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Στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκά αγίου ευαγγελίου, αναφέρει ο
ευαγγελιστής το βίο και την πολιτεία των γονέων του Προδρόμου. Μας
λέγει ότι ο Ζαχαρίας ήταν ιερεύς και η γυναίκα του καταγόταν από την
οικογένεια του αρχιερέως Ααρών. Αμφότεροι ήταν «δίκαιοι» δηλαδή
άγιοι, ενάρετοι, ευσεβείς, θεοφιλείς, βαδίζοντας στη ζωή τους σύμφωνα
με τις εντολές του Θεού, και λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα δικαιώματα
του Θεού, δηλαδή όλες τις λεπτές αποχρώσεις του θελήματος του Θεού,
όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές και τις υποτυπώσεις που θέτει
ο Κύριος μας στα πλάσματά του. Γι’ αυτό και ήταν «άμεμπτοι» δηλαδή
τέλειοι, ακατηγόρητοι, σ’ ό,τιδήποτε.
Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των μεγάλων αγίων που συνεχώς
επαναλαμβάνουν τα λόγια του ψαλμωδού «ευλογητός ει Κύριε, δίδαξόν
με τα δικαιώματά σου». Είναι το λεπτό σημείο και η οριακή διαφορά
τους από τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι συνεχώς μιλάνε και
παρουσιάζουν και διαμαρτύρονται για τα δικαιώματά τους και
αδιαφορούν εντελώς για τα δικαιώματα του Θεού και τα δικαιώματα των
συνανθρώπων τους, τα οποία συχνά τα ποδοπατούν κατά τον χειρότερο
τρόπο.
Το πόσο βασικό σημείο είναι για την Εκκλησία τα δικαιώματα του
Θεού φαίνεται από τ’ αναστάσιμα και νεκρώσιμα «ευλογητάρια». Τα
τροπάρια δηλαδή, που έχουν σαν προκείμενό τους το «ευλογητός ει Κύριε,
δίδαξόν με τα δικαιώματά σου» και τα οποία είναι έξι τον αριθμό, επειδή
έξι είναι και οι φορές που επαναλαμβάνει τη φράση ο 118ος ψαλμός. Τα
τροπάρια αυτά τα επαναλαμβάνει η Εκκλησία μας σε κάθε Κυριακή και
σε κάθε νεκρώσιμη προσευχή και ακολουθία.
Ο δε 118ος ψαλμός αναφέρει τη λέξη δικαιώματα (του Θεού) σε
διάφορες φράσεις είκοσι επτά φορές! Θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει μία

έρευνα που θα παρουσιάζει πόσες φορές βρίσκεται αυτή η φράση, η τόσο
ξεχασμένη από τους διαφόρους υποστηρικτές των «δικαιωμάτων του
ανθρώπου», σ’ όλη την αγία Γραφή.
Και ενώ ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν τόσο τέλειοι απέναντι στο Θεό
και θα περίμενε κανείς να μη υπάρχει κανένα πρόβλημα στη ζωή τους, εν
τούτοις, υπήρχε κάτι που πάντοτε είναι ένα αγκάθι οδυνηρό για τα
έγγαμα ζεύγη. Δεν είχαν παιδί. Και το χειρότερο η ηλικία τους ήταν ήδη
προχωρημένη. Και το σκανδαλιστικό στην περίπτωση αυτή ήταν ότι, ενώ ο
Ζαχαρίας (Λουκ. 1,13) –προφανώς και η γυναίκα του– προσευχόταν ο
Θεός να λύσει την ατεκνία τους, Εκείνος κώφευε στο καθόλα φυσιολογικό
και δίκαιο αίτημά τους.
Και έρχεται το «γιατί» να συνταράξει την ανθρώπινη διάνοια. Γιατί
Θεέ μου…Κι όμως για ένα που γνωρίζει την τελική έκβαση του
προβλήματος, είναι ξεκάθαρο ότι ο Θεός αγαπούσε υπερβολικά τους
αγίους γονείς του Προδρόμου και γι’ αυτό τους έδωσε το μεγαλύτερο
δώρο. Και το δώρο αυτό ήταν· αφ’ ενός μεν η άγονη μήτρα της Ελισάβετ,
αφ’ ετέρου δε η αργοπορία του Θεού να ικανοποιήσει το αίτημά τους.
Και πράγματι η ιστορία, τόσο η κοσμική όσο και η ιερά, αποδεικνύει ότι
τα μειονεκτήματα και τα προβλήματα και οι δυσχέρειες της ζωής
δημιουργούν τους ήρωες, τους αγίους, τους επιτυχημένους ανθρώπους.
«Καμμία σημαία δεν κυματίζει, εάν δεν φυσά άνεμος»· λέγει ένα
γνωμικό.
Και οι μεγάλοι πειρασμοί δημιουργούν τους μεγάλους αγίους.
Αντίθετα τα πλεονεκτήματα και τα χαρίσματα και η ανέφελος και
ανώδυνος ζωή μας απομακρύνουν συνήθως από το Θεό και μας οδηγούν
στην καταστροφή. Ας θυμηθούμε από την ιερά ιστορία τον Σαούλ και τον
Αβεσσαλώμ. Δεν υπήρχαν πιο όμορφοι και υψηλοί άνδρες στο Ισραήλ.
Συνεπαίρνανε τα πλήθη και ο λαός μαγεμένος έτρεχε ξοπίσω τους. Κι
όμως το τέλος υπήρξε τραγικό και τα προβλήματα που δημιούργησαν στο
Ισραήλ τεράστια και οδυνηρά.
Έτσι η ατεκνία της Ελισάβετ έγινε αιτία ν’ αυξηθεί η επιμονή, η
υπομονή, η πίστη, τους. Η προσευχή, η πάλη με το Θεό, η αναζήτηση του
Θεού και του ελέους του να γίνει συνεχής και εναγώνιος· και όλα αυτά ν’
αυξήσουν τη χάρη και την αγιότητα που υπήρχε.

Και εκτός τούτου, το παιδί, που ήρθε μετά από τόσες προσευχές και
τόσες άγιες προσπάθειες ήταν ένα παιδί θαύμα. Ένα παιδί
τρισχαριτωμένο. Ένα παιδί που ήταν γεμάτο Άγιο Πνεύμα από τη κοιλιά
της μητέρας του. Πού μπήκε στη δράση της αποστολής του ενώ ήταν
ακόμη έμβρυο. Ενώ οι άλλοι προφήτες χρειάσθηκαν πολλά χρόνια από τη
γέννησή τους για να προφητεύσουν, ο Ιωάννης έδειχνε το έμβρυο Χριστό
ενώ ήταν κι αυτός έμβρυο. Η συνάντηση Ελισάβετ και Μαρίας, ενώ
ευρίσκονταν σε ενδιαφέρουσα και οι δύο, ουσιαστικά ήταν μία
συνάντηση και μία συνομιλία εμβρύων. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας,
ότι ενώ συνήθως οι γονείς μεταδίδουν τα χαρίσματα στα παιδιά τους, στη
συνάντηση αυτή τα έμβρυα μετέδωσαν τα χαρίσματά τους στις μητέρες
τους κι αυτές άρχισαν να προφητεύουν. Τι μεγαλεία έζησε και γνώρισε ο
Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, λόγω ακριβώς αυτής της πολύχρονης αδυναμίας
τους ν’ αποκτήσουνε παιδί.

Υπάρχουν όμως και οι θεολογικές εξηγήσεις των πατέρων της
Εκκλησίας γι’ αυτή την αργοπορία του Θεού.
Α΄. Δεν είχε έρθει ο καιρός της παρουσίας του Χριστού, γι’ αυτό
αργούσε και ο ερχομός του Προδρόμου. Ο Θεός ενεργεί βάσει γενικού και
καθολικού σχεδίου σωτηρίας, ολοκλήρου της ανθρωπότητος, και εκεί
εντάσσει τα προσωπικά προβλήματα και αιτήματα των επί μέρους
πιστών. Μη ξεχνάμε την απάντηση του Χριστού προς τους μαθητές του,
που ρώτησαν· «ποιος αμάρτησε, οι γονείς ή ο ίδιος, και γεννήθηκε
τυφλός», ο γνωστός ήρωας του κατά Ιωάννη ευαγγελίου; Και ο Χριστός
απάντησε· «ούτε ούτος ήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλ’ ίνα φανερωθή
τα έργα του Θεού εν αυτώ» (Ιω. 9,3).
Β΄. Γεννήθηκε από στείρα ο Πρόδρομος για να πιστευτεί πιο εύκολα η
γέννηση του Χριστού από την Παρθένο.
Γ΄. Η αργοπορία του Προδρόμου έγινε αιτία να γίνουν αυτά τα
θαυμάσια και παράδοξα και πρωτοφανή της δράσεως των εμβρύων που
προαναφέραμε και που προμηνύουν ότι κάτι ασυνήθιστο συμβαίνει.
Κάποιος αφάνταστα μεγάλος έρχεται.
Ας έχουμε λοιπόν πλήρη και τελεία πίστη στη πρόνοια και την αγάπη
του Θεού και ας αντιμετωπίζουμε με γαλήνη και ηρεμία τα όσα άσχημα
και οδυνηρά παρουσιάζονται στη ζωή μας.
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