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11 Ιοσλίοσ – 17 Ιοσλίοσ                                            Σάββαηο απόγεσμα 
 

3. ΔΝΑ ΑΠΡΟΓΟΚΖΣΟ ΙΔΡΑΠΟΣΟΛΟ 
 

 
 

ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Καη πνιινί ιεπξνί ήζαλ επί Διηζζαίνπ ηνπ πξνθήηνπ ελ ησ 
Ιζξαήι, θαη νπδείο απηψλ εθαζαξίζζε, εηκή Νεεκάλ ν χξνο.» Λνπθά 4/δ’ 27.  
 

Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Β‟ Βαζ. 5/ε‟, Μάξθ. 1/α‟ 
40-45, Β‟ Βαζ. 2/β‟ 1-15, Ησάλ. 15/ηε‟ 5, Ρσκ. 6/ο‟ 4-11, Ρσκ. 6/ο‟ 1. 
 
Σν βηβιίν ησλ Βαζηιέσλ θαιχπηεη ηελ ηζηνξία ησλ βαζηιείσλ ηνπ Ηζξαήι 
απφ ην 970-560 π.Υ., φπνπ θαηαγξάθνληαη δξακαηηθά γεγνλφηα θαη πνιη-
ηηθέο αλαηαξάμεηο πνπ επεξέαζαλ ηνλ ιαφ ηνπ Θενχ. ‟ απηέο ηηο αλαθν-
ξέο βξίζθνπκε ηηο ηζηνξίεο ηνπ Ζιία θαη ηνπ Διηζζαίε, δχν κεγάισλ πξν-
θεηψλ ηνπ Θενχ ησλ νπνίσλ νη πεξηπέηεηεο έρνπλ ραξαρζεί ζην λνπ κη-
θξψλ θαη κεγάισλ φισλ ησλ γελεψλ. 
Δπίζεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη νκνηφηεηεο κεηαμχ ηεο δηαθνλίαο 
ηνπ Διηζζαίε θαη ηνπ Ηεζνχ. ηηο δηαθνλίεο θαη ησλ δχν, λεθξνί αλαζηήζε-
θαλ, ιεπξνί θαζαξίζζεθαλ, θαη πεηλαζκέλνη ρφξηαζαλ απφ ειάρηζηεο πν-
ζφηεηεο ηξνθήο. 
Απηήλ ηελ εβδνκάδα ζα εμεηάζνπκε έλα απφ απηά ηα ζαχκαηα: ηελ ζεξα-
πεία ηνπ Νεεκάλ – ελφο πινχζηνπ θαη ηζρπξνχ εηδσινιάηξε ν νπνίνο, 
κέζα ζηε κεγάιε ηνπ αλάγθε, βίσζε ηε δχλακε ηνπ δσληαλνχ Θενχ θαη 
απηφ σο απνηέιεζκα κίαο αλαπάληερεο καξηπξίαο. 
Μεηαμχ ησλ πνιιψλ πλεπκαηηθψλ αιεζεηψλ πνπ κπνξνχκε λα βξνχκε ζ‟ 
απηήλ ηελ αλαθνξά, ζα δνχκε θαη έλα πξφηππν πνιηηηζκηθήο καξηπξίαο 
ελ κέζσ δηεζλψλ εληάζεσλ θαη δηακαρψλ. Δπίζεο, ζα δνχκε πψο ιεη-
ηνπξγεί ην ζρέδην ηεο ζσηεξίαο. 
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Κσριακή 12 Ιοσλίοσ 
 

ΣΑ ΔΙΥΔ ΟΛΑ… ΟΜΧ 
Β’ Βαζιλεών 5/ε’ 1 

 
‟ απηφ ην εδάθην δίλνληαη ηέζζεξηο ηίηινη ή πεξηγξαθέο γηα ηνλ Νεεκάλ, 
ηνπνζεηψληαο ηνλ πνιχ ςειά ζηελ θνηλσλία ηεο πξίαο. Δίρε κεγάιε 
επηξξνή ζηνλ βαζηιηά Αξάκ, θαηείρε πςειή ζέζε, θαη ήηαλ ην δεμί ρέξη 
ηνπ βαζηιηά ζε ζξεζθεπηηθά θαη ζηξαηησηηθά δεηήκαηα (εδ. 18). Δπίζεο, 
ήηαλ πνιχ πινχζηνο (εδ. 5). 
Χζηφζν, ζην εδάθην 1 ππάξρεη έλα κεγάιν «φκσο». ιε ε δχλακε θαη ε 
ηηκή ηνπ Νεεκάλ επηζθηάζηεθε απφ ηελ πην ηξνκεξή αζζέλεηα ηεο επνρήο 
ηνπ, ηελ ιέπξα πνπ επηζθίαδε φια ηνπ ηα θαηνξζψκαηα. Αιιά απηή ηνπ ε 
δπζηπρία ήηαλ πνπ ηνλ έθεξε ζε επαθή κε ηνλ πξνθήηε ηνπ Θενχ θαη 
ηειηθά πίζηεςε ζηνλ αιεζηλφ Θεφ. 
Γηαβάζηε Μάξθν 1/α‟ 40-45, Λνπθά 8/ε‟ 41-56 θαη Μάξθν 2/β‟ 1-12. Πέξα 
απφ ηελ πξνθαλή ζαπκαηνπξγηθή ζεξαπεία απφ ηνλ Ηεζνχ, ηη άιιν θνηλφ 
παξνπζηάδνπλ απηέο νη αλαθνξέο; Ση είλαη απηφ πνπ έθεξε απηνχο ηνπο 
αλζξψπνπο ζηνλ Ηεζνχ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Σα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα θαη νη ηξαγσδίεο ηεο δσήο θάλνπλ ηνπο αλ-
ζξψπνπο πην δεθηηθνχο ζηελ πλεπκαηηθή αιήζεηα θαη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ 
Θενχ. Φπζηθέο, ςπρνινγηθέο, πνιηηηθέο, ή άιιεο θαηαζηξνθέο, θάλνπλ ηνλ 
άλζξσπν πην δεθηηθφ ζην Θετθφ ζηνηρείν. Πξνζσπηθέο απψιεηεο, εζληθέο 
θαηαζηξνθέο, θαη πφιεκνη, είλαη θπξίσο ηα θίλεηξα πνπ θάλνπλ ηνπο αλ-
ζξψπνπο λα αλαδεηνχλ κία δχλακε ηζρπξφηεξε απφ ηε δηθή ηνπο. Σν επ-
αγγέιην παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε πξφνδν ζε πεξηνρέο φπνπ νη άλζξσπνη 
αληηκεησπίδνπλ πξνζσπηθέο ή θνηλσληθέο δπζθνιίεο.  
ΚΔΦΖ: Απφ ηε κία πιεπξά ν Νεεκάλ έκνηαδε λα ηα έρεη φια, θαη απφ ηελ άιιε ήηαλ 
έλαο θαηαξξαθσκέλνο άλδξαο δίρσο ειπίδα. Τπφ κία έλλνηα θαη εκείο είκαζηε ζαλ ηνλ 
Νεεκάλ, θαζψο θαη ζηε δσή καο ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο επράξηζηεο αιιά θαη δπζάξε-
ζηεο. Πψο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο γηα λα παξακείλνπκε 
ελσκέλνη κε ηνλ Κχξην; 
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Γεσηέρα 13 Ιοσλίοσ 
 

ΔΝΑ ΑΠΡΟΓΟΚΖΣΟ ΜΑΡΣΤΡΑ 
 
Γηαβάζηε Β‟ Βαζ. 5/ε‟ 1-7. Ση ζπκβαίλεη εδψ; Γηαηί νη χξηνη άθνπζαλ ηα 
ιφγηα κίαο ζθιάβαο; Ση κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε απφ απηφ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
ηελ Αγία Γξαθή δελ δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην πψο απηφ ην θνξίηζη 
ήηαλ ζην ζπίηη ηεο, αιιά ην ζίγνπξν είλαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο ηξάβεμε 
ηελ πξνζνρή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Νεεκάλ. θεθηείηε: βαζηζκέλνο ζηα ιφ-
γηα κίαο λεαξήο ζθιάβαο, ν πινχζηνο θαη ηζρπξφο ζηξαηεγφο κεηαθέξεη 
ηα ιφγηα ηεο ζην βαζηιηά ηνπ θαη παίξλεη ηελ άδεηα ηνπ λα πάεη ζηε ρψξα 
ηεο. Καη επηπιένλ, παίξλεη καδί ηνπ δψξα γηα λα ηα δψζεη ζηνλ πξνθήηε. 
Δίλαη ζίγνπξν φηη ζπλέβεζαλ πξάγκαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην θείκε-
λν. πσο θαη λα έρεη, κία κηθξή Δβξαηνπνχια, ηεο νπνίαο ην φλνκα δελ 
γλσξίδνπκε αιιά μέξνπκε φηη είρε αξπαρζεί απφ ην ζπίηη ηεο θαηά ηε 
δηάξθεηα κίαο πξηαθήο επηδξνκήο, έγηλε φξγαλν ηνπ Θενχ ζηελ πεξηνρή 
ηεο πξίαο. Υσξίο λα θξαηήζεη θαθία γη‟ απηφ πνπ ηεο ζπλέβε, κνηξάζηε-
θε κε ζάξξνο ηελ πίζηε ηεο γηα ηελ αλαιινίσηε δχλακε ηνπ Θενχ πνπ 
εθδεισλφηαλ κέζσ ηνπ Διηζζαίε ζηε ακάξεηα (εδ. 3). πσο ν Γαληήι 
θαη νη ζχληξνθνί ηνπ ζηελ Βαβπιψλα, έηζη θαη απηή κε ηε ζπκπεξηθνξά 
ηεο κεηέηξεςε απηήλ ηελ αληημνφηεηα ζε κέζν γηα λα δνμαζηεί ην φλνκα 
ηνπ Θενχ, θαη έηζη ν Θεφο κεηέηξεςε ηελ αηρκαισζία ηεο ζε επθαηξία λα 
κνηξαζηεί ηελ πίζηε ηεο. χκθσλα κε ηελ Δ. Υνπάηη: «Ζ δηαγσγή ηεο αηρ-
κάισηεο κηθξήο θφξεο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ζπκπεξηθεξφηαλ ζην εη-
δσινιαηξηθφ εθείλν ζπηηηθφ, είλαη κία δπλακηθή καξηπξία ηεο αμίαο πνπ 
απνδίδεηαη ζηελ αξρηθή νηθνγελεηαθή δηαπαηδαγψγεζε.» Π.Β. ζ. 169. 
Ση καο ιέεη απηφ γηα ην πψο ε πίζηε καο, ε δσή καο θαη νη πξάμεηο καο 
κπνξνχλ λα ειθχζνπλ ηνπο άιινπο ζε καο θαη ζηηο αιήζεηεο πνπ καο έρεη 
εκπηζηεπζεί ν Θεφο; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Σν εθπιεθηηθφ ζ‟ απηήλ ηελ ηζηνξία είλαη ε αληίδξαζε ηνπ βαζηιηά ηνπ Ηζ-
ξαήι φηαλ έιαβε ηελ επηζηνιή. «Θεφο είκαη εγψ… λα ηαηξεχζσ άλζξσ-
πνλ απφ ηεο ιέπξαο απηνχ;» Σα ιφγηα ηνπ δείρλνπλ πφζν δχζθνιε ήηαλ 
απηή ε αζζέλεηα θαη πσο κφλν έλα ζαχκα κπνξνχζε λα θέξεη ηε ζεξα-
πεία. κσο ε επηζηνιή ππνδήισλε ηελ πξνζδνθία φηη ν βαζηιηάο ζα έ-
θεξλε ηε ζεξαπεία – πξάγκα αδχλαηνλ. Έηζη, ππέζεζε φηη απηφ ήηαλ κία 
πξφθαζε γηα λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα κε ηε πξία. 
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Τρίηη 14 Ιοσλίοσ 
 

ΔΛΙΑΙΔ, Ο ΠΡΟΦΖΣΖ 
 
Ζ δηαθνλία ηνπ πξνθήηε Διηζζαίε ηνλ 9

ν
 αη. π.Υ. παξνπζηάδεηαη ζε 18 

γεγνλφηα επεθηεηλφκελα ζε κία πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ 50 ρξφλσλ. Δίρε 
ηελ εγεζία ζηε ζρνιή ησλ πξνθεηψλ θαη ην έξγν ηνπ ήηαλ θαηά θχξην 
ιφγν δεκφζην. Πεξηιάκβαλε ζεκεία θαη ζαχκαηα, ηφζν ζε πξνζσπηθφ 
φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Ο Διηζζαίε ήηαλ έλαο πξνθήηεο ηνπ νπνίνπ ε 
ζπκβνπιή θαη ε βνήζεηα δεηήζεθε απφ θάζε θνηλσληθή ηάμε. 
Γηαβάζηε Β‟ Βαζ. 2/β‟ 1-15. Ση καζαίλνπκε γηα ηελ θιήζε θαη ηε δηαθνλία 
ηνπ Διηζζαίε; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Αλακθίβνια, ν Διηζζαίε θιήζεθε απφ ηνλ Θεφ θαη είρε θάπνηεο ηδηαίηεξεο 
εκπεηξίεο πνπ πηζηνπνηνχζαλ ηελ θιήζε ηνπ. Εεηψληαο «δηπιάζηα κεξίδα 
Πλεχκαηνο», αλαγλψξηδε φηη γηα ηε δηαθνλία ηνπ ρξεηαδφηαλ Θετθή δχλα-
κε, γηαηί ρσξίο απηήλ ζα ήηαλ αλήκπνξνο. Απηφο ν άλζξσπνο ηνπ Θενχ 
είρε ήδε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ησλ ιφγσλ πνπ ν Ηεζνχο είπε 
πνιινχο αηψλεο αξγφηεξα: «Δγψ είκαη ε άκπεινο, ζεηο ηα θιήκαηα. Ο 
κέλσλ ελ εκνί θαη εγψ ελ απηψ, νχηνο θέξεη θαξπφλ πνιχλ, δηφηη ρσξίο 
εκνχ δελ δχλαζζε λα θάκεηε νπδέλ» (Ησάλ. 15/ηε‟ 5). Δίλαη έλα κάζεκα ην 
νπνίν, αλεμαξηήηνπ ηεο ζέζεο καο ζην έξγν ηνπ Κπξίνπ, πξέπεη φινη λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε. 
πσο βιέπνπκε, απηή ε δχλακε ηνχ δφζεθε. Έηζη, ν Διηζζαίε έδεημε φηη 
είρε κία ζπλεηδεηνπνηεκέλε θαη εηιηθξηλή θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο 
θιήζεο ηνπ φηαλ είπε ζηνλ βαζηιηά: «Αο έιζε ηψξα πξνο εκέ, θαη ζέιεη 
γλσξίζεη φηη είλαη πξνθήηεο ελ ησ Ηζξαήι» (Β‟ Βαζ. 5/ε‟ 8).  
Δίλαη επίζεο ηδηαίηεξν φηη απηφο ν ζηξαηεγφο, καδί κε ηε ζπλνδεία ηνπ 
εκθαλίζηεθαλ κε φιε ηνπο ηε δφμα ζην, θαηά πάζα πηζαλφηεηα κηθξφ θαη 
ιηηφ ζπίηη ηνπ Διηζζαίε. Ο Διηζζαίε σζηφζν δελ έδεημε λα εληππσζηάδε-
ηαη. Γηα ηελ αθξίβεηα, δελ βγήθε θαλ λα ζπλαληήζεη απηφλ ηνλ ηζρπξφ επη-
ζθέπηε αιιά ηνπ κεηέθεξε ηελ εληνιή κε ηνλ κελπηή! Ζ απάληεζε ζην 
κεγάιν ηνπ απηφ ηαμίδη απφ ηελ Γακαζθφ ήηαλ ε θνθηή εληνιή λα πάεη λα 
πιπζεί ζηνλ Ηνξδάλε πνηακφ. Χζηφζν, ζπλνδεπφηαλ απφ κία ππφζρεζε: 
«θαη…ζέιεηο θαζαξηζζή» (εδ. 10). 
Αλακθίβνια, ε ππεξεθάλεηα απηνχ ηνπ άλδξα θαηαξξαθψζεθε. Πηζαλφλ, 
φκσο, απηφο λα ήηαλ θαη ν ζθνπφο. 
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Τεηάρηη 15 Ιοσλίοσ 
 

Ζ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΝΔΔΜΑΝ 
 
Γηαβάζηε Β‟ Βαζ. 5/ε‟ 11-14. Ση καο δηδάζθεη απηή ε αλαθνξά γηα ηνλ Νε-
εκάλ θαη ηα καζήκαηα πνπ έπξεπε λα πάξεη; Ση κπνξνχκε λα δηδαρηνχκε 
εκείο απφ φια απηά; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Δάλ ν πξνθήηεο Διηζζαίε είρε βγεη λα ζπλαληήζεη ηνλ Νεεκάλ θαη ηνπ 
δεηνχζε λα θάλεη δηάθνξα ηειεηνπξγηθά φπσο ζπλεζηδφηαλ ζηηο εηδσιν-
ιαηξηθέο ζξεζθείεο, ν Νεεκάλ δελ ζα δίζηαδε. Γχν ζεκεία φκσο ηνλ πξφ-
ζβαιιαλ. ρη κφλν δελ βγήθε ν πξνθήηεο λα ηνλ ζπλαληήζεη, αιιά θαη 
ηνπ ππέδεημε ηνλ Ηνξδάλε πνηακφ σο ην κέξνο φπνπ ζα ζεξαπεπφηαλ 
απφ ηελ ιέπξα ηνπ. 
Ο Νεεκάλ είρε δίθην. Ο Διηζζαίε ζα έπξεπε λα είρε βγεη γηα λα ηνλ ραηξε-
ηίζεη. Δπίζεο, ηα πνηάκηα ηεο Γακαζθνχ ήηαλ ζίγνπξα θαιχηεξα θαζψο 
θαη ηα λεξά ηνπο ήηαλ θαζαξφηεξα απφ ηα ιαζπσκέλα λεξά ηνπ Ηνξδάλε. 
Χζηφζν, κέζσ ηνπ Διηζζαίε, ν Θεφο θαηεχζπλε ηνλ Νεεκάλ ζηνλ Ηνξδάλε, 
ζε έλαλ πνηακφ ηνπ Ηζξαήι. Ζ φιε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο είρε σο 
ζθνπφ, πξψηνλ, λα θαλεί φηη ππήξρε πξνθήηεο ηνπ αιεζηλνχ Θενχ ζηνλ 
Ηζξαήι, θαη δεχηεξνλ, φηη ν Θεφο αληακείβεη ηελ πηζηφηεηα. 
Οη δνχινη ηνπ Νεεκάλ ηνλ έπεηζαλ λα ππνηαρζεί ζηελ Θετθή εληνιή θαη λα 
δνθηκάζεη. Θα πξέπεη λα ήηαλ δχζθνιν γηα ηνλ Νεεκάλ λα θαηαπηεί ηελ 
πεξεθάληα ηνπ θαη λα αθνχζεη κία κηθξή ζθιάβα, έλαλ μέλν πξνθήηε πνπ 
δελ ηνλ ζεβάζηεθε, θαη ηέινο ηνπο ππεξέηεο ηνπ. Παξφια απηά, δεηνχζε 
απεγλσζκέλα ηελ ζεξαπεία ηνπ. 
«Σφηε θαηέβε θαη εβπζίζζε επηάθηο εηο ηνλ Ηνξδάλελ, θαηά ηνλ ιφγνλ ηνπ 
αλζξψπνπ ηνπ Θενχ, θαη ε ζαξμ απηνχ απνθαηέζηε σο ζαξμ παηδίνπ 
κηθξνχ, θαη εθαζαξίζζε» (Β‟ Βαζ. 5/ε‟ 14). 
Γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ Νεεκάλ απαηηνχληαλ πίζηε θαη ππνρσξεηηθφηεηα. 
Μφιηο λίθεζε ηελ ππεξεθάληα ηνπ θαη ζπκκνξθψζεθε ζην ζέιεκα ηνπ 
Θενχ βνπηψληαο εθηά θνξέο ζηα λεξά ηνπ Ηνξδάλε, ζεξαπεχζεθε.  
ΚΔΦΖ: Γηαβάζηε Ρσκ. 6/ο’ 4-11. Πψο ε ηζηνξία ηνπ Νεεκάλ αληηθαηνπηξίδεη θάπνηεο 
απφ ηηο αξρέο πνπ δηαβάδνπκε ζ’ απηά ηα εδάθηα; Πψο έρεηε βηψζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 
ηεο «λέαο δσήο» ζηνλ Υξηζηφ; 
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Πέμπηη 16 Ιοσλίοσ 
 

ΔΝΑ ΝΔΟ ΠΙΣΟ 
 
«Σψξα εγλψξηζα φηη δελ είλαη Θεφο ελ πάζε ηε γε, εηκή ελ ησ Ηζξαήι. 
ζελ ηψξα δέρζεηη, παξαθαιψ, δψξνλ παξά ηνπ δνχινπ ζνπ» (Β‟ Βαζ. 
5/ε‟ 15). Με πνηνλ ηξφπν απηά ηα ιφγηα κάο βνεζάλε λα δνχκε ηελ εκπεη-
ξία ηεο ζσηεξίαο; Γείηε Απνθ. 14/ηδ‟ 12, Α‟ Ησάλ. 5/ε‟ 2,3, Ρσκ. 6/ο‟ 1. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Ο Νεεκάλ ζα κπνξνχζε λα επηζηξέςεη θαηεπζείαλ απφ ηνλ Ηνξδάλε ζηε 
Γακαζθφ κεηά ηε ζεξαπεία ηνπ. Χζηφζν, σο έλδεημε επγλσκνζχλεο, ε-
πέζηξεςε ζην ζπίηη ηνπ πξνθήηε θαη απηή ηε θνξά ζπλαληήζεθε θαη κε 
ηνλ Διηζζαίε. Ζ νκνινγία ηνπ φηη ν Θεφο ηνπ Ηζξαήι είλαη ν Κπξίαξρνο 
ηνπ θφζκνπ είλαη ην βαζηθφ ζέκα ηεο Αγίαο Γξαθήο. Απηά ηα ιφγηα πνπ 
εηπψζεθαλ απφ έλαλ εηδσινιάηξε είλαη απφ ηα πην δπλαηά ζεκεία ηεο 
Παιαηάο Γηαζήθεο. Ζ πλεπκαηηθή αθχπληζε ηνπ Νεεκάλ ηνλ βνήζεζε λα 
θαηαιάβεη πσο έπξεπε λα απνθηήζεη ζηελή ζρέζε κε ηνλ Θεφ ηνπ Ηζ-
ξαήι. Ο πξνθήηεο ήηαλ Ηζξαειίηεο, ν πνηακφο ήηαλ ν πην ζεκαληηθφο 
ηνπ Ηζξαήι, θαη ν αξηζκφο επηά ζπλδέεηαη κε ηνλ Γεκηνπξγφ Θεφ. 
ηνλ Νεεκάλ έρνπκε έλα παξάδεηγκα ηνπ πψο ιεηηνπξγεί ε αιεζηλή πί-
ζηε: Έιαβε θάηη πνπ πνηέ δελ ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη απφ κφλνο 
ηνπ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν Διηζζαίε αξλήζεθε ηα δψξα ηνπ (Β‟ Βαζ. 
5/ε‟ 16) ήηαλ γηα λα δείμεη φηη θαλείο δελ κπνξεί νχηε λα θεξδίζεη νχηε λα 
αγνξάζεη ηελ ζσηεξία, ε νπνία είλαη απνθιεηζηηθφ δψξν Θετθήο ράξεο. 
Σελ ίδηα ζηηγκή, ε πξνζπκία ηνπ Νεεκάλ λα δψζεη δψξα ζηνλ Διηζζαίε 
είλαη αληαπφθξηζε πίζηεο, έδεημε επγλσκνζχλε γη‟ απηφ πνπ ηνπ δφζεθε. 
Ο Διηζζαίε αξλήζεθε ηα δψξα αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Α-
βξαάκ, ν νπνίνο αξλήζεθε ηηο ακνηβέο πνπ ηνπ πξφζθεξαλ νη εηδσινιά-
ηξεο βαζηιείο φηαλ ηνπο έζσζε, ψζηε λα κελ κπνξέζεη θαλείο λα πεη «Δ-
γψ επινχηηζα ηνλ Άβξακ» (Γέλ. 14/ηδ‟ 23). Ο Διηζζαίε ήμεξε πσο αλ δε-
ρφηαλ ηα δψξα ζα θαηέζηξεθε ην κάζεκα πνπ έπξεπε λα πάξεη ν Νεε-
κάλ. Ζ ζεξαπεία ηνπ ήηαλ έξγν ηνπ Θενχ θαη πξάμε ράξεο. 
«Αο έρνπκε απηφ ην ζεκείν μεθάζαξν ζην λνπ καο: Δθφζνλ απνδερφκα-
ζηε ηνλ Υξηζηφ σο Λπηξσηή, πξέπεη λα Σνλ απνδερφκαζηε θαη σο Κπξί-
αξρν. Γελ κπνξνχκε λα έρνπκε βεβαηφηεηα θαη πιήξε εκπηζηνζχλε ζηνλ 
Υξηζηφ σο σηήξα καο εάλ δελ Σνλ αλαγλσξίδνπκε σο Βαζηιηά καο θαη 
δελ ππαθνχκε ζηηο εληνιέο Σνπ. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δείρλνπκε ηελ ππν-
ηαγή καο ζηνλ Θεφ. Έηζη ε πίζηε καο είλαη εηιηθξηλήο, είλαη πίζηε πνπ ε-
λεξγεί. Δλεξγεί κε αγάπε.» Δ. Υνπάηη, Faith and Works, ζ. 16. 
ΚΔΦΖ: Βιέπνπλ νη άιινη ζηε δσή ζαο λα εθδειψλεηαη ε αγάπε ηνπ Θενχ γηα φζα έρεη 
θάλεη γηα εζάο κέζσ ηνπ Υξηζηνχ; 
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Παραζκεσή 17 Ιοσλίοσ                                 Γύζη ηλίοσ: 20:46’  
 
ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ:  
«Αηψλεο κεηά πνπ ν Νεεκάλ επέζηξεςε ζην ζπίηη ηνπ ζηε πξία, ζσκαηη-
θά ζεξαπεπκέλνο θαη πλεπκαηηθά κεηαιιαγκέλνο, ε ζαπκάζηα πίζηε ε-
παηλέζεθε απφ ην σηήξα ζαλ παξάδεηγκα γηα φινπο εθείλνπο νη νπνίνη 
ηζρπξίδνληαη φηη ππεξεηνχλ ην Θεφ. Ο σηήξαο δήισζε: «Πνιινί ιεπξνί 
ήζαλ επί Διηζαίνπ ηνπ πξνθήηνπ ελ ησ Ηζξαήι, θαη νπδείο απηψλ εθαζα-
ξίζζε, εηκή Νεεκάλ ν χξηνο.» (Λνπθά 4:27). Ο Θεφο πξνζπέξαζε ηνπο 
πνιινχο ιεπξνχο ζηνλ Ηζξαήι, επεηδή ε απηζηία ηνπο είρε θιείζεη ηε ζχ-
ξα ηεο αγαζνεξγίαο γη‟ απηνχο. Έλαο εηδσινιάηξεο επγελήο, ν νπνίνο 
ππήξμε πηζηφο ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ γηα ηε δηθαηνζχλε θαη ν νπνίνο έλησ-
ζε ηελ αλάγθε πνπ είρε γηα βνήζεηα, ζηα κάηηα ηνπ Θενχ ήηαλ πεξηζζφηε-
ξν άμηνο ηεο επινγίαο Σνπ απφ ηνπο θαηαηξπρνκέλνπο ηνπ Ηζξαήι πνπ 
είραλ αγλνήζεη θαη είραλ πεξηθξνλήζεη ηα ζεφδνηα πξνλφκηά ηνπο. Ο 
Θεφο εξγάδεηαη γη‟ απηνχο πνπ εθηηκνχλ ηελ εχλνηά Σνπ θαη αληαπνθξίλν-
ληαη ζην θσο πνπ ηνπο ζηέιλεη ν Οπξαλφο.» Δ. Υνπάηη, Π.Β, ζ. 173, 174. 
«Ζ ρήξα ηεο αξεπηά θαη ν Νεεκάλ ν χξηνο δνχζαλ ζχκθσλα κε ην θσο 
πνπ γλψξηδαλ. Γη‟ απηφ θαη ζεσξήζεθαλ δηθαηφηεξνη απφ ηνλ ιαφ ηνπ 
Θενχ πνπ είρε απνζηαηήζεη απφ Απηφλ, ζπζηάδνληαο ηηο αξρέο ηνπ γηα 
ηελ άλεζε θαη ηηο θνζκηθέο ηηκέο.» Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ. 367. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ: 
1.  Πνιινί έρνπλ αλαξσηεζεί ηη ζπλέβε κε ηνλ Νεεκάλ κεηά ηε ζεξαπεία 

ηνπ. ην Β‟ Βαζ. 5/ε‟ 17-19 ν Νεεκάλ θάλεη κία κεγάιε νκνινγία πίζηεο, 
«δηφηη ν δνχιφο ζνπ δελ ζέιεη πξνζθέξεη εηο ην εμήο νινθαχησκα νπδέ 
ζπζίαλ εηο άιινπο ζενχο, παξά κφλνλ εηο ηνλ Κχξηνλ» (εδ. 17). Ακέζσο 
κεηά φκσο ιέεη, «πεξί ηνχηνπ ηνπ πξάγκαηνο αο ζπγρσξήζε ν Κχξηνο 
ηνλ δνχινλ ζνπ, φηη, φηαλ εηζέξρεηαη ν θχξηφο κνπ εηο ηνλ νίθνλ ηνπ 
Ρηκκψλ δηά λα πξνζθπλήζε εθεί, θαη ζηεξίδεηαη επί ηελ ρείξα κνπ, θαη 
εγψ θιίλσ εκαπηφλ ελ ησ νίθσ ηνπ Ρηκκψλ, ελψ θιίλσ εκαπηφλ ελ ησ 
νίθσ ηνπ Ρηκκψλ, ν Κχξηνο αο ζπγρσξήζε ηνλ δνχινλ ζνπ πεξί ηνπ 
πξάγκαηνο ηνχηνπ» (εδ. 18). Ση ππνλνεί ε απάληεζε ηνπ Διηζζαίε; Μέ-
ρξη πνην ζεκείν ζα πξέπεη λα είλαη ππνκνλεηηθνί θαη λα δείρλνπλ θαηα-
λφεζε νη Υξηζηηαλνί ηεξαπφζηνινη κε ηνπο λενθψηηζηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ 
έξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ θαη ζξεζθεπηηθφ πεξηβάιινλ; 

2.  Ζ ζεξαπεία θαη ε ζσηεξία ηνπ Νεεκάλ ήξζαλ ιφγσ ηεο πίζηεο πνπ 
εθδειψζεθε κε ηηο πξάμεηο ηνπ. πδεηήζηε ηε ζρέζε κεηαμχ πίζηεο θαη 
έξγσλ. Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε ηνπο βαζηθνχο αιιά ζπ-
λάκα θαη δηαθνξεηηθνχο ηνπο ξφινπο ζηε ζσηεξία; 


