
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΒΒΑΚΟΥΜ 

του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αθηναγόρου Αθανασίου 

Ο  λαός  του  Θεού,  ζούσε  στην  αποστασία  και  ο  προφήτης 
Αββακούμ ανησυχούσε διότι  ο Θεός δεν έκανε τίποτα για να 
τους τιμωρήσει. Πως ένας δίκαιος Θεός αφήνει το Λαό Του σ ̉ 
αυτή την κατάσταση; Γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα για τον 
προφήτη Αββακούμ: Ήταν σύγχρονος του προφήτη Ιερεμία και 
γεννήθηκε στη φυλή Ιούδα, στα τέλη της ηγεμονίας του βασιλιά 
Ωσηέ (640-609 π.Χ.) η στις αρχές της ηγεμονίας του βασιλιά 
Ιωακίν (609-598 π.Χ.). Αναμφίβολα, έχει βιώσει την εκπλήρωση 
της προφητείας του, σύμφωνα με την οποία, οι Βαβυλώνιοι θα 
εισέβαλλαν στην Ιερουσαλήμ το 597. 

Το  βιβλίο  του  Αββακούμ  είναι  ξεχωριστό,  διότι  αποτελείται 
κυρίως από διάλογους μεταξύ του Αββακούμ και του Θεού. Ο 
Αββακούμ ρωτά το Θεό κι Εκείνος απαντά. Οι ερωτήσεις του 
υποδηλώνουν τη φωνή όλων των πιστών της φυλής Ιούδα, που 
αδυνατούν ν ακολουθήσουν τις οδούς του Θεού. Ο Αββακούμ̉  

παρατηρεί ότι η πνευματική κατάσταση του λαού του Θεού είναι αξιοθρήνητη. Έτσι, πάει 
να παραπονεθεί με θλίψη στο Θεό, για την αδικία, την κακία, και τη βία που κυριαρχούν, 
χωρίς  Εκείνος  να  επεμβαίνει.  Πολύ  συχνά  ο  χριστιανός  όταν  περνά  δυσκολίες,  δεν 
καταλαβαίνει πως ενεργεί ο Θεός στη ζωή του, αλλά και στην ζωή των άλλων. 

Ήδη από τον καιρό του αποστόλου Πέτρου, οι χριστιανοί αναρωτιούνταν γιατί ο Ιησούς 
Χριστός  αργεί  να  πραγματοποιήσει  την  υπόσχεση  της  επιστροφής  Του.  Ωστόσο,  ο 
Αββακούμ, στην απελπισία του, δεν ξεχνά ότι ο Κύριος είναι Άγιος και πως είναι ο Θεός 
του και ο Βράχος του. Όταν ο Θεός πληροφορεί τον Αββακούμ για την επερχόμενη κρίση 
στην φυλή Ιούδα, και πως αυτή η κρίση θα τους επιβληθεί με τους εχθρούς τους, τους 
Βαβυλώνιους, η αμηχανία του εντείνεται: "Πώς ένας Άγιος Θεός χρησιμοποιεί ένα άγριο 
και ειδωλολάτρη λαό για να πραγματοποιήσει τη κρίση Του ενάντια στο λαό του Θεού;" Σε 
μια ακόμα σιωπή του Θεού, ο προφήτης αγρυπνεί, περιμένοντας την ουράνια απάντηση. 
Και η απάντηση έρχεται. Ο Θεός επιβεβαιώνει τον προφήτη πως ελέγχει την κατάσταση και 
πως  το  σχέδιο  αποκαλύπτει  ότι  και  οι  πρόξενοι  της 
καταστροφής  θα  κριθούν,  με  τη  σειρά  τους.  Ο  Αββακούμ 
αρχίζει  να  καταλαβαίνει  τα  ουράνια  σχέδια  και  μαθαίνει  να 
αναπαύεται στο Θεό, που ξέρει πως και πότε να παρεμβαίνει 
για να εκτελέσει τα σχέδια του. 

Σ αυτό το κεφάλαιο βρίσκουμε ένα από τα πιο όμορφα εδάφια̉  
της  Βίβλου:  ‘’Ο  δ  δ καιος  κ  π στε ς  μου  ζ σεται’’.  Τοὲ ί ἐ ί ώ ή  
βιβλίο  του  Αββακούμ  τελειώνει  με  μια  υπέροχη  ομολογία 
πίστης και απόλυτης εμπιστοσύνης στο Θεό της σωτηρίας του. 
Μέσα  σε  ένα  πνεύμα  λατρείας  και  αίνου,  ο  Αββακούμ 
διακηρύττει  την εμπιστοσύνη του στο Θεό,  με κάθε τίμημα.  Ο προφήτης,  κατάλαβε το 



μήνυμα του Θεού και Τον αινεί για αυτό που είναι και για τις πράξεις Του. 

Ο  Αββακούμ  συγκινείται  στην  ιδέα  ότι  ο  Θεός  θα  επέμβει  για  να  κρίνει  το  λαό  και 
ετοιμάζεται για την περίοδο της δοκιμασίας και της οδύνης που πρόκειται να έρθει. Στο 
κεφάλαιο 3,  εδάφιο 17-19,  βρίσκουμε ένα καταπληκτικό απόσπασμα,  όπου ο προφήτης 
απεικονίζει  μια καταστροφική κατάσταση και διακηρύττει  πως παρόλα αυτά βρίσκει  τη 
χαρά στο Θεό, διότι Εκείνος είναι η δύναμη του και Εκείνος τον βοηθά να θριαμβεύει στις 
αντιξοότητες. Στο σύγχρονο απελπισμένο κόσμο μας, το μήνυμα του βιβλίου του Αββακούμ 
μας ενθαρρύνει να εμπιστευτούμε περισσότερο από ποτέ στο Θεό της σωτηρίας μας. Διότι 
Εκείνος ελέγχει τον κόσμο, και κρατά τις ζωές και το πεπρωμένο μας στα χέρια Του. Ο 
Προφήτης Αββακούμ εορτάζει στις 2 Δεκεμβρίου.
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