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ΟΙ ΔΥΟ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
«άτινά έστιν αλληγορούµενα»
Στη σηµερινή αποστολική περικοπή ο απόστ. Παύλος αναφέρεται στους δύο υιούς του
Αβραάµ, τον Ισµαήλ, που απέκτησε µε τη δούλη του την Άγαρ, και τον Ισαάκ, που
απέκτησε µε την «ελευθέρα», δηλαδή τη γυναίκα του Σάρρα.
Ο απ. Παύλος διακρίνει µιά αλληγορία σ’ αυτό το γεγονός. Είναι δηλαδή γεγονός
ιστορικό, αλλά συγχρόνως προτυπώνει και προεικονίζει γεγονότα και αλήθειες της
Καινής Διαθήκης, όπως σηµειώνει ο αείµνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεµπέλας.
Σύµφωνα µ’ αυτήν την αλληγορική ερµηνεία οι δύο υιοί του Αβραάµ συµβόλιζαν τις δύο
διαθήκες. Ο Ισµαήλ την Παλαιά Διαθήκη και τον παλαιό Ισραήλ, και ο Ισαάκ την Καινή
Διαθήκη και το νέο Ισραήλ, δηλαδή την Εκκλησία µας.
Η Παλαιά Διαθήκη
Η δούλη Άγαρ, που γέννησε τον Ισµαήλ, συµβολίζει την Παλαιά Διαθήκη. Γνωρίζουµε
ότι η πρώτη γραπτή διαθήκη δόθηκε από το Θεό στον προφήτη Μωυσή στην κορυφή του
όρους Σινά, που καλείται Άγαρ. Όπως η Άγαρ ήταν δούλη, έτσι και η διαθήκη του Σινά
«γεννούσε» παιδιά προορισµένα γιά τη δουλεία. Κάτω από τη δουλεία του Νόµου («υπό
Νόµον») βρίσκονταν οι άνθρωποι χωρίς να µπορούν να ελευθερωθούν και να φθάσουν
στην αληθινή γή της επαγγελίας, τη Βασιλεία του Θεού. Έπρεπε να έλθει ο Σωτήρας
Ιησούς Χριστός γιά να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αιχµαλωσία της αµαρτίας. Ο
απόστ. Παύλος το σηµειώνει µε σαφήνεια: «Αύται γαρ είσι αι δύο διαθήκαι, µία µέν επί
όρους Σινά, εις δουλείαν γεννώσα, ήτις εστίν Άγαρ, το γάρ Άγαρ Σινά όρος εστίν εν τη
Αραβία, συστοιχεί δέ τή νύν Ιερουσαλήµ, δουλεύει δέ µετά των τέκνων αυτής» (Γαλ. δ’
24-25).
Η Καινή Διαθήκη
Η Σάρρα, η ελευθέρα, που, µολονότι ήταν στείρα, γέννησε θαυµατουργικά τον Ισαάκ,
συµβολίζει την Καινή Διαθήκη. Αυτή δεν είναι περιορισµένη και ατελής όπως εκείνη του
Σινά. Αφορά σε όλους τους ανθρώπους όλου του κόσµου. Έτσι άλλωστε επηγγέλθηκε ο
Θεός στον Αβραάµ, ότι δηλαδή θα ευλογηθούν «πάσαι αι φυλαί της γής». Είναι τέλεια
και πλήρης. Ο Χριστός ήλθε να «πληρώση»
Αρχιµ. Θ. Απ.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. ε΄ 8-19)
«Ως τέκνα φωτός περιπατείτε»
Αδελφοί, ως τέκνα φωτός περιπατείτε. – ο γαρ καρπός του Πνεύµατος εν πάση
αγαθωσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία – δοκιµάζοντες τι εστιν ευάρεστον τω Κυρίω.
Και µη συγκοινωνείτε τοις έργοις τοις ακάρποις του σκότους, µάλλον δε και ελέγχετε, τα
γαρ κρυφή γινόµενα υπ’ αυτών αισχρόν έστι και λέγειν, τα δε πάντα ελεγχόµενα υπό
του φωτός φανερούται, παν γαρ το φανερούµενον φως έστι. Διό λέγει. Έγειραι ο
καθεύδων και ανάστα εκ των νεκρών, και επιφαύσει σοι ο Χριστός. Βλέπετε ουν πως
ακριβώς περιπατείτε, µη ως άσοφοι, αλλ’ ως σοφοί, εξαγοραζόµενοι τον καιρόν, ότι αι
ηµέραι πονηραί εισι. Δια τούτο µη γίνεσθε άφρονες, αλλά συνιέντες τι το θέληµα του
Κυρίου. Και µη µεθύσκεσθε οίνω, εν ώ εστιν ασωτία, αλλά πληρούσθε εν Πνεύµατι,
λαλούντες εαυτοίς ψαλµοίς και ύµνοις και ωδαίς πνευµατικαίς, άδοντες και ψάλλοντες
εν τη καρδία υµών τω Κυρίω.

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής
Αδελφοί, ήσαστε κάποτε σκοτάδι, αλλά τώρα είσθε φως εν Κυρίω. να φέρεσθε σαν
παιδιά του φωτός – διότι ο καρπός του Πνεύµατος φανερώνεται µε κάθε καλοσύνη,
δικαιοσύνη και αλήθεια – να εξετάζετε τι είναι ευάρεστο στον Κύριο, και µην έχετε
σχέση µε τα έργα τα άκαρπα του σκότους, µάλλον δε και να τα ελέγχετε, διότι εκείνα
που γίνονται απ’ αυτούς κρυφά είναι ντροπή και να τα αναφέρει κανείς. Αλλά καθετί
που αποκαλύπτεται από το φως γίνεται φανερό, και καθετί που φανερώνεται είναι
φωτεινό. Για τούτο λέγει: Σήκω επάνω συ που κοιµάσαι και αναστήσου από τους νεκρούς
και ο Χριστός θα σε φωτίσει. Προσέχετε λοιπόν πως ακριβώς φέρεσθε, όχι ως ασύνετοι
αλλ’ ως συνετοί, επωφελούµενοι του χρόνου, διότι οι ηµέρες είναι πονηρές. Για τούτο µη
γίνεσθε άφρονες αλλά να κατανοείτε ποιο είναι το θέληµα του Κυρίου. Και να µη µεθάτε
µε κρασί, πράγµα που είναι ασωτία, αλλά να γεµίζετε από Πνεύµα και να µιλάτε µεταξύ
σας µε ψαλµούς, ύµνους και άσµατα πνευµατικά, και να άδετε και ψάλλετε µε την
καρδιά σας στον Κύριο.

