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Το γραπτό εβδομαδιαίο θείο κήρυγμα «Διδαχή» του ιερού 
ενοριακού μας ναού για το έτος 2023 επιμελείται και 
φροντίζει ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος 

Ιωάννης Σκιαδαρεσης, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής της 
Θεολογικής  Σχολής του Α.Π.Θ. 

Οχτώ μέρες μετά τη γέννηση του Χριστού έγινε η Περιτομή 
του, όπως τη διηγείται μόνο ο Λουκάς (Λκ 2, 21-22),προφανώς στη 
Συνα   γωγή της Βηθλεέμ, μάλλον από τον Ιωσήφ. Αργότερα η 
περιτομή καθιερώθηκε να γιορτάζεται την πρώτη Ιανουαρίου, μαζί 
με τη μνήμη του Αγίου Βασιλείου.

1.  Οι απαρχές και το νόημα της Περιτομής για τους 
Εβραίους

Η Περιτομή είναι περιορισμένος ακρωτηριασμός της φυσικής 
διαμόρφωσης του ανδρικού μορίου και συγκεκριμένα μια κυκλική 
αποκοπή του δέρματος, το οποίο καλύπτει τη βάλανο. Είναι μια 
πράξη, που οι Εβραίοι την παράλαβαν από τους Αιγύπτιους αλλά 
και τους Αιθίοπες και τους περισσότερους Σημιτικούς λαούς. 
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Σήμερα περιτομή, εκτός των Εβραίων, των Μωαμεθανών και των 
Κοπτών, κάνουν και διάφοροι άλλοι, όχι για λόγους θρησκευτικούς, 
αλλά για λόγους καθαράυγείας (λ.χ. αποφυγή λοιμώξεων) ή άλλους 
λόγους (γενετήσιους κυρίως). Άλλοι πάλι την απαγορεύουν, πάλι 
για λόγους υγείας∙ όχι για λόγους θρησκευτικούς.

Σύμφωνα με την Π. Διαθήκη, την περιτομή για τους Εβραίους 
καθιέρωσε ο ίδιος ο Θεός (Γεν 17, 11. 14) στη Διαθήκη, που συνήψε 
με τον Αβραάμ. Έκτοτε έγινε βασική θρησκευτική πράξη και μέσο 
διάκρισης, που σφράγιζε τον κάθε άρρενα και καθιστούσε το λαό 
του Ισραήλ περιουσία, και υιοθεσία του Θεού. Βέβαια, κατά τη 
διάρκεια της πορείας του Ισραήλ στην έρημο, η πράξη έπεσε σχεδόν 
σε αχρηστία, λόγω μη ανάμειξης των Εβραίων με άλλους λαούς. Μετά 
τη διάβαση, όμως, του Ιορδάνη επανήλθε και έκτοτε παραμένει για 
τον Ισραήλ «το αἷμα της Διαθήκης» και είναι η αναγκαία προϋπόθεση 
για τη συμμετοχή του Ισραηλίτου στη ζωή της κοινότητας, λ.χ. για 
τη συμμετοχή του στη γιορτή του Πάσχα (Έξ 12, 43-48) κ.λ.π.

Όμως, παρά το γεγονός ότι η περιτομή στο σώμα ήταν και 
είναι το κατ’ εξοχήν σημάδι της ιουδαϊκής εκλογής, δεν έπαψαν να 
ακούγονται φωνές κατά της  σωματικής μόνο περιτομής. Ο προφήτης 
Ιερεμίας (4, 4. 9, 24) λ.χ. τονίζει ότι προέχει η περιτομή της καρδιάς, 
προέχει η αγάπη στο Θεό και η αδελφική αγάπη και όχι η σωματική 
περιτομή. Το ίδιο και ο προφήτης Ιεζεκιήλ (44, 7.9). Αυτό σημαίνει 
ότι και στην Π. Διαθήκη η περιτομή δόθηκε για να ανάγεται κανείς 
από τη σωματική στην καρδιακή περιτομή (Λευι 26.  41. Δευτ 10, 16).

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε δύο ακόμη σκοπιμότητες 
της περιτομής: Η μια, χωρίς να επιμείνουμε, αναφέρεται στον 
αυτοπεριορισμό, υπέρ του Θεού, ενός μέρους της δύναμης και 
της ισχύος του άνδρα. Η δεύτερη, η ουσιαστικότερη,έχει σχέση 
με την όγδοη ημέρα που γινόταν η περιτομή. Το νόημα αυτής της 
σκοπιμότητας είναι να συνειδητοποιεί ο Εβραίος, ότι ενόσω βρίσκεται 
στα όρια της ενθαδικής ζωής, να περιμένει την όγδοη ημέρα, που 
θυμίζει την πέραν του τάφου αιωνιότητα.

2.   Οι συνέπειες της Περιτομής 
Εμάς ενδιαφέρει  η περιτομή, γιατί υποβλήθηκε σ’ αυτήν ο 

αρχηγός  και τελειωτής της πίστης μας Ιησούς, ο οποίος περιετμήθηκε 
σε βρεφική ηλικία, οκτώ ημερών, όπως όλα τα Εβραιόπουλα. Έτσι ο 
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Χριστός, ο οποίος «λαθών έτέχθη», έγινε μέλος της κοινότητας του 
Ισραήλ. Ανήκε πιά στο λαό του Θεού και νομικά.

Πέραν αυτού η περιτομή του Χριστού μάς κάνει να σκεφτόμαστε 
τα εξής :

α. Είναι το πρώτο επίσημο γεγονός της ζωής του. Εκτός του 
ότι με αυτή εντάχθηκε και νομικά στην κοινότητα και στο λαό του 
Θεού, με την πράξη αυτή εφάρμοσε στον εαυτό του την έννοια 
της όγδοης ημέρας, που είναι ο ίδιος: από  σκιά την έκανε συμβάν, 
από προτύπωση την έκανε πραγματικότητα. Έτσι, καταλαβαίνουμε 
τους ύμνους της ημέρας αυτής λ.χ. τον ύμνο «ἡ ὀγδοάς, φέρουσα 
τύπον τοῦ μέλλοντος, τῇ σῇ Χριστὲ λαμπρύνεται καὶ ἁγιάζεται, 
ἑκουσίῳ πτωχείᾳ…» ή τον άλλο ύμνο που λέει «περιτομήν, δέχεται 
τῇ ὀγδοάδι Χριστός, τῆς ἑαυτοῦ γεννήσεως· καὶ ταύτης σήμερον, τὴν 
σκιὰν καταστέλλει, τὸ φῶς ἐξανατέλλων, τῆς νέας χάριτος» κ.ἄ. Αν 
τη γέννηση και όλο τον ενθαδικό βίο τον δούμε ότι εκτυλίσσεται 
στο φυσικό - ιστορικό πλαίσιο των δεδομένων του παρόντος, με 
την όγδοη ημέρα του Κυρίου, την οποία θυμίζει, είναι παρών ο 
μέλλοντας αιώνας,  ο ερχόμενος, η ημέρα η ανέσπερη, που άρχισε 
ήδη και ολοένα έρχεται με τον Χριστό.

β. Η Περιτομή του Χριστού είναι συνέχεια της πτώχευσης και 
ταπείνωσης, την οποία αποδέχτηκε, στο πλαίσιο της ενανθρώπισης. 
Έγινε υπήκοος στον Νόμο, αν και ήταν ο δημιουργός του  και 
θα μπορούσε να τον αθετήσει. Ο Χριστός, κάνοντας Περιτομή, 
προσφέρθηκε στον Πατέρα, ως άνθρωπος κατά πάντα. Είναι επίσης 
απόδειξη ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος όχι φαινομενικά, αλλά 
πραγματικά. Ότι εισήλθε στην ανθρώπινη ιστορία,  όπως όλοι.

γ. H Περιτομή συνοδεύτηκε από την ονοματοδοσία του Χριστού.  
Σύμφωνα  με τα ευαγγέλια ο Χριστός έλαβε το όνομα (Λκ 2, 21), που 
είχε ορίσει ο άγγελος πριν τη σύλληψή του (Μθ 1, 21). Ονομάστηκε 
Ιησούς, που θα πει: σωτήρας του κόσμου. Στο πλαίσιο συνεπώς της 
Περιτομής αποκαλύφθηκε η αποστολή του Ιησού.  

δ.  Ο Χριστός υποβλήθηκε στην Περιτομή, όπως υποβλήθηκε και 
στο Βάπτισμα από τον Ιωάννη. Έκτοτε η Περιτομή, αντικαταστάθηκε 
από το Βάπτισμα, το οποίο μας ενσωματώνει στον κόσμο του 
Χριστού, στον κόσμο της Εκκλησίας. Μας κάνει πολίτες κατ’ αρχάς 
δικούς της και μας καλλιεργεί το φρόνημα ότι σκοπός μας είναι η 
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βασιλεία του Θεού. 
3.  Η σημασία της γιορτής για μας.
α.   Οι Χριστιανοί γιορτάζουμε δικαίως την ημέρα της Περιτομής 

και της ονοματοδοσίας του Κυρίου. Δεν υποβαλλόμαστε βέβαια σε 
σαρκική Περιτομή. Αυτήν την κατάργησε για μας ο Χριστός.  Όπως 
λένε οι ύμνοι της ημέρας: «Χριστοῦ τμηθέντος ἐτμήθη Νόμος καὶ 
Νόμου τμηθέντος εἰσήχθη ἡ χάρις». Με άλλα λόγια, αναιρέθηκε ο 
Νόμος και ήλθε η χάρη. Στη θέση της μπαίνει η βεβαιότητα ότι 
είμαστε πολίτες για την όγδοη μέρα. Με το ένα πόδι πατάμε στον 
ενθαδικό χώρο και χρόνο, και με το άλλο στον κόσμο της βασιλείας 
του Θεού. 

β. Στη θέση της Περιτομής υπάρχει στην Εκκλησία μας το 
Βάπτισμα. Αν με την Περιτομή εντασσόταν κανείς στο λαό του 
Ισραήλ, με το Βάπτισμα ενσωματώνεται στην Εκκλησία του Χριστού. 
Μετέχει των δωρεών αυτής της ενσωμάτωσης: γίνεται τέκνο του 
Θεού, αδελφός του Χριστού.  Σφραγίζεται ανεξίτηλα.

γ. Όπως μάς λέει ο Απόστολος της ημέρας (Κολ 2, 9-15) 
εντασσόμενοι στην Εκκλησία του Χριστού περιτμηθήκαμε Περιτομή 
«ἀχειροποίητο». Η εκούσια σταυρική θυσία του Χριστού αχρήστευσε 
την ανάγκη Περιτομής. Αυτό σημαίνει ότι νεκρωθήκαμε ως προς την 
αμαρτία και ντυθήκαμε τη δυνατότητα νέας ζωής.  Η Περιτομή της 
σάρκας δεν προσφέρει τίποτε. Εκείνο που προέχει είναι η διηνεκής 
προσπάθεια Περιτομής των παθών μας με τη συνέργεια της χάρης 
του Θεού. 

Τέλος, για να βάλουμε και τον Μ. Βασίλειο στο νόημα της 
Περιτομής  θα λέγαμε ότι ο μέγας αυτός πατέρας, με τον έρωτα των 
θείων πραγμάτων που είχε, περιέκοπτε το σωματικό κάλυμμα και 
ανοιγόταν ολοένα καθαιρόμενος προς αυτά.

π. Ι. Σ.


