντας τις αμαρτωλές διασκεδάσεις. Μπορούν να Τον αρνηθο-[331]

ύν συμμορφωμένοι με τον κόσμο, δείχνοντας απρεπή συμπεριφορά,

επιμένοντας στην προσωπική τους γνώμη, δικαιολογώντας τον ε-

αυτό τους, υποθάλποντας την αμφιβολία, επιδιώκοντας ταραχές και

παραμένοντας στο σκότος. Με όλους αυτούς τους τρόπους φανε-

ρώνουν ότι δεν έχουν μέσα τους το Χριστό. Ο ΄Ιδιος λέει: «΄Οστις

Με αρνηθή έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω αρνηθή αυτόν και Εγώ

έμπροσθεν του Πατρός Μου του εν ουρανοίς.»

Ο Σωτήρας ενημέρωσε τους μαθητές Του να μη περιμένουν ότι

η εχθρότητα του κόσμου έναντι του Ευαγγελίου θα νικούσε και ότι

έπειτα από ένα διάστημα η κατ” αυτού αντίσταση θα έπαυε. Είπε:
«Δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά μάχαιραν.» Αυτή η πολεμική

δημιουργία δεν είναι το αποτέλεσμα του Ευαγγελίου, αλλά το επα-

κόλουθο της εναντίωσης σε αυτό. Ο σκληρότερος από όλους τους

διωγμούς είναι η διαφωνία μέσα στην οικογένεια, η αποξένωση από

τους προσφιλέστερους επίγειους φίλους. Ο Ιησούς δηλώνει: «΄Ο-

στις αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ Εμέ, δεν είναι άξιος Εμού. Και

όστις δεν λαμβάνει τον σταυρόν αυτού, και ακολουθεί οπίσω Μου,

δεν είναι ΄Αξιος Εμού.»

Η αποστολή των δούλων του Χριστού αποτελεί μεγάλη τιμή και

ιερή παρακαταθήκη. Αυτός είπε: «΄Οστις δέχεται εσάς, Εμέ δέχεται

και όστις δέχεται Εμέ, δέχεται τον αποστείλαντά Με.» Καμιά πράξη

καλοσύνης που δείχνεται σε αυτούς δεν θα περάσει απαρατήρητη και

χωρίς ανταμοιβή. Στην ίδια τρυφερή αναγνώριση συμπεριλαμβάνει
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και τους πιο αδύνατους και ταπεινούς της οικογένειας του Θεού.

«Και όστις ποτίσει ένα των μικρών τούτων» — αυτών που είναι

σαν παιδιά στην πίστη και στη επίγνωση του Χριστού — «ποτήριον

μόνον ψυχρού ύδατος εις όνομα μαθητού, αληθώς σας λέγω, δεν

θέλει χάσει τον μισθόν αυτού.»

΄Ετσι, ο Σωτήρας τελείωσε να καθοδηγεί τους μαθητές Του.

Οι δώδεκα εκλεγμένοι πήγαν στο όνομα του Χριστού καθώς Ε-

κείνος είχε πάει, «δια να ευαγγελίζωμαι,» όπως έλεγε, «πρός τους

πτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να

κηρύξω πρός τους αιχμαλώτους ελευθερίαν, και πρός τους τυφλούς

ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια

να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου ενιαυτόν.» (Λουκ. 4:18-19.) [332]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 14:1-2, 12-13, Μάρκ.

6:30-32, Λουκ. 9:7-10.

Επιστρέφοντας από την ιεραποστολική τους περιοδεία «συ-

νάγονται οι απόστολοι πρός τον Ιησούν, και απήγγειλαν πρός Αυ-

τόν τα πάντα, και όσα έπραξαν και όσα εδίδαξαν. Και είπε πρός

Αυτούς, ΄Ελθετε σείς αυτοί κατ” ιδίαν εις τόπος έρημον, και ανα-
παύεσθε ολίγον διότι ήσαν πολλοί οι ερχόμενοι και οι υπάγοντες,

και ούτε να φάγωσιν ηυκαίρουν.»

Οι μαθητές ήρθαν στον Ιησού και Του διηγήθηκαν όλα όσα

συνέβησαν. Η στενή σχέση τους με Αυτόν τους ενθάρρυνε να Του

αναφέρουν τις ευχάριστες και τις δυσάρεστες εμπειρίες τους, τη χα-

ρά να βλέπουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους και τη λύπη για

τις αποτυχίες τους, για τα λάθη και τις αδυναμίες τους. Είχαν κάνει

λάθη στο πρώτο ευαγγελιστικό τους έργο και καθώς με ειλικρίνεια

διηγήθηκαν στο Χριστό τις εμπειρίες τους, Εκείνος διαπίστωσε ότι

είχαν ακόμη ανάγκη από πολλή διδασκαλία. Είδε επίσης ότι είχαν

κουραστεί από την εργασία τους και ότι τους χρειάζονταν ανάπαυ-

ση.

Εκεί όπου βρίσκονταν όμως δεν μπορούσαν να έχουν την απαι-

τούμενη ησυχία «διότι ήσαν πολλοί οι ερχόμενοι και οι υπάγοντες,

και ουδέ να φάγωσιν ηυκαίρουν.» Τα πλήθη συνωστίζονταν γύρω

από το Χριστό, ανυπόμονα να θεραπευθούν και πρόθυμα να ακο-

ύσουν τα λόγια Του. Πολλοί αισθάνονταν να έλκονται προς Αυτόν

γιατί Τον έβλεπαν σαν Πηγή κάθε ευλογίας. Πολλοί από εκείνους

που συνωστίζονταν γύρω από το Χριστό για να αποκτήσουν το πο-

λύτιμο δώρο της υγείας, Τον δέχονταν σαν Σωτήρα τους. Πολλοί

άλλοι, τρομοκρατημένοι από τους Φαρισαίους να ομολογήσουν την

πίστη τους, Τον δέχθηκαν αργότερα με την επιφοίτηση του Αγίου

Πνεύματος. Μπροστά στους εξοργισμένους άρχοντες και ιερείς,

Τον αναγνώρισαν ως Υιό του Θεού.[333]
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Αλλά Τώρα ο Χριστός επιθυμούσε να αποσυρθεί προκειμένου

να μπορεί να είναι με τους μαθητές Του επειδή είχε πολλά να τους

πει. Στο πρόσφατο εκείνο έργο τους είχαν περάσει δοκιμασίες συγ-

κρούσεων και είχαν αντιμετωπίσει την εχθρότητα στις διάφορες

μορφές της. Μέχρι τότε συμβουλεύονταν το Χριστό για το κάθε

τι. Τώρα είχαν για ένα διάστημα μείνει μόνοι τους και μερικές φορές

είχαν δυσκολευτείπολύ, μη ξέροντας τι να κάνουν. Είχαν εκτελέσει

το έργο τους με θάρρος, γιατί ο Χριστός δεν τους έστειλε χωρίς

το Πνεύμα Του.Με την πίστη προς Αυτό, έκαναν πολλά θαύματα.

Τώρα όμως είχαν ανάγκη να τραφούν από τον ΄Αρτο της Ζωής. Ε-

ίχαν ανάγκη να αποτραβηχτούν σε ένα ήσυχο μέρος όπου μπορούν

να έχουν επικοινωνία με το Χριστό και να λάβουν οδηγίες για το

μελλοντικό τους έργο.

«Και είπε πρός αυτούς, ΄Ελθετε σείς αυτοί κατ” ιδίαν, εις τόπον
έρημον, και αναπαύεσθε ολίγον.» Ο Χριστός είναι γεμάτος τρυφε-

ρότητα και συμπάθεια για όλους όσους ασχολούνται με την υπηρε-

σία Του. ΄Ηθελε να δείξει στους μαθητές Του ότι ο Θεός δεν ζητά

θυσία, αλλά ευσπλαχνία. Είχαν δοθεί ολόψυχα στο έργο τους για

το λαό μέχρι που εξαντλήθηκαν σωματικά και πνευματικά. Καθήκον

τους ήταν να αναπαυτούν.

Βλέποντας Οι μαθητές βλέποντας την επιτυχία του έργου τους,

διέτρεχαν τον κίνδυνο να την αποδώσουν στον εαυτό τους, να υ-

ποθάλψουν πνευματική υπερηφάνεια και να υποπέσουν έτσι στους

πειρασμούς του Σατανά. ΄Ενα μεγάλο έργο παρουσιάζονταν μπρο-

στά τους και πρώτα από όλα έπρεπε να μάθουν ότι η δύναμή τους

δεν προέρχονταν από τον εαυτό τους, αλλά από το Θεό. ΄Οπως ο

Μωυσής στην έρημο του Σινά, όπως ο Δαβίδ στους λόφους της

Ιουδαίας και ο Ηλίας στις όχθες του χειμάρρου Χερίθ, οι μαθητές

είχαν και εκείνοι ανάγκη να απομακρυνθούν από τις σκηνές της

πολυάσχολης δραστηριότητάς τους και να επικοινωνήσουν με το

Χριστό, με τη φύση και με την ίδια την καρδιά τους.

Ενώ οι μαθητές απουσίαζαν στην ιεραποστολική τους περιοδε-

ία, ο Ιησούς επισκέφτηκε άλλες πόλεις και χωριά, κηρύττοντας το

Ευαγγέλιο της βασιλείας. Τότε ήταν που πληροφορήθηκε για το

θάνατο του Βαπτιστή. Το γεγονός αυτό παρουσίαζε μπροστά Του

ζωηρά το τέλος πρός το οποίο οδηγούσαν και τα δικά Του βήμα-

τα. Συγκεντρώνονταν πυκνές σκιές γύρω απ” το μονοπάτι Του. Οι
ιερείς και οι ραβίνοι συνωμοτούσαν το θάνατό Του, οι κατάσκοποι
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παρακολουθούσαν τα βήματά Του και από κάθε κατεύθυνση πολ-

λαπλασιάζονταν οι σκευωρίες για την εξόντωσή Του. Τα νέα για[334]

το κήρυγμα των αποστόλων σε όλη τη Γαλιλαία έφτασαν στον Η-

ρώδη, εφιστώντας έτσι την προσοχή του στο Χριστό και στο έργο

Του. Είπε: «Ούτος είναι Ιωάννης ο Βαπτιστής αυτός ηγέρθη από

των νεκρών» και για αυτό εξέφρασε την επιθυμία να δει το Χρι-

στό. Ο Ηρώδης ζούσε συνεχώς με το φόβο μήπως ξεσπάσει καμιά

ξαφνική επανάσταση με σκοπό να τον εκθρονίσει και να αποτινάξει

το ρωμαϊκό ζυγό από το ιουδαϊκό έθνος. Ο λαός κατηχούνταν από

το πνεύμα της δυσαρέσκειας και της εξέγερσης. ΄Ηταν φανερό ότι

το έργο του Χριστού στη Γαλιλαία δεν μπορούσε να συνεχιστεί

για πολύ. Οι σκηνές των παθών Του πλησίαζαν και επιθυμούσε να

αποσυρθεί για λίγο μακριά από τη φασαρία του πλήθους.

Με βαριά από τη λύπη καρδιά οι μαθητές του Ιωάννη μετέφεραν

το ακρωτηριασμένο σώμα του στον τάφο. «Και ελθόντες απήγγει-

λαν τούτο στον Ιησούν.» Οι μαθητές αυτοί είχαν φθονήσει τον

Ιησού επειδή φαινόταν ότι αποσπά τα πλήθη από τον Ιωάννη. Είχαν

πάρει το μέρος των Φαρισαίων όταν εκείνοι Τον κατηγόρησαν ότι

κάθονταν μαζί με τους τελώνες στο συμπόσιο του Ματθαίου. Ε-

ίχαν αμφιβάλει για τη θεϊκή αποστολή Του επειδή δεν απελευθέρω-

σε το Βαπτιστή. Αφού πέθανε ο δάσκαλός τους και λαχταρούσαν

να βρουν παρηγοριά μέσα στη μεγάλη τους θλίψη καθώς και κα-

θοδήγηση για το μελλοντικό τους έργο, ήρθαν στο Χριστό και το

ενδιαφέρον τους είχε τώρα ενωθεί με το δικό Του. Και εκείνοι είχαν

ανάγκη από ένα διάστημα ηρεμίας και επικοινωνίας με το Σωτήρα.

Κοντά στη Βηθεσδά, στη βορεινή άκρη της λίμνης, υπήρχε μια

ερημική περιοχή, τόσο όμορφη την εποχή εκείνη με τρυφερό ανοι-

ξιάτικο γρασίδι που πρόσφερε ένα ελκυστικό ησυχαστήριο για τον

Ιησού και τους μαθητές Του. Για να πάνε σε αυτό το μέρος, διέσχι-

σαν τη λίμνη με το πλοίο τους. Εκεί θα βρίσκονταν μακριά από τους

πολυσύχναστους δρόμους και από το θόρυβο και την οχλοβοή της

πόλης. Οι σκηνές της φύσης ήταν καθεαυτές μια ξεκούραση, μια

ευχάριστη αλλαγή παραστάσεων. Εδώ θα μπορούσαν να ακούσουν

τα λόγια του Χριστού, χωρίς να διακόπτονται από τις εξοργιστικές,

απότομες απαντήσεις και κατηγορίες των γραμματέων και Φαρισα-

ίων. Εδώ μπορούσαν να απολαύσουν μια σύντομη περίοδο πολύτιμης

επικοινωνίας με τη συντροφιά του Κυρίου τους.
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Η ανάπαυση που αποζητούσαν ο Ιησούς και οι μαθητές Του

δεν είχε σχέση με τη μαλθακότητα. Το διάστημα που πέρασαν μαζί

στην απομόνωση δεν ήταν αφιερωμένο στη δική τους απόλαυση. [335]

Συνομιλούσαν για το έργο του Θεού και για τη δυνατότητα να το

καταστήσουν ακόμη αποτελεσματικότερο. Οι μαθητές ήταν κοντά

στο Χριστό και μπορούσαν να Τον καταλάβουν. Σε αυτούς δεν

ήταν ανάγκη να μιλάει με παραβολές. Διόρθωσε τα λάθη τους και

τους εξήγησε με ποιό σωστό τρόπο έπρεπε να πλησιάζουν τους

ανθρώπους. Τους παρουσίασε ευκρινέστερα τους πολύτιμους θη-

σαυρούς της θεϊκής αλήθειας. Αυτό τους αναζωογόνησε με θεία

δύναμη και τους ενέπνευσε με ελπίδα και θάρρος.

Παρόλο ότι ο Ιησούς μπορούσε να κάνει θαύματα και παρόλο

ότι είχε μεταδώσει τη θαυματουργική δύναμη στους μαθητές Του,

στην περίπτωση αυτή οδήγησε τους κουρασμένους δούλους Του

σε μια παράμερη εξοχή για να αναπαυτούν. ΄Οταν υπέδειξε ότι ο θε-

ρισμός είναι μεγάλο έργο και οι εργάτες λίγοι, δεν υποχρέωσε τους

μαθητές Του να εργάζονται αδιάκοπα, αλλά τους είπε: «Παρακα-

λέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού δια να αποστείλη εργάτας

εις τον θερισμόν Αυτού.» (Ματθ. 9:38.) Ο Θεός ανέθεσε σε κάθε

άνθρωπο το έργο Του ανάλογα με τις ικανότητές του (ιδέ Εφες.

4:11-13.) Δεν θα ήθελε άλλοι να σηκώνουν βαριές ευθύνες και

άλλοι να παραμένουν ανεύθυνοι, χωρίς κανένα βάρος στην ψυχή.

Τα στοργικά λόγια του Χριστού απευθύνονται στους σύγχρο-

νους εργάτες Του το ίδιο όπως απευθύνθηκαν και στους τότε μα-

θητές Του. «΄Ελθετε σείς αυτοί κατ” ιδίαν, . . . και αναπαύεσθε
ολίγον,» λέει σε αυτούς που είναι κουρασμένοι και αποκαμωμένοι.

Δεν είναι φρόνιμο να βρίσκεται κανείς διαρκώς κάτω από το άγχος

και την υπερένταση της εργασίας, έστω και στην περίπτωση που

εξυπηρετεί τις πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων. Με τον τρόπο

αυτό παραμελείται η προσωπική ευσέβεια και καταπονούνται πολύ οι

ψυχικές, σωματικές και διανοητικές δυνάμεις. Απαιτείται αυταπάρ-

νηση και αυτοθυσία από τους μαθητές του Χριστού. Ταυτόχρονα

πρέπει να προσέξουν μήπως, από τον υπερβολικό τους ζήλο, ο Σα-

τανάς εκμεταλλευτεί την ανθρώπινη αδυναμία και το έργο του Θεού

χωλαίνει.

Κατά τους υπολογισμούς των ραβίνων, η πραγματική θρησκε-

ία έγκειτο στο να βρίσκεται κανείς σε διαρκή δραστηριότητα. Το

βαθμό της ευσεβείας τους τον απεδείκνυαν με ορισμένα εξωτερικά
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επιτεύγματα. ΄Ετσι, απομάκρυναν την ψυχή τους από το Θεό και

εξυψώνονταν οι ίδιοι με την αυτάρκειά τους. Οι ίδιοι αυτοί κίνδυνοι

υπάρχουν ακόμη. Καθώς ο τομέας της δράσης διευρύνεται και οι

άνθρωποι εργάζονται με επιτυχία σε διάφορες πτυχές του έργου

του Θεού, υπάρχει ο κίνδυνος να εμπιστεύονται ανθρώπινα σχέδια[336]

και μεθόδους. Τείνουμε να προσευχόμαστε λιγότερο και να έχουμε

λιγότερη πίστη. ΄Οπως οι μαθητές, διατρέχουμε τον κίνδυνο να μη

αισθανόμαστε ότι εξαρτόμαστε από το Θεό και να επιδιώκουμε να

σωθούμε με τη δραστηριότητα μας. Πρέπει να ατενίζομε συνεχώς

τον Ιησού, αναγνωρίζοντας ότι το έργο επιτελείται με τη δύναμή

Του. Ενώ οφείλουμε να εργαζόμαστε με ζήλο για τη σωτηρία των

απολωλότων, πρέπει να διαθέτουμε επίσης χρόνο για περισυλλογή,

για προσευχή και για τη μελέτη του λόγου του Θεού. Μόνο το έργο

που εκτελείται με πολλή προσευχή και καθαγιάζεται με τη χάρη του

Χριστού θα αποδειχτεί στο τέλος ότι συνετέλεσε αποτελεσματικά

στο καλό.

Κανενός άλλου η ζωή δεν υπήρξε ποτέ τόσο επιφορτισμένη με

εργασία και ευθύνη όσο η ζωή του Χριστού. ΄Ομως πόσο συχνά Τον

βρίσκουμε να προσεύχεται! Πόσο συνεχής ήταν η επικοινωνία Του

με το Θεό! Κατά επανάληψη αναφέρονται για την επίγεια ζωή Του

οι ακόλουθες φράσεις: «Και το πρωί, ενώ ήτο όρθρος βαθύς, ση-

κωθείς εξήλθε και υπήγεν εις έρημον τόπον, και εκεί προσηύχετο.»

«Συνηθροίζοντο όχλοι πολλοί, δια να ακούσωσι, και να θεραπεύων-

ται υπ” Αυτού από των ασθενειών αυτών. Αυτός δε απεσύρετο εις
τας ερήμους και προσηύχετο.» «Εν εκείναις ταις ημέραις εξήλθεν

εις το όρος δια να προσευχηθή και διενυκτέρευεν εν τη προσευχή

του Θεού.» (Μάρκ. 1:35, Λουκ. 5:15, 16, 6:12.)

Ενώ ζούσε μια ζωή τελείως αφιερωμένη στο καλό των άλλων,

ο Σωτήρας έβρισκε αναγκαίο να αποσύρεται από τους πολυσύχνα-

στους δρόμους και τον όχλο που Τον ακολουθούσε μέρα με τη

μέρα. ΄Επρεπε να απομακρύνεται από τη ζωή της αδιάκοπης δραστη-

ριότητας και επαφής με τις ανθρώπινες ανάγκες για να ζητήσει ένα

απόμερο τόπο για απερίσπαστη επικοινωνία με τον Πατέρα Του.

΄Ομοιος με μας, συμμετέχοντας στις ανάγκες και στις αδυναμίες

μας, εξαρτιόταν τελείως από το Θεό και στον κρυφό τόπο της προ-

σευχής ζητούσε θεία δύναμη, για να προχωρήσει δυνατός πρός το

καθήκον και τις δοκιμασίες. Μέσα σε ένα κόσμο αμαρτίας ο Ιησο-

ύς υπέμεινε αγώνες και ψυχική οδύνη. Στην επικοινωνία Του με το
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Θεό μπορούσε να ξαλαφρώσει από τις λύπες που Τον συνέθλιβαν.

Σε αυτό έβρισκε παρηγοριά και χαρά.

Στην περίπτωση του Χριστού, η ανθρώπινη κραυγή έφτανε στον

Πατέρα του άπειρου ελέους. Σαν άνθρωπος ικέτευε στο θρόνο του

Θεού, μέχριπου η ανθρώπινη φύση Του πληρώνονταν με ένα ου-

ράνιο ρεύμα που ένωνε την ανθρωπότητα με τη θεότητα. Με τη

συνεχή αυτή επαφή δέχονταν ζωή από το Θεό για να μπορέσει να [337]

μεταδώσει ζωή στον κόσμο. Η πείρα Του πρέπει να γίνει και δική

μας πείρα.

« ΄Ελθετε σείς αυτοί κατ” ιδίαν,» μας παροτρύνει. Αν δώσομε
προσοχή στα λόγια Του αυτά, θα γίνομε ισχυρότεροι και χρησι-

μότεροι. Οι μαθητές αναζήτησαν τον Ιησού και Του φανέρωσαν

τα πάντα και Αυτός τους ενθάρρυνε και τους δίδαξε. Και αν εμείς

σήμερα διαθέσομε τον καιρό να πάμε στον Ιησού και να Του φα-

νερώσομε τις ανάγκες μας, δεν θα απογοητευθούμε. Θα έρθει στα

δεξιά μας για να μας βοηθήσει. ΄Εχομε ανάγκη από περισσότερη

απλότητα και μεγαλύτερη πίστη και εμπιστοσύνη στο Σωτήρα μας.

Εκείνος, του οποίου το όνομα είναι «Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλ-

λοντος αιώνος, “Αρχών ειρήνης,» για τον οποίο είναι γραμμένο ότι
«η εξουσία Αυτού θέλει είσθαι επί των ώμων Αυτού» είναι ο «Θαυ-

μαστός Σύμβουλος.» Μας ενθαρρύνει να ζητήσουμε σοφία «παρά

του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως, και μη ονειδίζοντος.»

(Ης. 9:6, Ιακ. 1:5.)

Σε όλους όσους βρίσκονται κάτω από την καθοδήγηση του Θε-

ού θα αποκαλυφτεί μια ζωή που δεν συμφωνεί με τον κόσμο, με τις

συνήθειες και με τα έργα του. Ο καθένας χρειάζεται να αποκτήσει

με προσωπική πείρα τη γνώση του θελήματος του Θεού. Οφείλουμε

ατομικά να Τον ακούσουμε να μας μιλάει στην καρδιά. ΄Οταν κάθε

άλλη φωνή σιγήσει και μέσα στην ηρεμία εμφανιζόμαστε στην πα-

ρουσία Του, η σιωπή της ψυχής καθιστά ευκρινέστερη τη φωνή του

Θεού. Αυτός μας συμβουλεύει: «Ησυχάσατε, και γνωρίσατε ότι Ε-

γώ είμαι ο Θεός.» (Ψαλμ. 46:10.) Μόνο σε αυτό μπορεί κανείς να

βρει την αληθινή ανάπαυση. Αυτή είναι μια θετική προετοιμασία για

όσους εργάζονται για το Θεό. Ανάμεσα στα αεικίνητα πλήθη και

στην πίεση του εντατικού ρυθμού της ζωής, η ψυχή που αναζωο-

γονείται κατά αυτό τον τρόπο θα περιβληθεί από μια ατμόσφαιρα

φωτός και ειρήνης. Η ζωή θα αποπνέει ευωδιά και θα αποκαλύπτει

μια θεϊκή δύναμη που θα αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων. [338]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 14:13-21,

Μάρκ. 6:32-34, Λουκ. 9:10-17, Ιωάν.6:1-13.

Ο Χριστός είχε αποσυρθεί με τους μαθητές Του σε μια απόμερη

τοποθεσία, αλλά αυτή η σπάνια ευκαιρία ιδανικής γαλήνης σύντομα

διακόπηκε. Οι μαθητές νόμιζαν ότι είχαν αποτραβηχτεί εκεί όπου

δεν θα μπορούσαν να ενοχληθούν. Μόλις όμως τα πλήθη διαπίστω-

σαν την απουσία του θεϊκού Δασκάλου, διερωτήθηκαν: «Που είναι

Εκείνος·» Μερικοί από αυτούς είχαν προσέξει την κατεύθυνση που

ο Χριστός και οι μαθητές Του είχαν πάρει. Πολλοί πήγαν από τη

στεριά να τους συναντήσουν, ενώ άλλοι ακολούθησαν με τις βάρ-

κες τους διασχίζοντας τη λίμνη. Πλησίαζε το Πάσχα και από κάθε

κοντινό και μακρινό τόποκατευθύνονταν συντροφιές προσκυνητών

στα Ιεροσόλυμα. ΄Ολοι εκείνοι συγκεντρώθηκαν για να δουν τον

Ιησού. Τα πλήθη των ντόπιων προστέθηκαν σε αυτούς, ώστε το

σύνολο έφτασε τις πέντε χιλιάδες άνδρες,πέρα των γυναικόπαιδων.

Πριν ο Χριστός βγει στην ακτή, ένα πλήθος Τον περίμενε ήδη. Αυ-

τός βγήκε στη στεριά χωρίς να Τον δουν και πέρασε λίγο καιρό

μόνος με τους μαθητές Του.

Από τη πλαγιά του λόφου αγνάντευε τα κινούμενα πλήθη και η

καρδιά Του συγκινήθηκε. Αν και Τον διέκοψαν και Του στέρησαν

την ανάπαυσή Του, δεν δυσανασχέτησε. Αναγνώρισε μια μεγαλύτε-

ρη ανάγκη που απαιτούσε την προσοχή Του, καθώς παρακολουθο-

ύσε τα πλήθη να καταφθάνουν διαρκώς. «Και ευσπλαχνίσθη δι”
αυτούς επειδή ήσαν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα.» Εγκαταλε-

ίποντας το κρησφύγετό Του, βρήκε ένα κατάλληλο μέρος από όπου

μπορούσε να τους εξυπηρετήσει. Οι ιερείς και οι άρχοντες δεν τους

βοηθούσαν. Το θεραπευτικό νερό της ζωής ανάβλυζε από το Χρι-

στό καθώς δίδασκε στα πλήθη την οδό της σωτηρίας.

Ο λαός άκουγε τα λόγια του ελέους να βγαίνουν αβίαστα από

τα χείλη του Υιού του Θεού. ΄Ακουγαν τα λόγια της χάρης τόσο[339]

απλά και τόσο σαφή που ήταν σαν βάλσαμο του Γαλαάδ για τις
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ψυχές τους. Τα θεϊκά Του χέρια πρόσφεραν θεραπεία, χαρά και

ζωήστους ετοιμοθάνατους και υγεία στους αρρώστους. Η ημέρα

εκείνη έμοιαζε σαν ουρανός πάνω στη Γή και δεν κατάλαβαν πόσες

ώρεςείχαν περάσει χωρίς να έχουν φάει κάτι.

Η ημέρα είχε τώρα πια περάσει. Ο ήλιος βυθίζονταν στον ο-

ρίζοντα και τα πλήθη παρέμεναν ακόμη τριγύρω. Ο Ιησούς είχε

εργαστεί όλη την ημέρα χωρίς να φάει και να αναπαυθεί. ΄Ηταν

χλωμός από την κούραση και την πείνα. ΄Ετσι, οι μαθητές Τον πα-

ρακαλούσαν να διακόψει την εργασία Του. Δεν μπορούσε όμως να

αποτραβηχτεί από τα πλήθη που συνωστίζονταν γύρω Του.

Τελικά οι μαθητές ήρθαν σε Αυτόν, παρακινώντας Τον να πα-

ρακινήσει τα πλήθη να φύγουν για δικό τους καλό. Πολλοί είχαν

έρθει από μακριά και δεν είχαν φάει τίποτε από το πρωί. Στις γύρω

κωμοπόλεις και τα χωριά μπορούσαν να αγοράσουν τρόφιμα. Ο

Ιησούς είπε: «Δότε σείς εις αυτούς να φάγωσιν» και τότε γυρνών-

τας στο Φίλιππο, ρώτησε: «Πόθεν θέλομεν αγοράσει άρτους, δια

να φάγωσιν ούτοι·» Ο Φίλιππος ατένισε την λαοθάλασσα εκείνη και

σκέπτονταν πως ήταν εντελώς αδύνατο να προμηθεύσουν τροφή για

να ικανοποιηθούν οι ανάγκες ενός τόσο μεγάλου πλήθους. Απάν-

τησε ότι διακοσίων δηναρίων ψωμί δεν θα έφθανε για να μοιραστεί

στο λαό,ούτε για να πάρει ο καθένας από λίγο. Ο Ιησούς ρώτησε

πόσα τρόφιμα θα μπορούσαν να βρεθούν μέσα στο ίδιο το πλήθος.

Ο Ανδρέας είπε: «Εδώ είναι έν παιδάριον, το οποίον έχει πέντε άρ-

τους κρίθινους, και δύο οψάρια αλλά τι είναι ταύτα εις τοσούτους·»

Ο Ιησούς ζήτησε να Του τα φέρουν. ΄Επειτα έδωσε εντολή στους

μαθητές να βάλουν τα πλήθη να καθίσουν στο γρασίδι κατά ομάδες

από πενήντα ή εκατό άτομα, για να διατηρηθεί η τάξη και για να

μπορέσουν όλοι να δούν το τι θα έκανε. ΄Οταν έγινε αυτό, ο Ιη-

σούς πήρε την τροφή και «αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε

και κόψας έδωκεν εις τους μαθητάς τους άρτους, οι δε μαθηταί εις

τον όχλον.» «Και έφαγον πάντες και εχορτάσθησαν. Και εσήκω-

σαν από των κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις, και από των

οψαρίων.»

Εκείνος που δίδαξε το λαό πως να εξασφαλίσουν την ειρήνη και

την ευτυχία, ενδιαφέρονταν εξίσου για τις προσωρινές όπως και για

τις πνευματικές τους ανάγκες. Τα πλήθη ήταν κουρασμένα και ε-

ξαντλημένα. Υπήρχαν εκεί μητέρες με μωρά στην αγκαλιά και μικρά

παιδιά που κρέμονταν από τις φούστες τους. Πολλοί στέκονταν όρ-
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θιοι ώρες ολόκληρες. Τόσο μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον τους για τα[340]

λόγια του Χριστού που ούτε καν σκέφτηκαν να καθίσουν κάτω. Το

πλήθος ήταν τόσο μεγάλο που υπήρχε κίνδυνος να ποδοπατηθούν.

Ο Ιησούς ήθελε να τους δώσει την ευκαιρία να ξεκουραστούν και

τους είπε να καθίσουν. Η χλόη ήταν άφθονη σε εκείνο το μέρος

και όλοι μπορούσαν να αναπαυτούν με άνεση.

Ο Χριστός δεν έκανε ποτέ θαύματα παρά μόνο για να αναπλη-

ρώσει μια πραγματική ανάγκη. Κάθε Του θαύμα οδηγούσε το λαό

στο δέντρο της ζωής του οποίου τα φύλλα είναι για τη θεραπεία

των εθνών. Η απλή τροφή που μοίρασε σε όλους με τη βοήθεια των

μαθητών, περιελάμβανε ολόκληρο θησαυρό διδαγμάτων. Το γεύμα

που τους προμήθευσε ήταν απλό. Τα ψάρια και το κριθαρίσιο ψωμί

ήταν η καθημερινή τροφή των ψαράδων της Γαλιλαίας. Μπορούσε

ο Χριστός να τους παραθέσει ένα πλούσιο συμπόσιο, αλλά η τροφή

είναι προορισμένη μόνο για την ικανοποίηση της όρεξης. ΄Ετσι, δεν

θα πρόσφερε κανένα ωφέλιμο για αυτούς μάθημα. Ο Χριστός τους

δίδαξε με αυτό το μάθημα ότι οι φυσικές προμήθειες του Θεού για

τον άνθρωπο είχαν διαστραφεί. Ποτέ οι άνθρωποι δεν απήλαυσαν τα

πολυτελή γεύματά τους για την ικανοποίηση της διαστρεβλωμένης

όρεξης, τόσο όσο εκείνα τα πλήθη χάρηκαν και απήλαυσαν την ξε-

κούραση και την απλή τροφή που ο Χριστός προμήθεψε μακριά από

τις κατοικίες των ανθρώπων.

Αν οι άνθρωποι σήμερα ακολουθούσαν απλές συνήθειες και ζο-

ύσαν σύμφωνα με τους νόμους της φύσης όπως ζούσαν ο Αδάμ και

η Εύα στην αρχή, θα υπήρχε αφθονία αγαθών για τις ανάγκες της

ανθρώπινης οικογένειας. Θα υπήρχαν λιγότερες κατά φαντασία ελ-

λείψεις και θα παρουσιάζονταν περισσότερες ευκαιρίες να εργαστο-

ύν σύμφωνα με τον τρόπο του Θεού. Η φιλαυτία και η εντρύφηση

στις αφύσικες ορέξεις όμως επέφεραν στον κόσμο την αμαρτία και

τη δυστυχία, άλλοτε με τη μεγάλη πληθώρα των αγαθών και άλλοτε

με την ολοσχερή έλλειψή τους.

Ο Ιησούς δεν αναζήτησε να προσελκύσει το πλήθος, ικανο-

ποιώντας την επιθυμία για την πολυτέλεια. Για εκείνο το μεγάλο,

κουρασμένο και πεινασμένο πλήθος, η απλή τροφή αποτελούσε δια-

βεβαίωση όχι μόνο της δύναμής Του, αλλά και της τρυφερής φρον-

τίδας Του για τις συνηθισμένες τους ανάγκες της ζωής. Ο Σωτήρας

δεν υποσχέθηκε στους οπαδούς Του τις πολυτέλειες του κόσμου.

Η τροφή τους μπορεί να είναι απλή, ίσως και ανεπαρκής. Μπορεί ο
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κλήρος τους να συμπίπτει με τη φτώχεια. Υποσχέθηκε όμως την [341]

αναπλήρωση των αναγκών τους και κάτι περισσότερο από τα κο-

σμικά αγαθά: την ενοικούσα παρηγοριά που προσφέρει η παρουσία

Του.

Τρέφοντας τις πέντε χιλιάδες, ο Ιησούς σήκωσε το παραπέτα-

σμα από το φυσικό κόσμο και αποκάλυψε τη δύναμη η οποίαδιαρκώς

ενεργεί για το καλό μας. Για την εξασφάλιση της γήινηςσυγκομι-

δής, ο Θεός θαυματουργεί καθημερινά. Με τους φυσικούςπαράγον-

τες, επιτελείται ένα παρόμοιο έργο σαν εκείνο που μεσολάβησε με

τονκορεσμό του πλήθους. Οι άνθρωποι ετοιμάζουν τοέδαφος και

σπέρνουν το σπόρο, αλλά η ζωή που προέρχεται από τοΘεό είναι

εκείνη που κάνει το σπόρο να φυτρώσει. Η βροχή του Θεού, ο α-

έρας και το ηλιακό φώς είναι αυτά που τον κάνουν ναβλαστήσει

«πρώτον χόρτον, έπειτα αστάχυον, έπειτα πλήρη σίτον εντω αστα-

χύω.» (Μάρκ. 4:28.) Ο Θεός είναι Εκείνος που τρέφει κάθεμέρα

εκατομμύρια υπάρξεων με την πλούσια συγκομιδή της γης. Οιάν-

θρωποι καλούνται να συνεργαστούν με το Θεό φροντίζοντας για-

το σπόρο και ζυμώνοντας το ψωμί. Ακριβώς αυτή η συμβολή τους

κάνει να αγνοούν το θεϊκό παράγοντα. Δεν δίνουν στοΘεό τη δόξα

που ανήκει στο άγιό Του όνομα. ΄Οτι κατορθώνεται μετη δύναμή

Του αποδίδεται σε φυσικές αιτίες ή στην ανθρώπινημεσολάβηση.

Ο άνθρωπος δοξάζεται αντί για το Θεό και τα δώρατης χάρης Του

διαστρέφονται για εγωιστικές χρήσεις και καταντούνσε κατάρα αντί

για ευλογία. Ο Θεός προσπαθεί να τα αλλάξει όλααυτά. Επιθυμεί να

αφυπνιστούν οι αποχαυνωμένες μας αισθήσειςώστε να διακρίνουμε

την ευσπλαχνική Του αγαθότητα και να Τονδοξάζουμε για τον

τρόπο με τον οποίο ενεργεί η δύναμή Του.

Ο Θεός επιθυμεί να αναγνωρίσουμε Εκείνον με τα δώρα Του

που χορηγεί,ώστε, όπως το είχε προβλέψει, να αποβούν ευλογία

για μας.Αυτό το σκοπό πληρούσε με τα θαύματά Του ο Χριστός.

Αφού έφαγε το πλήθος, περίσσεψε άφθονη τροφή. Εκείνος

όμως που εξουσίαζε όλες τις πηγές της απεριόριστης δύναμης είπε:

«Συνάξατε τα περισσεύοντα κλάσματα, δια να μη χαθή τίποτε.» Αυ-

τά τα λόγια σήμαιναν κάτι περισσότερο από το να βάλουν το ψωμί

στα κοφίνια. Το μάθημα ήταν διπλό. Τίποτε δεν πρέπει να πηγαίνει

χαμένο. Δεν πρέπει να αφήνουμε να μας ξεφεύγει καμιά ευκαιρία.

Δεν πρέπει να αμελούμε τίποτε που μπορεί να κάνει καλό σε μια

ανθρώπινη ύπαρξη. Ας συγκεντρώνεται το κάθε τι που μπορεί να
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ανακουφίσει τους πεινασμένους της Γής. Η ίδια φροντίδα θα πρέπει

να δειχτεί και για τα πνευματικά πράγματα. ΄Οταν τα κοφίνια με

τα περισσεύματα συγκεντρώθηκαν, οι άνθρωποι σκέφθηκαν τους[342]

φίλους τους στα μέρη τους. ΄Ηθελαν να μοιραστούν με αυτούς το

ψωμί που ο Χριστός είχε ευλογήσει. Το περιεχόμενο των καλαθι-

ών μοιράστηκε στα πρόθυμα πλήθη και μεταφέρθηκε σε όλες τις

γύρω περιοχές. ΄Ετσι εκείνοι που πήραν μέρος στο γεύμα όφειλαν

να δώσουν και στους άλλους το ψωμί που έρχεται από τον Ουρανό

και που ικανοποιεί την πείνα της ψυχής. ΄Οφειλαν να επαναλάβουν

ότι είχαν μάθει από τα θαυμάσια πράγματα του Θεού. Τίποτε δεν

έπρεπε να χαθεί. Ούτε ένας λόγος που αφορούσε την αιώνια σω-

τηρία δεν έπρεπε να πέσει άχρηστος στη Γη.

Το θαύμα των άρτων μας διδάσκει ότι εξαρτόμαστε από το Θεό.

΄Οταν ο Χριστός έθρεψε τους πέντε χιλιάδες ανθρώπους δεν υπήρ-

χε στα χέρια Του διαθέσιμη τροφή. Προφανώς δεν διέθετε τα μέσα.

Βρίσκονταν εκεί, στην ερημιά με πέντε χιλιάδες άνδρες εκτός των

γυναικόπαιδων. Δεν είχε προσκαλέσει Εκείνος το μεγάλο πλήθος

να Τον ακολουθήσει. Είχαν έρθει μόνοι τους χωρίς την πρόσκλη-

ση ή την προσταγή κανενός. Αυτός όμως γνώριζε ότι θα ήταν

πεινασμένοι και εξαντλημένοι έπειτα από τόσες ώρες διδασκαλίας

επειδή και Αυτός ο ίδιος αισθάνονταν όπως εκείνοι την ανάγκη για

τροφή. ΄Ηταν μακριά από τα σπίτια τους και πλησίαζε να σουρου-

πώσει. Πολλοί δεν είχαν τα μέσα να αγοράσουν τρόφιμα. Εκείνος

που είχε νηστέψει σαράντα μέρες στην έρημο για χάρη τους, δεν

ήθελε να τους αφήσει να επιστρέψουν νηστικοί στα σπίτια τους. Η

πρόνοια του Θεού είχε τοποθετήσει τον Ιησού εκεί όπου βρέθηκε,

εξαρτώμενο από τον ουράνιο Πατέρα Του για την εξεύρεση των

απαραιτήτων πόρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης.

Κι” εμείς, όταν αντιμετωπίζουμε δύσκολες περιστάσεις, πρέπει
να εξαρτόμαστε από το Θεό. Πρέπει να φερόμαστε με σύνεση και

με ορθή κρίση σε κάθε πράξη της ζωής ώστε να μη δημιουργούμε

απερίσκεπτα δοκιμασίες για τον εαυτό μας. Δεν πρέπει να υποβαλ-

λόμαστε σε δυσκολίες, αμελώντας τα μέσα που έχει προμηθεύσει ο

Θεός ή κάνοντας κακή χρήση των ικανοτήτων που μας έχει χορη-

γήσει. Οι εργάτες του Χριστού πρέπει ανεπιφύλακτα να υπακούουν

στις οδηγίες Του. Το έργο του Θεού επιβάλλει να θέλουμε το καλό

των άλλων και πρέπει να ακολουθούμε τα σχέδιά Του. Δεν μπορεί

να καταστήσουμε το «εγώ» επίκεντρο της ζωής μας. Δεν πρέπει να
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δοθεί τιμή στο «εγώ». Αν προγραμματίζουμε σύμφωνα με τις δικές

μας ιδέες, ο Κύριος θα μας αφήσει να υποστούμε τα λάθη μας. Αν

βρεθούμε σε δύσκολη θέση έχοντας ακολουθήσει την καθοδήγησή

Του, Εκείνος θα μας ελευθερώσει. Ας μη εγκαταλείπουμε το σκο-

πό μας αποθαρρυνόμενοι, αλλά σε κάθε επείγουσα περίσταση ας [343]

ζητούμε βοήθεια από Αυτόν ο οποίος έχει απεριόριστα μέσα στη

διάθεσή Του. Συχνά θα βρεθούμε ζωσμένοι από δοκιμασίες. Τότε,

με ακλόνητη εμπιστοσύνη πρέπει να εξαρτηθούμε από το Θεό. Ε-

κείνος θα διαφυλάξει κάθε ψυχή που δοκιμάζεται επειδή αγωνίζεται

να παραμείνει στο δρόμο του Θεού.

Η εντολή που μας δίνει με τον προφήτη Του ο Χριστός είναι:

«να διαμοιράζης τον άρτον σου εις τον πεινώντα,» «να ευχαριστής

την τεθλιμμένην ψυχήν,» «όταν βλέπης τον γυμνόν να ενδύης αυ-

τόν,» «και να εισάγης εις την οικίαν σου τους αστέγους πτωχούς.»

(Ης. 58:7-10.) Αυτός μας διέταξε: «Υπάγετε εις όλον τον κόσμον,

και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν.» (Μάρκ. 16:15.)

Πόσες φορές όμως λιποψυχούμε και η πίστη μας εγκαταλείπει όταν

βλέπουμε πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη και πόσο περιορισμένα είναι

τα μέσα που διαθέτουμε! ΄Οπως ο Ανδρέας κοίταζε τα πέντε κρι-

θαρένια ψωμιά και τα δύο μικρά ψάρια φωνάζουμε και εμείς: «Αλ-

λά ταύτα τι είναι εις τοσούτους·» Πολλές φορές, μη θέλοντας να

δώσουμε αυτό που έχουμε, διστάζουμε από φόβο μην ξοδέψουμε

και μην ξοδευτούν και οι ίδιοι για τους άλλους. Ο Ιησούς όμως μας

διέταξε: «Δότε σεις εις αυτούς να φάγωσι.» Η εντολή Του είναι

υπόσχεση που πραγματοποιείται με την ίδια δύναμη που έθρεψε τα

πλήθη στην ακρογιαλιά.

Η πράξη του Χριστού για την εξασφάλιση των προσωρινών α-

ναγκών του πεινασμένου πλήθους περιέχει ένα βαθύ πνευματικό

μάθημα για όλους τους εργάτες Του. Ο Χριστός έλαβε από τον

Πατέρα, μοίρασε στους μαθητές, οι μαθητές μοίρασαν στα πλήθη

και οι άνθρωποι μοίρασαν ο ένας στον άλλον. ΄Ετσι όλοι όσοι είναι

ενωμένοι με το Χριστό θα λάβουν από Αυτόν το ψωμί της ζωής,

την ουράνια τροφή και θα τη μεταδώσουν στους άλλους.

Εξαρτώμενος τελείως από το Θεό, ο Ιησούς έλαβε εκείνα τα

λίγα ψωμιά και παρόλο που μόλις και μετά βίας αυτά επαρκούσαν

για τη μικρή οικογένεια των μαθητών Του. ΄Ομως, δεν τους κάλεσε

να φάνε αλλά άρχισε να τους τα μοιράζει με την εντολή να εξυπη-

ρετήσουν τον κόσμο. Η τροφή πολλαπλασιάζονταν στα χέρια Του.
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Τα χέρια των μαθητών που διατείνονταν προς το Χριστό, τον ΄Αρτο

της Ζωής, δεν έμεναν ποτέ άδεια. Η μικρή ποσότητα ήταν αρκετή

για όλους. Αφού ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες του λαού και τα περισ-

σεύματα συγκεντρώθηκαν, ο Χριστός και οι μαθητές Του έφαγαν

μαζί από την πολύτιμη ουρανόσταλτη τροφή.

Οι μαθητές ήταν τα μέσα επικοινωνίας μεταξύ του Χριστού και

του λαού. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί μεγάλη ενθάρρυνση για τους[344]

σύγχρονους μαθητές Του. Ο Χριστός είναι το μεγάλο επίκεντρο,

η πηγή κάθε δύναμης. Οι μαθητές Του πρέπει να λαμβάνουν τις

προμήθειες από Αυτόν. Ακόμη και οι πιο νοήμονες και οι πιο πνευ-

ματικοί μπορούν να μεταδώσουν μόνο όταν λάβουν. Μόνοι τους

δεν μπορούν να προμηθεύσουν καμιά ανάγκη της ψυχής. Μπορο-

ύμε να μεταδώσουμε μόνο ότι λαμβάνουμε από το Χριστό. Τότε

μόνο μπορούμε να λάβουμε όταν μεταδίδουμε. Καθώς συνεχίζουμε

να δίνουμε, συνεχίζουμε και να παίρνουμε. ΄Ετσι μπορούμε διαρκώς

να πιστεύουμε, να εμπιστευόμαστε, να παίρνουμε και να δίνουμε.

Το έργο της οικοδόμησης της βασιλείας του Θεού θα προο-

δεύσει αν και φαινομενικά βαδίζει αργά και ανυπέρβλητα εμπόδια

φαίνονται να αντιστέκονται στην πρόοδό του. Το έργο του Θεού

και Αυτός θα προμηθεύσει τα μέσα, θα στείλει ειλικρινείςβοηθούς,

πρόθυμους μαθητές των οποίων τα χέρια θα είναι και αυτά γεμάτα

με τροφή για τα πεινασμένα πλήθη. Ο Θεός δεν αγνοεί εκείνους που

εργάζονται με αγάπη προκειμένου να προσφέρουν το λόγο της ζω-

ής στις ψυχές που χάνονται.Εκείνες με τη σειρά τους θα απλώσουν

και αυτές τα χέρια, ζητώντας τροφή για να τη μεταδώσουν σε άλλες

πεινασμένες ψυχές.

΄Οταν εργαζόμαστε για το Θεό διατρέχουμε τον κίνδυνο να εμ-

πιστευόμαστε υπέρ το δέον αυτό που ο κάθε άνθρωπος είναι ικανός

να κάνει με τα ταλέντα και με την ικανότητά του. ΄Ετσι, χάνουμε

από μάτια μας τον Αρχιεπιστάτη του έργου. Πολύ συχνά ο εργάτης

του Χριστού δεν συνειδητοποιεί την προσωπική του ευθύνη. Κινδυ-

νεύει να εμπιστευτεί το φορτίο του σε οργανωτικές υπηρεσίες αντί

να το εμπιστευτεί σε Εκείνον ο οποίος είναι η πηγή κάθε δύναμης.

Είναι μεγάλο λάθος να στηρίζεται κανείς για το έργο του Κυρίου

στην ανθρώπινη σοφία ή σε αριθμούς. Η επιτυχία του έργου για το

Χριστό δεν εξαρτάται τόσο πολύ από τους αριθμούς ή τα ταλέντα,

όσο από την αγνότητα του σκοπούκαι την αληθινή απλότητα μιας

ένθερμης εξαρτώμενης πίστης. Πρέπει να φέρουμε προσωπικές ευ-
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θύνες, να αναλάβουμε προσωπικά καθήκοντα, να καταβάλουμε προ-

σωπικές προσπάθειες για εκείνους που δεν γνωρίζουν το Χριστό.

Αντί να μεταβιβάζετε την ευθύνη σας σε κάποιον άλλον που τον

θεωρείτε περισσότερο προικισμένο από τον εαυτό σας, εργαστείτε

ανάλογα με την ικανότητά σας.

΄Οταν ανεβαίνει στα χείλη σας η ερώτηση: «Πόθεν θέλομεν α-

γοράσει άρτους, δια να φάγωσιν ούτοι·» ας μη είναι η απάντησή σας

απόκριση απιστίας. ΄Οταν οι μαθητές άκουσαν την προσταγή του

Ιησού, «Δότε σείς εις αυτούς να φάγωσιν,» σκέφτηκαν όλων των [345]

ειδών τις δυσκολίες. Διερωτήθηκαν: «Θα πρέπει να πάμε μακριά στα

χωριά για να αγοράσουμε τροφή·» ΄Ετσι και τώρα, όταν ο κόσμος

στερείται τον άρτο της ζωής, τα τέκνα του Θεού, διερωτώνται: «΄Ι-

σως πρέπει να στείλουμε και να φέρουμε κάποιον από μακριά για

να τους θρέψει·»Τι είπε όμως ο Χριστός· «Κάμετε τους ανθρώπους

να καθίσωσι,» και εκεί τους έθρεψε. ΄Ετσι, όταν περιβάλλεστε από

ψυχές που βρίσκονται σε ανάγκη, ξέρετε ότι ο Χριστός είναι εκεί.

Επικοινωνήστε μαζί Του. Φέρτε τα κρίθινα ψωμιά σας στον Ιησού.

΄Ισως τα μέσα που διαθέτουμε να μη φαίνονται ότι επαρκούν για

το έργο. Αν προχωρήσουμε με πίστη, εμπιστευόμενοι την επαρκή

δύναμη του Θεού, άφθονα διαθέσιμα μέσα θα παρουσιαστούν τότε

μπροστά μας. Αν το έργο είναι του Θεού, ο ΄Ιδιος θα προβλέψει

τα μέσα για την εκπλήρωσή του. Θα ανταμείψει την ειλικρινή και

απλή εμπιστοσύνη που στηρίζεται σε Αυτόν. Το λίγο που χρησι-

μοποιείται με σύνεση και οικονομία στην υπηρεσία του Κυρίου του

Ουρανού, θα αυξηθεί ενώ μοιράζεται. Στα χέρια του Χριστού, η

ελάχιστη προμήθεια της τροφής παρέμεινε ανεξάντλητη μέχρι που

ικανοποιήθηκε ολόκληρο το πεινασμένο πλήθος. Αν πάμε στην Πη-

γή κάθε δύναμης με απλωμένα τα χέρια της πίστης για να λάβουμε,

θα ενισχυθούμε και θα κάνουμε το έργο μας ακόμη και κάτω από

τις πιο αντίξοες περιστάσεις. Θα γίνουμε ικανοί να δώσουμε στους

άλλους τον άρτο της ζωής.

Ο Κύριος λέει: «Δίδετε και θέλει δοθή εις εσάς.» (Λουκ. 6:38.)

«Ο σπείρων με φειδωλίαν και με φειδωλίαν θέλει θερίσει και ο σπε-

ίρων με αφθονίαν, και με αφθονίαν θέλει θερίσει. . . . Δυνατός δε

είναι ο Θεός να περισσεύση πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες

πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρκειαν, να περισεύητε εις πάν έργον

αγαθόν καθώς είναι γεγραμμένον,
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«Εσκόρπισεν, έδωκεν εις τους πένητας

η δικαιοσύνη Αυτού μένει εις τον αιώνα.»

(Ψαλμ. 112:9.)

«Ο δε χορηγών τον σπόρον εις τον σπείροντα, και άρτον πρός

τροφήν, είθε να χορηγήση και να πληθύνη τον σπόρον σας, και να

αυξήση τα γεννήματα της δικαιοσύνης σας πλουτιζόμενοι κατά πάν-

τα εις πάσαν ελευθεριότητα, ήτις εργάζεται δι” ημών ευχαριστίαν
εις τον Θεόν.» (Β” Κορ. 9:6-11.)[346]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 14:22-33,

Μάρκ. 6:45-52, Ιωάν. 6:14-21.

Καθισμένοι στον καταπράσινο κάμπο, το σούρουπο μιας ανοι-

ξιάτικης βραδιάς, οι άνθρωποι έφαγαν την τροφή που τους είχε

προμηθεύσει ο Χριστός. Τα λόγια που είχαν ακούσει την ημέρα

εκείνη τους φάνηκαν σαν φωνή Θεού. Το θαυμάσιο θεραπευτικό

έργο που είχαν δει, μόνο μια θεϊκή δύναμη μπορούσε να το κάνει.

Το θαύμα όμως των άρτων έκανε βαθιά εντύπωση σε ολόκληρο

το πολυπληθέςκοινό. ΄Ολοι τους ωφελήθηκαν από αυτό. Την εποχή

του Μωυσή, ο Θεός έθρεψε το λαό του Ισραήλ στην έρημο με μάν-

να. Ποιός άλλος μπορούσε να είναι αυτός που τους έθρεψε εκείνη

την ημέρα, παρά Εκείνος για τον οποίο είχε προφητεύσει ο Μωυ-

σής· Καμιά ανθρώπινη δύναμη δεν μπορούσε να δημιουργήσει από

πέντε κρίθινα ψωμιά και δύο ψαράκια τόση τροφή που να τραφούν

πέντε χιλιάδες άνθρωποι. ΄Ελεγαν ο ένας στον άλλον: «Ούτος είναι

αληθώς ο προφήτης ο μέλλων να έλθη εις τον κόσμον.»

΄Ολη την ημέρα η πεποίθησή τους αυτή δυνάμωνε. Το κορυφαίο

εκείνο επίτευγμα αποτελούσε τη διαβεβαίωση ότι ο αναμενόμενος

από καιρό Ελευθερωτής βρίσκονταν τώρα ανάμεσά τους. Οι ελ-

πίδες του λαού κορυφώθηκαν. Αυτός ήταν ασφαλώς Εκείνος που

θα έκανε την Ιουδαία ένα επίγειο παράδεισο, μια χώρα όπου να ρέει

μέλι και γάλα. Αυτός που θα μπορούσε να ικανοποιήσει κάθε επι-

θυμία. Θα μπορούσε να νικήσει τη δύναμη των μισητών Ρωμαίων.

Μπορούσε να ελευθερώσει την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ. Μπο-

ρούσε να θεραπεύσει τους τραυματισμένους μαχητές στρατιώ-τες.

Μπορούσε να προμηθεύσει όλο το στράτευμα τροφή. Μπορούσε

να κατακτήσει τα έθνη και να δώσει στον λαό του Ισραήλ την προ

πολλού αναμενόμενη εξουσία.

Μέσα στον ενθουσιασμό του, ο λαός ήταν έτοιμος να Τον

στέψει βασιλιά. ΄Εβλεπαν ότι δεν κατέβαλλε καμιά προσπάθεια για

να προσελκύσει την προσοχή ή να εξασφαλίσει τιμές για τον εαυτό

Του. Σε αυτό διέφερε ριζικά από τους ιερείς και τους άρχοντες. Ο [347]

371
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λαός φοβόταν ότι μόνος Του δεν θα διεκδικούσε ποτέ το θρόνο

του Δαβίδ. Σκεπτόμενοι μεταξύ τους, αποφασίζουν να Τον πάρουν

με τη βία και να Τον ανακηρύξουν βασιλιά του Ισραήλ. Οι μαθητές

ενώνονται με το πλήθος, δηλώνοντας ότι ο θρόνος του Δαβίδ είναι

δικαιωματική κληρονομιά του Κυρίου τους. Η ταπεινοφροσύνη του

Χριστού, λένε οι μαθητές Του, Τον κάνει να αρνείται μια τέτοια

τιμή. Τότε ας εξυμνήσουν τα πλήθη Τον Απελευθερωτή τους. Ας

βρεθούν αναγκασμένοι οι υπερήφανοι ιερείς και άρχοντες να τι-

μήσουν Αυτόν που ήρθε περιβεβλημένος με τη θεϊκή εξουσία.

Με ζήλο σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν το σκοπό τους. Ο

Ιησούς βλέπει τι πρόκειται να συμβεί και καταλαβαίνει αυτό που ε-

κείνοι αδυνατούν να καταλάβουν.Ποιό θα ήταν το αποτέλεσμα ενός

τέτοιου κινήματος. Ακόμη και εκείνη την ώρα οι ιερείς και οι άρχον-

τες επιβουλεύονταν τη ζωή Του με την κατηγορία ότι απομάκρυνε

τους ανθρώπους από αυτούς. Η βία και η ανταρσία θα διαδέχον-

ταν την προσπάθεια του λαού να Τον ενθρονίσουν και το έργο της

πνευματικής βασιλείας θα εμποδίζονταν. Χωρίς καθυστέρηση το

κίνημα έπρεπε να αναχαιτιστεί. Κάλεσε τους μαθητές Του και τους

πρόσταξε να πάρουν το πλοίο και να επιστρέψουν αμέσως στην

Καπερναούμ, αφήνοντας Αυτόν να διαλύσει το πλήθος.

Ποτέ άλλοτε εντολή του Χριστού δεν φάνηκε τόσο δύσκολη

στην εφαρμογή της. Οι μαθητές από καιρό ήλπιζαν ότι ένα λα-

ϊκό κίνημα θα ανέβαζε τον Ιησού στο θρόνο. Δεν μπορούσαν να

υποφέρουν στη σκέψη ότι όλος αυτός ο ενθουσιασμός δεν θα κα-

τέληγε πουθενά. Τα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί για το Πάσχα

ανυπομονούσαν να δουν το νέο προφήτη. Στους οπαδούς Του, αυτό

φαίνονταν σαν μια χρυσή ευκαιρία για να ανεβάσουν τον αγαπημένο

τους Δάσκαλο στο θρόνο του Ισραήλ. Μέσα στην αίγλη που δημιο-

ύργησε η νέα αυτή φιλοδοξία, οι μαθητές θεωρούσαν δύσκολο να

φύγουν μόνοι τους, αφήνοντας τον Ιησού μόνο στην έρημη ακτή.

Διαμαρτυρήθηκαν για αυτή την απόφαση. Ο Ιησούς μίλησε τώρα

με τέτοια εξουσία που ποτέ προηγουμένως δεν είχε δείξει απέναν-

τι τους. ΄Ηξεραν ότι περισσότερες αντιρρήσεις από μέρους τους θα

ήταν ανώφελες και αμίλητοι κατευθύνθηκαν πρός τη θάλασσα.

Τότε ο Ιησούς προστάζει στα πλήθη να διαλυθούν. Η στάση

Του είναι τόσο αποφασιστική που δεν τολμούν να Τον παρακο-

ύσουν. Τα επαινετικά και εκστατικά λόγια σβήνουν στα χείλη τους.[348]

Τη στιγμή ακριβώς που προχωρούν για να Τον πιάσουν για τη
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στέψη, τα βήματά τους σταματούν και η χαρούμενη, ζωηρή τους

όψη σκυθρωπιάζει. Ανάμεσα στο πλήθος βρίσκονται άνδρες με ι-

σχυρή θέληση και αποφασιστικότητα αλλά η βασιλική συμπεριφορά

του Ιησού και τα λιγοστά, ήρεμα προστακτικά Του λόγια κατα-

πνίγουν το θόρυβο και ματαιώνουν τα σχέδιά τους. Αναγνωρίζουν

σε Αυτόν μια δύναμη που υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη εξουσία και

υπακούουν χωρίς να προβάλλουν αντίρρηση.

΄Οταν ο Ιησούς έμεινε μόνος, «ανέβη εις το όρος κατ” ιδίαν δια
να προσευχηθή.» Επί ώρες συνέχιζε να ικετεύει το Θεό. Δεν α-

πηύθυνε τις προσευχές εκείνες για τον εαυτό Του αλλά για τον

κόσμο. Προσεύχονταν για δύναμη, ώστε να αποκαλύψει στους αν-

θρώπους το θείο χαρακτήρα της αποστολής Του. Σκοπός του ήταν

ο Σατανάς να μη μπορέσει να τυφλώσει τη νοημοσύνη τους και

να διαστρέψει την κρίση τους. Ο Σωτήρας γνώριζε ότι οι μέρες

της προσωπικής Του διακονίας επάνω στη Γή είχαν σχεδόν τελει-

ώσει και ότι λίγοι θα Τον δέχονταν για Λυτρωτή τους. Με αγωνία

και ψυχική οδύνη προσευχήθηκε για τους μαθητές Του. ΄Εμελλαν

να δοκιμαστούν σκληρά Οι μακρόχρονες προσφιλείς τους ελπίδες,

στηριγμένες σε δημοφιλείς πλάνες, επρόκειτο να διαψευστούν κα-

τά τον πιο οδυνηρό και ταπεινωτικό τρόπο. Αντί να Τον δουν να

ανεβαίνει στο θρόνο του Δαβίδ, θα ήταν μάρτυρες του σταυρικο-

ύ Του θανάτου. Αυτή πραγματικά θα ήταν η αληθινή Του στέψη.

Δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν αυτό και κατά συνέπεια θα αν-

τιμετώπιζαν δυνατούς πειρασμούς, την φύση των οποίων δεν θα

μπορούσαν να καταλάβουν. Αν το ΄Αγιο Πνεύμα δεν φώτιζε τις

διάνοιές τους και δεν διεύρυνε την αντίληψή τους, η πίστη των μα-

θητών θα ναυαγούσε. ΄Ηταν οδυνηρό για τον Ιησού ότι η γνώμη

που είχαν για τη βασιλεία Του περιοριζόταν σε ένα τέτοιο μεγάλο

βαθμό στα κοσμικά μεγαλεία και τις τιμές. Το φορτίο που ένοιωθε

για αυτούς πίεζε πολύ την καρδιά Του και ικέτευε το Θεό με βαθιά

αγωνία και με δάκρυα.

Οι μαθητές δεν είχαν φύγει αμέσως από την ξηρά όπως τους

πρόσταξε ο Ιησούς. Περίμεναν λίγο, ελπίζοντας ότι Εκείνος θα έρ-

χονταν σε αυτούς. Καθώς είδαν ότι γρήγορα το σκοτάδι πύκνωνε

γύρω τους, «εμβάντες εις το πλοίον, ήρχοντο πέραν της θαλάσσης

εις Καπερναούμ.» Είχαν αφήσει τον Ιησού με δυσαρεστημένη καρ-

διά και δυσανασχετούσαν απέναντι Τουπερισσότερο από κάθε άλλη

φορά από την στιγμή που Τον αναγνώρισαν ως Κύριό τους. Μεμ-
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ψιμοιρούσαν γιατί δεν τους επέτρεψε να Τον ανακηρύξουν βασιλιά.

Μέμφονταν τον εαυτό τους επειδή είχαν υποχωρήσει τόσο εύκολα[349]

στη διαταγή Του. ΄Εκαναν τη σκέψη ότι αν επέμεναν περισσότερο,

θα μπορούσαν να πετύχουν το σκοπό τους.

Η απιστία άρχισε να εισχωρεί στη σκέψη τους και στην καρδιά

τους. Η αγάπη για τιμές τους είχε τυφλώσει. ΄Ηξεραν ότι οι Φαρι-

σαίοι μισούσαν τον Ιησού και οι μαθητές ανυπομονούσαν να Τον

δουν εξυψωμένο, όπως πίστευαν ότι Του ταίριαζε. Είχαν ενωθεί

με ένα δάσκαλο που μπορούσε να κάνει μεγάλα θαύματα και συγ-

χρόνως να χλευάζονται ωςαπατεώνες, ήταν μια δοκιμασία που δεν

μπορούσαν να υποφέρουν. ΄Επρεπε λοιπόν να θεωρούνται για πάντα

οπαδοί ενός ψευδοπροφήτη· Δεν θα διεκδικούσε ο Χριστός ποτέ

την εξουσία Του σαν βασιλιάς· Γιατί Αυτός που κατείχε τόση δύνα-

μη δεν αποκαλύπτονταν με τον πραγματικό Του χαρακτήρα ώστε

να κάνει και τη δική τους μοίρα λιγότερο οδυνηρή· Γιατί δεν είχε

σώσει τον Ιωάννη Βαπτιστή από βίαιο θάνατο· ΄Ετσι σκέπτονταν

οι μαθητές μέχρι που δημιούργησαν γύρω τους ένα μεγάλο πνευ-

ματικό σκοτάδι. ΄Αρχισαν να διερωτώνται: «θα μπορούσε μήπως ο

Ιησούς να ήταν απατεώνας όπως ισχυρίζονταν οι Φαρισαίοι·»

Εκείνη την ημέρα οι μαθητές είχαν παρακολουθήσει τα θαυμάσια

έργα του Χριστού. Τους φάνηκε σαν να ο Ουρανός είχε κατεβεί

στη Γή. Η ανάμνηση της σημαντικής και ένδοξης εκείνης ημέρας

είχε πλημμυρίσει την καρδιά τους με πίστη και ελπίδα. Αν συνομι-

λούσαν για αυτά τα πράγματα από τα βάθη της καρδιάς τους, δεν θα

έμπαιναν στον πειρασμό. Η απογοήτευση όμως είχε απορροφήσει

τις σκέψεις τους. Τα λόγια του Χριστού «συνάξατε τα περισσε-

ύματα κλάσματα, δια να μη χαθή τίποτε,» πέρασαν απαρατήρητα.

Εκείνες ήταν ώρες μεγάλης ευλογίας για τους μαθητές Του, αλλά

είχανλησμονήσει τα πάντα. Βρέθηκαν μέσα σε ταραγμένα νερά. Οι

σκέψεις τους ήταν θυελλώδεις και παράλογες. Ο Κύριος τους έδωσε

κάτι άλλο για να στενοχωρήσει την ψυχή τους και να απασχολήσει

τη σκέψη τους. Ο Θεός συχνά ενεργεί με τον τρόπο αυτόν όταν

οι άνθρωποι δημιουργούν βάρη και δυσκολίες για τον εαυτό τους.

Δεν ήταν ανάγκη να καταληφθούν οι μαθητές από ανησυχία. ΄Ηδη

ο κίνδυνος πλησίαζε γοργά.

Μια τρομακτική καταιγίδα ήταν έτοιμη να ξεσπάσει επάνω τους

και εκείνοι ήταν εντελώς ανέτοιμοι να την αντιμετωπίσουν καθώς

είχε έρθει εντελώς ξαφνικά εν αντιθέσει του υπολοίπου μιας θαυ-
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μάσιας μέρας. ΄Οταν τους έπιασε η θαλασσοταραχή φοβήθηκαν.

Ξέχασαν τη δυσαρέσκειά τους, την απιστία τους, την ανυπομονησία

τους. ΄Ολοι τους ρίχτηκαν στη δουλειά για να κρατήσουν το πλοίο [350]

στην επιφάνεια Η απόσταση από τη Βηθεσδά μέχρι το σημείο όπου

περίμεναν να συναντήσουν τον Ιησού ήταν μικρή. Με συνηθισμένο

καιρό, το ταξίδι δεν ήταν πολύωρο.Τώρα απομακρύνονταν συνε-

χώς από το σημείο του προορισμού τους. Μέχρι αργά την νύκτα

αγωνίστηκαν, κωπηλατώντας. Μετά από αυτό, εξαντλημένοι, εγκα-

τέλειψαν κάθε ελπίδα σωτηρίας. Με τη φουρτούνα και το σκοτάδι, η

θάλασσα τους δίδαξε πόσο ανήμποροι ήταν και λαχταρούσαν τώρα

την παρουσία του Κυρίου τους.

Ο Ιησούς δεν τους είχε ξεχάσει. Ο Φρουρός από την ακτή είδε

τους πανικόβλητους άνδρες να παλεύουν με τη θύελλα. Ούτε για μια

στιγμή δεν έχασε από τα μάτια Του τους μαθητές Του. Με μεγάλη

ανυπομονησία στα μάτια Του παρακολουθούσε το θαλασσοδαρμένο

πλοίο με το πολύτιμο φορτίο του. Οι άνθρωποι θα γίνονταν το φώς

του κόσμου. ΄Οπως μια μητέρα με τρυφερή στοργή προστατεύει το

παιδί της, έτσι και ο συμπονετικός τους Δάσκαλος προστάτευσε

τους μαθητές Του. ΄Οταν οι καρδιές τους υποτάχθηκαν, όταν η

ανόσια φιλοδοξία τους υποχώρησε και με ταπεινοφροσύνη προσευ-

χήθηκαν για βοήθεια, τότε η βοήθεια ήρθε.

Τη στιγμή που νόμισαν ότι χάνονται, μια αστραπή αποκαλύπτει

μια μυστηριώδη μορφή που τους πλησιάζει πάνω στα νερά. Δεν

ξέρουν όμως ότι είναι ο Ιησούς. Ενώ Αυτός έρχεται να τους βοη-

θήσει, εκείνοι Τον θεώρησαν εχθρό. Κυριεύονται από τον τρόμο.

Τα ατσαλένια χέρια που κρατούν τα κουπιά παραλύουν. Το πλο-

ίο ταλαντεύεται αφημένο στο έλεος των κυμάτων. Τα μάτια όλων

καρφώνονται στο θέαμα του ανθρώπου που βαδίζει πάνω στα αφρι-

σμένα κύματα της μανιασμένης θάλασσας.

Νομίζουν ότι είναι φάντασμα που προοιωνίζει το χαμό τους.

Από το φόβο ξεφωνίζουν. Ο Ιησούς προχωρεί και κάνει πως τους

προσπερνά. Εκείνοι Τον αναγνωρίζουν και κραυγάζοντας ζητούν τη

βοήθειά Του. Ο αγαπημένος τους Δάσκαλος στρέφεται και η φωνή

Του καθησυχάζει το φόβο τους: «Θαρσείτε Εγώ είμαιμη φοβείσθε.»

Δεν είχαν προλάβει να πιστέψουν το θαυμάσιο γεγονός και ο

Πέτρος δεν μπορούσε να κρύψει τη μεγάλη του χαρά. Σαν να μη

μπορούσε ακόμη να το πιστέψει, ξεφώνησε: «Κύριε, εάν ήσαι Σύ,

πρόσταξόν με να έλθω πρός Σε επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, Ελθέ.»
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Με τα μάτια στυλωμένα στον Ιησού, ο Πέτρος βαδίζει με σιγου-

ριά. Καθώς γυρίζει όμως με αυτοπεποίθηση να δει τους συντρόφους[351]

του στο πλοίο, τα μάτια του στρέφονται από το Σωτήρα. Ο άνεμος

είναι ορμητικός. Τα κύματα υψώνονται και παρεμβάλλονται ανάμεσα

σε αυτόν και στον Κύριό του. Τον Πέτρο κυριεύει ο φόβος. Για

μια στιγμή ο Χριστός χάνεται από τα μάτια του και η πίστη τον

εγκαταλείπει. Αρχίζει να βυθίζεται. Ενώ τα κύματα συνδιαλέγον-

ται με το θάνατο, ο Πέτρος υψώνει τα μάτια του από τα αγριεμένα

νερά και τα προσηλώνει στον Ιησού κραυγάζοντας: «Κύριε, σώσον

με.» Αμέσως ο Ιησούς αρπάζει το απλωμένο χέρι του λέγοντας:

«Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας·»

Βαδίζοντας πλάί-πλάϊ, κρατώντας ο Πέτρος το χέρι του Κυρίου

Του, ανέβηκαν μαζί στο πλοίο. Αλλά ο Πέτρος ήταν τώρα υποταγ-

μένος και σιωπηλός. Δεν είχε πια λόγο να καυχάται σαν ανώτερος

από τους συντρόφους του, γιατί με την απιστ ία και με την αυτοε-

ξύψωσή του λίγο έλλειψε να χάσει τη ζωή του. ΄Οταν έστρεψε τα

μάτ ια του από τον Ιησού, έχασε την ισορροπία του και βυθίσθηκε

μέσα στα κύματα.

΄Οταν καταφθάνουν οι δυσκολίες, πόσο συχνά μοιάζουμε στον

Πέτρο! Κοιτάζουμε τα κύματα αντί να κρατούμε το βλέμμα προ-

σηλωμένο στο Σωτήρα. Τα βήματά μας γλιστρούν και τα ορμητικά

νερά σκεπάζουν την ψυχή μας. Ο Ιησούς δεν ζήτησε από τον Πέτρο

να έρθει σε Αυτόν για να χαθεί. Δεν μας καλεί να Τον ακολου-

θήσουμε για να μας εγκαταλείψει αργότερα. Μας λέει: «Μη φοβού,

διότι Εγώ σε ελύτρωσα, σε εκάλεσα με το όνομά σου Εμού είσαι.

΄Οταν διαβαίνης δια των υδάτων, μετά σού θέλω είσθαι και όταν δια

των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σέ όταν περιπατής δια

του πυρός, δεν θέλεις καή. Ουδέ θέλει εξαφθή η φλόξ επί σέ. Διότι

Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο ΄Αγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου.»

(Ης. 43:1-3.)

Ο Ιησούς ήξερε το χαρακτήρα των μαθητών Του. Γνώριζε πόσο

οδυνηρά θα δοκιμάζονταν η πίστη τους. Με αυτό το περιστατικό

πάνω στη θάλασσα ήθελε να φανερώσει στον Πέτρο την αδυναμία

του, φανερώνοντας ότι η ασφάλειά του έγκειται στη συνεχή εξάρ-

τησή του από τη θεία δύναμη. Θα μπορούσε να περάσει ασφαλώς

τις θύελλες των πειρασμών μόνο όταν δυσπιστώντας ολότελα στον

εαυτό του, στηρίζονταν στο Σωτήρα. ΄Οταν ο Πέτρος θεώρησε τον

εαυτό του δυνατό, τότε ήταν αδύνατος μέχρι να αναγνωρίσει την
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αδυναμία του και δεν αισθάνονταν την ανάγκη της εξάρτησής του

από το Χριστό. Αν είχε μάθει το μάθημα που ο Ιησούς ήθελε να

του διδάξει με την εμπειρία στη θάλασσα, δεν θα είχε παρασυρθεί [352]

όταν τον βρήκε αργότεραη μεγαλύτερη δοκιμασία.

Μέρα με τη μέρα ο Θεός διδάσκει τα παιδιά Του. Με τα γεγο-

νότα της καθημερινής ζωής, τα προετοιμάζει για να παίξουν ρόλο

στην ευρύτερη πορεία της ζωής που τα προορίζει η πρόνοιά Του.

Η έκβαση των καθημερινών δοκιμασιών αποφαίνεται για τη νίκη ή

την ήττα τους στον αδυσώπητο αγώνα της ζωής.

΄Οσοι δεν αναγνωρίζουν τη συνεχή εξάρτησή τους από το Θεό

θα νικηθούν από τον πειρασμό. Μπορεί προσωρινά να υποθέτουμε

ότι βαδίζουμε σταθερά και ότι δεν πρόκειται ποτέ να διασαλευ-

θούμε. Μπορεί να λέμε με πεποίθηση: «Ξέρω σε ποιόν πιστεύω.

Τίποτε δεν μπορεί να κλονίσει την πίστη μου στο Θεό και στο

λόγο Του.»Ο Σατανάς όμως σχεδιάζει να εκμεταλλευτεί τις κλη-

ρονομικές και επίκτητες αδυναμίες του χαρακτήρα μας για να μας

κάνει να μη βλέπουμε τις προσωπικές μας ανάγκες και ελλείψεις.

Μόνο αν συνειδητοποιήσομε την αδυναμία μας και προσηλώσουμε

το βλέμμα μας στον Ιησού, μπορούμε να βαδίσουμε ασφαλώς.

Μόλις ο Ιησούς πήρε τη θέση Του στο πλοίο, ο άνεμος κόπα-

σε «και παρευθύς το πλοίο έφθασεν εις την γήν εις την οποίαν

επήγαινον.» Τη νύχτα του τρόμου διαδέχτηκε το φώς της αυγής.

Οι μαθητές και οι συνεπιβάτες στο πλοίο, έπεσαν στα πόδια του

Χριστού με ευγνωμονούσα καρδιά λέγοντας: «Αληθώς Θεού Υιός

είσαι.» [353]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ιωάν. 6:22-71.

΄Οταν ο Χριστός απαγόρευσε στο λαό να Τον ανακηρύξει βασι-

λιά, ήξερε ότι είχε φθάσει ς” ένα κρίσιμο σημείο της ιστορίας Του.
Τα πλήθη που σήμερα επιθυμούσαν να Τον ανεβάσουν στο θρόνο,

αύριο θα Τον αποστρέφονταν. Η απογοήτευση της εγωιστικής τους

φιλοδοξίας θα μετέτρεπε την αγάπη τους σε μίσος και τα εγκώμιά

τους σε κατάρες. Παρόλο που το ήξερε αυτό, δεν έλαβε μέτρα για

να αποτρέψει την κρίση. Από την αρχή δεν είχε δώσει καμιά ελ-

πίδα στους οπαδούς Του για επίγειες αμοιβές. Σε κάποιον που είχε

έρθει με την επιθυμία να γίνει μαθητής Του, είπε: «Αι αλώπεκες

έχουσι φωλεάς, και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας ο δε Υιός

του ανθρώπου δεν έχει που να κλίνη την κεφαλήν.» (Ματθ. 8:20.)

Αν οι άνθρωποι μπορούσαν να έχουν με το μέρος τους τον κόσμο

και το Χριστό, θα Του είχαν προσφέρει την υποταγή τους πλήθη.

Μια τέτοια υπηρεσία όμως δεν μπορούσε να τη δεχτεί. Πολλοί α-

πό αυτούς που Τον συναναστρέφονταν τώρα, είχαν δελεαστεί από

την προοπτική μιας κοσμικής βασιλείας. Αυτοί έπρεπε να βγουν α-

πό την αυταπάτη τους. Δεν είχαν καταλάβει το βαθύ πνευματικό

νόημα του θαύματος του χορτασμού του πλήθους. Αυτό έπρεπε να

διασαφηνιστεί. Αυτή η καινούργια αποκάλυψη θα δημιουργούσε μια

σημαντικότερη ακόμη δοκιμή.

Το θαύμα είχε γνωστοποιηθεί παντού στην περιοχή και πολύ

νωρίς το πρωί την επόμενης μέρας, το πλήθος συνέρρεε στη Βηθεσ-

δά να δει τον Ιησού. ΄Ερχονταν οι άνθρωποι σωρηδόν από στεριά και

θάλασσα. Εκείνοι που Τον είχαν αφήσει την προηγούμενη νύχτα,

επέστρεψαν ελπίζοντας να Τον βρουν επειδή δεν υπήρχε πλοίο για

να μεταβεί στην απέναντι ακτή. Η αναζήτησή τους παρέμεινε άκαρ-

πη και πολλοί γύρισαν στην Καπερναούμ, ψάχνοντας ακόμη να Τον

βρουν.

Εν τω μεταξύ Εκείνος είχε φτάσει στη Γεννησαρέτ, έπειτα α-

πό την απουσία μιας μόνο ημέρας. Μόλις έγινε γνωστό ότι είχε[354]

αποβιβαστεί, άνθρωποι «έδραμον εις πάντα τα περίχωρα εκείνα, και

378
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ήρχισαν να περιφέρωσιν επί των κραββάτων τους αρρώστους όπου

ήκουον ότι είναι εκεί.» (Μάρκ. 6:55.)

΄Επειτα από λίγο πήγε στη συναγωγή και εκεί Τον συνάντησαν

όσοι είχαν έρθει από τη Βηθεσδά. Πληροφορήθηκαν από τουςμα-

θητές Του πως είχαν διασχίσει την θάλασσα. στεριά. ΄Ολα τα ε-

ίχαν διηγηθεί λεπτομερέστατα οι μαθητές στο απορημένο πλήθος.

Τη μανιασμένηθαλασσοταραχή, την επίμονη και άκαρπη κωπηλα-

σία αντίθετα στονάνεμο, την εμφάνιση του Χριστού να περπατά

πάνω στα κύματα, το φόβο που τους προξένησε η παρουσία Του,

τα καθησυχαστικά Του λόγια, την περιπέτεια του Πέτρου και τα

αποτελέσματά της, την ξαφνική καταστολή της καταιγίδας και την

προσάραξη του πλοίου στη. Ανικανοποίητοι από την αφήγηση, πολ-

λοί συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Ιησού με την ερώτηση: «Ραββί,

πότε ήλθες εδώ·» ΄Ελπιζαν να ακούσουν και από τα χείλη Του την

αφήγηση του θαύματος.

Ο Ιησούς δεν ικανοποίησε την περιέργειά τους, αλλά τους είπε

λυπημένα: «Με ζητείτε, ουχί διότι είδετε θαύματα, αλλά διότι ε-

φάγετε εκ των άρτων και εχορτάσθητε.» Δεν Τον αναζήτησαν από

αξιόλογα κίνητρα αλλά επειδή είχαν τραφεί με τα ψωμιά, έλπιζαν

να λάβουν και άλλες επίγειες ευλογίες, προσκολλώμενοι σε Αυτόν.

Ο Σωτήρας τους συνέστησε: «Εργάζεσθε μη δια την τροφήν την

φθειρομένην, αλλά δια την τροφήν την μένουσαν εις ζωήν αιώνιον.»

Μη ζητείτε μόνο τα υλικά οφέλη. Η μεγαλύτερη προσπάθειά σας,ας

μην είναι για την εξασφάλιση αυτής της προσωρινής ζωής, αλλά α-

ναζητήστε την πνευματική τροφή και μάλιστα τη σοφία εκείνη που

θα καταλήξει στην αιώνια ζωή. Την αιώνια ζωή μόνο ο Υιός του

Θεού μπορεί να τη δώσει «διότι Τούτον εσφράφισεν ο Πατήρ, ο

Θεός»

Για μια στιγμή, το ενδιαφέρον των ακροατών Του αφυπνίστη-

κε. Αναφώνησαν: «Τι να κάμωμεν δια να εργαζώμεθα τα έργα του

Θεού·» Εκτελούσαν πολλά και κοπιαστικά έργα με σκοπό να συ-

στήσουν τον εαυτό τους στο Θεό. ΄Ηταν έτοιμοι να πληροφορηθούν

για οποιοδήποτε νέο καθήκον θα τους εξασφάλιζε μεγαλύτερη α-

κόμη αξία. Η ερώτησή τους σήμαινε: «Τι πρέπει να κάνουμε για

να γίνουμε άξιοι του Ουρανού· Ποιά είναι η απαιτούμενη τιμή που

πρέπει να πληρώσουμε για να αποκτήσουμε τη μέλλουσα ζωή·»

«Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε πρός αυτούς, Τούτο είναι το έργον

του Θεού, να πιστεύσητε εις Τούτον τον οποίον Εκείνος απέστει- [355]
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λε»Το κόστος του Ουρανού είναι ο Ιησούς. Ο δρόμος του Ουρανού

εξασφαλίζεται με την πίστη στον Αμνό του Θεού,εκείνον που νίκη-

σε την αμαρτία του κόσμου. (ιδέ Ιωάν. 1:29.)

Αλλά Οι άνθρωποι όμως προτίμησαν να μη δεχτούν αυτή τη

δήλωση της θεϊκής αλήθειας. Ο Ιησούς είχε κάνει εκείνο ακριβώς το

έργο που η προφητεία ανέφερε ότι θα έκανε ο Μεσσίας. Αυτοί όμως

δεν έβλεπαν εκείνο που με τις εγωιστικές τους ελπίδες φαντάζονταν

ότι έπρεπε να κάνει. Ο Χριστός είχε πράγματι θρέψει μια φορά το

πλήθος με κριθαρένια ψωμιά. Στην εποχή του Μωυσή όμως, ο λαός

του Ισραήλ είχε τραφεί σαράντα ολόκληρα χρόνια με μάννα, για

αυτό και περίμεναν από το Μεσσία ακόμη σπουδαιότερες ευλογίες.

Οι ανικανοποίητες καρδιές τους διερωτώνται το λόγο που ο Ιησούς,

αν και μπορούσε να κάνει τόσα πολλά θαύματα όπως αυτά που

είδαν, δεν μπορούσε να δώσει υγεία, δύναμη και πλούτη σε όλο

το λαό Του, να τους ελευθερώσει από τους δυνάστες τους και

να τους εξυψώσει σε δύναμη και σε τιμές. Το γεγονός ότι ενώ

ισχυρίζονταν πως είναι ο Απεσταλμένος του Θεού αρνούταν να

γίνει βασιλιάς του Ισραήλ, ήταν ένα μυστήριο που δεν μπορούσαν να

εξηγήσουν. Η άρνησή Του παρερμηνεύθηκε. Πολλοί συμπέραιναν

ότι δεν τολμούσε να πραγματοποιήσει τους ισχυρισμούς Του, επειδή

ο ΄Ιδιος αμφέβαλλε για το θεϊκό χαρακτήρα της αποστολής Του.

Με αυτό άνοιξαν τη θύρα της καρδιάς τους στην απιστία και ο

σπόρος που ο Σατανάς έσπειρε έφερε καρπούς. Η παρεξήγηση και

η αποστασία είχαν παρεισφρήσει.

Τότε, με κάποια δόση ειρωνείας, ένας ραβίνος ρώτησε: «Τι ση-

μείον λοιπόν κάμνεις Σύ, δια να ίδωμεν και να πιστεύσωμεν εις Σέ·

τι εργάζεσαι· Οι πατέρες ημών έφαγον το μάννα εν τη ερήμω, κα-

θώς είναι γεγραμμένον, «΄Αρτον εκ του ουρανού έδωκεν εις αυτούς

να φάγωσι.»

Οι Ιουδαίοι τιμούσαν το Μωυσή σαν εκείνος να τους είχε δώσει

το μάννα, αποδίδοντας δόξα στο μεσάζοντα και παραβλέποντας Ε-

κείνον με τη δύναμη του οποίου πραγματοποιήθηκε το έργο. Οι

πατέρες τους γόγγυσαν εναντίον του Μωυσή, αμφέβαλαν και αρ-

νήθηκαν τη θεία αποστολή του. Τώρα, με το ίδιο πνεύμα, τα παιδιά

τους απέρριπταν Εκείνον ο οποίος τους έφερε το ιδιαίτερο για αυτο-

ύς μήνυμα του Θεού. «Είπε λοιπόν πρός αυτούς ο Ιησούς, Αληθώς

σας λέγω, δεν έδωκεν εις εσάς τον άρτον εκ του ουρανού ο Μωυ-

σής.» Αυτός που έδωσε το μάννα στέκονταν ανάμεσά τους. Ο ΄Ιδιος
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ο Χριστός ήταν Εκείνος που είχε οδηγήσει τους Ισραηλίτες μέσα

από την έρημο και τους είχε θρέψει καθημερινά με το ουράνιο ψωμί. [356]

Η τροφή συμβόλιζε τον πραγματικό ΄Αρτο του Ουρανού. Το ζωο-

δόχο Πνεύμα που αναβλύζει από την άπειρη πληρότητα του Θεού

είναι το αληθινό μάννα. Ο Ιησούς είπε: «Ο άρτος του Θεού είναι ο

καταβαίνων εκ του ουρανού, και δίδων ζωήν εις τον κόσμον.»

Συμπεραίνοντας ότι ο Ιησούς αναφέρονταν στην πρόσκαιρη τρο-

φή, μερικοί από τους ακροατές Του αναφώνησαν: «Κύριε, πάντοτε

δος εις ημάς τον άρτον τούτον.» Τότε ο Ιησούς τους μίλησε καθαρά:

«Εγώ είμαι ο ΄Αρτος της Ζωής»

Αυτή η εικόνα που χρησιμοποίησε ο Ιησούς ήταν πολύ γνωστή

στους Ιουδαίους. Ο Μωυσής με την έμπνευση του Αγίου Πνεύμα-

τος είχε πει: «Ο άνθρωπος δεν ζή με μόνον άρτον, αλλ» ο άνθρωπος

ζή με πάντα λόγον εξερχόμενον εκ του στόματος του Κυρίου». Ο

προφήτης Ιερεμίας είχε γράψει: «Καθώς ευρέθησαν οι λόγοι Σου,

κατέφαγον αυτούς και ο λόγος Σου ήτο εν εμοί χαρά και αγαλλία-

σις της καρδίας μου». (Δευτ. 8:3, Ιερ. 15:16). Οι ίδιοι οι ραβίνοι

είχαν ένα γνωμικό, που επισήμαινε ότι η κατανάλωση ψωμιού, στην

πνευματική έννοια σήμαινε να μελετά κανείς τον νόμο και να κάνει

καλά έργα. Συχνά επαναλάμβαναν ότι με την έλευση του Μεσσία,

όλος ο λαός του Ισραήλ θα τρέφονταν. Η διδασκαλία των προφη-

τών εξηγούσε το βαθύ πνευματικό νόημα του θαύματος των άρτων.

Αυτό το μάθημα προσπαθούσε να διδάξει στους ακροατές Του ο

Χριστός, όταν βρισκότανστη συναγωγή. Αν είχαν καταλάβει τη

Γραφή, θα μπορούσαν να καταλάβουν τα λόγια Του όταν έλεγε:

«Εγώ είμαι ο ΄Αρτος της ζωής». Μόλις την προηγούμενη μέρα το

μεγάλο πλήθος, κουρασμένο και εξασθενημένο, είχε τραφεί με το

ψωμί που Εκείνος είχε δώσει. ΄Οπως είχαν λάβει σωματική δύναμη

και τόνωση από εκείνο το ψωμί, έτσι από το Χριστό θα μπορούσαν

να λάβουν πνευματική δύναμη για την αιώνια ζωή. Ο Χριστός είπε:

«΄Οστις έρχεται προς Εμέ, δεν θέλει πεινάσει και όστις πιστεύει εις

Εμέ, δεν θέλει διψήσει πώποτε.» Κατέληξε προσθέτοντας: «Πλην

σας είπον, ότι και Με είδετε και δεν πιστεύετε.»

Από τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος όπως και από την απο-

κάλυψη του Θεού μέσα στην ψυχή τους, είχαν δει το Χριστό. Τις

ζωντανές αποδείξεις της δύναμής Του τις είχαν καθημερινά μπρο-

στά τους και όμως ζητούσαν ακόμη σημείο. Ακόμη και αν τους

δίνονταν το σημείο, εκείνοι θα παρέμεναν το ίδιο άπιστοι όπως και
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πρώτα. Αν δεν είχαν πειστεί από όσα είδαν και άκουσαν, ήταν α-

νώφελο να τους δείξει περισσότερα θαυμάσια έργα. Η απιστία πάν-[357]

τοτε βρίσκει δικαιολογίες για αμφιβολία και απορρίπτει και την πιο

θετική ακόμη απόδειξη.

Και πάλι Ο Χριστός έκανε έκκληση στις πεισμωμένες εκείνες

καρδιές: «Τον ερχόμενον πρός Εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω.» ΄Οσοι

Τον δέχονταν με πίστη, είπε, θα είχαν αιώνια ζωή. Κανείς τους δεν

θα χάνονταν. Δεν υπήρχε πια λόγος οι Φαρισαίοι και οι Σαδδουκα-

ίοι να λογομαχούν για τη μέλλουσα ζωή. Δεν χρειάζονταν πια οι

άνθρωποι να πενθούν απαρηγόρητα για τους νεκρούς τους. «Τούτο

είναι το θέλημα του πέμψαντός Με, Πας όστις βλέπει τον Υιόν και

πιστεύει εις Αυτόν να έχη ζωήν αιώνιον, και Εγώ θέλω αναστήσει

αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα».

Αλλά Οι αρχηγοί του λαού προσβλήθηκαν «και έλεγον, Δεν

είναι ούτος Ιησούς ο υιός του Ιωσήφ, του οποίου ημείς γνωρίζο-

μεν τον πατέρα και την μητέρα· Πως λοιπόν λέγει ούτος, ότι εκ

του ουρανού κατέβη· » Προσπάθησαν να προκαλέσουν την προκα-

τάληψη, αναφερόμενοι ειρωνικά στην ταπεινή καταγωγή του Ιησού.

Περιφρονητικά έκαναν νύξη για τη ζωή Του σαν Γαλιλαίου εργάτη

και για τη φτωχική και ταπεινή Του οικογένεια. Οι ισχυρισμοί αυ-

τού του αμόρφωτου μαραγκού, έλεγαν, ήταν ανάξιοι της προσο-

χής τους. ΄Οσοναφορά τη μυστηριώδη γέννησή Του, έκαναν τον

υπαινιγμό ότι είχε αμφίβολη προέλευση, παρουσιάζοντας έτσι τις

ανθρώπινες συνθήκες της γέννησής Του σαν στίγμα στην ιστορία

της ζωής Του.

Ο Ιησούς δεν επεχείρησε να εξηγήσει το μυστήριο της γέν-

νησής Του. Δεν έδωσε καμιά απάντηση στις ερωτήσεις τους για

την ουράνια προέλευσή Του, όπως δεν είχε απαντήσει ούτε στην

ερώτησή τους για το πως είχε φθάσει αντίπερα στη λίμνη. Δεν ε-

πέστησε την προσοχή τους στα θαύματα που χαρακτήριζαν τη ζωή

Του. Είχε κάνει τον εαυτό Του επίτηδες άσημο και είχε πάρει δο-

ύλου μορφή. Τα λόγια και τα έργα Του αποκάλυπταν το χαρακτήρα

Του. Οι καρδιές όλων εκείνων ήταν ελεύθερες να δεχτούν τη θεία

φώτιση και θα αναγνώριζαν ότι Αυτός ήταν ο μονογενής «παρά του

Πατρός, πλήρης χάριτος και αλήθειας.» (Ιωάν. 1:14.)

Η προκατάληψη των Φαρισαίων ήταν βαθύτερη από ότι φανέρω-

ναν οι ερωτήσεις τους. Είχε τη ρίζα της στη διαστροφή της καρδιάς

τους. Κάθε λόγος και κάθε πράξη του Ιησού τους δημιουργούσε
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ανταγωνισμό, επειδή το πνεύμα που υπέθαλπαν δεν ανταποκρίνον-

ταν καθόλου στο δικό Του.

«Ουδείς δύναται να έλθη πρός Εμέ, εάν δεν ελκύση αυτόν ο

Πατήρ ο πέμψας Με και Εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη [358]

ημέρα. Είναι γεγραμμένον εν τοις προφήταις,» «Και πάντες θέλου-

σιν είσθαι διδακτοί του Θεού.» «Πας λοιπόν όστις ακούση παρά του

Πατρός και μάθη, έρχεται πρός Εμέ.» Κανείς δεν θα έρθει ποτέ στο

Χριστό, εκτός από εκείνους που ανταποκρίνονται στην έλξη της α-

γάπης του Πατέρα. Ο Θεός έλκει τις καρδιές όλων πρός Αυτόν και

μόνο εκείνοι που αντιστέκονται στην έλξη Του θα αρνηθούν να

έρθουν στο Χριστό.

Με τα λόγια: «Πάντες θέλουσιν είσθαι διδακτοί του Θεού,» ο

Ιησούς αναφέρθηκε στην προφητεία του Ησαΐα: «Πάντες δε οι υιοί

σου θέλουσιν είσθαι διδακτοί του Κυρίου, και θέλει είσθαι μεγάλη

η ειρήνη των υιών σου.» (Ης. 54:13.) Αυτό το κείμενο των Γρα-

φών, οι Ιουδαίοι το απέδιδαν στον εαυτό τους. Θεωρούσαν άξιο

καύχησης ότι δάσκαλός τους ήταν ο Θεός. Ο Ιησούς έδειξε πόσο

μάταιος ήταν ο ισχυρισμός τους λέγοντας: «Πας λοιπόν όστις ακο-

ύση παρά του Πατρός και μάθη, έρχεται πρός Εμέ » Μόνο μέσω του

Χριστού μπορούσαν να γνωρίσουν τον Πατέρα. Η ανθρώπινη φύση

δεν μπορούσε να αντικρύσει τη δόξα Του. ΄Οσοι είχαν αποκτήσει

την επίγνωση του Θεού, είχαν ακούσει τη φωνή του Υιού Του.

Στο πρόσωπο του Ιησού του Ναζωραίου θα αναγνώριζαν Εκείνον

ο οποίος με τα μέσα της φύσης και της αποκάλυψης, φανέρωσε τον

Πατέρα.

«Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ο πιστεύων εις Εμέ έχει ζωήν

αιώνιον.» Μέσω του αγαπητού μαθητή Του,του Ιωάννη, ο οποίος

άκουσε τα λόγια αυτά, το ΄Αγιο Πνεύμα διακηρύττει στις εκκλησίες:

«Και αύτη είναι η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο

Θεός, και αύτη η ζωή είναι εν τω Υιώ Αυτού. ΄Οστις έχει τον Υιόν,

έχει την ζωήν όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν

έχει.» (Α” Ιωάν. 5:11, 12.) Ο Χριστός είπε: «Εγώ θέλω αναστήσει
αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα.» Ο Χριστός έγινε μία σάρκα με μας

για να γίνουμε και μείς ένα πνεύμα με Αυτόν. Με την ένωση αυτή

θα αναστηθούμε από τον τάφο όχι μόνο σαν μια εκδήλωση της

δύναμης του Χριστού, αλλά και επειδή μέσω της πίστης, κάναμε

τη ζωή Του δική μας ζωή. Εκείνοι που βλέπουν το Χριστό όπως

πραγματικά είναι και Τον δέχονται με την καρδιά τους, έχουν την
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αιώνια ζωή. Ο Χριστός κατοικεί μέσα μας με το ΄Αγιο Πνεύμα.

Το Πνεύμα του Θεού που λαμβάνεται μέσα στην καρδιά μέσω της

πίστης, είναι η αρχή της αιώνιας ζωής.

Οι άνθρωποι ανάφεραν στο Χριστό για το μάννα που οι πα-

τέρες τους έφαγαν στην έρημο. Συμπεριφέρονταν σαν η προμήθεια

της τροφής να ήταν μεγαλύτερο θαύμα που ο Ιησούς είχε κάνει.[359]

Αυτός όμως τους δείχνει πόσο φτωχικό ήταν εκείνο το δώρο, σε

σύγκριση με τις ευλογίες που ο ΄Ιδιος είχε έρθει να τους προσφέρει.

Το μάννα μπορούσε να διατηρήσει την επίγεια μόνο ζωή. Ούτε την

προσέγγιση του θανάτου εμπόδιζε, ούτε την αθανασία εξασφάλιζε.

Αντιθέτως, ο άρτος του Ουρανού μπορούσε να θρέψει την ψυχή για

την αιώνια ζωή. Ο Σωτήρας είπε: «Εγώ είμαι ο ΄Αρτος της Ζωής.

Οι πατέρες σας έφαγον το μάννα εν τη ερήμω και απέθανον. Ούτος

είναι ο ΄Αρτος ο καταβαίνων εκ του ουρανού, δια να φάγη τις εξ

αυτού και να μη αποθάνη. Εγώ είμαι ο ΄Αρτος ο Ζών, ο καταβάς εκ

του ουρανού. Εάν τις φάγη εκ τούτου του ΄Αρτου, θέλει ζήσει εις

τον αιώνα.» Σε αυτή την εικόνα ο Χριστός προσθέτει τώρα μία άλ-

λη. Μόνο με το θάνατό Του μπορούσε να μεταδώσει τη ζωή στους

ανθρώπους και με τα λόγια που ακολουθούν δείχνει ότι ο θάνατός

Του είναι το μέσο της σωτηρίας. Λέει: «Ο άρτος τον οποίον Εγώ

θέλω σας δώσει είναι η σάρξ Μου, την οποίαν Εγώ θέλω δώσει

υπέρ της ζωής του κόσμου.»

Σε λίγο οι Ιουδαίοι θα γιόρταζαν το Πάσχα στην Ιερουσαλήμ

σε ανάμνηση της νύχτας της απελευθέρωσης του λαού του Ισραήλ,

τότε που ο εξολοθρευτής άγγελος πάταξε τις οικογένειες των Αι-

γυπτίων. Με το πασχαλινό αρνί, ο Θεός επιθυμούσε να θυμούνται

οι άνθρωποι τον Αμνό του Θεού και με το σύμβολο αυτό να δεχτο-

ύν Εκείνον που πρόσφερε τον εαυτό Του για να δώσει ζωή στον

κόσμο. Οι Ιουδαίοι κατέληξαν να δώσουν όλη τους την έμφαση στο

σύμβολο, ενώ η σημασία του περνούσε απαρατήρητη. Δεν διέκριναν

το σώμα του Κυρίου. Με τα λόγια αυτά, ο Χριστός δίδασκε την ίδια

αλήθεια που συμβόλιζε η πασχαλινή ιεροτελεστία. Αυτό τους ήταν

ακατανόητο.

Στο σημείο αυτό οι ραβίνοι φώναξαν οργισμένοι: «Πως δύναται

Ούτος να δώση εις ημάς να φάγωμεν την σάρκα Αυτού·» ΄Εκαναν

δήθεν πως κατάλαβαν τα λόγια του Χριστού στην κυριολεξία τους,

σαν τον Νικόδημο που ρώτησε: «Πως δύναται άνθρωπος να γεν-

νηθή γέρων ών·» (Ιωάν. 3:4.) Μέχρι ενός βαθμού κατάλαβαν τι
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εννοούσε ο Ιησούς, αλλά δεν ήθελαν να το αναγνωρίσουν. Παρερ-

μηνεύοντας τα λόγια Του, ήλπιζαν να στρέψουν τη λαϊκή προκα-

τάληψη εναντίον Του.

Ο Χριστός δεν μετρίασε την εντύπωση που προκάλεσε το συμ-

βολικό Του παράδειγμα. Επανέλαβε την ίδια αλήθεια, χρησιμοποι-

ώντας εντονότερο ακόμη λόγο. «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Εάν

δεν φάγητε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου, και πίητε το αίμα

Αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτοίς. ΄Οστις τρώγει την σάρκα Μου, [360]

και πίνει το αίμα Μου, έχει ζωήν αιώνιον, και Εγώ θέλω αναστήσει

αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρξ Μου αληθώς είναι τροφή,

και το αίμα Μου αληθώς είναι πόσις. ΄Οστις τρώγει την σάρκα Μου,

και πίνει το αίμα Μου, εν Εμοί μένει, και Εγώ εν αυτώ.»

Το να φάμε τη σάρκα και να πιούμε το αίμα Του Χριστού είναι

σαν να Τον δεχτούμε σαν προσωπικό μας Σωτήρα, πιστεύοντας

ότι συγχωρεί τις αμαρτίες μας και μας τελειοποιεί με τη χάρη Του.

Παρατηρώντας την αγάπη Του, εμμένοντας σε αυτή, πίνοντας από

αυτή, γινόμαστε μέτοχοι της φύσης Του. Η τροφή για το σώμα

είναι ότι είναι ο Χριστός για την ψυχή. Η τροφή δεν μας ωφελεί αν

δεν τη φάμε, αν δεν αφομοιωθεί στο σώμα μας. ΄Ετσι και ο Χριστός

δεν έχει αξία για μας αν δεν Τον γνωρίσουμε σαν προσωπικό μας

Σωτήρα. Η θεωρητική μόνο γνώση δεν μας κάνει κανένα καλό.

Πρέπει να τραφούμε από Αυτόν, να Τον δεχθούμε στην καρδιά

μας, ώστε η ζωή Του να γίνει δική μας ζωή. Η αγάπη Του και η

χάρη Του πρέπει να αφομοιωθούν.

Αλλά και αυτές ακόμη οι απεικονίσεις δεν κατορθώνουν να πα-

ραστήσουν την προνομιούχο σχέση των πιστών με το Χριστό. Ο

Ιησούς είπε: «Καθώς Με απέστειλεν ο ζών Πατήρ και Εγώ ζώ δια

τον Πατέρα, ούτω και όστις Με τρώγει, θέλει ζήσει και εκείνος δι”
Εμέ.» Καθώς ο Υιός του Θεού ζούσε με πίστη στον Πατέρα, έτσι

πρέπει και εμείς να ζήσουμε με πίστη στο Χριστό. Τόσο τέλεια

ήταν η παραχώρηση του Ιησού στο θέλημα του Θεού, τότε που

μόνο ο Πατέρας παρουσιάζονταν στη ζωή Του. Αν και δοκιμάστη-

κε πολλές φορές όπως εμείς, έμεινε στον κόσμο αμόλυντος από το

κακό που Τον πε-*ριέβαλλε. ΄Ετσι και εμείς πρέπει να νικήσουμε

όπως νίκησε ο Χριστός.

Είσαι οπαδός του Χριστού· Τότε όσα είναι γραμμένα για την

πνευματική ζωή, είναι γραμμένα για σένα και μπορούν να πραγμα-

τοποιηθούν όταν ενωθείς με τον Ιησού. ΄Εχει ατονήσει ο ζήλος σου·
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΄Εχει ψυχρανθεί η πρώτη σου αγάπη· Δέξου και πάλι την προσφε-

ρόμενη αγάπη του Χριστού. Φάε τη σάρκα Του, πιες το αίμα Του

και τότε θα γίνεις ένα με τον Πατέρα και με τον Υιό.

Οι άπιστοι Ιουδαίοι αρνήθηκαν να δουν πέρα από την κατά

γράμμα έννοια των λόγων του Σωτήρα. Ο τελετουργικός νόμος

απαγόρευε να γευτούν αίμα και τώρα εξέλαβαν τα λόγια αυτά του

Χριστού σαν ιερόσυλα. Κρίνοντάς όσα άκουσαν, κατέληξαν να φι-

λονικούν μεταξύ τους και πολλοί ακόμη και από τους μαθητές είπαν:

«Σκληρός είναι ούτος ο λόγος τις δύναται να ακούη αυτόν·»[361]

Ο Σωτήρας τους απάντησε: «Τούτο σας σκανδαλίζει· Εάν λοι-

πόν θεωρήτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου ήτο πρότε-

ρον· Το πνεύμα είναι εκείνο το οποίον ζωοποιεί η σάρξ δεν ωφελεί

ουδέν οι λόγοι τους οποίους Εγώ λαλώ πρός εσάς, πνεύμα είναι και

ζωή είναι.»

Η ζωή του Χριστού χορηγεί ζωή στον κόσμο και βρίσκεται

στο λόγο Του. Με το λόγο Του ο Ιησούς θεράπευσε ασθένειες

και απέβαλε δαιμόνια. Με το λόγο Του γαλήνεψε τη θάλασσα και

ανέστησε νεκρούς. Οι άνθρωποι ομολογούσαν ότι τα λόγια Του

είχαν δύναμη. Μιλούσε για το λόγο του Θεού όπως είχε μιλήσει

μέσω όλων των προφητών και δασκάλων της Παλαιάς Διαθήκης.

΄Ολη η Γραφή είναι μια αποκάλυψη του Χριστού και ο Σωτήρας επι-

θυμούσε να στερεώσει την πίστη των οπαδών Του πάνω στο λόγο.

΄Οταν η ορατή παρουσία Του θα αποσύρονταν, ο λόγος έπρεπε να

αποτελεί την πηγή της δύναμης τους. ΄Οπως ο Κύριός τους, έπρε-

πε και αυτοί να ζουν «με πάντα λόγον εξερχόμενον δια στόματος

Θεού.»(Ματθ. 4:4.)

΄Οπως η φυσική μας ζωή διατηρείται με την τροφή, έτσι και η

πνευματική μας ζωή διατηρείται με το λόγο του Θεού. Κάθε αν-

θρώπινη ψυχή πρέπει να παίρνει ζωή από το λόγο του Θεού για τον

εαυτό της. ΄Οπως πρέπει ατομικά να φάμε για τον εαυτό μας για να

μπορέσουμε να τραφούμε, έτσι πρέπει να λάβουμε και το λόγο του

Θεού για τον εαυτό μας. Δεν πρέπει να τον αποκτήσουμε σαν προ-

ϊόν της σκέψης κάποιου άλλου. Πρέπει να μελετήσουμε τη Γραφή

προσεκτικά, ζητώντας από το Θεό τη βοήθεια του Αγίου Πνεύμα-

τος ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε το λόγο Του. Πρέπει να

παίρνουμε ένα εδάφιο και να συγκεντρώνουμε το νουμας, προσπα-

θώντας να εξακριβώσουμε ακριβώς τη σκέψη που έχει βάλει ο Θεός

μέσα σε αυτό το εδάφιο για μας. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή τη
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σκέψη μέχρι να γίνει κτήμα μας. Τότε θα γνωρίζουμε το «τι λέγει

Κύριος.»

Με τις υποσχέσεις και τις προειδοποιήσεις Του ο Ιησούς εννοεί

εμένα. Ο Θεός αγάπησε τόσο τον κόσμο, ώστε έδωσε τον μονο-

γενή Του Υιό, για να μη χαθώ εγώ, πιστεύοντας ότι θα έχω ζωή

αιώνια. Οι εμπειρίες που αναφέρονται στο λόγο του Θεού πρέπει

να γίνουν δικές μουεμπειρίες. Είτε προσευχή είτε υπόσχεση, είτε

εντολή είτε προειδοποίηση, όλα αφορούνεμένα. «Μετά του Χριστού

συνεσταυρώθην ζώ δε ουχί πλέον εγώ, αλλ” ο Χριστός ζή εν εμοί
καθ” ό δε τώρα ζώ εν σαρκί, ζω εν τη πίστει του Υιού του Θεού,
όστις με ηγάπησε, και παρέδωκεν Εαυτόν υπέρ εμού.» (Γαλ. 2:20.) [362]

Καθώς λοιπόν η πίστη αποδέχεται και αφομοιώνει τις αρχές της

αλήθειας, αυτές γίνονται μέρος της ύπαρξης και καθιστούν την κι-

νητήρια δύναμη της ζωής. Ο λόγος του Θεού όταν εισέρχεται στην

ψυχή, διαμορφώνει τις σκέψεις και προάγει το χαρακτήρα.

Παρατηρώντας συνεχώς τον Ιησού με τα μάτια της πίστης, θα

δυναμώσουμε. Ο Θεός θα προβεί στις πολυτιμότερες αποκαλύψεις

Του προς τον λαό Του που πεινάει και διψάει. Τότε, θα διαπι-

στώσουν ότι ο Χριστός είναι ένας προσωπικός Σωτήρας. Καθώς

τρέφονται με το λόγο Του, ανακαλύπτουν ότι αυτός είναι πνεύμα

και ζωή. Ο λόγος εξουδετερώνει τη σαρκική, γήινη φύση και μετα-

δίδει μια νέα ζωή εν Χριστώ Ιησού. Το ΄Αγιο Πνεύμα έρχεται στην

ψυχή σαν Παράκλητος. Με τη μεταμορφωτική ενέργεια της χάρης

Του, η εικόνα του Θεού αποτυπώνεται στο μαθητή. Ο μαθητής

γίνεται μια νέα ύπαρξη. Η αγάπη αντικαθιστά το μίσος και η καρδιά

αποκτά τη θεϊκή ομοιότητα. Αυτό ακριβώς σημαίνει να ζούμε «με

πάντα λόγον εξερχόμενον εκ στόματος Θεού.» Αυτό σημαίνει να

τρώμε τον «΄Αρτο τον καταβάντα εκ του Ουρανού.»

Ο Χριστός είχε αναφέρει μια ιερή, αιώνια αλήθεια που αφορά

τις σχέσεις μεταξύ Αυτού και των οπαδών Του. Γνώριζε το χα-

ρακτήρα εκείνων που ισχυρίζονταν ότι ήταν μαθητές Του και με

τα λόγια Του δοκίμαζε την πίστη τους. Δήλωσε ότι έπρεπε να πι-

στεύουν και να ενεργούν σύμφωνα με τη διδασκαλία Του. ΄Ολοι

όσοι Τον δέχτηκαν, θα έπρεπε να συμμετέχουν στη φύση Του και

να συμμορφώνονται με το χαρακτήρα Του. Αυτό προϋπέθετε την

εγκατάλειψη των προσφιλών φιλοδοξιών τους. Απαιτούσε πλήρη

παραχώρηση του εαυτού τους στον Ιησού. Είχαν κληθεί να γίνουν

άνθρωποι αυτοθυσίας, πράοι και ταπεινοί στην καρδιά. ΄Επρεπε να
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βαδίσουν στη στενή οδό που βάδισε ο ΄Ανθρωπος του Γολγοθά,

αν ήθελαν να συμμετέχουν στη δωρεά της ζωής και στη δόξα του

Ουρανού.

Η δοκιμασία τους φάνηκε πολύδύσκολη. Ο ενθουσιασμός εκε-

ίνων που είχαν επιδιώξει με τη βία να τον ανακηρύξουν βασιλιά,

κρύωσε. Είπαν ότι η ομιλία εκείνη στη συναγωγή τους άνοιξε τα

μάτια. Τώρα πια δεν μπορούσαν να πλανηθούν. Κατά τη γνώμη

τους, τα λόγια Του αποτελούσαν άμεση ομολογία ότι Αυτός δεν

ήταν ο Μεσσίας και ότι δεν θα είχαν επίγειες αμοιβές αν παρέμεναν

κοντά Του. Τη θαυματουργική Του δύναμη, τη δέχτηκαν ευχα-

ρίστως. ΄Ηταν πρόθυμοι να απαλλαγούν από τις ασθένειες και τα

βάσανα, αλλά δεν ήθελαν να συμμεριστούν την αυτοθυσιαζόμενη

ζωή Του. Η μυστηριακή πνευματική βασιλεία για την οποία τους

μιλούσε δεν τους ενδιέφερε. Οι ανειλικρινείς και εγωιστές που Τον[363]

είχαν αναζητήσει, δεν Τον ήθελαν πια. Αν δεν διέθετε τη δύναμη

και την επιρροή για να τους απελευθερώσει από τους Ρωμαίους,

δεν ήθελαν να έχουν καμιά σχέση μαζί Του.

Ο Ιησούς τους είπε φανερά: «Είναι τινές από σας οίτινες δεν

πιστεύουσι.» ΄Επειτα πρόσθεσε: «Δια τούτο σας είπον, ότι ουδείς

δύναται να έλθη πρός Εμέ, εάν δεν ήναι δεδομένον εις αυτόν εκ του

Πατρός Μου.» ΄Ηθελε να τους κάνει να καταλάβουν ότι αν δεν είχαν

κερδηθεί από Αυτόν, οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν είχαν ανοίξει

την καρδιά τους στο ΄Αγιο Πνεύμα. «Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν

δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού διότι είναι μωρία εις αυτόν, και

δεν δύναται να γνωρίση αυτά διότι πνευματικώς ανακρίνονται.» (Α”
Κορ. 2:14.) Με την πίστη, η ψυχή ατενίζει στη δόξα του Ιησού. Η

δόξα αυτή είναι κρυμμένη, μέχρι που το ΄Αγιο Πνεύμα αναπτερώσει

την πίστη μέσα στην ψυχή.

΄Επειτα από τη δημόσια αυτή επίκριση για την απιστία τους,

οι μαθητές αποξενώθηκαν ακόμη περισσότερο από τον Ιησού. ΄Η-

ταν πολύ δυσαρεστημένοι και θέλοντας να πληγώσουν το Σωτήρα

και να ικανοποιήσουν την κακεντρέχεια των Φαρισαίων, Του γύρι-

σαν τις πλάτες και Τον εγκατέλειψαν με περιφρόνηση. Είχαν κάνει

την επιλογή τους, είχαν δεχτεί το σχήμα χωρίς το πνεύμα, μόνο

τη φλούδα χωρίς τον πυρήνα. ΄Εκτοτε την απόφασή τους δεν τη

μετέβαλανποτέ, επειδή «δεν περιεπάτουν πλέον μετά του Ιησού.»

«΄Οστις κρατεί το πτυάριον εν τη χειρί Αυτού, και θέλει διακα-

θαρίσει το αλώνιον Αυτού, και θέλει συνάξει τον σίτον Αυτού εις
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την αποθήκην.» (Ματθ. 3:12.) Αυτή ήταν μια από τις περιπτώσει-

ςεκκαθάρισης. Με το λόγο της αλήθειας, το άχυρο χωρίστηκε από

το σιτάρι. Εξαιτίας της μεγάλης τους ματαιοδοξίας, της άρνησης

τουςνα ανεχτούνεπικρίσεις καθώς και της υπερβολικής τους αγάπης

για τα κοσμικά που δεν τους επέτρεπενα δεχτούν μια ταπεινωτική

ζωή, πολλοί στράφηκαν τον Ιησού. Πολλοί κάνουν και τώρα το ίδιο

πράγμα. Οι ψυχές δοκιμάζονται και σήμερα όπως δοκιμάστηκαν οι

μαθητές στη συναγωγή της Καπερναούμ. ΄Οταν η αλήθεια αγγίξει

την καρδιά, βλέπουν ότι η ζωή τους δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα

του Θεού. Αναγνωρίζουν ότι τους χρειάζεται μια ριζική εσωτερική

αλλαγή. Δεν θέλουν όμως να επιδοθούν στο έργο αυτό της αυτο-

θυσίας. Για αυτό θυμώνουν όταν οι αμαρτίες τους αποκαλύπτονται.

Απομακρύνονται προσβεβλημένοι, όπως οι μαθητές που εγκατέλει-

ψαν τον Ιησού, μονολογώντας: «Σκληρός είναι ούτος ο λόγος τις [364]

δύναται να ακούηαυτόν·»

Οι έπαινοι και οι κολακείες θα ευχαριστούσαν τα αυτιά τους,

ενώ η αλήθεια δεν είναι ευπρόσδεκτη. Δεν μπορούν να την ακο-

ύσουν. ΄Οταν οι όχλοι ακολουθούν, όταν τα πλήθη τρέφονται και

ακούγονται θριαμβευτικές κραυγές, τότε υψώνουν δυνατά τις φω-

νές της δοξολογίας τους. ΄Οταν όμως το ΄Αγιο Πνεύμα ερευνά και

αποκαλύπτει τις αμαρτίες τους και τους παροτρύνει να τις εγκα-

ταλείψουν, στρέφουν τότε τα νώτα τους στην αλήθεια και «δεν

βαδίζουν πλέον μετά του Ιησού.»

΄Οταν όλοι οι δυσαρεστημένοι μαθητές απομακρύνθηκαν από

το Χριστό, ένα διαφορετικό πνεύμα τους κατέλαβε. Δεν έβρισκαν

τίποτε το ελκυστικό σε Αυτόν που άλλοτε Τον έβρισκαν τόσο εν-

διαφέροντα. Αναζήτησαν τους εχθρούς Του γιατί με αυτούς συμ-

φωνούσαν και στο πνεύμα και στα έργα. Παρερμήνευσαν τα λόγια

Του, διαστρέβλωσαν τις δηλώσεις Του και αμφισβήτησαν τα κίνη-

τρά Του. Συνέχισαν την πορεία τους συγκεντρώνοντας κάθε τι που

μπορούσαν να στρέψουν εναντίον Του. Τόσο μεγάλη ήταν η αγα-

νάκτηση που προξένησαν με τις ψευδείς καταγγελίες τους, ώστε η

ζωή Του διέτρεχε κίνδυνο.

Σύντομα, διαδόθηκαν τα νέα ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ομο-

λόγησε ότι δεν ήταν ο Μεσσίας. ΄Ετσι στη Γαλιλαία το ρεύμα της

δημοτικότητας στράφηκε εναντίον Του, όπως πριν από ένα χρόνο

είχε συμβεί στην Ιουδαία. Τι κρίμα για τον λαό του Ισραήλ! Απέρ-

ριψαν το Σωτήρα τους γιατί επιθυμούσαν ένα κατακτητή που θα
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τους προσέφερε πρόσκαιρη δύναμη. ΄Ηθελαν τη φθειρόμενη τροφή

και όχι εκείνη που διατηρείται στην αιωνιότητα.

Με θλιμμένη καρδιά, ο Ιησούς έβλεπε εκείνους οι οποίοι υπήρ-

ξαν μαθητές Του να φεύγουν από Αυτόν που ήταν το Φώς και η

Ζωή των ανθρώπων. Το συναίσθημα ότι οι άνθρωποι δεν εκτίμησαν

την ευσπλαχνία Του, δεν ζήτησαν την αγάπη Του, παραγνώρισαν

το έλεός Του και απέρριψαν τη σωτηρία Του, Τον γέμισε με ανέκ-

φραστη λύπη. Αυτού του είδους τα περιστατικά, Τον καθιστούσαν

΄Ανθρωπο Θλίψεων και «Δόκιμον Ασθενείας.»

Χωρίς να καταβάλει προσπάθεια για να συγκροτήσει αυτούς

που Τον εγκατέλειψαν, ο Ιησούς γύρισε στους δώδεκα και τους

ρώτησε: «Μήπως και σείς θέλετε να υπάγητε·»

Ο Πέτρος απάντησε με μια άλλη ερώτηση: «Κύριε, πρός τίνα

θέλομεν υπάγει·» Και πρόσθεσε. «Λόγους ζωής αιωνίου έχεις και[365]

ημείς επιστεύσαμεν και εγνωρίσαμεν ότι Σύ είσαι ο Χριστός ο Υιός

του Θεού του ζώντος»

«Πρός τίνα θέλομεν υπάγει·» Οι δάσκαλοι του Ισραήλ ήταν

σκλάβοι της τυπολατρίας. Οι Φαρισαίοι και οι Σαδδουκαίοι βρίσκον-

ταν σε συνεχείς προστριβές. Να εγκαταλείψουν τον Ιησού σήμαινε

να πέσουν ανάμεσα στους σχολαστικούς τελετουργούς και φορ-

μαλιστές, στους φιλόδοξους ανθρώπους που επιζητούσαν τη δική

τους τιμή και δόξα. Οι μαθητές είχαν βρει περισσότερη ειρήνη και

χαρά από τότε που είχαν δεχτεί το Χριστό, από ότι σε ολόκληρη

την προηγούμενη ζωή τους. Πως μπορούσαν να επιστρέψουν σε

εκείνους που είχαν ειρωνευθεί και καταδιώξει το Φίλο των αμαρτω-

λών· Τόσο καιρό αναζητούσαν το Μεσσία. Τώρα που Εκείνος είχε

έρθει, δεν μπορούσαν να στραφούν την παρουσία Του. Είχαν στρα-

φεί με αυτούς που επιβουλεύονταν τη ζωή Του και τους καταδίωκαν

γιατί είχαν γίνει οπαδοί Του.

«Πρός τίνα θέλομεν υπάγει·» Φυσικά όχι από τη διδασκαλία

του Χριστού, από τα μαθήματα της αγάπης και του ελέους προς

το σκότος της απιστίας και την αμαρτία του κόσμου. Ενώ ο Σω-

τήρας είχε εγκαταλειφθεί από πολλούς οι οποίοι είχαν διαπιστώσει

τα θαυμάσια έργα Του, ο Πέτρος εξέφρασε την πίστη των μαθη-

τών: «Σύ είσαι ο Χριστός.» Η σκέψη ότι θα μπορούσαν να χάσουν

την άγκυρα της ψυχής τους, τους γέμισε με φόβο και θλίψη. Το

να στερηθούν το Σωτήρα ήταν σαν να αφήνονταν να βολοδέρνουν

πάνω σε μια ολοσκότεινη φουρτουνιασμένη θάλασσα.
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Πολλά από τα λόγια και τις πράξεις του Ιησού φαίνονται μυστη-

ριώδη για τις περιορισμένες ανθρώπινες διάνοιες. Κάθε λόγος και

πράξη έχουν τον καθορισμένο σκοπό τους στο έργο της σωτηρίας

μας. ΄Ολα έχουν υπολογιστεί για να φέρουν το ορισμένο αποτέλε-

σμα. Αν ήμασταν σε θέση να καταλάβουμε τις προθέσεις Του, όλα

θα φαίνονταν σημαντικά, τέλεια και εναρμονισμένα με την αποστολή

Του.

Ενώ Τώρα, δεν μπορούμε να εννοήσουμε τις πράξεις και τις

μεθόδους του Θεού. Μπορούμε όμως να διακρίνουμε τη μεγάλη

αγάπη Του η οποία χαρακτηρίζει όλες Του τις διαπραγματεύσεις

με τους ανθρώπους. Εκείνος που ζει κοντά στο Χριστό, θα κα-

ταλάβει αρκετά πράγματα σχετικά με το μυστήριο της ευσέβειας.

Θα αναγνωρίσει την ευσπλαχνία που είναι πίσω από την επίπληξη,

επίπληξη που δοκιμάζει το χαρακτήρα και φανερώνει τους σκοπούς

της καρδιάς.

΄Οταν ο Ιησούς εξέθεσε τη δοκιμαστική αλήθεια, προξένησε την

απομάκρυνση τόσων μαθητών Του. Παρόλα αυτά, γνώριζε ποιά θα [366]

ήταν τα αποτελέσματα των λόγων Του. Είχε όμως κάποιο ευσπλα-

χνικό σκοπό να εκπληρώσει. Είδε εκ των προτέρων ότι την ώρα

του πειρασμού, καθένας από τους αγαπημένους Του μαθητές θα

δοκιμάζονταν σκληρά. Η αγωνία Του στη Γεθσημανή, η προδοσία

και η σταύρωσή Του θα ήταν για αυτούς η πιο βασανιστική δοκι-

μασία. Αν δεν τους δίνονταν η προηγούμενη δοκιμασία, πολλοί που

κινούνταν απλώς από εγωιστικά ελατήρια θα έμεναν μαζί με τους

μαθητές. ΄Οταν ο Κύριός τους θα καταδικάζονταν από το Συνέδριο,

όταν τα πλήθη που Τον είχαν επευφημήσει βασιλιά θα Τον αποδο-

κίμαζαν και θα Τον ντρόπιαζαν, όταν το χλευαστικό πλήθος θα

έκραζε, «Σταύρωσον Αυτόν,» όταν οι κοσμικές τους φιλοδοξίες θα

διαψεύδονταν, τότε εκείνα τα φίλαυτα άτομα, αποκηρύσσοντας την

πίστη τους στον Ιησού, θα πρόσθεταν στους μαθητές μια αβάστα-

χτη θλίψη.Θα ήταν μια θλίψη παρόμοια με αυτή που θα ένοιωθαν

οι ίδιοι, βλέποντας να καταρρέουν οι προσφιλέστερες ελπίδες τους.

Σε εκείνη τη ζοφερή ώρα, το παράδειγμα αυτών που αποστράφηκαν

τον Ιησού πιθανόνθα παρέσυρε και άλλους μαζί τους. Ο Ιησούς

δημιούργησε την κρίση αυτή, ενώ είχε ακόμη την ευκαιρία με την

προσωπική Του παρουσία να τονώσει την πίστη των πραγματικών

μαθητών Του.
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Ο σπλαχνικός Σωτήρας, με πλήρη επίγνωση της μοίρας που

Τον περίμενε, εξομάλυνε με τρυφερότητα το δρόμο των μαθητών

Του, ετοιμάζοντάς τους για την κορυφαία τους δοκιμασία και ενι-

σχύοντάς τους για εκείνη τη μεγάλη τελική δοκιμή.[367]



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 42—ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 15:1-20,

Μάρκ. 7:1-23.

Ενώ οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, περίμεναν να δουν τον Ι-

ησού το Πάσχα, Του είχαν στήσει μια παγίδα. Ο Ιησούς όμως,

γνωρίζοντας το σκοπό τους, δεν παρουσιάστηκε σε εκείνη τη συγ-

κέντρωση. «Τότε προσέρχονται πρός τον Ιησούν οι από Ιεροσο-

λύμων γραμματείς και Φαρισαίοι.» Αφού Αυτός δεν πήγε σε εκε-

ίνους, πήγαν εκείνοι σε Αυτόν. Για ένα διάστημα φαίνονταν ότι ο

λαός της Γαλιλαίας θα δέχονταν τον Ιησού για Μεσσία και ότι η

δύναμη της ιεραρχίας σε εκείνη την περιοχή θα κατέρρεε. Η απο-

στολή των δώδεκα ήταν μια ένδειξη της επέκτασης του έργου του

Χριστού. Καθώς έφερε τους μαθητές σε αμεσότερη σύγκρουση με

τους ραβίνους προκάλεσε και πάλι το φθόνο των αρχηγών στα Ιε-

ροσόλυμα. Οι κατάσκοποι που είχαν σταλεί στην Καπερναούμ στην

αρχή της διακονίας Του και προσπάθησαν να Τον κατηγορήσουν

ότι παραβαίνει το Σάββατο, είχαν μείνει άπραγοι. Οι ραβίνοι όμως

είχαν αποφασίσει. Τώρα έστειλαν μια άλλη αποστολή να παρακο-

λουθήσει τις κινήσεις Του και να βρει κάποια κατηγορία εναντίον

Του.

΄Οπως και πρώτα, η βάση της κατηγορίας ήταν ότι δεν έδειχνε

σεβασμό στις παραδοσιακές εντολές που είχαν επιφορτιστεί πάνω

στο λόγο του Θεού. Οι παραδόσεις αυτές, κατά τα λεγόμενά τους,

είχαν επινοηθεί για να προστατεύσουν την τήρηση του νόμου, όμως

είχαν καταλήξει να θεωρούνται ιερότερες από τον ίδιο το νόμο.

΄Οταν οι παραδόσεις έρχονταν σε σύγκρουση με τις εντολές του

Δεκαλόγου, η προτίμηση έκλινε πρός τα εντάλματα των ραβίνων.

Η πιο αυστηρή τήρηση ανάμεσα σε αυτά ήταν η ιεροτελεστία

του καθαρισμού. Η παράλειψη των τύπων πριν από το φαγητό θε-

ωρείτο αποτρόπαια αμαρτία, πράξη αξιόποινη τόσο σε αυτόν τον [368]

προσωρινό όσο και στο μέλλοντα κόσμο. Η ποινή της επιβαλλόμε-

νης εξόντωσης του παραβάτη θεωρείτο αρετή.

393
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Οι κανόνες του καθαρισμού ήταν αμέτρητοι. Μια ολόκληρη ζω-

ή δεν έφθανε για να τους μάθει κανείς όλους. Η ζωή αυτών που

προσπαθούσαν να τηρήσουν τις ραβινικές απαιτήσεις ήταν ένας μα-

κρόχρονος αγώνας κατά των τελετουργικών μολύνσεων, ένας α-

τέλειωτος κύκλος από καθαρισμούς. Ενώ οι άνθρωποι επιδίδονταν

έτσι σε ασήμαντες λεπτομέρειες και σε τύπους που ο Θεός δεν είχε

ζητήσει, η προσοχή τους απομακρύνονταν από τις σπουδαίες αρχές

του νόμου Του.

Ο Χριστός και οι μαθητές Του δεν τηρούσαν τουςτελετουργι-

κούς καθαρισμούς και οι κατάσκοποι έκαναν αυτή την παραμέλη-

ση, στόχο των κατηγοριών τους. Δεν προσέβαλαν κατευθείαν το

Χριστό, αλλά ήρθαν σε Αυτόν επικρίνοντας τους μαθητές Του.

Μπροστά σε όλο το πλήθος υπέβαλαν την ερώτηση: «Διατί οι μα-

θηταί Σου παραβαίνουσι την παράδοσιν των πρεσβυτέρων· διατί δεν

νίπτονται τας χείρας αυτών όταν τρώγωσιν άρτον·»

΄Οποτε το μήνυμα της αλήθειας αγγίζει την ψυχή με ιδιαίτερη

δύναμη, ο Σατανάς διεγείρει τα όργανά του να δημιουργούν φιλο-

νικίες για κάποιο ασήμαντο θέμα. Με αυτό επιδιώκει να αποσπάσει

την προσοχή από το πραγματικά ενδιαφέρον ζήτημα. Κάθε φορά

που επιχειρείται κάποιο καλό έργο, υπάρχουν οι λεπτολόγοι έτοι-

μοι να αρχίσουν τη συζήτηση για τύπους και τεχνικές λεπτομέρειες

με σκοπό να απομακρύνουν τη σκέψη από ζητήματα ζωτικής ση-

μασίας. ΄Οταν είναι φανερό ότι ο Θεός είναι έτοιμος να εργαστεί

με ένα ιδιαίτερο τρόπο για το λαό Του, ας μη παρασύρονται οι άν-

θρωποι σε λογομαχίες που έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή

των ψυχών. Το θέμα που πρέπει να μας απασχολεί είναι: «Πιστε-

ύω με μια σώζουσα πίστη στον Υιό του Θεού·»«Είναι η ζωή μου

σύμφωνη με το νόμο του Θεού·» «΄Οστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει

ζωήν αιώνιον όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ιδεί την

ζωήν.» «Και εν τούτω γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν Αυτόν, εάν τας

εντολάς Αυτού φυλάττωμεν.» (Ιωάν. 3:36, Α” Ιωάν. 2:3.)
Ο Ιησούς δεν επεχείρησε να υπερασπιστεί τον εαυτό Του ο-

ύτε τους μαθητές Του. Δεν αναφέρθηκε καθόλου στις κατηγορίες

εναντίον Του, αλλά επιδόθηκε να τους αποδείξει ποιό πνεύμα ω-

θούσε τους υπέρμαχους αυτών των ανθρωπίνων διατάξεων. Τους

ανέφερε ένα παράδειγμα που πάντοτε αυτοί ακολουθούσαν και το

είχαν μάλιστα εκτελέσει μόλις πριν έρθουν να Τον συναντήσουν.[369]

Τους είπε: «Διατί και σεις παραβαίνετε την εντολήν του Θεού δια
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την παράδοσίν σας· Διότι ο Θεός προσέταξε λέγων,» «Τίμα τον

πατέρα σου και την μητέρα» και «ο κακολογών πατέρα και μητέρα,

εξάπαντος να θανατώνηται.» «Σεις όμως λέγετε, ΄Οστις είπη πρός

τον πατέρα, ή πρός την μητέρα, Δώρον είναι ότι ήθελες ωφεληθή

εξ εμού, αρκεί, και δύναται να μη τιμήση τον πατέρα αυτού, ή την

μητέρα αυτού.» Παραμέριζαν την πέμπτη εντολή σαν να μη είχε κα-

μιά αξία, ενώ με μεγάλη σχολαστικότητα τηρούσαν την παράδοση

των πρεσβυτέρων. Δίδασκαν τους ανθρώπους ότι η αφιέρωση της

περιουσίας τους στο ναό ήταν πιο ιερή ακόμη καιαπό τη φροντίδα

τους για τους γονείς. Τόνιζαν επίσης ότι άσχετα με το πόσο με-

γάλη ανάγκη είχαν, θα ήταν ιεροσυλία να δώσουν στη μητέρα και

στον πατέρα έστω και ένα μέρος από αυτό που είχαν μόνοι τους

τάξει στο ναό. Παραμελώντας το καθήκον του, ένας γιός έφτανε

μόνο να προφέρει τη λέξη «Κορβάν» (δώρο) για την περιουσία του

και με αυτό να την αφιερώσει στο Θεό. Μπορούσε όμως να κρα-

τήσει την ψιλή κυριότητα όσο ζούσε και μετά το θάνατό του, θα

περιέρχονταν στην υπηρεσία του ναού. ΄Ετσι είχε το δικαίωμα, είτε

ζούσε είτε πέθαινε, να διασύρει στη ντροπή και στην εξαπάτηση

τους γονείς του με το πρόσχημα της καθιέρωσής του στο Θεό.

Ούτε με τα λόγια, ούτε με τα έργα Του ο Ιησούς μείωσε ποτέ

την υποχρέωση του ανθρώπου να φέρει δώρα και προσφορές του

στο Θεό. Ο Χριστός ήταν Εκείνος που έδωσε όλες τις οδηγίες

του νόμου σχετικά με τα δέκατα και τις προσφορές. ΄Οταν ήταν

στη Γή, επαίνεσε τη χήρα που έδωσε ότι είχε στο θησαυροφυλάκιο

του ναού. Ο φαινομενικός ζήλος για το Θεό από μέρους των ιε-

ρέων και των ραβίνων ήταν ένα πρόσχημα για να καλύψουν την

επιθυμία τους για αυτοπροβολή. Απατούσαν το λαό. Τους φόρτω-

ναν με βάρη που ο Θεός δεν είχε επιβάλει. Ακόμη και οι μαθητές

του Χριστού δεν είχαν απαλλαγεί τελείως από τον επιβαλλόμενο

ζυγό της κληρονομικής προκατάληψης και της ραβινικής εξουσίας.

Τώρα, αποκαλύπτοντας το πραγματικό πνεύμα των ραβίνων, ο Ιη-

σούς θέλησε να ελευθερώσει από τα δεσμά των παραδόσεων όλους

όσους πραγματικά επιθυμούσαν να υπηρετήσουν το Θεό.

Απευθυνόμενος στους πανούργους κατασκόπους, είπε: «Υπο-

κριταί, καλώς προεφήτευσε περί υμών ο Ησαΐας, λέγων,» «Ο λαός

ούτος Με πλησιάζει με το στόμα αυτών, και με τα χείλη Με τιμά η

δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ” Εμού εις μάτην δε Με σέβον-
ται, διδάσκοντες διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων.» Τα λόγια του
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Χριστού αποδοκίμαζαν ολόκληρο το φαρισαϊκό σύστημα. Δήλωσε[370]

ότι τοποθετώντας τις απαιτήσεις τους πάνω από τις θεϊκές εντολές,

οι ραβίνοι θεωρούσαν τον εαυτό τους ανώτερο από τοΘεό.

Οι απεσταλμένοι της Ιερουσαλήμ οργίστηκαν. Δεν μπορούσαν

να κατηγορήσουν το Χριστό σαν παραβάτη του Σιναϊτικού νόμου,

γιατί τον υπερασπίζονταν εναντίον των παραδόσεών τους. Οι με-

γάλες εντολές που ο Χριστός είχε θεσπίσει παρουσιάστηκαν σε

χτυπητή αντίθεση με τους μικροκανόνες που οι άνθρωποι είχαν

επινοήσει.

Πρώτα στα πλήθη και εκτενέστερααργότερα στους μαθητές

Του, ο Ιησούς εξήγησε ότι τα αίτια της μόλυνσης δεν ήταν εξω-

τερικής, αλλά εσωτερικής προέλευσης. Η αγνότητα και η μόλυνση

αφορούν την ψυχή. Αυτά που μολύνουν τον άνθρωπο είναι οι κακές

πράξεις, η παράβαση του νόμου του Θεού και όχι η παραμέληση των

εξωτερικών ανθρωπίνων εθιμοτυπιών.

Οι μαθητές πρόσεξαν την οργή των κατασκόπων όταν αποκα-

λύφθηκε το ψεύτικο οικοδόμημα της διδασκαλίας τους. Είδαν τα

άγρια βλέμματά τους και άκουσαν τα μασημένα λόγια της δυσα-

ρέσκειας και της εκδίκησης. Ξεχνώντας πόσο συχνά ο Χριστός

είχε αποδείξει ότι διάβαζε την καρδιά σαν ένα ανοικτό βιβλίο, Του

ανέφεραν τα αποτελέσματα που είχαν τα λόγια Του. Ελπίζοντας ότι

θα μπορούσε να συνδιαλλαγεί με τους οργισμένους άρχοντες, Του

είπαν: «Εξεύρεις ότι οι Φαρισαίοι, ακούσαντες τον λόγον τούτον,

εσκανδαλίσθησαν·»

Απαντώντας Εκείνος, είπε: «Πάσα φυτεία, την οποίαν δεν ε-

φύτευσεν ο Πατήρ Μου ο ουράνιος, θέλει εκριζωθή.» Οι συνήθειες

και οι παραδόσεις που τόσο πολύ εκτιμούσαν οι ραβίνοι πήγαζαν α-

πό τον κόσμο και όχι από τον ουρανό. ΄Οσο μεγάλη επιρροή και

αν ασκούσαν πάνω στο λαό, δεν άντεχαν στον έλεγχο του Θεού.

Κάθε ανθρώπινη επινόηση που αντικατέστησε τις εντολές του Θε-

ού θα αποδειχθεί ανάξια, όταν «ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν πάν

έργον, και πάν κρυπτόν, είτε αγαθόν, είτε πονηρόν.» (Εκκλ. 12:14.)

Οι άνθρωποι δεν έπαψαν να αντικαθιστούν τις εντολές του Θεού

με τα διατάγματά τους. Ακόμη και μεταξύ των Χριστιανών υπάρ-

χουν συνήθειες και διατάξεις που έχουν ως θεμέλιο τις παραδόσεις

των πατέρων. Αυτές οι διατάξεις στηρίζονται σε απλή ανθρώπι-

νη εξουσία και αντικατέστησαν εκείνες που υφίστανται στην θε-

ία υπόδειξη. Οι άνθρωποι προσκολλώνται στις παραδόσεις τους,
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σέβονται τα έθιμά τους και τρέφουν μίσος εναντίον εκείνων που

προσπαθούν να τους υποδείξουν το λάθος τους. Και σήμερα που [371]

καλούμαστε να στρέψουμε την προσοχή μας στις εντολές του Θεού

και στην πίστη του Ιησού. Τότε, αντικρίζουμε την ίδια εχθρότητα

που εκδηλώθηκε και στην εποχή του Χριστού. Για το λαό του Θε-

ού έχει γραφτεί: «Και ωργίσθη ο δράκων κατά της γυναικός, και

υπήγε να κάμη πόλεμον με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους

φυλάττοντας τας εντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρίαν του

Ιησού.» (Αποκ. 12:17.)

Αλλά, «πάσα φυτεία, την οποίαν δεν εφύτευσεν ο Πατήρ Μου

ο ουράνιος, θέλει εκριζωθή.» Στη θέση της εξουσίας των καλου-

μένων εκκλησιαστικών πατέρων, ο Θεός μας καλεί να δεχτούμε το

λόγο του αιωνίου Πατέρα, του Κυρίου του Ουρανού και της Γής.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο η αλήθεια απεκδύεται την πλάνη. Ο Δα-

βίδ λέει: «Είμαι συνετότερος πάντων των διδασκόντων με διότι τα

μαρτύριά Σου είναι μελέτη μου. Είμαι συνετότερος των γερόντων

διότι εφύλαξα τας εντολάς Σου » (Ψαλμ. 119:99, 100.) ΄Οσοι δέχον-

ται την ανθρώπινη εξουσία, τις συνήθειες της εκκλησίας, τις παρα-

δόσεις των πατέρων, ας προσέξουν την προειδοποίηση των λόγων

του Χριστού: «Εις μάτην δε Με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας,

εντάλματα ανθρώπων» [372]



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 43—ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 15:21-28,

Μάρκ. 7:24-36.

Μετά τη συμπλοκή με τους Φαρισαίους, ο Ιησούς αποσύρθηκε

από την Καπερναούμ και διασχίζοντας τη Γαλιλαία, κατευθύνθηκε

προς τα υψώματα των συνόρων της Φοινίκης. Στρέφοντας το βλέμ-

μα Του στα δυτικά, μπορούσε να διακρίνει κάτω στην πεδιάδα τις

αρχαίες πόλεις της Τύρου και της Σιδώνας με τους ειδωλολατρι-

κούς ναούς τους, τα μεγαλόπρεπα παλάτια τους, τα εμπορικά τους

κέντρα και τα πολυσύχναστα λιμάνια τους. Πιο μακριά διαγράφον-

ταν η γαλάζια απεραντοσύνη της Μεσογείου, πέρα από την οποία

οι αγγελιοφόροι του Ευαγγελίου θα έφερναν την αγαθή αγγελία

στα κέντρα της μεγαλύτερης παγκόσμιας αυτοκρατορίας. Αυτός ο

καιρός δεν είχε φτάσει ακόμη. Το άμεσο έργο που είχε μπροστά

Του ο Χριστός ήταν να προετοιμάσει τους μαθητές Του για την

αποστολή τους. ΄Ηρθε σε αυτή την περιοχή με την ελπίδα να βρει

την ανάπαυση που δεν μπόρεσε να έχει στη Βηθσαϊδά. Δεν ήταν

όμως ο αποκλειστικός σκοπός του ταξιδιού Του.

«Και ιδού, γυνή Χαναναία εξελθούσα από των ορίων εκείνων ε-

κραύγασε πρός αυτόν, λέγουσα, Ελέησόν με, Κύριε, υιέ του Δαβίδ

η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται.» Ο λαός αυτής της περιοχής

κατάγονταν από την αρχαία φυλή των Χαναναίων. ΄Ηταν ειδωλο-

λάτρες και οι Ιουδαίοι τους περιφρονούσαν και τους μισούσαν. Σε

αυτή την κατηγορία ανήκε η γυναίκα που είχε έρθει τώρα στον Ιη-

σού. ΄Ηταν ειδωλολάτρης και επομένως δεν είχε κανένα μέρος στα

προνόμια που καθημερινά απολάμβαναν οι Ιουδαίοι. Υπήρχαν πολ-

λοί Ιουδαίοι που κατοικούσαν ανάμεσα στους Φοίνικες και η φήμη

του έργου του Χριστού είχε φτάσει σε αυτή την περιοχή. Μερικοί

από τους κατοίκους είχαν ακούσει τα λόγια Του και είχαν αυτοπρο-

σώπως διαπιστώσει τα θαύματά Του. Η γυναίκα αυτή είχε ακούσει[373]

για τον προφήτη ο οποίος, όπως έλεγαν, θεράπευε όλων των ειδών

τις αρρώστιες. ΄Οταν άκουσε για τη δύναμή Του, η ελπίδαγεννήθη-
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κε στην καρδιά της. Ωθούμενη από τη μητρική αγάπη, αποφάσισε

να παρουσιάσει την περίπτωση της κόρης της σεΑυτόν. Είχε πάρει

την τολμηρή απόφαση να εκθέσει το βάσανό της στον Ιησού. Αυ-

τός έπρεπε να θεραπεύσει το παιδί της. Είχε ζητήσει τη βοήθεια

των ειδωλολατρικών θεών, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Καμιά φορά

την κυρίευε η σκέψη:«Τι μπορεί να κάνει για μένα ο Ιουδαίος αυτός

δάσκαλος·»Είχε διαδοθεί ότι Αυτός θεράπευε όλες τις αρρώστιες,

είτε φτωχοί είτε πλούσιοι ήταν εκείνοι που κατέφευγαν σε Αυτόν.

Αποφάσισε να μη χάσει τη μοναδική της ευκαιρία.

Ο Χριστός γνώριζε την κατάσταση αυτής της γυναίκας. ΄Ηξε-

ρε ότι επιθυμούσε να Τον δει και βρέθηκεεπίτηδες στο δρόμο της.

Βοηθώντας την στη θλίψη της, θα μπορούσε να παρουσιάσει ένα

ζωντανό παράδειγμα του μαθήματος που είχε στο νου Του να δι-

δάξει. Για αυτό το σκοπό, είχε οδηγήσει τους μαθητές Του στην

περιοχή εκείνη. ΄Ηθελε να δουν την άγνοια που κυριαρχούσε στις

πόλεις και στα χωριά που συνόρευαν με τη χώρα του Ισραήλ. Ο λα-

ός στον οποίο είχε δοθεί κάθε ευκαιρία να γνωρίσουν την αλήθεια,

αγνοούσε τις ανάγκες των περίοικων. Καμιά προσπάθεια δεν κα-

τέβαλαν για να βοηθήσουν τις ψυχές που βρίσκονταν στο σκότος.

Ο διαχωριστικός τοίχος που η ιουδαϊκή υπερηφάνεια είχε υψώσει,

απέκλειε ακόμη και από τους μαθητές τη συμπάθεια πρόςτον ειδω-

λολατρικό κόσμο. Αυτά τα εμπόδια έπρεπε να καταρρεύσουν.

Ο Χριστός δεν απάντησε αμέσως στην παράκληση της γυνα-

ίκας. Δέχτηκε την αντιπρόσωπο αυτής της περιφρονημένης φυλής

με τον τρόπο που θα τη δέχονταν οι Ιουδαίοι. Με τη στάση Του

αυτή ήθελε να κάνει εντύπωση στους μαθητές Του, ώστε να φανεί

η αντίθεση μεταξύ του ψυχρού και άκαρδου τρόπου με τον οπο-

ίο θα φέρονταν οι Ιουδαίοι σε μια παρόμοια περίπτωση. ΄Εδειξε την

πρόθεση Του με τον τρόπο τον οποίο δέχτηκε τη γυναίκα, δείχνον-

τας την σωστή συμπεριφορά που θα ήθελε να δείχνουν σε παρόμοια

δυστυχία οι πιστοί. Σε λίγο ο ΄Ιδιος θα απαντούσες στην παράκλη-

σή της.

Αλλά Αν και ο Ιησούς δεν της απάντησε, η γυναίκα δεν έχασε

την πίστη της. Καθώς Εκείνος προχωρούσε σαν να μη την είχε α-

κούσει, αυτή Τον ακολουθούσε συνεχίζοντας τις παρακλήσεις της.

Ενοχλημένοι από την φορτικότητά της, οι μαθητές ζήτησαν από

τον Ιησού να τη διώξει. Πρόσεξαν ότι ο Κύριός τους της φέρον-

ταν με αδιαφορία και για αυτό υπέθεσαν ότι έβλεπε με ευμένεια
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την προκατάληψη των Ιουδαίων για τους Χαναναίους την έβλε-[374]

πε με ευμένεια. Αλλά η γυναίκα έκανε την παράκλησή της σε ένα

σπλαχνικό Σωτήρα και απαντώντας στην απαίτηση των μαθητών,

ο Ιησούς είπε: «Δεν απεστάλην ειμή εις τα πρόβατα τα απολωλότα

του οίκου Ισραήλ.» Αν και η απάντηση φαίνονταν σύμφωνη με την

προκατάληψη των Ιουδαίων, ήταν μια έμμεση επίπληξη στους μα-

θητές. Βέβαια την επίπληξη αυτή την κατάλαβαν αργότερα καθώς

θυμήθηκαν πόσο συχνά τους είχε πει ότι είχε έρθει στον κόσμο

για να σώσει όλους όσους θα Τον δέχονταν.

Η γυναίκα επέμενε παρακαλώντας με μεγαλύτερη διαρκώς θέρ-

μη, πέφτοντας στα πόδια του Χριστού και φωνάζοντας: «Κύριε, βο-

ήθει μοι.» Αγνοώντας ακόμη φαινομενικά ο Ιησούς τα παρακάλια

της, σύμφωνα με την άσπλαχνη προκατάληψη των Ιουδαίων, απάν-

τησε: «Δεν είναι καλόν να λάβη τις τον άρτον των τέκνων, και να

ρίψη εις τα κυνάρια » Με τη δήλωση αυτή ουσιαστικά υποστήριζε

ότι δεν ήταν σωστό να σπαταλάει κανείς τις προορισμένες για τον

περιούσιο λαό του Θεού ευλογίες σε αλλοδαπούς και ξένους προς

τον Ισραήλ λαούς. Αυτή η απάντηση θα είχε αποθαρρύνει εντε-

λώς ένα οποιονδήποτε, λιγότερο προδιατεθειμένο πιστό. Η γυναίκα

έβλεπε ότι η ευκαιρία της είχε φτάσει. Κάτω από τη φαινομενική

άρνηση του Ιησού, διέκρινε μια συμπάθεια που Εκείνος δεν μπορο-

ύσε να αποκρύψει. «Ναι, Κύριε » απάντησε, «αλλά και τα κυνάρια

τρώγουσιν από των ψιχίων των πιπτόντων από της τραπέζης των

κυρίων αυτών.» Ενώ τα παιδιά της οικογένειας τρώνε στο πατρικό

τραπέζι, τα σκυλιά δεν αφήνονται νηστικά. ΄Εχουν το δικαίωμα να

τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το πλούσιο τραπέζι των κυ-

ρίων τους. Αφού λοιπόν τόσες πολλές ευλογίες απολάμβανε ο λαός

του Ισραήλ, δεν υπήρχε άραγε μια ευλογία και για αυτή· Μπορεί να

τη θεωρούσαν σκυλί, σαν σκυλί όμως δεν μπορούσε να απαιτήσει

ένα ψίχουλο της μεγαλοδωρίας Του·

Ο Ιησούς μόλις είχε απομακρυνθεί από την περιοχή όπου ερ-

γάζονταν επειδή οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ζητούσαν να Του α-

φαιρέσουν τη ζωή. Εκείνοι γόγγυζαν και παραπονούνταν. ΄Εδειχναν

απιστία και πικρία, αρνούμενοι τη σωτηρία που με τόση γενναιοδω-

ρία τους πρόσφερε. Εδώ όμως ο Χριστός συναντά μια γυναίκα από

μια άτυχη και περιφρονημένη φυλή, η οποία δεν είχε ευνοηθεί με

το φώς του λόγου του Θεού. Παρόλα αυτά η γυναίκα αναγνωρίζει

αμέσως τη θεία επιρροή του Χριστού και έχει τέλεια εμπιστοσύνη
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στην δυνατότητά να πραγματοποιήσει τη χάρη που Του ζητάει. Πα-

ρακαλεί για τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι του Κυρίου.

Αν μπορούσε να επωφεληθεί από τα προνόμια των σκύλων,τα προ- [375]

νόμια,ευχαρίστως να θεωρηθεί σκυλί. Δεν είχε καμιά εθνική ή θρη-

σκευτική προκατάληψη ή υπερηφάνεια που να επηρεάσει τη διαγωγή

της και αμέσως αναγνωρίζει τον Ιησού σαν Λυτρωτή και ικανό να

κάνει ότι Του ζητήσει.

Ο Σωτήρας έμεινε ικανοποιημένος. Δοκίμασε την πίστη της σε

Αυτόν. Με τη συμπεριφορά Του έδειξε ότι αυτή που είχε θεωρη-

θεί σαν απόβλητη από τον λαό του Ισραήλ, δεν ήταν πια μια ξένη,

αλλά ένα παιδί της οικογένειας του Θεού. Σαν παιδί, είχε και αυτή

το προνόμιο να συμμετέχει στα δώρα του Πατέρα. Τότε ο Χρι-

στός ικανοποίησε το αίτημά της και ολοκλήρωσε το μάθημα στους

μαθητές. Γυρνώντας πρός αυτή με βλέμμα γεμάτο ευσπλαχνία και

αγάπη, λέει: «΄Ω, γύναι, μεγάλη σου η πίστις ας γείνη εις σέ, ως

θέλεις.» Από εκείνη την ώρα η κόρη της θεραπεύθηκε. Το δαιμόνιο

δεν την ενόχλησε πια. Η γυναίκα απομακρύνθηκε αναγνωρίζοντας

το Σωτήρα της και χαρούμενη για την απάντηση που δόθηκε στην

προσευχή της.

Αυτό ήταν το μόνο θαύμα που έκανε ο Ιησούς σε εκείνο το

ταξίδι. Για να κάνει αυτή ακριβώς την πράξη είχε έρθει στα όρια

της Τύρου και της Σιδώνας. Επιθυμούσε να ανακουφίσει τη βασα-

νισμένη γυναίκα και να αφήσει ταυτόχρονα το παράδειγμά Του για

έργα ευσπλαχνίας προς τους περιφρονημένους ανθρώπους.Για χάρη

των μαθητών Του έπρεπε να τους δείξει το σωστό παράδειγμα για-

τί κάποια στιγμή Εκείνος δεν θα ήταν πια μαζί τους. Επιθυμούσε

να τους οδηγήσει από την ιουδαϊκή αποκλειστικότητα πρός το εν-

διαφέρον να εργαστούν και για τους άλλους, όχι μόνο για το δικό

τους το λαό.

Ο Ιησούς αδημονούσε πολύ να τους αποκαλύψει τα βαθιά μυ-

στήρια της αλήθειας που χρόνια ήταν κρυμμένα, ώστε και οι Ε-

θνικοί να γίνουν συγκληρονόμοι με τους Ιουδαίους και συμμέτοχοι

«της επαγγελίας εν τω Χριστώ δια του ευαγγελίου.» (Βλέπε Εφες.

3:6.) Αυτή την αλήθεια οι μαθητές δυσκολεύονταν να την κατα-

λάβουν και ο θείος Δάσκαλος τους έδινε μαθήματα το ένα πάνω

στο άλλο. Αμείβοντας την πίστη του εκατόνταρχου της Καπερναο-

ύμ και κηρύττοντας το Ευαγγέλιο στους κατοίκους της Σιχάρ, είχε

ήδη αποδείξει ότι δεν συμμερίζονταν τη μισαλλοδοξία των Ιουδα-
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ίων. Οι Σαμαρείτες όμως είχαν κάποια σχετική γνώση του Θεού

και ο εκατόνταρχος είχε δείξει καλοσύνη στους Ισραηλίτες. Τώρα,

ο Ιησούς έφερε τους μαθητές Του σε επαφή με μια ειδωλολάτρη

την οποία έβλεπαν να μη έχει κανένα παραπάνωδικαίωμα από τους

υπόλοιπους συμπατριώτες της. ΄Ετσι μπορούσε να περιμένει κάποια

χάρη από Αυτόν. ΄Ηθελε να τους δώσει το παράδειγμα του πως

έπρεπε να συμπεριφερθούν σε ένα τέτοιο άτομο Οι μαθητές νόμι-[376]

ζαν ότι σκόρπιζε με πολύ μεγάλη γενναιοδωρία τα δώρα της χάρης

Του. Εκείνος ήθελε να τους δείξει ότι η αγάπη Του δεν έπρεπε να

περιορίζεται σε ορισμένες μόνο φυλές ή σε ορισμένα έθνη.

΄Οταν είπε: «Δεν απεστάλην ειμή εις τα πρόβατα τα απολωλότα

του οίκου Ισραήλ,» είπε την αλήθεια. Με αυτό που έκανε για τη

Χαναναία εκπλήρωσε την αποστολή Του. Εκείνη η γυναίκα ήταν

ένα απολωλός πρόβατο που ο λαός του Ισραήλ όφειλε να σώσει.

Αυτό ήταν το έργο που τους είχε ανατεθεί, το έργο που αυτοί

παραμέλησαν να κάνουν και που τώρα το έκανε ο Χριστός.

Αυτή η πράξη άνοιξε τα μάτια των μαθητών ακόμη περισσότερο

για το έργο που είχαν να κάνουν μεταξύ των Εθνικών. ΄Εβλεπαν

ένα απέραντο γόνιμο αγρό έξω από την Ιουδαία. ΄Εβλεπαν ψυχές

να κατατρύχονται από βάσανα άγνωστα για τον ευνοούμενο λαό.

Ανάμεσα σε αυτούς τους οποίους είχαν μάθει να περιφρονούν, υ-

πήρχαν ψυχές που ζητούσαν βοήθεια από το μεγάλο Θεραπευτή.

Διψούσαν για φώς και αλήθεια, προνόμια που τόσο πλουσιοπάροχα

είχαν παραχωρηθεί στους Ιουδαίους.

Στα επόμενα χρόνια, όταν οι Ιουδαίοι εναντιώθηκαν ακόμη πε-

ρισσότερο στους μαθητές επειδή διακήρυτταν ότι ο Ιησούς ήταν ο

Σωτήρας του κόσμου και ο διαχωριστικός τοίχος μεταξύ Ιουδαίων

και Εθνικών έπεσε με το θάνατο του Χριστού, το μάθημα αυτό και

άλλα παρόμοια δείχνουν ότι το έργο του Ευαγγελίου δεν περιορίζε-

ται από σύνορα ή εθνικότητες. Το συμβάν αυτό έπαιξε σπουδαίο

ρόλο στην καθοδήγηση του έργου των αντιπροσώπων του Χριστού.

Η επίσκεψη του Σωτήρα στη Φοινίκη και το θαύμα που έγινε ε-

κεί είχαν ένα απώτερο σκοπό. Εκείνο το θαύμα δεν έγινε μόνο χάρη

της δυστυχισμένης εκείνης γυναίκας, ούτε μόνο χάρη των μαθητών

και αυτών που θα ευεργετούνταν από τις προσπάθειές τους, αλλά

επίσης «δια να πιστεύσητε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός

του Θεού, και πιστεύοντες να έχητε ζωήν εν τω ονόματι Αυτού.»

(Ιωάν. 20:31.) Οι ίδιοι παράγοντες που κράτησαν τους ανθρώπους
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μακριά από το Χριστό πριν εννιακόσια χρόνια, βρίσκονται και σήμε-

ρα σε δράση. Το πνεύμα που ύψωσε το διαχωριστικό τείχος μεταξύ

Ιουδαίων και Εθνικών εξακολουθεί να ζει. Υπερηφάνεια και προκα-

τάληψη ορθώνουν ισχυρούς τοίχους μεταξύ των διαφόρων τάξεων

των ανθρώπων. Ο Χριστός και η αποστολή Του έχουν προβληθεί

κακώς στους ανθρώπους και πλήθη ολόκληρα αισθάνονται απο-

κλεισμένα από την υπηρεσία του Ευαγγελίου. Ας μην αισθάνονται [377]

όμως αυτοί ότι έχουν αποκλειστεί από το Χριστό. Δεν υπάρχουν

φράγματα που ο άνθρωπος ή ο Σατανάς υψώνει και που η πίστη τα

θεωρεί απόρθητα.

Με πίστη η Συροφοίνισα ρίχθηκε πάνω στα φράγματα που ε-

ίχαν υψωθεί ανάμεσα στους Ιουδαίους και στους Εθνικούς. Χωρίς

να απελπίζεται και παρά τα εμπόδια που θα μπορούσαν να την απο-

θαρρύνουν, στήριξε την εμπιστοσύνη της στην αγάπη του Σωτήρα.

΄Ετσι επιθυμεί ο Χριστός να Τον εμπιστευόμαστε και εμείς. Οι ευ-

λογίες της σωτηρίας προορίζονται για κάθε ψυχή. Τίποτε εκτός από

την προσωπική του επιλογή δεν μπορεί να εμποδίσει τον άνθρωπο

από την συμμετοχή στις υποσχέσεις του Ευαγγελίου του Χριστού.

Ο Θεός μισεί τις κοινωνικές διακρίσεις. Αγνοεί κάθε τι το πα-

ρόμοιο. Στα μάτια Του οι ψυχές των ανθρώπων έχουν ίση αξία.

Αυτός «έκαμεν εξ ενός αίματος πάν έθνος ανθρώπων, δια να κα-

τοικώσιν εφ” όλου του προσώπου της γής, και διώρισε τους προδια-
τεταγμένους καιρούς, και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών δια να

ζητώσι τον Κύριον, ίσως δυνηθώσι να ψηλαφίσωσιν Αυτόν και να

εύρωσιν αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών.» Χωρίς

καμία διάκριση ηλικίας, τάξης, εθνικότητας, θρησκευτικών προνο-

μίων, όλοι καλούνται να πάνε κοντά Του και να ζήσουν. «Πας ο

πιστεύων εις Αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή. Επειδή δεν είναι διαφο-

ρά.» «Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ ΄Ελλην δεν είναι δούλος ουδέ

ελεύθερος.» «Πλούσιος και πτωχός συναπαντώνται ο Κύριος είναι

ο Ποιητής αμφοτέρων τούτων.» Ο αυτός Κύριος είναι πάντων, πλο-

ύσιος πρός πάντας τους επικαλουμένους Αυτόν. Διότι «πάς όστις

επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή.» (Πράξ. 17:26, 27,

Γαλ. 3:28, Παρ. 22:2, Ρωμ. 10: 11-13.) [378]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 15:29-39,

16:1-12, Μάρκ. 7:31-37, 8:8-21.

«Και πάλιν εξελθών εκ των ορίων Τύρου και Σιδώνος, ήλθε

πρός την θάλασσαν της Γαλιλαίας, ανά μέσον των ορίων της Δε-

καπόλεως.»

Στην περιοχή της Δεκάπολης είχαν θεραπευτεί οι δαιμονισμένοι

Γαδαρηνοί. Σε αυτή την περιοχή είχαν αναστατωθεί οι άνθρωποι με

την καταστροφή των χοίρων και είχαν ζητήσει από τον Ιησού να

απομακρυνθεί από τα σύνορά τους. Στο μεταξύ είχαν ακούσει τους

απεσταλμένους που ο Χριστός άφησε πίσω Του και τους δημιουρ-

γήθηκε η επιθυμία να Τον δουν. Καθώς ήρθε και πάλι σε εκείνη την

περιφέρεια, ένα πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω Του και Του έφεραν

έναν κωφό και τραυλό. Ο Ιησούς, σύμφωνα με τη συνήθειά Του,

δεν τον θεράπευσε με ένα Του λόγο μόνο. Αφού τον πήρε χωριστά

από το πλήθος, άγγιξε με τα δάχτυλά Του τα αυτιά και τη γλώσσα

του ανθρώπου. ΄Επειτα, κοιτάζοντας στον Ουρανό, αναστέναξε με

τη σκέψη ότι πολλά αυτιά δεν θα δώσουν ακρόαση στην αλήθεια και

πολλές γλώσσες θα αρνηθούν να Τον ομολογήσουν για Λυτρωτή.

Μόλις πρόφερε τη λέξη «ανοίχθητι,» η ομιλία του ανθρώπου αποκα-

ταστάθηκε και αγνοώντας την εντολή να μη πει σε κανέναν τίποτε,

κοινοποίησε παντού το ιστορικό της θεραπείας του.

Ο Ιησούς ανέβηκε σε ένα ύψωμα και εκεί τα πλήθη συγκεν-

τρώθηκαν γύρω Του, φέρνοντας τους αρρώστους και τους τοπο-

θετούσαν στα πόδια Του. Ο Ιησούς τους θεράπευσε όλους και οι

άνθρωποι, αν και ειδωλολάτρες, δόξασαν το Θεό του Ισραήλ. Επί

τρείς ημέρες συνέχιζαν να συγκεντρώνονται γύρω από το Σωτήρα,

περνώντας τη νύχτα στο ύπαιθρο και συνωστισμένοι την ημέρα

γύρω από το Χριστό για να ακούσουν τα λόγια Του και να δουν

τα έργα Του. Στο τέλος των τριών ημερών είχαν εξαντληθεί τα

τρόφιμά τους. Ο Ιησούς δεν ήθελε να τους αφήσει να φύγουν νη-

στικούς και κάλεσε τους μαθητές Του να τους ταΐσουν. Πάλι οι

μαθητές έδειξαν την έλλειψη της πίστης τους. Στη Βηθσαίδά είχαν[379]

404
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δει πως με την ευλογία του Χριστού το μικρό τους απόθεμα έφθασε

για να θρέψει το πλήθος. Και όμως τη φορά αυτή δεν Του έφεραν

ότι είχανμαζί τους με την πεποίθηση ότι η δύναμή Του θα πολλα-

πλασίαζε και λιγότερη ποσότητα τροφής για τα πεινασμένα πλήθη.

Εξάλλου εκείνους τους οποίους έθρεψε στη Βηθσαίδά ήταν Ιουδα-

ίοι. Αυτοί ήταν Εθνικοί και ειδωλολάτρες. Η ιουδαϊκή προκατάλη-

ψη κυριαρχούσε ακόμη στις καρδιές των μαθητών και ρώτησαν το

Χριστό: «Πόθεν θέλει τις δυνηθή να χορτάση τούτους από άρτων

εδώ επί της ερημίας·» Υπακούοντας στα λόγια Του, Του έφεραν

αυτό που είχαν, επτά ψωμιά και δύοψάρια. Τα πλήθη χόρτασαν,

αφήνοντας περίσσευμα επτά γεμάτα μεγάλα κοφίνια. Τέσσερις χι-

λιάδες άνδρες εκτός από τα γυναικόπαιδα, αναζωογονήθηκαν και ο

Ιησούς τους άφησε να φύγουν με χαρούμενες και ευγνωμονούσες

καρδιές.

΄Επειτα, παίρνοντας το πλοιάριο με τους μαθητές Του, διέσχι-

σε τη λίμνη και ήρθε στα Μάγδαλα, στη νότια άκρη της πεδιάδας

της Γεννησαρέτ. Στα όρια της Τύρου και της Σιδώνας, το πνεύμα

Του είχε αγαλλιαστεί με τη μεγάλη πίστη της Συροφοίνισσας. Ο

ειδωλολατρικός λαός της Δεκάπολης Τον δέχτηκεπάλι με χαρά. ΄Ο-

μως αυτή την φορά, φτάνοντας για μια ακόμη φορά στη Γαλιλαία,

εκεί όπου η δύναμή Του είχε εκδηλωθεί με τον πιο καταπληκτικό

τρόπο, εκεί όπου είχε επιτελέσει τα περισσότερα και σπλαχνικότερα

έργα Του, εκεί που είχε κάνει τις καλύτερες διδασκαλίες Του, εκεί

συνάντησε περιφρονητική απιστία.

Μια επιτροπή αποτελούμενη από Φαρισαίους κατέφθασε μαζί με

αντιπροσώπους των αρχοντικών και πλουσίων Σαδδουκαίων. ΄Ηταν

μέλη της ιερατικής φατρίας που ήταν οι σκεπτικιστές και οι αριστο-

κράτες του έθνους. Μεγάλη έχθρα χώριζε τις δύο αυτές αιρέσεις.

Οι Σαδδουκαίοι επιζητούσαν την εύνοια της ξενικής κυριαρχίας για

να διατηρήσουν τη θέση και την εξουσία τους. Οι Φαρισαίοι από

την άλλη μεριά, ενθάρρυναν το λαϊκό μίσος εναντίον των Ρωμαίων,

ανυπομονώντας για τον καιρό όπου θα μπορούσαν να αποτινάξουν

το ζυγό του κατακτητή. Τώρα Σαδδουκαίοι και Φαρισαίοι ενώθηκαν

εναντίον του Χριστού. Ο όμοιος αναζητεί τον όμοιο και το κακό

οπουδήποτε βρίσκεται, ενώνεται με το κακό για την καταστροφή

του καλού.

Τώρα οι Σαδδουκαίοι και οι Φαρισαίοι ήρθαν στο Χριστό ζη-

τώντας Του ένα σημείο από τον Ουρανό. ΄Οταν ο λαός του Ισραήλ
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στις ημέρες του Ιησού του Ναυή πήγε να πολεμήσει με τους Χανα-

ναίους στη Βέθωρών, ο ήλιος είχε σταθεί ακίνητος κατά διαταγή

του αρχηγού μέχρι να κερδηθεί η νίκη. Πολλά τέτοια θαύματα ε-[380]

ίχαν γίνει στο διάστημα της ιστορίας τους. ΄Ενα παρόμοιο σημείο

ζητούσαν τώρα και από τον Ιησού. Οι Ιουδαίοι δεν είχαν ανάγκη

από αυτά τα σημεία. Καμιά εξωτερική απόδειξη δεν μπορούσε να

τους ωφελήσει. Εκείνο που τους χρειάζονταν δεν ήταν η διανοητι-

κή διαφώτιση, αλλά η πνευματική ανακαίνιση

Ο Ιησούς τους είπε: «Υποκριταί, το μεν πρόσωπον του ουρανού

εξεύρετε να διακρίνετε, (κοιτάζοντας τον Ουρανό μπορούσαν να

προλέγουν τον καιρό) τα δε σημεία των καιρών δεν δύνασθε·» Τα

ίδια τα λόγια του Χριστού, συνοδευόμενα από τη δύναμη του Αγίου

Πνεύματος που τους έλεγχε για τις αμαρτίες τους, αποτελούσαν το

παρεχόμενο σημείο από το Θεό για τη σωτηρία τους. Είχαν σταλεί

διάφορα σημεία κατευθείαν από τον Ουρανό για να επιβεβαιώσουν

την αποστολή του Χριστού. Ο ύμνος των αγγέλων στους βοσκούς,

το άστρο που οδήγησε τους Μάγους, το περιστέρι και η φωνή του

Θεού στη βάπτισή Του, όλα ήταν σημεία που μαρτυρούσαν Αυτόν

.

«Τότε αναστενάξας εκ καρδίας Αυτού λέγει, Δια τί η γενεά α-

ύτη ζητεί σημείον·» «Και σημείον δεν θέλει δοθή εις αυτήν, ειμή το

σημείον Ιωνά του προφήτου.» ΄Οπως ο Ιωνάς ήταν τρείς μέρες και

τρείς νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι και ο Χριστός θα παρέμε-

νε το ίδιο χρονικό διάστημα «εν τη καρδία της γής.» (Ματθ. 12:40.)

Το κήρυγμα του Ιωνά ήταν ένα σημείο για τους Νινευίτες, έτσι και

το κήρυγμα του Χριστού ήταν ένα σημείο για τη γενεά Του. Τι

μεγάλη αντίθεση στην αποδοχή του λόγου! Τους ανθρώπους της

ειδωλολατρικής μεγαλούπολης τους έπιασε τρόμος μόλις άκουσαν

την προειδοποίηση του Θεού. Βασιλείς και μεγιστάνες ταπεινώθη-

καν. Πλούσιοι και φτωχοί φώναξαν μαζί στο Θεό του Ουρανού και

Αυτός τους ευσπλαχνίστηκε. Ο Χριστός είπε: «΄Ανδρες Νινευίται

θέλουσιν αναστηθή εν τη κρίσει μετά της γενεάς ταύτης, και θέλου-

σι κατακρίνει αυτήν διότι μετενόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά και

ιδού, πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ.» (Ματθ. 12:41.)

Κάθε θαύμα που έκανε ο Χριστός, ήταν ένα σημείο της θεότη-

τάς Του. ΄Εκανε ακριβώς το έργο που είχε ειπωθεί εκ των προ-

τέρων για το Μεσσία. Για τους Φαρισαίους όμως τα έργα αυτά της

ευσπλαχνίας αποτελούσαν κατηγορηματική προσβολή. Οι Ιουδαίοι
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άρχοντες έβλεπαν με άσπλαχνη αδιαφορία τον ανθρώπινο πόνο. Σε

πολλές περιπτώσεις ο εγωισμός από μέρους τους και η καταπίεση

είχαν δημιουργήσει τα δεινά που ο Χριστός ανακούφιζε. ΄Ετσι τα

θαύματά Του για αυτούς αποτελούσαν αντικείμενο επίκρισης. [381]

Εκείνο που οδήγησε τους Ιουδαίους να απορρίψουν το έργο

του Σωτήρα ήταν η αναμφισβήτητη απόδειξη του θείου χαρακτήρα

Του. Η μεγαλύτερη σημασία των θαυμάτων Του αποδεικνύεται α-

πό το γεγονός ότι αυτά γίνονταν για το καλό της ανθρωπότητας.

Η τρανότερη απόδειξη ότι είχε έρθει από το Θεό, ήταν ότι η ζω-

ή Του αποκάλυπτε το χαρακτήρα του Θεού. ΄Εκανε τα έργα του

Θεού και μιλούσε τα λόγια του Θεού. Μια τέτοια ζωή αποτελεί το

μεγαλύτερο θαύμα.

΄Οταν το μήνυμα της αλήθειας παρουσιάζεται στις μέρες μας,

πολλοί είναι εκείνοι που όπως οι Ιουδαίοι, φωνάζουν: «Δείξτε μας

ένα σημείο. Κάντε μας κάποιο θαύμα. Ο Χριστός δεν έκανε κανένα

θαύμα κατ” απαίτηση των Φαρισαίων. Δεν έκανε κανένα θαύμα
στην έρημο σε απάντηση των υπαινιγμών του Σατανά. Ούτε χο-

ρηγεί σε εμάς τη δύναμή Του για να δικαιώσουμε τον εαυτό μας

ή για να ικανοποιήσουμε την απαιτητική υπεροψία και απιστία των

άλλων. Το Ευαγγέλιο όμως δεν στερείται από τα σημεία της θεϊκής

του προέλευσης. Δεν είναι μήπως θαύμα το γεγονός ότι μπορούμε

να αποσπαστούμε από τα δεσμά του Σατανά· Η εχθρότητα εναν-

τίον του Σατανά φυσιολογικά δεν δικαιολογείται στην ανθρώπινη

καρδιά. Δημιουργείται σε αυτή με τη χάρη του Θεού. ΄Οταν ένα

άτομο οδηγούμενο από μιαισχυρογνώμονα και μια δύστροπη θέλη-

ση, ελευθερώνεται και παραδίνεται με όλη του την καρδιά στην έλξη

των ουρανίων οργάνων του Θεού, επιτελείται κάποιο θαύμα. Το ίδιο

συμβαίνει και όταν κάποιος έχει βυθιστεί στην απάτη και φτάνει στο

σημείο να παραδεχτεί τις ηθικές αρχές. Κάθε φορά που μια ψυχή

μετανοεί και μαθαίνει να αγαπά το Θεό και να φυλάττει τις εντολές

Του, εκπληρώνεται η υπόσχεση του Θεού: «Και θέλω δώσει εις

εσάς καρδίαν νέαν και πνεύμα νέον θέλω εμβάλλει εν υμίν.» (Ιεζ.

36:26.) Η μετάλλαξη της ανθρώπινης καρδιάς, η μεταμόρφωση του

ανθρώπινου χαρακτήρα είναι ένα θαύμα που αποκαλύπτει ένα ζων-

τανό Σωτήρα ο οποίος εργάζεται για να σώσει ψυχές. Μια συνεπής

χριστόμορφη ζωή είναι καθαυτή μεγάλο θαύμα. ΄Οταν κηρύσσεται

ο λόγος του Θεού, το σημείο που θα έπρεπε να τονίζεται ανά πάσα

στιγμή είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο καθιστά
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το λόγο μια αναγεννητική δύναμη για αυτούς που τον ακούν. Αυτή

είναι η μαρτυρία του Θεού στον κόσμο για τη θεία αποστολή του

Υιού Του.

Εκείνοι που ζητούσαν σημείο από το Χριστό είχαν σκληρύνει

τόσο τις καρδιές τους με την απιστία ώστε δεν διέκριναν στο χα-

ρακτήρα Του την ομοιότητα με το Θεό. Δεν ήθελαν να δουν ότι[382]

με την αποστολή Του εκπληρώνονταν οι Γραφές. Στην παραβολή

του πλουσίου και του Λαζάρου ο Ιησούς είπε στους Φαρισαίους:

«Εάν τον Μωυσήν και τους προφήτας δεν ακούωσιν, ουδέ εάν τις

αναστηθή εκ νεκρών θέλουσι πεισθή.» (Λουκ. 16:31.) Τόνισε ότι

κανένα σημείο παρουσιαζόμενο είτε στον Ουρανό είτε στη Γή ήταν

πια δυνατό να τους ωφελήσει.

Ο Ιησούς «αναστενάξας εκ καρδίας Αυτού» και απομακρυ-

σμένος από εκείνη τη φιλόψογη ομάδα, ξαναμπήκε στο πλοίο μαζί

με τους μαθητές Του. Λυπημένοι και βυθισμένοι στη σιωπή, διέσχι-

σαν πάλι τη λίμνη. Δεν επέστρεψαν όμως στο ίδιο μέρος από όπου

είχαν έρθει, αλλά κατευθύνθηκαν προς τη Βηθσαίδά. Εκεί κοντά

είχαν τραφεί οι πέντε χιλιάδες. Μόλις έφθασαν στην παραλία, ο Ιη-

σούς είπε: «Βλέπετε, προσέχετε από της ζύμης των Φαρισαίων και

Σαδδουκαίων.» Οι Ιουδαίοι ήταν συνηθισμένοι από την εποχή του

Μωυσή να μην αφήνουν προζύμι στα σπίτια τους τις ημέρες του

Πάσχα. ΄Ετσι, είχαν μάθει να το βλέπουν σαν σύμβολο της αμαρ-

τίας. Ακόμη και οι μαθητές δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τα λόγια

του Ιησού. Με την ξαφνική αναχώρησή τους από τα Μάγδαλα είχαν

ξεχάσει να πάρουν ψωμί. Το μόνο που είχαν μαζί τους ήταν ένα καρ-

βέλι. Στην περίπτωση αυτή, τα λόγια του Χριστού τα εξέλαβαν σαν

προειδοποίηση να μη αγοράζουν ψωμί ούτε από τους Φαρισαίους

ούτε από τους Σαδδουκαίους. Η έλλειψη πίστης και πνευματικής

δραστηριότητας συχνά τους οδήγησε στην παρερμηνεία των λόγων

Του. Τώρα ο Ιησούς τους επέπληξε επειδή σκέφθηκαν ότι Εκείνος

που είχε θρέψει χιλιάδες με λίγα ψάρια και μερικά κρίθινα ψωμι-

ά, μπορούσε με μια τέτοια σοβαρή προειδοποίηση να αναφέρεται

απλώς στην πρόσκαιρη τροφή. Υπήρχε κίνδυνος οι πονηροί δια-

λογισμοί των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων να βάλουν στην καρδιά

των μαθητών το προζύμι της απιστίας, για να τους κάνουν να μη

πάρουν στα σοβαρά τα έργα του Χριστού.

Οι μαθητές μάλλον σκέπτονταν ότι ο Δάσκαλός τους θα έπρατ-

τε καλύτερα αν απαντούσε στην απαίτησή τους να τους δείξει ένα
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σημείο από τον Ουρανό. Πίστευαν ότι είχε απόλυτη δύναμη να το

κάνει και ότι ένα τέτοιο σημείο θα αποστόμωνε τους εχθρούς Του.

Δεν διέκριναν την υποκρισία των επικριτών.

΄Επειτα από μήνες, όταν «συνηθροίσθησαν αι μυριάδες του

όχλου, ώστε κατεπάτουν αλλήλους,» ο Ιησούς επανέλαβε την ίδια

διδασκαλία. «΄Ηρχισε να λέγη πρός τους μαθητάς Αυτού, Πρώτον

προσέχετε εις εαυτούς από της ζύμης των Φαρισαίων, ήτις είναι

υπόκρισις.» (Λουκ. 12:1.) [383]

Το προζύμι όταν ανακατευθεί με το αλεύρι επενεργεί ανεπα-

ίσθητα, μεταβάλλοντας ολόκληρο το μείγμα σε προζύμι. ΄Ετσι και

όταν επιτρέψει κανείς στην υποκρισία να παραμείνει στην καρδιά,

αυτή εμποτίζει το χαρακτήρα και τη ζωή του ανθρώπου. ΄Ενα εντυ-

πωσιακό παράδειγμα της υποκρισίας των Φαρισαίων που ο Χριστός

ήδη είχε επιπλήξει ήταν η περίπτωση του «Κορβάν,» σύμφωνα με

το οποίο η παραμέληση των υιικών καθηκόντων καλύπτονταν με τη

δήθεν γενναιοδωρία τους πρός το ναό. Οι γραμματείς και οι Φαρι-

σαίοι με επιτηδειότητα εισήγαγαν απατηλές αρχές. Απέκρυπταν την

πραγματική πρόθεση των διδασκαλιών τους και εκμεταλλεύονταν

κάθε ευκαιρία για να ενσταλάξουνστις διάνοιες των ακροατών τους

έντεχνα τις ιδέες τους. Αυτές οι πλανημένες αρχές, αφού γίνονταν

δεκτές, επιδρούσαν όπως το προζύμι στο αλεύρι, επηρεάζοντας και

μεταμορφώνοντας το χαρακτήρα. Αυτή η απατηλή διδασκαλία ήταν

που έκανε τόσο δύσκολο για το λαό να δεχτεί τα λόγια του Χρι-

στού.

Την ίδια επιρροή ασκούν και σήμερα εκείνοι οι οποίοι προσπαθο-

ύν να εξηγήσουν το νόμο του Θεού με τρόπο που να προσαρμόζεται

στις συνήθειές τους. Αυτή η κατηγορία των ανθρώπων δεν επιτίθε-

ται φανερά εναντίον του νόμου, αλλά παρεμβάλλει συλλογιστικές

θεωρίες οι οποίες υπονομεύουν τις αρχές του. Τον εξηγούν κατά

τέτοιον τρόπο που καταστρέφει το κύρος του.

Η υποκρισία των Φαρισαίων ήταν το αποτέλεσμα της αυτοπρο-

βολής. Η προσωπική τους δόξα ήταν ο αντικειμενικός σκοπός της

ζωής τους. Αυτό τους έφερε στο σημείο να διαστρεβλώσουν και

να κάνουν κακή χρήση των Γραφών. ΄Ετσι τυφλώθηκαν και δεν

κατάλαβαν την αποστολή του Χριστού. Ακόμη και οι ακόλουθοι

του Χριστού κινδύνευαν να υποθάλψουν αυτό το ύπουλο κακό. Ε-

κείνοι που κατατάσσονταν μεταξύ των μαθητών του Ιησού, χωρίς

να έχουν εγκαταλείψει τα πάντα προκειμένου να γίνουν μαθητές
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Του, επηρεάζονταν σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο του συλλογι-

σμού των Φαρισαίων. Συχνά ταλαντεύονταν ανάμεσα στην πίστη

και στην απιστία και δεν διέκριναν τους κρυμμένους στο Χριστό

θησαυρούς της σοφίας. Ακόμη και οι μαθητές, αν και εξωτερικά τα

είχαν όλα παρατήσει όλα για χάρη του Χριστού, δεν έπαψαν όμως

να επιδιώκουν μεγαλεία για τον εαυτό τους. Αυτό ακριβώς το πνε-

ύμα τους ώθησε να συναγωνίζονται για τα πρωτεία. Αυτό το πνεύμα

παρείσφρησε ανάμεσα σε αυτούς και στο Χριστό. Δεν κατάφεραν

να εκτιμήσουν τόσο όσο θα έπρεπε την αποστολή Του που για

βάση της είχε την αυτοθυσία. Κατάλαβαν πολύ αργά το μυστήριο[384]

της απολύτρωσης. ΄Οπως το προζύμι, αν αφεθεί να ολοκληρώσει τη

δουλειά του ανεξέλεγκτο θα προκαλέσει αλλοίωση και σήψη, έτσι

και το συμφεροντολογικό πνεύμα, όταν υποθάλπεται, μολύνει και

καταστρέφει την ψυχή.

Ανάμεσα στους οπαδούς του Κυρίου μας σήμερα, όπως και τότε,

πόσο διαδεδομένη είναι αυτή η ύπουλη, απατηλή αμαρτία! Πόσο

συχνά η υπηρεσία μας για το Χριστό και η μεταξύ μας επικοινω-

νία αμαυρώνεται από την κρυφή επιθυμία για αυτοεξύψωση! Πόσο

πρόθυμοι είμαστε να παινέψουμε τον εαυτό μας και πόσο επιθυμο-

ύμε την επιδοκιμασία των ανθρώπων! Η φιλαυτία και η αναζήτηση

μιας ευκολότερης πορείας από αυτή που υπέδειξε ο Θεός, οδηγεί

στην αντικατάσταση των θείων εντολών με ανθρώπινες θεωρίες και

παραδόσεις. Στους μαθητές Του ο Χριστός απευθύνει τα προειδο-

ποιητικά λόγια: «Βλέπετε και προσέχετε από της ζύμης των Φαρι-

σαίων.»

Η θρησκεία του Χριστού είναι η προσωποποίηση της ειλι-

κρίνειας. Ο ζήλος για τη δόξα του Θεού είναι το κίνητρο που εμ-

πνέεται από το ΄Αγιο Πνεύμα και μόνο η αποτελεσματική ενέργεια

του Πνεύματος μπορεί να εμπνεύσει αυτό το κίνητρο. Μόνο η δύνα-

μη του Θεού μπορεί να εκμηδενίσει τον εγωισμό και την υποκρισία.

Αυτή η αλλαγή του χαρακτήρα είναι ένα σημείο της ενέργειας Του.

΄Οταν η πίστη που αποδεχόμαστε καταστρέφει τον εγωισμό και την

προσποίηση, όταν μας οδηγεί να επιζητούμε τη δόξα του Θεού και

όχι τη δική μας, τότε μπορούμε να γνωρίσουμε ότι βαδίζουμε στον

ίσιο δρόμο. «Πάτερ, δόξασόν Σου το όνομα» (Ιωάν. 12:28,) ήταν το

χαρακτηριστικό της ζωής του Χριστού και αν Τον ακολουθούμε,

αυτό θα είναι το χαρακτηριστικό και της δικής μας ζωής. Μας ζη-

τάει να βαδίσουμε όπως Εκείνος βάδισε (ιδέ Α” Ιωάν. 2:6,) «και εν
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τούτω γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν Αυτόν, εάν τας εντολάς Αυτού

φυλάττωμεν.» (Α” Ιωάν. 2:3.) [385]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 16:13-28,

Μάρκ. 8:27-38, Λουκ. 9:18-27.

Το επίγειο έργο του Χριστού πλησίαζε στο τέλος του. Μπρο-

στά Του, ζωηρά σκιαγραφημένες, παρουσιάζονταν οι σκηνές όπου

τα βήματά Του Τον οδηγούσαν. Πριν ακόμη περιβληθεί την ανθρω-

πότητα, γνώριζε καλά πόσο μακρύ ήταν το μονοπάτι που έπρεπε να

διανύσει για να σώσει το απολωλός. Κάθε πόνος που πλήγωνε την

καρδιά Του, κάθε προσβολή που στρέφονταν εναντίον Του, κάθε

στέρηση που έπρεπε να υπομείνει, Του ήταν γνωστά πριν απεκδυθεί

το διάδημα και τη βασιλική χλαμύδα, πριν να κατεβεί από το θρόνο

για να περιβάλει τη θεότητά Του με την ανθρωπότητα. Το μονο-

πάτι από τη φάτνη μέχρι το Γολγοθά είχε λεπτομερώς διαγραφεί

μπροστά Του. ΄Ηξερε την αγωνία που Τον περίμενε. Γνώριζε τα

πάντα, και όμως είπε: «Ιδού, έρχομαι εν τω τόμω του βιβλίου είναι

γεγραμμένον περί Εμού χαίρω Θεέ Μου, να εκτελώ το θέλημά Σου

και ο νόμος Σου είναι εν τω μέσω της καρδίας Μου.» (Ψαλμ. 40:7,

8.)

Πάντοτε έφερνε μπροστά Του τα αποτελέσματα της αποστολής

Του. Η επίγεια ζωή Του, τόσο φορτισμένη με μόχθο και αυτοθυσία,

Του προξενούσε χαρά με την προοπτική ότι όλος αυτός ο κόπος

δεν θα πήγαινε χαμένος. Προσφέροντας τη ζωή Του για τη ζωή

των ανθρώπων, θα επανέφερε τον κόσμο στην αφοσίωσή του στο

Θεό. Αν και έπρεπε πρώτα να υποστεί το βάπτισμα του αίματος, αν

και οι αμαρτίες του κόσμου βάραιναν την αθώα Του ψυχή, αν και

Τον κατέθλιβεη σκιά μιας ανείπωτης λύπης, για χάρη της προκε-

ίμενης χαράς προτίμησε να υποστεί το σταυρό, καταφρονώντας την

αισχύνη.

Τις σκηνές αυτές τις είχε αποκρύψει ως τότε από εκείνους που

διάλεξε για συντρόφους στο έργο Του. Αλλά πλησίαζε ο καιρός

που θα διαπίστωναν την αγωνία Του. Θα έβλεπαν Αυτόν που είχαν

αγαπήσει και εμπιστευθεί, να παραδίδεται στα χέρια των εχθρών[386]

Του και να κρέμεται στο σταυρό του Γολγοθά. Σύντομα θα τους

412
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άφηνε να αντιμετωπίσουν τον κόσμο χωρίς την παρηγοριά της ο-

ρατής παρουσίας Του. ΄Ηξερε πως το άσβεστο μίσος και η απιστία

των ανθρώπων θα τους καταδίωκαν και ήθελε να τους προετοιμάσει

για τις δοκιμασίες τους αυτές.

Ο Ιησούς και οι μαθητές Του είχαν έρθει τώρα σε μια από τις

πόλεις κοντά στην Καισάρεια του Φιλίππου. Βρίσκονταν πέρα από

τα όρια της Γαλιλαίας, σε μια περιοχή όπου κυριαρχούσε η ειδωλο-

λατρία. Εδώ οι μαθητές είχαν αποτραβηχτεί από την επικρατούσα

επιρροή του ιουδαϊσμού και είχαν έρθει σε στενότερη επαφή με την

ειδωλολατρική θρησκεία. Εδώ τους περιέβαλλαν αντιπροσωπευτικά

σχήματα δεισιδαιμονίας προερχόμενα από όλα τα μέρη του κόσμου.

Ο Ιησούς ήθελε να δουν αυτά τα πράγματα για να αναλογιστούν

την ευθύνη που έφερναν έναντι των ειδωλολατρών. Παραμένοντας

σε αυτή την περιοχή, προσπάθησε να διακόψει τη διδασκαλία Του

στο λαό και να προσηλωθεί περισσότερο στους μαθητές Του.

Θα τους μιλούσε τώρα για τα πάθη που Τον περίμεναν. Προη-

γουμένως όμως είχε αποσυρθεί για να προσευχηθεί μόνος Του,

ώστε οι καρδιές τους να προετοιμαστούν να δεχτούν τα λόγια Του.

΄Οταν ξαναγύρισε κοντά τους δεν τους ανακοίνωσε αμέσως αυτό

που επιθυμούσε να τους γνωστοποιήσει. Πριν το κάνει, τους έδω-

σε την ευκαιρία να ομολογήσουν την πίστη τους σε Αυτόν, ώστε

να ενδυναμωθούν για την επερχόμενη δοκιμασία. Ρώτησε: «Τίνα

Με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι Εγώ ο Υιός του ανθρώπου·»

Με λύπη οι μαθητές αναγκάστηκαν να ομολογήσουν ότι ο λαός

τουΙσραήλ απέτυχε να αναγνωρίσει το Μεσσία του. Είναι αλήθεια

ότι μερικοί που είδαν τα θαύματά Του Τον είχαν αποκαλέσει Υιό

του Δαβίδ. Τα πλήθη που είχαν τραφεί στη Βηθσαίδά θέλησαν

να Τον ανακηρύξουν βασιλιά του Ισραήλ. Πολλοί ήταν πρόθυμοι

να Τον δεχτούν σαν προφήτη. Για Μεσσία όμως δεν Τον είχαν

δεχτεί.

Ο Ιησούς τώρα υπέβαλε μια δεύτερη ερώτηση που αφορούσε

τους ίδιους τους μαθητές: «Αλλά σείς τίνα Με λέγετε ότι είμαι·»

Ο Πέτρος απάντησε: «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του

ζώντος.»

Από την αρχή ο Πέτρος είχε πιστέψει ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσ-

σίας. Πολλοί άλλοι που είχαν πειστεί από το κήρυγμα του Ιωάννη

του Βαπτιστή και είχαν δεχτεί το Χριστό, άρχισαν να αμφιβάλ-

λουν για την αποστολή του Ιωάννη όταν αυτός φυλακίστηκε και
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θανατώθηκε. Τώρα αμφέβαλλαν ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας τον[387]

οποίο περίμεναν τόσο καιρό. Πολλοί από τους μαθητές περίμεναν

με διακαή επιθυμία να ανεβεί ο Ιησούς στο θρόνο του Δαβίδ. ΄Οταν

διαπίστωσαν ότι δεν είχε καμιά τέτοια πρόθεση, Τον εγκατέλειψαν.

Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του όμως παρέμειναν αφοσιωμένοι σε

Αυτόν. Η ταλαντευόμενη στάση εκείνων που χθες Τον εξυμνούσαν

και σήμερα Τον καταδίκαζαν δεν εξασθένησε την πίστη των αληθι-

νών οπαδών του Σωτήρα. Ο Πέτρος δήλωσε: «Σύ είσαι ο Χριστός,

ο Υιός του Θεού του ζώντος.» Δεν περίμενε να δεί τον Κύριό Του

στεφανωμένο με βασιλικές τιμές, αλλά Τον δέχτηκε ενώ βρίσκον-

ταν μέσα στην ταπείνωσή Του.

Ο Πέτρος είχε εκφράσει την πίστη των δώδεκα. Οι μαθητές απε-

ίχαν πολύ ακόμη από την κατανόηση της αποστολής του Χριστού.

Η αντίδραση και η διαστροφή των πραγμάτων από μερίδα ιερέων

και αρχόντων, παρόλο που δεν μπόρεσαν να τους απομακρύνουν

από το Χριστό, τους έφεραν όμως σε μεγάλη αμηχανία. Δεν έβλε-

παν καθαρά που βάδιζαν. Η επιρροή της ανατροφής που έλαβαν στα

νιάτα τους, η διδασκαλία των ραβίνων, ακόμη και η δύναμη της πα-

ράδοσης, τους εμπόδιζαν στο να διακρίνουν την αλήθεια. Παρόλο

ότι από καιρό σε καιρό φωτίζονταν από τις πολύτιμες ακτίνες του

φωτός που απαύγαζαν από τον Ιησού, συχνά ήταν σαν άνθρωποι

που ψηλαφούν στο σκοτάδι. Εκείνη την ημέρα, πριν ακόμη έρθουν

αντιμέτωποι με τη μεγάλη δοκιμασία της πίστης τους, το ΄Αγιο Πνε-

ύμα τους επισκέφτηκε με δύναμη. Για ένα μικρό διάστημα τα μάτια

τους στράφηκαν από τα «βλεπόμενα» για να ατενίσουν «τα μη βλε-

πόμενα.» (Β” Κορ. 4:18.) Κάτω από την ανθρώπινη μεταμφίεση
διέκριναν τη δόξα του Υιού του Θεού.

Ο Ιησούς απάντησε στον Πέτρο λέγοντας: «Μακάριος είσαι,

Σίμων υιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σοι απεκάλυψε τούτο,

αλλ” ο Πατήρ Μου ο εν τοις ουρανοίς.»
Η αλήθεια την οποία ομολόγησε ο Πέτρος αποτελεί το θεμέλιο

της χριστιανικής πίστης. Αποτελεί αυτό ακριβώς που ο ίδιος ο Χρι-

στός είχε δηλώσει ότι είναι η αιώνια ζωή. Η απόκτηση αυτής της

γνώσης δεν πρόσφερε βάση για τον αυτοδοξασμό. Ούτε η σοφία

ούτε η αγαθότητα του Πέτρου του την αποκάλυψαν. Η ανθρωπότη-

τα δεν μπορεί ποτέ μόνη της να φθάσει σε αυτή την επίγνωση των

θεϊκών στοιχείων. «Ταύτα είναι ως τα ύψη του ουρανού” τι δύνα-
σαι να κάμης· Είναι βαθύτερα του άδουτι δύνασαι να γνωρίσης·»
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(Ιώβ 11:8.) Μόνο το πνεύμα της υιοθεσίας μπορεί να μας αποκα-

λύψει τα βάθη του Θεού, «τα οποία οφθαλμός δεν είδε, και ωτίον [388]

δεν ήκουσε, και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν. Εις ημάς δε

ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του Πνεύματος Αυτού επειδή το Πνε-

ύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού.» (Α Κορ. 2:9, 10.)

«Το απόρρητον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων Αυτόν.»

(Ψαλμ. 25:14.) Και το γεγονός ότι ο Πέτρος διέκρινε τη δόξα του

Χριστού ήταν μια απόδειξη ότι υπήρξε διδακτός του Θεού. (βλέπε

Ιωάν 6:45.) ΄Ω πράγματι, «Μακάριος είσαι, Σίμων υιέ του Ιωνά,

διότι σάρξ και αίμα δεν σοι απεκάλυψε τούτο »

Ο Ιησούς συνέχισε: «Εγώ δε σοι λέγω, ΄Οτι συ είσαι Πέτρος,

και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν Μου και

πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ” αυτής.» Το όνομα Πέτρος
προέρχεται από τη λέξη πέτρα, πέτρα κυλιόμενη. Ο μαθητής αυτός

δεν ήταν η πέτρα [ο βράχος] πάνω στον οποίο η εκκλησία θεμε-

λιώθηκε. Μάλιστα, οι πύλες του ΄Αδη ίσχυσαν εναντίον του όταν

αρνήθηκε τον Κύριό με όρκους και αναθεματισμούς. Η εκκλησία οι-

κοδομήθηκε επάνω σε Εκείνον κατά του οποίου οι πύλες του ΄Αδη

δεν μπορούσαν να ισχύσουν.

Αιώνες πριν από την έλευση του Σωτήρα, ο Μωυσής είχε υπο-

δείξει το Βράχο της σωτηρίας του Ισραήλ. Ο ψαλμωδός είχε ψάλλει:

«η Πέτρα της δυνάμεώς μου.» Ο Ησαΐας είχε γράψει: «Ούτω λέγει

Κύριος ο Θεός Ιδού, θέτω εν τη Σιών θεμέλιον, λίθον εκλεκτόν, έν-

τιμον ακρογωνιαίον, θεμέλιον ασφαλές.» (Δευτ. 32:4, Ψαλμ. 62:7,

Ης. 28:16.) Ο ίδιος ο Πέτρος, γράφοντας με την επιφοίτηση του

Πνεύματος, αποδίδει την προφητεία αυτή στον Ιησού: «Επειδή εγε-

ύθητε ότι αγαθός ο Κύριος. Εις τον οποίον προσερχόμενοι, ως εις

λίθον ζώντα, υπό μεν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένον, παρά δε

τω Θεώ εκλεκτόν, έντιμον, και σεις ως λίθοι ζώντες, οικοδομείσθε

οίκος πνευματικός.» (Α” Πέτρ. 2:3-5.)
«Θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέση παρά το τεθέν, το οπο-

ίον είναι ο Ιησούς Χριστός.» (Α” Κορ. 3:11.) Ο Ιησούς είπε: «Επί
ταύτης της Πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν Μου.» Πα-

ρουσία του Θεού και όλων των ουρανίων υπάρξεων, παρουσία των

αοράτων δυνάμεων του ΄Αδη, ο Χριστός θεμελίωσε την εκκλησία

Του πάνω στο ζώντα Βράχο. Αυτός ο Βράχος είναι ο ΄Ιδιος, το

ίδιο Του το σώμα, το οποίο πληγώθηκε και συντρίφτηκε για μας.



416 Η Ζωη Τοψ Χριστου

Εναντίον της εκκλησίας που κτίστηκε επάνω σε αυτό το θεμέλιο,

οι πύλες του ΄Αδη δεν μπορούν να ντροπιαστούν.

Πόσο αδύναμη παρουσιάζονταν η εκκλησία την εποχή που ο

Χριστός πρόφερε αυτά τα λόγια! Δεν είχε παρά μια χούφτα από

πιστούς εναντίον των οποίων στρέφονταν όλες οι δυνάμεις των[389]

δαιμόνων και η κακία των ανθρώπων. Παρόλα αυτά οι οπαδοί του

Χριστού δεν έπρεπε να φοβούνται. Οικοδομημένοι πάνω στο Βράχο

που ήταν η δύναμή τους δεν διέτρεχαν τον κίνδυνο να ανατραπούν.

Επί έξι χιλιάδες χρόνια η πίστη οικοδομεί πάνω στο Χριστό.

Επί έξι χιλιάδες χρόνια τα θυελλώδη ξεσπάσματα της σατανικής

οργής έχουν επιτεθεί με μανία πάνω στο Βράχο της σωτηρίας μας,

αλλά αυτός μένει ασάλευτος.

Ο Πέτρος είχε εκφράσει μια αλήθεια που αποτελεί το θεμέλιο

της πίστης της εκκλησίας και για αυτό ο Χριστός τον τίμησε στην

περίπτωση αυτή σαν αντιπρόσωπο ολόκληρου του σώματος των

πιστών. «Και θέλω σοι δώσει,» είπε, «τα κλειδία της βασιλείας των

ουρανών και ότι αν δέσης επί της γής, θέλει είσθαι δεδεμένον εν

τοις ουρανοίςκαι ότι αν λύσης επί της γής, θέλει είσθαι λελυμένον

εν τοις ουρανοίς»

«Τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών» είναι τα λόγια του Χρι-

στού. ΄Ολα τα λόγια της Αγίας Γραφής είναι δικά Του και συμπερι-

λαμβάνονται στην έκφραση αυτή. Αυτά τα λόγια έχουν τη δύναμη

να ανοίγουν και να κλείνουν τον Ουρανό. Αναφέρουν τους όρους με

τους οποίους οι άνθρωποι γίνονται δεκτοί ή απορρίπτονται. ΄Ετσι,

το έργο αυτών που κηρύττουν το λόγο του Θεού είναι οσμή ζωής

για ζωή ή θανάτου για θάνατο. Τα αποτελέσματα της αποστο-λής

τους είναι αιώνια.

Ο Σωτήρας δεν εμπιστεύθηκε το έργο του Ευαγγελίου στον

Πέτρο ατομικά. Σε μια περίπτωση τα ερχόμενα χρόνια, επαναλαμ-

βάνοντας τα λόγια που είπε στον Πέτρο, τα αποδίδει κατευθείαν

στην εκκλησία. Ουσιαστικά τα ίδια λόγια απευθύνθηκαν στους

δώδεκα, σαν σε αντιπροσώπους του σώματος των πιστών. Αν ο

Ιησούς είχε εξουσιοδοτήσει ιδιαίτερα ένα μαθητή πάνω από όλους

τους άλλους, δεν θα τους βρίσκαμε τόσο συχνά να διαπληκτίζονται

ποιός από αυτούς ήταν ο μεγαλύτερος. Θα είχαν υποταχθεί στο

θέλημα του Κυρίου τους και θα τιμούσαν εκείνον που Αυτός είχε

εκλέξει.
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Αντί να υποδείξει έναν για να είναι επικεφαλής των άλλων, ο

Χριστός είπε στους μαθητές: «Σείς όμως μη ονομασθήτε Ραββί. .

. . Μηδέ ονομασθήτε καθηγηταί διότι είς είναι ο καθηγητής σας, ο

Χριστός.» (Ματθ. 23:8, 10.)

«Η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός.» Ο Θεός «πάντα

υπέταξεν υπό τους πόδας Αυτού [του Χριστού] και έδωκεν Αυτόν

κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την εκκλησίαν, ήτις είναι το σώμα Αυ-

τού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσι πληρούντος.» (Α” Κορ. 11:3,
Εφες. 1:22, 23.) Η εκκλησία είναι οικοδομημένη πάνω στο Χριστό [390]

ο οποίος αποτελεί το θεμέλιό της. Οφείλει να υπακούει στο Χριστό

ως κεφαλή της. Δεν πρέπει να εξαρτάται από άνθρωπο ή να ελέγ-

χεται από άνθρωπο. Πολλοί ισχυρίζονται ότι μια εμπιστευτική θέση

στην εκκλησία τους δίνει την εξουσία να υπαγορεύουν τι πρέπει να

πιστεύουν και να κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό τον ισχυρισμό

δεν τον εγκρίνει ο Θεός. Ο Σωτήρας διακηρύττει: «Πάντες δε σείς

είσθε αδελφοί.» ΄Ολοι είναι εκτεθειμένοι στον πειρασμό και υποκε-

ίμενοι σε λάθη. Δεν μπορούμε να εξαρτούμε την καθοδήγησή μας

από μια θνητή ύπαρξη. Ο Βράχος της πίστης είναι η ζωντανή πα-

ρουσία του Χριστού στην εκκλησία. Από αυτό το Βράχο μπορεί να

εξαρτηθεί και ο πιο αδύνατος. Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι είναι

οι δυνατότεροι, θα αποδειχθούν οι πιο αδύνατοι αν την ικανότητά

τους δεν την εξαρτούν από το Χριστό. «Επικατάρατος ο άνθρωπος,

όστις ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνει σάρκα βραχίονα αυτού.» Ο

Κύριος «είναι ο Βράχος τα έργα Αυτού είναι τέλεια.» «Μακάριοι

πάντες οι πεποιθότες επ” Αυτόν.» (Ιερ. 17:5, Δευτ. 32:4, Ψαλμ.
2:12.)

Μετά από την ομολογία του Πέτρου, ο Ιησούς ζήτησε από τους

μαθητές Του να μη πουν σε κανένα ότι Αυτός ήταν ο Χριστός. Αυτό

το ζήτησε βλέποντας την αποφασιστική αντίδραση των γραμματέων

και Φαρισαίων. Ωστόσο υπάρχει άλλος ένας λόγος. Ο λαός και

οι μαθητές, είχαν μια τόσο εσφαλμένη αντίληψη για το Μεσσία,

ώστε μια δημόσια ανακοίνωση αναφερόμενη σε Αυτόν δεν θα τους

βοηθούσε να σχηματίσουν ορθή γνώμη για το χαρακτήρα Του ή

για το έργο Του. Αλλά μέρα με τη μέρα τους αποκαλύπτονταν

ως Σωτήρας, επιθυμώντας με αυτό τον τρόπο να τους κάνει να

συλλάβουν την πραγματική έννοια του εαυτού Του ως Μεσσία.

Ακόμη οι μαθητές περίμεναν ότι ο Χριστός θα βασίλευε σαν

ένας επίγειος άρχοντας. Αν και τόσο καιρό τους είχε αποκρύψει
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τα σχέδιά Του, πίστευαν ότι δεν θα έμενε πάντοτε στη φτώχεια

και στην αφάνεια. Πλησίαζε ο καιρός που θα ίδρυε τη βασιλεία

Του. Ούτε καν περνούσε από το νου των μαθητών η σκέψη ότι το

μίσος των ιερέων και ραβίνων δεν μπορούσε να κατευναστεί, ότι ο

Χριστός θα απορρίπτονταν από το ίδιο Του το έθνος, θα καταδι-

κάζονταν σαν απατεώνας και θα σταυρώνονταν σαν κακοποιός. Η

ώρα των δυνάμεων του σκότους πλησίαζε και ο Ιησούς έπρεπε να

αποκαλύψει στους μαθητές Του τον αγώνα που θα αντιμετώπιζαν.

Η προοπτική της δοκιμασίας τους Του προξενούσε λύπη.

Μέχρι στιγμής είχε αποφύγει να τους γνωστοποιήσει οτιδήποτε

σχετικά με τα πάθη και το θάνατό Του. Στη συζήτησή Του με[391]

το Νικόδημο είχε πει: «Καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη

ερήμω, ούτω πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου δια να μη

απολεσθή πάς ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.»

(Ιωάν. 3:14, 15.) Οι μαθητές δεν το άκουσαν αυτό αλλά και αν το

είχαν ακούσει, δεν θα το καταλάβαιναν. Επειδή είχαν μείνει μαζί

Του, είχαν ακούσει τα λόγια Του και είχαν δει τα έργα Του παρά

την άσημη φύση του περιβάλλοντος Του και την αντίσταση των

ιερέων και του λαού, μπορούσαν να μαρτυρήσουν μαζί με τον Πέτρο:

«Σύ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος.» Τώρα όμως είχε φτάσει η

ώρα να σηκωθεί η αυλαία που έκρυβε το μέλλον. «Από τότε ήρχισεν

ο Ιησούς να δεικνύη εις τους μαθητάς Αυτού, ότι έπρεπε να υπάγη

εις τα Ιεροσόλυμα, και να πάθη πολλά από των πρεσβυτέρων και

αρχιερέων και γραμματέων, και να θανατωθή, και την τρίτην ημέραν

να αναστηθή.»

Οι μαθητές άκουγαν άφωνοι από τη λύπη και την κατάπληξη.

Ο Χριστός είχε δεχθεί την αναγνώριση του Πέτρου για Αυτόν ως

Υιό του Θεού. Αυτά όμως τα λόγια Του που μιλούσαν για τα πάθη

και το θάνατό Του τους ήταν ακατανόητα. Ο Πέτρος δεν μπόρεσε

να μη μιλήσει. ΄Επιασε τον Κύριό Του και σαν να προσπαθούσε

να Τον αποτραβήξει από την επικείμενη καταδίκη Του, φώναξε:

«Γενού ίλεως εις Σεαυτόν, Κύριεδεν θέλει γίνει τούτο εις Σε.»

Ο Πέτρος αγαπούσε τον Κύριό Του, αλλά ο Ιησούς δεν τον

παίνεψε που εκδήλωσε έτσι την επιθυμία του να Τον προστατεύσει

από τα πάθη. Τα λόγια του Πέτρου δεν ήταν εκείνα που θα βοηθο-

ύσαν και θα ανακούφιζαν τον Ιησού στη μεγάλη δοκιμασία που Τον

περίμενε. Δεν συμφωνούσαν με το σκοπό της χάρης του Θεού πρός

το χαμένο κόσμο, ούτε και με το μάθημα της αυτοθυσίας που ήρθε
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να διδάξει ο Ιησούς με το παράδειγμά Του. Ο Πέτρος δεν επιθυμο-

ύσε να δει το σταυρό στο έργο του Χριστού. Η εντύπωση που τα

λόγια του μπορούσαν να κάνουν ήταν εντελώς αντίθετη από εκείνη

που επιθυμούσε ο Χριστός να προξενήσει στη σκέψη των οπαδών

Του. Για αυτό και ο Σωτήρας προέβη σε μια από τις αυστηρότερες

επιτιμήσεις που βγήκαν ποτέ από τα χείλη Του: « ΄Υπαγε οπίσω

Μου, Σατανά, σκάνδαλόν Μου είσαιδιότι δεν φρονείς τα του Θεού

αλλά τα των ανθρώπων »

Ο Σατανάς προσπαθούσε να αποθαρρύνει τον Ιησού και να Τον

αποτρέψει από την αποστολή Του και μέσα στην τυφλή αγάπη του,

ο Πέτρος έγινε η φωνή του πειρασμού. Ο άρχοντας του κακού

ήταν ο εμπνευστής αυτής της σκέψης. Αυτός υποκίνησε εκείνη την

αυθόρμητη παράκληση του Πέτρου. Στην έρημο, ο Σατανάς είχε [392]

προσφέρει στο Χριστό την εξουσία όλου του κόσμου με τον όρο

ότι θα εγκατέλειπε το δρόμο της ταπείνωσης και της θυσίας. Τώρα

παρουσίαζε τον ίδιο πειρασμό στο μαθητή του Χριστού. Προσπα-

θούσε να προσηλώσει το βλέμμα του Πέτρου στις επίγειες δόξες,

ώστε να μην δει το σταυρό τον οποίο ο Ιησούς επιθυμούσε να

στρέψει την προσοχή του. Μέσω του Πέτρου, ο Σατανάς προσπα-

θούσε να υποβάλει και πάλι τον Ιησού στην πίεση του πειρασμού.

Ο Σωτήρας δεν έδωσε προσοχή. Οι σκέψεις Του ήταν στραμμένες

στο μαθητή Του. Ο Σατανάς είχε παρέμβει ανάμεσα στον Πέτρο

και στον Κύριό του, ώστε η καρδιά του μαθητή να μη συγκινηθε-

ί από την εικόνα της ταπείνωσης του Χριστού για χάρη του. Τα

λόγια του Χριστού δεν απευθύνονταν στον Πέτρο, αλλά σε εκε-

ίνον ο οποίος προσπαθούσε να τον χωρίσει από το Λυτρωτή του.

«΄Υπαγε οπίσω Μου, Σατανά.» «Μη εξακολουθείς να παρεμβαίνεις

ανάμεσα σε Μένα και στον πλανημένο δούλο Μου. ΄Αφησέ Με να

έρθω πρόσωπο προς πρόσωπο με τον Πέτρο για να του αποκαλύψω

το μυστήριο της αγάπης Μου.»

΄Ηταν ένα πικρό μάθημα για τον Πέτρο που το έμαθε αλλά με

μεγάλη καθυστέρηση. ΟΠέτρος έπρεπε να μάθει ότι ο δρόμος του

Χριστού πάνω στη Γή διέρχεται από την αγωνία και την ταπείνωση.

Από φόβο ο Πέτρος στράφηκε να συντροφεύσει τον Κύριό του

στα πάθη. Μέσα στη φλόγα του καμινιού θα μάθαινε τις ευλογίες

τους. Πολύ αργότερα, όταν το γεροδεμένο σώμα του είχε κυρτώσει

από το βάρος του χρόνου και του μόχθου, έγραφε: «Αγαπητοί, μη

παραξενεύεσθε δια τον βασανισμόν τον γινόμενον εις εσάς πρός



420 Η Ζωη Τοψ Χριστου

δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινεν εις εσάς παράδοξόν τι αλλά καθότι

είσθε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, ίνα και όταν

η δόξα Αυτού φανερωθή, χαρήτε αγαλλιώμενοι.» (Α” Πέτρ. 4:12,
13.)

Στο σημείο αυτό ο Ιησούς άρχισε να εξηγεί στους μαθητές Του

ότι η δική Του ζωή της αυταπάρνησης θα τους χρησίμευε σαν πα-

ράδειγμα της ζωής που έπρεπε να διάγουν. Καλώντας γύρω Του

τους μαθητές και εκείνους που ακόμη βρίσκονταν σιμά τους, ε-

ίπε: «Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω Μου, ας απαρνηθή εαυτόν, και

ας σηκώση τον σταυρόν αυτού, και ας Με ακολουθή» Ο σταυρός

σχετίζονταν με τη δύναμη της Ρώμης. ΄Ηταν το όργανο της πιο

σκληρής και ατιμωτικής θανατικής μεθόδου. Οι πιο απεχθείς εγ-

κληματίες ήταν υποχρεωμένοι να μεταφέρουν το σταυρό στον τόπο

της εκτέλεσης. Συχνά, τη στιγμή που τον τοποθετούσαν οι δήμιοι

πάνω στους ώμους των καταδίκων, οι τελευταίοι αντιστέκονταν με

απεγνωσμένες βίαιες προσπάθειες, μέχρι να τους καταβάλουν και[393]

νατους δέσουν επάνω τους το όργανο του μαρτυρίου. Ο Ιησούς

ζητάει από τους οπαδούς Του να σηκώσουν μόνοι τους το σταυρό

και να Τον ακολουθήσουν. Για τους μαθητές τα λόγια αυτά, αν και

τα καταλάβαιναν λίγο, σήμαιναν υποταγή στην πιο πικρή ταπείνω-

ση, υποταγή μέχρι θανάτου χάρη του Χριστού. Τελειότερη εικόνα

αυταπάρνησης δεν θα μπορούσε ο Σωτήρας να δώσει με τα λόγια

Του. ΄Ολα αυτά Εκείνος τα είχε δεχθεί για χάρη τους. Ο Ιησούς

δεν θεωρούσε τον Ουρανό επιθυμητό τόπο, όσο εμείς ήμασταν κα-

ταδικασμένοι στην απώλεια. ΄Αφησε τις ουράνιες αυλές για μια ζωή

προσβολών και ύβρεων και ένα επώδυνο θάνατο. Εκείνος που ήταν

πλούσιος σε ανυπολόγιστους ουράνιους θησαυρούς έγινε φτωχός

για να πλουτίσουμε εμείς με τη δική Τουφτώχεια. Πρέπει να ακο-

λουθήσουμε το μονοπάτι που Εκείνος ακολούθησε.

Αγάπη για τις ψυχές για τις οποίες ο Χριστός πέθανε, σημαίνει

σταύρωση του «εγώ». ΄Οποιος είναι παιδί του Θεού, από εδώ και

πέρα πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του σαν ένα κρίκο της αλυσίδας

που κατέβηκε από τον Ουρανό για να σώσει τον κόσμο. Πρέπει

επίσης να θεωρεί πως είναι ένα με το Χριστό στο σχέδιο του ελέους

και να προχωρεί μαζί Του με σκοπό να αναζητήσει και να σώσει

το απολωλός. Ο Χριστιανός ας θυμάται πάντοτε ότι έχει αφιερώσει

τον εαυτό του στο Θεό και ότι με το χαρακτήρα του πρέπει να

αποκαλύπτει το Χριστό στον κόσμο. Η αυτοθυσία, η συμπάθεια
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και η αγάπη που εκδηλώθηκαν στη ζωή του Χριστού πρέπει να

παρουσιάζονται και πάλι στη ζωή του εργάτη του Θεού.

«΄Οστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν

και όστις απολέσει την ζωήν αυτού ένεκεν Εμού και του ευαγ-

γελίου, ούτος θέλει σώσει αυτήν.» Ο εγωισμός ισοδυναμεί με το

θάνατο. Κανένα όργανο του σώματος δεν θα μπορούσε να ζήσει

αν λειτουργούσε μόνο για τον εαυτό του. Η καρδιά, αν σταματούσε

να στέλνει το ζωογόνο αίμα στα χέρια ή στο κεφάλι, γρήγορα θα

έχανε τη δύναμή της. ΄Οπως το ζωογόνο αίμα μας, έτσι και η αγάπη

του Χριστού διαχέεται σε όλα τα μέλη του μυστηριακού σώματός

Του. Αποτελούμε ο ένας μέλη του άλλου και η ψυχή που αρνείται

να μεταδίδει, τελικά θα απολεστεί. Τότε, όπως είπε ο Χριστός, «Τι

ωφελείται ο άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλον κερδίση, την δε ψυ-

χήν αυτού ζημιωθή· ή τι θέλει δώσει άνθρωπος, εις ανταλλαγήν της

ψυχής αυτού·»

Πέρα από τη φτώχεια και την ταπείνωση του παρόντος, υπέδει-

ξε στους μαθητές την ένδοξη παρουσία Του, όχι με τη λαμπρότητα [394]

ενός επιγείου θρόνου, αλλά με τη δόξα του Θεού και των επου-

ρανίων δυνάμεων. «Και τότε,» είπε,« θέλει αποδώσει εις έκαστον

κατά τας πράξεις αυτού.» Για να τους ενθαρρύνει, έδωσε την α-

κόλουθη υπόσχεση: «Αληθώς σας λέγω, είναι τινές εκ των εδώ

ισταμένων, οίτινες δεν θέλουσι γευθή θάνατον, εωσού ίδωσι τον

Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία Αυτού» Οι μαθητές

δεν κατάλαβαν τα λόγια Του. Η δόξα τους φαίνονταν πολύ μακρινή.

Τα μάτια τους είχαν προσηλωθεί στην πλησιέστερη εικόνα, στην ε-

πίγεια ζωή της φτώχειας, της ταπείνωσης και των θλίψεων. ΄Επρεπε

να εγκαταλείψουν τις λαμπρές προσδοκίες που είχαν για τη μεσσια-

νική βασιλεία· Δεν θα έβλεπαν τον Κύριό τους να ανέρχεται στο

θρόνο του Δαβίδ· ΄Ηταν δυνατό ο Χριστός να εξακολουθούσε να

ζει σαν ένας ταπεινός και άστεγος περιπλανώμενος για να περιφρο-

νηθεί, να απορριφθεί και να θανατωθεί στο τέλος· Η λύπη έσφιγγε

τις καρδιές τους γιατί αγαπούσαν τον Κύριό τους. Η αμφιβολία βα-

σάνιζε επιπλέον το μυαλό τους, γιατί ήταν ακατανόητο ο Υιός του

Θεού να υποστεί μια τέτοια σκληρή ταπείνωση. Διερωτώνται γιατί

πήγαινε με τόση προθυμία στην Ιερουσαλήμ για να δεχτεί τη με-

ταχείρισητην οποία τους είπε ότι θα υποβαλλόταν. Πως μπορούσε

να υποκύψει σε μια τέτοια τύχη και να τους εγκαταλείψει σε ένα
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σκοτάδι πυκνότερο ακόμη από εκείνο στο οποίο ψηλαφούσαν πριν

να τους αποκαλυφτεί·

Στην περιοχή της Καισαρείας του Φιλίππου, ο Χριστός ήταν

έξω από τη δικαιοδοσία του Ηρώδη και του Καϊάφα, σκέπτονταν οι

μαθητές. Δεν είχε τίποτε να φοβηθεί από το μίσος των Εβραίων

ή από τη δύναμη των Ρωμαίων. Γιατί δεν εργάζονταν εκεί, μακριά

από τους Φαρισαίους· Γιατί έπρεπε να παραδοθεί στο θάνατο· Αν

έπρεπε να πεθάνει, πως μπορούσε η βασιλεία Του να ιδρυθεί τόσο

στερεά ώστε οι πύλες του ΄Αδη να μη ισχύουν σε αυτή· Πραγμα-τικά

αυτό ήταν για τους μαθητές ένα μυστήριο.

Ακόμη και εκείνη την ώρα οδοιπορούσαν κατά μήκος της ακτής

της θάλασσας της Γαλιλαίας, κατευθυνόμενοι πρός εκείνη την πόλη

που όλες οι ελπίδες τους θα κατέρρεαν. Δεν τολμούσαν να δια-

μαρτυρηθούν κατευθείαν στο Χριστό αλλά λυπημένοι συζητούσαν

χαμηλόφωνα σχετικά με την εξέλιξη του μέλλοντος. Μέσα σε όλα

αυτά τα ερωτηματικά έμεναν προσκολλημένοι στη σκέψη ότι ίσως

ένα απροσδόκητο περιστατικό θα μπορούσε να ανατρέψει την κα-

ταδίκη που φαίνονταν να περιμένει τον Κύριό τους. ΄Ετσι κύλησαν

έξι ατέλειωτες, σκοτεινές μέρες μέσα στη λύπη, στην αμφιβολία,

στην ελπίδα και στο φόβο.[395]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 17:1-8,

Μάρκ. 9:2-8, Λουκ. 9:28-36.

Πλησιάζει να σουρουπώσει την ώρα που ο Ιησούς καλεί κοντά

Του τρείς από τους μαθητές Του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον

Ιωάννη.Τους οδηγεί ανάμεσα από τα λιβάδια, σε ένα ανώμαλο ανη-

φορικό μονοπάτι πρός μια ερημική βουνοπλαγιά. Ο Σωτήρας και οι

μαθητές Του είχαν περάσει την ημέρα ταξιδεύοντας και διδάσκον-

τας. ΄Ετσι, το σκαρφάλωμα του βουνού τους κάνει να νοιώθουν

περισσότερο την κούραση. Ο Χριστός είχε αφαιρέσει βάρη πνευμα-

τικά και σωματικά από πολλούς δυστυχισμένους ανθρώπους. Είχε

δώσει το σκίρτημα της ζωής στα εξασθενημένα σώματά τους, αλλά

και Αυτός περιβεβλημένος την ανθρώπινη φύση, κουράζεται όπως

και οι μαθητές Του από την ανηφοριά.

Οι τελευταίες ακτίνες του ΄Ηλιου παιγνιδίζουν ακόμη στη βου-

νοκορφή και χρυσώνουν το μονοπάτι τους με μια αναλαμπή που

αργοσβήνει. Σύντομα το φώς χάνεται από τους λόφους και τις πε-

διάδες, ο ΄Ηλιος εξαφανίζεται πίσω από το δυτικό ορίζοντα και οι

μονήρεις οδοιπόροι βυθίζονται στο σκοτάδι της νύχτας. Το σκοτάδι

που τους περιβάλλει φαίνεται να συμφωνεί με τη θλίψη της ζωής

τους που άρχισε να καλύπτεται από πυκνά σύννεφα.

Οι μαθητές δεν τολμούν να ρωτήσουν το Χριστό που πηγαίνει

ούτε και για ποιο σκοπό. Συχνά περνούσε ολόκληρες νύχτες στα

βουνά, προσευχόμενος. Εκείνος το χέρι του οποίου διαμόρφωσε

τα βουνά και τις κοιλάδες, αισθάνεται άνετα μέσα στη φύση και

απολαμβάνει τη γαλήνη της. Οι μαθητές ακολουθούν όπου ο Ιησούς

τους οδηγεί. Απορούν όμως γιατί ο Κύριός τους οδηγεί σε αυτή την

κοπιαστική ανεβασιά, ενώ εκείνοι και Αυτός ο ΄Ιδιος έχουν ανάγκη

από ανάπαυση.

Κάποια στιγμή ο Χριστός τους λέει ότι δεν θα προχωρήσουν πε-

ρισσότερο. Απομακρυσμένος λιγάκι από αυτούς, ο ΄Ανθρωπος των

Θλίψεων ικετεύει «μετά κραυγής και δακρύων.» Προσεύχεται για [396]

δύναμη ώστε να αντέξει στη δοκιμασία που θα υποστεί για χάρη

423
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της ανθρωπότητας. Πρέπει να στηριχτεί εκ νέου στην Παντοδυνα-

μία του Θεού, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να ατενίσει το μέλλον.

Φανερώνει τη λαχτάρα της ψυχής Του για τους μαθητές, ελπίζον-

τας να μη τους εγκαταλείψει η πίστη τους την ώρα των δυνάμεων

του σκότους. Καθώς είναι γονατιστός, το σώμα Του νοτίζεται από

τη δροσιά, αλλά Αυτός δεν το προσέχει. Πυκνές οι σκιέςσυγκεν-

τρώνονται γύρω Του αλλά Αυτός δεν βλέπει το σκοτάδι. Οι ώρες

αργοκυλούν. Στην αρχή οι μαθητές ενώνουν τις προσευχές τους

με τις δικές Του με ειλικρινή αφοσίωση. ΄Επειτα από λίγο όμως

αποκαμωμένοι από την κούραση και παρότι προσπαθούν να διατη-

ρήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον τους, αποκοιμούνται. Ο Ιησούς τους

είχε μιλήσει για τα πάθη Του. Τους είχε πάρει κοντά Του για να

προσευχηθούν μαζί Του. Ακόμη και αυτή την ώρα προσεύχεται για

αυτούς. Ο Σωτήρας πρόσεξε τη θλίψη των μαθητών Του και ήθε-

λε να τη μετριάσει δίνοντάς τους τη βεβαιότητα ότι η πίστη τους

δεν ήταν μάταιη. Από τους δώδεκα, δεν ήταν όλοι τους σε θέση να

δεχθούν την αποκάλυψη στην οποία επιθυμεί να προβεί. Εξέλεξε

μόνο τους τρείς που θα ήταν και μάρτυρες της αγωνίας Του στη

Γεθσημανή για να είναι μαζί Του στο βουνό. Την ώρα αυτή, η έν-

θερμη παράκλησή Του είναι να τους αποκαλυφτεί σε κάποια της

μορφή η δόξα που είχε κοντά στον Πατέρα πριν γίνει ο κόσμος,

ώστε να παρουσιαστεί η βασιλεία Του στα ανθρώπινα μάτια και

οι μαθητές να λάβουν δύναμη για να την ατενίσουν. Παρακαλεί να

τους δοθεί μια ένδειξη της θεότητάς Του που να τους ενισχύσει

στην ώρα της υπέρτατης αγωνίας, όταν θα ήξεραν ότι Αυτός είναι

πράγματι ο Υιός του Θεού και ότι ο επώδυνος θάνατος αποτελεί

μέρος του απολυτρωτικού σχεδίου.

Η προσευχή Του εισακούεται. Ενώ γονατιστός σκύβει ταπει-

νά πάνω στο σκληρό έδαφος, ανοίγονταιξαφνικά οι Ουρανοί και οι

χρυσές πύλες της πόλης του Θεού ανοίγουν διάπλατα. Μια άγια

ακτινοβολία κατεβαίνει πάνω στο βουνό και περιβάλλει τη μορφή

του Σωτήρα. Η θεότητα αστράφτει μέσα από την ανθρωπότητα και

συναντά την ερχόμενη από τον Ουρανό δόξα. Ο Χριστός αναση-

κώνεται από τη στάση της προσευχής και ορθώνεται τώρα με θεϊκή

μεγαλοπρέπεια. Η αγωνία της ψυχής Του έχει φύγει. Η όψη Του

λάμπει «ως ο ήλιος» και τα ενδύματά Του γίνονται «λευκά ως το

φώς»
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Οι μαθητές καθώς ξυπνούν, αντικρίζουν το βουνό κατάφωτο

από το κύμα της δόξας. Φοβισμένοι και σαστισμένοι παρατηρούν [397]

τη μορφή του Κυρίου τους που ακτινοβολεί. ΄Οταν τα μάτια τους

συνηθίζουν στο θαυμάσιο εκείνο φώς, διακρίνουν ότι ο Ιησούς δεν

είναι μόνος. Δίπλα Του βρίσκονται δύο ουράνιες υπάρξεις που συ-

ζητούν εμπιστευτικά μαζί Του. Είναι ο Μωυσής, ο οποίος επάνω

στο όρος Σινά είχε μιλήσει με το Θεό. Επίσης βρίσκεται εκεί και ο

Ηλίας στον οποίο είχε χορηγηθεί το εξαιρετικό προνόμιο που κανε-

ίς άλλος απόγονος του Αδάμ δεν είχε απολαύσει.Δεν είχε υποστεί

ποτέ το θάνατο.

Δεκαπέντε αιώνες πριν, είχε σταθεί ο Μωυσής πάνω στο όρος

Φασγά, αγναντεύοντας τη Γή της Επαγγελίας. Εξαιτίας της αμαρ-

τίας του στη Μεριβά δεν του επετράπη η είσοδος σε αυτή. Δεν

απήλαυσε τη χαρά να οδηγήσει τα στρατεύματα του Ισραήλ στην

κληρονομιά των πατέρων τους. Η εναγώνια προσευχή του, «Ας

διαβώ, δέομαι, και ας ίδω την γήν την αγαθήν, την πέραν του Ιορ-

δάνου, εκείνο το όρος το αγαθόν, και τον Λίβανον.» (Δευτ. 3:25),

δεν εισακούστηκε. Η ελπίδα του που επί σαράντα χρόνια φώτιζε τα

σκοτάδια των περιπλανήσεων στην έρημο, δεν επρόκειτο να πραγ-

ματοποιηθεί. Οι επώδυνοι κόποι και μόχθοι τόσων ετών κατέληξαν

σε ένα μνήμα μέσα την ερημιά. Αλλά ο δυνάμενος «υπεκπερισσού

να κάμη υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν» (Εφες. 3:20), απάν-

τησε με αυτή τη γενναιοδωρία στην προσευχή του δούλου Του. Ο

Μωυσής γεύτηκε το κράτος του θανάτου, αλλά δεν επρόκειτο να

μείνει στον τάφο. Ο ΄Ιδιος ο Χριστός τον κάλεσε στη ζωή. Ο Σα-

τανάς, ο πειράζων, είχε διεκδικήσει το σώμα του Μωυσή εξαιτίας

της αμαρτίας του. Ο Σωτήρας Χριστός τον ανέστησε από τον τάφο.

(ιδέ Ιούδα 9.)

Ο Μωυσής επάνω στο όρος της μεταμόρφωσης ήταν μάρτυ-

ρας της νίκης του Χριστού κατά της αμαρτίας και του θανάτου.

Αντιπροσώπευε εκείνους που θα βγουν από τον τάφο κατά την

ανάσταση των δικαίων. Ο Ηλίας, ο οποίος είχε μεταφερθεί στον

Ουρανό χωρίς να γευτεί θάνατο, αντιπροσώπευε εκείνους οι οποίοι

θα μεταμορφωθούν «εν μια στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη

σάλπιγγι,» όταν «το φθαρτόν τούτο ενδυθή αφθαρσίαν και το θνη-

τόν τούτο ενδυθή αθανασίαν.» (Α” Κορ. 15:52-53.) Ο Ιησούς ήταν
περιβεβλημένος με τη δόξα του Ουρανού, όπως θα εμφανιστεί όταν

θα έρθει «εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας Αυ-
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τόν δια σωτηρίαν,» διότι θα «έλθη εν τη δόξη του Πατρός Αυτού

μετά των αγγέλων Αυτού.» (Εβρ. 9:28, Μάρκ. 8:38.) Η υπόσχεση

του Σωτήρα στους μαθητές είχε τώρα εκπληρωθεί. Εκεί, πάνω στο

βουνό, η μέλλουσα βασιλεία της δόξας τους παρουσιάζεται σε μι-

κρογραφία. — Ο Χριστός Βασιλιάς, ο Μωυσής αντιπρόσωπος των[398]

αναστηθέντων αγίων και ο Ηλίας των μεταμορφωμένων αγίων.

Οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν ακόμη τη σκηνή, αλλά χαίρονται

που ο υπομονητικός,ταπεινός και πράος τους Δάσκαλος, αφού είχε

περιπλανηθεί εδώ και εκεί ξένος και απροστάτευτος, απολάμβανε

πλέοντα σεβασμό των τιμημένων ουρανίων υπάρξεων. Σκέπτονται

ότι ο Ηλίας είχε έρθει για να αναγγείλει την ηγεμονία του Μεσσία

και ότι η βασιλεία του Χριστού πλησίαζε να εγκαθιδρυθεί στη Γή.

Η ανάμνηση του φόβου και της απογοήτευσης φαίνεται να εξαφα-

νίζεται για πάντα. Λαχταρούν να παραμείνουν εδώ, στο σημείο όπου

αποκαλύφθηκε η δόξα του Θεού. Ο Πέτρος αναφωνεί: «Κύριε, κα-

λόν είναι να ήμεθα εδώ εάν θέλης, να κάμωμεν εδώ τρείς σκηνάς,

δια Σέ μίαν, και δια τον Μωυσήν μίαν, και μίαν δια τον Ηλίαν.» Οι

μαθητές είχαν την πεποίθηση ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας είχαν στα-

λεί για να προστατεύσουν τον Κύριό τους, και να εγκαθιδρύσουν

τη βασιλική Του κυριότητα.

Πριν από το στέμμα όμως προηγείται ο σταυρός. Το θέμα της

συνομιλίας τους με τον Ιησού δεν είναι η ανάληψη του θρόνουαπό το

Χριστό, αλλά ο θάνατός Του που θα συνέβαινε στην Ιερουσαλήμ.

Φέρνοντας την αδυναμία της ανθρωπότητας και συναισθανόμενος

τη θλίψη και την αμαρτία της, ο Χριστός βάδισε μόνος Του ανάμεσα

στους ανθρώπους. Προσεγγίζοντας τη σκιά της επερχόμενης δοκι-

μασίας, ένοιωθε μια μεγάλη πνευματική αποξένωση σε ένα κόσμο

που δεν Τον γνώρισεποτέ. Ούτε και ακόμη οι αγαπημένοι Του μα-

θητές, απορροφημένοι από τις δικές τους αμφιβολίες, θλίψεις και

φιλόδοξες ελπίδες, δεν είχαν καταλάβει τη μυστηριακή φύση της

αποστολής Του. Είχε ζήσει μέσα στην αγάπη και στη φιλία του

Ουρανού. Εδώ όμως, στον κόσμο τον οποίο ο ίδιος είχε δημιουρ-

γήσει, ήταν εντελώς μόνος. Τώρα ο Ουρανός είχε στείλει τους

απεσταλμένους Του στον Ιησού. Δεν είχε στείλει αγγέλους, αλλά

ανθρώπους που είχαν δοκιμάσει βάσανα και θλίψεις και που μπορο-

ύσαν να βοηθήσουν το Σωτήρα στη δοκιμασία της επίγειας ζωής

Του. Ο Μωυσής και ο Ηλίας υπήρξαν συνεργάτες του Χριστού.

Είχαν συμμεριστεί τη βαθιά επιθυμία Του για τη σωτηρία των αν-
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θρώπων. Ο Μωυσής είχε ικετεύσει για τον λαό του Ισραήλ: «Πλήν

τώρα εάν συγχωρήσης την αμαρτίαν αυτών . . . ει δε μή, εξάλει-

ψον με δέομαι, εκ της βίβλου Σου την οποίαν έγραψας.» (΄Εξοδ.

32:32.) Ο Ηλίας είχε γευτεί την πνευματική απομόνωση όταν τα

τριάμισι χρόνια της πείνας σήκωσε το φορτίο του μίσους και της

θλίψης του έθνους του. Μόνος του είχε σταθεί με το μέρος του

Θεού στο βουνό, τον Κάρμηλο Μόνος του είχε καταφύγει στην ε- [399]

ρημιά κυριευμένος από την αγωνία και την απόγνωση. Οι άνθρωποι

αυτοί είχαν προτιμηθεί από όλους τους αγγέλους που περιβάλλουν

το θρόνο του Θεού για να έρθουν να μιλήσουν με το Χριστό για

τις σκηνές των παθών Του και να Τον παρηγορήσουν, διαβεβαι-

ώνοντάς Τον για τη συμπαράσταση του Ουρανού. Η ελπίδα του

κόσμου, η σωτηρία κάθε ανθρώπινης ύπαρξης, αποτελούσε το θέμα

της συνομιλίας τους.

Επειδή είχαν αφεθεί να κυριευθούν από τον ύπνο, οι μαθητές

μπόρεσαν να ξεδιαλέξουν ελάχιστα από τα λόγια που αντάλλαξε ο

Χριστός με τους ουράνιους απεσταλμένους. Επειδή δεν κατόρθω-

σαν να ξυπνήσουν και να προσευχηθούν έχασαν αυτά που ο Θεός

επιθυμούσε να τους δώσει: να εξοικειωθούν με τα πάθη του Χρι-

στού και τη δόξα που θα επακολουθούσε. ΄Εχασαν την ευλογία που

θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν για τον εαυτό τους αν συμμερίζον-

ταν την αυτοθυσία Του. Πόσο δύσπιστοι ήταν οι μαθητές ώστε να

πιστέψουν και πόσο ελάχιστα εκτιμούσαν το θησαυρό με τον οποίο

ο Ουρανός στόχευε να τους πλουτίσει!

Παρόλα αυτά δέχτηκαν ένα μεγάλο φώς. Βεβαιώθηκαν ότι ο-

λόκληρος ο Ουρανός γνώριζε την αμαρτία που διέπραττε το ιου-

δαϊκό έθνος, απορρίπτοντας το Χριστό. Τους χορηγήθηκε μια σα-

φέστερη επίγνωση του έργου του Λυτρωτή. Είδαν με τα μάτια τους

και άκουσαν με τα αυτιά τους πράγματα που υπερέβαιναν την αν-

θρώπινη αντίληψη. «Αυτόπται γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότη-

τος.» (Β” Πέτρ. 1:16,) Διαπίστωσαν ότι ο Ιησούς ήταν πράγματι
ο Μεσσίας για τον οποίο έδωσαν τη μαρτυρία τους πατριάρχες και

προφήτες και τον οποίο ανεγνώριζε σύσσωμο το ουράνιο σύμπαν.

Ενώ ατένιζαν ακόμη τη σκηνή πάνω στο βουνό, «ιδού νεφέλη

επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, Ούτος

είναι ο Υιός Μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην Αυτού

ακούετε.» ΄Οταν είδαν το σύννεφο της δόξας, φωτεινότερο και από

εκείνο που προηγούταν στις οδοιπορούσες φυλές του Ισραήλ στην
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έρημο, όταν άκουσαν τη φωνή του Θεού να μιλά με καταπληκτική

μεγαλοπρέπεια που έκανε το όρος να σείεται, οι μαθητές έπεσαν

σαν κεραυνόπληκτοι κατά Γής. Πεσμένοι μπρούμυτα, με τα πρόσω-

πα κρυμμένα, έμειναν στη στάση αυτή, μέχρι που ήρθε κοντά τους

ο Ιησούς και αγγίζοντάς τους, διέλυσε τους φόβους με τη γνώριμη

φωνή Του: «Εγέρθητε, και μη φοβείσθε.» Μόλις τόλμησαν να ση-

κώσουν τα μάτια τους, είδαν ότι η ουράνια δόξα είχε απομακρυνθεί.

Οι μορφές του Μωυσή και του Ηλία είχαν εξαφανιστεί. Βρίσκονταν

μόνοι πάνω στο βουνό με τον Ιησού.[400]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 17:9-21,

Μάρκ. 9:9-29, Λουκ. 9:37-45.

΄Ολη τη νύχτα την είχαν περάσει πάνω στο βουνό. ΄Οταν ο ήλιος

ανέτειλε, ο Ιησούς και οι μαθητές Του κατηφόρισαν πρός την πε-

διάδα. Απορροφημένοι από τις σκέψεις τους, οι μαθητές ήταν φο-

βισμένοι και σιωπηλοί. Ακόμη και ο Πέτρος δεν είχε να πει λέξη.

Ευχαρίστως θα είχαν παραμείνει σε εκείνο τον άγιο τόπο τον οπο-

ίο είχε αγγίσει το φώς του Ουρανού και όπου ο Υιός του Θεού

είχε φανερώσει τη δόξα Του. ΄Επρεπεόμως να εργαστούν για τους

ανθρώπους, οι οποίοι ήδη είχαν αρχίσει να αναζητούν παντού τον

Ιησού.

Στους πρόποδες του βουνού είχε συγκεντρωθεί ένα πλήθος αν-

θρώπων οδηγούμενο από τους μαθητές που είχαν μείνει πίσω και

ήξεραν που είχε πάει ο Ιησούς. Καθώς ο Σωτήρας πλησίαζε, διέταξε

τους τρείς συντρόφους Του να μη πουν τίποτε για τα όσα είχαν δει.

Τους είπε: «Μη είπητε πρός μηδένα το όραμα, εωσού ο Υιός του

ανθρώπου αναστηθή εκ νεκρών.» Η αποκάλυψη που έγινε στους

μαθητές έπρεπε να φυλαχτεί στην καρδιά τους και να μη κοινοποι-

ηθεί. Αν την εξιστορούσαν στα πλήθη, θα προκαλούσαν μόνο τον

περίγελο και την άστοχη περιέργεια. Ούτε οι εννέα μαθητές δεν θα

κατανοούσαν τη σκηνή εκείνη μέχρι να ανασταίνονταν ο Χριστός

εκ νεκρών. Πόσο δυσκολεύονταν να εννοήσουν ακόμη και οι τρείς

εκείνοι προνομιούχοι μαθητές, φαίνεται από το γεγονός ότι παρόλο

ότι ο Χριστός τους είχε εξηγήσει τι Τον περίμενε, αυτοί ρωτούσαν

ο ένας τον άλλον, τι σήμαινε άραγε «το να αναστηθή εκ νεκρών.»

Δεν ζήτησαν καμιά εξήγηση από το Χριστό όμως. Τα λόγια που

τους είχε πει για το μέλλον τους είχαν λυπήσει βαθιά. Δεν είχαν

διάθεση να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για κάτι που ήθελαν

να πιστεύουν ότι δεν θα συνέβαινε ποτέ.

Στην πεδιάδα, μόλις οι άνθρωποι διέκριναν τον Ιησού, έτρεξαν

να Τον συναντήσουν, χαιρετώντας Τον με λόγια που εξέφραζαν [401]

χαρά και σεβασμό. Αλλά το γυμνασμένο βλέμμα Του διέκρινε ότι

429



430 Η Ζωη Τοψ Χριστου

βρίσκονταν σε μεγάλη αμηχανία. Οι μαθητές φαίνονταν ταραγμένοι.

Μόλις είχε μεσολαβήσει κάποιο γεγονός που τους είχε προκαλέσει

πικρή απογοήτευση και ταπείνωση.

Ενώ οι μαθητές περίμεναν στους πρόποδες του βουνού, ένας

πατέρας τους είχε φέρει το γιό του για να τον απαλλάξουν από

το πονηρό πνεύμα που τον βασάνιζε. Ο Ιησούς είχε δώσει εξουσία

στους μαθητές να διώχνουν τα ακάθαρτα πνεύματα όταν έστειλε

τους δώδεκα να κηρύξουν στη Γαλιλαία. Επειδή τότε είχαν ξεκι-

νήσει με σταθερή πίστη, τα ακάθαρτα πνεύματα υποτάσσονταν στο

λόγο τους. Τώρα όμως που πρόσταξαν στο όνομα του Χριστού

το πονηρό πνεύμα να εγκαταλείψει το θύμα του, δέχθηκαν μόνο

τις ειρωνείες του δαιμονίου που έκανε μια καινούργια επίδειξη της

δύναμής του. Οι μαθητές, μη μπορώντας να εξηγήσουν την ήττα

τους, αισθάνθηκαν ότι είχαν εξευτελιστεί και αυτοί οι ίδιοι και ο

Κύριός τους. Ανάμεσα στο πλήθος υπήρχαν γραμματείς που βρήκαν

την ευκαιρία για να τους ταπεινώσουν όσο μπορούσαν περισσότε-

ρο. Συγκεντρώθηκαν γύρω από τους μαθητές και τους βασάνιζαν

με ερωτήσεις προσπαθώντας να αποδείξουν ότι αυτοί και ο Δάσκα-

λός τους δεν ήταν παρά απατεώνες. Εδώ, δήλωναν θριαμβευτικά

οι ραβίνοι, επρόκειτο για ένα πονηρό πνεύμα που ούτε οι μαθητές,

ούτε ο ΄Ιδιος ο Χριστός μπορούσαν να δαμάσουν. Ο λαός έκλινε

με το μέρος των γραμματέων και ένα αίσθημα περιφρόνησης και

χλευασμού είχε καταλάβει τα πλήθη.

Ξαφνικά όμως οι κατηγορίες έπαψαν. Φάνηκαν να πλησιάζουν

ο Ιησούς και οι τρείς μαθητές και με μια αιφνίδια μεταστροφή των

αισθημάτων του, ο λαός έσπευσε να τους συναντήσει. Η νυχτερι-

νή επαφή με την ουράνια δόξα είχε αφήσει τα ίχνη της πάνω στο

Σωτήρα και στους συντρόφους Του. Η μορφή τους παρουσίαζε

ένα φώς που προκαλούσε δέος σε αυτούς που τους κοίταζαν. Οι

γραμματείς φοβισμένοι οπισθοχώρησαν, ενώ ο λαός καλωσόριζε

τον Ιησού.

Σαν να ήταν αυτόπτης μάρτυρας των όσων συνέβησαν, ο Σω-

τήρας πλησίασε στη σκηνή του διαπληκτισμού και καρφώνοντας το

βλέμμα Του στους γραμματείς, τους ρώτησε: «Τι συζητείτε μετ”
αυτών·»

Οι προκλητικές και περιφρονητικές μέχρι τότε φωνές τώρα σι-

γούσαν. Μια απόλυτη σιωπή απλώθηκε σε όλους τους συγκεντρω-

μένους. Ο πονεμένος πατέρας προχώρησε τότε ανάμεσα στο πλήθος[402]
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και πέφτοντας στα πόδια του Ιησού, διηγήθηκε τη θλιβερή ιστορία

και την απογοήτευσή του.

«Διδάσκαλε,» είπε, «έφερα πρός Σε τον υιόν μου έχοντα πνεύμα

άλαλον και όπου πιάση αυτόν, σπαράττει αυτόν και είπον πρός τους

μαθητάς Σου να εκβάλωσιν αυτό, αλλά δεν ηδυνήθησαν.»

Ο Ιησούς κοίταξε γύρω Του τα φοβισμένα πλήθη, τους φιλόψο-

γους γραμματείς και τους αδέξιους μαθητές. Μέσα σε κάθε καρδιά

διέκρινε την απιστία και με φωνή γεμάτη λύπη φώναξε: «΄Ω γενεά

άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είσθαι μεθ” υμών, έως
πότε θέλω υποφέρει υμάς·» ΄Επειτα ζήτησε από το θλιμμένο πατέρα:

«Φέρε τον υιόν σου εδώ.»

Φέρθηκε το παιδί και μόλις το βλέμμα του Σωτήρα έπεσε επάνω

του, το πονηρό πνεύμα τον έριξε κατά γης και τον έκανε να σπα-

ράζει από φρικτούς πόνους. Κυλιόταν και άφριζε και γέμιζε την

ατμόσφαιρα με άναρθρες κραυγές.

Για άλλη μια φορά, ο Αρχηγός της ζωής και ο άρχοντας των δαι-

μόνων του σκότους βρέθηκαν αντιμέτωποι στο πεδίο της μάχης.Ο

Χριστός εκπλήρωσε την αποστολή Του να κηρύξει «πρός τους αιχ-

μαλώτους ελευθερίαν» και να αποστείλει «τους συντεθλασμένους

εν ελευθερία» (Λουκ. 4:18,) ενώ ο Σατανάς προσπαθούσε να κρα-

τήσει το θύμα του κάτω από τον έλεγχό του. ΄Αγγελοι φωτός και

στρατεύματα πονηρών αγγέλων, αόρατοι, συνωστίζονταν για να

παρακολουθήσουν τη διαμάχη. Για ένα μικρό διάστημα ο Ιησούς

επέτρεψε στο πονηρό πνεύμα να επιδείξει τη δύναμή του για να

μπορέσουν οι παρόντες να καταλάβουν την απελευθέρωση που θα

επακολουθούσε.

Το πλήθος παρακολουθούσε με κομμένη αναπνοή και ο πα-

τέρας με αγωνία ανάμικτη από ελπίδα και φόβο. Ο Ιησούς ρώτησε:

«Πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγεινεν εις αυτόν·» Ο πατέρας εξι-

στόρησε τα ατέλειωτα χρόνια των βασάνων και μη αντέχοντας πε-

ρισσότερο, φώναξε: «Εάν δύνασαί τι, βοήθησον ημάς, σπλαχνισθείς

εφ” ημάς.» «Εάν δύνασαι.» Ακόμη και τώρα ο πατέρας αμφέβαλλε
για τη δύναμη του Χριστού.

Ο Ιησούς απάντησε: «Εάν δύνασαι να πιστεύσης, πάντα είναι

δυνατά εις τον πιστεύοντα.» Δεν ήταν ζήτημα δύναμης από μέρους

του Χριστού. Η θεραπεία του παιδιού εξαρτάτο από την πίστη του

πατέρα. Ξεσπώντας σε λυγμούς, έχοντας συναίσθηση της δικής
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του αδυναμίας, ο πατέρας αφέθηκε στο έλεος του Χριστού με την

κραυγή: «Πιστεύω, Κύριε βοήθει εις την απιστίαν μου.»[403]

Ο Ιησούς στράφηκε στο βασανισμένο παιδί λέγοντας: «Το πνε-

ύμα το άλαλον και κωφόν, Εγώ σε προστάζω, ΄Εξελθε απ” αυτού,
και μη εισέλθης πλέον εις αυτόν.» Ακούστηκε μια έξαλλη κραυγή

και ακολούθησε μια άγρια πάλη. Βγαίνοντας, το δαιμόνιο φάνηκε

να αφαιρεί τη ζωή του θύματός του. Το παιδί έμεινε ακίνητο, σαν

νεκρό. Τα πλήθη ψιθύριζαν: «Απέθανε.» Ο Χριστός όμως το πήρε

από το χέρι, το σήκωσε και το παρέδωσε στον πατέρα του με τέλεια

αποκαταστημένη σωματική και πνευματική υγεία. Πατέρας και υιός

δόξαζαν το όνομα του Λυτρωτή τους. «Εξεπλήττοντο δε πάντες

επί την μεγαλειότητα του Θεού,» ενώ οι γραμματείς, νικημένοι και

ταπεινωμένοι, απομακρύνονταν σκυθρωποί.

«Εάν δύνασαί τι, βοήθησον ημάς, σπλαχνισθείς εφ” ημάς.»
Πόσες ψυχές πιεζόμενες από το φορτίο της αμαρτίας επαναλαμ-

βάνουν σαν ηχώ την ίδια ικεσία! Για όλους η απάντηση του σπλαχνι-

κού Σωτήρα είναι: «Εάν δύνασαι να πιστεύσης, πάντα είναι δυνατά

εις τον πιστεύοντα.» Η πίστη είναι εκείνη που μας φέρνει σε επι-

κοινωνία με τον Ουρανό και μας δυναμώνει για να αντιμετωπίσουμε

τις δυνάμεις του σκότους. Με το Χριστό ο Θεός μας προμήθευσε

όλα τα μέσα για να καθυποτάξουμε κάθε αμαρτωλή συνήθεια και να

αντισταθούμε σε κάθε πειρασμό, όσο δυνατός και αν είναι. Πολλοί

αισθάνονται ότι τους λείπει η πίστη και για αυτό μένουν μακριά

από το Χριστό. Ας ριχτούν αυτές οι ψυχές με όλη τους την απελπι-

στική αναξιότητα στο έλεος του ευσπλαχνικού Σωτήρα τους. Μη

βλέπετε στον εαυτό σας, αλλά στο Χριστό. Αυτός ο οποίος θε-

ράπευε τους ασθενείς και έδιωχνε τα δαιμόνια όταν κυκλοφορούσε

ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι και σήμερα ο ίδιος πανίσχυρος

Λυτρωτής. Η πίστη έρχεται από το λόγο του Θεού. Στηριχθείτε

λοιπόν στην υπόσχεσή Του: «Τον ερχόμενον πρός Εμέ δεν θέλω

εκβάλει έξω.» (Ιωάν. 6:37.) Πέσετε στα πόδια Του κραυγάζοντας:

«Πιστεύω, Κύριε βοτίθει εκ την απιστίαν μου.» Κάνοντας αυτό

πράξη, δεν θα χαθείτε ποτέ σίγουρα ποτέ.

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα οι τρείς ευνοούμενοι μα-

θητές είχαν αντικρύσει το άκρο άωτο της δόξας και της ταπείνωσης.

Είδαν την ανθρώπινη φύση να μεταμορφώνεται κατά την εικόνα του

Θεού και να εξευτελίζεται κατά την ομοιότητα του Σατανά. Από το

όρος που ο Χριστός είχε μιλήσει με τους ουράνιους απεσταλμένους
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και από εκεί όπου η φωνή Τον είχε διακηρύξει Υιό του Θεούμέσα α-

πό την ακτινοβόλο δόξα, Τον είδαν να έρχεται για να αντιμετωπίσει

το πιο θλιβερό και αποκρουστικό θέαμα: το μανιακό εκείνο αγόρι,

με παραμορφωμένο παρουσιαστικό, τρίζοντας τα δόντια και σφα- [404]

δάζοντας από φρικτούς πόνους.Δεν μπορούσε να το ανακουφίσει

καμιά ανθρώπινη δύναμη. Αυτός ο πανίσχυρος Λυτρωτής που λίγες

ώρες πριν έστεκε δοξασμένος μπροστά στους έκθαμβους μαθητές,

σκύβει για να σηκώσει το θύμα του Σατανά από τη Γή που σπα-

ράζει και τον αποδίδει σωματικά και διανοητικά υγιή στον πατέρα

και στην οικογένειά του.

Αυτό ήταν ένα παράδειγμα του απολυτρωτικού έργου — ο Θε-

ϊκός Απεσταλμένος από τη δόξα του Πατέρα σκύβει για να σώσει

το απολωλός. Απεικόνιζε επίσης και την αποστολή των μαθητών.

Η ζωή των θεραπόντων του Χριστού δεν πρέπει να δαπανάται απο-

κλειστικά και μόνο στην κορυφή του όρους με τον Ιησού σε ώρες

πνευματικής φωταψίας. Υπάρχει έργο για αυτούς κάτω στην πεδι-

άδα. Ψυχές που ο Σατανάς κρατά αιχμάλωτες, περιμένουν το λόγο

της πίστης και της προσευχής για να τις ελευθερώσει.

Οι εννέα μαθητές προσπαθούσαν ακόμη να κατανοήσουν το θλι-

βερό γεγονός της αποτυχίας τους. ΄Οταν βρέθηκαν πάλι μόνοι με

τον Ιησού, Τον ρώτησαν: «Διατί ημείς δεν ηδυνήθημεν να εκβάλω-

μεν αυτό·» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Δια την απιστίαν σας διότι

αληθώς σας λέγω. Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, θέλετε

ειπεί πρός το όρος τούτο, Μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και θέλει μετα-

βή, και δεν θέλει είσθαι ουδέν αδύνατον εις εσάς τούτο δε το γένος

δεν εξέρχεται, ειμή δια προσευχής και νηστείας.» Η απιστία τους

που τους εμπόδισε από του να κατανοήσουν βαθύτερα το Χριστό

και η επιπολαιότητα με την οποία αντιμετώπιζαν το ιερό έργο που

τους είχε ανατεθεί, ευθύνονταν για την αποτυχία στην πάλη τους

με τις δυνάμεις του σκότους.

Τα λόγια του Χριστού σχετικά με το θάνατό Του, τους είχαν

δημιουργήσει θλίψη και αμφιβολία. Η επιλογή των τριών μαθητών

πουσυνόδευαν το Χριστό στο βουνό, είχε διεγείρει τη ζηλοτυπία

των άλλων εννέα. Αντί να ενισχύσουν την πίστη τους με προσευχή

και περίσκεψη πάνω στα λόγια του Χριστού, εξακολουθούσαν να

σκέπτονται τις απογοητεύσεις τους και τα ατομικά τους παράπο-

να. Ενώ βρίσκονταν σε αυτή την αποθαρρυντική κατάσταση, είχαν

επιχειρήσει να εμπλακούν σε αγώνα με το Σατανά.
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Για να επιτύχουν σε μια τέτοια πάλη, έπρεπε να αναλάβουν το

έργο αυτό με διαφορετικόπνεύμα. Η πίστη τους έπρεπε να ενισχυθεί

με θερμή προσευχή,με νηστεία και με ταπείνωση της ψυχής. ΄Επρεπε

να κενωθούν από το «εγώ» και να πληρωθούν με το Πνεύμα και τη

δύναμη του Θεού. Η ένθερμη και επίμονη ικεσία στο Θεό με πίστη,[405]

πίστη που οδηγεί στην πλήρη εξάρτηση από το Θεό, καθώς και η

ανεπιφύλακτη καθιέρωση στο έργο Του μπορούν μόνο να φέρουν

στους ανθρώπους τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος στον αγώνα

τους κατά των αρχών και εξουσιών, κατά των κοσμοκρατόρων του

σκότους του αιώνος αυτού και κατά των πνευμάτων της πονηριάς

εις τα επουράνια. (ιδέ Εφ. 6:12.)

Ο Ιησούς τους είπε: «Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως,

θέλετε ειπεί πρός το όρος τούτο, Μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και θέλει

μεταβή.» Αν και ο κόκκος του σιναπιού είναι μικροσκοπικός, περι-

έχει όμως την ίδια μυστηριακή αρχή της ζωής η οποία ευθύνεται για

την αύξηση των πελωρίων δένδρων. ΄Οταν ο κόκκος του σιναπιού

πέσει στο χώμα, το μικροσκοπικό σπέρμα παίρνει κάθε στοιχείο

που ο Θεός έχει προμηθεύσει για τη διατροφή του και σύντομα

προχωρεί σε μια κανονική ανάπτυξη. Εάν έχετε πίστη σαν αυτή, θα

πιαστείτε από το λόγο του Θεού και από όλα τα βοηθητικά στοιχεία

που Εκείνος υπέδειξε. ΄Ετσι η πίστη σας θα δυναμώσει και θα φέρει

σε βοήθειά σας τη δύναμη του Ουρανού. Τα εμπόδια που ο Σατανάς

συσσωρεύει στο δρόμο σας αν και φαινομενικά είναι ανυπέρβλητα

σαν τα αιώνια βουνά, θα εξαφανιστούν μπροστά στις απαιτήσεις

της πίστης. «Δεν θέλει είσθαι ουδέν αδύνατον εις εσάς.»[406]



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 48—«ΤΙΣ ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ·»

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 17:22-27, 18:1-20,

Μάρκ. 9:30-50, Λουκ. 9:46-48.

Επιστρέφοντας στην Καπερναούμ, ο Ιησούς δεν κατευθύνθηκε

στα γνώριμα μέρη όπου είχε διδάξει το λαό, αλλά αναζήτησε με

τους μαθητές Του ήσυχα το σπίτι που θα έκανε προσωρινή Του

κατοικία. Κατά το υπόλοιπο διάστημα της παραμονής Του στη Γα-

λιλαία, σκοπός Του ήταν μάλλοννα διδάξει τους μαθητές παρά να

εργαστεί για τα πλήθη.

Ενώ ταξίδευαν στη Γαλιλαία, ο Χριστός και πάλι προσπάθησε

να προετοιμάσει τα πνεύματα των μαθητών Του για τα γεγονότα

που Τον περίμεναν. Τους είπε ότι έπρεπε να πάει στην Ιερουσα-

λήμ, να θανατωθεί και μετά να αναστηθεί. Πρόσθεσε τη σημαντική

και περίεργη ανακοίνωση ότι επρόκειτο να προδοθεί στα χέρια των

εχθρών Του. Οι μαθητές ούτε και τότε ακόμη δεν κατάλαβαν τα

λόγια Του. Παρόλο που η σκιά μιας μεγάλης λύπης απλώνονταν

επάνω τους, ένα πνεύμα ανταγωνισμού φώλιαζε στην καρδιά τους.

Διαπληκτίζονταν μεταξύ τους για το ποιός θα θεωρείτο μεγαλύτε-

ρος στη βασιλεία του Χριστού. Σκέφτηκαν να αποκρύψουν αυτή

τη φιλονικία από τον Ιησού και δεν συγκεντρώθηκαν γύρω Του

όπως έκαναν συνήθως. Εκείνος προπορεύονταν καθώς έμπαιναν

στην Καπερναούμ, αλλά οι δυσαρεστημένοι μαθητές βραδυπορο-

ύσαν πίσω Του. Ο Χριστός διάβασε τις σκέψεις τους και είχε με-

γάλη επιθυμία να τους συμβουλέψει και να τους διδάξει. Αλλά για

αυτό περίμενε μια ήσυχη ευκαιρία, όταν οι καρδιές τους θα ήταν

πρόθυμες να δεχθούν τα λόγια Του.

Λίγο μετά την είσοδό τους στην πόλη, ο έφορος του ναού ήρθε

στον Πέτρο με την ερώτηση: «Ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα

δίδραχμα·» Αυτά τα δίδραχμα δεν ήταν ένας αστικός φόρος, αλλά

μια θρησκευτική συνεισφορά που κάθε Ιουδαίος έπρεπε να πληρώνει

κάθε χρόνο για τη συντήρηση του ναού. Το να αρνηθεί κανείς να [407]

πληρώσει το δίδραχμο θεωρείτο έλλειψη νομιμοφροσύνης στο ναό

435
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και κατά την κρίση των ραβίνων, σοβαρότατο αμάρτημα. Η στάση

του Σωτήρα έναντι των ραβινικών νομοθετημάτων και ο απροκάλυ-

πτος έλεγχός Του πρός τους υποστηρικτές των παραδόσεων, έδι-

ναν ς” αυτούς αφορμή να Τον κατηγορήσουν ότι επιζητούσε να
ανατρέψει τη λειτουργία του ναού. Τώρα οι εχθροί Του βρήκαν

την ευκαιρία να Τον δυσφημήσουν. Στον εισπράκτορα του δασμού

ανακάλυψαν ένα πρόθυμο σύμμαχο.

Ο Πέτρος διέκρινε στην ερώτηση του εισπράκτορα κάποιον υ-

παινιγμό σχετικά με την πιστότητα του Χριστού έναντι του ναού.

Γεμάτος ζήλο για την τιμή του Κυρίου Του, βιάστηκε να απαντήσει

χωρίς να Τον συμβουλευθεί, αφού ο Ιησούς ήταν διατεθειμένος να

πληρώσει το δασμό.

Αλλά ο Πέτρος μόνο κατά μέρος κατάλαβε την πρόθεση ε-

κείνουπου του υπέβαλε την ερώτησημερικώς. Υπήρχαν ορισμένες

τάξεις που απαλλάσσονταν από την πληρωμή του φόρου. Στην επο-

χή του Μωυσή, όταν οι Λευίτες ξεχωρίστηκαν για την υπηρεσία του

αγιαστηρίου, δεν έλαβαν κληρονομιά μεταξύ του λαού. Ο Κύριος

είπε: «Δεν έχουσιν οι Λευίται μερίδιον ή κληρονομιάν μεταξύ των

αδελφών αυτών ο Κύριος είναι η κληρονομιά αυτών. (Δευτ. 10:9.)

Στις μέρες του Χριστού οι ιερείς και οι Λευίτες εξακολουθούσαν

να θεωρούνται αφιερωμένοι στην ιδιαίτερη υπηρεσία του ναού και

δεν συνεισέφεραν στην ετήσια συνδρομή για τη συντήρησή του. Οι

προφήτες ήταν επίσης απαλλαγμένοι από την καταβολή του δασμού.

Απαιτώντας τη συνεισφορά του δασμού από τον Ιησού, οι ραβίνοι

απέρριπταν τον ισχυρισμό Του ότι ήταν προφήτης ή δάσκαλος και

Του φέρονταν όπως σε ένα κοινό άνθρωπο. Τώρα η άρνησή Του να

πληρώσει το δίδραχμο θα εκλαμβάνονταν σαν έλλειψη νομιμοφρο-

σύνης στο ναό. Από την άλλη πλευρά, η πληρωμή του θα δικαίωνε

την από μέρους τους απόρριψη του Χριστού σαν προφήτη.

Μόλις προ ολίγου ο Πέτρος είχε αναγνωρίσει τον Ιησού σαν

Υιό του Θεού. Τώρα έχασε την ευκαιρία να παρουσιάσει την ιδι-

ότητα αυτή του Κυρίου του. Με την απάντησή του στον εφοριακό

ότι ο Ιησούς θα πλήρωνε το φόρο, ουσιαστικά είχε επικυρώσει τη

λαθεμένη για Αυτόν αντίληψη που οι ιερείς και οι αρχηγοί προσπα-

θούσαν να μεταδώσουν.

΄Οταν ο Πέτρος μπήκε στο σπίτι, ο Σωτήρας δεν ανέφερε τίποτε

για αυτό το περιστατικό, αλλά ρώτησε: «Τί σοι φαίνεται, Σίμων, οι

βασιλείς της γής από τίνων λαμβάνουσι φόρους ή δασμόν· από των
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υιών αυτών ή από των ξένων·» Ο Πέτρος απάντησε: «Από των

ξένων.» Και ο Ιησούς είπε: «΄Αρα είναι ελεύθεροι οι υιοί.» Ενώ ο [408]

λαός μιας χώρας φορολογείται για τη συντήρηση του βασιλιά του,

τα παιδιά του βασιλιά εξαιρούνται. ΄Ετσι και ο λαός του Ισραήλ,

που υποστήριζε ότι ήταν ο λαός του Θεού έπρεπε να συντηρεί την

υπηρεσία Του αλλά ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, δεν είχε καμιά

τέτοια υποχρέωση. Αν οι ιερείς και οι Λευίτες ήταν απαλλαγμένοι

λόγο της θέσης τους μέσα στο ναό, πόσο μάλλον Εκείνος για τον

οποίο ο ναός ήταν οίκος του Πατέρα Του.

Αν ο Ιησούς είχε αδιαμαρτύρητα πληρώσει το δασμό, ουσια-

στικά θα είχε αναγνωρίσει το δίκαιο της αξίωσης της πληρωμής

και θα είχε έτσι αρνηθεί τη θεότητά Του. Αν και συγκατάθεσε να

ανταποκριθεί στην απαίτησή, αρνήθηκε όμως τον ισχυρισμό πάνω

στον οποίοαυτή στηρίζονταν. Ο τρόπος της εξεύρεσης χρημάτων

για την πληρωμή, χρησίμευσε για απόδειξη του θεϊκού Του χαρα-

κτήρα. Απέδειξε ότι ήταν ισόθεος και ως εκ τούτου δεν επέκειτο

στη φορολογία όπως ένας απλός υπήκοος της βασιλείας

Είπε στον Πέτρο: «΄Υπαγε εις την θάλασσαν, και ρίψον άγκι-

στρον, και το πρώτον οψάριον, το οποίον αναβή, λάβε, και ανοίξας

το στόμα αυτού, θέλεις ευρεί στατήρα εκείνον λαβών δός εις αυτούς

δι” Εμέ και σέ.»
Αν και είχε περιβάλει τη θεότητά Του με την ανθρωπότητα,

σε αυτό το θαύμα αποκάλυψε τη δόξα Του. Αποδείχθηκε ότι ήταν

Εκείνος ο οποίος μέσω του Δαβίδ διακήρυξε: «Εμού είναι πάντα τα

θηρία του δάσους, τα κτήνη τα επί χιλίων ορέων. Γνωρίζω πάντα

τα πετεινά των ορέων και τα θηρία του αγρού είναι μετ” Εμού. Εάν
πεινάσω, δεν θέλω ειπεί τούτο πρός σέ διότι Εμού είναι η οικουμένη

και το πλήρωμα αυτής.»(Ψαλμ. 50:10-12.)

Αν και ο Ιησούς εξήγησε ότι δεν ήταν υποχρεωμένος να πλη-

ρώσει το δασμό, δεν άρχισε όμως να διαπληκτίζεται με τους Ιου-

δαίους πάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί θα παρερμήνευαν τα λόγια

Του και θα τα έστρεφαν εναντίον Του. Αν επρόκειτο να δημιουρ-

γήσει σκάνδαλο κατακρατώντας το φόρο, έκανε μάλλον εκείνο που

δεν ήταν υποχρεωμένος να κάνει. Αυτό το μάθημα είχε μεγάλη ση-

μασία για τους μαθητές Του. Σημαντικές αλλαγές επρόκειτο να

επέλθουν στη στάση τους με τις ιεροτελεστίες του ναού και ο

Χριστός τους δίδαξε να μη εμπλακούν σε ανταγωνισμό με τις υφι-

στάμενες αρχέςχωρίς να υπάρχει ανάγκη. ΄Οσο ήταν δυνατό έπρεπε
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να αποφεύγουν να δίνουν αφορμή να παρεξηγηθεί η πίστη τους. Ε-

νώ οι Χριστιανοί δεν πρέπει να θυσιάζουν τις αρχές της αλήθειας,

οφείλουν όμως να αποφεύγουν τις διαμάχες κατά το δυνατό.[409]

΄Οταν ο Χριστός και οι μαθητές Του βρέθηκαν μόνοι στο σπίτι,

ενώ ο Πέτρος είχε πάει στη θάλασσα, ο Ιησούς κάλεσε τους άλλους

κοντά Του και τους ρώτησε: «Τί διαλογίζεσθε καθ” οδόν πρός αλ-
λήλους·» Η παρουσία του Ιησού και η ερώτησή Του αυτή έθεσαν το

θέμα κάτω από εντελώς διαφορετικό φώς από ότι εκείνοι το έβλε-

παν,όταν διαπληκτίζονταν στο δρόμο. Η ντροπή και ο αυτοέλεγχος

τους έκαναν να σιωπούν. Ο Χριστός τους είχε πει ότι θα πέθαινε

για χάρη τους και η δική τους εγωιστική φιλοδοξία έρχονταν σε

οδυνηρή αντίθεση με την ανιδιοτελή αγάπη Του.

΄Οταν ο Ιησούς τους είπε ότι έπρεπε να θανατωθεί και πάλι να α-

ναστηθεί, προσπάθησε να στρέψει το ενδιαφέρον τους σε συζήτηση

σχετικά με τη μεγάλη δοκιμασία της πίστης τους. Αν ήταν πρόθυ-

μοι να δεχθούν αυτό που επιθυμούσε να τους γνωστοποιήσει, θα

γλύτωναν από μεγάλη αγωνία και απελπισία στο μέλλον. Τα λόγια

Του θα τους έφερναν παρηγοριά τις ώρες του πένθους και της α-

πογοήτευσης. Αν και είχε μιλήσει τόσο απλά για ότι Τον περίμενε,

το γεγονός ότι αναφέρθηκε στο επικείμενο ταξίδι Του στην Ιερου-

σαλήμ αναπτέρωσε και πάλι τις ελπίδες τους ότι ετοιμάζονταν να

ιδρύσει τη βασιλεία Του. Αυτό τους έκανε να διερωτώνται ποιοί θα

έπαιρναν τις ανώτερες σε αυτή θέσεις. ΄Οταν γύρισε ο Πέτρος από

τη θάλασσα, οι μαθητές του μίλησαν για την ερώτηση του Σωτήρα

και τελικά κάποιος τόλμησε να ρωτήσει τον Ιησού: « Τίς άρα είναι

μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών·»

Ο Σωτήρας συγκέντρωσε τους μαθητές Του γύρω Του και τους

είπε: «΄Οστις θέλει να ήναι πρώτος, θέλει είσθαι πάντων έσχατος και

πάντων υπηρέτης.» Τα λόγια αυτά περιείχαν μια τέτοια σοβαρότητα

και επιβλητικότητα που οι μαθητές απείχαν πολύ να κατανοήσουν.

Εκείνο που ο Χριστός διέκρινε, εκείνοι δεν μπορούσαν να το δουν.

Δεν καταλάβαιναν τη φύση της βασιλείας του Χριστού και σε αυτή

την άγνοια οφείλονταν η φαινομενική αιτία της φιλονικίας τους. Αλ-

λά η πραγματική αιτία ήταν ακόμη βαθύτερη. Εξηγώντας τη φύση

της βασιλείας, ο Χριστός θα μπορούσε να σταματήσει προσωρι-

νά τους διαπληκτισμούς τους. Η εξήγηση όμως δεν θα είχε αγγίξει

τη βαθύτερη πραγματική αιτία. Ακόμη και αν θα είχαν κατατοπιστεί

καλά στο θέμα, οποιαδήποτε αφορμή παρουσιάζονταν μετά για προ-
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τεραιότητα, θα μπορούσε να δημιουργήσει και πάλι προβλήματα. ΄Ε-

τσι, μετά την αναχώρηση του Χριστού, το κακό θα ξεσπούσε πάνω

στην εκκλησία. Η διαμάχη για την κατάληψη της ανώτερης θέσης

ήταν η ανανεωμένη δραστηριοποίηση του ίδιου πνεύματος που υπήρ-

ξε η αρχή της μεγάλης διαμάχης στους ουράνιους κύκλους, η αιτία [410]

που έφερε εδώ το Χριστό από τον Ουρανό για να πεθάνει. Μπρο-

στά Του παρουσιάστηκε μια οπτασία του Εωσφόρου, του «υιού της

αυγής» που ξεπερνούσε σε δόξα όλους τους αγγέλους γύρω από το

θρόνο του Θεού και που είχε τον πιο στενό δεσμό με τον Υιό του

Θεού. Ο Εωσφόρος είχε πει: «Θέλω είσθαι όμοιος του Υψίστου»

(Ης. 14:12, 14) και η επιθυμία του για αυτοεξύψωση δημιούργη-

σε διαφωνία στις ουράνιες αυλές και εξόρισε ολόκληρα πλήθη των

στρατιών του Θεού. Αν πραγματικά ο Εωσφόρος επιθυμούσε να

γίνει όμοιος με τον ΄Υψιστο, ποτέ δεν θα εγκατέλειπε τη θέση που

του είχε προσφερθεί στον Ουρανό γιατί το πνεύμα του Υψίστου

εκδηλώνεται με την ανιδιοτελή υπηρεσία. Ο Εωσφόρος επιθυμούσε

τη δύναμη του Θεού και όχι το χαρακτήρα Του. Εποφθαλμιούσε

για τον εαυτό του την ανώτερη θέση και κάθε ύπαρξη που έχει

παρόμοιο πνεύμα κάνει το ίδιο. Για αυτό το λόγο η αποξένωση, η

ασυμφωνία και η διαμάχη είναι αναπόφευκτες. Η εξουσία αποβαίνει

το έπαθλο του πιο ισχυρού. Η βασιλεία του Σατανά είναι βασιλε-

ία βίας. Κάθε άτομο βλέπει τον άλλον σαν εμπόδιο στη δική του

πρόοδο ή τον χρησιμοποιεί σαν σκαλοπάτι για να πατήσει ο ίδιος

και να φθάσει ψηλότερα.

Ενώ ο Εωσφόρος θεώρησε αρπαγή να γίνει ένα με το Θεό,

ο Εξυψωμένος Χριστός, «Εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορ-

φήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το

σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν Εαυτόν, γενόμενος υπήκοος

μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού.» (Φιλιπ. 2:7, 8.) Τώρα ο σταυ-

ρός βρίσκονταν ακριβώς μπροστά Του. Οι ίδιοι οι μαθητές Του

σκέπτονταν τόσο συμφεροντολογικά, εκδηλώνοντας ακριβώς την

αρχή που διέπει τη βασιλεία του Σατανά ώστε δεν μπορούσαν να

δείξουν συμπάθεια για τον Κύριό τους, ούτε τουλάχιστον να Τον

καταλάβουν ενώ τους μιλούσε για την ταπείνωσή Του για χάρη

τους.

Με μεγάλη τρυφερότητα, αλλά και επισημαίνοντας σοβαρά το

γεγονός, ο Ιησούς προσπάθησε να διορθώσει το κακό. Τους έδει-

ξε ποιά αρχή διέπει τη βασιλεία των ουρανών και σε τι συνίσταται
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το πραγματικό μεγαλείο σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ουρα-

νού. ΄Οσοι υποκινούνται από υπερηφάνεια και αγάπη για διακρίσεις,

σκέπτονται περισσότερο τον εαυτό τους και τις αμοιβές που θα τους

απονεμηθούν παρά τον τρόπο για να αποδώσουν κάτι στο Θεό από

τα δώρα που έχουν λάβει. Αυτοί δεν ανήκουν στη βασιλεία των

Ουρανών γιατί έχουν ταυτιστεί με την παράταξη του Σατανά.[411]

Η ταπείνωση προηγείται των τιμών. Προκειμένου να δοθεί μια υ-

ψηλή θέση ενώπιον των ανθρώπων, ο Ουρανός εκλέγει τον εργάτη

ο οποίος, όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, παίρνει την ταπεινότερη

θέση μπροστά στο Θεό. Ο μαθητής που είναι πιο απλός σαν παιδί,

είναι ο πιο κατάλληλος για το έργο του Θεού. Οι ουράνιες υπάρξεις

μπορούν νασυνεργαστούν με εκείνον που επιδιώκει όχι να εξυψωθεί

ο ίδιος αλλά να σώσει ψυχές. Εκείνος που αισθάνεται εντονότερα

την ανάγκη του για θεϊκή βοήθεια, θα ικετεύει για αυτή και το

΄Αγιο Πνεύμα θα του παρουσιάσει αναλαμπές του Χριστού που θα

δυναμώσουν και θα εξυψώσουν την ψυχή του. Μετά την επικοινω-

νία του αυτή με το Χριστό, θα προχωρεί εργαζόμενος για εκείνους

που χάνονται μέσα στην αμαρτία. ΄Εχει χριστεί για την αποστολή

του και πετυχαίνει εκεί όπου πολλοί μορφωμένοι και σοφοί αποτυγ-

χάνουν.

Αλλά ΄Οταν οι άνθρωποι εξυψώνονται και νομίζουν ότι είναι

απαραίτητοι για την επιτυχία του μεγάλου σχεδίου του Θεού, τότε

ο Κύριος τους παραμερίζει. Είναι φανερό ότι ο Κύριος δεν εξαρτάται

από αυτούς. Το έργο δεν σταματά επειδή εκείνοι μετατοπίζονται,

αλλά προχωράει με μεγαλύτερη επιτυχία.

Δεν ήταν αρκετό για τους μαθητές του Ιησού να διδαχτούν α-

πλώς τη φύση της βασιλείας Του. Εκείνο που χρειάζονταν ήταν μια

αλλαγή της καρδιάς που θα τους εναρμόνιζε με τις αρχές της βασι-

λείας. Προσκαλώντας κοντά Του ένα παιδάκι, ο Ιησούς το έστησε

ανάμεσά τους και αφού το αγκάλιασε με τρυφερότητα, είπε: «Ε-

άν δεν επιστρέψητε, και γίνητε ως τα παιδία, δεν θέλετε εισέλθει

εις την βασιλείαν των ουρανών.» Η απλότητα, η αυτοεγκατάλειψη

και η γεμάτη εμπιστοσύνη αγάπη του μικρού παιδιού είναι οι ιδι-

ότητες που εκτιμά ο Ουρανός. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του

πραγματικού μεγαλείου.

Και πάλι ο Χριστός εξήγησε στους μαθητές Του ότι η βασιλεία

Του δεν χαρακτηρίζεται από επίγεια αξιώματα και επιδείξεις. Στα

πόδια του Χριστού όλες αυτές οι διακρίσεις λησμονούνται. Οι πλο-
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ύσιοι και οι φτωχοί, οι μορφωμένοι και οι αμαθείς συγκεντρώνον-

ται όλοι μαζί χωρίς κανένα ίχνος κοινωνικής διάκρισης ή κοσμι-

κής προτεραιότητας. ΄Ολοι τους συγκεντρώνονται σαν ψυχές που

έχουν εξαγοραστεί με αίμα, εξίσου εξαρτώμενες από Εκείνον που

τις λύτρωσε για το Θεό.

Η ειλικρινής συντριμμένη καρδιά είναι πολύτιμη στα μάτια του

Θεού. Αυτός θέτει τη σφραγίδα Του πάνω στους ανθρώπους όχι

σύμφωνα με την τάξη τους, ούτε με τα πλούτη τους, ούτε με τη [412]

διανοητική τους ανωτερότητα, αλλά σύμφωνα με την ενότητα που

τους συνδέει με το Χριστό. Ο Κύριος της δόξας ικανοποιείται με

εκείνους που είναι πράοι και έχουν ταπεινή καρδιά. Ο Δαβίδ είπε:

«΄Εδωκας εις εμέ την ασπίδα της σωτηρίας Σου . και η αγαθότης

Σου,» — σαν ένα στοιχείο του ανθρώπινου χαρακτήρα«με εμεγάλυ-

νε.» (Ψαλμ. 18:35.)

Ο Ιησούς είπε: « ΄Οστις δεχθή έν των τοιούτων παιδίων εις το

όνομά Μου, Εμέ δέχεται και όστις δεχθή Εμέ, δεν δέχεται Εμέ,

αλλά τον αποστείλαντά Με.» «Ούτω λέγει Κύριος Ο ουρανός είναι

θρόνος Μου, και η γή υποπόδιον των ποδών Μου. . . Εις τίνα

θέλω επιβλέψει· Εις τον πτωχόν, και συντετριμμένον το πνεύμα,

και τρέμοντα τον λόγον Μου.» (Ης. 66:1, 2.)

Τα λόγια του Σωτήρα δημιούργησαν στους μαθητές ένα αίσθη-

μα που τους έκανε να χάσουν την ιδέα που είχαν για τον εαυτό

τους. Μιλώντας ο Χριστός δεν είχε αναφέρει κανέναν από αυτο-

ύς κατ”όνομα. Ο Ιωάννης όμως σκέφτηκε να ρωτήσει αν σε μια
ορισμένη περίπτωση είχε πράξει ορθά. Με παιδική απλότητα πα-

ρουσίασε το θέμα στον Ιησού λέγοντας: «Διδάσκαλε, είδομεν τινα

εκβάλλοντα δαιμόνια εις το όνομά Σου, όστις δεν ακολουθεί ημάς

και εμποδίσαμεν αυτόν, διότι δεν ακολουθεί ημάς.»

Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης νόμιζαν ότι ελέγχοντας αυτό τον

άνθρωπο υπερασπίζονταν την τιμή του Κυρίου τους. Τώρα άρχι-

σαν να βλέπουν ότι ο ζήλος τους ήταν μάλλον για τον εαυτό τους.

Αναγνώρισαν το λάθος τους και δέχτηκαν την παρατήρηση του Ιη-

σού: «Μη εμποδίζετε αυτόν διότι δεν είναι ουδείς όστις θέλει κάμει

θαύμα εις το όνομά Μου, και θέλει δυνηθή ευθύς να Με κακο-

λογήση.» Κανείς από αυτούς που έδειχναν φιλικές διαθέσεις πρός

το Χριστόμε οποιοδήποτε τρόπο, έπρεπε να απωθηθεί. Υπήρχαν

πολλοί που είχαν συγκινηθεί βαθιά από το χαρακτήρα και τα έργα

του Χριστού και οι καρδιές των οποίων προσφέρονταν με πίστη
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σε Αυτόν. Οι μαθητές δεν μπορούσαν να διαβάσουν τα ελατήρια,

έπρεπε να είναι προσεκτικοί να μη αποθαρρύνουν αυτές τις ψυχές.

΄Οταν ο Ιησούς δεν θα ήταν πια μαζί τους και το έργο θα έμε-

νε στα χέρια τους, δεν έπρεπε να υποθάλπουν ένα περιορισμένο

πνεύμα αποκλειστικότητας, αλλά έπρεπε να εκδηλώσουν την ίδια

απεριόριστη συμπάθεια που είχαν προσέξει στον Κύριό τους.

Το γεγονός ότι κάποιος δεν συμφωνεί καθόλα με τις προσω-

πικές μας ιδέες και γνώμες, δεν μας δίνει το δικαίωμα να του απα-

γορεύσουμε να εργαστεί για το Θεό. Ο Χριστός είναι ο μεγάλος

Δάσκαλος. Δεν πρέπει να κρίνουμε ή να σχολιάζουμε, αλλά με τα-[413]

πεινοφροσύνη πρέπει ο καθένας να καθίσει και να μαθητεύσει στα

πόδια του Ιησού. Κάθε ψυχή που ο Θεός εμπνέει με προθυμία, ε-

ίναι ένας αγωγός μέσω του οποίου ο Χριστός θα αποκαλύψει τη

συγχωρητική αγάπη Του. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε για

να μη αποθαρρύνουμε έναν από τους φωτοφόρους του Θεού, έτσι

ώστε να μην εμποδίσουμε τις ακτίνες τις οποίες Αυτός θα μπορούσε

να φωτίσει τον κόσμο!

΄Οταν ένας μαθητής δείχνει τραχύτητα και ψυχρότητα σε ένα

άτομο που ο Χριστός προσελκύει κοντά Του,ενδέχεται τα βήμα-

τα του ανθρώπου αυτού να στραφούν στο μονοπάτι του εχθρο-

ύ, με αποτέλεσμα την απώλεια μιας ψυχής. Χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα είναι η συμπεριφορά πουεπέδειξε ο Ιωάννης απαγορεύον-

τας σε κάποιον να κάνει θαύματα στο όνομα του Χριστού. Αν κάνει

κάποιος κάτι τέτοιο, είπε ο Ιησούς, «συμφέρει εις αυτόν καλήτερον

να περιτεθή μύλου πέτραν περί τον τράχηλον αυτού και να ριφθή

εις την θάλασσαν.» ΄Επειτα πρόσθεσε: «Αν σε σκανδαλίζη η χείρ

σου, απόκοψον αυτήν καλήτερον σοι είναι να εισέλθης εις την ζωήν

κουλλός, παρά έχων τας δύο χείρας να απέλθης εις την γέενναν,

εις το πύρ το άσβεστον όπου ο σκώληξ αυτών δεν τελευτά και το

πύρ δεν σβύνεται. Και εάν ο πούς σου σε σκανδαλίζη, απόκοψον

αυτόν καλήτερον σοι είναι να εισέλθης εις την ζωήν χωλός, παρά

έχων δύο πόδας να ριφθής εις την γέενναν.»

Γιατί αυτή η τόσο αυστηρή γλώσσα· «Επειδή ο Υιός του αν-

θρώπου ήλθε δια να σώση το απολωλός.» Είναι δυνατόν οι μαθη-

τές να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον για τις ψυχές των συναν-

θρώπων τους από εκείνο που έδειξε η Μεγαλειότητα του Ουρανού·

Κάθε ψυχή έχει ανυπολόγιστη αξία. Πόσο τρομερή λοιπόν είναι η
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αμαρτία να απομακρύνει κανείς μια ψυχή από το Χριστό, ώστε η

αγάπη, η ταπείνωση και η αγωνία του Σωτήρα να πάνε χαμένες.

«Ουαί εις τον κόσμον δια τα σκάνδαλα διότι είναι ανάγκη να

έλθωσι τα σκάνδαλα.» Ο κόσμος, εμπνευσμένος από το Σατανά,

ασφαλώς και θα αντισταθεί στους οπαδούς του Χριστού και θα ε-

πιδιώξει να καταστρέψει την πίστη τους. Αλίμονο όμως σε εκείνον

ο οποίος ενώ φέρει το όνομα του Χριστού, βρεθεί να κάνει αυτό

το έργο. Είναι εξευτελιστικό για τον Κύριό μας όταν εκείνοι που

ισχυρίζονται ότι Τον υπηρετούν, παριστάνουν λανθασμένα το χα-

ρακτήρα Του. Πλήθη ανθρώπων εξαπατούνται και οδηγούνται σε

σφαλερά μονοπάτια.

Οποιαδήποτε συνήθεια οδηγεί στην αμαρτία και προσβάλλει το

Χριστό, πρέπει να εγκαταλειφθεί με κάθε θυσία. ΄Οτι προσβάλλει [414]

το Θεό δεν μπορεί να ωφελήσει τον άνθρωπο. Οι ευλογίες του

Ουρανού δεν μπορούν να απονεμηθούν σε κανένα άτομο που πα-

ραβιάζει τις αιώνιες αρχές του δικαίου. Μια υποθαλπόμενη αμαρτία

είναι αρκετή για να προκαλέσει την εξαχρείωση του χαρακτήρα και

να παραπλανήσει τους άλλους. Αν το πόδι ή το χέρι πρέπει να κοπο-

ύν, ή ακόμη και το μάτι πρέπει να αφαιρεθεί προκειμένου να σωθεί

το σώμα από το θάνατο, πόσο πιο σοβαρό είναι να αποβληθεί η

αμαρτία που επιφέρει το θάνατο της ψυχής!

Στην τελετουργική υπηρεσία το αλάτι ήταν απαραίτητο για κάθε

θυσία. Αυτό, όπως και η προσφορά του θυμιάματος, σήμαινε ότι

μόνο η δικαιοσύνη του Χριστού μπορούσε να κάνει τη θυσία ευ-

πρόσδεκτη στο Θεό. Αναφερόμενος σε αυτή τη συνήθεια, ο Χρι-

στός λέει: «Πάσα θυσία με άλας θέλει αλατισθή . . ΄Εχετε άλας

εν εαυτοίς και ειρηνεύετε εν αλλήλοις.» ΄Ολοι όσοι θα ήθελαν να

παρουσιάσουν τον εαυτό τους «θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον

εις τον Θεόν,» (Ρωμ. 12:1,) πρέπει να δεχτούν το σωτήριο αλάτι,

τη δικαιοσύνη του Σωτήρα μας. Τότε γίνονται «το άλας της γής»

(Ματθ. 5:13,) αφαιρώντας το κακό ανάμεσα από τους ανθρώπους,

όπως το αλάτι προφυλάξει από τη σήψη. Αν το αλάτι χάσει τα συ-

στατικά του, αν υπάρχει μόνο μια μορφή ευσεβείας χωρίς την αγάπη

του Χριστού, δεν υπάρχει η δύναμη να κάνει το καλό. Η ζωή δεν

μπορεί να εξασκήσει σωτήρια επιρροή στον κόσμο. Η δραστηριότη-

τα και η ικανότητά σας για τη διάδοση της βασιλείας Μου, λέει ο

Ιησούς, εξαρτάται από την από μέρους σας αποδοχή του Πνεύματός

Μου. Πρέπει να γίνετε συμμέτοχοι της χάρης Μου και να γίνετε
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οσμή ζωής για ζωή. Τότε δεν θα υπάρχει ο ανταγωνισμός, ούτε

η φιλαυτία, ούτε η επιθυμία για ανώτερες θέσεις. Τότε θα απο-

κτήσετε την αγάπη εκείνη που δεν ζητεί προσωπικά οφέλη, αλλά

τον πλουτισμό των άλλων.

Ας προσηλώσει ο μετανοιωμένος αμαρτωλός το βλέμμα πάνω

στον Αμνό του Θεού, τον αίροντα την αμαρτίαν του κόσμου. (Βλέπε

Ιωάν. 1:29) και με την παρατήρηση αυτή θα μεταβληθεί. Ο φόβος

του μετατρέπεται σε χαρά, οι αμφιβολίες του σε ελπίδα. Ευγνωμο-

σύνη αναπηδά από μέσα του. Η απολιθωμένη καρδιά συντρίβεται.

΄Ενα κύμα αγάπης πλημμυρίζει την ψυχή. Ο Χριστός γίνεται μέσα

του πηγή νερού από όπου αναβλύζει αιώνια ζωή. ΄Οταν βλέπου-

με τον Ιησού, τον ΄Ανθρωπο των Θλίψεων και δόκιμο ασθενείας να

εργάζεται για τη σωτηρία του απολωλότος, περιφρονημένος, αγνοη-

μένος, χλευασμένος, περιπλανώμενος από πόλη σε πόλη μέχρι να

ολοκληρώσει την αποστολή Του, όταν Τον βλέπομε στη Γεσθημα[415]

νή με τον ιδρώτα να κυλάει σαν μεγάλες σταγόνες αίματος και μετά

πάνω στο σταυρό μέσα στην αγωνία του θανάτου, βλέποντας όλα

αυτά το εγώ δεν θα αγωνίζεται έπειτα για αναγνώριση.Βλέποντας

έτσι το Χριστό, θα νοιώσουμε ντροπή για τη ψυχρότητά μας, το

λήθαργο μας και για την αναζήτηση των εγωιστικών μας συμφε-

ρόντων. Θα είμαστε πρόθυμοι να γίνουμε οτιδήποτε ή να φτάσουμε

στο μηδέν προκειμένου να υπηρετήσουμε ολόψυχα τον Κύριο. Με

μεγάλη μας χαρά θα φέρουμε το σταυρό, ακολουθώντας τον Ιησού

και θα υπομείνομε δοκιμασίες, αισχύνη ή διωγμούς για χάρη Του.

«Οφείλομεν δε ημείς οι δυνατοί να βαστάζωμεν τα ασθενήματα

των αδυνάτων, και να μη αρέσκωμεν εις εαυτούς.» (Ρωμ. 15:1.) Κα-

μιά ψυχή που πιστεύει στο Χριστό δεν πρέπει να υποτιμάται, ακόμη

και αν η πίστη της είναι αδύνατη και τα βήματά της ταλαντεύονται

σαν του μικρού παιδιού. Για όλα εκείνα που μας θέτουν σε πλεονε-

κτική θέση έναντι των άλλων-μόρφωση, καλλιέργεια, ευγένεια του

χαρακτήρα, χριστιανική εκπαίδευση, θρησκευτική πείρα — είμαστε

πιο ευνοημένοι έναντι αυτών που δεν ευνοήθηκαν στη ζωή όσο ε-

μείς, και όσο περνάει από το χέρι μας πρέπει να τους εξυπηρετούμε.

Αν είμαστε δυνατοί, πρέπει να στηρίζουμε τους αδυνάτους. Οι δο-

ξασμένοι άγγελοι που βλέπουν πάντοτε στο πρόσωπο του Πατέρα

τον Ουρανό, χαίρονται να υπηρετούν τα μικρά Του. Τρεμάμενες

ψυχές με πολλές ανεπιθύμητες ιδιότητες του χαρακτήρα, αποτελο-

ύν τα αντικείμενα της ιδιαίτερης φροντίδας τους. Οι άγγελοι είναι
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πάντοτε παρόντες εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο, κοντά σε ε-

κείνους που έχουν να αγωνιστούν σκληρότερα κατά του «εγώ» και

το περιβάλλοντων οποίων είναι το πιο αποθαρρυντικό. Σε αυτή τη

διακονία θα συμπράξουν οι αληθινοί οπαδοί του Χριστού.

Αν ένας από τους αδύνατους νικηθεί και διαπράξει κάποιο σφάλ-

μα εις βάρος σας, δικό σας καθήκον είναι να επιδιώξετε την αποκα-

τάσταση των σχέσεων σας. Μη περιμένετε από αυτόν να κάνει την

πρώτη προσπάθεια για τη συμφιλίωση. Ο Χριστός είπε: «Τι σας

φαίνεται· εάν άνθρωπός τις έχη εκατό πρόβατα, και πλανηθή έν εξ

αυτών, δεν αφήνει τα εννενήκοντα εννέα, και υπάγων επί τα όρη

ζητεί το πλανώμενον· Και εάν συμβή να εύρη αυτό, αληθώς σας

λέγω, ότι χαίρει δι” αυτό μάλλον παρά δια τα εννενήκοντα εννέα τα
μη πεπλανημένα. Ούτω δεν είναι το θέλημα του Πατρός σας του εν

ουρανοίς, να απολεσθή είς των μικρών τούτων.»

«Με πνεύμα πραότητος, προσέχων εις σεαυτόν, μη και σύ πει-

ρασθής» (Γαλ. 6:1), πήγαινε ς” αυτόν που έσφαλε «και έλεγξον [416]
αυτόν μεταξύ σού, και αυτού μόνον.» Μη τον ντροπιάζεις εκθέτον-

τας το σφάλμα του στους άλλους ούτε και να ντροπιάσεις το Χριστό

φέροντας στη δημοσιότητα την αμαρτία ή την πλάνη ενός ο οποίος

φέρει το όνομά Του. Συχνά η αλήθεια πρέπει να ειπωθεί καθαρά

σε εκείνον που έσφαλε. Πρέπει αυτός να αναγνωρίσει το λάθος του

για να μπορέσει να αλλάξει. Δεν έχεις το δικαίωμα να τον κρίνεις

και να τον καταδικάσεις. Μη προσπαθείς να αυτοδικαιωθείς. Να κα-

ταβάλεις κάθε δυνατή προσπάθεια για την επανόρθωσή του. Για τα

ψυχικά άλγη χρειάζεται το πιο απαλό άγγιγμα, η πιο λεπτεπίλεπτη

ευαισθησία. Μόνο η αγάπη που πηγάζει από το Μάρτυρα του Γολ-

γοθά μπορεί να ωφελήσει στην περίπτωση αυτή. Με συμπάθεια και

τρυφερότητα ας συνδιαλέγονται αδελφός με αδελφό και «ας εξεύρει

ότι ο επιστρέψας αμαρτωλόν από της πλάνης της οδού αυτού, θέλει

σώσει ψυχήν εκ θανάτου, και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών.»

(Ιακ. 5:20.)

Αλλά Και αυτή ακόμη η προσπάθεια ίσως να αποτύχει. Τότε,

λέει ο Ιησούς, «παράλαβε μετά σου έτι ένα ή δύο.» Μπορεί η από

κοινού επιρροή τους να επιτύχει εκεί όπου η επιρροή του ενός μόνο

απέτυχε. Οι ίδιοι, ως αμέτοχοι στην παρεξήγηση, θα αποδειχθούν

αρμοδιότεροι να ενεργήσουν αντικειμενικά και αυτό θα δώσει στη

συμβουλή τους μεγαλύτερη βαρύτητα για τον σφάλλοντα.
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Αν δεν θελήσει να ακούσει ούτε και αυτούς, τότε και μόνο τότε

το θέμα μπορεί να φερθεί μπροστά στην ολομέλεια των πιστών. Τα

μέλη της εκκλησίας, σαν αντιπρόσωποι του Χριστού, ας ενώσουν

τις προσπάθειές τους προσευχόμενοι με ικεσία για την αποκατάστα-

ση του σφάλλοντος. Το ΄Αγιο Πνεύμα θα μιλήσει μέσω των δούλων

Του, παρακαλώντας τον πλανεμένο να επιστρέψει στο Θεό. Ο α-

πόστολος Παύλος, μιλώντας με θεία έμπνευση, λέει: «Ως εάν σας

παρεκάλει ο Θεός δι” ημών δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλ-
λάγητε πρός τον Θεόν.» (Β” Κορ. 5:20.) Εκείνος που απορρίπτει
τις ενιαίες αυτές προσπάθειες έχει αποκόψει το δεσμό του με το

Χριστό. ΄Ετσι αποσπάται από την αδελφότητα της εκκλησίας. Για

αυτό είπε ο Ιησούς: «Ας ήναι εις σε ως ο εθνικός και ο τελώνης.»

Παρόλα αυτά δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει αποκοπεί και από το

έλεος του Θεού. Ας μη περιφρονηθεί και ας μη παραμεληθεί από

τους πρώην αδελφούς του, αλλά ας του φέρονται με στοργή και

συμπάθεια σαν ένα χαμένο πρόβατο που ο Χριστός προσπαθεί να

επαναφέρει στο κοπάδι Του.

Του Χριστού η καθοδήγηση για το φέρσιμο που πρέπει να δει-

χθεί στους πλανώμενους επαναλαμβάνεται πιο συγκεκριμένα στη[417]

διδασκαλία που έδωσε στον λαό του Ισραήλ με το Μωυσή: «Δεν

θέλεις μισήσει τον αδελφόν σου εν τη καρδία σου θέλεις ελέγξει

παρρησία τον πλησίον σου, και δεν θέλεις υποφέρει αμαρτίαν δι”
αυτόν.» (Λευιτ. 19:17.) Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος αμελεί το

καθήκον που ο Χριστός του έχει αναθέσει, την προσπάθεια δη-

λαδή του να επανορθώσει εκείνους που βρίσκονται στην αμαρτία

και στην πλάνη, γίνεται συμμέτοχος της αμαρτίας. Το κακό που

θα μπορούσαμε να είχαμε προλάβει και δεν ενδιαφερθήκαμε, θεω-

ρούμαστε το ίδιο υπεύθυνοι σαν να το έχουμε διαπράξει εμείς οι

ίδιοι.

Το λάθος όμως πρέπει να το παρουσιάσουμε στον ίδιο το σφάλ-

λοντα. Δεν πρέπει να το σχολιάζουμε και να το επικρίνουμε ανα-

μεταξύ μας. Ακόμη και μετά που θα την αναφορά στην εκκλησία,

δεν έχουμε το δικαίωμα να το επαναλάβουμε στους άλλους. Η κοι-

νοποίηση των σφαλμάτων των χριστιανών μόνο λαβή για σχόλια

θα γίνει για τον άπιστο κόσμο. Εμείς οι ίδιοι, αν εξακολουθούμε

να επιμένουμε σε αυτά τα πράγματα, μόνο βλάβη μπορούμε να προ-

ξενήσουμε στον εαυτό μας επειδή με τη συνεχή παρατήρηση με-

ταβαλλόμαστε. Ενώ προσπαθούμε να διορθώσουμε τα σφάλματα
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ενός αδελφού, το Πνεύμα του Θεού θα μας καθοδηγήσει να τον

προστατεύσομε όσο είναι δυνατό από τα επικριτικά σχόλια ακόμη

και αυτών των αδελφών του και πολύ περισσότερο, από την επίκρι-

ση του άπιστου κόσμου. Και εμείς οι ίδιοι σφάλλομε και έχουμε

ανάγκη από το έλεος και τη συγχώρηση του Χριστού. ΄Οπως ακρι-

βώς θα θέλαμε να μας φερθεί Εκείνος, έτσι μας ζητά να φερόμαστε

ο ένας άλλον.

«΄Οσα εάν δέσητε επί της γής, θέλουσιν είσθαι δεδεμένα εν τω

ουρανώ και όσα εάν λύσητε επί της γής, θέλουσιν είσθαι λελυμένα

εν τω ουρανώ.» Εσείς ενεργείτε σαν απεσταλμένοι του Ουρανού

και τα αποτελέσματα του έργου σας είναι αιώνια.

Αλλά τη μεγάλη ευθύνη δεν τη κουβαλάμε μόνοι μας. Οπου-

δήποτε τηρεί το λόγο του Θεού μια ειλικρινής καρδιά, εκεί κατοικεί

ο Χριστός. Δεν είναι μόνο παρών στις συναθροίσεις της εκκλησίας,

αλλά οπουδήποτε οι μαθητές, όσο λιγοστοί και αν είναι, συναντών-

ται στο όνομά Του. Λέει: «Εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της

γής, περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμει αίτησιν,

θέλει γίνει εις αυτούς παρά του Πατρός Μου του εν ουρανοίς.»

Ο Ιησούς λέει: «Του Πατρός Μου του εν ουρανοίς,» σαν να

θέλει να υπενθυμίσει στους μαθητές Του ότι ενώ με την ανθρω-

πότητα Του είναι συνδεμένος μαζί τους, συμμεριζόμενος τις δοκι-

μασίες τους και συμπάσχοντας στις θλίψεις τους, με τη θεότητά [418]

Του είναι ενωμένος με το θρόνο του Απείρου Θεού. Τι θαυμάσια

διαβεβαίωση! Οι ουράνιες υπάρξεις ενώνονται με τους ανθρώπους

με συμπάθεια και εργάζονται για να σώσουν το απολωλός. ΄Ολη η

δύναμη του Ουρανού συντονίζεται με την ανθρώπινη ικανότητα για

να προσελκύσει ψυχές στο Χριστό. [419]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ιωάν. 7:1-15, 37-39.

Τρείς φορές το χρόνο οι Ιουδαίοι έπρεπε να συγκεντρωθούν

στην Ιερουσαλήμ για θρησκευτικούς σκοπούς. Καλυμμένος από τη

στήλη της νεφέλης, ο Αόρατος Αρχηγός του Ισραήλ είχε δώσει

σχετικές με αυτές τις συγκεντρώσεις οδηγίες. Κατά τη διάρκεια

της αιχμαλωσίας τους οι Ιουδαίοι δεν μπορούσαν να τηρήσουν τις

οδηγίες εκείνες. ΄Οταν όμως ο λαός αποκαταστάθηκε στη χώρα

του, άρχισαν πάλι να τηρούνται αυτές οι αναμνηστικές γιορτές.

Σκοπός του Θεού ήταν με τις επετείους αυτές οι άνθρωποι να Τον

ανακαλούν στη μνήμη τους. Αλλά εκτός από μερικές εξαιρέσεις, οι

ιερείς και οι αρχηγοί του έθνους είχαν λησμονήσει το σκοπό τους.

Εκείνος που είχε ορίσει αυτές τις εθνικές συγκεντρώσεις και ήξερε

τη σημασία τους, διαπίστωνε τώρα τη διαστρέβλωσή τους.

Η γιορτή της Σκηνοπηγίας ήταν η τελευταία θρησκευτική συγ-

κέντρωση της χρονιάς. Το σχέδιο του Θεού ήταν ο λαός να σκέπτε-

ται τις μέρες εκείνες την αγαθότητα και την ευσπλαχνία Του. Ο-

λόκληρη η χώρα τους ήταν κάτω από την επίβλεψή Του, δεχόμενη

τις ευλογίες Του. Μέρα και νύχτα είχε συνεχιστεί η προστατευτική

Του επαγρύπνηση. Η λιακάδα και η βροχή είχαν φέρει την καρπο-

φορία της γης. Στις κοιλάδες και στις πεδιάδες της Παλαιστίνης

τα γεννήματα είχαν συγκεντρωθεί. Οι ελιές είχαν μαζευτεί και το

πολύτιμο λάδι είχε εμφιαλωθεί. Οι χουρμαδιές είχαν παράγει τον

άφθονο καρπό τους. Τα μαυροκόκκινα σταφύλια στα αμπέλια είχαν

πατηθεί στα πατητήρια.

Η γιορτή διαρκούσε επτά μέρες και για το πανηγυρισμό της

οι κάτοικοι της Παλαιστίνης, μαζί με πολλούς από άλλες χώρες,

άφηναν τα σπίτια τους και έρχονταν στην Ιερουσαλήμ. Από κοντινά

και μακρινά μέρη κατέφθανε ο λαός προσκομίζοντας κάποιο δείγμα

της χαράς του. Νέοι και γέροι, πλούσιοι και φτωχοί, όλοι έφερναν

κάποιο δώρο σαν φόρο ευγνωμοσύνης σε Εκείνον ο οποίος είχε[420]

στέψει τη χρονιά με την αγαθότητά Του και στο πέρασμά Του

448
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σκορπούσε την ευφορία. Οτιδήποτε συντελούσε στο να τέρπει το

μάτι και να προσδώσει χροιά στη γενική χαρά, μεταφέρονταν από

τα δάση, δίνοντας στην πόλη την όψη ενός ωραίου δάσους.

Αυτή η γιορτή δεν απέβλεπε μόνο στην απονομή ευχαριστι-

ών για τη συγκομιδή, αλλά θύμιζε επίσης και την προστατευτική

φροντίδα του Θεού για τον λαό του Ισραήλ στην έρημο. Για να θυ-

μούνται πως έζησαν κάτω από σκηνές, οι Ισραηλίτες κατοικούσαν

όσο διαρκούσε η γιορτή μέσα σε καλύβες ή σκηνές φτιαγμένες από

πράσινα κλαδιά. Τις έστηναν στους δρόμους, στις αυλές του ναού

και στις ταράτσες των σπιτιών. Οι λόφοι και οι κοιλάδες γύρω από

την Ιερουσαλήμ γέμιζαν επίσης από αυτές τις πρόχειρες,κλαδωτές

κατοικίες που με την πολυκοσμία έσφυζαν από ζωή.

Με ιερούς ύμνους και ευχαριστίες οι προσκυνητές γιόρταζαν

αυτή την τελετή. Λίγο πριν τη γιορτή έπεφτε η Ημέρα του Εξιλα-

σμού, ΄Ετσι, μετά από την εξομολόγηση των αμαρτιών τους, ο λαός

ήξερε ότι είχε συμφιλιωθεί με τον Ουρανό. ΄Ετσι ήταν τώρα προε-

τοιμασμένοι για τη χαρά της γιορτής. Ο ύμνος «Αινείτε τον Κύριον,

διότι είναι αγαθός διότι το έλεος Αυτού μένει εις τον αιώνα» (Ψαλμ.

106:1,) αντηχούσε θριαμβευτικά, ενώ κάθε είδους μουσικά όργανα

μαζί με τα χαρούμενα «ωσαννά» συνόδευαν την ενιαία ψαλμωδία. Ο

ναός ήταν το επίκεντρο της γενικής χαράς. Εδώ φαίνονταν η μεγα-

λοπρέπεια των τελετουργιών Εδώ, αραδιασμένες στις δύο πλευρές

της μαρμάρινης σκάλας του ιερού κτιρίου, οι χορωδίες των Λευι-

τών πρωτοστατούσαν στην υμνωδία. Τα πλήθη των προσκυνητών,

σείοντας κλαδιά από φοίνικες και από μυρτιές, επαναλάμβαναν την

επωδό και έψελναν όλοι μαζί. Η μελωδία ξεχύνονταν παντού και

εμπλουτίζονταν από κοντινές και μακρινές φωνές, μέχρι που οι τρι-

γύρω λόφοι βούιζαν από τον αντίλαλο της δοξολογίας.

Το βράδυ ο ναός και η αυλή άστραφταν από τα τεχνητά φώτα.

Τα σειόμενα φοινικόκλαδα, τα χαρούμενα ωσαννά, η ολόφωτη κο-

σμοσυρροή κάτω από τα κρεμασμένα φανάρια, η παράταξη των ιε-

ρέων και η μεγαλοπρέπεια των διαφόρων τελετουργιών, αποτελο-

ύσαν μια σκηνή που έκανε βαθιά εντύπωση στους παρισταμένους.

Η πιο εντυπωσιακή φάση της γιορτής όμως ήταν αυτή που προκα-

λούσε τη μεγαλύτερη χαρά. ΄Ηταν η τελετή για την ανάμνηση ενός

γεγονότος κατά την περιπλάνηση των Ισραηλιτών στην έρημο. [421]

Νωρίς με το φώς της χαραυγής, οι ιερείς σάλπιζαν εκκωφαντικά

με τις ασημένιες σάλπιγγές τους. ΄Αλλες σάλπιγγες αντιφωνούσαν
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και μαζί με τις χαρμόσυνες φωνές του λαού που προέρχονταν από

τις σκηνές, αντιλαλούσαν σε βουνά και σε λαγκάδια το καλωσόρι-

σμα της γιορτινήςημέρας. Τότε, ο ιερέας γέμιζε ένα δοχείο από το

τρεχούμενο νερό στην κοιλάδα των Κέδρων και σηκώνοντάς το ψη-

λά ενώ οι σάλπιγγες αντηχούσαν, ανέβαινε τα πλατιά σκαλοπάτια

του ναού, βαδίζοντας σιγά, ακολουθώντας το ρυθμό της μουσικής

και ψάλλοντας συγχρόνως: «Οι πόδες ημών θέλουσιν ίστασθαι εν

ταις πύλαις σου, Ιερουσαλήμ.» (Ψαλμ. 122:2.)

΄Εφερνε το δοχείο στο θυσιαστήριο που βρίσκονταν στο κέν-

τρο της αυλής των ιερέων. Εκεί ήταν τοποθετημένες δύο ασημένιες

λεκάνες και δίπλα στην κάθε μια στεκόταν ένας ιερέας. Στη μια

λεκάνη άδειαζαν το δοχείο με το νερό και στην άλλη ένα δοχείο με

κρασί. Το περιεχόμενο των δύο έτρεχε ς” ένα σωλήνα που χύνον-
ταν στην κοιλάδα των Κέδρων και από εκεί κατέληγε στη Νεκρή

Θάλασσα. Αυτή η διαδικασία με το αγιασμένο νερό αντιπροσώπευε

την πηγή η οποία με την εντολή του Θεού είχε αναβλύσει από το

βράχο για να ξεδιψάσει τους Ισραηλίτες. Τότε ηχούσε η χαρούμενη

μελωδία: «Ο Κύριος ο Θεός είναι η δύναμίς μου, και τοάσμα μου Και

εν ευφροσύνη θέλετε αντλήσει ύδωρ εκ τωνπηγών της σωτηρίας.

στανδαρδ-νοινδεντ ςουντπαρα-παρτοφπρεvιουσ» (Ης. 12:2, 3.)

Καθώς οι γιοί του Ιωσήφ έκαναν τις προετοιμασίες για να πα-

ρευρεθούν στη Γιορτή της Σκηνοπηγίας, είδαν ότι ο Ιησούς δεν

έκανε καμιά κίνηση που να δείχνει ότι είχε σκοπό να πάει στη

γιορτή. Τον παρακολουθούσαν με ανησυχία. Από τότε που είχε

κάνει τη θεραπεία στη Βηθεσδά, δεν παραβρέθηκε σε καμιά εθνική

συγκέντρωση. Για να αποφύγει άσκοπες συγκρούσεις με τους Ιε-

ροσολυμίτες αρχηγούς, είχε περιορίσει το έργο Του στη Γαλιλαία.

Η φαινομενική παραμέληση των μεγάλων θρησκευτικών συγκεν-

τρώσεωναπό μέρους Του και η εχθρότητα που Του έδειχναν οι

ραβίνοι και οι ιερείς, έφερνανσε αμηχανία το λαό που Τον ακολου-

θούσε, ακόμη και τους μαθητές και τους συγγενείς Του. Ενώ στις

διδασκαλίες Του τόνιζε τις ευλογίες που συνοδεύουν την τήρηση

του νόμου του Θεού, ο ίδιος όμως φαίνονταν να αδιαφορεί για τις

τελετές που είχαν θεία διάταξη. Η ανάμιξή Του με τους τελώνες

και με άλλα ύποπτης ηθικής υποκείμενα, η περιφρόνησή Του των

ραβινικών συνηθειών και η ελευθερία με την οποία παραμέριζε τις

παραδοσιακές απαιτήσεις σχετικά με το Σάββατο, όλα έμοιαζαν να

Τον φέρνουν σε αντίθεση με τις ιεραρχικές εξουσίες, δημιουργών-
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τας πολλά ερωτηματικά. Τα αδέρφια Του το θεωρούσαν λάθος Του [422]

να αποξενώνεται από τους μεγάλους και μορφωμένους ανθρώπους

του έθνους. Νόμιζαν ότι εκείνοι οι άνθρωποι είχαν δίκαιο και ότι ο

Ιησούς είχε άδικο ερχόμενος σε αντίθεση με αυτούς. Είχαν όμως

παρακολουθήσει την άμεμπτη ζωή Του και παρόλο που δεν είχαν

συνταχτεί με τους μαθητές Του, είχαν εντυπωσιαστεί βαθιά από

τα έργα Του. Η δημοτικότητά Του στη Γαλιλαία ικανοποιούσε τη

φιλοδοξία τους. ΄Ηλπιζαν ακόμη ότι θα έδινε μια απόδειξη της δύνα-

μής Του που θα έκανε τους Φαρισαίους να πειστούν ότι πράγματι

ήταν Εκείνος που διακήρυττε ότι είναι. Αν Αυτός ήταν ο Μεσσίας,

ο ΄Αρχοντας του Ισραήλ, τι υπερηφάνεια και ικανοποίηση τους προ-

ξενούσε η σκέψη αυτή!

Τέτοια ανυπομονησία τους δημιουργούσε το ζήτημα αυτό που

Τον πίεσαν να πάει στα Ιεροσόλυμα. Του έλεγαν: «Μετάβηθι εν-

τεύθεν, και ύπαγε εις την Ιουδαίαν, δια να ίδωσι και οι μαθηταί

Σου τα έργα Σου τα οποία κάμνεις διότι ουδείς πράττει τι κρυφίως,

και ζητεί αυτός να ήναι φανερός. Εάν πράττης ταύτα, φανέρωσον

Σεαυτόν εις τον κόσμον.» Το «εάν» εξέφραζε αμφιβολία και απι-

στία. Του απέδιδαν δειλία και αδυναμία. Εάν ήξερε ότι ήταν ο Μεσ-

σίας, τότε γιατί η παράξενη αυτή επιφυλακτικότητα και αδράνεια·

Αν πραγματικά κατείχε τέτοια δύναμη, γιατί να μη πάει με θάρρος

στην Ιερουσαλήμ και να διεκδικήσει τα δικαιώματά Του· Γιατί να μη

κάνει στην Ιερουσαλήμ τα θαυμάσια έργα που έκανε στη Γαλιλαία·

Μη κρύβεσαι στις απόμονες επαρχίες, Του έλεγαν, κάνοντας τα

θαυμάσια έργα Σου για τους αμόρφωτους χωρικούς και ψαράδες.

Πήγαινε να παρουσιαστείς στην πρωτεύουσα, να κερδίσεις την υ-

ποστήριξη των ιερέων και αρχόντων και να ενοποιήσεις το έθνος,

ιδρύοντας τη νέα βασιλεία.

Αυτά τα αδέρφια του Ιησού σκέπτονταν με εγωιστικά κριτήρια

που τόσο συχνά βρίσκονται στις φιλόδοξες για επίδειξη καρδιές των

ανθρώπων. Αυτό ήταν το πνεύμα που κυβερνούσε τον κόσμο. Είχαν

δυσαρεστηθεί γιατί αντί να ζητήσει ένα επίγειο θρόνο, ο Χριστός

διακήρυξε ότι Αυτός ήταν ο ΄Αρτος της Ζωής. Απογοητεύθηκαν

όταν πολλοί από τους μαθητές Του Τον εγκατέλειψαν. Οι ίδιοι Τον

αρνήθηκαν για να αποφύγουν το σταυρό που έπρεπε να σηκώσουν,

σε περίπτωση που αναγνώριζαν το γεγονός και πιστοποιούσαν τα

έργα Του ως Απεσταλμένο του Θεού.
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«Λέγει λοιπόν πρός αυτούς ο Ιησούς: Ο καιρός ο ιδικός Μου

δεν ήλθεν έτι, ο δε καιρός ο ιδικός σας είναι πάντοτε έτοιμος. Δεν

δύναται ο κόσμος να μισή εσάς Εμέ όμως μισεί, διότι Εγώ μαρτυρώ[423]

περί αυτού, ότι τα έργα αυτού είναι πονηρά. Σεις ανάβητε εις την

εορτήν ταύτην Εγώ δεν αναβαίνω έτι εις την εορτήν ταύτην, διότι

ο καιρός Μου δεν επληρώθη έτι. Και αφού είπε ταύτα πρός αυτούς,

έμεινεν εν τη Γαλιλαία.» Τα αδέρφια Του είχαν μιλήσεισον Χριστό

σε τόνο αυταρχικό, υποδείχνοντάς Του την πορεία που έπρεπε να

ακολουθήσει. Αυτός τους ανταπέδωσε την επίπληξη κατατάσσον-

τας τους με τον κόσμο και όχι με τους ανιδιοτελείς μαθητές Του.

Τους είπε: «Δεν δύναται ο κόσμος να μισή εσάς Εμέ όμως μισεί,

διότι Εγώ μαρτυρώ περί αυτού, ότι τα έργα αυτού είναι πονηρά.»

Ο κόσμος δεν μισεί εκείνους που έχουν το ίδιο με αυτόν πνεύμα.

Τους αγαπά σαν δικούς του.

Για τον Ιησού ο κόσμος δεν ήταν τόπος για την καλοπέραση και

τον αυτοδοξασμό. Δεν ζητούσε ευκαιρία να δράξει τη δύναμη και

τη δόξα του. Δεν φιλοδοξούσε καμιά τέτοια αμοιβή. ΄Ηταν απλώς ο

τόπος όπου Τον είχε στείλει ο Πατέρας Του. Είχε προσφερθεί για

τη ζωή του κόσμου, για να φέρει σε πέρας το μεγάλο έργο της α-

πολύτρωσης. Εκτελούσε το έργο Του για την αμαρτωλή ανθρώπινη

φυλή. Δεν έπρεπε να φανεί προπετής, ούτε ριψοκίνδυνος και ούτε

να προκαλεί κρίσεις. Κάθε γεγονός της ζωής Του είχε προκαθο-

ριστεί με ακρίβεια. Εκείνος έπρεπε να περιμένει υπομονητικά. Το

ήξερε ότι ο κόσμος θα Τον μισούσε. ΄Ηξερε ότι το έργο Του θα

κατέληγε στο θάνατό Του. Αλλά δεν ήταν το θέλημα του Πατέρα

Του να εκτεθεί πριν την ώρα Του.

Από την Ιερουσαλήμ, τα νέα για τα θαύματα του Χριστού είχαν

διαδοθεί όπου υπήρχαν διεσπαρμένοι Ιουδαίοι. Παρόλο ότι για πολ-

λούς μήνες απουσίαζε από τις γιορτές, το ενδιαφέρον για Αυτόν δεν

είχε μειωθεί. Πολλοί από όλα τα μέρη του κόσμου είχαν έρθει στη

γιορτή της Σκηνοπηγίας με την ελπίδα να Τον δουν. Από την αρχή

της γιορτής έψαχναν να Τον βρουν. Οι Φαρισαίοι και οι άρχον-

τες Τον περίμεναν να έρθει, ελπίζοντας να τους παρουσιαστεί μία

ευκαιρία για να Τον καταδικάσουν. Ανυπόμονα ρωτούσαν: «Που

είναι Εκείνος·» Αλλά κανείς δεν ήξερε. Στη σκέψη όλων κυριαρχο-

ύσε ο Χριστός. Φοβούμενοι τους ιερείς και τους αρχηγούς, κανείς

τους δεν τολμούσε να Τον αναγνωρίσει για Μεσσία. Παντού όμως

γίνονταν χαμηλόφωνη,αλλά σοβαρή συζήτηση για Αυτόν. Πολλοί
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Τον υπερασπίζονταν σαν απεσταλμένο του Θεού, ενώ άλλοι Τον

αποκήρυτταν σαν απατεώνα του λαού.

Στο μεταξύ ο Ιησούς είχε φθάσει αθόρυβα στην Ιερουσαλήμ.

Είχε πάει διαλέγοντας μια πάροδο με λίγη κίνηση,θέλοντας να απο-

φύγει τους ταξιδιώτες από διάφορα μέρη που πήγαιναν στην πόλη. [424]

προερχόμενοι από διάφορα μέρη. Αν είχε ενωθεί με ένα από τα κα-

ραβάνια που πήγαιναν στη γιορτή, η προσοχή του κοινού θα είχε

στραφεί σε Αυτόν.Καθώς θα έμπαινε στην πόλη,μια προς τιμήΤου

λαϊκή διαδήλωση θα εξήγειρε τις αρχές εναντίον Του. Για να απο-

φύγει αυτό προτίμησε να ταξιδέψει μόνος Του.

Στα μέσα της γιορτής, όταν το ενδιαφέρον του λαού για Αυ-

τόν είχε κορυφωθεί, μπήκε στην αυλή του ναού, παρουσία του

πλήθους.Η απουσία Του από τη γιορτή είχε δημιουργήσει την υ-

πόνοια ότι δεν τολμούσε να παρουσιαστεί αντιμέτωπος με τη δύναμη

των ιερέων και των αρχηγών. ΄Ολοι ξαφνιάστηκαν με την παρουσία

Του. Κάθε φωνή σίγησε. ΄Ολοι θαύμασαν την αξιοπρεπή και θαρρα-

λέα συμπεριφορά Του ανάμεσα στους ισχυρούς εχθρούς Του που

διψούσαν να Του αφαιρέσουν τη ζωή.

΄Εγινε το κέντρο της γενικής προσοχής του πλήθους και ο Ι-

ησούς τους απευθύνθηκε με τέτοιοτρόπο που δεν τους είχε απευ-

θυνθεί ποτέ άνθρωπος. Τα λόγια Του έδειχναν ότι γνώριζε τους

νόμους και τα θεσπίσματα του Ισραήλ, τις τελετουργικές θυσίες

και τις διδασκαλίες των προφητών πολύ καλύτερα από ότι οι ιερείς

και οι ραβίνοι. Κατέρριπτε τους φραγμούς του φορμαλισμού και των

παραδόσεων. Φαίνονταν ότι ήταν βαθύς γνώστης των σκηνών της

μέλλουσας ζωής. Μιλούσε για πράγματα επίγεια και επουράνια, για

ανθρώπινα και θεία, με μεγάλη εξουσία σαν να διέκρινε τον Αόρατο.

Τα λόγια Του ήταν σαφέστατα και πειστικά. Και πάλι, όπως

στην Καπερναούμ, ο λαός έμεινε έκπληκτος από τη διδασκαλία Του.

«Διότι ο λόγος Αυτού ήτο μετά εξουσίας.» υο· (Λουκ. 4:32.) Με

διάφορες απεικονίσεις προειδοποίησε τους ακροατές Του για τις

συμφορές που θα έβρισκαν όλους εκείνους οι οποίοι θα απέρριπταν

τις ευλογίες που είχε έρθει να τους φέρει. Τους είχε δώσει κάθε

δυνατή απόδειξη ότι είχε έρθει από το Θεό και είχε καταβάλει κάθε

προσπάθεια για να τους κάνει να μετανοήσουν. Δεν θα ήθελε ποτέ

να απορριφθεί και να φονευθεί από το ίδιο Του το έθνος και μακάρι

να μπορούσε να τους απαλλάξει από την ενοχή μιας τέτοιας πράξης.



454 Η Ζωη Τοψ Χριστου

΄Ολοι απορούσαν για τη γνώση που κατείχε σχετικά με το νόμο

και τις προφητείες. Η ερώτηση επαναλαμβάνονταν από τον ένα στον

άλλον: «Πως Ούτος εξεύρει γράμματα ενώ δεν έμαθε·» Κανείς δεν

θεωρούταν ικανός να γίνει θρησκευτικός δάσκαλος αν δεν είχε φοι-

τήσει στις σχολές των ραβίνων. Τόσο ο Ιησούς όσο και ο Ιωάννης

ο Βαπτιστής θεωρούνταν αμαθείς γιατί δεν είχαν λάβει αυτή τη

μόρφωση. ΄Οσοι τους άκουγαν, έμεναν κατάπληκτοι από τη γνώση

των Γραφών που κατείχαν, «ενώ δεν έμαθον.» Πράγματι, δεν είχαν[425]

διδαχτεί από τους ανθρώπους.Ο Θεός του Ουρανού ήταν ο Δάσκα-

λος τους και από Αυτόν έλαβαν το ανώτερο είδος της σοφίας.

Καθώς ο Ιησούς μιλούσε στην αυλή του ναού, τα πλήθη κατα-

γοητεύθηκαν. Αυτοί που ήταν ακόμη πιο επιθετικοί απέναντι Του,

ένοιωθαν ανήμποροι να Τον βλάψουν. Πρός στιγμή κάθε άλλο εν-

διαφέρον είχε ξεχαστεί.

Κάθε μέρα δίδασκε το λαό, μέχρι «την τελευταίαν ημέραν την

μεγάλην της εορτής.» Το πρωί εκείνης της ημέρας βρήκε το λαό

κουρασμένο από την πολυήμερη γιορτή. Ξαφνικά ο Ιησούς μίλησε

βροντόφωνα, έτσι που τα λόγια Του αντήχησαν στις αυλές του

ναού:

«Εάν τις διψά, ας έρχηται πρός Εμέ, και ας πίνη όστις πιστεύει

εις Εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρε-

ύσει εκ της κοιλίας αυτού.» Η κατάσταση στην οποία βρίσκονταν

ο λαός έκανε την κλήση αυτή πολύ δυναμική. Είχαν απολαύσει αδι-

άκοπες πομπώδεις τελετές, τα μάτια τους είχαν θαμπωθεί από φως

και χρώμα, ενώ τα αυτιά τους είχαν ευφρανθεί από την πλούσια

μουσική. Σε ολόκληρο τον κύκλο των εορτών δεν υπήρχε τίποτε

που να ικανοποιεί τις ανάγκες του πνεύματος, τίποτε που να ικανο-

ποιεί τη δίψα της ψυχής για τα άφθαρτα πράγματα. Ο Ιησούς τους

κάλεσε να έρθουν και να πιουν από την πηγή της ζωής, η οποία θα

γίνονταν μέσα τους «πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον.»

(Ιωάν. 4:14.)

Εκείνο το πρωί ο ιερέας είχε επιστατήσει στην τελετή που υ-

πενθύμιζε το σχίσιμο του βράχου στην έρημο. Ο βράχος εκείνος

συμβόλιζε Αυτόν του οποίου ο θάνατος θα δημιουργούσε ζωντα-

νούς ποταμούς υδάτων σωτηρίας που θα έρρεαν για όλους τους

διψασμένους. Τα λόγια του Χριστού αποτελούσαν το νερό της ζω-

ής. Στην παρουσία του συγκεντρωμένου πλήθους, ξεχώρισε τον

Εαυτό Του για να κτυπηθεί, ώστε να μπορέσει να τρέξει το νερό
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της ζωής στον κόσμο. Πατάσσοντας το Χριστό, ο Σατανάς νόμισε

ότι θα κατέστρεφε τον ΄Αρχοντα της ζωής. Από το χτυπημένο όμως

Βράχο θα ανέβλυζε το ζωντανό νερό. Καθώς μιλούσε ο Ιησούς στο

λαό, οι καρδιές τους σκιρτούσαν από ένα παράξενο αίσθημα δέους

και πολλοί ήταν έτοιμοι να αναφωνήσουν όπως η Σαμαρείτισσα:

«Κύριε, δός μοι τούτο το ύδωρ δια να μη διψώ.» (Ιωάν. 4:15.)

Ο Ιησούς γνώριζε τις ανάγκες της ψυχής. Επιδείξεις, πλούτη

και τιμές δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την καρδιά. «Εάν τις δι-

ψά, ας έρχηται πρός Εμέ.» Οι πλούσιοι, οι φτωχοί, οι ανώτεροι και

οι κατώτεροι, όλοι γίνονται το ίδιο ευπρόσδεκτοι. Υπόσχεται να

ανακουφίσει τις κουρασμένες διάνοιες, να παρηγορήσει τους θλιμ-

μέ- νους και να δώσει ελπίδα στους απελπισμένους.Πολλοί από [426]

τους ακροατές του Ιησού θλίβονταν για τις διαψευσμένες τους ελ-

πίδες, πολλοί υπέφεραν από ένα κρυφό καημό, πολλοί προσπαθο-

ύσαν να ικανοποιήσουν τις σφοδρές επιθυμίες τους με τα πράγματα

του κόσμου και με τους επαίνους των ανθρώπων. ΄Οταν απέκτη-

σαν όλα αυτά, διαπίστωναν ότι το μόνο που είχαν κερδίσει από

τον μόχθο τους ήταν τίποτα παρά ένας «συντετριμμένος λάκκος»

που δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τη δίψα τους. Μέσα στη φαντα-

σμαγορία και στη χαρά της γιορτής, στέκονταν ανικανοποίητοι και

λυπημένοι. Εκείνη η ξαφνική κραυγή, «Εάν τις διψά,» τους έβγαλε

από τις θλιβερές τους σκέψεις και ακούγοντας τα λόγια που επηκο-

λούθησαν, ένοιωσαν να γεννιέται μέσα τους μια καινούργια ελπίδα.

Το ΄Αγιο Πνεύμα παρουσίασε μπροστά τους το σύμβολο, μέχρι που

είδαν σε αυτό την προσφορά του ανεκτίμητου δώρου της σωτηρίας.

Η κραυγή του Χριστού απευθυνόμενη στη διψασμένη ψυχή συ-

νεχίζεται και σήμερα και μας απευθύνεται μάλιστα με μεγαλύτερη

δυναμικότητα από ότι σε αυτούς που την άκουσαν στο ναό την τε-

λευταία εκείνη μέρα της γιορτής. Η πηγή είναι διαθέσιμη για όλους.

Στους κουρασμένους και εξαντλημένους προσφέρεται το δροσερό

νερό της αιώνιας ζωής. Ο Ιησούς φωνάζει ακόμη: «Εάν τις διψά,

ας έρχηται πρός Εμέ, και ας πίνη.» «΄Οστις διψά, ας έλθη και οστις

θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής.» «΄Οστις όμως πίη εκ

του ύδατος το οποίον Εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει

εις τον αιώνα αλλά το ύδωρ το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει

γίνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον.» (Αποκ.

22:17, Ιωάν. 4:14.) [427]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ιωάν. 7:16-36, 40-53, 8:1-11.

΄Οσο διάστημα ο Ιησούς ήταν στην Ιερουσαλήμ κατά τη διάρ-

κεια της γιορτής, τελούσε διαρκώς υπό στενή παρακολούθηση από

κατασκόπους. Κάθε μέρα δοκίμαζαν καινούργιες σκευωρίες για να

Τον εξαναγκάσουν να σωπάσει. Οι ιερείς και οι ηγήτορες προσπα-

θούσαν να Τον παγιδέψουν. Σχεδίαζαν να Τον σταματήσουν με

τη βία. Δεν ήταν μόνον αυτό όμως. ΄Ηθελαν να ταπεινώσουν το

Γαλιλαίο ραβίνο μπροστά στο λαό.

Την πρώτη μέρα που παρουσιάστηκε στη γιορτή, οι άρχοντες

του λαού Τον πλησίασαν ζητώντας να μάθουν με ποιά εξουσία δίδα-

σκε. ΄Ηθελαν να στρέψουν την προσοχή του λαού από το άτομό Του

στην ερώτηση αν είχε το δικαίωμα να διδάσκει, για να δώσουν έτσι

σπουδαιότητα στη δική τους εξουσία.

Ο Ιησούς είπε: «Η ιδική Μου διδαχή δεν είναι Εμού, αλλά του

πέμψαντός Με. Εάν τις θέλη να κάμη το θέλημα Αυτού, θέλει γνω-

ρίσει περί της διδαχής, αν είναι εκ του Θεού, ή αν Εγώ λαλώ απ”
Εμαυτού.» Ο Ιησούς αντιμετώπισε την ερώτηση αυτών των σοφι-

στών, όχι ανταποκρινόμενος στη σοφιστεία, αλλά αποκαλύπτοντας

μια ζωτική αλήθεια για τη σωτηρία της ψυχής. Η κατανόηση και

η εκτίμηση της αλήθειας, είπε, εξαρτάται λιγότερο από το νου και

περισσότερο από την καρδιά. Η αλήθεια πρέπει να γίνει δεκτή μέσα

στην ψυχή. Απαιτεί την υποταγή της θέλησης. Αν η αλήθεια μπορο-

ύσε να υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο στην κρίση της λογικής, η

υπερηφάνεια δεν θα παρενέβαινε σαν εμπόδιο για την αποδοχή της.

Πρέπει όμως να γίνει δεκτή με την ενέργεια της χάρης μέσα στην

καρδιά και η αποδοχή της εξαρτάται από την αποβολή κάθε αμαρτίας

που αποκαλύπτει το Πνεύμα του Θεού. ΄Οσοναφορά την απόκτηση

της γνώσης της αλήθειας, τα πλεονεκτήματα του ανθρώπου όσο

μεγάλα και αν είναι, θα του αποβούν άχρηστα, αν η καρδιά του δεν

είναι πρόθυμη να δεχτεί την αλήθεια και αν δεν ακολουθήσει πραγ-[428]

ματική εγκατάλειψη κάθε πράξης ή συνήθειας αντίθετης στις αρχές

της. Σε εκείνους που με τον τρόπο αυτό υποτάσσονται στο Θεό με

456
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την ειλικρινή επιθυμία να γνωρίσουν και να κάνουν το θέλημά Του,

η αλήθεια θα αποκαλυφθεί σαν δύναμη Θεού για τη σωτηρία τους.

Αυτοί θα είναι ικανοί να διακρίνουν ανάμεσα στο άτομο που μι-

λά εκ μέρους του Θεού και στο άτομο που απλώς μιλά εκ μέρους

του. Οι Φαρισαίοι δεν είχαν ταυτίσει το θέλημά τους με το θέλημα

του Θεού. Δεν ζήτησαν να γνωρίσουν την αλήθεια, αλλά να βρουν

κάποια δικαιολογία για να την παρακάμψουν. Ο Χριστός τους έδει-

ξε ότι αυτός ήταν ο λόγος που δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη

διδασκαλία Του.

Τους παρουσίασε τότε ένα τρόπο δοκιμής με τον οποίο ο αλη-

θινός δάσκαλος μπορούσε να διακριθεί από τον απατεώνα. «΄Οστις

λαλεί αφ” εαυτού, ζητεί την δόξαν την ιδικήν του όστις όμως ζητεί
την δόξαν του πέμψαντος αυτόν, ούτος είναι αληθής, και αδικία εν

αυτώ δεν υπάρχει.» Εκείνος που επιδιώκει την ατομική του δόξα,

μιλάει για τον εαυτότου. Το συμφεροντολογικό πνεύμα προδίδει

την προέλευσή του. Ο Χριστός ζητούσε τη δόξα του Θεού. Μιλο-

ύσε με τα λόγια του Θεού. Αυτό εγγυόταν την αυθεντία Του σαν

δασκάλου της αλήθειας.

Ο Ιησούς απέδειξε τη θεότητά Του στους ραβίνους, δείχνον-

τας ότι ήταν σε θέση να διαβάσει τις καρδιές τους. Από τον καιρό

της θεραπείας στη Βηθεσδά σχεδίαζαν το θάνατό Του. ΄Ετσι οι

ίδιοι παρέβαιναν το νόμο τον οποίο ισχυρίζονταν ότι υποστήριζαν.

Τους είπε: «Ο Μωύσής δεν σας έδωκε νόμον· και ουδείς από σας

εκπληροί τον νόμον. Διατί ζητείτε να Με θανατώσητε·»

Σαν φωτεινή αστραπή τα λόγια αυτά αποκάλυψαν στους ρα-

βίνους το βάραθρο της καταστροφής στο οποίο ήταν έτοιμοι να

βυθιστούν. Για μια στιγμή η φρίκη κατέλαβε την ψυχή τους. Είδαν

ότι βρίσκονταν σε σύγκρουση με την άπειρη δύναμη της Θεότητας.

΄Ομως απέρριψαν την προειδοποίηση. Για να διατηρήσουν την επιρ-

ροή που ασκούσαν στο λαό έπρεπε να αποκρύψουν τα εγκληματικά

τους σχέδια. Αποφεύγοντας την ερώτηση του Χριστού, φώναξαν:

«Δαιμόνιον έχεις. Τις ζητεί να σε θανατώση·» Με τα λόγια αυτά υ-

παινίσσονταν ότι τα θαυμάσια έργα του Χριστού υποκινούνταν από

πονηρό πνεύμα.

Ο Χριστός δεν έδωσε προσοχή σε αυτό τον υπαινιγμό. Συνέχι-

σε αποδείχνοντας ότι το θεραπευτικό Του έργο στη Βηθεσδά ήταν

σύμφωνο με το νόμο του Σαββάτου και δικαιωμένο από την ερμη-

νεία που οι ίδιοι οι Ιουδαίοι έδιναν στο νόμο. Είπε: «Ο Μωύσής [429]
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σας έδωκε την περιτομήν . . . και εν Σαββάτω περιτέμνετε άνθρω-

πον.» Σύμφωνα με το νόμο, κάθε παιδί έπρεπε να περιτμηθεί την

ογδόη ημέρα. Αν τύχαινε η ογδόη ημέρα να πέσει την ημέρα του

Σαββάτου, τότε έπρεπε να γίνει η ιεροτελεστία. Πόσο λοιπόν πε-

ρισσότερο πρέπει να είναι σύμφωνο με το πνεύμα του νόμου το να

κάνει κανείς «ολόκληρον άνθρωπον υγιή εν Σαββάτω!» Και τους

προειδοποίησε: «Μη κρίνετε κατ” όψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν
κρίνετε.»

Οι άρχοντες αποστομώθηκαν και πολλοί από το λαό φώναξαν:

«Δεν είναι Ούτος τον οποίον ζητούσι να θανατώσωσι· Και ιδού,

παρρησία λαλεί, και δεν λέγουσι πρός Αυτόν ουδέν. Μήπως τω

όντι εγνώρισαν οι άρχοντες ότι Ούτος είναι αληθώς ο Χριστός·»

Πολλοί από τους ακροατές του Χριστού που κατοικούσαν στην

Ιερουσαλήμ δεν αγνοούσαν τις συνωμοσίες των αρχηγών εναντίον

Του. Εκείνοι αισθάνονταν να έλκονται πρός Αυτόν από μια ακα-

τανίκητη δύναμη. Πιέζονταν από την πεποίθηση ότι Αυτός ήταν

ο Υιός του Θεού. Ο Σατανάς ήταν έτοιμος να σπείρει τις αμφι-

βολίες του. Στο σημείο αυτό ο δρόμος ήταν έτοιμος εξαιτίας των

εσφαλμένων αντιλήψεων που είχαν για το Μεσσία και την έλευσή

Του. Πίστευαν σε γενικές γραμμές ότι ο Χριστός θα γεννιόταν στη

Βηθλεέμ, αλλά μετά από ένα διάστημα θα εξαφανίζονταν. Στην ε-

πάνοδό Του, κανείς δεν θα ήξερε από που προέρχονταν. Δεν ήταν

λίγοι εκείνοι που υποστήριζαν ότι ο Μεσσίας δεν θα είχε καμιά φυ-

σιολογική συγγένεια με την ανθρωπότητα. Επειδή η κοινή γνώμη

για τη δόξα του Μεσσία δεν ανταποκρίνονταν στην περίπτωση του

Ναζωραίου Ιησού, πολλοί έδιναν σημασία στον υπαινιγμό: «Αλλά

Τούτον εξεύρομεν πόθεν είναι ο Χριστός δε όταν έρχηται, ουδείς

γινώσκει πόθεν είναι»

Ενώ ταλαντεύονταν ανάμεσα στην αμφιβολία και στην πίστη, ο

Ιησούς, συνεχίζοντας τον ειρμό των σκέψεών τους, απάντησε: «Και

Εμέ εξεύρετε, και πόθεν είμαι εξεύρετε και απ” Εμαυτού δεν ήλθον,
αλλά είναι αληθινός ο πέμψας Με, τον οποίον εσείς δεν εξεύρετε.»

Ισχυρίζονταν ότι γνώριζαν από που έπρεπε να κατάγεται ο Χριστός,

αλλά στην πραγματικότητα είχαν πλήρη άγνοια για αυτό. Αν είχαν

ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θα αναγνώριζαν τον Υιό

Του όταν τους αποκάλυψε την ταυτότητα Του.

Οι ακροατές δεν μπορούσαν να καταλάβουν τα λόγια του Χρι-

στού. Τα λόγια αυτά ήταν φανερά μια επανάληψη της δήλωσής
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που είχε κάνει μπροστά στο Συνέδριο πολλούς μήνες πριν, όταν

διακήρυξε ότι ήταν Υιός του Θεού. ΄Οπως τότε οι άρχοντες σχε- [430]

δίαζαν να Τον θανατώσουν, έτσι και τώρα προσπάθησαν να Τον

συλλάβουν. Εμποδίστηκαν όμως από μια αόρατη δύναμη η οποία

αναχαίτισε την οργή τους λέγοντάς: «ως εδώ και μη παρέκει.»

Πολλοί από το λαό πίστεψαν σε Αυτόν και έλεγαν: «Ο Χριστός

όταν έλθη, μήπως θέλει κάμει θαύματα πλειότερα τούτων τα οποία

Ούτος έκαμε·» Οι πρόκριτοι των Φαρισαίων που παρακολουθούσαν

με ανησυχία την εξέλιξη των γεγονότων, κατάλαβαν τα συμπαθη-

τικά αισθήματα του λαού. ΄Εσπευσαν λοιπόν στους αρχιερείς και

τους παρουσίασαν τα σχέδια της σύλληψής Του.Είχαν σχεδιάσει

να Τον πιάσουν όταν θα ήταν μόνος Του επειδή δεν τολμούσαν να

Τον συλλάβουν μπροστά στο λαό. Πάλι ο Ιησούς τους έδειξε ότι

μάντευε τις προθέσεις τους. Τους είπε: «΄Ετι ολίγον καιρόν είμαι

μεθ” υμών, και υπάγω πρός τον πέμψαντά Με. Θέλετε Με ζητήσει
και δεν θέλετε Με ευρεί και όπου είμαι Εγώ, σεις δεν δύνασθε να

έλθητε.» Σύντομα θα έβρισκε καταφύγιο μακριά από το χλευασμό

και το μίσος τους. Θα έρχονταν στον Πατέρα Του για να γίνει και

πάλι το αντικείμενο της λατρείας των αγγέλων. Εκεί, οι δολοφόνοι

δεν θα μπορούσαν ποτέ να πάνε.

Χλευαστικά οι ραβίνοι είπαν: «Που μέλλει Ούτος να υπάγη,

ώστε ημείς δεν θέλομεν ευρεί Αυτόν· Μήπως μέλλει να υπάγη εις

τους διεσπαρμένους μεταξύ των Ελλήνων, και να διδάσκη τους ΄Ελ-

ληνας·» Ούτε καν σκέφτηκαν εκείνοι οι σκώπτες ότι με τα ειρωνικά

τους λόγια περιέγραφαν την αποστολή του Χριστού! ΄Ολη την η-

μέρα έτεινε τα χέρια «πρός λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα» και

όμως θα ανακαλυπτόταν «παρά των μη ζητούντων» Αυτόν θα ε-

φανερώνετο «εις τους μη ερωτώντας [περί Αυτού.]» (Βλέπε Ρωμ.

10:20-21.)

Πολλοί είχαν πειστεί ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού. Τώρα

είχαν παραπλανηθεί από τους παράλογους συλλογισμούς των ιε-

ρέων και των ραβίνων. Αυτοί οι δάσκαλοι είχαν επαναλάβει με με-

γάλη έμφαση τις προφητείες που αφορούσαν το Μεσσία. Τόνιζαν

ότι θέλει «βασιλεύση εν τω όρει Σιών και εν Ιερουσαλήμ, και δο-

ξασθή ενώπιον των πρεσβυτέρων Αυτού,» και ότι «θέλει κατακυ-

ριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης, και από ποταμού έως των

περάτων της γής.» (Ης. 24:23, Ψαλμ. 72:8.) Μετά έκαναν περιφρο-

νητικές συγκρίσεις ανάμεσα στη δόξα αυτής της περιγραφής και
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στην ταπεινή εμφάνιση του Ιησού. Τα ίδια τα λόγια της προφη-

τείας είχαν έτσι διαστρεβλωθεί, ώστε να επικυρώνουν την πλάνη.

Αν οι άνθρωποι είχαν μελετήσει με ειλικρίνεια το λόγο του Θεού

για τον εαυτό τους, δεν θα είχαν πλανηθεί. Το εξηκοστό πρώτο

κεφάλαιο του Ησαΐα πιστοποιεί ότι ο Χριστός έμελλε να κάνει α-[431]

κριβώς το έργο που έκανε. Το κεφάλαιο 53 τονίζει τα πάθη Του και

την απόρριψή Του από τον κόσμο και το κεφάλαιο 59 περιγράφει

το χαρακτήρα των ιερέων και των ραβίνων.

Ο Θεός δεν εξαναγκάζει τους ανθρώπους να αποβάλουν την

απιστία τους. Υπάρχει μπροστά τους το φως και το σκότος, η α-

λήθεια και η πλάνη. Από αυτούς εξαρτάται να αποφασίσουν τι θα

ακολουθήσουν. Η ανθρώπινη διάνοια είναι προικισμένη με την ι-

κανότητα να διακρίνει μεταξύ ορθού και εσφαλμένου. Ο Θεός δεν

θέλει οι άνθρωποι να παίρνουν αποφάσεις κινούμενοι από κάποια

παρόρμηση, αλλά ζυγίζοντας τα πράγματα και συγκρίνοντας τα γρα-

φικά κείμενα με τη Γραφή. Αν οι Ιουδαίοι άφηναν κατά μέρος τις

προκαταλήψεις τους και συνέκριναν τα γραπτά της προφητείας με τα

γεγονότα που χαρακτήριζαν τη ζωή του Ιησού, θα είχαν διακρίνει

μια θαυμάσια αρμονία ανάμεσα στις προφητείες και στην εκπλήρω-

ση που έβρισκαν στη ζωή και στο έργο του ταπεινού Γαλιλαίου.

Πολλοί εξαπατώνται σήμερα με τον ίδιο τρόπο όπως τότε οι

Ιουδαίοι. Θρησκευτικοί αρχηγοί διαβάζουν τη Γραφή κάτω από το

πρίσμα της αντίληψής τους και των παραδόσεων. Οι λαϊκοί δεν ε-

ρευνούν τη Γραφή μόνοι τους, ούτε και κρίνουν μόνοι τους ποια

είναι η αλήθεια. Εν αντιθέσει, υποβάλλουν στην κρίση τους και εμ-

πιστεύονται την ψυχή τους στους αρχηγούς τους. Το κήρυγμα και

η διδασκαλία του λόγου Του είναι ένα από τα μέσα που ο Θεός

χρησιμοποίησε για τη μετάδοση του φωτός. Κάθε ανθρώπινη διδα-

σκαλία οφείλουμε να την ελέγχουμε με τη Γραφή. Οποιοσδήποτε

αναλαμβάνει να μελετήσει τη Γραφή με προσευχή, επιθυμώντας να

γνωρίσει την αλήθεια για να υπακούσει σε αυτή, θα δεχτεί θεία

φώτιση. Θα καταλάβει τη Γραφή. «Εάν τις θέλη να κάμη το θέλημα

Αυτού, θέλει γνωρίσει περί της διδαχής.» (Ιωάν. 7:17.)

Την τελευταία μέρα της γιορτής, οι υπηρέτες που είχαν αποστα-

λεί από τους ιερείς και τους αρχηγούς του λαού για να συλλάβουν

τον Ιησού, γύρισαν χωρίς Αυτόν. Θυμωμένοι τους ρώτησαν: «Δια

τι δεν εφέρατε Αυτόν·» Με μεγάλη σοβαρότητα ζωγραφισμένη στο
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πρόσωπό τους απάντησαν: «Ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ούτω

καθώς Ούτος ο άνθρωπος.»

Αν και οι καρδιές τους ήταν σκληρές, μαλάκωσαν από τα λόγια

Του. Ενώ Αυτός μιλούσε στην αυλή του ναού, εκείνοι περιφέρον-

ταν γύρω Του για να αρπάξουν κάτι ώστε να μπορέσουν να το

στρέψουν εναντίον Του. Καθώς Τον άκουγαν, ξέχασαν το σκοπό

της αποστολής τους. Στέκονταν εκεί σαν μαγεμένοι. Ο Χριστός [432]

τους αποκαλύφθηκε μέσα στην ψυχή τους. Είδαν εκείνο που οι ιε-

ρείς και οι άρχοντες δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν: την ανθρωπότητα

πλημμυρισμένη με τη δόξα της θεότητας. Γύρισαν τόσο συνεπαρ-

μένοι από τη σκέψη αυτή, τόσο εντυπωσιασμένοι από τα λόγια Του

που στην ερώτηση: «Δια τι δεν εφέρατε Αυτόν·» μπορούσαν να

δώσουν μια μόνοαπάντηση: «Ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ούτω,

καθώς Ούτος ο άνθρωπος.»

Οι ιερείς και οι άρχοντες είχαν αισθανθεί την ίδια πεποίθηση

όταν βρέθηκανγια πρώτη φορά μπροστά στο Χριστό. Οι καρδιές

τους είχαν συγκινηθείβαθιά και η σκέψη ότι «ουδέποτε άνθρωπος

ελάλησεν ούτω, καθώς Ούτος ο άνθρωπος,» τους πίεζε. Η πεποίθη-

ση αυτή του Αγίου Πνεύματος είχε καταπνιγεί. Τώρα, οργισμένοι

που τα όργανα του νόμου είχαν επηρεαστεί από το μισητό Γαλιλαίο,

φώναξαν: «Μήπως και σεις επλανήθητε· Μήπως τις εκ των αρχόν-

των επίστευσεν εις Αυτόν, ή εκ των Φαρισαίων· Αλλ” ο όχλος
ούτος, όστις δεν γνωρίζει τον νόμον, είναι επικατάρατος.»

Εκείνοι στους οποίους παρουσιάζεται η αγγελία της αλήθειας

σπάνια ρωτούν: «Είναι αυτή η αλήθεια·» αλλά ρωτούν: «Ποιοί είναι

οι υποστηρικτές της·» Τα πλήθη την εκτιμούν ανάλογα με τον α-

ριθμό αυτών που τη δέχονται και εξακολουθούν ακόμη και τώρα

να ρωτούν: «Πίστεψε κανένας από τους μορφωμένους ή από τους

θρησκευτικούς αρχηγούς·» Οι άνθρωποι δεν εκτιμούν σήμερα την

πραγματική ευσέβεια περισσότερο από ότι στις ημέρες του Χριστού.

Με την ίδια πάντοτε επιμονή επιζητούν τα επίγεια αγαθά, παραμε-

λώντας τα αιώνια πλούτη. Δεν είναι διόλου λογικό το επιχείρημα

κατά της αλήθειας, που υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι

δεν προθυμο-ποιούνται να δεχτούντην αλήθεια ή ότι δεν γίνεται δε-

κτή από τους μεγάλους του κόσμου ούτε από τους θρησκευτικούς

αρχηγούς.

Και πάλι οι ιερείς και οι άρχοντες βάλθηκαν να καταστρώνουν

σχέδια για να συλλάβουν τον Ιησού. ΄Ελεγαν ότι αν έμενε ακόμη ε-
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λεύθερος, θα παρέσυρε το λαό μακριά από την καθιερωμένη ηγεσία

και η μόνη ασφαλής λύση ήταν να Τον κάνουν να σιγήσει χωρίς χρο-

νοτριβή. Ενώ η συζήτηση είχε φτάσει στο κορύφωμά της, ξαφνικά

διακόπηκαν. Ο Νικόδημος έκανε την ερώτηση: «Μήπως ο νόμος η-

μών κρίνει τον άνθρωπον, εάν δεν ακούση παρ” αυτού πρότερον, και
μάθη τι πράττει·» Βαθιά σιγή απλώθηκε στο Συνέδριο. Τα λόγια

του Νικόδημου μίλησαν στη συνείδησή τους. Δεν μπορούσαν να

καταδικάσουν έναν άνθρωπο χωρίς να τον ακούσουν. Αλλά αυτός

δεν ήταν ο μοναδικός λόγος για τον οποίο οι υπεροπτι- κοί άρχον[433]

τε ς έμειναν σιωπηλοί, κοιτάζοντας εκείνον που τόλμησε να μιλήσει

υπέρ της δικαιοσύνης.Εξεπλάγησαν και στενοχωρήθηκανπολύ που

ένας από αυτούς επηρεάστηκε τόσο πολύ από το χαρακτήρα του Ι-

ησού, ώστε να μιλήσει προς υπεράσπισή Του. Μόλις συνήλθαν από

την έκπληξή τους, απηύθυναν στο Νικόδημοένα καυστικό σαρκα-

σμό: «Μήπως και συ εκ της Γαλιλαίας είσαι· Ερεύνησον και ιδέ, ότι

προφήτης εκ της Γαλιλαίας δεν ηγέρθη.»

Παρόλα αυτά, η διαμαρτυρία εκείνη κατόρθωσε να ανακόψει την

πρόοδο των αποφάσεων του Συμβουλίου. Οι αρχηγοί δεν μπορο-

ύσαν να εκτελέσουν το σκοπό τους και να καταδικάσουν τον Ιησού

χωρίς να Τον ακούσουν. Ηττημένοι για την ώρα, πήγαν «έκαστος

εις τον οίκον αυτού. Ο δε Ιησούς υπήγεν εις το όρος των Ελαιών.»

Από τα ταραχώδη γεγονότα και τη σύγχυση της πόλης, από τα

ανυπόμονα πλήθη και τους επίβουλους ραβίνους, ο Ιησούς αποτρα-

βήχτηκε στη γαλήνη των ελαιώνων, όπου μπορούσε να είναι μόνος

Του με το Θεό. Νωρίς όμως το επόμενο πρωί επέστρεψε στο ναό

και καθώς οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν γύρω Του, κάθισε κάτω

και τους δίδασκε.

Σε λίγο Τον διέκοψαν. Τον πλησίασε μια ομάδα από γραμματείς

και Φαρισαίους, σέρνοντας βίαια μια τρομοκρατημένη γυναίκα την

οποία κατηγορούσαν με δυνατές και άγριες φωνές ότι είχε παραβι-

άσει την έβδομη εντολή. Αφού την έσπρωξαν μπροστά στο Χριστό,

Του είπαν με υποκριτικό σεβασμό: «Ο Μωυσής προσέταξεν ημάς

να λιθοβολώνται αι τοιαύταιΣύ λοιπόν τι λέγεις·»

Κάτω από τον προσποιητό σεβασμό τους κρύβονταν μια βαθιά

στημένη παγίδα για την καταστροφή Του. Είχαν αρπάξει αυτή την

ευκαιρία για να εξασφαλίσουν την καταδίκη Του, με τη σκέψη ότι

οποιαδήποτε απόφαση έβγαζε, θα τους έδινε αφορμή να Τον κα-

τηγορήσουν. Αν ελευθέρωνε τη γυναίκα, θα Τον ενοχοποιούσαν
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ότι περιφρονούσε το νόμο του Μωυσή. Αν έκρινε ότι ήταν άξια θα-

νάτου, θα Τον κατηγορούσαν στους Ρωμαίους ότι σφετερίζονταν

εξουσία που ανήκε αποκλειστικά σε αυτούς.

Για μια στιγμή ο Ιησούς έριξε ένα βλέμμα στη σκηνή γύρω Του,

στο θύμα που έτρεμε από ντροπή και στους σκληροπρόσωπους

άρχοντες χωρίς ίχνος από ανθρώπινο οίκτο. Το αγνό και άσπιλο

πνεύμα Του στράφηκε με αποτροπιασμό από αυτό το θέαμα.

Γνώριζε καλά για ποιό σκοπό Του παρουσίασαν αυτή την πε-

ρίπτωση. Διάβαζε τις καρδιές και γνώριζε την ιστορία της ζωής

του καθενός που ήταν μπροστά Του. Αυτοί οι δήθεν υπερασπιστές

της δικαιοσύνης είχαν οδηγήσει το θύμα τους στην αμαρτία για να [434]

μπορέσουν να στήσουν παγίδα στο Χριστό. Χωρίς να δείχνει ότι

πρόσεξε την ερώτησή τους έσκυψε και καρφώνοντας τα μάτια στο

έδαφος, άρχισε να γράφει πάνω στο χώμα.

Ανυπομονώντας για την καθυστέρηση που επιδείκνυε και για

τη φαινομενική Του αδιαφορία, οι κατήγοροι Τον πλησίασαν περισ-

σότερο, προσπαθώντας να στρέψουν την προσοχή Του στην υπόθε-

ση που Του παρουσίασαν. Καθώς τα μάτια τους, ακολουθώντας το

βλέμμα του Ιησού, έπεσαν στο οδόστρωμα πλάι στα πόδια Του,

η όψη τους αλλοιώθηκε. Χαραγμένα μπροστά τους ήταν τα ένοχα

μυστικά της ζωής τους. Οι άλλοι άνθρωποι που παρακολουθούσαν

διέκριναν την ξαφνική μεταβολή στην έκφρασή τους και πλησίασαν

περισσότερο για να ανακαλύψουν τι ήταν αυτό που παρατηρούσαν

τόσο σαστισμένοι και ντροπιασμένοι.

Με όλο τον προσποιητό σεβασμό για το νόμο, αυτοί οι ραβίνοι

παραβίαζαν τις προϋποθέσεις του,παρουσιάζοντας την κατηγορία ε-

ναντίον της γυναίκας. ΄Ηταν καθήκον του άντρα της να προβεί σε

ενέργειες εναντίον της και οι δύο ένοχοι έπρεπε να τιμωρηθούν

εξίσου. Οι κατήγοροι δεν είχαν κανένα απολύτως δικαίωμα να ε-

πέμβουν. Ο Ιησούς όμως τους αντιμετώπισε πάνω στο δικό τους

έδαφος. Ο νόμος διευκρίνιζε ότι στην περίπτωση του λιθο-βολισμού

οι μάρτυρες έπρεπε πρώτοι να ρίξουν την πέτρα. Και αφού σηκώθη-

κε και στύλωσε τα μάτια Του στους συνωμότες πρεσβυτέρους, ο

Ιησούς είπε: « ΄Οστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψη

τον λίθον επ” αυτήν.» ΄Επειτα έσκυψε και συνέχισε να γράφει στη
Γή.

Ούτε είχε παραβλέψει το νόμο που δόθηκε με το Μωυσή, ο-

ύτε είχε παραβιάσει την εξουσία της Ρώμης. Οι κατήγοροι είχαν
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ηττηθεί. Τώρα, με το χιτώνα της προσποιητής αγιότητας καταρ-

ρακωμένο, στέκονταν μπροστά στην προσωποποίηση της ΄Απειρης

Αγνότητας, ένοχοι και καταδικασμένοι. ΄Ετρεμαν μήπως τα μυστι-

κά της παράνομης ζωής τους φανερώνονταν στο πλήθος και ένα-

ςένας με σκυμμένα κεφάλια και χαμηλωμένα μάτια, έσπευσαν να

απομακρυνθούν αθόρυβα, αφήνοντας το θύμα με τον ευσπλαχνικό

Σωτήρα του.

Ο Ιησούς ανασηκώθηκε και κοιτάζοντας τη γυναίκα είπε:

«Γύναι, που είναι εκείνοι οι κατήγοροί σου· δεν σε κατεδίκασεν

ουδείς· Και εκείνη είπεν, Ουδείς, Κύριε. Ο Ιησούς είπε πρός αυ-

τήν:«Ουδέ Εγώ σε καταδικάζω ύπαγε, και εις το εξής μη αμάρτα-

νε.»

Η γυναίκα στέκονταν μπροστά στον Ιησού τρέμοντας από το

φόβο. Τα λόγια Του, «όστις από σας είναι αναμάρτητος ας ρίψη[435]

πρώτος τον λίθον» είχαν φθάσει στα αυτιά της σαν θανατική ποι-

νή.Δεν τόλμησε να σηκώσει τα μάτια της στο πρόσωπο του Σω-

τήρα,αλλά σιωπηλά περίμενε την καταδίκη της. Με μεγάλη της έκ-

πληξηείδε τους κατηγόρους της να φεύγουν αμίλητοι και συγχυ-

σμένοι.Τότε αντήχησαν στα αυτιά της εκείνα τα λόγια της ελπίδας:

«ΟυδέΕγώ σε καταδικάζω ύπαγε και εις το εξής μη αμάρτανε.»

Η καρδιά της έλιωσε και ρίχτηκε στα πόδια του Ιησο-

ύ,κλαίγοντας με αναφιλητά για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της

και εξομολογούμενη με πικρά δάκρυα τις αμαρτίες της.

Για τη γυναίκα εκείνη αυτό το γεγονός σήμανε την αρχή μιας

καινούργιας ζωής, μιας ζωής αγνότητας και ειρήνης, μιας ζωής α-

φιερωμένης στην υπηρεσία του Θεού. Με την ανόρθωση της αμαρ-

τωλής αυτής ψυχής ο Ιησούς έκανε ένα θαύμα μεγαλύτερο από τη

θεραπεία και της πιο βαριάς αρρώστιας. Θεράπευσε την πνευματική

ασθένεια που οδηγεί στον αιώνιο θάνατο. Αυτή η μετανοημένη γυ-

ναίκα μεταβλήθηκε σε ένα από τους πιο σταθερούς οπαδούς Του.

Με αυτοθυσιαζόμενη αγάπη και αφοσίωση ανταπέδωσε το έλεος

της συγγνώμης Του.

Με τη συγχώρηση αυτής της γυναίκας και με την ενθάρρυνση

που της έδωσε η προοπτική μιας καλύτερης ζωής, ο χαρακτήρας

του Χριστού ακτινοβολεί στα πλαίσια της τέλειας ομορφιάς και

δικαιοσύνης. Χωρίς να δικαιολογεί την αμαρτία ούτε και να την

μειώνει, στο αίσθημα της ενοχής ο Χριστός αποβλέπει όχι να κα-

ταδικάσει αλλά να σώσει. Το μόνο που είχε να προσφέρει στην
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αμαρτωλή γυναίκα ο κόσμος ήταν η καταδίκη και ο χλευασμός,

αλλά ο Ιησούς προφέρει λόγια παρηγοριάς και ελπίδας. Ο Αναμάρ-

τητος ευσπλαχνίζεται την αδυναμία της αμαρτωλής και της τείνει

χέρι βοήθειας. Ενώ οι υποκριτικοί Φαρισαίοι την καταδικάζουν, ο

Ιησούς της λέγει: «΄Υπαγε, και εις το εξής μή αμάρτανε.»

Οι οπαδοί του Χριστού δεν πρέπει να αποστρέφονται τους πλα-

νεμένους, εγκαταλείποντάς τους να συνεχίσουν απροειδοποίητοι

τον κατηφορικό τους δρόμο. Αυτοί που σπεύδουν να κατηγορήσουν

άλλους και φέρνουν με ζήλο μπροστά στη δικαιοσύνη, συχνά είναι

περισσότερο ένοχοι από ότι εκείνοι. Οι άνθρωποι μισούν τον α-

μαρτωλό, ενώ αγαπούν την αμαρτία. Ο Χριστός μισεί την αμαρτία,

αλλά αγαπά τον αμαρτωλό. Αυτό το πνεύμα πρέπει να διέπει όλους

εκείνους που Τον ακολουθούν. Η χριστιανική αγάπη δεν σπεύδει

να επικρίνει, διακρίνει γρήγορα τη μετάνοια και είναι έτοιμη να συγ-

χωρήσει, να ενθαρρύνει, να επαναφέρει τον πλανημένο στο δρόμο

της αγιότητας και να στερεώσει τα πόδια του σε αυτόν. [436]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ιωάν. 8:12-59, 9.

«Πάλιν ο Ιησούς ελάλησε πρός αυτούς, λέγων, Εγώ είμαι το

Φώς του κόσμου όστις ακολουθεί Εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το

σκότος, αλλά θέλει έχει το φώς της ζωής.»

΄Οταν έλεγε αυτά τα λόγια, ο Ιησούς βρίσκονταν στην αυλή

η οποία σχετίζοντανιδιαίτερα με τις ιεροτελεστίες της γιορτής της

Σκηνοπηγίας. Στη μέση της αυλής αυτής υπήρχαν δύο ψηλές βάσεις

που στήριζαν δύο πελώριες πολύφωτες λυχνίες. Με την εσπερινή

θυσία, άναβαν όλες οι λυχνίες λούζοντας με το φώς τους την Ιε-

ρουσαλήμ. Αυτή η τελετή ήταν αναμνηστική της στήλης του φωτός

που οδηγούσε τον λαό του Ισραήλ στην έρημο και θεωρούταν ε-

πίσης ότι συμβόλιζε την έλευση του Μεσσία. Με τις αναμμένες

λυχνίες το βράδυ, η αυλή έπαιρνε μια εξαιρετικά χαρούμενη όψη.

Οι γκριζομάλληδες ιερείς και οι άρχοντες του λαού έπαιρναν μέρος

στους εορταστικούς χορούς με τους ήχους των μουσικών οργάνων

και τις ψαλμωδίες των Λευιτών.

Με τη φωταγώγηση της Ιερουσαλήμ, ο λαός εξέφραζε την ελ-

πίδα του για την έλευση του Μεσσία που θα φώτιζε τον λαό του

Ισραήλ. Για τον ΄Ιδιο τον Ιησού όμως η σκηνή είχε μεγαλύτερη α-

κόμη σημασία. ΄Οπως οι ακτινοβόλες λυχνίες του ναού φώτιζαν τα

πάντα γύρω τους, έτσι και ο Χριστός, η πηγή του πνευματικού φω-

τός, φωτίζει το σκότος του κόσμου. Το σύμβολο δεν ήταν τέλειο.

Εκείνο το μεγάλο φώς που είχε κρεμάσει το ίδιο Του το χέρι στους

Ουρανούς ήταν ένας παραστατικότερος συμβολισμός της ένδοξης

αποστολής Του.

΄Ηταν πρωί. Ο ήλιος είχε ανατείλει πάνω από το ΄Ορος των Ε-

λαιών. Οι ακτίνες του έπεφταν με εκθαμβωτική λαμπρότητα πάνω

στα μαρμάρινα παλάτια και φώτιζαν τους χρυσοποίκιλτους τοίχους

του ναού. Ο Ιησούς δείχνοντας τον είπε: «Εγώ είμαι το Φώς του

κόσμου.»[437]

Κάποιος που ακροάστηκε τα λόγια αυτά, τα έκανε να αντιλα-

λήσουν πολύ αργότερα σε μια μεγαλειώδη περικοπή: «Εν Αυτώ ήτο

466
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η ζωή, και η ζωή ήτο το φώς των ανθρώπων. Και το φώς εν τη

σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό.» «΄Ητο το φώς

το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον

κόσμον.» (Ιωάν. 1:4, 5, 9.) Πολύ μετά την ανάληψη του Ιησού

στους Ουρανούς, ο Πέτρος γράφοντας επίσης με τη φώτιση του

Αγίου Πνεύματος, ανακάλεσε το σύμβολο που ο Χριστός χρησι-

μοποίησε: «Και έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον, εις τον

οποίον κάμνετε καλά να προσέχητε, ως εις λύχνον φέγγοντα εν

σκοτεινώ τόπω, εωσού έλθη η αυγή της ημέρας, και ο φώσφορος

ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών.» (Β” Πέτρ. 1:19.)
΄Οταν ο Θεός παρουσιάζονταν στο λαό Του, το φως πάντοτε

χρησίμευε για σύμβολο της παρουσίας Του. Αρχικά με το δημιουρ-

γικό Του λόγο, το φώς έλαμψε μέσα στο σκοτάδι. Επίσης η στήλη

της νεφέλης την ημέρα και η στήλη του πυρός τη νύχτα ήταν το

φώς που οδηγούσε τις μεγάλες στρατιές του Ισραήλ. Φώς πλημ-

μύρισε το όρος Σινά περιβάλλοντας τον Κύριο με ένα καταπληκτικό

μεγαλείο. Φώς κάλυπτε το Ιλαστήριο μέσα στη σκηνή του μαρτυ-

ρίου. Φώς γέμισε το ναό του Σολομώντα κατά τον εγκαινιασμό του.

Φώς έλαμψε στους λόφους της Βηθλεέμ όταν οι άγγελοι έφεραν

το λυτρωτικό μήνυμα του κόσμου στους ξάγρυπνους βοσκούς.

Ο Θεός είναι φώς. Με τα λόγια: «Εγώ είμαι το Φώς του

κόσμου,» ο Χριστός διακήρυξε την ενότητα με το Θεό και τη σχέση

Του με όλη την ανθρώπινη οικογένεια. Κατά τη δημιουργία Αυτός

ήταν «ο ειπών να λάμψη φώς εκ του σκότους» (Β” Κορ. 4:6.) Αυ-
τός είναι το φώς του Ηλίου, της σελήνης και των άστρων. Αυτός

ήταν το πνευματικό φώς το οποίο με τα σύμβολα, τους τύπους και

τις προφητείες είχε λάμψει πάνω στον λαό του Ισραήλ. Το φώς

δεν δόθηκε αποκλειστικά στον ιουδαϊκό λαό. ΄Οπως οι ακτίνες του

Ηλίου διαπερνούν και τις πιο απόμακρες γωνιές της Γής, έτσι και

το φώς του Ηλίου της Δικαιοσύνης λάμπει πάνω σε κάθε ψυχή.

«΄Ητο το φώς το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρω-

πον ερχόμενον εις τον κόσμον.» Ο κόσμος είχε τους μεγάλους δα-

σκάλους του, ανθρώπους με γιγαντιαία διάνοια και θαυμάσια διο-

ρατικότητα, ανθρώπους τα λεγόμενα των οποίων προκάλεσαν τη

σκέψη και αποκάλυψαν απέραντα πεδία γνώσης. Οι άνθρωποι αυτοί

έχουν τιμηθεί σαν καθοδηγητές και ευεργέτες της ανθρωπότητας.

Υπάρχει ΄Ενας που στέκεται ψηλότερα από αυτούς. «΄Οσοι εδέχθη-

σαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού.» [438]
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«Ουδείς είδε ποτέ τον Θεόν ο μονογενής Υιός, ο ών εις τον κόλ-

πον του Πατρός, Εκείνος εφανέρωσεν Αυτόν.» (Ιωάν. 1:12, 18.)

Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα ίχνη των μεγάλων δασκάλων

του κόσμου αναδρομικά μέχρι εκεί όπου φθάνουν τα ιστορικά στοι-

χεία. Το Φώς όμως υπήρχε πριν από αυτά ΄Οπως η σελήνη και τα

άστρα του ηλιακού συστήματος λάμπουν αντανακλώντας το φώς

του Ηλίου, έτσι και οι μεγάλοι στοχαστές αντανακλούν το φώς

του Ηλίου της Δικαιοσύνης όταν η διδασκαλία τους συμφωνεί με

την αλήθεια. Κάθε πολύτιμη ιδέα, κάθε σπινθηροβόλο πνεύμα πη-

γάζει από το Φώς του κόσμου. Στις μέρες μας,πολλά λέγονται για

την «ανώτερη εκπαίδευση.» Η πραγματικά ανώτερη «εκπαίδευση

προέρχεται από Αυτόν «εν τω οποίω είναι κεκρυμμένοι πάντες οι

θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως.» «Εν Αυτώ ήτο η ζωή, και

η ζωή ήτο το φώς των ανθρώπων » (Κολ. 2:3, Ιωάν. 1:4.) Ο Ιησούς

είπε: «΄Οστις ακολουθεί Εμέ, δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος,

αλλά θέλει έχει το φώς της ζωής.»

Με τα λόγια «Εγώ είμαι το Φώς του κόσμου,» ο Ιησούς α-

νακήρυξε τον Εαυτό Του Μεσσία Ο γέροντας Συμεών, στον ίδιο

ναό όπου τώρα δίδασκε ο Χριστός, είχε αναφερθεί για Αυτόν με

τα λόγια: «Φώς εις φωτισμόν των εθνών, και δόξαν του λαού Σου

Ισραήλ.» (Λουκ. 2:32.) Με τα λόγια εκείνα είχε αποδώσει σε Αυτόν

μια προφητεία γνωστή σε όλους τους Ισραηλίτες. Με τον προφήτη

Ησαΐα, το ΄Αγιο Πνεύμα είχε διακηρύξει: «Μικρόν είναι το να ήσαι

δούλος Μου δια να ανορθώσης τας φυλάς του Ιακώβ, και να επα-

ναφέρης το υπόλοιπον του Ισραήλ θέλω προσέτι Σε δώσει φώς εις

τα έθνη, δια να ήσαι η σωτηρία Μου έως εσχάτου της γής,» (Ης.

49:6.) Γενικά η προφητεία αυτή κατανοούταν ως αναφερόμενη στο

Μεσσία. ΄Οταν ο Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι το Φώς του κόσμου,» οι

άνθρωποι δεν μπορούσαν παρά να αναγνωρίσουν στη δήλωσή Του

αυτή ότι Εκείνος ήταν ο Αναμενόμενος.

Στους Φαρισαίους και στους ηγήτορες του λαού αυτή η δήλωση

φάνηκε σαν αλαζονική ιδιοποίηση. Δεν μπορούσαν να ανεχτούν ότι

ένας άνθρωπος όμοιος με αυτούς τολμούσε να διεκδικεί ένα τέτοιο

πράγμα. Προσποιούμενοι ότι αγνοούν τα λόγια Του, ρώτησαν: «Σύ

τις είσαι·» Είχαν σκοπό να Τον αναγκάσουν να δηλώσει ότι Αυτός

ήταν ο Χριστός. Η εμφάνιση και το έργο Του ήταν τόσο διαφορε-

τικά από τις προσδοκίες του λαού. Σύμφωνα με τους πανούργους
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εχθρούς Του, μια άμεση από μέρους Του δήλωση ότι Αυτός ήταν

ο Μεσσίας θα κατέληγε στο να Τον απορρίψουν σαν απατεώνα. [439]

Αλλά στην ερώτησή τους, «Συ τις είσαι·» ο Ιησούς απάντησε:

«΄Οτι σας λέγω απ” αρχής» Αυτό που φανέρωναν τα λόγια Του φα-
νέρωνε και ο χαρακτήρας Του. ΄Ηταν η ενσάρκωση των αληθειών

που δίδασκε. Συνέχισε: «Απ” Εμαυτού δεν κάμνω ουδέν, αλλά κα-
θώς Με εδίδαξεν ο Πατήρ Μου, ταύτα λαλώ. Και ο πέμψας Με είναι

μετ” Εμού και δεν Με αφήκεν ο Πατήρ μόνον διότι Εγώ κάμνω τα
αρεστά εις Αυτόν.» Δεν προσπάθησε να αποδείξει τη δικαιωματι-

κή Του μεσσιανική ιδιότητα, αλλά έδειξε την ενότητά Του με το

Θεό. Αν είχαν αφήσει τη σκέψη τους ελεύθερη να επηρεαστεί από

τηναγάπη του Θεού, θα είχαν δεχτεί τον Ιησού.

Πολλοί από τους ακροατές Του ένοιωθαν να έλκονται με πίστη

προς Αυτόν. Σε αυτούς είπε: «Εάν σείς μείνητε εν τω λόγω τω Εμώ,

είσθε αληθώς μαθηταί Μου και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και

η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει.»

Αυτά τα λόγια προσέβαλαν τους Φαρισαίους. Παραβλέποντας τη

μακροχρόνια υποταγή του έθνους τους στον ξενικό ζυγό, φώναξαν

οργισμένοι: «Σπέρμα του Αβραάμ είμεθα, και δεν γίναμε δούλοι εις

ουδένα πώποτε πως συ λέγεις, ότι θέλετε γίνει ελεύθεροι·» ΟΙησο-

ύς κοίταξε εκείνουςτους ανθρώπους, τους δούλους της μοχθηρίας.

Οι σκέψεις τους ήταν προσηλωμένες στην εκδίκηση και με λύπη

απάντησε: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι πάς όστις πράττει την

αμαρτίαν, δούλος είναι της αμαρτίας.» Βρίσκονταν κάτω από το χει-

ρότερο είδος της σκλαβιάς, αφού τους κυβερνούσε το πνεύμα του

κακού.

Κάθε ψυχή που αρνείται να παραχωρηθεί στο Θεό, υπάγεται

στον έλεγχο μιας άλλης δύναμης. Δεν ανήκει στον εαυτό της.

Μπορεί να μιλά για ελευθερία, αλλά βρίσκεται κάτω από την πιο

ταπεινωτική σκλαβιά. Δεν μπορεί να διακρίνει την ομορφιά της α-

λήθειας γιατί ο νουςαυτού του ανθρώπου ελέγχεται από το Σατανά.

Ενώ κολακεύεται ότι ακολουθεί τις υπαγορεύσεις της ατομικής του

κρίσης, υπακούει στη θέληση του άρχοντα του σκότους. Ο Χριστός

ήρθε για να σπάσει τα δουλικά δεσμά της ψυχής από την αμαρτία.

«Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώση, όντως ελεύθεροι θέλετε ε-

ίσθαι.» «Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού μας

ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου.» (Ρωμ.

8:2.)
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Στο απολυτρωτικό έργο δεν χωρεί εξαναγκασμός. Δεν χρησι-

μοποιείται εξωτερική πίεση. Κάτω από την επιρροή του Πνεύματος

του Θεού, ο άνθρωπος αφήνεται ελεύθερος να διαλέξει ποιόν θέλει

να υπηρετήσει. Με την αλλαγή που επέρχεται όταν η ψυχή παρα-[440]

δίδεται στο Χριστό, φαίνεται η ανώτερη έννοια της ελευθερίας. Η

αποβολή της αμαρτίας είναι έργο της ίδιας της ψυχής Η αλήθεια

είναι ότι δεν έχουμε τη δύναμη να απελευθερωθούμε μόνοι μας α-

πό την κυριαρχία του Σατανά.΄Οταν όμως έχουμε την επιθυμία να

ελευθερωθούμε από την αμαρτία και στη μεγάλη μας ανάγκη αναζη-

τούμε απεγνωσμένα για μια εξωτερική και ανώτερη από τον εαυτό

μας δύναμη, τότε οι ψυχικές μας δυνάμεις εμποτίζονται με τη θεία

ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και υπακούουν στις υπαγορεύσεις

μιας θέλησης που πληροί το θέλημα του Θεού.

Η μοναδική προϋπόθεση, βάσει της οποίας η ανθρώπινη ελευ-

θερία είναι εφικτή, είναι να ενωθεί ο άνθρωπος με το Χριστό. «Η

αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» και η αλήθεια είναι ο Χριστός. Η

αμαρτία μπορεί να θριαμβεύσει μόνο όταν το πνεύμα εξασθενεί και

αφαιρείται η ελευθερία της ψυχής. Η υποταγή στο Θεό είναι η α-

ποκατάσταση του εαυτού μας στην πραγματική ανθρώπινη τιμή και

δόξα. Ο θείος νόμος στον οποίο υποτασσόμαστε είναι «ο νόμος

της ελευθερίας.» (Ιακ. 2:12.)

Οι Φαρισαίοι δήλωναν ότι ήταν παιδιά του Αβραάμ. Ο Ιησούς

τους είπε ότι αυτός ο ισχυρισμός θα ευσταθούσε μόνο όταν θα έκα-

ναν τα έργα του Αβραάμ Τα γνήσια παιδιά του Αβραάμ θα ζούσαν,

όπως Αυτός, μια ζωή υπακοής στο Θεό. Δεν θα προσπαθούσαν

να θανατώσουν Κάποιον ο οποίος έλεγε την αλήθεια που Του με-

τέδωσε ο Θεός. Συνωμοτώντας εναντίον του Χριστού, οι ραβίνοι

δεν έκαναν τα έργα του Αβραάμ. Η συγγενική μόνο καταγωγή από

τον Αβραάμ δεν είχε καμία αξία. Χωρίς την πνευματική σχέση, η

οποία έπρεπε να εκδηλώνεται με το ίδιο του το πνεύμα και με τα

ίδια του τα έργα, δεν ήταν παιδιά του.

Αυτή η αρχή ασκεί την ίδια βαρύτητα και πάνω σε ένα θέμα

που επί χρόνια έχει απασχολήσει σοβαρά το χριστιανικό κόσμο, το

θέμα της αποστολικής διαδοχής. Απόγονος του Αβραάμ δεν είναι

εκείνος που έχει το όνομα και την καταγωγή, αλλά την ομοιότη-

τα του χαρακτήρα του. ΄Ετσι και η αποστολική διαδοχή δεν στη-

ρίζεται στη μεταβίβαση της εκκλησιαστικής εξουσίας, αλλά στην

πνευματική συγγένεια. Μια ζωή που για κίνητρο έχει το πνεύμα
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των αποστόλων, την πίστη και τη διδασκαλία που εκείνοι δίδαξαν,

αποτελεί την πραγματική απόδειξη της αποστολικής διαδοχής. Αυ-

τό καθιστά τους ανθρώπους διαδόχους των πρώτων δασκάλων του

Ευαγγελίου.

Ο Ιησούς δεν παραδέχτηκε ότι οι Ιουδαίοι ήταν παιδιά του Α-

βραάμ. Τους είπε: «Σεις κάμνετε τα έργα του πατρός σας.» Με [441]

χλευασμό απάντησαν: «Ημείς δεν εγεννήθημεν εκ πορνείας ένα πα-

τέρα έχομεν, τον Θεόν.» Αυτά τα λόγια, χρησιμοποιούμενα σαν

υπαινιγμός των περιστάσεων της γέννησης του Χριστού, είχαν σκο-

πό να Τον πληγώσουν μπροστά σε εκείνους που είχαν αρχίσει να

πιστεύουν σε Αυτόν. Ο Ιησούς δεν έδωσε προσοχή στον ποταπό

υπαινιγμό, αλλά είπε: «Εάν ο Θεός ήτο πατήρ σας, ηθέλετε αγαπά

Εμέ διότι Εγώ εκ του Θεού εξήλθον, και έρχομαι.»

Τα έργα τους μαρτυρούσαν τη σχέση τους με εκείνον ο οποίος

είναι ψεύτης και ανθρωποκτόνος. Ο Ιησούς είπε: «Σείς είσθε εκ

του πατρός σας του διαβόλου, και τας επιθυμίας του πατρός σας

θέλετε να πράττητε. Εκείνος ήτο απ” αρχής ανθρωποκτόνος, και
δεν μένει εν τη αληθεία διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτώ. . . Εγώ

δε διότι λέγω την αλήθειαν, δεν Με πιστεύετε.» Το γεγονός ότι ο

Ιησούς έλεγε την αλήθεια και μάλιστα με βεβαιότητα, ήταν η αιτία

που δεν έγινε δεκτός από τους Ιουδαίους άρχοντες. Η αλήθεια ήταν

εκείνη που ξεσκέπαζε αυτούς τους αυτοκαλουμένους δικαίους. Η

αλήθεια εξέθετε την απάτη της πλάνης, καταδίκαζε τις διδασκαλίες

και τα έργα τους και για αυτό δεν γίνονταν δεκτή. Προτιμούσαν

να κλείσουν τα μάτια στην αλήθεια, παρά να ταπεινωθούν και να

ομολογήσουν ότι βρίσκονταν στην πλάνη. Δεν την αγάπησαν. Παρά

το γεγονός ότι αυτή ήταν η αλήθεια, εκείνοι όμως δεν τη θέλησαν.

«Τις Με ελέγχει περί αμαρτίας· Εάν δε αλήθειαν λέγω, δια τι

σεις δεν Με πιστεύετε·» Από τη μια μέρα στην άλλη, οι εχθροί Του

ακολουθούσαν τον Χριστό κατά πόδας επί τρία χρόνια, προσπαθών-

τας να βρούν κάποια κηλίδα στο χαρακτήρα Του. Ο Σατανάς και ο-

λόκληρη η κουστωδία του κακού προσπάθησαν να Τον καταβάλουν.

Δεν βρήκαν όμως τίποτε σε Αυτόν για να το χρησιμοποιήσουν ως

πρόσχημα. Μέχρι και τα ακάθαρτα πνεύματα ήταν υποχρεωμένα να

ομολογήσουν: «Σε γνωρίζω τις είσαι, ο ΄Αγιος του Θεού.» (Μάρκ.

1:24.) Ο Ιησούς έζησε σύμφωνα με το νόμο ενώπιον του Ουρανού,

των αναμάρτητων κόσμων και των αμαρτωλών ανθρώπων. Ενώπιον

αγγέλων, ανθρώπων και δαιμόνων είπε αναμφισβήτητα λόγια που
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αν προέρχονταν από οποιαδήποτε άλλα χείλη, θα εκλαμβάνονταν

σαν βλασφημία: «Εγώ κάμνω πάντοτε τα αρεστά εις Αυτόν» [τον

Πατέρα.]

Το γεγονός ότι οι Ιουδαίοι απέρριψαν το Χριστό παρόλο που δεν

μπόρεσαν να ανακαλύψουν καμία αμαρτία σε Αυτόν αποδεικνύει ότι

αυτοί δεν είχαν σχέση με το Θεό. Δεν αναγνώρισαν τη φωνή Του

στο άγγελμα του Υιού Του. Νόμιζαν ότι πρόφεραν την καταδίκη

του Χριστού ενώ απορρίπτοντας Εκείνον, πρόφεραν τη δική τους[442]

καταδίκη. Ο Ιησούς είπε: «΄Οστις είναι εκ του Θεού τους λόγους

του Θεού ακούει δια τούτο σεις δεν ακούετε, διότι εκ του Θεού δεν

είσθε.»

Το μάθημα ισχύει για κάθε εποχή. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν

ευχαρίστηση στην στρεψοδικία καιτην επίκριση, αναζητώντας κάτι

για να αμφισβητήσουν το λόγο του Θεού. Με αυτό τον τρόπο νο-

μίζουν ότι επιδεικνύουν ανεξαρτησία της σκέψης και πνευματική

οξυδέρκεια. Νομίζουν ότι είναι σε θέση να κρίνουν τη Γραφή, ενώ

στην πραγματικότητα κρίνουν τον εαυτό τους. Φανερώνουν έτσι

ότι είναι ανίκανοι να εκτιμήσουν τις αλήθειες που προέρχονται από

τον Ουρανό και επεκτείνονται μέχρι την αιωνιότητα. Μπροστά στην

υπέρογκη αναλογία της δικαιοσύνης του Θεού δεν αισθάνονται κα-

νένα πνευματικό δέος. Ασχολούνται με το να αναζητούν τσάκνα

και σκύβαλα. Αυτό προδίδει μια περιορισμένη, γήινη φύση, μια καρ-

διά που γρήγορα χάνει την ικανότητά της να εκτιμήσει το Θεό.

Εκείνος του οποίου η καρδιά ανταποκρίνεται στο θείο άγγιγμα, θα

αναζητήσει αυτό που αυξάνει την επίγνωσή του για το Θεό και

που εκλεπτύνει και εξυψώνει το χαρακτήρα. ΄Οπως το λουλούδι

στρέφεται στον ΄Ηλιο ώστε να μπορέσουν οι λαμπρές ακτίνες του

να προσδώσουν όμορφες αποχρώσεις, έτσι κάθε ψυχή θα στραφεί

στον ΄Ηλιο της Δικαιοσύνης ώστε το φώς του Ουρανού να ομορ-

φαίνει το χαρακτήρα με τις χάρες του χαρακτήρα του Χριστού.

Ο Ιησούς συνέχισε τονίζοντας μια χτυπητή αντίθεση ανάμεσα

στη συμπεριφορά των Ιουδαίων και στη στάση του Αβραάμ: «Ο

Αβραάμ ο πατήρ σας είχεν αγαλλίασιν να ίδη την ημέραν την Εμήν

και είδε, και εχάρη.»

Ο Αβραάμ είχε μεγάλη επιθυμία να δει τον υποσχόμενο Σω-

τήρα. Είχε προσευχηθεί με όλη του τη θέρμη για να μπορέσει να

αντικρύσει το Μεσσία πριν πεθάνει. Είδε το Χριστό. Δέχτηκε ένα

υπερφυσικό φώς και αναγνώρισε το θείο χαρακτήρα του Χριστο-
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ύ. Είδε την ημέρα Του και χάρηκε. Του παρουσιάστηκε μια θέα

της εξιλαστικής Του θυσίας για την αμαρτία. Στη θυσία αυτή α-

ναγνώρισε μια απεικόνιση της δικής Του προσωπικής πείρας όταν

δέχτηκε την εντολή: «Λάβε τώρα τον υιόν σου τον μονογενή, τον

οποίον ηγάπησας . . . και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα.»

(Γέν. 22:2.) Πάνω στο βωμό της θυσίας τοποθέτησε το γιό της

Επαγγελίας, το γιό πάνω στον οποίο ήταν συγκεντρωμένες όλες

του οι ελπίδες. Τότε, καθώς περίμενε δίπλα στο θυσιαστήριο με

υψωμένο το μαχαίρι για να υπακούσει στο Θεό, άκουσε μια φωνή

από τον ουρανό να λέει: «Μη επιβάλης την χείρα σου επί το παι-

δάριον, και μη πράξης εις αυτό μηδέν διότι τώρα εγνώρισα ότι συ [443]

φοβείσαι τον Θεόν, επειδή δεν ελυπήθης τον υιόν σου τον μονογε-

νή δι” Εμέ.» (Γέν. 22:12.) Αυτή η τρομερή δοκιμασία επιβλήθηκε
στον Αβραάμ για να μπορέσει να δει την ημέρα του Χριστού και

να συνειδητοποιήσει τη μεγάλη αγάπη του Θεού για τον κόσμο.

Η αγάπη αυτή είναι τόσο μεγάλη που για να ανασύρει τον κόσμο

από την κατάπτωσή του, παρέδωσε τον μονογενή Του Υιό στον πιο

επαίσχυντο θάνατο.

Ο Αβραάμ έμαθε το σημαντικότερο μάθημα που δόθηκε ποτέ σε

άνθρωπογια το Θεό. Η προσευχή του να αξιωθεί να δει το Χριστό

πριν πεθάνει εισακούστηκε. Είδε το Χριστό. Είδε όλα όσα ένας

θνητός μπορεί να δει και να ζήσει. Με την πλήρη παραχώρησή

του στο Θεό, μπόρεσε να καταλάβει τον οραματισμό του Χριστού,

όπως του παρουσιάστηκε. Του παρουσιάστηκε ότι προσφέροντας

το μονογενή Του Υιό για να σώσει τους αμαρτωλούς από την αιώνια

καταστροφή, ο Θεός έκανε μια πιο μεγάλη και θαυμάσια θυσία από

ότι μπορεί ποτέ να κάνει ο άνθρωπος.

Η εμπειρία του Αβραάμ χρησιμεύει για απάντηση στο ερώτημα:

«Με τι θέλω ελθεί ενώπιον του Κυρίου, να προσκυνήσω ενώπιον

του Υψίστου Θεού· Θέλω ελθεί ενώπιον Αυτού με ολοκαυτώματα,

με μόσχους ενιαυσίους· Θέλει ευαρεστηθή ο Κύριος εις χιλιάδας

κριών, ή εις μυριάδας ποταμών ελαίου· Θέλω δώσει τον πρωτότοκόν

μου δια την παράβασίν μου, τον καρπόν της κοιλίας μου δια την

αμαρτίαν της ψυχής μου·» (Μιχ. 6:6, 7.) Με τα λόγια του Αβραάμ,

«Ο Θεός, τέκνον μου, θέλει προβλέψει εις Εαυτόν το πρόβατον δια

την ολοκαύτωσιν.» (Γέν. 22:8,) και με την πρόβλεψη που έκανε ο

Θεός εις αντικατάσταση της θυσίας του Ισαάκ, γνωστοποιήθηκε

ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί εξιλεώσει τον εαυτό του. Το
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ειδωλολατρικό σύστημα θυσιών ήταν εντελώς απαράδεκτο από το

Θεό. Κανένας πατέρας δεν μπορούσε να προσφέρει το γιό του ή την

κόρη του θυσία για την αμαρτία. Μόνο ο Υιός του Θεού μπορούσε

να σηκώσει την ενοχή του κόσμου.

Με τον πόνο που ο ίδιος πέρασε, ο Αβραάμ μπόρεσε να διακρίνει

το σκοπό της θυσίας του Σωτήρα. Οι Ισραηλίτες δεν ήθελαν να κα-

ταλάβουν κάτι που τόσο απαράδεκτο στις περήφανες καρδιές τους.

Τα λόγια του Χριστού για τον Αβραάμ δεν έκαναν βαθιά εντύπωση-

στους ακροατές Του. Το μόνο που είδαν σε αυτά οι Φαρισαίοι ήταν

πρόσφορο έδαφος για νέες λογομαχίες. Ανταπάντησαν χλευαστι-

κά σαν να ήθελαν να αποδείξουν ότι ο Ιησούς ήταν ανισόρροπος:

«Πεντήκοντα έτη δεν έχεις έτι, και είδες τον Αβραάμ·»[444]

Με θεϊκή αξιοπρέπεια ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Αληθώς, αληθώς

σας λέγω, πρίν γίνη ο Αβραάμ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ» [Ο ΩΝ ]

Σιωπή κυριάρχησε στη μεγάλη εκείνη σύναξη. Το όνομα του

Θεού, το οποίο υποδείχτηκε στο Μωυσή για να εκφράσει την ι-

δέα της αιώνιας παρουσίας, το διεκδικούσε σαν δικό Του αυτός ο

Γαλιλαίος ραβίνος. Είχε αυτοτιτλοφορηθεί Αυθύπαρκτος, ο Υπο-

σχεθείς του Ισραήλ, «του οποίου αι έξοδοι είναι απ” αρχής, από
ημερών αιώνος.» (Μιχ. 5:2.)

Πάλι οι ιερείς και οι ραβίνοι ωρύονταν κατά του Ιησού, αποκα-

λώντας Τον βλάσφημο. Η δήλωσή Του ότι ήταν ένα με το Θεό,

τους είχε αναστατώσει σε μια προηγούμενη περίπτωση σε σημε-

ίο που ήθελαν να Του αφαιρέσουν τη ζωή.Λίγους μήνες αργότερα

δήλωσαν καθαρά: «Περί καλού έργου δεν Σε λιθοβολού μεν, αλλά

περί βλασφημίας, και διότι Συ, άνθρωπος ών, κάμνεις Σεαυτόν Θε-

όν.» (Ιωάν. 10:33.) Επειδή ήταν και ομολογούσε ότι ήταν Υιός του

Θεού, είχαν αποφασίσει να Τον θανατώσουν. Τώρα μεγάλη μερίδα

του λαού, παίρνοντας το μέρος των ιερέων και των ραβίνων, σήκω-

σαν πέτρες να Τον χτυπήσουν. «Πλήν ο Ιησούς εκρύβη, και εξήλ-

θεν εκ του ιερού, περάσας δια μέσου αυτών και ούτως ανεχώρησε.»

Το Φώς έλαμψε στο σκότος, αλλά «η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό.»

(Ιωάν. 1:5.)

«Και ενώ ανεχώρει, είδε άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής. Και

ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί Αυτού λέγοντες, Ραββί, τις ημάρτησεν,

ούτος ή οι γονείς αυτού, ώστε να γεννηθή τυφλός· Απεκρίθη ο

Ιησούς, Ούτε ούτος ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού αλλά δια να

φανερωθώσι τα έργα του Θεού εν αυτώ. . . . Αφού είπε ταύτα,
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έπτυσε χαμαί, και έκαμε πηλόν εκ του πτύσματος, και επέχρισε τον

πηλόν επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπε πρός αυτόν, ΄Υπαγε,

νίφθητι εις την κολυμβήθραν του Σιλωάμ, (το οποίον ερμηνεύεται

Απεσταλμένος.) Υπήγε λοιπόν και ενίφθη, και ήλθε βλέπων.»

Η Ιουδαίοι πίστευαν γενικά ότι η αμαρτία τιμωρείται σε αυτή

τη ζωή. Το κάθε βάσανο θεωρείτο σαν τιμωρία για κάποιο πταίσμα

είτε του ίδιου του πάσχοντα, είτε των γονέων του. Γεγονός είναι

ότι όλες οι θλίψεις είναι αποτέλεσμα της αρχικής παράβασης του

νόμου του Θεού. Και αυτή όμως η αλήθεια είχε διαστρεβλωθεί. Ο

Σατανάς, ο πρόξενος της αμαρτίας και όλων των αποτελεσμάτων

της, έκανε τους ανθρώπους να θεωρούν την ασθένεια και το θάνατο

αυθαίρετες, προερχόμενες από το Θεό τιμωρίες για την αμαρτία. Ε-

πομένως, όποιον έβρισκε κάποια μεγάλη θλίψη ή συμφορά, σήκωνε [445]

και το πρόσθετο βάρος να θεωρείται και μεγάλος αμαρτωλός.

΄Ετσι, ο δρόμος είχε ετοιμαστεί για τους Ιουδαίους να απορ-

ρίψουν τον Ιησού. Εκείνος ο οποίος «τας ασθενείας ημών εβάστασε,

και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη,» θεωρήθηκε από τους Ιουδαίους

σαν «τετραυματισμένος, πληγωμένος υπό του Θεού, και τεταλαι-

πωρημένος,» «και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει τις το

πρόσωπον.» (Ης. 53:4, 3.)

Ο Θεός είχε δώσει ένα μάθημα με σκοπό να επανορθώσει τη

νοοτροπία αυτή. Η ιστορία του Ιώβ είχε αποδείξει ότι ο Σατανάς

επιβάλλει τα βάσανα και ότι από ευσπλαχνία ο Θεός τα ανατρέπει.

Αλλά ο λαός του Ισραήλ δεν κατάλαβε το μάθημα. Το ίδιο λάθος

για το οποίο ο Θεός επέκρινε τους φίλους του Ιώβ, επαναλήφθηκε

από τους Ιουδαίους όταν απέρριψαν το Χριστό.

Οι μαθητές του Χριστού πίστευαν όπως και όλοι οι Ιουδαίοι, ότι

οι συμφορές σχετίζονται με την αμαρτία. Αν και ο Ιησούς διόρθωσε

την πλάνη τους, δεν εξήγησε την αιτία της συμφοράς του τυφλού

ανθρώπου. Ωστόσο. τους είπε ποιό θα ήταν το αποτέλεσμα. Με το

βάσανο αυτό θα φανερωνόταν τα έργα του Θεού. «Ενόσω είμαι εν

τω κόσμω, είμαι το Φώς του κόσμου» είπε. ΄Επειτα, αφού άλειψε τα

μάτια του τυφλού, τον έστειλε να πλυθεί στην κολυμβήθρα του Σι-

λωάμ. Τότε, η όραση του ανθρώπου αποκαταστάθηκε. ΄Ετσι, ο Ιη-

σούς απάντησε στην ερώτηση των μαθητών με ένα πρακτικό τρόπο,

όπως συνήθως απαντούσε στις ερωτήσεις που Του υπέβαλλαν οι

άνθρωποι από περιέργεια. Δεν ανέθεσε κανείς στους μαθητές να

συζητούν ποιός αμάρτησε ή ποιος δεν αμάρτησε, όφειλαν όμως να
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καταλάβουν τη δύναμη και το έλεος του Θεού που απέδωσε το φώς

στον τυφλό. ΄Ηταν φανερό ότι ούτε ο πηλός, ούτε η κολυμβήθρα

όπου ο τυφλός πήγε να νιφτεί, είχαν κάποια θεραπευτική ιδιότητα.Η

δύναμη βρισκόταν στο Χριστό.

Οι Φαρισαίοι δεν μπορούσαν παρά να εκπλαγούν με το θαύμα

της θεραπείας. ΄Ομως κυριεύτηκαν από μίσος όσο ποτέ άλλοτε γιατί

το θαύμα είχε γίνει την ημέρα του Σαββάτου.

Οι γείτονες του νέου και αυτοί που γνώριζαν την πρότερη του

κατάσταση έλεγαν: «Δεν είναι ούτος όστις εκάθητο και εζήτει·»

Τον κοίταζαν με αμφιβολία γιατί όταν τα μάτια του ανοίχτηκαν,

η μορφή του άλλαξε και φωτίστηκε. Φαίνονταν σαν άλλος άνθρω-

πος. Η ερώτηση πήγαινε από τον ένα στον άλλον. «΄Αλλοι έλεγον,

΄Οτι ούτος είναι άλλοι δε, ΄Οτι όμοιος αυτού είναι.» Αλλά εκείνος

που δέχτηκε τη μεγάλη ευλογία έλυσε την απορία λέγοντας: «Εγώ[446]

είμαι.» Τότε τους μίλησε για τον Ιησού και με ποιόν τρόπο θεραπε-

ύθηκε. «Είπον λοιπόν πρός αυτόν, Πού είναι Εκείνος· Λέγει, Δεν

εξεύρω»

Τότε τον έφεραν στη σύνοδο των Φαρισαίων. Πάλι ο άνθρω-

πος ρωτήθηκε πως απέκτησε το φώς του. «Και εκείνος είπε πρός

αυτούς, Πηλόν έβαλεν επί τους οφθαλμούς μου, και ενίφθην και

βλέπω. ΄Ελεγον λοιπόν τινές εκ των Φαρισαίων, Ούτος ο άνθρω-

πος δεν είναι παρά του Θεού, διότι δεν φυλάττει το Σάββατον.»

Οι Φαρισαίοι ήλπιζαν να παρουσιάσουν τον Ιησού ως αμαρτωλό,

οπότε στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούσε να είναι Αυτός ο

Μεσσίας. Δεν κατάλαβαν ότι Εκείνος που έκανε το Σάββατο και

γνώριζε όλες τις σχετικές με αυτό υποχρεώσεις ήταν Εκείνος που

θεράπευσε τον τυφλό. ΄Εδειχναν ότι ήταν στο άκρο ζηλωτές για την

τήρηση του Σαββάτου. Από την άλλη όμως κατέστρωναν φονικά

σχέδια την ίδια εκείνη μέρα [του Σαββάτου.] Πολλοί συγκινήθηκαν

βαθιά ακούγοντας για αυτό το θαύμα και ήταν βέβαιοι ότι Εκείνος

που άνοιξε τα μάτια του τυφλού δεν μπορούσε να είναι κοινός άν-

θρωπος. Στην κατηγορία ότι ο Ιησούς ήταν αμαρτωλός επειδή δεν

τήρησε το Σάββατο, απαντούσαν: «Πως δύναται άνθρωποςαμαρτω-

λός να κάμνη τοιαύτα θαύματα·»

Και πάλι οι ραβίνοι απευθύνθηκαν στον τυφλό: «Σύ τι λέγεις

περί Αυτού, επειδή ήνοιξε τους οφθαλμούς σου· Και εκείνος είπεν,

΄Οτι προφήτης είναι.» Τότε οι Φαρισαίοι ισχυρίστηκαν ότι αυτός

δεν είχε γεννηθεί τυφλός ώστε να ανακτήσει τώρα το φώς του.
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Κάλεσαν τους γονείς του και τους ρώτησαν: «Ούτος είναι ο υιός

σας, τον οποίον σεις λέγετε ότι εγεννήθη τυφλός·»

Ο θεραπευμένος νέος βρίσκονταν εκεί, δηλώνοντας ότι ήταν τυ-

φλός και ότι η όρασή του είχε αποκατασταθεί, οι Φαρισαίοι όμως

προτιμούσαν να αρνηθούν την απόδειξη ακόμη και των αισθήσεών

τους, παρά να παραδεχτούν ότι βρίσκονταν στην πλάνη. Τόσο ι-

σχυρή είναι η προκατάληψη και τόσο διαστρεβλωμένη η φαρισαϊκή

δικαιοσύνη.

Μια τελευταία ελπίδα απέμεινε στους Φαρισαίους και αυτή ήταν

να φοβίσουν τους γονείς του ανθρώπου. Με προσποιητή ειλικρίνεια

ρώτησαν: «Πως λοιπόν βλέπει τώρα·» Οι γονείς φοβήθηκαν να ε-

κτεθούν «επειδή ήδη είχον συμφωνήσει οι Ιουδαίοι, εάν τις ομολο-

γήση Αυτόν Χριστόν, να γείνη αποσυνάγωγος.» Δηλαδή θα ήταν

αποκλεισμένοι από τη συναγωγή για τριάντα μέρες. Σε αυτό το

διάστημα δεν επιτρεπόταν να γίνει περιτομή σε βρέφος, ούτε να

κλάψουν νεκρό στο σπιτικό του ενόχου. Η ποινή θεωρείτο σαν με- [447]

γάλη συμφορά. Αν δεν οδηγούσε στη μεταμέλεια, ακολουθούσε μια

πολύ αυστηρότερη ποινή. Το μεγάλο καλό που είχε γίνει στο γι-

ό τους είχε πείσει τους γονείς. ΄Ομως απάντησαν: «Εξεύρομεν ότι

ούτος είναι ο υιός ημών, και ότι εγεννήθη τυφλός πως δε βλέπει

τώρα, δεν εξεύρομεν ή τις ήνοιξε τους οφθαλμούς αυτού, ημείς δεν

εξεύρομεν αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε αυτός περί εαυτού

θέλει λαλήσει.» ΄Ετσι έστρεψαν όλη την ευθύνη από τον εαυτό τους

στο γιό τους, επειδή δεν τολμούσαν να ομολογήσουν το Χριστό.

Το δίλημμα μπροστά στο οποίο βρέθηκαν οι Φαρισαίοι, οι αμ-

φισβητήσεις τους, οι προκαταλήψεις τους και η απιστία που έδειξαν

στην προκειμένη περίπτωση, άνοιξαν τα μάτια του πλήθους και ει-

δικά των απλοϊκών ανθρώπων. Ο Ιησούς έκανε συχνά τα θαύματά

Του σε ανοικτούς χώρους και πάντοτε χαρακτηριστικό του έργου

Του ήταν η ανακούφιση των πασχόντων. Στη σκέψη πολλών γεν-

νιόταν το ερώτημα: «μπορούσε ποτέ ο Θεός να χρησιμοποιήσει για

τέτοια έργα ένα απατεώνα, όπως οι Φαρισαίοι επέμεναν ότι ήταν

ο Χριστός·» Η διαφωνία οξύνονταν περισσότερο και από τις δύο

πλευρές.

Οι Φαρισαίοι παρατήρησαν ότι έφερναν στη δημοσιότητα το έρ-

γο του Ιησού. Δεν μπορούσαν να αρνηθούν το θαύμα. Ο τυφλός

ήταν γεμάτος χαρά και ευγνωμοσύνη. ΄Εβλεπε τα θαυμάσια έργα της

φύσης και ήταν γεμάτος αγαλλίαση για την ομορφιά του Ουρανού
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και της Γής. Διηγούταν ελεύθερα την εμπειρία. Οι Φαρισαίοι προ-

σπάθησανεπανειλημμένα να τον αναγκάσουν να σιωπήσει λέγοντας:

«Δόξασον τον Θεόν ημείς εξεύρομεν ότι ο άνθρωπος ούτος είναι α-

μαρτωλός.» «Δηλαδή, μη λές πια ότι Αυτός ο άνθρωπος σου έδωσε

το φώς. Το θαύμα το έκανε ο Θεός.»

Ο τυφλός απάντησε: «Αν ήναι αμαρτωλός, δεν εξεύρω έν εξε-

ύρω, ότι ήμην τυφλός, και τώρα βλέπω.»

Τότε τον ρώτησαν πάλι: «Τι σοι έκαμε· πως ήνοιξε τους οφθαλ-

μούς σου·» Με την πολυλογία τους προσπάθησαν να του δημιουρ-

γήσουν σύγχυση, για να νομίσει ότι είχε εξαπατηθεί. Ο Σατανάς

και οι πονηροί άγγελοι παρέστεκαν στο πλευρό των Φαρισαίων.

΄Ετσι, συνένωσαν τις ενέργειες και την πανουργία τους με την αν-

θρώπινη λογική για να καταστρέψουν την επιρροή του Χριστού. Ε-

ξασθένιζαν τις πεποιθήσεις που είχαν ριζώσει στη σκέψη πολλών.

Από τηνάλλη, οι άγγελοι του Θεού βρίσκονταν εκείπροκειμένου να

ενθαρρύνουν τον άνθρωπο του οποίου η όραση είχε αποκατασταθεί.[448]

Οι Φαρισαίοι δεν καταλάβαιναν ότι είχαν να κάνουν με κάποιον

άλλον εκτός από τον γεννημένο αγράμματο τυφλό. Δεν γνώριζαν

με ποιόν μάχονταν. Θείο φώς έλαμψε στους θαλάμους της ψυχής

του τυφλού. Καθώς οι υποκριτές προσπαθούσαν να τον κάνουν να

απιστήσει, ο Θεός τον βοηθούσε να δείξει με το σθένος και την

οξύτητα των απαντήσεών του ότι δεν θα έπεφτε στην παγίδα τους.

«Απεκρίθη πρός αυτούς, Σας είπον ήδη, και δεν ηκούσατε δια τι

πάλιν θέλετε να ακούητε· μήπως και σείς θέλετε να γείνητε μαθηταί

Αυτού· Ελοιδόρησαν λοιπόν Αυτόν, και είπον, Σύ είσαι μαθητής

Εκείνουημείς δε του Μωυσέως είμεθα μαθηταί ημείς εξεύρομεν ότι

πρός τον Μωυσήν ελάλησεν ο Θεός Τούτον όμως δεν εξεύρομεν

πόθεν είναι.»

Ο Κύριος Ιησούς γνώριζε τη δοκιμασία που περνούσε ο άν-

θρωπος. ΄Ετσι, του χορήγησε χάρη και ευγλωττία ώστε να κάνει

τη μαρτυρία του για το Χριστό. Απάντησε στους Φαρισαίους με

λόγια που ήταν βαριά επίπληξη για τους ανακριτές του. Αυτοί ι-

σχυρίζονταν ότι ήταν ερευνητές των Γραφών, οι πνευματικοί οδη-

γοί του έθνους. ΄Ομως, εδώ ήταν Κάποιος που έκανε θαύματα και

αυτοί ομολογούσαν ότι αγνοούσαν την πηγή της δύναμής Του και

τη βάση των ισχυρισμών Του. «Εν τούτω μάλιστα είναι το θαυμα-

στόν,» τους είπε ο άνθρωπος, «ότι σεις δεν εξεύρετε πόθεν είναι,

και ήνοιξέ μου τους οφθαλμούς. Εξεύρομεν δε ότι αμαρτωλούς ο
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Θεός δεν ακούει αλλ” εάν τις ήναι θεοσεβής, και κάμνει το θέλημα
Αυτού, τούτον ακούει. Εκ του αιώνος δεν ηκούσθη, ότι ήνοιξέ τις

οφθαλμούς γεγεννημένου τυφλού. Εάν Ούτος δεν ήτο παρά Θεού,

δεν ηδύνατο να κάμη ουδέν.»

Ο άνθρωπος είχε αντιμετωπίσει τους ιεροεξεταστές στο δικό

τους έδαφος. Ο συλλογισμός του ήταν αποστομωτικός. Οι Φαρι-

σαίοι απόρησαν και σιώπησαν, μη μπορώντας να αρθρώσουν λέξη

ύστερα από τα αποφασιστικά και αιχμηρά λόγια του. Επεκράτη-

σε ολιγόλεπτη σιγή. Τότε, συνοφρυωμένοι οι ιερείς και οι ραβίνοι,

μάζεψαν γύρω τους τα κράσπεδα των ρούχων τους από φόβο μη μο-

λυνθούν από την επαφή μαζί του. Τίναξαν τη σκόνη από τα πόδια

τους, εκσφενδονίζοντας την απειλητική κατηγορία εναντίον του:

«Συ εγεννήθης όλος εν αμαρτίαις, και σύ διδάσκεις ημάς.» Και τον

αφόρισαν.

Ο Ιησούς άκουσε τι είχε γίνει και όταν τον συνάντησε λίγο

αργότερα, τον ρώτησε: «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού·»

Για πρώτη φορά ο τυφλός έβλεπε το πρόσωπο του Ευεργέτη

του. Μπροστά στο Συμβούλιο είχε δει τους γονείς του αμήχανους [449]

και ταραγμένους, είχε δει τα συνοφρυωμένα πρόσωπα των ραβίνων

και τώρα τα μάτια του έπεφταν πάνω στη γλυκιά, ειρηνική μορ-

φή του Ιησού. Παρότι του στοίχισε ακριβά, Τον είχε αναγνωρίσει

σαν αντιπρόσωπο της θείας δύναμης. Τώρα του προσφέρονταν μια

μεγαλύτερη ακόμη αποκάλυψη.

Στην ερώτηση του Σωτήρα, «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του

Θεού·» ο τυφλός απάντησε ερωτώντας: «Τίς είναι, Κύριε, δια να

πιστεύσω εις Αυτόν·» Ο Ιησούς του είπε: «Και είδες Αυτόν, και

ο λαλών μετά σου, Εκείνος είναι» Ο άνθρωπος έπεσε στα πόδια

του Σωτήρα και Τον προσκύνησε. Δεν είχε αποκατασταθεί μόνο

η φυσική του όραση, αλλά άνοιξαν και τα μάτια του νου του. Ο

Χριστός αποκαλύφτηκε στην ψυχή του και αυτός Τον δέχθηκε

σαν απεσταλμένο του Θεού.

Μια ομάδα Φαρισαίων είχε συγκεντρωθεί εκεί κοντά και βλέπον-

τάς τους, ο Ιησούς σκέφθηκε την αντίθεση που πάντοτε παρουσία-

ζαν τα αποτελέσματα των λόγων και των έργων Του. Είπε: «Εγώ

δια κρίσιν ήλθον εις τον κόσμον τούτον, δια να βλέπωσιν οι μη

βλέποντες, και να γείνωσι τυφλοί οι βλέποντες.» Ο Χριστός είχε

έρθει για να ανοίξει τα τυφλά μάτια, να δώσει φώς σε αυτούς που

βρίσκονταν στο σκότος. Είχε διακηρύξει ότι Αυτός ήταν το Φώς
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του κόσμου και το θαύμα που μόλις έκανε, επικύρωνε την απο-

στολή Του. Οι άνθρωποί που είδαν το Σωτήρα κατά την έλευσή

Του, ευνοήθηκαν με μια πληρέστερη εκδήλωση της θείας παρου-

σίας, μια παρουσίαπου μέχρι τότε ο κόσμος δεν είχε ποτέ απολα-

ύσει. Η γνώση του Θεού αποκαλύφθηκε με τον τελειότερο τρόπο.

Αυτή ακριβώς η αποκάλυψη, περνούσε τους ανθρώπους από κρίση.

Ο χαρακτήρας τους δοκιμάζονταν και ο αιώνιος προορισμός τους

σφραγίζονταν.

Η εκδήλωση της θείας δύναμης έδωσε στον τυφλό φυσική και

πνευματική όραση και άφησε τους Φαρισαίους σε βαθύτερο ακόμη

σκοτάδι. Μερικοί από τους ακροατές Του, αισθανόμενοι ότι τα

λόγια του Χριστού εφαρμόζονται και σε αυτούς, ρώτησαν: «Μήπως

και ημείς είμεθα τυφλοί·» Ο Ιησούς απάντησε: «Εάν ήσθε τυφλοί,

δεν ηθέλετε έχει αμαρτίαν. » «Αν ο Θεός σας είχε κάνει ανίκανους

να δείτε την αλήθεια, τότε η άγνοιά σας δεν θα σας καθιστούσε

ενόχους.» «Τώρα όμως λέγετε, ΄Οτι βλέπομεν.» «Πιστεύετε ότι ε-

ίστε ικανοί να βλέπετε και απορρίπτετε το μοναδικό μέσο με το

οποίο μπορείτε να λάβετε το φώς.» Για όλους όσους αναγνωρίζουν

την ένδειά τους, ο Χριστός έρχεται με απεριόριστη βοήθεια. Οι

Φαρισαίοι όμως δεν ήθελαν να ομολογήσουν ότι είχαν ανάγκη. Αρ-

νήθηκαν να έρθουν στο Χριστό και όπως ήταν επόμενο, παρέμει-[450]

ναν στην τύφλωση, — μια τύφλωση για την οποία οι ίδιοι έφεραν

την ευθύνη. Ο Ιησούς είπε: «Η αμαρτία σας λοιπόν μένει.»[451]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ιωάν. 10:1-30.

«Εγώ είμαι ο Ποιμήν ο Καλός ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν

αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων.» «Εγώ είμαι ο Ποιμήν ο Καλός,

και γνωρίζω τα Εμά, και γνωρίζομαι υπό των Εμών. Καθώς Με

γνωρίζει ο Πατήρ, και Εγώ γνωρίζω τον Πατέρα και την ψυχήν

Μου βάλλω υπέρ των προβάτων.»

Και πάλι ο Χριστός βρήκε τον τρόπο να κερδίσει το πνεύμα

των ανθρώπων, χρησιμοποιώντας γνωστές εικόνες. Είχε παραβάλει

την επιρροή του Πνεύματος με το κρύο, δροσιστικό νερό. Είχε

παρομοιάσει τον Εαυτό Του με το φώς, την πηγή της ζωής και της

χαράς για τη φύση και τον άνθρωπο. Τώρα με μια όμορφη ποιμενική

εικόνα παριστάνει τη σχέση Του με αυτούς που Τον πιστεύουν. Με

καμία άλλη εικόνα δεν ήταν περισσότερο εξοικειωμέ-νοι οι ακροατές

Του και έτσι τα λόγια του Χριστού τη συνέδεσαν για πάντα με τον

Εαυτό Του. Ποτέ στο εξής οι μαθητές δεν θα έβλεπαν βοσκούς

να φυλάνε τα κοπάδια τους, χωρίς να θυμηθούν το μάθημα του

Σωτήρα. Σε κάθε πιστό βοσκό θα έβλεπαν τον Χριστό. Στο κάθε

αδύνατο και εξαρτώμενο κοπάδι θα έβλεπαν τον εαυτό τους.

Αυτή την εικόνα είχε χρησιμοποιήσει ο Ησαΐας για την αποστο-

λή του Μεσσία, με τα παρηγορητικά λόγια: «Σύ, ο φέρων εις την

Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν σύ, ο φέρων

αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρώς την φωνήν

σου ύψωσον, μη φοβού ειπέ πρός τας πόλεις του Ιούδα, ιδού ο Θεός

υμών! . . . Θέλει βοσκήσει το ποίμνιον Αυτού ως ποιμήν θέλει συ-

νάξει τα αρνία δια του βραχίονος Αυτού, και βαστάσει εν τω κόλπω

Αυτού και θέλει οδηγεί τα θηλάζοντα.» (Ης. 40:9-11.) Ο Δαβίδ

είχε ψάλει: «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου δεν θέλω στερηθή ουδε-

νός.» (Ψαλμ. 23:1.) Το ΄Αγιο Πνεύμα μέσω του Ιεζεκιήλ διεκήρυξε:

«Θέλω καταστήσει επ” αυτά ένα ποιμένα, και θέλει ποιμάνει αυτά.»
«Θέλω εκζητήσει το απολωλός, και επαναφέρει το πεπλανημένον, [452]

και επιδέσει το συντετριμμένον, και ενισχύσει το ασθενές.» «Και

θέλω κάμει πρός αυτά διαθήκην ειρήνης.» «Και δεν θέλουσιν είσθαι

481
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πλέον λάφυρον εις τα έθνη αλλά θέλουσικατοικεί ασφαλώς, και δεν

θέλει υπάρχει ο εκφοβών» (Ιεζ. 34:23, 16, 25, 28.)

Ο Χριστός απέδωσε τις προφητείες αυτές στον Εαυτό Του και

έδειξε την αντίθεση ανάμεσα στο δικό Του χαρακτήρα και στο

χαρακτήρα των αρχηγών του Ισραήλ. Οι Φαρισαίοι μόλις είχαν δι-

ώξει ένα πρόβατο από το κοπάδι επειδή τόλμησε να μαρτυρήσει

τη δύναμη του Χριστού. Είχαν αποκόψει μια ψυχή την οποία ο

πραγματικός Ποιμένας προσέλκυσε κοντά Του. Με την πράξη αυ-

τή απέδειξαν ότι αγνοούσαν το έργο που τους είχε ανατεθεί και

ότι ήταν ανάξιοι εμπιστοσύνης σαν βοσκοί του ποιμνίου. Ο Ιησούς

τους παρουσίασε τώρα την αντίθεση ανάμεσα σεαυτούς και στον

Καλό Ποιμένα,δηλώνοντας ότι Εκείνος ήταν ο πραγματικός φύλα-

κας του ποιμνίου του Κυρίου. Πριν από αυτό, μιλάει για τον Εαυτό

Του, χρησιμοποιώντας μια άλλη εικόνα.

Είπε: « ΄Οστις δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλήν των

προβάτων, αλλά αναβαίνει αλλαχόθεν, εκείνος είναι κλέπτης και λη-

στής. ΄Οστις όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν των προ-

βάτων.» Οι Φαρισαίοι δεν κατάλαβαν ότι τα λόγια αυτά ειπώθηκαν

για αυτούς. Ενώ προσπαθούσαν να καταλάβουν τη σημασία τους,

ο Ιησούς τους είπε καθαρά. «Εγώ είμαι η θύρα δι” Εμού εάν τις
εισέλθη θέλει σωθή, και θέλε· εισέλθει και εξέλθει, και θέλει ευρεί

βοσκήν. Ο κλέπτης δεν εισέρχεται, ειμή δια να κλέψη και θύση και

απολέση Εγώ ήλθον δια να έχωσι ζωήν, και να έχωσιν αυτήν εν

αφθονία»

Ο Χριστός είναι η θύρα του ποιμνίου του Θεού. Ανέκαθεν η

θύρα αυτή απετέλεσε την είσοδο για όλα τα παιδιά Του. Στο πρόσω-

πο του Ιησού, όπως έδειχναν οι τύποι, όπως σκιαγραφούσαν τα

σύμβολα, όπως εκδήλωναν οι αποκαλύψεις των προφητών, όπως

φανέρωναν τα μαθήματα που έδωσε στους μαθητές Του και τα θα-

ύματα που έγιναν στον κόσμο, οι άνθρωποι διέκριναν «τον Αμνό του

Θεού τον αίροντα την αμαρτίαν του κόσμου» (Βλέπε Ιωάν. 1:29,)

και μέσω Αυτού οδηγήθηκαν στη στάνη της χάρης Του. Πολλοί

παρουσιάστηκαν προβάλλοντας στον κόσμο άλλα σύμβολα πίστης.

Επινοήθηκαν ιεροτελεστίες και συστήματα με τα οποία ελπίζουν οι

άνθρωποι να λάβουν τη δικαίωση και την ειρήνη του Θεού, ώστε να

μπουν έτσι στη στάνη Του. Η μόνη θύρα είναι ο Χριστός και όσοι

παρεμβάλλουν οτιδήποτε άλλο που να παίρνει τη θέση του Χριστο-[453]
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ύ, όσοι προσπαθούν να μπουν στη στάνη με κάποιο διαφορετικό

τρόπο, είναι κλέφτες και ληστές.

Οι Φαρισαίοι δεν είχαν μπει από τη θύρα. Είχαν σκαρφαλώσει

στη μάνδρα με ένα διαφορετικό τρόπο από το Χριστό και δεν εκ-

πλήρωσαν το έργο του αληθινού ποιμένα. Οι ιερείς και οι άρχοντες,

οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι κατέστρεψαν τις χλοερές βοσκές και

μόλυναν τις πηγές του ύδατος της ζωής. Πολύ πιστά περιγράφουν

τα προφητικά λόγια αυτούς τους ψευτοποιμένες: «Δεν ενισχύσατε

το ασθενές, και δεν ιατρεύσατε το κακώς έχον, και δεν εκάματε

επίδεσμα εις το συντετριμμένον, και εν σκληρότητι εδεσπόζετε αυ-

τά.» (Ιεζ. 34:4)

Σε κάθε εποχή, δάσκαλοι και φιλόσοφοι παρουσίασαν στον

κόσμο θεωρίες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της ψυχής. Κάθε

ειδωλολατρικό έθνος είχε μεγάλους δασκάλους του και θρησκευτι-

κά του συστήματα που πρόσφεραν άλλα μέσα λύτρωσης, ανεξάρτη-

τα από το Χριστό. Εκείνα έστρεφαν τα μάτια των ανθρώπων μακριά

από το πρόσωπο του Πατέρα, γεμίζοντας τις καρδιές τους με φόβο

για Εκείνον που μόνο ευλογίες τους είχε δώσει. Κύριος σκοπός

του έργου τους είναι να ληστέψουν το Θεό από ότι Του ανήκει

τόσο με το δικαίωμα της δημιουργίας, όσο και με το δικαίωμα της

απολύτρωσης. Αυτοί οι ψευτοδιδάσκαλοι κλέβουν έτσι και τον άν-

θρωπο. Εκατομμύρια ανθρωπίνων υπάρξεων έχουν παγιδευτεί από

ψευδείς θρησκείες, έχουν τεθεί κάτω από τα δεσμά του φόβου, της

σκλαβιάς, της ασυγκίνητης αδιαφορίας, μοχθώντας υπό τον ζυγό,

στερημένοι τη χαρά, την ελπίδα τις βλέψεις του παρόντος, ζώντας

μόνο με το σκοτεινό φόβο του μέλλοντος. Μόνο το Ευαγγέλιο της

χάρης του Θεού μπορεί να φέρει την ψυχική ανάταση. Η παρατήρη-

ση της αγάπης του Θεού όπως την εξωτερικεύει ο Υιός Του, θα

αναζωπυρώσει την καρδιά και θα αφυπνίσει τις δυνάμεις της ψυ-

χής όσο τίποτε άλλο. Ο Χριστός ήρθε για να δημιουργήσει ξανά

την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο και οποιοσδήποτε απομακρύνει

τους ανθρώπους από το Χριστό, τους απομακρύνει από την πηγή

της αληθινής ανάπτυξης. Τους αφαιρεί την ελπίδα, το σκοπό και τη

δόξα της ζωής. Είναι κλέφτης και ληστής.

«΄Οστις όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν των προ-

βάτων.» Ο Χριστός είναι και η Θύρα και ο Ποιμένας. Αυτός εισέρ-

χεται μόνος Του. Με την προσωπική Του θυσία γίνεται ο ποιμένας

των προβάτων. «Εις Τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα
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την φωνήν Αυτού ακούουσι και τα Εαυτού πρόβατα κράζει κατ”
όνομα, και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλη τα Εαυτού πρόβατα, υ-[454]

πάγει έμπροσθεν αυτών και τα πρόβατα ακολουθούσιν Αυτόν, διότι

γνωρίζουσι την φωνήν Αυτού.»

Από όλα τα πλάσματα, το πρόβατο είναι το πιο δειλό και α-

νίσχυρο. Στην Ανατολή, η φροντίδα του βοσκού για το κοπάδι του

είναι ακούραστη και αδιάκοπη. Παλιότερα, όπως και τώρα, υπήρ-

χε ελάχιστη ασφάλεια έξω από τις περιτειχισμένες πόλεις. Λεηλα-

σίες νομαδικών φυλών από τα παραμεθόρια ή αρπακτικά θηρία από

τις κρυψώνες τους στα βράχια, καραδοκούσαν για να αρπάξουν τα

πρόβατα. Ο βοσκός τα φύλαγε, με κίνδυνο της ίδιας του της ζωής.

Ο Ιακώβ που φύλαγε τα πρόβατα του Λάβαν στα βοσκοτόπια της

Χαράν, περιγράφοντας τον ακάματο μόχθο του, λέει: «Την ημέραν

εκαιόμην υπό του καύματος και την νύκτα υπό του παγετού και

έφευγεν ο ύπνος μου από των οφθαλμών μου.» (Γέν. 31:40.) Ενώ

φύλαγε τα πρόβατα του πατέρα του, ο νεαρός Δαβίδ αντιμετώπισε

ολομόναχος το λιοντάρι και την αρκούδα και έσωσε από τα δόντια

τους το κλεμμένο πρόβατο.

Καθώς ο βοσκός οδηγεί το κοπάδι του πάνω σε ανώμαλες α-

νηφοριές, μέσα από δάση και άγρια φαράγγια σε απόμερες χλοερές

ακροποταμιές. Επίσης τα προστατεύει στη μοναξιά της νύχταςστα

βουνά, κρατώντας τα μακριά από τους ληστές, φροντίζοντας τρυ-

φερά για τα άρρωστα και αδύνατα. Η ζωή του γίνεται ένα με τη ζωή

τους. ΄Ενας τρυφερός, γερός δεσμός τον ενώνει με τα αντικείμενα

της φροντίδας του. ΄Οσο μεγάλο και αν είναι το κοπάδι, ο βοσκός

γνωρίζει κάθε πρόβατο. Το καθένα έχει το όνομά του και όταν

ακούει το όνομά του, ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του βοσκού.

΄Οπως ο επίγειος βοσκός γνωρίζει τα πρόβατά του, έτσι και ο

θεϊκός Ποιμένας γνωρίζει το ποίμνιό Του που είναι σκορπισμένο σε

ολόκληρο τον κόσμο. «Σείς, πρόβατα, πρόβατα της βοσκής Μου,

σείς είσθε άνθρωποι, και Εγώ ο Θεός σας, λέγει Κύριος ο Θεός.»

Ο Ιησούς λέει: «Σε εκάλεσα με το όνομά σου” Εμού είσαι.» «Επί
των παλαμών Μου σε εζωγράφισα.» (Ιεζ. 34:31, Ης. 43:1, 49:16.)

Ο Ιησούς μας γνωρίζει ατομικά και συγκινείται συναισθανόμε-

νος τις αδυναμίες μας. Γνωρίζει το σπίτι που ζούμε, το όνομα του

κάθε ενοίκου του. Κατά διαστήματα υπέδειξε στους δούλους Του

να πάνε σε μια ορισμένη οδό, σε μια ορισμένη πόλη, στο τάδε σπίτι,

για να βρουν ένα από τα πρόβατά Του.



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 52—Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ 485

Ο Ιησούς γνωρίζει τόσο καλά κάθε άτομο, σαν να πέθανε απο-

κλειστικά για αυτό και μόνο. Η αγωνία του καθενός αγγίζει την

καρδιά Του. Η κραυγή για βοήθεια φτάνει στα αυτιά Του. ΄Ηρθε για

να προσελκύσει όλους τους ανθρώπους προς τον Εαυτό Του. Τον

καθένα προτρέπει: «Ακολουθεί Μοι» και το Πνεύμα Του εργάζε- [455]

ται στις καρδιές τους για να τις ελκύσει να έρθουν προς Αυτόν.

Πολλοί αρνούνται να έρθουν κοντά. Ο Ιησούς γνωρίζει ποιοί είναι.

Γνωρίζει ακόμη πόσοι ακούν την κλήση Του με χαρά και είναι έτοι-

μοι να τεθούν κάτω από την ποιμαντική Του φροντίδα. Λέει: «Τα

πρόβατα τα Εμά ακούουσι την φωνήν Μου, και Εγώ γνωρίζω αυτά

και Με ακολουθούσι.» Φροντίζει για το καθένα χωριστά σαν να μη

υπήρχε άλλο πάνω στη Γή.

«Τα Εαυτού πρόβατα κράζει κατ” όνομα, και εξάγει αυτά. . . .
Και τα πρόβατα ακολουθούσιν Αυτόν, διότι γνωρίζουσι την φωνήν

Αυτού.» Ο Ανατολίτης βοσκός δε σέρνει αδιάφορος τα πρόβατά

του. Ούτε βία μεταχειρίζεται ούτε τρομοκρατία. Βαδίζει μπροστά

τους και τα φωνάζει. Αυτά γνωρίζουν τη φωνή του και υπακο-

ύουν στο κάλεσμά του. ΄Ετσι κάνει και ο Σωτήρας-Ποιμένας με τα

πρόβατά Του. Η Γραφή λέει: «Ωδήγησας ως πρόβατα τον λαόν Σου,

δια χειρός Μωυσέως και Ααρών.» Με τον προφήτη Του ο Ιησούς

διακηρύσσει: «Σε ηγάπησα αγάπησιν αιώνιον δια τούτο σε ήλκυσα

με έλεος.» Δεν εξαναγκάζει κανέναν να Τον ακολουθήσει. Λέει:

« ΄Εσυρα αυτούς με σχοινία ανθρώπου, με δεσμά αγάπης.» (Ψαλμ.

77:20, Ιερ. 31:3, Ωσηέ. 11:4.)

Δεν είναι ούτε ο φόβος της τιμωρίας, ούτε η ελπίδα της αιώνιας

ζωής που ωθεί τους μαθητές του Χριστού να Τον ακολουθήσουν.

Βλέπουν την απαράμιλλη αγάπη του Σωτήρα, όπως αποκαλύφθηκε

στην επίγεια ζωή Του από το στάβλο της Βηθλεέμ μέχρι το σταυρό

του Γολγοθά. Η μορφή Του έλκει, απαλύνει και καθυποτάσσει την

ψυχή. Η αγάπη γεννιέται στην καρδιά εκείνων που Τον παρατηρούν.

Ακούν τη φωνή Του και Τον ακολουθούν.

΄Οπως ο βοσκός πηγαίνει μπροστά από τα πρόβατα, αντιμετω-

πίζοντας πρώτα ο ίδιος τους κινδύνους, το ίδιο κάνει και ο Ιησούς με

το λαό Του. «Και όταν εκβάλη τα Εαυτού πρόβατα, υπάγει έμπρο-

σθεν αυτών.» Ο δρόμος του Ουρανού είναι αγιασμένος με τα ίχνη

του Σωτήρα. Το μονοπάτι μπορεί να είναι απότομο και απόκρημνο,

αλλά ο Ιησούς πέρασε από αυτό το δρόμο. Τα πόδια Του πάτησαν

σκληρά αγκάθια, για να καταστήσει το μονοπάτι ευκολότερο για
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μας. Κάθε φορτίο που μας καλεί να σηκώσουμε, το σήκωσε πριν

από εμάς ο ΄Ιδιος.

Αν και έχει αναληφθεί και βρίσκεται στην παρουσία του Θεού

και συμμερίζεται με τον Πατέρα το θρόνο του σύμπαντος, η ευ-

σπλαχνική φύση του Ιησού δεν έχει αλλοιωθεί ούτε στο ελάχιστο.

Σήμερα η ίδια τρυφερή, συμπονετική καρδιά Του είναι ανοιχτή σε[456]

όλη τη συμφορά της ανθρωπότητας. Σήμερα το τρυπημένο χέρι Του

απλώνεται για να ευλογήσει ακόμη πιο πλουσιοπάροχα το λαό Του

που βρίσκεται στον κόσμο. «Και δεν θέλουσιν απολεσθή εις τον

αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός Μου.» Η ψυχή

που παραχωρείται στο Χριστό είναι πολυτιμότερη στα μάτια Του

από ότι ολόκληρος ο κόσμος. Ο Σωτήρας θα περνούσε από την

αγωνία του Γολγοθά έστω και αν ήταν να σωθεί μια μόνο ψυχή

για τη βασιλεία Του. Δεν θα εγκαταλείψει ποτέ έναν για τον οποίο

έδωσε τη ζωή Του, εκτός μόνο αν οι οπαδοί Του αποφασίσουν να

Τον εγκαταλείψουν. Ως τότε, Αυτός θα τους κρατήσει στερεά

Σε όλες μας τις δοκιμασίες έχουμε έναν αήττητο Βοηθό. Δεν

μας αφήνει να παλέψουμε μόνοι μας με τους πειρασμούς, να αγωνι-

στούμε με το κακό και τελικά να συντριφθούμε κάτω από τα βάρη

και τη λύπη. Αν και τώρα είναι κρυμμένος από τα φυσικά μας μάτια,

το αυτί της πίστης μπορεί όμως να ακούσει τη φωνή Του να λέει:

«Εγώ είμαι ... ο Ζών, και έγεινα νεκρός και ιδού, είμαι ζών εις τους

αιώνας των αιώνων.» (Αποκ. 1:17-18.) Υπέφερα τις λύπες σας, δο-

κίμασα τους αγώνες σας, αντιμετώπισα τους πειρασμούς σας. Γνω-

ρίζω τα δάκρυά σας γιατί και Εγώ έκλαψα για τις βαθιά κρυμμένες

στεναχώριες σας που δεν μπορούν να ψιθυριστούν σε κανένα αν-

θρώπινο αυτί. Εγώ τις γνωρίζω. Μη νομίζετε ότι είστε έρημοι και

μοναχοί. ΄Οταν ο πόνος σας δεν αγγίζει καμιά ευαίσθητη χορδή αν-

θρώπινης καρδιάς πάνω στη Γή, κοιτάξετε σε Μένα και ζήστε. «Τα

όρη θέλουσι μετατοπισθή, και οι λόφοι μετακινηθή πλήν το έλεός

Μου δεν θέλει εκλείψει από σου, ουδέ η διαθήκη της ειρήνης Μου

μετακινηθή. Λέγει Κύριος, ο ελεών σε » (Ης. 54:10.)

΄Οσο και να αγαπά ένας βοσκός τα πρόβατά του, αγαπά περισ-

σότερο τα παιδιά του. Ο Ιησούς δεν είναι μόνο ο Ποιμένας μας. Είναι

ο αιώνιος Πατέρας μας και λέει: «Γνωρίζω τα Εμά, και γνωρίζομαι

υπό των Εμών, καθώς Με γνωρίζει ο Πατήρ, και Εγώ γνωρίζω τον

Πατέρα » (Ιωάν. 10:14-15.) Τι θαυμάσια δήλωση αυτή! «Ο μονογε-

νής Υιός, ο ών εις τον κόλπον του Πατρός» (Ιωάν. 1:18,) για τον
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οποίο ο Θεός διακήρυξε ότι είναι «ο Ανήρ ο συνεταίρος Μου (ιδέ

Ζαχ. 13:7,) η κοινωνία μεταξύ Εκείνου και του αιωνίου Θεού χρη-

σιμοποιείται για να παραστήσει την κοινωνία μεταξύ του Χριστού

και των παιδιών Του στη Γή!

Επειδή είμαστε το δώρο του Πατέρα Του και η αμοιβή του έργου

Του, ο Ιησούς μας αγαπά. Μας αγαπά σαν παιδιά Του. Αναγνώστη,

Εκείνος σε αγαπά. Ο ίδιος ο Ουρανός δεν μπορεί να προσφέρει [457]

τίποτε μεγαλύτερο, τίποτε καλύτερο. Για αυτό έχε εμπιστοσύνη.

Ο Ιησούς ενδιαφέρθηκε για όλες τις ψυχές πάνω στη Γη που

είχαν πλανηθεί από ψευτοποιμένες. Εκείνοι, τους οποίους λαχτα-

ρούσε να συγκεντρώσει σαν πρόβατα της βοσκής Του, βρίσκονταν

διασκορπισμένοι ανάμεσα στους λύκους. Για αυτό λέει: «Και άλλα

πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης και εκείνα

πρέπει να συνάξω και θέλουσιν ακούσει την φωνήν Μου και θέλει

γίνει μία ποίμνη, εις ποιμήν.»

«Δια τούτο ο Πατήρ Με αγαπά, διότι Εγώ βάλλω την ψυχήν

Μου, δια να λάβω αυτήν πάλιν.» Δηλαδή, ο Πατέρας Μου σας αγα-

πά τόσο, που αγαπά Εμένα ακόμη περισσότερο επειδή πρόσφερα τη

ζωή Μου για να σας απολυτρώσω. Με το να γίνω αντικαταστάτης

σας και εγγυητής σας, καταθέτοντας τη ζωή Μου, αναλαμβάνοντας

το παθητικό σας και τις παραβάσεις σας, έγινα ακόμη πιο αγαπητός

στον Πατέρα Μου.

«Εγώ βάλλω την ψυχήν Μου δια να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδε-

ίς αφαιρεί αυτήν απ” Εμού, αλλ” Εγώ βάλλω αυτήν απ” Εμαυτού
εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλιν να λάβω

αυτήν.» Ενώ σαν μέλος της ανθρώπινης οικογένειας είναι θνητός,

σαν Θεός είναι η πηγή της ζωής. Θα μπορούσε να αντισταθεί στην

προέλαση του θανάτου και να αρνηθεί να υποβληθεί στην εξου-

σία του. Ωστόσο, θεληματικά κατέθεσε τη ζωή Του για να φέρει

στο φως τη ζωή και την αθανασία. Υπέφερε για την αμαρτία του

κόσμου, υπέστη την κατάρα της, παρέδωσε τη ζωή Του ως θυσία

για να μη καταλήξουν οι άνθρωποι στον αιώνιο θάνατο. «Αυτός

τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε, και τας θλίψεις ημών επε-

φορτίσθη. Ετραυματίσθη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη

δια τας ανομίας ημών η τιμωρία ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο

επ” Αυτόν και δια των πληγών Αυτού ημείς ιάθημεν. Πάντες ημείς
επλανήθημεν ως πρόβατα εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού
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και ο Κύριος έθεσεν επ” Αυτόν την ανομίαν πάντων ημών.» (Ης.
53:4-6.)[458]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Λουκ. 9:51-56, 10:1-24

Προς το τέλος της διακονίας ΤουΧριστού παρατηρείται μια αλ-

λαγή στον τρόπο της εργασίας του. Μέχρι τότε είχε προσπαθήσει

να αποφύγει το θόρυβο και τη δημοσιότητα. Είχε αρνηθεί τις τιμές

του πλήθους και έφευγε βιαστικά από τον ένα τόπο στον άλλον,

όταν ο λαϊκός ενθουσιασμός για Αυτόν φαίνονταν να γίνεται ασυγ-

κράτητος. Συχνά είχε δώσει εντολή κανείς να μη λέει ότι είναι ο

Χριστός.

Τον καιρό της γιορτής της Σκηνοπηγίας το ταξίδι Του στα

Ιεροσόλυμα είχε γίνει με βιαστικό και μυστικό τρόπο. ΄Οταν τα α-

δέρφια Του επέμεναν να αποκαλυφθεί στον κόσμο σαν Μεσσίας, η

απάντησή Του ήταν: «Ο καιρός ο ιδικός Μου δεν ήλθεν έτι.» (Ιω-

άν.7:6.) Πήγε στην Ιερουσαλήμ απαρατήρητος και μπήκε στην πόλη

χωρίς να έχει κοινοποιηθεί ο ερχομός Του και χωρίς να τιμηθεί από

τα πλήθη. Αλλά δεν έγινε το ίδιο με το τελευταίο Του ταξίδι. Είχε

απομακρυνθεί από την Ιερουσαλήμ για ένα διάστημα εξαιτίας της

κακεντρέχειας των ιερέων και των ραβίνων. Τώρα όμως επέστρε-

φε σε αυτή από ένα παρακαμπτήριο δρόμο κατά τον πιο θεαματικό

τρόπο, δίνοντας τέτοια δημοσιότητα στο ταξίδι Του όσο ποτέ άλ-

λοτε. Βάδιζε προς τη μεγάλη Του θυσία και προς αυτή έπρεπε να

στραφεί η προσοχή των ανθρώπων.

«Καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτω πρέπει

να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου». (Ιωάν. 3:14). ΄Οπως τα βλέμ-

ματα όλων των Ισραηλιτών είχαν στραφεί προς το υψωμένο φίδι,

το σύμβολο που είχε υποδειχθεί για τη θεραπεία τους, έτσι όλα τα

βλέμματα έπρεπε να στραφούν προς το Χριστό, τη θυσία που έφερε

στο χαμένο κόσμο τη σωτηρία.

Η λαθεμένη αντίληψη που είχαν για το έργο του Μεσσία και η

έλλειψη πίστης στη θεϊκή φύση του Ιησού είχαν ωθήσει τα αδέρ-

φια Του να Τον πιέσουν να παρουσιαστεί δημόσια στο λαό κατά [459]

τη γιορτή της Σκηνοπηγίας. Τώρα με παρόμοιο πνεύμα οι μαθητές

489
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ήθελαν να Τον εμποδίσουν να ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα. Θυμήθη-

καν τα λόγια Του σχετικά με τι Τον περίμενε εκεί, ενώ γνώριζαν

τη θανάσιμη εχθρότητα των θρησκευτικών αρχηγών. Πρόθυμα θα

απέτρεπαν το Δάσκαλό τους από του να πάει προς τα εκεί.

΄Ηταν επώδυνο για το Χριστό να βαδίσει το δρόμο Του έχοντας

να παλέψει με τους φόβους, την αποθάρρυνση και την απιστία των

αγαπημένων Του μαθητών. ΄Ηταν σκληρό να τους οδηγήσει στην

αγωνία και στην απόγνωση που τους περίμεναν στην Ιερουσαλήμ.

Ο Σατανάς ήταν πανέτοιμος να φέρει σε πειρασμό τον Υιό του

ανθρώπου. Γιατί να πάει τώρα στην Ιερουσαλήμ, στο βέβαιο θάνα-

το· Παντού γύρω Του υπήρχαν ψυχές που πεινούσαν για το ψωμί

της ζωής. Παντού υπήρχαν ασθενείς που περίμεναν το θεραπευτικό

Του λόγο. Το έργο που έπρεπε να επιτελεστεί με το Ευαγγέλιο της

χάρης Του μόλις είχε αρχίσει. Εκείνος ήταν ακόμη στην κορύφω-

ση της νιότης Του. Γιατί να μη προχωρήσει προς τους απέραντους

αγρούς του κόσμου με τα λόγια της χάρης Του, με το άγγιγμα

της θεραπευτικής Του δύναμης· Γιατί να μη απολαύσει ο ΄Ιδιος τη

χαρά να δώσει φώς και αγαλλίαση σε εκατομμύρια των ανθρώπων

που ζουν στο σκοτάδι και στη θλίψη· Γιατί να αφήσει το θερισμό

στους ολιγόπι-στους, βραδύνοες και αργοκίνητους μαθητές Του·

Γιατί να αντιμετωπίσει τώρα το θάνατο και να αφήσει το έργο Του

στα σπάργανα· Ο εχθρός που είχε αντιμετωπίσει το Χριστό στην

έρημο, τώρα δεχόταν σφοδρή επίθεση με τρομερούς και πανούρ-

γους πειρασμούς. Αν ο Χριστός είχε υποχωρήσει έστω και για μια

στιγμή, αν είχε αλλάξει την πορεία Του στο ελάχιστο για να σώσει

τον Εαυτό Του, τα όργανα του Σατανά θα είχαν θριαμβεύσει και ο

κόσμος θα είχε χαθεί.

Αλλά Ο Ιησούς «έκαμε στερεάν την απόφασιν να υπάγη εις Ιε-

ρουσαλήμ.» Ο μοναδικός κανόνας της ζωής Του ήταν το θέλημα

του Πατέρα Του. ΄Οταν στα παιδικά Του χρόνια επισκέφθηκε το

ναό, είχε πει στη Μαρία: «Δεν εξεύρετε ότι πρέπει να ήμαι εις τα

του Πατρός Μου·» (Λουκ. 2:49.) Στην Κανά, όταν η Μαρία ήθελε

να φανερώσει ο Χριστός τη θαυματουργή Του δύναμη, η απάντη-

σή Του ήταν: «Δεν ήλθεν έτι η ώρα Μου.» (Ιωάν. 2:4.) Με τα

ίδια λόγια απάντησε στα αδέρφια Του όταν Τον πίεζαν να πάει στη

γιορτή. Αλλά στο μεγάλο σχέδιο του Θεού η ώρα όπου έπρεπε να

προσφερθεί για τις αμαρτίες των ανθρώπων είχε καθοριστεί.Αυτή

η ώρα επρόκειτο να σημάνει σύντομα. Δεν θα υπέκυπτε, ούτε θα[460]
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δίσταζε. Τα βήματά Του στράφηκαν προς την Ιερουσαλήμ όπου οι

εχθροί Του είχαν συνωμοτήσει από καιρό να Του αφαιρέσουν τη

ζωή. Τώρα πήγαινε να την καταθέσει. Με σταθερότητα, προχωρο-

ύσε προς τον κατατρεγμό, την άρνηση, την απόρριψη, την καταδίκη

και το θάνατο.

«Και απέστειλεν έμπροσθεν Αυτού μηνυτάς, οίτινες πορευθέν-

τες εισήλθον εις κώμην Σαμαρειτών, δια να κάμωσιν ετοιμασίαν εις

Αυτόν.» Ο λαός αρνήθηκε να Τον δεχθεί γιατί κατευθύνονταν προς

την Ιερουσαλήμ. Αυτό το ερμήνευσαν σαν ένδειξη ότι ο Χριστός

προτιμούσε τους Ιουδαίους τους οποίους εκείνοι μισούσαν θανάσι-

μα. Αν είχε πάει για να αποκαταστήσει το ναό και τη λατρεία στο

όρος Γαριζίν, θα Τον δέχονταν ευχαρίστως. Ωστόσο, πήγαινε στην

Ιερουσαλήμ και για αυτό δεν θέλησαν να Τον φιλοξενήσουν. Ούτε

καν σκέφθηκαν ότι απέρριπταν το πολυτιμότερο Δώρο του Ουρανο-

ύ. Ο Ιησούς προσκαλούσε τους ανθρώπους να Τον δεχθούν, τους

ζητούσε να Του κάνουν κάποια χάρη με σκοπό να μπορέσει να τους

πλησιάσει και να τους προσφέρει τις πολυτιμότερες ευλογίες. Κάθε

χάρη που Του έκαναν πληρώνονταν πλουσιοπάροχα. Για τους Σα-

μαρείτες όμως όλα πήγαν χαμένα εξαιτίας της προκατάληψης και

του φανατισμού τους.

Ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος που είχαν πάει σαν αγγελιοφόροι του

Χριστού, δυσαρεστήθηκαν πολύ με την προσβολή που έγινε στον

Κύριό τους. ΄Ηταν αγανακτισμένοι που οι Σαμαρείτες Του φέρθη-

καν με τόση αγένεια, ενώ Αυτός τους τιμούσε με την παρουσία Του.

Μόλις πρόσφατα ήταν μαζί Του στο όρος της Μεταμόρφωσης και

Τον είχαν δει να δοξάζεται από το Θεό και να τιμάται από το Μω-

υσή και από τον Ηλία. Αυτή η κατάφωρη περιφρόνηση από μέρους

των Σαμαρειτών, νόμιζαν ότι δεν έπρεπε να περάσει απαρατήρητη

χωρίς να τιμωρηθεί υποδειγματικά.

Επιστρέφοντας στο Χριστό, Του ανέφεραν τα λόγια του λαού

και ότι είχαν αρνηθεί ακόμη και να Του προσφέρουν στέγη τη

νύχτα. Σκέφθηκαν ότι είχε γίνει εις βάρος Του μια τρομερή αδικία

και αντικρίζοντας στο βάθος το όρος Κάρμηλο όπου ο Ηλίας είχε

διατάξει να σφαχθούν οι ψευτοπροφήτες, είπαν: «Κύριε, θέλεις να

είπωμεν να καταβή πύρ από του ουρανού, και να αφανίση αυτούς,

καθώς και ο Ηλίας έκαμε·» Απόρησαν όταν είδαν τον Ιησού να

λυπάται για τα λόγια τους και ακόμη περισσότερο ξαφνιάστηκαν

όταν άκουσαν την επίπληξή Του: «Δεν εξεύρετε ποίου πνεύματος
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είσθε σείς διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να απολέση ψυχάς

ανθρώπων, αλλά να σώση.» Προχώρησε τότε σε άλλη κωμόπολη.[461]

Η αποστολή του Χριστού δεν είναι να εξαναγκάσει τους αν-

θρώπους να Τον δεχθούν. Ο Σατανάς και οι άνθρωποι που κι-

νούνται από το πνεύμα του επιδιώκουν να παραβιάσουν τη συνε-

ίδηση. Με πρόσχημα το ζήλο για τη δικαιοσύνη, οι άνθρωποι που

συνασπίζονται με τους πονηρούς αγγέλους, καταθλίβουν τους συ-

νανθρώπους τους προκειμένου να τους πείσουν να ασπαστούν τις

δικές τους θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ο Χριστός όμως πάντοτε δε-

ίχνει ευσπλαχνικός, πάντοτε προσπαθεί να κερδίσει δείχνοντας την

αγάπη Του. Δεν μπορεί να ανεχτεί αντιπαλότητα στην ψυχή ούτε

να δεχτεί μερική παραχώρηση. Δέχεται μόνο εθελοντική παράδοση

της καρδιάς που ωθείται αποκλειστικά από αγάπη. Η διάθεση να

βλάψουμε και να καταστρέψουμε εκείνους που δεν εκτιμούν το έρ-

γο μας ή που ενεργούν αντίθετα με τις ιδέες μας είναι η τρανότερη

απόδειξη ότι κατεχόμαστε από το πνεύμα του Σατανά. Κάθε αν-

θρώπινη ύπαρξη ανήκει σωματικά, ψυχικά και πνευματικά στο Θεό.

Ο Χριστός πέθανε για να λυτρώσει όλους. Τίποτε δεν προσβάλλει

το Θεό περισσότερο από όταν τον προσβάλλουν άνθρωποι οι οπο-

ίοι, ωθούμενοι από θρησκευτική μισαλλοδοξία, προξενούν θλίψεις

σε εκείνους που εξαγοράστηκαν με το αίμα του Σωτήρα.

«Και σηκωθείς εκείθεν έρχεται εις τα όρια της Ιουδαίας, δια του

πέραν του Ιορδάνου και συνέρχονται πάλιν όχλοι πρός Αυτόν και

ως εσυνείθιζε, πάλιν εδίδασκεν αυτούς.» (Μάρκ. 10:1.)

Αρκετάμεγάλο χρονικό διάστημα των τελευταίων μηνών της

διακονίας Του ο Χριστός το πέρασε στην Περαία, μια περιοχή στην

αντίπερα όχθη του Ιορδάνη. Εκεί τα πλήθη Τον ακολουθούσαν

κατά βήμα όπως στην αρχή της διακονίας Του στη Γαλιλαία και

επανέλαβε πολλές από τις προηγούμενες διδασκαλίες Του.

΄Οπως είχε αποστείλει τους δώδεκα, έτσι «διώρισεν ο Κύριος

και άλλους εβδομήκοντα, και απέστειλεν αυτούς ανά δύο έμπρο-

σθεν Αυτού, εις πάσαν πόλιν και τόπον, όπου έμελλεν Αυτός να

υπάγη.» Αυτοί οι μαθητές πέρασαν ένα διάστημα μαζί Του για να

εκπαιδευθούν στο έργο Του. ΄Οταν οι δώδεκα είχαν σταλεί στην

πρώτη αποστολή τους, άλλοι μαθητές είχαν τότε συνοδεύσει τον

Ιησού στο ταξίδι Του στη Γαλιλαία. ΄Ετσι είχαν το προνόμιο μιας

στενής συνεργασίας μαζί Του και μιας άμεσης προσωπικής εκπα-
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ίδευσης. Τώρα οι περισσότεροι μαθητές έπρεπε επίσης να πάνε σε

μια ξεχωριστή αποστολή.

Οι οδηγίες που έλαβαν οι εβδομήντα ήταν οι ίδιες με εκείνες

που είχαν δοθεί στους δώδεκα, με τη διαφορά ότι η εντολή που

δόθηκε στους δώδεκα να μη εισέλθουν στις πόλεις των Εθνικών [462]

ή των Σαμαρειτών, δεν δόθηκε στους εβδομήντα. Αν και πριν α-

πό σύντομο χρονικό διάστημα οι Σαμαρείτες είχαν απωθήσει το

Χριστό, η αγάπη Του για αυτούς δεν άλλαξε. ΄Οταν οι εβδομήντα

ξεκίνησαν στο όνομά Του, πρώτα από όλα επισκέφθηκαν τις πόλεις

της Σαμάρειας.

Η προσωπική επίσκεψη του Σωτήρα στη Σαμάρεια, ο έπαινός

Του για τον καλό Σαμαρείτη όπως και η ευγνωμονούσα χαρά του

λεπρού Σαμαρείτη που ήταν ο μοναδικός από τους δέκα θεραπευ-

μένους που γύρισε να ευχαριστήσει το Χριστό, ήταν πράξεις γε-

μάτες σημασία για τους μαθητές. Το μάθημα βρήκε βαθιά απήχη-

ση στην καρδιά τους. Στην εντολή που τους έδωσε πριν από την

ανάληψή Του, ο Ιησούς ανέφερε τη Σαμάρεια μαζί με την Ιερουσα-

λήμ και την Ιουδαία, σαν τα μέρη όπου έπρεπε πρώτα να κηρύξουν

το Ευαγγέλιο. Η διδασκαλία Του τους είχε προετοιμάσει για να

εκπληρώσουν αυτή την αποστολή. ΄Οταν πήγαν στη Σαμάρεια στο

όνομα του Κυρίου τους, βρήκαν ένα λαό έτοιμο να τους δεχτεί.

Οι Σαμαρείτες είχαν ακούσει για τα επαινετικά λόγια του Χριστού

και για το φιλανθρωπικό έργο Του στους ομοεθνείς τους. Είδαν

ότι παρόλη την αγενή συμπεριφορά τους απέναντι Του, Εκείνος

έτρεφε για αυτούς μόνο αγάπη. Με αυτό τον τρόπο κέρδισε τις

καρδιές τους. Μετά την ανάληψή Του, καλοδέχθηκαν τους αγγε-

λιοφόρους του Σωτήρα και οι μαθητές συνέλεξαν μια πολύτιμη συγ-

κομιδή ψυχών μεταξύ εκείνων που άλλοτε ήταν θανάσιμοι εχθροί

τους. «Κάλαμον συντεθλασμένον δεν θέλει συντρίψει, και λινάριον

καπνίζον δεν θέλει σβύσει θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία.» «Και

εν τω ονόματι Αυτού θέλουσιν ελπίσει τα έθνη.» (Ης. 42:3, Ματθ.

12:21.)

΄Οταν ο Ιησούς απέστειλε τους εβδομήντα, τους έδωσε την εν-

τολή, όπως και στους δώδεκα, να μη επιμένουν να μείνουν εκεί

όπου δεν τους ήθελαν. Τους είπε: «Εις ήντινα όμως πόλιν εισέρ-

χεσθε, και δεν σας δέχονται, εξελθόντες εις τας πλατείας αυτής,

είπατε, Και τον κονιορτόν όστις εκολλήθη εις ημάς εκ της πόλεώς

σας εκτινάσσομεν εις εσάς πλήν τούτο γιγνώσκετε, ότι επλησίασεν
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εις εσάς η βασιλεία του Θεού.» Αυτό δεν θα το έκαναν από κίνη-

τρα μνησικακίας ή πληγωμένης αξιοπρέπειας, αλλά για να δείξουν

πόσο σοβαρό πράγμα είναι να απορρίψουν οι άνθρωποι την αγγελία

του Κυρίου ή τους αγγελιοφόρους Του. Το να απορρίπτουν τους

δούλους του Κυρίου, σημαίνει ότι απορρίπτουν τον ΄Ιδιο το Χριστό.

Ο Ιησούς πρόσθεσε: «Σας λέγω δε ότι, εν τη ημέρα εκείνη,

ελαφροτέρα θέλει είσθαι η τιμωρία εις τα Σόδομα, παρά εις την πόλιν

εκείνην » Τότε ο νους Του στράφηκε στις πόλεις της Γαλιλαί ας,[463]

όπου είχε αφιερώσει τόσο μεγάλο μέρος της υπηρεσίας Του. Με

φωνή που πάλλονταν από λύπη, φώναξε: «Ουαί εις σε Χοραζίν ουαί

εις σε Βησθαιδά διότι εάν εν τη Τύρω και Σιδώνι ήθελον γίνει

τα θαύματα τα γενόμενα εν τω μέσω υμών, πρό πολλού ήθελον

μετανοήσει, καθήμεναι εν σάκκω και σποδώ. Πλήν εις την Τύρον

και Σιδώνα ελαφροτέρα θέλει είσθαι η τιμωρία εν τη κρίσει παρά εις

εσάς. Και σύ Καπερναούμ, ήτις υψώθης έως του ουρανού, θέλεις

καταβιβασθή έως άδου.»

Σ” εκείνες τις γεμάτ ες κίνηση πόλεις γύρω από τη θάλασσα
της Γαλιλαίας, είχαν δοθεί απλόχερα οι πιο πλούσιες ευλογίες του

Ουρανού. Κάθε μέρα ο Αρχηγός της ζωής πηγαινοέρχονταν ανάμε-

σά τους. Η δόξα του Θεού που προφήτες και βασιλείς ποθούσαν να

δουν, έλαμψε πάνω στα πλήθη που συνωστίζονταν στο διάβα του

Σωτήρα. ΄Ομως είχαν αρνηθεί το μεγάλο Δώρο του Ουρανού.

Επιδεικνύοντας μεγάλη σωφροσύνη, οι ραβίνοι είχαν προειδο-

ποιήσει το λαό να μη δεχτεί τις καινούργιες διδαχές που δίδασκε

αυτός ο νεοφερμένος δάσκαλος επειδή οι θεωρίες Του και η ε-

φαρμογή τους ήταν αντίθετες με τις διδασκαλίες των πατέρων. Οι

άνθρωποι πίστεψαν στα λόγια των ιερέων και των Φαρισαίων αντί

να αναζητήσουν μόνοι τους και να καταλάβουν το λόγο του Θε-

ού. Τιμούσαν τους ιερείς και τους άρχοντες αντί να τιμήσουν το

Θεό . Προκειμένου να τηρήσουν τις παραδόσεις τους, απέρριψαν

την αλήθεια. Πολλοί εντυπωσιάστηκαν και είχαν σχεδόν πειστεί.

Δεν έπραξαν όμως σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους και δεν συγ-

καταλέχθηκαν με το μέρος του Χριστού. Ο Σατανάς παρέστησε

τους πειρασμούς του μέχρι που το φώς τους φάνηκε σαν σκότος.

Και έτσι πολλοί απέρριψαν την αλήθεια που θα τους εξασφάλιζε τη

σωτηρία της ψυχής.

«Ο Μάρτυς ο Αληθινός» λέει: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και

κρούω.» (Αποκ. 3:20.) Η κάθε προειδοποίηση, επίπληξη ή ικεσία
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μέσα από το λόγο του Θεού ή από μέρους των αγγελιοφόρων Του

είναι ένας χτύπος στη θύρα της καρδιάς. Είναι η φωνή του Ιησού

που ζητάει την άδεια να εισέλθει. Με κάθε χτύπο που περνά απαρα-

τήρητος, η διάθεση να ανοίξει κανείς εξασθενίζει βαθμηδόν. ΄Οταν

οι εντυπώσεις που δημιουργεί το ΄Αγιο Πνεύμα δεν λαμβάνονται

υπόψη σήμερα, αύριο θα γίνουν λιγότερο αισθητές. Η καρδιά επη-

ρεάζεται ελάχιστα από τις εντυπώσεις αυτές και περιέρχεται σε μια

επικίνδυνη νάρκωση σχετικά με τη βραχύτητα της ζωής και της α-

πέραντης αιωνιότητας που επακολουθεί. Αν καταδικαστούμε στην [464]

κρίση, αυτό δεν θα οφείλεται στο γεγονός ότι πέσαμε σε πλάνη,

αλλά ότι αμελήσαμε τις ουρανόσταλτες ευκαιρίες για να μάθουμε

τι είναι η αλήθεια.

΄Οπως οι απόστολοι, το ίδιο και οι εβδομήντα είχαν λάβει υ-

περφυσικά χαρίσματα σαν επισφράγιση της αποστολής τους. ΄Ο-

ταν είχαν εκτελέσει το έργο τους, επέστρεψαν με χαρά, λέγοντας:

«Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς εν τω ονόματί Σου.»

Ο Ιησούς απάντησε: «Εθεώρουν τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του

ουρανού πεσόντα.»

Σκηνές του παρελθόντος και του μέλλοντος πρόβαλαν στο νου

του Ιησού. Είδε τον Εωσφόρο που αποβλήθηκε από τον ουρα-

νό.Αντίκρισε τις μελλοντικές σκηνές της δικής Του αγωνίας, όταν

μπροστά σε ολόκληρη την οικουμένη θα αποκαλύπτονταν ο χα-

ρακτήρας του απατεώνα. ΄Ακουσε την κραυγή «Τετέλεσται» (Ιωάν.

19:30) να αναγγέλλει ότι η απολύτρωση της χαμένης ανθρωπότητας

ήταν για πάντα εξασφαλισμένη και ότι ο Ουρανός αποκαταστάθη-

κε αιώνια από τις κατηγορίες, τις απάτες και τις αξιώσεις που ο

Σατανάς υποκινούσε.

Πέρα από την αγωνία και το όνειδος του σταυρού του Γολγοθά,

ο Ιησούς ατένιζε τη μεγάλη τελική ημέρα, όταν ο άρχοντας «των

πνευμάτων της πονηριάς εν τοις επουρανίοις» θα υποστεί την κατα-

στροφή του στη Γή που τόσο καιρό μόλυνε με την ανταρσία του. Ο

Ιησούς έβλεπε το έργο του κακού να τελειώνει για πάντα και την

ειρήνη του Θεού να γεμίζει τον Ουρανό και τη Γή.

Από εδώ και πέρα οι οπαδοί του Χριστού έπρεπε να θεωρούν το

Σατανά νικημένο εχθρό. Πάνω στο σταυρό ο Χριστός θα κέρδιζε

τη νίκη για αυτούς. Επιθυμούσε τη νίκη αυτή να την εκλάβουν

ως δική τους. Είπε: «Ιδού, δίδω εις εσάς εξουσίαν του να πατήτε
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επάνω όφεων και σκορπιών, και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού

και ουδέν θέλει σας βλάψει.»

Η ανυπολόγιστη δύναμη του Αγίου Πνεύματος αποτελεί την υ-

περάσπιση κάθε συντριμμένης καρδιάς. Ο Χριστός δεν θα επιτρέψει

να υποπέσει στην εξουσία του εχθρού κανένας που με πίστη και

μετάνοια επικαλείται την προστασία Του. Ο Σωτήρας βρίσκεται στο

πλευρό των δοκιμαζόμενων τέκνων Του. Πλάι σε Αυτόν ο άνθρω-

πος δεν μπορεί να γνωρίσει την αποτυχία, την απώλεια, την απείθεια

ή την ήττα. Μπορούμε να κατορθώσουμε τα πάντα «δια του ενδυ-

ναμούντος [ημάς] Χριστού.» ΄Οταν παρουσιάζονται πειρασμοί και

δοκιμασίες, μη περιμένετε να διευθετήσετε όλες τις δυσκολίες σας,[465]

αλλά αναζητήστε τον Ιησού, το βοηθό σας.

Υπάρχουν Χριστιανοί που σκέπτονται και μιλούν πολύ για τη

δύναμη του Σατανά. Σκέπτονται για τον εχθρό τους, προσεύχονται

για προστασία, τον αναφέρουν στην ομιλία τους, μέχρι που στη

φαντασία τους παίρνει διαρκώς αυξανόμενες διαστάσεις. Είναι α-

λήθεια ότι ο Σατανάς είναι μια ισχυρή οντότητα, αλλά χάριν στο

Θεό, έχουμε ένα πανίσχυρο Σωτήρα ο οποίος εξεδίωξε τον πονηρό

από τον Ουρανό. Ο Σατανάς ευχαριστείται όταν μεγαλοποιούμε τη

δύναμή του. Γιατί λοιπόν να μη μιλάμε για τον Ιησού· Γιατί να μη

μεγαλώσομε τη δύναμή Του και την αγάπη Του·

Το ουράνιο τόξο της υπόσχεσης που περιβάλλει το θρόνο του

Υψίστου είναι μια αιώνια μαρτυρία ότι «ο Θεός τόσον ηγάπησε

τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν Αυτού τον μονογενή δια να μη

απολεσθή πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.»

(Ιωάν. 3:16.) Αυτό μαρτυράει στο σύμπαν ότι ο Θεός δεν λησμονεί

ποτέ το λαό Του στην πάλη του με τον πονηρό. Ενώσω εξακολουθεί

να υφίσταται ο θρόνος Του, είναι για μας μια διαβεβαίωση δύναμης

και προστασίας.

Ο Ιησούς πρόσθεσε: «Πλήν εις τούτο μη χαίρετε, ότι τα πνε-

ύματα υποτάσσονται εις εσάς αλλά χαίρετε μάλλον, ότι τα ονόματά

σας εγράφησαν εν τοις ουρανοίς.» Μη χαίρεστε για τη δύναμη που

αποκτήσατε, μη τυχόν με αυτή αγνοήσετε την εξάρτησή σας από

το Θεό. Προσέχετε μήπως, στηριγμένοι στην αυτοπεποίθηση, ερ-

γαστείτε με τη δική σας δύναμη παρά με το πνεύμα και τη δύναμη

του Κυρίου σας. Το «εγώ» είναι πάντοτε πρόθυμο να αξιώσει κάθε

δόση επιτυχίας που συνοδεύει το έργο. Το «εγώ» κολακεύεται και

εξυψώνεται και δεν δίνεται έτσι η εντύπωση στους άλλους ότι ο
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Θεός είναι «τα πάντα εν πάσι.» Ο απόστολος Παύλος λέει: «΄Ο-

ταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός.» (Β” Κορ. 12:10.) ΄Οταν
συνειδητοποιούμε την αδυναμία μας, μαθαίνουμε να εξαρτόμαστε

από μια δύναμη που δεν βρίσκεται μέσα μας. Τίποτε δεν μπορεί να

αιχ-μαλωτίσει περισσότερο την καρδιά μας από το βαθύ αίσθημα

του καθήκοντος μας προς το Θεό. Τίποτε δεν επηρεάζει περισ-

σότερο τα βαθύτερα κίνητρα στη διαγωγή μας όσο το αίσθημα της

συγχωρητικής αγάπης του Χριστού. Πρέπει να έρθουμε σε επαφή

με το Θεό. Τότε θα εμποτιστούμε από το ΄Αγιο Πνεύμα που μας

κάνει ικανούς να έρθουμε σε επαφή με τους συνανθρώπους μας.

Τότε μέσω του Χριστού, έχετε ενωθεί με το Θεό, έχετε γίνει μέλη

της ουράνιας οικογένειας. ΄Οσο ατενίζετε ψηλότερα από τον εαυ-

τό σας, θα συναισθάνεστε διαρκώς την αδυναμία της ανθρώπινης [466]

φύσης ΄Οσο λιγότερο αγαπάτε τον εαυτό σας, τόσο πιο ευδιάκριτα

και πληρέστερα θα κατανοείτε την υπεροχή του Σωτήρα σας. ΄Οσο

πιο στενά συνδέεστε με την πηγή του φωτός και της δύναμης, τόσο

περισσότερο φώς θα λάμψει επάνω σας και τόσο περισσότερο θα

αβγατίσει η δύναμή σας να εργαστείτε για το Θεό. Να χαίρεστε

ότι είστε ένα με το Θεό, ένα με το Χριστό, ένα με ολόκληρη την

οικογένεια του Ουρανού.

Καθώς οι εβδομήντα άκουγαν τα λόγια του Χριστού, το ΄Αγιο

Πνεύμα επηρέαζε τις διάνοιές τους με ζωντανές πραγματικότητες

και έγραψε την αλήθεια στις πλάκες της καρδιάς τους. Αν και περι-

βάλλονταν από πλήθη ανθρώπων, αυτοί ένοιωθαν σαν να βρίσκον-

ταν μόνοι τους, αποκλειστικά με το Θεό.

Γνωρίζοντας ότι είχαν συναισθανθεί την έμπνευση της ώρας

εκείνης, «ηγαλλιάσθη κατά το πνεύμα ο Ιησούς, και είπεν, Ευχα-

ριστώ Σοι, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γής, ότι απέκρυψας

ταύτα από σοφών και συνετών, και απεκάλυψας αυτά εις νήπια ναι,

ώ Πάτερ, διότι ούτως έγεινεν αρεστόν έμπροσθέν Σου. Πάντα πα-

ρεδόθησαν εις Εμέ υπό του Πατρός Μου και ουδείς γινώσκει τις

είναι ο Υιός, ειμή ο Πατήρ και τις είναι ο Πατήρ, ειμή ο Υιός, και

εις όντινα θέλει ο Υιός να αποκαλύψη Αυτόν.»

Οι τιμημένοι άνθρωποι του κόσμου, οι αποκαλούμενοι μεγάλοι

και σοφοί, με όλο το καύχημα της σοφίας τους, δεν μπορούσαν να

καταλάβουν το χαρακτήρα του Χριστού. Τον έκριναν από την εξω-

τερική του εμφάνιση, από την ταπείνωση που Τον περιέβαλλε σαν

άνθρωπο. Στους ψαράδες και στους τελώνες όμως δόθηκε η κα-
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τάλληλη θεϊκήεπιφοίτηση ώστε να δουν τον Αόρατο. Παρόλο που

οι μαθητές δεν κατόρθωνανακόμη να καταλάβουν όλα όσα ήθελε ο

Χριστός να τους αποκαλύψει, το μυαλό τους φωτίζονταν λίγο-λίγο,

παραχωρώντας τον εαυτό τους στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.

Αντιλαμβάνονταν ότι ο ισχυρός Θεός, περιβεβλημένος με το χιτώνα

της ανθρωπότητας, βρίσκονταν ανάμεσά τους. Ο Ιησούς χαίρονταν

ότι ενώ οι σοφοί και συνετοί δεν κατείχαν αυτή τη γνώση. Η γνώση

όμως είχε αποκαλυφθεί σε αυτούς τους απλοϊκούς ανθρώπους. Συ-

χνά, καθώς παρουσίαζε τις Γραφές της Παλαιάς Διαθήκης απεδε-

ίκνυε πως αυτές εφαρμόζονταν στο άτομό Του και στο εξιλαστικό

έργο Του, το Πνεύμα Του που τους αφύπνιζε και τους μετέφερε σε

μια ουράνια ατμόσφαιρα. Για τις πνευματικές αλήθειες που ανέφε-

ραν οι προφήτες, αποκτούσαν μιαακόμησαφέστερη κατανόηση από

εκείνη που είχαν οι αρχικοί συγγραφείς τους. Από εδώ και πέρα θα[467]

μελετούσαν τα κείμενα της Παλαιός Διαθήκης, όχι σαν διδασκαλίες

των γραμματέων και Φαρισαίων, όχι σαν αποφθέγματα σοφών που

είχαν πεθάνει, αλλά σαν μια νέα αποκάλυψη από το Θεό.΄Εβλεπαν

το Πνεύμα της αλήθειας, «το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη,

διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό σεις όμως γνωρίζετε αυ-

τό, διότι μένει μεθ” υμών, και εν υμίν θέλει είσθαι.» (Ιωάν. 14:17.)
Ο μόνος τρόπος για να αντιληφθούμε πληρέστερα την αλήθεια

είναι να διατηρήσουμε την καρδιά μας τρυφερή και υποταγμένη στο

Πνεύμα του Χριστού. Η ψυχή πρέπει να καθαριστεί από τη μαται-

ότητα και την υπερηφάνεια, να κενωθεί από κάθε τι που την κατέχει,

για να μπορέσει ο Χριστός να ενθρονιστεί μέσα της. Η ανθρώπινη

επιστήμη είναι πολύ περιορισμένη για να κατανοήσει την εξιλέωση.

Το σχέδιο της σωτηρίας είναι τόσο ευρύ που δεν μπορεί να εξη-

γηθεί με τη φιλοσοφία. Θα παραμείνει ένα παντοτινό μυστήριο που

η πιο βαθυστόχαστη λογική δεν μπορεί να συλλάβει. Η επιστήμη

της σωτηρίας είναι αδύνατο να εξηγηθεί, μπορεί μόνο να τη νοιώσει

κανείς από πείρα. Μόνο εκείνος που βλέπει τη δική του αμαρτωλή

ζωή μπορεί να διακρίνει την αξία του Σωτήρα.

Τα μαθήματα που δίδαξε ο Χριστός καθώς αργοδιάβαινε το

δρόμο Του από τη Γαλιλαία προς την Ιερουσαλήμ, ήταν γεμάτα ο-

δηγίες. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουγαν οι άνθρωποι τα λόγια Του.

Στην Περαία όπως και στη Γαλιλαία ο λαός βρίσκονταν λιγότερο

κάτω από τον έλεγχο των μισαλλόδοξων Ιουδαίων από ότι στην

Ιουδαία. Η διδασκαλία Του βρήκε απήχηση στις καρδιές τους.
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Πολλές από τις παραβολές Του ο Χριστός τις είπε κατά τους

τελευταίους μήνες της διακονίας Του. Οι ιερείς και οι ραβίνοι Τον

κατέτρεχαν με συνεχώς αυξανόμενο μίσος και για αυτό ο Χριστός

κάλυπτε με σύμβολα τα μηνύματα που απηύθυνε σε αυτούς. Κατα-

λάβαιναν τι εννοούσε, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν έδαφος στα

λόγια Του για να στηρίξουν κάποια κατηγορία εναντίον Του. Στην

παραβολή του Φαρισαίου και του τελώνη, η έκδηλη αυταρέσκεια

της προσευχής: «Ευχαριστώ Σοι, Θεέ, ότι δεν είμαι καθώς οι λοι-

ποί άνθρωποι» βρίσκεται σε κτυπητή αντίθεση με την παράκληση

της μετανοιωμένης ψυχής, «Ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ.» (Λουκ.

18:11, 13.) Με αυτό τον τρόπο ο Χριστός επέπληξε την υποκρι-

σία των Ιουδαίων. Με την απεικόνιση της άκαρπης συκιάς και του

μεγάλου δείπνου μίλησεεκ των προτέρων για την καταδίκη που θα

έπεφτε στο αμετανόητο έθνος. Εκείνοι που με περιφρόνηση είχαν

απορρίψει την πρόσκλη ση για το ευαγγελικό δείπνο, άκουσαν τα [468]

προειδοποιητικά Του λόγια: «Σας λέγω, ότι ουδείς των ανδρών ε-

κείνων των κεκλημένων θέλει γευθεί του δείπνου Μου.» (Λουκ.

14:24.)

Εξαιρετικά πολύτιμες ήταν οι οδηγίες που δόθηκαν στους μα-

θητές. Η παραβολή της ενοχλητικής χήρας και του φίλου που με-

σάνυχτα πήγε να ζητήσει ψωμί, έδωσαν καινούργια δυναμικότητα

στα λόγια Του: «Αιτείτε, και θέλει σας δοθή ζητείτε, και θέλετε

ευρεί κρούετε και θέλει σας ανοιχθή.» (Λουκ. 11:9.) Συχνά η τα-

λαντευόμενη πίστη τους δυνάμωνε με τη ενθύμηση ότι ο Χριστός

τους είχε πει: «Ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκησιν των εκλε-

κτών Αυτού, των βοώντων πρός Αυτόν ημέραν και νύκτα, αν και

μακροθυμή δι” αυτούς· Σας λέγω, ότι θέλει κάμει την εκδίκησιν
αυτών ταχέως.» (Λουκ. 18:7, 8.)

Ο Χριστός επανέλαβε την όμορφη παραβολή του χαμένου προ-

βάτου, ευρύνοντας περισσότερο το νόημά της με την αφήγηση της

χαμένης δραχμής και του άσωτου γιου. Οι μαθητές δεν μπορούσαν

να εκτιμήσουν εντελώςακόμη τη δύναμη αυτών των μαθημάτων.

Μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος όμως, παρατηρώντας

τη συγκομιδή των εθνικών και τη ζηλότυπη οργή των Ιουδαίων,

κατάλαβαν καλύτερα το μάθημα του άσωτου γιου και μπορούσαν

να συμμεριστούν τη χαρά των λόγων του Χριστού: «΄Επρεπε δε να

ευφρανθώμεν και να χαρώμεν,» «διότι ούτος ο υιός μου νεκρός ήτο

και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη.» (Λουκ. 15:32, 24.) Κα-
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θώς ξεκίνησαν στο όνομα του Κυρίου τους αντιμετωπίζοντας κα-

τηγορίες, φτώχεια και διωγμούς, συχνά στήριζαν την καρδιά τους

επαναλαμβάνοντας την παρότρυνση που τους είχε δώσει στο τε-

λευταίο εκείνο ταξίδι: «Μη φοβού, μικρόν ποίμνιον διότι ο Πατήρ

σας ηυδόκησε να σας δώση την βασιλείαν. Πωλήσατε τα υπάρχοντά

σας, και δότε ελεημοσύνην. Κάμετε εις εαυτούς βαλάντια τα οπο-

ία δεν παλαιούνται, θησαυρόν εν τοις ουρανοίς όστις δεν εκλείπει,

όπου κλέπτης δεν πλησιάζει, ουδέ σκώληξ διαφθείρει. Διότι όπου

είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είσθαι και η καρδία σας.» (Λουκ.

12:32-34.)[469]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Λουκ. 10:25-37.

Με την ιστορία του καλού Σαμαρείτη ο Χριστός εξηγεί την

ουσία της πραγματικής θρησκείας. Δείχνει ότι αυτή δεν συνίστα-

ται από συστήματα, σύμβολα πίστης και ιεροτελεστίες, αλλά από

την εφαρμογή έργων αγάπης, κάνοντας το μεγαλύτερο καλό στους

άλλους, από γνήσια καλοσύνη.

Ενώ ο Χριστός δίδασκε το λαό, «νομικός τις εσηκώθη, πει-

ράζων Αυτόν, και λέγων, Διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει

ζωήν αιώνιον·» Κρατώντας την αναπνοή του, το πλήθος περίμενε

να ακούσει την απάντηση. Οι ιερείς και οι ραβίνοι σκέφτηκαν να

περιπλέξουν το Χριστό, βάζοντας τον νομικό να κάνει αυτή την

ερώτηση. Ο Σωτήρας δεν μπλέχθηκε σε καμιά λογομαχία. Ζήτησε

την απάντηση από τον ίδιο που υπέβαλε την ερώτηση: «Εν τω νόμω

τι είναι γεγραμμένον· Πως αναγινώσκεις·» Οι Ιουδαίοι εξακολου-

θούσαν να κατηγορούν τον Ιησού ότι δεν απέδιδε τη δέουσα τιμή

στο νόμο που δόθηκε στο Σινά. Εκείνος όμως έστρεψε το θέμα

της σωτηρίας στην τήρηση των εντολών του Θεού.

Ο νομικός αποκρίθηκε: «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ

όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της

δυνάμεώς σου, και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίον σου

ως σεαυτόν.» Και ο Ιησούς είπε: «Ορθώς απεκρίθης τούτο κάμνε,

και θέλεις ζήσει.»

Ο νομικός δεν ήταν ικανοποιημένος από τη στάση και τα έρ-

γα των Φαρισαίων. Είχε μελετήσει τις Γραφές με την επιθυμία να

μάθει την πραγματική τους έννοια. Είχε ένα ζωτικό ενδιαφέρον για

το θέμα αυτό και με ειλικρίνεια ρώτησε: «Τι πράξας·» Στην απάν-

τησή του σχετικά με τις απαιτήσεις του νόμου, παρέλειψε τελείως

τις τελετουργικές και τυπολατρικές εντολές. Για αυτές δεν είπε ότι

είχαν αξία, αλλά παρουσίασε τις δύο μεγάλες αρχές από τις οποίες

κρέμονται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Η απάντηση που ο Χρι-

στός παίνεψε, έθεσε το Σωτήρα σε πλεονεκτική θέση έναντι των [470]

501
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ραβίνων. Δεν μπορούσαν να Τον καταδικάσουν επειδή επικύρωσε

εκείνα που είχε πει ο ερμηνευτής του νόμου.

«Τούτο κάμνε, και θέλεις ζήσει,» είπε ο Ιησούς. Παρουσίασε

το νόμο σαν μια θεϊκή ενότητα και με αυτό το μάθημα δίδαξε ότι

είναι αδύνατο να τηρήσει κανείς μια εντολή, παραβαίνοντας κάποια

άλλη επειδή μια αρχή τις διέπει όλες. Υπέρτατη αγάπη για το Θεό

και αμέριστη αγάπη για τον άνθρωπο είναι οι δύο αρχές που πρέπει

να εφαρμόζονται στη ζωή.

Ο νομικός βρήκε τον εαυτό του παραβάτη. Είχε καταδικαστεία-

πό τα ερευνητικά λόγια του Χριστού. Δεν εφάρμοζε τη δικαιοσύνη

του νόμου την οποία ισχυρίζονταν ότι καταλάβαινε. Δεν είχε εκ-

δηλώσει αγάπη στο συνάνθρωπό του. Του χρειάζονταν μετάνοια.

Αντί να μετανοήσει, προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Αντί να ανα-

γνωρίσει την αλήθεια, προσπάθησε να δείξει πόσο δύσκολη ήταν

η εκπλήρωση της εντολής. ΄Ετσι ήλπιζε να αποφύγει την καταδίκη

και να δικαιωθεί στα μάτια του λαού. Τα λόγια του Σωτήρα απέδει-

ξαν ότι η ερώτησή του ήταν περιττή, αφού ο ίδιος μπορούσε να

απαντήσει σε αυτή. Και έτσι, ο νομικός υπέβαλε άλλη μια ερώτηση,

λέγοντας: «Και τις είναι ο πλησίον μου·»

Μεταξύ των Ιουδαίων, αυτή η ερώτηση προκαλούσε ατέλειω-

τες φιλονικίες. Για τους Εθνικούς και Σαμαρείτες δεν είχαν καμιά

αμφιβολία. Αυτοί ήταν ξένοι και εχθροί. Πως θα έκαναν όμως τη

διάκριση ανάμεσα στους ομοεθνείς τους και ανάμεσα στις διάφο-

ρες κοινωνικές τάξεις· Ποιόν έπρεπε να θεωρούσε πλησίον του ο

ιερέας, ο ραβίνος, ο πρεσβύτερος· Αυτοί περνούσαν τη ζωή τους

μέσα σε ένα δαίδαλο ιεροτελεστιών για να εξαγνιστούν. Δίδασκαν

ότι η επαφή με τα αμαθή και απρόσεκτα πλήθη προκαλούσε μόλυν-

ση πουαπαιτούσε κουραστικές προσπάθειεςγια να απομακρυνθεί.

΄Επρεπε να θεωρούν τους «ακάθαρτους» σαν πλησίον τους·

Και πάλι ο Ιησούς αρνήθηκε να εμπλακεί σε λογομαχία. Δεν

κατέκρινε το φανατισμό εκείνων που καιροφυλακτούσαν να Τον

καταδικάσουν. Με μια απλή αφήγηση παρουσίασε στους ακροατές

Του μια τέτοια εικόνα ξέχειλης ουρανογέννητης αγάπης που συγ-

κίνησε όλες τις καρδιές και ανάγκασε το νομικό να ομολογήσει την

αλήθεια.

Ο τρόπος για τη διάλυση του σκότους είναι η αποδοχή του φω-

τός. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς την πλάνη είναι

να παρουσιάσει την αλήθεια. Η αποκάλυψη της αγάπης του Θεού
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φανερώνει τη δυσμορφία και την αμαρτωλό βίο της εγωκεντρικής

καρδιάς. [471]

«΄Ανθρωπός τις» είπε ο Ιησούς, «κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις

Ιεριχώ, και περιέπεσεν εις ληστάς οίτινες και γυμνώσαντες αυτόν,

κατεπληγώσαντες, ανεχώρησαν αφήσαντες αυτόν ημιθανή. Κατά

συγκυρίαν δε ιερεύς τις κατέβαινε δι” εκείνης της οδού και ιδών αυ-
τόν, επέρασεν από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λευίτης, φθάσας

εις τον τόπον, ελθών και ιδών αυτόν, επέρασεν από το άλλο μέρος.»

Αυτή δεν ήταν μια φανταστική σκηνή, αλλά ένα πραγματικό πε-

ριστατικό που είχε γίνει γνωστό όπως ακριβώς το παρουσίασε ο

Χριστός. Ο ιερέας και ο Λευίτης που πέρασαν από το άλλο μέρος

βρίσκονταν ανάμεσα σε αυτούς που άκουσαν τα λόγια του Χριστού.

Ταξιδεύοντας από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ, ο ταξιδιώτης

έπρεπε να περάσει μια ερημική περιοχή της Ιουδαίας. Ο δρόμος οδη-

γούσε σε μια άγρια χαράδρα όλο βράχια που τη λυμαίνονταν ληστές

και όπου συχνά διαδραματίζονταν σκηνές βιαιοπραγίας. Σε εκείνο

ακριβώς το σημείο δέχτηκε ο ταξιδιώτης την επίθεση, εκλάπη ότι

πολύτιμο είχε, χτυπήθηκε, πληγώθηκε και μισοπεθαμένος αφέθηκε

στην άκρη του δρόμου. Ενώ βρίσκονταν σε αυτή την κατάσταση,

πέρασε από εκείνο το δρόμο ο ιερέας. Ωστόσο, απλώς έριξεμια μα-

τιά στον πληγωμένο. Τότε παρουσιάστηκε ο Λευίτης. Περίεργος

να δει τι είχε συμβεί, σταμάτησε και κοίταξε τον τραυματία. ΄Ηξερε

καλά τι έπρεπε να κάνει αλλά αυτό δεν ήταν ευχάριστο καθήκον.

Εύχονταν να μη είχε περάσει από εκείνο το δρόμο και να μη είχε

δει τον πληγωμένο. ΄Επεισε τον εαυτό του ότι αυτή η περίπτωση

δεν τον αφορούσε.

Και οι δύο άνθρωποι είχαν ιερές υπηρεσίες και ισχυρίζονταν ότι

ερμήνευαν τις Γραφές. Ανήκαν στην τάξη που είχε επιλεγεί ιδιαι-

τέρως για να αντιπροσωπεύει το Θεό στο λαό. ΄Επρεπε να μπορούν

να συμπαθούν «εις τους αγνοούντας και πλανωμένους» (ιδέ Εβρ.

5:2,) για να μπορούν να οδηγήσουν τους ανθρώπους στην κατανόη-

ση της μεγάλης αγάπης του Θεού προς την ανθρωπότητα. Το έργο

που είχαν κληθεί να κάνουν ήταν το ίδιο με εκείνο που ο Ιησούς

περιέγραψε για δικό Του.Είπε: «Πνεύμα Κυρίου είναι επ” Εμέ” δια
τούτο Με έχρισε Με απέστειλε δια να ευαγγελίζωμαι πρός τους

πτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να

κηρύξω πρός τους αιχμαλώτους ελευθερίαν, και πρός τους τυφλο-
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ύς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία.»

(Λουκ. 4:18.)

Οι άγγελοι του Ουρανού βλέπουν τη δυστυχία της επίγειας οι-

κογένειας του Θεού και είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τους

ανθρώπους για να τους ανακουφίσουν στη θλίψη και στον πόνο.

Η πρόνοια του Θεού οδήγησε τον ιερέα και το Λευίτη στο δρόμο[472]

όπου βρίσκονταν ο τραυματισμένος, για να δουν την ανάγκη που

είχε για ευσπλαχνία και βοήθεια. Ολόκληρος ο Ουρανός παρακο-

λουθούσε να δει αν οι καρδιές εκείνων των δύο θα συγκινούνταν

από τον ανθρώπινο πόνο Ο Σωτήρας ήταν Εκείνος που έδωσε οδη-

γίες στους Ισραηλίτες στην έρημο. Από τη στήλη της νεφέλης και

του πυρός είχε διδάξει μαθήματα πολύ διαφορετικά από αυτά που

μάθαινε τώρα ο λαός από τους ιερείς και τους δασκάλους του. Οι

ευσπλαχνικές πράξεις που προέβλεπε ο νόμος επεκτείνονταν ακόμη

και στα άλογα ζώα που δεν μπορούσαν να εκφράσουν με λόγια τις

ανάγκες και τον πόνο τους. Υποδείξεις είχαν δοθεί στο Μωυσή για

τους Ισραηλίτες πάνω σε αυτό το θέμα: «Εάν απαντήσης τον βούν

του εχθρού σου ή τον όνον αυτού πλανώμενον, θέλεις εξάπαντος

επιστρέψει αυτόν πρός αυτόν. Εάν ίδης τον όνον του μισούντος σε

πεπτωκότα υπό το φορτίον αυτού, και ήθελες αποφύγει να βοη-

θήσεις αυτόν, εξάπαντος θέλεις συμβοηθήσει αυτόν.» (΄Εξοδ. 23:4,

5.) Στην εξιστόρηση του πληγωμένου από τους ληστές ανθρώπου,

ο Ιησούς παρουσίασε την περίπτωση ενός αδελφού που υποφέρει.

Πόσο περισσότερο έπρεπε οι καρδιές τους να συγκινηθούν για αυ-

τόν από ότι για ένα φορτωμένο υποζύγιο! Η αγγελία είχε δοθεί

σε αυτούς με το Μωυσή, λέγοντας ότι ο Θεός και Κύριος τους

είναι «Θεός μέγας. ισχυρός, και φοβερός . . ποιών κρίσιν εις τον

ορφανόν και εις την χήραν, και αγαπών τον ξένον.» Για αυτό και

διέταξε. «Ο ξένος, ο παροικών με σας, θέλει είσθαι εις εσάς ως ο

αυτόχθων, και θέλεις αγαπά αυτόν ως σεαυτόν.» (Δευτ. 10:17-19,

Λευιτ. 19:34.)

Ο Ιώβ είχε πει: «Ο ξένος, δεν διενυκτέρευεν έξω ήνοιγον την

θύραν μου εις τον οδοιπόρον » (Ιώβ 31:32.) ΄Οταν οι δύο άγγελοι

μετασχηματισμένοι σε ανθρώπους πήγαν στα Σόδομα, ο Λώτ υπο-

κλίθηκε μέχρι κάτω και είπε: «Ιδού, κύριοί μου, εκκλίνατε, παρακα-

λώ, προς την οικίαν του δούλου σας, και διανυκτερεύσατε,» (Γέν.

19:2.) Ο ιερέας και ο Λευίτης ήταν εξοικειωμένοι με όλα αυτά τα

μαθήματα, αλλά δεν τα εφάρμοζαν στη ζωή τους. Μαθητευόμενοι



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 54—Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ 505

στο σχολείο του εθνικού φανατισμού, είχαν γίνει εγωιστές, στε-

νόμυαλοι και κοινωνικά υπερόπτες. ΄Οταν είδαν τον τραυματία, δεν

μπορούσαν να διακρίνουν αν ήταν ομοεθνής τους ή όχι. Σκέφθηκαν

ότι μπορούσε να ήταν Σαμαρείτης και έτσι απομακρύνθηκαν.

Στη συμπεριφορά τους, όπως την είχε περιγράφει ο Χριστός,

ο νομικός δεν είδε τίποτε που να ερχόταν σε αντίθεση με όσα ε-

ίχε διδαχτεί για τις απαιτήσεις του νόμου. Στο σημείο αυτό όμως

παρεμβάλλεται μία άλλη σκηνή: [473]

Ταξιδεύοντας ένας Σαμαρείτης, πέρασε από εκεί όπου ήταν ο

πληγωμένος. Μόλις τον είδε τον λυπήθηκε. Δεν διερωτήθηκε αν ο

ξένος ήταν Ιουδαίος ή Εθνικός. Σε περίπτωση που ήταν Ιουδαίος,

ο Σαμαρείτης ήξερε πολύ καλά ότι αν οι όροι αντιστρέφονταν, ο

άνθρωπος θα τον έφτυνε κατά πρόσωπο και θα τον προσπερνούσε

με περιφρόνηση. Αυτό δεν τον έκανε να διστάσει. Ούτε σκέφτηκε

ότι και αυτός ο ίδιος εξέθετε τη ζωή του σε κίνδυνο χρονοτριβών-

τας σε εκείνο το μέρος. Στο Σαμαρείτη αρκούσε ότι μπροστά του

βρίσκονταν μια ανθρώπινη ύπαρξη που υπέφερε και χρειάζονταν βο-

ήθεια. ΄Εβγαλε το πανωφόρι του και με αυτό τον σκέπασε. Το λάδι

και το κρασί που είχε για το ταξίδι του, το χρησιμοποίησε για να

θεραπεύσει και να ανακουφίσει τον πληγωμένο. Τον κάθισε στο

ζώο του και τον μετέφερε αργά, προχωρώντας προσεκτικά για να

μη ταραχτεί ο ξένος και χειροτερέψουν οι πόνοι του. Τον έφερε σε

ένα πανδοχείο και τον περιποιήθηκε όλη τη νύχτα. Τον πρόσεχε

στοργικά και έτσι το πρωί, όταν ο άρρωστος καλυτέρευσε, ο Σα-

μαρείτης μπόρεσε να συνεχίσει το δρόμο του. Πριν να φύγει όμως,

τον παρέδωσε στη φροντίδα του ξενοδόχου, πλήρωσε τα έξοδα α-

φήνοντας ένα παράβολο για τον ίδιο. Μη ικανοποιημένος ούτε και

με αυτό, φρόντισε για τις κατοπινές του ανάγκες και είπε στον παν-

δοχέα: «Επιμελήθητι αυτού και ότι δαπανήσης περιπλέον, εγώ, όταν

επανέλθω, θέλω σοι αποδώσει. »

Η ιστορία τελείωσε, ο Ιησούς κάρφωσε τα μάτια Του πάνω στο

νομικό και με βλέμμα που έδειχνε πως διάβαζε την καρδιά του, είπε:

«Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων σοι φαίνεται ότι έγεινε πλησίον

του εμπεσόντος εις τους ληστάς·»

Ακόμη και τώρα ο νομικός δεν ήθελε να πάρει το όνομα του

Σαμαρείτη στα χείλη του και απάντησε: «Ο ποιήσας το έλεος εις

αυτόν.» Τότε ο Ιησούς του είπε: «΄Υπαγε, και σύ κάμε ομοίως.»
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΄Ετσι η ερώτηση, «Τις είναι ο πλησίον μου·» απαντήθηκε μια για

πάντα. Ο Χριστός έδειξε ότι ο πλησίον μας δεν είναι απλώς ένας

από την εκκλησία μας ή ένας ομόθρησκός μας. Δεν καθορίζεται

από φυλή, χρώμα ή κοινωνική διάκριση. Ο πλησίον μας είναι κάθε

άνθρωπος που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Ο πλησίον μας είναι κάθε

ψυχή που έχει πληγωθεί και κακοποιηθεί από τον εχθρό. Ο πλησίον

μας είναι ο καθένας που είναι ιδιοκτησία του Θεού.

Με την εξιστόρηση του καλού Σαμαρείτη, ο Ιησούς παρουσίασε

μια εικόνα του Εαυτού Του και της αποστολής Του. Ο άνθρωπος

εξαπατήθηκε, τραυματίστηκε, ληστεύθηκε, καταστράφηκε από το

Σατανά και εγκαταλείφτηκε στην απώλεια. Ο Σωτήρας όμως λυ-[474]

πήθηκε για την απελπιστική αυτή κατάστασή μας λυπήθηκε για

την απελπιστική αυτή κατάστασή. ΄Αφησε τη δόξα Του για να έρ-

θει σε βοήθειά μας. Μας βρήκε ετοιμοθάνατους και ανέλαβε υπό

την ευθύνη Του την περίπτωσή μας. Θεράπευσε τις πληγές μας.

Μας κάλυψε με το ένδυμα της δικαιοσύνης Του. Μας παραχώρησε

καταφύγιο ασφαλείας και έκανε μια πλήρη προμήθεια για μας με

εντελώς δικά Του έξοδα. Πέθανε για να μας λυτρώσει Δείχνοντας

το δικό Του παράδειγμα. Είπε στους οπαδούς Του: «Ταύτα σας

παραγγέλλω, να αγαπάτε αλλήλους. » «Εντολήν καινήν σας δίδω.

να αγαπάτε αλλήλους καθώς Εγώ σας ηγάπησα.» (Ιωάν. 15:17,

13:34.)

Στην ερώτηση του νομικού προς τον Ιησού: «Τι πράξας·», ο

Ιησούς αναγνωρίζοντας την αγάπη προς το Θεό και τον άνθρωπο

σαν το σύνολο της δικαιοσύνης, είπε: «Τούτο κάμνε, και θέλεις

ζήσει.» Ο Σαμαρείτης υπάκουσε στην υπαγόρευση μιας καλής και

γεμάτης αγάπη καρδιάς και με αυτό απέδειξε ότι ήταν εκτελεστής

του νόμου. Ο Χριστός είπε στο νομικό: « Υπαγε, και συ κάμνε

ομοίως.» ΄Εργα και όχι απλώς λόγια περιμένει κανείς από τα παι-

διά του Θεού. «΄Οστις λέγει ότι μένει εν Αυτώ, χρεωστεί, καθώς

Εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω να περιπατή.» (Α” Ιωάν. 2:6.)
Το μάθημα δεν είναι λιγότερο χρήσιμο για το σύγχρονο κόσμο

από ότι ήταν την εποχή που ακούστηκε από τα χείλη του Χρι-

στού. Ο εγωισμός και η ψυχρότητα του φορμαλισμού έχουν σχε-

δόν σβήσει τη φλόγα της αγάπης και έχει εκμηδενίσει τις χάρες

που κάνουν το χαρακτήρα να ευωδιάζει. Πολλοί που ομολογούν το

όνομά Του έχουν λησμονήσει το γεγονός ότι οι Χριστιανοί είναι

αντιπρόσωποι του Χριστού. Αν δεν υπάρχει η πρακτική εφαρμογή
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της αυτοθυσίας για το καλό των άλλων μέσα στον οικογενειακό

κύκλο, στη γειτονιά, στην εκκλησία και όπου αλλού μπορεί να βρε-

θούμε. Μπορεί να δεχόμαστε την θρησκεία μας, αλλά δεν είμαστε

μόνο με αυτή την πράξη Χριστιανοί.

Ο Χριστός συνταύτισε το συμφέρον Του με το συμφέρον της

ανθρωπότητας και ζητάει από μας να γίνουμε ένα με Αυτόν για

τη σωτηρία της ανθρωπότητας. «Δωρεάν ελάβετε,» λέει, «δωρε-

άν δότε.» (Ματθ. 10:8.) Η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο κακό από

όλα και έχουμε καθήκον να αισθανόμαστε συμπόνια για τους α-

μαρτωλούς και να τους βοηθάμε. Υπάρχουν πολλοί που σφάλλουν,

συναισθάνονται την τρέλα τους και ντρέπονται για αυτή. Διψούν

για μερικά ενθαρρυντικά λόγια. Βλέπουν τα λάθη και τις πλάνες

τους, μέχρι που φθάνουν σχεδόν στην απόγνωση. Δεν πρέπει να

παραμελούμε αυτές τις ψυχές. Αν είμαστε Χριστιανοί δεν πρέπει

να περνούμε από την άλλη πλευρά του δρόμου, κρατώντας όσο το [475]

δυνατό σε απόσταση εκείνους που χρειάζονται περισσότερο τη βο-

ήθειά μας. ΄Οταν βλέπουμε ανθρώπινες υπάρξεις να βασανίζονται

είτε από στεναχώριες είτε εξαιτίας της αμαρτίας, δεν πρέπει ποτέ

να λέμε: «αυτό δεν αφορά εμένα.

«Σείς οι πνευματικοί διορθώνετε τον τοιούτον με πνεύμα πρα-

ότητος.» (Γαλ.6:1.) Με πίστη και προσευχή απωθήστε τη δύναμη

του εχθρού. Μεταχειριστείτε λόγια πίστης και θάρρους που θα

αποβούν βάλσαμο θεραπείας στον χτυπημένο και πληγωμένο. Πολ-

λοί, πάρα πολλοί, λιποψύχησαν και αποθαρρύνθηκαν στο σκληρό

αγώνα της ζωής, ενώ ένας καλός εμψυχωτικός λόγος θα τους είχε

δώσει τη δύναμη για να νικήσουν. Ας μη προσπερνούμε ποτέ μια

ψυχή που υποφέρει χωρίς να συμμεριστούμε την ανακούφιση με την

οποία ο Θεός μας έχει ανακουφίσει.

΄Ολα αυτά είναι εκπλήρωση των ηθικών αρχών του νόμου, αρ-

χών οι οποίες απεικονίζονται στην ιστορία του καλού Σαμαρείτη

και φανερώνονται στη ζωή του Ιησού. Ο χαρακτήρας Του αποκα-

λύπτει την πραγματική σημασία του νόμου και δείχνει τι σημαίνει να

αγαπούμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. ΄Οταν τα παιδιά του

Θεού εκδηλώνουν ευσπλαχνία, καλοσύνη και αγάπη προς όλους

τους ανθρώπους, δίνουν επίσης τη μαρτυρία τους για το χαρακτήρα

των νομοθετημάτων του ουρανού. Πιστοποιούν το γεγονός ότι «ο

νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν.» (Ψαλμ. 19:7.)

΄Οποιος δεν κατορθώνει να δείξει αυτή την αγάπη, παραβαίνει το
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νόμο τον οποίο διατείνεται ότι σέβεται επειδή το πνεύμα που εκδη-

λώνουμε έναντι των αδελφών μας, φανερώνει ποιό είναι το πνεύμα

μας έναντι του Θεού. Η αγάπη του Θεού στην καρδιά είναι η μόνη

πηγή αγάπης για τον πλησίον μας. «Εάν τις είπη, ΄Οτι αγαπώ τον

Θεόν, και μισή τον αδελφόν αυτού, ψεύστης είναι διότι όστις δεν α-

γαπά τον αδελφόν αυτού τον οποίον είδε, τον Θεόν, τον οποίον δεν

είδε, πως δύναται να αγαπά·» Αγαπητοί, «εάν αγαπώμεν αλλήλους,

ο Θεός μένει εν ημίν και η αγάπη Αυτού είναι τετελειωμένη εν ημίν.»

(Α” Ιωάν. 4:20, 12.)[476]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Λουκ. 17:20-22.

Μερικοί από τους Φαρισαίους πλησίασαν τον Ιησού με την ε-

ρώτηση: «Πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού·» Πάνω από τρία

χρόνια είχαν περάσει αφότου ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδωσε την

αγγελία που βροντοφώναξε σαν σάλπιγγα σε ολόκληρη τη χώρα:

«Επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών.» (Ματθ. 3:2.) Μέχρι στιγ-

μής οι Φαρισαίοι δεν είχαν δει καμιά ένδειξη της εγκαθίδρυσης της

βασιλείας. Πολλοί από εκείνους που απέρριψαν τον Ιωάννη και είχαν

αντισταθεί σε κάθε βήμα στον Ιησού, έκαναν τώρα υπαινιγμούς ότι

η αποστολή Του είχε αποτύχει.

Ο Ιησούς απάντησε: «Δεν έρχεται η βασιλεία του Θεού ούτως

ώστε να παρατηρήται ουδέ θέλουσιν ειπεί, Ιδού εδώ είναι, ή, ιδού

εκεί διότι ιδού, η βασιλεία του Θεού είναι εντός υμών » Η βασι-

λεία του Θεού αρχίζει στην καρδιά. Μην αναζητείτε εδώ και εκεί

εκδηλώσεις επίγειας δύναμης που να σημειώνουν την έλευσή της.

΄Επειτα στρεφόμενος πρός τους μαθητές Του, είπε: «Θέλουσιν

ελθεί ημέραι, ότε θέλετε επιθυμήσει να ίδητε μίαν των ημερών του

Υιού του ανθρώπου και δεν θέλετε ιδεί.» «Επειδή η αποστολή Μου

δεν συνοδεύεται από κοσμικό μεγαλείο, κινδυνεύετε να μη διακρίνε-

τε τη δόξα της αποστολής Μου. Δεν καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο

είναι το σημερινό σας προνόμιο να έχετε μεταξύ σας Εκείνον ο ο-

ποίος, αν και περιβεβλημένος την ανθρωπότητα, είναι η ζωή και το

φώς του κόσμου. Θα έρθουν μέρες που θα βλέπετε το παρελθόν

με νοσταλγία για τις ευκαιρίες που τώρα απολαμβάνετε να βαδίζετε

και να συνομιλείτε με τον Υιό του Θεού.

Εξαιτίας του εγωισμού και της κοσμικότητας, ακόμη και οι μα-

θητές του Ιησού δεν μπορούσαν να καταλάβουν την πνευματική

δόξα που Αυτός ήθελε να τους αποκαλύψει. Μόνο μετά την ανάλη-

ψη του Χριστού και την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους

πιστούς, οι μαθητές εκτίμησαν απολύτως το χαρακτήρα και την

αποστολή του Σωτήρα. Μετά την λήψη του βαπτίσματος του Πνε- [477]

ύματος, άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι είχαν ζήσει στην παρουσία

509
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του Κυρίου της δόξας. Καθώς τα λόγια του Χριστού ξανάρχονταν

στη θύμησή τους, οι διάνοιες τους άνοιγαν στην κατανόηση των

προφητειών και των θαυμάτων που είχε κάνει. Οι θαυμάσιες πτυχές

της ζωής Του περνούσαν από μπροστά τους και ένοιωθαν σαν άν-

θρωποι που ξυπνούν από ένα όνειρο. Αντιλήφθησαν ότι «ο Λόγος

έγεινε σάρξ, και κατώκησε μεταξύ ημών, (και είδομεν την δόξαν

Αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός,) πλήρης χάριτος

και αλήθειας.» (Ιωάν. 1:14.) Ο Χριστός είχε πράγματι έρθει από το

Θεό σε ένα αμαρτωλό κόσμο για να σώσει τους πεσμένους στην

αμαρτία απογόνους του Αδάμ. Οι μαθητές έκριναν τον εαυτό τους

πολύ πιο ασήμαντο από ότι πριν κατανοήσουν αυτό το γεγονός. Πο-

τέ δεν κουράζονταν να επαναλαμβάνουν τα λόγια και τα έργα Του.

Τα μαθήματά Του, που είχαν καταλάβει μόνοαμυδρά, τώρα επανέρ-

χονταν σαν μια καινούργια αποκάλυψη. Οι Γραφές είχαν γίνειγια

αυτούς καινούργιο βιβλίο.

Καθώς οι μαθητές ερευνούσαν τις σχετικές προφητείες με το

Χριστό, ήρθαν σε επικοινωνία με τη Θεότητα και μάθαιναν για Ε-

κείνον που αναλήφθηκε στους Ουρανούς προκειμένου να ολοκλη-

ρώσει το έργο που άρχισε στη Γή. Αναγνώρισαν το γεγονός ότι

σε Αυτόν κατοικεί η γνώση την οποία καμιά ανθρώπινη ύπαρξη δεν

μπορεί να κατανοήσει χωρίς τη θεϊκή βοήθεια. Χρειάζονταν τη βο-

ήθεια Εκείνου για τον οποίο είχαν προφητεύσει βασιλείς, προφήτες

και ενάρετοι άνθρωποι. Με έκπληξη διάβαζαν και ξαναδιάβαζαν τις

προφητικές περιγραφές του χαρακτήρα και του έργου Του. Πόσο

αμυδρά είχαν καταλάβει τα προφητικά κείμενα! Πόσο άργησαν να

συνειδητοποιήσουν τις μεγάλες αλήθειες που μαρτυρούσαν για το

Χριστό! ΄Οταν Τον έβλεπαν ταπεινωμένο να περπατά σαν άνθρω-

πος ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν κατάλαβαν το μυστήριο της

ενσάρκωσής Του, το διττό χαρακτήρα της φύσης Του. Τα μάτια

τους είχαν κρατηθεί κλειστά, έτσι δεν αντιλήφθησαν εντελώς τη

θεότητα μέσα στην ανθρωπότητα. Αφού φωτίστηκαν από το ΄Αγιο

Πνεύμα, πόσο λαχταρούσαν να Τον δουν και πάλι και να καθίσουν

ξανά στα πόδια Του! Πόσο ήθελαν να Τον πλησιάσουν και να Του

ζητήσουν να τους εξηγήσει τα ιερά κείμενα που δεν καταλάβαιναν!

Πόσο προσεκτικά θα άκουγαν τα λόγια Του! Τι εννοούσε ο Χρι-

στός όταν τους έλεγε: « ΄Ετι πολλά έχω να είπω πρός εσάς, δεν

δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά·» (Ιωάν. 16:22.) Πόσο θα

ήθελαν να τα γνώριζαν όλα! Λυπόταν που η πίστη τους ήταν τόσο[478]
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αδύνατη, οι ιδέες τους ήταν τόσο ρηχές, που δεν μπορούσαν να

συλλάβουν την πραγματικότητα

΄Ενας κήρυκας είχε σταλεί από το Θεό για να αναγγείλει την

έλευση του Χριστού και να προσελκύσει την προσοχή του ιουδα-

ϊκού έθνους και του υπόλοιπου κόσμου στην αποστολή Του, ώστε

οι άνθρωποι να ετοιμαστούν για την υποδοχή Του. Η θαυμάσια

προσωπικότητα την οποία ο Ιωάννης είχε αναγγείλει βρίσκονταν

ανάμεσά τους πάνω από τριάντα χρόνια και στην πραγματικότη-

τα δεν Τον αναγνώρισαν σαν Απεσταλμένο του Θεού. Οι μαθητές

καταλήφθηκαν από τύψεις συνείδησης γιατί είχαν επιτρέψειστην ε-

πικρατούσα απιστία να επηρεάσει τη γνώμη τους και να θολώσει τη

νοημοσύνη τους. Το Φώς είχε λάμψει ανάμεσα στα σκοτάδια του

ζοφερού αυτού κόσμου και δεν μπόρεσαν να καταλάβουν από που

προέρχονταν οι ακτίνες του. Αναρωτιόντουσαν γιατί είχαν φερθεί

έτσι, σε τέτοιο σημείο που ο Χριστός αναγκάστηκε να τους επι-

πλήξει. Συχνά επαναλάμβαναν τις συνομιλίες Του με αυτούς και

έλεγαν: «Γιατί επιτρέψαμε στις κοσμικές έννοιες και στην αντίστα-

ση των ιερέων και των ραβίνων να μας φέρουν σε σύγχυση, ώστε

να μη καταλάβουμε ότι ένας μεγαλύτερος δάσκαλος από το Μωυσή

ήταν ανάμεσά μας και ότι μας δίδασκε ένας σοφότερος από το Σο-

λομώντα ηγέτης· Πόσο είχαν αμβλυνθεί τα αυτιά μας! Πόσο είχε

εξασθενήσει η νοημοσύνη μας!

Ο Θωμάς δεν ήθελε να πιστέψει στην ανάστασή Του, αν δεν

έβαζε το δάχτυλό του πάνω στην πληγή που άνοιξε η ρωμαϊκή λόγ-

χη. Ο Πέτρος Τον αρνήθηκε την ώρα που Τον ταπείνωναν και Τον

απέρριπταν. Αυτές οι οδυνηρές αναμνήσεις παρουσιάζονταν μπρο-

στά τους με ζωηρά χρώματα. ΄Ηταν μαζί Του αλλά δεν Τον γνώρι-

σαν ούτε Τον εκτίμησαν. Πόσοόμωςτώρα αναστάτωναν την καρδιά

τους τα πράγματα αυτά καθώς αναγνώριζαν την απιστία τους!

΄Οταν ιερείς και άρχοντες συσπειρώθηκαν αργότερα εναντίον

τους και οι οπαδοί του Χριστού οδηγήθηκαν στα συνέδρια και

ρίχτηκαν στις φυλακές, είχαν χαρά «ότι υπέρ του ονόματος Αυ-

τού ηξιώθησαν να ατιμασθώσι.» (Πράξ. 5:41.) Χαίρονταν να απο-

δείξουν σε ανθρώπους και αγγέλους ότι αναγνώριζαν τη δόξα του

Χριστού. Προτιμούσαν να Τον ακολουθήσουν αδιαφορώντας για

το τι θα τους στοίχιζε αυτό.

Είναι εξίσου γεγονός σήμερα όπως και στους αποστολικούς

χρόνους ότι χωρίς τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, η ανθρώπι-
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νη φύση δεν μπορεί να διακρίνει τη δόξα του Χριστού. Η αλήθεια

και το έργο του Θεού δεν εκτιμούνται από μια Χριστιανοσύνη που[479]

αγαπά τον κόσμο και έρχεται σε συμβιβασμούς με αυτόν. Τους ο-

παδούς του Κυρίου δεν τους συναντά κανείς εκεί όπου υπάρχουν

ευκολίες, επίγειες τιμές και κοσμική προσαρμογή. Τους συναντά

πρωτοπόρους, στα μονοπάτια του μόχθου, της ταπείνωσης και της

περιφρόνησης, στο μέτωπο της μάχης «εναντίον εις τας αρχάς, ε-

ναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του

σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηριάς

εν τοις επουρανίοις.» (Εφες. 6:12.) Τώρα, όπως και στην εποχή

του Χριστού, παρεξηγούνται, ονειδίζονται και ταλαιπωρούνται από

τους ιερείς και Φαρισαίους της εποχής τους.

Η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με εξωτερική επίδειξη. Το

Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού, διεπόμενο από το πνεύμα της αυ-

τοθυσίας, δεν μπορεί να συμφωνήσει ποτέ με το πνεύμα του κόσμου.

Οι δύο αρχές βρίσκονται σε ανταγωνισμό. «Ο φυσικός άνθρωπος

δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού διότι είναι μωρία εις αυτόν,

και δεν δύναται να γνωρίση αυτά διότι πνευματικώς ανακρίνονται.»

(Α” Κορ. 2:14.)
Και ΄Ομως στο σύγχρονο θρησκευτικό κόσμο υπάρχουν πλήθη

που, όπως πιστεύουν, εργάζονται για την εγκαθίδρυση της βασι-

λείας του Χριστού σαν μια επίγεια και προσωρινή επικράτεια. Ε-

πιθυμούν να κάνουν τον Κύριό μας άρχοντα των βασιλειών του

κόσμου, άρχοντα των δικαστηρίων, των στρατοπέδων του, των νο-

μοθετικών του σωμάτων, των ανακτόρων του και των αγορών του.

Περιμένουν από Αυτόν να διοικήσει με νομοθετήματα επιβαλλόμενα

από την ανθρώπινη εξουσία. Αφού ο Χριστός δεν βρίσκεται προ-

σωπικά εδώ, οι ίδιοι θα αναλάβουν να ενεργήσουν στη θέση Του

και να εφαρμόσουν τους νόμους της βασιλείας Του. Η εγκαθίδρυση

μιας τέτοιας βασιλείας είναι αυτό που επιθυμούσαν και οι Ιουδαίοι

στις ημέρες του Χριστού. Θα είχαν δεχτεί τον Ιησού, αν ήθελε να

εγκαθιδρύσει μια πρόσκαιρη επικράτεια, να επιβάλει ότι θεωρούσαν

αυτοί σαν νόμους του Θεού, να τους καταστήσει ερμηνευτές του

θελήματος Του και όργανα της εξουσίας Του. Αλλά Αυτός είπε: «Η

βασιλεία η Εμή δεν είναι εντεύθεν.» (Ιωάν. 18:36.) Επίγειο θρόνο

δεν μπορούσε να δεχθεί.

Το πολιτικό σύστημα της εποχής του Ιησού, ήταν διεφθαρμένο

και καταπιεστικό. Παντού διαπράττονταν φανερές αυθαιρεσίες, εκ-
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βιασμοί, αδιαλλαξίες και τρομακτική σκληρότητα. ΄Ομως ο Σωτήρας

δεν επιχείρησε να επιφέρει καμιά πολιτική μεταρρύθμιση. Δεν επι-

τέθηκε κατά των εθνικών καταχρήσεων, ούτε καταδίκασε τους ε- [480]

χθρούς του έθνους. Δεν αναμίχθηκε στην άσκηση της πολιτικής ή

διαχειριστικής εξουσίας των κυβερνητών. Εκείνος που είναι το πα-

ράδειγμά μας έμεινε μακριά από τα επίγεια κυβερνητικά συστήματα,

όχι γιατί ήταν αδιάφορος στις συμφορές των ανθρώπων, αλλά γιατί

η θεραπεία δεν έγκειται απλώς σε ανθρώπινα και εξωτερικά μέτρα.

Για να είναι αποτελεσματική η θεραπεία πρέπει να αγγίξει τον κάθε

άνθρωπο ατομικά και να αναγεννήσει την καρδιά.

Η βασιλεία του Χριστού δεν εγκαθιδρύεται με αποφάσεις δι-

καστηρίων ή συμβουλίων ή νομοθετικών σωμάτων, ούτε με την

υποστήριξη κοσμικών προσωπικοτήτων. Εγκαθιδρύεται με τη με-

ταμόσχευση της φύσης του Χριστού στην ανθρώπινη φύση μέσω

του Αγίου Πνεύματος. «΄Οσοι δε εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδω-

κεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το

όνομα Αυτού οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος ανδρός,

αλλ” εκ Θεού εγεννήθησαν.» (Ιωάν. 1:12, 13.) Σε αυτό έγκειται
η μοναδική δύναμη που μπορεί να εξυψώσει το ανθρώπινο γένος.

Η ανθρώπινη συμβολή για την εκπλήρωση του έργου αυτού είναι η

διδασκαλία και η εφαρμογή του λόγου του Θεού.

΄Οταν ο απόστολος Παύλος άρχισε να εργάζεται στην Κόρινθο,

σε εκείνη την πολυπληθή, πλούσια και αμαρτωλή πόλη, μολυσμένη

από τα ακατανόμαστα όργια της ειδωλολατρίας, είπε: «Απεφάσι-

σα να μη εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ειμή Ιησούν Χριστόν, και

Τούτον εσταυρωμένον.» (Α’, Κορ. 2:2.) Γράφοντας αργότερα σε

μερικούς ντόπιους που είχαν διαφθαρεί από τις χαμερπέστερες α-

μαρτίες, μπορούσε να πει: «Αλλά απελούσθητε, αλλά αγιάσθητε,

αλλ” εδικαιώθητε, δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού, και δια του
Πνεύματος του Θεού ημών.» «Ευχαριστώ πάντοτε τον Θεόν μου

δια σας, δια την χάριν του Θεού, την δοθείσαν εις εσάς δια του

Ιησού Χριστού.» (Α” Κορ. 6:11, 1:4.)
Σήμερα, όπως και στις ημέρες του Χριστού, το έργο της βα-

σιλείας του Θεού δεν εναπόκειται σε εκείνους που θορυβούν για

αναγνώριση και υποστήριξη από επίγειους άρχοντες και ανθρώπι-

νους νόμους.Αντιθέτως εναπόκειται σε εκείνους που αναγγέλλουν

στους ανθρώπους εν τω ονόματι Του τις πνευματικές αλήθειες οι

οποίες θα επιφέρουν στους αποδέκτες της εμπειρίας του Παύλου:
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«Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην ζώ δε ουχί πλέον εγώ, αλλ”
ο Χριστός ζή εν εμοί» (Γαλ. 2:20.) Τότε θα εργαστούν για το κα-

λό των άλλων, όπως ο Παύλος ο οποίος λέει: «Υπέρ του Χριστού

λοιπόν είμεθα πρέσβεις, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός δι” ημών δε-[481]

όμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλλάγητε πρός τον Θεόν.» (Β”
Κορ. 5:20.)[482]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ 19:13-15,

Μάρκ. 10:13-16, Λουκ. 18:15-17.

Ο Ιησούς πάντοτε αγαπούσε τα παιδιά. Δέχονταν την παιδι-

κή τους συμπάθεια και την έκδηλη, ανυπόκριτη αγάπη τους. Οι

ευγνώμονες δοξολογίες από τα αγνά χείλη τους ηχούσαν σαν μου-

σική στα αυτιά Του και ξεκούραζαν το πνεύμα Του όταν Τον κα-

τέθλιβε η επαφή με τους πονηρούς και υποκριτικούς ανθρώπους.

Οπουδήποτε πήγαινε ο Σωτήρας, η αγαθότητα της μορφής Του και

ο ευγενικός και καλοσυνάτος τρόπος Του κέρδιζε την αγάπη και

την εμπιστοσύνη των παιδιών.

Οι Ιουδαίοι συνήθιζαν να φέρνουν τα παιδιά τους στο ραβίνο για

να τα ευλογήσει τοποθετώντας τα χέρια του επάνω τους. Οι μαθη-

τές του Σωτήρα όμως σκέφθηκαν ότι το έργο Του ήταν πολύ σπου-

δαίο για να διακόπτεται με αυτό τον τρόπο. ΄Οταν οι μητέρες ήρθαν

σε Αυτόν με τα μικρά τους, οι μαθητές τις κοίταξαν με δυσμένεια.

Σκέφθηκαν ότι τα παιδιά ήταν πολύ μικρά για να επωφεληθούν από

την επίσκεψή τους στον Ιησού και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι

η παρουσία τους θα Τον δυσαρεστούσε. Οι μαθητές ήταν εκείνοι

που Τον δυσαρέστησαν. Ο Σωτήρας καταλάβαινε τη φροντίδα και

τα βάρη των μητέρων που προσπαθούσαν να αναθρέψουν τα παιδιά

τους σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Είχε ακούσει τις προσευχές

τους. Ο ίδιος τις είχε προσελκύσει στην παρουσία Του.

Μια μητέρα μαζί με το παιδί της ξεκίνησε από το σπίτι της να

πάει να βρει τον Ιησού. Στο δρόμο είπε σε μια γειτόνισσα που πήγαι-

νε και η γειτόνισσα ήθελε να ευλογήσει ο Ιησούς και τα δικά της

παιδιά. ΄Ετσι, πολλές μητέρες ήρθαν μαζί, κρατώντας τα μικρά τους.

Πολλά παιδιά είχαν περάσει από τη βρεφική στην παιδική και εφη-

βική ηλικία. ΄Οταν οι μητέρες γνωστοποίησαν την επιθυμία τους,

ο Ιησούς άκουσε με συμπάθεια τη συνεσταλμένη και συγκινητική

παράκληση. Περίμενε όμως να δει πως θα συμπεριφέρονταν οι μαθη- [483]

τές σε αυτές. ΄Οταν τους είδε να διώχνουν τις μητέρες, νομίζοντας

ότι Του έκαναν χάρη, τους έδειξε το λάθος τους λέγοντας: «Α-

515
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φήσατε τα παιδία, και μη εμποδίζετε αυτά να έλθωσι προς Εμέ διότι

των τοιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών». Πήρε τα παιδιά στην

αγκαλιά Του, έβαλε τα χέρια επάνω τους και τους πρόσφερε την

ευλογία που είχαν έρθει να πάρουν.

Οι μητέρες παρηγορήθηκαν. Επέστρεψαν στα σπίτια τους δυνα-

μωμένες και ευλογημένες από τα λόγια του Χριστού. Ενθαρρύνθη-

καν να συνεχίσουν το βαρύ καθήκον τους με νέα χαρά και να εργα-

στούν με ελπίδα για τα παιδιά τους. Οι σημερινές μητέρες πρέπει να

δέχονται τα λόγια Του με την ίδια πίστη. Πραγματικά ο Χριστός

είναι και σήμερα ένας προσωπικός Σωτήρας, όπως ήταν και όταν

ζούσε σαν άνθρωπος ανάμεσα στους ανθρώπους. Ουσιαστικά είναι

και σήμερα ο βοηθός των μητέρων, όπως και όταν συγκέντρωνε

στην Ιουδαία τα μικρά παιδιά στην αγκαλιά Του. Τα δικά μας παι-

διά είναι το ίδιο αγορασμένα με το αίμα Του, όπως και τα παιδιά

της εποχής εκείνης.

Ο Ιησούς γνωρίζει το φορτίο κάθε μητρικής καρδιάς. Εκείνος

που είχε μια Μητέρα, Εκείνος που αγωνίζονταν με τη φτώχεια και

τη στέρηση, αισθάνεται συμπάθεια για τους κόπους κάθε μητέρας.

Εκείνος που έκανε ένα μακρύ ταξίδι για να ανακουφίσει την τα-

ραγμένη καρδιά μιας Χαναναίας γυναίκας, θα κάνει το ίδιο και για

τις σημερινές μητέρες. Εκείνος που επέστρεψε στη χήρα της Ναΐν

το μονάκριβο παιδί της, Εκείνος ο οποίος, αγωνιώντας πάνω στο

σταυρό, θυμήθηκε τη δική Του Μητέρα, συγκινείται και σήμερα

από τον καημό της μητέρας. Για κάθε θλίψη και για κάθε ανάγκη

θα χορηγεί παρηγοριά και βοήθεια

Ας έρθουν οι μητέρες στο Χριστό με όλες τους τις έννοιες. Θα

βρουν σε Αυτόν ικανή χάρη που θα τις βοηθήσει στη διαπαιδαγώγη-

ση των παιδιών τους. Οι πύλες είναι ανοιχτές για κάθε μητέρα που

θέλει να ακουμπήσει τα βάρη της στα πόδια του Σωτήρα. Εκείνος

που είπε: «Αφήσατε τα παιδία, και μη εμποδίζετε αυτά να έλθωσι

πρός Εμέ,» καλεί και τώρα τις μητέρες να φέρουν τα μικρά τους για

να τα ευλογήσει. Ακόμη και το βρέφος στην αγκαλιά της μητέρας

μπορεί να παραμένει κάτω από τη σκιά του Παντοδυνάμου με την

πίστη και την προσευχή της μητέρας. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε

φωτιστεί με το ΄Αγιο Πνεύμα από τη γέννησή του. Αν ζούμε σε

επικοινωνία με το Θεό, μπορούμε και εμείς να περιμένουμε το ΄Αγιο

Πνεύμα να διαπλάσει τα μικρά μας από τις πρώτες ακόμη στιγμές

της ζωής τους.[484]
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Στα παιδιά που ήρθαν σε επαφή μαζί Του, ο Χριστός έβλεπε

άνδρες και γυναίκες που θα γίνονταν κληρονόμοι της χάρης Του,

υπήκοοι της βασιλείας Του, ενώ μερικά από αυτά θα κατέληγαν και

μάρτυρες για χάρη Του. ΄Ηξερε ότι αυτά τα παιδιά θα Τον άκουγαν

και θα Τον δέχονταν σαν Λυτρωτή τους πολύ πιο πρόθυμα από τους

ενήλικες, πολλοί από τους οποίους ήταν σκληρόκαρδοι και ακολου-

θούσαν τη νοοτροπία των κοσμικών. Για να τα διδάξει, χαμήλωνε

στο δικό τους επίπεδο. Αυτός, η Μεγαλειότητα του Ουρανού, δεν

απαξιούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις τους και να απλοποιήσει

τα σπουδαία μαθήματα για να γίνουν αντιληπτά από την παιδική

νοημοσύνη. Φύτεψε στη διάνοιά τους το σπόρο της αλήθειας ο ο-

ποίος έπειτα από χρόνια, θα βλάστανε και θα καρποφο-ρούσε για

την αιώνια ζωή.

Εξακολουθεί και τώρα να αληθεύει ότι τα παιδιά είναι πιο επι-

δεκτικά στις διδασκαλίες του Ευαγγελίου. Οι καρδιές τους είναι

ελεύθερες στη θεϊκή επιρροή και είναι σε θέση να συγκρατήσουν

τα μαθήματα που τους δίνονται. Τα μικρά παιδιά μπορούν να είναι

Χριστιανοί, με πείρα ανάλογη της ηλικίας τους. ΄Εχουν ανάγκη να

διδαχτούν τα πνευματικά και οι γονείς οφείλουν να τους παράσχουν

κάθε ευκολία για να μπορέσουν τα παιδιά να σχηματίσουν χαρακτή-

ρα κατά την ομοιότητα του χαρακτήρα του Χριστού.

Οι πατέρες και οι μητέρες πρέπει να βλέπουν τα παιδιά τους σαν

τα νεότερα μέλη της οικογένειας του Θεού και σε αυτούς έχει ανα-

τεθεί να τα αναθρέψουν για τον Ουρανό. Τα μαθήματα που εμείς

μαθαίνουμε από το Χριστό πρέπει να τα μεταδώσομε στα παιδιά μας,

με τρόπο που το παιδικό μυαλό μπορεί να τα δεχθεί, αποκαλύπτον-

τάς τους σιγά-σιγά την ωραιότητα των αρχών του Ουρανού. ΄Ετσι,

το χριστιανικό σπίτι γίνεται ένα σχολείο όπου οι γονείς υπηρετούν

σαν βοηθοί-δάσκαλοι, ενώ ο ΄Ιδιος ο Χριστός είναι ο προϊστάμενος

καθηγητής.

Ενώ καταβάλλουμε προσπάθειες για την καθιέρωση των παιδιών

μας, δεν πρέπει να περιμένουμε καμιά συγκλονιστική συγκίνηση

σαν ουσιώδη απόδειξη της συναίσθησης της αμαρτίας. Δεν είναι

αναγκαίο να γνωρίζουμε πότε ακριβώς συντελέστηκε η καθιέρωσή

τους. Οφείλουμε να τα διδάξουμε να φέρουν τις αμαρτίες τους στον

Ιησού, ζητώντας τη συγνώμη του με την πίστη ότι τα συγχωρεί και

τα δέχεται, όπως δέχτηκε τα παιδιά όταν ήταν στη Γη.
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΄Οταν η μητέρα διδάσκει τα παιδιά της να την υπακούουν επειδή

την αγαπούν, τα διδάσκει και τα πρώτα μαθήματα της χριστιανικής[485]

ζωής. Η αγάπη της μητέρας αντιπροσωπεύει για το παιδί την αγάπη

του Χριστού και τα μικρά που εμπιστεύονται και υπακούουν στη

μητέρα τους, μαθαίνουν να εμπιστεύονται και να υπακούουν στο

Σωτήρα.

Ο Ιησούς αποτελούσε το πρότυπο των παιδιών και ήταν επίσης

το παράδειγμα του πατέρα. Μιλούσε σαν ένας που έχει εξουσία και

τα λόγια Του ήταν δυναμικά. Σε όλες Του τις επαφές με τραχείς

και βίαιους ανθρώπους δεν χρησιμοποίησε ποτέ ούτε μια αγενή ή

σκληρή έκφραση. Η χάρη του Χριστού στην καρδιά θα μεταδώσει

μια ουρανογέννητη αξιοπρέπεια και ένα αίσθημα κοσμιότητας. Θα

μαλακώσει ότι είναι τραχύ και θα δαμάσει ότι είναι σκληρό και άξε-

στο. Θα οδηγήσει τους πατέρες και τις μητέρες να συμπεριφέρονται

στα παιδιά τους όπως σε λογικές υπάρξεις, όπως αυτοί θα ήθελαν

να τους συμπεριφέρονται οι άλλοι.

Γονείς, για την ανατροφή των παιδιών σας, μελετήσετε τα μα-

θήματα που ο Θεός έδωσε στη φύση. Τι θα κάνατε αν θέλατε να

καλλιεργήσετε ένα γαρύφαλλο, ένα τριαντάφυλλο, ή ένα κρίνο· Ρω-

τήσετε τον κηπουρό τι ακριβώς κάνει ώστε το κάθε κλωνάρι και το

κάθε φύλλο να ανθούν τόσο όμορφα και να αναπτύσσονται συμμε-

τρικά και ωραία. Θα σας πει ότι αυτό το πετυχαίνει χωρίς απότομο

άγγιγμα ή βίαιη προσπάθεια γιατί με κάτι τέτοιο θα έσπαζε τα τρυ-

φερά βλαστάρια. Το πετυχαίνει με μικρές αλλεπάλληλες φροντίδες.

Ποτίζει το χώμα, προστατεύει τα αναπτυσσόμενα φυτά από τη βία

του ανέμου και από τον ΄Ηλιο. Ο Θεός τα κάνει να αυξάνουν και να

ανθούν πανέμορφα. Στην ανατροφή των παιδιών σας ακολουθήστε

τη μέθοδο του κηπουρού. Με απαλά αγγίγματα, με γεμάτες αγάπη

φροντίδες, προσπαθήσετε να διαπλάσετε το χαρακτήρα τους κατά

το πρότυπο του χαρακτήρα του Χριστού.

Ενθαρρύνετε την εκδήλωση της αγάπης προς το Θεό και προς

τους άλλους. Ο λόγος που υπάρχουν τόσοι πολλοί σκληρόκαρδοι

άνδρες και γυναίκες στον κόσμο είναι γιατί η πραγματική στοργή

θεωρείται σαν αδυναμία και για αυτό αποθαρρύνεται και απωθείται.

Τα σπουδαιότερα φυσικά χαρίσματα των ανθρώπων έχουν κατα-

σταλεί στην παιδική τους ηλικία. Αν το φώς της θεϊκής αγάπης δεν

διαλύσει την ψυχρότητα του εγωισμού τους, η ευτυχία τους θα κα-

ταστραφεί για πάντα. Αν επιθυμούμε τα παιδιά μας να διαπλάσουν
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το τρυφερό πνεύμα του Ιησού και τη συμπάθεια που οι άγγελοι μας [486]

εκδηλώνουν, πρέπει να ενθαρρύνουμε τον πλούσιο αυθορμητισμό

της αγάπης της παιδικής ηλικίας.

Διδάξτε τα παιδιά να διακρίνουν στη φύση το Χριστό. Οδη-

γήστε τα στο ύπαιθρο, κάτω από τα μεγαλόπρεπα δέντρα, μέσα

στους κήπους. Σε όλα τα θαυμάσια έργα της δημιουργίας διδάξτε

τα να βλέπουν την έκφραση της αγάπης Του. Διδάξτε τα ότι Εκε-

ίνος έχει θεσπίσει νόμους οι οποίοι κυβερνούν όλες τις ζωντανές

υπάρξεις, ότι θέσπισε νόμους για μας και ότι αυτοί οι νόμοι είναι για

την ευτυχία και τη χαρά μας. Μη τα κουράζετε με μακρόστιχες προ-

σευχές και ατέλειωτες συμβουλές, αλλά με παραβολικά μαθήματα

της φύσης. Εμφυσήστε σε αυτά την υπακοή στο νόμο του Θεού.

Καθώς κερδίζετε την εμπιστοσύνη τους σαν οπαδοί του Χριστο-

ύ, θα είναι εύκολο να τα διδάξετε τη μεγάλη αγάπη με την οποία

Αυτός μας αγάπησε. Καθώς προσπαθείτε να εξηγήσετε τις αλήθειες

της σωτηρίας, δείξτε στα παιδιά σας το Χριστό σαν προσωπικό σας

Σωτήρα. Οι άγγελοι θα σας παραστέκονται. Ο Κύριος θα δώσει

χάρη στους πατέρες και στις μητέρες για να προκαλέσουν το εν-

διαφέρον των παιδιών τους στην πολύτιμη ιστορία του Βρέφους της

Βηθλεέμ που είναι πραγματικά η ελπίδα του κόσμου.

Λέγοντας στους μαθητές Του ο Ιησούς να μη εμποδίσουν τα

παιδιά να έρθουν σε Αυτόν, απευθύνονταν στους οπαδούς Του

όλων των αιώνων, στους ιθύνοντες της εκκλησίας, στους ιερο-

κήρυκες, στους βοηθούς και σε όλους τους Χριστιανούς. Ο Ιησο-

ύς προσελκύει τα παιδιά και μας δίνει την εντολή: «Μη εμποδίζετε

αυτά να έλθωσι» σαν να θέλει να πει: Αυτά θα έρθουν αν εσείς δεν

τα εμποδίσετε.

Μη παραποιείτε τον Ιησού με τον αντιχριστιανικό σας χαρα-

κτήρα. Μην απομακρύνετε τα παιδιά από Αυτόν με τη ψυχρότητα

και τη σκληρότητά σας. Μη κάνετε τα παιδιά σας ποτέ να νοιώσουν

ότι ο Ουρανός θα τους είναι άχαρος αν πρόκειται να είστε και εσείς

εκεί. Μη μιλάτε για τη θρησκεία σαν κάτι που τα παιδιά δεν μπο-

ρούν να καταλάβουν και μη δείχνετε ότι δεν περιμένετε από αυτά

να δεχτούν το Χριστό στην ηλικία που βρίσκονται. Μη τους δίνετε

τη λαθεμένη εντύπωση ότι η θρησκεία του Χριστού είναι θρησκεία

καταθλιπτική και ότι ερχόμενα στο Σωτήρα πρέπει να απαρνηθούν

κάθε τι που δίνει χαρά στη ζωή.
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Καθώς το ΄Αγιο Πνεύμα συγκινεί τις καρδιές των παιδιών, συ-

νεργασθείτε με αυτό. Διδάξτε τα ότι ο Σωτήρας τα καλεί, ότι δεν

μπορεί τίποτε να τους δώσει μεγαλύτερη χαρά από του να παρα-[487]

χώρηση του εαυτού τους σε Εκείνον από την ανθηρή ακόμη δροσιά

των νεανικών χρόνων.

Ο Σωτήρας παρατηρεί με άπειρη τρυφερότητα τις ψυχές τις ο-

ποίες εξαγόρασε με το αίμα Του. Αυτές είναι το τίμημα της αγάπης

Του. Τις παρακολουθεί με ανέκφραστη λαχτάρα. Η καρδιά Του έλ-

κεται όχι μόνο από τα καλοαναθρεμμένα παιδιά, αλλά και από εκείνα

που έχουν κληρονομικά αρνητικές ιδιότητες του χαρακτήρα. Πολ-

λοί γονείς δεν καταλαβαίνουν μέχρι ποιό σημείο θεωρούνται υπε-

ύθυνοι για αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών τους.

Δεν φέρονται με τρυφερότητα και σύνεση σε αυτά τα κακότροπα

παιδιά, που οι ίδιοι τα έπλασαν όπως είναι. Ο Ιησούς βλέπει με συμ-

πόνια τα παιδιά αυτά. Εξιχνιάζει την περίπτωσή τους από την αιτία

μέχρι το αποτέλεσμα.

Ο χριστιανός εργάτης μπορεί να γίνει όργανο στα χέρια του

Χριστού για να προσελκύσει τα παιδιά αυτά στο Σωτήρα. Με σύνε-

ση και λεπτότητα μπορεί να δημιουργήσει ένα ψυχικό σύνδεσμο με

αυτά. Ενδέχεται να τους δώσει θάρρος και ελπίδα και με τη χάρη

του Χριστού, μπορεί να δει το χαρακτήρα τους να μεταβάλλεται σε

σημείο που να μπορεί να ειπωθεί για αυτά: «Των τοιούτων είναι η

βασιλεία των ουρανών.»[488]



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 57—«ΕΝ ΣΟΙ ΛΕΙΠΕΙ»

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 19:16-22,

Μάρκ. 10:17-22, Λουκ. 18:18-23.

«Και ενώ εξήρχετο εις την οδόν, έδραμέ τις και γονυπετήσας

έμπροσθεν Αυτού, ηρώτα Αυτόν, Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω δια

να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον· »

Ο νέος που υπέβαλε την ερώτηση αυτή ήταν ένας άρχοντας.

Είχε μεγάλη περιουσία και κατείχε υπεύθυνη θέση στην κοινω-

νία. Είδε την αγάπη που ο Χριστός εκδήλωσε στα παιδιά που Του

έφεραν. Είδε πόσο τρυφερά τα δέχθηκε και τα πήρε στην αγκαλι-

ά Του και στην καρδιά. Του γεννήθηκε η αγάπη για το Σωτήρα.

Αισθάνθηκε την επιθυμία να γίνει μαθητής Του. ΄Ηταν τόσο βαθιά

συγκινήθηκε που, καθώς ο Χριστός έφευγε, έτρεξε πίσω Του και

γονατίζοντας μπροστά Του, Του υπέβαλε με σοβαρότητα και ειλι-

κρίνεια την τόσο σπουδαία ερώτηση για την ψυχή του, όπως βέβαια

και για την ψυχή του κάθε ανθρώπου. «Διδάσκαλε αγαθέ, τι να

κάμω δια να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον·»

Ο Χριστός είπε: «Τι Με λέγεις αγαθόν· Ουδείς αγαθός, ειμή είς

ο Θεός.» Ο Ιησούς ήθελε να δοκιμάσει την ειλικρίνεια του άρχοντα

και να μπορέσει να καταλάβει για ποιό λόγο Τον θεωρούσε αγαθό.

Είχε συναίσθηση ότι Εκείνος στον οποίο μιλούσε ήταν ο Υιός του

Θεού· Ποιά ήταν τα πραγματικά του αισθήματα·

Ο άρχοντας εκείνος υπολόγιζε πολύ στην προσωπική του δι-

καιοσύνη. Ουσιαστικά δεν πίστευε ότι υστερούσε σε τίποτε και

όμως δεν ήταν εντελώς ικανοποιημένος. Αισθάνονταν πως κάτι του

έλλειπε. Δεν θα μπορούσε άραγε ο Ιησούς να τον ευλογήσει, όπως

ευλόγησε τα μικρά παιδιά και να ικανοποιήσει αυτή την ψυχική του

ανάγκη·

Απαντώντας στο ερώτημά του, ο Ιησούς του είπε ότι η υπακοή

στις εντολές του Θεού ήταν αναγκαία αν ήθελε να αποκτήσει την

αιώνια ζωή και ανάφερε μερικές εντολές που φανερώνουν το κα-

θήκον του ανθρώπου προς τους συνανθρώπους του. Η απάντηση [489]

521
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του άρχοντα ήταν καταφατική: «Πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητάς

μου τι μοι λείπει έτι·»

Ο Ιησούς κοίταξε το νέο στα μάτια σαν να διάβαζε τη ζωή του

και να ανασκοπούσε το χαρακτήρα του. Τον αγάπησε και διψούσε

να του δώσει εκείνη την ειρήνη, τη χάρη και τη χαρά που θα έφερ-

νε ριζική μεταβολή στο χαρακτήρα του. Του είπε: «΄Εν σοι λείπει

ύπαγε, πώλησον όσα έχεις και δος εις τους πτωχούς και θέλεις

έχει θησαυρόν εν ουρανώ και ελθέ, ακολούθει Μοι, σηκώσας τον

σταυρόν.»

Ο Χριστός είχε συμπαθήσει αυτό το νέο. ΄Ηξερε ότι ο ισχυρι-

σμός του «Πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητάς μου» ήταν ειλικρινής.

Ο Λυτρωτής λαχταρούσε να δημιουργήσει μέσα του την οξυδέρκεια

που θα τον καταστούσε ικανό να δει την ανάγκη της καθιέρωσης

της καρδιάς και της χριστιανικής καλοσύνης. Λαχταρούσε να δει

μέσα του μια ταπεινή και συντριμμένη καρδιά που θα αναγνώρι-

ζε ότι η υπέρτατη αγάπη της έπρεπε να αποδοθεί στο Θεό και οι

ελλείψεις της να καλυφθούν από την τελειότητα του Χριστού.

Στο πρόσωπο του άρχοντα εκείνου ο Χριστός είδε ακριβώς τη

βοήθεια που Του χρειάζονταν,αν αυτός αποφάσιζε να γίνει συνερ-

γάτης Του στο ψυχοσωτήριο έργο Του. Αν ήθελε να καθοδηγηθεί

από το Χριστό, θα καθίστατο δύναμη για το καλό. Ο άρχοντας αυ-

τός θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να αντιπροσωπεύσει το Χριστό

επειδή είχε προτερήματα τα οποία, αν τα συνταύτιζε με το Σωτήρα,

θα τον αξίωναν να γίνει δύναμη του Θεού για τους ανθρώπους. Ο

Χριστός τον αγάπησε για το χαρακτήρα του. Στην καρδιά του άρ-

χοντα ξύπνησε η αγάπη για το Χριστό, επειδή η αγάπη γεννά πάλι

την αγάπη. Ο Ιησούς επιθυμούσε να τον δει να γίνει συνεργάτης

Του. Λαχταρούσε να τον κάνει σαν τον Εαυτό Του, ένα καθρέφτη

όπου να αντανακλάται η μορφή του Θεού. Λαχταρούσε να αναπτύξει

τα υπέροχα γνωρίσματα του χαρακτήρα του και να τον καθαγιάσει

για την υπηρεσία του Κυρίου. Αν ο άρχοντας είχε παραχωρήσει

τον εαυτό του στο Χριστό, θα είχε αυξηθεί στην ατμόσφαιρα της

παρουσίας Του. Αν είχε κάνει αυτή την επιλογή, πόσο διαφορετικό

θα ήταν το μέλλον του!

«΄Εν σοι λείπει,» είπε ο Ιησούς. «Εάν θέλης να είσαι τέλειος,

ύπαγε, πώλησον τα υπάρχοντά σου, και δος εις τους πτωχούς και

θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανώ” και ελθέ ακολούθει Μοι.» Ο Χρι-
στός διάβαζε την καρδιά του νεαρού άρχοντα. Μόνο ένα πράγμα του
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έλειπε, αλλά αυτό ήταν ζωτικής σημασίας. Χρειάζονταν την αγάπη [490]

του Θεού στην ψυχή Η έλλειψη εκείνη, αν δεν την αναπλήρωνε, θα

απέβαινε μοιραία για αυτόν. ΄Ολη του η υπόσταση θα αλλοιώνονταν.

Με την εντρύφηση, ο εγωισμός θα αυξάνονταν Για να μπορέσει να

δεχτεί την αγάπη του Θεού, έπρεπε η υπέρτατη φιλαυτία του να

παραχωρηθεί.

Ο Χριστός δοκίμασε αυτότον άνθρωπο. Τον κάλεσε να διαλέξει

ανάμεσα στον ουράνιο θησαυρό και στο επίγειο μεγαλείο. Μπορο-

ύσε να εξασφαλίσει τον ουράνιο θησαυρό αν ακολουθούσε το Χρι-

στό. Το «εγώ» έπρεπε όμως να παραχωρηθεί. Η θέλησή του έπρε-

πε να υποβληθεί στον έλεγχο του Χριστού. Η αγιοσύνητου ίδιου

του Θεού προσφέρονταν στο νεαρό άρχοντα. Είχε το προνόμιο να

γίνει γιός του Θεού και συγκληρονόμος του Χριστού στον ουράνιο

θησαυρό. ΄Επρεπε να σηκώσει το σταυρό και να ακολουθήσει το

Σωτήρα στο μονοπάτι της αυταπάρνησης.

Για τον άρχοντα τα λόγια του Χριστού ισοδυναμούσαν πράγ-

ματι με την πρόσκληση: «Εκλέξατε σήμερον ποίον θέλετε να λα-

τρεύητε.» (Ιησούς του Ναυή 24:15.) Η επιλογή ανήκε σε αυτόν. Ο

Ιησούς λαχταρούσε για την πνευματική μετάλλαξη του. Του έδειξε

το τρωτό σημείο του χαρακτήρα του και παρακολουθούσε με με-

γάλο ενδιαφέρον την έκβαση της υπόθεσης καθώς ο νέος ζύγιζε

τα πράγματα! Αν αποφάσιζε να ακολουθήσει το Χριστό, έπρεπε να

υπακούσει στα λόγια Του για οτιδήποτε. ΄Επρεπε να εγκαταλείψει

τα φιλόδοξα σχέδιά του. Με τι βαθιά και εναγώνια λαχτάρα, με τι

ψυχική δίψα ο Ιησούς παρακολουθούσε το νέο, με την ελπίδα ότι

θα δέχονταν την πρόσκληση του Πνεύματος του Θεού!

Ο Χριστός υπέδειξε τους μοναδικούς όρους που θα έφερναν

τον άρχοντα στη θέση όπου θα τελειοποιούσε ένα χριστιανικό χα-

ρακτήρα. Τα λόγια του ήταν λόγια σοφά παρόλο που μπορεί να

ηχούσαν κάπως αυστηρά και απαιτητικά. Η μόνη ελπίδα σωτηρίας

για τον άρχοντα ήταν να τα αποδεχτεί και να συμμορφωθεί με αυτά.

Η υψηλή κοινωνική του θέση και η περιουσία του ασκούσαν στο

χαρακτήρα του μια ανεπαίσθητη επιρροή προς το κακό. Υποθαλ-

πόμενα τα δύο αυτά, θα παραγκώνιζαν το Θεό από την καρδιά του.

Είτε λίγο είτε πολύ κατακρατούσε από το Θεό, κατακρατούσε από

εκείνο που μείωνε την ηθική του δύναμη και αποδοτικότητα. Επειδή

ενδόμυχα υποθάλπονται τα πράγματα αυτού του κόσμου, όσο αστα-
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θή και ανάξια μπορεί να είναι, καταλήγουν στο να απορροφούν τα

πάντα.

Ο άρχοντας κατάλαβε αμέσως τη σημασία των λόγων του Χρι-

στού και λυπήθηκε. Αν είχε συνειδητοποιήσει την αξία του προ-[491]

σφερομένου δώρου, θα είχε καταταγεί αμέσως με τους οπαδούς

του Χριστού. ΄Ηταν μέλος του τιμητικού Συμβουλίου των Ιουδαίων

και ο Σατανάς τον έβαλε σε πειρασμό με δελεαστικές προοπτικές

για το μέλλον. ΄Ηθελε τον ουράνιο θησαυρό, αλλά ήθελε και τις

επίγειες απολαβές που του απέδιδαν τα πλούτη του. Λυπόταν που

υπήρχαν τέτοιοι όροι. Επιθυμούσε την αιώνια ζωή, χωρίς να θέλει

να υποβληθεί στην απαιτούμενη θυσία. Το κόστος της αιώνιας ζω-

ής του φαίνονταν υπερβολικό και «ανεχώρησε λυπούμενος διότι είχε

κτήματα πολλά.»

Ο ισχυρισμός του ότι φύλαξε το νόμο του Θεού δεν ήταν σω-

στός. ΄Εδειξε ότι τα πλούτη του ήταν το είδωλό του. Δεν μπορούσε

να τηρεί τις εντολές του Θεού αφού ο κόσμος κατείχε την πρώτη

θέση στην καρδιά του. Αγαπούσε τα δώρα του Θεού περισσότερο

από ότι αγαπούσε το Δωρητή. Ο Χριστός είχε προσφέρει στο νέο

τη συντροφιά Του. «Ακολούθει Μοι,» του είπε. Για αυτόν ο Σω-

τήρας δεν είχε τόση σημασία, όση είχε το όνομά του μεταξύ των

ανθρώπων και η περιουσία του. Να αρνηθεί τα επίγεια πλούτη του,

πράγματα ορατά και χειροπιαστάγια χάρη τουαοράτου ουρανίου θη-

σαυρού, το θεωρούσε πολύ ριψοκίνδυνο. Αρνήθηκε την προσφορά

της αιώνιας ζωής και απομακρύνθηκε. Από τότε ο κόσμος έγινε το

αντικείμενο της λατρείας του.

Χιλιάδες περνούν από αυτή τη δοκιμή, ζυγίζοντας το Χριστό

με τον κόσμο και πολλοί προτιμούν τον κόσμο. ΄Οπως ο νεαρός

άρχοντας, απομακρύνονται και αυτοί από το Σωτήρα λέγοντας μέσα

τους: «Δεν θέλομε τον ΄Ανθρωπον αυτόν να άρχη εφ” ημάς.»
Η συμπεριφορά του Χριστού προς το νέο αποτελεί παράδειγμα

για μας. Ο Θεός μας έδωσε τον κανόνα της συμπεριφοράς τον οποίο

κάθε δούλος Του οφείλει να ακολουθεί. Πρόκειται για την υπακοή

στο νόμο Του, όχι απλώς μια κατ” εντολή υπακοή, αλλά μια υπακοή
που εισχωρεί στη ζωή και εκδηλώνεται με το χαρακτήρα. Ο Θεός

έθεσε το δικό Του πρότυπο του χαρακτήρα για όσους θέλουν να

γίνουν υπήκοοι της βασιλείας Του. Μόνο εκείνοι που επιθυμούν

να γίνουν συνεργάτες του Χριστού, μόνο εκείνοι που θα πουν:

«Κύριε, ότι είμαι και ότι έχω είναι δικό Σου,» μόνο εκείνοι θα
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αναγνωριστούν σαν γιοί και θυγατέρες του Θεού. ΄Ολους θα πρέπει

να τους απασχολεί η σκέψη τι σημαίνει να επιθυμούν τον Ουρανό

και παρόλα αυτά να τον αποστρέφονται εξαιτίας των επιβαλλομένων

όρων. Σκεφτείτε τι σημαίνει να πείτε «όχι» στο Χριστό. Ο άρχοντας

είπε: ΄Οχι, δεν μπορώ να Σου τα δώσω όλα.» Μήπως λέμε και εμείς

το ίδιο· Ο Σωτήρας προθυμοποιείται να συμμεριστεί μαζί μας το

έργο που ο Θεός μας έχει αναθέσει να κάνουμε. Προσφέρεται να [492]

χρησιμοποιήσει τα μέσα που ο Θεός μας έχει δώσει για να συνεχίσει

το έργο Του στον κόσμο. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να μας

σώσει.

Τα περιουσιακά του αγαθά είχαν χορηγηθεί σε αυτόν άρχοντα

για να αποδείξει ότι ήταν πιστός οικονόμος. ΄Επρεπε να τα διαθέσει

για να γίνουν ευλογία σε εκείνους που είχαν ανάγκη. ΄Ετσι και τώρα

ο Θεός εμπιστεύεται στους ανθρώπους υλικά μέσα, ταλέντα και

διάφορες ευκαιρίες για να καταστούν όργανά Του ώστε να βοηθούν

τους φτωχούς και τους πάσχοντες. Εκείνος που χρησιμοποιεί τα

εμπιστευμένα σε αυτόν δώρα ακολουθώντας το σχέδιο του Θεού,

γίνεται συνεργάτης του Σωτήρα. Κερδίζει ψυχές για το Χριστό

επειδή αντιπροσωπεύει το χαρακτήρα Του.

Για αυτούς που όπως ο νεαρός άρχοντας κατέχουν υψηλές εμ-

πιστευτικές θέσεις και υπάρχοντα, ίσως να φαίνεται υπερβολική θυ-

σία να τα παραχωρήσουν όλα για να ακολουθήσουν το Χριστό. ΄Ο-

μως αυτός είναι ο γενικός κανόνας συμπεριφοράς για όλους όσους

θέλουν να γίνουν μαθητές Του. Τίποτε δεν μπορεί να αντικατα-

στήσει την υπακοή. Η παραχώρηση του «εγώ» αποτελεί την ουσία

της διδασκαλίας του Χριστού. Συχνά φαίνεται επιτακτική και σε

γλώσσα που μοιάζει αυταρχική. Δεν υπάρχει όμως άλλος τρόπος

για να σωθεί ο άνθρωπος, παρά μόνο αν αποκοπεί και απαλλαγεί

από εκείνα τα πράγματα, θα διαφθαρεί ολόκληρη η ύπαρξή του.

΄Οταν οι οπαδοί του Χριστού επιστρέφουν στον Κύριο ότι Του

ανήκει, συσσωρεύουν θησαυρούς, οι οποίοι θα τους δοθούν όταν

θα ακούσουν τα λόγια: «Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ . . . είσελθε

εις την χαράν του Κυρίου σου.» «΄Οστις υπέρ της χαράς της προ-

κειμένης εις Αυτόν, υπέφερε σταυρόν, καταφρονήσας την αισχύνην

και εκάθησεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού.» (Ματθ. 25:23, Εβρ.

12:2.) Η χαρά για τις λυτρωμένες ψυχές, για τις ψυχές που σώθη-

καν στην αιωνιότητα είναι η ανταμοιβή όλων όσων βάδισαν στα ίχνη

Εκείνου που τους είπε: «Ακολούθει Μοι.» [493]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Λουκ. 10:38-42,

Ιωάν. 11:1-14.

Ανάμεσα στους πιο αφοσιωμένους μαθητές του Χριστού συγ-

καταλέγονταν και ο Λάζαρος από τη Βηθανία. Από την πρώτη τους

συνάντηση, η πίστη του για το Χριστό ήταν πολύ μεγάλη. Η αγάπη

του για Αυτόν ήταν βαθιά και ο Σωτήρας τον περιέβαλλε με περισ-

σή αγάπη. Το μεγαλύτερο θαύμα Του ο Χριστός το έκανε για το

Λάζαρο. Ο Σωτήρας ευλόγησε όλους όσοι αναζήτησαν τη βοήθει-

ά Του. Αγαπά όλη την ανθρώπινη οικογένεια, αλλά με μερικούς

συνδέεται με ιδιαίτερα τρυφερούς δεσμούς. ΄Ενας τέτοιος τρυφερός

δεσμός Τον συνέδεε με την οικογένεια της Βηθανίας και για ένα

από τα μέλη της έκανε το πιο θαυμαστό έργο Του.

Στο σπιτικό του Λαζάρου ο Ιησούς είχε βρει συχνά ανάπαυση.

Ο Σωτήρας δεν είχε δικό Του σπίτι. Εξαρτιόταν από τη φιλοξε-

νία των φίλων και των μαθητών Του. Συχνά, κουρασμένος και

αποζητώντας την ανθρώπινη συντροφιά, Του προξενούσε χαρά να

καταφεύγει σε αυτό το ειρηνικό σπιτικό, μακριά από την καχυποψία

και τη ζηλοφθονία των εξοργισμένων Φαρισαίων. Σε αυτό έβρισκε

μια ειλικρινή υποδοχή, μια αγνή και όσια φιλία. Σε αυτό μπορούσε

να μιλήσει με απλότητα και με τέλεια ελευθερία, ξέροντας ότι τα

λόγια Του θα κατανοούνταν και θα φυλάγονταν σαν θησαυρός.

Ο Σωτήρας μας εκτιμούσε το ήσυχο οικογενειακό περιβάλλον

και τους ενδιαφερόμενους ακροατές. Λαχταρούσε την ανθρώπινη

τρυφερότητα, ευγένεια και στοργή. ΄Οσοι δέχονταν την ουράνια δι-

δασκαλία που τόσο πρόθυμα μετέδιδεπάντα, δέχονταν πλούσιες ευ-

λογίες. Καθώς τα πλήθη ακολουθούσαν το Χριστό περνώντας μέσα

από τα χωράφια, Αυτός τους αποκάλυπτε τις ομορφιές του φυσικού

κόσμου. Προσπαθούσε να ανοίξει τα πνευματικά τους μάτια για να

μπορέσουν να δουν πως το χέρι του Θεού βαστάζει τον κόσμο.

Προκειμένου να εκτιμήσουν την καλοσύνη και την ευεργεσία του[494]

Θεού, έστρεφε την προσοχή των ακροατών Του στην ανάλαφρη

δροσιά, στο σιγανοστάλαχτο ψιλοβρόχι και στη λαμπρή λιακάδα

526
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που Αυτός σκορπά εξίσου σε καλούς και κακούς. Επιθυμούσε να

αντιληφθούν οι άνθρωποι πληρέστερα το ενδιαφέρον που εκδηλώνει

ο Θεός για τα ανθρώπινα όντα της δημιουργίας Του. Η ακοή όμως

του πλήθους είχε αμβλυνθεί και στο σπίτι της Βηθανίας ο Χριστός

έβρισκε ανάπαυση από τον κοπιαστικό αγώνα της δημόσιας ζωής.

Εδώ άνοιγε το βιβλίο της Θείας Πρόνοιας σε ένα ακροατήριο που

Τον εκτιμούσε. Σε αυτές τις ιδιωτικές συνεντεύξεις αποκάλυπτε

στους ακροατές Του πράγματα που δεν επιχειρούσε να πει στο α-

νάμικτο πλήθος. Στους φίλους Του δεν είχε ανάγκη να μιλήσει με

παραβολές.

Καθώς ο Χριστός μετέδιδε τα θαυμάσια μαθήματά Του, η Μα-

ρία καθισμένη στα πόδια Του, Τον άκουγε με σεβασμό και αφο-

σίωση. Κάποια ώρα η Μάρθα, σαστισμένη με την προετοιμασία του

φαγητού, ήρθε στο Χριστό λέγοντας: «Κύριε δεν Σε μέλλει ότι η

αδελφή μου με αφήκε μόνη να υπηρετώ· Ειπέ λοιπόν πρός αυτήν να

με βοηθήση» ΄Ηταν η πρώτη φορά που ο Χριστός επισκέπτονταν

τη Βηθανία. Ο Σωτήρας και οι μαθητές Του μόλις είχαν φθάσει,

πεζοπορώντας από την Ιεριχώ. Η Μάρθα ανήσυχη να τους περιποι-

ηθεί, ξέχασε μέσα στη σαστιμάρα της την ευγένεια που όφειλε στο

Φιλοξενούμενο της. Ο Ιησούς της απάντησε με αυτά τα ήπια και

υπομονητικά λόγια: «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί

πολλά πλην ενός είναι χρεία η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθήν με-

ρίδα, ήτις δεν θέλει αφαιρεθή απ” αυτής.» Η Μαρία αποταμίευε στο
μυαλό της τα πολύτιμα λόγια που έβγαιναν από τα χείλη του Σω-

τήρα και που γι· αυτήν ήταν πολυτιμότερα ακόμη από τα ακριβότερα

κοσμήματα της Γής.

Αυτό το «έν» που χρειάζονταν η Μάρθα ήταν ένα γαλήνιο και

ευλαβικό πνεύμα, μια μεγαλύτερη φροντίδα ώστε να αποκτήσει τη

γνώση που αφορά τη μέλλουσα και την αιώνια ζωή καθώς και τις

αναγκαίες για την πνευματική πρόοδο ιδιότητες. Χρειάζονταν λι-

γότερη Φροντίδα για τα εφήμερα πράγματα και περισσότερη για τα

αιώνια. Ο Ιησούς θέλει να διδάξει στους οπαδούς Του να επωφε-

λούνται από κάθε ευκαιρία για να αποκτήσουν γνώση που θα τους

καταστήσει «συνετούς πρός σωτηρίαν.» Το έργο του Χριστού έχει

ανάγκη από προσεκτικούς και δραστήριους εργάτες. Υπάρχει ένας

απέραντος αγρός για τις Μάρθες, τις ζηλώτριες και δραστήριες

στο θρησκευτικό έργο. Αλλά ας καθίσουν πρώτα με τη Μαρία στα

πόδια του Ιησού. Η χάρη του Χριστού ας καθαγιάσει τη φιλοπονία,
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την προθυμία και την ενεργητικότητα τους. Τότε η ζωή τους θα[495]

καταστεί μια ακατανίκητη δύναμη για το καλό.

Απρόσμενα η θλίψη έκανε την εμφάνισή της στο ειρηνικό σπίτι

όπου ο Ιησούς έβρισκε ανάπαυση. Ο Λάζαρος αρρώστησε ξαφνικά

και οι αδερφές του έστειλαν να ειδοποιήσουν το Σωτήρα: «Κύριε,

ιδού, εκείνος τον οποίον αγαπάς, ασθενεί.» ΄Εβλεπαν την καλπάζου-

σα εξέλιξη της αρρώστιας που είχε προσβάλει τον αδερφό τους, αλ-

λά ήξεραν ότι ο Χριστός είχε αποδειχτεί ικανός να θεραπεύει κάθε

είδους ασθένεια. Πίστευαν ότι θα συμμερίζονταν τη λύπη τους. Για

αυτό και δεν Τον κάλεσαν να έρθει εσπευσμένα, αλλά έστειλαν

μόνο ένα εμπιστευτικό μήνυμα: «Εκείνος τον οποίον αγαπάς, ασθε-

νεί » Σκέφθηκαν ότι θα απαντούσε αμέσως στο μήνυμά τους και

θα έσπευδε σιμά τους μόλις έφθανε στη Βηθανία.

Με αγωνία περίμεναν δύο λέξεις από τον Ιησού. ΄Οσο η σπίθα

της ζωής παρέμενε ζωντανή στον αδερφό τους, προσεύχονταν και

περίμεναν τον ερχομό του Ιησού. Ο αγγελιοφόρος του μηνύμα-

τος όμως γύρισε χωρίς Αυτόν, φέρνοντας την είδηση: «Αύτη η

ασθένεια δεν είναι προς θάνατον» και αυτές εξακολουθούσαν να

ελπίζουν ότι ο Λάζαρος θα ζούσε. Προσπαθούσαν με στοργή να

πουν λόγια παρηγοριάς και ελπίδας στον ασθενή που έχανε βαθμη-

δόν τις αισθήσεις του. ΄Οταν ο Λάζαρος πέθανε, απογοητεύθηκαν

πικρά. ΄Ενοιωθαν όμως αντοχή με τη χάρη του Χριστού και αυτό

τις συγκροτούσε από του να αποδώσουν οποιαδήποτε μομφή στο

Σωτήρα.

΄Οταν ο Χριστός άκουσε την ειδοποίηση, οι μαθητές σκέφτηκαν

ότι τη δέχτηκε ψυχρά. Δεν εκδήλωσε τη λύπη που περίμεναν να

δείξει. Στρεφόμενος σε αυτούς είπε: «Αύτη η ασθένεια δεν είναι

πρός θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, δια να δοξασθή ο

Υιός του Θεού δι” αυτής.» Δύο ακόμη μέρες έμεινε στο μέρος όπου
ήταν. Η καθυστέρηση αυτή ήταν ένα μυστήριο για τους μαθητές.

Πόση μεγάλη παρηγοριά θα έφερνε η παρουσία Του στο θλιμμένο

σπιτικό, σκέφτηκαν. Οι μαθητές γνώριζαν πολύ καλά τη μεγάλη

αγάπη Του για την οικογένεια της Βηθανίας και παραξενεύτηκαν

όταν Τον είδαν να μη ανταποκρίνεται στο θλιβερό μήνυμα, «Εκείνος

τον οποίον αγαπάς ασθενεί»

Κατά τις δύο εκείνες μέρες ο Χριστός φαίνονταν να μη σκέπτε-

ται καθόλου το μήνυμα, επειδή δεν ανέφερε τίποτε για το Λάζαρο.

Οι μαθητές σκέφθηκαν τον Ιωάννη Βαπτιστή, τον πρόδρομο του
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Ιησού. Είχαν και τότε απορήσει γιατί ο Ιησούς με τη δύναμη που

είχε να εκτελεί καταπληκτικά θαύματα, επέτρεψε να μαραζώσει ο

Ιωάννης στη φυλακή και να πεθάνει με βίαιο θάνατο. Με τέτοια [496]

δύναμη στη διάθεσή Του, γιατί ο Χριστός να μη σώσει τη ζωή του

Ιωάννη· Οι Φαρισαίοι είχαν υποβάλει συχνά αυτή την ερώτηση σαν

ένα ατράνταχτο επιχείρημα εναντίον του ισχυρισμού του Χριστο-

ύ ότι ήταν Υιός του Θεού. Ο Σωτήρας είχε προειδοποιήσει τους

μαθητές Του για δοκιμασίες, απώλειες και διωγμούς. Θα τους εγ-

κατέλειπε άραγε και αυτούς στις δοκιμασίες τους· Μερικοί άρχισαν

να διερωτώνται μήπως είχαν παρεξηγήσει την αποστολήΤου. ΄Ολοι

τους είχαν καταληφθεί από μεγάλη στενοχώρια.

΄Υστερα από διήμερη αναμονή, ο Ιησούς είπε στους μαθητές

Του: «Ας υπάγωμεν εις την Ιουδαίαν πάλιν.» Οι μαθητές απορο-

ύσαν γιατί ο Ιησούς περίμενε δύο μέρες, αφού είχε σκοπό να πάει

στην Ιουδαία. Τώρα όμως, η ανησυχία για το Χριστό και για τον

εαυτό τους κυριαρχούσε στη σκέψη τους. Δεν έβλεπαν παρά κίνδυ-

νο στην πορεία που πήγαινε να ακολουθήσει ο Χριστός. «Λέγουσι

πρός Αυτόν οι μαθηταί, Ραββί, τώρα εζήτουν να Σε λιθοβολήσωσιν

οι Ιουδαίοι, και πάλιν υπάγεις εκεί·» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Δεν είναι

δώδεκα αι ώραι της ημέρας·» «Βρίσκομαι κάτω από την καθοδήγη-

ση του Πατέρα Μου. Ενώσω κάνω το θέλημά Του, η ζωή Μου

είναι ασφαλής. Οι δώδεκα ώρες της ημέρας Μου ακόμη δεν τελε-

ίωσαν.΄Εχω εισέλθει στο τελευταίο στάδιο της ημέρας Μου αλλά

όσο αυτή διαρκεί ακόμη, εξακολουθώ να είμαι ασφαλής.

Και συνέχισε: «Εάν τις περιπατή εν τη ημέρα, δεν προσκόπτει,

διότι βλέπει το φώς του κόσμου τούτου.» Εκείνος που κάνει το

θέλημα του Θεού, που περπατά στο χαραγμένο δρόμο του Θεού,

δεν μπορεί να σκοντάψει και να πέσει. Καθοδηγείται από το φώς

του Πνεύματος του Θεού που του παρέχει σαφή αντίληψη των κα-

θηκόντων Του και τον οδηγεί ορθά μέχρι το τέλος του έργου του.

«Εάν τις όμως περιπατή εν τη νυκτί, προσκόπτει, διότι το φώς δεν

είναι εν αυτώ.» Εκείνος που βαδίζει στο δρόμο της δικής του επι-

λογής, εκεί όπου ο Θεός δεν τον έχει καλέσει, θα σκοντάψει. Για

αυτόν η ημέρα μετατρέπεται σε νύχτα και οπουδήποτε βρίσκεται,

δεν είναι ασφαλής.

«Ταύτα είπε, και μετά τούτο λέγει πρός αυτούς, Λάζαρος ο

φίλος ημών εκοιμήθη αλλά υπάγω δια να εξυπνήσω αυτόν.» «Λάζα-

ρος ο φίλος ημών εκοιμήθη.» Τι συγκινητικά λόγια, λόγια γεμάτα
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συμπάθεια! Με τη σκέψη των κινδύνων στους οποίους ο Κύριός

πήγαινε να εκτεθεί κατευθυνόμενος στην Ιερουσαλήμ, οι μαθητές

είχαν σχεδόν ξεχάσει την απορφανισμένη οικογένεια της Βηθανίας.

΄Οχι όμως ο Χριστός. Οι μαθητές ένοιωθαν τώρα τύψεις. Είχαν α-

πογοητευθεί που ο Χριστός δεν είχε δώσει μεγαλύτερη σημασία[497]

στην είδηση που Του έστειλαν. ΄Εφτασαν στο σημείο να κάνουν τη

σκέψη ότι ο Χριστός δεν είχε την τρυφερή αγάπη για το Λάζαρο

και τις αδερφές του που εκείνοι νόμιζαν ότι είχε, γιατί σε περίπτω-

σηπου τον αγαπούσε τόσο πολύ θα βιάζονταν να πάει πίσω με τον

αγγελιοφόρο. Αλλά τα λόγια «Λάζαρος ο φίλος ημών εκοιμήθη,»

τους επανέφεραν στα λογικά τους αισθήματα. Είχαν πειστεί ότι ο

Χριστός δεν ξέχασε τους δυστυχισμένους φίλους Του.

«Είπον λοιπόν οι μαθηταί Αυτού, Κύριε, αν εκοιμήθη, θέλει

σωθή. Αλλ” ο Ιησούς είπε περί του θανάτου αυτού εκείνοι όμως
ενόμισαν ότι λέγει περί της Κοιμήσεως του ύπνου.» Ο Χριστός

παρομοιάζει το θάνατο με τον ύπνο για τα πιστά Του παιδιά. Η

ζωή τους είναι κρυμμένη μέσω του Χριστού στο Θεό και μέχρι να

ακουστεί η έσχατη σάλπιγγα, εκείνοι που πεθαίνουν θα κοιμούνται

εν Χριστώ.

«Τότε λοιπόν είπε πρός αυτούς ο Ιησούς παρρησία, ο Λάζαρος

απέθανε. Και χαίρω δια σας, δια να πιστεύσητε, διότι δεν ή μην

εκεί αλλά ας υπάγωμεν πρός αυτόν.» Εκτός από θάνατο, ο Θωμάς

δεν έβλεπε τίποτε άλλο για τον Κύριό του αν πήγαινε στην Ιου-

δαία. Παίρνοντας όμως θάρρος, είπε στους υπόλοιπους μαθητές:

«Ας υπάγωμεν και ημείς δια να αποθάνωμεν μετ” Αυτού.» Γνώριζε
το μίσος των Ιουδαίων εναντίον του Χριστού. Σκοπός τους ήταν

να προκαλέσουν το θάνατό Του, αλλά αυτός ο σκοπός δεν είχε

επιτύχει επειδή δεν είχε εξαντληθεί ο καθορισμένος Του χρόνος.

Σε αυτό το διάστημα οι άγγελοι του Ουρανού φρουρούσαν τον Ι-

ησού. Ακόμη και στην περιφέρεια της Ιουδαίας, όπου οι ραβίνοι

συνωμοτούσαν πως θα μπορέσουν να Τον συλλάβουν και να Τον

θανατώσουν, κανένα κακό δεν μπορούσε να Του συμβεί.

Οι μαθητές απόρησαν με τα λόγια του Χριστού όταν τους ε-

ίπε: «Ο Λάζαρος απέθανε. Και χαίρω διότι δεν ήμην εκεί.» Μήπως

ο Σωτήρας είχε αποφύγει επίτηδες το σπιτικό των δυστυχισμένων

φίλων Του· Φαινομενικά η Μαρία και η Μάρθα και ο ετοιμοθάνα-

τος Λάζαρος είχαν εγκαταλειφθεί μόνοι τους. Δεν ήταν όμως μόνοι

τους. Ο Χριστός είχε παρακολουθήσει ολόκληρη τη σκηνή και μετά
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το θάνατο του Λαζάρου, είχε στηρίξει με τη χάρη Του τις απορφα-

νισμένες αδερφές του. Ο Ιησούς είδε τη θλίψη της καρδιάς τους ενώ

ο αδερφός τους πάλευε με το δυνατό εχθρό, το θάνατο. Αισθάνθη-

κε βαθύτατο πόνο και αγωνία όταν έλεγε στους μαθητές Του «ο

Λάζαρος απέθανε.» Αλλά ο Χριστός δεν είχε να σκεφτεί μόνο τα

αγαπητά Του πρόσωπα στη Βηθανία. ΄Επρεπε να λάβει υπόψη Του

και την εκπαίδευση των μαθητών Του. Αυτοί θα γίνονταν οι αντι-

πρόσωποί Του στον κόσμο ώστε όλοι να συμπεριλη φθούν στην [498]

ευλογία του Πατέρα. Για αυτούς επέτρεψε να πεθάνει ο Λάζαρος.

Αν τον θεράπευε από την αρρώστια του, το θαύμα που απετέλεσε

την τρανότερη απόδειξη του θεϊκού Του χαρακτήρα δεν θα είχε

εκτελεστεί.

Αν ο Χριστός ήταν στο δωμάτιο του αρρώστου, ο Λάζαρος

δεν θα πέθαινε επειδή ο Σατανάς δεν μπορούσε να ασκήσει δύνα-

μη επάνω του. Ο Λάζαρος δεν θα μπορούσε να γίνει τρωτός με το

βέλος του, αν ο Ζωοδότης ήταν παρών. Για αυτό ο Χριστός πα-

ρέμεινε μακριά. Επέτρεψε στον εχθρό να ασκήσει τη δύναμή του,

για να μπορέσει να τον αποκρούσει σαν ηττημένο εχθρό. Επέτρεψε

να περιέλθει ο Λάζαρος στην εξουσία του θανάτου και οι θλιμμένες

αδερφές του να δουν τον αδερφό τους να κατεβαίνει στον τάφο. Ο

Χριστός ήξερε ότι καθώς θα αντίκριζαν το νεκρό πρόσωπο του

αδερφού τους, η πίστη τους στο Λυτρωτή τους θα δοκιμάζονταν

σκληρά. ΄Ηξερε επίσης ότι μετά τη σκληρή δοκιμασία που προσω-

ρινά θα περνούσαν, θα κατέληγαν σε μια πίστη μεγαλύτερη παρά

ποτέ άλλοτε. Συμμερίζονταν τον κάθε οδυνηρό πόνο που ένοιωσαν

εκείνες. Η αργοπορία Του δεν μείωσε την αγάπη Του για αυτές,

αλλά γνώριζε ότι για αυτές, για το Λάζαρο, για τον ΄Ιδιο και για

τους μαθητές Του ήταν μια νίκη επρόκειτο να κερδηθεί.

«Δια σας, δια να πιστεύσητε.» Για όλους εκείνους που αναζη-

τούν να αισθανθούν το καθοδηγητικό χέρι του Θεού, η κρισιμότε-

ρη ώρα της απογοήτευσής έρχεται τη στιγμή που η θεϊκή βοήθεια

βρίσκεται πλησιέστερα τους. Αργότερα είναι που θα μπορέσουν να

ρίξουν με ευγνωμοσύνη μια ματιά προς τα πίσω, στα πιο σκοτεινά

σημεία της οδοιπορίας τους. «Εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνη εκ

του πειρασμού τους ευσεβείς.» (Β’, Πέτρ. 2:9.) Θα τους βγάλει από

κάθε πειρασμό και δοκιμασία με σταθερότερη πίστη και πλουσιότε-

ρη εμπειρία.
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Με την καθυστέρηση να έρθει στο Λάζαρο, ο Χριστός είχε μια

αγαθή πρόθεση για αυτούς που δεν Τον είχαν δεχτεί. Βραδυπόρη-

σε, ώστε ανασταίνοντας το Λάζαρο να μπορέσει να δώσει στον

ισχυρογνώμονα, άπιστο λαό Του μια ακόμη απόδειξη ότι Εκείνος

ήταν πράγματι «η Ανάστασις και η Ζωή.» Δεν ήθελε με κανένα

τρόπο να εγκαταλείψει τις ελπίδες Του για το λαό, τα φτωχά, πλα-

νημένα πρόβατα του οίκου του Ισραήλ. Η καρδιά Του πονούσε για

την αμετανοησία τους. Μέσα στη μεγάλη Του ευσπλαχνία είχε την

πρόθεση να τους δώσει ακόμη μια ένδειξη ότι ήταν ο Επανορθωτής,

ο μόνος που μπορούσε να φέρει στο φώς τη ζωή και την αθανα-

σία. Αυτή θα ήταν μια απόδειξη που οι ιερείς δεν θα μπορού σαν[499]

να παρερμηνεύσουν. Για αυτό το λόγο ανέβαλε να πάει στη Βηθα-

νία. Αυτό το κορυφαίο των θαυμάτων, η ανάσταση του Λαζάρου,

θα έθετε τη σφραγίδα του Θεού στο έργοτου Χριστού και στον

ισχυρισμό Του για τη θειότητά Του.

Στο δρόμο Του προς τη Βηθανία, σύμφωνα με τη συνήθειά Του,

ο Ιησούς ανακούφισε τους ασθενείς και τους ενδεείς. Πλησιάζον-

τας στην πόλη έστειλε στις αδερφές ένα αγγελιοφόρο να αναγγε-

ίλει τον ερχομό Του. Ο Χριστός δεν κατευθύνθηκε αμέσως στο

σπίτι, αλλά παρέμεινε σε ένα ήσυχο μέρος στην άκρη του δρόμου.

Οι επιδεικτικές εκδηλώσεις που έκαναν οι Ιουδαίοι για το θάνατο

συγγενών ή φίλων δεν συμφωνούσαν με το πνεύμα του Χριστού.

΄Ακουγε τις μοιρολογήτρες να σκούζουν και να οδύρονται και δεν

ήθελε να συναντήσει τις αδελφές μέσα σε μια τέτοια συγκεχυμένη

ατμόσφαιρα. Μεταξύ των φίλων που θρηνούσαν ήταν οι συγγενείς

της οικογένειας, μερικοί από τους οποίους κατείχαν υψηλές και υ-

πεύθυνες θέσεις στην Ιερουσαλήμ. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονταν

και μερικοί από τους πιο άσπονδους εχθρούς του Χριστού. Ο Χρι-

στός γνώριζε τις προθέσεις τους και για αυτό δεν παρουσιάστηκε

αμέσως.

Η είδηση έφθασε στη Μάρθα τόσο αθόρυβα, που δεν την άκου-

σανοι άλλοι στο δωμάτιο. Απορροφημένη από τη θλίψη της, η Μαρία

δεν άκουσε τα λόγια. Η Μάρθα σηκώθηκε αμέσως να συναντήσει

τον Κύριό της, αλλά η Μαρία, νομίζοντας ότι πήγαινε στον τάφο

του Λαζάρου, παρέμεινε ακίνητη, βυθισμένη στη θλίψη της, χωρίς

να θορυβηθεί.

Η Μάρθα έσπευσε να συναντήσει τον Ιησού με την καρδιά

ταραγμένη από αλληλοσυγκρουόμενα αισθήματα. Στο εκφραστικό
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Του πρόσωπο διάβασε την ίδια τρυφερότητα και αγάπη που έδει-

χνε πάντοτε. Η εμπιστοσύνη της σε Αυτόν ήταν ακλόνητη, αλλά

σκέπτονταν τον αγαπημένο της αδερφό, τον οποίο και ο Χριστός

αγαπούσε. Με λύπη που ένοιωθε να πλημμυρίζει την καρδιά της

γιατί ο Χριστός δεν είχε έρθει νωρίτερα, αλλά και με την ελπίδα ότι

ακόμη και τώρα θα μπορούσε να κάνει κάτι για να τις ανακουφίσει

είπε: «Κύριε, αν ήσο εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελεν αποθάνει.» Οι

αδερφές πολλές φορές είχαν επαναλάβει τις ίδιες αυτές λέξεις που

ξεχώριζαν μέσα από τα γοερά μοιρολόγια.

Με ανάμικτη ανθρώπινη και θεϊκή ευσπλαχνία ο Ιησούς παρα-

τήρησε το θλιμμένο και μαραμένο από τη λύπη πρόσωπό της. Η

Μάρθα δεν είχε διάθεση να διηγηθεί τι διαδραματίστηκε στο πα-

ρελθόν. ΄Ολα τα εξέφρασε με τα παθητικά λόγια: «Κύριε, εάν ήσο [500]

εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελεν αποθάνει.» Ατενίζοντας όμως στην

αξιαγάπητη εκείνη μορφή, πρόσθεσε: «Πλην και τώρα εξεύρω, ότι

όσα ζητήσης παρά του Θεού θέλει Σοι δώσει ο Θεός.»

Ο Ιησούς ενθάρρυνε την πίστη της λέγοντας: «Ο αδελφός σου

θέλει αναστηθή.» Η απάντησή Του δεν απέβλεπε στο να της εμ-

πνεύσει την ελπίδα για την αλλαγή που θα μεσολαβούσε αμέσως.

Οδήγησε τις σκέψεις της Μάρθας πέρα από την παρούσα αποκα-

τάσταση του αδελφού της και την έφερε στην ανάσταση των δι-

καίων. Το έκανε αυτό για να μπορέσει να δει στην ανάσταση του

Λαζάρου την υπόσχεση της ανάστασης όλων των αποθανόντων

δικαίων και τη βεβαιότητα ότι αυτό θα πραγματοποιούταν με τη

δύναμη του Σωτήρα.

Η Μάρθα απάντησε: «Εξεύρω ότι θα αναστηθή εν τη αναστάσει

εν τη εσχάτη ημέρα.»

Προσπαθώντας και πάλι να δώσει τη σωστή κατεύθυνση στην

πίστη της, ο Ιησούς δήλωσε: «Εγώ Είμαι η ανάστασις και η ζωή.»

Στο Χριστό ενοικεί ζωή, ζωή πρωτογενής, πηγαία, αυθύπαρκτη.

«΄Οστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν » (Λ” Ιωάν. 5:12.) Η θεότητα
του Χριστού αποτελεί την εγγύηση του πιστού για την αιώνια ζωή.

Ο Ιησούς είπε: «Ο πιστεύων εις Εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει.

Πας όστις ζή και πιστεύει εις Εμέ, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα.

Πιστεύεις τούτο·» Ο Χριστός στο σημείο αυτό οραματίζονταν τον

καιρό της δευτέρας παρουσίας Του. Τότε οι δίκαιοι νεκροί θα ανα-

στηθούν άφθαρτοι και οι ζώντες δίκαιοι θα ανέλθουν στον Ουρανό

χωρίς να γευτούν το θάνατο. Το θαύμα που ο Χριστός θα έκανε



534 Η Ζωη Τοψ Χριστου

ανασταίνοντας το Λάζαρο, αντιπροσώπευε την ανάσταση όλων των

αποθανόντων δικαίων. Με τα λόγια και τα έργα Του διεκήρυξε τον

εαυτό Του Αρχηγό της ανάστασης. Εκείνος ο οποίος έμελλε σε

λίγο να πεθάνει οικειοθελώς επάνω στο σταυρό, στέκονταν με τα

κλειδιά του θανάτου, νικητής του τάφου, βεβαιώνοντας ότι είχε τη

δύναμη και το δικαίωμα να χορηγεί αιώνια ζωή.

Στην ερώτηση του Χριστού «Πιστεύεις τούτο·» η Μάρθα απάν-

τησε: «Ναί, Κύριε, εγώ επίστευσα ότι Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός

του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμον » Δεν κατάλαβε με όλη τους

τη σημασία τα λόγια του Χριστού, αλλά ομολόγησε την πίστη της

στη θεότητά Του και την εμπιστοσύνη της ότι Αυτός μπορούσε να

κάνει οτιδήποτε ήθελε.

«Και αφού είπε ταύτα, υπήγε και εφώναξε Μαρίαν την αδελφήν

αυτής κρυφίως, και είπεν, ο Διδάσκαλος ήλθε και σε κράζει.» Της

μετέδωσε το μήνυμα όσο πιο αθόρυβα μπορούσε, γιατί οι ιερείς και[501]

οι άρχοντες ήταν έτοιμοι να συλλάβουν τον Ιησού μόλις θα τους

δίνονταν η ευκαιρία. Οι γοερές κραυγές των θρηνωδών κάλυψαν τα

λόγια της.

Παίρνοντας την είδηση, η Μαρία σηκώθηκε αμέσως και με την

ανησυχία ζωγραφισμένη στο πρόσωπο, βγήκε από το δωμάτιο. Νο-

μίζοντας ότι πηγαίνει στον τάφο για να κλάψει εκεί, οι μοιρολο-

γήτρες την ακολούθησαν. ΄Οταν έφθασε στο μέρος όπου περίμενε

ο Ιησούς, γονάτισε στα πόδια Του και είπε με τρεμάμενα χείλη:

«Κύριε, εάν ήσο εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελεν αποθάνει.» Τα

γοερά μοιρολόγια της προξενούσαν πόνο και επιθυμούσε να ανταλ-

λάξει μερικά ήρεμα λόγια με τον Ιησού. Γνωρίζοντας την εναντίον

ζηλοφθονία μερικών από τους παρευρισκομένουςκατά του Χριστού,

συγκρατήθηκε να εκφράσει ακριβώς τον πόνο της.

«Ο δε Ιησούς καθώς είδεν αυτήν κλαίουσαν, και τους ελθόντας

μετ” αυτής Ιουδαίους κλαίοντας, εστέναξεν εκ της ψυχής Αυτού,
και εταράχθη.» Διάβασε τις καρδιές των συγκεντρωμένων. Είδε ότι

για πολλούς η εκδήλωση της λύπης ήταν προσποιητή. Γνώριζε ότι

μερικοί από αυτούς που τώρα εκδήλωναν υποκριτική λύπη, πολύ

σύντομα θα σχεδίαζαν το θάνατο όχι μόνο του μεγάλου Θαυμα-

τουργού, αλλά και εκείνου που θα ανασταίνονταν από τον τάφο. Ο

Χριστός θα μπορούσε να τους ξεσκεπάσει από την υποκριτική τους

λύπη. Συγκρατήθηκε όμως μέσα στη δίκαια αγανάκτησή Του. Δεν

είπε τίποτε από τα λόγια που δικαιωματικά θα μπορούσε να τους πει
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γιατί ήταν στα πόδια Του γονατιστή εκείνη που πραγματικά Τον

αγαπούσε.

«Που εβάλετε αυτόν·» ρώτησε. «Λέγουσι πρός Αυτόν, Κύριε,

ελθέ και ιδέ.» Προχώρησαν όλοι μαζί στον τάφο. ΄Ηταν μια κατα-

θλιπτική σκηνή. Ο Λάζαρος ήταν πολύ αγαπητός και οι αδελφές του

έκλαιγαν για αυτόν με σπαραγμό ψυχής, ενώ εκείνοι που υπήρξαν

φίλοι του, ένωναν τα δάκρυα τους με τα δάκρυα των απορφανι-

σμένων αδελφών. Αντικρίζοντας την ανθρώπινη αυτή δυστυχία και

αναλογιζόμενος ότι οι θλιμμένοι φίλοι έκλαιγαν για το νεκρό, ενώ ο

Σωτήρας του κόσμου στέκονταν πλάι τους, «εδάκρυσεν ο Ιησούς.»

Αν και ήταν Υιός του Θεού, είχε περιβληθεί την ανθρώπινη φύση

και συγκινούταν από την ανθρώπινη θλίψη. Ο πόνος πάντοτε ξυπνά

τη συμπάθεια στην τρυφερή, ευσπλαχνική καρδιά Του. Κλαίει με

αυτούς που κλαίνε και χαίρεται με αυτούς που χαίρονται.

Αλλά ο Χριστός δεν δάκρυσε μόνο από ανθρώπινη συμπάθεια

για τη Μάρθα και τη Μαρία. Τα δάκρυα Του εξέφραζαν μια λύπη [502]

που απείχε τόσο από την ανθρώπινη λύπη, όσο απέχει ο Ουρανός

από τη Γή. Δεν δάκρυσε για το Λάζαρο ο Χριστός, αφού θα τον κα-

λούσε σε λίγο από τον τάφο. Δάκρυσε γιατί πολλοί από αυτούς που

πενθούσαν για το Λάζαρο, πολύ σύντομα θα σχεδίαζαν το θάνα-

το Εκείνου ο οποίος ήταν η ανάσταση και η ζωή. Πόσο ανίκανοι

ήταν οι άπιστοι Ιουδαίοι να ερμηνεύσουν σωστά τα δάκρυά Του!

Μερικοί, δεν μπορούσαν να αποδώσουν τη θλίψη Του σε τίποτε

άλλο εκτός από τα εξωτερικά περιστατικά της σκηνής που εκτυ-

λίσσονταν μπροστά Του, είπαν σιγανά: «Ιδέ πόσον ηγάπα αυτόν!»

΄Αλλοι προσπαθώντας να σπείρουν το σπόρο της απιστίας στις καρ-

διές των παρευρισκομένων, είπαν χλευαστικά «Δεν ηδύνατο Ούτος

όστις ήνοιξε τους οφθαλμούς του τυφλού, να κάμη ώστε και ούτος

να μη αποθάνη·» Αν είχε τη δύναμη ο Χριστός να σώσει το Λάζαρο,

τότε γιατί τον άφησε να πεθάνει·

Με προφητικό μάτι ο Χριστός είδε την εχθρότητα των Φαρισα-

ίων και Σαδδουκαίων. Γνώριζε ότι προμελετούσαν το θάνατό Του.

Γνώριζε ότι μερικοί από αυτούς που τώρα φαίνονταν δείχνουν τόση

συμπάθεια, πολύ σύντομα θα έκλειναν για τον εαυτό τους τη θύρα

της ελπίδας και τις πύλες της πόλης του Θεού. Μια σκηνή επρόκει-

το να διαδραματιστεί σε λίγο, η σκηνή της ταπείνω-σης και της

σταύρωσής Του που σαν αποτέλεσμα θα είχε την καταστροφή της

Ιερουσαλήμ. Τότε κανείς δεν θα θρηνούσε τους νεκρούς. Η αντα-
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πόδοση που θα έπεφτε σε λίγο στην Ιερουσαλήμ, παρουσιάστηκε

μπροστά Του σε μια ολοκάθαρη εικόνα. Είδε την Ιερουσαλήμ να

περικυκλώνεται από τις ρωμαϊκές λεγεώνες. ΄Ηξερε ότι πολλοί από

αυτούς που έκλαιγαν τώρα για το Λάζαρο θα πέθαιναν στην πο-

λιορκία της πόλης και ο θάνατός τους αυτός θα ήταν χωρίς ελπίδα.

Ο Χριστός δεν έκλαψε μόνο για τη σκηνή που παρουσιάζον-

ταν μπροστά Του. Τον πίεζε το βάρος της θλίψης ολόκληρων αι-

ώνων. ΄Εβλεπε τα φοβερά αποτελέσματα της παράβασης του νόμου

του Θεού. ΄Εβλεπε ότι στην ιστορία του κόσμου, αρχίζοντας από

το θάνατο του ΄Αβελ, ο αγώνας μεταξύ του καλού και του κακού

συνεχίστηκε ακατάπαυστος. Ατενίζοντας στα επερχόμενα χρόνια,

είδε τον πόνο και τη λύπη, τα δάκρυα και το θάνατο που θα ήταν ο

κλήρος των ανθρώπων. Η καρδιά Του σπάραξε από τον πόνο της

ανθρώπινης φυλής σε κάθε τόπο και σε κάθε εποχή. Οι συμφορές

της αμαρτωλής φυλής βάραιναν την ψυχή Του και ξέσπασε σε μια

πηγή δακρύων εξαιτίας της βαθιάς επιθυμίας που Τον κατείχε να

απαλύνει τον πόνο τους.[503]

«Ο Ιησούς λοιπόν πάλιν στενάζων εν Αυτώ έρχεται εις το μνη-

μείον.» Ο Λάζαρος είχε τοποθετηθεί σε μια σπηλιά όπου ένας ογ-

κόλιθοςέφραζε το άνοιγμά της. «Σηκώσατε τον λίθον,» είπε ο Χρι-

στός. Νομίζοντας ότι ο Χριστός απλώς επιθυμούσε να δει το νεκρό,

η Μάρθα έφερε αντίρρηση, λέγοντας ότι το σώμα είχε ενταφιαστεί

πριν τέσσερες μέρες και η σήψη είχε ήδη αρχίσει το έργο της. Η

δήλωση αυτή που έγινε πριν από την ανάσταση του Λαζάρου, δεν

άφηνε περιθώριο στους εχθρούς του Χριστού να πουν ότι επρόκει-

το για απάτη. Στο παρελθόν οι Φαρισαίοι κυκλοφόρησαν ψευδείς

διαδόσεις για τις καταπληκτικότερες εκδηλώσεις της δύναμης του

Θεού. ΄Οταν ο Χριστός ανέστησε την κόρη του Ιαείρου, είχε πει:

«Το παιδίον δεν απέθανε, αλλά κοιμάται.» (Μάρκ. 5:49.) Επειδή η

νεαρά ήταν άρρωστη και αναστήθηκε αμέσως μετά το θάνατό της,

οι Φαρισαίοι είπαν ότι αυτή δεν είχε πεθάνει, τονίζοντας ότι ο ΄Ι-

διος ο Χριστός είχε πει ότι απλώς κοιμόταν. Είχαν προσπαθήσει

να κάνουν να φανεί ότι ο Χριστός δεν μπορούσε να θεραπεύσει

αρρώστιες και ότι κάποιο πονηρό τέχνασμα επενεργούσε στα θα-

ύματά Του. Στην προκειμένη όμως περίπτωση κανείς δεν μπορούσε

να αρνηθεί ότι ο Λάζαρος ήταν νεκρός.

΄Οταν ο Κύριος πρόκειται να επιτελέσει κάποιο έργο, ο Σατα-

νάς υποκινεί ανθρώπους να φέρουν αντιρρήσεις. «Σηκώσατε τον



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 58—«ΛΑΖΑΡΕ, ΕΑΘΕ ΕΞΩ» 537

λίθον,» είπε ο Χριστός. ΄Οσο είναι δυνατό ετοιμάσατε το δρόμο για

το έργο Μου. Στο σημείο όμως αυτό επενέβη ο θετικός και φι-

λόδοξος χαρακτήρας της Μάρθας. Δεν ήθελε να εκτεθεί σε κοινή

θέα το αποσυντιθέμενο σώμα. Η ανθρώπινη καρδιά αργεί να κατα-

λάβει τα λόγια του Χριστού και η πίστη της Μάρθας δεν άδραξε

την αληθινή έννοια της υπόσχεσής Του.

Ο Χριστός τίμησε τη Μάρθα, αλλά πρόφερε τα λόγια Του με τη

μεγαλύτερη λεπτότητα. «Δεν σοι είπον, ότι εάν πιστεύσης, θέλεις

ιδεί την δόξαν του Θεού·» «Γιατί αμφιβάλλεις για τη δύναμή Μου·

Γιατί σκέπτεσαι αντίθετα σε ότι λέγω· ΄Εχεις το λόγο Μου. Αν

θέλεις να πιστέψεις, θα δεις τη δόξα του Θεού.» Τα πράγματα

που θεωρούνται από φυσική άποψη ακατόρθωτα δεν μπορούν να

εμποδίσουν το έργο του Παντοδύναμου Θεού. Σκεπτικισμός και

απιστία δεν είναι ταπεινοφροσύνη. Ανεπιφύλακτη πίστη στα λόγια

του Χριστού είναι πραγματική ταπεινοφροσύνη, πραγματική αυτο-

παραχώρηση.

«Σηκώσατε τον λίθον.» Ο Χριστός μπορούσε να προστάξει την

πέτρα να μετακινηθεί και θα είχε υπακούσει στη φωνή Του. Θα μπο-

ρούσε να διατάξει τους αγγέλους που ήταν δίπλα Του να το κάνουν. [504]

Με τη διαταγή Του αόρατα χέρια θα μπορούσαν να μετακινήσουν

την πέτρα. Αλλά έπρεπε να μετακινηθεί από ανθρώπινα χέρια. ΄Ετσι

ο Χριστός πήγαινε να δείξει ότι η ανθρωπότητα πρέπει να συνερ-

γάζεται με τη θεότητα. Εκείνο που μπορεί να κάνει η ανθρώπινη

δύναμη, δεν θα το κάνει η θεϊκή δύναμη. Ο Θεός δεν παραμερίζει

ως περιττή τη βοήθεια του ανθρώπου. Τον ενισχύει και συνεργάζε-

ται μαζί του όταν αυτός χρησιμοποιεί τις δυνάμεις και τις ικανότητές

που του έχουν χορηγηθεί.

Η προσταγή εκτελέστηκε. Η πέτρα κυλίστηκε. ΄Ολα έγιναν φα-

νερά και μελετημένα. ΄Ολοι είχαν την ευκαιρία να δουν ότι δεν υπήρ-

χε περίπτωση για απάτη. Εκεί βρίσκονταν το σώμα του Λαζάρου,

στον πέτρινο τάφο του, ψυχρό μέσα στη νεκρική σιγή. Τα μοιρο-

λόγια σταματούν. Κατάπληκτοι και γεμάτοι ανησυχία οι παρευρι-

σκόμενοι στέκονται γύρω από τον τάφο, περιμένοντας να δουν τι

θα γίνει.

΄Ηρεμος ο Χριστός στέκεται μπροστά στον τάφο. ΄Ολοι κατα-

λαμβάνονται από ιερό δέος. Ο Χριστός ζυγώνει στον τάφο. Ση-

κώνοντας τα μάτια Του στον Ουρανό, λέει: «Πάτερ, ευχαριστώ Σοι

ότι Μου ήκουσας.» Πριν λίγο διάστημα οι εχθροί του Χριστού Τον
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είχαν κατηγορήσει και είχαν πάρει πέτρες να Τον λιθοβολήσουν,

επειδή είπε ότι είναι Υιός του Θεού. Τον είχαν κατηγορήσει ότι

έκανε θαύματα με τη δύναμη του Σατανά. Εδώ όμως ο Χριστός

ισχυρίζεται και πάλι ότι ο Θεός είναι Πατέρας Του και με τέλεια

εμπιστοσύνη διακηρύσσει ότι είναι Υιός του Θεού.

Οτιδήποτε έκανε ο Χριστός συνεργάζονταν πάντα με τον Πα-

τέρα Του. Πάντοτε κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να α-

ποδείξει ότι δεν εργάζονταν ανεξάρτητα από τον Πατέρα. ΄Εκανε

τα θαύματά Του με πίστη και προσευχή. Ο Χριστός επιθυμούσε

να καταστεί σε όλους γνωστή η σχέση Του με τον Πατέρα. Είπε:

«Πάτερ, ευχαριστώ Σοι ότι Μου ήκουσας. Και Εγώ εγνώριζον ότι

πάντοτε Μου ακούεις αλλά δια τον όχλον τον περιεστώτα είπον το-

ύτο, δια να πιστεύσωσιν ότι Συ με απέστειλας.» Στο σημείο αυτό,

τόσο οι μαθητές όσο και ο λαός, επρόκειτο να δουν την πιο πειστι-

κή απόδειξη για τη σχέση μεταξύ του Χριστού και του Θεού. Θα

έβλεπαν ότι ο ισχυρισμός του Χριστού δεν ήταν απάτη.

«Και ταύτα ειπών, μετά φωνής μεγάλης εκραύγασε, Λάζαρε,

ελθέ έξω.» Η φωνή Του, καθαρή και διαπεραστική, φθάνει στα

αυτιά του νεκρού. Καθώς μιλά, η θεότητα φεγγοβολά μέσα από

την ανθρωπότητα. Στο πρόσωπό Του που λάμπει από τη δόξα του

Θεού, οι άνθρωποι διαπιστώνουν τη βεβαιότητα της δύναμής Του.

Τα μάτια όλων είναι στραμμένα στην είσοδο του τάφου. Τα αυτιά[505]

όλων προσπαθούν να συλλάβουν τον παραμικρό θόρυβο. Με έντονο

και εναγώνιο ενδιαφέρον περιμένουν τη δοκιμαστική έκβαση της

θεότητας του Χριστού, τη μαρτυρία που ή θα στερέωνε ουσιαστικά

τον ισχυρισμό Του ότι είναι ο Υιός του Θεού, ή θα έσβηνε την

ελπίδα τους για πάντα.

Κάτι άρχισε να κινείται μέσα στη νεκρική σιγή του τάφου και

ο πεθαμένος ορθώνεται τώρα στην είσοδο του μνημείου. Οι κι-

νήσεις του εμποδίζονται από τα σάβανα με τα οποία είναι τυλιγμένος

ο Λάζαρος.Ο Χριστός λέει στους εμβρόντητους θεατές: «Λύσατε

αυτόν και αφήσατε να υπάγη » Και πάλι αποδείχθηκε ότι ο άν-

θρωπος πρέπει να συνεργάζεται με το Θεό. Η ανθρωπότητα πρέπει

να εργάζεται για την ανθρωπότητα. Ο Λάζαρος ελευθερώνεται και

στέκεται μπροστά στη συντροφιά, όχι όντας εξαντλημένος από την

ασθένεια, με τρεμάμενα άκρα από αδυναμία, αλλά σαν άνδρας με

ακμάζουσα ζωή και με το σφρίγος της τέλειας ανδρικής ηλικίας.
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Τα μάτια του αστράφτουν από νοημοσύνη και από αγάπη για το

Σωτήρα. Ρίχνεται στα πόδια Του και Τον προσκυνάει.

Στην αρχή οι παρευρισκόμενοι μένουν άφωνοι από την έκπληξη.

΄Επειτα ακολουθεί μια ανέκφραστη σκηνή χαράς και ευχαριστίας.

Οι αδελφές υποδέχονται τον αδελφό τους που επέστρεψε στη ζω-

ή σαν δώρο Θεού και με δάκρυα χαράς εκφράζουν ανάμεσα στα

αναφιλητά τις ευχαριστίες τους στο Σωτήρα. Ενώ ο αδελφός, οι

αδελφές και οι φίλοι χαίρονται, ο Ιησούς αποσύρεται από τη σκηνή.

΄Οταν αναζητούν το Ζωοδότη, δεν Τον βρίσκουν. [506]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ιωάν. 11:47-54.

Η Βηθανία ήταν τόσο κοντά στην Ιερουσαλήμ που η είδηση της

ανάστασης του Λαζάρου σύντομα έφτασε στην πόλη. Οι Ιουδαίοι

αρχηγοί γρήγορα ενημερώθηκαν για τα γεγονότα από τους κατα-

σκόπους που παρέστησαν μάρτυρες του θαύματος. Το Συνέδριο

κλήθηκε σε έκτακτη συνέλευση για να αποφασίσουν τι έπρεπε να

κάνουν. Ο Χριστός είχε αποδείξει τώρα πληρέστατα την εξουσία

Του πάνω στο θάνατο και στον τάφο. Αυτό το γιγαντιαίο θαύμα

αποτελούσε την κορυφαία απόδειξη του Θεού στους ανθρώπους ότι

είχε στείλει τον Υιό Του στον κόσμο για τη σωτηρία τους. ΄Ηταν

μια επίδειξη της θεϊκής δύναμης ικανή να πείσει κάθε λογικό και

ευσυνείδητο άνθρωπο. Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες της ανάστασης

του Λαζάρου κατέληξαν να πιστέψουν στον Ιησού. Αντίθετα το

μίσος των ιερέων εναντίον Του έγινε εντονότερο. Είχαν απορρίψει

όλες τις υποδεέστερες αποδείξεις της θεότητάς Του και τώρα εξορ-

γίστηκαν με το καινούργιο αυτό θαύμα. Ο νεκρός είχε αναστηθεί

μέσα στο άπλετο φώς της ημέρας και μπροστά σε ένα πλήθος μαρ-

τύρων. Κανένα τέχνασμα δεν θα έφθανε να αμφισβητηθείμια τέτοια

τρανή απόδειξη. Αυτός ακριβώς ο λόγος έκανε την έχθρα των ιε-

ρέων ακόμη πιο θανάσιμη. Τώρα ήταν αποφασισμένοι περισσότερο

παρά ποτέ άλλοτε να θέσουν τέρμα στο έργο του Χριστού.

Οι Σαδδουκαίοι, αν και δεν ήταν υπέρ του Χριστού, δεν είχαν

όμως αποδειχτεί τόσο κακεντρεχείς εναντίον Του όπως οι Φαρι-

σαίοι. Το μίσος τους δεν ήταν τόσο πικρό. Τώρα όμως είχαν α-

ναστατωθεί τρομερά. Δεν πίστευαν στην ανάσταση των νεκρών.

Στηριζόμενοι στα λεγόμενα επιστημονικά μέσα, ισχυρίζονταν ότι

ήταν αδύνατο ένα νεκρό σώμα να επανέλθει στη ζωή. Με τις λίγες

λέξεις που πρόφερε ο Χριστός, ολόκληρη η θεωρία τους είχε ανα-

τραπεί. Αποδείχθηκαν ότι αγνοούσαν τόσο τη Γραφή όσο και τη

δύναμη του Θεού. Δεν έβλεπαν καμιά δυνατότητα να εξαλείψουν

την εντύπωση που είχε δημιουργήσει το θαύμα στο λαό. Πως θα[507]

μπορούσαν να στρέψουν τους ανθρώπους από Εκείνον που είχε α-

540
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ποσπάσει τον νεκρό από τον τάφο· Ψευδείς διαδόσεις τέθηκαν σε

κυκλοφορία, αλλά κανείς δεν μπορούσε να αρνηθεί το θαύμα και δεν

ήξεραν πως να αντιδράσουν στα αποτελέσματά του. Μέχρι τότε οι

Σαδδουκαίοι δεν είχαν υποστηρίξει τα σχέδια για τη θανάτωση του

Χριστού. Αλλά μετά την ανάσταση του Λαζάρου, πήραν απόφαση

ότι μόνο με το θάνατό Του θα μπορούσαν να σταματήσουν τις

ατρόμητες δημόσιες καταγγελίες Του εναντίον τους.

Οι Φαρισαίοι πίστευαν στην ανάσταση και δεν μπορεί παρά να

δουν καθαρά ότι αυτό το θαύμα αποτελούσε απόδειξη πως ο Μεσ-

σίας βρίσκονταν ανάμεσά τους. Αυτοί πάντοτε είχαν αντισταθεί στο

έργο του Χριστού. Εξ” αρχής Τον μίσησαν επειδή είχε ξεσκεπάσει
τις όλο υποκρισία αβάσιμες αξιώσεις τους. Είχε καταρρακώσει το

ψευτοκάλυμμα των αυστηρών ιεροτελεστιών τους, κάτω από το ο-

ποίο κρύβονταν η ηθική τους δυσμορφία. Η αγνή θρησκεία που

Εκείνος δίδασκε είχε κατακρίνει τις επιφανειακές θρησκευτικές α-

πομιμήσεις τους. Διψούσαν να Τον εκδικηθούν για τις αυστηρές

επιπλήξεις Του εναντίον τους. Είχαν προσπαθήσει να Τον προκα-

λέσουν να κάνει ή να πει κάτι που θα τους έδινε την ευκαιρία να

Τον καταδικάσουν. Αρκετές φορές είχαν επιχειρήσει να Τον λιθο-

βολήσουν, αλλά Εκείνος είχε αποσυρθεί ήσυχα και Τον είχαν χάσει

από τα μάτια τους.

Τα θαύματα που έκανε το Σάββατο απέβλεπαν στην ανακούφιση

των πασχόντων, αλλά οι Φαρισαίοι προσπάθησαν να Τον καταδι-

κάσουν σαν παραβάτη του Σαββάτου. Επεδίωξαν να ξεσηκώσουν

τους Ηρωδιανούς εναντίον Του. Τον παρουσίασαν ότι σκόπευε να

ιδρύσει μια αντίπαλη βασιλεία και συμβουλεύτηκαν εκείνους πως να

Τον εξοντώσουν. Προκειμένου να θέσουν τους Ρωμαίους εναντίον

Του, παρέστησαν ότι επιζητούσε να ανατρέψει την εξουσία τους.

Είχαν δοκιμάσει κάθε πρόφαση για να Τον σταματήσουν την επιρ-

ροή που ασκούσεστο λαό. Οι προσπάθειες τους μέχρι τότε είχαν

αποτύχει. Τα πλήθη ήταν μάρτυρες των έργων της ευσπλαχνίας

Του και άκουγαν την αγνή και άγια διδασκαλία Του, γνωρίζοντας

ότι τα έργα και τα λόγια αυτά δεν μπορούσαν να αποδοθούν σε

ένα παραβάτη του Σαββάτου ή σε ένα βλάσφημο. Ακόμη και οι α-

ξιωματικοί που είχαν σταλεί από τους Φαρισαίους, επηρεάστηκαν

τόσο από τα λόγια Του που δεν τόλμησαν να βάλουν χέρι επάνω

Του. Στην απελπισία τους οι Ιουδαίοι εξέδωσαν τελικά ένα διάταγ- [508]
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μα που τόνιζε ότι όποιος ομολογούσε ότι πίστευε στον Ιησού δεν

θα γίνονταν δεκτός από το σώμα της συναγωγής.

΄Ετσι όταν οι ιερείς, οι άρχοντες και οι πρεσβύτεροι συγκεν-

τρώθηκαν για να συσκεφτούν, πήραν την αμετάκλητη απόφαση να

κατασιγάσουν Εκείνον που έκανε αξιοθαύμαστα έργα ώστε όλοι

να μένουν κατάπληκτοι. Οι Φαρισαίοι και οι Σαδδουκαίοι βρέθηκαν

τώρα περισσότερο ενωμένοι μεταξύ τους παρά ποτέ στο παρελθόν.

Διαιρημένοι μέχρι τότε, έγιναν ένα στην κοινή τους αντίδραση κα-

τά του Χριστού. Ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ [από την Αριμαθαία]δεν

είχαν κληθεί σε αυτό επειδή σε προηγούμενα συμβούλια είχαν απο-

τρέψει την καταδίκη του Ιησού. Παρόντες στο συνέδριο ήταν άλλοι

άνδρες με επιρροή που πίστευαν στον Ιησού, αλλά η επιρροή τους

δεν μπόρεσε να επικρατήσει κατά της επιρροής των κακεντρεχών

Φαρισαίων.

Παρόλα αυτά τα μέλη του συμβουλίου δεν ήταν όλα σύμφωνα.

Το Συνέδριο εκείνη την εποχή δεν αποτελούσε νομική συνέλευ-

ση. Μόλις που η υπόσταση του ήταν ανεκτή. Μερικά από τα μέλη

αμφισβητούσαν αν ήταν φρόνιμο να θανατώσουν το Χριστό. Φο-

βόντουσαν ότι αυτό θα ξεσήκωνε το λαό σε ανταρσία και θα έκανε

τους Ρωμαίους να αρνηθούν στο εξής ορισμένες δικαιοδοσίες στο

ιερατείο και να αφαιρέσουν από αυτούς τη δύναμη που ασκούσαν.

Τους Σαδδουκαίους ένωνε το μίσος τους κατά του Χριστού, αλλά

ήταν προσεκτικοί στις κινήσεις τους, φοβούμενοι μήπως οι Ρωμαίοι

αφαιρέσουν από αυτούς τα ανώτερά αξιώματα.

Αυτό το συμβούλιο είχε δημιουργηθεί για να καταστρώσει το

θάνατο του Χριστού. Σε αυτό ήταν παρών και ο Μάρτυρας που

άκουσε τα αλαζονικά λόγια του Ναβουχοδονόσορ, παρακολούθησε

το ειδωλολατρικό συμπόσιο του Βαλτάσαρ και διαπίστωσε αυτο-

προσώπως τα αποτελέσματα των λόγων του Χριστού στη Ναζα-

ρέτ, όταν ανήγγειλε ότι Αυτός ήταν ο Κεχρισμένος. Ο Μάρτυρας

προσπαθούσε να κάνει τους άρχοντες να καταλάβουν πόσο μεγάλη

σημασία είχε αυτό που πήγαιναν να κάνουν. Γεγονότα από τη ζωή

του Χριστού παρουσιάστηκαν μπροστά τους με τέτοια γλαφυρότη-

τα που τους αναστάτωσαν. Θυμήθηκαν τη σκηνή στο ναό όταν ο

Ιησούς, δωδεκάχρονο τότε παιδί, στάθηκε μπροστά στους μορφω-

μένους νομοδιδασκάλους, υποβάλλοντάς τους ερωτήσεις που τους

έκαναν να θαυμάσουν. Το πρόσφατα θαύμα που είχε γίνει, μαρτυ-

ρούσε ότι ο Ιησούς δεν ήταν άλλος παρά ο Υιός του Θεού. Στη
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διάνοιά τους έλαμψαν με την πραγματική σημασία τα κείμενα της [509]

Παλαιός Διαθήκης που αφορούσαν το Χριστό. Συγχυσμένοι και

ταραγμένοι, οι άρχοντες διερωτήθηκαν: «Τι κάμνομεν·» Το συμβο-

ύλιο διαιρέθηκε. Κάτω από την επιρροή του Αγίου Πνεύματος, οι

ιερείς και οι άρχοντες δεν μπορούσαν να βγάλουν από τη σκέψη

τους την εντύπωση ότι ήταν θεομάχοι.

΄Οταν η σύγχυση έφτασε στο κατακόρυφο, σηκώθηκε από τη

θέση του ο αρχιερέας Καϊάφας. Ο Καϊάφας ήταν υπερήφανος και

σκληρός άνθρωπος, αγέρωχος και μισαλλόδοξος. Ανάμεσα στους

πλησιέστερους συγγενείς του υπήρχαν Σαδδουκαίοι, υπερήφανοι,

αναίσχυντοι, χωρίς ηθική υπόσταση, φιλόδοξοι και σκληροί, χα-

ρακτηριστικά που τα έκρυβαν κάτω από ένα κάλυμμα προσποιητής

δικαιοσύνης. Ο Καϊάφας είχε μελετήσει τις προφητείες και παρόλο

που αγνοούσε την πραγματική τους σημασία, μίλησε με μεγάλη

αυθεντία και βεβαιότητα: «Σείς δεν εξεύρετε τίποτε ουδέ συλλο-

γίζεσθε ότι μας συμφέρει να αποθάνη είς άνθρωπος υπέρ του λαού,

και να μη απολεσθή όλον το έθνος.» Ακόμη και αν ο Ιησούς ήταν

αθώος έπρεπε να φύγει από τη μέση, επέμενε ο αρχιερέας. ΄Ηταν

ένας ταραξίας που τραβούσε το λαό κοντά Του, εξασθενώντας την

εξουσία των αρχόντων. Αυτός ήταν ένας μόνο και ήταν προτιμότερο

να πεθάνει Εκείνος, παρά να αδυνατήσει η εξουσία των αρχόντων.

Αν ο λαός έχανε την εμπιστοσύνη του στους αρχηγούς του, η ε-

θνική δύναμη θα χάνονταν. Ο Καϊάφας επέμενε ότι μετά από αυτό

το θαύμα πιθανόν οι οπαδοί του Ιησού να σήκωναν επανάσταση. Ο

Καϊάφας συνέχισε, λέγοντας: «Τότε θα έρχονταν οι Ρωμαίοιγια να

κλείσουν το ναό μας, να καταργήσουν τους νόμους μας και να κα-

ταστρέψουν το έθνος μας. Τι αξία έχει η ζωή αυτού του Γαλιλαίου

σε σύγκριση με τη ζωή του έθνους· Αν πρόκειται Αυτός να στα-

θεί εμπόδιο στην ευημερία του λαού του Ισραήλ, δεν θεωρείται ότι

προσφέρουμε υπηρεσία στο Θεό απομακρύνοντας Τον· Καλύτερα

να χαθεί ένας άνθρωπος παρά να καταστραφεί ολόκληρο το έθνος.»

Δηλώνοντας ότι ένας άνθρωπος έπρεπε να πεθάνει για το έθνος,

ο Καϊάφας έδειξε ότι είχε κάποια γνώση των προφητειών αν και

αυτή ήταν πολύ περιορισμένη. Ο Ιωάννης στην αφήγηση αυτής της

σκηνής ανατρέχει στην προφητεία και την παρουσιάζει σε όλο το

πλάτος και βάθος της σημασίας της. Λέει: «Και ουχί μόνον υπέρ

του έθνους, αλλά και δια να συνάξη εις έν τα τέκνα του Θεού τα
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διεσκορπισμένα.» Πόσο τυφλά ο υπεροπτικός Καϊάφας αναγνώρισε

την αποστολή του Σωτήρα![510]

Στα χείλη του Καϊάφα αυτή η πολυτιμότατη αλήθεια μετατράπη-

κε σε ψέμα. Η τακτική που πρότεινε βασιζόταν σε μια αρχή παρμένη

από την ειδωλολατρία. Μεταξύ των ειδωλολατρών, η αμυδρότερη

συναίσθηση ότι κάποιος έπρεπε να πεθάνει για το καλό της φυλής,

είχε καταλήξει στην προσφορά των ανθρωποθυσιών. ΄Ετσι ο Κα-

ϊάφας πρότεινε τη θυσία του Χριστού για να σωθεί το ένοχο έθνος,

όχι από τις παραβάσεις του αλλά μέσα στις παραβάσεις του, για να

εξακολουθήσει να αμαρτάνει. Με αυτό το συλλογισμό του σκέφτη-

κε να σιγήσει τις διαμαρτυρίες εκείνων που θα τολμούσαν να πουν

ότι δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμη καμία αιτία άξια θανάτου για τον

Ιησού.

Σε αυτό το συμβούλιο οι εχθροί του Χριστού είχαν αισθανθεί

ζωηρές τύψεις. Το ΄Αγιο Πνεύμα είχε φωτίσει τη σκέψη τους, αλλά

ο Σατανάς αγωνίστηκε για να κυριαρχήσει σε αυτή. Τους υπεν-

θύμισε τις δυσάρεστες συνέπειες που είχαν υποστεί εξαιτίας του

Χριστού. Πόσο λίγο είχε εκτιμήσει ο Χριστός τη δικαιοσύνη τους

παρουσιάζοντας μιακατά πολύ ανώτερη δικαιοσύνη που έπρεπε να

κατέχουν όλοι αν ήθελαν να είναι τέκνα του Θεού. Αψηφώντας

τους τύπους και τις τελετουργίες τους, ενθάρρυνε τους αμαρτωλο-

ύς να πηγαίνουν κατευθείαν στο Θεό σαν σε ευσπλαχνικό Πατέρα

και να Του γνωστοποιούν τις ανάγκες τους. ΄Ετσι, κατά τη γνώμη

τους, είχε καταργήσει το ιερατείο. Είχε αρνηθεί να αναγνωρίσει

τη θεολογία των ραβινικών σχολείων. Είχε ξεσκεπάσει την κακή

διαγωγή των ιερέων και είχε ζημιώσει ανεπανόρθωτα την επιρροή

τους. Είχε βλάψει την εφαρμογή των αποφθεγμάτων και των πα-

ραδόσεών τους, δηλώνοντας ότι παρόλο που εφάρμοζαν αυστηρά

τον τελετουργικό νόμο, ακύρωναν ουσιαστικά το νόμο του Θεού.

Ο Σατανάς τους τα υπενθύμισε όλα αυτά.

Ο Σατανάς τους υπαγόρευσε να φονεύσουν το Χριστό προκει-

μένου να διατηρήσουν την εξουσία τους. Αυτή τη συμβουλή ακο-

λούθησαν. Το γεγονός ότι μπορούσαν να χάσουν την πρόσκαιρη

δύναμη που ασκούσαν, σκέφτηκαν ότι ήταν αρκετή αιτιολογία για

να πάρουν κάποια απόφαση. Με εξαίρεση μερικών που δεν τολμο-

ύσαν να εκφράσουν τη γνώμη τους, το Συνέδριο δέχτηκε τα λόγια

του Καϊάφα σαν λόγια του Θεού. Το συμβούλιο ανέπνευσε. Η δια-

φωνία σταμάτησε. Αποφάσισαν να θανατώσουν το Χριστό με την
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πρώτη ευκαιρία. Απορρίπτοντας την απόδειξη της θεότητας του Ι-

ησού, οι ιερείς και οι άρχοντες φυλακίστηκαν μόνοι τους μέσα σε

ένα αδιαπέραστο σκοτάδι. Είχαν παραδοθεί εντελώς στην επιρροή

του Σατανά που θα τους γκρέμιζε στο βάραθρο της αιώνιας κα- [511]

ταστροφής. Τόσο μεγάλη ήταν η αυταπάτη τους που ένοιωθαν ευ-

χαριστημένοι από τον εαυτό τους. ΄Εβλεπαν τον εαυτό τους σαν

πατριώτες οι οποίοι επιζητούσαν τη σωτηρία του έθνους.

Παρόλα αυτά το Συνέδριο είχε έντονους φόβους για την λήψη

δραστήριων μέτρων κατά του Ιησού, υπό το φόβο μη εξοργιστεί

ο λαός και η βία που σχεδίαζαν για Αυτόν στραφεί τότε εναντίον

τους. Για αυτό το λόγο το συμβούλιο ανέβαλε την άμεση εκτέλεση

της απόφασης που είχε λάβει. Ο Σωτήρας κατάλαβε τη συνωμοσία

των ιερέων. Γνώριζε ότι αδημονούσαν να Τον βγάλουν από τη μέση

και ότι ο σκοπός τους σύντομα θα εκπληρώνονταν. Αλλά ο ΄Ιδιος

δεν έπρεπε να επιταχύνει την κρίση και για αυτό απομακρύνθηκε

από την περιοχή εκείνη, παίρνοντας και τους μαθητές μαζί Του.

Με το παράδειγμά Του ο Ιησούς τόνισε για μια ακόμη φορά την

οδηγία που είχε δώσει στους μαθητές Του: «΄Οταν σας διώκωσιν

εν τη πόλει ταύτη, φεύγετε εις την άλλην.» (Ματθ. 10:23.) Υπήρχε

ένας απέραντος αγρός που μπορούσαν να εργαστούν για τη σωτηρία

των ψυχών και αν υπήρχε ανάγκη να δείξουν την πιστότητά τους

σε Αυτόν, οι δούλοι του Κυρίου δεν έπρεπε να ριψοκινδυνέψουν τη

ζωή τους.

Ο Ιησούς είχε προσφέρει στο σημείο αυτό τρία χρόνια υπηρε-

σίας στον κόσμο. Το παράδειγμά Του της αυταπάρνησης και της

ανιδιοτελούς αγαθοεργίας ήταν μπροστά τους. Η αγνή, υπομονη-

τική και αφοσιωμένη ζωή Του ήταν γνωστή σε όλους. ΄Ομως, η

σύντομη αυτή περίοδος των τριών ετών ήταν όλο το διάστημα που

μπορούσε ο κόσμος να ανεχτεί την παρουσία του Λυτρωτή του.

Η ζωή Του υπήρξε ζωή διωγμών και ύβρεων. Κατατρεγμένος

από τη Βηθλεέμ από ένα ζηλόφθονο βασιλιά, απορημένος από τους

δικούς Του στη Ναζαρέτ, καταδικασμένος σε θάνατο χωρίς αιτία

στην Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς με τους λίγους πιστούς οπαδούς Του

βρήκε προσωρινό καταφύγιο σε μια ξένη πόλη. Εκείνος που πάντο-

τε συγκινείται πάντα από τον ανθρώπινο πόνο, που θεράπευε τους

ασθενείς, που έδινε το φώς στους τυφλούς, την ακοή στους κω-

φούς, τη λαλιά στους βωβούς, που έτρεφε τους πεινασμένους και

παρηγορούσε τους πονεμένους, διώχθηκε από τους ανθρώπους για
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τους οποίους είχε εργαστεί με σκοπό να τους σώσει. Εκείνος που

περπάτησε πάνω στα αγριεμένα κύματα και με ένα Του λόγο σίγησε

το μανιασμένο βρόγχο τους, Εκείνος που έδιωξε τα δαιμόνια τα ο-

ποία Τον ανεγνώριζαν σαν Υιό του Θεού, που τάραξε τον ύπνο του

θανάτου, που μάγεψε χιλιάδες ανθρώπους με τα σοφά Του λόγια,

δεν μπόρεσε να αγγίξει τις καρδιές εκείνων που τυφλωμένοι από[512]

την προκατάληψη και το μίσος, απέρριψαν πεισματικά το φως.
[513]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 20:20-28,

Μάρκ. 10:32-45, Λουκ. 18:31-34.

Η εποχή του Πάσχα πλησίαζε και ο Ιησούς κατευθύνθηκε πάλι

προς την Ιερουσαλήμ. Στην καρδιά Του ένοιωθε τη γαλήνη της

τέλειας σύμπνοιας με το θέλημα του Πατέρα και βάδιζε πρόθυμα

προς τον τόπο της θυσίας. ΄Ενα αίσθημα μυστηρίου, αμφιβολίας και

φόβου κατέλαβε τους μαθητές. «Ο Ιησούς προπορεύετο αυτών, και

εθαύμαζον, και ακολουθούντες εφοβούντο.»

Πάλι Ο Ιησούς κάλεσε πάλι τους δώδεκα γύρω Του και σα-

φέστερα από ποτέ άλλοτε τους μίλησε για την προδοσία και για

τα πάθη Του. «Ιδού,» τους είπε, «αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και

θέλουσιν εκτελεσθή πάντα τα γεγραμμένα δια των προφητών εις

τον Υιόν του ανθρώπουδιότι θέλει παραδοθή εις τα έθνη, και θέλει

εμπαιχθή, και υβρισθήκαι μαστιγώσαντες θέλουσι θανατώσει Αυ-

τόν, και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθή. Και αυτοί δεν εννόησαν

ουδέν εκ τούτων και ήτο ο λόγος ούτος κεκρυμμένος απ” αυτών,
και δεν εννόουν τα λεγάμενα.»

Μόλις προ ολίγου δεν είχαν διακηρύξει παντού, «Επλησίασεν

η βασιλεία των ουρανών·» Ο ΄Ιδιος ο Χριστός δεν είχε υποσχεθεί

ότι πολλοί θα κάθονταν με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ

στη βασιλεία του Θεού· Δεν είχε υποσχεθεί σε αυτούς που τα εγ-

κατέλειψαν όλα για χάρη Του εκατονταπλάσιες ευλογίες σε αυτή

τη ζωή και συμμετοχή στη βασιλεία Του, καθισμένοι δηλαδή σε

θρόνους κρίνοντας τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ· Τώρα τους είχε

πειακόμη όλα όσα έγραψαν οι προφήτες για Αυτόν και θα εκπλη-

ρώνονταν. Δεν είχαν προαγγείλει οι προφήτες τη δόξα της βασι-

λείας του Μεσσία· Κάνοντας αυτούς τους συλλογισμούς, τα λόγια

Του για προδοσία, κατατρεγμό και θάνατο τους φαίνονταν αόρι-

στα και σκοτεινά. ΄Οσο μεγάλες δυσκολίες και αν μεσολαβούσαν,

εκείνοι πίστευαν στην άμεση εγκαθίδρυση της βασιλείας. [514]

547
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Ο Ιωάννης, ο γιος του Ζεβεδαίου, ήταν ένας από τους δύο

πρώτους μαθητές που ακολούθησαν τον Ιησού. Αυτός και ο αδελ-

φός του ο Ιάκωβος ανήκαν στην πρώτη ομάδα που είχαν αφήσει τα

πάντα για να Τον υπηρετήσουν. Με χαρά είχαν εγκαταλείψει φίλους

και οικογένεια για να είναι μαζί Του. Είχαν περπατήσει και είχαν

μιλήσει μαζί Του. Μαζί Του ήταν στην ησυχία του σπιτιού, μαζί

και στις δημόσιες συγκεντρώσεις. Είχε καθησυχάσει τους φόβους

τους, τους είχε ελευθερώσει από κινδύνους, τους είχε ανακουφίσει

από βάσανα, τους είχε παρηγορήσει στη λύπη τους και τους είχε

διδάξει με υπομονή και τρυφερότητα ώστε οι καρδιές τους να φα-

ίνονταν ενωμένες μαζί Του. Με όλη τη θέρμη της αγάπης τους επι-

θυμούσαν να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στη βασιλεία Του. Σε κάθε

παρουσιαζόμενη ευκαιρία ο Ιωάννης κάθονταν δίπλα στο Σωτήρα

και ο Ιάκωβος επιθυμούσε να τιμηθεί και αυτός με μια παρόμοια

στενή σχέση μαζί Του.

Η μητέρα τους ήταν ακόλουθος του Χριστού και Τον είχε ε-

ξυπηρετήσει στις ανάγκες Του ξοδεύοντας από τα υπάρχοντά της.

Με μητρική αγάπη και φιλοδοξία για τους γιούς της, λαχταρούσε

να τους δει να τιμηθούν με την ανώτερη θέση στη νέα βασιλεία.

Για αυτό το λόγο τους ενθάρρυνε να υποβάλουν το αίτημά τους.

Μητέρα και γιοί παρουσιάσθηκαν μαζί στον Ιησού ζητώντας

Του να εκπληρώσει την παράκλησή τους που τόσο βαθιά υπέθαλπαν

στις καρδιές τους.

«Τι θέλετε να κάμω εις εσάς·» τους ρώτησε ο Χριστός.

Η μητέρα απάντησε: «Ειπέ να καθίσωσιν ούτοι οι δύο υιοί μου,

είς εκ δεξιών Σου, και είς εξ αριστερών, εν τη βασιλεία Σου.»

Στοργικά ο Ιησούς υπομένει χωρίς να τους επιπλήξει για την

εγωιστική τους απαίτηση να προτιμηθούν από τους αδελφούς τους.

Διαβάζει την καρδιά τους και γνωρίζει τη βαθιά τους αφοσίωση

σε Αυτόν. Η αγάπη τους δεν είναι απλώς ανθρώπινη συμπάθεια.

Αν και μολυσμένοι από γήινες ανθρώπινεςσυνήθειες της, απορρέει

αγάπη από την πηγή της δικής Του λυτρωτικής αγάπης. Δεν τους

επιπλήττει, αλλά προσδίδει μεγαλύτερο βάθος και αγνότητα στην

αγάπη τους. Τους είπε: «Δεν εξεύρετε τι ζητείτε δύνασθε να πίητε

το ποτήριον, το οποίον Εγώ μέλλω να πίω, και να βαπτισθήτε το

βάπτισμα, το οποίον Εγώ βαπτίζομαι·» Θυμήθηκαν τα μυστηριώδη

λόγια Του που έδειχναν τη δίκη και τα πάθη Του. Απάντησαν όμως

με πεποίθηση: «Δυνάμεθα» Θα το θεωρούσαν τη μεγαλύτερη τιμή
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να αποδείξουν την αφοσίωσή τους συμμεριζόμενοι όλα τα παθήματα

του Κυρίου τους. [515]

«Το μέν ποτήριόν Μου θέλετε πιει, και το βάπτισμα, το οπο-

ίον Εγώ βαπτίζομαι, θέλετε βαπτισθη,» τους είπε, εννοώντας ότι

μπροστά Του αντί για το θρόνο, διαγράφονταν ο σταυρός με δύο

κακοποιούς δεξιά και αριστερά Του για συντρόφους. Ο Ιωάννης

και ο Ιάκωβος θα συμμετείχαν στα πάθη του Κυρίου τους. Ο ένας

θα πέθαινε πρώτος από τους δώδεκα με αποκεφαλισμό. Ο άλλος θα

υπέμεινε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το μόχθο,την αισχύνη και

τον κατατρεγμό από όλους.

«Το να καθίσητε όμως εκ δεξιών Μου και εξ αριστερών Μου,»

συνέχισε ο Ιησούς, «δεν είναι Εμού να δώσω, ειμή εις όσους είναι

ητοιμασμένον υπό του Πατρός Μου.» Στη βασιλεία του Θεού οι

θέσεις δεν παίρνονται με χατίρια. Δεν κερδίζονται ούτε αποκτούνται

με αυθαίρετη κατανομή. Είναι το αποτέλεσμα του χαρακτήρα.

Το διάδημα και ο θρόνος είναι τα τεκμήρια ότι ο άνθρωπος

κατόρθωσε να φτάσει σε μια καθορισμένη κατάσταση. Είναι τα τε-

κμήρια της νίκης κατά του εγώ με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού

Χριστού.

Πολύ αργότερα, όταν οι μαθητές κατανόησαν το Χριστό και

συμμερίστηκαν τα πάθη Του, ο Κύριος απεκάλυψε στον Ιωάννη τις

προϋποθέσεις που οδηγούν πιο κοντά στη βασιλεία Του. «΄Οστις

νικά,» λέει ο Χριστός, «θέλω δώσει εις αυτόν να καθίση μετ” Ε-
μού εν τω θρόνω Μου, καθώς και Εγώ ενίκησα, και εκάθισα μετά

του Πατρός Μου εν τω θρόνω Αυτού.» «΄Οστις νικά, θέλω κάμει

αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού Μου και δεν θέλει εξέλθει

έξω και θέλω γράψει επ” αυτόν το όνομα του Θεού Μου και το
όνομά Μου το νέον.» (Αποκ. 3:21, 12.) Και ο απόστολος Παύλος

έγραψετο ίδιο: «Διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδή, και ο καιρός της

αναχωρήσεώς μου έφθασε. Τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθην, τον

δρόμον ετελείωσα, την πίστιν διετήρησα του λοιπού μένει εις εμέ ο

της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μοι αποδώσει

εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος Κριτής.» (Β” Τιμ. 4:6-8.)
Εκείνος που θα βρεθεί πλησιέστερα στο Χριστό θα είναι εκείνος

που είχε εμποτιστεί βαθύτερα στη Γή από το πνεύμα της αυτοθυσια-

ζόμενης αγάπης Του. Η αγάπη αυτή «δεν αυθαδιάζει, δεν επαίρεται

. . . δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κα-

κόν» (Λ” Κορ. 13:4, 5,) μιας αγάπη που παρακινεί το μαθητή, όπως
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παρακίνησε τον Κύριό μας, να τα απαρνηθεί όλα, να ζήσει, να ερ-

γαστεί και να υποστεί θυσίες ακόμη και το θάνατο, για τη σωτηρία

της ανθρωπότητας. Αυτό το πνεύμα είχε εκδηλωθεί στη ζωή του

Παύλου ο οποίος είπε: «Το ζήν εις εμέ είναι ο Χρι στός,» επειδή η[516]

ζωή του φανέρωνε το Χριστό στους ανθρώπους «και το αποθανείν

κέρδος» — κέρδος για το Χριστό. Ο ίδιος ο θάνατος θα έδειχνε τη

δύναμη της χάρης Του και θα συγκέντρωνε ψυχές γύρω Του. Στο

προηγούμενο εδάφιο λέει: «Τώρα θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν

τω σώματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου.» Φιλιπ 1:21, 20.

΄Οταν οι δέκα άκουσαν το αίτημα του Ιακώβου και του Ιωάννη,

δυσαρεστήθηκαν πολύ. Η ανώτερη θέση στη βασιλεία ήταν αυτό

ακριβώς που αναζητούσε ο καθένας τους για τον εαυτό του. Στο

σημείο αυτό θύμωσαν, νομίζοντας ότι οι δύο μαθητές είχαν επιτύχει

το σκοπό τους εις βάρος τους.

Ο ανταγωνισμός για την πρωτοκαθεδρία πήγαινε να ξαναρχίσει,

οπότε ο Ιησούς κάλεσε κοντά Του τους αγανακτισμένους μαθητές

Του και τους είπε: «Εξεύρετε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυ-

ριεύουσιν αυτά και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτά ούτω όμως

δεν θέλει είσθαι εν υμίν αλλά όστις θέλει να γίνη μέγας εν υμίν, ας

είναι υπηρέτης υμών»

Στα κοσμικά καθεστώτα η θέση ισοδυναμούσε με τη μεγαλο-

ποίηση του ατόμου. Υποτίθεται ότι ο διοικούμενος λαός υπήρχε

για το όφελος της διοικούσας αρχής. Η επιρροή, τα πλούτη, και

η μόρφωση ήταν τα μεγάλα μέσα που χρησιμοποιούσαν οι αρχη-

γοί για να επιβληθούν στις μάζες. Οι ανώτερες τάξεις υφίσταντο

να σκέπτονται, να αποφασίζουν, να απολαμβάνουν και να διοικούν.

Οι κατώτερες τάξεις να υπακούουν και να υπηρετούν. Η θρησκεία,

όπως και όλα τα άλλα, ήταν ζήτημα εξουσίας. Ο λαός ήταν υπο-

χρεωμένος να πιστεύει και να εφαρμόζει ότι διέταζαν οι ανώτεροι.

Το δικαίωμα του ανθρώπου να σκέπτεται και να αποφασίζει σαν

άνθρωπος για τον εαυτό του, δεν αναγνωρίζονταν καθόλου.

Ο Χριστός εγκαθίδρυσε μια βασιλεία με διαφορετικές αρχές.

Καλούσε τους ανθρώπους όχι για να εξουσιάσουν, αλλά για να

υπηρετούν. ΄Ετσι, οι δυνατοί να βαστάζουν τις αδυναμίες των αδυ-

νάτων. Η δύναμη, η θέση, τα ταλέντα, η μόρφωση, δημιουργούσαν

στους κατόχους τους μια μεγαλύτερη υποχρέωση να υπηρετούν

τους συνανθρώπους τους. Ακόμη και για τον υποδεέστερο μαθητή

του Χριστού λέγεται ότι: «Τα πάντα είναι δια σας» (Β” Κορ. 4.15.)
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«Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε δια να υπηρετηθή, αλλά δια

να υπηρετήση, και να δώση την ζωήν Αυτού λύτρον αντί πολλών.»

Βρισκόμενος μεταξύ των μαθητών Του, ο Χριστός ήταν με όλη τη

σημασία της λέξης εκείνος που φρόντιζε για όλα, που σήκωνε όλα

τα βάρη. Συμμερίζονταν τη φτώχεια τους, εξασκούσε την αυταπάρ-

νηση για χάρη τους, πήγαινε πριν από αυτούς για να προλειαίνει το [517]

έδαφος. Πολύ σύντομα θα ολοκλήρωνε το έργο Του πάνω στη Γή,

προσφέροντας και τη ζωή Του. Οι αρχές βάση των οποίων ενερ-

γούσε ο Χριστός πρέπει να υποκινούν τα μέλη της εκκλησίας που

αποτελούν το σώμα Του. Το σχέδιο και το θεμέλιο της σωτηρίας

είναι η αγάπη. Στη βασιλεία του Χριστού μεγαλύτεροι είναι εκείνοι

που ακολουθούν το παράδειγμά Του και ενεργούν σαν ποιμένες του

ποιμνίου Του.

Τα λόγια του Παύλου αποκαλύπτουν την πραγματική μεγαλο-

πρέπεια και την τιμή της χριστιανικής ζωής: «Διότι ελεύθερος ών

πάντων, εις πάντας εδούλωσα εμαυτόν,» «μή ζητών το ιδικόν μου

συμφέρον, αλλά το των πολλών δια να σωθώσι.» (Α” Κορ. 9.΄Ι9,
10:33.)

Σε ζητήματα συνείδησης, η ψυχή πρέπει να αφήνεται ελεύθερη.

Κανείς δεν πρέπει να ελέγχει τη σκέψη του άλλου ή να υπαγορε-

ύει το καθήκον του. Ο Θεός χορηγεί σε κάθε άνθρωπο ελευθερία

σκέψης και εφαρμογής των προσωπικών του πεποιθήσεων. «΄Αρα

λοιπόν έκαστος ημών περί εαυτού θέλει δώσει λόγον εις τον Θεόν.»

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να συγχωνευθεί με την ατομικότητα

κάποιου άλλου. ΄Οταν είναι ζήτημα αρχών, «ας είναι έκαστος πεπλη-

ροφορημένος εις τον ίδιον αυτού νούν.» (Ρωμ. 14:12, 5.) Στη βα-

σιλεία του Χριστού δεν υπάρχει δεσποτική καταδυνάστευση, ούτε

εξαναγκαστική συμπεριφορά. Οι άγγελοι του Ουρανού δεν έρχον-

ται στη Γή για να δεσπόζουν και να απαιτούν υποταγή. Βρίσκονται

δίπλα μας για να συνεργάζονται σαν κήρυκες της ευσπλαχνίας μαζί

με τους ανθρώπους για την εξύψωση της ανθρωπότητας.

Οι αρχές και τα λόγια της διδασκαλίας του Σωτήρα χαράχτηκαν

στη μνήμη του μαθητή της αγάπης με όλη τη θεϊκή τους ομορφιά.

Μέχρι τις τελευταίες του μέρες το βάρος της μαρτυρίας του Ιωάν-

νη για τις εκκλησίες ήταν: «Αύτη είναι η παραγγελία την οποίαν

ηκούσατε απ” αρχής, να αγαπώμεν αλλήλους. ... Εκ τούτου γνω-
ρίζομεν την αγάπην ότι Εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν Αυτού έβαλε
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και ημείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλωμεν τας ψυχάς

ημών.» (Α” Ιωάν. 3:11, 16.)
Αυτό ήταν το πνεύμα που επικρατούσε στην πρώτη χριστια-

νική εκκλησία. Μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος «του

πλήθους των πιστών η καρδία και η ψυχή ήτο μία και ουδέ είς έλεγε

ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα

κοινά.» «Ουδέ ήτο τις μεταξύ αυτών ενδεής.» «Και μετά δυνάμε-

ως μεγάλης απέδιδον οι απόστολοι την μαρτυρίαν της αναστάσεως[518]

του Κυρίου Ιησού και χάρις μεγάλη ήτο επί πάνταςαυτούς.» (Πράξ.

4:32, 34, 33.)[519]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Λουκ. 19:1-10.

Κατευθυνόμενος προς τα Ιεροσόλυμα, ο Ιησούς «εισελθών δι-

ήρχετο την Ιεριχώ.» Απέχοντας μόλις λίγα χιλιόμετρα από τον Ιορ-

δάνη, στη δυτική πλευρά της κοιλάδας που κατέληγε σε μια με-

γάλη πεδιάδα, η πόλη φάνταζε πλαισιωμένη από τροπική, οργιώδη

βλάστηση. Με τα φοινικόδεντρα και τους πλούσιους κήπους που

ποτίζονταν από τρεχούμενα νερά, έλαμπε σαν σμαράγδι, πλαισιω-

μένη από βραχώδεις λόφους και ερημικά φαράγγια που χώριζαν την

Ιερουσαλήμ από την πεδινή αυτή πόλη.

Πολλά καραβάνια πηγαίνοντας για τη γιορτή περνούσαν από

την Ιεριχώ. Ο ερχομός τους ήταν πάντοτε μια χαρούμενη περίοδος,

αλλά τώρα ο λαός διακατέχονταν από ένα ζωηρότερο ενδιαφέρον.

Είχε γίνει γνωστό ότι ο Γαλιλαίος δάσκαλος ο οποίος πριν λίγο

καιρό είχε αναστήσει το Λάζαρο, βρίσκονταν ανάμεσα στο πλήθος.

Παρόλο που κυκλοφορούσαν ψίθυροι για τη σκευωρία των ιερέων,

τα πλήθη περίμεναν ανυπόμονα να Τον τιμήσουν.

Η Ιεριχώ ήταν μια από τις πόλεις που παλαιότερα είχαν ξεχω-

ρίσει για τους ιερείς. ΄Ετσι, πολλοί ιερείς κατοικούσαν εκείαυτή την

εποχή. Η πόλη είχε επίσης ένα πληθυσμό εντελώς διαφορετικού

χαρακτήρα. ΄Ηταν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο και βρίσκονταν ε-

κεί Ρωμαίοι αξιωματικοί, στρατιώτες καθώς και ξένοι από διάφορα

μέρη.Οι εισπράξεις των φόρων έκαναν την πόλη τόπο διαμονής για

πολλούς τελώνες.

Ο αρχιτελώνης Ζακχαίος ήταν Ιουδαίος, μισούμενος από τους

συμπολίτες του. Το αξίωμα και τα πλούτη του ήταν οι απολαβές

ενός επαγγέλματος που οι άνθρωποι απεχθάνονταν και το θεω-

ρούσαν σαν ένα συνώνυμο της αδικίας και του εκβιασμού. ΄Ομως

ο πλούσιος αρχιτελώνης δεν ήταν τόσο σκληρός όσο φαίνονταν.

Κάτω από τη φαινομενική του κοσμικότητα και υπερηφάνεια υπήρ-

χε μια καρδιά επιδεκτική στη θεϊκή επιρροή. Ο Ζακχαίος είχε ακο-

ύσει για τον Ιησού. Η φήμη Ενός ο οποίος φέρονταν με καλοσύνη [520]

και ευγένεια προς τις περιφρονημένες τάξεις είχε διαδοθεί παντού.

553
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Στον αρχιτελώνη ξύπνησε η επιθυμία μιας καλύτερης ζωής. Λίγα

μόλις χιλιόμετρα μακριά από την Ιεριχώ, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής

είχε κηρύξει στον Ιορδάνη και ο Ζακχαίος είχε ακούσει την κλήση

για μετάνοια. Οι συμβουλές στους τελώνες, «Μη εισπράττετε πε-

ρισσότερον παρά το διατεταγμένον εις εσάς» (Λουκ. 3:13), παρόλο

που τις είχε αγνοήσει φανερά, του έκαναν όμως εντύπωση. Γνώρι-

ζε τις Γραφές και ήταν σίγουρος ότι τα έργα του δεν ήταν σωστά.

Τώρα, ακούγοντας τα λόγια που όπως διαδίδονταν προέρχονταν α-

πό το Μεγάλο Δάσκαλο, ένιωθε ότι ήταν αμαρτωλός στα μάτια του

Θεού. ΄Ομως αυτά που άκουσε για τον Ιησού γέννησαν την ελπίδα

στην καρδιά του. Η μετάνοια και η μεταρρύθμιση της ζωής ήταν

δυνατές ακόμη και για αυτόν. Μήπως δεν ήταν τελώνης ένας από

τους πιο έμπιστους μαθητές του νέου αυτού Δασκάλου· Ο Ζακχα-

ίος άρχισε αμέσως να εφαρμόζει την πεποίθηση από την οποία είχε

κυριευθεί και να επανορθώνει τις αδικίες έναντι εκείνων που είχε

βλάψει.

΄Ηδη είχε αρχίσει να μεταβάλει τη ζωή του, όταν τα νέα αντήχη-

σαν σε όλη την Ιεριχώ. Ο Ιησούς έμπαινε στην πόλη. Ο Ζακχαίος

ήταν αποφασισμένος να Τον δει. Είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται

πόσο πικροί ήταν οι καρποί της αμαρτίας και πόσο δύσκολο το

μονοπάτι εκείνου που προσπαθεί να επιστρέψει από το δρόμο της

πλάνης. Του ήταν δύσκολο να υποφέρει την παρανόηση, να αντι-

μετωπίζει την καχυποψία και τη δυσπιστία στην προσπάθειά του

να επανορθώσει τα λάθη του. Ο αρχιτελώνης επιθυμούσε να δει τη

μορφή Εκείνου του οποίου τα λόγια του είχαν φέρει ελπίδα στην

καρδιά.

Οι δρόμοι ήταν ασφυκτικά γεμάτοι και ο Ζακχαίος που ήταν

κοντός στο ανάστημα, δεν μπορούσε να δειτίποτε πάνω από τα

κεφάλια των ανθρώπων. Κανείς δεν ήθελε να του κάνει χώρο. ΄Ετσι,

τρέχοντας λίγο πιο μπροστά από τα πλήθη, εκεί που μια μεγάλη

συκομουριά άπλωνε τα κλωνάρια της πάνω στο δρόμο, ο πλούσιος

τελώνης σκαρφάλωσε και κάθισε ανάμεσα στα κλαδιά της. Από εκεί

θα μπορούσε να βλέπει τη συνοδεία όταν θα διάβαινε από κάτω. Το

πλήθος πλησίαζε και καθώς περνούσε από μπροστά του, ο Ζακχαίος

άνοιξε διάπλατα τα μάτια του και πάσχιζε να διακρίνει τη μοναδική

μορφή που επιθυμούσε να δει.

Πάνω από τις θορυβώδεις φωνές των ιερέων και ραβίνων υπό

τις κραυγές της υποδοχής από μέρους του λαού, η ανέκφραστη επι-
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θυμία του αρχιτελώνη μίλησε στην καρδιά του Ιησού. Ξαφνικά, α- [521]

κριβώς κάτω από τη συκομουριά, μια συνοδεία ανθρώπων διακόπτει

την πορεία της. Αυτοί που προηγούνται και αυτοί που ακολουθο-

ύν σταματούν απότομα και Εκείνος του οποίου το βλέμμα φαίνεται

να διαβάζει την ψυχή, κοιτάζει προς τα πάνω. Διερωτώμενος αν ο

άντρας στο δένδρο είναι ψυχικά υγιής, ο τελώνης ακούει τα λόγια:

«Ζακχαίε, κατάβα ταχέως διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν τω οίκω

σου.»

Τα πλήθη κάνουν τόπο και ο Ζακχαίος, περπατώντας σαν να

υπνοβατεί, υποδεικνύει το δρόμο προς το σπίτι του. Οι ραβίνοι πα-

ρακολουθούν συνοφρυωμένοι και γογγύζουν με δυσαρέσκεια και

περιφρόνηση «ότι εις αμαρτωλόν άνθρωπον εισήλθε να καταλύση.»

Ο Ζακχαίος συγκινήθηκε και έμεινε κατάπληκτος και άφωνος

από την αγάπη και την καταδεκτικότητα του Χριστού που έδωσε

σημασία σε αυτόν τον ανάξιο. Τώρα η αγάπη και η αφοσίωση για

τον Κύριό που είχε μόλις ανακαλύψει, αποσφράγισαν τα χείλη του.

Θα έκανε την εξομολόγηση και τη μετάνοιά του μπροστά σε όλους.

Παρουσία του πλήθους, «σταθείς ο Ζακχαίος είπε πρός τον

Κύριον, Ιδού, τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους

πτωχούς και εάν εσυκοφάντησα τινά εις τι, αποδίδω τετραπλούν.

Είπε δε πρός αυτόν ο Ιησούς, ΄Οτι σήμερον έγεινε σωτηρία εις

τον οίκον τούτον, καθότι και αυτός υιός του Αβραάμ είναι.»

Προηγουμένως, το πλούσιο αρχοντόπουλο είχε απομακρυνθεί

από τον Ιησού και οι μαθητές απόρησαν για τα λόγια του Κυρίου

τους: «Πόσον δύσκολον είναι να εισέλθωσιν εις την βασιλείαν του

Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα!» Τότε είχεπει

ο ένας στον άλλον: «Και τις δύναται να σωθή·» Τώρα είχαν την

απόδειξη για την ορθότητα των λόγων του Χριστού ότι «Τα α-

δύνατα παρά ανθρώποις είναι δυνατά παρά τω Θεώ » (Μάρκ. 10:24,

26, Λουκ. 18:27.) Είδαν πως, με τη χάρη του Θεού, ένας πλούσιος

μπορούσε να εισέλθει στη βασιλεία.

Πριναντικρύσει ο Ζακχαίος το πρόσωπο του Χριστού, είχε αρ-

χίσει το έργο που απέδειξε την πραγματική του μετάνοια. Πριν κα-

τηγορηθεί από τους ανθρώπους, είχε ομολογήσει την αμαρτία του.

Είχε υποβληθεί στον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος και είχε αρ-

χίσει να εφαρμόζει τη διδασκαλία των λόγων που είχαν γραφτεί για

τον αρχαίο λαό του Ισραήλ όπως και για μας. Πολλά χρόνια πριν ο

Κύριος είχε πει: «Και αν πτωχεύση ο αδελφός σου και δυστυχήση,
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τότε θέλεις βοηθήσει αυτόν, ως ξένον ή πάροικον, δια να ζήση μετά

σου Μη λάβης παρ” αυτού τόκον, ή πλεονασμόν αλλά φοβού τον[522]

Θεόν σου δια να ζή ο αδελφός σου μετά σου. Το αργύριόν σου

δεν θέλεις δώσει εις αυτόν επί τόκω, και επί πλεονασμό δεν θέλεις

δώσει τας τροφάς σου.» «Και δεν θέλετε δυναστεύσει έκαστος τον

πλησίον αυτού, αλλά θέλεις φοβηθή τον Θεόν σου.» (Λευιτ. 25:35-

37, 17.) Ο ΄Ιδιος ο Χριστός είχε πει αυτά τα λόγια, καλυμμένος από

τη στήλη της νεφέλης. Η πρώτη ανταπόκριση του Ζακχαίου στην

αγάπη του Χριστού εκδηλώθηκε με συμπάθεια στους φτωχούς και

στους πάσχοντες.

Οι τελώνες είχαν σχηματίσει μεταξύ τους μια συνομοσπονδία

για να μπορούν να καταπιέζουν το λαό και να αλληλοϋποστηρίζον-

ται στις εξαπατικές μεθόδους τους. Εκβιάζοντας τον κόσμο δεν

έκαναν τίποτε άλλο παρά να εφαρμόζουν ότι είχε καταντήσει σχε-

δόν παγκόσμια συνήθεια. Ακόμη και οι ιερείς και οι ραβίνοι που

τους περιφρονούσαν, ήταν ένοχοι γιατί και αυτοί πλούτιζαν με α-

νέντιμες πράξεις, υπό το κάλυμμα της ιερής αποστολής τους. Μόλις

ο Ζακχαίος παραδόθηκε στην επιρροή του Αγίου Πνεύματος, εγ-

κατέλειψε κάθε ανέντιμη συνήθεια.

Η μετάνοια δεν είναι ποτέ ειλικρινής αν δεν συνοδεύεται από με-

ταρρύθμιση. Η δικαιοσύνη του Χριστού δεν είναι πανωφόρι για να

καλύψει αμαρτίες που δεν έχουν εξομολογηθεί ούτε έχουν εγκατα-

λειφτεί. Είναι μια αρχή της ζωής που μεταμορφώνει το χαρακτήρα

και ελέγχει τη διαγωγή. Αγιότητα είναι πληρότητα για το Θεό.

Είναι μια ολοκληρωμένη υποταγή της καρδιάς και της ζωής στις

ενοικούσες αρχές του Ουρανού.

Ο Χριστιανός στην επαγγελματική του ζωή πρέπει να παρου-

σιάζει στον κόσμο τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριός μας θα συμ-

περιφέρονταν στην επαγγελματική Του ζωή. Σε κάθε δοσοληψία

του ο Χριστιανός πρέπει να φανερώνει ότι δάσκαλό του έχει το

Θεό. «Αγιασμός εις τον Κύριον» πρέπει να είναι γραμμένο στα

λογιστικά βιβλία και στα κατάστιχα, στις διαπραγματεύσεις, στις

αποδείξεις, στις εισπράξεις και στις συναλλαγές. Εκείνοι που ισχυ-

ρίζονται ότι είναι οπαδοί του Χριστού και συναλλάσσονται με άδικο

τρόπο, δίνουν ψευδή μαρτυρία για το χαρακτήρα του αγίου, του δι-

καίου και του ευσπλαχνικού Θεού. Κάθε μετανοημένος άνθρωπος

θα φανερώσει όπως ο Ζακχαίος, ότι ο Χριστός εισήλθε στην καρ-

διά του με την εγκατάλειψη άδικων συνηθειών που χαρακτήριζαν
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τη μέχρι τότε ζωή του. ΄Οπως ο αρχιτελώνης, ο άνθρωπος αυτός

θα αποδείξει την ειλικρίνεια του, επανορθώνοντας την αδικία. Ο

Κύριος λέει:

«΄Οταν επιστρέψας από της αμαρτίας αυτού, πράξη κρίσιν και

δικαιοσύνην, αποδώση το ενέχυρον ο ασεβής, επιστρέψη το ηρπαγ-

μένον, περιπατή εν τοις διατάγμασι της ζωής, μη πράττων αδικίαν, [523]

θέλει εξάπαντος ζήσει, δεν θέλει αποθάνει πάσαι αι αμαρτίαι αυτο-

ύ, τας οποίας ημάρτησε, δεν θέλουσι πλέον μνημονευθή εις αυτόν

έκαμε κρίσιν και δικαιοσύνην θέλει εξάπαντος ζήσει.» (Ιεζ. 33:14-

16.)

Αν έχουμε βλάψει άλλους με οποιαδήποτε άδικη δοσοληψία, αν

έχουμε εξαπατήσει στο εμπόριο ή έχουμε στερήσει κάποιον έστω

και με νόμιμα μέσα, πρέπει να ομολογήσουμε το σφάλμα μας και

να επανορθώσουμε με τη δύναμη μας. Το σωστό είναι να αποκατα-

στήσουμε όχι μόνο όσα πήραμε, αλλά και όσα θα είχαν αποφέρει

αυτά με την ορθή και συνετή διαχείριση κατά το διάστημα που πα-

ρέμειναν στην κατοχή μας.

Στο Ζακχαίο ο Σωτήρας είπε: «Σήμερον έγεινε σωτηρία εις τον

οίκον τούτον.» Δεν ευλογήθηκε μόνο ο Ζακχαίος αλλά και όλη η

οικογένεια του. Ο Χριστός πήγε στο σπίτι του για να του δώσει

μαθήματα αλήθειας και να διδάξει στην οικογένειά του τα στοιχε-

ία της βασιλείας. Είχαν αποκλειστεί από τη συναγωγή γιατί τους

περιφρονούσαν οι ραβίνοι και οι προσκυνητές. Τώρα όμως έγιναν η

πιο ευνοούμενη οικογένεια στην Ιεριχώ και συγκεντρωμένοι γύρω

από το θεϊκό Δάσκαλο μέσα στο σπίτι τους, άκουγαν να τους α-

πευθύνονται τα λόγια της ζωής.

΄Οταν ο Χριστός γίνεται δεκτός σαν προσωπικός Σωτήρας, τότε

επέρχεται η σωτηρία στην ψυχή. Ο Ζακχαίος είχε δεχτεί τον Ιησού

όχι απλώς σαν περαστικό φιλοξενούμενο στο σπίτι του, αλλά σαν

Εκείνον που θα κατοικούσε στο ναό της ψυχής του. Οι γραμματείς

και Φαρισαίοι τον κατηγορούσαν ως αμαρτωλό, γόγγυζαν κατά του

Χριστού που έγινε φιλοξενούμενος του, αλλά ο Κύριος τον ανε-

γνώρισε σαν γιό του Αβραάμ, επειδή, «οι όντες εκ πίστεως, ούτοι

είναι υιοί του Αβραάμ» (Γαλ. 3:7.) [524]
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ΣΙΜΩΝΑ

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο

Ματθ. 26:6-13, Μάρκ. 14:3-11, Λουκ. 7:36-50,

Ιωάν. 11:55-57, 12:1-11.

Ο Σίμωνας από τη Βηθανία ήταν ένας από τους μαθητές του

Ιησού, ένας από τους λίγους Φαρισαίους που φανερά ενώθηκε με

τους οπαδούς του Χριστού. Αναγνώριζε τον Ιησού σαν δάσκαλο

και ήλπιζε ότι Αυτός θα ήταν ο Μεσσίας. Ωστόσο δεν Τον είχε

δεχθεί σαν Σωτήρα του. Ο χαρακτήρας του δεν είχε μεταβληθεί, οι

αρχές του παρέμειναν οι ίδιες.

Ο Σίμωνας είχε θεραπευτεί από τη λέπρα και αυτό ήταν που τον

είχε προσελκύσει στον Ιησού. Επιθυμούσε να δείξει την ευγνωμο-

σύνη του και στην τελευταία επίσκεψη του Χριστού στη Βηθανία,

έκανε ένα συμπόσιο για το Σωτήρα και τους μαθητές Του. Αυτό

το συμπόσιο συγκέντρωσε πολλούς από τους Ιουδαίους. Την επο-

χή εκείνη επικρατούσε μεγάλη έξαψη στην Ιερουσαλήμ. Ο Χριστός

και ο σκοπός της αποστολής Του είχαν προσελκύσει μεγαλύτερη

προσοχή παρά ποτέ άλλοτε. Εκείνοι που ήρθαν στο συμπόσιο πα-

ρακολουθούσαν από πολύ κοντά τις κινήσεις Του και πολλοί από

αυτούς δεν Τον έβλεπαν με καλό μάτι.

Ο Σωτήρας είχε φτάσει στη Βηθανία, έξι μόνο μέρες πριν από

το Πάσχα και όπως συνήθιζε, αναζήτησε λίγη ξεκούραση στο σπίτι

του Λαζάρου. Τα πλήθη των ταξιδιωτών που περνούσαν από την

πόλη διέδωσαν τα νέα ότι ο Χριστός κατευθύνονταν στην Ιερου-

σαλήμ και ότι θα αναπαύονταν το Σάββατο στη Βηθανία. Μεγάλος

ενθουσιασμός είχε καταλάβει το λαό. Πολλοί συνέρρεαν στη Βηθα-

νία, μερικοί από συμπάθεια προς τον Ιησού και άλλοι από περιέργεια

να δουν εκείνον που είχε αναστηθεί από νεκρός.Πολλοί περίμεναν

να ακούσουν από το Λάζαρο μια θαυμαστή περιγραφή των σκηνών

που αντίκρισε μετά το θάνατό. Παραξενεύτηκαν που δεν τους είπε

τίποτε. Δεν είχε τίποτε να τους πει. Ο[525]
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εμπνευσμένος λόγος διακηρύττει: «Οι νεκροί δεν γνωρίζουσιν ου-

δέν

΄Ετι και η αγάπη αυτών, και το μίσος αυτών, και ο φθόνος αυ-

τών, εχάθη.» (Εκκλ. 9:5, 6.) Ο Λάζαρος είχε μια θαυμάσια μαρτυρία

να δώσει σχετικά με το έργο του Χριστού. Για αυτό το σκοπό είχε

αναστηθεί εκ νεκρών. Με έμφαση και με βεβαιότητα δήλωνε ότι ο

Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού.

Τα νέα που έφεραν πίσω στην Ιερουσαλήμ οι επισκέπτες της

Βηθανίας αύξησαν τη λαϊκήέξαψη. Οι άνθρωποι ανυπομονούσαν να

δουν και να ακούσουν τον Ιησού. ΄Ολοι διερωτώνται αν ο Λάζα-

ρος θα συνόδευε το Χριστό στα Ιεροσόλυμα και αν ο προφήτης

επρόκειτο να στεφτεί βασιλιάς το Πάσχα. Οι ιερείς και οι άρχοντες

έβλεπαν ότι η επιρροή που ασκούσαν στο λαό εξασθενούσε διαρ-

κώς και η μανία τους εναντίον του Χριστού γίνονταν εντονότερη.

Δύσκολα μπορούσαν να περιμένουν την ευκαιρία να Τον βγάλουν

μια για πάντα από το δρόμο τους. Καθώς περνούσε ο καιρός άρ-

χισαν να φοβούνται ότι τελικά μπορεί και να μη ερχόταν στην Ιε-

ρουσαλήμ. Θυμήθηκαν πόσες φορές προηγουμένως είχε ματαιώσει

τα δολοφονικά τους σχέδια και φοβόντουσαν ότι είναι πιθανό να

είχε μαντέψει πάλι τις προθέσεις τους εναντίον Του και να παρέμε-

νε μακριά. Με δυσκολία έκρυβαν την ανησυχία τους και ρωτούσαν

ο ένας τον άλλον: «Τι σας φαίνεται· ΄Οτι δεν θέλει ελθεί εις την

εορτήν·»

Οι ιερείς και οι Φαρισαίοι συγκεντρώθηκαν σε νέο συμβούλιο.

Από την ανάσταση του Λαζάρου και μετά, ο λαός προσκυρώθηκε

τόσο πολύ στο Χριστό που ήταν επικίνδυνο να Τον συλλάβουν στα

φανερά. ΄Ετσι, οι αρχές αποφάσισαν να Τον συλλάβουν κρυφά και

να Τον δικάσουν όσο πιο αθόρυβα γινόταν. ΄Ελπιζαν ότι όταν θα

γνωστοποιούταν η καταδίκη Του, η ταλαντευόμενη παλίρροια της

κοινής γνώμης θα είχε τεθεί με το μέρος τους.

΄Ετσι πρότειναν να εξοντώσουν τον Ιησού. ΄Οσο ζούσε ο Λάζα-

ρος, οι ιερείς και οι ραβίνοι ήξεραν ότι δεν ήταν ασφαλείς. Μόνη

η ύπαρξη του ανθρώπου που ήταν τέσσερες μέρες στον τάφο και

η ανάσταση του με ένα λόγο του Χριστού, αργά ή γρήγορα θα

προκαλούσε αντίδραση. Ο λαός θα εκδικείτο τους αρχηγούς του

αν αφαιρούσαν τη ζωή Εκείνου που έκανε ένα τέτοιο θαύμα. Για

αυτό το λόγο το Συνέδριο αποφάσισε ότι έπρεπε να θανατωθε-

ί και ο Λάζαρος. Σε τέτοιο σημείο οδηγούν τους σκλάβους τους η
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προκατάληψη και ο φθόνος. Το μίσος και η απιστία των Ιουδαίων

αρχηγών είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε ήθελαν να αφαιρέσουν[526]

και τη ζωή εκείνου του οποίου η παντοδυναμία του Θεού απέσπασε

από τον τάφο.

Ενώ η συνωμοσία υφαίνονταν στην Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς και

οι φίλοι Του ήταν καλεσμένοι στο συμπόσιο του Σίμωνα. Στο τρα-

πέζι, ο Σωτήρας κάθονταν έχοντας από το ένα μέρος το Σίμωνα

τον οποίο είχε θεραπεύσει από μια φρικιαστική αρρώστια και από το

άλλο μέρος το Λάζαρο τον οποίο είχε αναστήσει από τον τάφο. Η

Μάρθα περιποιούταν το τραπέζι, ενώ η Μαρία άκουγε με προσοχή

κάθε λέξη που έβγαινε από τα χείλη του Ιησού. ΄Ολος ευσπλαχνία

ο Ιησούς είχε συγχωρήσει τις αμαρτίες της, είχε καλέσει από τον

τάφο τον αγαπημένο της αδελφό και η καρδιά της ξεχείλιζε από

ευγνωμοσύνη. Είχε ακούσει τον Ιησού να μιλάει για τον επικείμενο

θάνατό Του και από βαθιά αγάπη και θλίψη είχε θελήσει να Τον

τιμήσει. Με μεγάλη προσωπική θυσία είχε αγοράσει ένα αλαβάστρι-

νο φιαλίδιο «μύρου νάρδου καθαράς πολυτίμου,» με το οποίο ήθελε

να αλείψει το σώμα Του. Πολλοί έλεγαν ότι σύντομα θα στέφον-

ταν βασιλιάς. Η θλίψη της μεταβλήθηκε σε χαρά και λαχταρούσε

να γίνει η πρώτη που θα τιμούσε τον Κύριό της. Σπάζοντας το

μυροδοχείο της, άδειασε το περιεχόμενό του στο κεφάλι και στα

πόδια του Ιησού. Μετά, κλαίγοντας γονατιστή όπως ήταν, έβρε-

χε τα πόδια Του με τα δάκρυά της και τα σκούπιζε με τα μακριά,

κυματιστά μαλλιά της.

Προσπάθησε να μη την δουν, ώστε να περάσει απαρατήρητη-

σε περίπτωση που το μύρο δε γέμιζε το δωμάτιο με την ευωδιά

του, γνωστοποιώντας την πράξη της σε όλους τους παραβρισκόμε-

νους. Ο Ιούδας δυσαρεστήθηκε πολύ με την πράξη αυτή. Αντί να

περιμένει να ακούσει τι θα έλεγε για αυτό ο Χριστός, άρχισε να

ψιθυρίζει τα παράπονά του στους διπλανούς του και να κατακρίνει

το Χριστό που ανέχθηκε μια τέτοια σπατάλη. ΄Εντεχνα έκανε υπαι-

νιγμούς που απέβλεπαν να δημιουργήσουν δυσαρέσκεια.

Ο Ιούδας ήταν ο ταμίας των μαθητών και από τις μικρές τους

οικονομίες είχε αποσύρει κρυφά χρήματα για ατομική του χρήση,

μειώνοντας τους περιορισμένους πόρους τους σε ένα πενιχρό ποσό.

Αδημονούσε να βάλει στο ταμείο όσο περισσότερα μπορούσε να

συγκεντρώσει. Συχνά απέσυραν χρήματα από το ταμείο για να α-

νακουφίσουν τους φτωχούς και αν αγόραζαν κάτι που ο Ιούδας δεν
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το θεωρούσε απαραίτητο, έλεγε: «Γιατί αυτή η σπατάλη· Γιατί το

αντίτιμο αυτού του πράγματος να μη μπει στο ιδιαίτερο ταμείο που

έχουμε για τους φτωχούς·» Η πράξη αυτή της Μαρίας έρχονταν σε

τέτοια αντίθεση με τη δική του φιλαυτία που ένοιωσε ντροπή. Κατά [527]

τη συνήθειά του, προσπάθησε να βρει κάποιο λογικό επιχείρημα για

τις αντιρρήσεις που είχε για το δώρο της Μαρίας. Γυρνώντας στους

μαθητές, ρώτησε: «Δια τι τούτο το μύρον δεν επωλήθη τριακόσια

δηνάρια και εδόθη εις τους πτωχούς· Είπε δε τούτο, ουχί διότι έμελ-

λε αυτόν περί των πτωχών, αλλά διότι ήτο κλέπτης και εβάσταζε τα

βαλλόμενα εις αυτό.» Τον Ιούδα δεν τον έμελλε για τους φτωχούς.

Αν το μύρο της Μαρίας είχε πουληθεί και τα χρήματα έρχονταν

στην κατοχή του, οι φτωχοί δεν θα είχαν ωφεληθεί καθόλου.

Ο Ιούδας είχε μεγάλη ιδέα για τις διαχειριστικές του ικανότη-

τες. Σαν διαχειριστής, θεωρούσε τον εαυτό του πολύ ανώτερο από

τους συμμαθητές του και κατόρθωσε να τους κάνει να τον βλέπουν

και αυτοί με το ίδιο μάτι. Είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και

ασκούσε μεγάλη επιρροή επάνω τους. Εξαπατήθηκαν από τη φαινο-

μενική του συμπάθεια για τους φτωχούς και οι έντεχνοι υπαινιγμοί

του, τους έκαναν να βλέπουν με δυσπιστία την αφοσίωση της Μα-

ρίας. Ο ψίθυρος αυτός έκανε το γύρο του τραπεζιού: «Διατί έγεινεν

η απώλεια αύτη του μύρου· Διότι ηδύνατο τούτο να πωληθή υπέρ

τριακόσια δηνάρια και να δωθώσιν εις τους πτωχούς.»

Η Μαρία άκουσε τα επικριτικά αυτά λόγια. Η καρδιά της άρχισε

να φτερουγίζει μέσα της. Φοβήθηκε ότι η αδελφή της θα τη μάλω-

νε για τη σπατάλη που είχε κάνει. Ενδεχομένως και ο Κύριος να

τη θεωρούσε απερίσκεπτη. Χωρίς καμιά διαμαρτυρία ή δικαιολογία

ήταν έτοιμη να αποσυρθεί αθόρυβα, όταν η φωνή του Κυρίου της

ακούστηκε: «Αφίσατε αυτήν διατί ενοχλείτε αυτήν·» Την είδε ότι

βρίσκονταν σε δύσκολη θέση και ήταν πολύ λυπημένη. ΄Ηξερε ότι

με την πράξη της εκείνη είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για

τη συγχώρηση των αμαρτιών της. Θέλοντας να την καθησυχάσει,

ύψωσε τη φωνή Του πάνω από τα επικριτικά ψιθυρίσματα λέγοντας:

«Καλόν έργον έπραξεν εις Εμέ. Διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε

μεθ” εαυτών, και όταν θέλητε, δύνασθε να ευεργετήσητε αυτούς
Εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. ΄Οτι ηδύνατο αύτη, έπραξε πρόλαβε

να αλείψη με μύρον το σώμα Μου δια τον ενταφιασμόν.»

Το αρωματικό δώρο που σκέπτονταν να εναποθέσει γενναιόδω-

ρα η Μαρία στο νεκρό σώμα του Σωτήρα, το χάρισε στη ζωντανή
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υπόστασή Του. Στην ταφή, η γλυκιά ευωδιά του θα μπορούσε να

ξεχυθεί μόνο στο μνήμα. Τώρα χαροποίησε την καρδιά Του με τη

διαβεβαίωση της πίστης και της αγάπης της. Ο Ιωσήφ από την

Αριμαθαία και ο Νικόδημος δεν πρόσφεραν το δώρο της αγάπης

τους στον Ιησού ενώ ζούσε ακόμα. Με καυτά δάκρυα έφεραν τα α-[528]

ρώματα τους στο ψυχρό, αναίσθητο σώμα Του. Οι μυροφόρες που

πήγαν στον τάφο, είχαν κάνει άδικα τον κόπο, γιατί Αυτός είχε

αναστηθεί. Η Μαρία με αυτό τον τρόπο περιέβαλε το Σωτήρα με

την αγάπη της. Τότε Αυτός μπορούσε να συναισθανθεί την αφο-

σίωσή της. Τον έχρισε για τον ενταφιασμό Του. Ενώ βάδιζε προς

τη ζοφερή και μεγάλη Του δοκιμασία, Τον συνόδευε η ανάμνηση

της πράξης αυτής, σαν ένα προκαταβολικό δείγμα της αγάπης που

θα Του πρόσφεραν οι λυτρωμένοι Του αιωνίως.

Πολλοί προσφέρουν πολύτιμα δώρα στους νεκρούς. Καθώς

στέκονται γύρω από το ψυχρό, άψυχο σώμα, προφέρονται άφθο-

να λόγια αγάπης. Τρυφερότητα, εκτίμηση, αφοσίωση, απονέμονται

πλουσιοπάροχα σε κάποιον που ούτε βλέπει, ούτε ακούει. Αν αυτά

τα λόγια λέγονταν τότε που το κουρασμένο πνεύμα τα είχε τόση

ανάγκη, τότε που το αυτί μπορούσε να ακούσει και η καρδιά να τα

αισθανθεί, πόσο πιο πολύτιμη θα ήταν η ευωδιά τους!

Η Μαρία αγνοούσε την πλήρη σημασία της πράξης της αγάπης

της. Δεν μπορούσε να απαντήσει στους κατηγόρους της. Δεν μπο-

ρούσε να εξηγήσει γιατί διάλεξε εκείνη την ώρα για να χρίσει τον

Ιησού. Το ΄Αγιο Πνεύμα το είχε προγραμματίσει έτσι για αυτή και

εκείνη υπάκουσε στις παρακινήσεις Του. Η θεία έμπνευση δεν έχει

ανάγκη να δώσει εξηγήσεις. Σαν αόρατη παρουσία μιλάει στη δι-

άνοια και στην ψυχή,παρακινώντας την καρδιά σε δράση. Είναι αυ-

τοδικαίωτη.

Ο Χριστός εξήγησε στη Μαρία τη σημασία της πράξης της και

έτσι της ανταπέδωσε περισσότερα από ότι εκείνη Του είχε δώσει.

«Χύσασα αύτη το μύρον τούτο επί του σώματος Μου,» είπε, «έκαμε

τούτο δια τον ενταφιασμόν Μου.» ΄Οπως έσπασε το αλαβάστρινο

φλασκί και η ευωδιά του πλημμύρισε όλο το σπίτι, έτσι και ο Χρι-

στός έπρεπε να πεθάνει και το σώμα Του να συντρίβει.΄Εμελλε

όμως να αναστηθεί από τον τάφο και η ευωδιά της ζωής Του θα

γέμιζε ολόκληρη τη Γή. «Ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν

Εαυτόν υπέρ ημών, προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν, εις οσμήν

ευωδίας.» (Εφες. 5:2.)
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«Αληθώς σας λέγω όπου εάν κηρυχθή το ευαγγέλιον τούτο εν

όλω τω κόσμω, θέλει λαληθή και τούτο το οποίον έπραξεν αύτη εις

μνημόσυνον αυτής.» Ατενίζοντας στο μέλλον ο Χριστός, μιλούσε

με βεβαιότητα για το Ευαγγέλιό Του. Αυτό επρόκειτο να κηρυχτε-

ί σε όλο τον κόσμο. Οπουδήποτε έφτανε το ευαγγέλιο, το δώρο

της Μαρίας θα σκόρπιζε το άρωμά του και οι καρδιές θα ευλογο-

ύνταν από την ανεπιτήδευτη εκείνη πράξη της. Θα έρχονταν καιθα

παρέρχονταν βασίλεια. θα έρχονταν και θα περιέρχονταν Ονόμα- [529]

τα μοναρχών και κατακτητών θα περιέρχονταν στη λήθη. αλλά η

πράξη αυτής της γυναίκας θα αποθανατίζονταν, γραμμένη στις σε-

λίδες της ιερής ιστορίας. ΄Οσο εξακολουθεί να υφίσταται ο χρόνος,

το σπασμένο αυτό αλαβάστρινο φιαλίδιο θα διηγείται την άμετρη

αγάπη του Θεού για την αμαρτωλή ανθρώπινη φυλή.

Η πράξη της Μαρίας έρχονταν σε χτυπητή αντίθεση με την

πράξη την οποία ετοιμάζονταν να προβεί ο Ιούδας. Πόσο αυστη-

ρό μάθημα μπορούσε να δώσει ο Χριστός σε αυτόν ο οποίος είχε

σπείρει το σπόρο της επίκρισης και των πονηρών σκέψεων στο μυα-

λό των μαθητών! Πόσο δικαιολογημένα ο κατήγορος μπορούσε να

καταστεί κατηγορούμενος! Εκείνος ο οποίος διαβάζει τα κίνητρα

κάθε καρδιάς και καταλαβαίνει κάθε πράξη, μπορούσε να αποκα-

λύψει στους παρευρισκομένους τις σκοτεινές πτυχές της εμπειρίας

του Ιούδα. Η απατηλή πρόφαση πάνω στην οποία ο προδότης στήρι-

ζε τα λόγια του θα μπορούσε να ξεσκεπαστεί, επειδή αντί να συμ-

πονά για τους φτωχούς, έκλεβε τα χρήματα που προορίζονταν για

την ανακούφισή τους. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί αγανάκτηση

εναντίον του για την από μέρους του καταπίεση της χήρας, του

ορφανού, του μεροκαματιάρη. όμως, αν ο Χριστός είχε αφαιρέσει

το προσωπείο από τον Ιούδα, η αιτία της προδοσίας θα μπορούσε

να αποδοθεί σε αυτό. Παρόλο που θα κατηγορούταν για κλοπή, ο

Ιούδας θα μπορούσε να κερδίσει ακόμη τη συμπάθεια και των μαθη-

τών. Ο Σωτήρας δεν τον επέπληξε και έτσι απέφυγε να του δώσει

δικαιολογία για την προδοσία του.

Αλλά το βλέμμα που έριξε ο Ιησούς στον Ιούδα τον έπεισε ότι

ο Σωτήρας ανακάλυψε την υποκρισία του και διάβασε τον ποταπό

και αξιοκαταφρόνητο χαρακτήρα του. Επαινώντας την πράξη της

Μαρίας που τόσο αυστηρά είχε κατακριθεί, ο Χριστός επέπληξε τον

Ιούδα. Πριν από αυτό, ο Σωτήρας δεν τον είχε επιπλήξει ποτέ άμεσα.

Τώρα η επίπληξη πλημμύρισε με μίσος την καρδιά του. Αποφάσισε
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να εκδικηθεί. Μετά το δείπνο πήγε κατευθείαν στην κατοικία του

αρχιερέα όπου βρήκε το συμβούλιο συγκεντρωμένο. Προσφέρθηκε

να παραδώσει στα χέρια τους τον Ιησού.

Οι αρχιερείς χάρηκαν πολύ. Στους αρχηγούς του Ισραήλ είχε

δοθεί το προνόμιο να δεχτούν το Χριστό για Σωτήρα τους δωρεάν.

Αρνήθηκαν το προσφερόμενο σε αυτούς δώρο με τρυφερό πνεύμα

αγάπης που σκλαβώνει. Αρνήθηκαν να δεχτούν τη σωτηρία που

είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι και εμπορεύτηκαν τον Κύριό[530]

τους για τριάντα αργύρια

Ο Ιούδας είχε προσκολληθεί τόσο πολύ στη φιλαργυρία, μέχρι

που αυτή απορρόφησε κάθε καλή ιδιότητα του χαρακτήρα του.

Φθόνησε για το δώρο που προσφέρθηκε στον Ιησού. Η καρδιά

του φλογίζονταν από μίσος γιατί ο Σωτήρας δέχθηκε ένα δώρο,

κατάλληλο μόνο για τους μονάρχες της Γής. Για ένα ποσό πολύ

μικρότερο από την αξία του αρώματος, πρόδωσε τον Κύριό του.

Οι μαθητές δεν ήταν σαν τον Ιούδα. Αγαπούσαν το Σω-

τήρα,αλλά δεν τίμησαν όπως έπρεπε τον υπέροχο χαρακτήρα Του.

Αν είχαν κατανοήσει το τι είχε κάνει για αυτούς, δεν θα θεωρούσαν

σπατάλη τίποτε από ότι Του πρόσφεραν οι άνθρωποι. Οι μάγοι της

Ανατολής, αν και γνώριζαν λίγα για τον Ιησού, είχαν δείξει μια

ακριβέστερη εκτίμηση για την οφειλομένη σε Αυτόν τιμή. ΄Εφεραν

πολύτιμα δώρα στο Σωτήρα και γονάτισαν με σεβασμό μπροστά

Του όταν ήταν ακόμη σπαργανωμένο βρέφος στη φάτνη.

Ο Χριστός εκτιμά τις ευγενικές πράξεις που πηγάζουν από την

καρδιά. ΄Οταν κάποιος Του έκανε μια χάρη, τον ευλογούσε με θεϊκή

αβροφροσύνη. Δεν αρνήθηκε ούτε το πιο απλό λουλούδι κομμένο

από παιδικά χέρια που Του προσφέρονταν με αγάπη. Δέχονταν τις

παιδικές προσφορές και ευλογούσε τους δωρητές, γράφοντας τα

ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής. Στη Γραφή, η πράξη της ε-

πάλειψης μύρου της Μαρίας στο Χριστό αναφέρεται για να την ξε-

χωρίζει από τις άλλες Μαρίες. Πράξεις αγάπης και ευλάβειας προς

το Χριστό είναι απόδειξη πίστης σε Αυτόν ως Υιό του Θεού. Το

΄Αγιο Πνεύμα αναφέρει τα εξής σαν απόδειξη της γυναικείας αφο-

σίωσης στο Χριστό: «Εάν πόδας αγίων ένιψεν, εάν θλιβομένους

εβοήθησεν, εάν επηκολούθησεν εις πάν έργον αγαθόν.» (Α” Τιμ.
5:10.)

Ο Χριστός ευχαριστήθηκε με την ειλικρινή επιθυμία της Μα-

ρίας να κάνει το θέλημα του Κυρίου της. Δέχτηκε τον πλούτο της
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αγνής αγάπης που οι μαθητές δεν καταλάβαιναν, δεν μπορούσαν να

καταλάβουν. Η επιθυμία της Μαρίας να προσφέρει αυτή την υπη-

ρεσία στον Κύριό της είχε μεγαλύτερη αξία από όλα τα πολύτιμα

μύρα στον κόσμο, γιατί αυτό εξέφρασε την εκτίμησή της για το

Λυτρωτή του κόσμου. Η αγάπη του Χριστού ήταν εκείνη που την

παρακίνησε να το κάνει. Η απαράμιλλη υπεροχή του χαρακτήρα του

Χριστού πλημμύρισε την καρδιά της. Εκείνο το μύρο ήταν σύμβολο

της καρδιάς του δωρητή. ΄Ηταν η εξωτερίκευση μιας αγάπης που

την τροφοδοτούσαν ουράνιες πηγές μέχρι που ξεχείλισε. [531]

Η πράξη της Μαρίας ήταν ακριβώς το μάθημα που χρειάζον-

ταν για να καταλάβουν οι μαθητές ότι αν έδειχναν την αγάπη τους

στο Χριστό, θα Τον ευχαριστούσαν πολύ. Εκείνος ήταν το πάν για

αυτούς, όμως δεν καταλάβαιναν ακόμη ότι πολύ γρήγορα θα στε-

ρούντο την παρουσία Του, ότι πολύ σύντομα δεν θα μπορούσαν πια

να Του προσφέρουν καμιά ένδειξη της ευγνωμοσύνης τους για τη

μεγάλη Του αγάπη. Οι μαθητές δεν μπόρεσαν ποτέ να καταλάβουν

ή να εκτιμήσουν όσο έπρεπε τη μοναξιά του Χριστού ο οποίος χω-

ρίστηκε από τις ουράνιες αυλές για να ζήσει την ανθρώπινη ζωή.

Συχνά λυπόταν γιατί οι μαθητές δεν Του έδωσαν εκείνο που πε-

ρίμενε να δεχτεί από αυτούς. Γνώριζε ότι αν οι μαθητές βρίσκονταν

κάτω από την επιρροή των ουρανίων αγγέλων που Τον συνόδευαν,

τότε και αυτοί θα έκριναν πως καμία υλική προσφορά δεν ήταν αρ-

κετή να εξωτερικεύσει την πνευματική αγάπη της καρδιάς τους.

Η γνώση που ήρθε αργότερα τους έκανε να καταλάβουν πόσα

πολλά πράγματα θα μπορούσαν να έχουν κάνει για τον Ιησού,ώστε

να εκφράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της καρδιάς τους

όταν ακόμη Τον είχαν κοντά τους. ΄Οταν ο Ιησούς δεν ήταν πια

μαζί τους και αισθάνθηκαν πραγματικά σαν πρόβατα χωρίς ποι-

μένα. ΄Αρχισαν να βλέπουν πόσες φιλοφρονήσεις θα μπορούσαν να

είχαν δείξει, προκειμένου να χαροποιούσαν την καρδιά Του. Δεν

κατέκριναν πια τη Μαρία, αλλά τον εαυτό τους. ΄Ω, αν μπορούσαν

να ανακαλέσουν την επίκρισή τους, το συλλογισμό ότι οι φτωχοί

ήταν πιο άξιοι για αυτό το δώρο από ότι ο Χριστός! ΄Ενοιωσαν δριμύ

έλεγχο, καθώς αποκαθήλωναν το μωλωπισμένο σώμα του Κυρίου

τους.

Η ίδια ανάγκη παρατηρείται στον κόσμο μας σήμερα. Λίγοι κα-

ταλαβαίνουν τι σημαίνει για αυτούς ο Χριστός. Αν καταλάβαιναν,

θα εξέφραζαν τη μεγάλη αγάπη της Μαρίας και γενναιόδωρα θα
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πρόσφεραν τα μύρα τους. Τα ακριβά μύρα δεν θα αποκαλούνταν

σπατάλη. Τίποτε δεν θα θεωρούταν τόσο πολύτιμο ώστε να μη

προσφερθεί στο Χριστό, καμιά αυταπάρνηση ή αυτοθυσία τόσο υ-

περβολική ώστε να μη την υποστεί κανείς προς χάρη Του.

Τα λόγια εκείνα της αγανάκτησης: «Εις τι η απώλεια αύτη·»

παρουσίασαν ολοζώντανη μπροστά στο Χριστό τη μεγαλύτερη θυ-

σία που έγινε ποτέ, την προσφορά του Ιδίου σαν εξιλασμό για ένα

χαμένο κόσμο. Ο Κύριος θα φέρονταν τόσο γενναιόδωρα προς την

ανθρώπινη οικογένεια, ώστε κανείς να μη μπορεί να πει για Αυ-

τόν ότι είχε τη δυνατότητα να κάνει περισσότερα. Προσφέροντας

τον Ιησού, ο Θεός πρόσφερε ολόκληροτον Ουρανό. Από ανθρώπι-

νη άποψη μια τέτοια θυσία ήταν μια άσκοπη σπατάλη. Κατά την[532]

ανθρώπινη λογική, το όλο σχέδιο της σωτηρίας είναι μια σπατάλη

ελέους και πλουτοπαραγωγικών πηγών. Αυταπάρνηση και ολόψυχη

θυσία καλύπτουν τις ανάγκες μας παντού. Με δικαιολογημένη έκ-

πληξη παρατηρούν οι ουράνιες στρατιές την ανθρώπινη οικογένεια

όπου αρνείται να ανυψωθεί και να εμπλουτισθεί με την αφθονία της

αγάπης όπως την εκφράζει ο Χριστός. Δικαιολογημένα οι ουράνιες

στρατιές μπορούν να αναφωνήσουν: Προς τι αυτή η σπατάλη·

Αλλά η εξιλέωση για το χαμένο κόσμο έπρεπε να είναι τέλεια,

πλούσια και ολοκληρωμένη. Η προσφορά του Χριστού ήταν υπερ-

πλήρης για να φθάσει σε κάθε ψυχή που έπλασε ο Θεός. Δεν μπο-

ρούσε να περιοριστεί έτσι ώστε να μη καλύψει τον αριθμό εκείνων

που θα δέχονταν τη μεγάλη Δωρεά. ΄Ολοι οι άνθρωποι δεν θα σω-

θούν. ΄Ομως το σχέδιο της σωτηρίας δεν θεωρείται σπατάλη επειδή

δεν εκπληρώνει όλα όσα η σχεδιασμένη γενναιοδωρία του. Η πο-

σότητα είναι αρκετή και ακόμη περισσεύει.

Ο Σίμωνας, ο οικοδεσπότης, είχε επηρεαστεί από την επίκρι-

ση του Ιούδα για το δώρο της Μαρίας και απόρησε με τη στάση

του Ιησού. Προσβλήθηκε η φαρισαϊκή του υπερηφάνεια. ΄Ηξερε ότι

πολλοί από τους καλεσμένους του έβλεπαν το Χριστό με δυσπιστία

και δυσαρέσκεια. Ο Σίμωνας είπε από μέσα του: «Ούτος εάν ήτο

προφήτης, ήθελε γνωρίσει τις και οποία είναι η γυνή, ήτις εγγίζει

Αυτόν, ότι είναι αμαρτωλή.»

Θεραπεύοντας το Σίμωνα από τη λέπρα του, ο Χριστός τον

έσωσε από ένα ζωντανό θάνατο. Τώρα ο Σίμωνας αμφισβητούσε

αν ο Σωτήρας ήταν προφήτης. Επειδή ο Χριστός επέτρεψε στη

γυναίκα εκείνη να Τον πλησιάσει, επειδή δεν την απέκρουσε αγα-
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νακτισμένος σαν κάποια οι αμαρτίες της οποίας ήταν ασυγχώρητες,

επειδή δεν έδειξε ότι καταλάβαινε την έκπτωτη κατάστασή της, ο

Σίμωνας παρασύρθηκε στον πειρασμό να σκεφτεί ότι Αυτός δεν

ήταν προφήτης. Σκέφθηκε ότι ο Ιησούς δεν γνώριζε τίποτε για αυ-

τή τη γυναίκα που ήταν τόσο θερμή στις εκδηλώσεις της, αλλιώς

δεν θα της επέτρεπε να Τον αγγίξει.

Αλλά η άγνοια του Σίμωνα για το Θεό και το Χριστό ήταν εκε-

ίνη που τον έκανε να σκεφτεί με αυτό τον τρόπο. Δεν καταλάβαινε

ότι ο Υιός του Θεού έπρεπε να ενεργεί με τον τρόπο του Θεού, με

συμπάθεια, με τρυφερότητα και ευσπλαχνία. Ο τρόπος του Σίμωνα

δεν έλαβε υπόψη την εκδήλωση μετανοίας που έδειξε η Μαρία. Η

πράξη της να φιλήσει τα πόδια του Χριστού και να τα αλείψει με [533]

μύρο ήταν εξοργιστική για τη σκληρή του καρδιά. Σκέφθηκε ότι αν

ο Χριστός ήταν προφήτης, θα αναγνώριζε τους αμαρτωλούς και θα

τους επέπληττε.

Σε αυτή την ανεκδήλωτη σκέψη, ο Χριστός απάντησε: «Σίμων,

έχω να σοι είπω τι . . . Είχε τις δανειστής δύο χρεωφειλέτας ο

είς εχρεώστει δηνάρια πεντακόσια, ο δε άλλος πεντήκοντα. Και

επειδή δεν είχον να αποδώσωσιν, εχάρισεν αυτά εις αμφοτέρους.

Τις λοιπόν εξ αυτών, ειπέ, θέλει αγαπήσει αυτόν περισσότερον·

Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε, Νομίζω ότι εκείνος εις τον οποίον

εχάρισε το περισσότερον. Ο δε είπε πρός αυτόν, Ορθώς έκρινας.»

΄Οπως ο Νάθαν με το Δαβίδ, ο Χριστός κάλυψε την επίπληξή

του με το πέπλο μιας παραβολής. ΄Εριξε πάνω στον οικοδεσπότη την

ευθύνη να πει ο ίδιος την καταδίκη του. Ο Σίμωνας είχε οδηγήσει

στην αμαρτία τη γυναίκα που τώρα την περιφρονούσε. Την είχε

αδικήσει. Οι δύο χρεοφειλέτες της παραβολής αντιπροσώπευαν το

Σίμωνα και τη γυναίκα. Ο Ιησούς δεν είχε σκοπό να διδάξει ότι τα

προαναφερόμενα πρόσωπα έπρεπε να αισθάνονται σε διαφορετικό

βαθμό την υποχρέωσή τους, διότι καθένας τους όφειλε ένα χρέος

ευγνωμοσύνης που δεν μπορούσε ποτέ να εξοφληθεί. Ο Σίμωνας

αισθάνονταν τον εαυτό του δικαιότερο από τη Μαρία και ο Ιησούς

επιθυμούσε να του δείξει πόσο ένοχος ήταν στην πραγματικότητα.

΄Ηθελε να του δείξει ότι η αμαρτία του ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη

από την αμαρτία εκείνης.

Ο Σίμωνας άρχισε τώρα να βλέπει τον εαυτό του κάτω από ένα

καινούργιο φώς. Είδε πόσο εκτιμούσε τη Μαρία. Εκείνος που ήταν

παραπάνω από προφήτης. Είδε ότι με το διαπεραστικό, προφητικό
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Του μάτι ότι ο Χριστός διάβαζε την καρδιά της, που ήταν γεμάτη

αγάπη και αφοσίωση. Ντροπή τον κατέλαβε και αντιλήφθητε ότι

βρίσκονταν στην παρουσία Ενός που ήταν ανώτερος από αυτόν.

Ο Χριστός συνέχισε: «Εισήλθον εις την οικίαν σου, ύδωρ δια

τους πόδας Μου δεν έδωκας» αλλά η Μαρία, με δάκρυα μετανοίας

και ωθούμενη από αγάπη, έπλυνε τα πόδια Μου και τα σκούπισε με

τα μαλλιά της κεφαλής της. «Φίλημα δεν Μοι έδωκας αύτη δε,» την

οποία εσύ περιφρονείς, «αφ” ής εισήλθον, δεν έπαυσε καταφιλούσα
τους πόδας Μου.» Ο Χριστός απαρίθμησε τις ευκαιρίες που είχε ο

Σίμωνας προκειμένου να δείξει την αγάπη του για τον Κύριό του

και την εκτίμησή του για ότι Εκείνος του είχε κάνει. Με απλότητα,

αλλά και με λεπτότητα και ευγένεια, ο Σωτήρας φανέρωσε στους

μαθητές Του ότι η καρδιά Του θλίβεται όταν τα παιδιά Του αμελούν[534]

να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους με λόγια και με έργα αγάπης.

Ο Καρδιογνώστης διάβασε τα κίνητρα που οδήγησαν τη Μαρία

σε αυτή την πράξη και ήξερε επίσης το πνεύμα που απέσπασε αυτά

τα λόγια από το Σίμωνα. «Βλέπεις ταύτην την γυναίκα·» του είπε.

Είναι μια αμαρτωλή. «Σοι λέγω, συγκεχωρημέναι είναι αι αμαρτίαι

αυτής αι πολλαίδιότι ηγάπησε πολύ εις όντινα δε συγχωρείται ο-

λίγον, ολίγον αγαπά.»

Η ψυχρότητα και η παράληψη που έδειξε στο Σωτήρα ο Σίμω-

νας φανέρωναν πόσο λίγο ότι είχε εκτιμήσει την ευσπλαχνία που

έλαβε. Νόμισε ότι τιμούσε το Χριστό καλώντας Τον στο σπίτι του.

Τώρα όμως, είδε τον εαυτό του όπως ήταν στην πραγματικότητα.

Ενώ πίστευε ότι διάβαζε τις σκέψεις του Καλεσμένου του, ο Καλε-

σμένος του διάβαζε τις δικές του σκέψεις. Είδε πόσο σωστή ήταν η

κρίση του Χριστού για αυτόν. Η θρησκεία του ήταν απλώς ένα φα-

ρισαϊκό ένδυμα. Είχε περιφρονήσει την ευσπλαχνία του Ιησού. Δεν

Τον είχε αναγνωρίσει σαν αντιπρόσωπο του Θεού. Ενώ η Μαρία

ήταν μια συγχωρημένη αμαρτωλή, εκείνος ήταν ένας ασυγχώρητος

αμαρτωλός. Ο αυστηρός νόμος της δικαιοσύνης τον οποίο ήθελε

να επιβάλει σε αυτή, καταδικάστηκε αυτό τον Χριστό.

Ο Σίμωνας συγκινήθηκε από την καλοσύνη του Ιησού που δεν

τον επέπληξε φανερά μπροστά στους καλεσμένους. Ο Χριστός δεν

του φέρθηκε όπως εκείνος επιθυμούσε να φερθεί ο Σωτήρας στη

Μαρία. Είδε ότι ο Ιησούς δεν επιθυμούσε να εκθέσει την ενοχή του

στους άλλους, αλλά ζήτησε να μεταβάλει τη σκέψη του κάνοντας

μια κατάλληλη παρατήρηση. ΄Ηθελε με συμπαθητική καλοσύνη να
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μαλακώσει την καρδιά του. Μια αυστηρή κρίση θα σκλήρυνε την

καρδιά του Σίμωνα ώστε να μη μπορεί να μετανοήσει. Η υπομονη-

τική όμως νουθεσία τον έπεισε για το λάθος του. Αντιλήφθηκε το

μέγεθος του χρέους που όφειλε στον Κύριό του. Η υπερηφάνειά

του ταπεινώθηκε και μετανόησε. Ο πρώην υπερήφανος Φαρισαίος

έγινε ένας ταπεινός και αυτοθυσιαζόμενος μαθητής.

Η Μαρία θεωρούντανμια μεγάλη αμαρτωλή, αλλά ο Χριστός

γνώριζε τις περιστάσεις που είχαν καταντήσει έτσι τη ζωή της.

Ο Χριστός θα μπορούσε να σβήσει κάθε ελπίδα στην ψυχή της,

αλλά δεν το έκανε. Αυτός ήταν που την είχε αποσπάσει από την

απόγνωση και την καταστροφή. Η Μαρία είχε ακούσει επτά φορές

το Χριστό να δαμάζει τα δαιμόνια που κυβερνούσαν την καρδιά

και το μυαλό της. Είχε ακούσει τις δυνατές ικετευτικές κραυγές

στον Πατέρα Του για χάρη της. Γνώριζε πόσο προσβλητική είναι

η αμαρτία για την άσπιλη αγνότητά Του και με τη δύναμή Του [535]

κατόρθωσε να νικήσει.

Ενώ στα ανθρώπινα μάτια η περίπτωσή της φαίνονταν απελ-

πιστική, ο Χριστός διέκρινε στη Μαρία ικανότητες για το καλό.

Είδε τις καλύτερες πτυχές του χαρακτήρα της. Το σχέδιο της απο-

λύτρωσης χορήγησε στην ανθρωπότητα απεριόριστες δυνατότητες.

Οι δυνατότητες αυτές μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στη Μα-

ρία. Με τη χάρη Του την κατέστησε μέτοχο θείας φύσης. Εκείνη

που είχε πέσει στην αμαρτία και ο νους της οποίας είχε γίνει κατοι-

κία δαιμόνων, βρέθηκε πολύ κοντά στο Σωτήρα με την επικοινωνία

και με τη διακονία της. Η Μαρία ήταν που κάθονταν στα πόδια

του Χριστού και μαθήτευε από Αυτόν. Η Μαρία ήταν που έχυσε

στο κεφάλι Του το πολύτιμο άρωμα και έλουσε τα πόδια Του με

τα δάκρυά της. Η Μαρία στάθηκε πλάι στο σταυρό και Τον ακολο-

ύθησε μέχρι τον τάφο. Η Μαρία ήταν η πρώτη που πήγε στον τάφο

μετά την ανάστασή Του. Η Μαρία ήταν η πρώτη που διακήρυξε το

άγγελμα του αναστημένου Σωτήρα.

Ο Ιησούς γνωρίζει τις περιστάσεις της κάθε ψυχής. Μπορεί να

πεις: «Εγώ είμαι αμαρτωλός πολύ αμαρτωλός.» Μπορεί να είσαι. ΄Ο-

σο χειρότερος όμως είσαι, τόσο περισσότερο έχεις ανάγκη από τον

Ιησού. Εκείνος δεν διώχνει αυτούς που θρηνούν με συντριβή. Δεν

λέει σε κανέναν όλα όσα θα μπορούσε να αποκαλύψει, αλλά ζητάει

από κάθε κυνηγημένη ψυχή να πάρει θάρρος. Θα συγχωρήσει ανε-
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πιφύλακτα όλους όσους έρχονται σε Αυτόν ζητώντας συγχώρηση

και επανόρθωση.

Ο Χριστός θα μπορούσε να διατάξει τους αγγέλους Του να

χύσουν τις φιάλες του θυμού Του πάνω στον κόσμο μας και να

καταστρέψουν εκείνους που είναι γεμάτοι μίσος για το Θεό. Θα

μπορούσε να εξαλείψει τελείως τη μαυρισμένη αυτή κουκίδα από το

σύμπαν Του. Δεν το κάνει όμως. Σήμερα στέκεται μπροστά στο

θυσιαστήριο του θυμιάματος, παρουσιάζοντας στο Θεό τις προσευ-

χές εκείνων που ζητούν τη βοήθειά Του.

Τις ψυχές που στρέφονται σε Αυτόν ζητώντας καταφύγιο, ο Ι-

ησούς τις υψώνει πάνω από τις κατηγορίες και τις κακές γλώσσες.

Ούτε άνθρωποι ούτε άγγελοι μπορούν να κατηγορήσουν τις ψυχές

αυτές. Ο Χριστός τις ενώνει με τη δική Του θεανθρώπινη φύση.

Στέκουν πλάι σε Εκείνον που σηκώνει την αμαρτία, μέσα στο φώς

που πηγάζει από το θρόνο του Θεού. «Τίς θέλει εγκαλέσει τους

εκλεκτούς του Θεού· Θεός είναι ο δικαιών. Τίς θέλει είσθαι ο κα-

τακρίνων· Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, όστις και[536]

είναι εν τη δεξιά του Θεού, μεσιτεύων υπέρ ημών.» (Ρωμ 8:33, 34.)
[537]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 21:1-11,

Μάρκ. 11:1-10, Λουκ. 19:29-44, Ιωάν. 12: 12-19.

«Χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών αλάλαζε, θύγατερ Ιερουσαλήμ

ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται πρός σε Αυτός είναι δίκαιος, και

σώζων πραΰς, και καθήμενος επί όνου, και επί πώλου υιού υπο-

ζυγίου.»(Ζαχ. 9:9.)

Πεντακόσια χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, ο προ-

φήτης Ζαχαρίας με αυτό τον τρόπο προείπε την έλευση του Βασιλιά

του Ισραήλ. Αυτή η προφητεία έμελλε τώρα να εκπληρωθεί. Εκε-

ίνος που τόσο καιρό αρνήθηκε τις βασιλικές τιμές έρχεται τώρα

στην Ιερουσαλήμ σαν ο αναμενόμενος κληρονόμος του θρόνου του

Δαβίδ.

΄Ηταν η πρώτη ημέρα της εβδομάδας όταν ο Χριστός έκανε τη

θριαμβευτική Του είσοδο στην Ιερουσαλήμ. Τα πλήθη που είχαν

συρρεύσει να Τον δουν στη Βηθανία, Τον συνόδευαν τώρα επι-

θυμώντας να παρακολουθήσουν την υποδοχή Του. Πολύς κόσμος

κατευθυνόταν στην πόλη για να γιορτάσει το Πάσχα και εκείνοι

ενώθηκαν με το πλήθος που ακολουθούσε τον Ιησού. ΄Ολη η φύση

έμοιαζε να πανηγυρίζει. Τα δένδρα ήταν ντυμένα στο πράσινο και

τα άνθη τους σκόρπιζαν ένα λεπτό άρωμα στον αέρα. Μια νέα ζωή

και χαρά εμψύχωνε τα πλήθη. Η ελπίδα μιας νέας βασιλείας ανα-

πτερώθηκε και πάλι.

Με την πρόθεση να κάνει εποχούμενος την είσοδό Του στα

Ιεροσόλυμα, ο Ιησούς έστειλε δύο από τους μαθητές Του να Του

φέρουν ένα γαϊδουράκι με το πουλάρι του μαζί. Στη γέννησή Του, ο

Σωτήρας εξαρτήθηκε από τη φιλοξενία των ξένων. Η φάτνη όπου

Τον έβαλαν να αναπαυτεί ήταν και εκείνη δανεισμένη. Τώρα, αν

και τα κοπάδια πάνω σε χιλιάδες λόφους είναι δικά Του, εξαρ-

τάται από την καλοσύνη ενός ξένου ώστε να λάβει ένα ζώο για

να εισέλθει στην Ιερουσαλήμσαν Βασιλιάς της. Ακόμη και στις

μικρουποδείξεις που δόθηκαν στους μαθητές Του για αυτή την πα- [538]

ραγγελία,αποκαλύπτεται πάλι η θεότητά Του. Η παραγγελία: «Ο
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Κύριος έχει χρείαν αυτών,» ευχαρίστως εισακούστηκε, όπως προ-

είπε. Ο Ιησούς προτίμησε να χρησιμοποιήσει ένα πουλάρι επάνω

στο οποίο δεν είχε καθίσει ακόμη άνθρωπος. Οι μαθητές, χαρο-

ύμενοι και ενθουσιασμένοι, έστρωσαν τα ρούχα τους στη ράχη του

ζώου και κάθισαν το Δάσκαλό τους πάνω σε αυτό. Μέχρι τότε ο

Ιησούς ταξίδευε πάντοτε με τα πόδια. Οι μαθητές στην αρχή απόρη-

σαν που αυτή τη φορά προτίμησε να προχωρήσει έφιππος. Αλλά η

ελπίδα έλαμψε στην καρδιά τους με τη χαρούμενη σκέψη ότι θα

εισέρχονταν στην πρωτεύουσα για να ανακηρυχτεί Βασιλιάς και να

διεκδικήσει τα βασιλικά Του δικαιώματα. Ενώ πήγαιναν να εκτε-

λέσουν την παραγγελία, κοινοποίησαν τις χαρούμενες προσδοκίες

τους στους φίλους του Ιησού. Ο ενθουσιασμός μεταδόθηκε στους

γνωστούς και στους φίλους, κάνοντας τις προσδοκίες του λαού να

φθάσουν στο κορύφωμά τους.

Ο Χριστός ακολούθησε το ιουδαϊκό έθιμο μιας βασιλικής ει-

σόδου. Το ζώο που χρησιμοποίησε ήταν αυτό που χρησιμοποιούσαν

οι βασιλείς του Ισραήλ και η προφητεία είχε αναφέρει ότι έτσι θα

έρχονταν ο Μεσσίας στη βασιλεία Του. Μόλις κάθισε πάνω στο

πουλάρι, μια θριαμβευτική ιαχή διέσχισε τον αέρα. Τα πλήθη Τον

χαιρέτιζαν σαν Μεσσία, σαν Βασιλιά τους. Ο Ιησούς δέχτηκε τώρα

το φόρο τιμής που Του απένειμαν τα πλήθη, πράγμα που δεν είχε ε-

πιτρέψει ποτέ προηγουμένως. Οι μαθητές εξέλαβαν την πράξη αυτή

σαν απόδειξη ότι οι χαρούμενες ελπίδες τους θα πραγματοποιούν-

ταν, βλέποντάς Τον να ενθρονίζεται. Τα πλήθη είχαν πειστεί ότι

η ώρα της απελευθέρωσής τους είχε φθάσει. Με τη φαντασία τους

έβλεπαν τα ρωμαϊκά στρατεύματα να αποχωρούν από τα Ιεροσόλυ-

μα και τον λαό του Ισραήλ να αποτελεί και πάλι ένα ανεξάρτητο

έθνος. ΄Ολοι ήταν σε έξαψη και έπλεαν σε πελάγη ευδαιμονίας. Οι

άνθρωποι συναγωνίζονταν μεταξύ τους για να Του υποβάλλουν

τα σέβη τους. Δεν είχαν να επιδείξουν εξωτερική μεγαλοπρέπεια

και λαμπρότητα, αλλά Του πρόσφεραν τη λατρεία μιας χαρούμενης

καρδιάς. Δεν ήταν σε θέση να Του προσφέρουν ακριβά δώρα, αλλά

έστρωναν τα ρούχα τους σαν χαλί στο πέρασμά Του. Σκόρπιζαν

ελαιόλαδα και φοίνικες στο δρόμο. Δεν μπορούσαν να οδηγήσουν

τη θριαμβευτική πορεία με βασιλικά λάβαρα, αλλά έκοψαν φοινι-

κόκλαδα, το έμβλημα της φύσης για τη νίκη. Τα κυμάτιζαν ψηλά

με δυνατές ζητωκραυγές και ωσαννά.
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Καθώς προχωρούσαν, το πλήθος πύκνωνε συνεχώς με εκείνους

που είχαν ακούσει για τον ερχομό του Χριστού και έσπευδαν να [539]

συμπτυχθούν με την πομπή. Οι θεατές ανακατεύονταν διαρκώς με

τα πλήθη και ρωτούσαν: Ποιος είναι Αυτός· Τι σημαίνει όλος αυ-

τός ο σάλος· ΄Ολοι είχαν ακούσει για τον Ιησού και Τον περίμεναν

να έρθει στην Ιερουσαλήμ, αλλά ήξεραν ότι στο παρελθόν είχε α-

ποθαρρυνθεί κάθε προσπάθεια που απέβλεπε στην ενθρόνισή Του.

΄Εμειναν κατάπληκτοι όταν έμαθαν ότι ήταν πράγματι Εκείνος. Διε-

ρώτονταν τι μπορούσε να έχει επιφέρει την αλλαγή αυτή σε Εκείνον

που είχε δηλώσει ότι η βασιλεία Του δεν ήταν από αυτό τον κόσμο.

Οι ερωτήσεις τους πνίγονταν μέσα στις κραυγές του θριάμ-

βου. Τα ενθουσιώδη πλήθη συνέχιζαν τις ζητωκραυγές τους, τις

οποίες επαναλάμβαναν αυτοί που ήταν μακρύτερα. Οι ιαχές αντη-

χούσαν στους γύρω λόφους και κοιλάδες. Κάποια ώρα η πομπή

έσμιξε με την κοσμοπλημμύρα των Ιεροσολυμιτών. Από τα πλήθη

που είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν το Πάσχα, χιλιάδες έρ-

χονταν να προϋπαντήσουν τον Ιησού. Τον χαιρετούσαν σείοντας

τα φοινικόκλαδα σε ένα ξέσπασμα ιερής υμνωδίας. Οι ιερείς στο

ναό σάλπιζαν για την εσπερινή λατρεία, αλλά λίγοι βρέθηκαν που

να ανταποκριθούν στο κάλεσμά τους. Οι άρχοντες έλεγαν μεταξύ

τους τρομοκρατημένοι: «Ο κόσμος οπίσω Αυτού υπήγεν.»

Ποτέ προηγουμένως σε όλη την επίγεια ζωή Του, ο Χριστός

δενείχε επιτρέψει ποτέ προηγουμένως μια τέτοια διαδήλωση. Προ-

έβλεπε καθαρά τα αποτελέσματά της. Αυτή θα Τον έφερνε στο

σταυρό. Η πρόθεσή Του ήταν να παρουσιαστεί φανερά στον κόσμο

με τον τρόπο αυτό σαν Λυτρωτής. Επιθυμούσε να προσελκύσει την

προσοχή στη θυσία που θα έστεφε με επιτυχία την αποστολή Του

για τον αμαρτωλό κόσμο. Ενώ οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν στην

Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν το Πάσχα, Αυτόςως αντιτυπικό Αρ-

νί, προόριζε εθελοντικά τον εαυτό Του για την προσφορά του ολο-

καυτώματος. Η εκκλησία των επερχομένων γενεών θα είχε ανάγκη

να καταστήσει το θάνατό Του θέμα βαθιάς περίσκεψης και μελέτης

για τις αμαρτίες του κόσμου. Κάθε γεγονός που σχετίζεται με το

θάνατό Του έπρεπε να επιβεβαιωθεί πέρα από κάθε αμφιβολία. ΄Η-

ταν ανάγκη λοιπόν τα μάτια όλων να στραφούν τώρα σε Αυτόν. Τα

γεγονότα που προηγήθηκαντης μεγάλης Του θυσίας έπρεπε να ε-

ίναι τέτοια που να προσελκύσουν την προσοχή στην ίδια τη θυσία.

΄Επειτα από μια τέτοια διαδήλωση όπως αυτή που επικύρωσε την
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είσοδό Του στα Ιεροσόλυμα, τα μάτια όλων θα παρακολουθούσαν

την ταχεία προέλασή Του προς την τελική σκηνή.[540]

Τα γεγονότα που σχετίζονταν με τη θριαμβευτική Του είσοδο

θα γίνονταν θέμα συζήτησης για τον καθένα και θα αποτύπωναν

τον Ιησού στη σκέψη του καθενός. Μετά τη σταύρωσή Του, πολλοί

θα ανακαλούσαν στη μνήμη τους αυτά τα γεγονότα, σχετίζοντάς

τα με τη δίκη και το θάνατό Του. Αυτό θα τους παρακινούσε να

ερευνήσουν τις Γραφές και θα κατέληγαν έτσι στην πεποίθηση ότι

ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Σε όλες τις χώρες οι προσήλυτοι της

χριστιανικής πίστης θα πολλαπλασιάζονταν.

Σε αυτή τη μοναδική θριαμβευτική σκηνή της επίγειας ζωής

Του,ο Σωτήρας μπορούσε να είχε παραστεί συνοδευόμενος από

ουράνιους αγγέλους μεεξαγγελίες της σάλπιγγας του Θεού.΄Ομως,

μια τέτοια θεαματική επίδειξη θα ήταν αντίθετη προς το σκοπό

της αποστολής Του, αντίθετη προς το νόμο που διείπε τη ζωή

Του. Παρέμεινε πιστός στον ταπεινό κλήρο που είχε αποδεχτεί. Θα

σήκωνε το φορτίο της ανθρωπότητας μέχρι να δώσει τη ζωή Του

για τη ζωή του κόσμου.

Αυτή η μέρα που φαίνονταν στους μαθητές Του σαν το αποκο-

ρύφωμα της ζωής τους, θα σκιάζονταν από σκοτεινά σύννεφα αν

γνώριζαν ότι αυτή η χαρμόσυνη σκηνή δεν ήταν παρά ένα προοίμιο

για τα πάθη και το θάνατο του Κυρίου τους. Αν και επανειλημμένα

τους είχε μιλήσει για την αναπόφευκτη θυσία Του, παρόλα αυτά

τα χαρμόσυνα γεγονότα των τελευταίων ημερών, τους έκαναν να

ξεχάσουν τα θλιβερά λόγια Του. Πλέον απέβλεπαν στην ευδαίμονη

βασιλεία Του στο θρόνο του Δαβίδ.

Καινούργιες προσαυξήσεις πλήθαιναν συνεχώς τη συνοδεία. Ε-

κτός από μερικές εξαιρέσεις, όλοι καταλήφθηκαν από την έμπνευση

της ώρας και συνέβαλαν στα ενθουσιώδη ωσαννά που αντηχούσαν

από λόφο σε λόφο και από κοιλάδα σε κοιλάδα. Οι κραυγές υψώνον-

ταν διαρκώς: «Ωσαννά τω Υιώ Δαβίδ ευλογημένος ο Ερχόμενος εν

ονόματι Κυρίουωσαννά εν τοις υψίστοις!»

Ποτέ πριν ο κόσμος δεν είχε δειμια τέτοια θριαμβευτική πορεία.

Δεν έμοιαζε σαν τις πορείες των φημισμένων κατακτητών της Γής

Καμιά ακολουθία από θλιμμένους αιχμαλώτους σαν τρόπαια βασι-

λικής ανδρείας δεν πλαισίωνε εκείνη τη σκηνή. ΄Ηταν όμως γύρω

Του τα ένδοξα τρόπαια του μόχθου της αγάπης Του για τον αμαρ-

τωλό άνθρωπο. Υπήρχαν αιχμάλωτοι που τους είχε ελευθερώσει
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από τη δύναμη του Σατανά και που δοξολογούσαν το Θεό για την

απελευθέρωσή τους. Οι τυφλοί την όραση των οποίων είχε απο-

καταστήσει ήταν επικεφαλής της πομπής. Οι βουβοί των οποίων η [541]

γλώσσα είχε λυθεί,φώναζαν τα δυνατότερα ωσαννά. Οι κατάκοιτοι

τους οποίους είχε θεραπεύσει πηδούσαν από χαρά, σείοντας την

Γήστο πέρασμα του Σωτήρα και ήταν οι πιο ευκίνητοι στην κοπή

φοινικόκλαδων. Χήρες και ορφανά δόξαζαν το όνομα του Ιησού για

τα έργα του ελέους Του σε αυτούς. Οι λεπροί τους οποίους είχε

καθαρίσει έστρωναν τα αμόλυντα ρούχα τους στο πέρασμά Του

και επευφημούσαν τον Βασιλιά της δόξας. Εκείνοι που η φωνή Του

τους είχε επαναφέρει από τον ύπνο του θανάτου, βρίσκονταν ανάμε-

σα στο πλήθος. Ο Λάζαρος το σώμα του οποίου είχε φθαρεί στον

τάφο, τώρα απολάμβανε τη δύναμη ενός υγιούς ανδρός, οδηγούσε

το υποζύγιο πάνω στο οποίο κάθονταν ο Σωτήρας.

Πολλοί Φαρισαίοι παρακολουθούσαν τη σκηνή καιφλεγόμενοι

από ζήλεια και κακεντρέχεια, προσπάθησαν να μεταστρέψουν το

ρεύμα του δημοσίου αισθήματος. Χρησιμοποιώντας όλη τους την

εξουσία προσπάθησαν να σιγήσουν το λαό. Οι εκκλήσεις και οι

απειλές τους αύξαναν περισσότερο τον ενθουσιασμό. Φοβόντου-

σαν ότι το πλήθος με τη δύναμη που παρουσίαζε ο όγκος του, θα

έκαναν τον Ιησού βασιλιά. Σε μια τελευταία τους προσπάθεια, ω-

θούμενοι μέσα στο πλήθος, πλησίασαν το Χριστό και Του είπαν με

αποδοκιμαστικό και απειλητικό ύφος: «Διδάσκαλε,επίπληξον τους

μαθητάς Σου.» Ισχυρίζονταν ότι τέτοιες θορυβώδεις εκδηλώσεις

ήταν παράνομες και δεν τις επέτρεπαν οι αρχές. Αποστομώθηκαν

όμως από την απάντηση του Ιησού: «Σας λέγω, ότι εάν ούτοι σιω-

πήσωσιν, οι λίθοι θέλουσι φωνάξει.» Η σκηνή εκείνη του θριάμβου

είχε προκαθοριστεί από το Θεό. Είχε ειπωθεί εκ των προτέρων α-

πό τον προφήτη και ο άνθρωπος ήταν ανίσχυρος να ανατρέψει τα

σχέδια του Θεού. Αν οι άνθρωποι αποτύγχαναν να εκπληρώσουν

το σχέδιό Του, Αυτός θα έδινε φωνή στις άψυχες πέτρες και αυτές

θα ζητωκραύγαζαν τον Υιό Του με επευφημίες δοξολογίας. Καθώς

οι αποστομωμένοι Φαρισαίοι υποχώρησαν, χιλιάδες φωνές επανέλα-

βαν τα λόγια του Ζαχαρία: «Χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών αλάλαζε

θύγατερ Ιερουσαλήμιδού, ο Βασιλεύς σου έρχεται πρός σεΑυτός

είναι δίκαιος, και σώζων πραύς και καθήμενος επί όνου, και επί

πώλου, υιού υποζυγίου.» (Ζαχ. 9:9.)
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Καθώς η συνοδεία έφθασε στην παρειά του λόφου και ετοι-

μάζονταν να κατηφορίσει προς την πόλη, ο Ιησούς σταμάτησε και

ολόκληρο το πλήθος σταμάτησε μαζί Του. Μπροστά τους απλώνον-

ταν η Ιερουσαλήμ σε όλη της τη δόξα, λουσμένη την ώρα εκείνη

υπό το φώς του δύοντος ηλίου. Ο ναός τράβηξε τα βλέμματα όλων,[542]

δεσπόζοντας μεγαλόπρεπος πάνω από όλα τα άλλα κτίρια και φα-

ίνονταν να δείχνει προς τον Ουρανό, κατευθύνοντας το λαό προς

το μόνο αληθινό και ζώντα Θεό. Ο ναός ανέκαθεν υπήρξε το κα-

μάρι και η δόξα του ιουδαϊκού έθνους. Ακόμη και οι Ρωμαίοι ήταν

υπερήφανοι για τη μεγαλοπρέπειά του. ΄Ενας βασιλιάς, τοποθετη-

μένος στο θρόνο από τους Ρωμαίους, είχε συμπράξει με τους Ιου-

δαίους για να τον αναστηλώσει και να τον εξωραΐσει. Ακόμη και

ο αυτοκράτορας της Ρώμης τον είχε πλουτίσει με τα δώρα του. Η

στερεότητά του, ο πλούτος του και η μεγαλοπρέπειά του τον είχαν

καταστήσει ένα από τα θαύματα του κόσμου.

Ενώ ο βασιλεύων ΄Ηλιος έβαφε και χρύσωνε τους ουρανούς, η

περίλαμπρη δόξα του φώτιζε τα κατάλευκα μάρμαρα των τοίχων του

ναού και έκανε να φωσφορίζουν οι επίχρυσες κολώνες του. Από την

κορυφή του λόφου όπου ο Ιησούς και η ακολουθία Του είχαν στα-

ματήσει, ο ναός έμοιαζε σαν μια πελώρια οικοδομή φτιαγμένη από

χιόνι, στολισμένη με χρυσούς πυργίσκους. Στην είσοδο του ναού

βρίσκονταν μια κληματαριά από χρυσό και ασήμι με πράσινα φύλλα

και μεγάλα συμπλέγματα από τσαμπιά φιλοτεχνημένα από τους πιο

επιδέξιους καλλιτέχνες. Αυτό το κομψοτέχνημα παρουσίαζε τον λα-

ό του Ισραήλ σαν ένα καρποφόρο αμπέλι. Το χρυσάφι, το ασήμι και

το ζωηρό πράσινο χρώμα ήταν συνδυασμένα με ασυνήθιστο γούστο

και εξαιρετική τέχνη. Καθώς αναρριχούταν με χάρη γύρω από τις

κάτασπρες αστραφτερές κολώνες, στερέωνετα τρυφερά βλαστάρια

του πάνω στα χρυσοποίκιλτα στολίδια τους. Το μεγαλείο του δύον-

τος ηλίουαντιφέγγιζε, λάμποντας με τέτοια δόξα που έμοιαζε σαν

να προέρχονταν από τον Ουρανό.

Ο Ιησούς αγναντεύει τώρα το θέαμα αυτό και το απέραντο

πλήθος σταματά τις κραυγές του γοητευμένο από την ξαφνική ο-

πτασία της ομορφιάς. ΄Ολα τα μάτια στρέφονται στο Σωτήρα, πε-

ριμένοντας να δουν στη μορφή Του, το θαυμασμό που οι ίδιοι αι-

σθάνονται. Αντί για αυτό όμως αντικρίζουνμια σκιά λύπης. Ξαφνι-

άζονται και απογοητεύονται όταν βλέπουν τα μάτια Του να πλημ-

μυρίζουν από δάκρυα και το σώμα Του να τρέμει όπως τα ανεμο-
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δαρμένα δένδρα λίγο πριν την καταιγίδα. Ταυτόχρονα, από τα τρε-

μάμενα χείλη Του προέρχεται ένας θρήνος αγωνίας, σαν να βγαίνει

από τα βάθη μιας ραγισμένης καρδιάς. Τι θέαμα ήταν αυτό για τους

αγγέλους! Να παρατηρούν τον αγαπημένο τους Αρχηγό μέσα στη

δακρύβρεχτη αγωνία! Τι θέαμα ήταν αυτό για το χαρούμενο πλήθος

που με κραυγές θριάμβου και με σειόμενα κλαδιά Τον συνόδευαν

στην ένδοξη πόλη, εκεί όπου έτρεφαν την πολυπόθητη ελπίδα ότι [543]

σε λίγο έμελλε να ανακηρυχτεί βασιλιάς! Ο Ιησούς είχε κλάψει

στον τάφο του Λαζάρου, αλλά εκείνη ήταν η έκφραση της θεϊκής

θλίψης από συμπάθεια για τον ανθρώπινο πόνο. Αυτή η απροσ-

δόκητη λύπη έμοιαζε σαν μια νότα θρηνωδίας μέσα σε μια πελώρια

θριαμβική χορωδία. Μέσα στην πανηγυρική σκηνή όπου όλοι Του

απένειμαν τιμές, ο Βασιλιάς του Ισραήλ ξέσπασε σε δάκρυα. Δεν

έκλαιγε με σιωπηλά δάκρυα χαράς, αλλά με δάκρυα και με λυγμούς

μιας ακατάσχετης αγωνίας. Μια ξαφνική θλίψη κατέλαβε τα πλήθη.

Οι επευφημίες τους σίγησαν. Πολλοί έκλαιγαν από συμπάθεια νοι-

ώθοντας μια ανεξήγητη λύπη.

Τα δάκρυα του Ιησού δεν οφείλονταν στα πάθη που Τον περίμε-

ναν. Μπροστά Του ακριβώς βρίσκονταν η Γεθσημανή, όπου σύντο-

μα θα Τον περιέβαλε η φρίκη ενός μεγάλου σκότους. Διακρίνονταν

επίσης η Προβατική Πύλη, από όπου αιώνες τώρα οδηγούσαν τα

ζώα για τις προσφερόμενες θυσίες. Αυτή η πύλη σύντομα θα άνοιγε

για Αυτόν, το μεγάλο Αντίτυπο, τη θυσία του οποίου απεικόνιζαν

όλες εκείνες οι προσφορές. Εκεί κοντά ήταν και ο Γολγοθάς, η

σκηνή της μελλοντικής Του αγωνίας. ΄Ομως ο Σωτήρας δεν έκλαι-

γε ούτε βαριαναστέναζε για τα γεγονότα που Του υπενθύμιζαν το

σκληρό Του θάνατο. Η λύπη Του αυτή δεν αφορούσε τον εαυτό

Του. Η σκέψη της δικής Του αγωνίας δεν τρόμαζε την ευγενική,

αυτοθυσιαζόμενη εκείνη ψυχή. ΄Ηταν το αντίκρισμα της Ιερουσα-

λήμ αυτό που ράγισε την καρδιά του Ιησού. Η Ιερουσαλήμ που είχε

απορρίψει τον Υιό του Θεού και είχε χλευάσει την αγάπη Του,

αρνήθηκε να πειστεί από τα κραταιά θαύματά Του και τώρα ήταν

έτοιμη να Του αφαιρέσει τη ζωή. Την έβλεπε έτσι όπως ήταν μέσα

στην ενοχή της με την απόρριψη του Λυτρωτή της. Τι θα μπορούσε

όμως να γίνει η πόλη εκείνη αν δέχονταν Αυτόν, τον μόνο που είχε

τη δύναμη να την γιατρέψει από τα τραύματά της. Είχε έρθει για να

τη σώσει. Πως μπορούσε ποτέ να την εγκαταλείψει·
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Ο λαός του Ισραήλ υπήρξε ευνοούμενος λαός. Ο Θεός είχε κα-

ταστήσει το ναό τους κατοικία Του. Αυτός ο ναός ήταν «ωραίος

την θέσιν, χαρά πάσης της γής.» (Ψαλμ. 48:2.) Επί χίλια και πλέον

χρόνια, η καταχωρημένη φροντίδα και η τρυφερή αγάπη του Χριστο-

ύείχε εκδηλωθεί εκεί. Η αγάπη αυτή έμοιαζε με εκείνη ενός πατέρα

προς το μονάκριβο παιδί Του. Σε αυτό το ναό οι προφήτες είχαν

εξαγγείλει τις σοβαρές προειδοποιήσεις τους. Εκεί κινούνταν τα

αναμμένα θυμιατάμε το θυμίαμα τους, αναμεμιγμένα με τις προσευ-

χές των λατρευτών. Μαζί ανέβαιναν στο Θεό. Είχε χυθεί άφθονο

αίμα ζώων συμβολίζοντας το αίμα του Χριστού. εκεί συμβολίζοντας[544]

το αίμα του Χριστού. Εκεί ο Θεός του Ουρανού είχε φανερώσει τη

δόξα Του πάνω από το Ιλαστήριο. Εκεί είχαν λειτουργήσει οι ιε-

ρείς. Οι μεγαλόπρεποι συμβολισμοί και οι τελετές είχαν συνεχιστεί

εκεί επί αιώνες. Αλλά όλα αυτά έμελλαν να πάρουν τέλος.

Υψώνοντας ο Ιησούς το χέρι, εκείνο το χέρι που τόσες φορές

είχε ευλογήσει τους ασθενείς και τους πάσχοντες και, έδειξε την

καταδικασμένη πόλη. Τότε, φώναξε με μια φωνή που πάλλονταν α-

πό λυγμούς: «Είθε να εγνώριζες και σύ τουλάχιστον εν τη ημέρα

σου ταύτη τα πρός ειρήνην σου αποβλέπονται.»Σε αυτό το σημείο,

ο Σωτήρας σταμάτησε χωρίς να αναφέρει τι θα μπορούσε να κατα-

στεί η Ιερουσαλήμ αν δέχονταν τη βοήθεια που ο Θεός επιθυμούσε

να της προσφέρει, τη δωρεά του αγαπητού Υιού Του. Αν η Ιερου-

σαλήμ είχε μάθει όσα είχε το προνόμιο να μάθει και αν είχε δώσει

προσοχή στο φώς που της έστειλε ο Ουρανός, θα έφτανε στην α-

κμή της ευδαιμονίας της και θα γινόταν η βασίλισσα των βασιλειών,

ελεύθερη, απολαμβάνοντας την ισχύ της θεόσταλτης δύναμής της.

Οπλισμένοι στρατιώτες δεν θα στέκονταν στις πύλες της, ούτε ρω-

μαϊκά λάβαρα θα κυμάτιζαν στα τείχη της. Το ένδοξο μέλλον με

το οποίο θα μπορούσε να ευλογηθεί η Ιερουσαλήμ αν είχε δεχτεί

το Λυτρωτή της, παρουσιάζονταν μπροστά στα μάτια του Υιού του

Θεού. ΄Εβλεπε ότι μέσω Εκείνου θα είχε θεραπευτεί από τη σοβα-

ρή ασθένεια που την κατέτρυχε, θα είχε ελευθερωθεί από τα δεσμά

της και θα είχε καθιερωθεί σαν ισχυρή μητρόπολη της Γής. Από τα

τείχη της το περιστέρι της ειρήνης θα είχε πετάξει σε όλα τα άλλα

έθνη. Θα μπορούσε να καταστεί το παγκόσμιο διάδημα της δόξας.

Αλλά η λαμπρή εικόνα της ονειρεμένης δόξας της Ιερουσαλήμ

όμως χάθηκε από το βλέμμα του Σωτήρα. Την ξαναντικρύζει στην

τωρινή κατάστασή της κάτω από το ρωμαϊκό ζυγό, κάτω από τη
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δυσμένεια του Θεού, καταδικασμένη από τη δικαιοκρισία Του. Συ-

νέχισε το διακεκομμένο θρήνο Του: «Αλλά τώρα εκρύφθησαν από

των οφθαλμών σου διότι θέλουσιν ελθεί ημέραι επί σέ, και οι εχθροί

σου θέλουσι κάμει χαράκωμα περί σέ, και θέλουσι σε περικυκλώσει,

και θέλουσι σε στενοχωρήσει πανταχόθεν και θέλουσι κατεδαφίσει

σέ, και τα τέκνα σου εν σοί, και δεν θέλουσιν αφίσει εν σοί λίθον

επί λίθον διότι δεν εγνώρισας τον καιρόν της επισκέψεώς σου.»

Ο Χριστός ήρθε να σώσει την Ιερουσαλήμ με τα τέκνα της.

Η φαρισαϊκή υπερηφάνεια, η υποκρισία, η ζηλοτυπία και η κακεν-

τρέχεια Τον είχαν εμποδίσει να πραγματοποιήσει το σκοπό Του.

Ο Ιησούς γνώριζε τη φοβερή τιμωρία που θα ανταποδίδονταν στην [545]

καταδικασμένη πόλη. ΄Εβλεπε την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη από

ξένα στρατεύματα, τους κατοίκους της να πεθαίνουν πολιορκημένοι

από την πείνα, μητέρες να τρέφονται από τα πτώματα των παιδιών

τους, γονείς και παιδιά να αρπάζουν την τελευταία μπουκιά ο ένας

από το στόμα του άλλου. Οι αβάσταχτοι πόνοι της λιμοκτονίας θα

εξαφάνιζαν κάθε ίχνος έμφυτης στοργής. Είδε ότι το ίδιο πείσμα

που έδειξαν οι Ιουδαίοι όταν αρνήθηκαν τη σωτηρία που Εκείνος

τους πρόσφερε, θα τους έκανε να αρνηθούν και να υποταχθούνε-

πίσης στα στρατεύματα εισβολής. Είδε το Γολγοθά, πάνω στον ο-

ποίο έμελλε να υψωθεί, γεμάτο από σταυρούς, πυκνούς σαν τα δέν-

δρα του δάσους. Είδε τους ταλαίπωρους κατοίκους να υφίστανται

φρικτά βασανιστήρια πάνω σε πασσάλους και σταυρούς, τα όμορφα

ανάκτορα κατεστραμμένα, το ναό γκρεμισμένο πέτρα προς πέτρα σε

ερείπια και την πόλη οργωμένη σαν χωράφι. Ο Σωτήρας είχε σοβα-

ρούς λόγους να κλάψει πικρά στη θέα της συνταρακτικής εκείνης

σκηνής.

Η Ιερουσαλήμ ήταν ο στόχος της φροντίδας Του και όπως ένας

τραγικός πατέρας θρηνεί για το χαμένο του παιδί, έτσι και ο Ιησούς

έκλαψε για την αγαπημένη Του πόλη. Πως μπορώ να σε εγκαταλε-

ίψω· Πως μπορώ να σε δω καταδικασμένη στην καταστροφή· Πρέπει

να σε αφήσω να γεμίσεις το ποτήρι της ανομίας σου· Η αξία μιας

μόνο ψυχής είναι τόσο μεγάλη, που συγκρινόμενοι με αυτή, περνούν

απαρατήρητοιολόκληροι κόσμοι. Επρόκειτο να χαθεί ένα ολόκληρο

έθνος. ΄Οταν σε λίγο ο ΄Ηλιος θα βασίλευε, η προθεσμία της χάρης

της Ιερουσαλήμ θα έληγε. Ενώ η πομπή είχε σταματήσει στην πλα-

γιά του όρους των Ελαιών, δεν ήταν πολύ αργά ακόμη για την

Ιερουσαλήμ να μετανοήσει. Ο άγγελος του ελέους άπλωνε τα φτε-



580 Η Ζωη Τοψ Χριστου

ρά του για να κατεβεί από το χρυσό θρόνο και να επιληφθεί με τη

δικαιοσύνη και την επερχόμενη κρίση. Αλλά η μεγαλόκαρδη αγάπη

του Χριστού ικέτευε ακόμη για την Ιερουσαλήμ, μια πόλη η οποία

είχε περιφρονήσει τα ελέη Του, αγνόησε τις προειδοποιήσεις Του

και ήταν έτοιμη να βάψει τα χέρια της στο αίμα Του. Αν ήθελε η Ιε-

ρουσαλήμ να μετανοήσει, δεν ήταν ακόμη πολύ αργά. Οι τελευταίες

ακτίνες του ΄Ηλιου τρεμόσβηναν πάνω στο ναό, στους πυργίσκους

και στα διακοσμητικά του βέλη. Δεν θα μπορούσε κάποιος καλός

άγγελος να την οδηγήσει στην αγάπη του Σωτήρα και να αποτρέψει

την καταδίκη της· Ωραία και αμαρτωλή πόλη που είχε λιθοβολήσει

τους προφήτες, που είχε απορρίψει τον Υιό του Θεού, που κλε-[546]

ίστηκε πεισματικά στην αμετανοησία και στα δεσμό της σκλαβιάς.

Η ημέρα της ευσπλαχνίας της είχε σχεδόν περάσει.

Και ΄Ομως, το Πνεύμα του Θεού μιλούσε ακόμη στην Ιερου-

σαλήμ. Πριν τελειώσει η μέρα, προστίθεται μια μαρτυρία για το

Χριστό. Η φωνή της μαρτυρίας υψώνεται, ανταποκρινόμενη στο

προφητικό κάλεσμα του παρελθόντος. Αν η Ιερουσαλήμ πρόσεχε

στο κάλεσμα αυτό, αν δέχονταν το Σωτήρα που έμπαινε από τις

πύλες της, θα μπορούσε ακόμη να σωθεί.

Τα νέα έφθασαν στους ηγέτες της Ιερουσαλήμ ότι ο Ιησούς

πλησίαζε την πόλη ακολουθούμενος από μια πελώρια ανθρωπο-

θάλασσα. Αυτοί δεν ήταν όμως διατεθειμένοι να επιφυλάξουν υπο-

δοχή στον Υιό του Θεού. Φοβισμένοι βγήκαν να Τον συναντήσουν,

ελπίζοντας να διαλύσουν το πλήθος. Ενώ η πομπή κατηφόριζε το

όρος των Ελαιών, η πορεία ανακόπηκε από τους άρχοντες. ΄Ηθελαν

να πληροφορηθούν την αιτία της θορυβώδους αυτής χαράς. Στην

ερώτησή τους, «Τις είναι Ούτος·» οι μαθητές με θεία έμπνευση

έδωσαν την απάντηση. Με εύγλωττους μελωδικούς τόνους τους

επανέλαβαν τις προφητείες που αναφέρονταν στο Χριστό:

Ο Αδάμ θα σας πει: Αυτός είναι το σπέρμα της γυναικός που

θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως. (Ιδέ Γέν. 3:15.)

Αν ρωτήσετε τον Αβραάμ θα σας πει: «Αυτός είναι ο Μελχισε-

δέκ, βασιλεύς Σαλήμ.» (Γέν. 14:18.)

Ο Ιακώβ θα σας πει: «Αυτός είναι ο Σηλώ από τη φυλή του

Ιούδα.» (Ιδέ Γέν. 49:10.)

Ο Ησαΐας θα σας πει: «Αυτός είναι ο Εμμανουήλ,» «Θαυμαστός,

Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, ΄Αρχων

ειρήνης.» (Ης. 7:14, 9:6.)
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Ο Ιερεμίας θα σας πει: «Είναι ο δίκαιος Βλαστός του Δαβίδ,»

«ο Κύριος, η Δικαιοσύνη ημών.» (Ιερ. 23:5, 6.)

Ο Δανιήλ θα σας πει: «Αυτός είναι ο [Μεσσίας] Χριστός, ο

Ηγούμενος.» (Δαν. 9:25.)

Ο Ωσηέ θα σας πει: «Αυτός είναι Κύριος ο Θεός των δυνάμεων,

ο Κύριος είναι το μνημόσυνον Αυτού.» (Ωσηέ 12:5.)

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής θα σας πει: «Αυτός είναι ο Αμνός του

Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου » (Ιωάν. 1:29.)

Ο Μεγάλος Θεός Πατέρας διεκήρυξε από το θρόνο Του: «Ο-

ύτος είναι ο Υιός Μου ο αγαπητός.» (Ματθ. 3:17.)

Εμείς οι μαθητές Του διακηρύττουμε: «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο

Μεσσίας, ο ΄Αρχων της ζωής, ο Λυτρωτής του κόσμου.» [547]

Και αυτός ο άρχοντας των δυνάμεων του σκότους Τον ανα-

γνωρίζει και λέγει: «Σε γνωρίζω τις είσαι, ο ΄Αγιος του Θεού.»

(Μάρκ.1:24.) [548]
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ΑΑΟΣ

Τοκεφάλαιο αυτό βασίζεται στο

Μάρκ. 11:11-23, Ματθ. 21:17-19.

Η θριαμβευτική είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα ήταν μια

αμυδρή σκιαγράφηση της μελλοντικής έλευσης Του στα σύννεφα

του Ουρανού με δύναμη και δόξα, ανάμεσα στο θρίαμβο των αγ-

γέλων και τον πανηγυρισμό των αγίων. Τότε θα εκπληρωθούν τα

λόγια του Χριστού προς τους ιερείς και τους Φαρισαίους: «Δεν

θέλετε Με ιδεί εις το εξής, εωσού είπητε, Ευλογημένος ο ερχόμε-

νος εν ονόματι Κυρίου.» (Ματθ. 23:39.) Ο Ζαχαρίας είδεσε προφη-

τική οπτασία την ημέρα του τελικού θριάμβου. Είδε ακόμη και την

καταδίκη εκείνων που είχαν απορρίψει το Χριστό κατά την πρώτη

Του έλευση: «Θέλουσιν επιβλέψει επ” Εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν
και θέλουσι πενθήσει δι” Αυτόν, ως πενθεί τις δια τον μονογενή
αυτού και θέλουσι λυπηθή δι” Αυτόν, ως ο λυπούμενος δια τον
πρωτότοκον αυτού.» (Ζαχ. 12:10.) Αυτή τη σκηνή είδε ο Χριστός

όταν αντίκρισε την πόλη και έκλαψε για αυτή. Στην πρόσκαιρη κα-

ταστροφή της Ιερουσαλήμ έβλεπε την τελική καταστροφή του λαού

που ήταν ένοχος για το αίμα του Υιού του Θεού.

Οι μαθητές έβλεπαν το μίσος των Ιουδαίων για το Χριστό, αλλά

δεν μπορούσαν ακόμη να δουν μέχρι που θα έφθανε Δεν καταλάβαι-

ναν την πραγματική κατάσταση του λαού του Ισραήλ, ούτε κατανο-

ούσαν την ανταπόδοση που θα έπεφτε στην Ιερουσαλήμ. Αυτό το

γεγονός ο Χριστός τους το απεκάλυψε με ένα παραβολικό μάθημα.

Η τελευταία έκκληση για την Ιερουσαλήμ πήγε χαμένη. Οι ιε-

ρείς και οι άρχοντε ς είχαν ακούσει την προφητική φωνή του πα-

ρελθόντος να αντηχεί από τα πλήθη σε απάντηση της ερώτησής

τους: «Τις είναι Ούτος·» Δεν τη δέχθηκαν όμως σαν τη φωνή της

θείας έμπνευσης. Γεμάτοι έξαψη και οργή βάλθηκαν να κ α τα ς

ιγά σουν την κοσμοσυρροή. Υπήρχαν Ρωμαίοι εκεί αξιωματικοί και

ς” αυτούς κατήγγειλαν τον Ιησού οι εχθροί Του σαν αρχηγό μι-[549]
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άς επανάστασης. Τον παρουσίασαν ότι ήθελε να καταλάβει το ναό

καινα δεσπόσει σαν βασιλιάς στην Ιερουσαλήμ.

Αλλά η ήρεμη φωνή του Ιησού σιώπησε για λίγο το θορυβημένο

πλήθος, καθώς για μια ακόμη φορά δήλωσε ότι δεν είχε έρθει να ι-

δρύσει καμιά πρόσκαιρη εξουσία. Σύντομα θα ανέβαινε στον Πατέρα

Του και οι κατήγοροί Του δεν θα Τον έβλεπαν μέχρι να επιστρέψει

περιβεβλημένος με δόξα. Τότε, όταν θα ήταν πια πολύ αργά για τη

σωτηρία τους, θα Τον αναγνώριζαν. Ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια

με θλίψη, τονίζοντάς τα με ιδιαίτερη έμφαση. Οι Ρωμαίοι αξιωμα-

τικοί σιώπησαν και ηρέμησαν. Οι καρδιές τους, αν και ξένες στη

θεία επιρροή, συγκινήθηκαν όσο ποτέ προηγουμένως. Στη γαλήνια

και ιεροπρεπή μορφή του Ιησού διάβασαν την αγάπη, τη φιλανθρω-

πία και την ανεπιτήδευτη αξιοπρέπεια. ΄Ενοιωσαν μια συμπάθεια που

δεν μπορούσαν να την εξηγήσουν. Αντί να συλλάβουν τον Ιησού,

ήταν διατεθειμένοιμάλλον να Του δείξουν σεβασμό. Στρεφόμενοι

στους ιερείς και στους άρχοντες, τους κατηγόρησαν ότι αυτοί ήταν

που δημιουργούσαν την ταραχή. Οι αρχηγοί, δυσαρεστημένοι και

ηττημένοι, απευθύνθηκαν τότε στο λαό με τα παράπονά τους και

εξοργισμένοι άρχισαν να διαπληκτίζονται μεταξύ τους.

Εν τω μεταξύ, ο Ιησούς πέρασε απαρατήρητος μέσα στο ναό.

΄Ολα εκεί ήταν ήσυχα, γιατί ο λαός είχε συγκεντρωθεί στη σκηνή

του ΄Ορους των Ελαιών. Για λίγη ώρα ο Ιησούς έμεινε στο ναό,

παρατηρώντας τον με λυπημένο βλέμμα. Μετά αποσύρθηκε με τους

μαθητές Του και επέστρεψε στη Βηθανία. ΄Οταν ο λαός Τον ανα-

ζήτησε για να Τον ενθρονίσει, δεν Τον βρήκε.

Ολόκληρη τη νύχτα πέρασε ο Ιησούς προσευχόμενος και το

πρωί ήρθε πάλι στο ναό. Στο δρόμο Του πέρασε από ένα οπωρώνα

με συκιές. Πεινούσε «και ιδών μακρόθεν συκήν έχουσαν φύλλα,

ήλθεν αν τυχόν εύρη τι εν αυτή και ελθών επ” αυτήν, ουδέν εύρεν
ειμή φύλλα διότι δεν ήτο καιρός σύκων.»

Δεν ήταν εποχή για ώριμα σύκα, εκτός από ορισμένες περιοχές.

Για τα υψώματα γύρω από την Ιερουσαλήμ πραγματικά μπορούσε

να λεχθεί: «Δεν ήτο καιρός σύκων.» Στο συκεώνα που είχε έρ-

θει ο Ιησούς, ένα δένδρο φαίνονταν πιο ώριμο από τα άλλα. ΄Ηταν

ήδη καλυμμένο με φύλλα. Είναι χαρακτηριστικό της συκιάςνα πα-

ρουσιάζεται ο καρπός, πριν ακόμη βγουν τα φύλλα. Για αυτό το

πυκνόφυλλο αυτό δένδρο έδινε την εντύπωση ότι είχε ώριμο καρ-

πό. Το παρουσιαστικό του ήταν απατηλό. Αφού έψαξε τα κλαδιά [550]
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του από το χαμηλότερο μέχρι το ψηλότερο, ο Ιησούς «ουδέν ε-

ύρε, ειμή φύλλα.» ΄Ηταν ένα σύνολο από επιδεικτική φυλλωσιά και

τίποτε περισσότερο.

Ο Χριστός πρόφερε μια κατάρα στο δένδρο που το ξέρανε «Μη-

δείς πλέον εις τον αιώνα να μη φάγη καρπόν από σού,» είπε. Το

επόμενο πρωί, καθώς ο Σωτήρας και οι μαθητές Του περνούσαν

από τον ίδιο δρόμο για την πόλη, τα ξεραμένα κλαδιά και τα μαρα-

μένα φύλλα τράβηξαν την προσοχή τους. Ο Πέτρος είπε: «Ραββί,

ιδέ η συκή, την οποίαν κατηράσθης, εξηράνθη.»

Η πράξη του Χριστού να καταραστεί τη συκιά είχε παραξε-

νέψει τους μαθητές. Τους φαίνονταν ότι δεν συμφωνούσε με τους

τρόπους και τα έργα Του. Συχνά Τον είχαν ακούσει να λέει ότι

δεν ήρθε να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο.

Θυμήθηκαν τα λόγια Του: «Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να

απολέση ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώση.» (Λουκ. 9:56.) ΄Εκανε

τα θαυμάσια έργα Του με σκοπό να επανορθώσει, ποτέ να κατα-

στρέψει. Οι μαθητές Τον είχαν γνωρίσει μόνο σαν Επανορθωτή

και Θεραπευτή. Αυτή η πράξη ήταν μοναδική στο είδος της. Ανα-

ρωτήθηκαν: «Ποιός να ήταν ο σκοπός της·»

Ο Θεός «αρέσκεται εις το έλεος.» «Ζώ Εγώ, λέγει Κύριος ο Θε-

ός, δεν θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού.» (Μιχ. 7:18, Ιεζ. 33:11.)

Για Αυτόν το έργο της καταστροφής και της δημόσιας επίκρισης

είναι «παράδοξον έργον.» (Ης. 28:21.) Από αγάπη και ευσπλαχνία

ο Θεός ανασηκώνει το πέπλο από το μέλλον και αποκαλύπτει στους

ανθρώπους τα αποτελέσματα της αμαρτωλής ζωής.

Η κατάρα της συκιάς ήταν μια έμπρακτη παραβολή. Το άκαρπο

εκείνο δένδρο, προβάλλοντας στον Ιησού το απατηλό του φύλλω-

μα, αποτελούσε ένα σύμβολο του ιουδαϊκού έθνους. Ο Σωτήρας

επιθυμούσε να εξηγήσει στους μαθητές Του τόσο την αιτία όσο

και τη βεβαιότητα της καταδίκης του Ισραήλ. Για το λόγο αυτό

προσέδωσε στο δένδρο ηθικές ιδιότητες για να ερμηνεύσει με αυτό

μια θεϊκή αλήθεια. Οι Ιουδαίοι, διατεινόμενοι ότι υπακούουν στο

Θεό, ξεχώριζαν από τα άλλα έθνη. Είχαν ευνοηθεί ιδιαίτερα από

Αυτόν και ισχυρίζονταν ότι ήταν δικαιότεροι από κάθε άλλο λαό.

Είχαν όμως διαφθαρεί από την αγάπη του κόσμου και την απληστία

του κέρδους. Καυχιόντουσαν για τις γνώσεις τους αλλά αγνοούσαν

τις απαιτήσεις του Θεού και υποκρίνονταν. Σαν την άκαρπη συκι-

ά, άπλωναν τα περήφανα κλωνάρια τους και ήταν θαυμάσια να τα
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βλέπει κανείς, ένα χάρμα των ματιών που όμως δεν πρόσφεραν «ου-

δέν . . . ειμή φύλλα.» Η ιουδαϊκή θρησκεία με το μεγαλοπρεπή ναό [551]

της, τα άγια θυσιαστήριά του, τους ιερείς με τις μίτρες τους και

με τις εντυπωσιακές του ιεροτελεστίες, ήταν πραγματικά ωραία σε

εξωτερική εμφάνιση, αλλά της έλειπε η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη

και η φιλανθρωπία.

΄Ολες οι συκές στον οπωρώνα εκείνο ήταν άκαρπες αλλά τα δέν-

δρα που δεν είχαν φύλλα δεν προξενούσαν καμιά προσδοκία αλλά

ούτε δημιουργούσαν και απογοήτευση. Αυτά τα δένδρα αντιπρο-

σώπευαν τους Εθνικούς. Είχαν την ίδια έλλειψη θεοσέβειας που

είχαν και οι Ιουδαίοι αλλά αυτοί τουλάχιστον δεν ισχυρίζονταν ότι

λάτρευαν το Θεό. Δεν καυχιόνταν για τη δήθεν καλοσύνη τους. ΄Η-

ταν τυφλοί ως προς τα έργα και τις μεθόδους του Θεού. Για αυτούς

δεν ήταν ακόμη ο καιρός των σύκων. Περίμεναν ακόμη την ημέρα

που θα τους έφερνε φώς και ελπίδα. Οι Ιουδαίοι που είχαν λάβει τις

μεγαλύτερες ευλογίες από το Θεό, ήταν υπόλογοι για την κατάχρη-

ση αυτών των δώρων. Τα προνόμια για τα οποία καυχιόντουσαν,

τους καθιστούσαν περισσότερο ένοχους.

Ο Ιησούς είχε έρθει στη συκιά πεινασμένος για να βρει κάτι

να φάει. Με την ίδια όρεξη είχε έρθει και στον λαό του Ισραήλ

για να βρει τους καρπούς της δικαιοσύνης. Τους είχε χορηγήσει

πλουσιοπάροχα τα δώρα Του για να καρποφορήσουν με αυτά και

να ευλογηθεί έτσι όλος ο κόσμος. Τους είχε παραχωρήσει κάθε

προνόμιο και κάθε ευκαιρία. Ζητούσε σαν αντίκρισμαόμως τη συμ-

πάθεια και τη συνεργασία τους στο έργο της χάρης Του. Λαχτα-

ρούσε να τους δει να εκδηλώνουν αυτοθυσία και συμπόνια, ζήλο

για το Θεό και ένα μεγάλο πόθο ψυχής για τη σωτηρία των συναν-

θρώπων τους. Αν είχαν φυλάξει το νόμο του Θεού, θα είχαν κάνει

την ίδια ανιδιοτελή εργασία που έκανε και ο Χριστός. Η αγάπη για

το Θεό και για τον άνθρωπο είχε εκλείψει από την υπερηφάνεια

και την αυτοπεποίθηση. Με το να αρνηθούν να υπηρετήσουν τους

άλλους, προκάλεσαν την αυτοκαταστροφή τους. Δεν μετέδωσαν

στον κόσμο τους θησαυρούς της αλήθειας που ο Θεός τους είχε

εμπιστευθεί. Στην περίπτωση του άκαρπου δένδρου μπορούσαν να

αναγνωρίσουν τόσο την αμαρτία τους όσο και την τιμωρία τους.

Μαραμένη με την κατάρα του Σωτήρα, ξερή και κατεστραμμένη α-

πό την κορυφή ως τη ρίζα, η συκιά έδειχνε πώς θα καταντούσε ο

ιουδαϊκός λαός όταν θα αποσύρονταν από πάνω του η χάρη του Θε-
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ού. Αρνούμενοι να μεταδώσουν στους άλλους τις ευλογίες, δεν θα

τις ξαναδέχονταν πια. «Απωλέσθης, Ισραήλ,» λέγει ο Θεός. (Ωσηέ

13:9.)

Η προειδοποίηση αυτή ισχύει για κάθε εποχή. Η πράξη του

Χριστού να καταραστεί τη συκιά, με τη δύναμή Τουπου είχε ο

ίδιος δημιουργήσει, παρεμβάλλεται σαν προειδοποίηση σε όλες τις[552]

εκκλησίες και σε όλους τους Χριστιανούς. Κανείς δεν μπορεί να

εφαρμόσει το νόμο του Θεού, αν δεν εξυπηρετεί τους άλλους. Υ-

πάρχουν πολλοί που δεν μιμούνται στη ζωή τους για τη σπλαχνική

και ανιδιοτελή ζωή του Χριστού. Μερικοί που σκέπτονται ότι ε-

ίναι εξαίρετοι Χριστιανοί δεν καταλαβαίνουν τι αποτελεί υπηρεσία

του Θεού. Μελετούν και προγραμματίζουν προκειμένου να ευχαρι-

στήσουν τον εαυτό τους. Ενεργούν μόνο για λογαριασμό τους. Ο

χρόνος έχει αξία γα αυτούς μόνο όταν μπορούν να αποταμιεύουν

για τον εαυτό τους. Σε όλα τα ζητήματα της ζωής αυτός είναι ο

αντικειμενικός σκοπός τους. Δεν εξυπηρετούν τους άλλους, αλλά

τον εαυτό τους. Ο Θεός τους έπλασε για να ζήσουν σε ένα κόσμο

όπου πρέπει να προσφέρουν ανιδιοτελή υπηρεσία. Τους προόρισε

να βοηθούν τους συνανθρώπους τους με κάθε δυνατό μέσο. Αλ-

λά το «εγώ» πρυτανεύει σε τέτοιο σημείο ώστε δεν μπορούν να

δουν τίποτε άλλο. Δεν έρχονται σε επαφή με την ανθρωπότητα.

Εκείνοι που ζουν έτσι για τον εαυτό τους, μοιάζουν σαν τη συκιά

που ήταν τόσο φανταχτερή αλλά συνάμακαι άκαρπη. Φυλάνε τους

τύπους της λατρείας, χωρίς μετάνοια ή πίστη. Ισχυρίζονται ότι τι-

μούν το νόμο του Θεού, αλλά υστερούν στην εφαρμογή του. Λένε,

αλλά δεν πράττουν. Με την καταδίκη που πρόφερε για τη συκιά

ο Χριστός, δείχνει πόσο μισητή είναι στα μάτια Του η μάταιη αυ-

τή επίδειξη. Διακηρύττει ότι ο φανερά αμαρτωλός είναι λιγότερο

ένοχος από εκείνον που υποκρίνεται ότι υπηρετεί το Θεό ενώ δεν

καρποφορεί προς δόξα Του.

Η παραβολή της συκιάς που είπε ο Χριστός πριν επισκεφτεί την

Ιερουσαλήμ, είχε άμεση σχέση με το μάθημα που δίδαξε με την κα-

τάρα του άκαρπου δένδρου. Για το άκαρπο εκείνο δένδρο της παρα-

βολής ο κηπουρός παρακάλεσε: «΄Αφησέ το μόνο αυτό το χρόνο για

να σκάψω γύρω του και να το περιποιηθώ. Αν φέρει καρπό καλώς

αν όχι, μετά από αυτό να το κόψεις.» Περίσσιες φροντίδες δόθη-

καν στο άκαρπο δένδρο. Του προσφέρθηκε κάθε δυνατότητα. Αν

εξακολουθούσε όμως να παραμένει άκαρπο, τίποτε δεν μπορούσε
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να το σώσει από την καταστροφή. Στην παραβολή τα αποτελέσμα-

τα της εργασίας του κηπουρού δεν αναφέρονται. Αυτό εξαρτιόταν

από τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνονταν τα λόγια του

Χριστού. Αυτούς αντιπροσώπευε το άκαρπο δένδρο και στο χέρι

τους ήταν να αποφασίσουν το πεπρωμένο τους. Τους παραχωρήθη-

κε κάθε δυνατότητα που ο Ουρανός μπορούσε να προσφέρει, αλλά

δεν επωφελήθηκαν από τις περίσσιες ευλογίες που έλαβαν. Με την [553]

πράξη του Χριστού να καταραστεί την άκαρπη συκιά το αποτέλεσμα

φάνηκε. Είχαν αποφασίσει την ίδια τους την καταστροφή.

Πάνω από χίλια χρόνια το ιουδαϊκό έθνος είχε καταχραστεί

την ευσπλαχνία του Θεού και είχε προκαλέσει τις επικρίσεις και τις

τιμωρίες Του. Είχαν απορρίψει τις προειδοποιήσεις Του και είχαν

φονεύσει τους προφήτες Του. Για αυτές τις αμαρτίες οι άνθρωποι

της εποχής του Χριστού κατέστησαν τον εαυτό τους υπεύθυνο,

ακολουθώντας την ίδια πορεία. Απορρίπτοντας τα ελέη της εποχής

τους και τις προειδοποιήσεις, επιφορτίστηκαν την ενοχή εκείνης της

γενιάς. Οι άνθρωποι της εποχής του Χριστού δέθηκαν μόνοι τους

με τα δεσμά που σφυρηλατούσε το έθνος επί ολόκληρους αιώνες.

Σε κάθε εποχή δίνεται στους ανθρώπους η ευκαιρία του φωτός

και των προνομίων, μια δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία μπο-

ρούν να συμφιλιωθούν με το Θεό. Αλλά υπάρχουν όρια σε αυτή

τη χάρη. Το έλεος μπορεί να ικετεύει για χρόνια, αλλά μπορεί να

αγνοείται και να απορρίπτεται. ΄Ερχεται όμως καιρός που το έλε-

ος ικετεύει για τελευταία φορά. Η καρδιά σκληραίνει τόσο πολύ

που σταματά να ανταποκρίνεται στο Πνεύμα του Θεού. Κάποτε η

γλυκιά, ελκυστική φωνή δεν ικετεύει πια τον αμαρτωλό και τότε

σταματούν οι έλεγχοι και οι προειδοποιήσεις.

Αυτή ακριβώς η μέρα είχε φτάσει για την Ιερουσαλήμ. Ο Ιη-

σούς έκλαψε με αναφιλητά για την καταδικασμένη πόλη, αλλά δεν

μπορούσε να τη σώσει. Είχε εξαντλήσει κάθε μέσο. Απορρίπτοντας

τις προειδοποιήσεις του Πνεύματος του Θεού, ο λαός του Ισραήλ

είχε απορρίψει το μοναδικό μέσο βοήθειας. Δεν υπήρχε άλλη δυνα-

τότητα για να μπορέσουν να σωθούν.

Το ιουδαϊκό έθνος χρησιμοποιείται σαν σύμβολο των ανθρώπων

όλων των αιώνων που χλευάζουν τις επικλήσεις της ΄Απειρης Α-

γάπης. Τα δάκρυα του Χριστού όταν έκλαψε για την Ιερουσαλήμ

ήταν για τους αμαρτωλούς όλων των αιώνων. Στις κρίσεις τιμωρίας

που απαγγέλθηκαν κατά του Ισραήλ, εκείνοι που απορρίπτουν τους
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ελέγχους και τις προειδοποιήσεις του Αγίου Πνεύματος του Θεού

μπορούν να διαβάσουν τη δική τους καταδίκη.

Στη γενιά μας υπάρχουν πολλοί που βαδίζουν στα ίχνη των

άπιστων Ιουδαίων. ΄Ενοιωσαν την εκδήλωση της θεϊκής δύναμης.

Το ΄Αγιο Πνεύμα μίλησε στην καρδιά τους. Αυτοί όμως προσκολ-

λήθηκαν στην απιστία τους και στην αντίστασή τους. Ο Θεός τους

στέλνει προειδοποιήσεις και ελέγχους, αλλά δεν θέλουν να ομολο-

γήσουν την πλάνη τους και έτσι απορρίπτουν την αγγελία Του και[554]

τους αγγελιοφόρους Του. Τα ίδια μέσα που χρησιμοποιεί για τη

θεραπεία τους, γίνονται λίθοι προσκόμματος.

Ο αποστάτης λαός του Ισραήλ μίσησε τους προφήτες γιατί αυ-

τοί έφερναν στο φως τις κρυμμένες αμαρτίες τους. Ο Αχαάβ έβλεπε

τον Ηλία σαν εχθρό του γιατί ο προφήτης κατέκρινε με πιστότη-

τα τα κρυφά αμαρτήματα του βασιλιά. ΄Ετσι και σήμερα ο δούλος

του Θεού, ο επιτιμητής της αμαρτίας, αντιμετωπίζει το χλευασμό

και την περιφρόνηση. Η βιβλική αλήθεια, η θρησκεία του Χριστού,

παλεύει με ένα ρεύμα ηθικής διαφθοράς. Η προκατάληψη μάλιστα

είναι μεγαλύτερη στις καρδιές των ανθρώπων σήμερα, παρά στην

εποχή του Χριστού. Ο Χριστός δεν επαλήθεψε τις προσδοκίες των

ανθρώπων. Η ζωή Του ήταν ένας έλεγχος για τις αμαρτίες τους

και Τον απέρριψαν. ΄Ετσι και τώρα, η αλήθεια του λόγου του Θεού

δεν εναρμονίζεται με τις συνήθειες των ανθρώπων. Με τις φυσικές

τους κλίσεις χιλιάδες απορρίπτουν το φώς της. Οι άνθρωποι, υποκι-

νούμενοι από το Σατανά, δημιουργούν αμφιβολίες για το λόγο του

Θεού και προτιμούν να ασκήσουν τη δική τους ανεξάρτητη κρίση.

Προτιμούν το σκότος παρά το φώς, το κάνουν όμως με κίνδυνο της

ψυχής τους. Εκείνοι που επέκριναν τα λόγια του Χριστού έβρισκαν

διαρκώς μεγαλύτερη αιτία για επικρίσεις, μέχρι που αποστράφηκαν

την Αλήθεια και τη Ζωή. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Ο Θεός δεν

προτίθεται να εξαλείψει κάθε αντίρρηση που εκφέρει κάθε σαρκική

καρδιά εναντίον της αλήθειας Του. Σε αυτούς που αρνούνται τις

πολύτιμες ακτίνες του φωτός οι οποίες θα φώτιζαν τα σκοτάδια,

τα μυστήρια του λόγου του Θεού παραμένουν για πάντα μυστήρια.

Η αλήθεια είναι κρυμμένη από αυτούς. Βαδίζουν στα τυφλά και

αγνοούν την καταστροφή που τους περιμένει.

Από την κορυφή του ΄Ορους των Ελαιών, το μάτι του Χριστού

αγκάλιασε τον κόσμο σε όλες του τις εποχές και τα λόγια Του αφο-

ρούν κάθε ψυχή που παραμελεί τις ικεσίες της θεϊκής ευσπλαχνίας.
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Καταφρονητή της αγάπης Του, ο Χριστός απευθύνεται σε σένα

σήμερα. Εσύ, ναι εσύ, θα έπρεπε να γνωρίζεις «τα πρός ειρήνην

σου αποβλέποντα.» Ο Χριστός χύνει πικρά δάκρυα για σένα που

δεν χύνεις διόλου δάκρυα για τον εαυτό σου. ΄Ηδη η μοιραία σκλη-

ροκαρδοσύνη που κατέστρεψε τους Φαρισαίους παρουσιάζεται και

σε σένα. Κάθε μαρτυρία της χάρης του Θεού, κάθε ακτίνα θεϊκού

φωτός, ή μαλακώνει και καθυποτάσσει την ψυχή, ή την παγιώνει

σε μια κατάσταση απελπιστικής αμετανοησίας.

Ο Χριστός είδε εκ των προτέρων ότι η Ιερουσαλήμ θα παρέμεινε

άκαμπτη και αμετανόητη. ΄Ομως όλη η ενοχή, όλες οι συνέπειες του [555]

απορριφθέντος ελέους ήταν απόφαση δική της. Το ίδιο θα συμβεί

και με κάθε ψυχή που ακολουθεί τον ίδιο δρόμο. Ο Κύριος λέει:

«Απωλέσθης, Ισραήλ.» «΄Ακουε, γή ιδού, Εγώ φέρω κακόν επί τον

λαόν τούτον, τον καρπόν των διαλογισμών αυτών διότι δεν επρόσε-

ξαν εις τους λόγους Μου, και εις τον νόμον Μου, αλλά απέρριψαν

αυτόν.» (Ωσηέ 13:9, Ιερ. 6:19.) [556]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 21:12-16, 23-46,

Μάρκ. 11:15-19, 27-33, 12:1-12, Λουκ. 19:45-48, 20:1-19.

Στην αρχή της διακονίας Του ο Χριστός είχε διώξει από το

ναό εκείνους που τον μόλυναν με τις ανόσιες δοσοληψίες τους. Η

αυστηρή και θεόπρεπη συμπεριφορά Του είχε τρομοκρατήσει τους

δολοπλόκους εμπόρους. Προς το τέλος της διακονίας Του, πήγε

πάλι στο ναό και τον βρήκε το ίδιο βεβηλωμένο όπως πρώτα. Η κα-

τάσταση ήταν ακόμη χειρότερη από πριν. Η εξωτερική αυλή έμοια-

ζε με ένα απέραντο στάβλο. Τα βελάσματα και τα μουγκρίσματα

των ζώων, οι μεταλλικοί ήχοι των νομισμάτων συνοδευόμενοι με

οργισμένες φωνές εμπόρων που φιλονικούσαν, αναμιγνύονταν με

τις φωνές των ανθρώπων που ιερουργούσαν. Ακόμη και οι ιθύνον-

τες του ναού ασχολούνταν με την αγοραπωλησία και την διακίνηση

χρημάτων. Τόσο πολύ τους είχε καταλάβει η απληστία του κέρδους

που στα μάτια του Θεού δεν ήταν καλύτεροι από τους κλέφτες.

Οι ιερείς και οι άρχοντες καταλάβαιναν ελάχιστα τον ιερό χα-

ρακτήρα του έργου στο οποίο είχαν ταχθεί. Κάθε Πάσχα και κάθε

γιορτή της Σκηνοπηγίας, χιλιάδες ζώα θυσιάζονταν. Οι ιερείς έφερ-

ναν και ράντιζαν το αίμα τους πάνω στο θυσιαστήριο. Οι Ιουδαίοι

είχαν συνηθίσει τόσο πολύ την προσφορά του αίματος ώστε λη-

σμόνησαν σχεδόν το γεγονός ότι η αμαρτία έκανε αναγκαίο το

χύσιμο του αίματος των ζώων. Δεν διέκριναν τι απεικόνιζε το αίμα

του αγαπητού Υιού του Θεού το οποίο θα χύνονταν για τη ζω-

ή του κόσμου καθώς και τον σκοπό της θυσίας.Με την προσφορά

των θυσιών οι άνθρωποι έπρεπε να αποβλέπουν σε ένα σταυρωμένο

Λυτρωτή.

Ο Ιησούς κοίταξε τα αθώα θύματα των θυσιών και είδε πως

οι Ιουδαίοι είχαν καταστήσει τις μεγάλες συγκεντρώσεις, σκηνές

αιματοχυσίας και αγριότητας. Αντί να εκφράσουν ταπεινά τη με-

τάνοια τους για τις αμαρτίες τους, είχαν πολλαπλασιάσει τις θυσίες[557]

των ζώων, λες και μπορούσε να τιμηθεί ο Θεός με μια άψυχη λει-
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τουργία. Οι άρχοντες και οι ιερείς είχαν σκληρύνει τις καρδιές τους

με τον εγωισμό και τη φιλαργυρία. Τα ίδια μέσα που συμβόλιζαν

τον Αμνό του Θεού είχαν καταντήσει μέσα κερδοσκοπίας. ΄Ετσι

στα μάτια του λαού, ο ιερός χαρακτήρας των θυσιών είχε κατά το

μεγαλύτερο μέρος εξαφανιστεί. Αγανάκτηση κατέλαβε τον Ιησού.

΄Ηξερε ότι το αίμα Του που θα χύνονταν σύντομα για τις αμαρτίες

του κόσμου, θα το εκτιμούσαν τόσο λίγο οι ιερείς και οι πρεσβύτε-

ροι, όσο εκτιμούσαν και το αίμα των ζώων που έρρεε αδιάκοπα.

Εναντίον της τακτικής αυτής ο Χριστός είχε μιλήσει, μέσω των

προφητών. Ο Σαμουήλ είχε πει: «Μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα

ολοκαυτώματα και εις τας θυσίας, καθώς εις το να υπακούωμεν της

φωνής του Κυρίου· ιδού, η υποταγή είναι καλυτέρα παρά την θυσίαν

η υπακοή παρά το πάχος των κριών.» Και ο Ησαΐας, βλέποντας σε

προφητικό όραμα την αποστασία των Ιουδαίων, απευθύνθηκε σε

αυτούς εικονικά σαν να ήταν οι άρχοντες των Σοδόμων και Γομόρ-

ρων: «Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, άρχοντες Σοδόμων ακρο-

άσθητε τον νόμον του Θεού ημών, λαέ Γομορρών. Τίνα χρείαν έχω

του πλήθους των θυσιών σας· λέγει Κύριοςκεχορτασμένος είμαι

από ολοκαυτωμάτων κριών, και από πάχους των σιτευτών και δεν

ευαρεστούμαι εις αίμα ταύρων, ή αρνιών, ή τράγων. ΄Οταν έρχησθε

δια να εμφανισθήτε ενώπιον Μου, τις εζήτησεν εκ των χειρών σας

τούτο, να πατήτε τας αυλάς Μου· . . . Λούσθητε, καθαρίσθητεαπο-

βάλετε την κακίαν των πράξεών σας απ” έμπροσθεν των οφθαλμών
Μου παύσατε πράττοντες το κακόν, μάθετε να πράττητε το κα-

λόν εκζητήσατε κρίσιν, κάμετε ευθύτητα εις τον δεδυναστευμένον,

κρίνατε τον ορφανόν, προστατεύσατε την δίκην της χήρας.» (Α”
Σαμ. 15:22, Ης. 1:10-12, 16, 17.)

Εκείνος που αρχικά είχε δώσει αυτές τις προφητείες, για τε-

λευταία τώρα φορά επαναλάμβανε τις ίδιες προειδοποιήσεις. Εκπλη-

ρώνοντας την προφητεία, ο λαός είχε ανακηρύξει τον Ιησού βασιλιά

του Ισραήλ. Ο Ιησούς δέχθηκε τις τιμές τους και αναγνώρισε το

βασιλικό Του αξίωμα. Με αυτή την ιδιότητά έπρεπε τώρα να ενερ-

γήσει. Γνώριζε ότι οι προσπάθειές Του να επιφέρει μεταρρύθμιση

σε ένα διεφθαρμένο ιερατείο θα ήταν μάταιες. Οπωσδήποτε όμως

το έργο Του έπρεπε να εκπληρωθεί, έπρεπε να δοθεί η απόδειξη

της θείας αποστολής Του σε ένα άπιστο λαό.

Και πάλι ο Ιησούς περιέφερε το διαπεραστικό Του βλέμμα στη

βεβηλωμένη αυλή του ναού. Τα μάτια όλων στράφηκαν ς” Αυτόν [558]
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Ιερείς και αρχηγοί, Φαρισαίοι και Εθνικοί κοίταζαν με έκπληξη και

φόβο Εκείνον που στέκονταν μπροστά τους με τη μεγαλοπρέπεια

του Βασιλιά του Ουρανού. Η θεότητα αστραποβόλησε μέσα από την

ανθρωπότητα, περιβάλλοντας το Χριστό με τέτοια επιβλητικότητα

και δόξα που δεν είχε επιδείξειποτέ προηγουμένως. Εκείνοι που

βρέθηκαν πιο κοντά Του, απομακρύνθηκαν όσο περισσότερο μπο-

ρούσαν στο πλήθος. Ο Σωτήρας έστεκε ξεχωριστάμόνο με μερικο-

ύς από τους μαθητές κοντά Του. Κάθε θόρυβος σίγησε. Η βαθιά

σιωπή φαίνονταν αποπνικτική. Ο Χριστός μίλησε με τέτοια δυνα-

μικότητα που ταρακούνησε το λαό σαν ορμητική καταιγίδα: «Είναι

γεγραμμένον, «Ο οίκος Μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεσθαι

σείς δε εκάματε αυτόν σπήλαιον ληστών.» Η φωνή Του αντήχησε

σαν σάλπιγγα μέσα στο ναό. Η δυσαρέσκεια ζωγραφισμένη στο

πρόσωπό Του έμοιαζε με «πύρ καταναλίσκον.» Πρόσταξε με εξου-

σία: «Σηκώσατε ταύτα εντεύθεν.» (Ιωάν. 2:16.)

Πριν από τρία χρόνια, οι αρχηγοί του ναού ένοιωσαν ντροπια-

σμένοι που αναγκάστηκαν να φύγουν από το πρόσταγμα του Ιησού.

Από τότε διερωτήθηκαν πολλές φορές για εκείνουςτους φόβους και

για την εκδήλωση της τυφλής υπακοής τους σε ένα απλό άνθρωπο.

Αισθάνθηκαν ότι ήταν αδύνατο αυτή η υποτιμητική τους υποταγή

να επαναληφθεί. ΄Ομως τώρα ήταν περισσότερο τρομοκρατημένοι α-

πό πρώτα και έσπευσαν με μεγαλύτερη βιασύνη να εκτελέσουν την

προσταγή Του. Κανείς δεν τόλμησε να αμφισβη-τήσει την εξουσία

Του. Ιερείς και έμποροι έφυγαν από την παρουσία Του, σέρνοντας

από κοντά και τα ζώα.

Στο δρόμο συνάντησαν πλήθος ανθρώπων που έρχονταν με

τους ασθενείς τους, ζητώντας πληροφορίες για το μεγάλο Θεραπευ-

τή. Η περιγραφή που έδωσαν οι φυγάδες έκανε μερικούς από αυτούς

να γυρίσουν πίσω. Φοβήθηκαν να συναντήσουν Κάποιον τόσο δυ-

νατό, που με το βλέμμα Του και μόνο είχε διώξει τους ιερείς και

τους άρχοντες. Πολλοί προσπάθησαν να ανοίξουν δρόμο για να πε-

ράσουν ανάμεσα στο κινούμενο πλήθος, ανυπόμονοι να φθάσουν σε

Εκείνον που αποτελούσε τη μοναδική τους ελπίδα. ΄Οταν τα πλήθη

απομακρύνθηκαν από το ναό, πολλοί είχαν παραμείνει πίσω. Τώρα

ενώθηκαν με τους νεοφερμένους. Η αυλή του ναού γέμισε πάλι από

άρρωστους και ετοιμοθάνατους. Για μια ακόμη φορά ο Ιησούς τους

θεράπευσε.
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΄Επειτα από αρκετή ώρα οι ιερείς και οι άρχοντες τόλμησαν να

επιστρέψουν στο ναό. ΄Οταν ο πανικός είχε κοπάσει, τους κατέλαβε

η αγωνία να δουν ποιά θα ήταν η επόμενη κίνηση του Ιησού. Τον πε- [559]

ρίμεναν να καταλάβει το θρόνο του Δαβίδ. Επιστρέφοντας αθόρυβα

στο ναό, άκουσαν τις φωνές ανδρών, γυναικών και παιδιών να δο-

ξολογούν το Θεό. Μόλις μπήκαν, καθηλώθηκαν από τη θαυμάσια

σκηνή. Είδαν μπροστά τους ασθενείς να έχουν θεραπευθεί, τους τυ-

φλούς να βλέπουν, τους κωφούς να ακούνε και τους κατάκοιτους

να πηδούν από χαρά. Πιο χαρούμενα από όλους ήταν τα παιδιά. Ο

Ιησούς είχε θεραπεύσει τις αρρώστιες τους, τα είχε σφίξει στην

αγκαλιά Του, δέχθηκε τα φιλιά της ευγνωμονούσας αγάπης τους.

Μερικά από αυτά μάλιστα είχαν αποκοιμηθεί στο στήθος Του, ε-

νώ Εκείνος δίδασκε το λαό. Τώρα τα παιδιά Τον δοξολογούσαν με

χαρούμενες φωνές. Επαναλάμβαναν τα ωσαννά της προηγούμενης

μέρας και έσειαν θριαμβευτικά φοινικόκλαδα μπροστά στο Σωτήρα.

Ο ναός αντηχούσε και αντιλαλούσε τις επευφημίες τους: «Ευλογη-

μένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου!» «Ιδού, ο βασιλεύς σου

έρχεται πρός σέ Αυτός είναι δίκαιος και σώζων!» (Ψαλμ. 118:26,

Ζαχ. 9:9.) «Ωσαννά τω Υιώ Δαβίδ!»

Αυτές οι χαρούμενες και ασυγκράτητες φωνές ηχούσαν προ-

σβλητικά για τους αρχηγούς του ναού. Ετοιμάστηκαν να σταμα-

τήσουν αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Εξήγησαν στο λαό ότι ο

οίκος του Θεού είχε μολυνθεί από τα πόδια των παιδιών και από τις

πανηγυρικές τους κραυγές. Βλέποντας ότι τα λόγια τους δεν έκα-

ναν καμιά εντύπωση στο λαό, οι αρχηγοί στράφηκαν στο Χριστό:

«Ακούεις τι λέγουσιν ούτοι· Ο δε Ιησούς λέγει πρός αυτούς, Ναι

ποτέ δεν ανεγνώσατε, «΄Οτι εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων

ητοίμασας αίνεσιν·» Η προφητεία είχε εξαγγείλει ότι θα ανακήρυ-

σαν το Χριστό βασιλιά και αυτός ο λόγος έπρεπε να εκπληρωθεί.

Οι ιερείς και οι άρχοντες του Ισραήλ αρνήθηκαν να διακηρύξουν

τη δόξα Του και ο Θεός παρακίνησε τα παιδιά να γίνουν μάρτυρές

Του. Αν οι φωνές των παιδιών σιγούσαν, αυτές οι κολώνες του

ναού θα αντηχούσαν τη δοξολογία του Σωτήρα.

Οι Φαρισαίοι βρέθηκαν σε πλήρη σύγχυση και αμηχανία. Εκε-

ίνος που δεν μπορούσαν να φοβίσουνήλεγχε την κατάσταση. Ο Ιη-

σούς είχε πάρει τη θέση Του σαν φύλακας του ναού. Ποτέ πριν δεν

είχε αναλάβει μια τέτοια βασιλική εξουσία. Ποτέ πριν τα λόγια και

τα έργα Του δεν φανέρωναν τέτοια δύναμη. Είχε κάνει θαυμάσια
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έργα ε όλη την Ιερουσαλήμ, αλλά ποτέ με τόσο επίσημο και εντυ-

πωσιακό τρόπο. Στην παρουσία του λαού είχε δει τα θαυμάσια έργα

Του, οι ιερείς και οι άρχοντες δεν τόλμησαν να Του δείξουν φανερή

έχθρα. Αν και οργισμένοι από την απάντησή Του, δεν μπορούσαν

να κάνουν τίποτε περισσότερο εκείνη τη μέρα.[560]

Το επόμενο πρωί το Συνέδριο συγκάλεσε πάλι σύσκεψη για να

αποφανθεί τι μέτρα έπρεπε να ληφθούν έναντι του Ιησού.Πριν τρία

χρόνια Του είχαν ζητήσει σημείο για την ιδιότητά Του ως Μεσσία.

Από τότε ο Χριστός είχε κάνει θαυμάσια έργα σε όλη τη χώρα.

Είχε θεραπεύσει τους αρρώστους, είχε θρέψει με θαυματουργικό

τρόπο χιλιάδες κόσμο, είχε βαδίσει πάνω στα κύματα και είχε ηρε-

μήσει την ταραγμένη θάλασσα Επανειλημμένως διάβασε τις καρδιές

των ανθρώπων σαν ανοικτό βιβλίο. Είχε διώξει δαιμόνια και είχε α-

ναστήσει νεκρούς. Οι άρχοντες είχαν μπροστά τους τις αποδείξεις

της μεσσιανικής Του ιδιότητας. Τώρα απεφάσισαν να μη Του ζη-

τήσουν σημείο της εξουσίας Του, αλλά να Του αποσπάσουν κάποια

ομολογία ή δήλωση, κάτι για το οποίο να μπορούσαν να Τον κατα-

δικάσουν.

Φθάνοντας στο ναό όπου ο Χριστός δίδασκε, Του υπέβαλαν την

ερώτηση: «Εν ποία εξουσία πράττεις ταύτα· και τις Σοι έδωκε την

εξουσίαν ταύτην·» Περίμεναν να Τον ακούσουν να πει ότι είχε αυτή

την εξουσία από το Θεό. Σκόπευαν να αποκρούσουν ένα τέτοιο

ισχυρισμό. Ο Ιησούς τους αντιμετώπισε με μια δική Του ερώτηση

που φαινομενικά αφορούσε άλλο θέμα. Τους είπε ότι θα απαντούσε

στην ερώτησή τους αν εκείνοι απαντούσαν πρώτα στη δική Του.

Τους είπε: «Το βάπτισμα του Ιωάννου πόθεν ήτο· εξ ουρανού ή εξ

ανθρώπων·»

Οι ιερείς είδαν ότι αντιμετώπιζαν ένα δίλημμα από το οποίο κα-

μιά σοφιστεία δεν μπορούσε να τους απαλλάξει. Αν έλεγαν ότι το

βάπτισμα του Ιωάννη ήταν από τον ουρανό, η ασυνέπειά τους θα

γίνονταν φανερή. Ο Χριστός θα τους έλεγε: «Γιατί τότε δεν πι-

στέψατε σε αυτόν·» Ο Ιωάννης είχε δώσει για το Χριστό τη μαρτυ-

ρία: «Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου.»

(Ιωάν. 1:29.) Αν οι ιερείς πίστευαν στη μαρτυρία του Ιωάννη, πως

μπορούσαν να αρνηθούν το Χριστό σαν Μεσσία· Αν πάλι δήλω-

ναν εκείνο που πραγματικά πίστευαν, ότι το έργο του Ιωάννη ήταν

«εξ ανθρώπων», θα προκαλούσαν εναντίον τους μια θύελλα από

αγανάκτηση διότι ο λαός πίστευε ότι ο Ιωάννης ήταν προφήτης.
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Με μεγάλο ενδιαφέρον το πλήθος περίμενε την απόφασή

τους.΄Ηξεραν ότι οι ιερείς είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι παραδέχον-

ταν το έργο του Ιωάννη και περίμεναν από αυτούς να αναγνωρίσουν

χωρίς περιστροφές ότι ήταν απεσταλμένος από το Θεό. Αφού συμ-

βουλεύτηκαν ο ένας τον άλλο κρυφά, οι ιερείς αποφάσισαν να μη

εκτεθούν. Με υποκριτικό τρόπο δήλωσαν άγνοια λέγοντας: «Δεν

εξεύρομεν.» Και ο Χριστός τους είπε: «Ουδέ Εγώ λέγω πρός υμάς [561]

εν ποία εξουσία πράττω ταύτα.»

Γραμματείς, ιερείς και άρχοντες αποστομώθηκαν. Συγχυσμένοι

και απογοητευμένοι, έστεκαν συνοφρυωμένοι, μη τολμώντας να υ-

ποβάλλουν στο Χριστό περισσότερες ερωτήσεις. Με την ανανδρία

και την αναποφασιστικότητά τους έχασαν σε μεγάλο βαθμό το σε-

βασμό του λαού, ο οποίος διασκέδαζε τώρα βλέποντας ηττημένους

εκείνους τους υπερήφανους και αυτοδικαιούμενους ανθρώπους.

΄Ολα αυτά τα λόγια και τα έργα του Χριστού είχαν μεγάλη σπου-

δαιότητα και η επιρροή τους θα γίνονταν όλο και περισσότερο αι-

σθητή μετά τη σταύρωση και την ανάληψή Του. Πολλοί από εκε-

ίνους που περίμεναν με αγωνία το αποτέλεσμα της ερώτησης του

Ιησού, τελικά έγιναν μαθητές Του αφού άκουσαν εκείνη τη ημέρα

για πρώτη φορά τα πειστικά Του λόγια. Η σκηνή στην αυλή του

ναού δεν θα έσβηνε ποτέ από τη σκέψη τους. Η αντίθεση μεταξύ

του Ιησού και των πρωθιερέων καθώς συνομιλούσαν, ήταν χτυπη-

τή. Ο περήφανος ιεράρχης του ναού ήταν ντυμένος με πλούσια και

ακριβά άμφια. Στο κεφάλι του άστραφτε η μίτρα. Η αμφίεσή του

ήταν μεγαλόπρεπη και τα μαλλιά και η μακριά κυματιστή γενειάδα

του είχαν ασημώσει από τα χρόνια. Η παρουσία του προκαλούσε

δέος σε εκείνους που τον έβλεπαν. Μπροστά σε αυτή τη σεβάσμια

προσωπικότητα στέκονταν η Μεγαλειότητα του Ουρανού, χωρίς

στολισμό και επίδειξη. Τα ρούχα Του ήταν σκονισμένα από την ο-

δοιπορία. Το πρόσωπό Του ήταν ωχρό, εκφράζοντας καρτερικότητα

και λύπη. ΄Ομως σε αυτή τη μορφή ήταν χαραγμένη η αξιοπρέ-πεια

και η καλοσύνη που έρχονταν σε αντίθεση με το αγέρωχο, αγριω-

πό, γεμάτο αυτοπεποίθηση ύφος του αρχιερέα. Πολλοί από αυτούς

που παρακολούθησαν τα λόγια και τα έργα του Ιησού στο ναό, από

τότε Τον διατήρησαν ευλαβικά στην καρδιά τους σαν προφήτη του

Θεού. Καθώς αύξανε η δημοτικότητά Του μεταξύ του λαού, αύξανε

επίσης και το μίσος των ιερέων κατά του Χριστού. Η σοφία με την
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οποία απέφυγε τις παγίδες που Του έστησαν, αύξανε σαν φωτιά την

οργήτους,αποτελώντας καινούργια απόδειξη της θεότητάς Του.

Στην αντιπαραβολή Του με τους ραβίνους, η πρόθεση του Χρι-

στού δεν ήταν να ταπεινώσει τους αντιπάλους Του. Δεν χαίρονταν

να τους βλέπει σε δύσκολη θέση. Είχε να τους διδάξει ένα σπουδα-

ίο μάθημα. Είχε θέσει τους εχθρούς Του εκτός μάχης, αφήνοντας

τους να πέσουν στην παγίδα που είχαν στήσει για Αυτόν. Δη-

λώνον τας άγνοια για το χαρακτήρα του βαπτίσματος του Ιωάννη,[562]

Του έδωσαν την ευκαιρία να μιλήσει. Ο Χριστός επωφελήθηκε από

αυτή την ευκαιρία για να τους παρουσιάσει την πραγματική τους

κατάσταση, προσθέτοντας έτσι ακόμη μια προειδοποίηση σε άλλες

πολλές που είχε ήδη δώσει.

Τους είπε: «Τι σας φαίνεται· ΄Ανθρωπός τις είχε δύο υιούς και

ελθών πρός τον πρώτον, είπε, Τέκνον, ύπαγε σήμερον εργάζου εν

τω αμπελώνι μου. Ο δε αποκριθείς είπε, Δεν θέλω ύστερον όμως

μετανοήσας, υπήγε. Και ελθών πρός τον δεύτερον, είπεν ωσαύτως

Και εκείνος αποκριθείς είπεν, Εγώ υπάγω, κύριε και δεν υπήγε Τις

εκ των δύο έκαμε το θέλημα του πατρός·»

Αυτή η ξαφνική ερώτηση βρήκε τους ακροατές Του ανέτοιμους.

Είχαν παρακολουθήσει την αφήγηση της παραβολής προσεκτικά και

τώρα αυθόρμητα απάντησαν: «Ο πρώτος.» Καρφώνοντας το στα-

θερό Του βλέμμα επάνω τους, ο Ιησούς απάντησε με σοβαρό και

αυστηρό ύφος: «Αληθώς σας λέγω, ότι οι τελώναι και αι πόρναι

υπάγουσι πρότεροι υμών εις την βασιλείαν του Θεού. Διότι ήλθε

πρός υμάς ο Ιωάννης εν οδώ δικαιοσύνης, και δεν επιστεύσατε εις

αυτόν οι τελώναι όμως και αι πόρναι επίστευσαν εις αυτόν σεις δε

ιδόντες, δεν μετεμελήθητε ύστερον, ώστε να πιστεύσητε εις αυ-

τόν.»

Οι ιερείς και οι άρχοντες δεν μπορούσαν παρά να δώσουν μια ευ-

θεία απάντηση στην ερώτηση του Χριστού και με τον τρόπο αυτό ο

Χριστός απέσπασε την ευνοϊκή τους γνώμη για τον πρώτο γιό. Αυ-

τός ο γιός αντιπροσώπευε τους τελώνες, εκείνους που οι Φαρισαίοι

περιφρονούσαν και μισούσαν. Οι τελώνες ήταν τρομερά ανήθικοι.

΄Ηταν πράγματι παραβάτες του νόμου του Θεού, εκδηλώνοντας με

τη ζωή τους μια απεριόριστη αντίδραση στις απαιτήσεις Του. ΄Ηταν

αχάριστοι και ανόσιοι. ΄Οταν τους ζητήθηκε να πάνε να εργαστούν

στον αμπελώνα του Κυρίου, απάντησαν με περιφρονητική άρνηση.
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΄Οταν ήρθε ο Ιωάννηςκήρυττε βάπτισμα μετανοίας. Τότε, οι τελώνες

δέχθηκαν το μήνυμά του και βαπτίστηκαν.

Ο δεύτερος γιός αντιπροσώπευε τους ιθύνοντες του ιουδαϊκού

έθνους. Μερικοί από τους Φαρισαίους είχαν μετανοήσει και είχαν

δεχτεί το βάπτισμα του Ιωάννη. Οι αρχηγοί όμως του λαού δεν

ήθελαν να αναγνωρίσουν ότι ο Ιωάννης ήρθε σταλμένος από το

Θεό. Οι προειδοποιήσεις και οι δημόσιες καταγγελίες του δεν τους

έφεραν σε κατάνυξη. Αυτοί «ηθέτησαν εις εαυτούς την βουλήν του

Θεού, μη βαπτισθέντες υπ αυτού.» (Λουκ. 7:30.) Περιφρόνησαν

την αγγελία του. Σαν το δεύτερο γιό που απάντησε στην κλήση:

« Εγώ υπάγω, κύριε,» αλλά δεν πήγε, οι ιερείς και οι άρχοντες ο- [563]

μολογούσαν υπακοή αλλά έδειχναν ανυπακοή. ΄Εκαναν επιδεικτικές

ομολογίες ευσεβείας, διατείνονταν ότι υπάκουαν στο νόμο του Θε-

ού, αλλά απέδιδαν μόνο ψευδή υπακοή. Οι Φαρισαίοι καταδίκαζαν

δημόσια και αναθεμάτιζαν τους τελώνες σαν άπιστους. Οι τελώνες

όμως με την πίστη και τα έργα τους έδειχναν ότι πήγαιναν πιο

μπροστά στη βασιλεία του Θεού από τους αυτοδικαιούμενους αν-

θρώπους στους οποίους είχε χορηγηθεί άφθονο φώς, αλλά τα έργα

των οποίων δεν συμφωνούσαν με την προσποιητή τους θεοσέβεια.

Οι ιερείς και οι άρχοντες δεν είχαν καμιά διάθεση να ανεχθο-

ύν αυτές τις διερευνητικές αλήθειες. Ως τότε παρέμειναν σιωπηλοί,

ελπίζοντας ότι ο Ιησούς θα έλεγε κάτι που θα μπορούσαν να το

στρέψουν εναντίον Του. ΄Ομως δεν είχαν τίποτα να στρέψουν ε-

ναντίον Του και δεν μπορούσαν να ανεχθούν άλλα.

«΄Αλλην παραβολήν ακούσατε » τους είπε ο Χριστός. «΄Ητο άν-

θρωπός τις οικοδεσπότης, όστις εφύτευσεν αμπελώνα, και περιέβα-

λεν εις αυτόν φραγμόν, και έσκαψεν εν αυτώ ληνόν, και ωκοδόμησε

πύργον και εμίσθωσεν αυτόν εις γεωργούς, και απεδήμησεν. ΄Οτε δε

επλησίασεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού

πρός τους γεωργούς, δια να λάβωσι τους καρπούς αυτού. Και πι-

άσαντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, άλλον μεν έδειραν, άλλον

δε εφόνευσαν, άλλον δε ελιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους

δούλους πλειοτέρους των πρώτων και έκαμον εις αυτούς ωσαύτως.

΄Υστερον δε απέστειλε πρός αυτούς τον υιόν αυτού, λέγων, θέλου-

σιν εντραπή τον υιόν μου. Αλλ” οι γεωργοί ιδόντες τον υιόν, είπον
πρός αλλήλους. Ούτος είναι ο κληρονόμος έλθετε, ας φονεύσω-

μεν αυτόν, και ας κατακρατήσωμεν την κληρονομιάν αυτού. Και

πιάσαντες αυτόν, εξέβαλον έξω του αμπελώνος, και εφόνευσαν. ΄Ο-



598 Η Ζωη Τοψ Χριστου

ταν λοιπόν έλθη ο κύριος του αμπελώνος, τι θέλει κάμει εις τους

γεωργούς εκείνους·»

Ο Ιησούς απηύθυνε την ερώτηση σε όλους τους παρευρισκο-

μένους. Την απάντηση όμως την έδωσαν οι ιερείς και οι άρχοντες:

«Κακούς κακώς θέλει απολέσει αυτούς » είπαν, «και τον αμπελώνα

θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς, οίτινες θέλουσιν αποδώσει εις

αυτόν τους καρπούς εν τοις καιροίς αυτών.» Οι συνομιλητές δεν

είχαν αντιληφθεί στην αρχή την εφαρμογή της παραβολής, αλλά

τώρα έβλεπαν ότι είχαν προφέρει την ίδια τους την καταδίκη. Στην

παραβολή ο οικοδεσπότης αντιπροσώπευε το Θεό, ο αμπελώνας το

ιουδαϊκό έθνος και ο φραγμός το νόμο του Θεού που ήταν η προ-[564]

στασία τους. Ο πύργος ήταν ένα σύμβολο του ναού Ο κύριος του

αμπελώνα είχε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την καρποφορία

του. «Τι ήτο δυνατόν,» διερωτάται, «να κάμω έτι εις τον αμπελώνα

μου, και δεν έκαμον εις αυτόν·» (Ης 5:4.) Με αυτό τον τρόπο συμ-

βολίζονταν η άοκνη φροντίδα του Θεού για τον λαό του Ισραήλ.

΄Οπως οι γεωργοί έπρεπε να επιστρέφουν στον κύριό τους την οφει-

λόμενη αναλογία από τους καρπούς του αμπελιού, έτσι και ο λαός

του Θεού έπρεπε να Τον τιμήσει με μια ζωή που να ανταποκρίνεται

στα ιερά τους προνόμια. ΄Οπως οι γεωργοί φόνευσαν τους δούλους

τους οποίους έστειλε ο κύριος σε αυτούς για τον καρπό, έτσι και οι

Ιουδαίοι φόνευσαν τους προφήτες που έστειλε ο Θεός για να τους

καλέσει σε μετάνοια. Οι αγγελιοφόροι είχαν σφαγεί ο ένας μετά

τον άλλον. Μέχρι αυτό το σημείο η εφαρμογή της παραβολής δεν

μπορούσε να αμφισβητηθεί και ότι ακολουθούσε δεν ήταν λιγότερο

προφανές. Ο κύριος είχε στείλει στους ανυπότακτους γεωργούς

του αμπελώνα τον αγαπημένο γιό του και εκείνοι συνέλαβαν και

θανάτωσαν. Στο πρόσωπο του αγαπημένου γιού της παραβολής,οι

ιερείς και οι άρχοντες έβλεπαν μια ολοκάθαρη εικόνα του Ιησού και

της επικείμενης μοίρας Του. ΄Ηδη σχεδίαζαν να φονεύσουν Εκείνον

τον οποίο τους είχε στείλει ο Πατέρας για να τους απευθύνει την

τελευταία κλήση. Στη δικαία ανταπόδοση που επιβλήθηκε στους

αχάριστους γεωργούς, απεικονίστηκε η καταδίκη εκείνων που θα

θανάτωναν το Χριστό.

Κοιτάζοντάς τους με λύπη, ο Σωτήρας συνέχισε: «Ποτέ δεν

ανεγνώσατε εν ταις γραφαίς, «Ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν

οι οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας παρά Κυρίου έγει-

νεν αύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών· Δια τούτο λέγω
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πρός ημάς, ότι θέλει αφαιρεθή αφ” υμών η βασιλεία του Θεού, και
θέλει δοθή εις έθνος κάμνον τους καρπούς αυτής. Και όστις πέσει

επί τον λίθον τούτον θέλει συντριφθή εις όντινα δε επιπέση, θέλει

κατασυντρίψει αυτόν.»

Οι Ιουδαίοι είχαν επαναλάβει συχνά στις συναγωγές τους αυτή

την προφητεία, αποδίδοντάς την στην έλευση του Μεσσία. Ο Χρι-

στός ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της ιουδαϊκής οικονομίας και όλου

του σχεδίου της σωτηρίας. Τώρα οι Ιουδαίοι οικοδόμοι, άρχοντες

και ιερείς του Ισραήλ απέρριπταν το θεμέλιο αυτό λίθο. Ο Σωτήρας

έστρεψε την προσοχή τους στις προφητείες που τους επεσήμαιναν

τον κίνδυνο. Με κάθε μέσο στη διάθεσή Του προσπάθησε να τους

κάνει να καταλάβουν με τι είδους πράξη ήταν έτοιμοι να καταπια-

στούν. [565]

Τα λόγια Του είχαν και άλλο ένα σκοπό. Κάνοντας την ερώτη-

ση: «΄Οταν λοιπόν έλθη ο κύριος του αμπελώνος, τι θέλει κάμει εις

τους γεωργούς εκείνους·» ο Χριστός απέβλεπε στο να απαντήσουν

οι Φαρισαίοι με τον τρόπο που απάντησαν. Παρουσίασε έτσι το

ζήτημα ώστε να προφέρουν οι ίδιοι την καταδίκη τους. Αφού οι

προειδοποιήσεις Του απέτυχαν να τους φέρουν σε μετάνοια, θα ε-

πισφράγιζαν την καταστροφή τους και ο Χριστός επιθυμούσε να

δουν ότι αυτοί οι ίδιοι θα επέφεραν την εξολόθρευση τους. Είχε

σκοπό να τους δείξει τη δικαιοσύνη του Θεού με την αφαίρεση των

εθνικών τους προνομίων,δικαιοσύνη η οποία ήδη είχε αρχίσει και

θα κατέληγε όχι μόνο στην καταστροφή του ναού και της πόλης

τους, αλλά και στη διασπορά του έθνους.

Οι ακροατές αντιλήφθησαν την προειδοποίηση. Παρά το γεγο-

νός ότι είχαν προφέρει την καταδίκη τους, οι ιερείς και οι άρχοντες

ήταν έτοιμοι να ολοκληρώσουν το έργο τους, λέγοντας: «Ούτος

είναι ο κληρονόμος έλθετε ας φονεύσωμεν αυτόν.» «Και ζητούντες

να πιάσωσιν Αυτόν, εφοβήθησαν τους όχλους,» επειδή τα αισθήμα-

τα του λαού ήταν με το μέρος του Χριστού.

Παραθέτοντας την προφητεία του αποδοκιμασμένου λίθου, ο

Χριστός αναφέρθηκε σε ένα πραγματικό γεγονός της ιστορίας του

Ισραήλ. Παρόλο που το περιστατικό αυτό είχε την εφαρμογή του

ιδιαίτερα στην εποχή της πρώτης έλευσης του Χριστού και θα έπρε-

πε να είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στους Ιουδαίους, χρησιμεύει

όμως και σαν μάθημα για μας. ΄Οταν οικοδομούνταν ο ναός του

Σολομώντα, οι πελώριες πέτρες για τα θεμέλια και τους τοίχους
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είχαν λαξευτεί τέλεια στο λατομείο. ΄Οταν τις μετέφεραν έτοιμες

στον τόπο της οικοδομής, δεν έπρεπε να περάσει κανένα εργαλείο

επάνω τους. Οι εργάτες έπρεπε μόνο να τις τοποθετήσουν στη θέση

τους. Για θεμέλιο είχαν φέρει έναν ασυνήθιστα μεγάλο σε όγκο και

περίεργο σε σχήμα λίθο. Οι εργάτες όμως δεν έβρισκαν την κατάλ-

ληλη θέση για αυτόν και τον απέρριψαν. Τουςενοχλούσε και τον

άφησαν αχρησιμοποίητο κατά μέρος. Για πολύ καιρό έμεινε έτσι ο α-

ποδοκιμασμένος λίθος. ΄Οταν οι κτίστες ήρθαν για να θεμελιώσουν

τη γωνία, έψαξαν πολύ να βρουνμια πέτρα με το κατάλληλο σχήμα

ώστε να την τοποθετήσουν στην ιδιαίτερη εκείνη θέση που σήκω-

νε το μεγάλο βάρος της οικοδομής. Αν έκαναν κάποια ασυνείδητη

εκλογή σε εκείνο το σπουδαίο σημείο, η ασφάλεια του οικοδομήμα-

τος θα κινδύνευε. ΄Επρεπε να βρουν μια πέτρα που να αντέχει στην

επίδραση του ήλιου, της παγωνιάς και της ραγδαίας βροχής. Πολλοί

λίθοι είχαν επιλεγεί κατά διαστήματα, αλλά θρυμματίστηκαν κάτω[566]

από την πίεση του τεράστιου βάρους. ΄Αλλοι δεν άντεξαν στις α-

πότομες ατμοσφαιρικές αλλαγές. Τελικά στράφηκαν στο λίθο που

για τόσο καιρό είχε απορριφθεί. Είχε μείνει εκτεθειμένος στον αέρα,

στον ήλιο, στη ραγδαία βροχή χωρίς να παρουσιάσει την ελάχιστη

σχισμή. Οι κτίστες εξέτασαν εκείνο το λίθο. Είχε αντέξει όλες τις

δοκιμασίες εκτός από μια. Αν θα άντεχε και στη δοκιμασία της υ-

ψηλής πίεσης, αποφάσισαν να τον δεχτούν για ακρογωνιαίο λίθο Η

δοκιμή έγινε. Ο λίθος έγινε δεκτός, ήρθε στο καθορισμένο μέρος

και αποδείχθηκε ότι ήταν ο κατάλληλος. Σε προφητικό όραμα, ο

Ησαΐας είδε ότι αυτός ο λίθος ήταν ένα σύμβολο του Χριστού.

Λέει:

«Τον Κύριον των δυνάμεων, Αυτόν αγιάσατε και Αυτός ας ήναι

ο φόβος σας, και Αυτός ας ήναι ο τρόμος σας και θέλει είσθαι δια

αγιαστήριον θέλει είσθαι όμως δια πέτραν προσκόμματος, και δια

βράχον πτώσεως εις τους δύο οίκους του Ισραήλ δια παγίδα και

δια βρόχια εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ Και πολλοί θέλουσι

προσκόψει επ” αυτά, και πέσει, και συντριφθή, και παγιδευθή, και
πιασθή.» Μεταφερόμενος με προφητικό οραματισμό στην πρώτη

έλευση του Κυρίου, ο προφήτης είδε ότι ο Χριστός έπρεπε να υπο-

στεί δοκιμασίες και ταλαιπωρίες που συμβολίζονταν με τη δοκιμασία

στην οποία υποβλήθηκε ο ακρογωνιαίος λίθος στο ναό του Σολο-

μώντα «Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός ιδού, θέτω εν τη

Σιών θεμέλιον, λίθον, λίθον εκλεκτόν, έντιμον ακρογωνιαίον, θε-
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μέλιον ασφαλές ο πιστεύων επ” αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή.»(Ης.
8:13-15, 28:16.)

Με άπειρη σοφία ο Θεός διάλεξε το θεμέλιο λίθο και τον τοπο-

θέτησε ο ΄Ιδιος. Τον ονόμασε «θεμέλιον ασφαλές.» Ολόκληρος ο

κόσμος μπορεί να επιθέσει επάνω του τα βάρη και τις θλίψεις του.

Αυτός είναι σε θέση να τα σηκώσει όλα. Με απόλυτη ασφάλεια

μπορούμε να οικοδομήσομε επάνω του. Ο Χριστός είναι ο «δεδο-

κιμασμένος λίθος.» Ποτέ δεν απογοητεύει εκείνους που Τον εμπι-

στεύονται. ΄Εχει αντέξει σε όλες τις δοκιμασίες. Βάσταξε το βάρος

της ένοχης του Αδάμ και της ενοχής των απογόνων του. Βγήκε

νικητής από τον αγώνα κατά των δυνάμεων του πονηρού. Σήκω-

σε το φορτίο που κάθε μετανοημένος αμαρτωλός έριξε επάνω Του.

Στο Χριστό η ένοχη καρδιά βρίσκει ανακούφιση. Αυτός είναι το «α-

σφαλές θεμέλιον.΄Ολοι όσοι εξαρτώνται από Αυτόν, απολαμβά-νουν

τέλεια ασφάλεια. [567]

Στην προφητεία του Ησαΐα, ο Χριστός αναφέρεται και σαν «α-

σφαλές θεμέλιον» και σαν «λίθος προσκόμματος.» Ο απόστολος

Πέτρος, γράφοντας με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, δείχνει

καθαρά για ποιούς θεωρείται «ασφαλές θεμέλιον» ο Χριστός και

για ποιούς πέτρα σκανδάλου.

«Επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος. Εις τον οποίον προ-

σερχόμενοι, ως εις λίθον ζώντα, υπό μεν των ανθρώπων αποδεδο-

κιμασμένον, παρά δε τω Θεώ εκλεκτόν, έντιμον, και σεις, ως λίθοι

ζώντες, οικοδομείσθε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα άγιον, δια να

προσφέρητε πνευματικάς θυσίας, ευπροσδέκτους εις τον Θεόν δια

του Ιησού Χριστού. Δια τούτο και περιέχεται εν τη γραφή, «Ιδού,

θέτω εν Σιών λίθον ακρογωνιαίον, εκλεκτόν, έντιμον και ο πιστε-

ύων επ” αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή.» Εις εσάς λοιπόν τους πι-
στεύοντας είναι η τιμή εις δε τους απειθούντας, «ο λίθος τον οποίον

απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγινε κεφαλή γωνίας» και

«λίθος προσκόμματος, και πέτρα σκανδάλου οίτινες προσκόπτουσιν

εις τον λόγον, όντες απειθείς.» (Α” Πέτρ. 2:3-8.)
Για αυτούς που πιστεύουν, ο Χριστός είναι το ασφαλές θεμέλιο.

Αυτοί είναι εκείνοι που ρίχνονται πάνω στο Βράχο και θρυμματίζον-

ται. Με την έκφραση αυτή υπονοείται η υποταγή στο Χριστό και

η πίστη σε Αυτόν. Το να πέσει κανείς πάνω στο Βράχο και να

θρυμματιστεί σημαίνει να εγκαταλείψει την αυτοδικαίωση του και

να προσέλθει στο Χριστό με παιδική ταπεινοφροσύνη, μετανοώντας
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για τις παραβάσεις του και πιστεύοντας στη συγχωρητική αγάπη

του Κυρίου. ΄Ετσι λοιπόν, με πίστη και υπακοή οικοδομούμε πάνω

στο Χριστό, χρησιμοποιώντας Τον ως θεμέλιο.

Πάνω σε αυτό το ζωντανό λίθο, οι Ιουδαίοι καθώς και οι Εθνι-

κοί μπορούν να οικοδομήσουνεξίσου. Είναι το μόνο θεμέλιο πάνω

στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσομε με ασφάλεια. Είναι αρκετά

ευρύχωρο για όλους και αρκετά ανθεκτικό για να σηκώσει το βάρος

και το φορτίο όλου του κόσμου. Με τη σχέση τους με το Χριστό,

το ζώντα λίθο, όλοι όσοι οικοδομούν πάνω σε αυτό το θεμέλιο

γίνονται ζώντες λίθοι. Πολλοί άνθρωποι λαξεύονται, γυαλίζονται

και εξωραΐζονται με τις δικές τους προσπάθειες. Δεν μπορούν όμως

να γίνουν «ζώντες λίθοι,» επειδή δεν έχουν ενωθεί με το Χριστό.

Χωρίς αυτή την ένωση, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί.

Χωρίς τη ζωή του Χριστού μέσα μας δεν μπορούμε να αντέξουμε

στις θυελλώδεις επιθέσεις του πειρασμού. Η αιώνια ασφάλειά μας ε-

ξαρτάται από την οικοδόμησή μας πάνω σε ασφαλές θεμέλιο. Πλήθη

οικοδομούν σήμερα πάνω σε θεμέλια που δεν έχουν δοκιμαστεί. ΄Ο-[568]

ταν πέσει η βροχή, όταν μαίνεται η καταιγίδα και καταφθάνουν οι

πλημμύρες, ο οίκος τους θα γκρεμιστεί επειδή δεν ήταν θεμελιω-

μένος πάνω στον αιώνιο Βράχο, τον Ακρογωνιαίο Λίθο, τον Ιησού

Χριστό.

Ο Χριστός είναι «πέτρα σκανδάλου» για αυτούς «οίτινες προ-

σκόπτουσιν εις τον λόγον, όντες απειθείς.» Αλλά «ο λίθος τον οπο-

ίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγινε κεφαλή γωνίας.»

Σαν αποδοκιμαζόμενος λίθος, ο Χριστός υπέφερε προσβολή και

κακομεταχείριση στην επίγεια αποστολή Του. ΄Ηταν «καταπεφρο-

νημένος και απερριμένος υπό των ανθρώπων άνθρωπος θλίψεων,

και δόκιμος ασθενείας . . . κατεφρονήθη, και ως ουδέν ελογίσθη-

μεν Αυτόν.» (Ης. 53:3.) Ο καιρός που θα δοξάζονταν, πλησίαζε.

Με την ανάστασή Του «απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει.» (Ρωμ.

1:4.) Στη Δευτέρα Παρουσία θα αποκαλυφθεί σαν Κύριος του Ου-

ρανού και της Γής. Εκείνοι που ετοιμάζονταν τώρα να Τον σταυ-

ρώσουν, θα αναγνωρίσουν τότε τη μεγαλειότητά Του. Μπροστά

στο απέραντο σύμπαν ο αποδοκιμαζόμενος λίθος θα γίνει κεφαλή

γωνίας.

Και «εις όντινα δε επιπέση, θέλει κατασυντρίψει αυτόν.» Οι άν-

θρωποι που απέρριψαν το Χριστό, πολύ σύντομα θα έβλεπαν την

καταστροφή της πόλης και του έθνους τους. Η δόξα τους παρέρ-
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χονταν, θα σκορπίζονταν σαν σκόνη στον αέρα. Τι ήταν εκείνο

που επέφερε την καταστροφή των Ιουδαίων· ΄Ηταν ο βράχος πάνω

στον οποίο αν είχαν οικοδομηθεί, θα είχαν εξασφαλιστεί. ΄Ηταν

η καλοσύνη του Θεού που είχαν περιφρονήσει, η δικαιοσύνη που

είχαν απορρίψει, το έλεος που είχαν παραμελήσει. Οι άνθρωποι αντι-

στάθηκαν στο Θεό και όλα εκείνα που θα απέβαιναν για τη σωτηρία

τους, στράφηκαν τελικά προς την καταστροφή τους. ΄Οσα προόριζε

ο Θεός για τη ζωή, σε αυτούς απέβησαν για θάνατο. Στη σταύρω-

ση του Χριστού από τους Ιουδαίους συνέχεται η καταστροφή της

Ιερουσαλήμ. Το αίμα που χύθηκε πάνω στο Γολγοθά, απετέλεσε

το βάρος που τους βύθισε στην καταστροφή τόσο στον προσωρινό

κόσμο όπως και στον άλλο, τον αιώνιο. Το ίδιο θα συμβεί και με

τη μεγάλη τελική ημέρα, όταν η τιμωρία της κρίσης θα πέσει πάνω

σε εκείνους που απέρριψαν τη χάρη του Θεού. Ο Χριστός θα φανεί

σε αυτούς σαν ένα εκδικητικό όρος, μια πέτρα του σκανδάλου,. Η

δόξα του προσώπου Του η οποία για τους δίκαιους είναι η ζωή, για

τους ασεβείς θα είναι «πύρ καταναλίσκον». Οι αμαρτωλοί θα κατα-

στραφούν επειδή απέρριψαν την αγάπη και περιφρόνησαν τη χάρη

του Θεού. [569]

Με πολλές απεικονίσεις και επανειλημμένες προειδοποιήσεις ο

Ιησούς έδειξε τι αποτέλεσμα θα είχε για τους Ιουδαίους η απόρριψη

του Υιού του Θεού. Με αυτά τα ίδια λόγια απευθύνεται σε κάθε

εποχή σε όσους αρνούνται να Τον δεχτούν σαν Λυτρωτή τους.

Κάθε προειδοποίηση είναι για αυτούς. Ο βεβηλωμένος ναός, ο α-

νυπάκουος γιός, οι κακοί γεωργοί, οι περιφρονητικοί οικοδόμοι,

έχουν πανομοιότυπο τους στην εμπειρία του κάθε αμαρτωλού. Αν

αυτός δεν μετανοήσει, η καταδίκη που όλα αυτά σκιαγραφούν θα

γίνει η δική του καταδίκη. [570]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 22:15-46,

Μάρκ. 12:13-40, Λουκ. 20:20-47.

Οι ιερείς και οι άρχοντες είχαν ακούσει σιωπηλοί τις αυστηρές

επιπλήξεις του Χριστού. Δεν μπορούσαν να αντικρούσουν τις κατη-

γορίες Του. ΄Εγιναν όμως πιο αποφασιστικοί να Τον παγιδέψουν.

Για το σκοπό αυτό, έστειλαν κατασκόπους, «υποκρινομένους ότι

είναι δίκαιοι, επί σκοπώ να πιάσωσιν Αυτόν από λόγου, δια να πα-

ραδώσωσιν Αυτόν εις την αρχήν και εις την εξουσίαν του ηγε-

μόνος». Δεν έστειλαν τους ηλικιωμένους Φαρισαίους τους οποίους

ο Χριστός συχνά είχε συναντήσει, αλλά ένθερμους νέους και ζη-

λωτές τους οποίους πίστευαν ότι ο Χριστός δεν γνώριζε και τους

συνόδευαν μερικοί από τους Ηρωδιανούς. Σκοπός της παρουσίας

των Ηρωδιανών ήταν να παραβρεθούν εκεί, να ακούσουν τα λόγια

του Χριστού και να μαρτυρήσουν εναντίον Του στο δικαστήριο. Οι

Φαρισαίοι και οι Ηρωδιανοί ήταν άσπονδοι εχθροί, αλλά η αμοιβαία

έχθρα εναντίον του Χριστού τους ένωσε.

Οι Φαρισαίοι αγανακτούσαν ανέκαθεν για τη φορολογία που

τους επέβαλαν οι Ρωμαίοι. Υποστήριζαν ότι η επιβολή φορολογίας

ήταν αντίθετη στο νόμο του Θεού. Τώρα χρησιμοποίησαν αυτό σαν

ευκαιρία για να στήσουν παγίδα στο Χριστό. Οι κατάσκοποι ήρθαν

σε Αυτόν και με φαινομενική ειλικρίνεια επιθυμούσαν δήθεν να γνω-

ρίσουν το καθήκον τους. Εκείνοι είπαν: «Διδάσκαλε, εξεύρομεν ότι

αληθώς ομιλείς και διδάσκεις, και δεν βλέπεις εις πρόσωπον, αλλ”
επ” αλήθειας την οδόν του Θεού διδάσκεις. Είναι συγκεχωρημένον
εις ημάς να δώσωμεν φόρον εις τον Καίσαρα, ή ουχί·»

Τα λόγια «εξεύρομεν ότι ορθώς ομιλείς και διδάσκεις,» αν ήταν

αληθινά, θα αποτελούσαν μια θαυμάσια ομολογία. Ειπώθηκαν όμως

με σκοπό να εξαπατήσουν. Οπωσδήποτε περιέκλειαν μία πραγμα-

τική μαρτυρία. Οι Φαρισαίοι γνώριζαν ότι ο Χριστός μιλούσε και

δίδασκε ορθά και από αυτή τη μαρτυρία τους θα κριθούν μια μέρα.[571]

Εκείνοι που υπέβαλαν την ερώτηση στον Ιησού νόμιζαν ότι ε-

ίχαν καταφέρει να αποκρύψουν το σκοπό τους. Ο Ιησούς όμως

604
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διάβασε τις καρδιές τους σαν ανοικτό βιβλίο και διασάλπισε την

υποκρισία τους. «Τι Με πειράζετε·» τους είπε. Δείχνοντάς τους

ότι διάβασε τους κρυφούς σκοπούς τους, τους έδωσε ακόμη ένα

πρόσθετο στοιχείο που αυτοί δεν είχαν ζητήσει. Βρέθηκαν σε μεγα-

λύτερη αμηχανία όταν Εκείνος πρόσθεσε: «Δείξατε Μοι δηνάριον.»

Του έφεραν ένα δηνάριο, και τότε τους ρώτησε: «Τίνος εικόνα έχει

και επιγραφήν·» Αυτοί αποκρίθηκαν: «Του Καίσαρος.» Δείχνοντάς

τους την επιγραφή πάνω στο κέρμα, ο Ιησούς είπε: «Απόδοτε λοι-

πόν τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα, και τα του Θεού εις τον

Θεόν.»

Οι κατάσκοποι περίμεναν ο Ιησούς να απαντήσει άμεσα στην

ερώτησή τους με ένα ναι ή με ένα όχι. Αν έλεγε ότι ήταν παράνομο

να δώσουν φόρο στον Καίσαρα, θα μπορούσε να καταγγελθεί στις

ρωμαϊκές αρχές και να συλληφθεί σαν υποκινητής επανάστασης. Σε

περίπτωση που θα έλεγε πάλι ότι ήταν νόμιμο να πληρώνουν φόρο,

θα Τον κατηγορούσαν στο λαό ότι ενεργούσε αντίθετα στο νόμο

του Θεού. Τώρα είδαν ότι μπερδεύτηκαν και βγήκαν ηττημένοι. Τα

σχέδιά τους ανατράπηκαν. Ο λακωνικός τρόπος με τον οποίο είχε

διακανονιστεί το ερώτημά τους δεν τους πρόσφερε έδαφος να πουν

τίποτε περισσότερο.

Η απάντηση του Χριστού δεν ήταν υπεκφυγή, αλλά μια ειλικρι-

νής απόκριση στην ερώτηση. Κρατώντας στο χέρι Του το ρωμαϊκό

κέρμα πάνω στο οποίο ήταν χαραγμένα το όνομα και η προσωπο-

γραφία του Καίσαρα, δήλωσε ότι όσο ζούσαν κάτω από την προ-

στασία της ρωμαϊκής δύναμης, θα έπρεπε να αποδίδουν σε εκείνη

τη δύναμη την υποστήριξη που απαιτούσε, εφόσον αυτό δεν έρχον-

ταν σε αντίθεση με κάποιο ανώτερο καθήκον. Ενώ υποτάσσονταν

ήσυχα στους νόμους της χώρας, όφειλαν πάντοτε να δίνουν την

προτεραιότητα της υποταγής στο Θεό.

Τα λόγια του Σωτήρα «Απόδοτε ... τα του Θεού εις τον Θεόν,»

ήταν ένας αυστηρός έλεγχος για τους ραδιούργους Ιουδαίους. Αν

είχαν εκπληρώσει πιστά τις υποχρεώσεις τους προς το Θεό, δεν θα

καταντούσαν ένα ηττημένο έθνος, υποκείμενο σε ξενική κυριαρχία.

Τα ρωμαϊκά λάβαρα δεν θα κυμάτιζαν πάνω από την Ιερουσαλήμ,

Ρωμαίοι φρουροί δεν θα φύλαγαν έξω από τις πύλες της και Ρωμαίοι

κυβερνήτες δεν θα διοικούσαν μέσα από τα τείχη της. Το ιουδαϊκό

έθνος πλήρωνε την τιμωρία της αποστασίας του από το Θεό. [572]
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΄Οταν οι Φαρισαίοι άκουσαν την απάντηση του Χριστού «εθα-

ύμασαν και αφήσαντες Αυτόν ανεχώρησαν.» Είχε ελέγξει την υ-

ποκρισία και την αλαζονεία τους και με αυτό, θέσπισε μια μεγάλη

αρχή, μια αρχή που διαχωρίζει καθαρά το καθήκον του ανθρώπου

προς την πολιτική εξουσία από το καθήκον του προς το Θεό. Στη

σκέψη πολλών είχε φανεί ένα ενοχλητικό ερώτημα. Στο εξής θα

τηρούσαν τη σωστή αρχή. Αν και πολλοί έφυγαν δυσαρεστημένοι,

είδαν όμως ότι η αρχή που υπογράμμιζε την ερώτηση είχε καθαρά

διευκρινιστεί και θαύμασαν τη συνετή απόφανση του Χριστού.

Μόλις αποστομώθηκαν οι Φαρισαίοι, πρόβαλαν οι Σαδδουκα-

ίοι με μια πολύ έντεχνη ερώτηση Τα δύο κόμματα βρίσκονταν σε

οξεία αντίθεση μεταξύ τους. Οι Φαρισαίοι ήταν αυστηρά προσκολ-

λημένοι στις παραδόσεις τους. Ακριβέστατοι στις εξωτερικές ιερο-

τελεστίες, επιμελείς στα τελετουργικά πλυσίματα, στις νηστείες και

στις μακροσκελείς προσευχές ενώ δεν παρέλειπαννα είναι επιδεικτι-

κοί στην ελεημοσύνη τους. Ο Χριστός όμως δήλωσε ότι ακύρωναν

το νόμο του Θεού διδάσκοντας διδασκαλίες, εμπειρίες ανθρώπων.

΄Ηταν μια υποκριτική και φανατική κοινωνική τάξη. Παρόλα αυτά,

υπήρχανμεταξύ τους άτομα με ειλικρινή ευσέβεια που δέχθηκαν τις

διδασκαλίες του Χριστού και έγιναν μαθητές Του. Οι Σαδδουκαίοι

απέρριπταν τις παραδόσεις των Φαρισαίων. ΄Ελεγαν ότι πίστευαν

στο μεγαλύτερο μέρος των Γραφών και ότι τις θεωρούσαν κώδικα

των πράξεών τους. Στην πραγματικότητα όμως ήταν σκεπτικιστές

και υλιστές.

Οι Σαδδουκαίοι δεν παραδέχονταν την ύπαρξη των αγγέλων,

την ανάσταση των νεκρών και το δόγμα της μέλλουσας ζωής με

τις αμοιβές και τις ποινές της. Σε όλα αυτά τα σημεία διέφεραν από

τους Φαρισαίους. Ανάμεσα στα δύο κόμματα η ανάσταση πρόβαλε

σαν θέμα ιδιαίτερης αντιλογίας. Οι Φαρισαίοι πίστευαν ακράδαν-

τα στην ανάσταση, αλλά σε αυτές τις συζητήσεις οι απόψεις τους

σχετικά με τη μέλλουσα ζωή ήταν συγκεχυμένες. Ο θάνατος τους

φαίνονταν ένα ανεξήγητο μυστήριο. Η ανικανότητα τους να αντι-

μετωπίσουν τα επιχειρήματα των Σαδδουκαίων έδινε αφορμή για

συνεχείς διαξιφισμούς. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο ομάδων συ-

νήθως κατέληγαν σε οργισμένους διαπληκτισμούς, ευρύνοντας το

χάσμα μεταξύ τους.

Σε αριθμό, οι Σαδδουκαίοι ήταν λιγότεροι από τους αντιπάλους

τους και δεν είχαν μεγάλη επιρροή στο κοινό. Πολλοί από αυτούς
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όμως ήταν πλούσιοι και ασκούσαν την επιρροή που παρέχει ο πλο- [573]

ύτος. Μεταξύ τους συγκαταλέγονταν οι περισσότεροι ιερείς από

τους οποίους εξέλεγαν τον αρχιερέα. Υπήρχε ρητή συμφωνία ότι

δεν θα κοινοποιούσαν τις σκεπτικιστικές τους απόψεις. Μπροστά

στον αριθμό και στη δημοτικότητα των Φαρισαίων, οι Σαδδουκα-

ίοι ήταν υποχρεωμένοι να υποχωρούν φαινομενικά στις διδασκαλίες

τους όταν αναλάβαιναν ιερατική υπηρεσία. Μόνο το γεγονός ότι

ήταν εκλέξιμοι για μια τέτοια υπηρεσία, προσέδιδε βαρύτητα στις

λαθεμένες απόψεις τους.

Οι Σαδδουκαίοι απέρριπταν τη διδαχή του Ιησού. ΄Εκριναν ότι

υποκινούταν από ένα πνεύμα του οποίου τις εκδηλώσεις δεν ανα-

γνώριζαν. Η διδασκαλία Του όσον αφορά το Θεό και τη μέλλουσα

ζωή έρχονταν σε αντίθεση με τις θεωρίες τους. Πίστευαν στο Θεό

σαν τη μόνη ανώτερη ύπαρξη πάνω από τον άνθρωπο, αλλά πρόβαλ-

λαν το επιχείρημα ότι μια υπερισχύουσα πρόνοια και μια θεϊκή προ-

ορατικότητα θα αποστερούσε τον άνθρωπο από τον παράγοντα της

ηθικής ελευθερίας και θα τον υποβίβαζε στη θέση του σκλάβου. Η

πεποίθησή τους ήταν ότι ο Θεός αφού δημιούργησε τον άνθρωπο,

τον άφησε ελεύθερο, τελείως ανεξάρτητο από μια ανώτερη επιρ-

ροή. Υποστήριζαν ότι ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος να κυβερνά τη

ζωή του, να διαμορφώνει τα γεγονότα που αφορούσαν τον κόσμο

και κρατούσε το πεπρωμένο του στα ίδια του τα χέρια. Δεν παρα-

δέχονταν ότι το Πνεύμα του Θεού ενεργεί μέσω των ανθρωπίνων

προσπαθειών ή των φυσικών μέσων. Μολαταύτα υποστήριζαν α-

κόμη ότι ο άνθρωπος μπορούσε να εξυψωθεί και να φωτιστεί με

την κατάλληλη χρησιμοποίηση φυσικών μέσων και ότι η ζωή μπο-

ρούσε να εξαγνισθεί με αυστηρή και ασκητική εκγύμναση.

Οι αντιλήψεις τους για το Θεό συντελούσαν στη διαμόρφωση

του ίδιου τους του χαρακτήρα. ΄Οπως κατά την άποψή τους ο Θεός

δεν ενδιαφέρονταν για τον άνθρωπο, το ίδιο ελάχιστα και αυτο-

ί υπολόγιζαν ο ένας τον άλλο. Ελάχιστη ενότητα υπήρχε μεταξύ

τους. Αρνούμενοι να αναγνωρίσουν την επιρροή του Αγίου Πνε-

ύματος στον τομέα της ανθρώπινης δράσης, στερούνταν τη δύναμή

Του στη ζωή τους. ΄Οπως οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, θεωρούσαν και

αυτοί μεγάλο καύχημα την καταγωγή τους από τον Αβραάμ και

την αυστηρή προσκόλλησή τους στις απαιτήσεις του νόμου. Τους

έλειπε όμως το πραγματικό πνεύμα του νόμου καθώς και η πίστη

και η φιλανθρωπία του Αβραάμ. Τα συναισθήματά τους ήταν περιο-
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ρισμένα στο ελάχιστο. Πίστευαν ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούσαν

να εξασφαλίσουν τις ανέσεις και τις ευλογίες της ζωής και στην

καρδιά τους δεν ένιωθαν καμιά συγκίνηση για τις ελλείψεις και τα[574]

βάσανα των άλλων. Ζούσαν για τον εαυτό τους.

Με τα λόγια και τα έργα Του, ο Χριστός μίλησε για μια θεϊκή

δύναμη που παράγει υπερφυσικά αποτελέσματα, για μια μέλλουσα

ζωή πέρα από την παρούσα, για ένα Θεό Πατέρα των ανθρώπων που

φροντίζει διαρκώς για το πραγματικό τους συμφέρον. Απεκάλυψε

την εξωτερίκευση της θεϊκής δύναμης με έργα ευσπλαχνίας και

συμπόνιας τα οποία έλεγχαν την εγωιστική αποκλειστικότητα των

Σαδδουκαίων. Δίδαξε ότι ο Θεός με το ΄Αγιο Πνεύμα εργάζεται

στην καρδιά του ανθρώπου τόσο για το πρόσκαιρο όσο και για

το αιώνιο συμφέρον του. ΄Εδειξε ότι είναι πλάνη να εμπιστεύεται

κανείς την ανθρώπινη δύναμη για τη μετάλλαξη του χαρακτήρα η

οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το Πνεύμα του Θεού.

Οι Σαδδουκαίοι ήταν αποφασισμένοι να παρουσιάσουν αναξι-

όπιστη τη διδασκαλία αυτή. Επιζητώντας να λογομαχήσουν με το

Χριστό ήταν σίγουροι ότι θα πετύχαιναν τουλάχιστον να Τον δυ-

σφημίσουν, αν δεν κατόρθωναν να εξασφαλίσουν την καταδίκη Του.

Η ανάσταση ήταν το θέμα που διάλεξαν να Του υποβάλουν για ε-

ρώτηση. Αν συμφωνούσε μαζί τους, θα δυσαρεστούσε ακόμη πε-

ρισσότερο τους Φαρισαίους. Αν διαφωνούσε, είχαν σκοπό να γε-

λοιοποιήσουν τη διδασκαλία Του.

Οι Σαδδουκαίοι έκαναν το συλλογισμό ότι αν το σώμα πρόκει-

ται να συνίσταται από τα ίδια υλικά μόρια στην αθάνατη υπόστασή

του όπως και στη θνητή, τότε όταν θα αναστηθεί από το θάνατο

πρέπει να αποτελείται από σάρκα και αίμα και πρέπει να συνεχίσει

στον αιώνιο κόσμο την επίγεια ζωή που διακόπηκε από το θάνατο.

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σε μια τέτοια περίπτωση, οι γήινες

σχέσεις θα πρέπει να ξαναρχίσουν, ο άνδρας και η γυναίκα να ενω-

θούν πάλι, ο γάμος να συνεχιστεί και τα πάντα να ακολουθούν την

ίδια προ του θανάτου πορεία με τις αδυναμίες και τα πάθη αυτής

της ζωής, διαιωνιζόμενες στη μέλλουσα ζωή.

Απαντώντας στην ερώτησή τους, ο Χριστός ανασήκωσε το πα-

ραπέτασμα που καλύπτει τη μέλλουσα ζωή. «Εν τη αναστάσει ο-

ύτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσι,» είπε, «αλλ” είναι ως άγγελοι
του Θεού εν ουρανώ.» ΄Εδειξε ότι η δοξασία των Σαδδουκαίων

ήταν πλανεμένη. Οι προϋποθέσεις τους ήταν λαθεμένες. Πρόσθε-
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σε: «Πλανάσθε μη γνωρίζοντες τας γραφάς μηδέ την δύναμιν του

Θεού » Αυτούς δεν τους κατηγόρησε όπως είχε κατηγορήσει τους

Φαρισαί ους για την υποκρισία τους, αλλά για την πλάνη των πε- [575]

ποιθήσεων τους.

Οι Σαδδουκαίοι κολακεύονταν ότι περισσότερο αυτοί ήταν πε-

ρισσότερο προσκολλημένοι στις Γραφές από όλους τους άλλους.

Ο Ιησούς απέδειξε ότι δεν γνώριζαν την πραγματική έννοια των

Γραφών. Αυτή η γνώση έπρεπε να εισχωρήσει στην καρδιά με τη

διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Τους είπε ότι η άγνοια που είχαν

για τις Γραφές και για τη δύναμη του Θεού ήταν η αιτία της συγκε-

χυμένης πίστης τους και της σκοτισμένης σκέψης τους. Προσπα-

θούσαν να φέρουν τα μυστήρια του Θεού μέσα στα όρια της δικής

τους περιορισμένης αντίληψης. Ο Χριστός τους κάλεσε να ανοίξουν

το μυαλό τους στις ιερές εκείνες αλήθειες οι οποίες μπορούσαν να

διευρύνουν και να ενισχύσουν τη νοημοσύνη τους. Χιλιάδες κα-

ταλήγουν στην απιστία επειδή οι περιορισμένες διάνοιές τους δεν

είναι σε θέση να καταλάβουν τα μυστήρια του Θεού. Δεν μπορούν

να εξηγήσουν τη θαυμάσια παρουσία της δύναμης του Θεού στα

έργα της προνοίας Του. Για αυτό και απορρίπτουν τις αποδείξεις

μιας τέτοιας δύναμης, αποδίδοντάς τες σε φυσικά αίτια που αυτοί

δυσκολεύονται περισσότερο να εννοήσουν. Η μόνη λύση για τα μυ-

στήρια που μας περιβάλλουν είναι να αναγνωρίσουμε σε όλα αυτά

την παρουσία και τη δύναμη του Θεού. Είναι ανάγκη να αναγνω-

ρίσουν οι άνθρωποι το Θεό σαν Δημιουργό του σύμπαντος, Αυτόν

που διατάζει και εκτελεί τα πάντα. Τους χρειάζεται μια ευρύτερη

αντίληψη του χαρακτήρα Του και των μυστηριακών ενεργειών Του.

Ο Χριστός τόνισε στους ακροατές Του ότι αν δεν υπήρχε

ανάσταση νεκρών, οι Γραφές στις οποίες ισχυριζόντουσαν ότι

πίστευαν, δεν θα είχαν καμιά αξία. Είπε: «Περί δε της αναστάσεως

των νεκρών, δεν ανεγνώσατε το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού,

λέγοντος, «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, και ο Θεός του Ισαάκ,

και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός νεκρών, αλλά ζώντων.»

Ο Θεός υπολογίζει τα μη όντα σαν όντα. Βλέπει το τέλος από την

αρχή και το αποτέλεσμα του έργου Του ήδη εκπληρωμένο. Οι νε-

κροί πιστοί, αρχίζοντας από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο άγιο

που θα πεθάνει, θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και θα

βγουν από τους τάφους προοριζόμενοι για την αιώνια ζωή. Ο Θεός

θα είναι ο Θεός τους και αυτοί θα είναι ο λαός Του. Θα υπάρχει
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μια στενή και τρυφερή σχέση μεταξύ του Θεού και των αναστη-

μένων αγίων. Αυτή την κατάσταση, όπως προβλέπεται σύμφωνα με[576]

την πρόθεσή Του, ο Θεός τη βλέπει να υφίσταται ήδη. Οι νεκροί

ζουν«εν Κυρίω».

Με τα λόγια του Χριστού οι Σαδδουκαίοι αποστομώθηκαν.

Δεν μπορούσαν να Του απαντήσουν. Ο Χριστός δεν είπε ούτε μια

λέξη που θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν για να Τον κα-

ταδικάσουν. Οι αντίπαλοί Του δεν κέρδισαν τίποτε εκτός από την

περιφρόνηση του λαού.

Οι Φαρισαίοι όμως δεν απελπίστηκαν και συνέχισαν να Τον

εξαναγκάσουν να πει κάτι που να το χρησιμοποιήσουν εναντίον

Του. ΄Επεισαν κάποιον πολυμαθή γραμματικό να ρωτήσει το Χριστό

ποιά από τις δέκα εντολές του νόμου ήταν η σπουδαιότερη.

Οι Φαρισαίοι είχαν εξυψώσει τις τέσσερις πρώτες εντολές, οι ο-

ποίες καθορίζουν τα καθήκοντα του ανθρώπου προς το Δημιουργό

Του. ΄Ετσι, απέδιδαν στις τέσσερες πρώτες εντολές πολύ σπουδαι-

ότερες συνέπειες από ότι στις άλλες έξι που αφορούσαν το καθήκον

του ανθρώπου προς το συνάνθρωπό. Το αποτέλεσμα ήταν να απο-

τύχουν στην πρακτική εφαρμογή της θρησκείας. Ο Ιησούς είχε

υποδείξει στους ανθρώπους τη μεγάλη τους παράληψη και τους ε-

ίχε διδάξει την ανάγκη των καλών έργων, λέγοντας τους ότι το

δένδρο αναγνωρίζεται από τους καρπούς του. Για αυτό το λόγο

κατηγορήθηκε ότι εξύψωνε τις τελευταίες έξι εντολές περισσότερο

από τις τέσσερες πρώτες.

Ο νομικός πλησίασε τον Ιησού κατευθείαν με την ερώτηση:

«Ποία εντολή είναι πρώτη πασών·» Η απάντηση του Χριστού ήταν

ευθεία και πειστική. «Πρώτη πασών των εντολών είναι, «΄Ακουε,

Ισραήλ Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Και θέλεις αγαπά

Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της

ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου, και εξ όλης της δυνάμεώς

σου.» Αύτη είναι η πρώτη εντολή. Και η δευτέρα ομοίωςμε αυτή,

«Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν.» Μεγαλύτερηαυτών

των εντολών δεν υπάρχει. «Εν ταύταις ταις δύο εντολαίς όλος ο

νόμος και οι προφήται κρέμανται.»

Οι πρώτες τέσσερες από τις δέκα εντολές συνοψίζονται σε μι-

ά μεγάλη εντολή: «Θέλεις α γα πά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης

της καρδ ίας σου». Οι επόμενες έξη περιλαμβάνονται στην επόμενη:

«Θέλεις α γα πά τον πλησίον σου ως σεαυτόν». Αυτές οι δύο εντο-
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λές είναι η έκφραση των αρχών της αγάπης. Δεν μπορεί να τηρηθεί

η πρώτη όταν παραβιάζ ε ται η δεύτερη, ούτε μπορεί να τηρηθεί η

δεύτερη ενώ παραβιάζεται η πρώτη. ΄Ο τ α ν ο Θεός κατέχει τη δι-

καιωματική θέση Του στο θρόνο της καρδιάς, θα δοθεί η πρέπουσα

θέση και στον πλησίον. Θα τον αγαπούμε σαν τον εαυτό μας. Και [577]

μόνο όταν αγαπούμε το Θεό πάνω από όλα, θα αγαπήσομε και τον

πλησίον μας αμέριστα.

Εφ όσον όλες οι εντολές συνοψίζονται στην αγάπη προς το

Θεό και τον άνθρωπο, έπεται ότι καμιά εντολή δεν μπορεί να παρα-

βιαστεί χωρίς την παράβαση της αρχικής. ΄Ετσι, ο Χριστός δίδαξε

τους ακροατές Του ότι ο νόμος του Θεού δεν νοείται σαν διάφο-

ρες ξεχωριστές εντολές, μερικές από τις οποίες έχουν μεγαλύτερη

σπουδαιότητα ενώ άλλες είναι λιγότερο σημαντικές και μπορούν να

αγνοηθούν ατιμωρητί. Ο Κύριός μας παρουσιάζει τις πρώτες τέσσε-

ρις εντολές και τις έξι τελευταίες σαν ένα ιερό σύνολο και διδάσκει

ότι η αγάπη στο Θεό θα αποδειχτεί από την υπακοή σε όλες τις

εντολές.

Ο γραμματέας που υπέβαλε την ερώτηση στο Χριστό ήταν κα-

λά κατηρτισμένος στα νομικά ζητήματα και έμεινε έκπληκτος από

τα λόγια Του. Δεν περίμενε από Αυτόν να δείξει μια τόσο βαθιά

και τέλεια γνώση των Γραφών. Είχε τώρα αποκτήσει μια ευρύτερη

γνώση των αρχών που υπογραμμίζουν τις θείες εντολές. Μπρο-

στά στους συγκεντρωμένους ιερείς και άρχοντες παραδέχτηκε με

ειλικρίνεια ότι ο Χριστός είχε δώσει την ορθή ερμηνεία στο νόμο,

λέγοντας:

«Καλώς, Διδάσκαλε, αληθώς είπας, ότι είναι εις Θεός, και δεν

είναι άλλος εκτός Αυτού” και το να αγαπά τις Αυτόν εξ όλης της
καρδίας, και εξ όλης της συνέσεως, και εξ όλης της ψυχής, και εξ

όλης της δυνάμεως, και το να αγαπά τον πλησίον του ως εαυτόν,

είναι πλειότερον πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών».

Η σοφή απάντηση του Χριστού είχε πείσει το γραμματέα. ΄Ηξερε

ότι η ιουδαϊκή θρησκεία αποτελούταν περισσότερο από εξωτερικές

ιεροτελεστίες, παρά από εσωτερική ευλάβεια. Είχε κάποια συνα-

ίσθηση της αναξιότητας των απλών τελετουργικών προσφορών και

του επιπόλαιουαιματοκυλίσματος για την εξιλέωση των αμαρτιών.

Αγάπη, υπακοή στο Θεό και ανιδιοτελές ενδιαφέρον για τον άν-

θρωπο φαίνονταν για αυτόν να έχουν μεγαλύτερη αξία από όλες τις

ιεροτελεστίες. Η προθυμία αυτού του ανθρώπου να αναγνωρίσει
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την ορθότητα του συλλογισμού του Χριστού και η ξεκάθαρη και

αυθόρμητη απάντησή του μπροστά στο λαό, φανέρωναν ένα πνε-

ύμα τελείως διαφορετικό από αυτό των ιερέων και των αρχόντων.

Ο Χριστός αισθάνθηκε στην καρδιά του συμπάθεια για τον τίμιο

νομικό ο οποίος τόλμησε να αντιμετωπίσει τους ιερείς και τις απει-

λές των αρχόντων προκειμένου να εκφράσει αυτό που πίστευε με

την καρδιά του. «Και ο Ιησούς ιδών αυτόν ότι φρονίμως απεκρίθη,[578]

είπε προς αυτόν, Δεν είσαι μακράν από της βασιλείας του Θεού».

Ο γραμματέας ήταν κοντά στη βασιλεία του Θεού επειδή είχε α-

ναγνωρίσει ότι τα έργα της δικαιοσύνης είναι πιο ευπρόσδεκτα στο

Θεό παρά τα ολοκαυτώματα και οι θυσίες. Είχε ανάγκη να ανα-

γνωρίσει το θεϊκό χαρακτήρα του Ιησού και με την πίστη του σε

Αυτόν να λάβει δύναμη για να εκτελεί έργα δικαιοσύνης. Οι ιεροτε-

λεστίες δεν είχαν καμιά αξία, εκτός και αν συνδέονταν με το Χριστό

μέσω μιας ζώσης πίστης. Ακόμη και ο ηθικός νόμος αποτυγχάνει

στο σκοπό του αν δεν κατανοείται βάση της σχέσης που υφίσταται

ανάμεσα σε αυτόν και στο Σωτήρα. Ο Χριστός είχε δείξει επανει-

λημμένως ότι ο νόμος του Πατέρα Του είχε βαθύτερο περιεχόμενο

από απλώς αυθεντικά προστάγματα. Στο νόμο είναι ενσωματωμένη

η ίδια αρχή η οποία αποκαλύφθηκε στο Ευαγγέλιο. Ο νόμος δε-

ίχνει το καθήκον του ανθρώπου και του φανερώνει την ενοχή του.

Ο άνθρωπος οφείλει να αποβλέπει στο Χριστό για συγχώρηση και

για δύναμη ώστε να εκτελεί τα εντάλματα του νόμου.

Οι Φαρισαίοι πλησίασαν περισσότερο τον Ιησού καθώς απαν-

τούσε στην ερώτηση του γραμματέα. Τώρα τους υπέβαλε Εκείνος

μια ερώτηση: «Τι σας φαίνεται περί του Χριστού· τίνος υιός είναι·»

Η ερώτηση είχε σκοπό να δοκιμάσει τι πίστευαν για το Μεσσία,

να αποδείξει αν Τον θεωρούσαν απλό άνθρωπο ή Υιό του Θεο-

ύ. Ομόφωνα απάντησαν: «Του Δαβίδ». Αυτός ήταν ο τίτλος που

η προφητεία είχε δώσει στο Μεσσία. ΄Οταν ο Ιησούς απεκάλυψε

τη θεότητά Του με τα κραταιά θαύματά Του, όταν θεράπευε τους

ασθενείς και ανέσταινε τους νεκρούς, οι άνθρωποι αναρωτιόντου-

σαν:«Δεν είναι ούτος ο Υιός του Δαβίδ·» Η Συροφοίνισσα γυνα-

ίκα, ο τυφλός Βαρτίμαιος και πολλοί άλλοι είχαν αναζητήσει Αυτόν

για βοήθεια: «Ελέησόν με, Κύριε, υιέ του Δαβίδ». (Ματθ. 15:22.)

Κατά την είσοδό Του στα Ιεροσόλυμα Τον είχαν επεφημήσει με

χαρούμενες φωνές: «Ωσαννά τω υιώ του Δαβίδ ευλογημένος ο ερ-

χόμενος εν ονόματι Κυρίου». (Ματθ. 21:9.) Τα μικρά παιδιά στο
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ναό επαναλάμβαναν τη χαρούμενη ιαχή. Πολλοί όμως από αυτούς

που ονόμαζαν τον Ιησού Υιό του Δαβίδ, δεν αναγνώριζαν τη θε-

ότητά Του. Δεν καταλάβαιναν ότι ο Υιός του Δαβίδ ήταν επίσης

και ο Υιός του Θεού.

Σε απάντηση της δήλωσής τους ότι ο Χριστός ήταν Υιός του

Δαβίδ, ο Ιησούς είπε: «Πως λοιπόν ο Δαβίδ δια Πνεύματος ονο-

μάζει αυτόν Κύριον, λέγων, «Είπεν ο Κύριος πρός τον Κύριόν μου,

κάθου εκ δεξιών Μου, εωσού θέσω τους εχθρούς Σου υποπόδιον [579]

των ποδών Σου·» Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον, πως

είναι υιός Αυτού· Και ουδείς ηδύνατο να αποκριθή πρός Αυτόν λο-

γον ουδ” ετόλμησε τις απ” εκείνης της ημέρας να ερώτηση πλέον
Αυτόν.» [580]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 23,

Μάρκ. 12:41-44, Λουκ. 20:45-47, 21:1-4.

΄Ηταν η τελευταία μέρα της διδασκαλίας του Χριστού στο ναό.

Η γενική προσοχή του μεγάλου πλήθους που συγκεντρώθηκε στην

Ιερουσαλήμ, είχε στραφεί σε Αυτόν. Οι άνθρωποι είχαν πλημμυρίσει

τις αυλές του ναού, παρακολουθώντας την εξέλιξη της συζήτησης.

Με ενδιαφέρον άκουγαν κάθε λέξη που έβγαινε από τα χείλη Του.

Ποτέ προηγουμένως δεν είχε διαδραματιστεί μια τέτοια σκηνή. Ε-

κεί στεκόταν ο νεαρός Γαλιλαίος, χωρίς κοσμικές τιμές ή βασιλικές

διακρίσεις. ΄Ηταν περιστοιχισμένος από ιερείς με πλουσιοπάροχα άμ-

φιά, από άρχοντες με περιβολή και εμβλήματα που φανέρωναν την

υψηλή τους θέση και από γραμματείς που βαστούσαν στα χέρια

περγαμηνές στις οποίες συχνά ανέτρεχαν.Ο Ιησούς έστεκε μπρο-

στά τους ήρεμος, με βασιλική αξιοπρέπεια. Σαν περιβεβλημένος με

ουράνια εξουσία, έβλεπεαπτόητος τους εχθρούς Του να έχουν πε-

ριφρονήσει, να έχουν απορρίψει τις διδασκαλίες Του και πλέον να

επιβουλεύονται τη ζωή Του. Πολλοί Του είχαν επιτεθεί επανει-

λημμένα, αλλά οι σκευωρίες τους να Τον παγιδέψουν και να Τον

καταδικάσουν αποδείχτηκαν μάταιες. Αντιμετώπισε τις προκλήσεις

τη μια μετά την άλλη, εκθέτοντας την αγνή πεντακάθαρη αλήθεια

σε αντίθεση με το σκότος και τις πλάνες των ιερέων και των Φαρι-

σαίων. Παρουσίασε σε εκείνους τους ηγέτες την πραγματική τους

κατάσταση και την αναπόφευκτη ανταπόδοση που θα επακολουθο-

ύσε η εμμονή τους στα πονηρά έργα. Η προειδοποίηση είχε δοθεί

πιστά. Υπολείπονταν όμως ακόμη ένα έργο που έπρεπε να κάνει ο

Χριστός. ΄Ενας ακόμη σκοπός που έπρεπε να εκπληρωθεί.

Το ενδιαφέρον του λαού για το Χριστό και το έργο Του είχε

αυξηθείαισθητά. Οι άνθρωποι είχαν γοητευθεί από τη διδασκαλία

Του, αλλά ένοιωθαν ακόμη μια μεγάλη σύγχυση. Σέβονταν τους

ιερείς και τους ραβίνους για τη νοημοσύνη και την ευσέβεια που

έδειχναν. Σε όλα τα θρησκευτικά ζητήματα είχαν εκδηλώσει απε-[581]

ριόριστη υπακοή στην εξουσία τους. ΄Ομως τώρα έβλεπαν αυτούς

614
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τους ανθρώπους να προσπαθούν να δυσφημίσουν τον Ιησού, ένα

δάσκαλο του οποίου η αρετή και η γνώση παρουσιάζονταν ολοφάνε-

ρες ύστερα από κάθε επίθεση. Κοίταζαν τα σκυθρωπά πρόσωπα των

ιερέων και πρεσβυτέρων και διέκριναν την ήττα και τη σύγχυση σε

αυτά. Απορούσαν που οι άρχοντες δεν ήθελαν να πιστέψουν στον

Ιησού, ενώ οι διδασκαλίες Του ήταν τόσο σαφείς και απλές. Οι ίδιοι

δεν ήξεραν τώρα ποιά πορεία να ακολουθήσουν. Με ενδιαφέρον και

αγωνία παρακολουθούσαν τις κινήσεις εκείνων που σέβονταν πάντα

τις συμβουλές του.

Με τις παραβολές που χρησιμοποίησε ο Χριστός, απέβλεπε α-

φενός να προειδοποιήσει τους άρχοντες και αφετέρου να διδάξει το

λαό που ήθελε να διδαχθεί. ΄Ηταν ανάγκη να μιλήσει πιο καθαρά.

Οι άνθρωποι είχαν σκλαβωθεί από το σεβασμό για την παράδοση

και από την τυφλή υπακοή σε ένα διεφθαρμένο ιερατείο. Ο Χριστός

έπρεπε να σπάσει αυτά τα δεσμά. ΄Επρεπε να εκθέσει σαφέστερα το

χαρακτήρα των ιερέων, των αρχόντων και των Φαρισαίων.

Είπε: «Επί της καθέδρας του Μωυσέως εκάθισαν οι γραμματείς

και οι Φαρισαίοι πάντα λοιπόν όσα αν είπωσι πρός εσάς να φυλάτ-

τητε, φυλάττετε και πράττετε κατά δε τα έργα αυτών μη πράττετε

επειδή λέγουσι, και δεν πράττουσι.» Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι

ισχυρίζονταν ότι τους είχε χορηγηθεί η ίδια εξουσία με το Μωυσή.

Προσπαθούσαν να καταλάβουν τη θέση του σαν ερμηνευτές του

νόμου και κριτές του λαού. Ως εκ τούτου, απαιτούσαν από το λαό

σεβασμό και υπακοή στο έπακρο. Ο Ιησούς παρότρυνε τους ακρο-

ατές Του να εκτελούν αυτά που οι ραβίνοι δίδασκαν σύμφωνα με

το νόμο, αλλά να μη ακολουθούν το παράδειγμά τους. Εκείνοι δεν

εφάρμοζαν τις δικές τους διδασκαλίες.

Επιπλέον δίδασκαν πολλά που ήταν αντίθετα με τις Γραφές.

Ο Ιησούς είπε: «Δένουσι φορτία βαρέα και δυσβάστακτα, και επι-

θέτουσι επί τους ώμους των ανθρώπων δεν θέλουσιν όμως ουδέ δια

του δακτύλου αυτών να κινήσωσιν αυτά.» Οι Φαρισαίοι απαιτούσαν

ένα πλήθος κανονισμών που για βάση τους είχαν την παράδοση,

περιορίζοντας παράλογα την προσωπική ελευθερία. Ορισμένα μέρη

του νόμου τα εξηγούσαν με τέτοιο τρόποώστε οι ίδιοι να τους πα-

ραβαίνουν στα κρυφά. ΄Οταν επρόκειτο για τα συμφέροντά τους, οι

ίδιοι εξαιρούνταν από την τήρησή τους. [582]

Ο μοναδικός σκοπός τους ήταν να επιδείξουν την ευσέβεια τους.

Τίποτε δεν θεωρούταν τόσο απροσπέλαστα ιερό ώστε να μη το χρη-
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σιμοποιήσουν για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. Ο Θεός είχε

πει στο Μωυσή σχετικά με τις εντολές Του. «Θέλεις δέσει αυτούς

[τους λόγους] δια σημείον επί της χειρός σου, και θέλουσι είσθαι

ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου.» (Δευτ. 6:8.) Αυτά τα

λόγια έχουν βαθιά σημασία. Ολόκληρος ο άνθρωπος εξευγενίζεται

όταν μελετά και εφαρμόζει το λόγο του Θεού. Με έργα δικαιοσύνης

και ευσπλαχνίας, τα χέρια θα αποκαλύπτουν σαν σφραγίδα τις αρ-

χές του νόμου του Θεού. Θα παραμένουν καθαρά από δωροδοκίες

και από καθετί διεφθαρμένο και απατηλό. Θα είναι δραστήρια σε έρ-

γα αγάπης και συμπόνιας. Αγνά και καθαρά τα μάτια θα ατενίζουν

προς ένα ευγενικό σκοπό. Η εκφραστική μορφή και το εύγλωττο

βλέμμα θα μαρτυρούν τον ακηλίδωτο χαρακτήρα εκείνου ο οποίος

αγαπά και τιμά το λόγο του Θεού. Για τους Ιουδαίους της εποχής

του Χριστού όλα αυτά ήταν ακατανόητα. Ερμήνευαν έτσι τα διατάγ-

ματα που δόθηκαν στο Μωυσή, ώστε να φαίνεται ότι ο άνθρωπος

έπρεπε να φέρει επάνω του τις εντολές της Γραφής. Για αυτό το

λόγο έγραφαν τις εντολές επάνω σε λωρίδες περγαμηνής και τις

έδεναν επιδεικτικά στο κεφάλι και στον καρπό του χεριού. Αυτά

όμως δεν έκαναν το νόμο του Θεού να εντυπωθεί πιο σταθερά στη

διάνοια και στην καρδιά. Φορούσαν τις περγαμηνές σαν απλά εμ-

βλήματα για να επισύρουν την προσοχή των άλλων. Νόμιζαν ότι

φορώντας αυτά έπαιρναν ένα ύφος αφοσίωσης το οποίο επέβαλλε

το σεβασμό των ανθρώπων. Ο Ιησούς χτύπησε αμείλικτα αυτή τη

μάταια επίδειξη.

«Πράττουσι δε πάντα τα έργα αυτών, δια να βλέπωνται υπό των

ανθρώπων και πλατύνουσι τα φυλακτήρια αυτών, και μεγαλύνουσι

τα κράσπεδα των ιματίων αυτών και αγαπώσι τον πρώτον τόπον

εν τοις δείπνοις, και τας πρωτοκαθεδρίας εν ταις συναγωγαίς, και

τους ασπασμούς εν ταις αγοραίς, και να ονομάζωνται υπό των αν-

θρώπων, Ραββί, Ραββί. Σείς όμως μη ονομασθήτε Ραββί διότι είς

είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστόςπάντες δε σεις αδελφοί είσθε. Και

πατέρα σας μη ονομάσητε επί της γήςδιότι είς είναι ο Πατήρ σας,

ο εν τοις ουρανοίς. Μηδέ ονομασθήτε καθηγηταί διότι είς είναι ο

καθηγητής σας, ο Χριστός.» Με απλά λόγια ο Σωτήρας απεκάλυ-

ψε την εγωιστική φιλοδοξία που συνεχώς αναζητούσε θέση και

δύναμη, επιδεικνύοντας μια ψευδή ταπεινοφροσύνη. Η καρδιά τους

όμως ήταν γεμάτη φιλαργυρία και φθόνο. ΄Οταν οι άνθρωποι προ-

σκαλούντο σε γεύμα, οι καλεσμένοι τοποθετούνταν σύμφωνα με[583]
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την κοινωνική τους θέση και εκείνοι έπαιρναν την πιο τιμητική θέση

και δέχονταν και τη μεγαλύτερη προσοχή και απολάβαιναν ιδιαίτερα

προνόμια. Οι Φαρισαίοι πάντοτε επεδίωκαν να εξασφαλίσουν αυτές

τις τιμές. Αυτή τη συνήθεια επίκρινε ο Ιησούς.

Κατέκρινε ακόμη τη ματαιότητα που έδειχναν επιδιώκοντας τον

τίτλο του ραβίνου ή του καθηγητή. Αυτός ο τίτλος, δήλωσε, δεν

ανήκει στους ανθρώπους αλλά στο Χριστό. Ιερείς, γραμματείς, άρ-

χοντες, ερμηνευτές και εφαρμοστές του νόμου, όλοι τους ήταν α-

δέρφια, παιδιά ενός Πατέρα. Ο Ιησούς έδωσε στο λαό να καταλάβει

ότι δεν έπρεπε να αποδίδουν σε άνθρωπο κανένα τιμητικό τίτλο που

να δείχνει ότι το άτομο αυτό είναι σε θέση να ελέγχει τη συνείδηση

ή την πίστη τους.

Αν ο Χριστός βρίσκονταν στη Γή σήμερα και περιβαλλόταν α-

πό εκείνους που φέρουν τον τίτλο του Αιδεσιμότατου ή Σεβασμι-

ότατου, θα επαναλάμβανε τα ίδια αυτά λόγια: «Μηδέ ονομασθήτε

καθηγηταί διότι είς είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός»· Η Γραφή

λέει για το Θεό: «΄Αγιον και φοβερόν [σεβάσμιον] το όνομα Αυτο-

ύ.» (Ψαλμ. 111:9.) Σε ποιά ανθρώπινη ύπαρξη ταιριάζει ένας τέτοιος

τίτλος· Σε τι περιορισμένο βαθμό παρουσιάζει ο άνθρωπος τη σοφία

και τη δικαιοσύνη που ο τίτλος αυτός υπονοεί! Πόσοι από εκείνους

που διεκδικούν αυτούς τους τίτλους παριστάνουν λανθασμένα το

όνομα και το χαρακτήρα του Θεού! Αλίμονο, πόσο συχνά κρύβον-

ται κοσμικές φιλοδοξίες, δεσποτισμός και ποταπές αμαρτίες κάτω

από χρυσοποίκιλτα ενδύματα ενός ανωτάτου ιεραρχικού αξιώματος!

Ο Ιησούς συνέχισε:

«Ο δε μεγαλύτερος από σας θέλει είσθαι υπηρέτης σας. ΄Οστις

δε υψώσει εαυτόν, θέλει ταπεινωθή και όστις ταπεινώσει εαυτόν,

θέλει υψωθή.» Επανειλημμένα ο Χριστός δίδαξε ότι το πραγματικό

μεγαλείο κρίνεται από την ηθική αξία του ατόμου. Στην εκτίμηση

του Ουρανού, η αξία του χαρακτήρα έγκειται στο να ζει κανείς για

το καλό των συνανθρώπων του, να εκπληρώνει έργα αγάπης και ευ-

σπλαχνίας. Ο Χριστός, ο Βασιλιάς της δόξας, έγινε ο υπηρέτης του

αμαρτωλού ανθρώπου.«Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υ-

ποκριταί» είπε ο Ιησούς, «διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών

έμπροσθεν των ανθρώπων επειδή σεις δεν εισέρχεσθε, ουδέ τους

εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσι.» Με την διαστρέβλωση των

Γραφών, οι ιερείς και οι νομικοί τύφλωναν τις διάνοιες εκείνων που

διαφορετικά θα είχαν δεχθεί την επίγνωση της βασιλείας του [584]
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Χριστού και θα είχαν μάθει να ζουν την ενδότερη και θεϊκή ζωή

που είναι ουσιώδης για την πραγματική αγιότητα.

«Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί διότι κατα-

τρώγετε τας οικίας των χηρών, και τούτο επί προφάσει ότι κάμνετε

μακράς προσευχάς δια τούτο θέλετε λάβει μεγαλυτέραν καταδίκην.»

Οι Φαρισαίοι ασκούσαν μεγάλη επιρροή επάνω στο λαό και αυτό το

εκμεταλλεύονταν για να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Αποκτο-

ύσαν την εμπιστοσύνη των θεοσεβούμενων χηρών και έπειτα τους

εξηγούσαν ότι το καθήκον τους ήταν να αφιερώνουν την περιουσία

τους για ιερούς σκοπούς. Αφού εξασφάλιζαν τη διαχείριση των χρη-

μάτων τους, οι ραδιούργοι συνωμότες χρησιμοποιούσαν τα χρήματα

αυτά μετά για το ατομικό τους συμφέρον. Για να καλύψουν την α-

νεντιμότητά τους, έκαναν μακρές δημόσιες προσευχές και έδειχναν

στον κόσμο μεγάλη θεοσέβεια. Ο Χριστός τους δήλωσε ότι αυτή

η υποκρισία θα προξενούσε τη μεγαλύτερη καταδίκη τους. Η ίδια

κριτική απευθύνεται και σήμερα σε πολλούς που κάνουν επίδειξη

της ευλάβειας τους. Η ζωή τους είναι κηλιδωμένη από τη φιλαυ-

τία και τη φιλαργυρία, αλλά τα καλύπτουν όλα αυτά με ένα χιτώνα

φαινομενικής αγνότητας. ΄Ετσι, για ένα διάστημα εξαπατούν τους

συνανθρώπους τους. Δεν μπορούν όμως να εξαπατήσουν το Θε-

ό. Εκείνος διαβάζει κάθε πρόθεση της καρδιάς και θα κρίνει κάθε

άνθρωπο σύμφωνα με τα έργα του.

Ο Χριστός καταδίκασεαδίστακτα τις καταχρήσεις, αλλά ήταν

πολύ προσεκτικός να μη κριτικάρει την εκπλήρωση των υποχρε-

ώσεων. Επιτέθηκε κατά της φιλαυτίας που ασκούσε εκβιασμό και

καταχρόνταν τα δώρα της χήρας. Ταυτόχρονα όμως παίνεψε τη χήρα

που έφερε την προσφορά της στο θησαυροφυλάκιο του Θεού. Η κα-

τάχρηση των δώρων από μέρους των ανθρώπων δεν εμποδίζει το

Θεό να ευλογήσει το δωρητή.

Ο Χριστός βρίσκονταν στην αυλή όπου ήταν τα θησαυροφυ-

λάκια και παρακολουθούσε εκείνους που πήγαιναν να προσφέρουν

τις δωρεές τους. Πολλοί από τους πλούσιους έφερναν μεγάλα πο-

σά που τα παρουσίαζαν επιδεικτικότατα. Ο Ιησούς τους κοίταζε με

λύπη χωρίς να επαινέσει τις γενναιόδωρες προσφορές τους. Ξαφνι-

κά το πρόσωπό Του έλαμψε όταν είδε μια φτωχή χήρα να πλησιάζει

διατακτικά, σαν να φοβόταν να την δει κανείς. Οι πλούσιοι και

οι υπερόπτες γυρόφερναν προκειμένου να αφήσουν τις προσφορές

τους. Εκείνη όμως οπισθοχώρησε σαν να μη τολμούσε να πλησιάσει



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 67—ΟΥΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ 619

περισσότερο. ΄Ομως είχε την επιθυμία να κάνει κάτι, αν και πολύ

μικρό, για το έργο που αγαπούσε. Κοίταξε το δώρο στο χέρι της. [585]

΄Ηταν μηδαμινό συγκρινόμενο με τα δώρα εκείνων που την περι-

στοίχιζαν. Ωστόσο, αντιπροσώπευε όμως όλα όσα είχε. Μόλις της

δόθηκε η ευκαιρία, έριξε βιαστικά την προσφορά της σε δύο λεπτά

και γύρισε να φύγει αμέσως. Καθώς γύρισε, αντίκρισε το βλέμμα

του Ιησού προσηλωμένο επάνω της.

Ο Σωτήρας κάλεσε τους μαθητές Του κοντά Του και τους ζήτη-

σε να προσέξουν τη φτώχεια της χήρας. Τότε τα επαινετικά λόγια

Του έφθασαν στα αυτιά της: «Αληθώς σας λέγω ότι η χήρα αύτη

η πτωχή έβαλε περισσότερον πάντων.» Δάκρυα χαράς κύλησαν α-

πό τα μάτια της όταν αισθάνθηκε ότι η πράξη της κατανοήθηκε και

εκτιμήθηκε. Πολλοί θα την είχαν συμβουλέψει να κρατήσει το πενι-

χρό της επίδομα για προσωπική της χρήση επειδή δόθηκε στους κα-

λοταϊσμένους ιερείς και θα χάνονταν ανάμεσα στα πανάκριβα δώρα

που είχαν δοθεί στο γαζοφυλάκιο. Ο Ιησούς όμως κατάλαβε τα

κίνητρά της. Αυτή πίστευε ότι η υπηρεσία του ναού ήταν προσ-

διορισμένη από το Θεό και επιθυμούσε να κάνει ότι μπορούσε για

να υποστηρίξει το σκοπό αυτό. ΄Εκανε ότι μπορούσε και η πράξη

της απετέλεσε ένα αναμνηστικό μνημείοχαράς και αιωνιότητας για

κάθε εποχή,. Η καρδιά της πήγε μαζί με το δώρο της. Η αξία του

υπολογίστηκε όχι από την τιμή του κέρματος, αλλά από την αγάπη

της για το Θεό και το ενδιαφέρον της για το έργο Του, το έργο

που την είχε παρακινήσει σε αυτή την πράξη.

Ο Ιησούς είπε για τη φτωχή χήρα: «Αύτη η πτωχή έβαλε περισ-

σότερον πάντων.» Οι πλούσιοι είχαν προσφέρει από το περίσσευμά

τους, πολλοί από αυτούς για να τους δει ο κόσμος και να τους

τιμήσει. Οι μεγάλες δωρεές δεν τους στέρησαν από καμιά τους

άνεση, ούτε ακόμη και από την πολυτέλεια. Δεν υποβλήθηκαν σε

καμιά θυσία και δεν μπορούσαν οι δωρεές τους να συγκριθούν σε

αξία με το δίλεπτο της χήρας.

Το κίνητρο είναι που δίνει αξία στις πράξεις μας και τις σφρα-

γίζει με ανύπαρκτη ή με μεγάλη ηθική αξία. Ο Θεός δεν κρίνει

πολυτιμότερα τα μεγάλα πράγματα που βλέπει κάθε μάτι και επαι-

νούνται από κάθε γλώσσα. Τα μικρά καθήκοντα που εκτελούνται

με ευχαρίστηση, τα μικρά δώρα που δεν επιδεικνύονται και τα οποία

φαίνονται ανάξια στα ανθρώπινα μάτια, συχνά στέκονται πιο ψηλά

στα μάτια Του. Μια καρδιά γεμάτη πίστη και αγάπη είναι πολυτι-
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μότερη στο Θεό από το ακριβότερο δώρο. Η φτωχή χήρα έδωσε ότι

είχε για τη διαβίωση της για να κάνει το ελάχιστο που μπορούσε

να κάνει. Στερήθηκε την τροφή της για να δώσει το δίλεπτο στο

έργο που αγαπούσε. Το έκανε με πίστη, με την πεποίθηση ότι ο[586]

Ουράνιος Πατέρας της δεν θα παρέβλεπε τη μεγάλη της ανάγκη.

Αυτό το αφίλαυτο πνεύμα και η παιδική της πίστη απέσπασαν τον

έπαινο του Σωτήρα.

Ανάμεσα στους φτωχούς υπάρχουν πολλοί που λαχταρούν να

δείξουν την ευγνωμοσύνη τους στο Θεό για τη χάρη Του και για

την αλήθεια Του. Επιθυμούν να συμμετέχουν με τους ευπορότε-

ρους αδελφούς στη συντήρηση του έργου Του. Δεν πρέπει να α-

πωθήσουμε αυτές τις ψυχές. Ας καταθέσουν τα δίλεπτά τους στην

τράπεζα του Ουρανού. Αν προσφέρονται με καρδιά γεμάτη αγάπη

για το Θεό, οι φαινομενικά μηδαμινές προσφορές γίνονται ανεκτίμη-

τα δώρα που κερδίζουν την επιδοκιμασία και τις ευλογίες του Θεού.

΄Οταν ο Ιησούς είπε για τη χήρα: «Αύτη η πτωχή έβαλε πε-

ρισσότερον πάντων,» τα λόγια Του ήταν αληθινά όχι μόνο για το

κίνητρο, αλλά και για το αποτέλεσμα της προσφοράς της. Εκείνα

που έβαλε — τα «δύο λεπτά, τουτέστιν ένα κοδράντην» — έφεραν

στο θησαυροφυλάκιο του Θεού ένα χρηματικό ποσό πολύ μεγα-

λύτερο από τις συνεισφορές των πλουσίων εκείνων Ιουδαίων. Η

επιρροή του μικρού αυτού δώρου λειτούργησε σαν ένα ποταμάκι

που αν και μικρό στην αρχή, μεγάλωνε διαρκώς και βάθαινε καθώς

εξακολουθούσε να ρέει με το πέρασμα του χρόνου. Με χίλιους

τρόπους συνέβαλε στην ανακούφιση των φτωχών και στη διάδο-

ση του Ευαγγελίου. Το παράδειγμα της αυτοθυσίας ενήργησε και

επηρέασε χιλιάδες καρδιές σε κάθε χώρα και σε κάθε εποχή. Μίλη-

σε σε πλούσιους και φτωχούς, ενώ οι προσφορές τους μεγάλωσαν

την αξία του δώρου της. Η ευλογία του Θεού στο δίλεπτο της

χήρας έγινε πηγή μεγάλων αποτελεσμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και

με κάθε δώρο που δίνεται, με κάθε πράξη που επιτελείται από ειλι-

κρινή επιθυμία για τη δόξα του Θεού. Συνδέεται με τις προθέσεις

της Παντοδυναμίας. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπολογίσει τα απο-

τελέσματά του για το καλό.

Ο Σωτήρας συνέχισε να κατακρίνει δημόσια τους γραμματε-

ίς και τους Φαρισαίους: «Ουαί εις εσάς, οδηγοί τυφλοί, οι λέγον-

τες, ΄Οστις ομόση εν τω ναώ, είναι ουδέν ότις όμως ομόση εν τω

χρυσώ του ναού, υποχρεούται. Μωροί και τυφλοί, διότι τις είναι
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μεγαλύτερος, ο χρυσός, ή ο ναός ο αγιάζων τον χρυσόν· Και, ΄Ο-

στις ομόση εν τω θυσιαστηρίω, είναι ουδέν όστις όμως ομόση εν

τω δώρω τω επάνω αυτού, υποχρεούται. Μωροί και τυφλοί, διότι

τι είναι μεγαλύτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον το αγιάζον το

δώρον·» Οι ιερείς ερμήνευαν τις απαιτήσεις του Θεού σύμφωνα με

τα δικά τους εσφαλμένα και περιορισμένα κριτήρια. Τολμούσαν να

κάνουν λεπτομερείς διακρίσεις ως προς τη βαρύτητα της ενοχής [587]

των διαφόρων αμαρτιών. ΄Αλλες τις έκριναν με επιείκεια και άλλες

με μικρότερες συνέπειες, τις θεωρούσαν ασυγχώρητες. ΄Οταν με-

σολαβούσαν χρήματα, απάλλασσαν τους ανθρώπους εντελώς από

τους όρκους τους. Χάριν των μεγάλων χρηματικών ποσών μερικές

φορές παρέβλεπαν σοβαρά εγκλήματα. Ταυτόχρονα οι ιερείς και οι

άρχοντες επέβαλαν σε διάφορες περιπτώσεις αυστηρές τιμωρίες για

ασήμαντες παραβάσεις.

«Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί διότι απο-

δεκατίζετε το ηδύοσμον, και το άνηθον, και το κύμινον και αφήκατε

τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν τα-

ύτα έπρεπε να πράττητε, και εκείνα να μη αφίνητε». Με αυτά τα

λόγια ο Χριστός καταδικάζει πάλι την κατάχρηση μιάς ιερής υπο-

χρέωσης. Την υποχρέωση αυτή καθεαυτή δεν την παραμερίζει. Το

σύστημα της αποδεκάτωσης ήταν καθιερωμένο από το Θεό και έχει

εφαρμοστεί από αρχαιοτάτων χρόνων. Ο Αβραάμ, ο πατέρας των

πιστών, πλήρωσε δέκατα από τα υπάρχοντά του. Οι Ιουδαίοι αρχη-

γοί αναγνώριζαν την υποχρέωση των δεκάτων και αυτό ήταν ορθό.

Δεν άφηναν όμως το λαό να κάνει το καθήκον του σύμφωνα με τις

πεποιθήσεις του. Για κάθε ξεχωριστή περίπτωση είχαν θεσπιστεί

αυθαίρετοι κανόνες. Οι απαιτήσεις είχαν γίνει τόσο περίπλοκες που

ήταν αδύνατο να ανταποκριθούν σε αυτές οι άνθρωποι. Κανείς δεν

ήξερε αν είχε εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις. Το σύστημα

που είχε δώσει ο Θεός ήταν δίκαιο και λογικό αλλά οι ιερείς και οι

ραβίνοι το είχαν καταντήσει ένα βαρύ φορτίο.

΄Ολα τα διατάγματα του Θεού, έχουν συνέπειες. Ο Χριστός α-

ναγνώρισε το καθήκον της πληρωμής των δεκάτων, υπέδειξε όμως

ότι αυτό δεν μπορούσε να προβληθεί σαν δικαιολογία για την πα-

ραμέληση άλλων καθηκόντων. Οι Φαρισαίοι φέρονταν εξαιρετικά α-

κριβολόγοι όταν επρόκειτο να αποδεκατίσουν τα βότανα του κήπου,

όπως το άνηθο, το δυόσμο και το κύμινο. Αυτά δεν τους στοίχιζαν

πολύ και επιπλέον αποκτούσαν με αυτά τη φήμη της ακριβολογίας
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και της αγιότητας. Συγχρόνως οι άστοχοι περιορισμοί καταπίε-ζαν

το λαό και κατέστρεφαν τον σεβασμό για το ιερό σύστημα που είχε

καθιερώσειο ίδιος ο Θεός. Απασχολούσαν τη σκέψη των ανθρώπων

με μηδαμινές διακρίσεις και απομάκρυναν την προσοχή τους από τις

ουσιώδεις αλήθειες. Τα βαρύτερα θεμέλια του νόμου, η δικαιοσύνη,

το έλεος και η αλήθεια είχαν παραμεληθεί. Ο Χριστός είπε: «Ταύτα

έπρεπε να πράττητε, και εκείνα να μη αφίνητε».[588]

Και ΄Αλλοι νόμοι με τον ίδιο τρόπο είχαν διαστρεβλωθεί από

τους ραβίνους. Στις οδηγίες που δόθηκαν με το Μωυσή, απαγορε-

ύονταν να τρώνε οτιδήποτε ακάθαρτο. Η χρήση του χοιρινού κρέα-

τος και ορισμένων άλλων ζώων ήταν απαγορευμένη επειδή αυτά

μόλυναν το αίμα με ακάθαρτες ουσίες που συντόμευαν τη διάρκεια

της ζωής. Οι Φαρισαίοι δεν άφησαν αυτούς τους περιορισμούς όπως

τους έδωσε ο Θεός. ΄Εφτασαν σε ακατανόητα άκρα. Μεταξύ άλλων

απαιτούσαν από τους ανθρώπους να στραγγίζουν όλο το χρησι-

μοποιούμενο νερό, μη τυχόν και περιέχει μικροσκοπικά έντομα τα

οποία κατατάσσονται στην κατηγορία των ακαθάρτων ζώων. Ο Ιη-

σούς, συγκρίνοντας αυτές τις μηδαμινές απαιτήσεις με το μέγεθος

των πραγματικών αμαρτιών τους, είπε στους Φαρισαίους: «Οδηγοί,

τυφλοί, οίτινες διϋλίζετε τον κώνωπα και καταπίνετε την κάμηλον».

«Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί διότι παρο-

μοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται

ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν αστέων νεκρών και πάσης ακαθαρ-

σίας.» ΄Οπως οι ασβεστωμένοι και καλοστολισμένοι τάφοι κρύβουν

μέσα τους αποσυντιθέμενα λείψανα, έτσι η εξωτερική αγιοσύνη των

ιερέων και αρχηγών κάλυπτε την παρανομία. Ο Ιησούς συνέχισε:

«Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί διότι οικο-

δομείτε τους τάφους των προφητών, και στολίζετε τα μνημεία των

δικαίων και λέγετε, Εάν ήμεθα εν ταις ημέραις των πατέρων ημών,

δεν ηθέλομεν είσθαι συγκοινωνοί αυτών εν τω αίματι των προφη-

τών. Ωστε μαρτυρείτε εις εαυτούς, ότι είσθε υιοί των φονευσάντων

τους προφήτας». Για να δείξουν το σεβασμό τους στους νεκρούς

προφήτες, οι Ιουδαίοι έδειχναν εξαιρετικό ζήλο, εξωραΐζοντας τους

τάφους τους. Δεν επωφελήθηκαν από τις διδασκαλίες τους, ούτε

έδωσαν προσοχή στις επιπλήξεις τους.

Στην εποχή του Χριστού επικρατούσε ο δεισιδαιμονικός σε-

βασμός για τα κοιμητήρια των νεκρών. Οι άνθρωποι δαπανούσαν

μεγάλα ποσά για το στολισμό τους. Στα μάτια του Θεού αυτό ήταν
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ειδωλολατρία. Με τον άτοπο σεβασμό τους για τους νεκρούς, οι

άνθρωποι έδειχναν ότι δεν αγαπούσαν πάνω από όλα το Θεό, ούτε

τον πλησίον τους σαν τον εαυτό τους. Η ίδια ειδωλολατρία συνε-

χίζεται σε μεγάλο βαθμό και σήμερα. Πολλοί θα κριθούν ένοχοι

γιατί παραμελούν τις χήρες και τα ορφανά, τους ασθενείς και τους

φτωχούς ώστε να ανεγείρουν πολυδάπανα μνημεία στους νεκρούς.

Χρόνος, χρήματα και εργασία σπαταλούνται αφειδώς για αυτόν τον [589]

σκοπό, ενώ τα καθήκοντα για τους ζωντανούς, καθήκοντα που ο

Χριστός πολύ καθαρά απαίτησε, μένουν ανεκτέλεστα.

Οι Φαρισαίοι έκτιζαν τους τάφους των προφητών και στόλιζαν

τα μνημεία τους, λέγοντας ο ένας στον άλλον: «Αν ζούσαμε την

εποχή των πατέρων μας, δεν θα είχαμε γίνει ένα με αυτούς, χύνον-

τας το αίμα των δούλων του Θεού.» Συγχρόνως όμως σχεδίαζαν

να αφαιρέσουν τη ζωή του Υιού Του. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα

μάθημα για μας. Θα πρέπει να ανοίξει τα μάτια μας ως προς τη δύνα-

μη του Σατανά να εξαπατά τον ανθρώπινο νου που απομακρύνεται

από το φώς της αλήθειας. Πολλοί ακολουθούν τα ίχνη των Φα-

ρισαίων. Τιμούν εκείνους που έχουν πεθάνει για την πίστη τους.

Εκπλήσσονται για την τυφλότητα των Ιουδαίων που απέρριψαν το

Χριστό. Δηλώνουν, ότι αν ζούσαμε στις ημέρες Του, θα είχαμε

δεχτεί ευχαρίστως τις διδασκαλίες Του. Ποτέ δεν θα συμμετείχα-

με στην ενοχή εκείνων που απέρριψαν το Σωτήρα. ΄Οταν όμως η

υπακοή στο Θεό απαιτεί αυταπάρνηση και ταπείνωση, τα ίδια άτο-

μα παραβιάζουν τη συνείδησή τους και αρνούνται να υπακούσουν.

΄Ετσι, εκδηλώνουν το ίδιο πνεύμα όπως οι Φαρισαίοι τους οποίους

κατέκρινε ο Χριστός.

Οι Ιουδαίοι ελάχιστα καταλάβαιναν την τρομερή ευθύνη που συ-

νεπάγονταν η απόρριψη του Χριστού. Από την εποχή της πρώτης

αθώας αιματοχυσίας, τότε που ο δίκαιος ΄Αβελ πέθανε από το χέρι

του Κάϊν, η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται με αυξανόμενο βάρος ε-

νοχής. Σε κάθε εποχή οι προφήτες ύψωσαν τη φωνή τους κατά

των αμαρτιών των βασιλέων, των αρχόντων και του λαού, μετα-

δίδοντας τα λόγια που τους είχε δώσει ο Θεός και υπακούοντας

στο θέλημά Του με κίνδυνο της ζωής τους. Από γενιά σε γενιά

είχε συσσωρευτεί μια τρομερή τιμωρία για αυτούς που απέρριπταν

το φώς και την αλήθεια. Αυτή την τιμωρία επέσυραν πάνω στο κε-

φάλι τους τώρα οι εχθροί του Χριστού. Η αμαρτία των ιερέων και

των αρχόντων ήταν μεγαλύτερη από την αμαρτία κάθε προηγούμε-



624 Η Ζωη Τοψ Χριστου

νης γενιάς. Απορρίπτοντας το Σωτήρα έγιναν ένοχοι για το αίμα

όλων των δικαίων ανθρώπων που είχαν σφαγεί από τον ΄Αβελ μέχρι

το Χριστό. Τώρα ετοιμάζονταν να ξεχειλίσουν το ποτήρι της ανο-

μίας τους. Πολύ σύντομα αυτό θα χύνονταν στο κεφάλι τους σαν

απονομή δικαιοσύνης. Για αυτό ο Ιησούς τους προειδοποίησε:

«Δια να έλθη εφ” υμάς παν αίμα δίκαιον, εκχυνόμενον επί της
γής, από του αίματος ΄Αβελ του δικαίου, έως Ζαχαρίου, υιού του

Βαραχίου, τον οποίον εφονεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσια-[590]

στηρίου. Αληθώς σας λέγω, Πάντα ταύτα θέλουσιν ελθεί επί την

γενεάν ταύτην.»

Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι που άκουγαν τον Ιησού, ήξε-

ραν ότι έλεγε την αλήθεια. ΄Ηξεραν με ποιό τρόπο φονεύτηκε ο

προφήτης Ζαχαρίας. Ενώ τα προειδοποιητικά λόγια του Θεού ήταν

ακόμη στα χείλη του, μια σατανική οργή κατέλαβε τον αποστάτη

βασιλιά. Κατά διαταγή του, θανατώθηκε ο προφήτης. Το αίμα του

αποτυπώθηκε στις πέτρες της αυλής του ναού και δεν μπορούσε να

εξαλειφτεί. ΄Εμενε εκεί σαν μαρτυρία κατά του αποστάτη λαού του

Ισραήλ. ΄Οσο παρέμενε ο ναός, θα παρέμεναν και οι κηλίδες εκείνου

του δικαίου αίματος, φωνάζοντας το Θεό για εκδίκηση. Καθώς ανα-

φέρθηκε ο Ιησούς σε αυτές τις φοβερές αμαρτίες, ένα ρίγος φρίκης

διαπέρασε τα πλήθη.

Ατενίζοντας το μέλλον, ο Ιησούς δήλωσε ότι η αμετανοησία

των Ιουδαίων και η μισαλλοδοξία τους για τους δούλους του Θεού

θα ήταν μελλοντικά η ίδια όπως ήταν και στο παρελθόν.

«Δια τούτο, ιδού Εγώ αποστέλλω πρός εσάς προφήτας και σο-

φούς και γραμματείς και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει,

και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν ταις συναγωγαίς σας, και δι-

ώξει από πόλεως εις πόλιν.» Προφήτες και σοφοί άνθρωποι γεμάτοι

από πίστη και Πνεύμα ΄Αγιο όπως ο Στέφανος, ο Ιάκωβος και πολ-

λοί άλλοι, θα καταδικάζονταν και θα φονεύονταν. Με το χέρι υ-

ψωμένο στον Ουρανό και με ένα θεϊκό φώς να περιβάλει τη μορφή

Του, ο Χριστός μίλησε σαν κριτής σε αυτούς που έστεκαν μπροστά

Του. Η φωνή Του, που είχε ακουστεί τόσο συχνά με τρυφερότητα

και ικεσία, τώρα ακούγονταν με έλεγχο και καταδίκη. Οι ακροατές

φρίκιασαν. Ποτέ δεν θα μπορούσε να εξαλειφτεί η εντύπωση που

τους έκαναν τα λόγια και το βλέμμα Του.

Η αγανάκτηση του Χριστού στράφηκε κατά της υποκρισίας,

κατά των χονδροειδών αμαρτημάτων με τα οποία οι άνθρωποι κα-
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τέστρεφαν την ίδια την ψυχή τους, εξαπατώντας το λαό και αφαι-

ρώντας την τιμή από το Θεό. Στους εύσχημους, απατηλούς συλλο-

γισμούς των ιερέων και των αρχόντων, ο Ιησούς διέκρινε το έργο

σατανικών ενεργειών. Η κριτική Του κατά της αμαρτίας ήταν σφο-

δρή και ενδοσκοπική, αλλά δεν πρόφερε λόγια αντεκδίκησης. Είχε

μια ιερή οργή κατά του άρχοντα του σκότους, αλλά δεν έδειξε ορ-

γισμένη έξαψη. ΄Ετσι και ο Χριστιανός που ζει σε αρμονία με το

Θεό, εμφορείται τα ευγενικά αισθήματα της αγάπης και της ευ-

σπλαχνίας. Εκείνος θα αισθάνεται μια ιερή αγανάκτηση κατά της

αμαρτίας, χωρίς να εξάπτεται το πάθος και να στηλιτεύει εκείνους [591]

που τον στηλιτεύουν. Ακόμη και όταν αντιμετωπίζει εκείνους που

κινούνται από μια καταχθόνια δύναμη για να υποστηρίξουν το ψε-

ύδος, με τη χάρη του Χριστού θα εξακολουθήσει να διατηρεί την

ηρεμία και την αυτοκυριαρχία του.

΄Ενας θεϊκός οίκτος ήταν ζωγραφισμένος στη μορφή του Υιού

του Θεού, καθώς έριχνε ένα αργό βλέμμα στο ναό και έπειτα στους

ακροατές Του. Με φωνή που πνίγονταν από σπαραγμό καρδιάς και

λυγμούς, αναφώνησε: «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φονεύουσα τους

προφήτας, και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους πρός σέ, ποσάκις

ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθ” όν τρόπον συνάγει η όρνις
τα ορνίθια εαυτής υπό τας πτέρυγας, και δεν ηθελήσατε!» Αυτός

ήταν ο αγώνας του αποχωρισμού. Ο θρήνος του Χριστού συμπε-

ριέλαβε το ξεχύλισμα της ίδιας της καρδιάς του Θεού. Είναι ο μυ-

στηριώδης αποχαιρετισμός της μακρόθυμης αγάπης της Θεότητας.

Τόσο οι Φαρισαίοι όσο και οι Σαδδουκαίοι παρέμειναν σιωπηλοί.

Ο Ιησούς συγκέντρωσε τους μαθητές Του και ετοιμάζονταν να

εγκαταλείψει το ναό, όχι σαν ηττημένος και εξαναγκασμένος να

φύγει από την παρουσία των εχθρών Του, αλλά σαν ένας το έργο

του οποίου είχε εκπληρωθεί. Αποσύρθηκε νικητής από τον αγώνα.

Τα πολύτιμα πετράδια που έπεσαν από τα χείλη του Χριστού

τη βαρυσήμαντη εκείνη ημέρα φυλάχτηκαν από πολλές καρδιές σαν

θησαυρός. Για αυτούς γεννήθηκαν καινούργιες σκέψεις, ξύπνησαν

μέσα τους καινούργιες προσδοκίες και μια νέα ζωή ξεκίνησε. Μετά

από τη σταύρωση και την ανάσταση του Χριστού, αυτά τα πρόσωπα

παρουσιάστηκαν στο προσκήνιο και εκπλήρωσαν τη θεία αποστο-

λή τους με σοφία και ζήλο ανάλογο προς το μεγαλείο του έργου.

΄Εφεραν το μήνυμα που απευθύνονταν στις καρδιές των ανθρώπων,

εξουδετερώνοντας τις παλιές δεισιδαιμονίες οι οποίες χώλαιναν τη
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ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Μπροστά στη μαρτυρία τους οι ανθρώπι-

νες θεωρίες και φιλοσοφίες ηχούσαν σαν ανόητοι μύθοι. Τα α-

ποτελέσματα προήλθαν από τα λόγια του Σωτήρα προς εκείνο τα

εμβρόντητο και έντρομο πλήθος στο ναό της Ιερουσαλήμ ήταν κρα-

ταιά.

Αλλά ο Ισραήλ σαν έθνος είχε αποχωριστεί από το Θεό. Οι φυ-

σικοί κλάδοι της ελιάς είχαν αποκοπεί. Αντικρίζοντας για τελευταία

φορά το εσωτερικό του ναού, ο Ιησούς, βαθύτατα συγκινημένος ε-

ίπε: «Ιδού αφίνεται εις εσάς ο οίκος σας έρημος. Διότι σας λέγω, δεν

θέλετε Με ιδεί εις το εξής, εωσού είπητε, Ευλογημένος ο ερχόμε-[592]

νος εν ονόματι Κυρίου» Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε αποκαλέσει

το ναό οίκο του Πατέρα Του. Τώρα όμως, καθώς ο Υιός του Θεού

έβγαινε έξω από αυτά τα τείχη, η παρουσία του Θεού θα αποσύρον-

ταν για πάντα από το ναό που είχε κτιστεί για τη δόξα Του. Από

εδώ και πέρα οι τελετές του δεν θα είχαν πια καμία σημασία και οι

λειτουργίες του θα ήταν παρωδία.[593]
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Το κεφαλαίο αυτό βασίζεται στο Ιωάν. 12:20-43.

«΄Ησαν δε τινές ΄Ελληνες μεταξύ των αναβαινόντων δια να προ-

σκυνήσωσιν εν τη εορτή. Ούτοι λοιπόν ήλθον πρός τον Φίλιππον

τον από Βηθσαιδά της Γαλιλαίας, και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες,

Κύριε, θέλομεν να ίδωμεν τον Ιησούν. ΄Ερχεται ο Φίλιππος και λέγει

πρός τον Ανδρέαν και πάλιν ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι πρός

τον Ιησούν.»

Την ώρα εκείνη το έργο του Χριστού έδινε την εντύπωση μιας

οικτρής αποτυχίας. Μπορεί να βγήκε νικητής από τη λογομαχία

με τους ιερείς και τους Φαρισαίους, αλλά ήταν φανερό ότι αυτο-

ί δεν θα Τον δέχονταν ποτέ για Μεσσία. Ο τελικός διαχωρισμός

είχε φτάσει. Στους μαθητές Του η κατάσταση φαίνονταν απελπι-

στική. Ο Χριστός πλησίαζε στην ολοκλήρωση του έργου Του. Το

μεγάλο γεγονός που δεν αφορούσε μόνο το ιουδαϊκό έθνος αλλά

και ολόκληρο τον κόσμο, θα πραγματοποιούταν σύντομα. ΄Οταν ο

Χριστός άκουσε τη θερμή παράκληση «Θέλομεν να ίδωμεν τον Ιη-

σούν,» σαν μια ηχώ της διψασμένης κραυγής του κόσμου, η μορφή

Του έλαμψε και είπε: «΄Ηλθεν η ώρα να δοξασθή ο Υιός του αν-

θρώπου.» Στην παράκληση των Ελλήνων έβλεπε προκαταβολικά τα

αποτελέσματα της μεγάλης Του θυσίας.

Αυτοί οι άνθρωποι είχαν έρθει από τη Δύση για να βρουν το

Σωτήρα προς το τέλος της ζωής Του, όπως οι Μάγοι είχαν έρθει

από τη Ανατολή στην αρχή της ζωής Του. Την εποχή της γέν-

νησης του Χριστού, οι Ιουδαίοι ήταν τόσο απορροφημένοι από τα

φιλόδοξα σχέδια τους που δεν αναγνώρισαν την έλευσή Του. Οι

Μάγοι όμως ήρθαν από μια ειδωλολατρική χώρα. Με τα δώρα τους

στη φάτνη προσκύνησαν το Σωτήρα. ΄Ετσι και εκείνοιοι ΄Ελληνες,

αντιπροσωπεύοντας τα έθνη, τις φυλές και τους λαούς του κόσμου,

ήρθαν να δουν τον Ιησού. Με τον ίδιο τρόπο οι λαοί όλων των ε-

θνών και όλων των εποχών θα έλκονταν στο σταυρό του Σωτήρα.

΄Ετσι «πολλοί θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και θέλου- [594]
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σι καθίσει μετά του Αβραάμ, και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία

των ουρανών.» (Ματθ. 8:11.)

Οι ΄Ελληνες είχαν ακούσει για τη θριαμβευτική είσοδο του Χρι-

στού στην Ιερουσαλήμ. Μερικοί υπέθεσανκαι διέδωσαν μάλιστα

την είδηση ότι είχε διώξει τους ιερείς και τους άρχοντες από το

ναό και ότι επρόκειτο να καταλάβει το θρόνο του Δαβίδ και να βα-

σιλεύσει στο Ισραήλ. Οι ΄Ελληνες επιθυμούσαν να γνωρίσουν την

αλήθεια σχετικά με την αποστολή Του. «Θέλομεν να ίδωμεν τον Ιη-

σούν,» είπαν. Η επιθυμία τους εισακούστηκε. ΄Οταν γνωστοποίησαν

την παράκληση στο Χριστό, Αυτός βρίσκονταν στην περιοχή του

ναού όπου η είσοδοςεπιτρέποντανμόνο στους Ιουδαίους. Ωστόσο,

ο Χριστός πήγε να συναντήσει τους ΄Ελληνες στην εξωτερική αυλή

και είχε μια προσωπική συνέντευξη με αυτούς.

Είχε φτάσει η ώρα να δοξαστεί ο Χριστός. Στέκονταν στη σκιά

του σταυρού και η αναζήτησή από τους ΄Ελληνες, Του έδειχνε ότι

η θυσία στην οποία έμελλε να υποβληθεί θα έφερνε πολλούς γιούς

και θυγατέρες στο Θεό. ΄Ηξερε ότι οι ΄Ελληνες σύντομα θα Τον

έβαζαν σε τέτοια θέση που ούτε δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστο-

ύν. Θα Τον έβλεπαν να στέκεται πλάι στο ληστή και στο δολοφόνο

Βαραββά τον οποίο ο λαός θα διάλεγε να δώσει χάρη αντί για Τον

Υιό του Θεού. Θα άκουγαν τον όχλο, ξεσηκωμένο από τους ιερείς

και τους αρχηγούς να κάνουν την επιλογή τους. Στην ερώτηση:

«Τι λοιπόν να κάμω τον Ιησούν, τον λεγόμενον Χριστόν·» η απάν-

τηση θα δίνονταν: «Σταυρωθήτω!» (Ματθ. 27:22.) Κάνοντας αυτόν

τον εξιλασμό για τις αμαρτίες του κόσμου, ο Χριστός γνώριζε ότι

η βασιλεία Του θα ολοκληρώνονταν και θα επεκτείνονταν σε όλο

τον κόσμο. Θα εργάζονταν σαν Επανορθωτής και το Πνεύμα Του

θα υπερίσχυε. Για μια στιγμή ατένισε στο μέλλον και άκουσε να υ-

ψώνονται φωνές από όλα τα μέρη της Γής: «Ιδού ο Αμνός του Θεού,

ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάν. 1:29.) Στο πρόσωπο αυ-

τών των ξένων είδε την πραγματοποίηση μιας μεγάλης συγκομιδής,

που θα επιτυγχάνονταν όταν ο διαχωριστικός τοίχος μεταξύ Ιουδα-

ίων και Εθνικών θα κατέρρεε. Τότε, όλα τα έθνη, οι γλώσσες και

οι λαοί θα άκουγαν το μήνυμα της σωτηρίας. Η προσδοκία αυτού

του γεγονότος, η εκπλήρωση των ελπίδων του Χριστού, εκφράζε-

ται με τα λόγια: «΄Ηλθεν η ώρα να δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου

» Οτρόπος με τον οποίο ο δοξασμός θα πραγματοποιούταν,δεν θα

έφευγε ποτέ από τη σκέψη του Χριστού. Η σύναξη των Εθνικών θα
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ακολουθούσε τον προσεγγίζοντα θάνατό Του. Μόνο με το θάνατό

Του ο κόσμος μπορούσε να σωθεί. Σαν τον κόκκο του σιταριού, ο

Υιός του ανθρώπου έπρεπε να πέσει στη Γή, να πεθάνει, να ταφεί [595]

και να εξαφανιστεί. Επρόκειτο όμως να επανέλθει στη ζωή.

Ο Χριστός σκιαγράφησε το μέλλον Του, απεικονίζοντάς το με

τα αντικείμενα της φύσης ώστε οι μαθητές να μπορούν να κατα-

λάβουν Με το θάνατό Του θα έφθανε στο πραγματικό αποτέλεσμα

της αποστολής Του. «Αληθώς, αληθώς σας λέγω,» είπε, «Εάν ο

κόκκος τού σίτου δεν πέση εις την γήν και αποθάνη, αυτός μόνος

μένει εάν όμως αποθάνη, πολύν καρπόν φέρει». ΄Οταν ένα σπυρί

σιταριού πέσει στο έδαφος και πεθάνει, τότε βλαστάνει και καρπο-

φορεί. ΄Ετσι και ο θάνατος του Χριστού θα είχε σαν αποτέλεσμα

να καρποφορήσει για τη βασιλεία του Θεού. Σύμφωνα με το νόμο

του φυτικού βασιλείου, η ζωή θα ήταν το αποτέλεσμα του θανάτου

Του.

Οι καλλιεργητές του εδάφους έχουν πάντοτε αυτή την εικόνα

μπροστά τους. Χρόνο με το χρόνο, ο άνθρωπος εξασφαλίζει την

προμήθεια του σιταριού του με το να πετάει φαινομενικά το κα-

λύτερο μέρος του. Για ένα διάστημα αυτό πρέπει να κρυφτεί μέσα

στο αυλάκι, όπου το προστατεύει ο Θεός. Τότε παρουσιάζεται το

φύτρο, μετά το στάχυ και τέλος το σιτάρι μέσα στο στάχυ. Αυτή

η αύξηση δεν μπορεί να μεσολαβήσει αν προηγουμένως ο σπόρος

δεν ταφεί, δεν κρυφτεί και φαινομενικά χαθεί.

Ο θαμμένος στη Γή σπόρος καρποφορεί πάλι και με τη σειρά

του ξανασπέρνεται. ΄Ετσι αβγατίζει η συγκομιδή. ΄Ετσι και ο θάνα-

τος του Χριστού στο σταυρό του Γολγοθά θα φέρει καρπό για

την αιώνια ζωή. Η μελέτη αυτής της θυσίας θα είναι η δόξα εκε-

ίνων οι οποίοι σαν καρπός της, θα εξακολουθήσουν να ζουν στους

ατελεύτητους αιώνες.

Ο κόκκος του σιταριού που διαφυλάσσει τη ζωή του δεν πα-

ράγει καρπό. Παραμένει μόνος του. Ο Χριστός μπορούσε, αν το

ήθελε, να γλυτώσει από το θάνατο. Αν το έκανε αυτό, θα παρέμε-

νε μόνος Του. Δεν μπορούσε να φέρει γιους και θυγατέρες στο

Θεό. Μόνο παραδίδοντας τη ζωή Του θα μετέδιδε ζωή στην αν-

θρωπότητα. Μόνο πέφτοντας στη Γή για να πεθάνει θα μπορούσε

να γίνει σπόρος για απέραντο θερισμό. Ο θερισμός αυτός περιλαμ-

βάνει μεγάλο πλήθος από κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα και λαό που

λυτρώνονται για το Θεό.



630 Η Ζωη Τοψ Χριστου

Με αυτή την αλήθεια ο Χριστός σχετίζει το μάθημα της αυ-

τοθυσίας που όλοι πρέπει να μάθουν: «΄Οστις αγαπά την ψυχήν

αυτού, θέλει απολέσει αυτήν και όστις μισεί την ψυχήν αυτού εν

τω κόσμω τούτω, εις ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν.» ΄Ολοι όσοι

επιθυμούν να φέρουν καρπό σαν συνεργάτες του Χριστού, πρέπει

πρώτα να πέσουν στη Γή και να πεθάνουν. Η ζωή πρέπει να ριχτεί[596]

μέσα στην αυλακιά των αναγκών του κόσμου. Η ιδιοτέλεια και τα

προσωπικά συμφέροντα πρέπει να λείψουν. Ο γεωργός διατηρεί το

σπόρο σκορπίζοντάς τον. ΄Ετσι και στην ανθρώπινη ζωή Δίνοντας

κανείς ζει. Η ζωή που θα διατηρηθεί είναι η ζωή που προσφέρεται

ελεύθερα στην υπηρεσία του Θεού και του ανθρώπου. Εκείνοι που

για χάρη του Χριστού θυσιάζουν τη ζωή τους σε αυτό τον κόσμο,

θα τη διατηρήσουν αιώνια.

Η ζωή που δαπανάται για τον εαυτό της είναι σαν το σιτάρι που

τρώγεται. Εξαφανίζεται, αλλά δεν αυξάνεται. ΄Ενας άνθρωπος μπο-

ρεί να συγκεντρώσει όλα όσα έχει τη δυνατότητα για τον εαυτό του.

Μπορεί να ζει, να σκέφτεται και να προγραμματίζει για τον εαυτό

του.Η ζωή του όμως περνά και στο τέλος δεν του μένει τίποτε. Ο

νόμος της αυτοεξυπηρέτησης είναι ο νόμος της αυτοκαταστροφής.

Ο Ιησούς είπε: «Εάν Εμέ υπηρετή τις, Εμέ ας ακολουθή και

όπου είμαι Εγώ, εκεί θέλει είσθαι και ο υπηρέτης ο Εμός και εάν

τις Εμέ υπηρετή, θέλει τιμήσει αυτόν ο Πατήρ.» ΄Ολοι όσοι ση-

κώνουν μαζί με το Χριστό το σταυρό της θυσίας θα συμμετάσχουν

στη δόξα Του. Αυτό που προξενούσε χαρά στο Χριστό μέσα στην

ταπείνωση και στον πόνο Του, ήταν ότι οι μαθητές Του θα δο-

ξάζον-ταν μαζί Του. Αυτοί είναι ο καρπός της αυτοθυσίας Του. Η

εξωτερίκευση του χαρακτήρα και του πνεύματός Του από μέρους

τους, είναι η ανταμοιβή Του και θα είναι επίσης και η χαρά Του στην

αιωνιότητα. Αυτή τη χαρά συμμερίζονται μαζί Του όταν ο καρπός

της εργασίας και της αυτοθυσίας φανερώνεται στην καρδιά και στη

ζωή των άλλων. Είναι συνεργάτες του Χριστού και ο Πατέρας θα

τους τιμήσει όπως τιμά τον Υιό Του.

Τα λόγια εκείνα των Ελλήνων προεικόνιζαν τη σύναξη των Ε-

θνικών και έφεραν στη σκέψη του Ιησού την ολοκλήρωση της α-

ποστολής Του. Το έργο της απολύτρωσης εκτυλίσσονταν μπροστά

Του από την εποχή που το σχέδιο εκπονήθηκε στον Ουρανό μέχρι

το θάνατό Του που τώρα πλησίαζε. ΄Ενα μυστηριακό σύννεφο φα-

ίνονταν να περιβάλλει τον Υιό του Θεού. Η σκιάγίνονταν αισθητή
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σε αυτούς που ήταν κοντά Του. ΄Εμενε απορροφημένος σε σκέψεις.

Τέλος, διέκοψε τη σιωπή με τη θλιμμένη φωνή Του: «Τώρα η ψυχή

Μου είναι τεταραγμένη και τι να είπω· Πάτερ, σώσον Με εκ της

ώρας ταύτης.» Με αυτή την προσδοκία ο Χριστός ήδη έπινε το πικρό

ποτήρι. Η ανθρώπινη φύση Του έτρεμε την ώρα της εγκατάλειψης,

όταν φαινομενικά θα εγκαταλείπονταν ακόμη και από τον Πατέρα

Θεό, όταν όλοι θα Τον έβλεπαν τραυματισμένο, πληγωμένο και

ταλαιπωρημένο από το Θεό. Του προξενούσε πόνο η δημόσια κα- [597]

ταφρόνηση, η κακομεταχείρισηπου έλαβε σαν να ήταν ο χειρότερος

κακούργος, ο επαίσχυντος και ατιμωτικός θάνατος. Η προαίσθηση

του αγώνα Του ενάντια στις δυνάμεις του σκότους, η συναίσθηση

του τρομακτικού φορτίου των ανθρωπίνων παραβάσεων και η οργή

του Πατέρα εξαιτίας της αμαρτίας, παρέλυσαν το πνεύμα του Ιησού

και μια ωχρότητα θανάτου απλώθηκε στο πρόσωπό Του.

Τότε εκδήλωσε τη θεία υποταγή στο θέλημα του Πατέρα Του.

«Δια τούτο» είπε, «ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξασόν

Σου το όνομα.» Μόνο με το θάνατο του Χριστού μπορούσε να νι-

κηθεί η βασιλεία του Σατανά. Μόνο έτσι μπορούσε ο άνθρωπος

να λυτρωθεί και να δοξαστείο Θεός. Ο Ιησούς συγκατάθεσε να

περάσει αυτή την αγωνία, δέχτηκε να υποστεί τη θυσία. Ο Μεγα-

λειότατος του Ουρανού συγκατάθεσε να υποφέρει ως ο «Αίρων την

αμαρτίαν». «Πάτερ, δόξασόν Σου το όνομα» είπε. Ενώ ο Χριστός

πρόφερε τα λόγια αυτά, μια απάντηση ήρθε από το σύννεφο που

αιωρούταν πάνω από το κεφάλι Του: «Και εδόξασα, και πάλιν θέλω

δοξάσει.» Ολόκληρη η ζωή του Χριστού, από τη φάτνη μέχρι τη

στιγμή που λέχθηκαν αυτά τα λόγια, ήταν δόξα για το Θεό. Κατά

την επερχόμενη δοκιμασία, με τα θεανθρώπινα πάθη Του θα δόξαζε

το όνομα του Πατέρα Του.

Στο άκουσμα της φωνής, ένα φώς διαπέρασε το σύννεφο και

περιέβαλε το Χριστό, σαν οι βραχίονες της ΄Απειρης Δύναμης να

Τον είχαν περιστοιχίσει όπως ένα πύρινο τείχος. Ο λαός παρακο-

λουθούσε τη σκηνή με έκπληξη και τρόμο. Κανείς δεν τολμούσε

να μιλήσει. Με κλειστά χείλη, κρατώντας την αναπνοή, στέκονταν

όλοι με τα μάτια καρφωμένα στον Ιησού. Αφού δόθηκε η μαρτυρία

του Πατέρα, το σύννεφο υψώθηκε και διαλύθηκε στον Ουρανό. Για

την ώρα, η ορατή επικοινωνία μεταξύ του Πατέρα και του Υιού είχε

λήξει.



632 Η Ζωη Τοψ Χριστου

«Ο όχλος λοιπόν, ο παρεστώς και ακούσας, έλεγεν ότι έγινε

βροντή. ΄Αλλοι έλεγαν, ΄Αγγελος ελάλησε πρός Αυτόν.» Οι ΄Ελλη-

νες που Τον είχαν αναζητήσει, είδαν το σύννεφο, άκουσαν τη φωνή,

κατάλαβαν τη σημασία της και διέκριναν πραγματικά το Χριστό. Σε

αυτούς είχε αποκαλυφθεί σαν Απεσταλμένος του Θεού.

Η φωνή του Θεού είχε ακουστεί στη βάπτιση του Χριστού,

στην αρχή της διακονίας Του και πάλι στη μεταμόρφωσή Του ε-

πάνω στο όρος. Τώρα στο τέλος της διακονίας Του ακούστηκε

για τρίτη φορά και πολλοί ήταν εκείνοι που την άκουσαν κάτω από

περίεργες συνθήκες. Ο Ιησούς είχε μόλις αναφέρει τη σοβαρότερη

αλήθεια για την κατάσταση των Ιουδαίων. Τους είχε απευθύνει την[598]

τελευταία Του έκκληση και είχε προφέρει την καταδίκη τους. Πάλι

τώρα ο Θεός έθετε τη σφραγίδα Του στην αποστολή του Υιού Του.

Αναγνώριζε Εκείνον τον οποίο ο λαός του Ισραήλ είχε απορρίψει.

«Η φωνή αύτη δεν έγεινε δι” Εμέ,» είπε ο Ιησούς, «αλλά δια σας »
΄Ηταν το αποδεικτικό επιστέγασμα της μεσσιανικής Του ιδιότητας,

το σημείο από τον Πατέρα ότι ο Ιησούς έλεγε την αλήθεια και ήταν

ο Υιός του Θεού.

Ο Χριστός συνέχισε: «Τώρα είναι η κρίσις του κόσμου τούτου

τώρα ο άρχων του κόσμου τούτου θέλει εκβληθή έξω και Εγώ,

εάν υψωθώ εκ της γής, θέλω ελκύσει πάντας πρός Εμαυτόν (Το-

ύτο δε έλεγε, δεικνύων με ποίον θάνατον έμελλε να αποθάνη.) »

«Αυτή είναι η κρίση του κόσμου. Αν γίνω ο εξιλασμός για τις αμαρ-

τίες των ανθρώπων, ο κόσμος θα φωτιστεί.» Η εξουσία που ασκεί

ο Σατανάς επάνω στους ανθρώπους θα συντρίβει. Η παραμορφω-

μένη εικόνα του Θεού θα αποκατασταθεί στην ανθρωπότητα και

μια οικογένεια αγίων πιστών θα κληρονομήσει τελικά την ουράνια

κατοικία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του θανάτου του Χριστού. Ο

Σωτήρας παρέμεινε απορροφημένος από τους στοχασμούς Του για

τη θριαμβευτική σκηνή που εξελισσόταν μπροστά Του. ΄Εβλεπε το

σκληρό, ατιμωτικό σταυρό να αστράφτει από δόξα παρά τις τρομε-

ρές επιπλοκές του.

Το έργο όμως της ανθρώπινης απολύτρωσης δεν είναι το μόνο

που πραγματοποιείται με τη σταύρωση. Η αγάπη του Θεού που

εκδηλώνεται στο σύμπανείναι επίσης ένα έργο για την ανθρώπινη

απολύτρωση. Ο άρχοντας του κόσμου βγαίνει προς τα έξω. Οι κα-

τηγορίες που ο Σατανάς πρόβαλε κατά του Θεού διαψεύδονται. Η

μομφή την οποία είχε αποδώσει στον Ουρανό χάνεται για πάντα.
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΄Αγγελοι και άνθρωποι έλκονται προς τον Λυτρωτή. Ο Χριστός ε-

ίπε: «Και Εγώ εάν υψωθώ εκ της γής, θέλω ελκύσει πάντας πρός

Εμαυτόν.»

Πολλοί άνθρωποι ήταν συγκεντρωμένοι γύρω από το Χριστό

όταν πρόφερε αυτά τα λόγια και κάποιος από αυτούς είπε: «Ημείς

ηκούσαμεν εκ του νόμου, ότι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα. Και

πως συ λέγεις, ΄Οτι πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου· Τι είναι

ούτος ο Υιός του ανθρώπου· Είπε λοιπόν πρός αυτούς ο Ιησούς,

΄Ετι ολίγον καιρόν και το φώς είναι μεθ” υμών. Περιπατείτε ενόσω
έχετε το φώς, δια να μη σας καταφθάση το σκότος και όστις περι-

πατεί εν τω σκότει, δεν εξεύρει που υπάγει. Ενόσω έχετε το φώς,

πιστεύετε εις το φώς, δια να γείνητε υιοί φωτός.»

«Αλλ” ενώ έκαμνε τόσα θαύματα έμπροσθεν αυτών, δεν ε-
πίστευον εις Αυτόν.» Κάποτε είχαν ρωτήσει το Σωτήρα: «Τι ση-

μείον λοιπόν κάμνεις Σύ, δια να ίδωμεν και να πιστεύσωμεν εις [599]

Σέ·» (Ιωάν. 6:30.) Αναρίθμητα σημεία τους είχαν χορηγηθεί, αλλά

είχαν κλείσει τα μάτια τους και είχαν σκληρύνει τις καρδιές τους.

Τώρα που ο ΄Ιδιος ο Πατέρας είχε μιλήσει και δεν μπορούσαν πια

να ζητήσουν ανώτερο σημείο, αρνήθηκα και πάλι να πιστέψουν.

«Αλλ” όμως και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις Αυ-
τόν πλήν δια τους Φαρισαίους δεν ωμολόγουν, δια να μη γείνωσιν

αποσυνάγωγοι.» Αγαπούσαν περισσότερο τους επαίνους των αν-

θρώπων παρά την επιδοκιμασία του Θεού. Για να αποφύγουν την

κατάκριση και τη ντροπή, αρνήθηκαν το Χριστό και απέρριψαν την

προσφορά της αιώνιας ζωής. Πόσοι ανά τους αιώνες έχουν κάνει

το ίδιο πράγμα! Σε αυτούς όλους εφαρμόζονται τα προειδοποι-ητικά

λόγια του Σωτήρα: «Ο αθετών Εμέ, και μη δεχόμενος τους λόγους

Μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος

θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα.» (Ιωάν. 12:48.)

Αλίμονο σε εκείνους που δεν γνώρισαν τον καιρό της επίσκεψής

τους! Βαδίζοντας αργά και με λύπη στην καρδιά, ο Χριστός άφησε

για πάντα τον περίβολο του ναού. [600]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 24,

Μάρκ. 13, Λουκ. 21:5-38.

Τα λόγια που απηύθυνε ο Χριστός στους ιερείς και στους αρχη-

γούς, «Ιδού αφίνεται εις εσάς ο οίκος σας έρημος» (Ματθ.23:38,)

είχαν γεμίσει με τρόμο την καρδιά τους. Προσποιήθηκαν αδιαφορία,

αλλά ένα ερώτημα βασάνιζε τη σκέψη τους: «Τι σημασία να είχαν

άραγε τα λόγια εκείνα·» ΄Ενας αόρατος κίνδυνος φαίνονταν να τους

απειλεί. Μπορούσε αυτός ο μεγαλόπρεπος ναός που ήταν το καμάρι

του έθνους να μεταβληθεί σε ένα σωρό ερειπίων· Το κακό αυτό προ-

αίσθημα το ένιωθαν και οι μαθητές. Ανυπόμονα περίμεναν κάποια

εκτενέστερη διευκρίνηση από τον Ιησού. Καθώς βάδιζαν μαζί Του

έξω από το ναό, επέστησαν την προσοχή Του στη στερεότητα και

στην ομορφιά του οικοδομήματος. Οι πέτρες του ναού ήταν από

καθαρό μάρμαρο, ολόλευκες, Μερικές από αυτές μάλιστα ήταν τε-

ραστίων διαστάσεων. ΄Ενα τμήμα του τείχους είχε αντέξει στην

πολιορκία του στρατού του Ναβουχοδονόσορ. Με την τέλεια κατα-

σκευή του το τείχος έμοιαζε σαν ένας στερεός βράχος, λαξευμένος

ατόφιος στο λατομείο. Οι μαθητές αδυνατούσαν να καταλάβουνπως

μπορούσαν αυτοί οι τοίχοι να γκρεμιστούν.

΄Οταν η προσοχή του Χριστού προσκολλήθηκε στη μεγαλο-

πρέπεια του ναού, ποιές θα μπορούσαν να είναι οι ενδόμυχες

σκέψεις Του! Το θέαμα μπροστά Του ήταν πραγματικά ωραίο, αλλά

Εκείνος είπε θλιμμένα: «Τα βλέπω όλα. Τα κτίρια είναι πραγματικά

θαυμάσια. Μου δείχνετε αυτούς τους τοίχους που φαίνονται να ε-

ίναι ακατάβλητοι. Ακούστε όμως τι θα σας πω. Θα έρθει η μέρα που

«δεν θέλει αφεθή λίθος επί λίθον, όστις δεν θέλει κατακρημνισθή»

Τα λόγια του Χριστού, ειπώθηκαν μπροστά σε πολλούς αν-

θρώπους. ΄Οταν βρέθηκε καθισμένος μόνος Τουστο όρος των Ε-

λαιών, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας ήρθαν κον-

τά Του και Τον ρώτησαν: «Ειπέ πρός ημάς,» Του είπαν, «πότε[601]

θέλουσι γείνει ταύτα· Και τι το σημείον της παρουσίας Σου και της

συντελείας του αιώνος·» Στην ερώτηση των μαθητών ο Χριστός

634
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δεν απάντησε ξεχωρίζοντας την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από

τη μεγάλη ημέρα της παρουσίας Του. Ανέμιξε την περιγραφή των

δύο αυτών γεγονότων. Αν είχε φανερώσει στους μαθητές Του τα

μελλοντικά συμβάντα όπως Αυτός τα έβλεπε, δεν θα μπορούσαν να

αντέξουν το θέαμα. Από ευσπλαχνία για αυτούς συνδύασε την πε-

ριγραφή των δύο κρίσιμων περιστάσεων, αφήνοντας τους μαθητές

να μελετήσουν τη σημασία μόνοι τους. ΄Οταν αναφέρθηκε στην κα-

ταστροφή της Ιερουσαλήμ, τα προφητικά Του λόγια επεκτάθηκαν

πέρα από αυτό το γεγονός, φτάνοντας στην τελική καταστροφή με

φωτιά την ημέρα που ο Κύριος θα εγερθεί και θα τιμωρήσει τον

κόσμο για την ανομία του. Τότε, η Γή θα αποκαλύψει το αίμα της

και δεν θα καλύψει πια τους φονευμένους της. Ολόκληρη η ομιλία

δόθηκε όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για εκείνους οι οποίοι

θα τύχαινε να ζουν στις τελευταίες σκηνές της ιστορίας της Γής.

Στρεφόμενος στους μαθητές ο Χριστός είπε: «Βλέπετε μη σας

πλανήση τις διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί εν τω ονόματί Μου, λέγον-

τες, Εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς θέλουσι πλανήσει.» Πολλοί

ψευδομεσσίες θα παρουσιάζονταν, ισχυριζόμενοι ότι κάνουν θα-

ύματα και διακηρύττοντας ότι έφθασε ο καιρός της απελευθέρω-

σης του ιουδαϊκού έθνους. Αυτοί θα παραπλανούσαν πολλούς. Τα

λόγια του Χριστού εκπληρώθηκαν. Στο μεσοδιάστημα μεταξύ του

θανάτου Του και της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ, εμφανίστηκαν

πολλοί ψευδομεσσίες. Αυτή η προειδοποίηση έγινε και για τους

συγχρόνους μας. Οι ίδιες απάτες που χρησιμοποιήθηκαν πριν α-

πό την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, εφαρμόστηκαν μέσα στους

αιώνες και επανελήφθησαν εκ νέου.

«Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων προσέχετε,

μη ταραχθήτε επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσιν αλλά δεν είναι

έτι το τέλος.» Πριν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, οι άν-

θρωποι αγωνίζονταν για την υπεροχή. Αυτοκράτορες δολοφονήθη-

καν. Νόμιμοι διάδοχοι του θρόνου αφανίστηκαν. Γίνονταν πόλεμοι

και κυκλοφορούσαν φήμες πολέμων. Ο Ιησούς είπε: «Πάντα τα-

ύτα πρέπει να γίνωσιν αλλά δεν είναι έτι το τέλος, [του ιουδαϊκού

έθνους, ως έθνος ] Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος, και βασι-

λεία επί βασιλείαν και θέλουσι γείνει πείναι και λοιμοί, και σεισμοί

κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων.» Ο Χριστός ήθε-

λε να πειμε αυτό πως οι ραβίνοι θα τα απέδιδαν στην τιμωρία του [602]

Θεού επάνω στα έθνη, επειδή κρατούσαν σκλάβο τον εκλεκτό λαό
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Του. Θα δήλωναν ότι αυτά τα σημεία αποτελούσαν ένδειξη του ερ-

χομού του Μεσσία. Μην εξαπατάστε. Αυτά δεν είναι παρά μόνο η

αρχή της τιμωρούσας κρίσης του Θεού. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται

μόνο για τον εαυτό τους. Δεν μετανόησαν,ούτε επέστρεψαν για να

τους θεραπεύσω. Τα σημεία που αποδίδονται σαν αποδείξεις της

απελευθέρωσής τους από τη δουλεία είναι σημεία της καταστροφής

τους.

«Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν, και θέλουσι σας θα-

νατώσει και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια

το όνομά Μου. Και θέλουσι παραδώσει αλλήλους, και θέλουσι μι-

σήσει αλλήλους.» ΄Ολα αυτά τα υπέστησαν οι Χριστιανοί. Πατέρες

και μητέρες πρόδιδαν τα παιδιά τους. Τα παιδιά πρόδιδαν τους γο-

νείς. Φίλοι παρέδιναν τους φίλους τους στο Συνέδριο. Οι διώκτες

πραγματοποίησαν το σκοπό τους φονεύοντας το Στέφανο, τον Ι-

άκωβο και άλλους Χριστιανούς.

Με αυτούς τους δούλους Του, ο Θεός έδωσε στον ιουδαϊκό

λαό μια τελευταία ευκαιρία για να μετανοήσουν. Ο ΄Ιδιος αποκα-

λύφθηκε στη σύλληψη, στη δίκη και στη φυλάκιση των μαρτύρων

Του. Παρόλα αυτά οι δικαστές τους καταδίκασαν σε θάνατο. Υ-

πήρξαν άνθρωποι για τους οποίους ο κόσμος δεν ήταν άξιος και

με τη μη θανάτωση τους, οι Ιουδαίοι ξανασταύρωσαν εκ νέου τον

Υιό του Θεού. Το ίδιο θα συμβεί και πάλι. Οι κυβερνητικές αρχές

θα θεσπίσουν νομοθετήματα που περιορίζουν την θρησκευτική ε-

λευθερία. Θα σφετεριστούν το δικαίωμα που ανήκει μόνο στο Θεό.

Θα σκεφτούν ότι μπορούν να παραβιάσουν τη συνείδηση την οποία

μπορεί να ελέγχει μόνο ο Θεός. ΄Ηδη έχει γίνει η αρχή. Θα συ-

νεχίσουν αυτό το έργο τους μέχρι ότου φτάσουν στο σημείο που

δεν θα μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο. Ο Θεός θα επέμβει

τότε χάρη του πιστού λαού Του που φυλάει τις εντολές Του.

Κάθε φορά που μεσολαβεί διωγμός, εκείνοι που τον παρακο-

λουθούν παίρνουν θέση υπέρ ή κατά του Χριστού. Εκείνοι που

εκδηλώνουν συμπάθεια για όσους καταδικάζονται άδικα, δείχνουν

την προσήλωση τους στο Χριστό. ΄Αλλοι θίγονται γιατί οι αρχές

της αλήθειας έρχονται σε άμεση αντίθεση με τα έργα τους. Πολλοί

αποκόβονται και πέφτουν, αποστατώντας από την πίστη την οποία

άλλοτε υποστήριζαν. Εκείνοι που την ώρα της δοκιμασίας αποστα-

τούν με σκοπό να κατοχυρώσουν την ασφάλειά τους, ψευτοδικούν

και προδίδουν τους αδελφούς τους. Ο Χριστός μας προειδοποίησε[603]
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γι’, αυτό, ώστε να μη εκπλαγούμε με τη αφύσικη και σκληρή στάση

εκείνων που απορρίπτουν το φώς.

Ο Χριστός έδωσε ένα σημείο για την επικείμενη καταστροφή

της Ιερουσαλήμ και τους είπε πως θα μπορούσαν να σωθούν: «

΄Οταν δε ίδητε την Ιερουσαλήμ περικυκλουμένην υπό στρατοπέδων,

τότε γνωρίσατε ότι επλησίασεν η ερήμωσις αυτής. Τότε οι όντες

εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν εις τα όρη και οι εν μέσω αυτής ας

αναχωρώσιν έξω και οι εν τοις αγροίς ας μη εμβαίνωσιν εις αυτήν

διότι ημέραι εκδικήσεως είναι αύται, δια να πληρωθώσι πάντα τα

γεγραμμένα.» Αυτή η προειδοποίηση δόθηκε για να ληφθεί υπόψιν

σαράντα χρόνια αργότερα με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Οι

Χριστιανοί υπάκουσαν στην προειδοποίηση και κανένας από αυτούς

δεν χάθηκε κατά την άλωση της πόλης.

«Προσεύχεσθε δε δια να μη γείνη η φυγή υμών εν χειμώνι,

μηδέ εν Σαββάτω,» είπε ο Χριστός. Εκείνος που έκανε το Σάββατο,

δεν το κατήργησε προσηλώνοντας το στο σταυρό. Το Σάββατο

δεν ακυρώθηκε και δεν καταργήθηκε με το θάνατό Του. Σαράντα

χρόνια μετά τη σταύρωσή Του έπρεπε να το φυλάνεακόμη ιερό. Επί

σαράντα χρόνια οι μαθητές προσεύχονταν να μη γίνει η φυγή τους

την ημέρα του Σαββάτου.

Από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ο Χριστός στράφηκε

κατευθείαν στο μεγαλύτερο γεγονός, στον τελευταίο κρίκο της α-

λυσίδας της ιστορίας της Γής, την έλευση του Υιού του Θεού με

δόξα και μεγαλοπρέπεια. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο γεγονότα, περνο-

ύσε από τα μάτια του Χριστού μια μακρόχρονη περίοδος σκοτεινών

για την εκκλησία Του αιώνων που στιγματίστηκαν με αίμα, δάκρυα

και με αγωνία. Οι μαθητές δεν θα άντεχαν την ώρα εκείνη να δουν

αυτές τις σκηνές και για αυτό ο Ιησούς τις προσπέρασε, κάνοντας

την ακόλουθη σύντομη νύξη: «Αι ημέραι εκείναι θέλουσιν είσθαι

θλίψις τοιαύτη οποία δεν έγεινεν απ” αρχής της κτίσεως την ο-
ποίαν έκτισεν ο Θεός, έως του νύν, ουδέ θέλει γείνει. Και εάν ο

Κύριος δεν ήθελε συντέμει τας ημέρας εκείνας, δεν ήθελε σωθή

ουδεμία σάρξ αλλά δια τους εκλεκτούς, τους οποίους εξέλεξε, συ-

νέτεμε τας ημέρας» Για ένα διάστημα μεγαλύτερο των χιλίων ετών

θα ξεσηκώνονταν εναντίον των οπαδών του Χριστού ένας τέτοιος

διωγμός που ο κόσμος δεν είχε ποτέ γνωρίσει. Εκατομμύρια πιστών

μαρτύρων Του θα φονεύονταν. Αν το χέρι του Θεού δεν απλώνον-

ταν για να διαφυλάξει το λαό Του, θα είχαν όλοι τους αφανιστεί.



638 Η Ζωη Τοψ Χριστου

«Δια τους εκλεκτούς όμως, θέλουσι συντμηθή αι ημέραι εκείναι,»

είπε.[604]

Σε αυτό ακριβώς το σημείο, ο Κύριος αναφέρεται σαφέστατα

στη δευτέρα παρουσία Του και προειδοποιεί για τους κινδύνους

που προηγούνται του ερχομού Του στον κόσμο. «Τότε εάν τις

είπη πρός υμάς, Ιδού, εδώ είναι ο Χριστός, ή εδώ, μη πιστεύση-

τε. Διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται, και

θέλουσι δείξει σημεία και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν,

και τους εκλεκτούς. Ιδού, προείπα πρός υμάς. Εάν λοιπόν είπωσι

πρός υμάς, Ιδού εν τη ερήμω είναι, μη εξέλθητε Ιδού, εν τοις τα-

μείοις, μη πιστεύσητε. Διότι, καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανα-

τολών, και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία

του Υιού του ανθρώπου.» ΄Ενα από τα σημεία της καταστροφής της

Ιερουσαλήμ που ανέφερε ο Χριστός ήταν το επόμενο. «Πολλοί ψευ-

δοπροφήται θέλουσιν εγερθή, και πλανήσει πολλούς.» Ψευδοπρο-

φήτες στιγματίστηκαν ότι εξαπατούσαν το λαό και ότι οδηγούσαν

μεγάλα πλήθη στην έρημο. Μάγοι και γόητες που ισχυρίζονταν

ότι κατείχαν θαυματουργική δύναμη έκαναν τους ανθρώπους να

τους ακολουθήσουν σε ορεινές, ερημικές περιοχές. Αυτή η προφη-

τεία λέχθηκε και για τις έσχατες ημέρες. Αυτό το σημείο δόθηκε

σαν σημείο της Δευτέρας Παρουσίας. Ακόμη και τώρα ψεύτικοι

Μεσσίες και ψευδοπροφήτες κάνουν σημεία και τέρατα για να ε-

ξαπατήσουν τους μαθητές. Δεν ακούμε την κραυγή: «Ιδού, εν τη

ερήμω είναι·» Χιλιάδες δεν πηγαίνουν στην έρημο με την ελπίδα

να συναντήσουν το Χριστό· ΄Η μήπως δεν ακούγεται τώρα από χι-

λιάδες συγκεντρώσεων, όπου οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι έχουν

επικοινωνία με τα αποθανόντα πνεύματα,η κλήση: «Ιδού, εν τοις

ταμείοις·» Αυτό ακριβώς ισχυρίζεται ο Πνευματισμός. Τι λέει όμως

ο Χριστός· «Μη πιστεύσητε. Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται α-

πό ανατολών, και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η

παρουσία του Υιού του ανθρώπου.»

Ο Σωτήρας δίνει τώρα σημεία της παρουσίας Του και το σπου-

δαιότερο, ορίζει τον καιρό πουπρόκειται να εμφανιστεί το πρώτο

από τα σημεία. «Ευθύς δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων, ο

ήλιος θέλει σκοτισθή, και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυ-

τής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού, και αι δυνάμεις

των ουρανών θέλουσι σαλευθή. Και τότε θέλει φανή το σημείον του

Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι
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αι φυλαί της γής, και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμε-

νον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.

Και τότε θέλει αποστείλει τους αγγέλους Αυτού μετά σάλπιγγος

φωνής μεγάλης και θέλουσι συνάξει τους εκλεκτούς Αυτού εκ των [605]

τεσσάρων ανέμων, από άκρων ουρανών έως άκρων αυτών.»

Στο τέλος του μεγάλου παπικού διωγμού, είπε ο Χριστός, ο

΄Ηλιος επρόκειτο να σκοτιστεί και η σελήνη δεν θα έδινε το φώς της.

΄Επειτα, τα άστρα θα έπεφταν από τον Ουρανό. Πρόσθεσε: «Από

δε της συκής μάθετε την παραβολήν όταν ο κλάδος αυτής γείνη

ήδη απαλός, και εκβλαστάνη τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το

θέρος. Ούτω και σείς, όταν ίδητε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον

είναι, επί τας θύρας.»

Ο Χριστός έδωσε σημεία της παρουσίας Του. Είπε ότι μπορο-

ύμε να ξέρουμε πότε η παρουσία Του είναι πλησίον μας, «επί τας

θύρας». Για εκείνους που θα έβλεπαν αυτά τα σημεία λέει: «Αληθώς

σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα

ταύτα.» Τα σημεία αυτά έχουν ήδη εμφανιστεί. Τώρα γνωρίζουμε

με βεβαιότητα ότι η έλευση του Κυρίου είναι πολύ κοντά. «Ο ου-

ρανός και η γή θέλουσι παρέλθει,» μας λέει, «οι δε λόγοι Μου δεν

θέλουσι παρέλθει.»

Ο Χριστός θα έρθει ανάμεσα στα σύννεφα, περιβαλλόμενος από

μεγάλη δόξα. Θα συνοδεύεται από πλήθος λαμπρών αγγέλων. Θα

έρθει για να αναστήσει τους νεκρούς και να στέψει τους ζώντες

αγίους από δόξα σε δόξα. Θα έρθει για να τιμήσει εκείνους που

Τον αγάπησαν και φύλαξαν τις εντολές Του. Τότε θα τους πάρει

μαζί Του. Ούτε λησμόνησε αυτούς ούτε και την υπόσχεσή Του.

Θα ξαναγίνει επανασύνδεση των οικογενειακών δεσμών. ΄Οταν αν-

τικρίζουμε τους νεκρούς μας πρέπει να σκεπτόμαστε την αυγή που

θα ηχήσει η σάλπιγγα του Θεού. «Και οι νεκροί θέλουσιν αναστη-

θή άφθαρτοι, και ημείς θέλομεν μεταμορφωθή» (Α” Κορ. 15:52.)
Σε λίγο θα δούμε το Βασιλιά με όλη Του την ομορφιά. Λίγο ακόμη

και Αυτός θα εξαλείψει τα δάκρυα από τα μάτια μας. Λίγο ακόμη

και θα μας «στήση κατενώπιον της δόξης Αυτού αμώμους εν α-

γαλλιάσει.» (Ιούδα 24.) Για αυτό, δίνοντας τα σημεία της έλευσής

Του, είπε: «΄Οταν δε ταύτα αρχίσωσι να γείνωνται, ανακύψατε και

σηκώσατε τας κεφαλάς σας διότι πλησιάζει η απολύτρωσίς σας »

Αλλά Ο Χριστός δεν απεκάλυψε την ημέρα και την ώρα της πα-

ρουσίας Του. Δήλωσε καθαρά στους μαθητές Του ότι Αυτός δεν
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μπορούσε να τους γνωστοποιήσει την ημέρα ή την ώρα της Δευ-

τέρας Παρουσίας Του. Αν είχε το δικαίωμα να την αποκαλύψει, τότε

γιατί ήταν ανάγκη να τους παρακινεί να τελούν σε διαρκή στάση

αναμονής· Υπάρχουν εκείνοι που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν ακόμη[606]

και την ώρα της εμφάνισης του Κυρίου μας. Με πολύ ζήλο σχεδι-

άζουν το χάρτη του μέλλοντος. Αλλά ο Κύριος τους προειδοποίησε

να στραφούν μακριά από τη στάση που τηρούν τώρα. Ο ακριβής

χρόνος της έλευσης του Υιού του ανθρώπου είναι ένα μυστήριο

που ανήκει στο Θεό.

Ο Χριστός συνεχίζει παρουσιάζοντας την κατάσταση του

κόσμου κατά την έλευσή Του: «Καθώς εν ταις ημέραις ταις πρό

του κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και

νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθ” ήν ο Νώε εισήλθεν εις την κι-
βωτόν και δεν εννόησαν εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός, και εσήκωσε

πάντας ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου.»

Ο Χριστός δεν παρουσίασε εδώ μια επίγεια χιλιετηρίδα, χίλια χρόνια

κατά τα οποία όλοι πρέπει να προετοιμαστούν για την αιωνιότητα.

Μας λέει ότι όπως ήταν στις ημέρες του Νώε, έτσι θα είναι και

όταν ο Υιός του ανθρώπου θα επανέλθει.

Πως ήταν στις μέρες του Νώε· «Και είδεν ο Κύριος ότι επλη-

θύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γής, και πάντες οι σκοποί

των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας τας

ημέρας » (Γέν. 6:5.) Οι κάτοικοι του προκατακλυσμιαίου κόσμου

είχαν απομακρυνθεί από τον Κύριο, αρνούμενοι να κάνουν το άγιο

θέλημά Του. Ακολουθούσαν τη δική τους ανόσια φαντασιοπληξία

και τις διεστραμμένες αντιλήψεις τους. Καταστράφηκαν για την

κακία τους. Σήμερα ο κόσμος ακολουθεί τον ίδιο δρόμο. Δεν πα-

ρουσιάζει κολακευτικά σημεία που να αποβλέπουν στην ένδοξη χι-

λιετηρίδα. Οι παραβάτες του νόμου του Θεού γεμίζουν τη Γή με

κακία. Τα στοιχήματά τους, οι ιππόδρομοι, τα χαρτοπαίγνια, η πα-

ράλυση του νου, οι λάγνες συνήθειες, τα αχαλίνωτα πάθη τους,

σύντομα γεμίζουν τον κόσμο με βία.

Στην προφητεία της καταστροφής της Ιερουσαλήμ ο Χριστός

είπε: «Επειδή θέλει πληθυνθή η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει

ψυχρανθή. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή. Και θέλει

κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη,

πρός μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος.»

Αυτή η προφητεία θα εκπληρωθεί και πάλι. Η γενίκευση της ανο-
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μίας της εποχής εκείνης είναι πανομοιότυπημε αυτή τη γενιά. Το

ίδιο ισχύει και για την προφητία σχετικά με το κήρυγμα του Ευαγ-

γελίου. Πρίν από την πτώση της Ιερουσαλήμ, ο Παύλος, γράφοντας

με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, δήλωσε ότι το Ευαγγέλιο

είχε κηρυχθεί «εις πάσαν την κτίσιν την υπό τον ουρανόν.» (Κολ.

1:23.) ΄Ετσι και τώρα, πριν από την έλευση του Υιού του ανθρώπου,

το αιώνιο Ευαγγέλιο πρέπει να κηρυχθεί «εις πάν έθνος, και φυλήν, [607]

και γλώσσαν και λαόν.» (Αποκ. 14:6, 14.) Ο Θεός «προσεδιώρισεν

ημέραν εν η μέλλει να κρίνη την οικουμένην.» (Πράξ. 17:31.) Ο

Χριστός μας λέει πότε θα έρθει αυτή η μέρα. Δεν λέει ότι όλος ο

κόσμος θα πιστέψει, αλλά ότι «θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον

της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, πρός μαρτυρίαν εις πάντα τα

έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος.» Η μετάδοση του Ευαγγελίου

στον κόσμο από εμάς, μας καθιστά ικανούς να επισπεύσουμε την

επιστροφή του Κυρίου. Δεν πρέπει μόνο να προσμένουμε, αλλά και

να επισπεύσουμε την πραγματοποίηση της ημέρας του Θεού. (ιδέ

Β” Πέτρ. 3:12.) Αν η χριστιανική εκκλησία είχε κάνει το έργο που
της υποδείχτηκε, όπως ο Κύριος διέταξε, όλος ο κόσμος θα είχε

ειδοποιηθεί από καιρό και ο Κύριος Ιησούς θα είχε έρθει στη Γή

με δύναμη και με μεγάλη δόξα.

Αφού ανέφερε τα σημεία της παρουσίας Του, ο Χριστός είπε:

«Ούτω και σείς, όταν ίδητε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον ε-

ίναι, επί τας θύρας.» «Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε.»

Ο Θεός πάντοτε προειδοποιεί τους ανθρώπους για τις επερχόμενες

καταστροφές. Εκείνοι που έδειξαν πίστη στο μήνυμά Του την ε-

ποχή που έζησαν και εξέφρασαν την πίστη τους υπακούοντας στις

εντολές Του, διέφυγαν τις κρίσεις που έπεσαν στους ανυπότακτους

και στους άπιστους. «Και είπε Κύριος πρός τον Νώε, Είσελθε σύ,

και πάς ο οίκος σου, εις την κιβωτόν διότι σε είδον δίκαιον ενώπιον

Μου εν τη γενεά ταύτη.» Ο Νώε υπάκουσε και σώθηκε. Το μήνυ-

μα που δόθηκε στο Λώτ ήταν: «Σηκώθητε, εξέλθετε εκ του τόπου

τούτου, διότι καταστρέφει ο Κύριος την πόλιν.» (Γέν. 7:1, 19:14.)

Ο Λώτ αφέθηκε στην προστασία των ουρανίων αγγελιοφόρων και

σώθηκε. ΄Ετσι δόθηκε και στους μαθητές του Χριστού η προει-

δοποίηση για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Εκείνοι που αγρυ-

πνούσαν αναμένοντας το σημείο της επερχόμενης καταστροφής και

απομακρύνθηκαν από την πόλη, διέφυγαν τον όλεθρο. Τώρα μας

δίνεται η προειδοποίηση της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και
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της καταστροφής που θα βρει τον κόσμο. Εκείνοι που προσέχουν

στην προειδοποίηση θα σωθούν.

Επειδή δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο της έλευσής Του, μας

δίνεται η εντολή να αγρυπνούμε. «Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, τους

οποίους ελθών ο Κύριος θέλει ευρεί αγρυπνούντας.» (Λουκ. 12:37.)

Εκείνοι που αγρυπνούν περιμένοντας τον ερχομό του Κυρίου, δεν

περιμένουν παραμένοντας αδρανείς. Το να προσμένει κανείς την

έλευση του Χριστού σημαίνει να οδηγεί τους ανθρώπους να έχουν

το φόβο του Θεού και να φοβούνται τηντιμωρία Του για την πα-[608]

ράβαση. Σημαίνει να κάνει τους ανθρώπους να δουν πόσο τεράστια

αμαρτία είναι η απόρριψη της προσφερόμενης ευσπλαχνίας Του. Ε-

κείνοι που περιμένουν τον Κύριο, εξαγνίζουν τις ψυχές τους με υ-

πακοή στην αλήθεια. Συνδυάζουν την προσεκτική αγρυπνία με την

πρόθυμη εργασία. Επειδή γνωρίζουν ότι η επιστροφή του Κυρίου

είναι τόσο κοντά, ο ζήλος τους να συνεργαστούν με τις ουράνιες

υπάρξεις για τη σωτηρία των ψυχών γίνεται περισσότερο ένθερ-

μος. Αυτοί είναι οι πιστοί και φρόνιμοι δούλοι που δίνουν στην

οικογένεια του Θεού «εν καιρώ την διωρισμένην τροφήν.» (Λουκ.

12:42.) Διακηρύττουν την αλήθεια που αφορά ιδιαίτερα την εποχή

μας. ΄Οπως ο Ενώχ, ο Νώε, ο Αβραάμ και ο Μωυσής διεκήρυξαν

την αλήθεια για την εποχή Του, έτσι και οι δούλοι του Χριστού

δίνουν τώρα την προειδοποίηση που αφορά τη γενιά τους.

Αλλά Ο Χριστός φέρνει στο προσκήνιο μια άλλη τάξη: «Εάν δε

είπη ο κακός εκείνος δούλος εν τη καρδία αυτού, Βραδύνει να έλθη

ο κύριός μου και αρχίση να δέρη τους συνδούλους, να τρώγη δε

και να πίνη μετά των μεθυόντων, θέλει ελθεί ο κύριος του δούλου

εκείνου καθ” ήν ημέραν δεν προσμένει.»
Ο κακός δούλος λέει μέσα του: «Βραδύνει να έλθη ο κύριός

μου.» Δεν λέει ότι δεν θα έρθει ο Χριστός. Δεν χλευάζει την ι-

δέα της Δευτέρας Παρουσίας Του. Μέσα στην καρδιά του, με τις

πράξεις και τα λόγια του κηρύσσει ότι ο ερχομός του Κυρίου αργεί,

ενώ κάνει και τους άλλους να μη πιστεύουν ότι ο Κύριος έρχεται

σύντομα. Με την επιρροή που έχει τους οδηγεί σε μια αλαζονική

και αμέριμνη αργοπορία. Παραμένουν στην κοσμικότητα και στη

νάρκη. Γήινα πάθη και αμαρτωλές σκέψεις κυριεύουν το νου. Ο κα-

κός δούλος τρώει και πίνει με τους μέθυσους ενώ γίνεται ένα με τον

κόσμο κυνηγώντας τις απολαύσεις. Δέρνει τους δούλους του, κα-

τηγορώντας και καταδικάζοντας εκείνους που μένουν πιστοί στον
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Κύριό τους. Αναμιγνύεται με τον κόσμο. Γίνεται ένα με τους ομο-

ίους του στην παράβαση. Συμπράττει με αυτούς στις παραβάσεις.

Πρόκειται για μια τρομακτική αφομοίωση. Μαζί με τον κόσμο πι-

άνεται και αυτός στην παγίδα. «Θέλει ελθεί ο κύριος του δούλου

εκείνου καθ” ήν ώραν δεν εξεύρει και θέλει αποχωρίσει αυτόν, και
το μέρος αυτού θέλει θέσει μετά των υποκριτών.»

«Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και

δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε.» (Αποκ. 3:3.)

Η έλευση του Χριστού θα ξαφνιάσει τους ψευτοδασκάλους. Αυτοί

λέγουν «ειρήνη και ασφάλεια.» Περιμένουν και αυτοί, όπως οι ιε-

ρείς και οι δάσκαλοι πριν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ότι [609]

η εκκλησία θα απολαύσει επίγεια ευημερία και δόξα. Ερμηνεύουν

τα σημεία των καιρών και προδιαγράφουν δήθεν το γεγονός αυ-

τό. Αλλά τι λέει ο λόγος της Θεοπνευστίας· «Τότε επέρχεται επ”
αυτούς αιφνίδιος όλεθρος.» (Α” Θες. 5:3.) Πάνω σε όλους τους
κατοίκους επί προσώπουΓής, πάνω σε όλους εκείνους που κάνουν

μόνιμη κατοικία τους αυτό τον κόσμο, η ημέρα του Κυρίου θα έρθει

σαν παγίδα. Θα τους έρθει όπως έρχεται ο νυχτερινός διαρρήκτης.

Ο κόσμος γεμάτος ταραχές, γεμάτος ανόσιες απολαύσεις κοι-

μάται λικνιζόμενος μέσα σε μια σαρκική μακαριότητα. Οι άνθρωποι

τοποθετούν πολύ μακριά την επιστροφή του Κυρίου. Κοροϊδεύουν

τις προειδοποιήσεις. Ακούγονται τα υπερήφανα καυχησιολογήματά

τους: «Τα πάντα διαμένουσιν ούτως απ” αρχής της κτίσεως.» «Και
αύριον θέλει είσθαι ως η ημέρα αύτη, πολύ πλέον άφθονος.» (Β”
Πέτρ. 3:4, Ης. 56:12.) ΄Ετσι επιδίδονται περισσότερο στην απόλαυ-

ση των επιθυμιών. Ο Χριστός λέει: «Ιδού έρχομαι ως κλέπτης.»

(Απ. 16:15.) Ακριβώς τη στιγμή που ο κόσμος χλευαστικά ρωτάει:

«Που είναι η υπόσχεσις της παρουσίας Αυτού·» (Β” Πέτρ. 3:4.), τα
σημεία εκπληρώνονται. Ενώ φωνάζουν «ειρήνη και ασφάλεια,» ξαφ-

νικά επέρχεται η καταστροφή. ΄Οταν ο χλευαστής απορρίπτει την

αλήθεια και αυθαδιάζει, όταν η ρουτίνα της εργασίας στις διάφορες

επικερδείς επιχειρήσεις συνεχίζεται αδιαφορώντας για ηθικές αξίες,

όταν ο μελετητής αναζητά με ενδιαφέρον κάθε άλλη γνώση εκτός

από τη Γραφή, τότε ο Χριστός έρχεται σαν κλέφτης.

΄Ολος ο κόσμος βρίσκεται σε αναβρασμό. Τα σημεία των και-

ρών είναι δυσοίωνα. Τα επερχόμενα δεινά προβάλλουν ήδη τη σκιά

τους. Το πνεύμα του Θεού αποσύρεται από τη Γή και η μια συμ-

φορά διαδέχεται την άλλη, τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά.
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Παντού καταιγίδες, σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες και εγκλήματα

κάθε βαθμού. Ποιός μπορεί να διαβάσει το μέλλον· Που υπάρχει

ασφάλεια· Δεν υπάρχει ασφάλεια σε τίποτε ανθρώπινο ή επίγειο.

Σύντομα οι άνθρωποι κατατάσσονται κάτω υπό το λάβαρο της επι-

λογής τους. Περιμένουν ανήσυχοι και παρακολουθούν τις κινήσεις

των αρχηγών τους. Υπάρχουν εκείνοι που περιμένουν, αγρυπνούν

και εργάζονται για την παρουσία του Κυρίου μας. Μια άλλη κατη-

γορία ανθρώπων παρατάσσονται κάτω από την αρχηγία του πρώτου

μεγάλου αποστάτη. Λίγοι πιστεύουν με την καρδιά και με το νου

ότι υπάρχει μπροστά μας είτε ο ΄Αδης που πρέπει να αποφύγουμε,

είτε ο Ουρανός που μπορούμε να απολαύσουμε.[610]

Αδιόρατα, η κρίση μας πλησιάζει βαθμηδόν. Ο ΄Ηλιος λάμπει

στον Ουρανό, ακολουθώντας τη συνηθισμένη του τροχιά και οι

Ουρανοί εξακολουθούν να διηγούνται τη δόξα του Θεού. Οι άν-

θρωποι τρώνε και πίνουν ακόμη, φυτεύουν και κτίζουν, παντρε-

ύουν και παντρεύονται. Οι έμποροι ακόμη αγοράζουν και πωλούν.

Οι άνθρωποι παραγκωνίζουν ο ένας τον άλλο, αγωνιζόμενοι για την

υπεροχή. Οι ηδονοθήρες συνωστίζονται ακόμη στα θέατρα, στους

ιπποδρόμους, στις χαρτοπαικτικές λέσχες. Κυριαρχεί η πιο μεγάλη

έξαρση. ΄Ομως ο καιρός της προθεσμίας θα λήξει γρήγορα και η

υπόθεση του καθενός θα έχει αποφασιστεί για την αιωνιότητα. Ο

Σατανάς βλέπει ότι ο καιρός του είναι σύντομος. ΄Εχει κινητοποι-

ήσει όλες του τις δυνατότητες για να απατήσει τους ανθρώπους,

να τους ξεγελάσει, να τους απασχολήσει, να τους γοητεύσει, μέχρι

που να λήξει η μέρα της δοκιμής και να κλείσει η θύρα του ελέους

για πάντα.

Με μεγάλη επισημότητα φτάνουν σε μας ανάμεσα από τους αι-

ώνες τα προειδοποιητικά λόγια του Κυρίου μας από το όρος των

Ελαιών: «Προσέχετε δε εις εαυτούς μήπως επέλθη αιφνίδιος εφ”
υμάς η ημέρα εκείνη διότι ως παγίς θέλει επέλθει επί πάντας τους

καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γής. Αγρυπνείτε λοιπόν δε-

όμενοι επί παντί καιρώ, δια να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα τα-

ύτα τα μέλλοντα να γείνωσι, και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού

του ανθρώπου.»[611]
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ΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ»

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 25:31-46.

« ΄Οταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη Αυτού, και

πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ” Αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του
θρόνου της δόξης Αυτού. Και θέλουσι συναχθή έμπροσθεν Αυ-

τού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απ” αλλήλων.» ΄Ετσι
περιέγραψε στους μαθητές Του ο Χριστός πάνω στο ΄Ορος των

Ελαιών τη σκηνή της μεγάλης ημέρας της θεϊκής κρίσης. Παρου-

σίασε ότι η απόφασή της θα βασιστεί πάνω σε ένα γεγονός. ΄Οταν

τα έθνη θα συγκεντρωθούν μπροστά Του, θα υπάρχουν μόνο δύο

κατηγορίες ανθρώπων. Η αιώνια τύχη τους θα αποφασιστεί από το

τι έχουν κάνει ή τι παρέλειψαν να κάνουν για Αυτόν στο πρόσωπο

των φτωχών και των πασχόντων.

Εκείνη την ημέρα ο Χριστός δεν παρουσιάζει το έργο που ο

΄Ιδιος είχε κάνει γιααυτούς, προσφέροντας τη ζωή Του για την α-

πολύτρωσή τους. Παρουσιάζει το πιστό έργο που εκείνοι έκαναν

για Αυτόν. Σε εκείνους που τοποθετεί στα δεξιά Του θα πει: «΄Ελ-

θετε οι ευλογημένοι του Πατρός Μου, κληρονομήσατε την ητοι-

μασμένην εις εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου διότι επείνασα

και Μοι εδώκατε να φάγω εδίψησα, και Με εποτίσατε ξένος ήμην

και Με εφιλοξενήσατε γυμνός και Με ενεδύσατε ησθένησα και Με

επεσκέφθητε εν φυλακή ήμην, και ήλθετε πρός Εμέ.» Εκείνοι τους

οποίους όμως ο Χριστός επαινεί, δεν συναισθάνονται ότι Τον έχουν

υπηρετήσει. Στη σαστισμένη ερώτησή τους απαντά: «Καθ” όσον ε-
κάμετε εις ένα τούτων των αδελφών Μου των ελάχιστων, εις Εμέ

εκάμετε »

Ο Ιησούς είχε πει στους μαθητές Του ότι επρόκειτο να μιση-

θούν από όλους, να διωχθούν και να βασανιστούν. Πολλοί θα δι-

ώχνονταν από τα σπίτια τους και θα περιέρχονταν σε φτώχια. Πολ-

λοί θα υπέφεραν από ασθένειες και στερήσεις. Πολλοί θα ρίχνονταν

στις φυλακές. Σε όλους εκείνους που θα απαρνούνταν τους φίλους [612]

ή την οικογένεια τους για χάρη Του, είχε υποσχεθεί εκατοντα-

645
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πλάσια σεαυτή την πρόσκαιρη ζωή. Τώρα εξασφαλίζει μια ιδιαίτερη

ευλογία για εκείνους που θα φρόντιζαν να εξυπηρετήσουν τους α-

δελφούς τους. Στο πρόσωπο όλων εκείνων που υποφέρουν για το

όνομά Μου, λέει πως πρέπει να αναγνωρίσετε Εμένα. Πρέπει να

τους υπηρετήσετε όπως θα υπηρετούσατε Εμένα. Αυτή είναι η α-

πόδειξη ότι είστε μαθητές Μου.

΄Ολοι εκείνοι που έχουν αναγεννηθεί στην ουράνια οικογένεια

θεωρούνται βάση ιδιαιτέρων δεδομένων, αδελφοί του Κυρίου μας.

Η αγάπη του Χριστού συνενώνει όλα τα μέλη της οικογενείας Του.

Οπουδήποτε εκδηλώνεται αυτή η αγάπη, εκεί αποκαλύπτεται η θε-

ϊκή συγγένεια. «Πάς όστις αγαπά, εκ Θεού εγεννήθη και γνωρίζει

τον Θεόν.» (Α” Ιωάν. 4:7.)
Εκείνοι τους οποίους ο Χριστός επαινεί την ημέρα της κρίσης,

μπορεί να έχουν ελάχιστες θεολογικές γνώσεις αλλά ωστόσο όμως

σεβάστηκαν τις αρχές Του. Με την επιρροή του Αγίου Πνεύματος

έγιναν ευλογία για τους γύρω τους. Ακόμη και μεταξύ των ειδω-

λολατρών υπάρχουν εκείνοι που ακολούθησαν το πνεύμα της κα-

λοσύνης. Πριν τα λόγια της ζωής φτάσουν ακόμη στα αυτιά τους,

έκαναν φίλους τους ιεραποστόλους, εξυπηρετώντας τους με κίν-

δυνο ακόμη της ζωής τους. Μεταξύ των ειδωλολατρών υπάρχουν

εκείνοι που λατρεύουν το Θεό χωρίς να το ξέρουν, εκείνοι στους ο-

ποίους το φώς δεν έφθασεποτέ με τα ανθρώπινα μέσα. Αυτοί όμως

δεν θα χαθούν. Αν και αγνοούν το γραπτό Του λόγο, άκουσαν

όμως τη φωνή Του να τους μιλά με τα έργα της φύσης και έκαναν

αυτά που ο νόμος απαιτούσε. Τα έργα τους δείχνουν ότι το ΄Αγιο

Πνεύμα άγγιξε τις καρδιές τους και έχουν αναγνωριστεί σαν τέκνα

του Θεού.

Πόσο θα εκπλαγούν και θα χαρούν οι ταπεινοί μεταξύ των ε-

θνών και των ειδωλολατρών όταν ακούσουν από τα χείλη του Σω-

τήρα: «Καθ” όσον εκάμετε εις ένα των αδελφών Μου τούτων των
ελάχιστων, εις Εμέ εκάμετε.» Πόσο θα αγαλλιάσει η καρδιά της

αιώνιας Αγάπης καθώς οι οπαδοί Του ακούνε με έκπληξη και χαρά

τα λόγια της επιδοκιμασίας Του!

Αλλά η αγάπη του Χριστού δεν περιορίζεται σε καμιά ιδιαίτερη

τάξη. Ταυτίζει τον εαυτό Του με κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Για να

μπορέσουμε να γίνουμε μέλη της ουράνιας οικογένειας, έγινε Αυτός

μέλος της επίγειας οικογένειας. Είναι ο Υιός του ανθρώπου, επο-

μένως αδερφός κάθε γιού και θυγατέρας του Αδάμ. Οι οπαδοί Του
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δεν πρέπει να θεωρούν τον εαυτό τους αποσπασμένο από τον κόσμο

που χάνεται γύρω τους. Αποτελούν μέρος του μεγάλου δικτύου της [613]

ανθρωπότητας και ο Ουρανός τους βλέπει σαν αδελφούς των αμαρ-

τωλών, καθώς και των αγίων. Η αγάπη του Χριστού αγκαλιάζει

τους παραστρατημένους, τους πλανημένους και τους αμαρτωλούς.

Κάθε πράξη καλοσύνης γίνεται για την ανόρθωση μιας πεσμένης

στην αμαρτία ψυχής, κάθε ευσπλαχνική πράξη, γίνεται δεκτή σαν

να έχει γίνει για Αυτόν.

Οι άγγελοι του Ουρανού αποστέλλονται για να εξυπηρετήσουν

αυτούς που θα κληρονομήσουν τη σωτηρία. Δεν γνωρίζουμε τώρα

ποιοί είναι αυτοί. Δεν μας έχει αποκαλυφθεί ποιοί θα υπερνικήσουν

και θα συμμετάσχουν στην κληρονομιά των αγίων. Οι άγγελοι του

Ουρανού διασχίζουν κατά μήκος και πλάτος τη Γή για να ανακου-

φίσουν τους θλιμμένους, να προστατέψουν όσους είναι σε κίνδυνο,

να κερδίσουν ανθρώπινες καρδιές για το Χριστό. Δεν παραμελούν

ούτε προσπερνούν κανένα. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και

έτσι φροντίζει το ίδιο για όλες τις ψυχές που δημιούργησε.

΄Οταν ανοίγετε το σπίτι σας στους πάσχοντες και στους φτωχο-

ύς του Χριστού, υποδέχεστε αόρατους αγγέλους. Προσκαλείτε τη

συντροφιά ουρανίων υπάρξεων. Αυτοί φέρνουν μια ιερή ατμόσφαιρα

χαράς και ειρήνης. ΄Ερχονται, ψάλλοντας δοξολογίες των οποίων ο

αντίλαλος ακούγεται στον ουρανό. Κάθε ευσπλαχνική πράξη αντη-

χεί εκεί σαν μουσική. Ο Πατέρας από το θρόνο Του καταλογίζει

τους ανιδιοτελείς εργάτες Του ανάμεσα στους πιο πολύτιμους θη-

σαυρούς Του.

Εκείνοι που είναι στα αριστερά του Χριστού, εκείνοι που Τον

παραμέλησαν στο πρόσωπο των φτωχών και πασχόντων, δεν αι-

σθάνονται την ενοχή τους. Ο Σατανάς τους τύφλωσε ώστε να μη

αντιληφθούν ότι ήταν χρεώστες στους αδελφούς τους. Απορρο-

φημένοι από τον εαυτό τους, δεν φρόντιζαν για τις ανάγκες των

άλλων.

Ο Θεός έδωσε αγαθά στους πλουσίους για να μπορέσουν να

φέρουν ανακούφιση και παρηγοριά στα παιδιά Του που υποφέρουν.

Συχνά όμως αυτοί αδιαφορούν για τις ανάγκες των άλλων. Αι-

σθάνονται ανώτεροι από τους φτωχούς αδελφούς τους. Δεν βάζουν

τον εαυτό τους στη θέση του φτωχού. Δεν καταλαβαίνουν τους πει-

ρασμούς και τους αγώνες των φτωχών και η ευσπλαχνία εξαφανίζε-

ται από την καρδιά τους. Σε πολυτελείς κατοικίες και σε λαμπρές
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εκκλησίες οι πλούσιοι αποξενώνονται από τους φτωχούς. Τα κα-

λά που τους έδωσε ο Θεός για να ανακουφίσουν τους φτωχούς,

τα καταναλώνουν για την τροφοδότηση της υπερηφάνειας και του

εγωισμού τους. Καθημερινά οι φτωχοί στερούνται την ευκαιρία να[614]

γνωρίσουν την ευσπλαχνία του Θεού, ο οποίος έχει κάνει επαρκή

προμήθεια για την ανακούφιση των αναγκών της ζωής. Είναι υπο-

χρεωμένοι να αισθάνονται τη φτώχεια που περιορίζει τα όρια της

ζωής ενώ συχνά αισθάνονται ζηλοφθονία και παρασύρονται σε πο-

νηρές εικασίες. Εκείνοι που δεν γνώρισαν στερήσεις πολύ συχνά

φέρονται στους φτωχούς με περιφρονητικότρόπο και τους κάνουν

να νοιώθουν ότι οι άλλοι τους βλέπουν σαν επαίτες.

Αλλά Ο Χριστός τα παρατηρεί όλα αυτά και λέει: «Εγώ ήμουν

Εκείνος που πεινούσα και διψούσα. Εγώ ήμουν ο ξένος. Εγώ ήμουν

ο ασθενής. Εγώ ήμουν στη φυλακή. Ενώ εσείς συμποσιάζατε στο

πλούσιο τραπέζι σας, Εγώ λιμοκτονούσα σε μια καλύβα ή σε ένα

έρημο δρόμο. Ενώ εσείς είχατε τις ανέσεις σας σε ένα πολυτελές

σπίτι, Εγώ δεν είχα που να γείρω το κεφάλι Μου. Ενώ εσείς γε-

μίζατε τις ντουλάπες σας με ακριβά ρούχα, Εγώ ήμουν γυμνός.

Ενώ εσείς κυνηγούσατε τις απολαύσεις, Εγώ έφθινα στη φυλακή.

΄Οταν δίνατε τα ψίχουλά σας στους πεινασμένους φτωχούς και

τα άχρηστα αποφόρια σας για να τους προφυλάξετε από το τσου-

χτερό κρύο, σκεφθήκατε ότι τα δίνατε στον Κύριο της δόξας· Σε

όλη τη διάρκεια της ζωής σας ήμουν κοντά σας αντιπροσωπεύον-

τας τους δυστυχείς, αλλά δεν Με αναζητήσατε. Δεν επιδιώξατε τη

συντροφιά Μου. Δεν σας γνωρίζω.»

Πολλοί θεωρούν μεγάλο προνόμιο το να επισκεφτούν τα μέρη

όπου ο Χριστός έζησε στη Γή, να περπατήσουν εκεί όπου Αυτός

βάδισε, να δουν τη λίμνη στην όχθη της οποίας συνήθιζε να δι-

δάσκει και τους λόφους και τις κοιλάδες όπου συχνά ξεκούραζε το

βλέμμα Του. Δεν χρειάζεται να πάμε στη Ναζαρέτ, στην Καπερ-

ναούμ ή στη Βηθανία προκειμένου να ακολουθήσουμε τα ίχνη του

Ιησού. Θα βρούμε τα χνάρια Του δίπλα στο κρεβάτι του αρρώστου,

στις τρώγλες της φτωχολογιάς, στα άθλια σοκάκια των μεγαλου-

πόλεων, σε κάθε μέρος όπου οι ανθρώπινες καρδιές έχουν ανάγκη

από παρηγοριά. Αν φερόμαστε όπως ο Χριστός φέρθηκε όταν ήταν

στη Γή, τότε βαδίζουμε στα βήματά Του.

΄Ολοι μπορούν να βρουν να κάνουν κάτι. «Τους πτωχούς πάν-

τοτε έχετε μεθ” εαυτών» (Ιωάν. 12:8,) είπε ο Ιησούς. Κανείς δεν
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πρέπει να νομίζει ότι δεν υπάρχει τόπος όπου μπορεί να εργαστε-

ί για τον Κύριο. Αμέτρητα εκατομμύρια ανθρωπίνων ψυχών είναι

έτοιμες να χαθούν δεμένες στις αλυσίδες της άγνοιας και της α-

μαρτίας, επειδή δεν έχουν ακόμη ακούσει έστω και το ελάχιστο για

την αγάπη του Χριστού για αυτούς. Αν οι όροι αντιστρέφονταν,

τι θα θέλαμε να κάνουν οι άλλοι για μας· Αυτό έχουμε την ιερή

υποχρέωση να κάνουμε γιααυτούς, όσο περνάει από το χέρι μας. Ο [615]

κανόνας της ζωής του Χριστού, σύμφωνα με τον οποίο ο καθένας

μας θα δικαιωθεί ή θα καταδικαστεί την ημέρα της κρίσης είναι:

«Πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και

σείς κάμνετε εις αυτούς.» (Ματθ. 7:12.)

Ο Σωτήρας έδωσε την πολύτιμη ζωή Του για να ιδρύσει μια

εκκλησία ικανή να φροντίσει τις πονεμένες, δοκιμασμένες ψυχές.

Μια ομάδα πιστών μπορεί να είναι φτωχοί, αμόρφωτοι και άγνωστοι.

Με τη βοήθεια όμως του Χριστού είναι σε θέση να κάνουν ένα έργο

στο σπίτι, στη γειτονιά, στην εκκλησία, ακόμη και στις «επέκεινα

περιοχές,» με αποτελέσματα που φτάνουν μέχρι την αιωνιότητα.

Επειδή αυτό το έργο παραμελείται, για αυτό πολλοί νέοι μαθη-

τές δεν προχωρούν ποτέ πέρα από το αλφάβητο της χριστιανικής

πείρας. Το φώς που έλαμψε στις καρδιές τους όταν ο Ιησούς τους

είπε: «Συγκεχωρημέναι είναι εις σε αι αμαρτίαι σου,» θα μπορούσαν

να το κρατήσουν ζωντανό, βοηθώντας εκείνους που έχουν ανάγκη.

Η αεικίνητη φυσική δραστηριότητα η οποία συχνά γίνεται πηγή κιν-

δύνου για πολλούς νέους, θα μπορούσε να διοχετευθεί σε κανάλια

από όπου ρέουν άφθονες ευλογίες. Το «εγώ» θα είχε ξεχαστεί με

τη θερμή προσπάθεια να κάνουν καλό για τους άλλους.

Εκείνοι που εξυπηρετούν τους άλλους, θα υπηρετηθούν από τον

Αρχιποιμένα. Οι ίδιοι θα πιουν το ζωντανό νερό και θα ικανοποι-

ηθούν. Δεν θα κυνηγούν τις εκνευριστικές διασκεδάσεις ούτε θα

περιμένουν κάποια θεαματική αλλαγή στη ζωή τους. Το κύριο θέμα

του ενδιαφέροντος τους θα είναι πως να σώσουν ψυχές που είναι

έτοιμες να χαθούν. Οι κοινωνικές σχέσεις θα αποδειχθούν ωφέλι-

μες. Η αγάπη του Λυτρωτή θα οδηγήσει τις καρδιές στην ενότητα.

΄Οταν διαπιστώνουμε ότι είμαστε συνεργάτες του Θεού, οι υ-

ποσχέσεις Του δεν θα αντηχούν αδιάφορα στα αυτιά μας. Θα καίνε

μέσα στην καρδιά μας και θα φλογίζουν τα χείλη μας. ΄Οταν ο

Θεός κάλεσε το Μωυσή να υπηρετήσει ένα αμόρφωτο, ανυπότακτο

και επαναστατικό λαό, του έδωσε την υπόσχεση: «Η παρουσία Μου
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θέλει είσθαι μετά σού, και θέλω σοι δώσει ανάπαυσιν» (’,Εξ. 33:14,

3:12.) Αυτή η υπόσχεση ισχύει για όλους οι οποίοι εργάζονται στη

θέση του Χριστού για τους πονεμένους και για τους βασανισμένους

Του.

Η αγάπη για το συνάνθρωπο είναι η επίγεια εκδήλωση της α-

γάπης του Θεού. Προκειμένου να φυτέψει μέσα μας την αγάπη αυ-[616]

τή, να μας καταστήσει παιδιά της ίδιας οικογένειας, ο Βασιλιάς της

δόξας έγινε ένα με μας. ΄Οταν τα αποχαιρετιστήρια λόγια Του εκ-

πληρωθούν: «Αγαπάτε αλλήλους, καθώς Εγώ σας ηγάπησα» (Ιωάν.

15:22,) όταν αγαπάμε τον κόσμο όπως Αυτός τον αγάπησε, τότε η

αποστολή Του βρίσκει την εκπλήρωσή της σε εμάς. Είμαστε κατάλ-

ληλοι για τον Ουρανό, επειδή έχουμε το πνεύμα Του στην καρδιά

μας.

Αλλά όταν λέγει, «Ελευθέρωνε τους συρομένους εις θάνατον,

και μη αποσύρου από των όντων εις ακμήν σφαγής. Εάν είπης, Ιδού

ημείς δεν εξεύρομεν τούτο δεν γνωρίζει ο σταθμίζων τας καρδίας·

και ο φυλάττων την ψυχήν σου, και αποδίδων εις έκαστον κατά τα

έργα αυτού, δεν εξεύρει·» (Παρ. 24:11, 12.) Την ημέρα της μεγάλης

κρίσης, εκείνοι που δεν εργάστηκαν για το Χριστό, εκείνοι που περ-

νούσαν τη ζωή τους σκεπτόμενοι τον εαυτό τους, φροντίζοντας για

τον εαυτό τους, θα τοποθετηθούν από τον Κριτή της οικουμένης

μαζί με αυτούς που έκαναν το κακό. Θα λάβουν την ίδια καταδίκη.

Σε κάθε ψυχή ο Θεός έχει εμπιστευθείκάτι. Από τον καθένα ο

Αρχιποιμένας θα ζητήσει: «Που είναι το ποίμνιον το δοθέν εις σε,

τα ωραία σου πρόβατα·» Και «Τι θέλεις ειπεί όταν σε επισκευθή·»

(Ιερ. 13:20, 21.)[617]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Λουκ. 22:7-18,

Ιωάν. 13:1-17.

Στο ανώγειο ενός σπιτιού στα Ιεροσόλυμα ο Χριστός κάθονταν

στο τραπέζι μαζί με τους μαθητές Του. Είχαν συγκεντρωθεί για

να γιορτάσουν το Πάσχα. Ο Σωτήρας επιθυμούσε να κάνει αυτή

τη γιορτή μόνος Του με τους δώδεκα. ΄Ηξερε ότι η ώρα Του είχε

φθάσει. Αυτός ήταν το πραγματικό πασχαλινό αρνί. Την ημέρα που

οι Ισραηλίτες θα έτρωγαν το Πάσχα, Αυτός έπρεπε να θυσιαστεί.

Πολύ σύντομα θα έπινε το ποτήρι της οργής. Πολύ σύντομα θα

υφίστατο το τελικό βάπτισμα των παθών. Δεν Του έμεναν παρά

λίγες μόνο ήσυχες ώρες και από αυτές ήθελε να επωφεληθούν οι

αγαπημένοι Του μαθητές.

Ολόκληρη η ζωή του Χριστού ήταν μια ζωή ανιδιοτελούς υ-

πηρεσίας. «Δεν ήλθε δια να υπηρετηθή, αλλά δια να υπηρετήση»

(Ματθ. 20:28), ήταν το μάθημα που δίδασκε με την κάθε πράξη

Του. Αλλά οι μαθητές δεν είχαν μάθει ακόμη το μάθημα αυτό. Σε

εκείνο το τελευταίο πασχαλινό δείπνο ο Ιησούς επανέλαβε τη διδα-

σκαλία Του με μια εικόνα που αποτυπώθηκε για πάντα στο νου και

στην καρδιά τους.

Οι συνομιλίες που είχε ο Ιησούς με τους μαθητές Του ήταν

συνήθως στιγμές ευλογημένης χαράς που ευχαριστούσε όλους τους

πολύ. Τα προηγούμενα πασχαλινά δείπνα ήταν γα αυτούς σκηνές

εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Σε αυτή όμως την περίπτωση ο Χριστός

φαίνονταν ταραγμένος. Η καρδιά Του ήταν βαριά και ένα σύννεφο

σκίαζε το πρόσωπό Του. ΄Οταν συνάντησε τους μαθητές Του στο

ανώγειο, εκείνοι διέκριναν ότι κάτι βασάνιζε πολύ τη σκέψη Του

και παρόλο που δε γνώριζαν την αιτία, συμμερίζονταν και αυτοί τη

λύπη Του.

Καθώς συγκεντρώθηκαν γύρω από το τραπέζι, ο Χριστός είπε

βαθιά συγκινημένος: «Πολύ επεθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο

με σας προτού να πάθω διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγει πλέον [618]

εξ αυτού εωσού εκπληρωθή εν τη βασιλεία του Θεού. Και λαβών
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το ποτήριον ευχαρίστησε και είπε: Λάβετε τούτο και διαμοιράσατε

εις αλλήλους διότι σας λέγω, ότι δεν θέλω πίει εκ του γεννήματος

της αμπέλου, εωσού έλθη η βασιλεία του Θεού.»

Ο Χριστός γνώριζε ότι είχε φτάσει ο καιρός να αφήσει τον

κόσμο και να επιστρέψει στον Πατέρα Του. Και «αγαπήσας τους

ιδικούς Του τους εν τω κόσμω, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς.»

Τώρα έστεκε στη σκιά του σταυρού και ο πόνος βασάνιζε την καρ-

διά Του. ΄Ηξερε ότι την ώρα της προδοσίας Του θα Τον εγκατέλει-

παν όλοι. ΄Ηξερε ότι θα θανατώνονταν με τον πιο επαίσχυντο θάνα-

το, εκείνον που προοριζόταν για τους εγκληματίες. Γνώριζε την

αχαριστία και τη σκληρότητα εκείνων που ήρθε να σώσει. Γνώριζε

πόσο μεγάλη θυσία έπρεπε να υποστεί και για πόσους πολλούς η

θυσία αυτή θα πήγαινε χαμένη. Γνωρίζοντας όλα αυτά που Τον πε-

ρίμεναν, ήταν φυσικό να κυριευτεί από τις σκέψεις της ταπείνωσης

και των παθών Του. Κοίταξε τους δώδεκα οι οποίοι ήταν μαζί Του

σαν δικοί Του και οι οποίοι, μετά το όνειδος, τη θλίψη και την ο-

δυνηρή Του κακομεταχείριση, θα έμεναν να παλέψουν μόνοι τους

στον κόσμο. Οι σκέψεις των μελλοντικών παθημάτων Του ήταν

πάντοτε συνδεδεμένες με τους μαθητές Του. Δεν σκέπτονταν τον

εαυτό Του. Η φροντίδα Του για αυτούς απασχολούσε πρώτιστα

στη σκέψη Του.

Πολ λά είχε να πεί στους μαθητές Του το τελευταίο εκείνο

βράδυ ο Χριστός. Αν ήταν έτοιμοι να δεχθούν αυτά που επιθυμο-

ύσε να τους γνωστοποιήσει, θα είχαν α πα λλα γ ε ί από τη σπαραξ

ικάρδ ια αγωνία, από την απογοήτευση και την απιστία. Αλλά ο

Ιησούς έβλεπε ότι δεν ήταν σε θέση να βαστάσουν αυτά που είχε

να τους πεί. Καθώς κοίταζε τα πρόσωπά τους, τα προειδοποιητι-

κά και παρήγορα λόγια σταματούσαν στα χείλη Του. Για μερικές

στιγμές κυριάρχησε απόλυτη σιγή. Ο Ιησούς φαίνονταν σαν να πε-

ρίμενε κάτι. Οι μαθητές βρίσκονταν σε αμηχανία. Η συμπάθεια και

η τρυφερότητα που τους είχε προξενήσει η θλίψη του Χριστού, φα-

ίνονταν ότι είχε περάσει. Τα θλιμμένα λόγια για τα πάθη Του είχαν

κάνει ελάχιστη εντύπωση στους μαθητές. Τα βλέμματα που έριχναν

ο ένας στον άλλον πρόδιδαν ζηλοφθονία και φιλονικία.

«΄Εγεινε δε φιλονεικία μεταξύ αυτών περί του τις εξ αυτών νο-

μίζεται ότι είναι μεγαλήτερος.» Αυτή η φιλονικία συνεχιζόταν α-

κόμη και με την παρουσία του Χριστού. Το γεγονός αυτό Τον

λύπησε και Τον πλήγωσε βαθιά. Οι μαθητές εξακολουθούσαν να
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υποθάλπουν την προσφιλή τους ιδέα ότι ο Χριστός θα διεκδικο-

ύσε την πολιτική Του δύναμη και ότι θα έπαιρνε τη θέση Του στο [619]

θρόνο του Δαβίδ. Ενδόμυχα ο καθένας λαχταρούσε την ανώτε-

ρη θέση στη βασιλεία. Ο καθένας έκρινε άξιο τον εαυτό του, εν

συγκρίσει με τους άλλους. Αντί να θεωρεί τους αδελφούς του α-

νωτέρους, τοποθετούσε πρώτο τον εαυτό του. Η παράκληση του

Ιακώβου και του Ιωάννη να καθίσουν ο ένας στα δεξιά και ο άλλος

στα αριστερά του θρόνου του Χριστού είχε προκαλέσει την αγα-

νάκτηση των άλλων. Το ότι οι δύο αδελφοί τόλμησαν να ζητήσουν

τις ανώτερες θέσεις, αναστάτωσε τους δέκα τόσο που παραλίγο να

καταλήξουν σε διάσπαση. Αισθάνθηκαν ότι είχαν αδικηθεί και ότι

τα ταλέντα και η πιστότητα τους δεν είχαν εκτιμηθεί. Ο Ιούδας

επιτέθηκε δριμύτερα εναντίον του Ιακώβου και του Ιωάννη.

΄Οταν οι μαθητές μπήκαν στο δωμάτιο όπου θα δειπνούσαν,

οι καρδιές τους ήταν γεμάτες μνησικακία. Ο Ιούδας κάθισε στην

αριστερή πλευρά του Χριστού, ο Ιωάννης στη δεξιά Του. Αν πράγ-

ματι υπήρχε κάποια θέση υπεροχής, ο Ιούδας ήταν αποφασισμένος

να την καταλάβει. Η θέση υπεροχής θεωρούταν ότι ήταν πλάι στο

Χριστό. Και να σκεφθεί κανείς ότι ο Ιούδας ήταν προδότης!

Είχε όμως δημιουργηθεί και άλλη αφορμή για διχόνοια. Στα γε-

ύματα επικρατούσε η συνήθεια ένας υπηρέτης να πλένει τα πόδια

των καλεσμένων. Στην προκειμένη περίπτωση είχε γίνει η σχετική

προετοιμασία για την υπηρεσία. Η κανάτα, η λεκάνη και το προσόψι

ήταν εκεί, έτοιμα για το νίψιμο των ποδιών. Δεν υπήρχε όμως υ-

πηρέτης και απέμενε στους μαθητές να κάνουν αυτήτη δουλειά. Ο

κάθε μαθητής με την πληγωμένη υπερηφάνειά του, αποφάσισε να

μη κάνει τη δουλειά του υπηρέτη. ΄Ολοι τους έδειξαν μια στωική

αδιαφορία, αγνοώντας πως είχαν κάποιο καθήκον να εκτελέσουν.

Με τη σιωπή τους αρνήθηκαν να ταπεινωθούν.

Πως θα μπορούσε ο Χριστός να οδηγήσει τις δυστυχισμένες ε-

κείνες ψυχές, εκεί όπου ο Σατανάς δεν θα μπορούσε να αποσπάσει

αποφασιστική νίκη εις βάρος τους· Πως μπορούσε να τους δείξει

ότι η παραδοχή πως ότι ήταν μαθητές Του, δεν τους καθιστούσε

πράγματι μαθητές και ούτε τους εξασφάλιζε θέση στη βασιλεία

Του· Πως μπορούσε να δείξει ότι το πραγματικό μεγαλείο έγκει-

ται στην υπηρεσία της αγάπης και στην αληθινή ταπεινοφροσύνη·

Πως να τους άναβε την αγάπη στην καρδιά και να τους έκανε να

καταλάβουν αυτά που επιθυμούσε να τους πει·
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Οι μαθητές δεν έκαναν την παραμικρή προσπάθεια για να εξ-υ-

πηρετήσουν ο ένας τον άλλον. Ο Ιησούς περίμενε λίγο για να δει[620]

τι θα έκαναν. Τότε ο θεϊκός Δάσκαλος, σηκώθηκε από το τραπέζι.

Βγάζοντας το χιτώνα Του για να μη εμποδίζονται οικινήσεις Του,

περιζώστηκε το προσόψι. Με έκπληξη και με ζωηρό ενδιαφέρον οι

μαθητές παρακολουθούσαν και περίμεναν σιωπηλοί να δουν τι θα

ακολουθούσε. «΄Επειτα βάλλει ύδωρ εις τον νιπτήρα, και ήρχισε να

νίπτη τους πόδας των μαθητών, και να σπογγίζη με το προσόψιον

με το οποίον ήτο διεζωσμένος.» Αυτή η πράξη άνοιξε τα μάτια των

μαθητών. Οι καρδιές τους γέμισαν με τρομερή ντροπή και ταπείνω-

ση. Κατάλαβαν τη σιωπηλή επίπληξη και έβλεπαν τώρα ο ένας τον

άλλον κάτω από ένα εντελώς καινούργιο πρίσμα.

΄Ετσι εκδήλωσε ο Χριστός την αγάπη Του στους μαθητές Του.

Το εγωιστικό τους πνεύμα Τον λύπησε, αλλά δεν λογομάχησε μαζί

τους για το πρόβλημα που τους απασχολούσε. Αντίθετα, τους έδω-

σε ένα παράδειγμα που δεν θα το ξεχνούσαν ποτέ. Η αγάπη Του

για αυτούς δεν κλονίζονταν εύκολα και ούτε έσβηνε. Γνώριζε ότι

ο Πατέρας είχε παραχωρήσει τα πάντα στα χέρια Του και ότι είχε

έρθει από το Θεό και θα πήγαινεπρος το Θεό. Είχε πλήρη επίγνωση

της θεότητάς Του. Είχε καταθέσει όμως το βασιλικό Του στέμμα

και τη βασιλική Του περιβολή. Είχε λάβει σχήμα δούλου. Μια από

τις τελευταίες πράξεις της επίγειας ζωής Του ήταν να ζωστεί σαν

δούλος και να κάνει το χρέος του δούλου.

Πριν από το Πάσχα, ο Ιούδας είχε συναντήσει για δεύτερη φορά

τους ιερείς και γραμματείς και είχε κλείσει συμφωνία να παραδώσει

τον Ιησού στα χέρια τους. Παρόλα αυτά, έπειτα αναμίχθηκε με τους

μαθητές σαν να ήταν εντελώς αθώος από κάθε ενοχή. ΄Ετσι, ενδια-

φέρθηκε για την προετοιμασία της γιορτής. Οι μαθητές δεν ήξεραν

τίποτε από τις προθέσεις του Ιούδα. Μόνοο Ιησούς μπορούσε να

διαβάσει το μυστικό του. ΄Ομως δεν τον εξέθεσε. Ο Ιησούς αγω-

νίζονταν για την ψυχή του. Αισθάνονταν για αυτόν το ίδιο βάρος,

όπως και για την Ιερουσαλήμ όταν έκλαψε για τη μοίρα της καταδι-

κασμένης πόλης. Η καρδιά Του θρηνούσε, «Πως θέλω σε εγκατα-

λείπει·» Ο Ιούδας αισθάνθηκε τη συγκλονιστική δύναμη αυτής της

αγάπης. ΄Οταν τα χέρια του Σωτήρα έπλεναν τα σκονισμένα πόδια-

του Ιούδα και τα σκούπιζαν με το προσόψι, η καρδιά του σκίρτησε

από παρόρμηση. ΄Ηταν έτοιμος να ομολογήσει εκείνη την στιγμή

την αμαρτία του. Δεν θέλησε όμως να ταπεινωθεί. Σκλήρυνε την
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καρδιά του για να μη μετανοήσει και τον κυρίεψαν και πάλι τα πα-

λιά του ένστικτα που για μια στιγμή είχαν αποσοβηθεί,. Ο Ιούδας

τώρα προσβλήθηκε από την πράξη του Ιησού να πλύνει τα πόδια

των μαθητών Του. Σκέφτηκε ότι αν ο Ιησούς μπορούσε να τα- [621]

πεινωθεί σε τέτοιο σημείο, τότε δεν μπορούσε να είναι ο βασιλιάς

του Ισραήλ. Κάθε ελπίδα για επίγειες τιμές και κοσμική βασιλεία

κατέρρευσε. Ο Ιούδας είδε με ικανοποίηση ότι δεν είχε τίποτε να

κερδίσει ακολουθώντας το Χριστό. ΄Οταν κατά τη γνώμη του είδε

ότι ο Ιησούς υποβίβασε τον εαυτό Του, πήρε τη στερεά απόφαση

να Τον απαρνηθεί και να ομολογήσει ότι εξαπατήθηκε. Τον είχε

καταλάβει ο δαίμονας και αποφάσισε να ολοκληρώσει το έργο που

είχε συμφωνήσει να κάνει παραδίδοντας τον Κύριό του.

Διαλέγοντας τη θέση του στο τραπέζι, ο Ιούδας προσπάθησε

να καταλάβει την πρωτοκαθεδρία και ο Χριστός σαν υπηρέτης υπη-

ρέτησεπρώτα αυτόν. Ο Ιωάννης, για τον οποίο ο Ιούδας αισθάνον-

ταν μεγάλη πικρία, αφέθηκε τελευταίος. Ο Ιωάννης δεν το εξέλαβε

αυτό σαν έλεγχο ή παραμέληση. Καθώς οι μαθητές παρακολουθο-

ύσαν την πράξη του Ιησού, είχαν συγκινηθείβαθιά. ΄Οταν ήρθε η

σειρά του Πέτρου, αυτός φώναξε παραξενεμένος: «Κύριε, σύ μου

νίπτεις τους πόδας·» Η συγκαταβατικότητα του Χριστού ράγισε την

καρδιά του. Αισθάνθηκε ντροπή στη σκέψη ότι κανένας από τους

μαθητές δεν θέλησε να ασχοληθεί με αυτή την υπηρεσία. Ο Χρι-

στός είπε: «Εκείνο το οποίον κάμνω συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις

όμως γνωρίσει μετά ταύτα.» Ο Πέτρος δεν μπορούσε να ανεχτεί

να βλέπει τον Κύριό του, Εκείνον που πίστευε ότι είναι Υιός του

Θεού, να κάνει τη δουλειά του υπηρέτη. Η ψυχή του επαναστάτησε

μπροστά στην τόση ταπείνωση. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι για

αυτό ήρθε στον κόσμοο Χριστός. Παίρνοντας αποφασιστικό ύφος,

φώναξε: «Δεν θέλεις νίψει τους πόδας μου εις τον αιώνα.»

Με σοβαρότητα ο Χριστός τόνισε στον Πέτρο: «Εάν δεν σε

νίψω, δεν έχεις μέρος μετ” Εμού. » Η υπηρεσία την οποία ο Πέτρος
αρνήθηκε ήταν ο τύπος ενός ανώτερουκαθαρισμού. Ο Χριστός ήρ-

θε να πλύνει την καρδιά από το στίγμα της αμαρτίας. Αρνούμενος

να επιτρέψει στο Χριστό να του πλύνει τα πόδια, ο Πέτρος αρνο-

ύταν την ανώτερη κάθαρση που υποδήλωνε εκείνος ο υποδεέστερος

καθαρισμός. Ουσιαστικά απέρριπτε τον Κύριό του. Ο Κύριός μας

δεν θεωρεί ταπεινωτικό να Τον αφήσομε να εργαστεί για τον εξα-

γνισμό μας. Η βεβαιότερη ταπεινοφροσύνη είναι το να δεχτούμε με



656 Η Ζωη Τοψ Χριστου

ευγνωμονούσα καρδιά κάθε προμήθεια που έχει γίνει για χάρη μας.

Με προθυμία προσφέρουμε την υπηρεσία μας για το Χριστό.

Στο άκουσμα των λόγων «Εάν δεν σε νίψω, δεν έχεις μέρος μετ”
Εμού,» ο Πέτρος υποχώρησε παρά την υπερηφάνεια και τη στερεά

του απόφαση. Δεν μπορούσε να ανεχθεί τη σκέψη του χωρισμού[622]

του από το Χριστό. Αυτό θα ήταν ο θάνατός του. Για αυτό είπε:

«Μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τας χείρας και την κεφαλήν.

Λέγει πρός αυτόν ο Ιησούς, Ο λελουμένος δεν έχει χρείαν ειμή

τους πόδας να νιφθή, αλλ” είναι όλος καθαρός.»
Αυτά τα λόγια υπονοούν περισσότερα από τη σωματική καθαρι-

ότητα. Ο Χριστός μιλάει ακόμη για εκείνη την ανώτερη καθαριότη-

τα, που απεικονίζεται με την κατώτερη. Εκείνος που έβγαινε από το

λουτρό ήταν καθαρός, αλλά τα σανδαλωμένα πόδια γρήγορα σκο-

νίζονταν και είχαν πάλι την ανάγκη να πλυθούν. ΄Ετσι, ο Πέτρος

και οι πνευματικοί του αδελφοί είχαν πλυθεί στη μεγάλη πηγή που

ανοίχτηκε για την αμαρτία και την ακαθαρσία. Ο Χριστός τους ε-

ίχε αναγνωρίσει για δικούς Του. Ο πειρασμός τους οδήγησε στο

κακό και είχαν πάλι την ανάγκη να καθαριστούν με τη χάρη Του.

΄Οταν ο Ιησούς ζώστηκε με το προσόψι για να πλύνει τα σκονι-

σμένα πόδια τους, επιθυμούσε με την πράξη αυτή να διώξειαπό τις

καρδιές τους τη διάσπαση, τη ζηλοτυπία και την υπερηφάνεια. Αυτό

είχε πολύ σοβαρότερες συνέπειες από το πλύσιμο των σκονισμένων

ποδιών. Με το πνεύμα που είχαν, κανείς τους δεν ήταν έτοιμος για

επικοινωνία με το Χριστό. Μέχρι να έρθουν σε κατάσταση ταπει-

νοφροσύνης και αγάπης δεν ήταν έτοιμοι να λάβουν μέρος στο πα-

σχαλινό δείπνο, ούτε να συμμετάσχουν στην αναμνηστική τελετή

που επρόκειτο σε λίγο να καθιερώσειο Χριστός. Οι καρδιές τους

έπρεπε να καθαριστούν. Η υπερηφάνεια και τα εγωιστικά συμφέρον-

τα δημιουργούν διχόνοια και μίσος, αλλά όλα αυτά ο Χριστός τα

«ξεπλυνε» πλένοντας τα πόδια τους. Επήλθε μια αλλαγή στα αι-

σθήματά τους. Βλέποντάς τους ο Χριστός τώρα μπορούσε να πει:

«Σείς είσθε καθαροί.» Τώρα είχαν ενότητα στην καρδιά και αγάπη

μεταξύ τους. ΄Εγιναν ταπεινοί και επιδεκτικοί διδασκαλίας. Εκτός

από τον Ιούδα, ο καθένας τους ήταν έτοιμος να παραχωρήσει στον

άλλον την ανώτερη θέση. Τώρα με υποταγμένες και ευγνώμονες

καρδιές μπορούσαν να δεχτούν τα λόγια του Χριστού.

΄Οπως ο Πέτρος και οι σύντροφοί του, έχουμε και εμείς πλυθεί

με το αίμα του Χριστού. Συχνά όμως από την επαφή με το κακό η
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αγνότητα της καρδιάς ρυπαίνεται. Πρέπει να έρθουμε στο Χριστό

για να καθαριστούμε με τη χάρη Του. Ο Πέτρος δεν ήθελε με

κανένα τρόπο να φέρει τα σκονισμένα πόδια του σε επαφή με τα

χέρια του Κυρίου και Δασκάλου Του. Πόσο συχνά όμως φέρουμε

τις αμαρτωλές και μολυσμένες καρδιές μας σε επαφή με την καρδιά

του Χριστού! Πόσο Τον λυπεί ο δύστροπος χαρακτήρας μας, η

ματαιοδοξία και η υπερηφάνεια μας! ΄Ομως πρέπει να φέρουμε σε [623]

Αυτόν όλες τις αδυναμίες και τη ρυπαρότητά μας. Μόνο Εκείνος

μπορεί να μας καθαρίσει εντελώς. Μόνο όταν καθαριστούμε με την

αποτελεσματική επέμβασή Του είμαστε έτοιμοι να επικοινωνήσουμε

μαζί Του.

Ο Ιησούς είπε στους μαθητές: «Σεις είσθε καθαροί, αλλ” ουχί
πάντες.» Είχε πλύνει τα πόδια του Ιούδα, αλλά η καρδιά του δεν

είχε παραχωρηθεί στο Χριστό. Δεν είχε καθαριστεί. Ο Ιούδας δεν

είχε υποταχθεί στο Χριστό.

Αφού ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών και φόρεσε το

ιμάτιό Του, κάθισε πάλι και τότε τους είπε: «Εξεύρετε τι έκαμον εις

εσάς· Σεις Με φωνάζετε, Ο Διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς

λέγετε, διότι είμαι. Εάν λοιπόν Εγώ, ο Κύριος και ο Διδάσκαλος,

σας ένιψα τους πόδας, και σείς χρεωστείτε να νίπτετε τους πόδας

αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμνητε και

σείς, καθώς Εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω,

δεν είναι δούλος ανώτερος του κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος του

πέμψαντος αυτόν.»

Ο Χριστός ήθελε να καταλάβουν οι μαθητές Του ότι αν και

έπλυνε τα πόδια τους, αυτό δεν μείωνε καθόλου την αξιοπρέπειά

Του. «Σείς Με φωνάζετε, ο Διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς

λέγετε, διότι είμαι.» Ακριβώς το γεγονός ότι ήταν τόσο πολύ α-

νώτερος, προσέδωσε χάρη και έννοια σε αυτή την τελετή. Κανένας

δεν υπήρξε τόσο μεγάλος όσο ο Χριστός και όμως έσκυψε στο

έπακρο για να κάνει το πιο ταπεινωτικό καθήκον. Για να μη απο-

πλανηθεί ο λαός Του από τη φιλαυτία που εμφωλεύει στη σαρκική

καρδιά και η οποία ενισχύεται με την εξυπηρέτηση του «εγώ», ο

΄Ιδιος ο Χριστός έδωσε το παράδειγμα της ταπεινοφροσύνης. Δεν

ήθελε να αναθέσει το σοβαρό αυτό ζήτημα στον άνθρωπο. Του α-

πέδωσε τόσο μεγάλη σημασία, ώστε Αυτός ο ΄Ιδιοςενήργησε σαν

υπηρέτης των μαθητών Του. Ενώ διαπληκτίζονταν για την ανώτερη

θέση, Αυτός μπροστά στον οποίο θα κλίνει κάθε γόνυ, Αυτόν που
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οι άγγελοι του Ουρανού θεωρούν τιμή τους να υπηρετούν, γονάτι-

σε να πλύνει τα πόδια αυτών που Τον ονόμαζαν Κύριο. ΄Επλυνε τα

πόδια του προδότη Του.

Με τη ζωή Του και με τα μαθήματά Του, ο Χριστός έδωσε

ένα τέλειο παράδειγμα της ανιδιοτελούς υπηρεσίας η οποία πηγάζει

από το Θεό. Ο Θεός δεν ζει για τον εαυτό Του. Δημιουργώντας

τον κόσμο και συντηρώντας τα πάντα, εξυπηρετεί συνεχώς τους

άλλους. «Αυτός ανατέλλει τον ήλιον Αυτού επί πονηρούς και α-

γαθούς, και βρέχει επί δικαίους και αδίκους.» (Ματθ. 5:45.) Αυτή

την ιδανική υπηρεσία ο Θεός την ανέθεσε στον Υιό Του. Ο Ιη-[624]

σούς προσφέρθηκε να σταθεί επικεφαλής της ανθρωπότητας, ώστε

με το παράδειγμά Του να διδάξει τι σημαίνει να υπηρετεί κανείς.

΄Ολη Του η ζωή είχε υποβληθεί στο νόμο της υπηρεσίας. Υπηρε-

τούσεόλους, σε όλους πρόσφερε βοήθεια. ΄Ετσι έζησε σύμφωνα με

το νόμο του Θεού και με το παράδειγμά Του έδειξε πως οφείλουμε

να τον εφαρμόζουμε και εμείς.

Επανειλημμένα ο Χριστός προσπάθησε να καθιερώσει αυτή την

αρχή μεταξύ των μαθητών Του. ΄Οταν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης

ζήτησαν την πρωτοκαθεδρία, ο Χριστός τους είπε: « ΄Οστις θέλει

να γίνη μέγας εν υμίν, ας ήναι υπηρέτης υμών.» (Ματθ. 20:26.)

Στη βασιλεία Μου η αρχή της υπεροχής και της προτίμησης δεν

έχει καμιά θέση. Το μοναδικό μεγαλείο είναι το μεγαλείο της τα-

πεινοφροσύνης. Η μοναδική διάκριση βρίσκεται στην αφοσιωμένη

υπηρεσία για τους άλλους.

Τώρα, αφού έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του, είπε: «Πα-

ράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμνητε και σείς καθώς και Ε-

γώ έκαμον εις εσάς.» Με τα λόγια αυτά ο Χριστός δεν απαίτησε

απλώς την εφαρμογή ενός κανόνα φιλοξενίας. Απαιτούνταν πολύ

περισσότερα από το πλύσιμο των ποδιών των φιλοξενουμένων για

να απαλλαγούν από τη σκόνη της οδοιπορίας. Εδώ ο Χριστός κα-

θιέρωνε μια θρησκευτική τελετή. Με την πράξη του Κυρίου μας

η ταπεινή αυτή τελετή έγινε ένας ιερός θεσμός. ΄Επρεπε να τον

τηρήσουν οι μαθητές για να διατηρούν πάντα στη μνήμη τους τα

μαθήματα της ταπεινοφροσύνης και της υπηρεσίας.

Αυτό τον ιερό θεσμό καθιέρωσε ο Χριστός σαν προετοιμασία

για την τελετή της θείας ευχαριστίας. Ενώσω η καρδιά του αν-

θρώπου υποθάλπει υπερηφάνεια, διαφωνία και αγωνίζεται για την

υπεροχή, δεν μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το Χριστό. Δεν
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είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την κοινωνία του σώματος και του α-

ίματός Του. Για αυτό ακριβώς το λόγο, ο Ιησούς καθιέρωσε την

τέλεση ενθύμησης της πράξης Του αυτής, πριν από την κοινωνία.

Καθώς προσέρχονται για αυτή την τελετή, τα τέκνα του Θεού

πρέπει να θυμούνται τα λόγια του Κυρίου της ζωής και της δόξας:

«Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς· Σείς Με φωνάζετε ο Διδάσκαλος και

ο Κύριος και καλώς λέγετε, διότι είμαι. Εάν λοιπόν Εγώ, ο Κύριος

και ο Διδάσκαλος, σας ένιψα τους πόδας, και σείς χρεωστείτε να

νίπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια

να κάμνητε και σείς, καθώς Εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αλη-

θώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ [625]

απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτόν. Εάν εξεύρετε ταύτα,

μακάριοι είσθε, εάν κάμνητε αυτά.» Υπάρχει στον άνθρωπο η προ-

διάθεση να εκτιμά τον εαυτό του περισσότερο από τον αδελφό του,

να εργάζεται για τον εαυτό του, να επιδιώκει την ανώτερη θέση και

συχνά η τάση αυτή καταλήγει σε άσχημες εικασίες και σε πικρία

πνεύματος. Η τελετή που γίνεται πριν από το δείπνο του Κυρίου

είναι για να εξαλείψει αυτές τις παρεξηγήσεις, να ελευθερώσει τον

άνθρωπο από τον εγωισμό του, να τον κατεβάσει από το βάθρο της

αυτοεξύψωσης, να τον φέρει στην ταπείνωση της καρδιάς. ΄Ολα τα

παραπάνωθα τον οδηγήσουν να υπηρετήσει τον αδελφό του.

Ο ουράνιος Παρατηρητής είναι παρών σε αυτή τη διαδικασία για

να μας οδηγήσει στην ενδοσκόπηση, στον έλεγχο της αμαρτίας

και στην ευλογημένη βεβαιότητα της συγχώρησης των αμαρτιών. Ο

Χριστός με την πληρότητα της χάρης Του βρίσκεται εκεί για να αλ-

λάξει την πορεία των σκέψεων οι οποίες κατευθύνονται στα κανάλια

του εγωισμού. Το ΄Αγιο Πνεύμα ξυπνά την ευαισθησία εκείνων που

ακολουθούν το παράδειγμα του Κυρίου τους. Καθώς φέρουμε στο

νου μας την ταπείνωση του Χριστού για μας, η μια σκέψη διαδέχε-

ται την άλλη. Μια σειρά αναμνήσεων έρχεται στο νου, αναμνήσεις

μεγάλης καλοσύνης του Θεού, συμπάθειας και τρυφερότητας των

επιγείων φίλων. Λησμονημένες ευλογίες, καταχρασμένα ελέη, πα-

ραγνωρισμένες καλοσύνες, ξαναέρχονται στο μυαλό. Φανερώνον-

ται ρίζες πικρίας που έχουν παραγκωνίσει το πολύτιμο φύτρο της

αγάπης. Ατέλειες του χαρακτήρα, παραμέληση καθηκόντων, αγνω-

μοσύνη στο Θεό, ψυχρότητα στους αδελφούς μας, επανέρχονται

στη μνήμη. Βλέπουμε την αμαρτία με το φώς που τη βλέπει ο Θεός.

Οι σκέψεις μας δεν είναι σκέψεις αυταρέσκειας, αλλά αυστηρού αυ-
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τοέλεγχου και ταπείνωσης. Ο νους κινητοποιείται για να καταρρίψει

κάθε εμπόδιο που προκαλεί το διαχωρισμό. Οι πονηροί διαλογισμοί

και η κακογλωσσιά εγκαταλείπονται. Οι αμαρτίες εξομολογούνται

και συγχωρούνται. Η καταπραΰνουσα χάρη του Χριστού έρχεται

στην ψυχή και η αγάπη του Χριστού προσελκύει όλες τις καρδιές

μαζί σε μια ευλογημένη ενότητα.

΄Οταν το μάθημα της προπαρασκευαστικής αυτής τελετής κα-

τανοείται με αυτό τον τρόπο, δημιουργείται στην καρδιά η επιθυμία

για μια ανώτερη πνευματική ζωή. Αυτή την επιθυμία θα εκπληρώσει

ο ουράνιος Μάρτυρας. Η ψυχή θα ανορθωθεί. Μπορούμε να συμ-

μετέχουμε στην τελετή της θείας Κοινωνίας με τη συναίσθηση ότι

οι αμαρτίες μας έχουν συγχωρηθεί. Οι ηλιαχτίδες της δικαιοσύνης

του Χριστού θα γεμίσουν τα διαμερίσματα του ναού της ψυχής και[626]

του νου. Βλέπουμε τον «Αμνό του Θεού τον αίροντα την αμαρτία

του κόσμου». (Βλέπε Ιωάν. 1:29.)

Εκείνοι που κατανοούν το πνεύμα αυτής της τελετής, δεν μπο-

ρούν να τη θεωρήσουν ποτέ σαν μια απλή τελετουργία. Το συνεχές

μάθημά της είναι: «Δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους.» (Γαλ.

5:13.) Πλένοντας τα πόδια των μαθητών Του, ο Χριστός απέδειξε

ότι θα έκανε οποιαδήποτε υπηρεσία, όσο ταπεινωτική και αν ήταν,

προκειμένου να μας καταστήσει συγκληρονόμους Του στα αιώνια

πλούτη του ουράνιου θησαυρού. Οι μαθητές Του, κάνοντας την ίδια

τελετή, υπόσχονται να υπηρετήσουν τους αδελφούς τους με τον ίδιο

τρόπο. ΄Οποτε εκτελείται σωστάαυτή η τελετή, τα τέκνα του Θεού

έρχονται σε μια άγια επικοινωνία, βοηθώντας και ευεργετώντας ο

ένας τον άλλον. Υπόσχονται ότι θα αφιερώσουν τη ζωή τους σε α-

νιδιοτελή υπηρεσία. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο μεταξύ τους. Ο αγρός

της εργασίας τους είναι τόσο ευρύς όσο είναι και του Κυρίου τους.

Ο κόσμος είναι γεμάτος από αυτούς που χρειάζονται να τους εξυπη-

ρετήσουμε. Οι φτωχοί, οι ανάπηροι, οι αμαθείς, βρίσκονται παντού.

Αυτοί που ήρθαν σε επικοινωνία με το Χριστό στο ανώγειο, θα

προχωρήσουν με σκοπό να υπηρετήσουν όπως Εκείνος έκανε.

Ο Ιησούς, υπηρετούμενος από όλους στον Ουρανό, ήρθε και

έγινε υπηρέτης όλων. Επειδή υπηρέτησε όλους, μέλλει πάλι να υ-

πηρετηθεί και να τιμηθεί από όλους. Εκείνοι που θέλουν να γίνουν

μέτοχοι των θείων ιδιοτήτων Του και να συμμεριστούν τη χαρά

Του βλέποντας λυτρωμένες ψυχές, πρέπει να ακολουθήσουν το πα-

ράδειγμα της ανιδιοτελούς υπηρεσίας Του.
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΄Ολα αυτά συμπεριλαμβάνονται στα λόγια του Χριστού: «Πα-

ράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμνητε και σείς, καθώς Εγώ έκα-

μον εις εσάς.» Με αυτό το σκοπό καθιέρωσε αυτή την υπηρεσία.

Λέει: «Εάν εξεύρητε, ταύτα,» εάν δηλαδή γνωρίζετε το σκοπό των

μαθημάτων Του, «μακάριοι είσθε, εάν κάμνητε αυτά.» [627]



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 72—«ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΙΚΗΝ ΜΟΥ

ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ»

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 26:20-29,

Μάρκ. 14:17-25, Λουκ. 22:14-23, Ιωάν. 13:18-30.

«Ο Κύριος Ιησούς εν τη νυκτί καθ” ήν παρεδίδετο, έλαβεν άρ-
τον, και ευχαριστήσας έκοψε, και είπε, Λάβετε, φάγετε τούτο είναι

το σώμα Μου το υπέρ υμών κλώμενον τούτο κάμνετε εις την α-

νάμνησίν Μου. Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε, λέγων,

Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν τω ονόματί Μου το-

ύτο κάμνετε, οσάκις πίνητε, εις την ανάμνησίν Μου. Διότι οσάκις

αν τρώγητε τον άρτον τούτον, και πίνητε το ποτήριον τούτο, τον

θάνατον του Κυρίου καταγγέλλετε, μέχρι της ελεύσεως Αυτού.»

(Α” Κορ. 11:23-26.)
Ο Χριστός έστεκε στο μεταβατικό σημείο μεταξύ δύο οικονομι-

ών με τις δύο αντίστοιχες τελετές τους. Εκείνος, ο άμωμος Αμνός

του Θεού, θα παρουσίαζε τον εαυτό Του σαν προσφορά περί α-

μαρτίας και έτσι θα έδινε τέλος στους τύπους και στις λειτουργίες

τεσσάρων χιλιάδων χρόνων που προαπεικόνιζαν το θάνατό Του.

Καθώς έτρωγε το Πάσχα με τους μαθητές Του, καθιέρωσε στη

θέση του την τελετή που θα ήταν το αναμνηστικό της μεγάλης

Του θυσίας. Η εθνική γιορτή των Ιουδαίων θα έληγε για πάντα.

Η τελετή την οποία ο Χριστός καθιέρωνε θα τηρούταν από τους

οπαδούς Του σε όλα τα μέρη και σε όλες τις εποχές.

Το Πάσχα είχε καθιερωθεί σαν αναμνηστικό της απελευθέρω-

σης του Ισραήλ από τον Αιγυπτιακό ζυγό. Σύμφωνα με τις υποδε-

ίξεις του Θεού, χρόνο με το χρόνο η ιστορία έπρεπε να επαναλαμ-

βάνεται σαν απάντηση της ερώτησης των παιδιών για τη σημασία

της τελετής. ΄Ετσι, η θαυμάσια απελευθέρωση θα έμενε πάντα νω-

πή στη σκέψη όλων. Η τελετή του Δείπνου του Κυρίου δόθηκε

σε ανάμνηση της μεγάλης απελευθέρωσης που επετεύχθηκε με το

θάνατο του Χριστού. Μέχρι να έρθει για δεύτερη φορά με δύναμη

και δόξα, θα τηρούταναυτή η τελετή. Είναι το μέσον με το οποίο το[628]
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μεγάλο έργο Του για μας, ώστε να διατηρηθεί ζωντανό στη σκέψη

μας.

Κατά την απελευθέρωσή τους από την Αίγυπτο, οι Ισραηλίτες

έφαγαν το Πάσχα όρθιοι, με τη μέση τους ζωσμένηκαι με τα ραβδιά

τους στα χέρια, έτοιμοι για το ταξίδι τους. Ο τρόπος με τον οπο-

ίο γιόρτασαν αυτή την τελετή εναρμονίζονταν με την κατάστασή

τους, γιατί ήταν έτοιμοι να διωχτούν από τη χώρα της Αιγύπτου

και να αρχίσουν ένα αλγεινό και δύσκολο ταξίδι μέσα στην έρημο.

Αλλά στην εποχή του Χριστού τα πράγματα είχαν αλλάξει. Τώρα

δεν επρόκειτο να διωχτούν από μια ξένη χώρα, αλλά ήταν οι κάτοι-

κοι της δικής τους χώρας. Με την ανάπαυση που απολάμβαναν,

οι άνθρωποι συμμετείχαν στο πασχαλινό γεύμα με όλη τους την

άνεση. Γύρω από το τραπέζι ήταν τοποθετημένα ανάκλιντρα και οι

συνδαιτημόνες ξαπλωμένοι σε αυτά αναπαύονταν, ακουμπώντας στο

αριστερό χέρι, ενώ το δεξί ήταν ελεύθερο για να τρώνε. Σε αυτή

τη στάση ένας συνδαιτημόνας μπορούσε να ακουμπήσει το κεφάλι

του στο στήθος του διπλανού του. Τα πόδια που ήταν έξω από το

ανάκλιντρο μπορούσαν να πλυθούν από κάποιον που περνούσε από

το εξωτερικό μέρος του κύκλου.

Ο Χριστός ήταν καθισμένος στο τραπέζι όπου είχε τοποθετηθεί

το πασχαλινό δείπνο. Τα άζυμα που χρησιμοποιούσαν στις ημέρες

του Πάσχα ήταν μπροστά Του. Ο πασχαλινός οίνος, ανέγγιχτος

από τη ζύμωση, βρίσκονταν επάνω στο τραπέζι. Αυτά τα σύμβολα

χρησιμοποίησε ο Χριστός για να απεικονίσει την άμωμη θυσία Του.

Τίποτε που να έχει υποστεί ζύμωση — το σύμβολο της αμαρτίας και

του θανάτου — δεν μπορούσε να αποδώσει την εικόνα του Χριστού

«ως Αμνού αμώμου και ασπίλου.» (Α” Πέτρ. 1:19.)
«Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς άρτον, ευλογήσας έκοψε,

και έδωκεν εις αυτούς, και είπε, Λάβετε, φάγετε τούτο είναι το σώμα

Μου. Και λαβών το ποτήριον, ευχαρίστησε, και έδωκεν εις αυτο-

ύς, και έπιον εξ αυτού πάντες. Και είπε πρός αυτούς. Τούτο είναι

το αίμα Μου το της καινής διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμε-

νον αληθώς σας λέγω, ότι δεν θέλω πίει πλέον εκ του γεννήματος

της αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον εν τη

βασιλεία του Θεού.»

Ο Ιούδας, ο προδότης, ήταν παρών στην τελετή της Θείας Ευ-

χαριστίας. Πήρε από τον Ιησού τα σύμβολα του θρυμματισμένου

σώματος και του χυμένου αίματός Του. ΄Ακουσε τα λόγια «Το-
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ύτο κάμνετε εις την ιδικήν Μου ανάμνησιν.» Καθισμένος μπροστά[629]

στην παρουσία του Αμνού του Θεού, ο προδότης ανεβοκατέβαζε

τα σκοτεινά του σχέδια, βυθισμένος στις κατηφείς και εκδικητικές

του σκέψεις.

Στο νίψιμο των ποδών ο Χριστός είχε δώσει μια πειστική α-

πόδειξη ότι καταλάβαινε το χαρακτήρα του Ιούδα. «Δεν είσθε πάν-

τες καθαροί,» είπε. Αυτά τα λόγια έπεισαν το ψευτομαθητή ότι ο

Χριστός διάβασε τις κρυφές προθέσεις του. Τώρα ο Χριστός μίλησε

πιο καθαρά. Καθώς ήταν καθισμένοι στο τραπέζι, ο Χριστός κοι-

τάζοντας τους μαθητές Του, είπε: «Δεν λέγω τούτο περί πάντων

υμών Εγώ εξεύρω ποιους έκλεξα αλλά δια να πληρωθή η γραφή,»

«Ο τρώγων μετ” Εμού τον άρτον, εσήκωσεν επ” Εμέ την πτέρναν
αυτού.»

Ακόμη και τώρα οι μαθητές δεν υποψιάστηκαν τον Ιούδα. Αλ-

λά έβλεπαν ότι ο Χριστός ήταν πολύ ταραγμένος. ΄Ενα σύννεφο

απλώθηκε πάνω από όλους, η προαίσθηση κάποιας τρομερής συμ-

φοράς της οποίας τη φύση δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Καθώς

έτρωγαν σιωπηλοί, ο Ιησούς είπε: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω,

ότι είς εξ υμών θέλει Με παραδώσει.» Στα λόγια αυτά οι μαθη-

τές τρόμαξαν και θορυβήθηκαν. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν

πως κάποιος από αυτούς θα φέρονταν προδοτικά στο θεϊκό τους

Δάσκαλό. Για ποιό λόγο θα Τον πρόδιδαν· Και σε ποιόν· Στην

καρδιά τίνος θα μπορούσε να είχε γεννηθεί ένα τέτοιο σχέδιο· Α-

σφαλώς δεν θα ήταν ένας από τους ευνοούμενους δώδεκα οι οποίοι

είχαν το μεγαλύτερο προνόμιο από όλους ακούγοντας τις διδασκα-

λίες Του, οι οποίοι είχαν γευτεί τη θαυμαστή αγάπη Του και για

τους οποίους είχε δείξει τόσο μεγάλη εκτίμηση φέροντάς τους σε

στενή επαφή μαζί Του!

Συναισθανόμενοι τη σπουδαιότητα των λόγων Του και αναλογι-

ζόμενοι πόσο αληθινά ήταν πάντοτε τα λεγόμενά Του, καταλήφθη-

καν από φόβο και από έλλειψη εμπιστοσύνης για τον εαυτό τους.

΄Αρχισαν να ερευνούν τις καρδιές τους για να δουν μήπως φώλιαζε

εκεί κάποια σκέψη εναντίον του Δασκάλου τους. Βαθιά συγκινη-

μένοι άρχισαν να ρωτούν ο ένας μετά τον άλλο: «Μήπως εγώ είμαι

Κύριε·» Αλλά ο Ιούδας σιωπούσε. Τελικά με βαθιά θλίψη ο Ιωάν-

νης ρώτησε: «Κύριε τις είναι·» Ο Ιησούς απάντησε: «Ο εμβάψας

μετ” Εμού εν τω πινακίω την χείρα, ούτος θέλει Με παραδώσει.
Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει, καθώς είναι γεγραμμένον περί
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Αυτού ουαί δε εις τον άνθρωπον εκείνον, δια του οποίου ο Υιός

του ανθρώπου παραδίδεται καλόν ήτο εις τον άνθρωπον εκείνον,

αν δεν ήθελε γεννηθή.» Οι μαθητές εξέταζαν μέχρι τότε προσεκτι-

κά ο ένας το πρόσωπο του άλλου, ρωτώντας: «Μήπως εγώ είμαι, [630]

Κύριε·» Τώρα η σιωπή του Ιούδα τράβηξε τα βλέμματα όλων ε-

πάνω του. Μέσα στη σύγχυση των ερωτήσεων και των εκφράσεων

θαυμασμού, ο Ιούδας δεν άκουσε την απάντηση του Ιησού στην

ερώτηση του Ιωάννη. Για να αποφύγει τα ερευνητικά βλέμματα των

μαθητών, ρώτησε όπως και αυτοί. «Μήπως εγώ είμαι, Ραββί·» Ο

Ιησούς απάντησε με σοβαρότητα: «Συ είπας.»

Με την έκπληξη και τη σύγχυση που του προκάλεσε η απο-

γύμνωση των προθέσεών του, ο Ιούδας σηκώθηκε βιαστικά να

φύγει από το δωμάτιο. «Λέγει λοιπόν πρός αυτόν ο Ιησούς, ΄Οτι

κάμνεις, κάμε ταχύτερον. . . . Λαβών λοιπόν εκείνος το ψωμίον,

εξήλθεν ευθύς ήτο δε νύξ.» Μαύρη νύχτα πλάκωσε τον προδότη

καθώς απομακρύνθηκε από το Χριστό στο σκότος το εξώτερο.

Μέχρι να κάνει εκείνο το βήμα, για τον Ιούδα δεν είχε εκλείψει

η δυνατότητα της μετανοίας. ΄Οταν άφησε την παρουσία του Κυρίου

του και των συμμαθητών του, είχε πάρει την τελική του απόφαση.

Είχε ξεπεράσει τα όρια.

Θαυμάσια ήταν η μακρόθυμη συμπεριφορά του Ιησού προς την

δοκιμαζόμενη αυτή ψυχή. Δεν παρέλειψε τίποτε που θα μπορούσε

να σώσει τον Ιούδα. Ενώ εκείνος είχε ήδη δυο φορές συμφωνήσει να

παραδώσει τον Κύριό του, ακόμη ο Ιησούς του πρόσφερε την ευκαι-

ρία να μετανοήσει. Διαβάζοντας τις κρυφές προθέσεις της καρδιάς

του προδότη, ο Χριστός έδωσε στον Ιούδα την πειστική απόδειξη

της θεότητάς Του. Αυτή ήταν για τον ψεύτικο μαθητή μια τελευ-

ταία κλήση για μετάνοια. Η θεανθρώπινη καρδιά του Χριστού απο-

κρίθηκε σε κάθε έκκληση που Του είχε αποταθεί. Τα κύματα της

ευσπλαχνίας αποκρούστηκαν απότην πεισματική υπερηφάνειά του,

αλλά ξαναγύριζαν σε αυτόν με μια ισχυρότερη παλίρροια ελκτικής

αγάπης. Παρόλο ότι ξαφνιάστηκε και θορυβήθηκε από την απο-

κάλυψη της ενοχής του, ο Ιούδας έγινε ακόμη πιο αποφασιστικός.

΄Εφυγε από το Μυστικό Δείπνο για να ολοκληρώσει το έργο της

προδοσίας.

Προφέροντας το ουαί κατά του Ιούδα, ο Χριστός είχε ένα σπλα-

χνικό σκοπό για τους μαθητές Του. Τους έδωσε έτσι την επιστεγα-

στική απόδειξη ότι Εκείνος ήταν ο Μεσσίας. Τους είπε: «Σας λέγω
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τούτο πρίν γείνη, δια να πιστεύσητε όταν γείνη, ότι ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ.»

Αν ο Χριστός σιωπούσε προφασιζόμενος άγνοια για όσα θα Του

συνέβαιναν, οι μαθητές μπορούσαν να σκεφτούν ότι ο Κύριός τους

δεν είχε θεϊκή διορατικότητα και ότι είχε βρεθεί προ απροόπτου

όταν θα προδίδονταν στα χέρια του δολοφονικού όχλου. Πριν ένα[631]

χρόνο ο Ιησούς είχε πει στους μαθητές Του ότι είχε επιλέξει δώδε-

κα και ότι από αυτούς ο ένας ήταν διάβολος. Τώρα τα λόγια Του

προς τον Ιούδα έδειχναν ότι ο Κύριος είχε πλήρη γνώση της προ-

δοσίας του και θα δυνάμωναν την πίστη των πραγματικών οπαδών

του Χριστού τον καιρό της ταπείνωσής Του. ΄Οταν ο Ιούδας θα

έφθανε στο τραγικό του τέλος, αυτοί θα θυμόντουσαν το ουαί που

ο Χριστός είχε εκστομίσει για τον προδότη.

Ο Σωτήρας είχε επίσης άλλον ένα σκοπό. Δεν στέρησε την υπη-

ρεσία Του από εκείνον που γνώριζε ότι ήταν προδότης. Οι μαθητές

δεν κατάλαβαν τα λόγια Του όταν είπε κατά το νίψιμο των ποδι-

ών: «Δεν είσθε πάντες καθαροί,» ούτε όταν στο τραπέζι δήλωσε:

«Ο τρώγων μετ” Εμού τον άρτον, εσήκωσεν επ” Εμέ την πτέρναν
αυτού.» (Ιωάν. 13:11, 18.) Αργότερα, όταν η σημασία των λόγων

Του έγινε σαφής, μπόρεσαν να αναλογιστούν την υπομονή και την

ευσπλαχνία του Θεού ακόμη και για τους χειρότερους αμαρτωλούς.

Αν και ο Ιησούς γνώριζε τον Ιούδα από την αρχή, έπλυνε όμως

τα πόδια Του. Στον προδότη παραχωρήθηκε το προνόμιο να ενωθεί

με το Χριστό, συμμετέχοντας στη Θεία Ευχαριστία. Ο μακρόθυ-

μος Σωτήρας χρησιμοποίησε κάθε παρακίνηση προς τον αμαρτωλό

ώστε αυτός να Τον δεχθεί, να μετανοήσει και να καθαριστεί από

το μίασμα της αμαρτίας. Αυτό το παράδειγμα είναι για μας. ΄Οταν

νομίζουμε ότι κάποιος βρίσκεται στην πλάνη και στην αμαρτία, δεν

πρέπει να διακόψουμε την επαφή μας με αυτόν. Δεν πρέπει να τον

εγκαταλείψουμε ως θύμα πειρασμού με την αδιάφορη απομάκρυνσή

μας ή να τον ωθήσουμε στο πεδίο της μάχης του Σατανά. Αυτή δεν

είναι η μέθοδος του Χριστού. Ακριβώς επειδή έσφαλαν και πλανι-

όντουσαν οι μαθητές, τους ένιψε τα πόδια και όλοι τους εκτός από

ένα, οδηγήθηκαν με αυτό τον τρόπο στη μετάνοια.

Το παράδειγμα του Χριστού απαγορεύει την αποκλειστικότητα

στο Δείπνο του Κυρίου. Είναι αλήθεια ότι η φανερή αμαρτία απο-

κλείει τον ένοχο. Αυτό διδάσκει σαφώς το ΄Αγιο Πνεύμα, (ιδέ Α”
Κορ. 5:11.) Πέρα από αυτό κανείς δεν μπορεί να εκφέρει κρίση. Ο

Θεός δεν ανέθεσε στους ανθρώπους να καθορίσουν ποιοί θα με-
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τέχουν σε αυτές τις τελετές. Επειδή ποιός είναι σε θέση να διαβάσει

την καρδιά· Ποιός μπορεί να διακρίνει τα ζιζάνια από το σιτάρι· «Ας

δοκιμάζη δε εαυτόν ο άνθρωπος, και ούτως ας τρώγη εκ του άρτου,

και ας πίνη εκ του ποτηριού.» Διότι «όστις τρώγη τον άρτον τούτον

ή πίνη το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είσθαι του

σώματος και του αίματος του Κυρίου.» «Διότι ο τρώγων και πίνων [632]

αναξίως, τρώγει και πίνει κατάκρισιν εις εαυτόν, μη διακρίνων το

σώμα του Κυρίου.» (Α” Κορ. 11:28, 27, 29.)
΄Οταν οι πιστοί συνέρχονται για την τελετή της Θείας Ευχαρι-

στίας, παραβρίσκονται εκεί και απεσταλμένοι που είναι αόρατοι στα

ανθρώπινα μάτια. ΄Ισως να υπάρχει ένας Ιούδας στη συντροφιά.Αν

βρίσκεται, τότε απεσταλμένοι του άρχοντα του σκότους βρίσκον-

ται επίσης εκεί, επειδή αυτοί παρακολουθούν όλους εκείνους που

αρνούνται τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Ουράνιοι άγγελοι ε-

ίναι επίσης παρόντες. Αυτοί οι αόρατοι επισκέπτες είναι παρόντες σε

κάθε παρόμοια περίπτωση. ΄Ισως να υπάρχουν στη σύναξη πρόσωπα

τα οποία δεν ακολουθούν με την καρδιά τους την αλήθεια και την

αγιότητα, αλλά επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τελετή. Αυτό δεν

πρέπει να τους απαγορευτεί. Υπάρχουν και τώρα μάρτυρες οι οποίοι

ήταν παρόντες όταν ο Ιησούς ένιψε τα πόδια των μαθητών και του

Ιούδα. Δεν ήταν μόνο τα ανθρώπινα μάτια που παρακολούθησαν

εκείνητη σκηνή.

Μέσω του Αγίου Πνεύματος ο Χριστός βρίσκεται εκεί για να

επισφραγίσει την τελετή που ο ίδιος καθιέρωσε. Βρίσκεται εκεί για

να απαλύνει την καρδιά και να φέρει σε συναίσθηση της αμαρτίας.

Ούτε ένα βλέμμα, ούτε μια σκέψη συντριβής δεν διαφεύγει της προ-

σοχής Του. Περιμένει για το άτομο που μετανοεί με συντριβή καρ-

διάς. ΄Ολα είναι έτοιμα για την υποδοχή μιας τέτοιας ψυχής. Εκείνος

που ένιψε τα πόδια του Ιούδα, επιθυμεί να πλύνει κάθε καρδιά από

την κηλίδα της αμαρτίας.

Κανείς δεν πρέπει να αποκλείσει τον εαυτό του από τη Θεία

Κοινωνία επειδή τυχαίνει να βρίσκονται μερικοί ανάξιοι παρόντες.

Κάθε μαθητής καλείται να λάβει μέρος δημόσια και να πιστοποιήσει

με αυτό ότι δέχεται το Χριστό σαν προσωπικό του Σωτήρα. Αυτές

οι συναθροίσεις είναι δικές Του συνεντεύξεις. Εκεί ο Χριστός συ-

ναντά το λαό Του και τους δραστηριοποιεί με την παρουσία Του.

Πιθανόν, οι καρδιές και τα χέρια που τελούν την Κοινωνία να ε-

ίναι ακόμη ανάξια. ΄Ομως ο Χριστός είναι εκεί για να υπηρετήσει τα
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τέκνα Του. ΄Οσοι έρχονται με την πίστη τους προσηλωμένη σε Αυ-

τόν, θα ευλογηθούν πλουσιοπάροχα. ΄Ολοι όσοι παραμελούν τέτοιες

ευκαιρίες θεϊκών προνομίων, θα βγουν ζημιωμένοι. Για αυτούς πολύ

ορθά μπορεί να ειπωθεί: «Δεν είσθε πάντες καθαροί.»

Μεταλαμβάνοντας ο ΄Ιδιος με τους μαθητές Του τον άρτο και

τον οίνο, ο Χριστός σύναψε συνθήκη με αυτούς ότι θα είναι ο Λυ-

τρωτής τους. Τους χορήγησε την καινούργια διαθήκη μέσω της

οποίας όλοι όσοι Τον δέχονται γίνονται παιδιά του Θεού και συγ-[633]

κληρονόμοι του Χριστού. Με τη συνθήκη αυτή ιδιοποιούνται κάθε

ευλογία που ο Ουρανός μπορεί να δώσει τόσο για αυτή τη ζωή

όσο και για τη μέλλουσα. Αυτό το συμβόλαιο της Διαθήκης έπρε-

πε να επικυρωθεί με το αίμα του Χριστού. Η εκτέλεση της Θείας

Ευχαριστίας θα διατηρούσε ζωντανή την ανυπολόγιστη θυσία που

υπέστη για τον καθένα μαθητή ατομικά ενώ αποτελού-σαν μέρος

του μεγάλου συνόλου της αμαρτωλής ανθρωπότητας.

Αλλά η Θεία Κοινωνία δεν πρέπει να είναι περίοδος λύπης. Δεν

είναι αυτός ο σκοπός της. Καθώς οι μαθητές του Χριστού συγκεν-

τρώνονται γύρω από το τραπέζι Του, δεν πρέπει να θυμούνται και

να θρηνούν για τις ατέλειές τους. Δεν πρέπει να επαναφέρουν στις

θρησκευτικές εμπειρίες του παρελθόντος, είτε αυτές οι εμπειρίες

ήταν ενθαρρυντικές, είτε απογοητευτικές. Δεν πρέπει να ανακαλο-

ύν στη μνήμη τους τις διαφορές μεταξύ αυτών και των αδελφών

τους. ΄Ολα αυτά έχουν τακτοποιηθεί με την προπαρασκευαστική

τελετή. Ο αυτοέλεγχος, η εξομολόγηση των αμαρτιών, η συμφι-

λίωση, όλα έχουν προηγηθεί. Τώρα έρχονται να συναντηθούν με

το Χριστό. Δεν πρέπει να στέκονται στη σκιά του σταυρού, αλλά

στο σωτήριο φως του. Πρέπει να ανοίξουν την ψυχή στις φωτεινές

ακτίνες του Ηλίου της Δικαιοσύνης. Με την καρδιά καθαρισμένη

από το πολυτιμότατο αίμα του Χριστού, με πλήρη συναίσθηση της

παρουσίας Του, αν και αόρατης, πρέπει να ακούσουν τα λόγια Του:

«Ειρήνην αφίνω εις εσάς, ειρήνην την Εμήν δίδω εις εσάς ουχί κα-

θώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω Εγώ.» (Ιωάν. 14:27.)

Ο Κύριός μας λέει: «΄Οταν αισθάνεσαι κάτω από το κράτος της

αμαρτίας, να θυμάσαι ότι Εγώ πέθανα για σένα. ΄Οταν πιέζεσαι,

διώκεσαι και θλίβεσαι για Μένα και για το Ευαγγέλιο, να θυμάσαι

την αγάπη Μου που είναι τόσο μεγάλη ώστε έδωσα τη ζωή Μου για

σένα. ΄Οταν τα καθήκοντά σου φαίνονται δύσκολα και επώδυνα και

το φορτίο σου δυσβάσταχτο, να θυμάσαι ότι για σένα υπέμεινα το
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σταυρό, καταφρονώντας την αισχύνη. ΄Οταν η καρδιά σου λιποψυχεί

από τα βάσανα των δοκιμασιών, να θυμάσαι ότι ο Λυτρωτής σου

ζει για να μεσιτεύει για σένα.»

Η Θεία Κοινωνία οδηγεί τη σκέψη στη δευτέρα παρουσία του

Χριστού. Αρχικό σκοπό είχε να διατηρήσει ζωντανή την ελπίδα

στις διάνοιες των μαθητών. Κάθε φορά που συγκεντρώνονταν για

να τιμήσουν τη μνήμη του θανάτου Του, εξιστορούσαν πως «λα-

βών το ποτήριον, ευχαρίστησε, και έδωκεν εις αυτούς, και έπιον

εξ αυτού πάντες. Και είπε προς αυτούς, Τούτο είναι το αίμα Μου,

το της καινής διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενον αληθώς σας

λέγω, ότι δεν θέλω πίει πλέον εκ του γεννήματος της αμπέλου, [634]

έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον εν τη βασιλεία του

Πατρός Μου.» Στις θλίψεις τους έβρισκαν παρηγοριά στην ελπίδα

της επιστροφής του Κυρίου τους. Για αυτούς η σκέψη αυτή ήταν α-

νυπολόγιστα πολύτιμη: «Οσάκις αν τρώγητε τον άρτον τούτον, και

πίνητε το ποτήριον τούτο, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλετε,

μέχρι της ελεύσεως Αυτού». (Α” Κορ. 11:26.)
Αυτά είναι τα περιστατικά που δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε.

Η αγάπη του Χριστού με την αιχμαλωτίζουσα δύναμή της πρέπει

να διατηρείται πάντα νωπή στη μνήμη μας. Ο Ιησούς θέσπισε αυτή

την τελετή για να μιλά σε όλες μας τις αισθήσεις για την αγάπη του

Θεού η οποία εκδηλώθηκε για χάρη μας. Δεν μπορεί να υπάρχει

ενότητα ανάμεσα στην ψυχή μας και στο Θεό παρά μόνο μέσω του

Χριστού. Η ενότητα και η αγάπη μεταξύ αδελφών πρέπει να κατο-

χυρωθούν και να καταστούν αιώνες μέσω της αγάπης του Χριστού.

Τίποτε άλλο εκτός από το θάνατό Του δεν μπορεί να κάνει αυτή

την αγάπη αποτελεσματική για μας. Μόνο με το θάνατό Του μπο-

ρούμε να προσβλέπουμε με χαρά στη Δευτέρα Παρουσία. Η θυσία

Του είναι το κέντρο της ελπίδας μας. Επάνω σε αυτή πρέπει να

στηρίξομε την πίστη μας.

Οι τελετές που αναφέρονται στην ταπείνωση και στα πάθη του

Κυρίου μας εκλαμβάνονται κακώς σαν τύποι. ΄Εχουν καθιερωθεί

για κάποιον σκοπό. Οι αισθήσεις μας πρέπει να αφυπνιστούν για

να συλλάβουν το μυστήριο της ευσέβειας. Είναι προνόμιο να κατα-

λάβουμε πολύ περισσότερο από ότι κάνουμε, τα εξιλαστήρια πάθη

του Χριστού. «Καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω»,

έτσι και ο Υιός του ανθρώπου υψώθηκε, «δια να μη απολεσθή πας ο

πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον». (Ιωάν. 3:14, 15.)
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Πρέπει να ατενίζουμε στο σταυρό του Γολγοθά που βαστάζει ένα

θνησκόντα Σωτήρα. Το αιώνιο συμφέρον μας απαιτεί να δείξουμε

πίστη στο Χριστό.

Ο Κύριός μας είπε: «Εάν δεν φάγητε την σάρκα του Υιού του

ανθρώπου, και δεν πίητε το αίμα Αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτοίς.

Διότι η σάρξ Μου αληθώς είναι τροφή, και το αίμα Μου α-

ληθώς είναι πόσις.» (Ιωάν. 6:53, 55.) Αυτό αληθεύει και για τη

φυσική μας υπόσταση. Στο θάνατο του Χριστού οφείλουμε ακόμη

και την πρόσκαιρη ζωή μας. Το ψωμί που τρώμε είναι πληρωμένο

με το πληγωμένο σώμα Του. Το νερό που πίνομε πληρώθηκε με

το χυμένο αίμα Του. Κανένας άγιος ή αμαρτωλός δεν τρώει ποτέ

την καθημερινή του τροφή χωρίς να τρέφεται από το σώμα και το

αίμα του Χριστού. Ο σταυρός του Γολγοθά είναι αποτυπωμένος[635]

πάνω σε κάθε καρβέλι ψωμιού. Αντανακλάται στην κάθε πηγή του

νερού. ΄Ολα αυτά ο Χριστός τα δίδαξε με τα σύμβολα της μεγάλης

Του θυσίας. Το φως που απαυγάζει από τη Θεία Κοινωνία στο

υπερώο καθαγιάζει τις προμήθειες της καθημερινής μας ζωής. Το

οικογενειακό τραπέζι γίνεται η τράπεζα του Κυρίου, και το κάθε

γεύμα καθίσταται μια Θεία Ευχαριστία.

Και πόσο περισσότερο αληθεύουν τα λόγια του Χριστού για

την πνευματική μας υπόσταση. Εκείνος λέει: «΄Οστις τρώγει την

σάρκα Μου, και πίνει το αίμα Μου, έχει ζωήν αιώνιον.» Δεχόμε-

νοι τη ζωή που διαχέεται από το σταυρό του Γολγοθά, μπορούμε

να ζήσουμε τη ζωή της αγιότητας. Αυτή τη ζωή τη δεχόμαστε,

αποδεχόμενοι το λόγο Του και κάνοντας τα πράγματα που Εκε-

ίνος διέταξε. ΄Ετσι γινόμαστε ένα με Αυτόν. Λέει: «΄Οστις τρώγει

την σάρκα Μου, και πίνει το αίμα Μου, εν Εμοί μένει και Εγώ εν

αυτώ. Καθώς Με απέστειλεν ο ζων Πατήρ, και Εγώ ζω δια τον

Πατέρα, ούτω και όστις Με τρώγει, θέλει ζήσει και εκείνος δι” Ε-
μέ.» (Ιωάν. 6:54,56,57.) Αυτό το κείμενο έχει ιδιαίτερη εφαρμογή

στη Θεία Κοινωνία. Καθώς η πίστη ενατενίζει στη μεγάλη θυσία

του Κυρίου, η ψυχή παίρνει πνευματική δύναμη από κάθε Κοινωνία.

Η τελετή δημιουργεί μια ζωντανή επικοινωνία μέσω της οποίας ο

πιστός ενώνεται με το Χριστό και έτσι ενώνεται με τον Πατέρα. Κα-

τά μία ειδική έννοια δημιουργεί μια σχέση μεταξύ των εξαρτωμένων

ανθρωπίνων υπάρξεων και του Θεού.

Καθώς παίρνουμε τον άρτο και τον οίνο, σύμβολα του πληγω-

μένου σώματος και του χυμένου αίματος του Χριστού, με τη φαντα-
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σία μας συμμετέχουμε στην κοινωνία του ανωγείου. Μας φαίνεται

ότι περνούμε από τον κήπο πού έχει καθαγιαστεί με την αγωνία

Εκείνου ο οποίος σήκωσε τις αμαρτίες του κόσμου. Παρακολουθο-

ύμε τον αγώνα με τον οποίο επιτεύχθηκε η συμφιλίωσή μας με το

Θεό. Ο Χριστός διαγράφεται μεταξύ μας εσταυρωμένος.

Ενατενίζοντας στον εσταυρωμένο Λυτρωτή, κατανοούμε κα-

λύτερα το μέγεθος και τη σημασία της θυσίας που υπέστη η Μεγα-

λειότητα του Ουρανού. Το σχέδιο της σωτηρίας εκθειάζεται μπρο-

στά μας και η σκέψη του σταυρού ξυπνά ζωντανούς και ιερούς παλ-

μούς στην καρδιά μας. Στα χείλη μας και στην καρδιά μας ανεβαίνει

η δοξολογία προς το Θεό και τον Αρνίο επειδή η υπερηφάνεια και

η λατρεία του «εγώ» δεν ευδοκιμούν στην ψυχή που κρατά νωπές

στη μνήμη τις σκηνές του Γολγοθά. [636]

Εκείνος που ενατενίζει στην ασύγκριτη αγάπη του Σωτήρα, θα

ανυψωθεί κατά το πνεύμα, θα καθαριστεί στην καρδιά, θα μεταβλη-

θεί στο χαρακτήρα. Θα προχωρήσει και θα γίνει φως στον κόσμο,

αντανακλώντας μέχρι ενός σημείου αυτή τη μυστηριακή αγάπη. ΄Ο-

σο περισσότερο στρέφουμε το βλέμμα στο σταυρό του Χριστού,

τόσο περισσότερο θα ενστερνιστούμε τη γλώσσα του αποστόλου

που είπε: «Εις εμέ δε μη γένοιτο να καυχώμαι, ειμή εις τον σταυρόν

του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυ-

ρώθη ως προς εμέ, και εγώ ως προς τον κόσμον.» (Γαλ. 6:14.) [637]



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 73—«ΑΣ ΜΗ ΤΑΡΑΤΤΗΤΑΙ Η

ΚΑΡΑΙΑ ΣΑΣ»

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ιωάν. κεφ 14, 15, 17.

Βλέποντας τους μαθητές Του με θεϊκή αγάπη και με τρυφε-

ρότατη συμπάθεια, ο Χριστός είπε: «Τώρα εδοξάσθη ο Υιός του

ανθρώπου, και ο Θεός εδοξάσθη εν Αυτώ.» Ο Ιούδας είχε εγκα-

ταλείψει το ανώγειο και ο Ιησούς ήταν μόνος με τους έντεκα. Ε-

τοιμάζονταν να τους πει ότι σύντομα θα τους αποχωρίζονταν. Πριν

από αυτό όμως τόνισε το μεγάλο σκοπό της αποστολής Του. Αυ-

τό το σκοπό είχε πάντοτε μπροστά Του. Του προξενούσε χαρά η

σκέψη ότι όλη Του η ταπείνωση και τα πάθη θα δόξαζαν το όνο-

μα του Πατέρα. Σε αυτό έστρεψε πρώτα τις σκέψεις των μαθητών

Του.

Τότε απευθυνόμενος σε αυτούς με τη στοργική προσαγόρευ-

ση «Τεκνία,» τους είπε: «΄Ετι ολίγον είμαι μεθ” υμών. Θέλετε Με
ζητήσει και καθώς είπον πρός τους Ιουδαίους, ΄Οτι όπου, υπάγω

Εγώ, σεις δεν δύνασθε να έλθητε, και πρός εσάς λέγω τώρα.»

Οι μαθητές δεν ένοιωσαν χαρά όταν άκουσαν αυτό. Τους κα-

τέλαβεφόβος. Στριμώχθηκαν κοντά στο Σωτήρα. Ο Κύριός τους,

ο αγαπημένος τους Δάσκαλος και Φίλος ήταν για αυτούς πολυ-

τιμότερος και από την ίδια τη ζωή. Σε Αυτόν είχαν στραφεί για

βοήθεια στις δυσκολίες τους, για παρηγοριά στις θλίψεις και στις

απογοητεύσεις τους. Τώρα όμως θα άφηνε τη συντροφιά αυτή μόνη

της και ανήμπορη. ΄Ενα κακό προαίσθημα γέμισε τις καρδιές τους.

Αλλάλόγια που τους απηύθυνε ο Σωτήρας ήταν γεμάτα ελπίδα.

΄Ηξερε ότι ο εχθρός θα τους επιτίθονταν με δριμύτητα και ότι η

πανουργία του Σατανά σημειώνει μεγαλύτερη επιτυχία με εκείνους

που καταβάλλονται από τις δυσκολίες. Για αυτό έστρεψε την προ-

σοχή τους από «τα βλεπόμενα,» «εις τα μη βλεπόμενα.» (Β Κορ.

4:18.) Από τη γήινη εξορία έστρεψε τις σκέψεις τους στην ουράνια

κατοικία.

«Ας μη ταράττηται η καρδία σας,» τους είπε. «Πιστεύετε εις

τον Θεόν, και εις Εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός Μου
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είναι πολλά οικήματα ειδέ μη, ήθελον σας ειπεί υπάγω να σας ε- [638]

τοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν

έρχομαι, και θέλω σας παραλάβει πρός Εμαυτόν, δια να ήσθε και

σείς όπου είμαι Εγώ. Και όπου Εγώ υπάγω εξεύρετε.» «Για χάρη

σας ήρθα στον κόσμο. Για σας εργάζομαι. ΄Οταν θα φύγω, πάλι θα

εξακολουθώ να εργάζομαι με ζήλο για σας. ΄Ηρθα στον κόσμο να

αποκαλύψω τον εαυτό Μου, για να μπορέσετε εσείς να πιστέψε-

τε. Πηγαίνω στον Πατέρα για να συνεργαστώ μαζί Του για χάρη

σας.» Ο σκοπός της αναχώρησης του Χριστού ήταν αντίθετος από

ότι εκείνοι φοβόντουσαν. Δεν σήμαινε παντοτινόχωρισμό. Πήγαινε

να ετοιμάσει τόπο για αυτούς, για να μπορεί να έρθει πάλι και να

τους πάρει κοντά Του. Ενώ ο Κύριος θα οικοδομούσε οικήματα

για αυτούς, εκείνοι θα οικοδομούσαν χαρακτήρες κατά τη θεϊκή

ομοιότητα.

Οι μαθητές δεν είχαν συνέλθει ακόμη. Ο Θωμάς, πάντα ταραγ-

μένος από αμφιβολίες, είπε: «Κύριε, δεν εξεύρομεν που υπάγεις και

πως δυνάμεθα να εξεύρωμεν την οδόν· Λέγει πρός αυτόν ο Ιησούς,

Εγώ είμαι η οδός, και η αλήθεια και η ζωή ουδείς έρχεται πρός τον

Πατέρα, ειμή δι” Εμού εάν εγνωρίζετε Εμέ, και τον Πατέρα Μου
ηθέλετε γνωρίσει και από του νύν γνωρίζετε Αυτόν, και είδετε Αυ-

τόν.»

Δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι προς τον Ουρανό. Δεν μπορεί ο

καθένας να διαλέξει το δικό του δρόμο. Ο Χριστός είπε: «Εγώ είμαι

η οδός. . . . Ουδείς έρχεται πρός τον Πατέρα, ειμή δι” Εμού.» Α-
πό τότε που ακούστηκε το πρώτο ευαγγελικό κήρυγμα, όταν έγινε

στην Εδέμ η δήλωση ότι το σπέρμα της γυναίκας θα σύντριβε την

«κεφαλή του όφεως,» ο Χριστός υψώθηκε σαν οδός, αλήθεια, και

ζωή. Αυτός ήταν η οδός όταν ζούσε ο Αδάμ, όταν ο ΄Αβελ παρου-

σίασε στο Θεό το αίμα του σφαγμένου αρνιού που αντιπροσώπευε

το αίμα του Λυτρωτή. Ο Χριστός ήταν η οδός βάση της οποίας

σώθηκαν οι πατριάρχες και οι προφήτες. Είναι η μόνη οδός δια της

οποίας μπορούμε εμείς να έχουμε την είσοδο προς το Θεό.

Ο Χριστός είπε: «Εάν εγνωρίζετε Εμέ, και τον Πατέρα Μου

ηθέλετε γνωρίσει και από του νύν γνωρίζετε Αυτόν, και είδετε

Αυτόν.» Αλλά ούτε και τότε οι μαθητές μπόρεσαν να καταλάβουν.

Ο Φίλιππος φώναξε: «Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα, και αρκεί

εις ημάς.»
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Απορώντας ο Χριστός για τη βραδύνοια τους, ρώτησε με αλγει-

νή έκπληξη: «Τόσον καιρό είμαι μεθ” υμών, και δεν με εγνώρισας,
Φίλιππε·» «Είναι δυνατό να μη βλέπεις τον Πατέρα μέσα στα έργα

που κάνει με Εμένα· Δεν πιστεύεις ότι ήρθα να μαρτυρήσω για τον[639]

Πατέρα·» «Πως σύ λέγεις, δείξον εις ημάς τον Πατέρα·» » ΄Οστις

είδεν Εμέ, είδε τον Πατέρα» Ο Χριστός δεν έπαψε να είναι Θε-

ός όταν έγινε άνθρωπος. Αν και ταπεινώθηκε με την ενανθρώπισή

Του, διατήρησε όμως τη θεότητά Του. Μόνο ο Χριστός μπορούσε

να αντιπροσωπεύσει τον Πατέρα στην ανθρωπότητα.Αυτή την αν-

τιπροσώπευση οι μαθητές είχαν το προνόμιο να την παρατηρούν επί

τρία χρόνια.

«Πιστεύετέ Μοι ότι Εγώ είμαι εν τω Πατρί, και ο Πατήρ είναι

εν Εμοί ει δε μη, δια τα έργα αυτά πιστεύετέ Μοι.» Η πίστη τους

μπορούσε να επαναπαύεται ασφαλής πάνω στη μαρτυρία που Του

έδιναν τα έργα, έργα που κανείς άνθρωπος δεν έκανε ποτέ μονάχος

ή πρόκειται ποτέ να κάνει. Τα έργα του Χριστού μαρτυρούσαν τη

θεότητά Του. Μέσω του Χριστού είχε αποκαλυφθεί ο Πατέρας.

Αν οι μαθητές πίστευαν στη ζωτική σχέση μεταξύ Πατέρα και

Υιού, η πίστη τους δεν θα τους εγκατέλειπε την ώρα που θα αν-

τιμετώπιζαν τα πάθη και το θάνατο του Χριστού για να σώσει ένα

κόσμο που χάνονταν. Ο Χριστός προσπαθούσε να τους οδηγήσει

από το χαμηλό επίπεδο της πίστης τους στην πείρα που μπορο-

ύσαν να αποκτήσουν αν πράγματι κατανοούσαν ότι Αυτός ήταν

«ο Θεός εν σαρκί.» ΄Ηθελε να δουν ότι η πίστη τους έπρεπε να

τους ανεβάσει ψηλά στο Θεό και εκεί να αγκυροβολήσει. Με πόσο

ζήλο και με πόση επιμονή ο σπλαχνικός Σωτήρας προσπαθούσε να

προετοιμάσει τους μαθητές Του για την καταιγίδα των πειρασμών

που θα ξεσπούσε σε λίγο επάνω τους. ΄Ηθελε να τους καταστήσει

«κεκρυμμένους» μαζί Του στο Θεό.

Καθώς ο Χριστός πρόφερε αυτά τα λόγια, η δόξα του Θεού

έλαμψε στο πρόσωπό Του και όλοι οι παρόντες αισθάνθηκαν ένα

ιερό δέος καθώς άκουγαν με εκστατική προσοχή τα λόγια Του.

Οι καρδιές τους προσελκύονταν με σταθερότερα σε Αυτόν. Κα-

θώς αυτοί προσελκύστηκαν στο Χριστό με μεγαλύτερη αγάπη, προ-

σελκύστηκαν επίσης και ο ένας προς τον άλλον. Αισθάνθηκαν ότι

βρέθηκαν πολύ κοντά στον Ουρανό και ότι τα λόγια που άκουγαν

ήταν ένα μήνυμα για αυτούς από τον Ουράνιο Πατέρα.
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Ο Χριστός συνέχισε: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πι-

στεύει εις Εμέ, τα έργα τα οποία κάμνω, και εκείνος θέλει κάμει.»

Ο Σωτήρας αγωνιούσε να κατανοήσουν οι μαθητές για ποιό σκοπό

η θεότητά Του συνταυτίστηκε με την ανθρωπότητα. ΄Ηρθε στον

κόσμο να φανερώσει τη δόξα του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να μπο-

ρέσει να ανυψωθεί με την επανορθωτική της δύναμη. Ο Θεός φανε- [640]

ρώθηκε με Αυτόν για να μπορέσει να φανερωθεί μετά σε εκείνους.

Ο Ιησούς δεν αποκάλυψε ιδιότητες ούτε εξάσκησε δυνάμεις που

ήταν απρόσιτες στους ανθρώπους, αν στερέωναν την πίστη τους

σε Αυτόν. ΄Ολοι οι οπαδοί Του πρέπει να κατέχουν την τέλεια

ανθρώπινη φύση Του, αν θέλουν να υποταχθούν στο Θεό όπως

Εκείνος υποτάχθηκε.

«Και μεγαλύτερα τούτων θέλετε κάμει διότι Εγώ υπάγω πρός

τον Πατέρα Μου.» Ο Χριστός δεν εννοούσε με αυτό ότι το έργο

των μαθητών Του θα είχε ανώτερο χαρακτήρα από το δικό Του

έργο, αλλά ότι θα ήταν πιο εκτεταμένο. Δεν αναφέρθηκε απλώς σε

θαυματουργικά έργα, αλλά σε όλα εκείνα που θα πραγματοποιούντο

με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.

Μετά την ανάληψη του Κυρίου οι μαθητές κατάλαβαν την εκ-

πλήρωση των υποσχέσεών Του. Οι σκηνές της σταύρωσης, της

ανάστασης και της ανάληψης τους έγιναν μια ζωντανή πραγμα-

τικότητα. Είδαν ότι οι προφητείες είχαν εκπληρωθεί κατά γράμ-

μα. Ερεύνησαν τη Γραφή και αποδέχθηκαν τις διδασκαλίες της με

μια πίστη και βεβαίωση, άγνωστες μέχρι τότε. ΄Ηξεραν ότι ο θείος

Δάσκαλος ήταν όλα αυτά ακριβώς που είχε δηλώσει ότι ήταν. Κα-

θώς διηγούνταν τις εμπειρίες τους και υμνούσαν το Θεό, οι καρδιές

των ανθρώπων μαλάκωναν και υποτάσσονταν. Τα πλήθη πίστευαν

στο Χριστό.

Η υπόσχεση του Σωτήρα στους μαθητές Του ήταν μια υπόσχε-

ση στην εκκλησία Του μέχρι τον έσχατο καιρό. Το θαυμάσιο σχέδιο

του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων δεν ήταν να καταλήξει σε

ασήμαντα αποτελέσματα. ΄Ολοι όσοι θα πάνε να εργαστούν, εμπι-

στευόμενοι όχι μόνο τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι, αλλά και τι

μπορεί να κάνει ο Θεός με αυτούς, θα διαπιστώσουν ασφαλώς την

εκπλήρωση της υπόσχεσής Του. Ο Χριστός δήλωσε: «Μεγαλύτερα

τούτων θέλετε κάμει διότι Εγώ υπάγω πρός τον Πατέρα Μου.»

Μέχρι τότε οι μαθητές δεν γνώριζαν τις ανεξάντλητες πηγές και

τη δύναμή του Σωτήρα. Τους είπε: «΄Εως τώρα δεν ητήσατε ουδέν
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εν τω ονόματί Μου.» (Ιωάν. 16:24.) Τους εξήγησε ότι το μυστικό

της επιτυχίας τους ήταν να ζητήσουν δύναμη και χάρη στο όνο-

μά Του. Αυτός θα παρουσιάζονταν στον Πατέρα για να υποβάλει

την παράκλησή Του για αυτούς. Την προσευχή του ταπεινού ικέτη

την παρουσιάζει σαν δική Του επιθυμία για χάρη αυτήςτης ψυχής.

Κάθε ειλικρινής προσευχή εισακούεται στον Ουρανό. Μπορεί να

μη εκφράζεται με ευγλωττία, αλλά όταν κανείς προσεύχεται με την[641]

καρδιά του, η προσευχή θα ανεβεί στο αγιαστήριο όπου διακονεί

ο Ιησούς. Αυτός θα την παρουσιάσει στον Πατέρα, απαλλαγμένη

από τραυλές και αδέξιες λέξεις, ωραία και ευωδιαστή με το θυμίαμα

της τελειότητάς Του.

Το μονοπάτι της ειλικρίνειας και ακεραιότητας δεν είναι ανεμ-

πόδιστο, αλλά σε κάθε εμπόδιο πρέπει να διακρίνουμε μια κλήση

για προσευχή. Δεν υπάρχει καμιά ζωντανή ύπαρξη που να κατέχει

δύναμη την οποία δεν έλαβε από το Θεό. Η πηγή από την οποία

προέρχεται αυτή η δύναμη είναι διαθέσιμη και για την πιο αδύναμη

ανθρώπινη ύπαρξη. Ο Ιησούς είπε: «΄Οτι αν ζητήσητε εν τω ονόματί

Μου, θέλω κάμει τούτο, δια να δοξασθή ο Πατήρ εν τω Υιώ. Εάν

ζητήσητέ τι εν τω ονόματί Μου, Εγώ θέλω κάμει αυτό.»

«Εν τω ονόματί Μου » έτσι ζήτησε ο Χριστός από τους μαθητές

Του να προσεύχονται. Στο όνομα του Χριστού πρέπει να παρουσι-

άζονται οι οπαδοί Του ενώπιον του Θεού. Η αξία της θυσίας που

έγινε για αυτούς τους καθιστά άξιους στα μάτια του Κυρίου. Η

καταλογιζόμενη δικαιοσύνη του Χριστού τους παρουσιάζει πολύτι-

μους επειδή χάριν του Χριστού ο Θεός συγχωρεί εκείνους που Τον

σέβονται. Δεν βλέπει σε αυτούς την αχρειότητα του αμαρτωλού.

Σε αυτούς αναγνωρίζει την ομοιότητα του Υιού Του τον οποίο

πιστεύουν.

Ο Κύριος απογοητεύεται όταν ο λαός Του υποβιβάζει την αξία

του. Επιθυμεί οι εκλεκτοί κληρονόμοι Του να εκτιμούν τον εαυτό

τους σύμφωνα με την τιμή με την οποία Εκείνος εκτίμησε. Ο Θε-

ός τους ήθελε αλλιώς δεν θα έστελνε τον Υιό Του σε μια τόσο

«ακριβή» αποστολή για να τους εξαγοράσει. Θέλει να τους χρησι-

μοποιήσει και ευχαριστείται όταν αυτοί Του υποβάλλουν απαιτητι-

κότερα αιτήματα προκειμένου να δοξάσουν το όνομά Του. Πρέπει

να περιμένουν μεγάλα πράγματα αν έχουν πίστη στις υποσχέσεις

Του.
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Αλλά το να προσευχή κάποιου στο όνομα του Χριστού έχει

μεγάλη σημασία. Σημαίνει ότι πρέπει να δεχτούμε το χαρακτήρα

Του, να φανερώνουμε το Πνεύμα Του και να μιμούμαστε τα έργα

Του. Η υπόσχεση του Σωτήρα δόθηκε υπό όρους. «Εάν Με αγα-

πάτε, τας εντολάς Μου φυλάξατε,» είπε. Σώζει τους ανθρώπους

όχι μέσα στις αμαρτίες τους, αλλά τους βγάζει από τις αμαρτίες

τους και εκείνοι που Τον αγαπούν, θα δείξουν την αγάπη τους με

την υπακοή.

Κάθε πραγματική υπακοή πηγάζει από την καρδιά. Ο Χριστός

εργάζονταν με την καρδιά Του. Αν εμείς συναινούμε σε αυτό, Εκε-

ίνος θα συνταυτίσει τον Εαυτό Του τόσο με τις σκέψεις και με τους [642]

σκοπούς μας. ΄Ετσι, θα συνυφάνει τις καρδιές και τις διάνοιές μας

με την ομοιότητα του θελήματος Του, ώστε ενώ υπακούμε σε Αυ-

τόν, ουσιαστικά να εκτελούμε τις δικές μας διαθέσεις. Η θέληση,

εκλεπτυσμένη και καθαγιασμένη, θα βρίσκει τη μεγαλύτερη ευχα-

ρίστηση να Τον υπηρετεί. Αν γνωρίζουμε το Θεό σαν προνόμιό να

Τον γνωρίζουμε, η ζωή μας θα καταστεί ζωή συνεχούς υπακοής.

Εκτιμώντας το χαρακτήρα του Χριστού και επικοινωνώντας με το

Θεό, η αμαρτία μας θα γίνει μισητή.

΄Οπως ο Χριστός τήρησε το νόμο ως άνθρωπος, το ίδιο μπορο-

ύμε να κάνουμε και εμείς αν στηριχτούμε στον Παντοδύναμο για

δύναμη. Δεν πρέπει να εναποθέσουμε την ευθύνη του καθήκοντος

μας στους άλλους και να περιμένομε από αυτούς να μας πουν τι

πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να εξαρτηθούμε για συμβουλές

από τους ανθρώπους. Ο Κύριος θα μας διδάξει το καθήκον μας με

την ίδια προθυμία που θα διδάξει οποιονδήποτε άλλον. Αν έρθουμε

σε Αυτόν με πίστη, θα μας μιλήσει προσωπικά για τα μυστήριά Του.

Οι καρδιές μας συχνά θα φλογίζονται μέσα μας, καθώς Εκείνος

πλησιάζει για να επικοινωνήσει μαζί μας όπως έκανε με τον Ενώχ.

Εκείνοι που αποφασίζουν να μη κάνουν με κανένα τρόπο τίποτε

που να δυσαρεστήσει το Θεό, όταν παρουσιάσουν την περίπτωσή

τους σε Αυτόν θα ξέρουν ακριβώς ποιά πορεία να ακολουθήσουν.

Θα λάβουν όχι μόνο σοφία, αλλά και δύναμη. ΄Οπως ο Χριστός υ-

ποσχέθηκε, θα τους χορηγηθεί δύναμη για υπακοή και υπηρεσία.

΄Ολα όσα δόθηκαν στο Χριστότα «πάντα» δηλαδή που χρειάζονταν

για την προμήθεια των αναγκών του αμαρτωλού ανθρώπουδόθη-

καν σε Αυτόν σαν επίκεφαλή και αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας.

«Και ότι αν ζητώμεν, λαμβάνομεν παρ” Αυτού, διότι φυλάττομεν
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τας εντολάς Αυτού, και πράττομεν τα αρεστά ενώπιον Αυτού.» (Α”
Ιωάν. 3:22.)

Πριν ο Χριστός προσφέρει τον Εαυτό Του ως εξιλαστικό θύμα,

επεδίωξε να προσφέρει στους οπαδούς Του το σπουδαιότερο και

τελειότερο δώρο, ένα δώρο που θα έκανε προσιτές τις απεριόριστες

πηγές της χάρης. Είπε: «Και Εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα,

και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, δια να μείνη μεθ” υμών
εις τον αιώνα, το Πνεύμα της αλήθειας, το οποίον ο κόσμος δεν

δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό σείς

όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μεθ” υμών, και εν υμίν θέλει
είσθαι. Δεν θέλω σας αφίσει ορφανούς έρχομαι πρός εσάς.»

Το Πνεύμα αυτό προϋπήρχε στον κόσμο. Από την αρχή του έρ-

γου της απολύτρωσης ενεργούσε στις καρδιές των ανθρώπων. Αλ-[643]

λά ΄Οσο ο Χριστός ήταν στη Γή, οι μαθητές δεν επιθυμούσαν άλλο

βοηθό. Μόνο όταν στερούνταν την παρουσία Του και αισθάνονταν

την ανάγκη του Πνεύματος, Αυτό θα έρχονταν.

Το ΄Αγιο Πνεύμα είναι ο αντιπρόσωπος του Χριστού, αλλά α-

πεκδυόμενο από την ανθρώπινη προσωπικότητα και ανεξάρτητο από

αυτή. Εμποδισμένος από την ανθρώπινη φύση, ο Χριστός δεν μπο-

ρούσε να βρίσκεται πανταχού παρών. Από αυτή την άποψη ήταν για

το συμφέρον τους που θα πήγαινε στον Πατέρα και θα έστελνε το

Πνεύμα σαν διάδοχό Του στη Γή. ΄Εκτοτε κανείς δεν θα ήταν προ-

νομιούχος για το που βρίσκονταν ή για την προσωπική του επαφή

με το Χριστό. Μέσω του Πνεύματος ο Χριστός θα ήταν προσιτός

σε όλους. Με αυτή την έννοια θα βρίσκονταν πιο κοντά σε αυτούς

παρά αν δεν ανέβαινε στον Ουρανό.

«Ο αγαπών Με θέλει αγαπηθή υπό του Πατρός Μου και Εγώ

θέλω αγαπήσει αυτόν, και θέλω φανερώσει Εμαυτόν εις αυτόν »

Ο Ιησούς διάβαζε το μέλλον των μαθητών Του. Είδε τον ένα να

οδηγείται στο ικρίωμα, τον άλλο στο σταυρό, τον άλλον στην εξο-

ρία ανάμεσα στα άγρια βράχια της θάλασσας και τους άλλους να

διώκονται και να θανατώνονται. Τους ενθάρρυνε με την υπόσχεση

ότι σε κάθε τους δοκιμασία Αυτός θα ήταν μαζί τους. Η υπόσχεση

αυτή εξακολουθεί να έχει το ίδιο κύρος. Ο Κύριος γνωρίζει όλα

όσα αφορούν τους πιστούς Του υπηρέτες, οι οποίοι για χάρη Του

φθίνουν στις φυλακές ή ζουν εκτοπισμένοι σε ερημικά νησιά. Τους

παρηγορεί με την παρουσία Του. ΄Οταν χάριν της αλήθειας ο πιστός

βρίσκεται στο εδώλιο ανίερων δικαστηρίων, ο Χριστός είναι δίπλα
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Του. ΄Ολες οι μομφές που πέφτουν επάνω του, πέφτουν επάνω στο

Χριστό. Ο Χριστός καταδικάζεται και πάλι στην περίπτωση των

μαθητών Του. ΄Οταν ένας κλείνεται στους τοίχους της φυλακής,

ο Χριστός με την αγάπη Του χαροποιεί εκείνη την καρδιά. ΄Οταν

κάποιος οδηγείται στο θάνατο για χάρη Του, ο Χριστός λέει: «Ε-

γώ είμαι . . . ζών, και έγεινα νεκρός και ιδού, είμαι ζών εις τους

αιώνας των αιώνων και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου.»

(Αποκ. 1:17, 18.) Η ζωή που θυσιάζεται για Μένα φυλάγεται για

την αιώνια δόξα.

Σ” όλες τις εποχές, σε όλα τα μέρη, σε όλες τις λύπες και σε
όλες τις θλίψεις, όταν τα πάντα φαίνονται σκοτεινά και το μέλλον

αβέβαιο, όταν αισθανόμαστε ανήμποροι και μόνοι, τότε στέλλεται

ο Παράκλητος σαν απάντηση της πιστής προσευχής. Μπορεί οι

περιστάσεις να μας χωρίζουν από κάθε επίγειο φίλο. Καμιά όμως

περίσταση, καμιά απόσταση δεν μπορεί να μας χωρίσει από τον [644]

ουράνιο Παράκλητο. ΄Οπου και αν είμαστε, όπου και αν πάμε, Αυτός

είναι πάντα στα δεξιά μας για να μας στηρίξει, να μας ενισχύσει, να

μας ανυψώσει και να μας χαροποιήσει.

Οι μαθητές ακόμη και τότε δεν μπορούσαν να καταλάβουν την

πνευματική έννοια των λόγων του Χριστού και Εκείνος τους ε-

ξήγησε πάλι τι εννοούσε. Τους είπε ότι με το ΄Αγιο Πνεύμα θα

φανερωνόταν σε αυτούς. «Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το ΄Αγιον,

το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί Μου, Εκείνος θέλει

σας διδάξει πάντα.» Δεν θα πείτε πια: δεν μπορώ να καταλάβω, ο-

ύτε θα βλέπετε «αινιγματωδώς ως δια κατόπτρου.» Θα μπορέσετε

«να καταλάβητε μετά πάντων των αγίων, τι το πλάτος και μήκος,

και βάθος και ύψος και να γνωρίσητε την αγάπην του Χριστού, την

υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσιν.» (Εφες. 3:18, 19.)

Οι μαθητές έπρεπε να δώσουν τη μαρτυρία τους για τη ζωή και

το έργο του Χριστού. Με τα δικά τους λόγια Εκείνος θα μιλο-

ύσε σε όλους τους ανθρώπους της Γής. Με την ταπείνωση και το

θάνατο του Χριστού θα περνούσαν από μια μεγάλη δοκιμασία και

απογοήτευση. Μετά από αυτή την εμπειρία να καταστεί ο λόγος

τους ακριβής, ο Ιησούς υποσχέθηκε: «Ο Παράκλητος . . θέλει σας

διδάξει πάντα, και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον πρός ε-

σάς.»

«΄Ετι πολλά έχω να είπω πρός εσάς,» συνέχισε ο Χριστός, «δεν

δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά όταν δε έλθη Εκείνος, το
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Πνεύμα της αλήθειας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν

διότι δεν θέλει λαλήσει αφ” Εαυτού, αλλά όσα αν ακούση θέλει
λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θέλει δο-

ξάσει Εμέ, διότι εκ του Εμού θέλει λάβει, και αναγγείλει πρός ε-

σάς.» Ο Ιησούς είχε παρουσιάσει στους μαθητές Του μια πλούσια

πτυχή της αλήθειας. Αλλά για αυτούς ήταν πολύ δύσκολο να ξεχω-

ρίσουν τα μαθήματά Του από τις παραδόσεις και τα αποφθέγματα

των γραμματέων και Φαρισαίων. Είχαν διδαχθεί να παραδέχονται

τις διδασκαλίες των ραβίνων σαν φωνή του Θεού και αυτό επηρέα-

ζε ακόμη τη σκέψη τους και κατεύθυνε τα αισθήματά τους. Γήινες

ιδέες, πρόσκαιρα πράγματα εξακολουθούσαν να κατέχουν σημαν-

τική θέση στο νου τους. Δεν καταλάβαιναν την πνευματική φύση

της βασιλείας του Χριστού, αν και τους την είχε εξηγήσει πολλές

φορές. Δεν καταλάβαιναν την αξία των Γραφών όπως την παρου-

σίαζε ο Χριστός. Πολλά από τα μαθήματα φαίνονταν ότι πήγαιναν

σχεδόν χαμένα για αυτούς. Ο Ιησούς είδε ότι δεν μπορούσαν να

συλλάβουν την πραγματική έννοια των λόγων Του. Συμπονε τι-[645]

κά τους υποσχέθηκε ότι το ΄Αγιο Πνεύμα θα τους υπενθύμιζε όσα

Εκείνος τους είπε. Πολλά πράγματα δεν τα είπε γιατί οι μαθητές

δεν θα τα καταλάβαιναν. Αυτά επίσης θα τους τα αποκάλυπτε το

Πνεύμα. Αυτό θα αφύπνιζε την αντίληψή τους για να μπορέσουν

να εκτιμήσουν τα ουράνια πράγματα. Ο Ιησούς τους είπε. «΄Οταν

δε έλθη Εκείνος, το Πνεύμα της αλήθειας, θέλει σας οδηγήσει εις

πάσαν αλήθειαν.»

Ο Παράκλητος ονομάζεται «το Πνεύμα της αλήθειας.» Το έργο

Του είναι να ερμηνεύει και να υπερασπίζεται την αλήθεια. Πρώτα

κατοικεί στην καρδιά σαν Πνεύμα της αλήθειας και έτσι γίνεται ο

Παράκλητος. Υπάρχει ανακούφιση και ειρήνη στην αλήθεια, αλλά

καμιά πραγματική ειρήνη ή ανακούφιση δεν μπορεί να βρεθεί στην

πλάνη. Με ψευδείς θεωρίες και παραδόσεις, ο Σατανάς επιβάλλεται

στο νου. Με το να οδηγεί τους ανθρώπους σε κανόνες που δεν αν-

ταποκρίνονται στην πραγματικότητα, παραμορφώνει το χαρακτήρα.

Μέσα από τη Γραφή, το ΄Αγιο Πνεύμα μιλάει στη διάνοια και εντυ-

πώνει την αλήθεια στην καρδιά. ΄Ετσι, αποκαλύπτει την πλάνη και

την αποβάλλει από την ψυχή. Με το Πνεύμα της αλήθειας το οποίο

ενεργεί μέσω του λόγου του Θεού, ο Χριστός καθυποτάσσει τον

εκλεκτό λαό Του στον Εαυτό Του.
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Περιγράφοντας στους μαθητές Του το έργο του Αγίου Πνεύμα-

τος, ο Ιησούς επεδίωξε να τους εμπνεύσει τη χαρά και την ελπίδα

που ενέπνευσαν τη δική Του καρδιά. ΄Εχαιρε για την περίσσια βο-

ήθεια που προμήθεψε την εκκλησία Του. Το ΄Αγιο Πνεύμα είναι το

υπέρτατο δώρο που μπορούσε να ζητήσει από τον Πατέρα για την

ανύψωση του λαού Του. Το Πνεύμα δόθηκε σαν μια αναγεννητική

δύναμη χωρίς την οποία η θυσία του Χριστού δεν θα είχε αξία. Η

δύναμη του κακού είχε ριζώσει επί αιώνες βαθιά και η υποταγή των

ανθρώπων στη σατανική δουλεία ήταν καταπληκτική. Θα μπορούσε

κανείς να αντισταθεί και να νικήσει την αμαρτία μόνο με την κρα-

ταιά επέμβαση του τρίτου προσώπου της τριαδικής Θεότητας. Θα

έρχονταν με απεριόριστη δύναμη, με πληρότητα της θεϊκής ισχύος.

Το ΄Αγιο Πνεύμα καθιστά αποτελεσματικά όσα σκέφτηκε ο Λυτρω-

τής του κόσμου. Το ΄Αγιο Πνεύμα είναι που εξαγνίζει την καρδιά.

Ο πιστός γίνεται μέτοχος θείας φύσηςδια μέσου του Πνεύματος. Ο

Χριστός έδωσε στο Πνεύμα Του μιαθεϊκή δύναμη για να νικήσει

τις έμφυτες και επίκτητες τάσεις προς το κακό και να αποτυπώσει

το δικό Του χαρακτήρα πάνω στην εκκλησία Του. [646]

Για το Πνεύμα ο Ιησούς είπε: «Εκείνος θέλει δοξάσει Εμέ » Ο

Σωτήρας ήρθε για να δοξάσει τον Πατέρα με την εκδήλωση της

αγάπης Του. ΄Ετσι και το Πνεύμα θα δόξαζε το Χριστό αποκα-

λύπτοντας τη χάρη Του στον κόσμο. Η ίδια η εικόνα του Θεού

πρέπει να αναπαραχθεί στην ανθρωπότητα Η τιμή του Θεού, η τιμή

του Χριστού, παίζει ενεργό ρόλο στην τελειότητα του χαρακτήρα

του λαού Του.

«Και ελθών Εκείνος [το Πνεύμα της αλήθειας] θέλει ελέγξει

τον κόσμον περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης, και περί κρίσεως.» Το

κήρυγμα του λόγου δεν θα ωφελήσει χωρίς τη συνεχή παρουσία

και τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο μόνος απο-

τελεσματικός δάσκαλος της θείας αλήθειας. Μόνο όταν η αλήθεια

συνοδεύεται από το ΄Αγιο Πνεύμα στην καρδιά, θα αφυπνίσει τη

συνείδηση και θα μεταβάλει τη ζωή. Μπορεί κανείς να έχει την ικα-

νότητα να παρουσιάζει το γράμμα του λόγου του Θεού, μπορεί να

είναι εξοικειωμένος με όλες τις εντολές και τις υποσχέσεις του. Αν

όμως το ΄Αγιο Πνεύμα δεν φέρνει την αλήθεια στην καρδιά, καμιά

ψυχή δεν θα πέσει πάνω στο Βράχο για να συντριβεί. Καμιά μόρ-

φωση όσο πλατιά και αν είναι, κανένα πλεονέκτημα όσο μεγάλοκαι

αν είναι, δεν μπορούν να καταστήσουν κάποιον κανάλι φωτός χωρίς
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τη συνεργασία του Πνεύματος του Θεού. Η σπορά του Ευαγγελίου

δεν θα έχει επιτυχία, αν ο ευαγγελικός σπόρος δεν ζωογονηθεί με

τη δροσιά του Ουρανού. Πριν γραφτεί κανένα βιβλίο της Καινής

Διαθήκης, πριν γίνει κανένα κήρυγμα του Ευαγγελίου μετά την α-

νάληψη του Χριστού, το ΄Αγιο Πνεύμα είχε επέλθει πάνω στους

προσευχόμενους αποστόλους. Τότε η μαρτυρία των εχθρών τους

ήταν: «Εγεμίσατε την Ιερουσαλήμ από της διδαχής σας.» (Πράξ.

5:28.)

Ο Χριστός υποσχέθηκε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος στην

εκκλησία Του. Η υπόσχεσή Του ανήκει τόσο σε μας όσο και στους

πρώτους αποστόλους. Αλλά, όπως κάθε άλλη υπόσχεση, δίνεται και

αυτή υπό όρους. Υπάρχουν πολλοί που ομολογούν ότι πιστεύουν

στις υποσχέσεις του Κυρίου. Μιλούν περί του Χριστού και περί

του Αγίου Πνεύματος, αλλά αυτό δεν ωφελεί. Δεν παραχωρούν

την ψυχή για να υποστεί τον έλεγχο και να καθοδηγηθεί από τις

θεϊκές δυνάμεις. Δεν μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε το ΄Αγιο

Πνεύμα. Το ΄Αγιο Πνεύμα πρέπει να χρησιμοποιήσει εμάς. Μέσω

του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός εργάζεται για το λαό Του «το θέλειν

και το ενεργείν κατά την ευδοκίαν Αυτού.» (Φιλ. 2:13.) Πολλοί

όμως δεν θέλουν να υποταχθούν σε Αυτό. Θέλουν να φέρονται

ανεξάρτητα. Για αυτό και δεν λαβαίνουν το ουράνιο χάρισμα. Το[647]

Πνεύμα χορηγείται μόνο σε εκείνους που περιμένουν ταπεινά και

αποβλέπουν στην καθοδήγηση και στη χάρη του Θεού. Η δύναμη

του Θεού περιμένει να την αναζητήσουν και να την αποδεχτούν οι

άνθρωποι. ΄Οταν αυτή η ευλογία ζητηθεί με πίστη, συναποκομίσει

και όλες τις άλλες ευλογίες. Δίνεται «κατά τον πλούτον της χάριτος

του Χριστού» και Αυτός είναι έτοιμος να εφοδιάσει κάθε ψυχή

σύμφωνα με τη χωρητική της ικανότητα.

Στην συνομιλία Του με τους μαθητές, ο Ιησούς δεν έκανε κα-

νένα θλιβερό υπαινιγμό για τα πάθη και το θάνατό Του. Το τε-

λευταίο Του κληροδότημα ς” αυτούς ήταν κληροδότημα ειρήνης.
«Ειρήνην αφίνω εις εσάς, ειρήνην την Εμήν δίδω εις εσάς ουχί κα-

θώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω Εγώ. Ας μη ταράττηται η καρδία σας,

μηδέ ας δειλιά. »

Πριν φύγουν από το ανώγειο, ο Ιησούς έκανε την αρχή ψάλ-

λοντας έναν ύμνο δοξολογίας μαζί με τους μαθητές Του. Η φωνή

Του ακούγονταν όχι με θλιβερούς πένθιμους τόνους, αλλά με τις

χαρούμενες νότες του πασχαλινού ύμνου:
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«Αινείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη

Δοξολογείτε Αυτόν πάντες οι λαοί

Διότι το έλεος Αυτού είναι μέγα εφ” ημάς-
Και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα.

Αλληλούια.»

(Ψαλμ. 117.)

Μετά τον ύμνο βγήκαν έξω. Διασχίζοντας τους δρόμουςγε-

μάτους κόσμο, πέρασαν έξω από την πύλη της πόλης προς το ΄Ο-

ρος των Ελαιών. Προχωρούσαν αργά, ο καθένας βυθισμένος στις

σκέψεις του. Καθώς πλησίαζαν στο όρος, ο Ιησούς είπε βαθιά συγ-

κινημένος: «Πάντες υμείς θέλετε σκανδαλισθή εν Εμοί την νύκτα

ταύτην διότι είναι γεγραμμένον, «Θέλω πατάξει τον ποιμένα, και

θέλουσι διασκορπισθή τα πρόβατα της ποίμνης.» (Ματθ. 26:31.)

Οι μαθητές άκουγαν λυπημένοι και παραξενεμένοι. Θυμήθηκαν πως

στη συναγωγή της Καπερναούμ, όταν ο Χριστός αναφέρθηκε στον

Εαυτό Του σαν τον ΄Αρτο της Ζωής, πολλοί είχαν σκανδαλιστεί

και Τον είχαν εγκαταλείψει. Οι δώδεκα όμως παρέμειναν πιστοί.

Μιλώντας για λογαριασμό των αδελφών του, ο Πέτρος είχε στην

περίπτωση εκείνη ομολογήσει την αφοσίωσή του στο Χριστό. Τότε,

ο Σωτήρας είχε πει: «Δεν έκλεξα Εγώ εσάς τους δώδεκα, και είς α-

πό σας είναι διάβολος·» (Ιωάν. 6:70.) Στο υπερώο είπε ότι ένας από

τους δώδεκα θα Τον πρόδιδε και ότι ο Πέτρος θα Τον αρνούταν. [648]

Τώρα όμως τα λόγια Του συμπεριλαμβάνονταν όλοι.

Τώρα η φωνή του Πέτρου ακούστηκε σε ύφος έντονης διαμαρ-

τυρίας: «Και εάν πάντες σκανδαλισθώσιν, εγώ όμως ουχί.» Στο

ανώγειο είχε δηλώσει: «Την ψυχήν μου θέλω βάλει υπέρ Σού.» Ο

Ιησούς τον είχε προειδοποιήσει ότι εκείνη τη νύχτα θα αρνούταν το

Σωτήρα του. Τώρα ο Χριστός επανέλαβε την προειδοποίηση: «Α-

ληθώς σοι λέγω, ότι σήμερον, την νύκτα ταύτην, πρίν ο αλέκτωρ

φωνάξη δίς, τρίς θέλεις Με απαρνηθή.» Ο Πέτρος «έτι μάλλον έλε-

γεν, Εάν γίνη χρεία να συναποθάνω μετά Σού, δεν θέλω Σε α-

παρνηθή. Οσαύτως δε και πάντες έλεγον.» (Μάρκ. 14:29, 30, 31.)

Η μεγάλη εμπιστοσύνη που είχαν στον εαυτό τους, τους έκανε να

αγνοήσουν τις επανειλημμένες δηλώσεις Εκείνου ο οποίος γνώριζε

τα πάντα. ΄Ηταν ανέτοιμοι για τη δοκιμασία. ΄Οταν θα τους κυρίευε

ο πειρασμός, τότε θα καταλάβαιναν την αδυναμία τους.
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΄Οταν ο Πέτρος είπε ότι θα ακολουθούσε τον Κύριό Του στη

φυλακή και στο θάνατο, είχε πλήρη συναίσθηση των λόγων του.

Δεν είχε όμως συναίσθηση του εαυτού του. Κρυμμένα στην καρ-

διά του υπήρχαν μερικά πονηρά στοιχεία που οι περιστάσεις θα

τα έφερναν στο φώς. Αν δεν συνειδητοποιούσε τον κίνδυνο που

διέτρεχε, αυτά τα στοιχεία θα τον οδηγούσαν στην αιώνια κατα-

στροφή. Ο Σωτήρας έβλεπε μέσα του μια εγωκεντρική αγάπη και

αυτοπεποίθηση που θα ξεπερνούσε και αυτή ακόμη την αγάπη του

για το Χριστό. Στην εμπειρία της ζωής του είχαν αποκαλυφθεί

πολλές αδυναμίες, αμαρτίες που δεν είχαν απονεκρωθεί, πνευμα-

τική επιπολαιότητα, ακαθαγίαστος χαρακτήρας, απερισκεψία στην

αντιμετώπιση των πειρασμών. Η σοβαρή προειδοποίηση του Χρι-

στού ήταν μια κλήση για ενδοσκόπηση. Ο Πέτρος είχε ανάγκη να

αποβάλει την εμπιστοσύνη που είχε στον εαυτό του και να απο-

κτή-σει βαθύτερη πίστη στο Χριστό. Αν με ταπεινοφροσύνη είχε

δεχτεί την προειδοποίηση, θα είχε παρακαλέσει τον Ποιμένα του

μικρού ποιμνίου να φυλάξει τα πρόβατά Του. ΄Οταν στη θάλασσα

της Γαλιλαίας κινδύνευε να βυθιστεί, φώναξε: «Κύριε σώσον με.»

(Ματθ. 14:30.) Τότε ο Χριστός είχε τείνει το χέρι Του για να πι-

άσει το δικό του χέρι. ΄Ετσι και τώρα αν είχε φωνάξει στον Ιησού:

«Σώσε με από τον εαυτό μου», θα είχε φυλαχτεί. Αλλά ο Πέτρος

αισθάνονταν ότι ο Χριστός δεν του είχε εμπιστοσύνη και αυτό του

φάνηκε σκληρό. ΄Ηδη ένοιωθε ότι είχε προσβληθεί και στράφηκε

με μεγαλύτερη επιμονή στην αυτοπεποίθησή του.[649]

Ο Ιησούς έβλεπε με συμπάθεια τους μαθητές Του. Δεν μπο-

ρούσε να τους σώσει από τη δοκιμασία, αλλά ούτε και τους άφησε

χωρίς παρηγοριά. Τους διαβεβαίωσε ότι θα σύντριβε τα δεσμά του

τάφου και ότι η αγάπη Του για αυτούς δεν θα χάνονταν. «Αφού

αναστηθώ,» τους είπε, «θέλω υπάγει πρότερον υμών εις την Γαλι-

λαίαν » (Ματθ. 26:32.) Πριν προλάβουν να Τον αρνηθούν, είχαν

ήδη τη διαβεβαίωση της συγχώρησης. Μετά το θάνατο και την α-

νάστασή Του, ήξεραν ότι είχαν συγχωρηθεί και ότι ήταν πολύτιμοι

στην καρδιά του Χριστού.

Ο Ιησούς και οι μαθητές κατευθύνονταν προς τη Γεθσημανή,

στους πρόποδες του ΄Ορους των Ελαιών. Το ΄Ορος των Ελαιώνήταν

ένα απόμερο σημείο, το οποίο ο Ιησούς είχε συχνά επισκεφτεί για

να σκεφτεί και να προσευχηθεί. Ο Σωτήρας είχε εξηγήσει στους

μαθητές Του την αποστολή Του στον κόσμο και την πνευματι-
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κή σχέση που έπρεπε να διατηρήσουν μαζί Του. Τώρα εξηγεί το

μάθημα με ένα παράδειγμα. Το ασημένιο φώς του φεγγαριού Του

απεκάλυψε ένα θαλερό κλήμα. Στρέφοντας την προσοχή των μαθη-

τών σε αυτό, το χρησιμοποιεί σαν σύμβολο.

«Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή,» τους λέγει. Αντί να διαλέξει

το γοητευτικό φοίνικα, το μεγαλόπρεπο κέδρο ή τη λυγερή βαλα-

νιδιά, διάλεξε το κλήμα με τους ελικοειδείς βλαστούς του για να

παραστήσει τον Εαυτό Του. Ο φοίνικας, ο κέδρος, η βαλανιδιά,

στέκονται μόνα τους. Δεν έχουν ανάγκη από υποστήριγμα. Ενώ

το κλήμα τυλίγεται πάνω στην κληματαριά και αναρριχάται προς

τον ουρανό. ΄Ετσι και ο Χριστός σαν άνθρωπος εξαρτιόταν από τη

θεϊκή δύναμη. «Δεν δύναμαι να κάμω απ” Εμαυτού ουδέν» (Ιωάν.
5:30,) δήλωσε.

«Εγώ είμαι η ΄Αμπελος η αληθινή » Οι Ιουδαίοι ανέκαθεν θε-

ωρούσαν το αμπέλι σαν το ευγενέστερο φυτό και το σύμβολο για

καθετί εύρωστο, έξοχο και καρπερό. Ο λαός του Ισραήλ είχε απει-

κονιστεί σαν το αμπέλι που ο Θεός φύτεψε στη Γή της Επαγγελίας.

Οι Ιουδαίοι στήριζαν την ελπίδα της σωτηρίας τους στο γεγονός

ότι ανήκαν στο γένος του Ισραήλ. Ο Ιησούς λέει: «Εγώ είμαι η

άμπελος η αληθινή.» Μη νομίζετε ότι επειδή ανήκετε στον λαό του

Ισραήλ μπορείτε να γίνετε μέτοχοι της ζωής του Θεού και κληρο-

νόμοι των υποσχέσεών Του. Μόνο «δια Εμού δίδεται» η πνευματική

ζωή.

«Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, και ο Πατήρ Μου ο Γεωρ-

γός.» Στους λόφους της Παλαιστίνης ο ουράνιος Πατέρας μας είχε

φυτέψει το εξαίσιο αυτό Αμπελόκλημα και ο ΄Ιδιος ήταν ο Γεωρ-

γός. Πολλοί προσελκύστηκαν από την ομορφιά του και δήλωσαν

ότι είχε ουράνια καταγωγή. Αλλά για τους αρχηγούς του Ισραήλ [650]

φαινόταν «ως ρίζα από ξηράς γης.» (Ης. 53:2.) Πήραν το φυτό, το

έσπασαν και το ποδοπάτησαν με τα ανόσια πόδια τους Ο σκοπός

τους ήταν να το καταστρέψουν μια και καλή, για πάντα. Ο ου-

ράνιος Γεωργός δεν έχασε ποτέ από τα μάτια Του το φυτό Του.

Εκεί που οι άνθρωποι νόμισαν ότι το κατέστρεψαν, Αυτός το πήρε

και το μεταφύτεψε από την άλλη πλευρά του τοίχου. Ο κορμός του

δεν ήταν πια ορατός. ΄Ηταν κρυμμένος από τις σκληρές επιθέσεις

των ανθρώπων. Τα κλαδιά της κληματαριάς αιωρούνταν πάνω από

τον τοίχο. Αυτά αντιπροσώπευαν το Αμπέλι. Αυτά μπορούσαν να

προσφέρουν εμβόλια για να διατηρηθεί η σχέση με το Αμπέλι. Αυ-
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τά καρποφόρησαν μετά. Και αυτούς τους καρπούς «τρυγώσιν . . .

πάντες οι διαβαίνοντες την οδόν.» (Ψαλμ. 80:12.)

«Εγώ είμαι η ΄Αμπελος, σείς τα κλήματα,» είπε ο Χριστός στους

μαθητές Του. Αν και σε λίγο θα χωρίζονταν από αυτούς, η πνευ-

ματική τους ένωση με Αυτόν δεν θα μεταβάλλονταν. Η σχέση του

κλήματος με το αμπέλι, είπε, αντιπροσωπεύει τη σχέση που πρέπει

να διατηρήσετε με Μένα. Το βλαστάρι μπολιάζεται στο εύρωστο

αμπελόκλημα και ιστός με ιστό, νεύρο με νεύρο, το βλαστάρι αυ-

ξάνει επάνω στον κορμό του. Η ζωή από το αμπέλι μεταβιβάζεται

στο βλαστάρι. ΄Ετσι η ψυχή που είναι νεκρή για τις παραβάσεις και

τις αμαρτίες της, παίρνει ζωή όταν έρχεται σε επαφή με το Χριστό.

Η ένωση σχηματίζεται με την πίστη προς Αυτόν σαν προσωπικό

Σωτήρα. Ο αμαρτωλός ενώνει την αδυναμία του με τη δύναμη του

Χριστού, την κενότητά του με την πληρότητα του Χριστού, την

ευπάθειά του με την ανθεκτική ισχύ του Χριστού. Τότε αποκτά το

νου του Χριστού. Η ανθρώπινη ιδιότητα του Χριστού έχει αγγίξει

την ανθρωπότητά μας και η ανθρωπότητά μας έχει αγγίξει τη θε-

ότητα. ΄Ετσι, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος

γίνεται μέτοχος θείας φύσης. Γίνεται δεκτός μέσω του Αγαπητού

Υιού.

Αφού επιτευχθεί η ένωση με το Χριστό, πρέπει να διατηρηθεί.

Ο Χριστός λέει: «Μείνατε εν Εμοί, και Εγώ εν υμίν. Καθώς το

κλήμα δεν δύναται να φέρη καρπόν αφ” εαυτού, εάν δεν μείνη εν
τη αμπέλω, ούτως ουδέ σείς, εάν δεν μείνητε εν Εμοί. » Αυτό δεν

πρέπει να είναι ένα τυχαίο άγγιγμα, ούτε μια σπασμωδική επικοι-

νωνία. Το κλωνάρι γίνεται μέρος από το ζωντανό αμπελόκλημα.

Η μεταβίβαση της ζωής, της δύναμης και της καρποφορίας από τη

ρίζα στα κλωνάρια είναι ανεμπόδιστη και συνεχής. Χωρισμένο από

το αμπέλι, το κλωνάρι δεν μπορεί να ζήσει. Ούτε και εσείς, λέει ο

Χριστός, μπορείτε να ζήσετε χωρίς Εμένα. Η ζωή που λαβαίνετε

από Μένα μπορεί να διατηρηθεί μόνο με τη διαρκή επαφή. Χωρίς[651]

Εμένα δεν μπορείτε να νικήσετε ούτε μια αμαρτία, δεν μπορείτε να

αντισταθείτε ούτε σε ένα πειρασμό.

«Μείνετε εν Εμοί. και Εγώ εν υμίν.» Το να μείνουμε με το

Χριστό σημαίνει να δεχόμαστε συνεχώς το Πνεύμα Του και να πα-

ραχωρούμε τη ζωή μας ανεπιφύλακτα στην υπηρεσία Του. Το κα-

νάλι της επικοινωνίας πρέπει να είναι συνεχώς ανοικτό μεταξύ του

ανθρώπου και του Θεού του. ΄Οπως το κλωνάρι απομυζά διαρκώς
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χυμό από το ζωντανό κορμό, έτσι και εμείς πρέπει να προσκολλη-

θούμε στο Χριστό για να παίρνουμε από Αυτόν την δύναμη και την

τελειότητα του χαρακτήρα Του, μέσω της πίστης μας.

Χρησιμοποιώντας τα κλαδιά. η ρίζα στέλνει τα θρεπτικά στοι-

χεία της μέχρι και στο πιο απομακρυσμένο βλαστάρι. ΄Ετσι και ο

Χριστός μεταβιβάζει το ρεύμα της πνευματικής δύναμης στον κάθε

πιστό. ΄Οσο η ψυχή είναι ενωμένη με το Χριστό, δεν διατρέχει τον

κίνδυνο να μαραθεί ή να παρακμάσει.

Η ζωή του κλήματος γίνεται αισθητή με την παρουσία εύχυμων

καρπών πάνω στα κλαδιά. «Ο μένων εν Εμοί,» είπε ο Χριστός,

«και Εγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν διότι χωρίς Εμού δεν

δύνασθε να κάμητε ουδέν.» ΄Οταν ζούμε με πίστη στον Υιό του

Θεού, οι καρποί του Πνεύματος θα παρουσιαστούν στη ζωή μας

και δεν θα λείψει ούτε ένας.

«Ο Πατήρ Μου είναι ο Γεωργός. Παν κλήμα εν Εμοί μη φέρον

καρπόν, εκκόπτει.» ΄Οταν το εμβόλιο παρουσιάζεται εξωτερικά ενω-

μένο μόνο με το αμπέλι, τότε δεν μπορεί να υπάρξει ζωτική επαφή.

Στην περίπτωση αυτή δεν παρατηρείται ούτε αύξηση ούτε καρποφο-

ρία. ΄Ετσι μπορεί να υπάρχει μια φαινομενική σχέση με το Χριστό,

χωρίς πραγματική ένωση μαζί Του μέσω της πίστης. Η ομολογία

της πίστης εξασφαλίζει στους ανθρώπους θέσεις στην εκκλησία,

αλλά μόνο ο χαρακτήρας και η διαγωγή δείχνουν αν είναι ενωμένοι

με το Χριστό. ΄Οταν δεν καρποφορούν, δεν είναι γνήσια κλωνάρια Ο

χωρισμός τους από το Χριστό επιφέρει μια καταστροφή, τόσο ολο-

κληρωτική όσο αυτή που απεικονίζεται με το απονεκρωμένο κλω-

νάρι. Ο Χριστός συνέχισε: «Εάν τις δεν μείνη εν Εμοί, ρίπτεται έξω

ως το κλήμα, και ξηραίνεται και συνάγουσιν αυτά και ρίπτουσιν εις

πύρ, και καίονται.»

«Και πάν [κλήμα] το φέρον καρπόν, καθαρίζει αυτό, δια να φέρη

πλειότερον καρπόν.» Από τους εκλεκτούς δώδεκα που είχαν ακο-

λουθήσει τον Ιησού, ο ένας θα κόβονταν σε λίγο σαν νεκρωμένο

κλωνάρι και οι άλλοι θα περνούσαν από το κλαδευτήρι των σκλη- [652]

ρών δοκιμασιών. Ο Ιησούς με συγκινητική τρυφερότητα εξήγησε το

σκοπό του Γεωργού. Το κλάδεμα θα ήταν αλγεινό, αλλά ο Πατέρας

είναι που χειρίζεται το κλαδευτήρι. Αυτός δεν εργάζεται με αδέξιο

χέρι ή με αδιάφορη καρδιά. Υπάρχουν κλωνάρια που απλώνουν κατά

Γής. Αυτά πρέπει να αποσπαστούν από τα γήινα στηρίγματα πάνω

στα οποία τυλίγονται τα βλαστάρια τους. Πρέπει να στραφούν προς
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τον Ουρανό και να βρουν το στήριγμά τους στο Θεό. Το περιττό

φύλλωμα που απομυζά τη ζωή από τον καρπό, πρέπει να κοπεί. Τα

παρακλάδια πρέπει να κοπούν για να κάνουν μέρος στις θρεπτι-

κές ακτίνες του Ηλίου της Δικαιοσύνης. Ο Γεωργός κλαδεύει τη

βλαβερή περίσσια βλάστηση για να γίνει ο καρπός καλύτερος και

αφθονότερος.

Ο Ιησούς είπε: «Εν τούτω δοξάζεται ο Πατήρ Μου, εις το να

φέρητε καρπόν πολύν.» Ο Θεός επιθυμεί να φανερώσει μέσω των

δούλων Του την αγιότητα, τη φιλανθρωπία και την ευσπλαχνία

του χαρακτήρα Του. ΄Ομως ο Χριστός δεν ζητά από τους μαθητές

Του να μοχθήσουν για να καρποφορήσουν. Τους λέει να μείνουν

με Αυτόν. «Εάν μείνητε εν Εμοί, και οι λόγοι Μου μείνωσιν εν

υμίν, θέλετε ζητεί, ότι αν θέλητε, και θέλει γείνη εις εσάς.» Ο

Χριστός μένει με τους οπαδούς Του μέσω του λόγου Του. Αυτή

είναι η ίδια ζωτική ένωση που παριστάνεται με την κατανάλωση

της σάρκας Του και του αίματος Του. Τα λόγια του Χριστού είναι

πνεύμα και ζωή. Παίρνοντάς τα, παίρνετε ζωή από την «΄Αμπελο.»

Ζήτε «με πάντα λόγον εξερχόμενον εκ του στόματος του Θεού.»

(Ματθ. 4:4.) Η ζωή του Χριστού μέσα σας παράγει τον ίδιο καρπό

που παράγει και μέσα Του. Ζώντες εν Χριστώ, προσκολλώμενοι

στο Χριστό, υποστηριζόμενοι από το Χριστό, τρεφόμενοι από το

Χριστό, καρποφορείτε κατά ομοιότητα του Χριστού.

Σ” αυτή την τελευταία συνάντηση με τους μαθητές Του, η με-
γάλη επιθυμία του Χριστού για τους μαθητές του ήταν να αγαπούν

ο ένας τον άλλον όπως Εκείνος τους αγάπησε. Πολλές φορές μίλη-

σε για αυτό. «Αύτη είναι η εντολή Μου, να αγαπάτε αλλήλους. »

΄Οταν βρέθηκαν μόνοι στο ανώγειο, η πρώτη Του παραγγελία ήταν:

«Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους καθώς Εγώ σας

ηγάπησα, και σείς να αγαπάτε αλλήλους.» Για τους μαθητές αυτή

η εντολή ήταν καινούργια, γιατί δεν αγαπούσαν ο ένας τον άλλον

όπως ο Χριστός τους αγάπησε. Είδε ότι έπρεπε να διακατέχονται

από νέες ιδέες και τάσεις, ότι έπρεπε να εφαρμόζουν νέες αρχές.

Με τη ζωή και το θάνατό Του θα αποκτούσαν νέα αντίληψη της

αγάπης. Η εντολή να αγαπούν αλλήλους έπαιρνε καινούργια έν-

νοια με το φώς της αυτοθυσίας Του. Ολόκληρο το έργο της χάρης[653]

ήταν μια συνεχής υπηρεσία αγάπης, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας.

Κάθε ώρα της διαμονής του Χριστού επί Γής, η αγάπη του Θεού

έρρεε από Αυτόν σαν αστείρευτο ποτάμι. ΄Οσοι εμποτίζονται με το
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Πνεύμα Του θα αγαπούν όπως Εκείνος αγάπησε. Η ίδια αρχή που

κινητοποιούσε το Χριστό, θα κινητοποιεί και αυτούς σε όλες τις

δοσοληψίες μεταξύ τους.

Αυτή η αγάπη αποτελεί την απόδειξη της μαθητείας τους. Ο

Ιησούς είπε: «Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μα-

θηταί Μου, εάν έχητε αγάπην πρός αλλήλους.» ΄Οταν οι άνθρωποι

συνδέονται μεταξύ τους από αγάπη και όχι από εξαναγκασμό ή από

συμφέρον, δείχνουν την επενέργεια μιας επιρροής η οποία υπερβα-

ίνει κάθε ανθρώπινη επιρροή. ΄Οταν υπάρχει αυτή η ενότητα, είναι

φανερό ότι η εικόνα του Θεού αρχίζει να αποκαθίσταται στην αν-

θρωπότητα, ότι εμφυτεύεται ένας νέος κανόνας ζωής. Αυτό δείχνει

ότι υπάρχει δύναμη στη θεϊκή φύση να νικήσει τις υπερφυσικές ε-

νέργειες του κακού και ότι η χάρη του Θεού καθυποτάσσει τον

έμφυτο εγωισμό της σαρκικής καρδιάς.

Αυτή η αγάπη ΄Οταν εκδηλώνεται στην εκκλησία, θα προκαλέσει

ασφαλώς την οργή του Σατανά. Ο Χριστός δε χάραξε για τους

μαθητές Του ένα εύκολο μονοπάτι. Τους είπε: «Εάν ο κόσμος σας

μισή, εξεύρετε ότι Εμέ πρότερον υμών εμίσησεν. Εάν ήσθε εκ του

κόσμου, ο κόσμος ήθελεν αγαπά το ιδικόν του επειδή όμως δεν

είσθε εκ του κόσμου, δια τούτο σας μισεί ο κόσμος. Ενθυμείσθε

τον λόγον, τον οποίον Εγώ είπον πρός εσάς. Δεν είναι δούλος

μεγαλύτερος του Κυρίου αυτού. Εάν Εμέ έδιωξαν, και σας θέλουσι

διώξει εάν τον λόγον Μου εφύλαξαν, και τον υμέτερον θέλουσι

φυλάξει. Αλλά ταύτα πάντα θέλουσι κάμει εις εσάς δια το όνομά

Μου, διότι δεν εξεύρουσι τον πέμψαντά Με.» Το Ευαγγέλιο πρέπει

να προχωρήσει με μαχητικότητα, αντιμετωπίζοντας την αντίδραση

και τον κίνδυνο, τη ζημιά και τα παθήματα. Εκείνοι που κάνουν

αυτό το έργο, απλώς ακολουθούν τα βήματα του Κυρίου τους.

Σαν Λυτρωτής του κόσμου, ο Χριστός αντιμετώπιζε συνεχώς

φαινομενική αποτυχία. Αυτός, ως κομιστής της ευσπλαχνίας στον

κόσμο μας, φαίνονταν ότι κατόρθωνε μόνο ένα μικρό μέρος από το

έργο που επιθυμούσε να κάνει για την ανόρθωση και τη σωτηρία.

Σατανικές δυνάμεις βρίσκονταν σε συνεχή δράση για να αντιστα-

θούν στο δρόμο Του. Αλλά Αυτός δεν αποθαρρύνονταν. Με τον

προφήτη Ησαΐα διακηρύττει: «Και τώρα Εγώ είπα, Ματαίωςεκο-

πίασα εις ουδέν, και εις μάτην ανάλωσα την δύναμίν Μου πλήν η [654]

κρίσις Μου είναι μετά του Κυρίου, και το έργον Μου μετά του Θε-

ού Μου...Δια να συναχθή πρός Αυτόν ο Ισραήλ, και θέλωδοξασθή
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εις τους οφθαλμούς του Κυρίου, και ο Θεός Μου θέλει είσθαι η

δύναμίς Μου.» Αυτή η υπόσχεση αφορά το Χριστό. «Ούτω λέγει

Κύριος ο Λυτρωτής του Ισραήλ, ο ΄Αγιος Αυτού, πρός Εκείνον τον

οποίον καταφρονεί άνθρωπος, πρός Εκείνον τον οποίον βδελύττεται

έθνος . . . ούτω λέγει Κύριος. . . . Θέλω Σε διαφυλάξει, και θέλω

Σε δώσει εις διαθήκην των λαών, δια να ανορθώσης την γήν, να

κληροδοτήσης κληρονομιάς ηρημωμένας λέγων πρός τους δέσμιους,

Εξέλθετε και πρός τους εν σκότει, Ανακαλύφθητε. . . Δεν θέλουσι

πεινάσει, ουδέ διψήσει δεν θέλει προσβάλλει αυτούς ούτε καύσων,

ούτε ήλιος διότι ο ελεών αυτούς θέλει οδηγήσει αυτούς, και δια

πηγών υδάτων θέλει φέρει αυτούς.» (Ης. 49:4, 5, 7-10.)

Σ” αυτά τα λόγια στηρίχτηκε ο Ιησούς και δεν έδωσε τόπο στο
Σατανά. ΄Οταν ο Χριστός επρόκειτο να κάνει τα τελευταία βήματα

στο δρόμο της ταπείνωσής Του, όταν η οδυνηρότερη θλίψη έσφιγ-

γε την ψυχή Του, είπε στους μαθητές Του: «΄Ερχεται ο άρχων

του κόσμου τούτου, και δεν έχει ουδέν εν Εμοί.» «Ο άρχων του

κόσμου τούτου εκρίθη.» «Τώρα ο άρχων του κόσμου τούτου θέλει

εκβληθή έξω.» (Ιωάν. 14:30, 16:11, 12:31.) Με το προφητικό Του

βλέμμα ο Χριστός παρακολουθούσε τις σκηνές που θα διαδραματι-

στούν στην τελική μεγάλη διαμάχη. ΄Ηξερε ότι όταν θα πρόφερε το

«τετέλεσται», ολόκληρος ο Ουρανός θα θριάμβευε. Το αυτί Του

συνέλαβε τη μακρινή μουσική και τα θούρια της νίκης στις ουράνιες

αυλές. Γνώριζε ότι η νεκρική κωδωνοκρουσία της κυριαρχίας του

Σατανά θα ηχούσε και το όνομα του Χριστού θα εξαγγέλλονταν

από τον ένα κόσμο στον άλλο, παντού στο σύμπαν.

Ο Χριστός χαιρόταν επειδή είχε τη δυνατότητα να κάνει πε-

ρισσότερα για τους οπαδούς Του από ότι εκείνοι μπορούσαν να

ζητήσουν ή να σκεφθούν. Μιλούσε με βεβαιότητα, γνωρίζοντας

ότι ένα πανίσχυρο διάταγμα είχε εκδοθεί πριν γίνει ακόμη αυτός ο

κόσμος. Γνώριζε ότι η αλήθεια, οπλισμένη με το ΄Αγιο Πνεύμα, θα

θριάμβευε στη διαμάχη κατά του κακού και ότι το αιματοβαμμένο

λάβαρο θα κυμάτιζε θριαμβευτικά πάνω από τους οπαδούς Του.

Γνώριζε ότι η ζωή των πιστών μαθητών Του θα ήταν όπως και η

δική Του, μια σειρά από αδιάκοπες νίκες, που δεν γνωρίζονται ως

νίκες εδώ, αλλά θα αναγνωριστούν ως νίκες στο ένδοξο μέλλον.

Ο Χριστός είπε: «Ταύτα ελάλησα πρός εσάς δια να έχητε ει-

ρήνην εν Εμοί. Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν αλλά θαρσείτε

Εγώ ενίκησα τον κόσμον.» Ο Χριστός δεν απέτυχε, ούτε αποθαρ-
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ρύν θηκε. Οι οπαδοί Του πρέπει να εκδηλώνουν την ίδια στερεά [655]

πίστη. Πρέπει να ζήσουν όπως Εκείνος έζησε και να εργαστούν

όπως Εκείνος εργάστηκε γιατί εξαρτώνται από Αυτόν, τον μεγάλο

Αρχιεργάτη. Πρέπει να έχουν θάρρος, δραστηριότητα και επίμο-

νη. Αν και φαινομενικά ανυπέρβλητα εμπόδια φράζουν το δρόμο

τους, με τη χάρη Του πρέπει να προχωρήσουν. Αντί να θρηνούν

για τις δυσκολίες, καλούνται να τις υπερπηδήσουν. Δεν πρέπει να

απελπίζονται για τίποτε, αλλά να ελπίζουν τα πάντα. Με τη χρυσή

αλυσίδα της ασύγκριτης αγάπης Του, ο Χριστός τους έχει δέσει

στο θρόνο του Θεού. Ο σκοπός Του είναι να γίνει δική τους η α-

νώτερη επιρροή του σύμπαντος που προέρχεται από την πηγή όλων

των δυνάμεων. Πρέπει να έχουν δύναμη για να αντισταθούν στο

κακό, δύναμη εναντίον της οποίας ούτε η Γή, ούτε ο θάνατος, ο-

ύτε ο ΄Αδης μπορούν να υπερισχύσουν. Η δύναμη αυτή θα τους

καταστήσει ικανούς να νικήσουν όπως νίκησεο Χριστός.

Η πρόθεση του Χριστού για την επίγεια εκκλησία Του είναι να

αντιπροσωπεύει αυτή την ευταξία του Ουρανού, το διακυβερνητικό

σύστημα του Ουρανού και τη θεϊκή αρμονία του Ουρανού. ΄Ετσι

Εκείνος δοξάζεται μέσω του λαού Του. Μέσω αυτών, ο ΄Ηλιος της

Δικαιοσύνης θα λάμπει στον κόσμο με την ίδια πάντοτε λαμπρότη-

τα. Ο Χριστός έδωσε στην εκκλησία Του μεγάλες δυνατότητες

για να απολαύσει κάποτε μια πλούσια δόξα από τη λυτρωμένη, ε-

ξαγορασμένη ιδιοκτησία Του. Χάρισε στο λαό Του ικανότητες και

ευλογίες για να μπορούν να αντιπροσωπεύουν τη δική Του ικανότη-

τα. Η εκκλησία, προικισμένη με τη δικαιοσύνη του Χριστού, είναι

ο θεματοφύλακάς Του. Ο πλούτος του ελέους, της χάρης και της

αγάπης Του τελικά θα εκτεθεί με όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Στην

αγνότητα και στην τελειότητα του λαού Του, ο Χριστός βλέπει την

αμοιβή της ταπείνωσής Του και το συμπλήρωμα της δόξας Του, ε-

νώ ταυτόχρονα ο ΄Ιδιος παραμένει το μεγάλο Κέντρο από το οποίο

ακτινοβολεί όλη η δόξα.

Με λόγια γεμάτα δύναμη και ελπίδα ο Σωτήρας τελείωσε τις

οδηγίες Του. Τότε άφησε να ξεχυθεί το βάρος που είχε στην ψυχή

Του σε μια προσευχή για τους μαθητές Του. Υψώνοντας τα μάτια

Του στον Ουρανό, είπε: «Πάτερ, ήλθεν η ώρα δόξασον τον Υιόν

Σου, δια να Σε δοξάση και ο Υιός Σου• καθώς έδωκας εις Αυτόν
εξουσίαν πάσης σαρκός, δια να δώση ζωήν αιώνιον εις πάντας όσους

έδωκας εις Αυτόν. Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι
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Σε τον μόνον αληθινόν Θεόν, και τον οποίον απέστειλας Ιησούν

Χριστόν.»[656]

Ο Χριστός είχε τελειώσει το έργο το οποίο ανέλαβε να κάνει.

Είχε δοξάσει το Θεό πάνω στη Γή. Είχε αποκαλύψει το όνομα του

Πατέρα. Είχε συγκεντρώσει εκείνους οι οποίοι θα συνέχιζαν το

έργο Του μεταξύ των ανθρώπων. Και είπε: «Εδοξάσθην εν αυτοίς.

Και δεν είμαι πλέον εν τω κόσμω, αλλ” ούτοι είναι εν τω κόσμω, και
Εγώ έρχομαι πρός Σε Πάτερ άγιε, φύλαξον αυτούς εν τω ονόματί

Σου, τους οποίους Μοι έδωκας, δια να ήναι έν καθώς ημείς.» «Και

δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων

εις Εμέ δια του λόγου αυτών δια να ήναι πάντες έν . . . Εγώ εν

αυτοίς, και Σύ εν Εμοί δια να ήναι τετελειωμένοι εις έν και να

γνωρίζη ο κόσμος ότι Σύ Με απέστειλας, και ηγάπησας αυτούς

καθώς Εμέ ηγάπησας.»

΄Ετσι χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της θεϊκής εξουσίας, ο Χρι-

στός παραδίδει την εκλεκτή Του εκκλησία στην αγκάλη του Πα-

τέρα. Σαν κεχρισμένος αρχιερέας μεσιτεύει για το λαό Του. Σαν

πιστός ποιμένας συγκεντρώνει το ποίμνιο Του κάτω από τη σκιά

του Παντοκράτορα σε ισχυρό και ασφαλές καταφύγιο. ΄Οσο για τον

΄Ιδιο, Τον περιμένει η τελευταία μάχη με το Σατανά και προχωρεί

για να την αντιμετωπίσει.[657]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 26:36-56, Μάρκ. 14:32-

50, Λουκ. 22:39-53, Ιωάν. 18:1-12.

Συνοδευόμενος από τους μαθητές Του, ο Χριστός βάδιζε με

αργά βήματα προς τον κήπο της Γεθσημανή. Η πασχαλινή παν-

σέληνος έλαμπε σε ένα ανέφελο ουρανό. Η πόλη με τις σκηνές των

προσκυνητών ήταν βυθισμένη στη σιωπή.

Ο Ιησούς είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους μαθητές

Του και τους συμβούλευε. Καθώς πλησίαζαν στη Γεθσημανή, ξαφ-

νικά έμεινε σιωπηλός. Συχνά είχε επισκεφτεί αυτό το μέρος για να

σκεφτεί και να προσευχηθεί, αλλά ποτέ δεν είχε βρεθεί εκεί με

τόσο λυπημένη καρδιά όπως το βράδυ της τελευταίας Του αγωνίας.

Σε ολόκληρη την επίγεια ζωή Του είχε βαδίσει στο φώς της πα-

ρουσίας του Θεού. ΄Οταν έρχονταν σε σύγκρουση με ανθρώπους

κατεχομένους από το πνεύμα του Σατανά, μπορούσε να πει: «Ο

πέμψας Με είναι μετ” Εμού δεν Με αφήκεν ο Πατήρ μόνον διότι
Εγώ κάμνω πάντοτε τα αρεστά εις Αυτόν.» (Ιωάν. 8:29.) Τώρα φα-

ίνονταν ότι είχε αποκλειστεί από το φώς της θεϊκής παρουσίας που

Τον ενίσχυε. Τώρα καταλογίζονταν με τους παραβάτες. ΄Επρεπε να

σηκώσει την ενοχή της αμαρτωλής ανθρωπότητας. Πάνω σε Αυτόν

που δεν γνώρισε την αμαρτία έπρεπε να πέσει η ανομία όλων μας.

Η αμαρτία Του φαίνονταντόσο τρομερή, όσο μεγάλο είναι το βάρος

της ενοχής που έπρεπε να σηκώσει. Τότε Τον κατέλαβε ο φόβος

ότι θα αποκλειόταν για πάντα από την αγάπη του Πατέρα Του. Ανα-

λογιζόμενος πόσο φοβερή είναι η οργή του Θεού για την παράβαση

αναφώνησε: «Περίλυπος είναι η ψυχή Μου έως θανάτου.»

Καθώς πλησίαζαν στον κήπο, οι μαθητές πρόσεξαν την αλλαγή

που είχε επέλθει στον Κύριό τους. Ποτέ δεν Τον είχαν δει τόσο

θλιμμένο και σιωπηλό. Και όσο προχωρούσε, η θλίψη αυτή γίνον-

ταν πιο βαθιά. Παρόλα αυτά οι μαθητές δεν τολμούσαν να ρωτήσουν

την αιτία. Ταλαντεύονταν σαν να ήταν έτοιμος να πέσει. Φτάνοντας

στον κήπο, αναζήτησαν ανήσυχα το συνηθισμένο τόπο της ανάπαυ- [658]

σης για να μπορέσει ο Κύριός τους να ξεκουραστεί. Για κάθε βήμα

693
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που έκανε κατέβαλε κοπιαστική προσπάθεια. Αγκομαχούσε σαν να

υφίστατο την πίεση κάποιου φοβερού φορτίου. Δύο φορές οι σύν-

τροφοί Του Τον συγκράτησαν διαφορετικά θα σωριάζονταν κατά

γης.

Κοντά στην είσοδο του κήπου, άφησε όλους εκτός από τρείς

μαθητές. Στους τρεις μαθητές ζήτησε να προσευχηθούν για τον

εαυτό τους και για τον ΄Ιδιο. Με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον

Ιωάννη προχώρησε στο πιο απόμερο σημείο του κήπου. Αυτοί οι

τρείς μαθητές ήταν οι πιο στενοί σύντροφοι του Χριστού. Είχαν

δει τη δόξα Του στο όρος της μεταμόρφωσης. Είχαν δει το Μωυσή

και τον Ηλία να συνομιλούν Μαζί Του. Είχαν ακούσει τη φωνή από

τον Ουρανό. Τώρα στο μεγάλο Του αγώνα ο Χριστός επιθυμούσε

να έχει την παρουσία τους κοντά Του. Συχνά είχαν περάσει τη

νύχτα μαζί Του σε αυτό το ήσυχο μέρος. Σε τέτοιες περιπτώσεις,

έπειτα από ένα διάστημα αγρυπνίας και προσευχής, μπορούσαν να

κοιμηθούν ανενόχλητα σε κάποια απόσταση από τον Κύριό τους,

μέχρι που Εκείνος τους ξυπνήσει το πρωί για να πάνε και πάλι

να εργαστούν. Τώρα όμως η επιθυμία Του ήταν να περάσουν τη

νύχτα μαζί Του προσευχόμενοι. Δεν μπορούσε όμως να υποφέρει

τη σκέψη ότι θα έπρεπε να παραστούν μάρτυρες της αγωνίας που

Του έμελλε να υποστεί.

«Μείνατε εδώ, και αγρυπνείτε μετ” Εμού,» τους είπε.
Απομακρύνθηκε λίγο από αυτούς, όχι πολύ μακριά αλλά σε α-

πόσταση που να μπορούν να Τον βλέπουν και να Τον ακούνε. Τότε,

έπεσε μπρούμυτα κατά γης. ΄Ενοιωθε ότι εξαιτίας της αμαρτίας είχε

αποχωριστεί από τον Πατέρα Του. Το χάσμα ήταν τόσο τεράστιο,

τόσο σκοτεινό, τόσο βαθύ, που στη σκέψη του το Πνεύμα Του

φρίκιασε. Δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη θεϊκή Του δύναμη με

το σκοπό να διαφύγει αυτή την αγωνία. ΄Επρεπε σαν άνθρωπος να

υποστεί την οργή του Θεού για την ανθρώπινη αμαρτία.

Ο Χριστός βρέθηκε τώρα σε πολύ διαφορετική θέση από ότι

βρισκόταν προηγουμένως. Τα πάθη Του μπορούν να περιγραφούν

κατάλληλα με τα λόγια του προφήτη: «Ρομφαία, εξύπνησον κα-

τά του ποιμένος Μου, και κατά του Ανδρος του συνεταίρου Μου,

λέγει Κύριος των δυνάμεων.» (Ζαχ. 13:7.) Σαν αντικαταστάτης και

εγγυητής του αμαρτωλού ανθρώπου, ο Χριστός υφίστατο τη θεϊκή

δικαιοσύνη. Είδε τι σημαίνει δικαιοσύνη. Μέχρι τότε, Εκείνος με-
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σίτευε για τους άλλους. Τώρα όμως λαχταρούσε να έχει κάποιον

που να μεσιτέψει για Αυτόν. [659]

Καθώς ο Χριστός αισθάνθηκε τη διάσπαση της ενότητάς Του

με τον Πατέρα, φοβήθηκε ότι η ανθρώπινη φύση Του δεν θα μπορο-

ύσε να αντέξει τον επικείμενο αγώνα με τις δυνάμεις του σκότους.

Στην έρημο του πειρασμού είχε διακυβευτεί το πεπρωμένο της αν-

θρώπινης φυλής. Εκείνη τη φορά ο Χριστός βγήκε νικητής. Τώρα

ο Σατανάς είχε έρθει για την τελευταία φοβερή πάλη. Για αυτή την

πάλη ο Σατανάς ετοιμάζονταν τα τρία χρόνια της υπηρεσίας του

Χριστού. Τώρα όλα διακυβεύονταν για αυτόν. Αν αποτύγχανε στο

σημείο αυτό, η ελπίδα της κυριαρχίας του χάνονταν. Τα βασίλεια

όλου του κόσμου τελικά θα περιέρχονταν στο Χριστό. Ο ίδιος θα

ανατρέπονταν και θα καταστρέφονταν. Αν όμως μπορούσε να νι-

κηθεί ο Χριστός, η Γή θα γίνονταν το βασίλειο του Σατανά και

η ανθρώπινη φυλή θα καταντούσε μόνιμη κυριαρχία του. Αναλογι-

ζόμενος την έκβαση του αγώνα, ο Χριστός φρίκιασε στη σκέψη του

αποχωρισμού από το Θεό. Ο Σατανάς Του είχε πει ότι αν γίνον-

ταν εγγυητής για τον αμαρτωλό κόσμο, ο χωρισμός Του θα ήταν

αιώνιος. Θα συνταυτιζόταν με το βασίλειο του Σατανά και δεν θα

ήταν ποτέ πια ένα με το Θεό.

Και Τι θα κέρδιζε από αυτή τη θυσία· Πόσο απελπιστική πα-

ρουσιάζονταν η ενοχή και η αχαριστία των ανθρώπων! Ο Σατανάς

παρουσίασε την κατάσταση στο Λυτρωτή με τα μελανότερα χρώμα-

τα. «Ο λαός που ισχυρίζεται ότι υπερέχει από όλους τους άλλους

σε κοσμικά και πνευματικά προσόντα Σε απέρριψε. Επιδιώκουν να

καταστρέψουν Εσένα, το θεμέλιο, το κέντρο και τη σφραγίδα των

υποσχέσεων που δόθηκαν σε αυτούς, στον ιδιαίτερο λαό. ΄Ενας α-

πό τους ίδιους τους μαθητές Σου που άκουσε τις διδασκαλίες Σου

και πρωτοστατούσε στη δράση της εκκλησίας θα Σε προδώσει. ΄Ε-

νας από τους ζηλωτές οπαδούς Σου θα Σε αρνηθεί. ΄Ολοι θα Σε

εγκαταλείψουν.» Με όλο Του το είναι ο Χριστός αποστρέφονταν

τη σκέψη ότι εκείνοι τους οποίους είχε αναλάβει να σώσει, εκείνοι

τους οποίους υπεραγαπούσε, θα συμμετείχαν στις μηχανορραφίες

του Σατανά. Αυτό μάτωνε την ψυχή Του. Η πάλη ήταν τρομερή.

Περιλάμβανε την ενοχή του έθνους Του, των κατηγόρων Του και

του προδότη Του, την ενοχή ενός κόσμου βυθισμένου στην ανομία.

Οι αμαρτίες των ανθρώπων βάραιναν αβάσταχτα το Χριστό και η
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συναίσθηση της οργής του Θεού κατά της αμαρτίας συνέτριβε τη

ζωή Του.

Παρατηρείστε τον Ιησού να αναλογίζεται την τιμή που πρέπει

να καταβληθεί για την ανθρώπινη ψυχή. Μέσα στην αγωνία Του

προσκολλάται στο κρύο έδαφος, σαν για να προσπαθεί να εμποδίσει

την περεταί ρω απομάκρυνσή Του από το Θεό. Η ψυχρή δροσιά[660]

της νύχτας πέφτει στο γονυκλινές σώμα Του, αλλά Αυτός δεν το

προσέχει. Από τα ωχρά χείλη Του ξεφεύγει μια κραυγή: «Πάτερ

Μου, εάν ήναι δυνατόν, ας παρέλθη απ” Εμού το ποτήριον τούτο.»
Αλλά αμέσως προσθέτει: «Πλήν ουχί ως Εγώ θέλω, αλλ” ως Σύ.»
Η ανθρώπινη καρδιά λαχταρά για συμπάθεια όταν υποφέρει. Αυ-

τή τη λαχτάρα ένοιωσε ο Χριστός στα τρίσβαθα της ύπαρξής Του.

Στη μεγαλύτερη αγωνία που γνώρισε η ψυχή Του, πλησίασε τους

μαθητές Του με ζωηρή επιθυμία να ακούσει μερικά παρηγορητικά

λόγια από εκείνους τους οποίους τόσο συχνά είχε ευλογήσει και

παρηγορήσει, ενώ ταυτόχρονα τους είχε διαφυλάξει από λύπες και

στεναχώριες. Εκείνος που πάντοτε έβρισκε παρηγορητικά λόγια για

αυτούς, τώρα περνούσε μια υπεράνθρωπη αγωνία και λαχταρούσε

να ξέρει ότι και αυτοί προσεύχονταν για Εκείνον και για τον εαυτό

τους. Με πόσο μελανά χρώματα παρουσιάζονταν η κακεντρέχεια

της αμαρτίας! Τον πίεζε φοβερά ο πειρασμός να εγκαταλείψει την

ανθρώπινη φυλή, να υποστεί τις συνέπειες της ενοχής της και να

διατηρήσει Εκείνος την αθωότητά Του ενώπιον του Θεού. Αν μπο-

ρούσε μόνο να ξέρει ότι οι μαθητές Του το καταλάβαιναν αυτό και

το εκτιμούσαν, θα έπαιρνε δύναμη.

Καταβάλλοντας κοπιαστικές προσπάθειες, σηκώθηκε και με

κλονισμένα βήματα πήγε στο μέρος όπου είχε αφήσει τους συν-

τρόφους Του. Αλλά «ευρίσκει αυτούς κοιμωμένους.» Αν τους ε-

ίχε βρει να προσεύχονται, θα είχε ανακουφιστεί. Αν είχαν ζητήσει

να καταφύγουν στο Θεό ώστε οι σατανικές δυνάμεις να μη τους

καταβάλουν, θα είχε παρηγορηθεί με τη σταθερότητα της πίστης

τους. Αλλά δεν είχαν δώσει προσοχή στις επανειλημμένες προειδο-

ποιήσεις, «Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε.» Στην αρχή ταράχθηκαν

όταν είδαν τον Κύριό τους, συνήθως τόσο ήρεμο και μεγαλοπρε-

πή, να παλεύει με μια εντελώς ακατανόητη για αυτούςλύπη. Είχαν

προσευχηθεί όταν άκουσαν τις γοερές κραυγές του βασανισμένου

Σωτήρα. Δεν είχαν την πρόθεση να εγκαταλείψουν τον Κύριό τους,

αλλά φαίνονταν σαν να είχαν παραλύσει από μια νάρκη που θα μπο-
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ρούσαν να αποτινάξουν, μόνο αν συνέχιζαν να ικετεύουν το Θεό.

Δεν κατάλαβαν την ανάγκη της αγρυπνίας και της ένθερμης προ-

σευχής προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον πειρασμό.

Ακριβώς πρινκατευθύνει τα βήματά Του προς τον κήπο της Γεθ-

σημανή, ο Ιησούς είχε πει στους μαθητές Του: «Πάντες θέλετε

σκανδαλισθή εν Εμοί την νύκτα ταύτην.» Του είχαν δώσει την α-

κράδαντη διαβεβαίωση ότι θα πήγαιναν μαζί Του στη φυλακή, α- [661]

κόμη και στο θάνατο. Και ο ταλαίπωρος, ο γεμάτος εμπιστοσύνη

στον εαυτό του Πέτρος είχε προσθέσει: «Και αν πάντες σκαν δα-

λισθώσιν, εγώ όμως ουχί.» (Μάρκ. 14:27, 29.) Οι μαθητές είχαν

μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Δεν ατένιζαν στον κραταιό

Βοηθό, όπως ο Χριστός τους είχε συμβουλέψει να κάνουν. ΄Ετσι,

όταν ο Σωτήρας είχε μεγαλύτερη ανάγκη από τη συμπάθεια και τις

προσευχές τους, τους βρήκε να κοιμούνται. Ακόμη και ο Πέτρος

κοιμόταν.

Και Ο Ιωάννης, ο αγαπητός μαθητής, είχε πέσει στο στήθος

του Ιησού και κοιμόταν και αυτός. Ασφαλώς και η αγάπη του Ιω-

άννη για τον Κύριό Του έπρεπε να τον είχε κρατήσει ξύπνιο. Οι-

ένθερμες προσευχές του έπρεπε να σμίξουν με τις προσευχές του

αγαπημένου του Σωτήρα την ώρα εκείνη της υπέρτατης λύπης. Ο

Λυτρωτής είχε περάσει ολόκληρες νύχτες προσευχόμενος για τους

μαθητές Του, ώστε να μη εκλείψει η πίστη τους. Αν τώρα ο Ιησούς

υπέβαλλε στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη την ερώτηση που κάποτε

τους είχε υποβάλει: «Δύνασθε να πίητε το ποτήριον, το οποίον Ε-

γώ μέλλω να πίω, και να βαπτισθήτε το βάπτισμα, το οποίον Εγώ

βαπτίζομαι· » δεν θα είχαν την τόλμη να απαντήσουν, «Δυνάμεθα

»(Ματθ. 20:22.)

Οι μαθητές ξύπνησαν από τη φωνή του Ιησού, αλλά δυσκο-

λεύτηκαν να Τον αναγνωρίσουν. Τόσο είχε αλλοιωθεί η μορφή

Του από την αγωνία. Απευθυνόμενος στον Πέτρο, ο Ιησούς ε-

ίπε: «Σίμων, κοιμάσαι· δεν ηδυνήθης μίαν ώραν να αγρυπνήσης·

Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε δια να μη εισέλθητε εις πειρασμόν το

μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής.» Η αδυναμία των μα-

θητών προκάλεσε τη συμπόνοια του Ιησού. Φοβήθηκε ότι δεν θα

ήταν ικανοί να αντέξουν στη δοκιμασία την οποία θα προξενούσε η

προδοσία και ο θάνατός Του. Δεν τους επέπληξε, μόνο τους είπε:

«Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε δια να μη εισέλθητε εις πειρασμόν.»

Ακόμη και μέσα στη μεγάλη Του αγωνία προσπαθούσε να δικαιο-
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λογήσει την αδυναμία τους. «Το μέν πνεύμα πρόθυμον» είπε,«η δε

σάρξ ασθενής.»

Και πάλι ο Υιός του Θεού καταλήφθηκε από υπεράνθρωπη αγω-

νία. Μισολιπόθυμος και εξαντλημένος, γύρισε με κλονισμένα βήμα-

τα στον τόπο της προηγούμενης πάλης Του. Ο πόνος Του ήταν

μεγαλύτερος από πριν. Καταλήφθηκε από μεγάλο ψυχικό άγχος και

«έγεινεν ο ιδρώς Αυτού ως θρόμβοι αίματος, καταβαίνοντες εις την

γήν». Τα κυπαρίσσια και τα φοινικόδεντρα έγιναν οι σιωπηλοί μάρ-

τυρες της αγωνίας Του. Από τις πυκνές φυλλωσιές τους έσταζαν[662]

χοντρές στάλες δροσιάς πάνω στο καταβλημένο σώμα Του, σαν να

έκλαιγε και η φύση για το Δημιουργό της που πάλευε μόνος Του

ενάντια στις δυνάμεις του σκότους.

Πριν λίγο ακόμη, ο Ιησούς είχε ορθωθεί σαν μεγαλόπρεπος

κέδρος, αντιμετωπίζοντας την καταιγίδα της αντίδρασης που ξέσπα-

σε με μανία επάνω Του. Με ακατανίκητη ισχυρογνωμοσύνη και με

καρδιά ξέχειλη από κακεντρέχεια και πανουργία, οι άνθρωποι είχαν

αγωνιστεί μάταια να Τον φέρουν σε αμηχανία και να Τον κατα-

βάλουν. Στάθηκε ακλόνητος με θεϊκή μεγαλοπρέπεια σαν Υιός του

Θεού. Τώρα όμως έμοιαζε σαν καλάμι που ανεμοδέρνεται και παρα-

παίει μέσα στη μανιασμένη θύελλα. Πλησίαζε στην αποπεράτωση

του έργου Του θριαμβευτής, έχοντας κερδίσει σε κάθε Του βήμα

τη νίκη κατά των δυνάμεων του σκότους. Σαν να είχε ήδη δοξαστεί,

είχε δηλώσει ότι ήταν ένας με τον Πατέρα. Με σταθερή φωνή είχε

ψάλλει ύμνους δοξολογίας. Είχε μιλήσει στους μαθητές Του με εν-

θαρρυντικά και τρυφερά λόγια. Τώρα όμως είχε φθάσει η ώρα των

δυνάμεων του σκότους. Τώρα η φωνή Του ακούγονταν μέσα στη

ησυχία της νύχτας θριαμβευτικά, αλλά πνιγμένη από την ανθρώπινη

αγωνία Τα λόγια του Σωτήρα έφθασαν στα αυτιά των νυσταγμένων

μαθητών: «Πάτερ Μου, εάν δεν ήναι δυνατόν, τούτο το ποτήριον

να παρέλθη απ” Εμού, χωρίς να πίω αυτό, γεννηθήτω το θέλημά
Σου».

Η πρώτη σκέψη των μαθητών ήταν να πάνε κοντά Του αλλά

τους είχε πει να μείνουν εκεί και να αγρυπνούν μαζί Του προσευ-

χόμενοι. ΄Οταν τους πλησίασε ο Χριστός, τους βρήκε να κοιμούνται

ακόμη. Πάλι αισθάνθηκε μεγάλη ανάγκη για λίγη συντροφιά, για

μερικά λόγια από τους μαθητές Του που θα Του έφερναν ανακούφι-

ση και θα διέλυαν το σκοτάδι που λίγο έλειψε για να Τον καταβάλει.

Τα βλέφαρά τους βάραιναν από τη νύστα «και δεν ήξευρον τι να



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 74—ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ 699

αποκριθώσι προς Αυτόν». Η παρουσία Του τους ξύπνησε. Είδαν

το πρόσωπό Του αυλακωμένο από το ματωμένο ιδρώτα της αγω-

νίας και φοβήθηκαν. Δεν μπορούσαν να εξηγήσουν την αγωνία της

ψυχής Του. «΄Ητο το πρόσωπον Αυτού άδοξον παρά παντός αν-

θρώπου, και το είδος Αυτού, παρά των υιών των ανθρώπων». (Ης.

52:14.)

Απομακρυσμένος ο Ιησούς αναζήτησε και πάλι το καταφύγιό

Του και έπεσε κατά πρόσωπο,φοβισμένος από το μεγάλο σκότος

που Τον περιέβαλλε. Η ανθρώπινη φύση του Υιού του Θεού έτρεμε

την ώρα της δοκιμασίας. Την ώρα αυτή δεν προσεύχονταν για τους

μαθητές Του ώστε μη εκλείψει η πίστη τους, αλλά για τη δική Του [663]

δοκιμαζόμενη, αγωνιζόμενη ψυχή. Είχε φτάσει η τρομερή στιγμή,

η αποφασιστική στιγμή της τύχης του κόσμου. Η μοίρα της αν-

θρωπότητας έτρεμε πάνω στην πλάστιγγα. Ο Χριστός μπορούσε

ακόμη και τώρα να αρνηθεί να πιεί το ποτήρι που ανήκε στον ένοχο

άνθρωπο. Δεν ήταν ακόμη πολύ αργά. Μπορούσε να σκουπίσει τον

αιματηρό ιδρώτα από το μέτωπό Του και να αφήσει τον άνθρωπο

να πεθάνει μέσα στην παρανομία του. Μπορούσε να πει:«Ας υπο-

στεί ο παραβάτης την τιμωρία της αμαρτίας του. Εγώ επιστρέφω

στον Πατέρα Μου.» Θα έπινε άραγε ο Υιός του Θεού το πικρό

ποτήρι της ταπείνωσης και της αγωνίας· Θα υφίστατο ο αθώος τις

συνέπειες της κατάρας της αμαρτίας για να σώσει τον ένοχο· Από

τα τρεμάμενα χείλη του Ιησού βγήκαν τα λόγια: «Πάτερ Μου, εάν

δεν ήναι δυνατόν τούτο το ποτήριον να παρέλθη απ” Εμού, χωρίς
να πίω αυτό, γεννηθήτω το θέλημά Σου.»

Τρείς φορές επανέλαβε εκείνητην προσευχή. Τρείς φορές η αν-

θρώπινη φύση οπισθοχώρησε μπροστά στην τελική αποκορυφωτική

θυσία. Τη στιγμή αυτή η ιστορία της ανθρώπινης φυλής παρουσι-

άζεται μπροστά στο Λυτρωτή του κόσμου. Βλέπει ότι οι παραβάτες

του νόμου, αν αφεθούν μόνοι τους, θα χαθούν. Βλέπει την ανικα-

νότητα του ανθρώπου. Βλέπει τη δύναμη της αμαρτίας. Οι στεναγ-

μοί και οι θρήνοι ενός καταδικασμένου κόσμου υψώνονται μπροστά

Του. Βλέπει ποιά θα ήταν η μοίρα του κόσμου και παίρνει την α-

πόφαση. Θα σώσει τον άνθρωπο, όσο και αν Του στοιχίσει αυτό.

Δέχεται το βάπτισμα του αίματος, ώστε μέσω Αυτού, τα εκατομ-

μύρια ανθρώπων που χάνονται να κερδίσουν την αιώνια ζωή. ΄Αφησε

τις ουράνιες αυλές όπου όλα είναι βυθισμένα στην αγνότητα, στην

ευτυχία και στην δόξα, για να σώσει το ένα απολωλός πρόβατο, τον
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κόσμο που έπεσε στην αμαρτία.Δεν θα εγκαταλείψει την αποστολή

Του. Θα γίνει ο εξιλασμός της φυλής που εθελοντικά προτίμησε να

αμαρτήσει. Η προσευχή Του τώρα δηλώνει μονάχα υποταγή: «Εάν

δεν ήναι δυνατόν τούτο το ποτήριον να παρέλθη απ” Εμού, χωρίς
να πίω αυτό, γενηθήτω το θέλημά Σου.»

Παίρνοντας την απόφαση, έπεσε ημιθανής πάνω στο έδαφος α-

πό το οποίο είχε ελαφρά ανασηκωθεί. Που είναι τώρα οι μαθητές

Του να συγκρατήσουν με τρυφερότητα το κεφάλι του αποκαμω-

μένου Κυρίου τους και να δροσίσουν το μέτωπο Του που είχε πα-

ραμορφωθεί χειρότερα από τους παραμορφωμένους ανθρώπους· Ο

Σωτήρας υπέφερε μόνος Του και κανείς από τους ανθρώπους δεν

βρέθηκε κοντά Του.[664]

Αλλά Ο Θεός όμως υπέφερε μαζί με τον Υιό Του. ΄Αγγελοι

παρακολουθούσαν την αγωνία του Σωτήρα. Είδαν τον Κύριό τους

περικυκλωμένο από λεγεώνες σατανικών δυνάμεων και ένα φρι-

κιαστικό, μυστηριακό τρόμο να καταπιέζει την ύπαρξή Του. Στον

Ουρανό βασίλευε απόλυτη σιγή. Καμιά άρπα δεν αγγίχτηκε. Αν οι

θνητοί μπορούσαν να δουν την κατάπληξη των αγγελικών στρα-

τιών καθώς παρακολουθούσαν με σιωπηλή θλίψη τον Πατέρα να

αποσύρει τις ακτίνες του φωτός, της αγάπης και της δόξας από τον

αγαπητό Του Υιό, θα μπορούσαν να καταλάβουν καλύτερα πόσο

αποκρουστική είναι η αμαρτία στα μάτια Του.

Οι αναμάρτητοι κόσμοι και οι ουράνιοι άγγελοι παρακολουθο-

ύσαν με ενδιαφέρον καθώς η διαμάχη πλησίαζε στο τέλος της. Ο

Σατανάς και η συνομοσπονδία του κακού, οι λεγεώνες της αποστα-

σίας, παρακολουθούσαν εντατικά τη μεγάλη αυτή κρίση του απολυ-

τρωτικού έργου. Οι δυνάμεις του καλού και του κακού περίμεναν

να δουν ποιά θα ήταν η απάντηση στην προσευχή που επανέλαβε

τρείς φορές ο Χριστός. Οι άγγελοι λαχταρούσαν να φέρουν ανα-

κούφιση στη θεϊκή ύπαρξη που υπέφερε, αλλά αυτό δεν έπρεπε να

γίνει. Κανένα μέσο αποφυγής δεν προμηθεύτηκε για τον Υιό του

Θεού. Σε αυτή τη φοβερά κρίσιμη ώρα, όταν το πάν διακινδύνευε,

όταν το μυστηριώδες ποτήρι έτρεμε στα χέρια του μάρτυρα, άνοιξαν

οι Ουρανοί. ΄Ενα φώς έλαμψε μέσα στα άγρια σκοτάδια αυτής της

μοναδικής ώρας. Ο ισχυρός άγγελοςπου στέκεται στην παρουσία

του Θεού κατέχοντας τη θέση του αποστάτη Σατανά, ήρθε πλάι

στο Χριστό. Ο άγγελος δεν ήρθε για να πάρει το ποτήρι από τα

χέρια του Χριστού, αλλά για να Τον ενισχύσει να το πιεί, διαβεβαι-
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ώνοντας Τον για την αγάπη του Πατέρα. ΄Ηρθε να δώσει δύναμη

στο Θεάνθρωπο ικέτη. Του έδειξε τους ανοικτούς Ουρανούς και

Του μίλησε για τις ψυχές που θα σώζονταν σαν αποτέλεσμα των

παθών Του. Τον διαβεβαίωσε ότι ο Πατέρας Του ήταν μεγαλύτερος

και ισχυρότερος από το Σατανά, ότι ο θάνατός Του θα είχε σαν

αποτέλεσμα την ολοκληρωτική κατατρόπωση του Σατανά και ότι η

βασιλεία αυτού του κόσμου θα δίνονταν στους αγίους του Υψίστου.

Του είπε ότι θα έμενε ικανοποιημένος όταν έβλεπε τους καρπούς

του πόνου της ψυχής Του επειδή θα αντίκριζεένα μεγάλο πλήθος

λυτρωμένων, αιωνίως λυτρωμένων από την ανθρώπινη φυλή.

Η αγωνία του Χριστού δεν έληξε, αλλά η κατάπτωση και η α-

πογοήτευση Τον άφησαν. Η θύελλα με κανένα τρόπο δεν κόπαζε,

αλλά Αυτός που ήταν ο στόχος της είχε ενδυναμωθεί για να αντιμε- [665]

τωπίσει τη μανία της. Προχωρούσε τώρα ήρεμος και γαλήνιος. Μια

ουράνια ειρήνη αναπαύονταν στο αιματοβαμμένο πρόσωπό Του. Υ-

πέφερε όσο καμιά ανθρώπινη ύπαρξη μπορούσε ποτέ να υποφέρει ε-

πειδή είχε γευτεί τα πάθη του θανάτου όλων γενικά των ανθρώπων.

Οι κοιμισμένοι μαθητές ξύπνησαν ξαφνικά από το φώς που πε-

ριέβαλλε το Σωτήρα. Είδαν τον άγγελο να σκύβει πάνω από το

γονατισμένο Κύριό τους. Τον είδαν να ανασηκώνει το κεφάλι του

Σωτήρα στο στήθος του και να δείχνει προς τον Ουρανό. ΄Ακουσαν

τη φωνή του, σαν την πιο γλυκιά μουσική, να προφέρει λόγια πα-

ρηγοριάς και ελπίδας. Οι μαθητές ξαναθυμήθηκαν τη σκηνή πάνω

στο όρος της Μεταμόρφωσης. Θυμήθηκαν επίσης τη δόξα που είχε

περιβάλει στο ναό τον Ιησού, καθώς και τη φωνή του Θεού που

είχε μιλήσει από το σύννεφο. Και πάλι τώρα αποκαλύφθηκε η ίδια

εκείνη δόξα, δεν φοβόταν πια για τον Κύριό τους. Βρίσκονταν κάτω

από τη φροντίδα του Θεού. ΄Ενας ισχυρός άγγελος είχε σταλεί να

Τον προστατεύσει. Οι μαθητές και πάλι από την κούραση τους πα-

ραδόθηκαν στην περίεργη εκείνη νάρκη που τους είχε καταλάβει.

Πάλι ο Χριστός τους βρήκε να κοιμούνται.

Κοιτάζοντάς τους λυπημένα είπε: «Κοιμάσθε το λοιπόν και α-

ναπαύεσθε ιδού επλησίασεν η ώρα, και ο Υιός του ανθρώπου πα-

ραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών.»

Ακόμη δεν είχε τελειώσει τα λόγια Του, όταν ακούστηκαν τα

βήματα του όχλου που Τον αναζητούσε. Τότε είπε: «Εγέρθητε, ας

υπάγωμεν ιδού επλησίασεν ο παραδίδων Με.»
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Κανένα ίχνος από την πρόσφατη αγωνία Του δεν διακρίνον-

ταν καθώς ο Ιησούς προχωρούσε για να συναντήσει τον προδότη

Του. Στάθηκε μπροστά από τους μαθητές Του και ρώτησε: «Τίνα

ζητείτε·» Εκείνοι απάντησαν: «Ιησούν τον Ναζωραίον.» Ο Ιησούς

πρόσθεσε: «Εγώ είμαι.» Καθώς είπε αυτά τα λόγια, ο άγγελος που

προηγουμένως είχε σταλεί για να υπηρετήσει το Χριστό, στάθηκε

ανάμεσα σε Αυτόν και στον όχλο. ΄Ενα θείο φώς φώτισε τη μορφή

του Σωτήρα και ένα σχήμα περιστεριού Τον επισκίασε. Μπροστά σε

αυτή τη θεϊκή δόξα το εγκληματικό πλήθος δεν μπορούσε να σταθεί

ούτε μια στιγμή. Οπισθοχώρησαν. Ιερείς, πρεσβύτεροι, στρατιώτες,

ακόμη και αυτός ο Ιούδας, έπεσαν στο χώμα σαν νεκροί.

Ο άγγελος αποσύρθηκε και το φώς εξαφανίστηκε. Ο Ιησούς

είχε την ευκαιρία να διαφύγει, παρέμεινε όμως νηφάλιος και κυρίαρ-

χος του εαυτού του. ΄Εστεκε σαν να είχε στεφθεί με δόξα ανάμεσα

στο σκληροτράχηλο πλήθος που βρισκόταν τώραπεσμένο και α-

νίσχυρο στα πόδια Του. Οι μαθητές παρακολουθούσαν σιωπηλοί[666]

με θαυμασμό και δέος.

Γρήγορα όμως η σκηνή άλλαξε. Ο όχλος σηκώθηκε και προχω-

ρούσε. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες, οι ιερείς και ο Ιούδας τριγύρισαν το

Χριστό. Φαίνονταν ντροπιασμένοι για την αδυναμία τους και φοβι-

σμένοι ότι θα τους διέφευγε. Και πάλι ο Λυτρωτής ρώτησε «Τίνα

ζητείτε·» Είχαν κάθε απόδειξη ότι Αυτός που στέκονταν μπροστά

τους ήταν ο Υιός του Θεού, αλλά δεν ήθελαν να πεισθούν. Στην

ερώτηση, «Τίνα ζητείτε·» και πάλι απάντησαν, «Ιησούν τον Ναζω-

ραίον.» Ο Σωτήρας τότε είπε: «Σας είπον ότι Εγώ είμαι Εάν λοιπόν

Εμέ ζητείτε, αφήσατε τούτους να υπάγωσι.» Και λέγοντας αυτά,

έδειξε τους μαθητές Του. ΄Η ξ ε ρ ε πόσο αδύνατη ήταν η πίστη

τους και προσπαθούσε να τους προστατεύσει από τον πειρασμό και

τη δοκιμασία. Γι” αυτούς ήταν έτοιμος να θυσιαστεί.
Ο Ιούδας ο προδότης, δε λησμόνησε το ρόλο που είχε να παίξει.

΄Οταν ο όχλος μπήκε στον κήπο, εκείνος είχε υποδείξει το δρόμο, α-

κολουθούμενος από τον αρχιερέα. Το σημάδι που είχε δώσει στους

διώκτες του Ιησού ήταν: «΄Οντινα φιλήσω, Αυτός είναι Αυτόν πι-

άσατε.» Τώρα έκανε πως δεν είχε σχέση μαζί τους. Πλησιάζοντας

το Χριστό, πήρε το χέρι Του σαν ένας στενός φίλος. Με τα λόγια,

«Χαίρε, Ραββί,» Τον φίλησε επανειλημμένα και φάνηκε να δακρύζει

δήθεν από συμπάθεια για τον κίνδυνο που Τον απειλούσε.
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Ο Ιησούς του είπε: «Φίλε, δια τι ήλθες·» Η φωνή Του έτρεμε α-

πό τη συγκίνηση καθώς πρόσθετε: «Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον

Υιόν του ανθρώπου·» Αυτή η ερώτηση που του απηύθυνε θα έπρεπε

να ξυπνήσει τη συνείδηση του προδότη και να αγγίξει την ισχυρο-

γνώμονη καρδιά του αλλά η τιμή, η αφοσίωση και τα ανθρώπινα

τρυφερά αισθήματα τον είχαν εγκαταλείψει. Παρέμενε θρασύς και

προκλητικός χωρίς να παρουσιάζει καμιά πρόθεση να αλλάξει. Είχε

παραδοθεί στο Σατανά και δεν είχε τη δύναμη να του αντισταθεί.

Ο Ιησούς δεν απώθησε το φίλημα του προδότη.

Ο όχλος αποθρασύνθηκε όταν είδε τον Ιούδα να αγγίζει το

πρόσωπο Εκείνου ο οποίος μόλις προ ολίγου είχε δοξαστεί μπροστά

στα μάτια τους. Τότε συνέλαβαν τον Ιησού και άρχισαν να δένουν

τα πολύτιμα χέρια που είχαν πάντα χρησιμοποιηθεί για να κάνουν

το καλό.

Οι μαθητές νόμισαν ότι ο Κύριός τους δεν θα επέτρεπε στον

όχλο να Τον συλλάβουν. Πίστευαν ότι η ίδια δύναμη που έκανε

τον όχλο να πέσουν κάτω σαν νεκροί, μπορούσε να τους κρατήσει

ακίνητους μέχρι ο Χριστός και οι σύντροφοί Του να μπορέσουν

να διαφύγουν. Απογοητεύθηκαν και αγανάκτησαν όταν είδαν να [667]

φέρνουν τα σχοινιά για να δέσουν Εκείνον που αγαπούσαν. Πάνω

στο θυμό του ο Πέτρος τράβηξε βιαστικά το μαχαίρι του και προ-

σπάθησε να υπερασπισθεί τον Κύριό του, αλλά έκοψε μόνο το αυ-

τί του δούλου του αρχιερέα. ΄Οταν ο Ιησούς είδε αυτό που έγινε,

απελευθέρωσε τα χέρια Του, αν και τα κρατούσαν σφιχτά οι ρω-

μαίοι στρατιώτες και είπε: «αφίσατε έως τούτου». Αμέσως άγγιξε

το τραυματισμένο αυτί και αυτό θεραπεύτηκε αμέσως. Τότε είπε

στον Πέτρο: «Επίστρεψον την μάχαιράν σου εις τον τόπον αυτής

διότι πάντες όσοι πιάσωσι μάχαιραν, δια μαχαίρας θέλουσιν απολε-

σθή ή νομίζεις ότι δεν δύναμαι να παρακαλέσω τον Πατέρα Μου,

και θέλει στήσει πλησίον Μου περισσοτέρους παρά δώδεκα λεγε-

ώνας αγγέλων·» - μια λεγεώνα στη θέση κάθε μαθητή. Οι μαθητές

σκέφτηκαν: «Γιατί δεν σώζει τον εαυτό Του και μας·» Απαντώντας

σε αυτή την ενδόμυχη σκέψη, ο Ιησούς πρόσθεσε: «Πώς λοιπόν

θέλουσι πληρωθεί αι γραφαί, ότι ούτω πρέπει να γείνη·» «Το πο-

τήριον το οποίον Μοι έδωκεν ο Πατήρ, δεν θέλω πίει αυτό·»

Η αξιοπρέπεια που όφειλε να χαρακτηρίζει τους Ιουδαίους άρ-

χοντες δεν τους εμπόδισε να συμμετάσχουν στην καταδίωξη του

Ιησού. Η σύλληψή Του είχε πολύ μεγάλη σημασία για να την εμ-
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πιστευθούν στους υφιστάμενους τους. Οι δόλιοι ιερείς και πρε-

σβύτεροι ενώθηκαν με τους στρατηγούς του ναού και με τον όχλο,

ακολουθώντας τον Ιούδα στη Γεθσημανή. Με τι είδους συντροφιά

ενώθηκαν οι επισημότητες εκείνες! Με έναν άξεστο όχλο, έξαλ-

λο από έξαψη και οπλισμένο με σύνεργαόλων των ειδών σαν να

καταδίωκαν ένα άγριο θηρίο.

Στρεφόμενος στους ιερείς και πρεσβυτέρους, ο Ιησούς κάρφωσε

το ερευνητικό Του βλέμμα επάνω τους. Τα λόγια που τους είπε δεν

θα τα ξεχνούσαν όσο ζούσαν. ΄Ηταν σαν τα αιχμηρά βέλη του Παν-

τοκράτορα. Ιερόπρεπα τους είπε: «΄Ηρθατε εναντίον Μου με μαχα-

ίρια και ξύλα σαν να ήμουν κλέφτης ή ληστής. Κάθε μέρα καθόμουν

και δίδασκα στο ναό. Είχατε κάθε ευκαιρία να Με συλλάβετε αλλά

δεν κάνατε τίποτε. Η νύχτα ταιριάζει περισσότερο με τα έργα σας.»

«Αλλ” αυτή είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκότους.»
Οι μαθητές τρομοκρατήθηκαν όταν είδαν τον Ιησού να επιτρέπει

να Τον συλλάβουν και να Τον δένουν. Προσβλήθηκαν για τον ε-

ξευτελισμό στον οποίο εξέθετε τον Εαυτό του. Δεν μπορούσαν να

εξηγήσουν τη στάση Του και δεν Τον δικαίωναν που υποτάχθηκε

στον όχλο. Μέσα στην αγανάκτηση και στο φόβο τους, ο Πέτρος[668]

πρότεινε να κοιτάξουν να σώσουν τον εαυτό τους. Ακολουθώντας

την υπόδειξή του, «αφήσαντες Αυτόν πάντες έφυγαν.» Ο Χριστός

όμως είχε δει εκ των προτέρων αυτή την εγκατάλειψη. Τους είχε

πει: «Ιδού, έρχεται ώρα και ήδη ήλθε, να σκορπισθήτε έκαστος εις

τα ίδια, και να αφήσητε Εμέ μόνον αλλά δεν είμαι μόνος, διότι ο

Πατήρ είναι μετ” Εμού.» (Ιωάν. 16:32.)[669]
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ΣΤΟΝ ΚΑΪΑΦΑ

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 26:57-75, 27:1,

Μάρκ. 14:53-75, 15:1, Λουκ. 22:54-71, Ιωάν. 18:13-27.

Ανηφορίζοντας το χείμαρρο των Κέδρων, περνώντας από

κήπους και ελαιώνες και μέσα από τους σιωπηλούς δρόμους της κοι-

μισμένης πόλης, οδηγούσαν βιαστικά τον Ιησού. ΄Ηταν περασμένα

μεσάνυχτα και οι άγριες κραυγές του όχλου που Τον συνόδευε,

τάραξαν ξαφνικά τη νυχτερινή σιγαλιά. Ο Σωτήρας, δεμένος και

κρατούμενος σφιχτά, βάδιζε με δυσκολία. Αυτοί που Τον συνέλα-

βαν Τον έφεραν με μεγάλη βιασύνη στον οίκο του ΄Αννα, του πρώην

αρχιερέα.

Ο ΄Αννας ήταν επικεφαλής της χοροστατούσας ιερατικής οικο-

γένειας και από σεβασμό στην ηλικία του, ο λαός τον αναγνώριζε

σαν αρχιερέα. Ζητούσαν τις συμβουλές του και τις εκτελούσαν σαν

φωνή Θεού. Αυτός έπρεπε να δειπρώτος τον Ιησού, τον δέσμιο της

ιερατικής εξουσίας. Αυτός έπρεπε να είναι παρών στην ανάκριση του

δέσμιου, γιατί φοβόταν μήπως ο λιγότερο πεπειραμένος Καϊάφας θα

αποτύχαινε στην πραγματοποίηση του σκοπού που είχαν βάλει. ΄Ε-

πρεπε να χρησιμοποιήσει στην περίπτωση αυτή τα τεχνάσματα, την

επιτηδειότητα και την πανουργία του γιατί έπρεπε να επιτευχθεί

οπωσδήποτε η καταδίκη του Χριστού.

Ο Χριστός έπρεπε κανονικά να δικαστεί στο Συνέδριο, αλλά

υποβλήθηκεμπροστά στον ΄Αννα σε προανάκριση. Κάτω από τη ρω-

μαϊκή κυριαρχία το Συνέδριο δεν μπορούσε να εκτελέσει τη θανατι-

κή ποινή. Μπορούσαν μόνο να ανακρίνουν τον κατηγορούμενο και

να τον καταδικάσουν. Η καταδίκη όμως έπρεπε να επικυρωθεί από

τις ρωμαϊκές αρχές. Επομένως ήταν αναγκαίο να παρουσιάσουν κα-

τηγορίες κατά του Χριστού που να θεωρούνταν εγκληματικές από

τους Ρωμαίους. Επίσης έπρεπε να βρεθεί και κάποια κατηγορία που

να Τον καταδίκαζε στα μάτια των Ιουδαίων. Δεν ήταν λίγοι μετα-

ξύ των ιερέων και αρχόντων που είχαν πειστεί από τις διδασκαλίες [670]

του Χριστού και μόνο από φόβο μη αποβληθούν από την Συνα-

705
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γωγή, εμποδίζονταν να Τον ομολογήσουν. Οι ιερείς θυμόντουσαν

καλά την ερώτηση του Νικόδημου: «Μήπως ο νόμος ημών κρίνει

τον άνθρωπον, εάν δεν ακούση παρ” αυτού πρότερον, και μάθη τι
πράττει·» (Ιωάν. 7:51.) Αυτή η ερώτηση είχε προς στιγμή επιφέρει

τη διακοπή των εργασιών του συμβουλίου και είχε αναστείλει τα

καταστρωμένα σχέδιά τους. Ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία και ο Νι-

κόδημος δεν επρόκειτο να κληθούν αυτήτη φορά. Υπήρχαν όμως

και άλλοι που θα τολμούσαν ίσως να μιλήσουν υπέρ της δικαιο-

σύνης. Η δίκη έπρεπε να διεξαχθεί έτσι που να εξασφαλίσει την

ένωση των μελών του Συνεδρίου κατά του Χριστού. Υπήρχαν δύο

βασικές κατηγορίες που οι ιερείς επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν.

Αν ο Ιησούς μπορούσε να αποδειχθεί βλάσφημος, θα καταδικάζον-

ταν από τους Ιουδαίους. Αν μπορούσαν να Τον ενοχοποιήσουν για

ανταρσία, θα εξασφάλιζαν την καταδίκη Του από τους Ρωμαίους.

Αρχικά οι ενέργειες του ΄Αννα στράφηκαν στη δεύτερη κατηγορία.

Ανέκρινε το Χριστό σχετικά με τους μαθητές Του και τις διδα-

σκαλίες Του, ελπίζοντας ότι ο δέσμιος θα έλεγε κάτι που θα του

πρόσφερε έδαφος για τις περεταίρω ενέργειες του. ΄Ηλπιζε να α-

ποσπάσει από Αυτόν κάποια δήλωση που θα έδειχνε ότι επεδίωκε

να συστήσει μια μυστική οργάνωση με σκοπό να ιδρύσει μια νέα

βασιλεία. Τότε οι ιερείς θα μπορούσαν να Τον παραδώσουν στους

Ρωμαίους σαν ταραχοποιό και υποκινητή ανταρσίας.

Ο Χριστός διάβασε την πρόθεση του ιερέα σαν ανοιχτό βιβλίο.

Σαν να διάβαζε τα τρίσβαθα της ψυχής του ανακριτή Του, αρνήθηκε

ότι υπήρχε μεταξύ Αυτού και των οπαδών Του κανένας μυστικός

σύνδεσμος, ή ότι τους συγκέντρωνε κρυφά και στα σκοτεινά για

να καλύψει τα σχέδιά Του. Δεν υπήρχαν μυστικά ούτε στις προ-

θέσεις Του ούτε στις διδασκαλίες Του. Η απάντησή Του ήταν:

«Εγώ παρρησία ελάλησα εις τον κόσμον Εγώ πάντοτε εδίδαξα εν

τη συναγωγή και εν τω ιερώ, όπου οι Ιουδαίοι συνέρχονται πάντο-

τε, και εν κρυπτώ δεν ελάλησα ουδέν.» Ο Σωτήρας παρουσίασε το

δικό Του τρόπο εργασίας σε αντίθεση με τις μεθόδους των κατη-

γόρων Του. Μήνες ολόκληρους Τον κυνηγούσαν, προσπαθώντας

να Τον παγιδέψουν και να Τον φέρουν μπροστά σε ένα μυστικό δι-

καστήριο, όπου μπορούσαν να επιτύχουν μόνο με ψευδορκίες αυτό

που τους ήταν αδύνατο να επιτύχουν με νόμιμα μέσα. Τώρα πραγ-

ματοποιούσαν το σχέδιό τους. Η μεσονύκτια σύλληψή Του από τον

όχλο, ο χλευασμός και η κακομεταχείριση Του πριν ακόμη κατα-



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 75—ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΪΑΦΑ707

δικαστεί, ακόμη και πριν κατηγορηθεί, ήταν ο δικός τους τρόπος [671]

ενέργειας, όχι ο δικός Του. ΄Ολες τους οι ενέργειες ήταν παράνο-

μες. Οι δικοί τους νόμοι ανέφεραν ότι τον κάθε άνθρωπο έπρεπε να

τον μεταχειρίζονται σαν αθώο μέχρι που να αποδειχθεί ένοχος. Οι

ιερείς καταδικάζονταν από τους ίδιους τους νόμους τους.

Στρεφόμενος στον ανακριτή Του, ο Ιησούς είπε: «Τι Με ε-

ρωτάς·» Δεν είχαν στείλει οι ιερείς και οι άρχοντες κατασκόπους

να παρακολουθήσουν τις κινήσεις Του και να αναφέρουν κάθε Του

λέξη· Δεν ήταν και αυτοί παρόντες σε κάθε συγκέντρωση του λαού

και έφερναν στους ιερείς τις πληροφορίες για όσα έλεγε και έκανε·

«Ερώτησον τους ακούσαντας, τι ελάλησα πρός αυτούς ιδού, ούτοι

εξεύρουσι όσα είπον Εγώ,» ήταν η απάντηση του Ιησού.

Ο ΄Αννας αποστομώθηκε από αυτή την κατηγορηματική απάντη-

ση. Φοβούμενος μήπως ο Χριστός έλεγε κάτι σχετικά με τον τρόπο

που έδρασε, προτίμησε να μείνει καλυμμένος. ΄Ετσι, δεν Του είπε

τίποτε περισσότερο για την ώρα. ΄Ομως ένας από τους ανθρώπους

του, εξοργισμένος που είδε τον ΄Αννα να αποστομώνεται, χτύπησε

το Χριστό στο πρόσωπο λέγοντας: «Ούτως αποκρίνεσαι πρός τον

αρχιερέα·»

Ο Χριστός ήρεμα απάντησε: «Εάν κακώς ελάλησα, μαρτύρησον

περί του κακού αν δε καλώς, τι Με δέρεις·» Δεν του μίλησε με

τσουχτερά, εκδικητικά λόγια. Η ήρεμη απάντησή Του προήλθε από

μια αναμάρτητη, υπομονητική και ευγενική καρδιά που δεν μπορο-

ύσε να εξαγριωθεί.

Ο Χριστός υπέφερε πολύ από τις ύβρεις και τις προσβολές. Από

τα χέρια των ανθρώπων που ο ΄Ιδιος είχε δημιουργήσει και για το

καλό των οποίων έκανε μια ανυπολόγιστη θυσία, από αυτά τα χέρια

δέχθηκε κάθε είδους εξευτελισμό. ΚΟ βαθμός των παθημάτων που

υπέστη αναλογούσε με το βαθμό της τέλειας αγιότητάς Του και

του μίσους Του κατά της αμαρτίας. Η δίκη Του από ανθρώπους που

ενεργούσαν σαν δαίμονες αποτελούσε για Αυτόν μια θυσία χωρίς

τελειωμό. Του ήταν αποκρουστικό να περιβάλλεται από ανθρώπους

κυριευμένους από το Σατανά. ΄Ηξερε ότι μέσα σε μια στιγμή με τη

λάμψη της θεϊκής Του δύναμης, μπορούσε να ρίξει κατά γης τους

σκληρούς βασανιστές Του. Αυτό έκανε τη δοκιμασία Του ακόμη

πιο δυσβάσταχτη.

Οι Ιουδαίοι περίμεναν ένα Μεσσία που θα αποκαλυπτόταν με

εξωτερική επίδειξη. Τον περίμεναν να αλλάξει με τη λάμψη της κυ-
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ρίαρχης θέλησης τη ροή των ανθρωπίνων σκέψεων και να τους επι-

βάλει την αναγνώριση και την υπεροχή Του. Πίστευαν ότι με αυτό

τον τρόπο έπρεπε να εξασφαλίσει την εξύψωσή Του και να ικανο-[672]

ποιήσει τις φιλόδοξες ελπίδες τους. Για αυτό όταν Του φέρονταν

με τόση περιφρόνηση, ένοιωθε μέσα Του δυνατό τον πειρασμό να

φανερώσει τη θεϊκή Του υπόσταση. Με ένα λόγο, με ένα βλέμμα,

θα μπορούσε να εξαναγκάσει τους διώκτες Του να ομολογήσουν

ότι Αυτός ήταν Κύριος υπεράνω βασιλέων και αρχόντων, υπεράνω

ακόμη και των ιερέων αυτού του ναού. Αλλά αυτό ήταν το δύσκολο

καθήκον Του, να τηρήσει τη θέση που είχε εκλέξει όταν εξ-ομοι-

ώθηκε με την ανθρωπότητα

Οι άγγελοι του Ουρανού παρίσταντο μάρτυρες για κάθε κίνηση

που γίνονταν εναντίον του αγαπημένου Αρχηγού τους. Λαχταρο-

ύσαν να ελευθερώσουν το Χριστό. Τελώντας κάτω από την κα-

θοδήγηση του Θεού, οι άγγελοι είναι πανίσχυροι. Κάποτε, υπα-

κούοντας στην εντολή του Χριστού, φόνευσαν μέσα σε μια νύχτα

εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες άνδρες από το στρατό των Ασσυ-

ρίων. Πόσο εύκολα θα μπορούσαν τώρα οι άγγελοι, βλέποντας την

εξευτελιστική σκηνή της δίκης του Χριστού, να εκδηλώσουν την

αγανάκτησή τους εξολοθρεύοντας τους εχθρούς του Θεού! Αλλά

δεν είχαν ενταλθεί να το κάνουν. Εκείνος που μπορούσε να κατα-

δικάσει τους εχθρούς Του σε θάνατο, ανέχονταν τη σκληρότητά

τους. Η αγάπη Του για τον Πατέρα Του και η υπόσχεση που είχε

δώσει από καταβολής κόσμου να γίνει ο «Αίρων την αμαρτίαν του

κόσμου,» Τον οδήγησαν να υπομείνει αδιαμαρτύρητα την άξεστη

μεταχείριση εκείνων που είχε έρθει να σώσει. Αποτελούσε μέρος

της αποστολής Του να υποφέρει με την ανθρώπινη φύση Του όλους

τους χλευασμούς και όλες τις ύβρεις που οι άνθρωποι μπορούσαν να

προκαλέσουν εναντίον Του. Η μοναδική ελπίδα της ανθρωπότητας

κρέμονταν στην υποταγή του Χριστού σε όλα όσα ήταν δυνατόν να

υποφέρει από τα χέρια και τις καρδιές των ανθρώπων.

Ο Χριστός δεν είχε πει τίποτε που να έδινε λαβή στους κατη-

γόρους Του και όμως τον κρατούσαν δεμένο, πράγμα που σήμαινε

ότι θεωρούταν ήδη καταδικασμένος. ΄Επρεπε όμως να κρατήσουν

οπωσδήποτε τα προσχήματα όσοναφορά τη δικαιοσύνη. ΄Επρεπε να

υποστεί, έστω και τυπικά, μια νόμιμη δίκη. Οι αρχές ήταν απο-

φασισμένες να το επιταχύνουν. ΄Ηξεραν πόσο ο λαός σέβονταν το

Χριστό και φοβόντουσαν ότι αν μαθεύονταν η σύλληψή Του, ο λα-
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ός θα επιχειρούσε να Τον γλυτώσει. Από την άλλη, αν η δίκη και

η καταδίκη δεν πραγματοποιούντο αμέσως, θα έπρεπε να καθυστε-

ρήσουν μια ολόκληρη εβδομάδα εξαιτίας της γιορτής του Πάσχα.

Πιθανόν αυτό να έκανε τα σχέδιά τους να ναυαγήσουν. Για την ε- [673]

ξασφάλιση της καταδίκης του Ιησού βασίζονταν κυρίως στην κατα-

κραυγή του όχλου, αποτελουμένου κατά το μεγαλύτερο μέρος από

το συρφετό των Ιεροσολύμων. Αν μεσολαβούσε καθυστέρηση μιας

εβδομάδας, η λαϊκή έξαψη θα κόπαζε και πιθανό να συναντούσαν

και αντίδραση. Η μεγαλύτερη μερίδα του λαού θα ξεσηκώνονταν

υπέρ του Χριστού. Πολλοί θα παρουσιάζονταν καταθέτοντας και

υπερασπίζοντας τον Ιησού, φέρνοντας στο φώς τα θαυμάσια έργα

που είχε κάνει. Αυτό θα προκαλούσε τη λαϊκή αγανάκτηση κατά του

Συνεδρίου. Οι ενέργειές τους θα καταδικάζονταν και ο Χριστός θα

ελευθερώνονταν για να δεχτεί καινούργιο σεβασμό από το πλήθος.

Για αυτό οι ιερείς και οι άρχοντες ήταν αποφασισμένοι, πριν μα-

θευτούν τα σχέδιά τους, να παραδώσουν τον Ιησού στα χέρια των

Ρωμαίων.

Πρώτα από όλα όμως έπρεπε να βρεθεί κάποια κατηγορία. Μέχρι

στιγμής δεν είχαν κατορθώσει τίποτε. Ο ΄Αννας διέταξε να φέρουν

τον Ιησού στον Καϊάφα. Ο Καϊάφας ανήκε στους Σαδδουκαίους,

μερικοί από τους οποίους ήταν τώρα οι πιο άσπονδοι εχθροί του

Ιησού. Ο ίδιος, αν και δεν είχε σταθερό χαρακτήρα, ήταν σκληρός,

άκαρδος και ασυνείδητος όπως ο ΄Αννας. Δεν θα άφηνε τίποτε που

να μη το χρησιμοποιήσει προκειμένου να κατα-στρέψει τον Ιησού.

Πλησίαζαν τώρα χαράματα και το σκοτάδι ήταν πυκνό. Με φανούς

και λαμπάδες η οπλισμένη συνοδεία με τον δέσμιο κατευθυνόταν

στην κατοικία του αρχιερέα. Εκεί, ενώ άρχισαν να συγκεντρώνονται

τα μέλη του Συνεδρίου, ο ΄Αννας και ο Καϊάφας ανέκριναν πάλι τον

Ιησού, αλλά χωρίς να κατορθώσουν τίποτε.

΄Οταν το Συνέδριο συγκεντρώθηκε στην αίθουσα του δικαστη-

ρίου, ο Καϊάφας πήρε τη θέση του προεδρεύοντος δικαστού. Πλάι

του κάθονταν οι υπόλοιποι δικαστές και εκείνοι που ενδιαφέρον-

ταν ιδιαίτερα για τη δίκη. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες ήταν τοποθετη-

μένοι στην εξέδρα, κάτω από τον αρχιερατικό θρόνο. Στη βάση του

θρόνου στέκονταν ο Ιησούς. Τα βλέμματα όλων ήταν καρφωμένα

επάνω Του. Η έξαψη ήταν έντονη. Από όλο το πλήθος, μόνο Εκε-

ίνοςδιατηρούταν γαλήνιος και ήρεμος. Ακόμη και η ατμόσφαιρα που

Τον περιέβαλλε φαίνονταν ηλεκτρισμένη από μια θεϊκή επιρροή.
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Ο Καϊάφας θεωρούσεπάντα τον Ιησού αντίπαλό του. Η προθυ-

μία που έδειχνε ο λαός να ακούει το Σωτήρα και η έκδηλη προτίμη-

σή τους στην αποδοχή της διδασκαλίας Του, προκάλεσαν τη ζηλο-

φθονία του αρχιερέα. Καθώς τώρα ο Καϊάφας κοίταζε τον δέσμιο,

θαύμασε την ευγενική και ιεροπρεπή στάση Του. Μια πεποίθηση[674]

τον κυρίεψε ότι αυτός ο άνθρωπος προσέγγιζε το Θεό. Αμέσως

όμως έδιωξε τη σκέψη αυτή και ακούστηκε η φωνή του σε χλευα-

στικό και υπεροπτικό τόνο να ζητά από τον Ιησού να κάνει ένα

από τα μεγαλειώδη θαύματα Του εκεί μπροστά στους δικαστές. Τα

λόγια του έφτασαν στα αυτιά του Ιησού προσποιήθηκε ότι δεν τα

άκουσε. Ο λαός σύγκρινε την εξημμένη και κακοήθη συμπεριφο-

ρά του ΄Αννα και του Καϊάφα με τη γαλήνια και ιεροπρεπή στάση

του Χριστού. Ακόμη και στη σκέψη του άξεστου εκείνου πλήθους

δημιουργήθηκε το ερώτημα: «Μπορούσε αυτός ο άνθρωπος με το

θείο παρουσιαστικό να καταδικαστεί σαν εγκληματίας·»

Ο Καϊάφας, διαισθανόμενος την αυξανόμενη υπεροχή της επιρ-

ροής αυτής, επέσπευσε τη δίκη. Οι εχθροί του Ιησού βρέθηκαν σε

μεγάλη αμηχανία. ΄Ηταν αποφασισμένοι να επιτύχουν την καταδίκη

Του, αλλά δεν ήξερανπως να το κατορθώσουν. Τα μέλη του συμ-

βουλίου ήταν χωρισμένα σε Σαδδουκαίους και Φαρισαίους. Κυριαρ-

χούσε μεγάλη εχθρότητα και διαμάχη μεταξύ τους. Δεν τολμούσαν

να θίξουν ορισμένα αμφισβητήσιμα σημεία από φόβο μη εμπλακούν

σε φιλονικία. Με ελάχιστα μόνο λόγια ο Ιησούς θα μπορούσε να

διεγείρει τις προκαταλήψεις του ενός κατά του άλλου και έτσι να

αποτρέψει την οργή τους από πάνω Του. Ο Καϊάφας το γνώριζε αυ-

τό και επιθυμούσε να αποφύγει τη δημιουργία φιλονικίας. Υπήρχαν

πολλοί μάρτυρες για να αποδείξουν ότι ο Χριστός είχε κατακρίνει

τους ιερείς και γραμματείς και ότι τους είχε αποκαλέσει υποκρι-

τές και δολοφόνους. Δεν συνέφερε όμως να επικαλεστούν αυτή τη

μαρτυρία. Οι Σαδδουκαίοι στους άγριους διαπληκτισμούς τους με

τους Φαρισαίους χρησιμοποιούσαν εναντίον τους το ίδιο λεξιλόγιο.

Μια τέτοια μαρτυρία δεν θα είχε καμιά βαρύτητα για τους Ρωμα-

ίους που και αυτοί αποστρέφονταν τα προσχήματα των Φαρισαίων.

Υπήρχαν άφθονες αποδείξεις ότι ο Ιησούς είχε αγνοήσει τις πα-

ραδόσεις των Ιουδαίων και ότι είχε εκφραστεί χωρίς σεβασμό για

πολλές από τις διατάξεις τους. ΄Οσοναφορά όμως τις παραδό-σεις, οι

Φαρισαίοι και οι Σαδδουκαίοι βρίσκονταν στα μαχαίρια Ούτε αυτή η

μαρτυρία θα είχε καμιά βαρύτητα ενώπιον των Ρωμαίων. Οι εχθροί
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του Χριστού δεν τολμούσαν να Τον κατηγορήσουν σαν παραβάτη

του Σαββάτου, από φόβο μήπως η εξέταση αυτή απεκάλυπτε το χα-

ρακτήρα του έργου Του. Αν τα θαύματα θεραπείας έρχονταν στο

φώς, θα αποτύχαινε ο αντικειμενικός σκοπός των ιερέων. [675]

Ψευδομάρτυρες είχαν πληρωθεί για να κατηγορήσουν τον Ιη-

σού ότι υποκινούσε επανάσταση και ότι επεδίωκε να ιδρύσει μια

ξεχωριστή κυβέρνηση. Αλλά η μαρτυρία τους αποδείχθηκε ασαφής

και αντιφατική. Κατά την ανάκριση, αυτοί διέψευσαν τις ίδιες τις

καταθέσεις τους.

Στην αρχή της διακονίας Του ο Χριστός είχε πει: «Χαλάσατε

τον ναόν τούτον, και δια τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν.» Στη

μεταφορική γλώσσα της προφητείας, με τον τρόπο αυτό είχε προ-

φητεύσει το θάνατο και την ανάστασή Του. «Εκείνος όμως έλεγε

περί του ναού του σώματος Αυτού.» (Ιωάν. 2:19, 21.) Αυτά τα

λόγια οι Ιουδαίοι τα πήραν κατά γράμμα και τα απέδωσαν στο να-

ό της Ιερουσαλήμ. Από όλα όσα είχε πει ο Χριστός, οι ιερείς δεν

βρήκαν τίποτε εναντίον Του εκτός από αυτό. Παραποιώντας αυτά τα

λόγια,ήλπιζαν να βρεθούν σε πλεονεκτική θέση. Οι Ρωμαίοι είχαν

ασχοληθεί με την ανοικοδόμηση και τον εξωραϊσμό του ναού και

ήταν υπερήφανοι για αυτόν. Οποιαδήποτε περιφρόνηση στο ναό θα

προξενούσε οπωσδήποτε την αγανάκτησή τους. Εδώ μπορούσαν να

συμφωνήσουν Ρωμαίοι και Ιουδαίοι, Φαρισαίοι και Σαδδουκαίοιδι-

ότι όλοι σέβονταν το ναό. Σε αυτό το σημείο παρουσιάστηκαν δύο

μάρτυρες των οποίων η κατάθεση δεν ήταν τόσο αντιφατική όπως

των άλλων. Ο ένας από αυτούς που είχε δωροδοκηθεί για να κα-

τηγορήσει τον Ιησού, κατέθεσε: «Ούτος είπε. Δύναμαι να χαλάσω

τον ναόν του Θεού, και δια τριών ημερών να οικοδομήσω αυτόν.»

΄Ετσι παρερμηνεύθηκαν τα λόγια του Χριστού. Αν είχαν αναφερθεί

ακριβώς όπως Αυτός τα είχε πει, δεν θα προκαλούσαν την καταδίκη

Του ούτε από το Συνέδριο. Αν ο Ιησούς ήταν ένας απλός άνθρω-

πος, όπως ισχυρίζονταν οι Ιουδαίοι, η δήλωσή Του αυτή θα έδειχνε

μόνο ένα παράλογο και κομπαστικό πνεύμα, που δεν θα μπορούσε

όμως να εκληφθεί ως βλασφημία. Ακόμη και παραποιημένα τα λόγια

Του από τους μάρτυρες, δεν περιείχαν τίποτε που να θεωρηθεί από

τους Ρωμαίους σαν έγκλημα άξιο θανάτου.

Υπομονητικά ο Ιησούς άκουγε τις αντιφατικές μαρτυρίες. Δεν

πρόφερε ούτε μια λέξη για να υπερασπίσει τον εαυτό Του. Τελικά

οι κατήγοροί Του βρέθηκαν σε αμηχανία, σε σύγχυση και εξορ-
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γίστηκαν. Η δίκη δεν σημείωνε καμιά πρόοδο. Η συνωμοσία τους

φαίνονταν ότι θα αποτύχαινε. Ο Καϊάφας βρέθηκε σε απελπιστι-

κή θέση. Μια τελευταία διέξοδος απέμεινε. ΄Επρεπε ο Χριστός να

εξαναγκαστεί να επιφέρει την αυτοκαταδίκη Του. Ο αρχιερέας α-

ναπήδησε από τη δικαστική του έδρα, με πρόσωπο παραμορφωμένο

από το πάθος, με φωνή και διαγωγή που έδειχναν ότι αν ήταν στο[676]

χέρι του θα σκότωνε τον δέσμιο που είχε μπροστά του. «Δεν απο-

κρίνεσαι·» φώναξε άγρια «τι μαρτυρούσιν ούτοι κατά σου·»

Ο Ιησούς εξακολουθούσε να σιωπά. «Αυτός ήτο κατατεθλιμ-

μένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ήνοιξε το στόμα Αυτού εφέρθη

ως αρνίον επί σφαγήν, και ως πρόβατον έμπροσθεν του κείροντος

αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε του στόμα Αυτού » (Ης 53:7.)

Τέλος, ο Καϊάφας υψώνοντας το δεξί του χέρι προς τον Ουρανό

και απευθύνθηκε στον Ιησού, κάνοντας το σχήμα μιας επίσημης

ορκωμοσίας. «Σε ορκίζω εις τον Θεόν τον ζώντα, να είπης πρός

ημάς, αν Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού.»

Σε αυτή την επίκληση ο Χριστός δεν μπορούσε να μείνει σιω-

πηλός. ΄Ηταν καιρός να σωπάσει αλλά και καιρός για να μιλήσει.

Δεν είχε μιλήσει μέχρι να ερωτηθεί κατευθείαν. ΄Ηξερε ότι με την

παρούσα απάντησή Του τώρα θα βεβαίωνε το θάνατό Του. Η έκ-

κληση Του είχε απευθυνθεί στην ανώτερη αναγνωρισμένη εξουσία

του έθνους και είχε γίνει στο όνομα του Υψίστου. Ο Χριστός δεν

ήθελε να δείξει έλλειψη σεβασμού στο νόμο. Ως εκ τούτου, τέθη-

κε το θέμα της σχέσης Του με τον Πατέρα. ΄Οφειλε να διακηρύξει

σαφώς το χαρακτήρα και την αποστολή Του. Ο Ιησούς είχε πει

στους μαθητές Του: «Πάς όστις Με ομολογήση έμπροσθεν των

ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και Εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πα-

τρός Μου του εν ουρανοίς.»(Ματθ. 10:32.) Τώρα με το παράδειγμά

Του επικύρωνε το μάθημα.

΄Ολων τα αυτιά τεντώθηκαν για να ακούσουν και τα μάτιαόλων

καρφώθηκαν στο πρόσωπό Του καθώς ο Χριστός αποκρίθηκε: «Σύ

είπας.» ΄Ενα ουράνιο φώς φάνηκε να φωτίζει την ωχρή μορφή Του

ενώ πρόσθεσε: «Πλήν σας λέγω, Εις το εξής θέλετε ιδεί τον Υιόν

του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως, και ερχόμενον

επί των νεφελών του ουρανού.»

Για μια στιγμή η θεότητα του Χριστού έλαμψε μέσα από το

ανθρώπινο περίβλημά Του. Ο αρχιερέας δείλιασε μπροστά στα δια-

περαστικά μάτια του Σωτήρα. Αυτό το βλέμμα έμοιαζε να διαβάζει
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τις κρυφές σκέψεις του και έκαιγε μέσα στην καρδιά του. Δεν ξέχα-

σε ποτέ την ερευνητική εκείνη ματιά του κατατρεγμένου Υιού του

Θεού στη μετέπειτα ζωή του.

Ο Ιησούς είπε: «Εις το εξής θέλετε ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου

καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως, και ερχόμενον επί των νεφε-

λών του ουρανού.» Με τα λόγια αυτά ο Χριστός παρουσίαζε την

αντίθετη όψη της σκηνής που εκτυλίσσονταν. Ο Κύριος της ζωής [677]

και της δόξας θα κάθονταν στα δεξιά του Θεού. Αυτός θα γίνει

ο Κριτής όλης της Γής και οι αποφάσεις Του θα είναι τελεσίδικες.

Τότε κάθε κρυφό θα εκτεθεί στο φώς της παρουσίας του Θεού και

ο καθένας θα κριθεί σύμφωνα με τα έργα Του.

Τα λόγια του Χριστού τρόμαξαν τον αρχιερέα. Η σκέψη της

μελλοντικής ανάστασης των νεκρών όταν όλοι θα σταθούν προ

του βήματος του Θεού για να ανταμειφθεί ο καθένας κατά τα έργα

Του, ήταν μια σκέψη που προκαλούσε φρίκη στον Καϊάφα. Δεν

ήθελε να πιστέψει ότι στο μέλλον θα εκδίδονταν απόφαση για αυτόν

σύμφωνα με τα έργα Του. Από το μυαλό του πέρασαν γρήγορα σαν

σε πανοραμική σκηνή, οι φάσεις της τελικής κρίσης. Για μια στιγμή

είδε το φοβερό θέαμα των τάφων,με τους νεκρούς να αποδίδουν

τα μυστικά που αυτός ήλπιζε ότι θα έμεναν για πάντα κρυμμένα.

Για μια στιγμή αισθάνθηκε σαν να έστεκε μπροστά στον αιώνιο

Κριτή,από τα μάτια Του οποίου δεν διαφεύγει τίποτε. ΄Ετσι και

τώρα διάβαζαν την ψυχή του, φέρνοντας στο φώς μυστήρια που

εκείνος νόμιζε ότι θα έμεναν θαμμένα στον τάφο.

Η σκηνή παρουσιάστηκε στα μάτια του αρχιερέα. Τα λόγια του

Χριστού κατέβαλαν το Σαδδουκαίο μέχρι τα τρίσβαθα. Ο Καϊάφας

δεν παραδέχονταν τη διδασκαλία της ανάστασης, της κρίσης και της

μέλλουσας ζωής. Τώρα τον κατέλαβε σατανική οργή. Τολμούσε ο

άνθρωπος αυτός, ένας δέσμιος στα χέρια του, να προσβάλει τις

προσφιλέστερες θεωρίες του· Ξεσχίζοντας τα ιερατικά του άμφια

για να δουν οι άνθρωποι την προσποιητή του φρίκη, απαίτησε χωρίς

περεταίρω διαδικασία ο υπόδικος να καταδικασθεί για βλασφημία.

Είπε: «Τι χρείαν έχομεν πλέον μαρτύρων· ιδού, τώρα ηκούσατε την

βλασφημίαν Αυτού τι σας φαίνεται·» Και όλοι τους Τον καταδίκα-

σαν.

Η πεποίθησή του μαζί με το πάθος του οδήγησε τον Καϊάφα

να κάνει αυτό που έκανε. Είχε εξοργιστεί με τον εαυτό του που

πίστεψε στα λόγια του Χριστού.Αντί να διαρρήξει την καρδιά του,
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παραδεχόμενος την αλήθεια και ομολογώντας ότι ο Ιησούς ήταν ο

Μεσσίας, διέρρηξε τα ιερατικά του ιμάτια, προβάλλοντας πεισματική

αντίσταση. Αυτή η πράξη είχε πολύ βαθιά σημασία, αλλά ο Καϊάφας

την κατάλαβεπολύ λίγο. Με τη χειρονομία του αυτή απέβλεπε να ε-

πηρεάσει τους κριτές και να εξασφαλίσει την καταδίκη του Χριστού.

Ωστόσο, ο αρχιερέας καταδίκασε τον ίδιο τον εαυτό του. Σύμφωνα

με το νόμο του Θεού έγινε έκπτωτος από την ιερατεία. Πρόφερε τη

θανατική του καταδίκη.[678]

Ο αρχιερέας δεν είχε το δικαίωμα να σχίσει τα ιερατικά του

άμφια. Σύμφωνα με το Λευιτικό νόμο αυτό απαγορεύονταν με την

ποινή του θανάτου. Σε καμιά περίπτωση, κάτω από οποιεσδήπο-

τε συνθήκες δεν επιτρεπόταν ο αρχιερέας να σχίσει τα ρούχα του.

Το ξέσχισμα των ρούχων αποτελούσε συνήθεια των Ιουδαίων σε

περίπτωση θανάτου φιλικών τους προσώπων αλλά οι ιερείς εξαιρο-

ύνταν από αυτή τη συνήθεια. Ο Χριστός είχε δώσει ρητή διαταγή

στο Μωυσή για αυτό το θέμα. (Λευιτ. 10:6.)

Καθετί που φορούσε ο ιερέας έπρεπε να είναι μονοκόμματο και

άψογο. Εκείνα τα ωραία, επίσημα άμφια αντιπροσώπευαν το χαρα-

κτήρα του μεγάλου αντίτυπου, του Ιησού Χριστού. Μόνο τελει-

ότητα στην ενδυμασία, στη συμπεριφορά, στα λόγια και στο πνε-

ύμα μπορούσε να γίνει δεκτή από το Θεό. Εκείνος είναι άγιος και

η δόξα και η τελειότητά Του πρέπει να αντιπροσωπεύονται στην

επίγεια λειτουργία. Μόνο τελειότητα μπορούσε να αντιπροσωπε-

ύσει την ιερότητα της ουράνιας λειτουργίας. Ο θνητός άνθρωπος

μπορεί να διαρρήξει την καρδιά του σε ένδειξη συντριβής και τα-

πεινού πνεύματος. Αυτό το δέχεται ο Θεός. Αλλά κανένα σχίσιμο

δεν έπρεπε να γίνει στα ιερατικά ιμάτια γιατί αυτό θα σπίλωνε την

αναπαράσταση των ουρανίων πραγμάτων. Ο αρχιερέας που τολμο-

ύσε να παρουσιαστεί να εκτελέσει την άγια υπηρεσία του και να

αναλάβει τη λειτουργία του θυσιαστηρίου με σχισμένα άμφια, θεω-

ρούταν ότι είχε αποχωριστεί από το Θεό. Σχίζοντας τα ιμάτιά του

απέκοψε τον εαυτό του από τον χαρακτηριστικό αντιπροσωπευτικό

τύπο που παρίστανε. Δεν ήταν πια δεκτός από το Θεό σαν ιερέας

σε ενεργό υπηρεσία. Αυτή η συμπεριφορά του Καϊάφα, φανέρωνε

ανθρώπινα πάθη, ανθρώπινη ατέλεια.

Σχίζοντας τα ιμάτιά του, ο Καϊάφας ακύρωσε το νόμο του Θεού

για να ακολουθήσει την παράδοση των ανθρώπων. ΄Ενας ανθρώπι-

νος νόμος πρόβλεπε ότι σε περίπτωση βλασφημίας, ο ιερέας μπο-
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ρούσε να ξεσχίσει τα άμφιά του σε ένδειξη αγανάκτησης για την

αμαρτία και να μη θεωρηθεί ένοχος. ΄Ετσι οι νόμοι των ανθρώπων

ακύρωναν το νόμο του Θεού.

Ο λαός παρακολουθούσε με ενδιαφέρον κάθε κίνηση του αρχιε-

ρέα. Ο Καϊάφας θεώρησε σκόπιμο να επιδείξει τη βαθιά ευλάβειά

του,αλλά με αυτή του την πράξη που προοριζόταν να κατηγορήσει

το Χριστό, έβριζε Εκείνον για τον οποίο ο Θεός είχε πει: « Το όνο-

μά Μου είναι εν Αυτώ.» ( ΄Εξοδ. 23:21.) Ο ίδιος ήταν βλάσφημος.

Τη στιγμή που αντιμετώπιζε την καταδίκη του Θεού, καταδίκασε

ως βλάσφημο τον Ιησού. [679]

΄Οταν ο Καϊάφας ξέσχισε τα ρούχα του, με την πράξη του αυ-

τή έδειξε τη θέση που θα κατείχε το ιουδαϊκό έθνος στο εξής

σαν έθνος ενώπιον του Θεού. Ο άλλοτε περιούσιος λαός του Θεού

χωρίζονταν από Αυτόν και σύντομα θα έπαυε να είναι λαός του Κυ-

ρίου. ΄Οταν ο Χριστός επάνω στο σταυρό φώναξε. «Τετέλεσται»

(Ιωάν. 19:30), το καταπέτασμα του ναού σχίσθηκε στα δύο. Ο ΄Α-

γιος Φρουρός διεκήρυξε ότι ο ιουδαϊκός λαός απέρριψε Εκείνον ο

οποίος ήταν το Αντίτυπο όλων των τύπων τους, η ουσία όλων των

συμβόλων τους. Ο λαός του Ισραήλ είχε διαζευχθεί το Θεό. Σωστά

λοιπόν ο Καϊάφας ξέσχισε τα ιερατικά του άμφια που σήμαιναν ότι

αντιπροσώπευε το μεγάλο Αρχιερέα. Στο εξής αυτά δεν θα είχαν

καμιά πια σημασία ούτε για αυτόν, ούτε για το λαό. Σωστά ο αρ-

χιερέας ξέσχισε τα άμφιά του εκφράζοντας τη φρίκη για τον εαυτό

του και για το έθνος του.

Το Συνέδριο είχε αποφανθεί ότι ο Χριστός ήταν άξιος θανάτου,

αλλά ο ιουδαϊκός νόμος απαγόρευε να δικαστεί ένας υπόδικος τη

νύχτα. Για να είναι νόμιμη η καταδίκη έπρεπε να γίνει μόνο την

ημέρα και μπροστά στην ολομέλεια του συμβουλίου. Παρόλα αυτά

στο Σωτήρα φέρονταν τώρα σαν σε καταδικασμένο εγκληματία και

Τον παρέδωσαν στα βάναυσα χέρια ανθρώπων της κατώτατης υπο-

στάθμης. Το αρχοντικό του αρχιερέα είχε μια ανοικτή αυλή όπου

είχε συγκεντρωθεί το πλήθος και οι στρατιώτες. Από αυτή την αυ-

λή ο Χριστός οδηγήθηκε στην αίθουσα της φρουράς, υφιστάμενος

κάθε είδος χλευασμού για τη δήλωσή Του ότι είναι ο Υιός του

Θεού. Οι φράσεις «Καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως» και «ερ-

χόμενον επί των νεφελών του ουρανού,» που είχε πει ο Χριστός για

τον Εαυτό Του, επαναλαμβάνονταν χλευάζοντάς Τον. Είχε αφεθεί

τελείως απροστάτευτος ενώ περίμενε στην αίθουσα της φρουράς
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τη νόμιμη δίκη Του. Ο άξεστος συρφετός είχε προσέξει τη βαναυ-

σότητα που Του έδειξαν στο συμβούλιο και ορμώμενος από αυτό,

ξεσπάθωσε εναντίον όλων των σατανικών στοιχείων που κρύβον-

ταν μέσα του. Ακόμη και η αρχοντική και θεόμορφη στάση του

Χριστού τους ερέθιζε μέχρι μανίας. Η πραότητά Του, η αθωότητά

Του, η μεγαλόπρεπη καρτερικότητά Του, τους γέμιζε με σατανικό

μίσος. Το έλεος και η δικαιοσύνη είχαν ποδοπατηθεί. Τέτοια απάν-

θρωπη συμπεριφορά δε έλαχεποτέ σε εγκληματία και όμως τέτοια

έλαχεο Υιός του Θεού.

Και όμως μιά πολύ σφοδρή αγωνία διαπέρασε σαν κοφτερό μα-

χαίρι την καρδιά του Χριστού. Το χτύπημα που Του προξένησε τον

πιο δυσβάσταχτο πόνο δεν καταφέρθηκε από εχθρικό χέρι. Την ώρα

που υφίστατο την ειρωνική εκείνη ανάκριση ενώπιον του Καϊάφα,[680]

ένας από τους ίδιους τους μαθητές Του είχε αρνηθεί το Χριστό.

Μετά την εγκατάλειψη του Κυρίου τους στον κήπο, δύο από

τους μαθητές τόλμησαν να ακολουθήσουν, από απόσταση τον όχλο

που είχε συλλάβει τον Ιησού. Αυτοί οι μαθητές ήταν ο Πέτρος και ο

Ιωάννης. Οι ιερείς αναγνώρισαν τον Ιωάννη σαν ένα πολύ γνωστό

μαθητή του Ιησού και τον δέχτηκαν στην αίθουσα. ΄Ηλπιζαν ότι

βλέποντας την ταπείνωση του Αρχηγού του, θα εγκατέλειπε την

ιδέα ότι ένας τέτοιος άνθρωπος μπορούσε να είναι Υιός του Θεού.

Ο Ιωάννης μεσολάβησε για τον Πέτρο και πήρε άδεια εισόδου και

για αυτόν.

Στην αυλή έκαιγε μια φωτιά γιατί ακριβώς πριν από τη χαραυγή,

ήταν οι ψυχρότερες ώρες της νύχτας. Μερικοί μαζεύτηκαν γύρω α-

πό τη φωτιά και ο Πέτρος πήρε παράτολμα θέση με αυτούς. Δεν

ήθελε να αναγνωριστεί σαν μαθητής του Ιησού. Ενώ ήταν ανακα-

τεμένος αδιάφορα με το πλήθος, ήλπιζε να εκληφθεί σαν ένας από

αυτούς που είχαν φέρει το Χριστό στην αίθουσα.

Αλλά καθώς η φλόγα της φωτιάς έλαμψε στο πρόσωπο του

Πέτρου, η γυναίκα που φύλαγε στην πόρτα του έριξε μια ερευνητι-

κή ματιά. Είχε προσέξει ότι ήρθε μαζί με τον Ιωάννη, παρατήρησε

το θλιμμένο ύφος του προσώπου του και σκέφτηκε ότι μπορεί να

ήταν μαθητής του Ιησού. ΄Ηταν μια από τις υπηρέτριες στο σπιτικό

του Καϊάφα και είχε την περιέργεια να μάθει. Είπε στον Πέτρο:

«Μήπως και σύ είσαι εκ των μαθητών Αυτού του ανθρώπου·» Ο

Πέτρος ξαφνιάστηκε και ταράχτηκε. Τα μάτια της ομήγυρης α-

μέσως συγκεντρώθηκαν επάνω του. Αυτός προσποιήθηκε ότι δεν
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την κατάλαβε, αλλά εκείνη επέμενε και είπε σε αυτούς που ήταν

γύρω της ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ακόλουθος του Ιησού. Ο

Πέτρος βρέθηκε αναγκασμένος να απαντήσει και είπε θυμωμένα:

«Γύναι, δεν γνωρίζω Αυτόν.» Αυτή ήταν η πρώτη άρνηση και α-

μέσως λάλησε ο πετεινός. ΄Ω Πέτρο, πόσο γρήγορα ντράπηκες για

το Δάσκαλό σου! Πόσο γρήγορα αρνήθηκες τον Κύριό σου!

Ο μαθητής Ιωάννης μόλις μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου

δεν προσπάθησε να αποκρύψει το γεγονός ότι ήταν οπαδός του

Ιησού. Δεν αναμίχθηκε με την άξεστη συντροφιά που χλεύαζαν τον

Κύριό Του. Αυτόν δεν τον ρώτησε κανείς επειδή δεν προσποιήθηκε

ότι είναι άλλος και έτσι δεν κίνησε την υποψία. Αναζήτησε μια

απόμερη γωνιά μακριά από την προσοχή του όχλου, αλλά όσο ήταν

δυνατόν πιο κοντά στο Χριστό. Από εκεί μπορούσε να βλέπει και

να ακούει όλα όσα γίνονταν στη δίκη του Κυρίου Του. [681]

Ο Πέτρος δεν είχε σκοπό να παρουσιάσει τον πραγματικό του

χαρακτήρα. Παίρνοντας αδιάφορο δήθεν ύφος, πάτησε σε εχθρικό

έδαφος και παρασύρθηκε εύκολα στον πειρασμό. Αν του είχαν ζη-

τήσει να αγωνιστεί για τον Κύριό του, θα είχε αποδειχτεί ένας γεν-

ναίος στρατιώτης. ΄Οταν όμως το δάχτυλο του χλευασμού στράφη-

κε προς αυτόν, τότε αποδείχθηκε άνανδρος. Πολλοί που δεν φο-

βούνται να αγωνιστούν φανερά για τον Κύριό τους, αρνούνται την

πίστη τους όταν χλευάζονται και συναναστρεφόμενοι με εκείνους

που θα έπρεπε να αποφεύγουν, μπαίνουν στο δρόμο του πειρασμού.

Με τον τρόπο αυτό προκαλούν τον εχθρό να τους δοκιμάσει και

καταλήγουν να λένε και να κάνουν πράγματα τα οποία δεν θα έκα-

ναν ποτέ κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Ο σύγχρονος μαθητής

του Χριστού που κρύβει την πίστη του φοβούμενος μην υποφέρει

ή ντροπιαστεί, ουσιαστικά αρνείται τον Κύριό του το ίδιο όπως και

ο Πέτρος στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Ο Πέτρος προσπάθησε να φανεί αδιάφορος για τη δίκη του Κυ-

ρίου του, αλλά η καρδιά του έσφιγγε από τη λύπη καθώς άκουγε

τους σκληρούς χλευασμούς και έβλεπε την κακομεταχείριση που

Εκείνος υφίστατο. Επιπλέον δεν μπορούσε να καταλάβει και είχε

εξοργιστεί για το γεγονός ότι ο Χριστός ταπείνωνε τον εαυτό Του

και τους οπαδούς Του, υποβαλλόμενος σε μια τέτοια κακομεταχε-

ίριση. Για να κρύψει τα πραγματικά του αισθήματα, προσπάθησε να

αναμιχθεί με τους διώκτες του Ιησού στις απρεπείς τους ειρωνείες.

Το παρουσιαστικό όμως δεν ήταν φυσιολογικό. ΄Επαιζε ένα ψεύτι-



718 Η Ζωη Τοψ Χριστου

κο ρόλο και ενώ προσπαθούσε να μιλήσει αδιάφορα, δεν μπορούσε

να κρύψει την αγανάκτησή του όταν οι ύβρεις έπεφταν πάνω στον

Κύριό του.

Για δεύτερη φορά η προσοχή στράφηκε σε αυτόν και τον κατη-

γόρησαν πάλι ως οπαδό του Ιησού. Τη φορά αυτή δήλωσε με όρκο:

«Δεν γνωρίζω τον άνθρωπον.» Ακόμη μια ευκαιρία του δόθηκε.

Μια ώρα είχε περάσει όταν ένας από τους δούλους του αρχιερέα,

συγγενής εκείνου που ο Πέτρος είχε κόψει το αυτί, τον ρώτησε:

«Δεν σε είδον εγώ εν τω κήπω μετ” Αυτού·» «Αληθώς εξ αυτών
είσαι διότι Γαλιλαίος είσαι, και η λαλιά σου ομοιάζει.» Στο σημείο

αυτό ο Πέτρος εξοργίστηκε. Οι μαθητές του Χριστού ξεχώριζαν

για την αγνότητα της ομιλίας τους και, για να παραπλανήσει εν-

τελώς τους ερωτώντες και να δικαιολογήσει τον προσποιητό χα-

ρακτήρα του, ο Πέτρος τώρα αρνήθηκε τον Κύριό του με κατάρες

και βλασφημίες. Πάλι ο πετεινός λάλησε. Ο Πέτρος τον άκουσε και

τότε θυμήθηκε τα λόγια του Ιησού: «Πρίν ο αλέκτωρ φωνάξει δίς,[682]

τρις θέλεις Με απαρνηθή » (Μάρκ. 14:30.)

Ενώ ακόμη οι αισχρές βλαστήμιες ήταν στα χείλη του Πέτρου

και το διαπεραστικό λάλημα του πετεινού αντηχούσε στα αυτιά του,

ο Σωτήρας έστρεψε το βλέμμα Του από τους αγριωπούς δικαστές

και το στύλωσε στο φτωχό μαθητή Του. Την ίδια στιγμή τα μάτια

του Πέτρου έπεσαν πάνω στον Κύριό του. Στην ευγενική εκείνη

μορφή διάβασε μόνο οίκτο και βαθιά λύπη, χωρίς ίχνος θυμού.

Η θέα εκείνης της χλωμής και θλιμμένης μορφής, εκείνα τα

τρεμάμενα χείλη, εκείνο το βλέμμαγεμάτο συμπόνια και συγνώμη,

τρύπησαν την καρδιά του σαν αιχμηρό βέλος. Η συνείδηση αφυ-

πνίστηκε. Η μνήμη κινητοποιήθηκε. Ο Πέτρος ξανάφερε στη θύμη-

σή του την υπόσχεση που είχε δώσει μόλις πριν από λίγες ώρες ότι

θα πήγαινε με τον Κύριό του στη φυλακή και στο θάνατο. Θυμήθη-

κε τη λύπη του όταν ο Σωτήρας του είχε πει στο ανώγειο ότι θα τον

αρνηθεί τρείς φορές τον Κύριό του την ίδια εκείνη νύχτα. Ο Πέτρος

είχεμόλις δηλώσει ότι δεν γνώριζε τον Ιησού, αλλά τώρα αντιλαμ-

βάνονταν με πικρή του λύπη πόσο καλά τον γνώριζε ο Κύριός του

και με πόση ακρίβεια είχε διαβάσει την καρδιά του, την απατηλότητα

της οποίας αγνοούσε ακόμη και αυτός ο ίδιος.

Τον πλημμύρισε ένα πλήθος αναμνήσεων. Η τρυφερή ευσπλα-

χνία του Σωτήρα, η καλοσύνη και η μακροθυμία Του, η ευγένεια

και η υπομονή Του προς τους πλανεμένους μαθητές Του, όλα αυ-
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τά ήρθαν στη θύμησή του. Θυμήθηκε την προειδοποίηση: «Σίμων,

Σίμων, ιδού, ο Σατανάς σας εζήτησε, δια να σας κοσκινίση ως τον

σίτον, Πλήν Εγώ εδεήθην περί σού δια να μη εκλείψη η πίστις σου.»

(Λουκ. 22:31, 32.) Στοχάστηκε με φρίκη τη δική του αγνωμοσύνη,

το ψέμα του, την επιορκία του. Για μια ακόμη φορά κοίταξε τον

Κύριό του και είδε ένα ιερόσυλο χέρι να υψώνεται για να Τον κτυ-

πήσει στο πρόσωπο. Μη μπορώντας να αντέξει περισσότερο αυτή

τη σκηνή, απομα-κρύνθηκε από την αίθουσα με ραγισμένη καρδιά.

Προχωρούσε μέσα τη μοναξιά και στο σκοτάδι. Ούτε ήξερε, ο-

ύτε τον ένοιαζε που πήγαινε. Τελικά βρέθηκε μόνος του στη Γεθση-

μανή. Η σκηνή που είχε διαδραματισθεί πριν λίγες ώρες, ξαναγύρισε

ολοζώντανη στη σκέψη του. Η πονεμένη μορφή του Κυρίου του,

στάζοντας αιματοβαμμένο ιδρώτα και υποφέροντας από συσπάσεις

αγωνίας, ορθώθηκε μπροστά του. Με πικρές τύψεις θυμήθηκε ότι

ο Ιησούς είχε κλάψει και είχε αγωνιστεί ολομόναχος στην προσευ-

χή, ενώ αυτοί που όφειλαν να Του συμπαρασταθούν στην ώρα της [683]

δοκιμασίας κοιμόντουσαν. Θυμήθηκε τη σοβαρή παραγγελία Του:

«Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, δια να μη εισέλθητε εις πειρασμόν.»

(Ματθ. 26:41.) Αναλογίστηκε και πάλι τη σκηνή στην αίθουσα του

δικαστηρίου. ΄Ηταν σωστό μαρτύριο για τη αιματοβαμμένη του καρ-

διά να σκέπτεται ότι είχε προσθέσει το πιο δυσβάσταχτο φορτίο

στην ταπείνωση και στη λύπη του Σωτήρα. Σε εκείνο ακριβώς το

σημείο του κήπου όπου ο Ιησούς αγωνιζόμενος είχε αδειάσει την

ψυχή Του στον Πατέρα Του, εκεί έπεσε με το πρόσωπο κατά γηςο

Πέτρος και εύχονταν να υπήρχε τρόπος να πεθάνει.

Ο Πέτρος ετοίμασε το δρόμο για το μεγάλο του αμάρτημα να

κοιμάται, ενώ ο Ιησούς του είχε ζητήσει να άγρυπνά και να προσε-

ύχεται. ΄Ολοι οι μαθητές κοιμόντουσαν εκείνη την κρίσιμη ώρα και

υπέστησαν μεγάλη απώλεια. Ο Χριστός γνώριζε τη μεγάλη δοκι-

μασία από την οποία θα περνούσαν. Γνώριζε πόσοεντατικά θα ερ-

γάζονταν ο Σατανάς για να παραλύσει τις αισθήσεις τους ώστε να

βρεθούν ανέτοιμοι για τη δοκιμασία. Για αυτό και τους είχε προει-

δοποιήσει. Αν περνούσαν τις ώρες εκείνες στον κήπο με αγρυπνία

και προσευχή, ο Πέτρος δεν θα είχε εγκαταλειφτεί στη δική του

ασθενική δύναμη. Δεν θα είχε αρνηθεί τον Κύριό του. Αν οι μα-

θητές αγρυπνούσαν μαζί με το Χριστό την ώρα της αγωνίας Του,

θα είχαν προετοιμαστεί να αντιμετωπίσουν τα σταυρικά Του πάθη.

Θα είχαν έστω και μια περιορισμένη αντίληψη για τη φύση της συν-
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τριπτικής αγωνίας που περνούσε. Θα ήταν σε θέση να φέρουν στη

μνήμη τους τα λόγια Του που είχε πει από πριν για τα πάθη Του,

το θάνατό Του και την ανάστασή Του. Στο ζόφος της πιο κρίσιμης

ώρας, μερικές ακτίνες ελπίδας θα είχαν φωτίσει το σκοτάδι και θα

είχαν στηρίξει την πίστη τους.

Μόλις ξημέρωσε, το Συνέδριο συγκεντρώθηκε πάλι και ο Ιησο-

ύς ξαναφέρθηκε στην αίθουσα του συμβουλίου. Είχε δηλώσει ότι

ήταν Υιός του Θεού. Τη δήλωσή Του αυτή τη διαστρέβλωσαν για

να τη χρησιμοποιήσουν τώρα σαν κατηγορία εναντίον Του. Δεν

μπορούσαν όμως να Τον καταδικάσουν βάση της δήλωσης εκείνης,

επειδή πολλοί από αυτούς δεν ήταν παρόντες στη νυκτερινή διαδι-

κασία και δεν είχαν ακούσει τα λόγια Του. ΄Ηξεραν ακόμη ότι το

ρωμαϊκό δικαστήριο δεν θα έβρισκε σε αυτά τίποτε άξιο θανάτου.

Αν όλοι τους άκουγαν από τα χείλη Τουτώρα να επαναλαμβάνονται

αυτά τα λόγια, μπορούσαν να επιτύχουν στο σκοπό τους. Την υ-

πεύθυνη δήλωσή ότι Αυτός ήταν ο Μεσσίας θα την ερμήνευαν σαν

στασιαστική πολιτική διεκδίκηση.[684]

Τον ρώτησαν: «Σύ είσαι ο Χριστός· ειπέ πρός ημάς.» Ο Χρι-

στός παρέμεινε σιωπηλός. Εξακολούθησαν να Τον πιέζουν με ερω-

τήσεις. Τελικά με βαθιά θλιμμένο ύφος απάντησε: «Εάν σας είπω,

δεν θέλετε πιστεύσει εάν δε ερωτήσω, δεν θέλετε Μοι αποκριθή,

ουδέ θέλετε Με απολύσει.» Για να μη τους απομείνει καμιά δικαιο-

λογία, πρόσθεσε τη σοβαρή προειδοποίηση: «Από του νύν θέλει

είσθαι ο Υιός του ανθρώπου καθήμενος εκ δεξιών της δυνάμεως

του Θεού»

«Σύ λοιπόν είσαι Υιός του Θεού·» ρώτησαν όλοι με μιά φωνή.

Αυτός τους απάντησε: «Σείς λέγετε ότι Εγώ είμαι.» Τότε φώναξαν:

«Τι χρείαν έχομεν πλέον μαρτυρίας· διότι ημείς ηκούσαμεν από του

στόματος Αυτού.»

΄Ετσι μετά την τρίτη καταδίκη από μέρους των ιουδαϊκών αρχών,

ο Ιησούς έπρεπε να θανατωθεί. Τώρα το μόνο που νόμιζαν ότι

χρειάζονταν ήταν να επικυρώσουν οι Ρωμαίοι αυτή την καταδίκη

και να Τον παραδώσουν στα χέρια τους.

Τότε ακολούθησε η τρίτη σκηνή των ύβρεων και των εμπαιγ-

μών, χειρότερη από εκείνη που δέχτηκε από τον άξεστο όχλο.

Μπροστά στην παρουσία και με τη συγκατάθεσήτων ιερέων και των

αρχόντων, διαδραματίστηκε αυτή η σκηνή. Κάθε ίχνος συμπόνιας

και ανθρωπιάς εξέλειπε από την καρδιά τους. Αν τα επιχειρήματά
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τους ήταν αδύνατα και δεν κατόρθωναν να σιγήσουν τη φωνή Του,

είχαν και άλλα όπλα, σαν εκείνα που μεταχειρίστηκαν ανά τους αι-

ώνες για να σιγήσουν τους «αιρετικούς» — τα βασανιστήρια, τη

βία και το θάνατο.

΄Οταν οι δικαστές εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση εναν-

τίον του Ιησού, τα πλήθη καταλήφθηκαν από σατανική μανία. Οι

κραυγές τους έμοιαζαν σαν βρυχηθμοί αγρίων ζώων. Το πλήθος

όρμησε πάνω στον Ιησού κραυγάζοντας: «Είναι ένοχος! Θανα-

τώστε Τον!» Αν δεν επενέβαιναν οι ρωμαίοι στρατιώτες, ο Ιησούς

δεν θα ζούσε για να καρφωθεί στο σταυρό του Γολγοθά. Θα είχε

διαμελιστεί μπροστά στους δικαστές Του, αν δεν είχαν επέμβει οι

ρωμαϊκές αρχές και δεν είχαν αναχαιτίσει τη βία του όχλου με τη

δύναμη των όπλων.

Οι ειδωλολάτρες οργίστηκαν για τη βάναυση μεταχείριση ενός

εναντίον του οποίου δεν είχε αποδειχθείτίποτε. Οι ρωμαίοι αξιω-

ματικοί δήλωσαν ότι οι Ιουδαίοι καταπατούσαν τη ρωμαϊκή δύναμη

καταδικάζοντας τον Ιησού και ότι ήταν αντίθετο ακόμη και για τον

ιουδαϊκό νόμο να καταδικάσουν έναν άνθρωπο σε θάνατο χωρίς να

ακούσουν την απολογία του. Αυτή η παρέμβαση έφερε μια στιγμια- [685]

ία παύση στις διαδικασίες. Το μόνο σίγουρο είναιδεν είχε απομείνει

ούτε ίχνος από λύπη ή ντροπή στους Ιουδαίους άρχοντες.

Οι ιερείς και οι ηγήτορες λησμόνησαν την αξιοπρέπεια που απαι-

τούσε η θέση τους και έβριζαν τον Υιό του Θεού, χρησιμοποιώντας

αχρεία ονόματα. Τον χλεύαζαν για την καταγωγή Του. Ισχυρίζον-

ταν ότι η αυθάδειά Του να διακηρύττει ότι ήταν ο Μεσσίας Τον

καθιστούσε άξιο για τον πιο ατιμωτικό θάνατο. Οι πιο ακόλαστοι

άνθρωποι βάλθηκαν να εξευτελίσουν το Σωτήρα με τον πιο επα-

ίσχυντο τρόπο. Κάλυψαν στο κεφάλι Του με ένα παλιόρουχο και

οι βασανιστές Του Τον ράπιζαν λέγοντας: «Προφήτευσον, τις ε-

ίναι όστις Σε εκτύπησε·» ΄Οταν κάποτε σήκωσαν το κουρέλι, ένας

πανάθλιος τύπος Τον έφτυσε στο πρόσωπο.

Οι άγγελοι του Θεού με πιστότητα κατέγραψαν κάθε προσβλη-

τικό βλέμμα, κάθε λέξη και πράξη κατά του αγαπημένου τους Αρ-

χηγού. Μια μέρα οι ποταποί άνθρωποι που χλεύασαν και έφτυσαν

το ήρεμο, χλωμό πρόσωπο του Χριστού, θα δουν το πρόσωπο αυτό

να λάμπει σε όλη του τη δόξα, περισσότερο και από τον ΄Ηλιο. [686]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 26:47-50, 27:3-10,

Μάρκ. 14:10-11, 21, 43-46, Λουκ. 22:2-6, Ιωάν. 13:21-30, 18:1-5.

Η ιστορία του Ιούδα αναφέρεται στο θλιβερό τέλος μιας ζωής

που θα μπορούσε να είχε τιμηθεί από το Θεό. Αν ο Ιούδας είχε

πεθάνει πριν από το τελευταίο ταξίδι στα Ιεροσόλυμα, θα μπορούσε

να κριθεί άξιος να διατηρήσει τη θέση του μεταξύ των δώδεκα και

ο θάνατος του θα δημιουργούσε μεγάλο κενό. Ο απαίσιος στιγμα-

τισμός που τον συνόδευσε σε όλους τους επόμενους αιώνες δεν θα

υφίστατο, αν δεν είχαν αποκαλυφθεί οι ιδιότητες του χαρακτήρα

του στο τέλος της ζωής του. Αλλά ο χαρακτήρας φανερώθηκε για

ένα σκοπό του στον κόσμο: για να χρησιμεύσει σαν προειδοποίηση

σε εκείνους που όπως αυτός, θα πρόδιδαν ιερές παρακαταθήκες.

Λίγο πριν από το Πάσχα, ο Ιούδας είχε ανανεώσει τη συμφωνία

του με τους ιερείς για να παραδώσει τον Ιησού στα χέρια τους.

Μετά κανονίστηκε να συλλάβουν το Σωτήρα σε ένα από τα μέρη

όπου αποσύρονταν για περισυλλογή και προσευχή. Από τη δεξίωση

στο σπίτι του Σίμωνα και έπειτα ο Ιούδας είχε όλη την ευκαιρία να

αναλογιστεί την πράξη που ανέλαβε να εκτελέσει.Η απόφασή του

όμως ήταν αμετάκλητη. Για τριάντα αργύρια, την τότε τιμή ενός

δούλου, πούλησε τον Κύριο της δόξας στον εξευτελισμό και στο

θάνατο.

Ο Ιούδας ήταν από φυσικού του πολύ φιλάργυρος αλλά δεν

υπήρξε ανέκαθεν διεφθαρμένος στο σημείο που να κάνει μια τέτοια

πράξη. Είχε υποθάλψει το πονηρό πνεύμα της φιλαργυρίας, μέχρι

που αυτό έγινε η κινητήρια δύναμη της ζωής του. Η αγάπη για τον

μαμμωνά υποσκέλισε την αγάπη του για το Χριστό. Με το να γίνει

σκλάβος σε αυτό το βίτσιο, στάθηκε αρκετόώστε να παραδώσει τον

εαυτό του στο Σατανά που τον οδήγησε στο βάραθρο της αμαρτίας.[687]

Ο Ιούδας ενώθηκε με τους μαθητές όταν τα πλήθη ακολουθο-

ύσαν το Χριστό. Οι διδασκαλίες του Σωτήρα συγκινούσαν τις καρ-

διές τους, καθώς μαγεμένοι άκουγαν τα λόγια Του στη συναγωγή,

στην ακροθαλασσιά ή στη βουνοπλαγιά. Ο Ιούδας έβλεπε τους αρ-

722
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ρώστους, τους κατάκοιτους, τους τυφλούς να συρρέουν στον Ιησού

από διάφορες πόλεις και κωμοπόλεις. ΄Εβλεπε τους ετοιμοθάνατους

να κείτονται στα πόδια Του. Σαν αυτόπτης μάρτυρας διαπίστωσε τα

κραταιά έργα του Σωτήρα όταν θεράπευε τους ασθενείς, έδιωχνε

τα δαιμόνια, ανάσταινε τους νεκρούς. Αισθάνθηκε βαθιά τη δύνα-

μη του Χριστού. Είχε αναγνωρίσει τις διδασκαλίες του Χριστού

σαν ανώτερες από όσες είχε ποτέ ακούσει. Αγάπησε το μεγάλο

Δάσκαλο και ήθελεπολύ να είναι μαζί Του. ΄Ενοιωσε την επιθυμία

να αλλάξει το χαρακτήρα και τη ζωή του, ελπίζοντας να δει την

πραγματοποίηση της αλλαγής αυτής στην επαφή του με τον Ιησού.

Ο Σωτήρας δεν απέκρουσε τον Ιούδα. Του έδωσε μια θέση μετα-

ξύ των δώδεκα. Του εμπιστεύθηκε το έργο του ευαγγελιστή. Τον

προίκισε με δύναμη να θεραπεύει ασθενείς και να διώχνει δαιμόνια.

Ο Ιούδας όμως δεν έφτασεποτέ στο σημείο να παραδοθεί τελείως

στο Χριστό. Δεν απαρνήθηκε την κοσμική φιλοδοξία και τη φιλαρ-

γυρία του. Δέχτηκε τη θέση του λειτουργού του Χριστού, χωρίς

όμως να προσφέρει τον εαυτό του και να διαπλαστεί κατά το θε-

ίο υπόδειγμα. Νόμιζε ότι μπορούσε να διατηρήσει την προσωπική

του κρίση και γνώμη, καλλιεργώντας την τάση να επικρίνει και να

κατηγορεί.

Οι μαθητές εκτιμούσαν πολύ τον Ιούδα και αυτός ασκούσε με-

γάλη επιρροή επάνω τους. Ο ίδιος είχε μεγάλη ιδέα για τα προτε-

ρήματά του και θεωρούσε τους αδελφούς του πολύ κατώτερους από

τον εαυτό του σε κρίση και ικανότητα. Νόμιζε ότι δεν έβλεπαν τις

ευκαιρίες που τους παρουσιάζονταν και δεν εκμεταλλεύονταν τις πε-

ριστάσεις. Η εκκλησία δεν θα προόδευε ποτέ έχοντας για αρχηγούς

τέτοιους μυωπικούς ανθρώπους. Ο Πέτρος ήταν παρορμητικός και

θα ενεργούσε χωρίς περίσκεψη. Ο Ιωάννης φύλαγε σαν θησαυρό

τις αλήθειες που έβγαιναν από τα χείλη του Χριστού.Για τον Ιούδα

ήταν ωστόσο ένας ανίδεος οικονομολόγος. Ο Ματθαίος λόγωτης

εργασίας του είχε έμφυτη ακρίβεια σε όλα τα πράγματα. Επίσης

ήταν πολύ σχολαστικός ως προς την τιμιότητα και τόσο απορροφη-

μένος από τη μελέτη των λόγων του Χριστού σε σημείο που κατά

την κρίση του Ιούδα, δεν θα έπρεπε ποτέ να του ανατεθούν κα-

θήκοντα που απαιτούν οξύνοια και διορατικότητα. ΄Ετσι, ο Ιούδας

κατέκρινε όλους τους μαθητές και κολακεύονταν με την ιδέα ότι [688]

η εκκλησία αντιμετώπιζεσυχνά στενοχώριες και αδιέξοδα, αν δεν

βρισκόταν υπό τη δική του διαχειριστική ικανότητα Ο Ιούδας θεω-
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ρούσε τον εαυτό του τόσο ικανό που ήταν ασυναγώνιστος. Κατά

τους υπολογισμούς του, αποτελούσε τιμή για το έργο του Χριστού

και κάτω από αυτό το πρίσμα έβλεπε πάντοτε τον εαυτό του.

Ο Ιούδας ήταν τυφλός στις αδυναμίες του χαρακτήρα του και ο

Χριστός τον τοποθέτησε εκεί όπου θα είχε την ευκαιρία να δει το

χαρακτήρα του και να τον διορθώσει. Σαν ταμίας των μαθητών είχε

την ευθύνη να φροντίζει για τις ανάγκες της μικρής τους ομάδας

και να ανακουφίζει τους φτωχούς. ΄Οταν στο ανώγειο ο Ιησούς

του είπε: «΄Οτι κάμνεις, κάμε ταχύτερον» (Ιωάν. 13:27,) οι μαθητές

νόμισαν ότι του ζητούσε να αγοράσει ότι χρειάζονταν για τη γιορτή,

ή να δώσει κάτι στους φτωχούς. Εξυπηρετώντας τις ανάγκες των

άλλων, ο Ιούδας μπορούσε να καλλιεργήσει ένα αφίλαυτο πνεύμα.

Ενώ άκουγε καθημερινά τα μαθήματα του Χριστού και έβλεπε την

ανιδιοτελή ζωή Του, ο Ιούδας υπέθαλπε τις άπληστες τάσεις του.

Τα μικροποσά που περνούσαν από τα χέρια του ήταν ένας συνεχής

πειρασμός. Συχνά, όταν πρόσφερε κάποια εκδούλευση στο Χριστό

ή διέθετε καιρό για θρησκευτικούς σκοπούς, πληρώνονταν μόνος

του από το πενιχρό εκείνο απόθεμα. Στα δικά του μάτια αυτά τα

προσχήματα δικαιολογούσαν την πράξη του. Στα μάτια του Θεού

όμως λογίζονταν κλέφτης.

Η επανειλημμένη δήλωση του Χριστού ότι η βασιλεία Του δεν

ήταν από αυτό τον κόσμο δυσαρεστούσε τον Ιούδα. Είχε χαράξει

μια γραμμή επάνω στην οποία περίμενε ότι έπρεπε να εργαστεί ο

Χριστός. Σχεδίαζε την αποφυλάκιση του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αλ-

λά ο Ιωάννης αφέθηκε να αποκεφαλιστεί. Ο Ιησούς, αντί να διεκδι-

κήσει τα βασιλικά Του δικαιώματα και να εκδικηθεί το θάνατο του

Ιωάννη, αποσύρθηκε με τους μαθητές Του σε μια εξοχική περιοχή.

Ο Ιούδας προτιμούσε στάση πιο επιθετικού πολέμου. Νόμιζε ότι αν

ο Ιησούς δεν εμπόδιζε τους μαθητές Του να εκτελέσουν τα σχέδι-

ά τους, το έργο θα σημείωνε περισσότερη επιτυχία. Παρατηρούσε

την αυξανόμενη εχθρότητα των ιουδαίων αρχηγών και έβλεπε ότι ο

Ιησούς δεν έδινε σημασία στην πρόκλησή τους, όταν Του ζητούσαν

σημείο από τον Ουρανό. Η καρδιά του είχε ροπή προς την απιστία

και ο εχθρός του προμήθευε σκέψεις και ερωτήσεις για ανταρσία.

Γιατί ο Ιησούς επέμενε τόσο πολύ σε θέματα που προκαλούσαν

αποθάρρυνση· Γιατί είπε εκ των προτέρων τις δοκιμασίες και τους

διωγμούς που θα υφίσταντο ο ΄Ιδιος και οι μαθητές Του· Η προσ-

δοκία μιας υψηλής θέσης στη νέα βασιλεία, είχε κάνει τον Ιούδα[689]
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να ενστερνιστεί το έργο του Χριστού. ΄Επρεπε οι ελπίδες Του να

διαψευσθούν· Ο Ιούδας είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Ιη-

σούς ήταν Υιός του Θεού. Αμφέβαλλε όμως και προσπαθούσε να

βρει κάποια εξήγηση για τα θαυμάσια έργα Του.

Παρόλες τις διδασκαλίες του Σωτήρα πάνω σε αυτό το θέμα, ο

Ιούδας εξακολουθούσε να προάγει την ιδέα ότι ο Χριστός θα βα-

σίλευε στην Ιερουσαλήμ. ΄Οταν ο Ιησούς έθρεψε τις πέντε χιλιάδες,

ο Ιούδας προσπάθησε να πραγματοποιήσει το σχέδιό του. Σε εκείνη

την περίπτωση είχε βοηθήσει στη διανομή της τροφής στα πεινα-

σμένα πλήθη. Είχε την ευκαιρία να δει το καλό που ήταν σε θέση

να κάνει στους άλλους. Αισθάνθηκε την ικανοποίηση που συνοδε-

ύει πάντοτε την υπηρεσία του Θεού. Βοήθησε στην μεταφορά των

ασθενών και των αναπήρων από το πλήθος στο Χριστό. Είδε την

ανακούφιση, την χαρά και την αγαλλίασηπου έρχεται στις ανθρώπι-

νες καρδιές με τη θεραπευτική δύναμη του Μεγάλου Θεραπευτή.

΄Επρεπε να έχει καταλάβει τις μεθόδους του Χριστού. ΄Ομως, τον

είχαν τυφλώσει οι δικές του εγωκεντρικές επιθυμίες. Ο Ιούδας ε-

κμεταλλεύθηκε πρώτος τον ενθουσιασμό που προκάλεσε το θαύμα

των άρτων. Αυτός ήταν που έθεσε εν ενεργεία το σχέδιο να πάρουν

το Χριστό με τη βία και να Τον στέψουν βασιλιά. Οι ελπίδες του

ήταν μεγάλες. Η απογοήτευσή του ήταν πικρή.

Η ομιλία του Χριστού στη συναγωγή με θέμα τον ΄Αρτο της

Ζωής, απετέλεσε το σημείο της μεταβολής στην ιστορία του Ιο-

ύδα. ΄Ακουσε τα λόγια: «Εάν δεν φάγητε την σάρκα του Υιού του

ανθρώπου, και δεν πίητε το αίμα Αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτο-

ίς.» (Ιωάν. 6:53.) Είδε ότι ο Χριστός πρόσφερε πνευματικά μάλλον

παρά υλικά αγαθά. Θεωρούσε τον εαυτό του διορατικό και νόμιζε

ότι μπορούσε να διακρίνει ότι ο Ιησούς δεν επρόκειτο να αποκτήσει

τιμές και ούτε θα μπορούσε να προσφέρει στους οπαδούς Του υψη-

λές θέσεις. Αποφάσισε να μη συνδεθεί τόσο στενά με το Χριστό,

ώστε να μπορεί να απομακρυνθεί. Θα παρακολουθούσε την εξέλιξη

και τελικάτην παρακολούθησε.

Από τότε εξέφραζε αμφιβολίες που προκαλούσαν σύγχυση τους

μαθητές. ΄Αρχισε να παρουσιάζει διαφωνίες και αποπλανητικά αι-

σθήματα, επαναλαμβάνοντας τα επιχειρήματα που πρόβαλλαν οι

γραμματείς και οι Φαρισαίοι εναντίον των δηλώσεων του Χριστού.

΄Ολες τις μικρές ή μεγάλες ενοχλήσεις και αντιξοότητες, τις δυ-

σκολίες και τα φαινομενικά εμπόδια στην πρόοδο του Ευαγγελίου,
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ο Ιούδας τα εξηγούσε σαν αποδείξεις κατά της ευαγγελικής αντα-

πόκρισης στην αλήθεια. Ανέφερε εδάφια από τη Γραφή τα οποία[690]

δεν είχαν καμιά σχέση με τις αλήθειες που εξέθετεο Χριστός. Αυ-

τά τα εδάφια, χωρισμένα από τα συμφραζόμενα τους, προκαλούσαν

σύγχυση στους μαθητές και αύξαναν την απογοήτευση που συνε-

χώς ένοιωθαν να τους κυριεύει. ΄Ομως όλα αυτά τα παριστάνε ο

Ιούδας με τρόπο που τον έκανε να φαίνεται ευσυνείδητος. Ενώ οι

μαθητές αναζητούσαν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν τα λόγια

του Μεγάλου Δασκάλου, ο Ιούδας τους οδηγούσε σχεδόν ανεπα-

ίσθητα προς ένα διαφορετικό δρόμο. ΄Ετσι με ένα βαθιά θρήσκο και

φαινομενικά συνετό τρόπο, τους παρουσίαζε τα πράγματα κάτω α-

πό ένα διαφορετικό φώς από αυτό που είχε παρουσιάσει ο Χριστός

και προσάρτησε στα λόγια Του έννοιες τις οποίες Εκείνος δεν είχε

δώσει. Οι υποδείξεις του προκαλούσαν διαρκώς τη φιλόδοξη επιθυ-

μία για πρόσκαιρες προαγωγές. ΄Ετσι απομάκρυναν τους μαθητές

από τα σπουδαία πράγματα στα οποία έπρεπε να δώσουν προσοχή.

Η φιλονικία για το ποιός από αυτούς ήταν ο πιο σημαντικός, άρχιζε

συνήθως από τον Ιούδα.

΄Οταν ο Ιησούς παρουσίασε στον πλούσιο άρχοντα τους όρους

της μαθητείας, ο Ιούδας δυσαρεστήθηκε. Σκέφτηκε ότι είχε γίνει

κάποιο λάθος. Αν μπορούσαν να ενωθούν με τους πιστούςάνθρωποι

όπως ο πλούσιος άρχοντας, μόνο βοήθεια θα έδιναν στο έργο του

Χριστού. Αν ήταν δυνατό να γίνει ο Ιούδας δεκτός σαν σύμβουλος,

πίστευε ότι θα μπορούσε να προτείνει πολλά σχέδια για την πρόο-

δο της μικρής εκκλησίας. Οι αρχές και οι μέθοδοί του μπορεί να

διέφεραν κάπως από αυτές του Χριστού, αλλά σε αυτά τα πράγματα

θεωρούσε τον εαυτό του συνετότερο από το Χριστό.

Σε όλα όσα έλεγε ο Χριστός στους μαθητές Του, πάντοτε υ-

πήρχε κάτι με το οποίο ο Ιούδας κατά βάθος διαφωνούσε. Εξαιτίας

της επιρροής του, η ζύμη της δυσαρέσκειας έκανε γρήγορα το έργο

της. Οι μαθητές δεν διέκριναν τον πραγματικό παράγοντα σε όλα

αυτά. Ο Ιησούς έβλεπε ότι ο Σατανάς είχε μεταβιβάσει τις ιδιότη-

τες του στον Ιούδα, ανοίγοντας έτσι δίοδο για να επηρεάσει τους

άλλους μαθητές. Αυτό το είχε δηλώσει ο Χριστός ένα χρόνο πριν

από την προδοσία όταν είπε: «Δεν έκλεξα Εγώ εσάς τους δώδεκα,

και είς από σας είναι διάβολος·» (Ιωάν. 6:70.)

Παρόλα αυτά ο Ιούδας δεν εναντιώθηκε φανερά και ούτε έδειχνε

ότι αμφέβαλλε για τα μαθήματα του Σωτήρα. Δεν εξωτερίκευσε τα
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παράπονά του μέχρι την ημέρα της δεξίωσης στο σπίτι του Σίμωνα.

΄Οταν η Μαρία άλειψε τα πόδια του Σωτήρα, ο Ιούδας φανέρωσε

τη ζηλόφθονη διάθεσή του. Στην επίπληξη που του έγινε από τον [691]

Ιησού, το ίδιο του το πνεύμα έμοιαζε να μεταβλήθηκε σε χολή.

Η πληγωμένη του υπερηφάνεια και η επιθυμία του για εκδίκηση

γκρέμισαν κάθε φραγμό και η απληστία που τόσο καιρό υπέθαλπε,

τον κυρίεψε. Αυτή την εμπειρία θα γευτούν όλοι όσοι επιμένουν να

υποθάλπουν την αμαρτία. Τα ψυχοφθόρα στοιχεία που δεν αποκρο-

ύονται και δεν υπερνικούνται, ανταποκρίνονται στους πειρασμούς

του Σατανά και η ψυχή οδηγείται αιχμάλωτη στη θέλησή του.

Αλλά ακόμη ο Ιούδας δεν είχε σκληρυνθεί τελείως. Ακόμη και

μετά τις δύο υποσχέσεις του να παραδώσει το Σωτήρα, είχε την ευ-

καιρία να μετανοήσει. Στο πασχαλινό δείπνο ο Ιησούς απέδειξε τη

θεότητά Του, αποκαλύπτοντας τις προθέσεις του προδότη. Με τρυ-

φερότητα συμπεριέλαβε τον Ιούδα όταν υπηρέτησε τους μαθητές.

Ητελευταία έκκληση αγάπης, πέρασε απαρατήρητη. ΄Ετσι η υπόθε-

ση του Ιούδα είχε αποφασιστεί και τα πόδια που ο Χριστός έπλυνε,

βάδισαν για να εκτελέσουν το έργο του προδότη.

Ο Ιούδας συλλογίστηκε ότι αν ο Χριστός έπρεπε να σταυρωθεί,

το γεγονός αυτό θα συνέβαινε οπωσδήποτε. Το δικό του έργο της

προδοσίας του Σωτήρα δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα. Αν ο Ιησούς

πάλι δεν έπρεπε να πεθάνει, θα αναγκάζονταν να ελευθερώσει ο

ίδιος τον εαυτό Του. ΄Οπως και αν είχαν τα πράγματα, ο Ιούδας θα

έβγαινε κερδισμένος από την προδοσία. Υπολόγιζε ότι είχε κάνει

μια έξυπνη συναλλαγή προδίδοντας τον Κύριό του.

Ο Ιούδας δεν πίστευε κατά βάθος ότι ο Χριστός θα άφηνε να

Τον συλλάβουν. Προδίδοντας Τον σκοπό του Ιούδα, Ο Χριστός

είχε να Του διδάξει ένα μάθημα. Σκόπευε να παίξει ένα ρόλο που

θα έκανε το Σωτήρα να του φέρεται στο εξής με τον πρέποντα

σεβασμό. Ο Ιούδας δεν ήξερε όμως ότι παρέδιδε το Χριστό στο

θάνατο. Πόσες φορές όταν ο Σωτήρας δίδασκε με παραβολές, οι

γραμματείς και οι Φαρισαίοι συναρπάζονταν από τα εντυπωσιακά

παραδείγματά Του! Πόσο συχνά είχαν προφέρει την καταδίκηεναν-

τίον τους! Συχνά, όταν η αλήθεια άγγιζε την καρδιά τους, τους

κυρίευε λύσσα και σήκωναν πέτρες για να Τον χτυπήσουν. Επανει-

λημμένα, όμως ο Χριστός τους διέφυγε. Αφού είχε αποφύγει τόσες

παγίδες, σκέφτηκε ο Ιούδας, ασφαλώς και τώρα δεν θα επέτρεπε

στον εαυτό Του να συλληφθεί.
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Ο Ιούδας αποφάσισε να θέσει το ζήτημα αυτό υπό δοκιμή. Αν

ο Ιησούς ήταν πραγματικά ο Μεσσίας, ο λαός για τον οποίο είχε

κάνει τόσα πολλά, θα συνέρρεε γύρω Του και θα Τον ανακήρυττε

βασιλιά. Αυτό θα καθησύχαζε για πάντα τη σκέψη πολλών που

τώρα βρίσκονταν στην αβεβαιότητα. Θα αναγνώριζαν ότι ο Ιούδας[692]

ενθρόνισε το βασιλιά στη θέση του Δαβίδ. Αυτό το γεγονός θα

του εξασφάλιζε την πρώτη θέση μετά το Χριστό στη νέα βασιλεία

Ο ψευτομαθητής έπαιξε το ρόλο του στην προδοσία του Ιησού.

Στον κήπο, όταν είπε στους αρχηγούς του όχλου «όντινα φιλήσω,

Αυτός είναι» (Ματθ. 26:48,) πίστευε ακράδαντα ότι ο Χριστός θα

ξέφευγε από τα χέρια τους. Αν μετά όμως τον κατηγορούσαν, θα

μπορούσε να τους πει: «Δεν σας είπα να Τον κρατήσετε γερά·»

Ο Ιούδας παρακολούθησε αυτούς που συνέλαβαν το Χριστό να

Τον δένουν σφιχτά, όπως τους είχε πει. Απορημένος είδε ότι ο Σω-

τήρας αφέθηκε να Τον οδηγήσουν. Αδημονώντας την απελευθέρω-

ση Του, Τον ακολούθησε από τον κήπο μέχρι το δικαστήριο των

Ιουδαίωναρχόντων. Σε κάθε κίνηση περίμενε από Αυτόν να αιφ-

νιδιάσει τους εχθρούς Του, παρουσιαζόμενος μπροστά τους σαν

Υιός του Θεού και εκμηδενίζοντας όλες τις συνωμοσίες και τη

δύναμή τους. Καθώς περνούσαν οι ώρες η μια μετά την άλλη και

ο Ιησούς υπέμενε όλες τις ύβρεις και τις κακομεταχειρίσεις, ένας

τρομερός φόβος κατέλαβε τον προδότη που πούλησε τον Κύριό του

στο θάνατο.

Καθώς η δίκη πλησίαζε στο τέλος της, ο Ιούδας δεν μπορούσε

να υποφέρει περισσότερο το μαρτύριο της ένοχης συνείδησής του.

Ξαφνικά μια βραχνή φωνή αντήχησε στην αίθουσα, προκαλώντας

ανατριχίλα φρίκης σε όλες τις καρδιές: Είναι αθώος λυπήσου Τον,

Καϊάφα!

Ο υψηλόσωμος Ιούδας φάνηκε τώρα να ανοίγει δρόμο,

σπρώχνοντας το κατάπληκτο πλήθος. Το πρόσωπό του ήταν ωχρό

και κάτισχνο ενώ μεγάλες σταγόνες ιδρώτα γυάλιζαν στο μέτωπό

του. Ορμώντας προς τη δικαστική έδρα, έριξε μπροστά στον αρχιε-

ρέα τα αργύρια που αντιπροσώπευαν την τιμή της προδοσίας του

Κυρίου του. Πιάστηκε απεγνωσμένα από το ρούχο του Καϊάφα και

τον ικέτευε να ελευθερώσει τον Ιησού, δηλώνοντας ότι δεν είχε

κάνει τίποτε άξιο θανάτου. Θυμωμένος ο Καϊάφας τον έδιωξε από

πάνω του, αλλά βρέθηκε σε δύσκολη θέση και δεν ήξερε τι να πει.
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Η δολιότητα των ιερέων αποκαλύφτηκε. Είχε αποδειχθεί ότι είχαν

δωροδοκήσει το μαθητή για να προδώσει τον Κύριό του.

«΄Ημαρτον παραδόσας αίμα αθώον,» εξακολουθούσε να φωνάζει

ο Ιούδας. Αλλά ο αρχιερέας, ξαναβρίσκοντας την ψυχραιμία του, α-

πάντησε χλευαστικά: «Τί πρός ημάς· σύ όψει.» (Ματθ. 27:4.) Οι

ιερείς θέλησαν να κάνουν τον Ιούδα όργανό τους, αλλά περιφρόνη [693]

σαν την ποταπότητα του. ΄Οταν στράφηκε σε αυτούς με την εξομο-

λόγησή του, τον αποστράφηκαν με βδελυγμία.

Ο Ιούδας τώρα ρίχτηκε στα πόδια του Ιησού αναγνωρίζοντάς

ότι είναι Υιός του Θεού και παρακαλώντας Τον να απελευθερωθεί.

Ο Σωτήρας δεν επέπληξε τον προδότη Του. ΄Ηξερε ότι ο Ιούδας

δεν είχε μετανοήσει. Η σκέψη της μελλοντικής κρίσης και το φο-

βερό αίσθημα της καταδίκης οδήγησαν την ένοχη ψυχή του στην

εξομολόγηση. Δεν ένοιωθε όμως καμιά βαθιά, σπαραξικάρδια λύπη

για το γεγονός ότι είχε προδώσει τον άμωμο Υιό του Θεού και είχε

αρνηθεί τον ΄Αγιο του Ισραήλ. ΄Ομως ο Ιησούς δεν πρόφερε καμιά

καταδικαστική λέξη. Κοίταξε με οίκτο τον Ιούδα και είπε: «Για την

ώρα αυτή ήρθα στον κόσμο.»

΄Ενας ψίθυρος εκπλήξεων ακούστηκε στη συνέλευση. Παραξε-

νεμένα τα μέλη της παρακολουθούσαν τη μακροθυμία του Χριστού

έναντι του προδότη Του. Τους κυρίεψε και πάλι η πεποίθηση ότι

αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ένας απλός θνητός. Αλλά αν ήταν Υιός

του Θεού, απορούσαν γιατί δεν ελευθερώνονταν από τα δεσμά Του

και δεν θριάμβευε εναντίον των κατηγόρων Του·

Ο Ιούδας είδε ότι οι ικεσίες του πήγαν χαμένες και όρμησε

έξω από την αίθουσα φωνάζοντας: «Είναι πολύ αργά!» Και όμως

ήταν πολύ αργά. ΄Ενοιωθε ότι δεν θα άντεχε να δει το Χριστό να

σταυρώνεται και πάνω στην απόγνωσή του, πήγε και κρεμάστηκε.

Αργότερα την ίδια μέρα, στο δρόμο που οδηγούσε από το πραι-

τόριο του Πιλάτου προς το Γολγοθά, παρουσιάστηκε μια διακοπή

των φωνασκιών και των εμπαιγμών του αμαρτωλού όχλου που έσερ-

ναν τον Ιησού στον τόπο της σταύρωσης. Καθώς περνούσαν από

ένα απόμερο σημείο, αντίκρισαν στις ρίζες ενός ξερού δένδρου το

σώμα του Ιούδα. ΄Ενα αποκρουστικότατο θέαμα. Το βάρος του είχε

σπάσει το σχοινί με το οποίο είχε κρεμαστεί στο δένδρο. Πέφτον-

τας, το σώμα του είχε καταξεσχιστεί και καταβροχθίζονταν τώρα

από τους σκύλους. Τα υπολείμματα του τάφηκαν αμέσως για να μη

φαίνονται. Στο σημείο όμως αυτό κόπασε ο χλευασμός του όχλου
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και πολλά ωχρά πρόσωπα φανέρωναν θλιβερές ενδόμυχες σκέψεις.

Η ανταπόδοση φαίνονταν ότι είχε ήδη αρχίσει να πέφτει πάνω σε

εκείνους που ενοχοποιούνταν με το αίμα του Χριστού.[694]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 27:2, 11-31,

Μάρκ.15:1-20, Λουκ. 23:1-25, Ιωάν. 18:28-40. 19:1-16.

Στο πραιτόριο του Πιλάτου, του ρωμαίου κυβερνήτη, ο Χριστός

έστεκε δεμένος σαν κατάδικος. Γύρω Του οι φρουροί στρατιώτες

και η αίθουσα που γέμισε γρήγορα από θεατές. Μπροστά στην

είσοδο, βρίσκονταν οι δικαστές του Συνεδρίου, οι ιερείς, οι αρχηγοί

του λαού, οι πρεσβύτεροι και ο όχλος.

Αφού καταδίκασε τον Ιησού, το συμβούλιο του Συνεδρίου ήρ-

θε στον Πιλάτο για να επικυρώσει την εκτέλεση της καταδίκης.Οι

ιουδαίοι επίσημοι δεν ήθελαν να πατήσουν στο ρωμαϊκό πραιτόριο.

Σύμφωνα με τον τελετουργικό τους νόμο θα μολύνονταν και αυτό

θα τους εμπόδιζε να λάβουν μέρος στις γιορτές του Πάσχα. Τυ-

φλωμένοι σε τέτοιο σημείο δεν έβλεπαν ότι το εγκληματικό μίσος

είχε ρυπάνει τις καρδιές τους. Δεν έβλεπαν ότι ο Χριστός ήταν το

πραγματικό Πασχαλινό Αρνί και ότι αφού Τον είχαν απορρίψει, η

μεγάλη γιορτή είχε χάσει για αυτούς τη σημασία της.

΄Οταν ο Σωτήρας φέρθηκε στο πραιτόριο, ο Πιλάτος δεν Τον

είδε με καλό μάτι. Ο ρωμαίος κυβερνήτης είχε κληθεί βιαστικά α-

πό το υπνοδωμάτιό του και ήταν αποφασισμένος να τελειώσει τη

δουλειά του όσο το δυνατό γρηγορότερα. ΄Ηταν έτοιμος να φερθε-

ί στον κατάδικο με δεσποτική αυστηρότητα. Παίρνοντας όσο πιο

αυστηρό ύφος γίνονταν, γύρισε να δει τι είδους άνθρωπο είχε να

ανακρίνει ώστε να τον ενοχλήσουν τόσο νωρίς το πρωίαπό την η-

συχία του. ΄Ηξερε ότι θα έπρεπε να ήταν κάποιος που οι ιουδαϊκές

αρχές βιάζονταν να δικάσουν και να τιμωρήσουν.

Ο Πιλάτος κοίταξε τους ανθρώπους που είχαν φέρει τον Ιη-

σού και μετά το ερευνητικό του βλέμμα στυλώθηκε πάνω στον

Ιησού. Είχε να κάνει με όλων των ειδών τους εγκληματίες, αλλά

ποτέ προηγουμένως δεν είχε φερθεί μπροστά του ένας άνθρωπος

με τέτοια χαρακτηριστικά καλοσύνης και ευγένειας. Στο πρόσωπό

Του δεν είδε κανένα σημάδι ενοχής, καμιά έκφραση φόβου, καμιά [695]

θρασύτητα ή πρόκληση. ΄Εβλεπε έναν άνθρωπο με ήρεμη και αξιο-

731
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πρεπή συμπεριφορά, η μορφή του οποίου δεν έφερε τα σημάδια του

εγκληματία, αλλά τη σφραγίδα του Ουρανού.

Το παρουσιαστικό του Χριστού έκανε ευνοϊκή εντύπωση στον

Πιλάτο. Ο καλύτερος εαυτός του ξύπνησε. Είχε ακούσει για τον

Ιησού και για τα έργα Του. Η γυναίκα του Πιλάτου του είχε πει-

σχετικά με τα θαυμάσια έργα του Γαλιλαίου προφήτη που θεράπευε

ασθενείς και ανάσταινε νεκρούς. Τώρα αυτά ξαναζούσαν σαν όνει-

ρο στο νου του Πιλάτου. Θυμήθηκε τις διαδόσεις που είχε ακούσει

από διάφορες πηγές. Αποφάσισε να ζητήσει από τους Ιουδαίους τις

κατηγορίες τους εναντίον του κρατουμένου.

Ποιός είναι αυτός ο άνθρωπος και από που Τον φέρατε· ρώτησε.

Ποιά κατηγορία έχετε εναντίον Του· Οι Ιουδαίοι βρέθηκαν σε α-

μηχανία. Ξέροντας ότι δεν μπορούσαν να στηρίξουν τις κατηγορίες

τους εναντίον του Χριστού, δεν είχαν καμιά διάθεση για δημόσια α-

νάκριση. Απάντησαν ότι ήταν ένας απατεώνας, γνωστός ως Ιησούς

ο Ναζωραίος.

Και πάλιΟ Πιλάτος ρώτησεκαι πάλι: «Τίνα κατηγορίαν φέρετε

κατά του ανθρώπου αυτού·» Οι ιερείς δεν απάντησαν στην ερώτησή

του, αλλά με λόγια που έδειχναν τον εκνευρισμό τους είπαν: «Εάν

ούτος δεν ήτο κακοποιός, δεν ηθέλομεν σοι παραδόσει Αυτόν »

΄Οταν οι σύμβουλοι του Συνεδρίου, οι πρώτοι άνθρωποι του έθνους,

φέρνουν έναν άνθρωπο που τον θεωρούν άξιο θανάτου, χρειάζεται

να ρωτάς για την κατηγορία που τον βαρύνει· ΄Ελπιζαν να εντυπω-

σιάσουν τον Πιλάτο με το αίσθημα της ανωτερότητάς τους και να

τον κάνουν να δεχτεί το αίτημά τους χωρίς πολλές διατυπώσεις.

Ανυπομονούσαν να δούν την απόφαση επικυρωμένη, γιατί ήξεραν

ότι ο λαός που είχε δει τα θαυμάσια έργα του Χριστού, μπορούσε

να διηγηθεί μιά ιστορία πολύ διαφορετική από τη σκευωρία που

διεδραματιζόταν.

Οι ιερείς νόμιζαν ότι με τον αδύνατο και αναποφάσιστο Πιλάτο

θα πραγματοποιούσαν τα σχέδιά τους χωρίς καμία δυσκολία. Πριν

από την περίπτωση αυτή είχε υπογράψει βιαστικά θανατικά εντάλ-

ματα, καταδικάζοντας σε θάνατο ανθρώπους που ήξεραν ότι δεν

ήταν άξιοι θανάτου. Κατά τη γνώμη του η ζωή ενός φυλακισμένου

δεν είχε και πολλή αξία. Είτεήταν αθώος, είτε ένοχος, δεν είχε ιδια-

ίτερη σημασία. Οι ιερείς πίστευαν ότι ο Πιλάτος τώρα θα επέβαλλε

την ποινή του θανάτου στον Ιησού χωρίς ακροαματική διαδικασία.[696]
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Αυτό ζητούσαν σαν χάρη με την ευκαιρία της μεγάλης εθνικής τους

γιορτής.

Αλλά υπήρχε κάτι σε αυτόν τον δέσμιο που εμπόδιζε τον Πιλάτο

από τηνεκπλήρωση της επιθυμίας τους. Δεν είχε την τόλμη να το

κάνει. Διάβασε τις προθέσεις των ιερέων. Θυμήθηκε πως πριν από

λίγο καιρό ο Ιησούς είχε αναστήσει το Λάζαρο, έναν νεκρό τεσ-

σάρωνημερών. ΄Ηταν αποφασισμένος να μάθει πριν υπογράψει την

καταδικαστική απόφαση, ποιές ήταν οι εναντίον Του κατηγορίες

και αν αυτές ευσταθούσαν.

Αν η καταδικαστική σας απόφαση είναι επαρκής, τους είπε, για-

τί φέρατε τον κρατούμενο σε μένα· «Λάβετε Αυτόν σείς, και κατά

τον νόμον σας κρίνετε Αυτόν.» ΄Ετσι οι ιερείς αναγκάστηκαν να

πουν ότι είχαν ήδη εκδόσει απόφαση εναντίον Του, αλλά για την

εκτέλεση της καταδικαστικής τους απόφασης χρειάζονταν την ε-

πικύρωση του Πιλάτου. Ποιά είναι η καταδικαστική σας απόφαση·

ρώτησε ο Πιλάτος. Η ποινή του θανάτου απάντησαν, αλλά ο νόμος

δεν μας επιτρέπει να εκτελέσουμε κανένα άνθρωπο. Ζήτησαν από

τον Πιλάτο να βασιστεί στα λόγια τους για την ενοχή του Χριστού

και να επικυρώσει την από μέρους τους επιβαλλόμενη ποινή. Αυτοί

θα ευθύνονταν για τα περαιτέρω.

Δεν ήταν δίκαιος ούτε ευσυνείδητος δικαστής ο Πιλάτος. Πα-

ρόλη την έλλειψη ηθικής δύναμης όμως, αρνήθηκε να εκτελέσει το

αίτημά τους. Δεν ήθελε να καταδικάσει τον Ιησού πρινυποδειχθεί

κάποια κατηγορία εναντίον Του.

Οι ιερείς αντιμετώπιζαν δίλημμα. Είδαν ότι έπρεπε να συγκα-

λύψουν την υποκρισία τους όσο πιο έντεχνα μπορούσαν. Δεν έπρε-

πε να αφήσουν να φανεί ότι ο Χριστός είχε συλληφθεί για θρησκευ-

τικούς λόγους. Αν έφερναν αυτό σαν αιτιολογία, οι διαδικασίες τους

δεν θα έπιαναν τόπο μπροστά στον Πιλάτο. ΄Επρεπε να παρουσι-

άσουν το Χριστό ότι παρέβαινε το δημόσιο ποινικό κώδικα. ΄Ετσι

μπορούσε να τιμωρηθεί σαν πολιτικός εγκληματίας. Οι Ιουδαίοι ξε-

σήκωναν διαρκώς οχλαγωγίες και ανταρσίες εναντίον της ρωμαϊκής

εξουσίας. Σε αυτές τις ανταρσίες οι Ρωμαίοι φέρονταν με μεγάλη

αυστηρότητα και παρακολουθούσαν άγρυπνα για να καταπνίξουν

οτιδήποτε μπορούσε να οδηγήσει σε αιφνίδια πολιτική έκρηξη.

Μόλις πριν λίγες μέρες, οι Φαρισαίοι είχαν προσπαθήσει να πα-

γιδέψουν το Χριστό με την ερώτηση: «Είναι συγκεχωρημένον εις

ημάς να δώσωμεν φόρον εις τον Καίσαρα, ή ουχί·» Ο Χριστός ε-
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ίχε ξεσκεπάσει την υποκρισία τους. Οι Ρωμαίοι που ήταν παρόντες[697]

είχαν δεί την τέλεια αποτυχία των συνωμοτών και την αμηχανία

τους στην απάντησή Του: «Απόδοτε λοιπόν τα του Καίσαρος εις

τον Καίσαρα.» (Λουκ. 20:22-25.)

Τώρα οι ιερείς σκέφτηκαν να παρουσιάσουν τη διδασκαλία του

Χριστού. Στην έσχατη ανάγκη κάλεσαν ψευδομάρτυρες σε βοήθειά

τους «και ήρχισαν να κατηγορώσιν Αυτόν, λέγοντες, Τούτον εύρο-

μεν διαστρέφοντα το έθνος, και εμποδίζοντα να δίδωσι φόρον εις

τον Καίσαρα, λεγοντα Εαυτόν ότι είναι Χριστός βασιλεύς.» Τρε-

ίς κατηγορίες, όλες τους αβάσιμες. Οι ιερείς το ήξεραν αυτό, αλλά

ήταν έτοιμοι να ψευδορκήσουν φτάνει να πετύχαιναν το σκοπό τους.

Ο Πιλάτος κατάλαβε τους σκοπούς τους. Δεν πίστεψε ότι ο

κρατούμενος είχε συνωμοτήσει εναντίον της κυβέρνησης. Μόνο

το πράο και ταπεινό παρουσιαστικό Του ήταν διαμετρικά αντίθε-

το προς την κατηγορία. Ο Πιλάτος ήταν σίγουρος ότι μια μεγάλη

σκευωρία είχε σχεδιαστεί για να αφανίσει έναν αθώο που στέκον-

ταν εμπόδιο στην ιουδαϊκή τάξη των αρχόντων. Στρεφόμενος στον

Ιησού, ρώτησε: «Σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων·» Ο Σωτήρας

απάντησε: «Σύ λέγεις.» Καθώς μιλούσε, η μορφή Του φωτίστηκε

σαν να έλαμψε επάνω της μιά ηλιαχτίδα.

΄Οταν ο Καϊάφας και οι συνοδοί του άκουσαν την απάντηση

αυτή, ζήτησαν από τον Πιλάτο να πιστοποιήσει ότι ο Ιησούς είχε

ομολογήσει το έγκλημα για το οποίο κατηγορούταν. Με φωνασκίες,

οι ιερείς, οι γραμματείς και οι άρχοντες απαίτησαν τη θανατική Του

καταδίκη. Οι κραυγές συνεχίστηκαν από τον όχλο και η ταραχή

ήταν εκκωφαντική. Ο Πιλάτος βρέθηκε σε αμηχανία. Βλέποντας

ότι ο Ιησούς δεν απαντούσε στους κατηγόρους Του, ο Πιλάτος

του είπε: «Δεν αποκρίνεσαι ουδέν· ιδέ πόσα σου καταμαρτυρούσι.

Ο δε Ιησούς έτι δεν απεκρίθη ουδέν.»

Στέκοντας πίσω από τον Πιλάτο, ο Ιησούς άκουγε,υπό την πα-

ρουσία του πλήθους που ήταν στον αυλόγυρο, τις ύβρεις χωρίς

να απαντά ούτε με μια λέξη σε όλες τις ψευδείς κατηγορίες εναν-

τίον Του. ΄Ολη Του συμπεριφορά αποτελούσε απόδειξη της αναμ-

φισβήτητης αθωότητας Του. ΄Εμεινε ατάραχος στη μανία των κυ-

μάτων που χτυπούσαν ολόγυρά Του. ΄Εμοιαζαν σαν την πελώρια

φουσκοθαλασσιά της οργής να σηκώνονται όλο και πιο ψηλά, σαν

τα κύματα του ταραγμένου ωκεανού, να σπάζουν γύρω Του, χωρίς

όμως να Τον αγγίζουν. Εξακολουθούσε να παραμένει σιωπηλός,
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αλλά η σιωπή Του ήταν πολύ εύγλωττη. ΄Ηταν σαν ένα φως που

προέρχονταν από το εσωτερικό του ανθρώπου, φωτίζοντας το εξω- [698]

τερικό παρουσιαστικό του.

Ο Πιλάτος έμεινε έκπληκτος από τη στάση Του. Αυτός ο

άνθρωπος αδιαφορείγια τη διαδικασία επειδή δεν ενδιαφέρεται να

σώσει τη ζωή Του· διερωτήθηκε. Καθώς έβλεπε τον Ιησού να υ-

πομένει τις προσβολές και τους χλευασμούς χωρίς αντεγκλήσεις,

κατάλαβε ότι Αυτός δεν μπορούσε να είναι τόσο άδικος και φαύλος,

όσο ήταν οι ωρυόμενοι εκείνοι ιερείς. Ελπίζοντας να μάθει την α-

λήθεια από Αυτόν και να αποφύγει τις φωνασκίες, ο Πιλάτος πήρε

τον Ιησού κατά μέρος και Τον ρώτησεπάλι: «Συ είσαι ο βασιλεύς

των Ιουδαίων·»

Ο Ιησούς δεν έδωσε άμεση απάντηση ε αυτή την ερώτηση. ΄Η-

ξερε ότι το ΄Αγιο Πνεύμα αγωνίζονταν με τον Πιλάτο και του έδωσε

την ευκαιρία να ομολογήσει αυτό που πίστευε. Τον ρώτησε: «Αφ”
εαυτού λέγεις συ τούτο, ή άλλοι σοι είπον περί Εμού·» Δηλαδή,

ήταν η κατηγορία των ιερέων ή η επιθυμία του Πιλάτου να λάβει

φως από το Χριστό αυτό που προκάλεσε την ερώτησή του. Ο Πι-

λάτος κατάλαβε τι εννοούσε ο Χριστός, αλλά η υπερηφάνεια γέμισε

την καρδιά του. Δεν θέλησε να ομολογήσει τις πεποιθήσεις που

ένοιωσε να τον πιέζουν μέσα του και απάντησε: «Μήπως εγώ είμαι

Ιουδαίος· Το έθνος το ιδικόν Σου, και οι αρχιερείς Σε παρέδωκαν

εις εμέ τι έκαμες·»

Η χρυσή ευκαιρία είχε περάσει για τον Πιλάτο. ΄Ομως, ο Ιησούς

δεν τον άφησε χωρίς περισσότερο φως. Αν και δεν έδωσε άμεση

απάντηση στην ερώτηση του Πιλάτου, έκανε όμως μια σαφή δήλωση

της αποστολής Του. ΄Εδωσε στον Πιλάτο να καταλάβει ότι δεν

αναζητούσε επίγειο θρόνο.

«Απεκρίθη ο Ιησούς, Η βασιλεία η Εμή δεν είναι εκ του κόσμου

τούτου εάν η βασιλεία η Εμή ήτο εκ του κόσμου τούτου, οι υπηρέται

Μου ήθελον αγωνίζεσθαι, δια να μη παραδοθώ εις τους Ιουδαίους

τώρα δε η βασιλεία η Εμή δεν είναι εντεύθεν. Και ο Πιλάτος είπε

πρός Αυτόν, Λοιπόν βασιλεύς είσαι Συ· Απεκρίθη ο Ιησούς, Συ

λέγεις, ότι βασιλεύς είμαι Εγώ. Εγώ δια τούτο εγεννήθην, και δια

τούτο ήλθον εις τον κόσμον, δια να μαρτυρήσω εις την αλήθειαν.

Πας όστις είναι εκ της αλήθειας, ακούει της φωνής Μου».

Ο Χριστός δήλωσε ότι ο λόγος Του ήταν το κλειδί που ξεκλε-

ίδωνε τα μυστήρια για εκείνους που ήταν έτοιμοι να τα δεχθούν.
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Αυτός ο λόγος είχε μια αυτοκυρίαρχη δύναμη και αυτό ήταν το

μυστικό για τη διάδοση της βασιλείας Του, της βασιλείας της α-

λήθειας. Επιθυμούσε να καταλάβει ο Πιλάτος ότι μόνο αν δέχονταν

και αξιοποιούσε την αλήθεια, μπορούσε να επανορθώσει την παρα-[699]

φθαρμένη φύση του.

Ο Πιλάτος είχε την επιθυμία να γνωρίσει την αλήθεια. Στο

μυαλό του βασίλευε η σύγχυση. ΄Εδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα

λόγια του Σωτήρα και η καρδιά του ξεσηκώθηκε από την επιθυμία

να γνωρίσει τι ήταν στην πραγματικότητα η αλήθεια και πως μπο-

ρούσε να την αποκτήσει. «Τι είναι αλήθεια·» ρώτησε. Δεν περίμενε

όμως την απάντηση. Η οχλαγωγία έξω τον επανέφερε στο προ-

κείμενο θέμα, επειδή οι ιερείς θορυβούσαν ζητώντας τη λήψη μιας

άμεσης απόφασης. Βγαίνοντας έξω προς τους Ιουδαίους, ο Πιλάτος

δήλωσε με έμφαση: «Εγώ δεν ευρίσκω ουδέν έγκλημα εν Αυτώ».

Τα λόγια αυτά, προερχόμενα από ένα ειδωλολάτρη δικαστή,

ήταν μια δριμύτατη επίπληξη για τη δολιότητα και τα ψεύδη των

ισραηλινών αρχηγών οι οποίοι κατηγορούσαν το Σωτήρα. ΄Οταν οι

ιερείς και οι πρεσβύτεροι άκουσαν αυτό από τον Πιλάτο, η απογο-

ήτευση και η οργή τους ξεπέρασαν κάθε όριο. Τόσο καιρό συνω-

μοτούσαν και περίμεναν αυτή την ευκαιρία. Καθώς διαισθά-νονταν

την πιθανότητα της απελευθέρωσης του Ιησού, φαίνονταν έτοιμοι

να Τον κατασπαράξουν. Φωνασκώντας κατηγόρησαν τον Πιλάτο

και τον απείλησαν ότι θα τον έκαναν να λογοδοτήσει στη ρωμαϊκή

εξουσία. Τον κατηγόρησαν ότι αρνούταν να καταδικάσει τον Ιησού,

ο οποίος όπως διαβεβαίωναν, είχε ταχθεί εναντίον του Καίσαρα.

Τώρα ακούγονταν άγριες φωνές που δήλωναν ότι η στασιαστική

επιρροή του Ιησού ήταν πασίγνωστη σε ολόκληρη τη χώρα. «Οι δε

ιερείς επέμενον, λέγοντες, ΄Οτι, ταράττει τον λαόν, διδάσκων καθ”
όλην την Ιουδαίαν, αρχίσας από της Γαλιλαίας έως εδώ.»

Μέχρι στιγμής ο Πιλάτος δεν είχε σκεφτεί να καταδικάσει τον

Ιησού. ΄Ηξερε ότι οι Ιουδαίοι Τον κατηγορούσαν από μίσος και

προκατάληψη. ΄Ηξερε ποιό ήταν το καθήκον Του. Η δικαιοσύνη α-

παιτούσε ο Χριστός να αφεθεί αμέσως ελεύθερος. Ο Πιλάτος όμως

έτρεμε την κακοβουλία του λαού. Αν αρνούταν να παραδώσει τον

Ιησού στα χέρια τους, θα δημιουργούταν αναβρασμός και αυτό α-

κριβώς φοβόταν να αντιμετωπίσει. ΄Οταν άκουσε ότι ο Ιησούς ήταν

από τη Γαλιλαία, αποφάσισε να Τον στείλει στον Ηρώδη Αντίπα,

τον ηγεμόνα της επαρχίας εκείνης που έτυχε να βρίσκεται τότε
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στην Ιερουσαλήμ. Με την ενέργεια αυτή ο Πιλάτος σκέφτηκε να

μεταβιβάσει την ευθύνη της δίκης από τον εαυτό του στον Ηρώδη.

Σκέφτηκε επίσης ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία να επανορθώσει [700]

για μια παλιά διένεξη που είχε με τον Ηρώδη. ΄Ετσι και έγινε. Οι

δύο ηγεμόνες συμφιλιώθηκαν με τη δίκη του Σωτήρα

Ο Πιλάτος παρέδωσε τον Ιησού και πάλι στους στρατιώτες που

με τους χλευασμούς και τις ύβρεις του όχλου Τον έσυραν στο δι-

καστήριο του Ηρώδη. «Ο δε Ηρώδης ιδών τον Ιησούν εχάρη πολύ.»

Ποτέ προηγουμένως δεν είχε συναντήσει το Σωτήρα, αλλά «ήθελε

πρό πολλού να ίδη Αυτόν, επειδή ήκουε πολλά περί Αυτού και ήλ-

πιζε να ίδη θαύμα τι γινόμενον υπ” Αυτού.» Αυτός ήταν ο Ηρώδης
που είχε βάψει τα χέρια του στο αίμα του Ιωάννη του Βαπτιστή.

΄Οταν ο Ηρώδης πρωτάκουσε για τον Ιησού, τον κατέλαβε φρίκη

και είπε: «Ούτος είναι ο Ιωάννης, τον οποίον εγώ απεκεφάλισα Αυ-

τός ανέστη εκ νεκρών » «και δια τούτο ενεργούσιν αι δυνάμεις εν

αυτώ.» (Μάρκ. 6:16, Ματθ. 14:2.) Παρόλα αυτά ο Ηρώδης επιθυμο-

ύσε να δει τον Ιησού. Τώρα παρουσιάζονταν μια ευκαιρία να σώσει

τη ζωή αυτού του προφήτη. Ο βασιλιάς ήλπιζε να σβήσει με αυτό

τον τρόπο μια για πάντα τη μνήμη του αιματωσταγμένου κεφαλιο-

ύ που του είχαν φέρει πάνω σε μια πιατέλα. Επιθυμούσε ακόμη

να ικανοποιήσει την περιέργειά του και σκέφθηκε ότι αν πρόσφερε

στο Χριστό κάποια ελπίδα για απελευθέρωση, Εκείνος θα έκανε

οτιδήποτε ο Ηρώδης Του ζητούσε.

Μια μεγάλη συνοδεία από ιερείς και πρεσβυτέρους είχε ακολου-

θήσει το Χριστό μέχρι τον Ηρώδη. ΄Οταν πήγαν τον Σωτήρα εκεί,

όλοι οι ιεράρχες μιλούσαν ταυτόχρονα και με έξαψη, ενώ εκτόξευαν

κατηγορίες τους εναντίον Του. Ο Ηρώδης έδωσε ελάχιστη σημα-

σία στις κατηγορίες τους. Διέταξε ησυχία, ζητώντας την ευκαιρία

να ανακρίνει το Χριστό. ΄Εδωσε προσταγή να λύσουν τα δεσμά του

Χριστού και συνάμα κατηγόρησε τους εχθρούς Του για τη βάναυ-

ση μεταχείριση που έλαχε ο Χριστός. Βλέποντας με συμπόνια τη

γαλήνια μορφή του Λυτρωτή του κόσμου, διάβασε σε αυτή μόνο

σοφία και αγνότητα. Αυτός, όπως και ο Πιλάτος, δεν αμφέβαλλε

ότι ο Χριστός είχε κατηγορηθεί μόνο από κακεντρέχεια και φθόνο.

Ο Ηρώδης υπέβαλε στο Χριστό πολλές ερωτήσεις, αλλά σε όλο

αυτό το διάστημα ο Σωτήρας τήρησε βαθιά σιωπή. Με διαταγή του

βασιλιά, παράλυτοι και ακρωτηριασμένοι οδηγήθηκαν στην αίθουσα

και ο Χριστός διατάχθηκε να αποδείξει τις αξιώσεις Του, κάνον-
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τας ένα θαύμα. Οι άνθρωποι λένε ότι μπορείς να θεραπεύσεις τους

ασθενείς, είπε ο Ηρώδης. Ενδιαφέρομαι πολύ να δω ότι η μεγάλη

Σου φήμη θα διαψευστεί. Ο Ιησούς δεν απάντησε και ο Ηρώδης

συνέχισε να Τον παροτρύνει: Αν δεν κάνεις τα θαύματα για τους[701]

άλλους, κάνε τα τώρα για τον εαυτό Σου και αυτό θα Σου βγει σε

καλό. Και πάλι Τον πρόσταξε: Δείξε μας ένα σημείο ότι έχεις τη

δύναμη που οι διάφορες Φήμες Σου αποδίδουν. Ο Χριστός έστεκε

σαν να μη άκουγε και σαν να μη έβλεπε. Ο Υιός του Θεού είχε πε-

ριβληθεί την ανθρώπινη φύση. ΄Επρεπε να φερθεί όπως θα φέρονταν

ο άνθρωπος σε παρόμοιες περιστάσεις. Για αυτό δεν έκανε κανένα

θαύμα για να απαλλάξει τον εαυτό Του από τον πόνο και την τα-

πείνωση που ένας άνθρωπος οφείλει να υποστεί όταν βρεθεί στην

ίδια θέση.

Ο Ηρώδης υποσχέθηκε ότι αν ο Χριστός έκανε ένα θαύμα στην

παρουσία του θα Τον απελευθέρωνε. Οι κατήγοροι του Χριστού ε-

ίχαν δει με τα ίδια τους τα μάτια τα μεγαλοπρεπή έργα που είχε

κάνει με τη δύναμή Του. Τον είχαν ακούσει να προστάζει τον τάφο

να απελευθερώσει το νεκρό του. Είχαν δει το νεκρό να εξέρχεται,

υπακούοντας στη φωνή Του. Τους κατέλαβε τρόμος ότι θα έκανε

εκείνη την ώρα κάποιο θαύμα. Περισσότερο από κάθε τι έτρεμαν

την εκδήλωση της δύναμής Του. Μια τέτοια εκδήλωση θα απο-

τελούσε θανατηφόρο πλήγμα στα σχέδιά τους και ίσως να τους

στοίχιζε τη ζωή. Οι ιερείς και οι άρχοντες επέμεναν με μεγάλη α-

γωνία στις κατηγορίες τους εναντίον Του. Υψώνοντας τη φωνή

δήλωσαν ότι ήταν ένας προδότης, ένας βλάσφημος και ότι έκανε

τα θαύματά Του με τη δύναμη που Του έδινε ο Βεελζεβούλ, ο άρ-

χοντας των δαιμόνων. Επικράτησε μεγάλη σύγχυση στην αίθουσα.

΄Αλλοι φώναζαν το ένα και άλλοι φώναζαν το άλλο.

Η συνείδηση του Ηρώδη είχε εξασθενήσει πολύ μετάτην απαίτη-

ση της Ηρωδιάδας για το κεφάλι του Ιωάννη Βαπτιστή. Το γεγο-

νός αυτό τον έκανε να τρέμει από τη φρίκη του. Για ένα διάστημα

αισθάνονταν να βασανίζεται από τρομερές τύψεις για την ανόσια

πράξη του. Λόγο της ακόλαστης ζωής του όμως είχε υποστεί με-

γάλη ηθική κατάπτωση. Η καρδιά του είχε τώρα σκληρυνθεί τόσο

πολύ ώστε μπορούσε ακόμη και να καυχιέται για την τιμωρία που

είχε επιβάλει στον Ιωάννη επειδή είχε τολμήσει να τον επιπλήξει.

Τώρα απειλούσε τον Ιησού, δηλώνοντας επανειλημμένα ότι είχε τη
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δύναμη να Τον απελευθερώσει ή να Τον καταδικάσει. Καμιά ένδειξη

δεν έδωσε ο Χριστός ότι είχε ακούσει έστω και μια λέξη.

Ο Ηρώδης εξοργίστηκε με τη σιωπή αυτή. Φαίνονταν ότι ο Χρι-

στός περιφρονούσε εντελώς την εξουσία του. Για το ματαιόδοξο και

αλαζονικό εκείνο μονάρχη μια φανερή επίπληξη θα ήταν λιγότερο

προσβλητική από την τέλεια αυτή άγνοια. Για άλλη μια φορά απε- [702]

ίλησε θυμωμένος τον Ιησού ο οποίος εξακολουθούσε να παραμένει

ατάραχος και σιωπηλός.

Η αποστολή του Χριστού σε αυτό τον κόσμο δεν ήταν να ικα-

νοποιεί την άσκοπη περιέργεια. ΄Ηρθε να θεραπεύσει τις ραγισμένες

καρδιές. Αν μπορούσε να πει δυο λόγια για να γιατρέψει τα τρα-

ύματα των άρρωστων από την αμαρτία ψυχών, δεν θα παρέμενε

σιωπηλός. Δεν διέθετε όμως λόγια για κείνους που καταπατούσαν

την αλήθεια κάτω από τα ανόσια πόδια τους.

Στον Ηρώδη, ο Χριστός θα μπορούσε να πει λόγια που θα τρυ-

πούσαν τα αυτιά του σκληροτράχηλου εκείνου βασιλιά. Μπορούσε

να του προκαλέσει φόβο και τρόμο παρουσιάζοντάς του ολόκληρη

την παράνομη ζωή του και τη φρικτή επικείμενη καταδίκη του. Η

σιωπή του Χριστού ήταν ο πιο αυστηρός έλεγχος που μπορούσε

να κάνει. Ο Ηρώδης είχε απορρίψει την αλήθεια που του είχε πα-

ρουσιάσει ο μεγαλύτερος των προφητών και δεν χρειάζονταν πια

κανένα πρόσθετο μήνυμα. Η Μεγαλειότητα του Ουρανού δεν είχε

ούτε ένα λόγο να του απευθύνει. Το αυτί που πάντα ήταν ανοικτό

στην ανθρώπινη συμφορά, έμεινε αδιάφορο στις προσταγές του Η-

ρώδη. Τα μάτια εκείνα που πάντοτε έβλεπαν τον μετανοιωμένο α-

μαρτωλό με συμπονετική, συγχωρητική αγάπη, δεν είχαν βλέψεις

για τον Ηρώδη. Τα χείλη εκείνα που είχαν προφέρει τις πιο επιβλη-

τικές αλήθειεςσε τόνους τρυφερότατης ικεσίας, ικετεύοντας τους

πιο αμαρτωλούς και τους πιο διεφθαρμένους, είχαν κλείσει για τον

υπεροπτικό βασιλιά που δεν αισθάνονταν την ανάγκη του Σωτήρα.

Το πρόσωπο του Ηρώδη σκοτείνιασε από το πάθος. Στρεφόμε-

νος στο πλήθος, κατηγόρησε εξοργισμένος τον Ιησού ως απατεώνα

΄Επειτα είπε στο Χριστό: «Αν δε δώσεις απόδειξη των αξιώσεων

Σου, θα Σε παραδώσω στους στρατιώτες και στο λαό. Αυτοί μπο-

ρούν να Σε κάνουν να μιλήσεις. Αν είσαι απατεώνας, ο θάνατος

από τα χέρια τους είναι το μόνο που Σου αξίζει. Αν είσαι ο Υιός

του Θεού, σώσε τον εαυτό Σου με ένα θαύμα.»



740 Η Ζωη Τοψ Χριστου

Δεν είχε τελειώσει ακόμη τα λόγια του όταν εξαπολύθηκε η

επίθεση κατά του Χριστού. Σαν άγρια θηρία τα πλήθη όρμησαν

πάνω στη λεία τους. Ο Ιησούς σέρνονταν από δω και από κει, ενώ

ο Ηρώδης ενώθηκε μαζί με τον όχλο επιδιώκοντας να ταπεινώσει

τον Υιό του Θεού. Αν δεν είχαν επέμβει οι Ρωμαίοι στρατιώτες και

δεν ανάγκαζαν το μανιασμένο πλήθος να υποχωρήσει, ο Σωτήρας

θα είχε διαμελιστεί.[703]

«Αφού δε ο Ηρώδης μετά των στρατευμάτων αυτού εξουθένω-

σεν Αυτόν, και ενέπαιξεν, ενέδυσεν Αυτόν λαμπρόν ιμάτιον». Σε

αυτό τον εξευτελισμό πήραν μέρος και οι ρωμαίοι στρατιώτες. ΄Ο-

τι κακό μπορούσαν να κάνουν εκείνοι οι φαύλοι και διεφθαρμένοι

στρατιώτες, βοηθούμενοι από τον Ηρώδη και τους Ιουδαίουςπροε-

στούς, συγκεντρώθηκε επάνω στο Σωτήρα. ΄Ομως η θεϊκή υπομονή

Του δεν κλονίστηκε.

Οι βασανιστές του Χριστού αποπειράθηκαν να παραβάλουν το

χαρακτήρα Του με το δικό τους. Τον είχαν παραστήσει τόσο αχρείο

όσο ήταν εκείνοι. Πίσω από όλη αυτή την παρούσα σκηνή παρεμ-

βλήθηκε μια άλλη σκηνή, μια σκηνή την οποία θα αντικρύσουν μια

μέρα σε όλη της τη δόξα. Υπήρχαν μερικοί που έτρεμαν στην παρου-

σία του Χριστού. Ενώ ο άξεστος λαός υποκλίνονταν χλευαστικά

μπροστά Του, μερικοί που είχαν ξεκινήσει με τον ίδιο σκοπό, γύρι-

σαν πίσω σιωπηλοί και τρομαγμένοι. Ο Ηρώδης συναισθάνθηκε την

ενοχή του. Οι τελευταίες ακτίνες του φωτός του ελέους έπεφταν

ακόμη στη σκληρή από την αμαρτία καρδιά του. Κατάλαβε ότι ο

Χριστός δεν ήταν ένας κοινός άνθρωπος επειδή η θεότητα έλαμπε

μέσα από την ανθρώπινη φύση Του. Την ίδια ώρα που ο Χριστός

περιστοιχίζονταν από χλευαστές, μοιχούς και φονιάδες, ο Ηρώδης

ένοιωσε ότι ατένιζε το Θεό επάνω στο θρόνο Του.

΄Οσο και αν είχε σκληρυνθεί, ο Ηρώδης δεν τόλμησε να επικυ-

ρώσει την καταδίκη του Χριστού. Επιθυμούσε να απαλλαγεί από τη

φοβερή ευθύνη και έστειλε τον Ιησού πίσω στο ρωμαϊκό πραιτόριο.

Ο Πιλάτος απογοητεύθηκε και δυσαρεστήθηκε πολύ. ΄Οταν οι

Ιουδαίοι ξαναγύρισαν με τον αιχμάλωτό τους, ρώτησε ανυπόμονα

τι ζητούσαν από αυτόν να κάνει. Τους ξαναθύμισε ότι είχε ήδη

εξετάσει τον Ιησού και δεν Του είχε βρει κανένα σφάλμα. Τους είπε

ότι είχαν εκφράσει τα παράπονά τους εναντίον Του, αλλά δεν ήταν

ικανοί να αποδείξουν ούτε μια κατηγορία. Είχε στείλει τον Ιησού

σε ένα ομοεθνή τουςκαι τετράρχη της Γαλιλαίας, τον Ηρώδη, αλλά
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και αυτός δεν Του βρήκε τίποτε το άξιο θανάτου. «Αφού λοιπόν

παιδεύσω Αυτόν,» τους είπε ο Πιλάτος, «θέλω απολύσει».

Εδώ ο Πιλάτος έδειξε την αδυναμία του. Είχε ανακηρύξει αθώο

τον Ιησού, και όμως ήταν πρόθυμος να Τον μαστιγώσει για να κα-

τευνάσει τους κατηγόρους Του. Θα θυσίαζε τη δικαιοσύνη και τις

ηθικές αρχές για να συμβιβαστεί με τον όχλο. Αυτό τον έφερε σε

μειονεκτική θέση. Το πλήθος αναθάρρεψε από την αναποφασιστικό [704]

τητά του και φωνασκούσε ακόμη δυνατότερα, απαιτώντας το θάνατο

του καταδίκου. Αν από την αρχή ο Πιλάτος έδειχνε σταθερότητα,

αρνούμενος να καταδικάσει έναν άνθρωπο τον οποίο έβρισκε αθώο,

θα είχε σπάσει τη μοιραία αλυσίδα που θα τον έδενε με τύψεις και

ενοχή σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Αν είχε εφαρμόσει τις προ-

σωπικές του πεποιθήσεις για το δίκαιο, οι Ιουδαίοι δεν θα είχαν

το θάρρος να του υπαγορεύσουν τι να κάνει. Ο Χριστός θα είχε

θανατωθεί, αλλά η ενοχή δεν θα βάραινε τον Πιλάτο. Ο Πιλάτος

όμως είχε παραβιάσει βήμα προς βήμα τη συνείδησή του. Παρέβλεψε

την ευθύνη του να δικάσει δίκαια και αμερόληπτα και τώρα βρέθη-

κε σχεδόν ανίσχυρος στα χέρια των ιερέων και των αρχόντων. Η

αμφιταλάντευση και η αναποφασιστικότητά του επέφεραν την κα-

ταστροφή του.

Ακόμη και εκείνη τη στιγμή ο Πιλάτος δεν αφέθηκε να ενερ-

γήσει στα τυφλά. ΄Ενα μήνυμα από το Θεό τον προειδοποιούσε

για την πράξη στην οποία ήταν έτοιμος να προβεί. Σε απάντηση

της προσευχής του Χριστού, ένας άγγελος από τον Ουρανό επι-

σκέφθηκε τη γυναίκα του Πιλάτου και στο όνειρό της είχε δει το

Σωτήρα και είχε συνομιλήσει μαζί Του. Η γυναίκα του Πιλάτου

δεν ήταν Ιουδαία, αλλά καθώς έβλεπε τον Ιησού στο όνειρό της,

δεν αμφέβαλλε για το χαρακτήρα και την αποστολή Του. ΄Ηξερε ότι

Αυτός ήταν ΄Αρχοντας του Θεού. Τον είδε να δικάζεται στο πραι-

τόριο. Είδε τα χέρια Του δεμένα σαν να ήταν χέρια εγκληματία Είδε

τον Ηρώδη και τους στρατιώτες του να εκτελούν το φοβερό τους

έργο. ΄Ακουσε τους ιερείς και τους προεστούς, γεμάτους φθόνο και

κακοήθεια να Τον κατηγορούν με μανία. ΄Ακουσε τα λόγια: «Ημείς

νόμον έχομεν, και κατά τον νόμον ημών πρέπει να αποθάνη.» Είδε

τον Πιλάτο να παραδίδει το Χριστό για μαστίγωμα, αφού προη-

γουμένως είχε δηλώσει: «Δεν εύρον εν τω ανθρώπω τούτω ουδέν

έγκλημα » ΄Ακουσε την καταδίκη που πρόφερε ο Πιλάτος και τον

είδε να παραδίδει το Χριστό στους δήμιους Του. Είδε το σταυρό
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να υψώνεται στο Γολγοθά. Είδε τη Γή να βυθίζεται στο σκοτάδι

και άκουσε τη μυστηριακή κραυγή «Τετέλεσται!» Μια ακόμη σκηνή

παρουσιάστηκε μπροστά της. Είδε το Χριστό ενθρονισμένο επάνω

σε ένα μεγάλο λευκό σύννεφο, ενώ η Γή τρίκλιζε στο διάστημα και

οι δήμιοί Του έτρεχαν να κρυφτούν από την παρουσία της δόξας

Του. Ξύπνησε με ένα ξεφωνητό τρόμου και αμέσως έγραψε στον

Πιλάτο ένα προειδοποιητικό μήνυμα.[705]

Ενώ ο Πιλάτος ήταν αναποφάσιστος τι έπρεπε να κάνει, ένας

αγγελιοφόρος διασχίζοντας τα πλήθη, παρέδωσε στον Πιλάτο το

γράμμα της γυναίκας του. Εκείνο έλεγε:

«΄Απεχε του δικαίου Εκείνου διότι πολλά έπαθον σήμερον κατ”
όναρ δι” Αυτόν.»
Το πρόσωπό του Πιλάτου χλόμιασε. Τα αλληλοσυγκρουόμενα

αισθήματά του τον έφεραν σε αμηχανία. Ενώ αυτός καθυστερούσε

να ενεργήσει, οι ιερείς και οι άρχοντες εκνεύριζανπερισσότερο τα

πνεύματα του λαού. Ο Πιλάτος αναγκάστηκε να δράσει. Θυμήθηκε

τότε μια συνήθεια που θα τον βοηθούσε να εξασφαλίσει την απε-

λευθέρωση του Χριστού. ΄Ηταν συνήθεια στη γιορτή του Πάσχα να

ελευθερώνει ένα φυλακισμένο τον όποιον θα διάλεγε ο λαός. Αυ-

τό το έθιμο ήταν μια ειδωλολατρική επινόηση. Δεν υπήρχε ίχνος

δικαιοσύνης σε αυτό, αλλά το εκτιμούσαν πολύ οι Ιουδαίοι. Οι ρω-

μαϊκές αρχές κρατούσαν την εποχή εκείνη έναν φυλακισμένο με το

όνομα Βαραββάς ο οποίος ήταν θανατοποινίτης. Αυτός ο άνθρωπος

είχε ισχυριστεί ότι ήταν ο Μεσσίας. Διεκδικούσε την εξουσία ώστε

να ιδρύσει μια διαφορετική τάξη πραγμάτων και να εγκαθιδρύσει την

ευταξία στον κόσμο. Με σατανική απάτη ισχυρίζονταν ότι οτιδήπο-

τε μπορούσε να αποκτήσει με την κλοπή και τη ληστεία, ήταν δικό

του. Είχε κάνει αξιοθαύμαστα πράγματα με σατανικές ενέργειες

και είχε κερδίσει οπαδούς μεταξύ του λαού. Τέλος, είχε ξεσηκώσει

ανταρσία κατά της ρωμαϊκής κυβέρνησης. Με το προκάλυμμα του

θρησκευτικού ενθουσιασμού ήταν ένας πωρωμένος και απελπιστι-

κά αχρείος άνθρωπος, προσκολλημένος στην επανάσταση και στη

βιαιότητα. Προσφέροντας στο λαό την επιλογή μεταξύ αυτού του

ανθρώπου και του αθώου Σωτήρα, ο Πιλάτος σκέφτηκε να ξυπνήσει

μέσα τους κάποιο συναίσθημα δικαιοσύνης. ΄Ηλπιζε να κερδίσει τη

συμπάθειά τους για τον Ιησού, με συμπεριφορά αντίθετη από αυτή

των ιερέως και τωναρχόντων του λαού. ΄Ετσι, στρεφόμενος προς
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τα πλήθη ρώτησε με πραγματική ειλικρίνεια: «Τίνα θέλετε να σας

απολύσω· τον Βαραββάν, ή τον Ιησούν, τον λεγόμενον Χριστόν·»

Σαν βρυχηθμός αγρίων θηρίων ήρθε η απάντηση από τον όχλο:

«Απελευθέρωσέ μας το Βαραββά.» Ωρύονταν όλο και δυνατότε-

ρα: «Το Βαραββά, το Βαραββά.» Νομίζοντας ότι ο λαός δεν κα-

τάλαβε την ερώτησή του, ο Πιλάτος ρώτησε: «Θέλετε λοιπόν να

σας απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων·» Αλλά αυτοί πάλι φώνα-

ξαν: «Σήκωσον τούτον, απόλυσον δε εις ημάς τον Βαραββάν.» «Τι

λοιπόν να κάμω τον Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν·» ρώτησε ο

Πιλάτος. Πάλι το διογκωμένο πλήθος βρυχήθηκε σαν να ήταν δα-

ίμονες. Οι ίδιοι οι δαίμονες βρίσκονταν σε ανθρώπινη μορφή μέσα [706]

στο πλήθος. Τι θαμπορούσε να περιμένει κανείς παρά την απάντη-

ση:«Σταυρωθήτω!».

Ο Πιλάτος ταράχτηκε. Δεν περίμενε να φτάσουν ως εκεί τα

πράγματα. Το έβρισκε φρικτό να παραδώσει έναν αθώο στον πιο α-

τιμωτικό, σκληρό θάνατο που μπορούσε να επιβληθεί. ΄Οταν κόπασε

η οχλοβοή, στράφηκε στο λαό λέγοντας: «Και τι κακόν έπραξε·»

Η υπόθεση είχε προχωρήσει τόσο που δεν σήκωνε συζήτηση. Δεν

ζητούσαν την απόδειξη της αθωότητας του Χριστού, αλλά την κα-

ταδίκη Του.

Ακόμη και τότε ο Πιλάτος προσπαθούσε να Τον σώσει. «Ο δε

και τρίτην φοράν είπε προς αυτούς, Και τι κακόν έπραξεν Ούτος· ου-

δεμίαν αιτίαν θανάτου εύρον εν Αυτώ αφού λοιπόν παιδεύσω Αυτόν,

θέλω απολύσει». Και η απλή νύξη για την απελευθέρωση Του προ-

κάλεσε στο λαό δεκαπλάσια φρενίτιδα. «Σταύρωσον Αυτόν, στα-

ύρωσον Αυτόν!» φώναζαν. ΄Ολο και περισσότερο αγρίευε η θύελλα

που προκάλεσε η αβουλία του Πιλάτου.

Πήραν το Χριστό εξουθενωμένο από την κούραση και καλυμ-

μένο με τραύματα και τον μαστίγωσαν μπροστά στο πλήθος. «Οι

δε στρατιώται έφερον Αυτόν ένδον της αυλής, το οποίον είναι το

πραιτώριον και συγκαλούσιν όλο το τάγμα των στρατιωτών. Και

ενδύουσιν Αυτόν πορφύραν, και πλέξαντες ακάνθινον στέφανον

βάλλουσι περί την κεφαλήν Αυτού, και ήρχισαν να χαιρετώσιν Αυ-

τόν, λέγοντες, Χαίρε, βασιλεύ των Ιουδαίων. Και εμπτύσαντες εις

Αυτόν... γονυπετούντες προσεκύνουν Αυτόν». Πότε-πότε κάποιο

αχρείο χέρι άρπαζε το καλάμι που είχαν θέσει στο χέρι του Ιησο-

ύ και κτυπούσε με αυτό το ακάνθινο στεφάνι στο μέτωπό Του,



744 Η Ζωη Τοψ Χριστου

μπήγοντας τα αγκάθια στους κροτάφους Του. Με αυτό τον τρόπο

έκαναν το αίμα να κυλά στο πρόσωπο και στα γένια Του.

Εκπλάγησαν οι Ουρανοί και θαύμασε η Γή! Παρατηρείστε το

δυνάστη και το δυναστευόμενο. ΄Ενας μανιασμένος όχλος περικυ-

κλώνει το Σωτήρα του κόσμου. Χλευασμοί και εμπαιγμοί ανακατε-

ύονται με χονδροειδείς βρισιές και βλαστήμιες. Η ταπεινή Του γέν-

νηση και η άσημη ζωή Του διασύρονται από τον αναίσθητο όχλο.

Η δήλωσή Του ότι είναι Υιός του Θεού εμπαίζεται και οι χυδαίοι

αστεϊσμοί περνούν από στόμα σε στόμα

Ο Σατανάς οδηγούσε τον απάνθρωπο όχλο στην τυραννική με-

ταχείριση του Σωτήρα. Σκοπός του ήταν να Τον προκαλέσει να

εκδικηθεί αν γίνονταν ή να Τον εξαναγκάσει να κάνει ένα θαύμα

για να ελευθερωθεί και να ανατραπεί έτσι το σχέδιο της σωτη-

ρίας. Μια κηλίδα επάνω στην ανθρώπινη ζωή Του, μια αποτυχία[707]

της ανθρώπινης φύσης Του να υπομείνει την τρομερή δοκιμασία,

θα καθιστούσε τον Αμνό του Θεού μια ατελή θυσία και η λύτρωση

του ανθρώπου θα κατέληγε στην αποτυχία. Αυτός που μπορούσε

με μια διαταγή Του να φέρει τις ουράνιες στρατιές σε βοήθειά Του,

Αυτός που μπορούσε να διώξει από μπροστά Του τοντρομοκρατη-

μένο λαό από τη λάμψη της θείας Του μεγαλειότητας, υποτάχθηκε

με μια τέλεια ηρεμία στην πιο χυδαία προσβλητική πράξη.

Οι εχθροί του Χριστού απαίτησαν να κάνει ένα θαύμα για να

αποδείξει τη θεότητά Του. Είχαν μια πολύ μεγαλύτερη απόδειξη

από αυτή που ζητούσαν. ΄Οσο η αγριότητά υποβίβαζε την ανθρώπι-

νη φύση των βασανιστών Του και την έκανε όμοια του Σατανά,

τόσο η πραότητα και η υπομονή Του εξύψωναν τον Ιησού πάνω

από την ανθρώπινη φύση και απέδειχναν τη συγγένειά Του με το

Θεό. Η ταπείνωσή Του ήταν η εγγύηση της εξύψωσής Του. Οι αι-

ματηρές σταγόνες της αγωνίας που έρρεαν από τους πληγωμένους

κροτάφους Του στο πρόσωπο και στα γένια Του ήταν η εγγύη-

ση του χρίσματός Του με «έλαιον αγαλλιάσεως» (Εβρ. 1:9) σαν

αρχιερέα μας.

Η οργή του Σατανά μεγάλωνε όσο έβλεπε ότι όλες οι προσβολές

που είχαν επιβληθεί στο Σωτήρα δεν προκάλεσαν το παραμικρό

παράπονο στα χείλη Του. Αν και έφερε τη φύση του ανθρώπου,

Τον στήριζε μια θεόμορφη γενναιότητα και δεν απομακρύνθηκε

ούτε στο ελάχιστο από το θέλημα του Πατέρα Του.
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΄Οταν ο Πιλάτος παρέδωσε τον Ιησού να μαστιγωθεί και να

χλευαστεί, νόμιζε ότι θα προκαλούσε τον οίκτο του πλήθους. ΄Ηλ-

πιζε ότι θα θεωρούσαν αρκετή αυτή την τιμωρία. Σκέφτηκε ότι με

αυτό τον τρόπο θα ικανοποιούταν ακόμη και η κακεντρέχεια των

ιερέων. Με την οξυδέρκειά τους οι Ιουδαίοι είδαν την αδυναμία του

να τιμωρήσει έναν άνθρωπο, αφού τον είχε ανακηρύξει αθώο. ΄Η-

ξεραν ότι ο Πιλάτος προσπαθούσε να σώσει τη ζωή του δέσμιου

και ήταν αποφασισμένοι να μη αφήσουν να ελευθερωθεί ο Ιησούς.

Για να μας ευχαριστήσει και να μας ικανοποιήσει ο Πιλάτος Τον

μαστίγωσε, σκέφτηκαν, αλλά αν επιμείνουμε με αποφασιστικότητα,

θα επιτύχουμε σίγουρα το σκοπό μας.

Ο Πιλάτος τότε έστειλε να φέρουν το Βαραββά στο πραιτόριο.

Παρουσίασε μετά τους δύο δέσμιους, τον ένα δίπλα στον άλλο και

δείχνοντας το Σωτήρα είπε με φωνή που πρόδιδε βαθιά ικεσία: «Ιδε [708]

ο άνθρωπος.» «Ιδού, σας φέρω Αυτόν έξω, δια να γνωρίσητε ότι

ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν Αυτώ»

Εκεί στεκόταν ο Υιός του Θεού, περιβεβλημένος τον περιπαι-

κτικό χιτώνα και φορώντας το ακάνθινο στεφάνι. Γυμνός μέχρι τη

μέση, η πλάτη Του έδειχνε τις μακριές ραβδώσεις από το άγριο μα-

στίγωμα από όπου έρρεε άφθονο το αίμα. Το πρόσωπό Του ήταν

αιματοβαμμένοκαι έφερε τα σημάδια της εξάντλησης και του πόνου.

Το πρόσωπό Του δεν ήταν σκυθρωπό μπροστά στους εχθρούς Του

καιδεν φαινόταν ποτέ γλυκύτερο από ότι την ώρα εκείνη. Κάθε

χαρακτηριστικό εξέφραζε ευγένεια, υποταγή και τον τρυφερότερο

οίκτο για τους σκληρούς εχθρούς Του. Στους τρόπους Του δεν υ-

πήρχε η αδυναμία του φόβου, αλλά η δύναμη και η αξιοπρέπεια της

καρτερικότητας. ΄Εντονη ήταν η αντίθεση του άλλου δέσμιου, δίπλα

Του. Κάθε γραμμή του προσώπου του δήλωνε ότι ο Βαραββάς ήταν

ένας πωρωμένος κακούργος. Η αντίθεση μιλούσε στον κάθε θεατή.

Μερικοί από τους θεατές έκλαιγαν. Καθώς ατένιζαν τον Ιησού, οι

καρδιές τους γέμιζαν από συμπόνια. Ακόμη και οι άρχοντες και οι

ιερείς είχαν πειστεί ότι πραγματικά ήταν Αυτός που είχε διακηρύξει

ότι είναι.

Οι Ρωμαίοι στρατιώτες που περιέβαλλαν τον Ιησού, δεν ήταν

όλοι σκληρόκαρδοι. Μερικοί ερευνούσαν προσεκτικά για να ανακα-

λύψουν κάποια ένδειξη αν Αυτός ήταν εγκληματίας ή γενικότερα

επικίνδυνος. Κάπου-κάπου έριχναν και ένα περιφρονητικό βλέμμα

στο Βαραββά. Δεν χρειάζονταν μεγάλη διορατικότητα για να κα-
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ταλάβει κανείς το είναι του. Πάλι έστρεφαν το βλέμμα στο Δικα-

ζόμενο. Κοίταζαν το θεϊκό μάρτυρα με αισθήματα βαθιάς λύπης.

Η σιωπηλή υποταγή του Χριστού αποτύπωσε στη διάνοιά τους τη

σκηνή που δεν επρόκειτο να εξαλειφτεί ποτέ μέχρι που ή θα Τον

αναγνώριζαν ως Χριστό, ή απορρίπτοντάς Τον, θα αποφάσιζαν το

αιώνιο πεπρωμένο τους.

Ο Πιλάτος έμεινε κατάπληκτος από την αδιαμαρτύρητη υπομο-

νή του Σωτήρα. Δεν αμφέβαλλε ότι η θέα αυτού του ανθρώπου,

σε αντίθεση με του Βαραββά, θα συγκινούσε τους Ιουδαίους. Δεν

καταλάβαινε το φανατικό μίσος των ιερέων για Αυτόν ο οποίος, όν-

τας το Φως του κόσμου, είχε φανερώσει το σκότος και την πλάνη

τους. Είχαν παρακινήσει τον όχλο σε μια ασυγκράτητη μανία και

πάλι ιερείς, άρχοντες και λαός ύψωσαν την ίδια φοβερή κραυγή:

«Σταύρωσον, σταύρωσον Αυτόν!» Τέλος, χάνοντας πια κάθε υπο-

μονή προς στην παράλογη σκληρότητά τους, ο Πιλάτος φώναξε[709]

απελπισμένα: «Λάβετε Αυτόν σεις, και σταυρώσατε διότι εγώ δεν

ευρίσκω εν Αυτώ ουδέν έγκλημα.»

Ο Ρωμαίος κυβερνήτης, αν και συνηθισμένος σε σκηνές βαρ-

βαρότητας, αισθάνθηκε συμπόνια για τον βασανισμένο δέσμιο ο ο-

ποίος καταδικασμένος και μαστιγωμένος, με ματωμένο μέτωπο και

αυλακωμένη ράχη, φανέρωνε ακόμη τη συμπεριφορά ενός ενθρο-

νισμένου βασιλιά. Οι ιερείς όμως δήλωσαν: «Ημείς νόμον έχομεν,

και κατά τον νόμον ημών πρέπει να αποθάνη, διότι έκαμεν Εαυτόν

Υιόν του Θεού.»

Ο Πιλάτος τρόμαξε. Δεν είχε ακριβή ιδέα για το Χριστό και την

αποστολή Του, αλλά είχε μια αόριστη πίστη στο Θεό και σε υπε-

ράνθρωπες οντότητες. Η σκέψη που κάποια άλλη φορά είχε περάσει

από το μυαλό του, τώρα έπαιρνε μια καθορισμένη μορφή. Αναρω-

τήθηκε μήπως αυτός που είχε μπροστά του ήταν μια θεϊκή ύπαρξη

περιβεβλημένη με τον ειρωνικό πορφυρό χιτώνα και στεφανωμένη

με αγκάθια.

Μπήκε πάλι στο πραιτόριο και είπε στον Ιησού: «Πόθεν είσαι

Σύ·» Αλλά ο Ιησούς δεν του απάντησε. Ο Σωτήρας είχε μιλήσει

χωρίς ενδοιασμούς στον Πιλάτο, εξηγώντας την αποστολή Του

σαν μαρτυρία για την αλήθεια. Ο Πιλάτος είχε περιφρονήσει το

φως. Είχε καταχραστεί το υψηλό αξίωμα του δικαστή, θυσιάζοντας

τις αρχές του και την εξουσία του στις απαιτήσεις του όχλου. Ο
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Ιησούς δεν είχε περισσότερο φως για αυτόν. Προσβεβλημένος από

τη σιωπή Του, ο Πιλάτος είπε με κομπασμό:

«Προς εμέ δεν λαλείς· δεν εξεύρεις ότι εξουσίαν έχω να Σε

σταυρώσω, και εξουσίαν έχω να Σε απολύσω·»

Ο Ιησούς απάντησε: «Δεν έχεις ουδεμίαν εξουσίαν κατ” Εμού,
εάν δεν σοι ήτο δεδομένον άνωθεν διά τούτο ο παραδίδων Με εις

σε, έχει μεγαλητέραν αμαρτίαν.»

΄Ετσι, ο σπλαχνικός Σωτήρας μέσα στα φρικτά Του πάθη και

στη θλίψη Του, δικαιολόγησε όσο μπορούσε την πράξη του ρωμαίου

κυβερνήτη ο οποίος Τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Τι σκηνή ήταν

αυτή που κληροδοτήθηκε παντοτινά στον κόσμο! Πόσο φως ρίχνει

στο χαρακτήρα Εκείνου που είναι ο Κριτής όλης της Γής!

Ο Ιησούς είπε: «Ο παραδίδων Με εις σε, έχει μεγαλητέραν α-

μαρτίαν » Με αυτή την φράση, ο Χριστός εννοούσε τον Καϊάφα, ο

οποίος σαν αρχιερέας, αντιπροσώπευε το ιουδαϊκό έθνος. ΄Ηξεραν

από ποιές αρχές διέπονταν η ρωμαϊκή εξουσία. Είχαν το φως των

προφητειών,των διδασκαλιών και των θαυμάτων Του που μαρτυρο-

ύσαν την υπόσταση του Χριστού. Οι Ιουδαίοι δικαστές είχαν στη

διάθεσή τους αδιάσειστες αποδείξεις της θεότητας Εκείνου που κα- [710]

ταδίκασαν σεθάνατο. Σύμφωνα με αυτό τους το φως θα πρέπει να

κριθούν

Η βαρύτερη ενοχή και η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκε σε εκείνους

που κατείχαν τις υψηλότερες θέσεις του έθνους, στους θεματο-

φύλακες των ιερών παρακαταθηκών τις οποίες πρόδωσαν με τόσο

αχρείο τρόπο. Συγκρινόμενοι με αυτούς, ο Πιλάτος, ο Ηρώδης, οι

ρωμαίοι στρατιώτες δεν γνώριζαν τον Ιησού. Σκέφτηκαν να ευ-

χαριστήσουν τους ιερείς και τους άρχοντες με το να Τον κακο-

μεταχειριστούν. Αυτοί δεν είχαν το φώς που το ιουδαϊκό έθνος

είχε λάβει τόσο πλουσιοπάροχα. Αν το φως αυτό είχε δοθεί στους

στρατιώτες, δεν θα φέρονταν στο Χριστό τόσο βάναυσα όσο Του

φέρθηκαν.

Και πάλι ο Πιλάτος πρότεινε νε ελευθερώσει το Σωτήρα. «Οι

Ιουδαίοι όμως έκραζον λέγοντες, Εάν τούτον απολύσης, δεν είσαι

φίλος του Καίσαρος.» ΄Ετσι εκείνοι οι υποκριτές έδειξαν δήθεν το

ζήλο τους για την εξουσία του Καίσαρα. Από όλους τους αντι-

πάλους της ρωμαϊκής κυριαρχίας, οι Ιουδαίοι ήταν οι πιο άσπον-

δοι. ΄Οταν δεν διέτρεχαν κίνδυνο, γίνονταν οι πιο τυραννικοί στο

να επιβάλλουν τις εθνικές και θρησκευτικές τους απαιτήσεις όταν
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όμως ήθελαν να εφαρμόσουν κάποιο βάναυσο σχέδιο, εξύψωναν τη

δύναμη του Καίσαρα. Προκειμένου να εξολοθρεύσουν το Χριστό,

θα ομολογούσαν υποταγή σε μια ξένη ηγεσία που μισούσαν.

«Πας όστις κάμνει εαυτόν βασιλέα,» συνέχισαν, «αντιλέγει εις

τον Καίσαρα » Αυτό άγγιξε τον Πιλάτο σε ένα αδύνατο σημείο.

Η ρωμαϊκή κυβέρνηση τον υποψιάζονταν και ήξερε ότι τέτοια α-

ναφορά θα ήταν η καταστροφή του. ΄Ηξερε ότι αν απέκρουε τους

Ιουδαίους, η μανία τους θα στρέφονταν εναντίον του. Θα κινούσαν

γη και ουρανό για να τον εκδικηθούν. ΄Ηδη είχε μπροστά του το

παράδειγμα της επιμονής τους με την οποία ζητούσαν τη ζωή Ενός

που μισούσαν χωρίς κανένα λόγο.

Ο Πιλάτος πήρε τη θέση του στη δικαστική έδρα, και πάλι πα-

ρουσίασε τον Ιησού στο λαό λέγοντας: «Ιδού ο βασιλεύς σας!» Και

πάλι όμως ακούστηκε η μανιακή κραυγή: «΄Αρον, άρον, σταύρω-

σον Αυτόν!» Με δυνατή φωνή, έτσι που να ακουστεί από όλους,

ο Πιλάτος ρώτησε: «Τον βασιλέα σας να σταυρώσω·» Αλλά από

τα μολυσμένα και βλάσφημα χείλη βγήκαν τα λόγια: «Δεν έχομεν

βασιλέα, ειμή Καίσαρα »

΄Ετσι, εκλέγοντας ένα ειδωλολάτρη κυρίαρχο, το ιουδαϊκό έθνος

απαρνήθηκε τη θεοκρατία. Απέρριψαν το Θεό που είναι ο βασιλιάς

τους. Στο εξής δεν θα είχαν ελευθερωτή. Δεν θα είχαν βασιλιά, πα-[711]

ρά τον Καίσαρα. Εκείνο ήταν το σημείο που είχαν οδηγήσει το λαό

οι ιερείς και οι δάσκαλοι. Για αυτό ήταν υπεύθυνοι για τα τρομακτι-

κά αποτελέσματα που ακολούθησαν. Η αμαρτία και η καταστροφή

ενός έθνους οφειλόταν στους θρησκευτικούς αρχηγούς.

«Και ιδών ο Πιλάτος, ότι ουδέν οφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος

γίνεται, λαβών ύδωρ, ένιψε τας χείρας αυτού έμπροσθεν του όχλου,

λέγων, Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου υμείς όψε-

σθε.» Με φόβο και αυτοκατάκριση ο Πιλάτος κοίταξε το Σωτήρα.

Μέσα σε όλη τη λαοθάλασσα. με πρόσωπα στραμμέναπρος Αυτόν,

μόνο το δικό Του ήταν γαλήνιο. ΄Εμοιαζε σαν να έλαμπε γύρω από

το κεφάλι Του ένα απαλό φώς. Ο Πιλάτος είπε μέσα του: «Αυ-

τός είναι ο Θεός.» Γυρνώντας προς το πλήθος δήλωσε: «Εγώ είμαι

αθώος από το αίμα Του. Εσείς να Τον πάρετε και να Τον σταυ-

ρώσετε. Αλλά σημειώστε, ιερείς και άρχοντες, ότι Τον ανακηρύσ-

σω δίκαιο άνθρωπο. Μακάρι Εκείνον τον οποίο ισχυρίζεται ότι είναι

Πατέρας Του να κρίνει εσάς και όχι εμένα για τη σημερινή πράξη.»

΄Επειτα είπε στον Ιησού: «Συγχώρεσέ με για αυτή την πράξη. Δεν
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μπορώ να Σε σώσω.» Και αφού μαστίγωσε πάλι τον Ιησού, Τον

παρέδωσε να σταυρωθεί.

Ο Πιλάτος είχε μεγάλη επιθυμία να ελευθερώσει τον Ιησού.

Αλλά είδε ότι δεν μπορούσε να το κάνει και να διατηρήσει συγ-

χρόνως τη θέση του και τις τιμές του. Προκειμένου να χάσει την

κοσμική του δύναμη, προτίμησε να θυσιάσει μια αθώα ζωή. Πόσοι

προκειμένου να αποφύγουν υλική ζημιά ή παθήματα, δεν θυσιάζουν

με τον ίδιο τρόπο τις αρχές τους! Η συνείδηση και το καθήκον δε-

ίχνουν μια κατεύθυνση, ενώ το συμφέρον δείχνει σε άλλη. Το ρεύμα

παρασύρει με δύναμη προς την εσφαλμένη κατεύθυνση και όποιος

συμβιβάζεται με το κακό παρασύρεται στο βαθύ σκοτάδι της ενο-

χής.

Ο Πιλάτος υποχώρησε μπροστά στις απαιτήσεις του όχλου. Αν-

τί να διακινδυνεύσει να χάσει τη θέση του, παρέδωσε τον Ιησού να

σταυρωθεί. Παρά τα μέτρα που έλαβε, αργότερα έπαθε ακριβώς αυ-

τό που φοβόταν. Στερήθηκε από τις τιμές του και εκθρονίστηκε από

το υψηλό του αξίωμα. Βασανισμένος από τις τύψεις και την πληγω-

μένη υπερηφάνειά του, έθεσε ο ίδιος τέρμα στη ζωή του λίγο μετά

τη σταύρωση. ΄Ετσι, όσοι συμβιβάζονται με την αμαρτία κερδίζουν

μόνο θλίψη και καταστροφή. «Υπάρχει οδός ήτις φαίνεται ορθή εις

τον άνθρωπον, αλλά τα τέλη αυτής φέρουσιν εις θάνατον.» (Παρ.

14:12.) [712]

΄Οταν ο Πιλάτος δήλωσε ότι ήταν αθώος από το αίμα του Χρι-

στού, ο Καϊάφας απάντησε προκλητικά: «Το αίμα Αυτού ας ήναι εφ”
ημάς, και επί τα τέκνα ημών.» Τα φοβερά αυτά λόγια επανελήφθη-

σαν από τους ιερείς και τους άρχοντες,αντηχώντας ένα βρυχηθμό

από απάνθρωπες φωνές μέσα από το πλήθος. Ολόκληρο το πλήθος

απάντησε λέγοντας: «Το αίμα Αυτού ας ήναι εφ” ημάς, και επί τα
τέκνα ημών.»

Ο λαός του Ισραήλ είχε κάνει την επιλογή του. Δείχνοντας τον

Ιησού είχε πει: «Μη τούτον, αλλά τον Βαραββάν.» Ο ληστής και

δολοφόνος,Βαραββάς, αντιπροσώπευε το Σατανά Ο Χριστός αντι-

προσώπευε το Θεό. Ο Χριστός είχε απορριφτεί, ο Βαραββάς είχε

εκλεγεί. Το Βαραββά ήθελαν,το Βαραββά θα είχαν. Κάνοντας αυτή

την επιλογή δέχτηκαν εκείνον ο οποίος είναι ψεύτης και δολοφόνος

εξ” αρχής. Ο Σατανάς έγινε ο αρχηγός τους. Σαν έθνος θα ενερ-
γούσαν κατά την υπαγόρευσή του. Θα έκαναν τα έργα του. Θα

ανέχονταν την εξουσία του. Ο λαός ο οποίος εξέλεξε το Βαραβ-
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βά στη θέση του Χριστού, θα αισθάνονταν τη βαναυσότητα του

Βαραββά όσο υπάρχει ζωή στον κόσμο.

Ατενίζοντας τον τραυματισμένο Αμνό του Θεού, οι Ιουδαίοι

είχαν φωνάξει: «Το αίμα Αυτού ας ήναι εφ” ημάς, και επί τα τέκνα
ημών.» Εκείνη η τρομερή κραυγή ανέβηκε μέχρι το θρόνο του Θεού.

Εκείνη η απόφαση που πρόφεραν εναντίον τους, γράφτηκε στον

Ουρανό. Εκείνη η προσευχή εισακούστηκε. Το αίμα του Υιού του

Θεού έπεσε επάνω στα παιδιά τους και στα παιδιά των παιδιών τους

σαν αιώνια κατάρα.

Με τρομακτικό τρόπο, η κατάρααυτήεκπληρώθηκε κατά την

καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Τρομακτική κατάρα παρουσιάστηκε

στις συνθήκες της ζωής του ιουδαϊκού έθνους επί χίλια οκτακόσια

χρόνια. Αποτελούσεένακομμένο, νεκρό και άκαρπο κλαδί από την

άμπελο ενός έθνους που είναι κατάλληλο μόνο για τη φωτιά. Από

χώρα σε χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο, από γενιά σε γενιά, νεκροί

μέσα στην παράβαση, νεκροί στην αμαρτία!

Φοβερή θα είναι η εκπλήρωση της ικεσίας τους κατά τη μεγάλη

μέρα της Κρίσης. ΄Οταν ο Χριστός θα επανέλθει στη Γή, οι άνθρω-

ποι δεν θα Τον δουν σαν δέσμιο, περιστοιχισμένο από τον άξεστο

τον όχλο. Τότε θα Τον δουν σαν ουράνιο Βασιλιά. Ο Χριστός θα

έρθει με τη δική Του δόξα,με τη δόξα του Πατέρα Του και με τη

δόξα των αγίων αγγέλων. Μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων

αγγέλων, πανέμορφοι θριαμβικοί γιοί του Θεού θα Τον συνοδεύ-[713]

σουν στη διαδρομή Του με υπέροχη και απερίγραπτη ομορφιά και

δόξα. Τότε θα καθίσει στο θρόνο της δόξας Του και θα συγκεν-

τρωθούν μπροστά Του όλα τα έθνη. Τότε θα Τον δει κάθε μάτι,

ακόμη και εκείνοι που Τον τρύπησαν με τη λόγχη. Αντί για αγκάθι-

νο στεφάνι θα φορεί το στεφάνι της δόξας, το ένα διάδημα μέσα

στο άλλο. Αντί για εκείνη την παλιά πορφυρή βασιλική χλαμύδα,

θα φοράει ολόλευκα ενδύματα «οποία λευκαντής επί της γής δεν

δύναται να λευκάνη.» (Μάρκ. 9:3.) «Και επί το ιμάτιον και επί τον

μηρόν Αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα, ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕ-

ΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΩΝ.» (Αποκ. 19:16.) Εκείνοι που Τον

χλεύασαν και Τον ράπισαν θα είναι εκεί. Οι ιερείς και οι άρχον-

τες θα ξανάρθουν αντιμέτωποι με τη σκηνή του πραιτορίου. Κάθε

πτυχή της θα παρουσιαστεί μπροστά τους σαν να ήταν γραμμένη

με πύρινα γράμματα. Τότε εκείνοι που έκαναν την αίτηση «το αίμα

Αυτού ας ήναι εφ” ημάς, και επί τα τέκνα ημών,» θα λάβουν την
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απάντηση στο αίτημά τους. Τότε, ολόκληρος ο κόσμος θα γνωρίσει

και θα καταλάβει. Θα καταλάβουν εναντίον τίνος και για ποιό λόγο

αγωνίζονταν οι φτωχές και αδύναμες θνητές υπάρξεις. Με φοβερή

αγωνία και φρίκη θα φωνάξουν στα όρη και στους βράχους: «Πέσε-

τε εφ” ημάς, και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί
του θρόνου, και από της οργής του Αρνίου διότι ήλθεν η ημέρα η

μεγάλη της οργής Αυτού και τις δύναται να σταθή·» (Αποκ. 6:16,

17.) [714]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 27:31-53,

Μάρκ. 15:20-38, Λουκ. 23:26-46, Ιωάν. 19:16-30.

«Και ότε ήλθον εις τον τόπον τον ονομαζόμενον Κρανίον, εκεί

εσταύρωσαν Αυτόν.» «Ο Ιησούς δια να αγιάση τον λαόν δια του

ιδίου Αυτού αίματος, έξω της πύλης έπαθεν.» (Εβρ. 13:12.) Επειδή

είχαν παραβεί το νόμο του Θεού, ο Αδάμ και η Εύα είχαν διωχτεί

από την Εδέμ. Ο Χριστός, ο αντικαταστάτης μας, υπέφερε έξω από

τα όρια της Ιερουσαλήμ. Πέθανε έξω από την πύλη που εκτελούνταν

οι κακούργοι και οι δολοφόνοι. Γεμάτα σημασία είναι τα λόγια: «Ο

Χριστός εξηγόρασεν ημάς από της κατάρας του νόμου, γενόμενος

κατάρα υπέρ ημών.» (Γαλ. 3:13.)

΄Ενα πελώριο πλήθος ακολούθησε το Χριστό από το πραιτόριο

μέχρι το Γολγοθά. Τα νέα της καταδίκης Του διαδόθηκαν σε ο-

λόκληρη την Ιερουσαλήμ και άνθρωποι κάθε κατηγορίας συγκεν-

τρώθηκαν στον τόπο της σταύρωσης. Οι ιερείς και οι άρχοντες

είχαν δεσμευτεί με την υπόσχεση να μη ενοχλήσουν τους οπαδο-

ύς Του, αν ο ΄Ιδιοςπαραδιδόταν σεαυτούς.΄Ετσι, οι μαθητές και οι

πιστοί από την πόλη και τα περίχωρα ενώθηκαν με το λαό που

ακολούθησε το Σωτήρα.

Καθώς έβγαινε ο Ιησούς από την πύλη της αυλής του Πιλάτου,

ο σταυρός που είχε ετοιμαστεί για το Βαραββά τοποθετήθηκε πάνω

στους πληγωμένους και ματωμένους ώμους Του. Δύο σύντροφοι

του Βαραββά θα εκτελούνταν την ίδια ώρα με τον Ιησού. Τότε, και

εκείνοι φορτώθηκαν και αυτοί τους σταυρούς τους. Το φορτίο του

Σωτήρα ήταν πολύ βαρύ για Αυτόν, ιδιαιτέρως στην εξαντλητική

κατάσταση όπου βρίσκονταν. Αφότου δείπνησε το Πάσχα με τους

μαθητές Του, δεν είχε βάλει τίποτε στο στόμα Του, ούτε τροφή

ούτε νερό. Είχε περάσει μεγάλη αγωνία στον κήπο της Γεθσημα-

νής, παλεύοντας με τις σατανικές δυνάμεις. Είχε υποστεί το ψυχικό

άγχος της προδοσίας και είχε δει τους μαθητές Του να Τον εγκατα-

λείπουν φεύγοντας. Είχε οδηγηθεί στον ΄Αννα, μετά στον Καϊάφα

και από εκεί στον Πιλάτο. Από τον Πιλάτο είχε σταλεί στον Ηρώδη[715]

752
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και έπειτα πάλι πίσω στον Πιλάτο. Από προσβολή σε προσβολή, α-

πό χλευασμό σε χλευασμό, μαστιγωμένος δύο φορές, είχε περάσει

όλη εκείνη η νύχτα με αλληλοδιαδοχικές σκηνές ικανές να δοκι-

μάσουν στο έπακρο την ανθρώπινη ψυχή. Ο Χριστός δε λύγισε.

Δεν πρόφερε λέξη εκτός από ότι μπορούσε να φέρει δόξα στο Θεό.

΄Ολο το διάστημα της αισχρής εκείνης δικαστικής διακωμώδησης

συμπεριφέρθηκε με σταθερότητα και αξιοπρέπεια. ΄Οταν όμως με-

τά το δεύτερο μαστίγωμα ο σταυρός τοποθετήθηκε επάνω Του, η

ανθρώπινη φύση δεν μπορούσε να υποφέρει περισσότερο. ΄Επεσε

λιπόθυμος κάτω από το βάρος.

Ο όχλος που ακολουθούσε το Σωτήρα παρατηρούσε εντελώς

ασυγκίνητος τα αδύνατα και κλονισμένα βήματά Του. Τον έβριζαν

και Τον χλεύαζαν που δεν μπορούσε να σηκώσει το βαρύ σταυρό.

Επανειλημμένα τοποθέτησαν το φορτίο επάνω Του και κάθε φορά

έπεφτε λιπόθυμος στη γη. Οι βασανιστές Του κατάλαβαν ότι Του

ήταν αδύνατο να σηκώσει το φορτίο Του μακρύτερα. Δεν τους ήταν

εύκολο να βρουν κάποιον για να μεταφέρει το ταπεινωτικό φορτίο.

Οι Ιουδαίοι δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό, γιατί θα μολύνονταν

και δεν θα μπορούσαν να τηρήσουν το Πάσχα. Κανένας από το

συρφετό που ακολουθούσε το Χριστό δεν καταδέχονταν να σκύψει

και να σηκώσει το σταυρό.

Εκείνη την ώρα ένας ξένος, ο Σίμωνας ο Κυρηναίος, συνάντησε

το πλήθοςγυρίζοντας από τα χωράφια. ΄Ακουσε τους χλευασμούς

και τις αισχρολογίες του όχλου. ΄Ακουσε κατ”επανάληψη τα πε-
ριφρονητικά λόγια: «Κάμετε τόπο για το βασιλιά των Ιουδαίων!»

Σταμάτησε έκπληκτος για αυτά που έβλεπε. ΄Οταν άφησε να εκδη-

λωθεί η λύπη του, τον άρπαξαν και του φόρτωσαν στους ώμους το

σταυρό.

Ο Σίμωνας είχε ακούσει για τον Ιησού. Τα παιδιά του πίστευαν

στο Σωτήρα, αλλά αυτός δεν ήταν μαθητής. Η μεταφορά του σταυ-

ρού στο Γολγοθά έγινε για το Σίμωνα ευλογία. Στο εξής ήταν για

πάντα ευγνώμων για τη θεία πρόνοια που τον οδήγησε να μεταφέρει

θεληματικά το σταυρό του Χριστού και να υφίσταται από τότε με

χαρά το βάρος του.

Αρκετές γυναίκες ακολουθούσαν τον Αθώο στον δρόμο προς

τον απάνθρωπο θάνατό Του. Η προσοχή τους ήταν προσηλωμένη

στον Ιησού. Μερικές από αυτές Τον είχαν δει προηγουμένως. Με-

ρικές Του είχαν φέρει τους δικούς τους που ήταν άρρωστοι και
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υπέφεραν. Μερικές είχαν οι ίδιες θεραπευτεί από Αυτόν. Διηγο-

ύνταν τις σκηνές που είχαν διαδραματιστεί. Θαύμαζαν το περίσσιο[716]

μίσος του όχλου για Εκείνον για τον οποίο οι δικές τους ματωμένες

καρδιές ήταν έτοιμες να σπάσουν. Παρά τη στάση του μανιασμένου

πλήθους και τα οργισμένα λόγια των ιερέων και των αρχόντων, οι

γυναίκες αυτές εκδήλωσαν την συμπάθειά τους προς Αυτόν. ΄Ο-

ταν ο Χριστός έπεσε λιπόθυμος κάτω από το σταυρό, ξέσπασαν σε

ασυγκράτητους λυγμούς.

Το γεγονός αυτό ήταν το μοναδικό που τράβηξε την προσοχή

του Χριστού. Αν και καταβλημένος από πόνο, φορτωμένος καθώς

ήταν με τις αμαρτίες του κόσμου, δεν έμεινε αδιάφορος στην έκ-

φραση της λύπης. Κοίταξε τις γυναίκες εκείνες με ευσπλαχνική

τρυφερότητα. Δεν ανήκαν στους πιστούς οπαδούς Του. ΄Ηξερε ότι

δεν θρηνούσαν για Αυτόν επειδή Τον θεωρούσαν Απεσταλμένο του

Θεού, αλλά κινούμενες από αισθήματα ανθρώπινης λύπης. Δεν πε-

ριφρόνησε τη συμπάθεια τους, αλλά αυτή μάλλον δημιούργησε στην

καρδιά Του μια βαθύτερη συμπάθεια για αυτές. «Θυγατέρες της Ιε-

ρουσαλήμ,» είπε, «μη κλαίετε δι” Εμέ, αλλά δι” εαυτάς κλαίετε και
διά τα τέκνα σας.» Από την παρούσα σκηνή, ο Χριστός ανέτρεξε με

το βλέμμα στη μελλοντική σκηνή της καταστροφής της Ιερουσα-

λήμ. Σε εκείνη την τρομερή σκηνή, πολλές από αυτές τις γυναίκες

που έκλαιγαν τώρα για Αυτόν, θα αφανίζονταν μαζί με τα παιδιά

τους.

Από την πτώση της Ιερουσαλήμ οι σκέψεις του Χριστού

στράφηκαν σε μια μεγαλύτερη κρίση. Στην καταστροφή της αμε-

τανόητης πόλης, ο Χριστός έβλεπε ένα σύμβολο της τελικής κατα-

στροφής που θα επέλθει στον κόσμο. Είπε: «Τότε θέλουσιν αρχίσει

να λέγωσιν εις τα όρη, Πέσετε εφ” ημάς και εις τα βουνά, Σκε-
πάσατε ημάς. Διότι αν εις το υγρόν ξύλον πράττωσι ταύτα, τι θέλει

γείνει εις το ξηρόν·» Με το υγρό ξύλο ο Χριστός αντιπροσώπευε

τον Εαυτό Του, τον αθώο Λυτρωτή. Ο Θεός επέτρεψε να πέσει η

μεγάλη οργή που ένοιωθε για την παράβαση πάνω στον αγαπημένο

Του Υιό. Ο Ιησούς επρόκειτο να σταυρωθεί για τις αμαρτίες των

ανθρώπων. Ποιά λοιπόν βάσανα αξίζει να υποστεί ο αμαρτωλός που

επιμένει να ζει στην αμαρτία· ΄Ολοι οι αμετανόητοι και άπιστοι θα

γνωρίσουν μια τέτοια θλίψη και δυστυχία που καμιά γλώσσα δεν

μπορεί να περιγράψει.
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Από το πλήθος που ακολουθούσε το Σωτήρα στο Γολγοθά

πολλοί Τον είχαν επευφημήσει, ψάλλοντας χαρούμενα ωσαννά και

κινώντας φοινικόκλαδα κατά τη θριαμβευτική Του είσοδο στην Ιε-

ρουσαλήμ. Τώρα εξαιτίας της κοινωνικής πίεσης, πολλοί από εκε-

ίνους Τον δοξολογούσαν τότε επειδή αυτό έκανα ν όλοι, τώρα- [717]

φώναζαν όσο μπορούσαν: «Σταύρωσον, σταύρωσον Αυτόν!» ΄Ο-

ταν ο Ιησούς έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, οι ελπίδες των μαθητών ε-

ίχαν φτάσει στο κατακόρυφο. Βάδιζαν στριμωγμένοι γύρω από τον

Κύριο τους, νοιώθοντας μεγάλη τιμή που σχετίζονταν μαζί Του.

Τώρα Τον ακολουθούσανστην ταπείνωσή Του από απόσταση. ΄Η-

ταν πολύ λυπημένοι και καταπτοημένοι από τη διάψευση των ελ-

πίδων τους. Πόσο είχαν επιβεβαιωθεί τα λόγια του Χριστού: «Πάν-

τες υμείς θέλετε σκανδαλισθή εν Εμοί την νύκτα ταύτην διότι είναι

γεγραμμένον, Θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπισθή

τα πρόβατα της ποίμνης.» (Ματθ. 26:31.)

Φτάνοντας στον τόπο της εκτέλεσης, οι κατάδικοι δέθηκαν στα

όργανα του μαρτυρίου τους. Οι δύο ληστές πάλευαν με εκείνους που

τους έδεναν στον σταυρό αλλά ο Ιησούς δεν έφερε καμιά αντίστα-

ση. Η Μητέρα του Χριστού, στηριγμένη στον Ιωάννη, τον αγαπητό

μαθητή, ακολούθησε τα βήματα του Υιού της στο Γολγοθά. Τον

είχε δει να λιποθυμά κάτω από το βάρος του σταυρού και είχε λα-

χταρήσει να βάλει το χέρι της κάτω από το πληγωμένο Του κεφάλι

και να δροσίσει το μέτωπο που κάποτε αναπαύονταν στο στήθος

της. Δεν της επιτράπηκεόμως το μακάβριο αυτό προνόμιο. ΄Ετρε-

φε όμως ακόμη και τώρα την ελπίδα, όπως και οι μαθητές, ότι ο

Ιησούς θα φανέρωνε τη δύναμή Του και θα ελευθερώνονταν από

τους εχθρούς Του. Πάλι η καρδιά της σπάραξε καθώς θυμόταν τα

λόγια με το οποία Αυτός είχε περιγράψει εξάρχής ακριβώς αυτές

τις σκηνές που διαδραματίζονταν εκείνη την ώρα. Καθώς οι ληστές

δένονταν στους σταυρούς, εκείνη παρακολουθούσε περιμένοντας με

αγωνία πως κάτι θα συνέβαινε. Αυτός που είχε δώσει ζωή στους

νεκρούς και θα επέτρεπε τώρα να Τον θανατώσουν· Ο Υιός του

Θεού θα άφηνε να Τον φονεύσουν με ένα τέτοιο σκληρό τρόπο·

Θα έπρεπε να εγκαταλείψει την πεποίθηση της ότι ο Ιησούς ήταν ο

Μεσσίας· Θα αντίκριζε όλο εκείνο το αίσχος και τη θλίψη, χωρίς να

έχει ούτε το δικαίωμα να Του παρασταθεί στην αγωνία Του· Είδε

τα χέρια Του να απλώνονται πάνω στο σταυρό. ΄Εφεραν το σφυρί

και τα καρφιά και καθώς άρχισαν να τα μπήγουν μέσα στην τρυφε-
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ρή Του σάρκα, με σπαραγμένη καρδιά οι μαθητές απομάκρυναν την

λιπόθυμη Μητέρα του Χριστού από την βάναυση σκηνή.

Ο Σωτήρας δεν πρόφερε κανένα παράπονο. Το πρόσωπό Του

παρέμεινε ήρεμο και γαλήνιο, αλλά μεγάλες σταγόνες από ιδρώτα

αυλάκωναν το μέτωπό Του. Δεν βρέθηκε ούτε ένα σπλαχνικό χέρι

να σκουπίσει τον επιθανάτιο ιδρώτα από το πρόσωπό Του, ούτε δύο[718]

συμπαθητικά λόγια ακλόνητης αφοσίωσης για να στηρίξουν την

ανθρώπινη καρδιά Του. Ενώ οι στρατιώτες επιδίδονταν στο φρικια-

στικό τους έργο, ο Ιησούς προσεύχονταν για τους εχθρούς Του.

«Πάτερ, συγχώρησαν αυτούς, διότι δεν εξεύρουσι τι πράττουσι».

Η σκέψη Του πήγε από τα δικά Του πάθη στην αμαρτία των βασα-

νιστών Του και στη φοβερή ανταπόδοση που τους περίμενε. Δεν

πρόφερε καμιά κατάρα στους στρατιώτες που Τον μεταχειρίστη-

καν με τόση τραχύτητα. Δεν επικαλέστηκε καμιά εκδίκηση κατά

των ιερέων και των αρχόντων που παρακολουθούσαν χαιρέκακα

την πραγματοποίηση του σκοπού τους. Ο Χριστός τους λυπόταν

για την άγνοια και την ενοχή τους. Πρόφερε μόνο μια δικαιολογία

για τη συγχώρησή τους: «διότι δεν εξεύρουσι τι πράττουσι».

Αν ήξεραν ότι βασάνιζαν Εκείνον ο οποίος είχε έρθει για να

σώσει την ανθρώπινη φυλή από την αιώνια καταστροφή, θα είχαν

καταληφθεί από τύψεις και τρόμο. Αλλά η άγνοιά τους δεν δικαιο-

λογεί την ενοχή τους επειδή είχαν το προνόμιο να γνωρίσουν και

να δεχτούν τον Ιησού για Σωτήρα τους. Μερικοί από αυτούς θα

αναγνώριζαν αργότερα την αμαρτία τους, θα μετανοούσαν και θα

πίστευαν. Μερικοί από αμετανοησία θα καθιστούσαν την προσευ-

χή του Χριστού απραγματοποίητη για αυτούς. ΄Οπως και αν είχαν

τα πράγματα, το σχέδιο του Θεού εκπληρώνονταν. Ο Ιησούς α-

ποκτούσε το δικαίωμα να γίνει ο συνήγορος των ανθρώπων στην

παρουσία του Θεού.

Αυτή η προσευχή του Χριστού για τους εχθρούς Του περιέβα-

λε ολόκληρο τον κόσμο. Συμπεριλάμβανε κάθε αμαρτωλό που είχε

ζήσει ή θα ζούσε από την αρχή του κόσμου μέχρι τα τέλη των αι-

ώνων. Η ενοχή της σταύρωσης του Υιού του Θεού τους βαραίνει

όλους. Η συγχώρηση προσφέρεται σε όλους δωρεάν. «΄Οστις θέλει»

μπορεί να απολαύσει την ειρήνη με το Θεό και να κληρονομήσει την

αιώνια ζωή.

Μόλις ο Ιησούς καρφώθηκε, δυνατοί άνδρες σήκωσαν το σταυ-

ρό και τον έμπηξαν με ορμή στο μέρος που είχαν ετοιμάσει για
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αυτόν. Αυτό προκάλεσε την πιο δυσβάσταχτη αγωνία στον Υιό

του Θεού. Ο Πιλάτος τότε έγραψε μια επιγραφή στα εβραϊκά, στα

ελληνικά και στα λατινικά και την τοποθέτησε στο σταυρό, πάνω

από το κεφάλι του Ιησού. Η επιγραφή έλεγε: «Ιησούς ο Ναζωραίος

ο Βασιλεύς των Ιουδαίων.» Η επιγραφή εξόργισε τους Ιουδαίους.

Στην αυλή του Πιλάτου είχαν φωνάξει: «Σταύρωσον Αυτόν!» «Δεν

έχομεν βασιλέα ειμή Καίσαρα.» (Ιωάν. 19:15.) Είχαν δηλώσει ότι

οποιοσδήποτε αναγνώριζε άλλο βασιλιά ήταν προδότης. Ο Πιλάτος [719]

έγραψε τη γνώμη που είχαν εκφράσει. Κανένα αδίκημα δεν αναφέρ-

θηκε, εκτός από την ομολογία του Ιησού ότι ήταν βασιλιάς των Ιου-

δαίων. Η επιγραφή ήταν μια πραγματική αναγνώριση της υποταγής

των Ιουδαίων στη ρωμαϊκή εξουσία. Διακήρυττε ότι οποιοσδήπο-

τε ισχυρίζονταν ότι ήταν βασιλιάς του Ισραήλ θα καταδικαζόταν

από αυτούς σαν άξιος θανάτου. Οι ιερείς αυτοεξαπατήθηκαν. ΄Ο-

ταν συνωμοτούσαν για το θάνατο του Χριστού, ο Καϊάφας είχε

δηλώσει ότι συνέφερε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να σωθεί το

έθνος. Τώρα η υποκρισία τους αποκαλύφθηκε. Προκειμένου να ε-

ξαφανίσουν το Χριστό, ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν ακόμη και την

εθνική τους υπόσταση.

Οι ιερείς είδαν τι είχαν κάνει και ζήτησαν από τον Πιλάτο να

αλλάξει την επιγραφή. Είπαν: «Μη γράφε, ο βασιλεύς των Ιουδαίων,

αλλά ότι Εκείνος είπε, Βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων.» Ο Πιλάτος

όμως, όπως ήταν νευριασμένος με τον εαυτό του για την αδυναμία

που είχε δείξει από πριν, καταφρόνησε τελείως τους φθονερούς και

πανούργους άρχοντες και ιερείς. «΄Ο γέγραφα, γέγραφα,» απάντησε

ψυχρά.

Μια εξουσία ανώτερη από τον Πιλάτο και τους Ιουδαίους είχε

ορίσει την τοποθέτηση αυτής της επιγραφής πάνω από το κεφάλι

του Ιησού. Σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού, αυτή η επιγραφή

θα αφύπνιζε τις σκέψεις και την έρευνα της Γραφής. Ο τόπος όπου

ο Χριστός σταυρώθηκε δεν ήταν μακριά από την πόλη. Χιλιάδες

λαού από όλες τις χώρες βρίσκονταν τότε στα Ιεροσόλυμα. ΄Ετσι,

η επιγραφή που διακήρυττε το Ναζωραίο Ιησού για Μεσσία, θα

τραβούσε την προσοχή τους. ΄Ηταν μια ζωντανή αλήθεια χαραγμένη

από ένα χέρι καθοδηγούμενο από το Θεό.

Με τα σταυρικά πάθη του Χριστού εκπληρώθηκε η προφητε-

ία. Αιώνες πριν από τη σταύρωση, ο Σωτήρας είχε προφητεύσει

για τη μεταχείριση που θα Του γίνονταν. Είπε: «Κύνες Με πε-
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ριεκύκλωσαν σύναξις πονηρευομένων Με περιέκλεισεν ετρύπησαν

τας χείρας Μου και τους πόδας Μου δύναμαι να αριθμήσω πάντα τα

οστά Μου ούτοι Με ατενίζουσι και Με παρατηρούσι. Διεμοιράσθη-

σαν τα ιμάτιά Μου εις εαυτούς και επί τον ιματισμόν Μου έβαλον

κλήρον.» (Ψαλμ. 22:16-18.) Η προφητεία που αφορούσε τον ιματι-

σμό Του εκπληρώθηκε χωρίς τη συμβουλή ή την παρέμβαση των

φίλων ή των εχθρών του Εσταυρωμένου. Ο ιματισμός Του δόθηκε

στους στρατιώτες που Τον καθήλωσαν στο σταυρό. Ο Χριστός

άκουγε τις φιλονικίες των ανθρώπων καθώς μοιράζονταν τα ρούχα

μεταξύ τους. Ο χιτώνας Του ήταν υφαμένος μονοκόμματος, χωρίς

ραφή. και είπαν. «Ας μη σχίσωμεν αυτόν, αλλά ας ρίψωμεν λαχνόν[720]

περίαυτού, τίνος θέλει είσθαι.»

Σε μια άλλη προφητεία ο Σωτήρας είπε: «Ονειδισμός συνέτρι-

ψε την καρδίαν Μου και είμαι περίλυπος περιέμεινα δε συλλυπο-

ύμενον, αλλά δεν υπήρξε, και παρηγορητάς, αλλά δεν εύρηκα. Και

έδωκαν εις Εμέ χολήν δια φαγητόν Μου, και εις την δίψαν Μου

Με επότισαν όξος.» (Ψαλμ. 69:20-21.) Στους καταδικασμένους σε

σταυρικό θάνατο επιτρεπόταν να τους δοθεί ένα ναρκωτικό για να

απονεκρώνει την αίσθηση του πόνου. Αυτό πρόσφεραν και στον

Ιησού αλλά όταν το δοκίμασε, αρνήθηκε να το πιεί. Δεν θα έπαιρνε

τίποτε που να θόλωνε το νου Του. Η πίστη Του στο Θεό έπρεπε

να μείνει σταθερή. Αυτή ήταν η μόνη Του δύναμη. Αν θόλωνε τις

αισθήσεις Του, θα πρόσφερε έδαφος στο Σατανά.

Οι εχθροί του Ιησού άφησαν να ξεσπάσει η λύσσα τους επάνω

Του, ενώ Εκείνος κρέμονταν στο σταυρό. Ιερείς, άρχοντες και

γραμματείς ενώθηκαν με τον όχλο χλευάζοντας τον ετοιμοθάνα-

το Σωτήρα. Στο βάπτισμα και στη μεταμόρφωση η φωνή του Θεού

είχε ακουστεί να αποκαλεί το Χριστό, Υιό Του. Και πάλι ακριβώς

πριν από την προδοσία Του, ο Πατέρας είχε μιλήσει μαρτυρώντας

για τη θεότητά Του. Τώρα όμως η φωνή του Ουρανού σιγούσε.

Καμιά μαρτυρία υπέρ του Χριστού δεν ακούστηκε. Μόνος υπέφερε

τις ύβρεις και τους χλευασμούς των διεστραμμένων ανθρώπων

«Αν ήσαι Υιός του Θεού, κατάβα από του σταυρού,» έλεγαν.

«Ας σώση Εαυτόν, εάν ούτος ήναι ο Χριστός, ο εκλεκτός του Θεού

» Στην έρημο του πειρασμού ο Σατανάς είχε προτείνει: «Εάν ήσαι ο

Υιός του Θεού, ειπέ να γείνωσιν άρτοι οι λίθοι ούτοι.» «Εάν ήσαι ο

Υιός του Θεού, ρίψον Σεαυτόν κάτω.» (Ματθ. 4:3, 6.) Ο Σατανάς

με τους αγγέλους του, με ανθρωπόμορφο σχήμα, ήταν παρόντες
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στο σταυρό. Ο αρχιδαίμονας και τα όργανά του συνεργάζονταν με

τους ιερείς και τους άρχοντες. Οι δάσκαλοι του λαού είχαν διεγείρει

τον αμαθή όχλο να ξεστομίζει επικρίσεις εναντίον Ενός τον οποίο

πολλοί από αυτούς δεν είχαν δειποτέ μέχρι τη στιγμή που παρα-

κινήθηκαν να μαρτυρήσουν εναντίον Του. Οι ιερείς, οι άρχοντες,

οι Φαρισαίοι και ο άξεστος συρφετός συμμάχησαν σε μια σατανι-

κή φρενίτιδα. Θρησκευτικοί ηγήτορες ενώθηκαν με το Σατανά και

τους αγγέλους του, εκτελώντας τις διαταγές του.

Ο Ιησούς μέσα στους πόνους και στον αργό θάνατο, άκουγε

κάθε λέξη που ξεστόμιζαν οι ιερείς: «΄Αλλους έσωσεν, Εαυτόν δεν

δύναται να σώση αν ήναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβή τώρα από

του σταυρού και θέλομεν πιστεύσει εις Αυτόν » Ο Χριστός μπορο- [721]

ύσε να κατεβεί από το σταυρό. Ακριβώς επειδή δεν θέλησε να σώσει

τον Εαυτό Του, ο αμαρτωλός έχει την ελπίδα της συγχώρησης και

της χάρης του Θεού.

Χλευάζοντας το Σωτήρα, οι άνθρωποι που ισχυρίζονταν ότι

ήταν οι ερμηνευτές των προφητειών, επαναλάμβαναν ακριβώς τα

λόγια της Θεοπνευστίας που ανέφεραν ότι θα πρόφεραν σε αυτή

την περίπτωση. ΄Ομως είχαν τυφλωθεί τόσο που δεν έβλεπαν ότι

εκπλήρωναν την προφητεία. Εκείνοι που κοροϊδευτικά πρόφεραν τα

λόγια: «Πέποιθεν επί τον Θεόν ας σώση τώρα Αυτόν, εάν θέλη Αυ-

τόν επειδή είπεν, ΄Οτι Θεού Υιός είμαι,» ούτε καν φαντάζονταν ότι

η μαρτυρία τους αυτή θα αντηχούσε από αιώνα σε αιώνα. Αν και τα

λόγια αυτά ειπώθηκαν χλευαστικά, οδήγησαν τους ανθρώπους να

ερευνήσουν τη Γραφή όσο ποτέ προηγουμένως. Σοφοί άνθρωποι

άκουσαν, ερεύνησαν, σκέφτηκαν και προσευχήθηκαν. ΄Ηταν εκε-

ίνοι που δεν ησύχασαν μέχριπου, συγκρίνοντας εδάφιο με εδάφιο,

κατάλαβαν τη σημασία της αποστολής του Χριστού. Ποτέ προη-

γουμένως δεν γενικεύτηκε η γνώση για το Χριστό τόσο όσο όταν

Εκείνος κρέμονταν στο σταυρό. Στις καρδιές πολλών που παρα-

κολούθησαν τη σκηνή της σταύρωσης και άκουσαν τα λόγια του

Χριστού, έλαμψε το φώς της αλήθειας.

Ενώ αγωνιούσε πάνω στο σταυρό, ο Χριστός δέχτηκε μια πα-

ρήγορη αναλαμπή. ΄Ηταν η προσευχή του μετανοημένου ληστή. Οι

δύο ληστές που σταυρώθηκαν μαζί με τον Ιησού στην αρχή Τον

χλεύαζαν. Τον ένα από αυτούς ο πόνος του μαρτυρίου τον έκανε

ακόμη πιο παράλογο και προκλητικό. ΄Οχι όμως το σύντροφό Του.

Αυτός δεν ήταν πωρωμένος εγκληματίας. Είχε παρασυρθεί από τις
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κακές συναναστροφές, αλλά ήταν λιγότερο ένοχος από πολλούς

που στέκονταν δίπλα στο σταυρό, χλευάζοντας το Σωτήρα. Είχε

δει, είχε ακούσει τον Ιησού και είχε πειστεί από τη διδασκαλία Του,

αλλά οι ιερείς και οι άρχοντες τον είχαν απομακρύνει από Αυτόν.

Για να κατασιγάσει τις πεποιθήσεις του βυθίστηκε όλο και πιο βαθι-

ά στην αμαρτία, μέχρι που συνελήφθηκε, δικάστηκε σαν φονιάς και

καταδικάστηκε στο σταυρικό θάνατο. Στο πραιτόριο και στο δρόμο

του Γολγοθά ήταν μαζί με τον Ιησού. Είχε ακούσει τη δήλωση του

Πιλάτου: «Ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν Αυτώ.» Είχε προσέξει τη θε-

ϊκή συμπεριφορά του Χριστού και την ευσπλαχνική συγνώμη Του

στους βασανιστές Του. Πάνω τώρα από το σταυρό βλέπει εκείνες

τις μεγάλες θρησκευτικές προσωπικότητες να βγάζουν περιπαιχτι-

κά τη γλώσσα και να κοροϊδεύουν τον Κύριο Ιησού. Τους βλέπει

να κουνούν τα κεφάλια τους ειρωνικά. Ακούει τα επιτιμητικά λόγια[722]

τους που τα συνέχισε μετά και ο συνένοχός του: «Εάν Σύ ήσαι

ο Χριστός, σώσον Σεαυτόν και ημάς.» Ανάμεσα στους περαστι-

κούς ακούει πολλούς που υπερασπίζονται τον Ιησού. Τους ακούει

να επαναλαμβάνουν τα λόγια Του και να αφηγούνται τα έργα Του.

Η πίστη ότι Αυτός είναι ο Χριστόςξαναγεννιέται μέσα του. Στρε-

φόμενος προς το συνένοχό του, λέει: «Ουδέ τον Θεόν δεν φοβείσαι

σύ, όστις είσαι εν τη αυτή καταδίκη·» Οι μελλοθάνατοι ληστές δεν

έχουν τίποτε πια να φοβηθούν από τους ανθρώπους. Ο ένας όμως

από αυτούς βασανίζεται από τη σκέψη ότι υπάρχει Θεός που πρέπει

να Τον φοβηθεί και τρέμει αναλογιζόμενος το μέλλον. Τώρα, η ζωή

του,βουτηγμένη όπως ήταν στην αμαρτία, έφθασε στο τέλος της.

Θρηνεί αναστενάζοντας: «Ημείς μέν δικαίως διότι άξια των όσα

επράξαμεν απολαμβάνομεν Ούτος όμως ουδέν άτοπον έπραξεν.»

Τώρα πια δεν γεννάται ζήτημα. Δεν υπάρχουν ούτε, αμφιβολίες

ούτε κατηγορίες. ΄Οταν δικάστηκε για το έγκλημά του, ο ληστής

είχε πέσει στην απόγνωση. Αλλά περιέργως του δημιουργούνται

πλέον εξευγενισμένες σκέψεις. Ανακαλεί στη μνήμη του όλα όσα

άκουσε για τον Ιησού, για την θεραπεία των ασθενών και τη συγ-

χώρηση της αμαρτίας. ΄Ακουγε τα λόγια εκείνων που έχοντας πι-

στέψει στο Χριστό, Τον ακολουθούσαν τώρα κλαίγοντας. Είχε δει

και είχε διαβάσει την επιγραφή πάνω από το κεφάλι του Σωτήρα.

Είχε ακούσει τους περαστικούς να την επαναλαμβάνουν, άλλοι με

βαθιά λύπη και τρεμάμενα χείλη, άλλοι με αστεϊσμούς και χλευα-

σμούς. Το ΄Αγιο Πνεύμα φωτίζει τη διάνοια του και σιγά-σιγά οι
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αλληλοδιαδοχικές αποδείξεις συναρμολογούνται. Στο πρόσωπο του

πληγωμένου, χλευαζόμενου και κρεμασμένου στο σταυρό Ιησού,

εκείνος βλέπει τον Αμνό του Θεού «τον αίροντα την αμαρτία του

κόσμου.» Η φωνή του φανερώνει ανάμικτη ελπίδα με αγωνία την

ώρα που η δυστυχισμένη, ψυχορραγούσα ψυχή ρίχνεται πάνω σε

ένα Σωτήρα που ψυχορραγεί. «Μνήσθητί μου, Κύριε,» κραυγάζει,

«όταν έλθης εν τη βασιλεία Σου.»

Η απάντηση έρχεται αμέσως. Απαλά μελωδικά, γεμάτα αγάπη,

συμπόνια και δύναμη ακούγονται τα λόγια: «Αληθώς, σοι λέγω

σήμερον, θέλεις είσθαι μετ” Εμού εν τω παραδείσω.»
Ατέλειωτες ήταν οι ώρες της αγωνίας καθώς οι χλευασμοί και

οι κατακραυγές έφταναν στα αυτιά του Ιησού. Κρεμασμένος όπως

ήταν στο σταυρό, ένιωθε να ξεσπούν επάνω Του οι θυελλώδεις

κατάρες και οι κοροϊδίες. Νοσταλγούσε να ακούσει ένα λόγο που

να εκφράζει την πίστη των μαθητών Του. Το μόνο που είχε ακο- [723]

ύσει ήταν τα θλιβερά λόγια: «Ημείς δε ηλπίζομεν ότι Αυτός είναι ο

μέλλων να λύτρωση τον Ισραήλ.» Με πόση ευγνωμοσύνη άκουσε

ο Σωτήρας τα λόγια της πίστης και της αγάπης από το θνήσκοντα

ληστή! Ενώ οι Ιουδαίοι αρχηγοί Τον αρνούνταν ενώ και οι μαθητές

Του αμφέβαλαν ακόμη για τη θεότητά Του, την ώρα που ο δυστυ-

χής ληστής διέσχιζε το κατώφλι προς την αιωνιότητα, ονόμασε τον

Ιησού Κύριο. Πολλοί ήταν πρόθυμοι να Τον αποκαλέσουν Κύριο

τότε που έκανε τα θαύματα και μετά την ανάσταση από τον τάφο.

Κανείς όμως δεν Τον αναγνώρισε ενώ ψυχορραγούσε πάνω στο

σταυρό, εκτός από τον μετανοημένο ληστή που σώθηκε την τελευ-

ταία στιγμή.

Οι παρευρισκόμενοι συνέλαβαν τα λόγια του ληστή που απο-

καλούσε τον Ιησού Κύριο. Ο τόνος του μετανοημένου ανθρώπου

τράβηξε την προσοχή τους. Εκείνοι που στη βάση του σταυρού

φιλονικούσαν για τα ρούχα του Χριστού και έριχναν κλήρο για το

χιτώνα Του, σταμάτησαν για να ακούσουν. Οι οργισμένες φωνές

τους έπαψαν. Με κομμένη αναπνοή κοίταζαν το Χριστό και πε-

ρίμεναν την απάντηση από εκείνα τα μισοπεθαμένα χείλη. Καθώς

πρόφερε τα λόγια της υπόσχεσης, ένα ζωντανό, λαμπρό φώς δια-

πέρασε το σκοτεινό σύννεφο που φαίνονταν να σκεπάζει το σταυ-

ρό. Ο μεταμελημένος ληστής αισθάνθηκε την τέλεια ειρήνη που του

έφερε η αποδοχή του από το Θεό. Ο Χριστός δοξάστηκε μέσα στην

ταπείνωσή Του. Εκείνος που στα μάτια όλων φαίνονταν νικημένος,
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ήταν Νικητής. Αναγνωρίστηκε ως «ο Αίρων την αμαρτίαν.» Οι άν-

θρωποι μπορεί να καταπονούσαν το ανθρώπινο σώμα Του. Μπορεί

να τρύπησαν τους ιερούς κροτάφους Του με το ακάνθινο στεφάνι.

Μπορεί να Του αφαίρεσαν τα ιμάτιά Του και να διαπληκτίζονταν

στη μοιρασιά. Δεν μπορούσαν όμως να Του αφαιρέσουν τη δύναμη

να συγχωρεί αμαρτίες. Πεθαίνοντας μαρτυράει για τη θεότητά Του

και για τη δόξα του Πατέρα. Ούτε το αυτί Του βάραινε ώστε να μη

μπορεί να ακούσει, ούτε το χέρι Του μίκραινε ώστε να μη μπορε-

ί να σώσει. Είναι βασιλικό Του δικαίωμα «να σώζη εντελώς τους

προσερχομένους εις τον Θεόν.»

«Αληθώς σοι λέγω σήμερον, θέλεις είσθαι μετ” Εμού εν τω
παραδείσω.»

*
[724]

Ο Χριστός δεν υποσχέθηκεεκείνη την ημέρα ότι ο ληστής θα

ήταν μαζί Του στον Παράδεισο. Ο ΄Ιδιος δεν είχε πάει εκείνη την

ημέρα στον Παράδεισο. Κοιμήθηκε στον τάφο και το πρωί της α-

νάστασης είπε: «Δεν ανέβην έτι πρός τον Πατέρα Μου.» (Ιωάν

20:17.) Αλλά την ημέρα της σταύρωσης, την ημέρα της φαινομενι-

κής ήττας και του σκότους, δόθηκε η υπόσχεση: «Σήμερον,» ενώ

πέθαινε στο σταυρό σαν κακοποιός, ο Χριστός διαβεβαιώνει το

φτωχό αμαρτωλό, «θέλεις είσθαι μετ” Εμού εν τω παραδείσω.»
Τους ληστές που σταυρώθηκαν με τον Ιησού, τους τοποθέτη-

σαν «εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Χριστόν.» Αυτό έγινε

καθ” υπόδειξη των ιερέων και των αρχόντων. Η θέση που δόθηκε
στο Χριστό ανάμεσα στους ληστές ήταν για να δείξει ότι Εκείνος

θεωρείτο ο μεγαλύτερος εγκληματίας από τους τρείς. ΄Ετσι εκπλη-

ρώθηκε η Γραφή «Μετά ανόμων ελογίσθη » (Ης. 53:12.) Οι ιερε-

ίς δεν έβλεπαν την πραγματική σημασία της πράξης τους. Καθώς

ο Ιησούς, σταυρωμένος με τους δύο ληστές, τοποθετήθηκε στη

μέση, έτσι και ο σταυρός Του τέθηκε στη μέση ενός κόσμου που

βρίσκεται στην αμαρτία. Τα λόγια της συγγνώμης που λέχθηκαν

*
Είναι γνωστό ότι η στίξη στην Αγία Γραφή δεν είναι έργο των συγγραφέων της.

Η στίξη είναι μια νεώτερη τέχνη που για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε στη Γραφή

από ένα τυπογράφο της Βενετίας το 1490. ΄Επεται μ” αυτό ότι έχομε το δικαίωμα να
αλλάξομε τη στίξη των κειμένων της Γραφής σύμφωνα με την έννοια που απαιτείται.

Τοποθετώντας το κόμμα μετά τη λέξη «σήμερα,» βλέπομε να εναρμονίζεται το εδάφιο

με τη δήλωση του Χριστού όταν το πρωί της α νάστασης είπε: «Δεν ανέβην έτι πρός

τον Πατέρα Μου.»
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στο μετανοημένο ληστή, άναψαν ένα φώς που θα εξακολουθεί να

λάμπει μέχρι τις πιο απόμακρες γωνιές της Γής.

Με θαυμασμό οι άγγελοι παρατηρούσαν την άπειρη αγάπη του

Ιησού ο οποίος, ενώ υπέφερε από την εντονότερη σωματική και

ψυχική αγωνία,σκέπτονταν μόνο τους άλλους και ενθάρρυνε τη με-

τανοημένη ψυχή να πιστέψει. Αν και μέσα στην ταπείνωσή Του,

απευθύνθηκε σαν προφήτης στις θυγατέρες της Ιερουσαλήμ σαν

ιερέας και συνήγορος ικέτευσε στον Πατέρα να συγχωρήσει τους

δημίους Του. ΄Επραξε σαν Σωτήρας που αγαπά και συγχώρησε τις

αμαρτίες του μετανοημένου ληστή.

Καθώς ο Χριστός περιέφερε το βλέμμα από ψηλά στα τριγύρω

πλήθη, μια μορφή τράβηξε την προσοχή Του. Στα πόδια του σταυ-

ρού στέκονταν η Μητέρα Του, υποβασταζόμενη από το μαθητή

Ιωάννη. Δεν μπορούσε να παραμείνει μακριά από το Γιό της. Ο Ιω-

άννης, γνωρίζοντας ότι το τέλος πλησίαζε, την έφερε πάλι κοντά

στο σταυρό. Την ώρα του θανάτου ο Χριστός θυμήθηκε τη Μη- [725]

τέρα Του. Κοιτάζοντας το παραμορφωμένο από τον πόνο πρόσωπό

της και έπειτα τον Ιωάννη, της είπε: «Γύναι, ιδού ο υιός σου,»

και μετά στον Ιωάννη, «ιδού η μήτηρ σου.» Ο Ιωάννης κατάλαβε

τα λόγια του Χριστού και δέχτηκε αυτό που του εμπιστεύθηκε.

Αμέσως πήρετότε τη Μαρία στο σπίτι του και έκτοτε την φρόντι-

ζε με τρυφερότητα. Στοργικός, φιλεύσπλαχνος Σωτήρας! Με όλο

το σωματικό Του πόνο και την ψυχική Του αγωνία, σκέφτηκε να

φροντίσει για τη Μητέρα Του. Δεν είχε χρήματα να της εξασφα-

λίσει άνετη ζωή. Ο Ιωάννης όμως είχε ενθρονίσει το Χριστό μέσα

στην καρδιά του. ΄Ετσι, Εκείνος του έδωσε σαν πολύτιμο κληρο-

δότημα τη Μητέρα Του. ΄Ετσι της προμήθευσε αυτό από το οποίο

είχε περισσότερη ανάγκητην τρυφερή συμπάθεια ενός που την α-

γαπούσε επειδή και εκείνη αγαπούσε τον Ιησού. Και δεχόμενος τη

Μητέρα σαν μια ιερή παρακαταθήκη, ο Ιωάννης δέχτηκε μια μεγάλη

ευλογία. Αυτή του υπενθύμιζε συνεχώς τον αγαπημένο του Κύριο.

Το τέλειο παράδειγμα της υιικής αγάπης του Χριστού εξακο-

λουθεί να φέγγει με αμείωτη λαμπρότητα ανά τους αιώνες. Τριάν-

τα περίπου χρόνια, ο Ιησούς με την καθημερινή Του εργασία είχε

βοηθήσει στην αντιμετώπιση των οικογενειακών βαρών. Ακόμη και

τώρα, την ώρα της τελευταίας Του αγωνίας, θυμάται να φροντίσει

για τη θλιμμένη, χήρα Μητέρα Του. Το ίδιο πνεύμα πρέπει να δε-

ίχνει κάθε μαθητής του Κυρίου μας. Εκείνοι που ακολουθούν το
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Χριστό, θα αισθανθούν ότι ο σεβασμός και η φροντίδα για τους

γονείς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θρησκείας τους. Από την

καρδιά που βασιλεύει η αγάπη του Χριστού, δεν θα λείψει ποτέ η

φροντίδα και η τρυφερή συμπάθεια για τον πατέρα και τη μητέρα.

Και Τώρα, ο Κύριος της δόξας πέθαινε, ως αντίλυτρο για την

ανθρώπινη φυλή. Καμιά θριαμβική χαρά δεν επικύρωσε την κατάθε-

ση της πολύτιμης ζωής του Χριστού. ΄Ολα γύρω ήταν καταθλιπτικό

σκοτάδι. Δεν ήταν ο φόβος του θανάτου που Τον βάραινε. Δεν

ήταν ο πόνος και το αίσχος του σταυρού που προκαλούσαν την

ανέκφραστη αγωνία Του. Ο Χριστός ήταν ο πρώτος μάρτυρας. Τα

πάθη Του όμως προέρχονταν από το αίσθημα της κακοήθειας και

της αμαρτίας, αισθήματα το μέγεθος των οποίωνδεν μπορούσε να

υπολογίσει ο εξοικειωμένος με το κακό άνθρωπος. Ο Χριστός είδε

πόσο βαθιά κυριαρχεί η αμαρτία στην ανθρώπινη καρδιά και πόσο

λίγοι θα ήθελαν να απαλλαγούν από τα δεσμά της. Γνώριζε ότι

χωρίς τη βοήθεια του Θεού η ανθρωπότητα θα χάνονταν και ήδη[726]

έβλεπε πλήθη να χάνονται, παρόλη την άφθονη βοήθεια που είχαν

στη διάθεσή τους.

Επάνω στο Χριστό, τον αντικαταστάτη και εγγυητή μας, τοπο-

θετήθηκε η ανομία όλων μας. Θεωρήθηκε παραβάτης για να μπο-

ρέσει να μας εξαγοράσει από την καταδίκη του νόμου. Η ενοχή

όλων των απογόνων του Αδάμ πίεζε την καρδιά Του. Η οργή του

Θεού κατά της αμαρτίας, η τρομερή ένδειξη της δυσαρέσκειάς Του

για την ανομία, γέμισαν την ψυχή του Υιού Του με τρόμο. Σε όλη

Του τη ζωή, ο Χριστός ανήγγειλε στον αμαρτωλό κόσμο τα κα-

λά νέα του ελέους, της συγγνώμης και της αγάπης του Πατέρα.Η

σκέψη Του ήταν η σωτηρία και για το μεγαλύτερο ακόμη αμαρτω-

λό. Τώρα με το τρομερό φορτίο που τον βαρύνει, δεν μπορεί να

δει το διαλλακτικό πρόσωπο του Πατέρα Του. Η απομάκρυνση της

μορφής του Θεού από το Σωτήρα την ώρα της υπέρτατης αγωνίας,

σπάραξε την καρδιά Του με τέτοια λύπη που άνθρωπος δεν μπορεί

να την καταλάβει πλήρως. Τόσο μεγάλη ήταν η αγωνία αυτή που

μπροστά της ωχριούσε ο σωματικός πόνος.

Ο Σατανάς με τους τρομερούς πειρασμούς του είχε πιέσει α-

σφυκτικά την καρδιά του Ιησού. Ο Σωτήρας δεν μπορούσε να δια-

κρίνει πέρα από τις πύλες του θανάτου. Δεν μπορούσε να έχει την

ακράδαντη ελπίδα ότι θα έβγαινε από τον τάφο νικητής, ούτε να

είναι βέβαιος ότι η θυσία Του θα γίνονταν δεκτή από τον Πατέρα.
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Φοβόταν ότι η αμαρτία ήταν τόσο απεχθής στο Θεό που ο χω-

ρισμός θα ήταν αιώνιος. Ο Χριστός αισθάνθηκε την αγωνία που

θα αισθανθεί ο αμαρτωλός όταν θα πάψει να μεσιτεύει πια το έλεος

για την ένοχη ανθρώπινη φυλή. Η συναίσθηση της αμαρτίας και της

πρόκλησης της οργής του Θεού επάνω Του σαν αντικαταστάτη του

ανθρώπου, ήταν αυτή που έκανε το ποτήρι τόσο πικρό και τελικά

ράγισε την καρδιά του Υιού του Θεού.

Με μεγάλο θαυμασμό παρακολουθούσαν οι άγγελοι την απέλπι-

δα αγωνία του Σωτήρα. Οι ουράνιες στρατιές κάλυψαν τα πρόσωπά

τους μπροστά στο φρικιαστικό εκείνο θέαμα. Η άψυχη φύση ε-

ξέφρασε τη συμπάθειά της για τον υβρισμένο Δημιουργό της που

ψυχορραγούσε. Ο ΄Ηλιος αποστράφηκε την τρομερή σκηνή. Ενώ

μέρα μεσημέρι έφεγγε ολόλαμπρος, ξαφνικά εξαφανίστηκε. Απόλυ-

το σκοτάδι κάλυψε σαν σάβανο το σταυρό. «΄Εγινε σκότος εφ” όλην
την γήν έως ώρας εννάτης.» Δεν οφείλονταν σε έκλειψη ή σε άλλο

φυσικό φαινόμενο αυτότο σκοτάδι. Το σκοτάδι ήταν τόσο πυκνό,

όσο τα βαριά μεσάνυχτα χωρίς αστροφεγγιά ή φεγγάρι. ΄Ηταν μια [727]

θαυματουργή μαρτυρία δοσμένη από το Θεό. Πάνω σε αυτή θα

στηριζόταν η πίστη των επερχομένων γενεών.

Εκείνο το πυκνό σκότος απέκρυψε την παρουσία του Θεού.

« ΄Εθεσε το σκότος απόκρυφον τόπον Αυτού» και απέκρυψε τη

δόξα Του από τα μάτια των ανθρώπων (βλέπε Ψαλμ. 18:11). Ο

Θεός και οι άγιοι άγγελοί Του βρίσκονταν πλάι στο σταυρό. Ο

Πατέρας ήταν μαζί με τον Υιό Του. Η παρουσία Του όμως δεν είχε

αποκαλυφτεί. Αν η δόξα Του είχε λάμψει μέσα από το σύννεφο,

κάθε άνθρωπος που την αντίκριζε θα είχε καταστραφεί. Σε μια

τέτοια φρικτή στιγμή, ο Χριστός δεν είχε ούτε το προνόμιο να

ανακουφιστεί με την παρουσία του Πατέρα. Μόνος Του μαρτύρησε

και κανείς από τους ανθρώπους δεν βρέθηκε μαζί Του.

Ο Θεός κάλυψε την τελευταία ανθρώπινη αγωνία του Υιού Του

με το πυκνό σκοτάδι. ΄Ολοι όσοι είχαν παρακολουθήσει το Χριστό

στα πάθη Του, πείστηκαν για τη θεότητά Του. Εκείνη η μορφή

πουαντίκρισε η ανθρώπινη φυλή, δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ.

΄Οπως η μορφή του Κάιν φανέρωνε την ενοχή του σαν δολοφόνου,

έτσι και η μορφή του Χριστού απεκάλυπτε την αθωότητα, τη γα-

λήνη, την καλοκαγαθία στην εικόνα του Θεού. Οι κατήγοροί Του

όμως δεν ήθελαν να προσέξουν τη σφραγίδα του Ουρανού. Ενώ

αργοκυλούσαν οι ώρες της αγωνίας του Χριστού, τα μάτια του πε-



766 Η Ζωη Τοψ Χριστου

ριπαικτικού πλήθους είχαν καρφωθεί επάνω Του. Τώρα όμως, ο

Θεός σπλαχνικά Τον είχε καλύψει με το μανδύα Του.

Νεκρική σιωπή έμοιαζε να έχει πέσει πάνω στο Γολγοθά. ΄Ε-

νας απερίγραπτος τρόμος είχε καταλάβει το συγκεντρωμένο πλήθος

γύρω από το σταυρό. Οι κατάρες και οι ύβρεις σταμάτησαν μισοτε-

λειωμένες. ΄Ανδρες, γυναίκες και παιδιά έπεσαν κατά πρόσωπο στη

γη. Ζωηρές αστραπές έλαμπαν κατά διαστήματα από τα σύννεφα

και απεκάλυπταν το σταυρό και το σταυρωμένο Λυτρωτή. Ιερείς,

άρχοντες, γραμματείς, δήμιοι και λαός, όλοι σκέφτηκαν ότι είχε

φτάσει η ώρα της ανταπόδοσής. ΄Επειτα από λίγο μερικοί ψιθύρισαν

ότι ο Χριστός θα κατέβαινε τώρα από το σταυρό. ΄Αλλοι ψηλαφών-

τας προσπάθησαν να γυρίσουν στην πόλη, κτυπώντας τα στήθη

τους και μπήγοντας τρομακτικές κραυγές.

Την ενάτη ώρα, το σκότος σηκώθηκε από το λαό αλλά εξακο-

λουθούσε να περιβάλει το Σωτήρα. ΄Ηταν ένα σύμβολο της αγωνίας

και του τρόμου που βάραινε την καρδιά Του. Κανένα μάτι δεν μπο-

ρούσε να διαπεράσει το σκοτάδι που τύλιγε το σταυρό. Κανείς δεν

μπορούσε να διεισδύσει στο βαθύτερο σκοτάδι που περιέβαλλε τη

βασανισμένη ψυχή του Χριστού. ΄Ετσι όπως κρέμονταν στο σταυ-

ρό, οι οργισμένες αστραπές φαίνονταν να εκσφενδονίζονται κατά[728]

πάνω Του. Τότε «εβόησεν ο Ιησούς μετά φωνής μεγάλης, λέγων,

«Ελωί, Ελωί, λαμμά σαβαχθανί,» το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι

«Θεέ μου, Θεέ μου, διατί Με εγκατέλειπες·» Καθώς το εξωτερι-

κό σκοτάδι κάλυψε το Σωτήρα, ακούστηκανπολλές φωνές να λένε:

«Η εκδίκηση του ουρανού έπεσε επάνω Του. Οι κεραυνοί της ορ-

γής του Θεού εκσφενδονίζονται σε Αυτόν γιατί ισχυρίσθηκε ότι

είναι Υιός του Θεού. Πολλοί που πίστευαν σε Αυτόν άκουσαν την

απελπιστική κραυγή Του. Η ελπίδα τους χάθηκε. Αν ο Θεός ε-

ίχε εγκαταλείψει τον Ιησού, τότε σε τι μπορούσαν να ελπίζουν οι

οπαδοί Του·

΄Οταν το σκότος αποσύρθηκε από το εξουθενωμένο πνεύμα του

Χριστού, άρχισε να αισθάνεται πάλι τους φυσικούς πόνους και ε-

ίπε: «Διψώ.» ΄Ενας από τους ρωμαίους στρατιώτες τον λυπήθηκε

βλέποντας τα στεγνά του χείλη. Βούτηξε στο ξύδι ένα σφουγγάρι

δεμένο σε ένα κλαδί από ύσσωπο και το πρόσφερε στον Ιησού. Οι

ιερείς όμως εξακολουθούσαν να χλευάζουν την αγωνία Του. ΄Οταν

το σκοτάδι κάλυψε τη Γή, τους είχε καταλάβει φόβος. ΄Οταν η φρίκη

ελαττώθηκε, φοβήθηκαν πάλι ότι ο Χριστός θα τους διέφευγε. Τα
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λόγια Του: «Ελωί, Ελωί, λαμμά σαβαχθανί» παρανοήθηκαν. Με

χαιρέκακη καταφρόνια και με χλευασμό είπαν: «Τον Ηλίαν φωνάζει

Ούτος.» Αρνήθηκαν και την τελευταία ευκαιρία που είχαν για να

Τον ανακουφίσουν από τα πάθη Του και είπαν: «΄Αφες, ας ίδωμεν

αν έρχηται ο Ηλίας να σώση Αυτόν.»

Ο άμωμος Υιός του Θεού κρέμονταν πάνω στο σταυρό με τη

σάρκα ξεσχισμένη από το μαστίγωμα. Τα χέρια που τόσο συχνά ε-

ίχαν απλωθεί για να ευλογήσουν, βρίσκονταν καρφωμένα τώρα στο

ξύλινο μαδέρι. Τα πόδια πουακούραστα υπηρετούσαν από αγάπη,

ήταν καθηλωμένα και αυτά στο ξύλο. Το βασιλικό κεφάλι ήταν

τρυπημένο από το ακάνθινο στεφάνι. Τα τρεμάμενα χείλη ήταν πα-

ραμορφωμένα από τον πόνο. ΄Ολα αυτά που υπέφερε — οι σταγόνες

του αίματος που έσταζαν από το κεφάλι Του, από τα χέρια και

τα πόδια Του, η αγωνία που τράνταζε το σώμα Του, η ανείπωτη

λύπη που γέμιζε την ψυχή Του επειδή ο Πατέρας είχε αποκρύψει

το πρόσωπό Του — μιλούν σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και διακη-

ρύττουν: «Για σένα ο Υιός του Θεού συγκατατίθεται να σηκώσει

όλο αυτό το βάρος της ενοχής, για σένα κατατροπώνει το κράτος

του θανάτου και ανοίγει τις πύλες του Παραδείσου. Εκείνος που

γαλήνεψε την αγριεμένη θάλασσα και βάδισε πάνω στα αφρισμένα

κύματα, Εκείνος που έκανε τα δαιμόνια να τρέμουν και τις ασθένειες

να εξαφανίζονται, Εκείνος που άνοιξε τα μάτια των τυφλών και επα- [729]

νέφερε στη ζωή τους νεκρούς, προσφέρεται ως ολοκαύτωμα πάνω

στο σταυρό από αγάπη για σένα. Εκείνος, ο Αίρων την αμαρτία του

κόσμου, υφίσταται την οργή της θεϊκής δικαιοσύνης αφού έγινε για

χάρη σου ο ίδιος αμαρτία.»

Σιωπηλά οι θεατές περίμεναν το τέλος της τρομερής σκηνής.

Ο ΄Ηλιος έλαμψε πάλι, αλλά σκότος εξακολουθούσε να περιβάλλει

το σταυρό. Οι ιερείς και οι άρχοντες κοίταζαν προς την Ιερουσα-

λήμ. Εκείνο το πυκνό σύννεφο είχε απλωθεί πάνω στην πόλη και

στις πεδιάδες της Ιουδαίας. Ο ΄Ηλιος της Δικαιοσύνης, το Φώς

του κόσμου, απέσυρε τις ακτίνες Του από την άλλοτε ευνοούμενη

πόλη της Ιερουσαλήμ. Οι φοβερές αστραπές της οργής του Θεού

κατευθύνονταν εναντίον της καταδικασμένης πόλης.

Ξαφνικά το σκοτάδι αποσύρθηκε από το σταυρό και με καθάριο

τόνο όμοιο με σάλπισμα που αντήχησε σε ολόκληρη την κτίση, ο

Ιησούς φώναξε: «Τετέλεσται.» «Πάτερ, εις χείρας Σου παραδίδω

το πνεύμα Μου.» ΄Ενα φως περιέβαλε το σταυρό και η μορφή του
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Σωτήρα έλαμψε με δόξα όμοια του Ηλίου. Τότε έγειρε το κεφάλι

επάνω στο στήθος και ξεψύχησε.

Μέσα στο πυκνό σκοτάδι, φαινομενικά εγκαταλειμμένος από το

Θεό, ο Σωτήρας ήπιε στραγγίζοντας και τις τελευταίες σταγόνες

από το ποτήρι της ανθρώπινης οδύνης. Σε εκείνες τις τρομερές

στιγμές είχε βασιστεί στην απόδειξη της από μέρους αποδοχής του

Πατέρα Του που είχε λάβει μέχρι τότε. Γνώριζε το χαρακτήρα του

Πατέρα Του. Κατανοούσε τη δικαιοσύνη Του, το έλεός Του και τη

μεγάλη Του αγάπη. Με πίστη αναπαύθηκε τώρα στα χέρια Εκείνου

που πάντοτε Του προξενούσε χαρά να υπακούει. Καθώς παραδόθη-

κε αποτασσόμενοςστο Θεό, το αίσθημα ότι έχασε την εύνοια του

Πατέρα Του εξαφανίστηκε. Με πίστη, ο Χριστός εξήλθε νικητής.

Ποτέ ως τότε η Γή δεν είχε αντικρύσει παρόμοιο θέαμα. Τα

πλήθη παρέλυσαν και με κομμένη αναπνοή κοίταζαν το Σωτήρα.

Σκότος σκέπασε πάλι τη Γή και ένα βραχνό, υπόκωφο βουητό α-

κούστηκε σαν δυνατή βροντή. Ακολούθησε ένας ισχυρός σεισμός.

Οι άνθρωποι έτρεμαν όλοι αποσβολωμένοι. Ακολούθησε έξαλλη

σύγχυση και πανικός. Στα γύρω βουνά, τα βράχια σχίστηκαν και

κατρακυλούσαν κάτω στις πεδιάδες. Τάφοι ανοίχτηκαν και οι νε-

κροί πετάχτηκαν έξω από τα μνήματά τους. Η κτίση έμοιαζε να

διαλύεται σε σκόνη. Ιερείς, άρχοντες, στρατιώτες, εκτελεστές και[730]

όχλοςβρέθηκαν πεσμένοι κατά γης, βουβοί από τον τρόμο.

Την ώρα που η δυνατή κραυγή «Τετέλεσται» βγήκε από τα χε-

ίλη του Χριστού, οι ιερείς λειτουργούσαν στο ναό. ΄Ηταν η ώρα

της εσπερινής θυσίας. Το αρνί που συμβόλιζε το Χριστό είχε έρθει

για να σφαγεί. Φορώντας τη σημαντική, περίτεχνη στολή του, ο

ιερέας στέκονταν με υψωμένο το μαχαίρι όπως ο Αβραάμ όταν είχε

ετοιμαστεί να σφάξει το παιδί του. Ο λαός παρακολουθούσε με ζω-

ηρό ενδιαφέρον. ΗΓη όμως άρχισε να τρέμει και να σείεται επειδή ο

Κύριος πλησίαζε. Με πάταγο το εσωτερικό καταπέτασμα του ναού

σχίστηκε από πάνω μέχρι κάτω από ένα αόρατο χέρι, εκθέτοντας

στα βλέμματα του πλήθους το μέρος όπου άλλοτε κατοικούσε η

παρουσία του Θεού. Σε αυτό τον τόπο βρισκόταν η Δόξα του Θε-

ού. Εδώ ο Θεός αποκάλυπτε τη δόξα Του πάνω από το Ιλαστήριο.

Κανείς, εκτός από τον αρχιερέα, δεν σήκωσε ποτέ το καταπέτασμα

που χώριζε το διαμέρισμα αυτό από το υπόλοιπο του ναού. Η άρση

του καταπετάσματος γινόταν μόνο μια φορά το χρόνο για να εξιλε-

ώσει τις αμαρτίες του λαού. ΄Ομως τώρα το καταπέτασμα σχίστηκε
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στα δυο. Η ιερότητα χάθηκε από τα άγια των αγίων του επιγείου

αγιαστηρίου.

Παντού κυριαρχούσε τρόμος και σύγχυση. Ο ιερέας ήταν έτοι-

μος να σφάξει το θύμα, αλλά το μαχαίρι γλίστρησε από το άτονο

χέρι του και το αρνί του ξέφυγε. Ο τύπος συνάντησε το αντίτυπο

στο θάνατο του Υιού του Θεού. Η μεγάλη θυσία είχε γίνει. Η οδός

προς τα άγια των αγίων άνοιξε. Μια νέα και ζώσα οδός ετοιμάστηκε

για όλους. Δεν χρειάζεται πια η αμαρτωλή, βασανισμέ-νη ανθρω-

πότητα να περιμένει την άφιξη του αρχιερέα. Στο εξής, ο Σωτήρας

θα λειτουργούσε σαν ιερέας και συνήγορος στους Ουρανούς των

Ουρανών. ΄Εμοιαζε σαν μια ζωντανή φωνή να ανήγγειλε στους προ-

σκυνητές ότι αυτό ήταν το τέλος όλων των θυσιών και προσφορών

για την αμαρτία. Ο Υιός του Θεού ήρθε σύμφωνα με το λόγο Του:

«Ιδού, έρχομαι, (εν τω τόμω του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί

Εμού), δια να κάμω ώ Θεέ, το θέλημά Σου». «Διά του ιδίου Αυτού

αίματος εισήλθεν άπαξ εις τα άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωσιν.»

(Εβρ. 10:7, 9:12.) [731]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 27:50-54, Μάρκ. 15:37-

39,

Λουκ. 23:44-49, Ιωάν. 19:28-30.

Ο Χριστός δεν κατέθεσε τη ζωή Του μόνο όταν εκπλήρωσε

το έργο που είχε έρθει να εκτελέσει και αφήνοντας την τελευταία

Του πνοή φωνάζοντας «Τετέλεσται» (Ιωάν. 19:30.) Η μάχη είχε

κερδηθεί. Το δεξί Του χέρι και ο άγιος βραχίονάς Του εξασφάλισαν

τη νίκη. Σαν Νικητής έστησε το λάβαρό Του στα αιώνια ύψη. Τι

χαρά ήταν αυτή για τους αγγέλους! ΄Ολος ο Ουρανός θριάμβευσε

με τη νίκη του Σωτήρα. Ο Σατανάς νικήθηκε και γνώρισε ότι η

βασιλεία του είχε χαθεί.

Για τους αγγέλους και για τους αναμάρτητους κόσμους η κραυ-

γή «Τετέλεσται» είχε βαθιά σημασία. Σήμαινε για αυτούς όπως και

για μας, ότι το μεγάλο έργο της σωτηρίας είχε εκπληρωθεί. Αυτοί

συμμερίζονται με εμάς τα νικητήρια αποτελέσματα του Χριστού.

Μέχρι το θάνατο του Χριστού δεν είχε αποκαλυφτεί τελείως ο

χαρακτήρας του Σατανά στους αγγέλους και στους αναμάρτητους

κόσμους. Ο αρχιαποστάτης είχε καλυφθεί τόσο καλά με την απάτη,

που ακόμη και οι ουράνιες υπάρξεις δεν είχαν καταλάβει τα κίνητρά

του. Δεν είχαν διακρίνει καθαρά τη φύση της ανταρσίας του.

Εκείνος που είχε τολμήσει να προβάλει αντίσταση στο Θεό ήταν

μια ύπαρξη με θαυμαστή εξουσία και δόξα. Για τον Εωσφόρο ο

Κύριος λέει: «Συ επεσφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρης σοφίας και

τέλειος εις κάλλος.» (Ιεζ. 18:12.) Ο Εωσφόρος ήταν «χερούβ ε-

πισκιάζον.» Είχε τη θέση του στο φώς της παρουσίας του Θεο-

ύ. ΄Ηταν το κορυφαίο των δημιουργημάτων και πρώτιστος αυτός

απεκάλυπτε τους σκοπούς του Θεού στην οικουμένη. Μετά την

αμαρτία, η εξαπατική του δύναμη έγινε ακόμη πιο επιδέξια και η

αποκάλυψη του χαρακτήρα του κατέστη δυσκολότερη, ακριβώς ε-

πειδή κατείχε τέτοια περίβλεπτη θέση κοντά στον Πατέρα.[732]

Ο Θεός θα μπορούσε να εξοντώσει το Σατανά και τους συνο-

δοιπόρους του με την ίδια ευκολία που πετάει κανείς στη Γή ένα

770
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χαλίκι. Αλλά δεν το έκανε αυτό. Η επανάσταση δεν έπρεπε να κατα-

πνίγει με τη βία. Η καταναγκαστική δύναμη συνυπάρχει μόνο στην

κυβέρνηση του Σατανά. Οι αρχές του Θεού δεν είναι αυτού του ε-

ίδους. Η εξουσία Του βασίζεται στην καλοσύνη, στην ευσπλαχνία

και στην αγάπη. Το μόνο μέσο που χρησιμοποιεί είναι η γνωστο-

ποίηση των αρχών αυτών. Η κυβέρνηση του Θεού στηρίζεται σε

ηθικές αρχές και η αλήθεια και η αγάπη πρέπει να θεωρούνται οι

πρυτανεύουσες δυνάμεις.

Ο σκοπός του Θεού ήταν να βάλει τα πράγματα πάνω σε αι-

ώνιες αρχές ασφαλείας.Στα συμβούλια του Ουρανού αποφασίστη-

κε να δοθεί χρόνος στο Σατανά για να αναπτύξει τις αρχές του οι

οποίες αποτελούν τη βάση του διοικητικού του συστήματος. Είχε

ισχυριστεί ότι οι αρχές του αυτές ήταν ανώτερες από τις αρχές του

Θεού. Για αυτό δόθηκε χρόνος ώστε το ουράνιο σύμπαν να δει την

εφαρμογή των αρχών του Σατανά.

Ο Σατανάς παρέσυρε τους ανθρώπους στην αμαρτία. Τότε, το

σχέδιο της απολύτρωσης τέθηκε τότε σε λειτουργία. Τέσσερις χιλι-

άδες χρόνια ο Χριστός εργάζονταν για να ανυψώσει τον άνθρωπο,

ενώ το ίδιο διάστημα ο Σατανάς εργάζονταν για να τον καταστρέψει

και να τον υποβιβάσει. Το σύμπαν του Θεού τα παρακολουθούσε

όλα αυτά.

΄Οταν ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο, η δύναμη του Σατανά στράφη-

κε εναντίον Του. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε σαν βρέφος στη

Βηθλεέμ, ο σφετεριστής εργάσθηκε για να προκαλέσει την κατα-

στροφή Του. Με κάθε δυνατό τρόπο επεδίωξε να εμποδίσει τον

Ιησού να αναπτύξει μια τέλεια παιδική ηλικία, μια ακηλίδωτη ανδρι-

κή ηλικία, μια άγια διακονία και μια άμωμη θυσία. ΄Ομως απέτυχε.

Δεν μπόρεσε να οδηγήσει τον Ιησού στην αμαρτία. Δεν μπόρεσε

να Τον αποθαρρύνει, ή να Τον απομακρύνει από το έργο που είχε

έρθει να εκπληρώσει στη Γή. Από την έρημο του πειρασμού μέχρι

το Γολγοθά, η θυελλώδης οργή του Σατανά ξεσπούσε συνεχώς

επάνω Του. ΄Οσο πιο ανελέητα χτυπούσε, τόσο σταθερότερα έμενε

προσκολλημένος ο Υιός του Θεού στην καθοδήγηση του Πατέρα

Του. Δεν σάστισε και συνέχισε να βαδίζει το αιματοβαμμένο μονο-

πάτι. Το μόνο αποτέλεσμα όλων των προσπαθειών που κατέβαλε ο

Σατανάς να Τον ταλαιπωρήσει και να Τον νικήσει, ήταν να κάνουν

να λάμψει ακόμη περισσότερο ο άσπιλος χαρακτήρας Του.
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΄Ολος ο ουρανός και οι αναμάρτητοι κόσμοι παρέστησαν μάρτυ-

ρες σε αυτή τη διαμάχη. Με τι έντονο ενδιαφέρον παρακολού θησαν[733]

τις τελευταίες σκηνές του αγώνα! Είδαν το Σωτήρα να εισέρχεται

στον κήπο της Γεθσημανή με την ψυχή σφιγμένη από τη φρίκη του

μεγάλου σκότους. ΄Ακουσαν τη σπαρακτική Του κραυγή, «Πάτερ

Μου, εάν ήναι δυνατόν ας παρέλθη απ” Εμού το ποτήριον τούτο.»
(Ματθ. 26:39.)

΄Οταν η παρουσία του Πατέρα αποσύρθηκε, Τον είδαν να θλίβε-

ται με τέτοια αλγεινή λύπη που ξεπερνούσε ακόμη και τη λύπη της

τελικής μεγάλης πάλης Του με το θάνατο. Ο αιματηρός ιδρώτας

έτρεξε από τους πόρους Του και στάλαζε στο χώμα. Τρεις φορές

ψέλλισε την ίδια προσευχή να απελευθερωθεί από το μαρτύριο. Ο

Ουρανός δεν μπορούσε να αντέξει περισσότερο στο θέαμα αυτό και

τότε έστειλε έναν άγγελο για να ανακουφίσει τον Υιό του Θεού.

Ο Ουρανός παρακολουθούσε το Θύμα να παραδίδεται στα χέρια

του δολοφονικού όχλου και να σέρνεται από το ένα δικαστήριο

στο άλλομε εμπαιγμούς και αγριότητα. ΄Ακουσε τους σαρκασμο-

ύς των διωκτών Του για την ταπεινή καταγωγή Του. ΄Ακουσε να

Τον αρνείται ένας από τους πιο αγαπημένους μαθητές Του με α-

ναθεματισμούς και όρκους. Πρόσεξε τη φρενίτιδα του Σατανά και

τη δύναμη που ασκούσε στις καρδιές των ανθρώπων. Τι τρομερή

σκηνή! Ο Σωτήρας συνελήφθη μεσάνυχτα στη Γεθσημανή. Τον πη-

γαινόφερναν διαρκώς από βασιλικά παλάτια σε δικαστικά μέγαρα,

δυο φορές δικάστηκε από τους ιερείς, δυο φορές ανακρίθηκε από το

Συνέδριο, δυο φορές εξετάστηκε από τον Πιλάτο, μια φορά από τον

Ηρώδη, χλευάστηκε, μαστιγώθηκε, καταδικάστηκε και οδηγήθηκε

να σταυρωθεί. Σήκωσε το δυσβάσταχτο φορτίο του σταυρού α-

νάμεσα στους οδυρμούς των θυγατέρων της Ιερουσαλήμ και στους

σαρκασμούς του συρφετού.

Ο Ουρανός παρακολουθούσε με οδύνη και θαυμασμό το Χριστό

κρεμασμένο στο σταυρό με το αίμα να στάζει από τους πληγω-

μένους κροτάφους Του και οιδρώτας Του αναμεμιγμένος με αίμα

να πλημμυρίζει το μέτωπό Του. Από τα χέρια και τα πόδια Του

το αίμα έσταζε στάλα— στάλα πάνω στο βράχο που είχε ανοιχτεί

για να δεχτεί τη βάση του σταυρού. Οι πληγές που προξένησαν

τα καρφιά σχίζονταν όλο και βαθύτερα από το βάρος του σώμα-

τος που κρέμονταν από τα χέρια Του. Η ανάσα Του έγινε γρήγορη

και κοπιαστική, καθώς η ψυχή Του άσθμαινε κάτω από το φορτίο
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των αμαρτιών του κόσμου. Ολόκληρος ο Ουρανός θαύμασε για την

προσευχή που πρόφερε ο Χριστός μέσα στο φρικιαστικό Του μαρ-

τύριο: «Πάτερ, συγχώρησον αυτούς, διότι δεν εξεύρουσι τι πράτ-

τουσι» (Λουκ. 23:34.) ΄Ομως εκεί στέκονταν άνθρωποι πλασμένοι [734]

κατ” εικόνα Θεού, που είχαν συμπράξει μεταξύ τους με το σκοπό
να συντρίψουν τη ζωή του μονογενούς Υιού του Θεού. Τι θέαμα

για το σύμπαν του Ουρανού!

Οι αρχές και οι εξουσίες του σκότους είχαν συσπειρωθεί γύρω

από το σταυρό, ρίχνοντας τη σκιά της κόλασης και της απιστίας

στις καρδιές των ανθρώπων. ΄Οταν ο Κύριος έπλασε αυτές τις υ-

πάρξεις για να στέκονται μπροστά στο θρόνο Του ήταν ωραίες και

ένδοξες. Η ομορφιά και η αγιότητά τους ταίριαζαν με την ψηλή

τους θέση. ΄Ηταν προικισμένες με τη σοφία του Θεού και ζωσμένες

με την πανοπλία του Ουρανού. ΄Ηταν οι λειτουργοί του Κυρίου.

Ποιός όμως μπορούσε να αναγνωρίσει στους αμαρτωλούς αυτούς

αγγέλους τα άλλοτε ένδοξα σεραφείμ που υπηρετούσαν στις ου-

ράνιες αυλές·

Σατανικές δυνάμεις συνασπίστηκαν με πονηρούς ανθρώπους για

να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει ότι ο Χριστός ήταν ο χειρότε-

ρος αμαρτωλός και να Τον καταστήσουν αντικείμενο αποστροφής.

Εκείνοι που χλεύαζαν το Χριστό καθώς κρέμονταν στο σταυρό,

είχαν εμποτιστεί με το πνεύμα του πρώτου μεγάλου αποστάτη. Αυ-

τός τους προμήθευε σαρκαστικά και αηδιαστικά λόγια εν αφθονία.

Αυτός ενέπνεε τις βλαστήμιες τους. Αλλά με όλα αυτά δεν κέρδισε

τίποτε.

Αν είχε βρεθεί έστω και μια μόνο αμαρτία στο Χριστό, αν είχε

υποκύψει στο Σατανά έστω και στο παραμικρό για να αποφύγει τα

τρομερά βασανιστήρια, ο εχθρός του Θεού και των ανθρώπων θα

είχε θριαμβεύσει. Μπορεί ο Χριστός να έγειρε το κεφάλι Του και

να πέθανε, διατήρησε όμως ακλόνητη την πίστη και την υποταγή

Του στο Θεό. «Και ήκουσα φωνήν μεγάλην λέγουσαν εν τω ου-

ρανώ, Τώρα έγεινεν η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του

Θεού ημών, και η εξουσία του Χριστού Αυτού” διότι κατερρίφθη ο
κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του

Θεού ημών ημέραν και νύκτα.» (Αποκ. 12:10.)

Ο Σατανάς είδε ότι το προσωπείο του είχε καταρρακωθεί. Το

σύστημά του είχε ξεσκεπαστεί εντελώς μπροστά στους αναμάρ-

τητους αγγέλους και στο ουράνιο σύμπαν. Είχε αποκαλυφτεί σαν
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ανθρωποκτόνος. Προκαλώντας το αιματοκύλισμα του Υιού του Θε-

ού, βγήκε εντελώς από την καρδιά των ουρανίων υπάρξεων. Από

τότε το έργο του περιορίστηκε. ΄Οτι και αν έκανε, δεν μπορούσε

πια να περιμένει να συναντήσει τους αγγέλους να έρχονται από τις

ουράνιες αυλές και να κατηγορεί τους αδελφούς του Χριστού ότι

ήταν περιβεβλημένοι με ρυπαρά, κηλιδωμένα από την αμαρτία ιμάτια.[735]

Ο τελευταίος κρίκος συμπαθείας που μπορούσε ακόμη να υφίστατο

μεταξύ του Σατανά και του ουρανίου κόσμου είχε σπάσει.

Μολαταύτα, ούτε και τότε καταστράφηκε ο Σατανάς. Ούτε και

τότε οι άγγελοι δεν είχαν κατανοήσει όλα όσα αφορούσαν τη με-

γάλη διαμάχη. Οι αρχές που διακυβεύτηκαν έπρεπε να αποκαλυφτο-

ύν πληρέστερα. Για το καλό του ανθρώπου ο Σατανάς έπρεπε να

εξακολουθήσει να υφίσταται. Ο άνθρωπος, όπως και οι άγγελοι,

έπρεπε να δει την αντίθεση ανάμεσα στον ΄Αρχοντα του Φωτός και

στον άρχοντα του σκότους. ΄Επρεπε να διαλέξει ποιόν θα υπηρε-

τήσει.

Στην αρχή της μεγάλης διαμάχης, ο Σατανάς είχε διακηρύξει

ότι ο νόμος του Θεού δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, ότι η δικαιο-

σύνη δεν συμβιβάζονταν με την ευσπλαχνία και ότι ήταν αδύνατο

να συγχωρηθεί ο αμαρτωλός σε περίπτωση που παρέβαινε το νόμο.

Κάθε αμαρτία έπρεπε να τιμωρηθεί, επέμενε ο Σατανάς. Αν ο Θεός

μετρίαζε την ποινή της αμαρτίας, δεν θα ήταν Θεός της αλήθειας

και της δικαιοσύνης. ΄Οταν οι άνθρωποι παρέβηκαν το νόμο του Θε-

ού και αψήφησαν το θέλημά Του και ο Σατανάς αγαλλίασε. Δια-

κήρυττε ότι είχε αποδειχτεί πως ο νόμος του Θεού ήταν αδύνατο

να τηρηθεί και ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε να συγχωρηθεί ε-

πειδή μετά την ανταρσία του είχε εκδιωχτεί από τον Ουρανό και

έχει διαπαντός αποκλειστεί από την εύνοια του Θεού. Ο Θεός δεν

μπορούσε να είναι δίκαιος, ισχυρίζονταν ο Σατανάς και συγχρόνως

να δείχνει έλεος στον αμαρτωλό.

Αλλά και μετά την πτώση του ανθρώπου στην αμαρτία, η θέση

του δεν συγκρίνονταν με τη θέση του Σατανά. Ο Εωσφόρος είχε

αμαρτήσειστον Ουρανό ενώ περιβάλλονταν από το φως της δόξας

του Θεού. Σε εκείνον, περισσότερο από κάθε άλλο δημιούργημα,

είχε χορηγηθεί η αποκάλυψη της δόξας του Θεού. Ενώ λοιπόν κα-

τανοούσε το χαρακτήρα του Θεού και γνώριζε την καλοσύνη Του,

ο Σατανάς προτίμησε να ακολουθήσει τη δική του ιδιοτελή και α-

νεξάρτητη θέληση. Αυτή η επιλογή του ήταν τελεσίδικη. Δεν μπο-
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ρούσε να κάνει τίποτε άλλο ο Θεός για να τον σώσει. Ο άνθρωπος

όμως εξαπατήθηκε. Το μυαλό του σκοτίστηκε από τις σοφιστείες

του Σατανά. Δεν γνώριζε το βάθος και το ύψος της αγάπης του

Θεού. Η μοναδική του ελπίδα ήταν να γνωρίσει την αγάπη του Θε-

ού. Παρατηρώντας το χαρακτήρα Του μπορούσε να προσελκυστεί

και πάλι από το Θεό. [736]

Μέσω του Ιησού, η ευσπλαχνία του Θεού φανερώθηκε στους

ανθρώπους. Η ευσπλαχνία όμως δεν παραμερίζει τη δικαιοσύνη Ο

νόμος αποκαλύπτει τις ιδιότητες του χαρακτήρα του Θεού και δεν

έπρεπε να αλλάξει καθ”ολίγον με σκοπό να αντιμετωπίσει τον άν-
θρωπο στην αμαρτωλή του κατάσταση. Ο Θεός δεν άλλαξε το νόμο

Του, αλλά θυσιάστηκε ο ΄Ιδιος στο πρόσωπο του Χριστού για την

λύτρωση του ανθρώπου. «Ο Θεός ήτο εν τω Χριστώ διαλάσσων

τον κόσμον προς Εαυτόν.» (Β Κορ. 5:19.)

Ο νόμος του Θεού απαιτεί δικαιοσύνη, μια δίκαιη ζωή και ένα

τέλειο χαρακτήρα. Αυτά δεν τα κατέχει ο άνθρωπος για να μπο-

ρέσει να τα δώσει. Δεν μπορεί να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του

αγίου νόμου του Θεού. ΄Ομως ο Χριστός, ερχόμενος στον κόσμο

σαν άνθρωπος, έζησε μια άγια ζωή και ανέπτυξε ένα τέλειο χαρα-

κτήρα. Αυτά τα προσφέρει δωρεάν σε όλους όσους θελήσουν να

τα δεχθούν. Η ζωή Του παίρνει τη θέση της ζωής των ανθρώπων.

΄Ετσι, η μακροθυμία του Θεού τους χορηγεί άφεση των διαπραχθέν-

των αμαρτημάτων. Επιπλέον, ο Χριστός εμπνέει τους ανθρώπους

με τις ιδιότητες του Θεού. Οικοδομεί τον ανθρώπινο χαρακτήρα

κατά την ομοιότητα του θεϊκού χαρακτήρα, μια υπέροχη επίτευξη

πνευματικής δύναμης και ομορφιάς. ΄Ετσι, η ίδια η δικαιοσύνη του

νόμου εκπληρώνεται σε όποιον πιστεύει στο Χριστό. Ο Θεός μπο-

ρεί να «ήναι Αυτός δίκαιος, και να δικαιώνη τον πιστεύοντα εις τον

Ιησούν.» (Ρωμ. 3:26.)

Η αγάπη του Θεού εκφράστηκε τόσο με τη δικαιοσύνη Του όσο

και με την ευσπλαχνία Του. Η δικαιοσύνη είναι η βάση του θρόνου

Του και το αποτέλεσμα της αγάπης Του. Ο σκοπός του Σατανά

ήταν να διαχωρίσει την ευσπλαχνία από την αλήθεια και τη δικαιο-

σύνη. Προσπάθησε να αποδείξει ότι η δικαιοσύνη του νόμου του

Θεού είναι έχθρα της ειρήνης. Ο Χριστός δείχνει ότι στο σχέδιο

του Θεού αυτές είναι αναπόσπαστα συνδεμένες. Δεν μπορεί να υ-

πάρξει η μία χωρίς την άλλη. «΄Ελεος και αλήθεια συναπαντήθησαν

δικαιοσύνη και ειρήνη εφιλήθησαν.» (Ψαλμ. 85:10.)
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Με τη ζωή και το θάνατό Του ο Χριστός απέδειξε ότι η δι-

καιοσύνη του Θεού δεν κατέστρεψε την ευσπλαχνία Του, αλλά ότι

η αμαρτία μπορεί να συγχωρηθεί και ότι ο νόμος είναι δίκαιος και

μπορεί να τηρηθεί άπταιστα. Οι κατηγορίες του Σατανά ανατράπη-

καν. Ο Θεός είχε δώσει στον άνθρωπο μια αναντίρρητη απόδειξη

της αγάπης Του.

Και μία άλλη απάτη έπρεπε να εκτεθεί. Ο Σατανάς είχε δια-

κηρύξει ότι η ευσπλαχνία κατέστρεψε τη δικαιοσύνη και ότι με το[737]

θάνατό Του ο Χριστός κατήργησε το νόμο του Θεού. Αν ήταν δυ-

νατό να καταργηθεί ή να μεταβληθεί ο νόμος του Θεού, τότε δεν θα

ήταν ανάγκη να πεθάνει ο Χριστός. Αν όμως ακυρωνόταν ο νόμος,

θα διαιωνίζονταν η παράβαση και ο κόσμος θα περιέρχονταν στον

έλεγχο του Σατανά. Ακριβώς επειδή ο νόμος είναι αναλλοίωτος,

επειδή ο μόνος τρόπος για να σωθεί ο άνθρωπος ήταν η υπακοή

στις εντολές του, για αυτό ο Χριστός υψώθηκε στο σταυρό. Τα

ίδια εκείνα μέσα που χρησιμοποίησε ο Χριστός για την εδραίωση

του νόμου, ο Σατανάς τα παρουσίασε ως καταλυτικά του νόμου.

Σε αυτό το επίμαχο σημείο θα εξελιχθεί η τελική μεγάλη διαμάχη

μεταξύ Χριστού και Σατανά.

Ο Σατανάς τώρα ισχυρίζεται ότι ο νόμος που υπαγορεύθηκε με

την ίδια τη φωνή του Θεού είναι ατελής και ότι κάποια διευθέτηση

έχει παραληφθεί. Είναι η τελευταία μεγάλη απάτη που θα παρουσι-

άσει στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να επιτεθεί σε ολόκληρο το νόμο.

Αν μπορεί να πείσει τους ανθρώπους να παραβλέψουν μία μόνο εν-

τολή, ο σκοπός του θα έχει επιτύχει. «Διότι όστις φυλάξη όλον τον

νόμον, και πταίση εις εν, έγεινεν ένοχος πάντων.» (Ιακ. 2:10.) Αν

συγκαταθέσουν να παραβούν μια εντολή, οι άνθρωποι υποτάσσον-

ται στην εξουσία του Σατανά. Αντικαθιστώντας το νόμο του Θεού

με το νόμο των ανθρώπων, ο Σατανάς θα επιδιώξει να κυριαρχήσει

στον κόσμο. Αυτό το έργο έχει προειπωθεί από την προφητεία.

Για τη μεγάλη δύναμη της αποστασίας που είναι αντιπροσωπευτική

του Σατανά, έχει ειπωθεί: «Θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του Υ-

ψίστου, και θέλει κατατρέχει τους αγίους του Υψίστου, και θέλει

διανοηθή να μεταβάλλη καιρούς και νόμους και θέλουσι δοθή εις

την χείρα αυτού.» (Δαν. 7:25.)

Σίγουρα οι άνθρωποι θα προτάξουν τους δικούς τους νόμους

εναντίον των νόμων του Θεού. Θα επιδιώξουν να εκβιάσουν τις συ-
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νειδήσεις των άλλων και μέσα στο μεγάλο ζήλο τους να επιβάλλουν

αυτούς τους νόμους, θα καταπιέσουν τους συνανθρώπους τους.

Ο πόλεμος εναντίον του νόμου του Θεού που άρχισε στον Ου-

ρανό και θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη των αιώνων. Κάθε άνθρωπος

θα υποβληθεί στη δοκιμασία. Υπακοή ή ανυπακοή είναι το ζήτη-

μα για το οποίο πρέπει να αποφασίσει ολόκληρος ο κόσμος. ΄Ολοι

θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα στο νόμο του Θεού και στους

νόμους των ανθρώπων. Εδώ θα χαραχτεί η διαχωριστική γραμμή.

Θα υπάρχουν μόνο δύο τάξεις. Ο χαρακτήρας του καθενός θα βρε-

θεί ανεπτυγμένος στο έπακρό. ΄Ολοι θα αποφανθούν αν προτι-μούν

να παραταχθούν με το μέρος της υπακοής ή της ανταρσίας. [738]

Τότε θα έρθει το τέλος. Ο Θεός θα υπερασπιστεί το νόμο Του

και θα απελευθερώσει το λαό Του. Ο Σατανάς και όλοι όσοι συ-

νέπραξαν με αυτόν στην ανταρσία θα καταστραφούν. Αμαρτία και

αμαρτωλοί θα αποκοπούν όπως«η ρίζα και οι κλάδοι» (βλέπε Μαλ

4:1), ο Σατανάς όντας η ρίζα και οι οπαδοί του όντας οι κλάδοι.

Θα εκπληρωθεί ο λόγος για τον άρχοντα του σκότους: «Επειδή

έκαμες την καρδίαν σου ως καρδίαν Θεού ... θέλω σε καταστρέψει

εν μέσω των πυρίνων λίθων, χερούβ επισκιάζον ... Φρίκη θέλεις

είσθαι, και δεν θέλεις υπάρξει έως αιώνος.» Τότε «ο ασεβής δεν

θέλει υπάρχει και θέλεις ζητήσει τον τόπον αυτού, και δεν θέλει

ευρεθή.» «Θέλουσιν είσθαι ως οι μη υπάρχοντες.» (Ιεζ. 28:6-19,

Ψαλμ. 37:10, Αβδ. 16.)

Αυτό δεν είναι κάποια αυθαίρετη πράξη από μέρους του Θεού.

΄Οσοι απορρίπτουν το έλεός Του θερίζουν ότι έσπειραν. Ο Θεός

είναι η πηγή της ζωής. ΄Οταν κανείς προτιμά να ακολουθήσει την

αμαρτία, χωρίζεται από το Θεό και έτσι αποκόπτεται από τη ζωή.

Είναι αλλοτριωμένος από τη ζωή του Θεού. (Βλέπε Εφες. 4:18.) Ο

Χριστός λέει: «Πάντες οι μισούντες Με αγαπώσι θάνατον.» (Παρ.

8:36.) Ο Θεός χορηγεί σε όλους ζωή για ένα χρονικό διάστημα

για να μπορέσουν να αναπτύξουν το χαρακτήρα τους και να φανε-

ρώσουν τις αρχές τους. ΄Οταν γίνει αυτό, τότε ο καθένας απολαμ-

βάνει τα αποτελέσματα της προσωπικής του επιλογής. Με τη ζωή

της ανταρσίας, ο Σατανάς και όλοι όσοι συμπράττουν με αυτόν,

βρίσκονται σε τέτοια δυσαρμονία με το Θεό, ώστε η παρουσία Του

είναι για αυτούς «πυρ καταναλίσκον.» Η δόξα Εκείνου ο οποίος

είναι αγάπη, θα τους καταστρέψει.
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Στην αρχή της μεγάλης διαμάχης, οι άγγελοι δεν το είχαν κα-

ταλάβει αυτό. Αν ο Σατανάς και τα πλήθη των αγγέλων του είχαν

αφεθεί τότε να θερίσουν εντελώς τα αποτελέσματα της αμαρτίας

τους θα είχαν αφανιστεί, χωρίς να αποδειχτεί στις ουράνιες υπάρ-

ξεις ότι αυτό ήταν το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της αμαρτίας. Θα

είχε παραμείνει στο νου τους κάποια αμφιβολία για την καλοσύνη

του Θεού. Η αμφιβολία θα ήταν ένας κακός σπόρος που θα πα-

ρήγαγε το θανατηφόρο καρπό της αμαρτίας και της συμφοράς.

Αυτό όμως αποκλείεται να συμβεί όταν θα έχει τελειώσειη με-

γάλη διαμάχη. Τότε, όταν το σχέδιο της σωτηρίας θα έχει πια ο-

λοκληρωθεί, ο χαρακτήρας του Θεού αποκαλύπτεται σε όλα τα δη-

μιουργήματά Του. Τότε όλοι θα δουν ότι οι εντολές του νόμου Του

είναι τέλειες και αμετάβλητες. Τότε θα έχει φανερωθεί η φύση της

αμαρτίας και ο χαρακτήρας του Σατανά. Τότε η εξάλειψη της αμαρ-

τίας θα δικαιώσει την αγάπη του Θεού και θα αποκαταστήσει την[739]

τιμή Του σε ένα σύμπαν, κατοικούμενο από υπάρξεις που χαίρονται

να εκτελούν το θέλημα του Θεού και που στην καρδιά τους έχουν

το νόμο Του.

Ωστε ε ίχα ν λόγους Οι άγγελοι είχαν λόγους να χαίρονται, ατε-

νίζοντας το σταυρό του Σωτήρα. Αν και δεν είχαν ακόμη συλλάβει

πλήρως το νόημα, ήξεραν όμως ότι η καταστροφή του Σατανά και

της αμαρτίας ήταν για πάντα βέβαιη, ότι η λύτρωση του ανθρώπου

είχε πραγματοποιηθεί και ότι το σύμπαν είχε εξασφαλιστεί για πάν-

τα. Ο Χριστός όμως κατανοούσε εντελώς τα αποτελέσματα της

θυσίας του Γολγοθά. Σε αυτά τα τελικά αποτελέσματα απέβλεπε

όταν φώναξε επάνω στο σταυρό το «Τετέλεσται.»[740]
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Το κεφάλαιο αυτό στηρίζεται στο Ματθ. 27:57-66,

Μάρκ. 15:42-47, Λουκ. 23:49-56, Ιωάν. 19:38-42.

Επιτέλους άφησαν ήσυχο τον Ιησού. Η ατέλειωτη ημέρα του

αίσχους και του μαρτυρίου είχε λήξει. Καθώς οι τελευταίες ακτίνες

του ΄Ηλιου ανήγγειλαν την αρχή του Σαββάτου, ο Υιός του Θεού

αναπαύονταν ατάραχος στον τάφο του Ιωσήφ. Με το έργο Του

ολοκληρωμένο, με τα χέρια Του σταυρωμένα ειρηνικά, ο Χριστός

αναπαύθηκε κατά τις ιερές ώρες της ημέρας του Σαββάτου.

Πρωταρχικά, Πατέρας και Υιός είχαν αναπαυθεί το Σάββατο

αφού έφεραν σε πέρας το δημιουργικό τους έργο. ΄Οταν «συνετε-

λέσθησαν ο ουρανός και η γή, και πάσα η στρατιά αυτών» (Γέν.

2:1,) ο Δημιουργός και όλες οι ουράνιες υπάρξεις αγαλλίασαν πα-

ρατηρώντας την ένδοξη αυτή σκηνή. «Τα άστρα της αυγής έψαλλον

ομού, και οι υιοί του Θεού ηλάλαζον.» (Ιώβ 38:7.) Τώρα ο Ιησο-

ύς αναπαύονταν από το έργο της απολύτρωσης. Παρόλο ότι εκείνοι

που Τον αγαπούσαν θλίβονταν στη Γή, στον Ουρανό όμως επικρα-

τούσε χαρά. ΄Ενδοξη υπόσχεση του μέλλοντος παρουσιάζονταν στα

μάτια των ουρανίων υπάρξεων. Ο Θεός και οι άγγελοι έβλεπαν το

αποτέλεσμα του ολοκληρωμένου έργου του Χριστού. Είχε δημιουρ-

γηθεί μια αποκαταστημένη κτίση, μια απολυ-τρωμένη φυλή που δεν

μπορούσε να ξαναπέσει στην αμαρτία αφού την είχε πια νικήσει.

Με αυτή τη σκηνή είχε συνδεθεί για πάντα η ημέρα κατά την οποία

ο Χριστός αναπαύθηκε. «Διότι τα έργα Αυτού είναι τέλεια,» και

«πάντα όσα έκαμεν ο Θεός, τα αυτά θέλουσιν είσθαι διαπαντός.»

(Δευτ. 32:4, Εκκλ. 3:14.) ΄Οταν θα γίνει η αποκατάσταση «πάντων

όσα ελάλησεν ο Θεός απ” αιώνος δια στόματος πάντων των αγίων
Αυτού προφητών» (Πράξ. 3:21,) το Σάββατο της δημιουργίας, η

ημέρα κατά την οποία ο Ιησούς αναπαύθηκε στον τάφο του Ιωσήφ,

θα εξακολουθήσει να είναι η ημέρα της ανάπαυσης και της χαράς.

Ουρανός και Γή θα δοξολογούν από κοινού, καθώς «από Σαββάτου [741]

έως άλλου» (Ης. 66:23) τα έθνη των λυτρωμένων θα έρχονται και

θα προσκυνούν χαρούμενα το Θεό και το Αρνίο.

779
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Οι τελευταίες σκηνές της σταύρωσης έδωσαν νέες αποδείξεις

της εκπλήρωσης της προφητείας και μια νέα μαρτυρία για τη θε-

ότητα του Χριστού. ΄Οταν το σκοτάδι σηκώθηκε από το σταυρό

και ακούστηκε η επιθανάτια κραυγή του Σωτήρα, μια άλλη φω-

νή ακούστηκε αμέσως να λέει: «Αληθώς Θεού Υιός ήτο ούτος.»

(Ματθ. 27:54.)

Αυτά τα λόγια δεν ειπώθηκαν ψιθυριστά. ΄Ολα τα μάτια στράφη-

καν να δουν από που προέρχονταν. Ποιός είχε μιλήσει· ΄Ηταν ο ρω-

μαίος εκατόνταρχος. Η θεϊκή καρτερικότητα του Σωτήρα, ο ξαφ-

νικός θάνατός Του με τη νικητήρια κραυγή στα χείλη, είχε κάνει

εντύπωση σε αυτό τον Εθνικό. Στο μωλωπισμένο και πληγωμένο

εκείνο σώμα που κρέμονταν από το σταυρό, ο εκατόνταρχος ανα-

γνώρισε τη μορφή του Υιού του Θεού. Δεν μπορούσε να καταστε-

ίλει την επιθυμία να ομολογήσει την πίστη του. Με αυτό δόθηκε

άλλη μια ένδειξη ότι ο Σωτήρας μας θα έβλεπε τους καρπούς του

πόνου της ψυχής Του. Την ίδια μέρα του θανάτου Του, τρείς τελε-

ίως διαφορετικοί άνθρωποι, ο ένας από τον άλλον είχαν διακηρύξει

την πίστη τους. ΄Ενας είχε το πρόσταγμα της ρωμαϊκής φρουράς,

ένας μετέφερε το σταυρό του Σωτήρα και ένας που πέθανε στον

πλαϊνό σταυρό.

Καθώς έπεφτε η νύχτα, μια υπερκόσμια γαλήνη απλώθηκε στο

Γολγοθά. Το πλήθος σκορπίστηκε και πολλοί γύρισαν στα Ιερο-

σόλυμα με τελείως αλλαγμένο πνεύμα από εκείνο που τους διακατε-

ίχε το πρωί. Πολλοί είχαν συρρεύσει στη σταύρωση από περιέργεια

και όχι από μίσος για το Χριστό. Παρόλα αυτά πίστευαν στις κα-

τηγορίες των ιερέων και είδαν το Χριστό σαν κακοποιό. Συνεπαρ-

μένοι από μια αφύσικη έξαψη, ενώθηκαν με τον όχλο χλευάζοντας

και αυτοί μαζί τους. ΄Οταν η Γή τυλίχθηκε στο σκοτάδι και στάθη-

καν εκεί ελεγχόμενοι από τη συνείδησή τους, ένοιωσαν ένοχοι για

μια μεγάλη αδικία.Δεν ακούγονταν ούτε κοροϊδίες, ούτε περιπαιχτι-

κά γέλια μέσα στο τρομερό εκείνο σκότος. ΄Οταν αυτό διαλύθηκε,

ο καθένας πήρε το δρόμο για το σπίτι του, βυθισμένος στη σιω-

πή. Είχαν τότε πειστεί ότι οι κατηγορίες των ιερέων ήταν ψευδείς,

ότι ο Ιησούς δεν ήταν δόλιος. Λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν ο

Πέτρος κήρυξε την ημέρα της Πεντηκοστής, αυτοί ήταν μεταξύ των

χιλιάδων πουπίστεψαν στο Χριστό.

Οι Ιουδαίοι αρχηγοί όμως δεν επηρεάστηκαν καθόλου από τα

γεγονότα που είχαν παρακολουθήσει. Το μίσος τους εναντίον του[742]
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Χριστού δεν κατευνάστηκε. Το σκοτάδι που κάλυψε τη Γή την ώρα

της σταύρωσης, δεν ήταν πυκνότερο από εκείνο που εξακολουθο-

ύσε να περιβάλλει τη σκέψη των ιερέων και των αρχόντων. Κατά τη

γέννησή Του, το άστρο αναγνώρισε το Χριστό και οδήγησε τους

Μάγους στη φάτνη όπου Εκείνος βρίσκονταν. Οι ουράνιες στρα-

τιές Τον γνώριζαν και έψαλλαν δοξολογώντας Τον πάνω από τις

πεδιάδες της Βηθλεέμ. Η θάλασσα γνώριζε τη φωνή Του και υ-

πάκουε στις διαταγές Του. Η ασθένεια και ο θάνατος αναγνώριζαν

την εξουσία Του και Του είχαν παραδώσει τα θύματά τους. Ο ήλιος

Τον γνώριζε και στο θέαμα της επιθανάτιας αγωνίας Του έκρυψε

το πρόσωπό του. Οι βράχοι Τον γνώρισαν και ράγισαν θρυμματι-

ζόμενοι με την κραυγή Του. Η άψυχη φύση γνώριζε το Χριστό και

έδωσε τη μαρτυρία της για τη θεότητά Του. ΄Ομως οι ιερείς και οι

άρχοντες του Ισραήλ δεν γνώριζαν τον Υιό του Θεού.

Παρόλα αυτά οι ιερείς και οι αρχηγοί δεν έμειναν ήσυχοι. Είχαν

πραγματοποιήσει το σκοπό τους θανατώνοντας το Χριστό, αλλά δεν

είχαν νοιώσει το αίσθημα της νίκης που περίμεναν. Ακόμη και την

ώρα του φαινομενικού τους θριάμβου, τους βασάνιζε η αμφιβολία

για το τι θα επακολουθούσε. Είχαν ακούσει την κραυγή «Τετέλε-

σται,» «Πάτερ, εις χείρας Σου παραδίδω το πνεύμα Μου.» (Ιωάν.

19:30, Λουκ. 23:46.) Είχαν δει τους βράχους να σχίζονται, είχαν

αισθανθεί τον ισχυρό σεισμό και ήταν ταραγμένοι και ανήσυχοι.

Φθονούσαν την επιρροή που ασκούσε ο Χριστός πάνω στο λαό

όταν ήταν στη ζωή αλλά Τον φθονούσαν ακόμη και στο θάνατο.

Φοβόντουσαν το νεκρό Χριστό πολύ περισσότερο από ότι είχαν

ποτέ φοβηθεί το ζωντανό Χριστό. Φοβόντουσαν μη στραφεί η προ-

σοχή του λαού ακόμη περισσότερο στα σχετιζόμενα με τη στα-

ύρωσηγεγονότα. Φοβόντουσαν τα αποτελέσματα των πεπραγμένων

εκείνης της ημέρας. Με κανένα τρόπο δεν ήθελαν το σώμα Του να

παραμείνει στο σταυρό κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Το Σάβ-

βατο πλησίαζε και θα παραβίαζαν την αγιότητά του αν άφηναν τα

σώματα κρεμασμένα στο σταυρό. ΄Ετσι με αυτή την πρόφαση, οι

αρχηγοί των Ιουδαίων ζήτησαν από τον Πιλάτο να επιταχύνουν το

θάνατο των θυμάτων και να αποκαθηλώσουν τα σώματά τους πριν

από τη δύση του Ηλίου.

Ούτε ο Πιλάτος ήθελε να παραμείνει στο σταυρό το σώμα του

Ιησού. Αφού απέκτησαν τη συγκατάθεσή του, έσπασαν τα πόδια

των δύο ληστών για να επισπεύσουν το θάνατο τους. Αλλά βρήκαν
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τον Ιησού ήδη νεκρό. Οι βάναυσοι στρατιώτες είχαν μαλακώσει α-[743]

πό όσα είδαν και άκουσαν για το Χριστό και απέφυγαν να σπάσουν

τα πόδια Του. ΄Ετσι, με την προσφορά του Αμνού του Θεού εκ-

πληρώθηκε ο νόμος του Πάσχα: «Δεν θέλουσιν αφίσει εξ αυτού

μέχρι πρωίας, ουδέ θέλουσι συντρίψει οστούν εξ αυτού κατάπάντα

τα νόμιμα του πάσχα θέλουσι κάμει αυτό.» (Αριθ. 9:12.)

Οι ιερείς και οι άρχοντες απόρησαν που βρήκαν το Χριστό νε-

κρό. Ο σταυρικός θάνατος ήταν αργός. Δύσκολα μπορούσε να

καθορίσει κανείς την ώρα του θανάτου. Δεν είχε ακουστεί ποτέ

κάποιος να είχε πεθάνει έξι ώρες μετά τη σταύρωση. Οι ιερείς ήθε-

λαν να βεβαιωθούν για το θάνατο του Ιησού και ακολουθώντας

την προτροπή τους, ένας στρατιώτης έμπηξε τη λόγχη στο πλευρό

του Σωτήρα. Από το τραύμα που προξένησε η λόγχη, ξεπήδησαν εν

αφθονίαδύο διαφορετικά υγρά, το ένα ήταν αίμα και το άλλο νερό.

Αυτό το πρόσεξαν όλοι οι παρευρισκόμενοι και ο Ιωάννης αναφέρει

το γεγονός με μεγάλη βεβαιότητα. Λέει: «Αλλ” είς των στρατιω-
τών εκέντησε με την λόγχην την πλευράν Αυτού και ευθύς εξήλθεν

αίμα και ύδωρ. Και ο ιδών μαρτυρεί, και αληθινή είναι η μαρτυρία

αυτού, και εκείνος εξεύρει ότι αλήθειαν λέγει, δια να πιστεύσητε

σείς.Διότι έγιναν ταύτα δια να πληρωθή η γραφή, «Οστούν Αυτο-

ύ δεν θέλει συντριφθή.» Και πάλιν άλλη γραφή λέγει, «Θέλουσιν

επιβλέψει εις Εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν.» (Ιωάν. 19:32-37.)

Μετά την ανάσταση, οι ιερείς και οι άρχοντες του λαού διέδω-

σαν την είδηση ότι ο Χριστός δεν είχε πεθάνει πάνω στο σταυρό,

αλλά είχε απλά λιποθυμήσει και επανέκτησε αργότερα τις αισθήσεις

Του. Μια άλλη διάδοση διαβεβαίωνε ότι το σώμα που τέθηκε στον

τάφο δεν ήταν το πραγματικό σώμα με σάρκα και οστά, αλλά ομο-

ίωμα σώματος. Η ενέργεια των ρωμαίων στρατιωτών αποκαλύπτει

αυτά τα ψεύδη. Δεν χρειάστηκε να σπάσουν τα πόδια του Χριστού

επειδή ήδη είχε πεθάνει. Για να ικανοποιήσουν τους ιερείς, τρύπη-

σαν το πλευρό Του. Αν δεν είχε σβήσει ακόμη μέσα Του η ζωή, το

τραύμα αυτό θα είχε προκαλέσει τον άμεσο θάνατο.

Αλλά δεν ήταν το λόγχισμα, ούτε ο πόνος του σταυρού που

επέφερε το θάνατο του Ιησού. Εκείνη η κραυγή που πρόφερε «μετά

φωνής μεγάλης» (Ματθ. 27:50, Λουκ. 23:46) καθώς εξέπνεε, το

αίμα και το νερό που έρρευσαν από το τρυπημένο Του πλευρό,

πιστοποιούσαν ότι πέθανε από συγκοπή καρδιάς. Η καρδιά Του
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είχε σπαράξει από τη μεγάλη ψυχική Του οδύνη. Τον σκότωσε η

αμαρτία του κόσμου.

Με το θάνατο του Χριστού οι ελπίδες των μαθητών κατέρρευ-

σαν. Κοίταζαν τα κλειστά Του βλέφαρά και το γυρτό κεφάλι, τα [744]

αιματοβαμμένα μαλλιά, τα τρυπημένα χέρια και πόδια και η αγωνία

τους ήταν απερίγραπτη. Μέχρι την τελευταία στιγμή δεν πίστευαν

ότι θα πέθαινε. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι ήταν πραγ-

ματικά νεκρός. Συντετριμμένοι από τη λύπη, δεν θυμήθηκαν τα

λόγια Του που αφορούσαν αυτή ακριβώς τη σκηνή. Τίποτε από ότι

τους είχε πει δεν μπορούσε να τους παρηγορήσει την ώρα αυτή. Το

μόνο που έβλεπαν μπροστά τους ήταν ο σταυρός και το αιμόφυρτο

Θύμα του. Το μέλλον φαίνονταν απελπιστικά σκοτεινό. Η πίστη

τους στον Ιησού είχε χαθεί. Ποτέ όμως δεν είχαν αγαπήσει το

Σωτήρα τους όσο τον αγαπούσαν τώρα. Ποτέ προηγουμένως δεν

είχαν αισθανθεί τόσο πολύ την αξία Του και δεν είχαν μεγαλύτερη

ανάγκη από την παρουσία Του.

΄Εστω και νεκρό, το σώμα του Χριστού ήταν πολύτιμο στους

μαθητές Του. Επιθυμούσαν να Του κάνουν μια τιμητική ταφή, αλλά

δεν έβλεπαν πως θα το κατόρθωναν. Το έγκλημα για το οποίο κα-

ταδικάστηκε ο Ιησούς ήταν προδοσία κατά της ρωμαϊκής εξουσίας

και τα άτομα που εκτελούνταν για αυτό το αδίκημα παραδίνονταν σε

ένα νεκροταφείο, προορισμένο ειδικά για αυτούς τους εγκληματίες.

Ο μαθητής Ιωάννης μαζί με τις γυναίκες από τη Γαλιλαία είχαν

παραμείνει στο σταυρό. Δεν μπορούσαν να αφήσουν το σώμα του

Κυρίου τους στα χέρια των αναίσθητων στρατιωτών, θάβοντας το

σε ένα επονείδιστο τάφο. Δεν μπορούσαν όμως και να τους εμπο-

δίσουν. Δεν μπορούσαν να ζητήσουν καμιά χάρη από τις ιουδαϊκές

αρχές και δεν είχαν καμιά επιρροή στον Πιλάτο.

Στη δύσκολη αυτή στιγμή ήρθαν αρωγοί στους μαθητές ο Ιω-

σήφ από την Αριμαθαία και ο Νικόδημος. Οι δύο άντρες ήταν μέλη

του Συνεδρίου, πλούσιοι, άνθρωποι επιρροής και γνωστοί του Πι-

λάτου. Αυτοί ήταν αποφασισμένοι να κάνουν στον Ιησού ένα τιμη-

τικό ενταφιασμό.

Ο Ιωσήφ παρουσιάστηκε με θάρρος στον Πιλάτο και του ζήτησε

το σώμα του Ιησού. Τότε έμαθε ο Πιλάτος ότι ο Ιησούς είχε πραγ-

ματικά πεθάνει. Είχε ακούσει αντιφατικές ειδήσεις για τα γεγονότα

της σταύρωσης, αλλά του είχαν αποκρύψειεπίτηδες το θάνατο του

Χριστού. Οι ιερείς και οι αρχηγοί προειδοποίησαν τον Πιλάτο για
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την απάτη των μαθητών του Χριστού σχετικά με το σώμα Του.

΄Οταν άκουσε την αίτηση του Ιωσήφ, έστειλε να καλέσουν τον ε-

πιφορτισμένο με τη σταύρωση εκατόνταρχο και έτσι βεβαιώθηκε

για το θάνατο του Ιησού. Από αυτόν επίσης άκουσε την αφήγηση

των σκηνών του Γολγοθά, που επιβεβαίωνε τα όσα του είχε πει ο

Ιωσήφ.[745]

Το αίτημα του Ιωσήφ έγινε δεκτό. Ενώ ο Ιωάννης ανησυχούσε

για την ταφή του Κυρίου Του, ο Ιωσήφ επέστρεφε με τη διαταγή

του Πιλάτου για το σώμα του Χριστού. Ο Νικόδημος ήρθε φέρνον-

τας ένα ακριβό μίγμα από σμύρνα και αλόη που ζύγιζε ως εκατό

λίτρα για να Τον αρωματίσουν. Το πιο τιμημένο άτομο σε ολόκλη-

ρη την Ιερουσαλήμ δεν μπορούσε να είχε απολαύσει μεγαλύτερο

σεβασμό στο θάνατό του. Οι μαθητές απόρησαν που είδαν αυτο-

ύς τους πλούσιους άρχοντες να ενδιαφέρονται όσο οι ίδιοι για τον

ενταφιασμό του Κυρίου τους.

Ούτε ο Ιωσήφ ούτε ο Νικόδημος είχαν δεχτεί φανερά το Σω-

τήρα όσο Αυτός ζούσε. Γνώριζαν ότι ένα τέτοιο βήμα θα τους

απέκλειε από το Συνέδριο και ήλπιζαν να Τον προστατεύσουν με

την επιρροή τους στα συμβούλια. Για ένα διάστημα φάνηκε ότι το ε-

ίχαν επιτύχει. Οι πανούργοι ιερείς όμως, βλέποντας την εύνοιά τους

για το Χριστό, είχαν ματαιώσει τα σχέδιά τους. Στην απουσία τους

ο Χριστός είχε καταδικαστεί και παραδοθεί να σταυρωθεί. Τώρα

που ήταν νεκρός, δεν απέκρυψαν την αφοσίωσή τους σε Αυτόν. Ε-

νώ οι μαθητές φοβόντουσαν να παρουσιασθούν φανερά σαν οπαδοί

Του, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος έσπευσαν άφοβα σε βοήθεια τους.

Η συμπαράσταση αυτών των πλουσίων και τιμημένων ανθρώπων

ήταν πολύ χρήσιμη εκείνη την ώρα αφού μπορούσαν να κάνουν για

το νεκρό Κύριό τους ότι ήταν αδύνατο να κάνουν οι φτωχοί μαθη-

τές. Τα πλούτη και η επιρροή τους προστάτευαν τους μαθητές σε

μεγάλο βαθμό από την κακεντρέχεια των ιερέων και των αρχόντων.

Με μεγάλη προσοχή και σεβασμό κατέβασαν με τα ίδια τους

τα χέρια το σώμα του Ιησού από το σταυρό. Δάκρυα συμπαθε-

ίας κυλούσαν ασυγκράτητα, ενώ παρατηρούσαν το μαστιγωμένο

και πληγωμένο σώμα Του. Ο Ιωσήφ είχε ένα δικό του καινούρ-

γιο, λαξευμένο σε βράχο τάφο. Αυτόν τον προόριζε για τον εαυτό

του, αλλά ήταν κοντά στο Γολγοθά και τον ετοίμασε τώρα για τον

Ιησού. Το σώμα, μαζί με τα αρώματα που έφερε ο Νικόδημος, τυ-

λίχθηκε προσεκτικά σε ένα λινό σεντόνι και ο Λυτρωτής ήρθε με
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αυτό στον τάφο. Εκεί οι τρεις μαθητές τακτοποίησαν τα κρεουργη-

μένα άκρα Του και σταύρωσαν τα πληγωμένα χέρια Του πάνω στο

άψυχο στήθος. Οι γυναίκες της Γαλιλαίας ήρθαν για να δουν αν

είχαν γίνει όλα όσα μπορούσαν να γίνουν για το νεκρό σώμα του

αγαπημένου τους Δασκάλου. Τότε παρατήρησαν τη βαριά πέτρα

που κύλισαν στην είσοδο του τάφου και ο Σωτήρας τους αφέθηκε

μόνος να αναπαυτεί. Οι γυναίκες έφυγαν τελευταίες από το σταυρό,

τελευταίες και από τον τάφο του Χριστού. Ενώ οι βραδινές σκιές [746]

πύκνωναν, η Μαρία η Μαγδαληνή με τις άλλες Μαρίες παρέμειναν

γύρω από το αναπαυτήριο του Κυρίου τους, χύνοντας καυτά δάκρυα

για τη μοίρα Εκείνου που αγαπούσαν. «Και αφού υπέστρεψαν, . . .

το μεν Σάββατον ησύχασαν κατά την εντολήν.» (Λουκ. 23:56.)

Αλησμόνητο θα έμενε εκείνο το Σάββατο για τους λυπημένους

μαθητές, όπως και για τους ιερείς, τους άρχοντες, τους γραμματείς

και το λαό. Με τη δύση του Ηλίου το απόγευμα της Παρασκευ-

ής, ήχησαν οι σάλπιγγες, πράγμα που σήμαινε ότι το Σάββατο είχε

αρχίσει. Το Πάσχα θα τηρούταν όπως γίνονταν επί αιώνες, ενώ

Εκείνος ο οποίος συμβόλιζε το Πάσχα είχε θανατωθεί από χέρια

ανόμων και αναπαύονταν στον τάφο του Ιωσήφ. Το Σάββατο οι

αυλές του ναού γέμισαν από προσκυνητές. Επιστρέφοντας από το

Γολγοθά, παρίστατο τώρα εκείο αρχιερέας, λαμπροντυμένος με τα

ιερατικά του άμφια. Ιερείς με τα λευκά καλυμαύχια τους εκτελο-

ύσαν με δραστηριότητα τις υπηρεσίες τους. Μερικοί όμως από τους

παρευρισκομένους δεν αισθάνονταν άνετα παρατηρώντας αίμα από

ταύρους και γίδια να προσφέρεται για την αμαρτία. Δεν είχαν συ-

ναίσθηση ότι ο τύπος είχε τώρα συναντήσει το αντίτυπο, ότι μια

ανυπολόγιστη θυσία είχε προσφερθεί για τις αμαρτίες του κόσμου.

Δεν ήξεραν ότι δεν είχε καμιά αξία πια η τέλεση των ιεροτελεστι-

ών. ΄Ομως, ποτέ προηγουμένως δεν είχαν παρακολουθήσει εκείνη

τη λειτουργία με τόσο αλληλοσυγκρουόμενα αισθήματα. Οι σάλπιγ-

γες, τα μουσικά όργανα και οι φωνές των ψαλμωδών ακούγονταν

δυνατές και ευδιάκριτες όπως συνήθως. Αλλά ένα παράξενο συνα-

ίσθημα συνείχε το κάθε τι. Ο ένας μετά τον άλλον ρωτούσαν ποιό

περίεργο γεγονός είχε συμβεί. Μέχρι τότε τα άγια των αγίων ε-

ίχαν προφυλαχθεί με ιερή ευλάβεια από κάθε παρείσακτο βλέμμα.

Τώρα ήταν εκτεθειμένα στα μάτια όλων. Το βαρύ παραπέτασμα,

κατασκευασμένο από καθαρό λινό και ωραιότατα κατεργασμένο με

χρυσό, άλυκο και πορφυρό, σχίστηκε από πάνω μέχρι κάτω. Ο
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τόπος που ο Θεός συναντούσε τον αρχιερέα και που μετέδιδε τη

δόξα Του, το μέρος που υπήρξε η ιερή αίθουσα της ακρόασης του

Θεού, ήταν τώρα ανοικτό σε κάθε μάτι. Πλέον ήταν ένας τόπος

τον οποίο ο Κύριος δεν ανεγνώριζε πια. Με βαριά προαισθήματα οι

ιερείς διακονούσαν μπροστά στο θυσιαστήριο. Η αποκάλυψη του

ιερού μυστηρίου που περιέκλειαν τα άγια των αγίων τους γέμιζε με

τρόμο για μια επερχόμενη συμφορά.

Πολλοί ήταν βαθιά απασχολημένοι με σκέψεις που τους δημιουρ-

γήθηκαν από τις σκηνές του Γολγοθά. Από τη σταύρωση μέχρι την

ανάσταση πολλά άυπνα μάτια ερευνούσαν συνεχώς τις προφητείες,[747]

μερικοί για να μάθουν την πλήρη έννοια της γιορτής που τότε πα-

νηγύριζαν, μερικοί για να βρουν αποδείξεις ότι ο Ιησούς δεν ήταν

Εκείνος που ισχυρίζονταν ότι ήταν. ΄Αλλοι με βαρύθυμες καρδιές

ζητούσαν να ανακαλύψουν αποδεικτικά στοιχεία ότι Αυτός ήταν ο

Μεσσίας. Αν και ο καθένας ερευνούσε με διαφορετικό αντικειμενι-

κό σκοπό, όλοι πείστηκαν για την ίδια αλήθεια. Η προφητεία είχε

εκπληρωθεί με τα γεγονότα των τελευταίων εκείνων ημερών και ο

Εσταυρωμένος ήταν ο Λυτρωτής του κόσμου. Πολλοί που εκείνη

την ημέρα είχαν προσέλθει στην ιεροτελεστία, δεν έλαβαν ποτέ πια

μέρος στις πασχαλινές γιορτές. Πολλοί και από τους ιερείς πείστη-

καν ακόμη για τον αληθινό χαρακτήρα του Ιησού. Οι προφητικές

τους έρευνες δεν πήγαν χαμένες και μετά την ανάστασή Του, Τον

αναγνώρισαν σαν Υιό του Θεού.

΄Οταν ο Ιησούς υψώθηκε στο σταυρό, ο Νικόδημος θυμήθη-

κε τα λόγια Του που του είχε απευθύνει τη νύχτα στο ΄Ορος των

Ελαιών: «Καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτω

πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου δια να μη απολεσθή πας ο

πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.» (Ιωάν. 3:14, 15.)

Εκείνο το Σάββατο όταν ο Ιησούς βρίσκονταν στον τάφο, ο Νι-

κόδημος είχε την ευκαιρία να σκεφτεί. ΄Ενα λαμπρότερο φώς φώτι-

ζε τώρα τη σκέψη του και τα λόγια που ο Ιησούς του είχε πει δεν

του φαίνονταν πια μυστηριακά. Αισθάνονταν ότι είχε ζημιωθεί πο-

λύ που δεν ενώθηκε με το Σωτήρα στο διάστημα της ζωής Του.

Τώρα ξαναθυμήθηκε τα γεγονότα του Γολγοθά. Η προσευχή του

Χριστού για τους δημίους Του και η απάντησή Του στην αίτηση

του θνήσκοντος ληστή μίλησαν στην καρδιά του μορφωμένου συμ-

βούλου. Ξαναείδε το Σωτήρα μέσα στην αγωνία Του ξανάκουσε

εκείνη την τελευταία κραυγή «Τετέλεσται.» Αυτά ήταν νικητήρια
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λόγια. Αντίκρισεξανά την τρεμάμενη Γή, το σκοτεινό ουρανό, το

σχισμένο παραπέτασμα του ναού, τους τρεμάμενους βράχους και η

πίστη του στερεώθηκε για πάντα. Το ίδιο γεγονός που κατέστρεψε

τις ελπίδες των μαθητών, έπεισε τον Ιωσήφ και το Νικόδημο για τη

θεότητα του Ιησού. Οι φόβοι τους νικήθηκαν από το θάρρος μιας

σταθερής και ακλόνητης πίστης.

Ποτέ ο Ιησούς δεν είχε τραβήξει περισσότερο την προσοχή του

πλήθους από ότι τώρα που βρίσκονταν στον τάφο. Κατά τη συ-

νήθειά τους, οι άνθρωποι έφερναν τους ασθενείς τους στις αυλές

του ναού, ρωτώντας: «Ποιός μπορεί να μας πληροφορήσει για τον

Ιησού το Ναζωραίο·» Πολλοί είχαν έρθει από μακριά για να βρουν

Εκείνον που θεράπευε αρρώστους και ανάσταινε νεκρούς. Από παν- [748]

τού ακουγόταναυτή η κραυγή: «Θέλουμε τον Ιησού Χριστό το Θε-

ραπευτή.» Με την ευκαιρία αυτή, όσοι παρουσίαζαν συμπτώματα

της λέπρας, εξετάστηκαν από τους ιερείς. Πολλοί άκουσαν τότε τη

διάγνωση της λέπρας για τους άνδρες τους, για τις γυναίκες τους,

ή για τα παιδιά τους.Μετά την διάγνωση έπρεπε να απομακρυνθούν

από το οικογενειακό άσυλο και τη φροντίδα των φίλων τους, προει-

δοποιώντας τους γύρω τους με τη μακάβρια κραυγή:«Ακάθαρτος,

ακάθαρτος.» Τα φιλικά χέρια του Ιησού του Ναζωραίου δεν είχαν

αρνηθεί ποτέ να αγγίξουν θεραπευτικά οποιονδήποτε αηδιαστικό

λεπρό, όμως είχαν πλέον σταυρωθεί πάνω στο στήθος Του. Τα

χείλη που είχαν απαντήσει στην παράκληση του λεπρού με τα κα-

τηγορητικά λόγια «Θέλω καθαρίσθητι» (Ματθ 8:3,) είχαν τώρα

σιγήσει. Πολλοί στρέφονταν στους αρχιερείς και στους άρχοντες

για συμπάθεια και ανακούφιση, αλλά μάταια. Προφανώς ήταν απο-

φασισμένοι να έχουν το ζωντανό Χριστό και πάλι ανάμεσά τους.

Με επιμονή και θέρμη ρωτούσαν για Αυτόν και δεν ήθελαν να γυ-

ρίσουν πίσω αθεράπευτοι. Διώκονταν από τις αυλές του ναού και

στις πύλες του είχαν τοποθετηθεί στρατιώτες για να συγκρατήσουν

τα πλήθη που έρχονταν με τους αρρώστους και τους ετοιμοθάνα-

τους, απαιτώντας να μπουν μέσα.

Οι πάσχοντες που είχαν έρθει να θεραπευθούν από το Σωτήρα,

βυθίστηκαν στην απόγνωση. Οι δρόμοι γέμισαν θρηνωδίες. Οι άρ-

ρωστοι πέθαιναν γιατί έλειπε το θεραπευτικό άγγιγμα του Ιησού.

΄Αδικα συμβουλεύονταν τους γιατρούς. Κανένας δεν ήταν ικανός

σαν Εκείνον που τώρα βρίσκονταν στον τάφο του Ιωσήφ
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Οι θρήνοι των δυστυχισμένων ανθρώπων έπεισαν τη σκέψη

πολλών ότι ένα μεγάλο φώς είχε σβήσει από τον κόσμο. Χωρίς

το Χριστό σκότος και ζόφος σκέπασε τη Γή. Πολλοί που ωρύον-

ταν μαζί με τους άλλους: «Σταύρωσον Αυτόν, σταύρωσον Αυτόν,»

αναγνώριζαν τώρα τη δυστυχία που τους βρήκε και με την ίδια προ-

θυμία θα ήθελαν να φωνάξουν: «Απόδωσέ μας τον Ιησού!» αν μόνο

βρίσκονταν ακόμη στη ζωή.

΄Οταν ο λαός έμαθε ότι ο Ιησούς θανατώθηκε από τους ιερείς,

άρχισαν να ρωτούν για το θάνατό Του. Οι λεπτομέρειες της δίκης

Του κρατήθηκαν όσο το δυνατό μυστικές, αλλά στο διάστημα που

Εκείνος βρίσκονταν στον τάφο, το όνομά Του ήταν σε χιλιάδες

χείλη και τα νέα της σκηνοθετημένης δίκης Του και της απανθρω-

πιάς των ιερέων και αρχηγών του λαού κυκλοφορούσαν παντού.

Διανοούμενοι άνθρωποι κάλεσαν τους ιερείς και τους αρχηγούς να

εξηγήσουν τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης που αφορούσαν

το Μεσσία. Ενώ αυτοί προσπαθούσαν να απαντήσουν εφευρίσκον-

τας ψέματα, γίνονταν παράφρονες. Δεν μπορούσαν να εξηγήσουν[749]

τις προφητείες που έδειχναν τα πάθη και το θάνατο του Χριστού

και πολλοί ερευνητές πείστηκαν ότι οι γραφικές προφητείες είχαν

εκπληρωθεί.

Οι ιερείς γεύονταν ήδη την πικρία της εκδίκησης που τη φαν-

τάζονταν τόσο γλυκιά. ΄Ηξεραν ότι αντιμετώπιζαν την αυστηρή ε-

πίκριση του λαού. ΄Ηξεραν ότι εκείνουςπου είχαν επηρεάσει κατά

του Ιησού είχαν κυριευθεί τώρα από φρίκη για το επαίσχυντο έργο

τους. Οι ιερείς μάταια προσπάθησαν να πιστέψουν ότι ο Χριστός

ήταν απατεώνας. Μερικοί από αυτούς είχαν σταθεί δίπλα στον τάφο

του Λαζάρου και είχαν δει το νεκρό να επανέρχεται στη ζωή. ΄Ε-

τρεμαν από φόβο μήπως και ο Χριστός αναστηθεί τώρα από τον

τάφο και παρουσιαστεί πάλι μπροστά τους. Τον είχαν ακούσει να

δηλώνει ότι είχε τη δύναμη να καταθέσει τη ζωή Του και να την

πάρει πάλι πίσω. Θυμήθηκαν ότι είχε πει: «Χαλάσατε τον ναόν το-

ύτον, και δια τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν.» (Ιωάν. 2:19.) Από

τον Ιούδα είχαν πληροφορηθεί τα λόγια που ο Χριστός είπε στους

μαθητές Του κατά το τελευταίο τους ταξίδι στην Ιερουσαλήμ: «Ι-

δού, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει

παραδοθή εις τους αρχιερείς και γραμματείς, και θέλουσι καταδι-

κάσει Αυτόν εις θάνατον και θέλουσι παραδώσει Αυτόν εις τα έθνη

δια να εμπαίξωσι και μαστιγώσωσι και σταυρώσωσι και τη τρίτη
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ημέρα θέλει αναστηθή.» (Ματθ. 20:18,19.) ΄Οταν άκουσαν αυτά τα

λόγια, τα είχαν περιγελάσει και τα είχαν ειρωνευθεί. Τώρα όμως

θυμήθηκαν ότι οι προφητείες του Χριστού είχαν εκπληρωθεί όλε-

ςμέχρι στιγμής. Είχε πει ότι την τρίτη μέρα θα ανασταίνονταν και

ποιός μπορούσε να τους πείσει ότι δεν θα συνέβαινε και αυτό· Επι-

θυμούσαν να αποβάλουν αυτές τις σκέψεις από το νου τους αλλά

δεν το κατόρθωναν. ΄Οπως ο πατέρας τους ο διάβολος, έτσι και

αυτοί πίστευαν και έφριτταν.

Τώρα που η φρενίτιδα της έξαψης είχε κοπάσει, η εικόνα του

Χριστού κυρίεψε και πάλι τη σκέψη τους. Τον έφερναν στον νου

τους καθώς στεκόταν γαλήνιος και αδιαμαρτύρητος μπροστά στους

εχθρούς Του, υποφέροντας χωρίς ούτε ένα γογγυσμό για τους

χλευασμούς και την κακομεταχείριση που έλαχε. ΄Ολα τα πεπραγ-

μένα της δίκης και της σταύρωσης ξαναήρθαν στη μνήμη τους με

την ακαταμάχητη πεποίθηση ότι Αυτός ήταν ο Υιός του Θεού. ΄Ε-

νοιωθαν ότι κάθε στιγμή θα μπορούσε να σταθεί μπροστά τους, ο

κατηγορούμενος να γίνει κατήγορος, ο καταδικα σμένος να δικάσει, [750]

ο σκοτωμένος να απαιτήσει δικαιοσύνη με το θάνατο των δημίων

Του.

Δεν έβρισκαν ησυχία εκείνο το Σάββατο. Αν και δεν ήθελαν να

διαβούν το κατώφλι ενός Εθνικού από φόβο μη μολυνθούν, συγ-

κρότησαν όμως συμβούλιο για να συσκεφθούν σχετικά με το σώμα

του Χριστού. Ο θάνατος και ο τάφος έπρεπε να κρατήσουν για πάν-

τα Εκείνον που είχαν σταυρώσει. «Συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι

Φαρισαίοι πρός τον Πιλάτον, λέγοντες, Κύριε, ενεθυμήθημεν, ότι

εκείνος ο πλάνος είπεν έτι ζών, Μετά τρείς ημέρας θέλω αναστηθεί

πρόσταξον λοιπόν να ασφαλισθή ο τάφος έως της τρίτης ημέρας,

μήποτε οι μαθηταί Αυτού ελθόντες δια νυκτός κλέψωσιν Αυτόν,

και είπωσι πρός τον λαόν, Ανέστη εκ νεκρών και θέλει είσθαι η

εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης. Είπε δε πρός αυτούς ο Πι-

λάτος, ΄Εχετε φύλακας υπάγετε, ασφαλίσατε καθώς εξεύρετε.»

Οι ιερείς έδωσαν οδηγίες πως να ασφαλιστεί ο τάφος. Μια με-

γάλη πέτρα είχε τοποθετηθεί φράζοντας το στόμιο Μπροστά από

αυτή την πέτρα πέρασαν σχοινιά που στερεώθηκαν στο γρανίτη και

τα σφράγισαν με τη ρωμαϊκή σφραγίδα. Η πέτρα δεν μπορούσε να

μετακινηθεί χωρίς να σπάσει η σφραγίδα. Μια φρουρά από εκατό

στρατιώτες παρατάχθηκε τότε γύρω από τον τάφο για να εμπο-

δίσουν κάθε τυχόν παραβίαση. Οι ιερείς έκαναν ότι μπορούσαν για
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να κρατήσουν το σώμα του Χριστού εκεί όπου το είχαν βάλει. Ε-

ίχαν ασφαλίσει τον τάφο Του με τέτοια σιγουριά, σαν να επρόκειτο

να μείνει για πάντα εκεί.

Αυτό σχεδίασαν οι ανίσχυροι άνθρωποι του συμβουλίου. Ελάχι-

στα σκέφτηκαν πόσο ανώφελες ήταν οι προσπάθειές τους. Με την

πράξη τους όμως δοξάστηκε ο Θεός. Οι ίδιες οι προσπάθειές τους

ώστε να εμποδίσουν την ανάσταση του Χριστού έγιναν τα πιο πει-

στικά τεκμήρια για την απόδειξή της. ΄Οσο μεγαλύτερος ήταν ο

αριθμός των στρατιωτών που τοποθετήθηκε γύρω από τον τάφο,

τόσο εκτενέστερη θα ήταν η μαρτυρία ότι είχε αναστηθεί. Εκατον-

τάδες χρόνια πριν από το θάνατο του Χριστού, το ΄Αγιο Πνεύμα

είχε δηλώσει μέσω του ψαλμωδού: «Δια τι εφρύαξαν τα έθνη, και

οι λαοί εμελέτησαν μάταια· Παρεστάθησαν οι βασιλείς της γής και

οι άρχοντες συνήχθησαν ομού, κατά του Κυρίου, και κατά του

Χριστού Αυτού.Ο καθήμενος εν ουρανοίς θέλει γελάσει ο Κύριος

θέλει εκμυκτηρίσει αυτούς.» (Ψαλμ. 2:1-4.) Οι ρωμαίοι Φρουροί και

τα ρωμαϊκά όπλα ήταν ανίσχυρα να κρατήσουν τον Κύριο της ζωής

μέσα στον τάφο. Η ώρα της απελευθέρωσής Του πλησίαζε.[751]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 28:1-4, 11-15.

Η νύχτα της πρώτης ημέρας της εβδομάδας πλησίαζε σιγάσιγά

να τελειώσει. Η πιο σκοτεινή ώρα, ακριβώς πριν από τα χαράμα-

τα είχε φτάσει. Ο Χριστός βρίσκονταν ακόμη φυλακισμένος στον

περιορισμένο τάφο Του. Η μεγάλη πέτρα στην είσοδο ήταν στη

θέση της, η ρωμαϊκή σφραγίδα ανέγγιχτη και οι Ρωμαίοι φρουροί

φύλαγαν τη σκοπιά τους. Αλλά υπήρχαν επίσης και αόρατοι σκοποί.

Στρατεύματα πονηρών αγγέλων είχαν συγκεντρωθεί παντού στην

γύρω περιοχή. Αν ήταν δυνατό, ο άρχοντας του σκότους μαζί με τα

στασιαστικά στρατεύματά του θα είχε κρατήσει για πάντα σφρα-

γισμένο το μνήμα που φύλαγε μέσα του τον Υιό του Θεού. Αλλά

μια ουράνια στρατιά περικύκλωσε τον τάφο. ΄Αγγελοι «υπερέχον-

τες εις δύναμιν» φύλαγαν τον τάφο περιμένοντας να υποδεχτούν

τον Αρχηγό της ζωής.

«Και ιδού, έγεινε σεισμός μέγας διότι άγγελος Κυρίου καταβάς

εξ ουρανού,» περιβεβλημένος με την πανοπλία του Θεού, είχε κατα-

φτάσει από τις ουράνιες αυλές. Αστραφτερές ακτίνες της δόξας του

Θεού προπορεύονταν και φώτιζαν το δρόμο του. «΄Ητο δε η όψις

αυτού ως αστραπή, και το ένδυμα αυτού λευκόν ως χιών. Και από

του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες, και έγειναν ως νεκροί.»

«Που είναι, ιερείς και άρχοντες, την ώρα αυτή η δύναμη της

Φρουράς σας·» Γενναίοι στρατιώτες που δεν είχαν φοβηθεί ποτέ

την ανθρώπινη δύναμη, μοιάζουν τώρα με δεσμώτες δίχως σπαθί

ή δόρυ. Η όψη που αντίκρισαν δεν ήταν όψη θνητού πολεμιστή.

΄Ηταν η όψη του ισχυρότερου μέλους της στρατιάς του Κυρίου. Ο

αγγελιοφόρος αυτός ήταν εκείνος που πήρε τη θέση που ξέπεσε ο

Σατανάς. ΄Ηταν ο ίδιος που στους λόφους της Βηθλεέμ είχε εξαγγε-

ίλει τη γέννηση του Χριστού. Τώρα η Γή έτρεμε στην προσέγγισή

του, τα στρατεύματα του σκότους διαλύθηκαν και ενώ κυλούσε την

πέτρα, ο Ουρανός φάνηκε να πλησιάζει στη Γή Οι στρατιώτες τον [752]

είδαν να μετακινεί το λίθο σαν να ήταν χαλικάκι και τον άκουσαν

να φωνάζει: «Υιέ του Θεού, έλα έξω ο Πατέρας Σου Σε καλεί.»
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Είδαν τον Ιησού να βγαίνει από το μνήμα και Τον άκουσαν να δη-

λώνει μπροστά στον ανοιχτό τάφο: «Εγώ είμαι η Ανάστασις και η

Ζωή.» Καθώς έβγαινε από τον τάφο με μεγαλοπρέπεια και δόξα, η

αγγελική στρατιά υποκλίθηκε βαθιά λατρεύοντας το Λυτρωτή και

Τον υποδέχθηκε με ύμνους δοξολογίας.

΄Ενας σεισμός επεσήμανε την ώρα που ο Χριστός κατέθεσε τη

ζωή Του και πάλι σεισμός πιστοποίησε τη στιγμή που την έλαβε

πίσω θριαμβευτικά. Εκείνος που νίκησε το θάνατο και τον τάφο,

βγήκε από το μνήμα νικητής μέσα στη δόνηση της Γής, στη λάμψη

της αστραπής και στο βρυχηθμό της βροντής. ΄Οταν θα έρθει για

δεύτερη φορά στη Γή, θα κουνήσει «ουχί μόνον την γήν, αλλά και

τον ουρανόν.» (Εβρ. 12:25.) «Η γή θέλει κλονισθή εδώ και εκεί ως

ο μεθύων, και θέλει μετακινηθή ως καλύβη.» «Οι ουρανοί θέλουσι

περιτυλιχθή ως βιβλίον » (Ης. 24:20, 34:4.) «Τα στοιχεία πυρα-

κτούμενα θέλουσι διαλυθή, και η γή και τα εν αυτή έργα θέλουσι

κατακαή.» (Β’, Πέτρ. 3:10.) «Αλλ” ο Κύριος θέλει είσθαι το κα-
ταφύγιον του λαού Αυτού, και η ισχύς των υιών Ισραήλ.» (Ιωήλ

3:16.)

Την ώρα του θανάτου του Ιησού οι στρατιώτες είχαν δει τη

Γή να βυθίζεται στο σκοτάδι μέρα μεσημέρι. Στην ανάστασή Του

όμως είδαν τη λαμπρότητα των αγγέλων να φωτίζει τη νύχτα και

άκουσαν τους κατοίκους του Ουρανού να ψάλλουν με μεγάλη χαρά

και θρίαμβο: «Νίκησες το Σατανά και τις δυνάμεις του σκότους!»

«Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη!»

Ο Χριστός βγήκε δοξασμένος από τον τάφο κάτω από τα βλέμ-

ματα της ρωμαϊκής φρουράς. Τα μάτια των στρατιωτών προσηλώθη-

καν στο πρόσωπο Εκείνου που τόσο πρόσφατα είχαν χλευάσει και

περιγελάσει. Σε εκείνη την δοξασμένη ΄Υπαρξη αναγνώρισαν τον

δέσμιο, που είχαν δει στο πραιτόριο, Εκείνον που Του είχαν πλέξει

το ακάνθινο στεφάνι. Αυτός ήταν που στέκονταν με το σώμα αυ-

λακωμένο από το σκληρό μαστίγωμα χωρίς να προβάλλει καμιά

αντίσταση μπροστά στον Πιλάτο και στον Ηρώδη. Αυτός ήταν που

είχε καρφωθεί στο σταυρό και για τον οποίο οι ιερείς και οι άρχον-

τες κουνούσαν το κεφάλιγεμάτοι ικανοποίηση, λέγοντας: «΄Αλλους

έσωσεν Εαυτόν δεν δύναται να σώση» (Ματθ. 27:42.) Αυτός ήταν

που είχε τεθεί στον καινούργιο τάφο του Ιωσήφ. Το πρόσταγμα

του Ουρανού είχε απελευθερώσει τον αιχμάλωτο. Αν ολόκληροι
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σωροί από βουνά πλάκωναν τον τάφο Του, δεν θα μπορούσαν να

Τον εμποδίσουν να βγει έξω από αυτόν. [753]

Στη θέα των αγγέλων και του ένδοξου Σωτήρα οι ρωμαίοι φρου-

ροί έπεσαν σαν νεκροί. ΄Οταν η ουράνια ακολουθία χάθηκε από τα

μάτια τους, σηκώθηκαν και έτρεξαν με όση ταχύτητα είχαν να προς

την πύλη του κήπου. Σκοντάφτοντας σαν μεθυσμένοι όρμησαν προς

την πόλη, λέγοντας σε όσους συναντούσαν τα θαυμάσια νέα. Κα-

τευθύνονταν προς τον Πιλάτο, αλλά τα νέα είχαν φθάσει στις ιου-

δαϊκές αρχές και οι ιερείς και οι άρχοντες τους κάλεσαν να εμφανι-

στούν πρώτα σε αυτούς. Οι στρατιώτες παρουσίαζαν ένα παράξενο

θέαμα. Τρέμοντας από το φόβο, με ωχράπρόσωπα, μετέδωσαν τη

μαρτυρία της ανάστασης του Χριστού. Οι στρατιώτες είπαν όλα

όσα είδαν με λεπτομέρειες. Δεν είχαν καιρό ούτε να σκεφτούν ο-

ύτε να παραλλάξουν την αλήθεια. Εκφραζόμενοι με δυσκολία είπαν:

«Αυτός που σταυρώθηκε ήταν ο Υιός του Θεού. Ακούσαμε έναν

άγγελο να Τον αποκαλεί Μεγαλειότητα του Ουρανού και Βασιλιά

της Δόξας.»

Τα πρόσωπα των ιερέων έγιναν σαν πρόσωπα νεκρών. Ο Κα-

ϊάφας δοκίμασε να μιλήσει. Τα χείλη του κινήθηκαν αλλά δεν πρόφε-

ρε λέξη. Οι στρατιώτες ήταν έτοιμοι να φύγουν από την αίθουσα

του συμβουλίου, όταν μια φωνή τους σταμάτησε. Ο Καϊάφας επι-

τέλους είχε βρει τη λαλιά του. Ο Καϊάφαςείπε «Περιμένετε, περι-

μένετε. Μην πείτε τίποτε από ότι είδατε.»

Τους συνέστησαν τότε να μεταδώσουν μία διαστρεβλωμένη ε-

ίδηση. Οι ιερείς είπαν: «Είπατε, ΄Οτι οι μαθηταί Αυτού ελθόντες

δια νυκτός έκλεψαν Αυτόν, ενώ ημείς εκοιμώμεθα.» Εδώ οι ιερε-

ίς είχαν βγει από τα όρια. Πως μπορούσαν οι στρατιώτες να πουν

ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα ενώ αυτοί κοιμόντουσαν· Αν κοι-

μόντουσαν, τότε πως ήξεραν τι είχε συμβεί· Αν οι μαθητές είχαν

αποδειχτεί ένοχοι για την κλοπή του σώματος του Χριστού, δεν

θα έπρεπε πρώτοι οι ιερείς να τους καταδικάσουν· Αν οι φρουροί

είχαν αποκοιμηθεί στον τάφο, οι ιερείς δεν θα ήταν οι πρώτοι που

θα τους κατηγορούσαν στον Πιλάτο·

Οι στρατιώτες τρομοκρατήθηκαν στη σκέψη να στρέψουν ε-

πάνω τους την κατηγορία ότι είχαν αποκοιμηθεί την ώρα του κα-

θήκοντος. Η παράβαση αυτή τιμωρούταν με θάνατο. Θα έδιναν ψευ-

δή μαρτυρία,εξαπατώντας το λαό και εκθέτοντας τη ζωή τους σε

κίνδυνο· Δεν ήταν αυτοί που είχαν φρουρήσει τον τάφο, ξενυχτών-
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τας καθόλη την διάρκεια της βάρδιας· Πως μπορούσαν να αντιμετω-

πίσουν τη δίκη έστω και χάρη των χρημάτων, αν στρεψοδικούσαν

εκθέτοντας τον εαυτό τους·[754]

Για να αποσιωπήσουν αυτή τη μαρτυρία που έτρεμαν, οι ιερείς

εγγυήθηκαν την ασφάλεια της φρουράς, λέγοντας ότι ούτε ο Πι-

λάτος ούτε οι ίδιοι θα ήθελαν να κυκλοφορήσει μια τέτοια είδηση.

Οι ρωμαίοι στρατιώτες πούλησαν την ακεραιότητά τους στους Ιου-

δαίους για το χρήμα. Είχαν έρθει στους ιερείς εξουσιοδοτημένοι με

μια καταπληκτική αληθινή είδηση. ΄Εφευγαν φορτωμένοι με χρήματα

και με μια ψεύτικη διάδοση που έβαλαν στο στόμα τους οι ιερείς.

Στο μεταξύ η είδηση της ανάστασης του Χριστού είχε φθάσει

στον Πιλάτο. Αν και ο Πιλάτος ήταν υπεύθυνος που παρέδωσε το

Χριστό να θανατωθεί, είχε παραμείνει σχετικά αδιάφορος. Αν και

παρά τη θέλησή του και με κάποιο αίσθημα οίκτου είχε καταδι-

κάσει το Σωτήρα, μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως δεν είχε αισθαν-

θεί πραγματική μεταμέλεια Τρομοκρατημένος τώρα κλείστηκε στο

σπίτι του, αποφασισμένος να μην δει κανέναν. Οι ιερείς όμως κα-

τόρθωσαν να παρουσιαστούν μπροστά του, διηγήθηκαν την ιστορία

που σκηνοθέτησαν και του ζήτησαν να παραβλέψει την αμέλεια του

καθήκοντος της φρουράς. Πριν να συγκαταθέσει σε αυτό, ο ίδιος

ο ηγεμόνας ανέκρινε μόνος τη φρουρά. Οι φρουροί, φοβούμενοι

για την ασφάλειά τους, δεν τόλμησαν να αποκρύψουν τίποτε και ο

Πιλάτος απέσπασε από αυτούς την ακριβή αναφορά των όσων συ-

νέβησαν. Δεν έδωσε συνέχεια σε αυτό το ζήτημα, αλλά από τότε

έχασε εντελώς τη γαλήνη του.

΄Οταν ο Ιησούς οδηγήθηκε στον τάφο, ο Σατανάς θριάμβευε.

Τόλμησε να πιστέψει ότι ο Σωτήρας δεν θα επανέρχονταν στη ζωή.

Διεκδίκησε το σώμα του Κυρίου και έθεσε τη φρουρά του γύρω

από το μνημείο, προσπαθώντας να κρατήσει το Χριστό αιχμάλωτο.

΄Ενοιωσε πικρόχολο θυμό όταν οι άγγελοί του διαλύθηκαν στην

προσέγγιση του ουρανίου αγγελιοφόρου. ΄Οταν είδε να εξέρχεται

ο Χριστός θριαμβευτής, ήξερε πια ότι η βασιλεία του θα έπαιρνε

τέλος και ότι ο ίδιος θα κατέληγεοριστικά στο θάνατο.

Οι ιερείς, θανατώνοντας το Χριστό, είχαν γίνει όργανα του Σα-

τανά. Τώρα βρίσκονταν στη διάθεσή του. Είχαν μπλεχτεί σε μια

παγίδα από όπου δεν μπορούσαν να ξεφύγουν παρά μόνο συνε-

χίζοντας τον πόλεμο εναντίον του Χριστού. ΄Οταν άκουσαν τα νέα

της ανάστασής Του, φοβήθηκαν την οργή του λαού. Αισθάνθηκαν
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ότι η ζωή τους είχε εκτεθεί σε κίνδυνο. Η μόνη ελπίδα που τους

απέμεινε ήταν να αποδείξουν ότι ο Χριστός ήταν απατεώνας και

να αρνηθούν ότι είχε αναστηθεί. Δωροδόκησαν τους στρατιώτες

και εξασφάλισαν τη σιωπή του Πιλάτου. Διέδωσαν παντού ψευδείς [755]

ειδήσεις σε κοντινά και μακρινά μέρη. Υπήρχαν όμως και μάρτυ-

ρες τους οποίους δεν μπορούσαν να κατασιγάσουν. Πολλοί είχαν

πληροφορηθεί από τα λεγάμενα των στρατιωτών για την ανάσταση

του Χριστού. Μερικοί από τους νεκρούς που είχαν αναστηθεί μαζί

με το Χριστό, παρουσιάστηκαν σε πολλούς και δήλωναν ότι Αυτός

είχε αναστηθεί. Στους ιερείς μίλησαν άτομα που είχαν δειαυτούς

αναστημένους και είχαν ακούσει τη μαρτυρία τους. Οι ιερείς και οι

άρχοντες ζούσαν σε διαρκή φόβο, μήπως περπατώντας στο δρόμο

ή ακόμη και μέσα στα σπίτια τους, μπορούσαν να βρεθούν πρόσω-

πο προς πρόσωπο με το Χριστό. Δεν έβρισκαν ασφάλεια πουθενά.

Σύρτες και αμπάρες δεν μπορούσαν να τους προστατεύσουν από

την παρουσία του Υιού του Θεού. Μέρα-νύχτα εκείνη η τρομερή

σκηνή του πραιτορίου που ωρύονταν: «Το αίμα Αυτού ας ήναι εφ”
ημάς και επί τα τέκνα ημών» (Ματθ. 27:25,) παρουσιάζονταν μπρο-

στά τους. Ποτέ πια η ανάμνηση της σκηνής εκείνης δεν επρόκειτο

να σβήσει από τη μνήμη τους. Ποτέ πια δεν θα έβρισκαν στο προ-

σκεφάλι τους γαλήνιο ύπνο

΄Οταν η φωνή του ισχυρού αγγέλου ακούστηκε στον τάφο του

Χριστού να λέει: «Ο Πατέρας Σε καλεί, ο Σωτήρας βγήκε από

τον τάφο με τη ζωή που έκλεινε μέσα Του.» Τώρα αποδείχθηκε η

αληθοφάνεια των λόγων Του: «Εγώ βάλλω την ψυχήν Μου δια να

λάβω αυτήν πάλιν. . . . Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν, και εξουσίαν

έχω πάλιν να λάβω αυτήν.» «Χαλάσατε τον ναόν τούτον, και δια

τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν.» (Ιωάν. 10:17, 18, 2:19.)

Πάνω από τον ανοιγμένο τάφο του Ιωσήφ, ο Χριστός διακήρυξε

θριαμβευτικά: «Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή.» Αυτά τα λόγια

μόνο η Θεότητα μπορούσε να τα προφέρει. ΄Ολες οι δημιουργημένες

υπάρξεις ζουν με το θέλημα και τη δύναμη του Θεού. Ως δέκτες

της ζωής του Θεού εξαρτώνται από αυτή. Από τα ανώτερα σερα-

φείμ μέχρι τις πιο ταπεινές ζωντανές υπάρξεις, όλα τροφοδοτούνται

από την πηγή της ζωής. Μόνο Εκείνος που είναι ένα με το Θεό

μπορούσε να πει για τη ζωή: «Εξουσίαν έχω να βάλλω αυτήν και

εξουσίαν έχω να λάβω αυτήν πάλιν.» Η θεότητά Του χορηγούσε

στο Χριστό τη δύναμη να σπάσει τα δεσμά του θανάτου.
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Ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών, «απαρχή των κεκοιμη-

μένων.» Αυτός ήταν το αντίτυπο του κινητού δράγματος και η α-

νάστασή Του έγινε ακριβώς την ημέρα που οι Ιουδαίοι παρουσίαζαν

το κινητό δράγμα στον Κύριο. Πάνω από χίλια χρόνια είχε τηρη-

θεί η συμβολική αυτή τελετή. Από τα καλλιεργημένα χωράφια τους

συγκέντρωναν τα πρώτα ώριμα στάχυα, και όταν πήγαιναν στην[756]

Ιερουσαλήμ για το Πάσχα, κινούσαν το δράγμα των απαρχών σαν

ευχαριστήρια προσφορά ενώπιον του Κυρίου. Μόνο μετά από την

προσφορά αυτή μπορούσε να μπει δρεπάνι στα στάχυα και να δε-

θούν σε δεμάτια. Το δράγμα που αφιερώνονταν στο Θεό αντιπρο-

σώπευε τη συγκομιδή. ΄Ετσι ο Χριστός, η απαρχή, αντιπροσώπευε

τη μεγάλη πνευματική συγκομιδή που θα συγκεντρωθεί για τη βα-

σιλεία του Θεού. Η ανάστασή Του είναι ο τύπος και η υπόσχεση

της ανάστασης όλων των κοιμωμένων δικαίων. «Διότι εάν πιστε-

ύωμεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους

κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μετ” Αυτού.» (Α Θες 4:14.)
΄Οταν ο Χριστός αναστήθηκε έφερε μαζί Του πλήθος αιχμα-

λώτων από τον τάφο. Ο σεισμός που επακολούθησε το θάνατό

Του είχε κάνει ρωγμές στα μνημεία τους. ΄Οταν Αυτός αναστήθηκε,

βγήκαν και εκείνοι μαζί Του. ΄Ηταν αυτοί που είχαν συνεργαστεί με

το Θεό και οι οποίοι είχαν δώσει τη μαρτυρία τους για την αλήθεια

με τίμημα την ζωής τους. Τώρα θα γίνονταν μάρτυρες Εκείνου ο

οποίος τους είχε επαναφέρει στη ζωή.

Στο διάστημα της διακονίας Του ο Χριστός είχε αναστήσει νε-

κρούς. Είχε αναστήσει το γιο της χήρας της Ναΐν, την κόρη του

Ιαείρου και το Λάζαρο. Αλλά αυτοί δεν περιβλήθηκαν την αθανασία.

Μετά την ανάστασή τους ήταν και πάλι υποκείμενοι στο θάνατο.

Εκείνοι που βγήκαν από τον τάφο με την ανάσταση του Χριστο-

ύ αναστήθηκαν για την αιώνια ζωή. Αναλήφθηκαν μαζί Του σαν

τρόπαια της νίκης Του κατά του θανάτου και του τάφου. Ο Χριστός

είπε: «Αυτοίδεν είναι πλέον αιχμάλωτοι του Σατανά. Τους έχω ε-

ξαγοράσει. Τους έφερα από τον τάφο σαν απαρχές της εξουσίας

Μου για να είναι και αυτοί όπου είμαι Εγώ και να μη γευτούν πια

το θάνατο ή να ξαναυποστούν τη λύπη.»

Αυτοί μπήκαν στην πόλη και παρουσιάστηκαν σε πολλούς δη-

λώνοντας: «Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και εμείς

αναστηθήκαμε μαζί Του.» Με αυτό τον τρόπο απαθανατίσθηκε η

ιερή αλήθεια της ανάστασης. Οι αναστηθέντες άγιοι επιβεβαίωναν
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την αλήθεια των λόγων: «Οι νεκροί Σου θέλουσι ζήσει, μετά του

νεκρού σώματός Μου θέλουσιν αναστηθή.» Η ανάστασή τους α-

πεικόνιζε την εκπλήρωση της ακόλουθης προφητείας: «Εξεγέρθητε

και ψάλλετε, σεις οι κατοικούντες εν τω χώματι διότι ως η δρόσος

σου είναι η δρόσος των χόρτων, και η γή θέλει εκρίψει τους νεκρούς

» (Ης. 26:19.) [757]

Για τον πιστό, ο Χριστός είναι η ανάσταση και η ζωή. Η ζωή

που είχε χαθεί εξαιτίας της αμαρτίας αποκαθίσταται με το Σωτήρα

μας επειδή Αυτός έχει τη ζωή μέσα Του και μέσω αυτής, μπορεί να

δίνει ζωή σε όποιον θέλει. ΄Εχει το δικαίωμα να χορηγεί αθανασία.

Τη ζωή που κατέθεσε κατά την ενανθρώπισή Του την παίρνει πάλι

και την προσφέρει στην ανθρωπότητα. «Εγώ ήλθα,» είπε, «δια να

έχωσι ζωήν, και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία » «΄Οστις όμως πίη

εκ του ύδατος το οποίον Εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει

διψήσει εις τον αιώνα αλλά το ύδωρ το οποίον Εγώ θέλω δώσει

εις αυτόν, θέλει γίνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν

αιώνιον.» «΄Οστις τρώγει την σάρκα Μου, και πίνει το αίμα Μου,

έχει ζωήν αιώνιον, και Εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη

ημέρα.» (Ιωάν. 10:10, 4:14, 6:54.)

Για τον πιστό, ο θάνατος δεν έχει μεγάλη σημασία. Ο Χριστός

αναφέρεται σε αυτόν σαν κάτι που διαρκεί λίγες στιγμές. «Εάν τις

φυλάξη τον λόγον Μου, θάνατον δεν θέλει ιδεί εις τον αιώνα. .

. . Δεν θέλει γευθή θάνατον εις τον αιώνα.» Για το Χριστιανό ο

θάνατος είναι ένας ύπνος, μια σιωπηλή και σκοτεινή στιγμή. «Η

ζωή σας είναι κεκρυμμένη μετά του Χριστού εν τω Θεώ. ΄Οταν ο

Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθή, τότε και σείς μετ” Αυτού θέλετε
φανερωθή εν δόξη.» (Ιωάν. 8:51, 52, Κολ. 3:4.)

Η φωνή που φώναξε πάνω στο σταυρό «Τετέλεσται,» ακούστη-

κε από τους νεκρούς. Διαπέρασε τους τοίχους των τάφων και κάλε-

σε τους κοιμωμένους να εγερθούν. Το ίδιο θα γίνει και όταν η φωνή

του Χριστού θα ακουστεί από τον Ουρανό. Εκείνη η φωνή θα διεισ-

δύσει στα μνήματα και θα ανοίξει τους τάφους και «οι κοιμηθέν-

τες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθεί.» Στην ανάσταση του Χριστού

λίγοι τάφοι ανοίχτηκαν, αλλά στη δευτέρα παρουσία Του όλοι οι

πολύτιμοι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή Του και θα εξέλθουν για

να ζήσουν την ένδοξη και αιώνια ζωή. Η ίδια δύναμη που ανέστησε

το Χριστό, θα αναστήσει και την εκκλησία Του και θα δοξάσει

μαζί Του πάνω από όλες τις εξουσίες, πάνω από κάθε όνομα το
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οποίο ονομάζεται όχι μόνο στον παρόντα κόσμο, αλλά επίσης και

στο μέλλοντα.[758]



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 82—«ΤΙ ΚΛΑΙΕΙΣ·»

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ 28:1, 5-8,

Μάρκ. 16:1-8, Λουκ. 24:1-12, Ιωάν. 20:1-18.

Οι γυναίκες που είχαν σταθεί πλάι στο σταυρό του Χριστο-

ύ περίμεναν ανυπόμονα να περάσουν οι ώρες του Σαββάτου. Την

πρώτη μέρα της εβδομάδας, ξεκίνησαν πολύ νωρίς για τον τάφο,

φέρνοντας μαζί τους πολύτιμα αρώματα για να αλείψουν το σώμα

του Σωτήρα. Η ανάστασή Του δεν τους πέρασε καθόλου από το

νου. Ο ήλιος της ελπίδας είχε σβήσει και η σκοτεινή νύχτα είχε

απλωθεί στις καρδιές τους. Καθώς βάδιζαν, εξιστορούσαν τα ευ-

σπλαχνικά έργα του Σωτήρα και τα παρήγορα λόγια Του. Αλλά δεν

θυμήθηκαν καθόλου τα λόγια, «Πάλιν όμως θέλω σας ιδεί » (Ιωάν.

16:22.)

Αγνοώντας τι συνέβαινε εκείνη ακριβώς την ώρα. πλησίαζαν

στον κήπο διερωτώμενες ενώ βάδιζαν: «Τις θέλει αποκυλίσει εις

ημάς τον λίθον εκ της θύρας του μνημείου·» ΄Ηξεραν ότι δεν μπο-

ρούσαν να σπρώξουν την πέτρα, αλλά συνέχισαν το δρόμο τους.

Ξαφνικά οι ουρανοί φωτίστηκαν με μια δόξα που δεν προέρχονταν

από τον ανατέλλοντα ΄Ηλιο. Η Γή έτρεμε. Είδαν ότι η μεγάλη πέτρα

είχε κυλίσει από τον τόπο της. Ο τάφος ήταν άδειος.

Οι γυναίκες δεν είχαν έρθει όλες από την ίδια κατεύθυνση.

Η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν η πρώτη που έφθασε στο μνήμα και

μόλις είδε ότι η πέτρα είχε μετακινηθεί, έτρεξε να το πει στους

μαθητές. Στο μεταξύ έφθασαν και οι άλλες γυναίκες. ΄Ενα φώς

έλαμπε γύρω από τον τάφο, αλλά το σώμα του Χριστού δεν ήταν

εκεί. Παραμένοντας σε αυτό το μέρος, ξαφνικά διαπίστωσαν ότι δεν

ήταν μόνες. ΄Ενας νέος, ντυμένος με λαμπρά ρούχα κάθονταν δίπλα

στον τάφο. ΄Ηταν ο άγγελος που είχε κυλίσει την πέτρα. Είχε πάρει

ανθρώπινη μορφή για να μη τρομάξουν οι μαθήτριες του Ιησού.

Γύρω του όμως εξακολουθούσε να λάμπει το φώς της ουράνιας

δόξας και οι γυναίκες φοβήθηκαν. Γύρισαν να φύγουν, αλλά η φωνή

του αγγέλου τις έκανε να σταματήσουν. «Μη φοβείσθε σείς,» είπε, [759]

«διότι εξεύρω ότι Ιησούν τον εσταυρωμένον ζητείτε δεν είναι εδώ,

799
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διότι ανέστη, καθώς είπεν. ΄Ελθετε, ιδέτε τον τόπον όπου έκειτο ο

Κύριος και υπάγετε ταχέως, και είπατε πρός τους μαθητάς Αυτού,

ότι ανέστη εκ νεκρών.» Ξανακοίταξαν μέσα στον τάφο και άκουσαν

πάλι τη θαυμάσια είδηση. ΄Ενας άλλος άγγελος βρίσκονταν εκεί με

ανθρώπινη μορφή και είπε: «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών·

Δεν είναι εδώ, αλλ” ανέστη. Ενθυμήθητε πως ελάλησε πρός εσάς,
ενώ ήτο εν τη Γαλιλαία, λεγων, ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου

να παραδοθή εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών, και να σταυρωθή,

και την τρίτην ημέραν να αναστηθή.»

«Ανέστη! Ανέστη!» Οι γυναίκες επαναλάμβαναν τη λέξη α-

μέτρητες φορές. Δεν χρειάζονταν πια τα αρώματα. Ο Σωτήρας ζει,

δεν είναι νεκρός. Θυμούνται ότι μιλώντας για το θάνατό Του τους

είχε πει ότι θα ανασταίνονταν πάλι. Τι ημέρα είναι αυτή για τον

κόσμο! Οι γυναίκες έφυγαν γρήγορα από τον τάφο «μετά φόβου

και χαράς μεγάλης, έδραμον να απαγγείλωσι πρός τους μαθητάς

Αυτού.»

Η Μαρία δεν είχε ακούσει τα καλά νέα. Πήγε στον Πέτρο και

στον Ιωάννη με το θλιβερό μήνυμα: «Εσήκωσαν τον Κύριον εκ

του μνημείου, και δεν εξεύρομεν που έθεσαν Αυτόν.» Οι μαθητές

έτρεξαν στο μνήμα και το βρήκαν όπως είχε πει η Μαρία. Είδαν το

σάβανο και το σουδάριο, αλλά δεν βρήκαν τον Κύριό τους. Μόνο

αυτά μαρτυρούσαν ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί. Τα σάβανα δεν

είχαν πεταχτεί ακατάστατα σε μια γωνιά, αλλά είχαν προσεκτικά

διπλωθεί, το καθένα στη θέση του. Ο Ιωάννης «είδε και επίστευ-

σε.» Δεν είχε καταλάβει ακόμη τη Γραφή ότι ο Χριστός έπρεπε να

αναστηθεί εκ νεκρών, αλλά τώρα θυμήθηκε τα λόγια του Σωτήρα

που προφήτευαν την ανάστασή Του.

Ο ίδιος ο Χριστός είχε τακτοποιήσει εκείνα τα σάβανα τόσο

προσεκτικά. Φτάνοντας ο ισχυρός άγγελος στον τάφο, συνάντησε

έναν άλλον, ο οποίος με τους συντρόφους του φρουρούσε το σώμα

του Κυρίου. ΄Οταν ο νεοφερμένος από τον Ουρανό άγγελος κύλισε

την πέτρα, ο άλλος μπήκε στον τάφο και ελευθέρωσε το σώμα του

Ιησού από τα σάβανα. Το χέρι του Σωτήρα όμως ήταν εκείνο που

δίπλωσε το καθένα και το τοποθέτησε στη θέση του. Στα μάτια

Εκείνου που κατευθύνει με τον ίδιο τρόπο αστέρια και πολλοστη-

μόρια, τίποτε δεν θεωρείται ασήμαντο. Η τάξη και η τελειότητα

διαφαίνεται σε όλο το έργο Του.
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Η Μαρία ακολούθησε τον Ιωάννη και τον Πέτρο στον τάφο.

΄Οταν εκείνοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ, αυτή παρέμεινε εκεί. [760]

Καθώς αντίκριζε τον αδειανό τάφο, λύπη γέμισε την καρδιά της.

Κοιτάζοντας προσεκτικότερα, είδε δυο καθισμένους αγγέλους, τον

ένα προς τα πόδια και τον άλλο προς το κεφάλι εκεί όπου ο Χρι-

στός είχε τοποθετηθεί. «Και λέγουσι πρός αυτήν εκείνοι, Γύναι, τι

κλαίεις· Λέγει πρός αυτούς, Διότι εσήκωσαν τον Κύριόν μου, και

δεν εξεύρω που έθεσαν Αυτόν.»

Τότε απομακρύνθηκε ακόμη και από ους αγγέλους, σκεπτόμενη

ότι έπρεπε να βρει κάποιον που θα μπορούσε να της πει τι είχε γίνει

το σώμα του Ιησού. Μια άλλη φωνή της μίλησε: «Γύναι, τι κλαίεις·

τίνα ζητείς·» Με θαμπωμένα από τα δάκρυα μάτια, η Μαρία διέκρινε

μία ανθρώπινη μορφή και με τη σκέψη ότι είναι ο κηπουρός είπε:

«Κύριε, εάν εσύ εσήκωσας Αυτόν, ειπέ μοι που έθεσας Αυτόν και

εγώ θέλω σηκώσει Αυτόν.» Αν έκριναν ότι ο Ιησούς δεν άξιζε να

ενταφιαστεί στον τάφο εκείνου του πλουσίου, τότε αυτή η ίδια θα

έβρισκε έναν τόπο για Αυτόν. Υπήρχε ένας τάφος που είχε αδειάσει

με τη φωνή του Σωτήρα, ο τάφος όπου είχε ταφεί ο Λάζαρος. Δεν

μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει για τον ενταφιασμό του Σωτήρα

της· ΄Ενοιωθε ότι φροντίζοντας για το πολύτιμο σταυρωμένο σώμα

Του θα έβρισκε παρηγοριά στη θλίψη της.

Τότε όμως με τη δική Του γνώριμη φωνή, ο Ιησούς της είπε:

«Μαρία!» Τότε αυτή κατάλαβε ότι Εκείνος που της μίλησε δεν ήταν

κάποιος ξένος. Στρεφόμενη στο μέρος Του, είδε μπροστά της ζων-

τανό το Χριστό. Μέσα στη χαρά της ξέχασε ότι είχε σταυρωθεί.

Πετάχτηκε μπροστά Του με σκοπό να αγκαλιάσει τα πόδια Του και

είπε: «Ραββουνί!» Αλλά ο Χριστός ύψωσε το χέρι λέγοντας: «Μη

Μου άπτου διότι δεν ανέβην έτι πρός τον Πατέρα Μου αλλ” ύπαγε
πρός τους αδελφούς Μου, και ειπέ πρός αυτούς, Αναβαίνω πρός

τον Πατέρα Μου και Πατέρα σας, και Θεόν Μου και Θεόν σας.»

Η Μαρία ξεκίνησε να βρει τους μαθητές, φέρνοντας τα χαρούμενα

νέα

Ο Ιησούς αρνήθηκε να δεχτεί την προσκύνηση του λαού Του

μέχρι να επικυρωθεί η αποδοχή της θυσίας Του από τον Πατέρα. Α-

νέβηκε στις ουράνιες αυλές και από τον ίδιο το Θεό άκουσε την έγ-

κριση ότι η εξιλαστήρια θυσία Του για τις αμαρτίες των ανθρώπων

είχε εκπληρωθεί στην τελειότητα και όλοι πλέον μπορούσαν να κερ-

δίσουν την αιώνια ζωή με την αξία του αίματός Του. Ο Πατέρας
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επικύρωσε τη Διαθήκη που έγινε με το Χριστό και θα δεχόταν τους

μετανοημένους και υπάκουους ανθρώπους που θα τους αγαπούσε

ακριβώς όπως αγαπούσε τον Υιό Του. Ο Χριστός έπρεπε να συμ-

πληρώσει το έργο Του και να ολοκληρώσει την υπόσχεσή Του:[761]

«Θέλω καταστήσει άνθρωπον υπέρ χρυσίον καθαρόν μάλιστα άν-

θρωπον υπέρ το χρυσίον του Οφείρ.» (Ης. 13:12.) ΄Ολη η εξουσία

στον Ουρανό και στη Γή είχε δοθεί στον Αρχηγό της ζωής. Αυ-

τός επέστρεψε στους οπαδούς Του στον κόσμο της αμαρτίας για

να τους κάνει μετόχους της δύναμης και της δόξας Του.

Ενώ ο Σωτήρας βρίσκονταν στην παρουσία του Θεού, δεχόμε-

νος τα χαρίσματα για την εκκλησία Του, οι μαθητές σκέπτονταν

τον κενό τάφο Του, πενθώντας και θρηνώντας. Η ημέρα που ήταν

ημέρα ευφροσύνης για το πλήρωμα του Ουρανού, για τους μαθητές

ήταν ημέρα αβεβαιότητας, σύγχυσης και αμηχανίας. Η δυσπιστία

τους στη μαρτυρία των γυναικών έδειχνε τι κατάπτωση είχε υπο-

στεί η πίστη τους. Τα νέα της ανάστασης του Χριστού ήταν τόσο

διαφορετικά από αυτά που περίμεναν, ώστε δεν τολμούσαν να τα

πιστέψουν. ΄Ηταν σε τέτοιο σημείο ευχάριστα, ώστε απέκλειαν να

ήταν αληθινά. Είχαν ακούσει τόσα πολλά για τις διδασκαλίες και

τις λεγάμενες επιστημονικές θεωρίες των Σαδδουκαίων, ώστε μόνο

αοριστολογίες ήξεραν για την ανάσταση. Δεν είχαν ιδέα τι σήμαινε

η εκ νεκρών ανάσταση. Δεν ήταν σε θέση να συλλάβουν την έννοια

του σοβαρού αυτού θέματος.

Οι άγγελοι είχαν πει στις γυναίκες: «Υπάγετε, είπατε πρός τους

μαθητάς Αυτού, και πρός τον Πέτρον, ότι υπάγει πρότερον υμών

εις την Γαλιλαίαν εκεί θέλετε ιδεί Αυτόν, καθώς είπε πρός εσάς.»

Αυτοί οι άγγελοι ήταν μαζί με το Χριστό, οι φύλακες άγγελοί Του

καθόλη την επίγεια ζωή Του. Παρέστησαν μάρτυρες της δίκης και

της σταύρωσής Του. ΄Ακουσαν τα λόγια Του προς τους μαθητές

Του. Αυτό το απέδειξαν με την είδηση που έστελναν τώρα στους

μαθητές,μια είδηση η οποία θα έπρεπε να τους είχε πείσει για την

αλήθεια. Τέτοια λόγια μπορούσαν να προέλθουν μόνο από τους

αγγελιοφόρους του αναστημένου Σωτήρα.

«Είπατε πρός τους μαθητάς Αυτού, και πρός τον Πέτρο,» είπαν

οι άγγελοι. Από το θάνατο του Χριστού και μετά, ο Πέτρος βα-

σανίζονταν από τύψεις. Η από μέρους του επονείδιστη άρνηση του

Κυρίου του και το πονεμένο βλέμμα της αγάπης και αγωνίας του

Σωτήρα δεν έφευγαν από μπροστά του. Από όλους τους μαθητές



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 82—«ΤΙ ΚΛΑΙΕΙΣ·» 803

αυτός υπέφερε περισσότερο και έτσι σε αυτόν δόθηκε η διαβεβα-

ίωση ότι η μετάνοιά του είχε γίνει δεκτή και η αμαρτία του είχε

συγχωρηθεί. Αυτός μόνο αναφέρθηκε με το όνομα.

«Είπατε πρός τους μαθητάς Αυτού, και πρός τον Πέτρον ότι

υπάγει πρότερον υμών εις την Γαλιλαίαν εκεί θέλετε ιδεί Αυτόν.»

΄Ολοι οι μαθητές είχαν εγκαταλείψει τον Ιησού και η κλήση να [762]

πάνε να Τον συναντήσουν πάλι αφορούσε όλους. Δεν τους είχε

απορρίψει. ΄Οταν η Μαρία η Μαγδαληνή τους είπε ότι είχε δει τον

Κύριο, επανέλαβε την πρόσκληση για τη συνάντηση στη Γαλιλαία

Το μήνυμα τους δόθηκε και τρίτη φορά. Αφού είχε ανεβεί προς τον

Πατέρα, ο Χριστός παρουσιάστηκε στις άλλες γυναίκες λέγοντας:

«Χαίρετε. Και εκείναι προσελθούσαι, επίασαν τους πόδας Αυτού,

και προσεκύνησαν Αυτόν. Τότε λέγει πρός αυτάς ο Ιησούς, Μη

φοβείσθε υπάγετε, απαγγείλατε πρός τους αδελφούς Μου, δια να

υπάγωσιν εις την Γαλιλαίαν και εκεί θέλουσι Με ιδεί.»

Το πρώτο μέλημα του Χριστού μετά την ανάστασή Του ήταν

να πείσει τους μαθητές Του για την αμείωτη αγάπη Του και την

τρυφερή φροντίδα Του για αυτούς. Ο Χριστός παρουσιάστηκε σε

αυτούς πολλές φορές για να τους αποδείξει ότι ήταν ο ζωντανός

Σωτήρας τους, ότι είχε σπάσει τα δεσμά του τάφου και δεν μπορο-

ύσε περισσότερο να κρατηθεί από τον εχθρό, το θάνατο. Θέλησε

επίσης για να τους αποκαλύψει ότι είχε την ίδια καρδιά της αγάπης

όπως και όταν βρίσκονταν κοντά τους, σαν αγαπημένος Δάσκαλος

τους. ΄Ηθελε να τους σφίξει περισσότερο ακόμη με τα δεσμά της

αγάπης. Ο Χριστός είπε στις γυναίκες:«Πηγαίνετενα αναγγείλετε

στους αδελφούς Μουότι θα με συναντήσουν στη Γαλιλαία.»

΄Οταν άκουσαν για την καθορισμένη με τόση σαφήνειασυνάντη-

ση,, οι μαθητές άρχισαν να θυμούνται τα λόγια του Χριστού που

αναφέρονταν την ανάστασή Του. Αλλά και τότε ακόμη δεν μπορο-

ύσαν να χαρούν. Δεν κατόρθωσαν να αποβάλουν την αμφιβολία και

τη σύγχυση που τους διακατείχε. Ακόμη και όταν οι γυναίκες είπαν

ότι είχαν δει τον Κύριο, οι μαθητές πάλι δεν ήθελαν να πιστέψουν.

Νόμιζαν ότι αυτές ζούσαν σε μια αυταπάτη.

Η μια στενοχώρια φαίνονταν να διαδέχεται την άλλη. Την έκτη

ημέρα της εβδομάδας είχαν δει τον Κύριό τους να πεθαίνει. Την

πρώτη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στερήθηκαν ακόμη και το

σώμα Του ενώ κατηγορήθηκαν ότι το έκλεψαν για να εξαπατήσουν

το λαό. Παραιτήθηκαν ακόμη και από την προσπάθεια να επανορ-



804 Η Ζωη Τοψ Χριστου

θώσουν τις ψευδείς διαδόσεις που κέρδιζαν έδαφος εναντίον τους.

Φοβόντουσαν την εχθρότητα τον ιερέων και την οργή του λαού.

Λαχταρούσαν την παρουσία του Χριστού ο οποίος τους είχε βοη-

θήσει σε κάθε τους δυσκολία.

Συχνά επαναλάμβαναν τα λόγια: «Ημείς δε ηλπίζομεν ότι Αυ-

τός είναι ο μέλλον να λυτρώση τον Ισραήλ.» Ολομόναχοι και απο-

καρδιωμένοι θυμόντουσαν τα λόγια Του: «Εάν εις το υγρόν ξύλον

πράττοσι ταύτα, τι θέλει γείνει εις το ξηρόν·» (Λουκ. 24:21, 23:31.)[763]

Συγκεντρώθηκαν στο υπερώο, ασφάλισαν και αμπάρωσαν τις πόρ-

τες, αναλογιζόμενοι ότι η τύχη του αγαπημένου τους Δασκάλου

μπορούσε να γίνει και δική τους οποιαδήποτε στιγμή.

Σ” ΄Ολο αυτό το διάστημα θα μπορούσαν να χαίρονται γνω-
ρίζοντας ότι ο Σωτήρας τους είχε αναστηθεί. Στον κήπο, η Μαρία

έκλαιγε ενώ ο Ιησούς έστεκε δίπλα της. Τα μάτια της είχαν θαμ-

πώσει τόσο από τα δάκρυα που δεν Τον διέκρινε. Οι καρδιές των

μαθητών ήταν γεμάτεςτόση θλίψη, που δεν πίστεψαν το μήνυμα του

αγγέλου ούτε και στα ίδια τα λόγια του Χριστού.

Πόσοι εξακολουθούν και τώρα να κάνουν το ίδιο όπως εκείνοι οι

μαθητές! Πόσοι επαναλαμβάνουν τη γνώριμη κραυγή της Μαρίας:

«Εσήκωσαν τον Κύριόν μου και δεν εξεύρω που έθεσαν Αυτόν.» Σε

πόσους πρέπει να ειπωθούν τα λόγια του Σωτήρα: «Τι κλαίεις· τίνα

ζητείς·» Αυτός είναι πολύ κοντά τους, αλλά τα βουρκωμένα μάτια

τους δεν Τον διακρίνουν. Τους μιλά, αλλά δεν καταλαβαίνουν.

΄Ω, αν μπορούσε το χαμηλωμένο κεφάλι να υψωθεί, αν μπο-

ρούσαν τα μάτια να ανοίξουν για να Τον δουν, αν μπορούσαν τα

αυτιά να ακούσουν τη φωνή Του! «Υπάγετε ταχέως, και είπατε

πρός τους μαθητάς Αυτού, ότι ανέστη εκ νεκρών.» Πείτε τους να

μη κοιτάζουν στον καινούργιο τάφο του Ιωσήφ που είχε ασφαλιστεί

με μια μεγάλη πέτρα και είχε σφραγιστεί με τη ρωμαϊκή σφραγίδα.

Ο Χριστός δεν είναι εκεί. Ας μη βλέπουν στο κενό μνήμα. Ας μη

θρηνούν σαν εκείνους που δεν έχουν ελπίδα ούτε βοήθεια. Ο Ιη-

σούς ζει και επειδή Αυτός ζει, θα ζήσουμε και μείς. Από καρδιές

γεμάτες ευγνωμοσύνη, από χείλη αγγιγμένα με ιερή φωτιά, ας αν-

τηχεί ο χαρμόσυνος ύμνος: «Χριστός ανέστη!» Ζει για να μεσιτεύει

για μας. Ας διατηρήσουμε αυτή την ελπίδα «την οποίαν έχομεν ως

άγκυραν της ψυχής ασφαλή τε και βεβαίαν.» (Εβρ. 6:19.) Ας πι-

στέψουμε και θα δούμε τη δόξα του Θεού.[764]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Λουκ 24:13-33.

Αργά το απόγευμα την ημέρα της ανάστασης του Κυρίου, δυο

μαθητές βάδιζαν προς την Εμμαούς, μια μικρή κωμόπολη που απε-

ίχε οκτώ περίπου μίλια από τα Ιεροσόλυμα. Οι μαθητές δεν είχαν

σημαντική θέση στο έργο του Χριστού, αλλά ήταν ένθερμοι οπα-

δοί Του. Είχαν έρθει στην πόλη για να γιορτάσουν το Πάσχα και

ήταν πολύ στενοχωρημένοι από τα πρόσφατα γεγονότα που είχαν

μεσολαβήσει. Είχαν ακούσει τα πρωινά νέα της μετακίνησης του

σώματος του Χριστού από τον τάφο καθώς και τα νέα των γυναι-

κών που είχαν δει τους αγγέλους και είχαν συναντήσει τον Ιησού.

Τώρα επέστρεφαν στα σπίτια τους για να σκεφτούν και να προσευ-

χηθούν. Θλιμμένοι συνέχιζαν τη βραδινή τους οδοιπορία μιλώντας

για τις σκηνές της δίκης και της σταύρωσης. Ποτέ προηγουμένως

δεν ήταν σε τέτοιο βαθμό αποκαρδιωμένοι. Χωρίς ελπίδα και χωρίς

πίστη βάδιζαν στη σκιά του σταυρού.

Δεν είχαν προχωρήσει πολύ στο δρόμο τους όταν κάποιος ξένος

προσκολλήθηκε σε αυτούς. ΄Ηταν όμως τόσο απορροφημένοι από

τη μελαγχολία και την απογοήτευσή τους που δεν Τον πρόσεξαν

από κοντά. Συνέχισαν τη συζήτησή τους εκφράζοντας τις ενδόμυ-

χες σκέψεις τους. Συλλογίζονταν τα μαθήματα που ο Χριστός είχε

διδάξει και τα οποία τους ήταν αδύνατο να καταλάβουν. Καθώς

μιλούσαν για τα γεγονότα που είχαν μεσολαβήσει, ο Ιησούς λαχτα-

ρούσε να τους παρηγορήσει. Είχε δει τη θλίψη τους. Καταλάβαι-

νε τις συγκρουόμενες και συγχυόμενες ιδέες που τους έκαναν να

σκέπτονται: «Μπορεί αυτός ο ΄Ανθρωπος που αφέθηκε να ταπει-

νωθεί σε αυτό το σημείο να είναι ο Χριστός·» Μη μπορώντας να

συγκρατήσουν τη λύπη τους, έκλαψαν. Ο Ιησούς ήξερε ότι οι καρ-

διές τους ήταν ενωμένες μαζί Του με δεσμούς αγάπης.Επιθυμού-σε

να σκουπίσει τα δάκρυά τους και να τους γεμίσει με χαρά και αγαλ-

λίαση. Πρώτα έπρεπε να τους δώσει ορισμένα μαθήματα που ποτέ

δεν θα ξεχνούσαν. «Είπε δε πρός αυτούς, Τίνες είναι οι λόγοι ο- [765]

ύτοι, τους οποίους συνομιλείτε πρός αλλήλους περιπατούντες, και

805
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είσθε σκυθρωποί· Αποκριθείς δε ο είς, ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε

πρός Αυτόν, Συ μόνος παροικείς εν Ιερουσαλήμ, και δεν έμαθες τα

γενόμενα εν αυτή εν ταις ημέραις ταύταις·» Του μίλησαν για την α-

πογοήτευση που ένοιωθαν για τον Κύριό τους «όστις εστάθη ανήρ

προφήτης, δυνατός εν έργω και λόγω ενώπιον του Θεού και παντός

του λαού και πως παρέδωκαν Αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες

ημών εις καταδίκην θανάτου, και εσταύρωσαν Αυτόν.» Με καρδιές

γεμάτες από απογοήτευση και πόνο καθώς και με τρεμάμενα χείλη

πρόσθεσαν: «Ημείς δε ηλπίσαμεν ότι Αυτός είναι ο μέλλων να λυ-

τρώση τον Ισραήλ. Αλλά και πρός τούτοις πάσι, τρίτη ημέρα είναι

σήμερον αύτη, αφού έγειναν ταύτα.»

Περίεργο ότι οι μαθητές δεν θυμήθηκαν τα λόγια του Χριστού

και δεν κατάλαβαν ότι είχε μιλήσει για αυτά τα γεγονότα που με-

σολάβησαν. Δεν αντιλήφθηκαν ότι το τελευταίο μέρος όσων τους

είχε γνωστοποιήσει θα εκπληρώνονταν όπως ακριβώς και το πρώτο,

την τρίτη μέρα δηλαδή έπρεπε να αναστηθεί. Αυτό ήταν μάλλον το

σημείο που έπρεπε να θυμούνται. Οι ιερείς και οι άρχοντες όμως

δεν το ξέχασαν. «Και τη επαύριον, ήτις είναι μετά την παρασκευήν,

συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι πρός τον Πιλάτον, λέγον-

τες, Κύριε, ενεθυμήθημεν ότι Εκείνος ο πλάνος είπεν έτι ζών, Μετά

τρείς ημέρας θέλω αναστηθή.» (Ματθ. 27:62, 63.) Αλλά τα λόγια

αυτά οι μαθητές δεν τα θυμόντουσαν.

«Και Αυτός είπε πρός αυτούς, ΄Ω ανόητοι, και βραδείς την καρ-

δίαν εις το να πιστεύητε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήταν δεν

έπρεπε να πάθη ταύτα ο Χριστός, και να εισέλθη εις την δόξαν

Αυτού·» Οι μαθητές απορούσαν ποιός μπορούσε να είναι αυτός ο

ξένος, που είχε μπει μέσα στην ψυχή τους και μιλούσε με τέτοια

θέρμη, τρυφερότητα, συμπάθεια και τόση ελπίδα. Για πρώτη φορά

μετά τη σύλληψη του Χριστού άρχισαν πάλι να ελπίζουν. Συχνά

κοίταζαν με σοβαρότητα το σύντροφό τους και σκέπτονταν ότι τα

λόγια Του ήταν ακριβώς τα λόγια που ο Χριστός τους είχε πει.

΄Ηταν όλο απορία και ένοιωθαν το καρδιοχτύπι μιας χαρούμενης

προσμονής.

Αρχίζοντας από το Μωυσή, από το ΄Αλφα της βιβλικής ιστο-

ρίας, ο Χριστός άρχισε να εξηγεί μέσα από όλες τις Γραφές όσα

αναφέρονταν σε Αυτόν. Αν τους είχε αποκαλυφθεί εξ” αρχής, οι
καρδιές τους θα είχαν ικανοποιηθεί. Πλέοντας σε πελάγη ευδαιμο-

νίας, δεν ήθελαν να ακούσουν τίποτε περισσότερο. Αλλά τους ήταν[766]
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απαραίτητο να καταλάβουν τη μαρτυρία που έδιναν για Αυτόν οι

τύποι και οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Επάνω στα δεδο-

μένα αυτά έπρεπε να στηριχτεί η πίστη τους. Ο Χριστός δεν έκα-

νεκανένα θαύμα προκειμένου να τους πείσει, αλλά το πρώτο Του

μέλημα ήταν να τους εξηγήσει τις Γραφές. Το θάνατο Του τον

έβλεπαν σαν την καταστροφή όλων των ελπίδων τους. Τώρα όμως

τους απέδειξε μέσω των προφητών ότι αυτός ο θάνατος παρείχε

την ισχυρότερη βάση για την πίστη τους.

Διδάσκοντας τους δυο μαθητές, ο Ιησούς έδειξε τη σπουδαι-

ότητα της Παλαιάς Διαθήκης σαν μαρτυρία της αποστολής Του.

Πολλοί λεγόμενοι Χριστιανοί απορρίπτουνσήμερα την Παλαιά Δια-

θήκη, λέγοντας ότι δεν χρησιμεύει πια σε τίποτε. Ο Χριστός όμως

δεν διδάσκει τέτοιο πράγμα.΄Εδινε τόσο μεγάλη αξία σε αυτή που

σε κάποια περίπτωση είπε: «Εάν τον Μωυσήν και τους προφήτας

δεν ακούωσιν, ουδέ εάν τις αναστηθή εκ νεκρών θέλουσι πεισθή.»

(Λουκ. 16:31.)

Η φωνή του Χριστού είναι εκείνη που μιλά μέσω των πατριαρ-

χών και των προφητών από τις ημέρες του Αδάμ μέχρι τα τέλη των

αιώνων. Ο Σωτήρας αποκαλύπτεται στην Παλαιά Διαθήκη τόσο

καθαρά, όσο και στην Καινή. Το φως του προφητικού παρελθόν-

τος είναι εκείνο που παρουσιάζει τη ζωή του Χριστού και τις δι-

δασκαλίες της Καινής Διαθήκης με τόση φαεινότητα και ομορφιά.

Τα θαύματα του Χριστού αποτελούν απόδειξη της θεότητας Του

αλλά η πιο τρανή απόδειξη ότι Αυτός είναι ο Λυτρωτής του κόσμου

έγκειται στη σύγκριση των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης με

την ιστορία της Καινής Διαθήκης.

Στηριζόμενος στις προφητείες, ο Χριστός βοήθησε τους μαθη-

τές Του να καταλάβουν σε τι πραγματικά αποβλέπει η ενανθρώπισή

Του. Η έμμονη προσμονή ενός Μεσσία που θα έπαιρνε το θρόνο

και η βασιλική Του κυριότητα σύμφωνα με τις επιθυμίες των αν-

θρώπων, τους είχε παραπλανήσει. Μια τέτοια προσδοκία τους εμ-

πόδιζε να καταλάβουν όπως έπρεπε γιατί χρειάζονταν να κατεβεί

ο Ιησούς από την ανώτερη στην ταπεινότερη θέση που μπορούσε

να κατέχει. Ο Χριστός επιθυμούσε οι ιδέες των μαθητών Του να

είναι αγνές και λεπτομερέστατα ακριβείς. ΄Επρεπε να καταλάβουν,

όσο γίνονταν περισσότερο τη σημασία των προκαθορισμένων πα-

θών Του. Τους έδειξε ότι η τρομερή διαμάχη την οποία ακόμη δεν

μπορούσαν να καταλάβουν, ήταν η εκπλήρωση της συνθήκης που
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έγινε από καταβολής κόσμου. Ο Χριστός έπρεπε να πεθάνει, όπως

κάθε παραβάτης του νόμου πρέπει να πεθάνει αν εμμένει στην αμαρ-[767]

τία. ΄Ολα αυτά έπρεπε να γίνουν. Δεν θα κατέληγαν όμως σε ήττα,

αλλά σε μια ένδοξη, αιώνια νίκη. Ο Ιησούς τους είπε ότι έπρεπε

να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να σωθεί ο κόσμος από την

αμαρτία. Οι οπαδοί Του πρέπει να ζήσουν όπως Εκείνος έζησε και

να εργαστούν όπως Εκείνος εργάστηκε, με επίμονη εντατική προ-

σπάθεια.

Αυτά συζήτησε ο Χριστός με τους μαθητές Του, ανοίγοντας

τις διάνοιες τους για να μπορέσουν να καταλάβουν τις Γραφές. Οι

μαθητές ήταν κουρασμένοι, αλλά η συζήτηση ήταν ανεξάντλητη.

Λόγια ζωής και βεβαιότητας έβγαιναν από τα χείλη του Σωτήρα.

Ακόμη όμως τα μάτια τους εμποδίζονταν να διακρίνουν καθαρά. ΄Ο-

ταν τους ανέφερε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, έστρεψαν και

κοίταξαν την καταδικασμένη πόλη με βουρκωμένα μάτια. Αλλά ούτε

καν υποψιάστηκαν ποιός ήταν ο συνταξιδιώτης τους. Δεν σκέφτη-

καν ότι Αυτός που αποτελούσε το κεντρικό θέμα της συνομιλίας

τους, περπατούσε πλάι τους επειδή ο Χριστός μιλούσε για τον Εαυ-

τό Του στο τρίτο πρόσωπο. Σκέφτηκαν ότι ήταν ένας από εκείνους

που είχαν παρευρεθεί στη μεγάλη γιορτή και ο οποίος τώρα γύριζε

στο σπίτι του. Βάδιζε προσεκτικά όπως αυτοί πάνω στις ανώμαλες

πέτρες και κάπουκάπου σταματούσε μαζί τους για να ξαποστάσει

λιγάκι. ΄Ετσι συνέχισαν τον τραχύ ορεινό δρόμο τους, ενώ Εκείνος

που σύντομα θα έπαιρνε τη θέση Του στα δεξιά του Θεού λέγον-

τας: «Εδόθη εις Εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γής» (Ματθ.

28:18,) βάδιζε στο πλάι τους.

Ενώ ταξίδευαν, ο ΄Ηλιος είχε δύσει και πριν φτάσουν οι οδοι-

πόροι στα σπίτια τους, οι εργάτες είχαν σταματήσει τη δουλειά τους

στα χωράφια. ΄Οταν οι μαθητές ετοιμάζονταν να μπουν στο σπίτι

τους, ο ξένος προσποιήθηκε ότι ήθελε να συνεχίσει το ταξίδι Του.

Αλλά οι μαθητές αισθάνονταν κάτι να τους τραβάει προς Αυτόν. Οι

ψυχές τους διψούσαν να ακούσουν περισσότερα από Αυτόν. «Με-

ίνον μεθ” ημών,» είπαν. Εκείνος δεν έδειξε ότι θα δέχονταν την
πρόσκλησή τους, αλλά αυτοί Τον πίεσαν λέγοντας: «Πλησιάζει η

εσπέρα και έκλεινεν η ημέρα.» Ο Χριστός υπεχώρησε ς” αυτή την
παράκληση «και εισήλθε δια να μείνη μετ” αυτών.»
Αν οι μαθητές δεν επέμεναν στην πρόσκλησή τους, δεν θα

μάθαιναν ότι ο συνοδοιπόρος τους ήταν ο αναστημένος Κύριός
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τους. Ποτέ ο Χριστός δεν επιβάλλει τη συντροφιά Του σε κανένα.

Ενδιαφέρεται για εκείνους που συναισθάνονται ότι έχουν την α-

νάγκη Του. Ευχαρίστως θα μπει και στο πιο ταπεινό σπίτι και θα

χαροποιήσει την πιο ταπεινή καρδιά. ΄Οταν όμως οι άνθρωποι αδια-

φορούν να σκεφτούν τον ουράνιο Επισκέπτη ή να Του ζητήσουν [768]

να μείνει μαζί τους, τότε τους προσπερνά. ΄Ετσι πολλοί ζημιώνουν

πολλά. Δεν γνωρίζουν το Χριστό περισσότερο από ότι οι μαθητές

τότε που βάδιζε μαζί τους στο δρόμο.

Το λιτό δείπνο αποτελούμενο από σκέτο ψωμί ετοιμάστηκε

γρήγορα. Τοποθετήθηκε μπροστά στον φιλοξενούμενο, ο οποίος

πήρε θέση στο κεφάλι του τραπεζιού. ΄Απλωσε τότε τα χέρια για να

ευλογήσει την τροφή Οι μαθητές οπισθοχώρησαν παραξενεμένοι. Ο

σύντροφός τους απλώνει τα χέρια ακριβώς όπως συνήθιζε να κάνει

ο Κύριός τους. Ξανακοιτάζουν και βλέπουν στα χέρια Του τα ση-

μάδια των καρφιών. Και οι δύο μαζί ξεφωνίζουν: «Είναι ο Κύριος

Ιησούς! Ανέστη εκ νεκρών!»

Σηκώνονται για να ριχτούν στα πόδια Του και να Τον προσκυ-

νήσουν, αλλά Αυτός εξαφανίζεται από τα μάτια τους. Κοιτάζουν τη

θέση όπου κάθονταν Εκείνος ο οποίος βρίσκονταν στον τάφο και

λένε ο ένας στον άλλον: «Δεν εκαίετο εν ημίν η καρδία ημών, ότε

ελάλει πρός ημάς καθ” οδόν, και μας εξήγει τας Γραφάς·»
Αλλά με τα συνταρακτικά νέα που έχουν τώρα να κοινοποι-

ήσουν, δεν μπορούν να κάθονται κουβεντιάζοντας. Η κούραση και

η πείνα τους εξαφανίστηκαν. Αφήνουν το φαγητό ανέγγιχτο και

γεμάτοι χαρά βγαίνουν στο δρόμο, παίρνοντας το ίδιο μονοπάτι α-

πό όπου είχαν έρθει, τρέχουν για να μεταφέρουν την είδηση στους

μαθητές στην πόλη. Σε μερικά μέρη, ο δρόμος δεν είναι ευκολο-

διάβατος αλλά εκείνοι άλλοτε πηδούν και άλλοτε γλιστρούν πάνω

από σκόρπιες πέτρες. Δεν βλέπουν, δεν ξέρουν ότι προστατεύονται

από Εκείνον ο οποίος πέρασε το δρόμο μαζί τους. Με το οδοιπο-

ρικό ραβδί στο χέρι προχωρούν, θέλοντας να βαδίσουν ακόμη πιο

γρήγορα. Χάνουν το μονοπάτι αλλά το ξαναβρίσκουν. Πότε τρέχον-

τας και πότε σκοντάφτοντας, προχωρούν με τον αόρατο Σύντροφο

δίπλα τους σε ολόκληρη τη διαδρομή.

Η νύχτα είναι σκοτεινή, αλλά ο ΄Ηλιος της Δικαιοσύνης τους

φωτίζει. Οι καρδιές τους χτυπούν από χαρά. Τους φαίνεται πως

βρίσκονται σε ένα καινούργιο κόσμο. Ο Χριστός είναι ζωντανός

Σωτήρας. Δεν πενθούν πια γι” Αυτόν σαν να ήταν νεκρός. «Χρι-
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στός ανέστη!» επαναλαμβάνουν ατελείωτες φορές. Αυτό είναι το

μήνυμα που φέρνουν στους θλιμμένους. Πρέπει να τους διηγηθο-

ύν τη θαυμάσια ιστορία του δρόμου της Εμμαούς. Πρέπει να τους

μιλήσουν για Εκείνον που τους πλεύρισε στο δρόμο. Φέρνουν το

σπουδαιότερο μήνυμα που δόθηκε ποτέ στον κόσμο, ένα μήνυμα με[769]

καλά νέα, στο οποίο στηρίζονται οι ελπίδες της ανθρώπινης φυλής

τόσο για αυτή την πρόσκαιρη ζωή όσο και για την αιωνιότητα.[770]



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 84—«ΕΙΡΗΝΗ ΥΜΙΝ»

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Λουκ 24:33-48,

Ιωάν. 20:19-29.

Φτάνοντας στην Ιερουσαλήμ οι δύο μαθητές μπαίνουν από την

ανατολική πύλη που σε περιστάσεις γιορτής διατηρούταν ανοιχτή

και τη νύχτα. Τα σπίτια είναι σκοτεινά και βυθισμένα στη σιωπή,

αλλά οι οδοιπόροι βαδίζουν στους στενούς δρόμους με το φως του

φεγγαριού. Κατευθύνονται στο ανώγειο όπου ο Ιησούς είχε πε-

ράσει την τελευταία Του βραδιά πριν από το θάνατό Του. Ξέρουν

ότι εδώ πρέπει να βρίσκονται οι αδελφοί τους. Αν και είναι αργά,

ξέρουν ότι οι μαθητές δεν θα κοιμόντουσαν μέχρι να μάθουν με

βεβαιότητα τι έγινε το σώμα του Κυρίου τους. Βρίσκουν την πόρτα

του υπερώου καλά αμπαρωμένη. Χτυπούν για να τους ανοίξουν αλ-

λά δεν παίρνουν καμιά απάντηση. Ησυχία παντού. Τότε δίνουν τα

ονόματά τους. Η πόρτα ξαμπαρώνεται με μεγάλη προσοχή. Μπα-

ίνουν και άλλος ΄Ενας αόρατος μπαίνει και Αυτός μαζί τους. Τότε η

πόρτα ασφαλίζεται πάλι για να προφυλαχθούν από τους κατασκό-

πους.

Οι οδοιπόροι τους βρίσκουν όλους σε ευχάριστη έκπληξη. Οι

φωνές των παρευρισκομένων ξεσπούν σε ευχαριστίες και δοξολο-

γίες με τα λόγια: «΄Οντως ανέστη ο Κύριος, και εφάνη εις τον

Σίμωνα». Τότε οι δύο οδοιπόροι, λαχανιασμένοι από το τρέξιμο,

διηγούνται τη θαυμάσια ιστορία πως ο Ιησούς παρουσιάστηκε σε-

αυτούς. Μόλις τελείωσαν και ενώ μερικοί λένε ότι τα νέα αυτά

τους κάνουν τέτοια κατάπληξη που δεν τολμούν να τα πιστέψουν,

κάποιο άλλο άτομο ξαφνικά παρουσιάζεται μπροστά τους. Τα μάτια

όλων καρφώνονται στον ξένο. Κανείς δεν είχε χτυπήσει για να μπει.

Κανένα βήμα δεν είχε ακουστεί. Οι μαθητές απορούν και αναρω-

τιούνται τι να σημαίνουν όλα αυτά. Τότε ακούνε μια φωνή που δεν

είναι άλλη από τη φωνή του Κυρίου τους. Καθαρά και ευδιάκριτα

λόγια βγαίνουν από τα χείλη Του: «Ειρήνη υμίν». [771]

«Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι, ενόμιζαν ότι

έβλεπον πνεύμα. Και είπε προς αυτούς, Διά τι είσθε τεταραγμένοι·
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Και διά τι αναβαινουσιν εις τας καρδίας σας διαλογισμοί· Ιδέτε τας

χειράς Μου και τους πόδας Μου, ότι Αυτός Εγώ είμαι ψηλαφήσατέ

Με και ιδέτε διότι πνεύμα σάρκα και οστέα δεν έχει, καθώς Εμέ

θεωρείτε έχοντα. Και τούτο ειπών, έδειξεν εις αυτούς τα χείρας και

τους πόδας».

Είδαν τα χέρια και τα πόδια Του σημαδεμένα από τα απάνθρω-

πα καρφιά. Αναγνώρισαν τη φωνή Του που δεν έμοιαζε με καμιά

άλλη φωνή που είχαν ακούσει. «Ενώ δε αυτοί ηπίστουν έτι από

της χαράς και εθαύμαζον, είπε πρός αυτούς, έχετέ τι φαγώσιμον

ενταύθα· Οι δε έδωκαν εις Αυτόν μέρος οπτού ιχθύος, και από κη-

ρήθραν μέλιτος. Και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν». «Εχάρησαν

λοιπόν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον». Η πίστη και η χαρά πήραν

την θέση της απιστίας καιδιακατεχόμενοι από αισθήματα που λόγια

αδυνατούν να εκφράσουν, αναγνώρισαν τον αναστηθέντα Σωτήρα

τους.

Στη γέννηση του Ιησού ο άγγελος ανήγγειλε: «Επί γης ειρήνη,

εν ανθρώποις ευδοκία». Κατά την πρώτη Του εμφάνιση στους μα-

θητές μετά την ανάστασή Του, ο Σωτήρας απευθύνεται σε αυτούς

με τα ευλογημένα λόγια: «Ειρήνη υμίν». Ο Ιησούς είναι πάντοτε

πρόθυμος να απευθύνει λόγια ειρήνης στις ψυχές που βασανίζον-

ται από αμφιβολίες και φόβους. Περιμένει από μας να Του ανοίξουμε

την πόρτα της καρδιάς μας και να Του πούμε: «Μείνε μαζί μας.»

Αυτός λέγει: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω εάν τις ακούση

της φωνής Μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθη πρός αυτόν,

και θέλω δειπνήσει μετ” αυτού και αυτός μετ” Εμού.» (Αποκ. 3:20.)
Η ανάσταση του Ιησού είναι το πρότυπο της τελικής ανάστασης

όλων εκείνων που κοιμούνται εν Χριστώ. Το πρόσωπο του ανα-

στημένου Σωτήρα, οι τρόποι Του, η ομιλία Του, όλα ήταν γνώριμα

στους μαθητές Του. ΄Οπως ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νε-

κρούς, έτσι και εκείνοι που κοιμούνται με την πίστη σε Αυτόν θα

αναστηθούν. Θα αναγνωρίσομε τότε τους φίλους μας όπως οι μα-

θητές αναγνώρισαν τον Ιησού. ΄Ισως να έχουν υποφέρειαπό την

αρρώστια, να έχουν παραμορφωθεί, να έχουν ακρωτηριασθεί σε

αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Θα αναστηθούν όμως με τέλεια υγεία και

συμμετρία. Στο ένδοξο, καινούργιο σώμα, η ταυτότητά τους δια-

τηρείται πάντως ανέπαφη. Τότε θα γνωρίσουμε τους άλλους όπως

ακριβώς γνωριζόμαστε. (ιδέ Α” Κορ. 13:12.) Στο παρουσιαστικό
που ακτινοβολεί από το αντανακλώμενο φώς του Χριστού, θα ανα-[772]
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γνωρίσουμε τα χαρακτηριστικά των αγαπημένων μας προσώπων.

΄Οταν ο Ιησούς συναντήθηκε με τους μαθητές Του, τους υπεν-

θύμισε τα λόγια που τους είχε πει πριν από το θάνατό Του. ΄Επρεπε

να εκπληρωθούν όλα όσα ήταν γραμμένα για Αυτόν στο νόμο του

Μωυσή, στους προφήτες και στους ψαλμούς. «Και διήνοιξεν αυτών

τον νουν, δια να καταλάβωσι τας γραφάς. Και είπε προς αυτούς, ΄Οτι

ούτως είναι γεγραμμένον, και ούτως έπρεπε να πάθη ο Χριστός, και

να αναστηθή εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα, και να κηρυχθή εν ονόματί

Αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γινομένης

αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις δε είσθε μάρτυρες τούτων».

Οι μαθητές άρχισαν να συνειδητοποιούν το χαρακτήρα και το

μέγεθος του έργου τους. ΄Επρεπε να κηρύξουν στον κόσμο τις θαυ-

μάσιες αλήθειες που ο Χριστός τους είχε εμπιστευθεί. Παρέστησαν

μάρτυρες των γεγονότων της ζωής Του, του θανάτου, της ανάστα-

σής Του, των προφητειών που ανήγγειλαν γεγονότα όπως η ιερότη-

τα του νόμου του Θεού, τα μυστήρια του σχεδίου της σωτηρίας και

η δύναμη του Χριστού για την εξάλειψη της αμαρτίας.΄Ολα αυτά

όφειλαν να τα γνωστοποιήσουν στον κόσμο. ΄Ηταν επιφορτισμένοι

να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της ειρήνης και της σωτηρίας που εξα-

σφαλίζεται με τη μετάνοια και με τη δύναμη του Σωτήρα.

«Και τούτο ειπών ενεφύσησε, και λέγει προς αυτούς, Λάβετε

Πνεύμα ΄Αγιον. Αν τινων συγχωρήσητε τας αμαρτίας, είναι συγκε-

χωρημέναι εις αυτούς αν τινων κρατήτε, είναι κεκρατημέναι». Το

΄Αγιο Πνεύμα δεν είχε αποκαλυφθεί εντελώς μέχρι τότε επειδή ο

Χριστός δεν είχε δοξαστεί ακόμη. Η πλουσιοπάροχη επιφοίτηση

του Αγίου Πνεύματος έγινε μόνο μετά την ανάληψη του Χριστού.

Πριν λάβουν το ΄Αγιο Πνεύμα, οι μαθητές δεν μπορούσαν να εκπλη-

ρώσουν την εντολή να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο.

Τώρα το Πνεύμα δόθηκε για κάποιον ιδιαίτερο σκοπό. Πριν μπο-

ρέσουν οι μαθητές να εκπληρώσουν τα επίσημα καθήκοντά τους

έναντι της εκκλησίας, ο Χριστός τους εμφύσησε το Πνεύμα Του.

Τους εμπιστεύονταν την πιο ιερή παρακαταθήκη και επιθυμούσε να

τους εντυπώσει το γεγονός ότι χωρίς το ΄Αγιο Πνεύμα το έργο

αυτό δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Το ΄Αγιο Πνεύμα είναι η πνοή της πνευματικής ζωής στην ψυχή.

Η μετάδοση του Αγίου Πνεύματος είναι η μετάδοση της ζωής του

Χριστού. Εμποτίζει τον παραλήπτη με τις ιδιότητες του Χριστού. [773]

Μόνο εκείνοι που έχουν διδαχθεί από το Θεό γνωρίζουν την εσω-
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τερική ενέργεια του Πνεύματος. Στη ζωή τους εκδηλώνεται η ζωή

του Χριστού και πρέπει να παρουσιαστούν σαν αντιπροσωπευτικοί

τύποι και να υπηρετήσουν την εκκλησία.

«Αν τινων συγχωρήτε τας αμαρτίας, είναι συγκεχωρημέναι ...

αν τινων κρατήτε, είναι κεκρατημέναι», είπε ο Χριστός. Με αυτό ο

Χρίστος δεν δίνει το ελεύθερο σε κανένα άνθρωπο να κρίνει τους

άλλους. Αυτό το απαγόρευσε στην επί του ΄Ορους Ομιλία Του.

Αυτό είναι το αποκλειστικό δικαίωμα του Θεού. Αλλά στην ορ-

γανωμένη εκκλησία θέτει μια ευθύνη για τα μέλη της ατομικά. Η

εκκλησία έχει το καθήκον να προειδοποιεί, να διδάσκει και, αν ε-

ίναι δυνατόν, να επανορθώνει εκείνους που πέφτουν στην αμαρτία.

Ο Κύριος λέει: «΄Ελεγξον, επίπληξον, πρότρεψον μετά πάσης μα-

κροθυμίας και διδαχής.» (Β Τιμ.4:2.) Αυτό θα πει αντιμετώπισε με

πιστότητα τα κακώς έχοντα. Προειδοποίησε κάθε ψυχή που βρίσκε-

ται σε κίνδυνο. Μη επιτρέψεις να αυταπατηθεί κανείς. Ονόμασε την

αμαρτία με το πραγματικό της όνομα. Δίδαξε τι είπε ο Θεός για

το ψέμα, την παράβαση του Σαββάτου, την κλοπή, την ειδωλολα-

τρία και για κάθε άλλο κακό. «Οι τα τοιαύτα πράττοντες βασιλείαν

Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει.» (Γαλ. 5:21.) Αν επιμένουν στην

αμαρτία, τότε η ίδια κρίσητιμωρίας που τους αναφέρατε από το λόγο

του Θεού, θα αναφερθεί για αυτούς και στον Ουρανό. Με το να

προτιμούν την αμαρτία, αρνούνται το Χριστό. Η εκκλησία πρέπει

να δείξει ότι δεν επιδοκιμάζει τις πράξεις τους, αλλιώς προσβάλ-

λει η ίδια τον Κύριό της. Πρέπει να ομιλεί για την αμαρτία όπως

ακριβώς ομιλεί ο Θεός για αυτή. Πρέπει να την αντιμετωπίζει σύμ-

φωνα με την καθοδήγηση του Θεού και η πράξη της επικυρώνεται

στον Ουρανό. Εκείνος που περιφρονεί την εξουσία της εκκλησίας

περιφρονεί την εξουσία του ΄Ιδιου του Χριστού.

Αλλά υπάρχει και η πιο ευχάριστη όψη της εικόνας. «Αν τινων

συγχωρήσητε τας αμαρτίας, είναι συγκεχωρημέναι.» Αυτή η σκέψη

ας μας απασχολεί όσο γίνεται περισσότερο. Ενώ συναναστρεφόμα-

στε με αυτούς που σφάλλουν, ας είναι κάθε μάτι στραμμένο στο

Χριστό. Οι ποιμένες ας φροντίζουν με τρυφερότητα για το ποίμνιο

της βοσκής του Κυρίου. Ας μιλούν στους πλανημένους για το έλε-

ος τηςσυγχώρησης του Σωτήρα. Ας ενθαρρύνουν τον αμαρτωλό

να μετανοήσει και να πιστέψει σε Εκείνον ο οποίος μπορεί να συγ-

χωρεί. Ας διακηρύττουν με την εξουσία που τους παρέχει ο λόγος

του Θεού: «Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και
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δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας, και καθαρίση [774]

ημάς από πάσης αδικίας.» (Α” Ιωάν. 1:9.) ΄Ολοι όσοι μετανοούν,
έχουν τη διαβεβαίωση ότι «θέλει ευσπλαχνισθή ημάς, θέλει κατα-

στρέψει τας ανομίας ημών και θέλει ρίψει πάσας τας αμαρτίας αυτών

εις τα βάθη της θαλάσσης.» (Μιχ. 7:19.)

Η μετάνοια του αμαρτωλού ας γίνει δεκτή από την εκκλησία

με ευγνωμοσύνη στην καρδιά. Ας οδηγηθεί ο μεταμελούμενος α-

πό το σκότος της απιστίας στο φώς της ελπίδας και της δικαιο-

σύνης. Ας ενθαρρυνθεί να βάλει το τρεμάμενο χέρι του στο χέρι

της αγάπης του Ιησού. Μια τέτοια συγχωρητική συμπεριφορά επι-

κυρώνεται στον Ουρανό.

Μόνο με αυτή την έννοια έχει εξουσιοδοτηθεί η εκκλησία να α-

θωώνει τον αμαρτωλό. Η άφεση των αμαρτιών μπορεί να επιτευχθεί

μόνο με την αξία του Χριστού. Σε κανένα άνθρωπο, σε κανένα συγ-

κρότημα ανθρώπων δεν έχει χορηγηθεί η εξουσία να απαλλάσσει

την ψυχή από την ενοχή. Ο Χριστός ανέθεσε στους μαθητές Του

να κηρύξουν σε όλα τα έθνη την άφεση των αμαρτιών στο όνομά

Του. Οι ίδιοι όμως δεν έλαβαν την εξουσία να αφαιρούν ούτε ένα

στίγμα αμαρτίας. Το όνομα του Ιησού είναι το μόνο όνομα «υπό τον

ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει

να σωθώμεν.» (Πράξ. 4:12.)

΄Οταν ο Ιησούς για πρώτη φορά συνάντησε τους μαθητές στο

υπερώο, ο Θωμάς δεν ήταν μαζί τους. ΄Ακουσε τα νέα από τους

άλλους και είχε άφθονες αποδείξεις για την ανάσταση του Ιησού. Η

μελαγχολία όμως και η απιστία είχαν γεμίσει την καρδιά του. Καθώς

άκουγε τους μαθητές να μιλούν για τις θαυμάσιες εμφανίσεις του

αναστηθέντος Σωτήρα, βυθιζόταν σε ακόμη μεγαλύτερη απελπισία.

Αν στα αλήθεια ο Ιησούς είχε αναστηθεί, τότε δεν μπορούσε να

υπάρχει πια ελπίδα για μια πραγματικά επίγεια βασιλεία. Πληγώθηκε

επίσης και ο εγωισμός του με τη σκέψη ότι ο Κύριός του είχε

φανερωθεί σε όλους τους άλλους μαθητές εκτός από αυτόν. Είχε

αποφασίσει να μη πιστέψει και για μια ολόκληρη εβδομάδα. Ωστόσο

τον κατέτρωγε αυτή η εξαθλιωτική κατάσταση που παρουσιάζονταν

ακόμη εντονότερη σε σύγκριση με την ελπίδα και την πίστη των

αδελφών του.

Στο διάστημα αυτό είχε επανειλημμένα δηλώσει: «Εάν δεν ίδω

εν ταις χερσίν Αυτού τον τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλόν

μου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν
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Αυτού, δεν θέλω πιστεύσει.» Δεν ήθελε να δει με τα μάτια των

αδελφών του ή να εκδηλώσει πίστη που να βασίζεται στη μαρτυρία

τους. Αγαπούσε με θέρμη τον Κύριό του, αλλά είχε επιτρέψει στη[775]

ζηλοτυπία και στην απιστία να καταλάβουν τη σκέψη και την καρδιά

του.

Μερικοί από τους μαθητές είχαν κάνει τώρα το γνωστό ανώγειο

προσωρινή τους κατοικία και τα βράδια συγκεντρώνονταν όλοι εκεί,

εκτός από το Θωμά. ΄Ενα βράδυ ο Θωμάς αποφάσισε να συναντηθεί

με τους άλλους. Παρά την απιστία του, είχε μια αμυδρή ελπίδα ότι

τα καλά νέα μπορεί να ήταν αληθινά. Ενώ οι μαθητές έπαιρναν το

βραδινό τους, συζητούσαν για τις αποδείξεις που τους είχε δώσει ο

Χριστός από τις προφητείες. Τότε «έρχεται ο Ιησούς ενώ αι θύραι

ήσαν κεκλεισμέναι, και εστάθη εις το μέσον, και είπεν, Ειρήνην

υμίν.»

Στρεφόμενος στο Θωμά είπε: «Φέρε τον δάκτυλόν σου εδώ,

και ιδέ τας χείρας Μου και φέρε την χείρα σου, και βάλε εις την

πλευράν Μου και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός.» Αυτά τα λόγια

έδειχναν ότι ο Ιησούς γνώριζε τις σκέψεις και τα λόγια του Θω-

μά. Ο δύσπιστος μαθητής ήξερε ότι κανείς από τους συντρόφους

του δεν είχε δει τον Ιησού στο διάστημα της εβδομάδας. Δεν μπο-

ρούσαν να είχαν μιλήσει με τον Κύριό τους για την απιστία του.

Αναγνώρισε για Κύριό του Αυτόν που στέκονταν μπροστά του.

Δεν ήθελε περισσότερες αποδείξεις. Η καρδιά του σκίρτησε από

χαρά και έπεσε στα πόδια του Χριστού φωνάζοντας: «Ο Κύριός

Μου, και ο Θεός Μου!»

Ο Ιησούς δέχτηκε την ομολογία του, αλλά με τρυφερότητα τον

επέπληξε για τη δυσπιστία του: «Επειδή Με είδες, Θωμά, επίστευ-

σας μακάριοι όσοι δεν Με είδαν και επίστευσαν.» Η πίστη του

Θωμά θα ευχαριστούσε περισσότερο το Χριστό αν ήταν πρόθυ-

μος να πιστέψει στηριζόμενος στη μαρτυρία των αδελφών του. Αν

ο σημερινός κόσμος ακολουθούσε το παράδειγμα του Θωμά, κα-

νένας δεν θα πίστευε στη σωτηρία επειδή όλοι όσοι δέχονται το

Χριστό,πιστεύουν στηριζόμενοι στη μαρτυρία άλλων.

Πολλοί που αφήνουν να παρασύρονται από αμφιβολίες δικαιο-

λογούνται λέγοντας ότι αν είχαν τις αποδείξεις που είχε ο Θωμάς

από τους συντρόφους του, θα πίστευαν. Δεν αναλογίζονται ότι όχι

μόνον έχουν αυτές τις αποδείξεις, αλλά έχουν κατά πολύ περισ-

σότερες. Πολλοί οι οποίοι, όπως ο Θωμάς, περιμένουν να διαλυ-
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θεί κάθε αιτία για αμφιβολία, ποτέ δεν θα πραγματοποιήσουν την

επιθυμία τους. Σιγά-σιγά εδραιώνονται στην απιστία. Εκείνοι που

συνηθίζουν να βλέπουν τα πράγματα σκοτεινά, να μεμψιμοιρούν και

να παραπονούνται, δεν ξέρουν τι κάνουν. Σπέρνουν τους σπόρους

της αμφιβολίας και θα συλλέξουν το θερισμό της αμφιβολίας. Σε

μια ώρα που η πίστη και η εμπιστοσύνη χρειάζονται περισσότερο, [776]

πολλοί θα βρεθούν ανίκανοι να ελπίσουν και να πιστέψουν

Στη συμπεριφορά Του στο Θωμά, ο Χριστός έδωσε ένα μάθη-

μα στους οπαδούς Του. Το παράδειγμά Του δείχνει πως πρέπει

να φερόμαστε σε εκείνους που έχουν αδύνατη πίστη και που εκ-

φράζουν τις αμφιβολίες τους. Ο Ιησούς δεν καθήλωσε το Θωμά με

επιπλήξεις, ούτε ήρθε σε διένεξη μαζί του. Απεκάλυψε τον Εαυτό

Του στο δύσπιστο μαθητή. ΄Ηταν τελείως παράλογο από μέρους

του Θωμά να προτείνει τους όρους της πίστης του, αλλά η γενναι-

όφρονη αγάπη και η συμπάθεια του Ιησού κατέρριψε όλα τα εμπόδια

Η απιστία σπάνια υπερνικάτε με τη λογομαχία.Τότε μάλλον προ-

σπαθεί να αμυνθεί και βρίσκει νέα στηρίγματα και δικαιολογίες. Αν

αφήσουμεόμως τον Ιησού να αποκαλυφτεί ως ο εσταυρωμένος Σω-

τήρας με την αγάπη και το έλεός Του, θα επαναληφθεί από πολλά

άλλοτε απρόθυμα χείλη η αναγνώριση του Θωμά: «Ο Κύριός μου,

και ο Θεός μου.» [777]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ιωάν. 21:1-22.

Ο Ιησούς είχε καθορίσει ότι θα συναντιόταν με τους μαθη-

τές Του στη Γαλιλαία. Μόλις τελείωσε η εβδομάδα του Πάσχα,

οι μαθητές κατευθύνθηκαν προς τα εκεί. Η απουσία τους από την

Ιερουσαλήμ στο διάστημα της γιορτής θα μπορούσε να είχε ερμη-

νευθεί σαν δυσαρέσκεια και διάσπαση. Για αυτό έμειναν εκεί μέχρι

το τέλος. Μόλις όμωςτελείωσε η γιορτή, γύρισαν χαρούμενοι στον

τόπο τους για να συναντήσουν το Σωτήρα όπως τους είχε υποδε-

ίξει.

Η συντροφιά αποτελείτο από επτά μαθητές. Φορούσαν τα τα-

πεινά τους ρούχα. ΄Ηταν φτωχοί σε κοσμικά αγαθά, αλλά πλούσιοι

στη γνώση και στην εφαρμογή της αλήθειας, πράγματα που στα

μάτια του Ουρανού τους έκαναν να φαίνονται δάσκαλοι πρώτης κα-

τηγορίας. Δεν είχαν φοιτήσει στα σχολεία των προφητών, αλλά

τρία χρόνια είχαν διδαχτεί από τον μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό που

γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Με τη διδασκαλία Του είχαν ανυψωθεί και

εκλεπτυνθεί, είχαν αποκτήσει ευφυΐα και είχαν καταστεί όργανα με

τα οποία οι άνθρωποι μπορούσαν να οδηγηθούν στη γνώση της

αλήθειας.

΄Ενα μεγάλο διάστημα της διακονίας Του ο Χριστός το είχε πε-

ράσει κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας. ΄Οταν οι μαθητές συγκεν-

τρώθηκαν σε ένα μέρος όπου νόμιζαν ότι δεν θα τους ενοχλούσαν,

βρέθηκαν περιστοιχισμένοι από αναμνήσεις που τους υπενθύμιζαν

περιστατικά του Ιησού και των θαυμάσιων έργων Του. Σε αυτή

τη θάλασσα, όταν ο φόβος είχε καταλάβει τις καρδιές τους και η

φοβερή θύελλα τους παρέσερνε προς την καταστροφή, ο Ιησούς

είχε περπατήσει πάνω στα κύματα για να τους σώσει. Σε αυτό το

μέρος είχε κοπάσει η θύελλα με το λόγο Του. Από αυτό το σημείο

μπορούσαν να διακρίνουν την ακτή όπου πάνω από δέκα χιλιάδες

άτομα είχαν τραφεί με δυο ψωμιά και ψάρια. Σε κοντινή απόσταση

βρίσκονταν η Καπερναούμ, η σκηνή τόσων θαυμάτων. Καθώς οι[778]

818
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μαθητές οραματίζονταν αυτές τις σκηνές, τα λόγια και τα έργα του

Σωτήρα ξαναγύρισαν στη θύμησή τους.

Η βραδιά ήταν ευχάριστη και ο Πέτρος που ακόμη διατηρο-

ύσε πολλή από την παλιά του αγάπη για τα καΐκια και το ψάρεμα,

πρότεινε να πάνε στη θάλασσα και να ρίξουν τα δίχτυα. ΄Ολοι ήταν

πρόθυμοι να τον μιμηθούν. Είχαν ανάγκη από τροφή και ενδύμα-

τα και θα μπορούσαν να τα προμηθευθούν από ένα επιτυχημένο

νυχτερινό ψάρεμα. ΄Ετσι ξανοίχτηκαν με τη βάρκα τους, αλλά δεν

έπιασαν τίποτε. ΄Ολη τη νύχτα μόχθησαν χωρίς επιτυχία. ΄Ολες ε-

κείνες τις κοπιαστικές ώρες μιλούσαν για τον απόντα Κύριό τους

και θυμόντουσαν τα θαυμάσια γεγονότα που είχαν διαπιστώσει στο

διάστημα της διακονίας Του στην περιοχή της λίμνης. Διερωτόν-

ταν ποιό θα ήταν το μέλλον τους και μελαγχόλησαν έτσι όπως το

έβλεπαν μπροστά τους.

Σε όλο αυτό το διάστημα τους παρακολουθούσε με το βλέμ-

μα μοναχός από την παραλία ένας παρατηρητής, ενώ ο ίδιος έμενε

αόρατος. Κάποτε άρχισε να ξημερώνει. Το πλοίο βρίσκονταν σε μι-

κρή απόσταση από την ακτή και οι μαθητές διέκριναν ένα ξένο να

στέκεται στην ακροθαλασσιά. Εκείνος τους πλησίασε με την ερώτη-

ση: «Παιδία, μήπως έχετέ τι προσφάγιον·» ΄Οταν Του απάντησαν,

«΄Οχι», τους είπε: «Ρίψατε το δίκτυον εις τα δεξιά μέρη του πλοίου,

και θέλετε ευρεί. ΄Ερριψαν λοιπόν, και δεν ηδυνήθησαν πλέον να

σύρωσιν αυτό από του πλήθους των ιχθύων.»

Ο Ιωάννης αναγνώρισε τον ξένο και φώναξε στον Πέτρο: «Ο

Κύριος είναι.» Ο Πέτρος ήταν τόσο συνεπαρμένος και χαρούμενος

που μέσα στη μεγάλη του ανυπομονησία, ρίχτηκε στο νερό και

βρέθηκε γρήγορα δίπλα στον Κύριό του. Οι άλλοι μαθητές ήρθαν

με τη βάρκα, σέρνοντας τα γεμάτα με ψάρια δίχτυα. «Καθώς λοιπόν

απέβησαν εις την γήν, βλέπουσιν ανθρακιάν κειμένην, και οψάριον

επικείμενον και άρτον.»

Τόση ήταν η έκπληξή τους που δεν αναρωτήθηκαν από που

προέρχονταν η τροφή. «Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, Φέρετε από

των οψαρίων, τα οποία επιάσατε τώρα» Ο Πέτρος έτρεξε βιαστι-

κά στα δίχτυα που είχε εγκαταλείψει και βοήθησε τους αδελφούς

του να τα σύρουν στην ακτή. Αφού τελείωσαν αυτή τη δουλειά

και έγινε η σχετική προετοιμασία, ο Ιησούς κάλεσε τους μαθητές

Του να έρθουν για να φάνε. ΄Εκοψε την τροφή, τους τη μοίρασε

και τότε οι επτά Τον αναγνώρισαν και Τον ομολόγησαν. Τότε ήρ-
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θε στη σκέψη τους το θαύμα του χορτασμού των πέντε χιλιάδων[779]

στη βουνοπλαγιά. Αλλά ένα μυστηριώδες δέος τους διακατείχε και

κοίταζανσιωπηλά τον αναστημένο Σωτήρα.

Ζωηρά ξαναθυμήθηκαν τη σκηνή στην ακρογιαλιά όταν ο Ιη-

σούς τους είχε ζητήσει να Τον ακολουθήσουν. Θυμήθηκαν πως

με την εντολή Του είχαν ανοιχτεί στα βαθιά, είχαν ρίξει τα δίχτυα

τους και είχαν πιάσει τόσα πολλά ψάρια που τα δίχτυα σχίζονταν.

Τότε ο Ιησούς τους είχε καλέσει να αφήσουν τις ψαρόβαρκες τους

και τους υποσχέθηκε να τους κάνει αλιείς ανθρώπων. Ο Χριστός

επανέλαβε τώρα το ίδιο θαύμα για να φέρει στο νου τους εκείνη τη

σκηνή και να τη χαράξει βαθιά στη μνήμη τους. Η πράξη Του ήταν

μια ανανέωση της εντολής που τους απηύθυνεαρχικά. Τους έδειξε

ότι ο θάνατος του Κυρίου τους δεν είχε μειώσει την υποχρέωσή

τους να κάνουν το έργο που τους είχε αναθέσει. Αν και επρόκειτο

να στερηθούν την προσωπική Του παρουσία και τα μέσα συντήρη-

σης που είχαν από την προηγούμενη εργασία τους, ο αναστημένος

Σωτήρας θα εξακολουθούσε να φροντίζει για αυτούς. Ενώ εκείνοι

θα ασχολούνταν με το έργο Του, Αυτός θα φρόντιζε για τις α-

νάγκες τους. Επίσης ο Ιησούς τους ζήτησεσκόπιμα να ρίξουν τα

δίχτυα στο δεξί μέρος της βάρκας. Στο δεξί μέρος έστεκε Εκείνος

στην ακτή. Εκείνη ήταν η πλευρά της πίστης. Αν συνεργάζονταν

με Αυτόν, χρησιμοποιώντας τη θεϊκή Του δύναμη σε συνδυασμό με

τις ανθρώπινες προσπάθειές τους, δεν μπορούσαν να αποτύχουν.

Ο Χριστός είχε να διδάξει και ένα άλλο μάθημα που αφορούσε

ειδικά τον Πέτρο. Με το να απαρνηθεί τον Κύριό του, ο Πέτρος

ήρθε σε αξιοθρήνητη αντίθεση με τις προηγούμενες ομολογίες της

αφοσίωσής του. Είχε προσβάλει το Χριστό και είχε χάσει την ε-

κτίμηση των αδελφών του που πίστευαν ότι δεν έπρεπε να του απο-

δοθεί η προηγούμενη θέση του ανάμεσά τους. Ο ίδιος αισθάνονταν

ότι είχε εκπέσει από την εμπιστευτική του θέση. Πριν κληθεί να α-

ναλάβει και πάλι το αποστολικό του έργο, έπρεπε μπροστά σε όλους

να δώσει την ένδειξη της μετανοίας του. Χωρίς αυτό, η αμαρτία του,

αν και είχε μετανοήσει για αυτή, θα μπορούσε να καταστρέψει την

επιρροή του σαν εργάτη του Χριστού. Ο Σωτήρας του έδωσε την

ευκαιρία να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των αδελφών του και

όσο ήταν δυνατό, να εξαλείψει τη μομφή που είχε προξενήσει στο

ευαγγέλιο.
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Εδώ παρουσιάζεται ένα μάθημα για όλους τους οπαδούς του

Χριστού. Το ευαγγέλιο δεν συμβιβάζεται με το κακό. Δεν μπορεί

να επιτρέψει την αμαρτία. Οι κρυφές αμαρτίες πρέπει να εξομολογη-

θούν ιδιαίτερα στο Θεό. Για τις φανερές όμως αμαρτίες απαιτείται [780]

φανερή εξομολόγηση. Η μομφή της αμαρτίας του μαθητή πέφτει

πάνω στο Χριστό. Αυτό κάνει το Σατανά να θριαμβεύει και τις

ταλαντευόμενες ψυχές να αποξενώνονται. Δίνοντας απόδειξη της

μετανοίας του, ο μαθητής αφαιρεί, όσο εξαρτάται από αυτόν, τη

μομφή αυτή.

Ενώ ο Χριστός και οι μαθητές Του έτρωγαν μαζί στην ακρογια-

λιά, ο Σωτήρας είπε στον Πέτρο: «Σίμων Ιωνά, αγαπάς Με περισ-

σότερο τούτων·» εννοώντας περισσότερο από ότι οι αδελφοί του.

Ο Πέτρος είχε κάποτε δηλώσει: «Και αν πάντες σκανδαλισθώσιν εν

Σοι, εγώ ποτέ δεν θέλω σκανδαλισθη.» (Ματθ. 26:33.) Αλλά τώρα

καταλάβαινε καλύτερα τον εαυτό του. Απήντησε: «Ναι, Κύριε, Συ

εξεύρεις ότι Σε αγαπώ.»

Δεν δείχνει καμιά παθητική αυτοπεποίθηση ότι η αγάπη του

ήταν μεγαλύτερη από την αγάπη των αδελφών του. Δεν εκφέρει

την ατομική του γνώμη για την αφοσίωσή του. Για το βαθμό της

ειλικρίνειας των λεγομένων του επαφίεται στην κρίση Εκείνου που

είναι σε θέση να γνωρίζει τα κίνητρα της καρδιάς: «Σύ εξεύρεις ότι

Σε αγαπώ.» Ο Ιησούς του είπε: «Βόσκε τα αρνία Μου.»

Πάλι ο Ιησούς δοκίμασε τον Πέτρο, επαναλαμβάνοντας τα ίδια

λόγια: «Σίμων Ιωνά, αγαπάς Με·» Τη φορά αυτή δεν ρώτησε τον

Πέτρο αν Τον αγαπούσε περισσότερο από ότι οι αδελφοί του. Η

δεύτερη απάντηση ήταν, όπως και η πρώτη, απαλλαγμένη από υ-

περβολική βεβαιότητα. «Ναι, Κύριε, Συ εξεύρεις ότι Σε αγαπώ.» Ο

Ιησούς του είπε: «Ποίμενε τα πρόβατά Μου.» Για μια φορά ακόμη

ο Ιησούς υποβάλλει την οδυνηρή ερώτηση: «Σίμων Ιωνά, αγαπάς

Με·» Ο Πέτρος λυπήθηκε νόμιζε ότι ο Ιησούς αμφέβαλλε για την

αγάπη του. ΄Ηξερε ότι ο Κύριός του είχε λόγους να μη τον εμπιστε-

ύεται και με πόνο στην καρδιά, Του απάντησε: «Κύριε, Συ εξεύρεις

τα πάντα Συ γνωρίζεις ότι Σε αγαπώ.» Και πάλι ο Ιησούς του είπε:

«Βόσκε τα πρόβατά Μου.»

Τρείς φορές ο Πέτρος είχε αρνηθεί φανερά τον Κύριό του και

τρείς φορές ο Ιησούς απέσπασε από αυτόν τη διαβεβαίωση για την

αγάπη και την αφοσίωσή του, κατευθύνοντας τη διατρητική ερώτη-

ση σαν αιχμηρό βέλος στην πληγωμένη του καρδιά. Μπροστά στους
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συγκεντρωμένους μαθητές ο Ιησούς απεκάλυψε το βάθος της με-

τανοίας του Πέτρου και έδειξε πόσο πολύ ταπεινώθηκε ο άλλοτε

καυχησιάρης μαθητής.

Ο Πέτρος από φυσικού του ήταν τολμηρός και αυθόρμητος. Ο

Σατανάς είχε εκμεταλλευθεί τα χαρακτηριστικά του αυτά για να

προκαλέσει την πτώση του. Ακριβώς πριν πέσει ο Πέτρος, ο Ιησο-[781]

ύς του είχε πει: «Ο Σατανάς σας εζήτησε, δια να σας κοσκινήση

ως τον σίτον. Πλήν Εγώ εδεήθην περί σου, δια να μη εκλείψη η πι-

στις σου και σύ, όταν επιστρέψης, στήριξον τους αδελφούς σου.»

(Λουκ. 22:31, 32.) Εκείνη η ώρα είχε τώρα φτάσει και η μετάλλαξη

του Πέτρου ήταν φανερή. Οι ενδελεχείς, δοκιμαστικές ερωτήσεις

του Κυρίου δεν προκάλεσαν καμιά αυθόρμητη, κενόδοξη απάντηση.

Εξαιτίας της ταπείνωσης και της μετανοίας του ο Πέτρος ήταν προ-

ετοιμασμένος καλύτερα από ποτέ άλλοτε να αναλάβει να οδηγήσει

το κοπάδι.

Το πρώτο έργο που εμπιστεύθηκε ο Χριστός στον Πέτρο, απο-

καθιστώντας τον στην αποστολική του θέση, ήταν να ποιμάνει τα

πρόβατα. Αυτό ήταν ένα έργο σε τομέα που ο Πέτρος είχε ελάχιστη

πείρα. Απαιτούσε μεγάλη φροντίδα και τρυφερότητα, πολλή υπομο-

νή και επιμονή. Το έργο αυτό τον καλούσε να υπηρετήσει εκείνους

που ήταν νέοι στην πίστη, να διδάξει τους αμαθείς, να ανοίξει σε

αυτούς τις Γραφές και να τους μάθει να είναι χρήσιμοι στην υπη-

ρεσία του Χριστού. Μέχρι στιγμής ο Πέτρος δεν ήταν κατάλληλος

να κάνει αυτό το έργο, ή ακόμη και να καταλάβει τη σπουδαιότητά

του. Αλλά αυτό ήταν το έργο που του ανέθεσε τώρα ο Χριστός

να κάνει. Για αυτό το έργο τον είχε προετοιμάσει η προσωπική του

εμπειρία της θλίψης και της μετανοίας.

Πριν από την πτώση του ο Πέτρος μιλούσε πάντα απερίσκεπτα,

κινούμενος από στιγμιαίο αυθορμητισμό. ΄Ηταν πάντα πρόθυμος να

διορθώνει τους άλλους και να εκφράζει τη σκέψη του πριν ακόμη

να έχει συναίσθηση για τον εαυτό του ή για αυτά που θα έλεγε.

Ο μετανοημένος Πέτροςόμως ήταν τελείως διαφορετικός. Διατήρη-

σε την προηγούμενη ζέση του, αλλά η χάρη του Χριστού ρύθμιζε

τώρα το ζήλο του. Δεν ήταν πια βίαιος με αυτοπεποίθηση και αυ-

τοεξύψωση, αλλά ήρεμος με αυτοκυριαρχία και επιδεκτικός διδα-

σκαλίας. Μπορούσε τότε να βοσκήσει τα αρνιά και τα πρόβατα του

Χριστού.
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Ο τρόπος με τον οποίο ο Σωτήρας συμπεριφέρθηκε στον Πέτρο

περιείχε ένα μάθημα για αυτόν και για τους αδελφούς του. Τους

δίδαξε να αντιμετωπίζουν τον παραβάτη με υπομονή, συμπάθεια και

συγχωρητική αγάπη. Ανκαι ο Πέτρος είχε αρνηθεί τον Κύριό του,

η αγάπη του Ιησού για αυτόν ποτέ δεν κλονίστηκε. Τέτοια ακρι-

βώς αγάπη πρέπει να αισθάνεται και ο ανθρώπινος ποιμένας για τα

πρόβατα και τα αρνιά που είναι εμπιστευμένα στη φροντίδα του. Α-

ναλογιζόμενος τις δικές του αδυναμίες και την πτώση του, ο Πέτρος [782]

θα φέρονταν στο ποίμνιό του τόσο τρυφερά, όσο ο Χριστός είχε

φερθεί σε αυτόν.

Η ερώτηση που ο Χριστός υπέβαλε στον Πέτρο ήταν σημαν-

τική. Ανάφερε μόνο έναν όρο μαθητείας και υπηρεσίας: «Αγαπάς

Με.» Αυτό είναι το κυριότερο προσόν. Αν ακόμη ο Πέτρος μπορο-

ύσε να κατέχει όλα τα άλλα, χωρίς όμως την αγάπη του Χριστού

δεν μπορούσε να είναι πιστός ποιμένας του κοπαδιού του Κυρίου.

Γνώση, ευεργεσία, ευγλωττία, ευγνωμοσύνη και ζήλος, όλα αυτά

είναι βοηθητικά στο καλό έργο. Χωρίς όμως την αγάπη του Χρι-

στού στην καρδιά, το έργο του χριστιανού λειτουργού λογίζεται

αποτυχία.

Ο Ιησούς βάδισε για λίγο μόνος με τον Πέτρο γιατί είχε κάτι

που ήθελε να πει ιδιαίτερα σε αυτόν. Πριν από το θάνατό Του ο

Ιησούς του είχε πει: «΄Οπου υπάγω, δεν δύνασαι τώρα να Με α-

κολουθήσης ύστερον όμως θέλεις Με ακολουθήσει.» Σε αυτό ο

Πέτρος είχε απαντήσει: «Κύριε, διατί δεν δύναμαι να Σε ακολου-

θήσω τώρα· την ψυχήν μου θέλω βάλει υπέρ Σού.» (Ιωάν. 13:36,

37.) ΄Οταν έλεγε αυτά, ελάχιστα καταλάβαινε σε τι επώδυνες ταλαι-

πωρίες θα οδηγούσαντα βήματα του Χριστού. Ο Πέτρος απέτυχε

όταν τον βρήκε η δοκιμασία, αλλά και πάλι είχε την ευκαιρία να α-

ποδείξει την αγάπη του για το Χριστό. Με σκοπό να τον δυναμώσει

για την τελική δοκιμή της πίστης του, ο Σωτήρας του απεκάλυψε

το μέλλον του. Του είπε ότι έπειτα από μια δραστήρια ζωή, όταν

με τα χρόνια οι δυνάμεις θα τον εγκατέλειπαν, τότε πράγματι θα

ακολουθούσε τον Κύριό του. Ο Ιησούς του είπε: «΄Οτε ήσο νεώτε-

ρος, εζώννυες σεαυτόν, και περιεπάτεις όπου ήθελες αφού όμως

γηράσης, θέλεις εκτείνει τας χείρας σου, και άλλος θέλει σε ζώσει,

και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο, δεικνύων με

ποίον θάνατον μέλλει να δοξάση τον Θεόν.»



824 Η Ζωη Τοψ Χριστου

΄Ετσι ο Ιησούς γνωστοποίησε στον Πέτρο ακριβώς τον τρόπο

του θανάτου του. Του είπε εκ των προτέρων ακόμη και ότι θα άπλω-

νε τα χέρια του πάνω στο σταυρό. Και πάλι έδωσε την εντολή στο

μαθητή Του: «Σύ ακολούθει Μοι.» Ο Πέτρος δεν αποκαρδιώθηκε

από αυτή την αποκάλυψη. ΄Ηταν πρόθυμος να υποστεί οποιοδήποτε

θάνατο για τον Κύριό του.

Μέχρι στιγμής ο Πέτρος είχε γνωρίσει το Χριστό κατά σάρκα,

όπως πολλοί Τον γνωρίζουν σήμερα. Στο εξής όμως δεν έπρεπε

να περιοριστεί σε αυτό το σημείο. Δεν θα Τον γνώριζε πια με το

μόνο τρόπο που Τον είχε γνωρίσει, σχετιζόμενος δηλαδή με Αυτόν

στην ανθρώπινη μορφή Του. Τον είχε αγαπήσει σαν άνθρωπο, σαν[783]

ουρανόσταλτο Δάσκαλο, ενώ τώρα Τον αγάπησε σαν Θεό. Μάθαι-

νε το μάθημα ότι ο Χριστός ήταν για αυτόν «τα πάντα εν πάσι.»

Τώρα ετοιμάζονταν να συμμεριστεί την αποστολή και τη θυσία του

Κυρίου του. ΄Οταν οδηγήθηκε τελικά στο σταυρό, κατά την αίτησή

του ο Πέτρος σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω. Σκέφτηκε

ότι θα του ήταν πολύ μεγάλη η τιμή να υποφέρει με τον ίδιο τρόπο

που υπέφερε ο Κύριός του.

Τα λόγια «ακολούθει Μοι» ήταν για τον Πέτρο γεμάτα νουθε-

σία. Το μάθημα δεν ήταν μόνο για το θάνατό του, αλλά για κάθε

βήμα της ζωής του. Μέχρι την ώρα εκείνη ο Πέτρος είχε την τάση

να ενεργεί ανεξάρτητα. Είχε προσπαθήσει να κάνει σχέδια για το

έργο του Θεού, αντί να ακολουθεί καρτερικά το σχέδιο του Θεού.

Δεν μπορούσε να κερδήσει τίποτε με το να προπορεύεται βιαστικά

πριν από τον Κύριο. Ο Ιησούς του ζητά: «Ακολούθει Μοι.» «Μη

τρέχεις μπροστά από Μένα. ΄Ετσι, δεν θα έχεις να αντιμετωπίσεις

τις δυνάμεις του Σατανά μόνος σου. ΄Αφησε Με να προηγούμαι και

τότε δεν θα νικηθείς από τον εχθρό.»

Καθώς ο Πέτρος περπατούσε δίπλα στο Χριστό, είδε τον Ιω-

άννη να ακολουθεί. Του γεννήθηκε τότε η επιθυμία να μάθει το

μέλλον εκείνου του μαθητή. Είπε στον Ιησού: «Κύριε, αυτός δε τί·

Λέγει πρός αυτόν ο Ιησούς, Εάν αυτόν θέλω να μείνη εωσού έλ-

θω, τί πρός σέ· σύ ακολούθει Μοι.» Ο Πέτρος έπρεπε να σκεφτεί

ότι ο Κύριός του θα του απεκάλυπτε όλα όσα ήταν για το καλό

του να γνωρίζει. Το καθήκον καθενός είναι να ακολουθεί το Χρι-

στό, χωρίς αδικαιολόγητη ανησυχία για το έργο που έχει ανατεθεί

στους άλλους. Λέγοντας για τον Ιωάννη, «Εάν αυτόν θέλω να με-

ίνη εωσού έλθω,» ο Ιησούς δεν έδωσε σε αυτόν το μαθητή καμιά
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εγγύηση ότι θα ζούσε μέχρι τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Α-

πλώς επιβεβαίωσε την υπέρτατη δύναμή Του. Ακόμη αν ήθελε να

γίνει έτσι, αυτό δεν θα επηρέαζε καθόλου το έργο του Πέτρου. Το

μέλλον τόσο του Ιωάννη όσο και του Πέτρου ήταν στα χέρια του

Κυρίου τους. Το καθήκον και των δύο ήταν να Τον ακολουθούν

υπακούοντας.

Πόσοι σήμερα είναι σαν τον Πέτρο! Ενδιαφέρονται για τις υπο-

θέσεις των άλλων και ανυπομονούν να μάθουν για τα καθήκοντά

τους, ενώ οι ίδιοι κινδυνεύουν να παραμελήσουν τα δικά τους. Το

καθήκον μας είναι να ατενίζουμε προς το Χριστό και να Τον ακο-

λουθούμε. Θα παρατηρούμε λάθη στη ζωή των άλλων και ελλείψεις

στο χαρακτήρα τους. Η ανθρώπινη φύση είναι περιβεβλημένη με α-

δυναμίες. Στο Χριστό όμως βρίσκουμε την τελειότητα. Ατενίζοντας

προς Αυτόν μεταβαλλόμαστε. [784]

Ο Ιωάννης έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Είδε την καταστρο-

φή της Ιερουσαλήμ και τα ερείπια του μεγαλοπρεπούς ναού, του

συμβόλου της τελικής καταστροφής του κόσμου. Μέχρι την τελευ-

ταία του πνοή ο Ιωάννης ακολούθησε από πολύ κοντά τον Κύριό

του. Το βάρος της μαρτυρίας του προς τις εκκλησίες συνοψίζονταν

στα λόγια: «Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους.» «΄Οστις μένει εν

τη αγάπη, εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ.» (Α’,Ιωάν. 4:7,

16.)

Ο Πέτρος είχε αποκατασταθεί στην αποστολική του διακονία,

αλλά η τιμή και η εξουσία που έλαβε από το Χριστό δεν του έδω-

σε καμιά υπεροχή παραπάνω από τους αδελφούς του. Ο Χριστός

διασάφησε αυτό το σημείο όταν σε απάντηση της ερώτησής του

Πέτρου «Ούτος δε τι·» είχε πει: «Τι πρός σε· συ ακολούθει Μοι».

Ο Πέτρος δεν τιμήθηκε σαν κεφαλή της εκκλησίας. Η εύνοια την

οποία του έδειξε ο Χριστός, συγχωρώντας την αποστασία του, α-

ναθέτοντάς του να προσέχει τα πρόβατα καθώς και η δική του η

πιστότητα να ακολουθήσει το Χριστό, βοήθησαν τον Πέτρο να ε-

πανακτήσει την εμπιστοσύνη των αδελφών του. Ασκούσε μεγάλη

επιρροή στην εκκλησία. ΄Ομως το μάθημα που του είχε διδάξει ο

Χριστός στην ακρογιαλιά της Γαλιλαίας, ο Πέτρος το είχε κατά

νου σε όλη του τη ζωή. Γράφοντας υπό την επήρεια τουΑγίου Πνε-

ύματος στις εκκλησίες, είπε:

«Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ ο συμπρε-

σβύτερος και μάρτυς των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός
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της δόξης ήτις μέλλει να αποκαλυφθή ποιμάνατε το μεταξύ σας πο-

ίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικώς, αλλ” εκουσίως•
μηδέ αισχροκερδώς, αλλά προθύμως μηδέ ως κατακυριεύοντες την

κληρονομιάν του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου και όταν

φανερωθή ο Αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον στέφανον

της δόξης.» (Α” Πέτρ. 5:1-4.)[785]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Ματθ. 28:16-20.

Απέχοντας ένα μόλις βήμα από τον ουράνιο θρόνο Του, ο Χρι-

στός έδωσε στους μαθητές Του την ακόλουθη εντολή: «Εδόθη εις

Εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης, Πορευθέντες μαθητεύσα-

τε πάντα τα έθνη.» «Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε

το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν.» (Μαρκ. 16:15.) Τα λόγια αυ-

τά τα επανέλαβε πολλές φορές ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να

συλλάβουν την έννοιά τους. Το φώς του ουρανού έπρεπε να λάμψει

με δυνατές, λαμπρές ακτίνες σε όλους τους κατοίκους της Γής, σε

ανθρώπους μεγάλους και μικρούς, ς πλούσιους και φτωχούς. Οι

μαθητές έπρεπε να γίνουν συνεργάτες του Λυτρωτή τους στο έργο

της σωτηρίας του κόσμου.

Η εντολή είχε δοθεί στους δώδεκα όταν τους συνάντησε στο

ανώγειο, αλλά τώρα έπρεπε να δοθεί σε ένα εκτενέστερο αριθμό.

Στη συνάντηση που έγινε σε ένα όρος της Γαλιλαίας, είχαν συνέλ-

θει όλοι οι πιστοί που μπορούσαν να συγκεντρωθούν. Ο Χριστός

είχε καθορίσει πριν από το θάνατό Του τον τόπο και το χρόνο αυτής

της συνάντησης. Ο άγγελος που συνάντησαν στο μνήμα υπενθύμι-

σε στους μαθητές την υπόσχεση του Κυρίου να τους συναντήσει

στη Γαλιλαία. Η υπόσχεση επαναλήφθηκε στους πιστούς που είχαν

συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ την εβδομάδα του Πάσχα και μέσω

αυτών έγινε γνωστή σε όλους τους απομονωμένους πιστούς που

θρηνούσαν για το θάνατο του Κυρίου τους. Με εξαιρετικό ενδια-

φέρον περίμεναν όλοι τους τη συνάντηση αυτή. ΄Εφτασαν στον τόπο

της συγκέντρωσης από παρακαμπτήριους δρόμους, προερχόμενοι α-

πό διαφορετικές κατευθύνσεις για να αποφύγουν να προκαλέσουν

την υποψία των ζηλόφθονων Ιουδαίων. ΄Εφθασαν με καρδιές γε-

μάτες απορία και συζητούσαν ζωηρά μεταξύ τους για τα νέα που

είχαν φθάσει σε αυτούς σχετικά με το Χριστό. [786]

Στην καθορισμένη ώρα, περίπου πεντακόσιοι πιστοί συγκεν-

τρώθηκαν σε μικρές ομάδες στη βουνοπλαγιά, ανυπομονώντας να
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μάθουν όλα όσα ήταν δυνατό να μάθουν από εκείνους που είδαν

το Χριστό μετά την ανάστασή Του. Οι μαθητές πήγαιναν από τη

μια ομάδα στην άλλη, διηγούμενοι τα όσα είχαν δει και ακούσει

για το Χριστό, εξηγώντας τις Γραφές όπως είχε κάνει Εκείνος με

αυτούς. Ο Θωμάς αφηγήθηκε την ιστορία της δυσπιστίας του και

τους είπε πως οι αμφιβολίες του είχαν διαλυθείτελείως. Ξαφνικά

ο Ιησούς στάθηκε ανάμεσά τους. Κανείς δεν ήξερε πως και από

που είχε έρθει. Πολλοί από τους παρόντες δεν Τον είχαν δει ποτέ

προηγουμένως. Στα χέρια όμως και στα πόδια Του έβλεπαν τώρα

τα σημάδια της σταύρωσης. Η μορφή Του έμοιαζε σαν πρόσωπο

Θεού και μόλις Τον αντίκρισαν Τον προσκύνησαν.

Αλλά μερικοί αμφέβαλαν. Και. Αυτό θα γίνεται πάντοτε. Είναι

εκείνοι που δυσκολεύονται να εκδηλώσουν πίστη και τάσσονται με

την αμφιβολία. Με την απιστία τους,αυτοί οι άνθρωποι χάνουν πολ-

λά.

Εκείνη ήταν η μοναδική συνάντηση που είχε ο Ιησούς με τόσους

πολλούς πιστούς μετά την ανάστασή Του. «Και προσελθών ο Ιη-

σούς ελάλησε προς αυτούς, λέγων, Εδόθη εις Εμέ πάσα εξουσία

εν ουρανώ και επί γης.» Οι μαθητές Τον είχαν προσκυνήσει πριν

ακόμη Αυτός μιλήσει, ωστόσο τα λόγια Του προφερόντουσαν από

τα χείλη που είχε σφραγίσει ο θάνατος, τους γέμισαν με ένα ιδιαίτε-

ρα δυναμικό συναίσθημα. Τώρα είχε γίνει ο αναστημένος Σωτήρας

τους. Πολλοί από αυτούς Τον είχαν δει να ασκεί τη δύναμή Του

για να θεραπεύει ασθενείς και να καθυποτάσσει σατανικές δυνάμεις.

Πίστευαν ότι είχε τη δύναμη να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία Του στην

Ιερουσαλήμ, μια δύναμη που καταβάλλει κάθε αντίσταση. Η δύνα-

μη πάνω στα στοιχεία της φύσης. Είχε καθησυχάσει την αγριεμένη

θάλασσα. Είχε βαδίσει πάνω στα αφρισμένα κύματα. Είχε αναστήσει

νεκρούς. Τώρα ανήγγειλε ότι σε Αυτόν είχε δοθεί «πάσα εξουσία».

Τα λόγια Του μετέφεραν τη σκέψη των ακροατών Του από τα ε-

πίγεια και πρόσκαιρα στα ουράνια και στα αιώνια. Τους βοήθησε

να συλλάβουν την πληρέστερη έννοια του αξιώματος Του και της

δόξας Του.

Με την ομιλία Του στην πλαγιά του βουνού, ο Χριστός ανήγ-

γειλε ότι η θυσία Του για τον άνθρωπο ήταν πλήρης και ολοκλη-

ρωμένη. Οι όροι της εξιλέωσης είχαν εκπληρωθεί. Το έργο για

το οποίο ήρθε στον κόσμο είχε εκτελεστεί. Επέστρεφε τώρα στο

θρόνο του Θεού για να τιμηθεί από τους αγγέλους, τις αρχές και
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τις εξουσίες. Εισερχόταν τώρα στο μεσιτικό Του έργο. Περιβεβλη- [787]

μένος με απεριόριστη εξουσία, έδωσε την εντολή στους μαθητές

Του:«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυ-

τούς εις το όνομα του Πατρός, και του Υιού και του Αγίου Πνε-

ύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα

εις εσάς και ιδού, Εγώ είμαι μεθ” υμών πάσας τας ημέρας, έως της
συντελείας του αιώνος.»

Ο ιουδαϊκός λαός ήταν οι θεμοφύλακες της ιερής αλήθειας. Ο

φαρισαϊσμός τους όμως τους είχε καταντήσει τους πιο απρόσιτους,

τους πιο φανατικούς από όλες τις φυλές των ανθρώπων. Καθετί

σχετίζονταν με τους ιερείς και τους άρχοντες, η περιβολή τους, οι

συνήθειές τους, οι ιεροτελεστίες τους, οι παραδόσεις τους, τους

είχαν κάνει ακατάλληλους για να είναι το φως του κόσμου. Θεω-

ρούσαν ότι ολόκληρος ο κόσμος ήταν αυτοί, το ιουδαϊκό έθνος. Ο

Χριστός όμως έδωσε εντολή στους μαθητές Του να διακηρύξουν

μια πίστη και λατρεία που να μη ανταποκρίνεται σε καμιά ιδιαίτε-

ρη κοινωνική τάξη ή χώρα, αλλά μια πίστη που να προσαρμόζεται

σε όλους τους λαούς, σε όλα τα έθνη, και σε όλες τις τάξεις των

ανθρώπων.

Πριν να αφήσει τους μαθητές Του, ο Χριστός εξήγησε καθα-

ρά τη φύση της βασιλείας Του. Τους υπενθύμισε ότι τους είχε πει

παλαιότερα σχετικά με αυτή. Δήλωσε ότι η πρόθεσή Του δεν ήταν

να ιδρύσει σε αυτόν τον κόσμο μια πρόσκαιρη βασιλεία, αλλά μια-

πνευματική βασιλεία. Δεν θα βασίλευε σαν ένας επίγειος βασιλιάς

στο θρόνο του Δαβίδ. Πάλι τους άνοιξε τις Γραφές, δείχνοντας ότι

όλα όσα είχε αντιμετωπίσει είχαν αποφασιστεί στον Ουρανό, στο

συμβούλιο μεταξύ του Πατέρα και του Ιδίου. ΄Ολα αυτά τα είχαν

προειπωθείαπό τους εμπνευσμένουςανθρώπουςτου Αγίου Πνεύμα-

τος. Τους είπε: «Βλέπετε ότι όσα σας απεκάλυψα για την απόρριψη

Μου σαν Μεσσία, πραγματοποιήθηκαν. ΄Ολα όσα είπα σχετικά με

την ταπείνωση και με το θάνατό Μου επαληθεύτηκαν. Την τρίτη

μέρα και πάλι αναστήθηκα. Ερευνείστε τις Γραφές προσεκτικότε-

ρα και θα δείτε σε όλα αυτά τα πράγματα ότι οι λεπτομέρειες των

προφητειών που Με αφορούν εκπληρώθηκαν.

Ο Χριστός έδωσε εντολή στους μαθητές Του να κάνουν το

έργο που τους ανέθεσε, αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ. Η Ιερου-

σαλήμ υπήρξε η σκηνή της καταπληκτικής Του συγκατάβασης για

την ανθρώπινη φυλή. Εκεί υπέφερε, απορρίφθηκε και καταδικάσθη-
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κε. Η γη της Ιουδαίας ήταν ο τόπος όπου γεννήθηκε. Εκεί, περιβε-

βλημένος την ανθρωπότητα, είχε περπατήσει με τους ανθρώπους.

Λίγοι είχαν διακρίνει πόσο είχε πλησιάσειο Ουρανός στη Γή όταν ο[788]

Ιησούς βρίσκονταν ανάμεσά τους. Από την Ιερουσαλήμ έπρεπε να

αρχίσει το έργο των μαθητών.

Γνωρίζοντας όλα τα όσα υπέφερεο Χριστός εκεί και πόσο

μόχθησε χωρίς να εκτιμηθεί, οι μαθητές μπορούσαν να Του ζη-

τήσουν ένα πιο προσοδοφόρο αγρό. Δεν ζήτησαν όμως τέτοιο

πράγμα. Στον αγρό που ο Χριστός είχε σπείρει το σπόρο της α-

λήθειας, έπρεπε να καλλιεργήσουν τώρα και οι μαθητές. Ο σπόρος

θα φύτρωνε και θα έφερνε πλούσια συγκομιδή. Στο έργο τους οι μα-

θητές θα συναντούσαν διωγμούς που θα προκαλούνταν από φθόνο

και μίσος των Ιουδαίων. Τα είχε υποστεί πρωτύτερα ο Κύριός τους

και εκείνοι δεν μπορούσαν να τα αποφύγουν. Η πρώτη προσφορά

της ευσπλαχνίας έπρεπε να γίνει στους δημίους του Σωτήρα.

Εξάλλου υπήρχαν πολλοί στην Ιερουσαλήμ που πίστευαν κρυ-

φά στον Ιησού και πολλοί που είχαν εξαπατηθεί από τους ιερείς και

τους άρχοντες. ΄Επρεπε να παρουσιαστεί και σε αυτούς το Ευαγ-

γέλιο. ΄Επρεπε και αυτοί να κληθούν σε μετάνοια. ΄Επρεπε να τους

εξηγηθεί η θαυμάσια αλήθεια ότι μόνο μέσω του Χριστού μπορο-

ύσαν να αποκτήσουν την άφεση των αμαρτιών. Ενώ όλη η Ιερουσα-

λήμ ήταν ανάστατη από τα συνταρακτικά γεγονότα των τελευταίων

εβδομάδων, τότε το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα έκανε την πιο

βαθειά εντύπωση.

Το έργο όμως δεν έπρεπε να περιοριστεί σε αυτό το σημείο.

΄Επρεπε να επεκταθεί και στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Γής.

Ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του: «Υπήρξατε μάρτυρες της ζωής

Μου και της αυτοθυσίας Μου για το καλό του κόσμου. Υπήρξατε

μάρτυρες των κόπων Μου για τον λαό του Ισραήλ. Αν και δεν ήρθαν

σε Μένα για να έχουν ζωή, αν και οι ιερείς και οι άρχοντες έκαναν

ότι είχαν σχεδιάσει για Μένα, αν και Με απέρριψαν σύμφωνα με τα

λεγάμενα των Γραφών, θα τους προσφερθεί άλλη μια ευκαιρία να

δεχτούν τον Υιό του Θεού. Είδατε ότι όλοι όσοι έρχονται σε Μένα

εξομολογούμενοι τις αμαρτίες τους, γίνονται δεκτοί με χαρά. Με

κανένα τρόπο δεν θα απορρίψω όποιον έρχεται σε Μένα. ΄Ολοι όσοι

θέλουν, μπορούν να συμφιλιωθούν με το Θεό και να λάβουν την

αιώνια ζωή. Σε σας, τους μαθητές Μου, αναθέτω αυτό το μήνυμα

της ευσπλαχνίας. Αυτό πρέπει να δοθεί πρώτα στο λαό του Ισραήλ
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και έπειτα σε όλα τα άλλα έθνη, γλώσσες και λαούς. Πρέπει να

δοθεί σε Ιουδαίους και Εθνικούς. ΄Ολοι όσοι πιστεύουν πρέπει να

συγκεντρωθούν σε μιά εκκλησία.» [789]

Με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος οι μαθητές επρόκειτο να

δεχτούν μια καταπληκτική δύναμη. Η μαρτυρία τους έπρεπε να ε-

πιβεβαιωθεί με σημεία και τέρατα. Θαύματα δεν θα έκαναν μόνο οι

απόστολοι, αλλά και εκείνοι που θα δέχονταν την αγγελία τους.

Ο Ιησούς είπε: «Εν τω ονόματί Μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια

θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας όφεις θέλουσι πιάνει και εάν θανάσι-

μον τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς επ” αρρώστους θέλουσιν
επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι». (Μαρκ. 16:17-18.)

Εκείνη την εποχή συνηθίζονταν πολύ η φαρμακεία. Ασυνείδητοι

άνθρωποι δεν δίσταζαν να βγάλουν από τη μέση εκείνους που τους

στέκονταν εμπόδιο στο δρόμο της φιλοδοξίας τους, χρησιμοποιών-

τας το δηλητήριο. Ο Ιησούς γνώριζε ότι η ζωή των μαθητών Του

θα κινδύνευε από αυτά τα μέσα. Πολλοί θα πίστευαν ότι πρόσφε-

ραν υπηρεσία στο Θεό, θανατώνοντας τους μάρτυρές Του. Για αυτό

τον λόγο, ο Χριστός τους υποσχέθηκε την προστασία από αυτό τον

κίνδυνο.

Οι μαθητές θα είχαν την ίδια δύναμη που είχε ο Χριστός να

θεραπεύει «πάσαν νόσον και πάσαν ασθένειαν μεταξύ του λαού.»

(Ματθ. 4:23.) Θεραπεύοντας στο όνομά Του τις ασθένειες του

σώματος, θα επιβεβαίωναν τη δύναμή Του να θεραπεύει και την

ψυχή. (ιδέ Ματθ. 9:6.) Τους δόθηκε τότε η υπόσχεση ενός νέου

χαρίσματος. Επειδή οι μαθητές θα κήρυτταν και στα άλλα έθνη, θα

λάβαιναν τη δύναμη να μιλούν ξένες γλώσσες. Οι απόστολοι και

οι σύντροφοί τους ήταν άνθρωποι αγράμματοι.΄Ομως, με την επιφο-

ίτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, η ομιλία

τους είτε στη δική τους είτε σε μια ξένη γλώσσα ήταν καθαρή, απλή

και ακριβής τόσο στο λεκτικό όσο και στην προφορά.

Με αυτές λοιπόν τις εντολές ο Χριστός εξουσιοδότησε τους

μαθητές Του. ΄Εκανε πλήρη προμήθεια για την εκτέλεση του έρ-

γου και ανέλαβε ο ΄Ιδιος την ευθύνη της επιτυχίας του. Ενώσω θα

υπάκουαν στο λόγο Του και θα συνεργάζονταν μαζί Του, δεν μπο-

ρούσαν να αποτύχουν. «Πηγαίνετε σε όλα τα έθνη» τους διέταξε.

«Πηγαίνετε στην εσχατιά της Γής και να ξέρετε ότι η παρουσία

Μου θα είναι εκεί. Εργαστείτε με πίστη και εμπιστοσύνη, γιατί

ποτέ δεν θα έρθει ο καιρός που Εγώ θα σας εγκαταλείψω.»
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Οι εντολές του Σωτήρα στους μαθητές συμπεριλάβαιναν όλους

τους πιστούς. Συμπεριλαμβάνουν όλους όσους πιστεύουν στο Χρι-

στό μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Είναι μοιραίο λάθος να υπο-

θέτουμε ότι το έργο της σωτηρίας των ψυχών εξαρτάται μόνον α-

πό τους χειροτονημένους λειτουργούς του Ευαγγελίου. ΄Ολοι όσοι

έχουν δεχτεί τη θεία έμπνευση, θεωρούνται θεματοφύλακες του

Ευαγγελίου.[790]

΄Ολοι όσοι δέχονται τον τρόπο ζωής του Χριστού, χειροτονο-

ύνται για το έργο της σωτηρίας των συνανθρώπων τους. Για αυτό

το έργο ιδρύθηκε η εκκλησία και όλοι όσοι δέχονται τις ιερές τηςυ-

ποσχέσεις υπόσχονται με τη σειρά τους να γίνουν συνεργάτες του

Χριστού.

«Το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν, Ελθέ και όστις ακούει, ας

είπη, Ελθέ. » (Αποκ. 22:17.) Ο καθένας που ακούει την πρόσκλη-

ση πρέπει να την επαναλαμβάνει. ΄Οποια και αν είναι η απασχόληση

του καθενός στη ζωή, το πρώτο του μέλημα θα πρέπει να είναι να

κερδίζει ψυχές για το Χριστό. Πιθανόν να μη είναι ικανός να κη-

ρύττει σε ολόκληρο ποίμνιο, αλλά μπορεί να εργαστεί μονομερώς

για τα άτομα. Σε αυτούς μπορεί να μεταδώσει τη διδασκαλία που

δέχτηκε από τον Κύριό του. Η υπηρεσία δεν αποτελείται μόνο από

το κήρυγμα. Υπηρετούν επίσης εκείνοι οι οποίοι ανακουφίζουν τους

ασθενείς και τους πάσχοντες, βοηθούν τους ενδεείς και μοιράζουν

παρηγορητικά λόγια στους απελπισμένους και ολιγόπιστους. Παν-

τού γύρω μας υπάρχουν ψυχές που τις βαραίνει το συναίσθημα της

ενοχής. Δεν είναι η σκληρή ζωή, ο μόχθος ή η φτώχεια που υποβι-

βάζουν την ανθρωπότητα. Είναι η ενοχή και η παράνομη ζωή. Αυτά

προκαλούν τη δυσαρέσκεια και την αναταραχή. Ο Χριστός επιθυ-

μεί να βοηθούν οι οπαδοί Του τις κατατρυχόμενες από την αμαρτία

ψυχές.

Οι μαθητές θα άρχιζαν το έργο τους εκεί όπου βρίσκονταν.

Δεν έπρεπε να προσπεράσουν το πιο σκληρό και άγονο έδαφος. ΄Ε-

τσι, ο κάθε εργάτης του Χριστού μπορεί να αρχίσει από εκεί όπου

βρίσκεται. Μπορεί μέσα στην ίδια μας την οικογένειά μας να υπάρ-

χουν ψυχές που διψούν για συμπάθεια και λιμοκτονούν από έλλειψη

του άρτου της ζωής. Μπορεί να υπάρχουν παιδιά που πρέπει να τα

αναθρέψουμε για το Χριστό. Μπορεί να υπάρχουν ειδωλολάτρες

στην πόρτα μας. Ας κάνουμε πιστά το έργο που βρίσκεται πλη-

σιέστερα μας. ΄Επειτα ας επεκτείνουμε τις προσπάθειές μας μέχρι



ΚΕΦ΄ΑΛΑΙΟ 86—«ΜΑΘΗΤΕΥΣΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ» 833

εκεί που μας οδηγείτο χέρι του Θεού. Το έργο πολλών ίσως φα-

ίνεται ότι εξαρτάται από τις περιστάσεις αλλά οπουδήποτε και αν

είναι, όταν εκτελείται με πίστη και επιμέλεια θα γίνει αισθητό και

στα πιο απόμακρα σημεία της Γής. Το επίγειο έργο του Χριστού

φαινόταν ότι περιοριζόταν σε έναν μικρό αγρό, αλλά πλήθη προερ-

χόμενα από όλες τις χώρες άκουσαν το μήνυμά Του. Συχνά ο Θεός

χρησιμοποιεί τα απλούστερα μέσα για να επιφέρει τα σπουδαιότερα

αποτελέσματα. Το σχέδιό Του είναι το κάθε μέρος του έργου Του

να εξαρτάται από το σύνολο, όπως το ένα γρανάζι προσαρμόζε-

ται στο άλλο και όλα μαζί λειτουργούν αρμονικά. Ο πιο ταπεινός

εργάτης, ωθούμενος από το ΄Αγιο Πνεύμα, θα αγγίξει αόρατες χορ- [791]

δές, οι δονήσεις των οποίων θα ηχήσουν στα πέρατα της Γής και

θα συνθέσουν μελωδικούς σκοπούς για την αιωνιότητα.

Αλλά δεν πρέπει να παραβλέψουμε την εντολή «Υπάγετε εις

όλον τον κόσμον.» Καλούμαστε να υψώσουμε τα μάτια μας στις «ε-

πέκεινα περιοχές.» Ο Χριστός γκρεμίζει το μεσότοιχο του φραγμού,

τις προκαταλήψεις που χωρίζουν τις εθνικότητες και διδάσκει αγάπη

για όλη την ανθρώπινη οικογένεια. Ανυψώνει τους ανθρώπους από

το στενό κύκλο που διαγράφει ο εγωισμός τους. Καταργεί γενικά

όλα τα εδαφικά σύνορα και τις επίπλαστες κοινωνικές διακρίσεις.

Δεν κάνει διάκριση μεταξύ γνωστών και ξένων, φίλων και εχθρών.

Μας διδάσκει να θεωρούμε κάθε ψυχή που έχει ανάγκη σαν αδελφό

μας και τον κόσμο σαν αγρό μας.

΄Οταν ο Σωτήρας είπε: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα

έθνη,» είπε επίσης: «Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι πα-

ρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί Μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια

θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας όφεις θέλουσι πιάνει και εάν θανάσι-

μον τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς επ” αρρώστους θέλουσιν
επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι.» Η υπόσχε-ση επε-

κτείνεται ανάλογα με την εντολή. ΄Ολα τα χαρίσματα δεν δίνονται

όμοια σε κάθε πιστό. Το Πνεύμα διανέμει «ιδία εις έκαστον καθώς

θέλει » (Α” Κορ. 12:11,) αλλά τα χαρίσματα του Πνεύματος χο-
ρηγούνται στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του για το έργο

του Κυρίου. Η υπόσχεση είναι τόσο δυνατή και αξιόπιστη τώρα,

όπως ήταν και στις μέρες των αποστόλων. «Σημεία δε εις τους πι-

στεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα.» Αυτό είναι το προνόμιο

των τέκνων του Θεού και η πίστη θα εξασφαλίσει όλα όσα είναι

δυνατόν να εξασφαλιστούν με την πίστη.
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«Επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν

ιατρεύεσθαι» Αυτός ο κόσμος βρίθει από αρρώστια από άκρη σε

άκρη, αλλά ο Χριστός ήρθε να θεραπεύσει τους αρρώστους, να κη-

ρύξει ελευθερία για τους αιχμαλώτους του Σατανά. Ο ΄Ιδιος ήταν

όλο υγεία και δύναμη. Πρόσφερε από τη ζωή Του στους ασθενε-

ίς, στους βασανισμένους και στους δαιμονισμένους. Δεν έδιωχνε

κανέναν που έρχονταν να ζητήσει τη θεραπευτική Του δύναμη.

΄Ηξερε ότι συχνά εκείνοι που ζητούσαν τη βοήθειά Του είχαν οι

ίδιοι προξενήσει την αρρώστια τους. ΄Ομως δεν αρνήθηκε ποτέ να

τους θεραπεύσει. ΄Οταν η προερχόμενη από το Χριστό δύναμη ει-

σχωρούσε σε αυτές τις δυστυχισμένες ψυχές, τότε αισθανόταν την

αμαρτία τους. με αυτό τον τρόπο, πολλοί από αυτούς αποκτούσαν

την πνευματική τους θεραπεία παράλληλα με τη σωματική τους ία-[792]

ση. Το Ευαγγέλιο εξακολουθεί να έχει ακόμη την ίδια δύναμη γιατί

όμως να μην παρατηρούμε και σήμερα τα ίδια αποτελέσματα·

Ο Χριστός αισθάνεται τη συμφορά του κάθε βασανισμένου. ΄Ο-

ταν τα πονηρά πνεύματα καταπονούν ένα ανθρώπινο σώμα, ο Χρι-

στός αισθάνεται το βάρος αυτής της κατάρας. ΄Οταν η ζωή του

ανθρώπου καταλαμβάνεται από τον πυρετό, Αυτός νοιώθει την α-

γωνία.Είναι τόσο πρόθυμος να θεραπεύσει τους ασθενείς σήμερα

όπως και όταν βρίσκονταν προσωπικά πάνω στη Γή. Οι υπηρέτες

του Χριστού είναι οι αντιπρόσωποί Του, τα κανάλια για το έργο

Του. Μέσω αυτών επιθυμεί να ασκήσει τη θεραπευτική Του δύνα-

μη.

Στο θεραπευτικό τρόπο που χρησιμοποιούσε ο Σωτήρας υπάρ-

χουν μαθήματα για τους μαθητές Του. Σε μια περίπτωση έχρισε

τα μάτια ενός τυφλού με πηλό και τον διέταξε: «΄Υπαγε, νίφθητι

εις την κολυμβήθραν του Σιλωάμ . . . Υπήγε λοιπόν και ενίφθη,

και ήλθε βλέπων.» (Ιωάν. 9:7.) Η γιατρειά μπορούσε να επιτευ-

χθεί μόνο με τη δύναμη του μεγάλου Θεραπευτή, όμως ο Χριστός

χρησιμοποίησε τα απλά μέσα της φύσης. Δεν ενθάρρυνε τη χρήση

των φαρμά-κων, ενέκρινε αντιθέτως τη χρήση των απλών, φυσικών

μέσων θεραπείας.

Σε πολλούς βασανισμένους που θεράπευε, ο Χριστός έλεγε:

«Μηκέτι αμάρτανε δια να μη σοι γείνη τι χειρότερον.» (Ιωάν. 5:14.)

Με αυτό δίδασκε ότι η ασθένεια είναι το αποτέλεσμα της παράβασης

των νόμων του Θεού, των φυσικών καθώς και των πνευματικών.
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Δεν θα υπήρχε η μεγάλη αθλιότητα στον κόσμο αν οι άνθρωποι

ζούσαν σύμφωνα με το σχέδιο του Δημιουργού.

Ο Χριστός υπήρξε ο οδηγός και ο δάσκαλος του αρχαίου Ισ-

ραήλ.Τους δίδαξε ότι η υγεία είναι η αμοιβή της υπακοής στους

νόμους του Θεού. Ο μεγάλος Ιατρός ο οποίος θεράπευε τους α-

σθενείς της Παλαιστίνης, είχε μιλήσει στο λαό Του από τη στήλη

της νεφέλης, λέγοντάς τους τι έπρεπε να κάνουν εκείνοι και τι θα

έκανε ο Θεός για αυτούς. Τους είπε: «Εάν ακούσης επιμελώς την

φωνήν Κυρίου του Θεού σου, και πράττης το αρεστόν εις τους ο-

φθαλμούς Αυτού, και φυλάξης πάντα τα προστάγματα Αυτού, δεν

θέλω φέρει επί σε ουδεμίαν εκ των νόσων, τας οποίας έφερα κατά

των Αιγυπτίων διότι Εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε.» ( ’,

Εξ. 15:26.) Ο Χριστός έδωσε στον λαό του Ισραήλ συγκεκριμένες

οδηγίες σχετικά με τις συνήθειες της ζωής τους και τους διαβε-

βαίωσε: «Θέλει αφαιρέσει ο Κύριος από σου πάσαν ασθένειαν.»

(Δευτ. 7:17.) [793]

΄Οταν τηρούσαν τους όρους, η υπόσχεση για αυτούς επαλήθευε.

«Δεν υπηρχεν ασθενής εν ταις φυλαίς αυτών.» (Ψαλμ. 105:37.)

Αυτά τα μαθήματα είναι και για μας. Υπάρχουν όροι που πρέπει

να τους σεβαστούν όλοι όσοι θέλουν να διατηρηθούν υγιείς. ΄Ο-

λοι πρέπει να μάθουν τους όρους αυτούς. Ο Θεός δεν αρέσκεται

στην από μέρους μας άγνοια των νόμων Του, είτε αυτοίείναιφυσι-

κοί είτε πνευματικοί. Πρέπει να συνεργαζόμαστε με το Θεό για την

αποκατάσταση της υγείας, του σώματος καθώς και της ψυχής.

Και πρέπει να διδάξουμε τους άλλους πως να διατηρήσουν και

πως να επανακτήσουν την υγεία τους. Για τους ασθενείς πρέπει να

χρησιμοποιήσουμε τα μέσα θεραπείας που ο Θεός μας προμηθεύει

στη φύση και να τους καθοδηγήσουμε σε Αυτόν, τον μόνο που

μπορεί να θεραπεύσει. Το έργο μας είναι να παρουσιάσουμε στους

ασθενείς και στους δυστυχισμένους το Χριστό με το βραχίονα της

πίστης μας. Πρέπει να τους διδάξουμε να πιστεύουν στο Μεγάλο

Θεραπευτή. Πρέπει να στηριζόμαστε στην υπόσχεσή Του και να

προσευχόμαστε για να φανερωθεί η δύναμή Του. Η τέλεια αποκα-

τάσταση αποτελεί τον πυρήνα του Ευαγγελίου. Ο Σωτήρας θέλει

να παροτρύνουμε τους αρρώστους, τους απελπισμένους και τους

θλιμμένους να στηρίζονται στη δύναμή Του.

Η δύναμη της αγάπης εκδηλώνονταν σε όλες τις περιπτώσεις

θεραπείας από μέρους του Χριστού αλλά μόνο όταν συμμεριζόμα-
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στε την αγάπη αυτή με πίστη μπορούμε να γίνομε όργανα για το

έργο Του. Αν αμελούμε να ενωθούμε πνευματικά με το Χριστό,

το ρεύμα της ζωοδόχου δύναμης δεν μπορεί να ρέει άφθονα «μέθ”
ημών» στους άλλους ανθρώπους. Υπήρξαν μέρη όπου ο Σωτήρας

δεν μπόρεσε να κάνει πολλά θαύματα εξαιτίας της απιστίας που συ-

νάντησε. Η απιστία χωρίζει την εκκλησία από το θεϊκό Βοηθό της

το ίδιο και σήμερα. Η εξάρτησή της από τις ουράνιες αλήθειες είναι

ασθενική. Η έλλειψη πίστης από μέρους της ανατρέπει τα σχέδια

του Θεού και Τον στερεί από τη δόξα Του.

Εκτελώντας το έργο του Χριστού, η εκκλησία εξασφαλίζει την

υπόσχεση της παρουσίας Του. Είπε: «Πηγαίνετε σε όλα τα έθνη»

«διδάσκοντες αυτούς και ιδού, Εγώ είμαι μεθ” υμών πάσας τα η-
μέρας, έως της συντελείας του αιώνος.» Αν σηκώνουμε το ζυγό

Του, πληρούμε έναν από τους πρώτιστους όρους για να λάβουμε

τη δύναμή Του. Η ίδια η ζωή της εκκλησίας εξαρτάται από την

πιστή εκπλήρωση της εντολής του Κυρίου. ΄Οταν παραμελούμε το

καθήκον αυτό, προκαλούμε σίγουρα την πνευματική εξασθένηση

και παρακμή. ΄Οπου δεν προσφέρεται δραστήρια εργασία για τους[794]

άλλους, η αγάπη φθίνει και η πίστη εξασθενεί.

Το σχέδιο του Χριστού για τους εργάτες Του είναι να γίνουν

εκπαιδευτές της εκκλησίας στο ευαγγελικό έργο. Πρέπει να δι-

δάξουν τους ανθρώπους πως να ζητούν και να σώζουν το απο-

λωλός. Εκτελούν όμως αυτό το έργο· Πόσοι είναι εκείνοι που δυ-

στυχώςμοχθούν για να ξαναζωντανέψουν τη σπίθα της ζωής σε μια

ετοιμοθάνατη εκκλησία! Πόσες εκκλησίες εξακολουθούν να δέχον-

ται τα«άρρωστα αρνιά» και τους προσφέρουν τις φροντίδες που θα

όφειλαν να πηγαίνουν και να δίνουνστο απολωλός· Σε όλο αυτό το

διάστημα εκατομμύρια και εκατομμύρια ανθρώπων χάνονται χωρίς

την παρουσία του Χριστού.

Η θεϊκή αγάπη συγκινήθηκε σε αφάνταστο βαθμό για το κα-

λό των ανθρώπων. Οι άγγελοι απορούν όταν βλέπουν αυτούς που

δέχονται μια τόσο μεγάλη αγάπη να ανταποδίδουν μια τέτοια ε-

πιφανειακή ευγνωμοσύνη. Οι άγγελοι εκπλήσσονται για την επι-

πόλαια από μέρους του ανθρώπου εκτίμηση της αγάπης του Θεού.

Θα θέλαμε να ξέρουμε πως αισθάνεται ο Χριστός για όλα αυτά·

Πως θα αισθάνονταν ένας πατέρας και μια μητέρα αν ήξεραν ότι το

παιδί τους, χαμένο μέσα στο κρύο και στο χιόνι, προσπεράστηκε

από αυτούς που θα μπορούσαν να το έχουν σώσει και αφέθηκε να
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χαθεί· Δεν θα ένοιωθαν τρομερή θλίψη και ακατάσχετη αγανάκτη-

ση· Δεν θα κατέκριναν εκείνους τους εγκληματίες με φλογερήοργή

σαν τα δάκρυά τους και έντονη σαν την αγάπη τους· Τα βάσανα

του κάθε ανθρώπου είναι τα βάσανα ενός παιδιού του Θεού. ΄Οσοι

δεν τείνουν χέρι βοήθειας στους συνανθρώπους τους που χάνονται,

προκαλούν τη δίκαια οργή Του. Αυτή είναι η «οργή του Αρνίου.» Σε

εκείνους που ισχυρίζονται ότι είναι οπαδοί του Χριστού και μένουν

αδιάφοροι στις ανάγκες των συνανθρώπων τους, θα πει τη μεγάλη

μέρα της Κρίσης: «Δεν σας εξεύρω πόθεν είσθε φύγετε απ” Εμού
πάντες οι εργάται της αδικίας.» (Λουκ. 13:27.)

Εξουσιοδοτώντας τους μαθητές Του, ο Χριστός δεν τους περι-

έγραψε μόνο το έργο τους αλλά τους υπαγόρευσε και την αγγελία

που θα έδιναν. Τους είπε: «Διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσιν

πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς.» Οι μαθητές έπρεπε να διδάξουν

ότι τους είχε διδάξει ο Χριστός. Εδώ περιλαμβάνονται όχι μόνο όσα

τους δίδαξε προσωπικά, αλλά και όσα δίδαξε μέσω των προφητών

και δασκάλων στην Παλαιά Διαθήκη. Οι ανθρώπινες διδασκαλίες α-

ποκλείονται. Δεν υπάρχει θέση για παραδόσεις, για ανθρώπινες θε-

ωρίες και συμπεράσματα ή για εκκλησιαστικά νομοθετήματα. Νόμοι [795]

που έχουν καθιερωθεί από εκκλησιαστικές αρχές δεν συμπεριλαμ-

βάνονται στην εντολή. Τίποτε από αυτά δεν πρέπει να διδάσκουν

όσοι υπηρετούν το Χριστό. «Ο νόμος και οι προφήται» μαζί με την

αναφορά των δικών Του έργων και λόγων, είναι ο θησαυρός που

εμπιστεύθηκε να δώσουν στον κόσμο οι μαθητές. Το όνομα του

Χριστού είναι το σύνθημά τους, το διακριτικό τους έμβλημα, ο συν-

δετικός τους κρίκος, η εξουσιοδοτημένη τους πορεία δράσης και η

πηγή της επιτυχίας τους. Τίποτε που δεν φέρει την επιγραφή Του

δεν πρόκειται να αναγνωριστεί στη βασιλεία Του.

Το Ευαγγέλιο πρέπει να παρουσιάζεται όχι σαν άψυχη θεωρία,

αλλά σαν ζωντανή δύναμη που μεταβάλλει τη ζωή. Ο Θεός επιθυμεί

οι δέκτες της χάρης Του να γίνονται οι μάρτυρες της δύναμής Του.

Δέχεται με προθυμία εκείνους που με τη διαγωγή τους Τον προ-

σέβαλαν αφάνταστα. ΄Οταν μετανοούν, τους μεταδίδει το Πνεύμα

Του, τους τοποθετεί στις εμπιστευτικότερες θέσεις και τους στέλ-

νει στο στρατόπεδο των απίστων για να διακηρύξουν την απερι-

όριστη ευσπλαχνία Του. Θέλει οι υπηρέτες Του να πιστοποιούν το

γεγονός ότι με τη χάρη Του οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν

Χριστόμορφο χαρακτήρα και να αγάλλονται με τη διαβεβαίωση της
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μεγάλης Του αγάπης. Θέλει να γνωστοποιούμε το γεγονός ότι Ε-

κείνος δεν μένει ικανοποιημένος παρά μόνο όταν η ανθρώπινη φυλή

επαναφερθεί και αποκατασταθεί στα ιερά προνόμια των γιών και

θυγατέρων Του.

Ο Χριστός συνδυάζει την τρυφερότητα του ποιμένα, τη στοργή

των γονέων και την ασύγκριτη χάρη του ευσπλαχνικού Σωτήρα.

Προσφέρει τις ευλογίες Του με τους πιο δελεαστικούς όρους. Δεν

περιορίζεται απλώς στο να αναγγείλει αυτέςτις ευλογίες. Τις πα-

ρουσιάζει με τον πιο ελκυστικό τρόπο για να μας δημιουργήσει την

επιθυμία να τις αποκτήσουμε. ΄Ετσι πρέπει να παρουσιάζουν οι δο-

ύλοι Του τον πλούτο της δόξας της ανεκδιήγητης Δωρεάς Του. Η

θαυμαστή αγάπη του Χριστού θα απαλύνει και θα δαμάσει τις καρ-

διές, ενώ η απλή επανάληψη των δογματικών διδασκαλιών δεν θα

το κατόρθωνε τίποτε. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν Μου,

λέγει ο Θεός σας.» «Σύ ο φέρων εις την Σιών αγαθάς αγγελίας,

ανάβα εις το όρος το υψηλόν ύψωσον, ισχυρώς την φωνήν σου

ύψωσον μη φοβού ειπέ πρός τας πόλεις του Ιούδα, Ιδού, ο Θεός

ημών . . . θέλει βοσκήσει το ποίμνιον Αυτού ως ποιμήν θέλει συ-

νάξει τα αρνία δια του βραχίονος Αυτού, και βαστάσει εν τω κόλπω

Αυτού.» (Ης. 40:1, 9-11.) Μιλήστε στους ανθρώπους για Εκείνον

ο οποίος είναι «διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων» και «όλος επιθυ-[796]

μητός.» (΄Ασμα Ασμάτων 5:10, 16.) Τα λόγια μόνο δεν μπορούν

να το αποδείξουν αυτό. Πρέπει να αντανακλάται στο χαρακτήρα

και να εκδηλώνεται με τη ζωή. Ο Χριστός τοποθετείται μπροστά

στον κάθε μαθητή, ώστε η εικόνα Του να αποτυπωθεί πάνω σε αυ-

τόν. Ο Θεός προόρισε όλους «συμμόρφους της εικόνος του Υιού

Αυτού.» (Ρωμ. 8:29.) Με τον καθένα πρέπει να εκδηλώνεται στον

κόσμο η μακρόθυμη αγάπη του Χριστού, η αγιότητα, η πραότητα,

η ευσπλαχνία και η αλήθειά Του.

Οι πρώτοι μαθητές ξεκίνησαν να κηρύξουν το λόγο. Η ζωή τους

φανέρωνε το Χριστό, «συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος

το κήρυγμα δια των ακολουθούντων θαυμάτων.» (Μαρκ. 16:20.)

Αυτοί οι μαθητές είχαν προετοιμαστεί για το έργο τους. Συγκεν-

τρώθηκαν πριν την Πεντηκοστή, αφήνοντας κατά μέρος όλες τους

τις διαφορές. ΄Ηταν όλοι ομόφρονες. Πίστευαν στην υπόσχεση του

Χριστού ότι θα λάμβαναν η ευλογία και προσεύχονταν με πίστη.

Την ευλογία δεν τη ζητούσαν μόνο για τον εαυτό τους. Τους πίε-

ζε το βάρος της σωτηρίας των ψυχών. Το Ευαγγέλιο έπρεπε να
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οδηγηθεί στα πιο απόμακρα σημεία της Γής και διεκδικούσαν το

χάρισμα της δύναμης που τους είχε υποσχεθεί ο Χριστός. Τότε

μόνο μεσολάβησε η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος και χιλιάδες

πίστεψαν σε μέσαμια μέρα.

Και σήμερα μπορεί να γίνει επίσης το ίδιο. Αντί για τις ανθρώπι-

νες θεωρίες, ας κηρυχτεί ο λόγος του Θεού. Οι Χριστιανοί ας εγ-

καταλείψουν τις διαφορές τους και ας παραδοθούν στο Θεό για

τη σωτηρία των απολωλότων. Ας ζητήσουν με πίστη την ευλογία

και θα τους δοθεί. Η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους απο-

στολικούς χρόνους ήταν η «πρώιμος βροχή» και τα αποτελέσματα

ήταν πλούσια. Η «όψιμος βροχή» όμως θα είναι ακόμη αφθονότερη.

(Βλέπε Ιωήλ 2:23.)

΄Ολοι όσοι αφιερώνουν σώμα, ψυχή και πνεύμα στο Θεό συνε-

χώς θα λαμβάνουν νέα χαρίσματα φυσικής και διανοητικής δύναμης.

Οι ανεξάντλητες προμήθειες του Ουρανού είναι στη διάθεσή τους.

Ο Χριστός τους χορηγεί πνοή από το πνεύμα Του και ζωή από τη

ζωή Του. Το ΄Αγιο Πνεύμα θέτει σε κίνηση τις σπουδαιότερες ενέρ-

γειές Του για να εργαστεί στο νου και στην καρδιά. Η χάρη του

Θεού μεγαλώνει και πολλαπλασιάζει τις ικανότητές τους και κάθε

τέλεια ιδιότητα της θείας φύσης είναι αρωγός στο έργο της σω-

τηρίας των ψυχών. Συνεργαζόμενοι με το Χριστό τελειοποιούνται

και παρόλες τις ανθρώπινες αδυναμίες τους, γίνονται ικανοί να εκτε-

λέσουν τα έργα του Παντοκράτορα. Ο Σωτήρας ποθεί να εκδηλώσει [797]

τη χάρη Του και να αποτυπώσει το χαρακτήρα Του σεολόκληρο

τον κόσμο. Ο κόσμος είναι η εξαγορασμένη ιδιοκτησία Του και

επιθυμεί να καταστήσει τους ανθρώπους ελεύθερους, αγνούς και

άγιους. Παρόλο που ο Σατανάς εργάζεται για να εμποδίσει αυτό το

σκοπό, με το χυμένο αίμα για το καλό του κόσμου θα πραγματο-

ποιηθούν θρίαμβοι που θα φέρουν δόξα στο Θεό και στο Αρνίο.

Ο Χριστός δεν θα ικανοποιηθεί παρά μόνο όταν η νίκη ολοκλη-

ρωθεί. Και «θέλει ιδεί τους καρπούς του πόνου της ψυχής Αυτού,

και θέλει χορτασθή.» (Ης. 53:11.) ΄Ολα τα έθνη της Γής θα ακο-

ύσουν το Ευαγγέλιο της χάρης Του. Δεν θα δεχτούν όλοι τη χάρη

Του αλλά «οι μεταγενέστεροι θέλουσι δουλεύσει Αυτόν θέλουσιν

αναγραφή εις τον Κύριον ως γενεά Αυτού.» (Ψαλμ. 22:30.) «Και

η βασιλεία, και η εξουσία, και η μεγαλοσύνη των βασιλειών των

υπό κάτω παντός του ουρανού, θέλει δοθή εις τον λαόν των αγίων

του Υψίστου» και «η γή θέλει φοβηθή το όνομα του Κυρίου από
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δυσμών, και την δόξαν Αυτού από ανατολών ηλίου.» (Δαν. 7:27,

Ης. 11:9, 59:19.)

«Πόσον ωραίοι είναι επί των ορέων οι πόδες του ευαγγελιζο-

μένου, του κηρύττοντος ειρήνην, του ευαγγελιζομένου αγαθά, του

κηρύττοντος σωτηρίαν, του λέγοντος πρός την Σιών, ο Θεός Σου

βασιλεύει! . . . Αλαλάξατε, ευφράνθητε ομού, ηρημωμένοι τόποι . . .

διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν Αυτού. . . Ο Κύριος εγύμνωσε

τον άγιον βραχίονα Αυτού, ενώπιον πάντων των εθνών και πάντα

τα πέρατα της γής θέλουσιν ιδεί την σωτηρίαν του Θεού ημών.»

(Ης. 52:7-10.)[798]
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Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στο Λουκ. 24:50-53,

Πράξ. 1:9-12.

Είχε έρθει η ώρα να αναληφθεί ο Χριστός στο θρόνο του Πα-

τέρα Του. Σαν θείος νικητής ήταν έτοιμος να επιστρέψει στις ου-

ράνιες αυλές με τα τρόπαια της νίκης Του. Πριν από το θάνατό

Του είχε αναγγείλει στον Πατέρα Του: «Το έργο ετελείωσα το

οποίον Μοι έδωκας να κάμω.» (Ιωάν. 17:4.) Μετά την ανάστασή

Του παρέμεινε στη Γή ένα διάστημα για να μπορέσουν οι μαθητές

να Τον συνηθίσουν με το αναστημένο και δοξασμένο Του σώμα.

Τώρα ήταν πια έτοιμος για την αναχώρηση. Είχε επικυρώσει το

γεγονός ότι ήταν ένας ζωντανός Σωτήρας. Δεν υπήρχε πια λόγος

οι μαθητές Του να Τον συσχετίζουν με τον τάφο. Μπορούσαν να

Τον σκέπτονται δοξασμένο μπροστά στο ουράνιο σύμπαν.

Για τόπο της ανάληψής Του ο Ιησούς διάλεξε το σημείο που

τόσο συχνά είχε καθαγιάσει με την παρουσία Του, ενώ βρίσκον-

ταν μεταξύ των ανθρώπων. Ούτε το όρος Σιών, τόπος της πόλης

του Δαβίδ, ούτε το όρος Μόριά, η τοποθεσία του ναού, επρόκειτο

να τιμηθούν με αυτό τον τρόπο. Εκεί, ο Χριστός είχε χλευαστεί

και απορριφθεί. Εκεί τα κύματα της ευσπλαχνίας εξακολουθούσαν

να επιστρέφουν με δυνατότερη κάθε φορά παλίρροια της αγάπης

Του αλλά προσέκρουσαν σε σκληρές σαν την πέτρα καρδιές. ΄Ε-

τσι ο Ιησούς, κουρασμένος και με βαριά καρδιά, πήγαινε να βρει

ανάπαυση στο όρος των Ελαιών. Φεύγοντας από τον πρώτο ναό,

είχε σταθεί πάνω στο ανατολικό αυτό βουνό σαν να δίσταζε να

εγκαταλείψει την εκλεκτή πόλη. Ο Χριστός στέκονταν πάνω στο

΄Ορος των Ελαιών και με λαχτάρα στην καρδιά αγνάντευε την Ιε-

ρουσαλήμ. Τα άλση και τα λαγκάδια του βουνού είχαν αγιαστεί με

τις προσευχές και με τα δάκρυά Του. Στις απόκρημνες πλαγιές του

είχαν αντηχήσει οι θριαμβευτικές κραυγές του πλήθους που Τον

ανακήρυξε βασιλιά. Στη γλιστερή κατηφόρα είχε βρει ένα σπιτικό, [799]

το σπιτικό του Λάζαρου της Βηθανίας. Στους πρόποδες του, στον
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κήπο της Γεθσημανή, είχε προσευχηθεί και αγωνιστεί ολομόναχος.

Από αυτό λοιπόν το βουνό θα ανέβαινε στον Ουρανό. Στην κορυ-

φή του ίδιου αυτού βουνού, θα ακουμπήσουν τα πόδια Του όταν

θα επιστρέψει. ΄Οχι πλέον σαν άνθρωπος θλίψεων, αλλά σαν ένας

δοξασμένος και θριαμβικός βασιλιάς που θα σταθεί πάνω στο ΄Ο-

ρος των Ελαίων. Τα ισραηλινά αλληλούια, ανάμικτα με τα εθνικά

ωσαννά και οι φωνές των λυτρωμένων, θα διογκώνουν τη ζωηρή

επευφημίασαν κραταιά στρατιά: «Στέψατε Αυτόν Κύριον πάντων.»

Τώρα ο Ιησούς με τους έντεκα μαθητές προχωρούσε προς το

όρος. Καθώς περνούσαν από την πύλη της Ιερουσαλήμ, πολλά μάτια

γεμάτα απορία, κοίταζαν τη μικρή εκείνη ομάδα να οδηγείται από

Αυτόν εκεί που πριν λίγες εβδομάδες Τον είχαν καταδικάσει και

σταυρώσειοι άρχοντες. Οι μαθητές δεν ήξεραν ότι αυτή ήταν η τε-

λευταία τους συνάντηση με τον Κύριό τους. Ο Ιησούς διέθεσε τον

καιρό Του συζητώντας μαζί τους και επαναλαμβάνοντας τις προη-

γούμενες διδασκαλίες Του. Καθώς περνούσαν από τη Γεθσημανή,

σταμάτησε για λίγο ώστε να μπορέσουν να θυμηθούν τα μαθήματα

που τους είχε διδάξει τη νύχτα της μεγάλης Του αγωνίας. ΄Εριξε

πάλι μια ματιά στο αμπέλι που είχε χρησιμοποιήσει για παράδειγμα,

παρομοιάζοντας τη στενή σχέση της εκκλησίας Του με τον Εαυτό

Του και με τον Πατέρα Του. Επανέλαβε πάλιτις αλήθειες που είχε

ως τότε αναπτύξει. ΄Ολα γύρω Του θύμιζαν την χωρίς ανταπόδο-

ση αγάπη Του. Ακόμη και οι μαθητές που Του ήταν τόσο πολύ

αγαπητοί, Τον είχαν αμφισβητήσει και εγκαταλείψει την ώρα της

ταπείνωσής Του.

Ο Χριστός είχε μείνει στον κόσμο τριάντα τρία χρόνια. Είχε

υποστεί τους χλευασμούς, τις ύβρεις και τις ειρωνείες του. Είχε

απορριφθεί και είχε σταυρωθεί. Τώρα ήταν έτοιμος να αναληφθεί

στο θρόνο της δόξας Του, ενώ αναλογίζονταν την αχαριστία του

λαού που ήρθε να σώσει. Θα απέσυρε άραγε από αυτούς τη συμ-

πάθεια και την αγάπη Του· Θα συγκέντρωνε την αγάπη Του στο

άλλο βασίλειο που εκτιμάται και που οι αναμάρτητοι άγγελοι περι-

μένουν να εκτελέσουν τις διαταγές Του· ΄Οχι. Η υπόσχεσή Του σε

αυτούς που αγαπά και αφήνει στη Γή είναι: «Εγώ είμαι μεθ” υμών
πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος.» (Ματθ. 28:20.)

Αφού έφθασαν στο ΄Ορος των Ελαιών, ο Ιησούς πήρε το μονο-

πάτι που οδηγούσε στην κορυφή, με πρόσωπο στη Βηθανία. Εκεί

σταμάτησε και οι μαθητές συγκεντρώθηκαν γύρω Του. Ακτίνες[800]
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φωτός φαίνονταν να φεγγοβολούν στο πρόσωπο Του, καθώς τους

κοίταζε με αγάπη. Δεν τους κατέκρινε για τα σφάλματα και τις α-

ποτυχίες τους. Λόγια βαθύτατης τρυφερότητας ήταν τα τελευταία

λόγια που βγήκαν από τα χείλη του Κυρίου τους και έφθασαν στα

αυτιά τους. Με χέρια απλωμένα σε στάση ευλογίας και σαν δια-

βεβαίωση της προστατευτικής Του φροντίδας, άρχισε σιγάσιγά να

υψώνεται από αυτούς, ελκυόμενοςπρος τον Ουρανό από μια δύνα-

μη ανώτερη από κάθε έλξη της Γής. Καθώς ανέρχονταν, έντρομοι

οι μαθητές έβλεπαν με κατάπληκτα μάτια για τελευταία φορά τον

Κύριό τους. ΄Ενα σύννεφο δόξας Τον έκρυψε από μπροστά τους.

Καθώς το αιθέριο άρμα των αγγέλων Τον υποδεχόταν, τα λόγια

Του έφθασαν στα αυτιά τους: «Ιδού, Εγώ είμαι μεθ” υμών πάσας
τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος.» Ταυτόχρονα έφθα-

σε μέχρι τους μαθητές η γλυκύτατη και χαρμόσυνη μουσική της

αγγελικής χορωδίας.

Ενώ οι μαθητές εξακολουθούσαν να κοιτάζουν προς τα πάνω,

άκουσαν να τους απευθύνονται μελωδικότατες φωνές. Γύρισαν και

είδαν δυο αγγέλους με ανθρώπινη μορφή οι οποίοι τους είπαν: «΄Αν-

δρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν· ούτος ο

Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ” υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ο-
ύτω, καθ” όν τρόπον είδετε Αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν.»
Αυτοί οι άγγελοι είχαν προέρθει από τη συνοδεία που περίμενε

σε ένα φωτεινό σύννεφο για να συνοδεύσει τον Ιησού στην ουράνια

κατοικία Του. ΄Ηταν οι δύο ενδοξότεροι της αγγελικής στρατιάς,

οι ίδιοι που είχαν έρθει στο μνημείο στην ανάσταση του Χριστο-

ύ, αυτοί που Τον συντρόφευαν σε όλο το διάστημα της επίγειας

ζωής Του. Με διακαή επιθυμία ολόκληρος ο Ουρανός περίμενε το

τέλος της παραμονής Του σε ένα αμαυρωμένο από την κατάρα της

αμαρτίαςκόσμο. Τώρα είχε φθάσει ο καιρός το ουράνιο σύμπαν να

υποδεχτεί το βασιλιά Του. Πως γίνονταν οι δύο εκείνοι άγγελοι να

μη λαχταρούν να συμμετέχουν στο αγγελικό πλήθος που περίμενε

να υποδεχθεί τον Ιησού· Αυτό όμως έγινε από συμπάθεια και α-

γάπη για εκείνους που ο Χριστός άφηνε πίσω Του και για εκείνους

που περίμεναν να τους παρηγορήσουν. «Δεν είναι πάντες λειτουρ-

γικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας να

κληρονομήσωσι σωτηρίαν·» (Εβρ. 1:14.)

Ο Χριστός αναλήφθηκε στους Ουρανούς με την ανθρώπινη μορ-

φή Του. Οι μαθητές είχαν δει το σύννεφο που Τον παρέλαβε. Ο
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΄Ιδιος ο Ιησούς που είχε περπατήσει, συνομιλήσει και προσευχηθεί

μαζί τους, που είχε κόψει και έφαγε ψωμί μαζί τους, που είχεαρμε-[801]

νίσει στις βάρκες τους τη λίμνη, Εκείνος που ανηφόρισε εκείνη την

μέρα μαζί τους το ΄Ορος των Ελαίων, πήγαινε τώρα να μοιραστεί το

θρόνο του Πατέρα Του. Οι άγγελοι τους είχαν διαβεβαιώσει ότι ο

Χριστός τον οποίο είχαν δει να ανέρχεται στον Ουρανό θα έρχον-

ταν πάλι, έτσι όπως είχε αναληφθεί. Θα έρθει «μετά των νεφελών,

και θέλει ιδεί Αυτόν πάς οφθαλμός.» «Αυτός ο Κύριος θέλει καταβή

απ” ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα
Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή.» «΄Οταν

δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη Αυτού, και πάντες οι

άγιοι άγγελοι μετ” Αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της
δόξης Αυτού.» (Αποκ. 1:7, Α Θες. 4:16, Ματθ. 25:31.) ΄Ετσι θα

εκπληρωθεί η υπόσχεση που ο ίδιος ο Κύριος έδωσε στους μα-

θητές: «Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι,

και θέλω σας παραλάβει πρός Εμαυτόν, δια να ήσθε και σείς όπου

είμαι Εγώ.» (Ιωάν. 14:3.) Είχαν κάθε λόγο λοιπόνοι μαθητές να

χαίρονται με την ελπίδα της επιστροφής του Κυρίου τους.

΄Οταν οι μαθητές επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ, οι άνθρωποι

τους κοίταζαν έκπληκτοι. Μετά τη δίκη και τη σταύρωση του Χρι-

στού, νόμιζαν ότι θα τους έβλεπαν ντροπιασμένους και αποθαρ-

ρυμένους. Οι εχθροί τους περίμεναν να δουν στα πρόσωπά τους

την έκφραση της λύπης και της ήττας. Αντί για αυτά αντίκρισαν

μόνο χαρά και θρίαμβο. Τα πρόσωπά τους φωτοβολούσαν από μια

εξωγήινη ευδαιμονία. Δεν θρηνούσαν πια για τίποτε διαψευσμένες

ελπίδες, αλλά ήταν γεμάτοι από δοξολογία και ευχαριστία στο Θε-

ό. Με χαρά διηγούνταν τη θαυμάσια ιστορία της ανάστασης του

Χριστού και της ανάληψής Του στον Ουρανό. Η μαρτυρία τους

γίνονταν αποδεκτή από πολλούς.

Οι μαθητές δεν αμφέβαλλαν πια καθόλου για το μέλλον. ΄Ηξε-

ραν ότι ο Ιησούς βρίσκονταν στον Ουρανό και ότι εξακολουθούσε

να τρέφει τα ίδια συμπαθητικά αισθήματα για αυτούς. ΄Ηξεραν ότι

είχαν ένα Φίλο στο θρόνο του Θεού και απηύθυναν με προθυμία

τα αιτήματά τους στον Πατέρα, στο όνομα του Ιησού. Εκστατικοί

γονάτιζαν για να προσευχηθούν, επαναλαμβάνοντας με βεβαιότητα:

«΄Οσα αν αιτήσητε παρά του Πατρός Μου εν τω ονόματί Μου, θέλει

σας δώσει. ΄Εως τώρα δεν ητήσατε ουδέν εν τω ονόματί Μου αιτείτε

και θέλετε λαμβάνει, δια να είναι πλήρης η χαρά σας.» (Ιωάν. 16:23,
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24.) ΄Υψωναν χέρια προσευχής με διαρκώς μεγαλύτερητόλμη, προ-

βάλλοντας το ισχυρό επιχείρημα: «Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε

και αναστάς, όστις είναι εν τη δεξιά του Θεού, όστις και μεσιτεύει [802]

υπέρ ημών.» (Ρωμ. 8:34.) Η Πεντηκοστή ολοκλήρωσε τη χαρά τους

με την παρουσία του Παρακλήτου, όπως είχε υποσχεθείο Χριστός.

΄Ολος ο Ουρανός περίμενε να υποδεχτεί το Σωτήρα στις ου-

ράνιες αυλές. Ενώ ανέβαινε, ο Ιησούς προπορεύονταν. Τα πλήθη

των πρώην αιχμαλώτων που είχε ελευθερώσει με την ανάστασή

Του, ακολουθούσαν. Οι στρατιές του Ουρανού, με αλαλαγμούς

χαράς επευφημιών και με ουράνιους ύμνους, ακολουθούσαν τη χαρ-

μόσυνη συνοδεία.

Καθώς πλησίαζαν στην πόλη του Θεού, οι συνοδεύοντες άγ-

γελοι απηύθυναν την ακόλουθη κλήση:«Σηκώσατε, πύλαι, τας κε-

φαλάς σας,

Και υψώθητε, θύραι αιώνιοι.

Και θέλει εισέλθει ο Βασιλεύς της δόξης!»

Χαρούμενα απαντούν οι αναμένοντες φρουροί:

«Τίς είναι ούτος ο Βασιλεύς της δόξης·»

Αυτό το λένε όχι επειδή δεν γνωρίζουν ποιός είναι, αλλά για να

ακούσουν την εγκωμιαστική απάντηση:

«Ο Κύριος, ο κραταιός και δυνατός,

Ο Κύριος, ο δυνατός εν πολέμω.

Σηκώσατε, πύλαι, τας κεφαλάς σας,

Και υψώθητε, θύραι αιώνιοι,

Και θέλει εισέλθει ο Βασιλεύς της δόξης!»

Και πάλι ακούγεται η φωνή:

«Τίς είναι ούτος ο Βασιλεύς της δόξης·»

επειδή οι άγγελοι ποτέ δεν κουράζονται να ακούνε να υμνείται

το όνομά Του. Οι άγγελοι συνοδοί επαναλαμβάνουν:

«Ο Κύριος των δυνάμεων

Αυτός είναι ο Βασιλεύς της δόξης.»

(Ψαλμ. 24:7-10.)

[803]
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Τότε οι είσοδοι της πόλης του Θεού ανοίγουν διάπλατα και το

αγγελικό πλήθος μπαίνει από τις πύλες με ένα ξέσπασμα εκστατικής

μουσικής.

Τότε παρουσιάζεται ο θρόνος και γύρω του το τόξο της υπόσχε-

σης του Θεού. Ολόγυρα τα χερουβείμ και σεραφείμ. Οι αρχηγοί των

αγγελικών δυνάμεων, τα τέκνα του Θεού, οι αντιπρόσωποι των α-

ναμάρτητων κόσμων παρουσιάζονται συγκεντρωμένοι όλοι μαζί. Το

ουράνιο συμβούλιο, μπροστά στο οποίο ο Εωσφόρος είχε κατηγο-

ρήσει το Θεό και τον Υιό Του, οι αντιπρόσωποι των αναμάρτητων

βασιλειών, πάνω στις οποίες ο Σατανάς είχε σκεφτεί να εγκαθι-

δρύσει την κυριαρχία του, όλοι αυτοί βρίσκονται εκεί για να υποδε-

χθούν το Λυτρωτή. Είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν το θρίαμβό Του

και να δοξάσουν το Βασιλιά τους.

Αλλά Εκείνος τους αναχαιτίζει. ΄Οχι ακόμη. Δεν μπορεί να δε-

χτεί τώρατο διάδημα της δόξας και τη βασιλική χλαμύδα. Παρου-

σιάζεται στον Πατέρα Του. Δείχνει το μωλωπισμένο κεφάλι Του,

το τρυπημένο Του πλευρό, τα πληγωμένα πόδια. Υψώνει τα χέρια

Του που φέρνουν τα σημάδια των καρφιών. Δείχνει τα τεκμήρια

του θριάμβου Του. Παρουσιάζει στο Θεό το κινητό δράγμα, εκε-

ίνους που ανέστησε μαζί Του σαν αντιπροσώπους του μεγάλου

πλήθους που θα εξέλθουν από τους τάφους στη δευτέρα παρουσία

Του. Πλησιάζει στον Πατέρα Του, ο οποίος αγάλλεται με άσματα

χαράς για ένα αμαρτωλό μετανοούντα. Πριν ακόμη τεθούν τα θε-

μέλια της Γής, Πατέρας και Υιός είχαν κάνει σε μια συμφωνία να

απολυτρώσουν τον άνθρωπο σε περίπτωση που αυτός θα υπέκυπτε

στο Σατανά. Είχαν συνάψει αρμονικά αμοιβαία συνθήκη ότι ο Χρι-

στός θα γίνονταν ο εγγυητής της ανθρώπινης φυλής. Ο Χριστός

εκπλήρωσε αυτή την υπόσχεση. ΄Οταν πάνω στο σταυρό φώναξε,

«Τετέλεσται,» απευθύνθηκε στον Πατέρα. Η σύμβαση είχε εκπλη-

ρωθεί πληρέστατα. Τώρα δηλώνει: «Πάτερ, τετέλεσται. ΄Εκανα το

θέλημά Σου, Θεέ Μου. Ολοκλήρωσα το απολυτρωτικό έργο. Αν η

θυσία Μου εκπληρεί τους όρους της δικαιοσύνης Σου, «εκείνους

τους οποίους Μοι έδωκας, θέλω, όπου είμαι Εγώ, να ήναι και εκε-

ίνοι μετ” Εμού.» (Ιωάν. 19:30, 17:24.)
Η φωνή του Θεού ακούγεται με την επίσημη δήλωση ότι η δι-

καιοσύνη Του βρήκε τέλεια ικανοποίηση. Ο Σατανάς νικήθηκε κατά

κράτος. Οι οπαδοί του Χριστού που μοχθούν και αγωνίζονται πάνω

στη Γή γίνονται δεκτοί «δια του ηγαπημένου Αυτού.» (Εφ. 1:6.)
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Μπροστά στους ουρανίους αγγέλους και στους αντιπροσώπους

των αναμάρτητων κόσμων ανακηρύσσονται δικαιωμένοι. ΄Οπου είναι [804]

Αυτός, εκεί θα είναι και η εκκλησία Του. «΄Ελεος και αλήθεια συνα-

παντήθησαν δικαιοσύνη και ειρήνη εφιλήθησαν.» (Ψαλμ. 85:10.) Ο

Πατέρας εναγκαλίζεται τον Υιό Του και τότε δίνεται η εντολή: «Ας

προσκυνήσωσιν εις Αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού.» (Εβρ1:6)

Με ανεκλάλητη χαρά, αρχές, εξουσίες και δυνάμεις αναγνω-

ρίζουν την υπεροχή του ΄Αρχοντα της ζωής. Οι αγγελικές δυνάμεις

υποκλίνονται μπροστά Του, ενώ οι χαρούμενες φωνές γεμίζουν τις

ουράνιες αυλές: «΄Αξιον είναι το Αρνίον το εσφαγμένον να λάβη

την δύναμιν και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν

και ευλογίαν.» (Αποκ. 5:12.) Θριαμβευτικά άσματα ενώνονται με

τη μουσική που προέρχεται από τις αγγελικές άρπες, ενώ ολόκλη-

ρος ο Ουρανός φαίνεται να πλημμυρίζει από χαρά και δοξολογία.

Η αγάπη νίκησε. Το απολωλός βρέθηκε Ο Ουρανός δονείται από

τους γλυκούς και μελωδικούς τόνους που διακηρύττουν: «Εις τον

καθήμενον επί του θρόνου, και εις το Αρνίον έστω η ευλογία και η

τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.» (Αποκ.

5:13.)

Από αυτή τη σκηνή της ουράνιας χαράς φτάνει σε μας που ζο-

ύμε στη Γή μέσω της ηχούς των θαυμάσιων λόγων του Χριστού:

«Αναβαίνω πρός τον Πατέρα Μου και Πατέρα σας, και Θεόν Μου

και Θεόν σας» (Ιωάν. 20:17.) Η οικογένεια του Ουρανού και η οι-

κογένεια της Γής έγιναν ένα. Για μας αναλήφθηκε ο Κύριός μας

και για μας ζεί. «΄Οθεν δύναται και να σώζη εντελώς τους προσερ-

χομένους εις τον Θεόν δι” Αυτού, ζών πάντοτε δια να μεσιτεύση
υπέρ αυτών.» (Εβρ. 7:25.)
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