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Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
«διά πίστεως επέτυχον επαγγελιών»
Ο Θεός βλέποντας την πίστη την οποία έδειξε ο δίκαιος Αβραάµ, ο γενάρχης του έθνους
των Εβραίων, υποσχέθηκε να τον οδηγήσει και να προχωρήσει ως κληρονοµία σ’ αυτόν
και τους απογόνους του τη γη της επαγγελίας, τη γη Χαναάν. Ο Αβραάµ πίστευε στην
υπόσχεση του Θεού και έζησε µ’αυτή την πίστη παρά τις πολλές δοκιµασίες.
Το γεγονός αυτό αποτελεί παράδειγµα πίστεως για εµάς τους χριστιανούς, οι οποίοι
λάβαµε από το Θεό µεγάλες και υψηλές υποσχέσεις. Και σε µας υποσχέθηκε ο Θεός
άλλη γη ως αιώνια κληρονοµία. Ποιά πίστη, όµως, πρέπει να δείξουµε σ’ όσα µας
υπόσχεται ο Θεός για να αξιωθούµε να γευθούµε τη χαρά της επαγγελίας Του;
Οι υποσχέσεις του Θεού
Οι υποσχέσεις του Θεού είναι µεγάλες και υψηλές. Ο ουράνιος Πατέρας µας προσκαλεί
όχι σε χώρα επίγεια, όχι στη Χαναάν, αλλά στη Βασιλεία των ουρανών. Το Ευαγγέλιο
Χριστού είναι «Ευαγγέλιον της Βασιλείας των ουρανών». Ανακηρύσσει µακαρίους και
ευτυχείς τους ταπεινούς και τους εναρέτους, γιατί «αυτών εστιν η βασιλεία των
ουρανών». (Ματθ. ε΄3). Αυτή, λοιπόν, είναι για µας τους χριστιανούς η γη της
επαγγελίας, η παντοτινή, η παντοτινή κατοικία την οποία µας υπόσχεται ο Θεός. Είναι η
πόλη της οποίας «τεχνίτης και δηµιουργός» είναι ο Θεός. Είναι η πόλη του Βασιλέως του
µεγάλου της οποίας η δόξα είναι αθάνατη και η οποία συγκεντρώνει όλα τα πνευµατικά
και αιώνια αγαθά.
Για να γίνουµε κληρονόµοι αυτής της Βασιλείας πρέπει να πιστεύουµε µ’ όλη τη δύναµη
της ψυχής µας σ’ αυτή την υπόσχεση του Θεού. Είναι απαραίτητη αυτή η πίστη γιατί τη
Βασιλεία του Θεού δεν τη βλέπουµε µε τα µάτια µας. Πολλοί, που πιστεύουν µόνον σ’ ότι
βλέπουν, αµφιβάλλουν για τη Βασιλεία του Θεού, βλασφηµούντες έτσι την αξιοπιστία
και τη φιλαλήθεια του Θεού.
Ακλόνητη και εδραία πίστη
Ακολούθως, οφείλουµε να ζήσουµε αυτή την πίστη. Όπως ο Αβραάµ αποχωρίσθηκε από
την πατρίδα του και τους ειδωλολάτρες συγγενείς του για να κερδίσει τη γη της
επαγγελίας, έτσι και εµείς πρέπει να αρνηθούµε την αµαρτία και την µαταιότητα της
παρούσας ζωής. Και όπως εκείνος ήλθε και κατοίκησε στη γη της επαγγελίας, πρέπει και
εµείς µε την προαίρεση της ψυχής µας να κατοικήσουµε από τώρα στη Βασιλεία των
ουρανών. Οφείλουµε δηλαδή να µεταφέρουµε σ’ αυτήν τους πόθους µας, τις ελπίδες µας,
ολόκληρη την καρδιά µας, ακόµη και τα υλικά αγαθά µας µε την καλή χρήση τους, που
γίνεται µε την αγαθοεργία και την φιλανθρωπία. Και όπως ο Αβραάµ δοκίµασε τόσους
πειρασµούς και κράτησε σταθερή την πίστη του µέχρι τέλους, έτσι και εµείς πρέπει να τη
φυλάξουµε βέβαιη και σταθερή για να µη βρεθούµε ανάξιοι της Βασιλείας των ουρανών
και αποκλεισθούµε απ’ αυτήν.
Αδελφοί µου,
η µεγάλη υπόσχεση του Θεού είναι η Βασιλεία των ουρανών. Το µεγάλο όπλο για να την
κερδίσουµε είναι η πίστη µας. Ας αγωνισθούµε µ’ αυτή για να γίνει η επαγγελία του
Θεού περιεχόµενο της ζωής µας. Αµήν.
Αρχιµ. Θ. Απ.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 9-10, 32-40)
Η επαγγελία του Θεού

Αδελφοί, πίστει παρώκησεν Αβραάµ εις την γην της επαγγελίας ως αλλοτρίαν, εν
σκηναίς κατοικήσας µε τα Ισαάκ κα Ιακώβ των συγκληρονόµων της επαγγελίας της
αυτής. εξεδέχετο γαρ την τους θεµελίους έχουσαν πόλιν, ής τεχνίτης και δηµιουργός ο
Θεός. Και τι έτι λέγω; Επιλείψει γαρ µε διηγούµενον ο χρόνος περί Γεδεών, Βαράκ τε και
Σαµψών και Ιεφθάε, Δαυίδ τε και Σαµουήλ και των προφητών, οί δια της πίστεως
κατηγωνίσαντο βασιλείας, ειργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν
στόµατα λεόντων, έσβεσαν δύναµιν πυρός, έφυγον στόµατα µαχαίρας,
ενεδυναµώθησαν από ασθενείας, εγενήθησαν ισχυροί εν πολέµω, παρεµβολάς έκλιναν
αλλοτρίων έλαβον γυναίκες εξ αναστάσεως τους νεκρούς αυτών άλλοι δε
ετυµπανίσθησαν, ου προσδεξάµενοιτην απολύτρωσιν, ίνα κρείττονος αναστάσεως
τύχωσιν έτεροι δε εµπαιγµών και µαστίγων πείραν έλαβον, έτι δε δεσµών και φυλακής
ελιθάσθησαν, επρίσθησαν, επειράσθησαν, εν φόνω µαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν
µηλωταίς, εν αιγείοις δέρµασιν, υστερούµενοι, θλιβόµενοι, κακουχούµενοι, ών ουκ ήν
άξιος ο κόσµος, εν ερηµίαις πλανώµενοι και όρεσι και σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης.
Και ούτοι πάντες µαρτυρηθέντες δια της πίστεως ουκ εκοµίσαντο την επαγγελίαν, του
Θεού περί ηµών κρείττόν τι προβλεψαµένου, ίνα µη χωρίς ηµών τελειωθώσι.
Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής
Αδελφοί, µε την πίστη κατοίκησε ο Αβραάµ στη γη της επαγγελίας σαν ξένος σε µια
ξένη χώρα, ζώντας σε σκηνές, µαζί µε τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, οι οποίοι ήταν
συγκληρονόµοι της ιδίας υποσχέσεως, διότι περίµενε την πόλη, η οποία έχει στερεά
θεµέλια και της οποίας αρχιτέκτων και δηµιουργός είναι ο Θεός. Και τι ακόµη να πώ; Δεν
µου επιτρέπει ο χρόνος να σας διηγηθώ για το Γεδεών, το Βαράκ, το Σαµψών, τον Ιεφθάε,
τον Δαβίδ και Σαµουήλ και τους προφήτες, οι οποίοι µε την πίστη ανέτρεψαν βασιλεια,
έκανε έργα δικαιοσύνης, επέτυχαν την πραγµατοποίηση υποσχέσεων του Θεού,
έφραξαν στόµατα λεόντων, έσβησαν την δύναµη φωτιάς, διέφυγαν την σφαγή, έγιναν
από αδύνατοι δυνατοί, έγιναν ισχυροί σε καιρό πολέµου, έτρεψαν σε φυγή παρατάξεις
των εχθρών. Γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς τους δι’ αναστάσεως, άλλοι βασανίσθηκαν
και δεν δέχθηκαν να αφεθούν ελεύθεροι, για να επιτύχουν µια άλλη καλύτερη
ανάσταση. Άλλοι δοκιµάσθηκαν µε εµπαιγµούς και µαστίγωση, ακόµη δε και µε δεσµά
και φυλακή. Λιθοβολήθηκαν, πριονίσθηκαν, υπέστησαν πολλές δοκιµασίες,
θανατώθηκαν µε µαχαίρια, περιπλανήθηκαν φορούντες δέρµατα προβάτων και
δέρµατα αιγών, στερήθηκαν, υπέφεραν θλίψεις και κακουχίες (άνθρωποι για τους
οποίους δεν ήταν άξιος ο κόσµος), πλανήθηκαν σε ερήµους και βουνά, σε σπήλαια και σε
τρύπες της γης. Όλοι αυτοί, αν και είχαν καλή µαρτυρία για την πίστη τους, δεν έλαβαν
ό, τι είχε υποσχεθεί ο Θεός, διότι είχε ο Θεός προβλέψει κάτι καλύτερο αναφορικώς µ’
εµάς, για να µη φθάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εµάς.

