
(Β΄ Έσδρα Ζ΄.  και Η΄. 15,21-23,  31,32,35)

Όπως είπαμεν εις το προηγούμενον μάθημα, ότι οι Ισραηλίται είχαν ένα μόνον Ναόν, τον περίφημον 
Ναόν του Σολομώντος εις τα Ιεροσόλυμα. Κάθε μεγάλη εορτή, όπως το Πάσχα και την Πεντηκοστήν, ήσαν 
υποχρεωμένοι να έρχωνται όλοι εις τα Ιεροσόλυμα, δια να προσκυνήσουν εκεί τον Θεόν. Και όσοι ακόμη 
κατοικούσαν εις χώρας μακρυνάς, ήσαν υποχρεωμένοι να έρχωνται τουλάχιστον μίαν φοράν τον χρόνο 
εις τα Ιεροσόλυμα, δια να λατρεύσουν τον Θεόν. Αυτό το ταξείδι τους εστοίχιζε βέβαια πολλά έξοδα και 
τους έβαζε εις κόπους μεγάλους. Εν τούτοις, όσοι από τους Ιουδαίους ήσαν ευσεβείς, το έκαμαν με πολλήν 
ευχαρίστησιν.

Κάποτε όμως οι Ιουδαίοι υπεδουλώθησαν εις τους Πέρσας. Τους επισημοτέρους Ιουδαίους, καθώς και 
πολύν λαόν, τους επήραν αιχμαλώτους εις την Περσίαν. Φαντασθήτε τώρα πόση ήτο η λύπη και η στενοχωρία 
αυτών των Ιουδαίων. Διότι δεν έχασαν μόνον τα σπίτια των και την περιουσίαν των, την ελευθερίαν των και 
την πατρίδα των. Ακόμη περισσότερον απ’ αυτά τους έκαιγε την καρδίαν των το ότι δεν ημπορούσαν να πάνε 
πλέον εις τον ωραίον Ναόν των Ιεροσολύμων δια να προσευχηθούν και να λατρεύσουν τον αληθινόν Θεόν. 
Αλλοίμονον! Και ο ναός των είχε ερειπωθή από τους κατακτητάς. Αλλά εκεί που ήσαν εις την Περσίαν, 
κάθε πρωί που εξυπνούσαν, πριν αρχίσουν την εργασίαν των, έστρεφαν τα μάτια τους προς το μέρος των 
Ιεροσολύμων, εγονάτιζαν, εσήκωναν τα χέρια ψηλά και με δάκρυα πολλές φορές προσηύχοντο προς τον 
Θεόν. Τον παρακαλούσαν να τους δώση και πάλιν την ελευθερίαν των, δια να πάνε εις τα Ιεροσόλυμα να τον 
λατρεύσουν εις τον Ναόν του. Με την προσευχήν αυτήν και με την ελπίδα εις τον Θεόν επερνούσαν τα χρόνια 
της δουλείας εις την ξένην χώραν.

Επί τέλους η προσευχή των έφερε το αποτέλεσμα. Ήλθε εποχή, όπου ο Βασιλεύς των Περσών ήτο 
ένας καλόγνωμος άνθρωπος, χωρίς άλλο. Ο Θεός τον εφώτισε και ελυπήθη τους αιχμαλώτους Ιουδαίους. 
Μίαν ημέραν λοιπόν προσκαλεί εις τα ανάκτορά του έναν από τους επισημοτέρους από αυτούς, τον ΕΣΔΡΑ, 
και του λέγει:

- Άκουσε, ΕΣΔΡΑ. Όσοι από τους συμπατριώτες σου Ιουδαίους θέλουν να γυρίσουν εις τα Ιεροσόλυμα 
και να προσκυνήσουν εις τον ναόν τον Άγιον του Θεού, έχουν από εμέ άδειαν να πάνε.

Ο Έσδρας, μόλις τάκουσε αυτά, επέταξε από την χαράν του. Αφού ευχαρίστησε τον βασιλέα, φεύγει 
γρήγορα από το Παλάτι και πηγαίνει και συναντά τους συμπατριώτας του. Η χαρά λάμπει εις το πρόσωπόν 
του. 

- Ο Βασιλεύς μας δίδει την άδειαν να πάμε εις τα Ιεροσόλυμα, όσοι θέλουμε, και να προσκυνήσωμεν 
τον Άγιον Θεόν μας εις τον Ναόν του! Έλεγε και επανελάμβανε προς όλους ο Έσδρας.

Και όλα τα αγαθά του κόσμου αν έδινε κανείς τότε εις τους Ιουδαίους, δ εν θα έχαιραν τόσον πολύ, 
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όσον όταν άκουσαν την καλήν αυτήν είδησιν. Έκλαιγαν όλοι αυτή από την χαράν των, εφώναζαν σαν μικρά 
παιδιά, αγκάλιαζε ο ένας τον άλλον και εφιλούντο, σαν να είχαν το πιο χαρμόσυνο πανηγύρι! Διότι άλλως τε 
οι νεώτεροι από τους αιχμαλώτους Ιουδαίους και τα παιδιά, ούτε καν είχαν ιδή άλλοτε τον Ναόν του Θεού, 
διότι είχαν γεννηθή εκεί εις την χώραν της αιχμαλωσίας. Μόνον από τους γονείς των άκουγαν δι’ αυτόν, 
πρώτην δε φοράν θα τον έβλεπαν τώρα.

- Αδελφέ μου, θα πάμε εις την Ιερουσαλήμ. Θα πάμε εις τον Άγιον Ναόν, έστω και αν είναι ερειπωμένος, 
να προσκυνήσωμεν εκεί τον Θεόν μας, έλεγεν ο ένας εις τον άλλον και εδόξαζαν τον Θεόν, που εφώτισε τον 
καλόν Βασιλέα να τους δώση την άδειαν.

Αλλά, ένα τέτοιο ταξείδι δε ήτο εύκολον και ακίνδυνον. Θα επερνούσαν πεζή μέσα από χώρες άγριες, 
από μέρη δύσβατα, από δάση όπου εζούσαν και άγρια θηρία. Θα συναντούσαν ποτάμια μεγάλα και θα έπερεπε 
να περάσουν, ενώ γεφύρια δεν υπήρχαν. Βουνά πάλιν πολύ μεγάλα υψώνοντο εμπρός των. Όλα όμως αυτά 
δεν τα ελογάριασαν καθόλου. Αφού πρόκειται να εκτελέσωμεν ένα τόσον ιερόν καθήκον, έλεγαν, ωρισμένος 
ο Άγιος Θεός θα μας φυλάξη και θα μας προστατεύση.

Τέλος, αφού έκαμαν κάθε προετοιμασία δια το μεγάλο αυτό ταξείδι, ήλθε η ημέρα που θα έφευγαν. 
Κατά την διαταγήν του ΕΣΔΡΑ εμαζεύθησαν όλοι, όσοι θα εταξείδευαν, εις τον ποταμόν Ασυέ, μαζή με 
τας οικογενείας των. Προ του ξεκινήσουν, ενήστευσαν όλοι και προσευχήθησαν με την καρδίαν των προς 
τον Θεόν και τον παρεκάλεσαν να τους φυλάξη εις το ταξείδι και να τους αξιώση να φθάσουν υγιείς εις τα 
Ιεροσόλυμα. Και έτσι εξεκίνησαν.

Ύστερα από ταξείδι μακρυνόν και κοπιαστικόν, πόση ήτο η χαρά των, όταν επί τέλους αντίκρυσαν από 
μακρυά την Ιερουσαλήμ. Έκλαιγαν όλοι μικροί και μεγάλοι. Και όταν έφθασαν εις τα Ιεροσόλυμα, επήγαν 
κατ’ ευθείαν εις τον ΝΑΟΝ. Έπεσαν κάτω, εφιλούσαν πέτρες και χώμα και επότιζαν την γην με τα δάκρυά 
των, ενώ οι εκεί συμπατριώται των που τους υπεδέχθησαν έψελναν ψαλμούς του Δαυΐδ… όλοι ησθάνοντο 
μεγάλην χαράν και συγκίνησιν. Τότε οι ταξιδιώται επρότερον θυσίες δια να τους συγχωρήση ο Άγιος Θεός τας 
αμαρτίας των και τον ευχαριστούσαν με όλην την καρδίαν των, διότι τους εφύλαξε από κάθε κίνδυνον εις το 
ταξίδι των. Περισσότερον όμως από όλα ήσαν χαρούμενοι και εδόξαζαν τον Θεόν, διότι τους αξίωσε να τον 
προσκυνήσουν και να τον λατρεύσουν εις τον τόπον, όπου υπήρχε ο ωραίος ναός του Σολομώντος, ο οποίος 
τώρα ήτο κατεστραμμένος.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Όταν οι Ιουδαίοι ήσαν αιχμάλωτοι εις την Περσίαν, τι εδοκίμαζαν; - (Λύπην, στενοχωρίαν μεγάλην) 

– Και ήταν φυσικόν να λυπούνται, αφού έχασαν την ελευθερίαν των, και εζούσαν δούλοι, μακρυά από την 
αγαπημένην των πατρίδα. Τι ήτο όμως εκείνο που τους έθλιβε περισσότερον από όλα; - (…) – Ναι, το ότι 
ήσαν μακρυά από τον Ναόν. Όταν δε ο Βασιλεύς των Περσών τους αφήκεν ελευθέρους και επήγαν εις 
τα Ιεροσόλυμα και επεσκέφθησαν τον Ναόν και επροσκύνησαν, τι ησθάνοντο; - (Ευχαρίστησιν, χαράν). 
– Μάλιστα. Δια τον ευσεβή άνθρωπον ο πλέον αγαπητός τόπος είναι ο Ναός του Θεού. Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ 
όταν ευρίσκεται μέσα εις τον Ναόν αισθάνεται ότι είναι πλησιέστερα προς τον Θεόν. Αισθάνεται τον εαυτόν 
του ασφαλή και ευτυχισμένον. Εάν λοιπόν οι Ιουδαίοι έκαμαν τόσον μακρυνόν και επικίνδυνον ταξείδι δια 
να προσκυνήσουν εις τον Ναόν του Αγίου Θεού, ημείς που έχουμε κοντά μας τόσους ναούς ποίον καθήκον 
έχουμε;
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ΔΙΔΑΓΜΑ
Πρέπει να εκκλησιαζώμεθα συνεχώς.

ΡΗΤΟΝ
«Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων» (Ψαλμ. 83,7)
(Πόσον αγαπητός Κύριε, μου είναι ο Ναός σου!

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πηγαίνουν όλα τα παιδιά τακτικά εις την Εκκλησίαν; - (…) – Τι προφασίζονται συνήθως; - (Έχω 

δουλειά. Είμαι κουρασμένος. Θέλω να μελετήσω κ.λ.π.) – Είναι σωστές αι δικαιολογίες των; - (…) – Εάν 
τους έλεγε κανείς ελάτε σε μια εκδρομή, ή ελάτε να παίξωμεν, τι θα απαντούσαν; - (…) – Τώρα όμως που 
μας λέγη ο Άγιος  «ΕΛΑΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΜΟΥ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ», πόση αδιαφορία δείχνουν! 
Μήπως μας απαγορεύει να πάμε εκδρομή; Κάθε άλλο μόνο θέλει και να μην αφίνωμεν την Εκκλησίαν 
χάριν της εκδρομής… φοβούμε όμως μήπως και σεις δείχνετε κάποτε αυτήν την αμέλειαν… Με όσα όμως 
ακούσαμε σήμερα ποίαν απόφασιν πρέπει να λάβουμε; - (…) –Μόνον τα παιδιά που κάθε Κυριακή πηγαίνουν 
εις την Εκκλησίαν και παρακολουθούν την θείαν Λειτουργίαν, έχουν την ευλογίαν του Θεού… - Και να 
παρακαλέσωμεν τον Άγιον Θεόν να μας βοηθή εις το καθήκον αυτό (δηλαδή να εκκλησιαζώμεθα τακτικά).

Εκ του βίου του Αγίου Ανδρέου
Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, ό εστί μεθερμηνευόμενον Χριστόν. (Ιωάννην Α΄.43)
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