
(Λευϊτ. ΚΔ΄.10-14,23)

Μία από τας δέκα εντολάς που είχε δώσει ο Άγιος Θεός εις τον Μωυσήν επάνω εις το όρος Σινά, η 
τρίτη, απηγόρευε εις τους Ισραηλίτας να χρησιμοποιούν για τιποτένια πράγματα το Άγιον όνομα του Θεού. 
Δι’ αυτό Ισραηλίται έδειχναν μεγάλο σεβασμό εις το όνομα του Αγίου Θεού.

Μια ημέρα όμως, εκεί που ήσαν Ισραηλίται εις την έρημον, συνέβη ένα πολύ λυπηρό γεγονός. 
Δύο απ’ αυτούς εφιλονίκησαν δια μια ασήμαντη αφορμή. Άρχισαν να κτυπά ο ένας τον άλλον και να 
αλληλοϋβρίζωνται. Έτρεξαν μερικοί να τους χωρίσουν. Και τότε αυτοί ακούνε τον ένα να βλασφημή το άγιον 
όνομα του Θεού. Φόβος τους έπιασε όλους, όταν άκουσαν την φρικτήν βλασφημίαν. Και ο άλλος από τους 
δύο, που εφιλονεικούσαν, μόλις άκουσε την βλασφημίαν, ετρόμαξε και αυτός και έπαυσε πλέον να κτυπά τον 
αντίπαλόν του. Έτσι η φιλονικεία έπαυσε.

Αλλά το γεγονός διεδόθη αυτό εις όλον το στρατόπεδον των Ισραηλιτών. Όλοι εστενοχωρήθησαν και 
ανησύχησαν, διότι πρώτη φορά άκουγαν άνθρωπο να βλασφημή το όνομα του Αγίου Θεού. Δι’ αυτό κανείς 
δεν ήθελε να πλησιάση εκείνον που εβλασφήμησε. Οι γονείς έπαιρναν τα παιδιά των από το χέρι και έφευγαν 
μακρυά από τον βλάσφημον σαν να είχε καμμιά κακή και κολλητική αρρώστια. Κανείς δεν τον χαιρετούσε 
και κανένας δεν του ωμιλούσε. Και εκείνος ο δυστυχής, σαν ψωριασμένο πρόβατο, εκαθότανε μόνος του εκεί 
σ’ ένα μέρος. Ακόμη δεν τον επλησίαζε ούτε η γυναίκα του, ούτε τα παιδιά του. Τότε μερικοί γεροντότεροι 
πήγαν κοντά του και του λέγουν. 

– Αυτό που έκαμες είναι πολύ κακό. Σήκω γρήγορα να πάμε εις τον Μωυσήν, να ιδούμε τι πρέπει να 
γίνη.

Τον επήραν λοιπόν και επήγαν να συναντήσουν τον Μωυσή. Μόλις τους είδε ο Μωυσής, τους 
ερωτά:
- Τι συμβαίνει; Τι θέλετε; Διατί ήλθατε εδώ;

Εκείνοι τότε του διηγήθηκαν με φόβο πως ο άνθρωπος εκείνος εβλασφήμησε. Ο Μωυσής το άκουσε αυτό 
με πολύ μεγάλη λύπη. Και αφού εσκέφθη ολίγο, του είπε:
- Πρώτη φορά παρουσιάζεται άνθρωπος να κάμη τέτοια φοβερή αμαρτία. Δεν ξεύρω και εγώ ποια τιμωρία 

πρέπει να του βάλουμε. Δι’ αυτό βάλτε τον εις την φυλακήν, και εγώ θα ρωτήσω τον Άγιον Θεόν δια το 
ζήτημα αυτό. Και ό,τι ο Άγιος Θεός διατάξη αυτό θα γίνη.

Αμέσως λοιπόν ωδήγησαν το βλάσφημο εις την φυλακήν και εκεί επερίμενε με αγωνία και φόβο την 
απόφασιν του Αγίου Θεού. Εν τω μεταξύ ο Μωυσής επήγε και προσευχήθη και ερώτησε τον Άγιον Θεόν τι 
πρέπει να κάμη. Και ο Άγιος Θεός απαντά, ότι ο άνθρωπος αυτός που εβλασφήμησε δεν είναι άξιον να ζη. Δι’ 
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αυτό διατάσσει να τον οδηγήσουν έξω από το στρατόπεδο να μαζευθούν εκεί όλοι οι Ισραηλίται και να τον 
σκοτώσουν με τα λιθάρια. Πράγματι, σε λίγη ώρα, σύμφωνα με την διαταγήν του Αγίου Θεού, ο βλάσφημος 
ήταν νεκρός και επάνω του υψωνότανε ένας μεγάλος σωρός από πέτρες. Πλήρωσε την αμαρτίαν του με την 
ζωήν του! Η τιμωρία αυτή έκαμε σε όλους μεγάλη εντύπωσι. Και δια πολύν καιρόν οι Ισραηλίται συζητούσαν 
δια την φοβερήν και δικαία τιμωρία, που επέβαλεν ο Άγιος Θεός εις τον βλάσφημον. Οι δε γονείς έδειχναν 
εις τα παιδιά τους τον πέτρινο σωρόν, όπου ήταν ο τάφος του βλασφήμου, και τα εδίδασκαν πόσο φοβερό 
αμάρτημα είναι η βλασφημία.

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Τι σας κάμνει, παιδιά, περισσότερον εντύπωσιν εις την ιστορίαν αυτή; – (Η τιμωρία του βλασφήμου) 

– Ποιος διέταξε να τον τιμωρήσουν με θάνατον; - (…) – Δια να τον τιμωρήση ο Άγιος Θεός τόσο αυστηρά, 
τι σημαίνει αυτό;

ΔΙΔΑΓΜΑ: Η βλασφημία είναι πολύ μεγάλη αμαρτία.

Δι’ αυτό η γ΄ εντολή λέγει:

ΡΗΤΟΝ: «Ου λήψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω.» (Έξοδ. Κ΄.7)

Δηλαδή, δεν πρέπει να μεταχειριζώμαστε όπως – όπως το όνομα του Αγίου Θεού. Το όνομά του πρέπει 
να σεβώμαστε και να τον δοξάζουμε, όχι να το βλασφημούμε. Διότι άλλως θα τιμωρηθούμε αυστηρά. Και αν 
δεν μας τιμωρήση ο Θεός εις την ζωήν αυτή, χωρίς άλλο θα μας τιμωρήση εις την μέλλουσα ζωήν. Και αυτό 
είναι το χειρότερο.

Έχω μάλιστα να σας ειπώ και ένα πολύ διδακτικό γεγονός, που συνέβη κατά τους βαλκανικούς 
πολέμους το 1912-1913 εις τον στρατόν μας. Γινότανε μάχη μία ημέρα ένας στρατιώτης πυροβολούσε με 
ένα πουβόλο. Αλλά σε κάποια στιγμή το πολυβόλο χάλασε. Τότε ο στρατιώτης εκείνος, κακομαθημένος από 
άλλοτε, θύμωσε κι ετόλμησε να βλασφημήση το άγιον όνομα του Θεού!! Αλλά δεν επρόλαβε να τελειώση την 
βλασφημίαν και ήλθε αμέσως η τιμωρία. Μια σφαίρα εχθρική τον βρήκε ακριβώς εις το στόμα, εις το στόμα 
που έβγαλε τα βλάσφημα λόγια, και τον ξάπλωσε κάτω νεκρό!

Το βράδυ έγινε διακοπή της μάχης και έθαψαν τους σκοτωμένους. Έθαψαν και το βλάσφημο εκεί που 
σκοτώθηκε. Το πρωί άρχισε πάλι η μάχη. Και τότε έρχεται μια οβίδα από κανόνι και πέφτει ακριβώς επάνω εις 
τον τάφον του βλασφήμου. Ανοίγει εκεί ένα λάκκο βαθύ και διασκορπίζει σε χίλια κομμάτια το νεκρό σώμα 
του βλασφήμου. Όλοι τότε, όσοι είδαν το γεγονός αυτό, είπαν ότι χωρίς άλλο, ήταν η τιμωρία απ’ τον Άγιον 
Θεόν και ότι ο βλάσφημος επλήρωσε και ζωντανός και πεθαμένος την αμαρτίαν του. Ούτε το χώμα δεν τον 
δέχτηκε!

Δυστυχώς όμως και σήμερα ακούτε πολλούς να βλασφημούν όχι μόνον το Άγιον όνομα του Θεού 
αλλά και την Θεοτόκον κ.λ.π. το κακό είναι ότι βλασφημούν και μερικά κακά παιδιά! Τι φρικτό πράγμα! Τι 
φοβερή ασέβεια!…

Είμαι βέβαιος παιδιά, ότι δεν υπάρχει μεταξύ σας κανείς, που να βλασφημεί… φοβούμαι όμως, ότι 
είναι αρκετοί που στέλνουν τους άλλους εις τον σατανά. Και αυτό είναι βλασφημία. Δεν πρέπει σεις παιδιά 
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του Κ.Η. Ιησού Χριστού, να βάνετε εις στο στόμα σας τον διάβολον τον εχθρόν μας. Λοιπόν εάν ένας είναι 
ένοχος εις την βλασφημίαν τι πρέπει να κάμη; - (…) Μάλιστα.
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