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ἰτία τοῦ ὅτι οἱ Χριστιανοὶ δὲν 
ζοῦμε, δὲν σκεπτόμαστε καὶ δὲν 
φερόμαστε ὡς σοφοὶ ἄνθρω-
ποι εἶναι τὸ ὅτι δὲν φροντίσαμε 

καὶ δὲν φροντίζουμε νὰ γνωρίζουμε 
τὸ ἄφθαστο καὶ ἀνυπέρβλητο καὶ 
ἀνέκφρα στο μεγαλεῖο τοῦ
Θεοῦ μας. Ἀλλὰ γι’ αὐτὸ 
ἔχουμε χρέος νὰ κα-
ταφεύγουμε στὴν Ἁ    -
γία μας Γραφή, ἡ ὁ  -
ποία μὲ μονα δικὴ 
δύναμη καὶ χάρη 
καὶ πειθὼ καὶ σο-   
φία μᾶς ἀ ποκα λύ-
πτει τὸ ἀνέκφρα-
στο μεγαλεῖ   ο τοῦ τέ  - 
 λει ου Θεοῦ μας.

Ὡς παράδειγμα ἂς 
λάβουμε τὸν 138ο Ψαλ-
μὸ τοῦ Δαβίδ. Μᾶς παρου-
σιάζει τὸν Θεό μας παντογνώ στη. 
Ἰδιαιτέρως μᾶς Τὸν παρουσιάζει νὰ 
γνωρίζει τὸν καθέ να μας ἄνθρωπο. 
Κύριε, ἐξομολογεῖται καὶ δοξολογεῖ ὁ 
θεοφώτιστος μεγάλος Δαβίδ, μὲ δο κί-
μασες καὶ καταμέτρησες τὰ βάθη τῆς 

ψυχῆς μου καὶ γνώρισες τί εἶμαι. Καὶ 
μὲ θαυμασμὸ συνεχίζει: Σὺ μὲ γνώ-
ρισες καλὰ καὶ ὅταν κάθομαι καὶ ὅταν 
σηκώνομαι· ξέρεις καλὰ ὅλες τὶς κινή -
σεις μου, ὁλόκληρο τὸν βίο μου. Σὺ 

κατανο εῖς τοὺς διαλογισμούς μου 
ἀπὸ πολὺ μακριὰ καὶ πρὶν 

ἀκό μη συλληφθοῦν ἀπὸ 
τὸ νοῦ μου (Ψαλ. ρλη΄  

[138] 1-4). Τὸν δρό-
μο μου καὶ ὅλη τὴν 
ἔκτα ση καὶ τὸ μέ -
τρο τῆς ζω  ῆς μου
τὰ παρακολούθη-
σες καὶ τὰ γνώρισες 
μὲ ἀκρίβεια, τὸν δη-

     μόσιο καὶ τὸν ἰδι ω-
τικό μου βίο. Καὶ γε   -

νικὰ τὴ φανερὴ καὶ μυ-
στικὴ δι αγωγή μου τὴν 

προεῖ δες.
«Ἐθαυμαστώθη ἡ γνῶσίς σου ἐξ

ἐμοῦ· ἐκραταιώθη, οὐ μὴ δύνωμαι 
πρὸς αὐτήν» (στίχ. 6). «Μοῦ κινεῖ τὸν 
θαυμασμὸν ἡ γνῶσις, τὴν ὁποίαν πε-
ρὶ ἐμοῦ ἔχεις· εἶναι κραταιὰ καὶ ἀσυγ -
κρίτως ἰσχυροτέρα τῶν ἀσ θενῶν δια-
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νοητικῶν μου δυνάμεων· δὲν δύναμαι 
νὰ τὴν συλλάβω»(*).

Ἀφοῦ λοιπὸν ὁμιλεῖ γιὰ τὴν τέλεια γνώ -
ση ποὺ ἔχει ὁ Θεὸς γιὰ τὴ ζωή μας, τὴ 
σκέψη μας καὶ τὴ δράση μας καὶ πρὶν 
αὐτὰ ἐκδηλωθοῦν, περνᾶ στὸ κε   φά λαιο 
τῆς πανταχοῦ παρουσίας τοῦ Θεοῦ. 
Δὲν ὑπάρχει, λέει, τόπος καὶ μέ  ρος νὰ 
φύ γω καὶ νὰ κρυφτῶ ἀπὸ τὸ βλέμμα 
σου. «Ἐὰν ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανόν, σὺ 
εἶσαι ἐκεῖ· ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν Ἄδην, ἡ 
παρουσία σου καὶ ἐκεῖ ἐκτείνεται. Ἐὰν 
ἤθελον γίνει πτερωτὸς καὶ ἔπαιρνα ἐ -
πάνω μου ἰδικά μου πτερὰ ἐκεῖ, ὅπου 
ἀνατέλλει κατὰ τὰ βαθιὰ ἐξημερώ μα-
τα ὁ ἥλιος, καὶ κατασκηνώσω εἰς τὰς 
ἐσχατιὰς τῆς θαλάσσης ὅπου γίνεται 
ἡ δύσις, καὶ πετάξω λοιπὸν ἀπὸ τὴν 
ἀνατολὴν ἕως τὴν δύσιν, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ 
ἡ χείρ σου θὰ μὲ ὁδηγήσῃ καὶ θὰ μὲ 
κρατῇ σφιγκτὰ ἡ δεξιά σου» (Ψαλ. ρλη΄ 
[138] 8-10).

Δὲν ὑπάρχει μέρος σκοτεινὸ καὶ ἀφώ-
τιστο νὰ κρυφτῶ ἀπὸ τὰ μάτια σου, 
δὲν ὑπάρχει τόπος στὸν ὁποῖο μπο ρῶ 
μυστικὰ καὶ κρυφὰ νὰ ἁμαρτήσω. Ὅ λα 
τὰ φωτίζει ἡ παρουσία σου. Σὲ δοξά-
ζω λοιπόν. Σὺ μὲ δημιούργησες. Σὺ μὲ 
ἀνέλαβες καὶ μὲ προστατεύεις ἀπὸ τὸν
καιρὸ ποὺ ἤμουν στὴν κοιλιὰ τῆς μητέ-
ρας μου. «Θὰ σὲ δοξολογήσω καὶ θὰ 
σὲ εὐχαριστήσω εὐγνωμόνως, διό τι ἐ   -
δείχθης θαυμαστὸς μέχρι σημείου προ-
καλοῦντος κατάπλη ξιν» (στίχ. 14).  

Εἶσαι ἄξιος δοξολογίας καὶ ἀπέραν-
του θαυμασμοῦ. Μὲ γνωρίζεις ἀπὸ τότε 
ποὺ σχηματιζόταν καὶ διαμορφωνό ταν 
στὰ σπλάχνα τῆς μητέρας μου μυστικὰ 
ἀπὸ κάθε ἀνθρώπινη παρακολούθη ση 
ὁ ὀστέινος σκελετός μου. Ἀπὸ τότε μὲ 
εἶδαν οἱ ὀφθαλμοί σου καὶ γνωρίζεις 
λεπτο μερῶς τὴν ἐξέλιξή μου καὶ τὴν 
πορεία τῆς ζωῆς μου. Αὐτὸ γίνεται μὲ 

ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Μὲ γνωρίζεις 
καλά, διότι εἶσαι, Κύριε, παντογνώστης 
καὶ παντεπόπτης. 

Καὶ τολμᾶ ὁ Δαβὶδ καὶ κλείνει τὴν 
προσευχή του μὲ αὐτὸν τὸν τολμηρὸ 
λόγο. Δοκίμασέ με καὶ ἐρεύνησέ με 
καλά, Θεέ μου, καὶ γνώρισε τὴν καρδιά 
μου καὶ ἐξέτασέ την καὶ μάθε τοὺς 
δρόμους ποὺ βάδισα, τὸν τρόπο τῆς 
συμπεριφορᾶς καὶ πολιτείας μου. «Καὶ 
ἴδε ἐὰν ὑπάρχῃ ὁδὸς ἀνομίας εἰς ἐμὲ καὶ 
ἐὰν δὲν ἐπολιτεύθην ἐν ἀγαθῇ πάντο-
τε συνειδήσει. Καὶ ἀποβλέπων εἰς τὰς 
ἀγαθὰς προθέσεις μου ὁδήγησόν με 
εἰς τὴν ὁδὸν ἡ ὁποία θὰ μὲ φέρῃ εἰς τὴν 
αἰωνίαν ζωήν» (στίχ. 24).

Λοιπὸν ὁ θεόπνευστος Δαβὶδ μὲ τὴν
ὁμολογία του, τὴ συνεχή του προσπά-
θεια καὶ τὸν φιλότιμο ἀγώνα του μᾶς 
δείχνει ὅτι ὅταν κανεὶς μελετᾶ καὶ συν-
αισθάνε ται τὸ ἀνυπέρβλητο μεγαλεῖο 
τοῦ Θεοῦ, τὴν τέλεια γνώση ποὺ ἔ χει 
γιὰ τὰ δημιουργήματά του καὶ μά λι -
στα γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο, τὸ ἐνδι-
α  φέρον του γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴ
συν  ε  χὴ βοήθεια καὶ προστασία ποὺ 
προ σφέρει στὸν καλοπροαίρετο ἄν-
θρω πο, προσπαθεῖ νὰ εὐαρεστεῖ στὸ 
Θεό.

Δὲν θέλει νὰ βρίσκει στὴ ζωή του κα-
μία παράβαση τοῦ νόμου του, καμία 
παρανομία, ἀλλὰ ποθεῖ καὶ μὲ ζῆλο ἐρ-
γάζεται νὰ εἶναι ἀγαπητὸς ἀπὸ τὸν Θεό, 
ποὺ θὰ τοῦ χαρίσει τὴν αἰώνια ζωή. 
Ζωὴ ἀθάνατη, λυτρωμένη, δοξασμένη, 
μακαρία. Ἂς μιμηθοῦμε τὸν ἀγωνιστὴ 
καὶ νικητή, τὸν εὐλογημένο δοῦλο τοῦ 
Θεοῦ Δαβίδ. Ἂς ἐξασφαλίσουμε τὴν 
αἰώνια ζωή.    

(*) Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (Κείμενον - Σύντομος 
ἑρμηνεία - Ἐκτενεῖς σχολιασμοί - Πατερικαὶ γνῶμαι - 
Πρακτικὰ διδάγματα), Τόμος Ι΄: ΨΑΛΜΟΙ (ὑπὸ Παν.  
Ν. Τρεμπέλα), ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 20076, σελ. 
564.




