8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ἡ Σύναξη τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων

Πρός Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου
(Β΄,02-10)
Ἀδελφοί, εἰ ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθείς λόγος ἐγένετο βέβαιος·

02-04 Ἐμεῖς ἄς μήν παραμελήσουμε τήν σωτηρία μας

Ἀδελφοί μου·
Ὅπως

ἔχουμε διαπιστώσει, ὅλες οἱ ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ, τίς
ὁποῖες μετέφεραν οἱ ἄγγελοι στούς ἀνθρώπους κατά τήν ἐποχή τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης, πραγματοποιήθηκαν μέ ἀκρίβεια καί κάθε παράβαση πῆρε τήν ἀντάξια τιμωρία της.

Ε

3α ἶναι λοιπόν δυνατόν, ἐμεῖς σήμερα νά ἀποφύγουμε τήν τιμωρία τοῦ Θεοῦ, ἐάν παραμελήσουμε μιά τόσο μεγάλη καί σπουδαία
σωτηρία;
3β Αὐτή ἄρχισε μέ τό κήρυγμα τοῦ Κυρίου μας καί μᾶς ἔχει παραδοθεῖ σάν ἀξιόπιστη καί ἀληθινή, ἀπό ὅσους τήν ἄκουσαν καί τήν
ἔζησαν.
4α Στό δικό μας κήρυγμα γιά τήν σωτηρία, προσθέτει καί ὁ ἴδιος
ὁ Θεός τήν μαρτυρία του.
4β Τήν ἐπιβεβαιώνει μάλιστα μέ θαυμαστά σημεῖα, μέ ἐντυπωσιακά γεγονότα καί ὑπερφυσικές δυνάμεις, ἀλλά καί μέ τά χαρίσματα
πού διαμοιράζει τό Ἅγιο Πνεῦμα, σύμφωνα μέ τήν θέληση τοῦ Πατέρα.
05-10 Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀρχηγός τῆς σωτηρίας μας

Ὁ

5
Θεός δέν ὑπέταξε σέ ἀγγέλους τήν οὐράνια βασιλεία, γιά
τήν ὁποία ἐμεῖς σήμερα κηρύττουμε.
6α Ὁ προφήτης Δαυῒδ κατέθεσε τήν μαρτυρία του πολύ νωρίτερα
λέγοντας· «Τί ἀξία ἔχει ὁ ἄνθρωπος πού ξέπεσε ἀπό τόν παράδεισο,
ὥστε νά τόν θυμᾶται καί πάλι ὁ Θεός;

6β Ἤ πόσο ἀξίζουν οἱ ἀπόγονοί του, πού ἀκολούθησαν τό παράδειγμα τῆς ἀνταρσίας του, ὥστε νά τούς ἐπισκέπτεται γιά τήν σωτηρία τους ὁ ἴδιος ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ;

Κ

7α αί ὅμως, ἐσύ Θεέ μου, ἔκανες τόν ἄνθρωπο νά φαίνεται λίγο
κατώτερος ἀπό τούς ἀγγέλους.
7β Τόν στεφάνωσες μέ δόξα καί τιμή 8α καί ὅλα τά ὑπέταξες κάτω
ἀπό τά πόδια του».
8β Γιατί, τό «νά ὑποτάξει» σ’ αὐτόν «τά πάντα», σημαίνει, ὅτι δέν
ἄφησε σ’ αὐτόν τίποτε, πού νά μήν τό ἐξουσιάζει.
8γ Ἐμεῖς τώρα δέν βλέπουμε ἀκόμη νά ἔχουν ὑποταχθεῖ τά πάντα
σ’ αὐτόν.
9α Βλέπουμε ὅμως τόν Ἰησοῦ νά φαίνεται σάν ἄνθρωπος, «λίγο πιό
μικρός ἀπό τούς ἀγγέλους», γιατί καταδέχθηκε νά παραμείνει τρεῖς
ἡμέρες στόν τάφο.
9β Ὁ Θεός ὅμως γιά χάρη μας, «τόν δόξασε καί τόν στεφάνωσε μέ
τιμή», ὅταν πέθανε ἐπάνω στόν σταυρό, γιά νά μπορεῖ στή συνέχεια
νά σωθεῖ, ὅποιος ἄνθρωπος θέλει ἐπάνω στήν γῆ.

Ὅ

10α
λα αὐτά συνέβησαν γιά νά πραγματοποιηθεῖ τό σχέδιο
τῆς θείας οἰκονομίας ἀπό τόν πανάγαθο Θεό, ἀπό τόν ὁποῖο προέρχονται ὅλα τά δημιουργήματα καί σ’ αὐτόν τελικά καταλήγουν.
10β Ἔπρεπε λοιπόν νά ὁδηγήσει πολλούς ἀνθρώπους στήν αἰώνια
σωτηρία, ἀφοῦ πρῶτα ὁδήγησε τόν Χριστό ὡς μοναδικό σωτήρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, γιά νά φθάσει αὐτός πρῶτος μέ τά παθήματά
του
στήν τέλεια δόξα του.

