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Κάθε πρώτη Ιανουαρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει και τα ημερολόγια γράφουν
«Περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Ομολογουμένως λίγα γνωρίζουμε ως
χριστιανοί γι’ αυτή τη γιορτή. Ας καταθέσουμε λίγες απλές σκέψεις μας σε στυλ
τούτη τη φορά ερωταπαντήσεων, για χάρη συντομίας.

– Τι ήταν η περιτομή;
Όταν το παιδί συμπλήρωνε τις οκτώ μέρες από τη γέννησή του, οι Ιουδαίοι, το
έφερναν στον εντεταλμένο της Ιουδαϊκής θρησκείας και με κοφτερή πέτρα ή με
χαλύβδινο μαχαίρι το «μοέλ» έκοβαν την πόσθη του ανδρικού γεννητικού οργάνου.
Αυτό συνέβη και στον Ιησού, περιετμήθη κι Αυτός οκτώ μέρες μετά την γέννησή
Του κι έλαβε το όνομα Ιησούς (Λουκ. 2, 5). Ιησούς είναι ελληνικός όρος από το
Εβραϊκό Γεσούα. Είναι το αυτό με το όνομα «Εμμανουήλ» που αναφέρει ο Ησαΐας,
και σημαίνει «ο Θεός είναι μαζί μας».

– Σε ποιόν δόθηκε η εντολή αυτή της περιτομής;

Στον Αβραάμ ο Θεός είπε: «Θα διατηρήσεις αυτή τη διαθήκη, τη συμφωνία, εσύ και
το σπέρμα σου, κάθε αρσενικός απόγονός σου, θα ππεριτέμνεται στην ηλικία των
οκτώ ημερών από την ημέρα της γέννησής του» (Γεν. 17, 10). Και αυτό τηρήθηκε
απ’ όλους τους Ιουδαίους και τηρείται ως σήμερα. Ο Ηρόδοτος αναφέρει πως
περιτέμνονταν και οι Αιγύπτιοι και οι Αιθίοπες. Σήμερα και οι Μωαμεθανοί.

– Γιατί δόθηκε αυτή η εντολή;
Ήταν μια προσφορά του παιδιού στο Θεό. Από εκείνη τη στιγμή το παιδί σήμαινε
πως ανήκε στο Θεό. Ήταν μία υπενθύμιση πως ο Ιουδαίος όφειλε να διαφέρει απ’
όλους τους άλλους και στην πίστη και να μην προσκυνά τα είδωλα των γειτονικών
λαών. Είχε δοθεί και για λόγους υγιεινής, για πρόληψη ασθενειών και μολύνσεων.
Οι Ιουδαίοι ήταν περιπλανώμενος λαός και λαός που δεν τον χαρακτήριζε η
προσήλωσή του στην καθαριότητα.

– Γιατί η περιτομή αφορούσε τη χώρα των γεννητικών οργάνων;
Πρώτα γιατί έκοπταν ένα ευτελές σαρκίο κι έπειτα γιατί, αιτία του κατακλυσμού
και της καταστροφής των Σοδόμων και Γομόρας ήταν η ακράτεια της γενετήσιας
ορμής. Σαρκολάτρες ήταν οι συμπολίτες του Νώε και ομοφυλόφιλοι οι κάτοικοι
των Σοδόμων και Γομόρων. Όρισε ο Θεός, η περιτομή να γίνεται στη χώρα των
γεννητικών οργάνων, γιατί σ’ αυτά χρειαζόταν και χρειάζεται ένας κάποιος
περιορισμός και αρκετή εγκράτεια.

– Γιατί περιετμήθη ο Χριστός;
Υπάκουσε κι αυτός στο έθος της εποχής, στο Μωσαϊκό νόμο! Ότι περιετμήθη είναι
δείγμα πως ήταν Ιουδαίος, δικός τους κι όχι εθνικός η Σαμαρείτης. Δυστυχώς, αν
και δικός τους οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν, τον θανάτωσαν!

– Γιατί δεν κάνουμε κι εμείς περιτομή σήμερα;
Αντιμετωπίστηκε αυτό το σοβαρό πρόβλημα, αρχικά στην πρώτη Εκκλησία.
Αναρωτήθηκαν και οι Απόστολοι αν θα πρέπει όλοι οι Χριστιανοί, δεδομένου ότι
προέρχονταν και από τον ειδωλολατρικό κόσμο, να περιτέμνονται η όχι. Και

λύθηκε με δημοκρατικό και διαλογικό τρόπο στην Αποστολική Σύνοδο των
Ιεροσολύμων, με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Για μας περιτομή, δείγμα της
αφοσίωσής μας στο Θεό, είναι το Βάπτισμα. Με το Βάπτισμα παύουμε να είμαστε
«τέκνα σώματος» γινόμαστε «τέκνα της Βασιλείας του Θεού». Προσπαθώντας να
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Υποδεχτήκαμε έναν καινούριο χρόνο. Μακάρι, όλοι μας μέσα στο νέο χρόνο να
περιτέμνουμε τα πάθη μας και οι συνάνθρωποί μας κι εμείς οι ίδιοι να
περιτέμνουμε,

να

περιορίσουμε

τη
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Ροζ

τηλέφωνα,

αμαρτωλές συζεύξεις, ανώμαλες καταστάσεις, ηδονοβλεψίες των βίντεο και των
κομπιούτερ, εξωσυζυγικές η προγαμιαίες σχέσεις και πάει λέγοντας! Μακάρι
«πάσας τας σαρκικάς επιθυμίας» αφού καταπατήσουμε, «πνευματική πολιτεία» να
ζήσουμε όλες τις 365 μέρες του χρόνου. Πιο καθαροί, πιο αγνοί, πιο τίμιοι από
χθες, φέτος για να ζήσει η οικογένεια που κλυδωνίζεται από τα ολοένα
αυξανόμενα διαζύγια, για να ζήσουμε όλοι μας πιο αγνά, πιο σεμνά, πιο θεάρεστα.
Αμήν. Καλή Χρονιά!
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