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Ο Thomas Hobbes γεννήθ7Jκr: στο 

Malmesbllry Τ7Jς AγγλΙCΙς το 1588 κιχι 

πέθιχνε στο Hardwick το 1679. Από το 
1603-1608 σπο,:Ιl>ασε σΤ7Jν Ο�φόΡI>7J κιχ, 

κιχτόπιν έγινε οικοl>ιl>άσκαλος του πρωτό
τοκου γιου του λόρl>οu Cavendish' ο Ι>ε

σμός του με Τ1jν οικογένειιχ σ-:-άθ7Jκε ισό
βιος. Έκανε Μο μεγάλα τrιξΙl>ιιx στην 

EυρώΠ7J (1629-1631 κιχ ι 1634-1(37), 
όπου γνωρΙσΤ1jκε με σ7jμανηκoύς εκπρο

σώπους Τ1jς πνευματικής ζωής, ανάμεσά 
τους τους I\lersenne, Galilei, Gassendi 

και Descartes. Στα 1640, καθώς πλ1j

σΙαζε ο εμφύλιος πόλεμος, έφυγε και πή
γε στο ΠιχρΙσι, όπου έμεινε έντεκιχ χρό

νιιχ. Μετά Τ1jν επιστροφή του στην ΑγγλΙΙΧ 

έζ7Jσε αποτραβ7Jγμένος, έχoντrxς πιιχ 1>1j
μοσιεύσει ης βασικές πολι ηχές του πριχ

γματεΙες, 1>7jλ. ΤΙιε Elements of Lαw 
(1640), De Ci"e (1642), Le"iαtltαn 
(1651). Ανάμεσα στΙΧ φιλοσοφικά του έρ

γα κεντρική θέσ7j επέ-,(ει το De Corpore 
(1655). Αζιομν1jμόνευτο εΙναι όη ο Hob

bes άρχισε Τ1jν φιλολογική του σταl>ιο

l>ρομΙιχ με μια μετάφρασ7j του eouxul>LI>1j 
(1628) και Τψ τελεΙωσε με μΙα έμμετρη 

μετάφριxσ7j Τ1jς Οδύσσειας (1675) κιχ ι 

της Iλιάδα� (1676). 



Τις τελευτα.Ιες Οεκα.ετΙες 7J έρευνα. γύρω α.πό το έργο 
του Χομπς α.ριθμεΙ χιλιάaες εργα.σΙες, κα.ι ελάχιστοι 
α.μφιβάλλουν ιτημερα. ότι ο Λεβιάθαν α.ποτελεΙ ένα. α.πό 
τα. μεγάλα. μνΎJμεΙα. του α.νΟρώπινου πνεύμα.τος. Για.τΙ 

� , 'Ο ' λ ' 'λ ' εοω τι εντα.ι με τροπο κ α.σσικο τα. μεγα. α. ερωτημα.τα. 
" λ  λ ι λ '  που πα.ντα. α.πα.σχο ΎJσα.ν κα.ι α.πα.σχο ουν την πο ΙΤΙΚΎJ 

' ψ ' 
" θ ' σκε ΎJ: τι εινα.ι μια. opγα.νωμενΎJ κoινOΤΎJΤα. α.ν ρωπων, 

τι την a-ημιουΡγεL, τι ΤΎJν συντηρεΙ κα.ι τι την κα.τα.στρέ-
, , Ι ξ '  ' θ  ' φει; τι εινα.ι ισχυς, τι ε�να.ι ε ουσια., τι εινα.ι εσμοι; κα.ι 

" " θ " λ πως εινα.ι φτια.γμενος ο α.ν ρωπος, ετσι ωστε οι πο ιτι-
" � Ι ) Ι , κες κοινοτητες να. οια.μορφωνοντα.ι μ α.υτον τον ΤΡΟΠΟ; 

Δι , Ι " ,  ινοντα.ς ΤΎJν α.πα.νΤΎJcrΎJ του σ α.υτα. τα. εpωΤΎJμα.τα. ο 
Χομπς aια.τυπώνει πα.pάλλΎJλα. τις επιστημολογικές κα.ι 

θ � λ ' , , " με 000 ογικες εκεινες α.ρχες, οι οποιες σΎJμα.να.ν την 
, ι θ " ψ , α.ΠOΚOΠΎJ της συγχpoνΎJς εωpΎJΤΙΚΎJς σκε ΎJς α.πο τις 

' θ  ' �, Τ '  μεσα.ιωνικες κα.ι PΎJσκευ'1ικες πα.ρα.οοσεις. ο εργο του 
� ,  Ι , " , ι  σΎJμα.oευει ετσι ενα. ιστορικο μετα.ιχμιο, συνα.μα. ομωι; 

, 
ξ , , λ" , ΎJ crΎJμα.σια. του επερνα. κα.τα. πο υ τα. ορια. ΤΎJζ εΠOΧΎJς 

του. 
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ΧΧΧΙΙ. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έωι; τώριχ έχω σuνιxγά.γε� τιΧ 8�κιx�ώμιxτιx τηι; xup(ιxPX1jt; εξοuα(ιχι; 
κιx� το κιxθ�κoν των uΠYjκόων μόνο ιχπ6 ηι; ιxPXI;t; τηι; φόa1jΙ;, όπωι; 
τ�ι; I;χε� επιχλ1jθεόαε� 1j εμπεφ(ιχ � 1j κo�ν� σuμφων(ιχ σχεηκά. με τη 
χρ�σΎ) των λέξεων, ιχπ6 τη φόa1j 81jλιχ8� των ιχνθρώπων, ποΙ) μιχι; 
ε(νιx� γνωστη εμπε�ρ�κά., κιx� ιχπό ορισμοόι; λέξεων ιχνιχγκιχ(ων σε 
κά.θε πολιτικό λογισμό, γιιχ "rout; οπο(οuι; σuμφωνoόν όλοι. Σε όσιχ 
όμωι; θιχ 8ιιxπριxγμιxτεuθώ στη σuvl;xeLιx, 81jλo τη φUa1j κιχι τιχ 8ι
κιx�ώμιxτιx μ�ιxι; χρ�στιιxνικ�ι; πoλιτ�κ�ι; κo�νότητιxι;; όποΙ) πολλά. 
εξιχρτώντιχι ιχπό τιι; uπερφuσ�κΙ;ι; ιχποκιχλόψειι; τηι; θl;λ1jίΠJΙ; τοι) 
Θεοό, θεμl;λ�o τηι; ιχνά.λu�ι; μοΙ) πρl;πε� νιχ ε(νιx� όχ� μόνο ο φuσiκόι; 
λδγοι; τοι) Θεού ιχλλά. κιχι ο προφ1jτικόι;. 

Δεν πρόκειτιΧι, πά.ντωι;, νιχ ΙΧΠΟΚ1jρόξοuμε ούτε τιι; ιxισθ�σειι; 
μιχι; οότε την εμπεφ(ιχ, ιχλλά. ούτε κιχι τον lXνlXμφ�σβ�τη1'O λόγο τοΙ) 
Θεοό, 31jλo τη φuσ�κ� μlΧζ λoγ�κ�. Διότι ιχuτά. ε(νιx� τιχ εφό8�ιx ποΙ) 
μιχι; 8όθ1jκιχν γιιχ νιχ πορεuόμιχστε ωι; "r1jV επά.ν080 τοι) εuλοΎ1Jμι;νοu 
Σωτηριχ μιχς κιx� γιιχ το λόγο ιχuτό 8εν πρl;πει νιχ τιχ κιχλόπτοuμε 
κά.τω ιχπό το πl;πλο μ�ιxι; uπονοούμεν1jΙ; π(στηι;, ιχλλά. νιχ τιχ XP1jaL
μoπo�oόμε κιχτά. την ιχνιχζ�Τ1ja1j της 8ικιχ�οσόν1jΙ;, τηι; EΙP�V1jt; κιχι 
τηι; ιχλ1jθ�ν�ι; πΙατηι;. Δ�ότι, πιχρά. το γεγονόι; ότι πoλλιi πρά.γι-i-ιxτιx 
στο λόγο τοι) Θεοό ε(νιχι πά.νω ιχπό το ιxνθρώπ�νo λoΎ�κό, πρά.γμιχ 
ποΙ) d1Jμιχ(νε� ότι με τον φuσικό Λόγο 8εν μποροόν οότε νιχ Ο(.πο8ει
χθοόν οότε νιχ ιxνιx�ρεθoόν, ωστόσο 8εν Ι;ρχοντιχι σε ιxντ(θεσ1j μιχ. 
ζ( "rOU· ότιχν όμωι; φιχ(νετιχι νιχ σuμβιx(νε� ιχuτό, τότε το σφά.λμιχ 
βρ(σκετιχι ε(τε στην ΙΧ81;ξιιχ ερμ1jνε(ιχ μόϊι; ε(τε σε κιΧποιο ίιιχνθιχ
σμl;νo σuλλoγισμό . 
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12 ΠΒΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΊΚΗΣ ΠOΛΠIΚID: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

rLOt το λδγο Otυτό ότΙXV xIiTL γρOtμ.μ.ένο μέσOt εχεΙ e(VOtL πoΛU 
8όσκολο ΥOt εξετOtστεΙ Otπό εμ.ιίς, τ6τε OtπOtLτεΙτOtL ΥOt πεΡLορΙσοuμ.ε 
την νό'1)σή μ.Otς στLς λέξεLς xOtL ΥOt μ.'1) μ.οχθοόμ.ε ΥOt exμoOtLCUaOUμoe μ.ε 
τη λογLΚ� μoLOt ιpLλOaOΙPLX� Otλ�θεLOt Otπ6 TtrOLOt μ.uστηΡLOt, που 8εν 
μ.ποροόν ΥOt ΚOtτOtνΟ'1)θοόν οότε εμ.πΙπτουν σε ΟΠΟL08�ποτε κOtν6ΥOt 
της φuσLκ�ς εΠLστημ.'1)ς. ΕπεL8� τOt μ.uστηΡLOt της θΡ'1)σκεΙOtς μ.Otς 
e(VOtL 6πως ΤOt φOtρμ.OtΚΕU'ηκιί κOtτOtπ6ΤLOt YLOt τους OtσθεvεΙς Otυτιί, 
6τOtν κOtτOtπ(vοvτOtL ολ6κλ'1)ΡOt, έχουν τη ΜΥOtμ.'1) ΥOt θεΡOtπεόσουν, 
Otν όμ.ως μ.Otσ'1)θοόΥ, ης πεΡLσσότερες φορές OtποβιίλλοvτOtL χωρΙς 
Otπoτiλεσμ.Ot. 

Αλλιί μ.ε τον πεΡLΟΡLσμ.ό της ν6'1)σής μ.Otς 8εν εννοοόμ.ε υποτOt
� της 8LOtVΟ'1)ΤLκ�ς μ.Otς LκOtv6τητOtς στη γνώμ.'1) ΟΠΟLοu8�ποτε ι%λ
λου Otνθρώπου, Otλλιί θέλ'1)σ'1) YLOt υπOtκo�, 6που Otυτη eLVOtL χρέος 
μ.οις. rLOtTt εμ.εΙς 8εν έχουμ.ε τη ΜΥOtμ.'1) ΥOt μ.ετOtβι%λουμ.ε την OtΙσθ'1)
σ'1), τη μ.ν�μ.'1), την ν6'1)σ'1), τον .ΜΎο xOtL τη γνώμ.'1)· OtντιθετOt, πιίν
τοτε xOtL uποχρεωΤLΚιί ULοθετοUμ.ε πριίγμ.OtτOt που βλέπουμε, Otκοό
μ.s xOtL σκεπτ6μ.Otστε. ΚatL YLOt το λ6γο Otυτ6 8εν e(VOtL Otποτελέσμ.Ot
τOt τη.; θέλ'1)σής μ.Otς, Otλλιί '1) θέλ'1)σή μ.Otς Otποτέλεσμ.Ot Otυτών. llePL
ορΙζουμ.ε την ν6'1)σή μ.Ot'; XOtL τον Λ6γο μ.Otς 6τOtν OtΠOφεόγoυμ.s την 
ιxvτ(φOtσ'1), 6τOtν ομ.LλοUμ.ε κOtτιί τρ6πο που μ.Ot'; εΠLτιίσσεL κιίΠΟLOt 
V6μoLμo'1) Otρχ� xOtL 6τOtν ζοόμ.ε Otνι%λογOt. ToUτo, μ.ε 8υο λ6γLOt, σ'1)μ.Ot(
νουν '1) εμ.ΠLστοσUv'1) XOtL '1) π(στη σε 6ΠΟLΟV OμoLM(, μ.ολοv6ΤL ο νους 
μ.πορεΙ ΥOt cLVOtL εντελώς Otν(ΚOtνος ΥOt κOtτOtvο�σeL τOt λεγόμ.ενOt. 

ΌτOtν ο Θεός OμoLMt στον ιίνθρωπο, Otυτό πρέπεL ΥOt γΙvεΤOtL � 
ιίμ.εσOt � μ.ε τη μ.εσολιίβ'1)σ'1) ενός ιίλλου Otνθρώπου, στον οποΙο εχεΙ
νος εΙχε πρo'1)γoυμ.ΈVως OtπευθυνθεΙ ιίμ.εσOt. Ο τρ6πο.;, μ.ε τον οποΙο 
ο Θεό.; oμ.LλεΙ ιίμ.εσOt σε κιίΠΟLΟV, μ.πορεΙ νOt ytVCL Otρκοόντως κOtτOt
VO'1)τό.; Otπ6 εκεΙνους, στους οποΙους έxCL OtπευθυνθεΙ μ.ε τον τρ6πο 
Otυτό. Πώ.; όμ.ως θOt μ.ποροόσε κιίΠΟLος ιίλλος ΥOt ΚOtτOtvο�σεL τOt t8LOt 
λ6ΥLOt eLVOtL 8όσκολο -OtV 6XL OtΜΥOtΤΟ- νOt το γνωρΙζουμ.ε. ΓLOtΤΙ, 
Otν xιXπOLOl.; LσχUΡLσθεΙ σε μ.ένOt όΤL ο Θε6ς του έxCL μ.Lλ�σεL μ.ε τρ6πο 
UπερφUσLκό XOtL ιΧμ.εσο, xOtL εγώ το Otμ.φLσβ'1)τησω,8εν μ.πορώ εόκολOt 
ΥOt φOtVΤOtστώ 'rL CΠLxetp'1)μoOt μ.πορεΙ ΥOt ΠOtPOUaLιXaeL YLOt ΥOt μ.ε υπο
χρεώσεL νOt το ΠLστiψω. EtVOtL Otλ�θεLOt όΤL, ειΧν cLVOtL ο κυΡΙOtρχ6ς 
μ.ου, μ.πορε( νOt μ.ε εξOtvOtγκιίσεL σε υπOtκo�, έτσL ώστε ΥOt μ.'1) 8LOt-
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ΠΒΡΙ ΑΡΧΩΝ ΧΡιΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠOλl'IΊΚHΣ: 18 

ΚYjρuσσω με MYLOC � πρ&.ξεLς 6'η 8εν τον ΠLστεύω' 3εν μπορεΙ 6μως 
voc με υποχρεώσε, voc σκmομOCL με ΟΠΟL03�ποτε &.λλον τρ6πο ocπ6 
εκεΙνον που μου υπocγορεύεL Yj λογLΚ� μου. Ειχ.ν 6μως Κ&.ΠΟLος, που 
3εν ocσxst πocρ6μΟLOC εξουσ(oc επιχ.νω μου, LσxUPLaeSL το t3LO) τ6τε 
8εν υπιχ.ρχε, τΙποτε, που eOC μποροόσε voc εΠLβιχ.λεL την πΙστη � την 
υπocκο� μου. 

ΓLOCΤΙ, 6τocν λέγεΤOCL στην AYLoc Γρocφ� 6τ, ο Θε6ς μΙλYjσε σε 
Κ&.ΠΟLον, 3εν εννοεΙΤOCL 6τ, ο Θε6ς του μΙλYjσε ιχ.μεσoc, ocλλιχ. με τη με
σολ&.βYjσYj των προφYjτών � των ocποστ6λων � της ΕκκλYjσΙocς, με 
τον t8LO τρ6πο που oμLλεΙ XOCL με 6λους τους ιΧλλους ΧΡLστLocνοUς. 
Το voc πε, xocVSLt; 6τ, του έχε, μLλ�σεL σε κιχ.ΠΟLΟ 6VSLPO 8εν SLVOCL τΙ
ποτε πεΡLσσ6τερο ocπ6 το voc πε, 6τ, ονεφεότηκε πως ο Θε6ς του 
μΙλYjσε' πριχ.γμoc που 3εν ocpxεt YLOC voc πεΙσε, xocvbιocv ocπ6 6σους 
γνωρΙζουν 6τ, 'rOC πεΡLσσ6τερoc 6vsLpoc SLVOCL φuσLολογLΚιχ. XOCL μπορεΙ 
voc προέρχονΤOCL ocπ6 προYjγοuμενες σκέψεLς. KOCL 'rtrOLOC 6vsLpoc, 6πως 
ocuτιχ. 6που ο Θε6ς oμLλε(, μπορεΙ voc προέρχονΤOCL ocπ6 ocλocζονεΙoc 
XOCL ocν6Yjτη uπεροΨΙoc XOCL ocπ6 λocνθocσμbιYj ocvτΙλYjψYj ΎLOC την t3LOC 
τη θεοσέβεLOC � κιχ.ΠΟLOCν ιXλλYj ocρετη κιχ.ΠΟLΟU, χιχ.ΡΥ) στην οποΙoc κρΙ
eYjXS &.ξLΟς μLocς εξocφεΤLκ�ς ocποκιΧλUψYjς. Το voc πε, xocVSLt; 6τ, έχε, 
8ε, bιoc 6ρocμoc � έχε, ocκοuσεL μLOC φωτη σYjμocΙνεL 6τι oνεφεύτηκc 
μετocξu όπνου XOCL εγρ�γoρσYjΙ;' γLOCΤΙ σuχνιχ. στLΙ; πεΡLπτώσεLς ocuτές 
ΙVoct; ιχ.νθρωποι; εκλocμβιχ.νεL φuσLολογLκιΧ το 6νεφ6 του ως 6ρocμoc, 
κocθώς ocκ6μYj 3εν έχε, σuνεL3YjΤΟΠΟL�σεL πλ�ρωι; 6τ, ΚΟLμιΧΤOCL. '0-
'rOCV LσχuρΙζετOCL 6τ, ομLλεΙ με τη βο�θεLOC uπερφυσLΚ�Ι; εμπνεύσεως, 
ocuτ6 σYjμocΙνεL 6τ, κocτέχετOCL ocπ6 8LOCΚOCij επLθuμΙoc voc μLλijσεL � 6τι 
έχε, μεγιΧλΥ) L8toc YLOC τον εocυτ6 του, πριχ.γμoc YLOC το οποΙο 3εν μπο
ρεΙ voc εΠLκocλεσθεΙ xocvbιoc φuσLκ6 � επocρκ� λόγο. 'EτaL, πocρ6λο 
που ο Πocντ08uνocμοι; Θε6ι; μπορ εΙ voc ocπεuθuνετOCL σε κιχ.ΠΟLον ιχ.ν
θρωπο με 6vsLpoc, οριχ.μocτoc, φωνij XOCL έμπνεuσYj, ωστ6σο 3εν υπο
χρεώνε, xocvbιocv voc ΠLστεuεL 6ΠΟLον το LσχuρΙζεΤOCL, ocφοu ocuτ6ι;, 
6vτoct; ιχ.νθρωποι;, μπορεΙ voc σφ&.λλε, XOCL -"t'o χεφ6τερο- voc Φεύ-
3ετOCL. 

Πώι; μπορεΙ τ6τε ocuτ6ς, στον οποΙο ο Θε6ς ποτέ 3εν ocποκιχ.
λυψε τη θέλYj� του ιχ.μεσoc (εκτ6ι; 8Locμέσου του φuσLΚΟU Λ6γου), 
voc γνωρΙζε, π6τε voc υπocκοuεL XOCL π6τε voc μYjν υΠOCΚOόε, στο λ6γο 
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του, ότσ..ν σ..υτ6ι;; Κ'Yjρόσσετσ..L σ..πό όΠΟLον LσΧUΡΙζετσ.. L πωι;; εΙνσ..L προ-
, Α '  , , , β λ '  ψητ'YjΙ;;; πο τεΤΡσ..κοσLΟUΙ;; προφ'Yjτει;;, των ΟΠΟLων 'r'Yj συμ, ου 'Yj 

ζ�Τ'Yjσε ο βσ..σLλεόι;; του 1σpσ..�λ σχεηκ&. μ,ε τον π6λεμ,0 ενσ..ντΙον του 
Ρεμ,μ,&.θ Γσ..λσ..&.� (Βασιλειών Γ', ΚΒ'), μ,6νο ο MLXOCLOCC;; �τσ..ν σ..λ'Yj
θLν6ι; . Ο προφ�τ'YjΙ;; που στ&.λθ'Yjκε νσ.. προφ'YjτεόσεL κσ..τ&. του θuσLσ..
στηρΙου, το οποΙο εΙχε σ..νεγερθεΙ σ..π6 τον 1εροβο&.μ, (Βασιλειών Γ', 
1Γ'), μ,ολονόη �τσ..ν σ..λ'YjθLνόι;; προφ�τ'YjΙ;; XOCL μ,ολον6η �όo θσ..όμ,σ..τσ.. 
που σuντελέστ'YjΚσ..v επΙ πσ..ρουσΙσ.. του τον κ&.νουν νσ.. εμ,φσ..vΙζετσ..L 
θε6στσ..λτοι;;, εντοόΤΟLΙ;; εξσ..πσ..τηθ'Yjκε σ..πό ένσ..ν &.λλο πσ..λσ..Lό προ
φ�τ'Yj, που τον έπεLσε ωι;; εκ στ6μ,σ..τοι;; Θεοό νσ.. φ&.εL XOCL νσ.. ΠLεL μ,σ..ζΙ 
του. Eιfν ένσ..ι;; προφ�τ'YjΙ;; μ,πορεΙ νσ.. εξσ..πσ..τ&. τον &'λλο, ΠΟLσ.. βεβσ..L6-
τητσ.. uπ&.ρχεL όη θσ.. μ,&.θουμ,ε το θέλ'Yjμ,σ.. του Θεοό μ,ε &.λλον τρόπο 
σ..π6 σ..υτ6ν του Λ6γου; Σ' σ..υτ6 σ..πσ..ντώ, βσ..σLζ6μ,ενοι;; στ'YjV ΑγΙσ.. 
Γpσ..φ�, 6ΤL υπ&.ρχουν 8όο σ'Yjμ,&.�Lσ.., ο σuν�υσ..σμ,6ι;; των οποΙων -XOCL 
όΧL κσ..θένσ.. χωΡLστ&.- μ,σ..ς γνωρΙζεL τον σ..λ'YjθLv6 προφ�τ'Yj. Το ένσ.. 
εΙνσ..L 'Yj τέλεσ'Yj θσ..υμ,&.των- το &.λλο εΙvσ..L νσ.. μ,-η �LMσxεL κσ..μ,L&. &.λλ'Yj 
θΡ'YjσκεΙσ.. εκτ6ς σ..π6 σ..υτη, που έχεL ��'Yj κσ..θLεΡωθεΙ ΤονΙζω, όΤL 
κσ..νένσ.. σ..π6 τσ.. 8όο �εν εποφκεΙ, ότσ..ν γΙνοvτσ..L χωΡLστ&.. «Έdtv �ε 
ιΧ.νσ..στη έν aot προφ�Τ'Yjς � έVUΠVLσ..ζ6μ,ενος το iVUΠVLOV xoct �ίj> aOL 
σ'Yjμ,εLΟV � τέρσ..ς, Ο έλ&.λ'Yjσε πρ6ς σε λέγωψ πopεuθωμ,εν xoct λσ..
τρεόσωμ,εν θεΟLς έτέΡΟLς, οδς ουκ oΊ�σ..τε, ουκ ιΧ.κοόσεσθε των λόγων 
τοσ πρoφ�τoυ έκεΙνου � τοσ έVUΠVLσ..ζομ,ένοu τΟ iVUΠVLOV έκεLVΟ, 
ΟΤL πεφ&.ζεL KUPLOt; ό Θε6ς σου όμ,ίΧς εt�ένσ..L ,  εΙ ιΧ.γσ..πίΧτε τον Θεον 
όμ,ων έξ ολ'Yjς της κσ..ρ�Ισ..ς όμ,ων xoct έξ δλ'Yjς τ�ς Ψυx�ς όμ,ων· όπΙ
σω ΚυρΙου τοσ Θεοσ όμ,ων πορεόσεσθε xoct τοστον φoβ�σεσθε xoct 
της φων�ς σ..υτοσ ιΧ.κοόσεσθε xoct σ..υτίj> πpoστεθ�σεσθε xoct ό προ
φ�της έκεLvος � ό το ivUΠVLOV έVUΠVLσ..ζόμ,ενος έκεLvος ιΧ.ποθσ..vεLτσ..L ·  
έλά.λ'Yjσε γα;ρ πλσ..ν�σσ..Ι σε  σ..πο της ό�oσ, �ς ένετεΙλσ..τ6 aOL KUPLOt; 
ό Θε6ς σου πορεόεσθσ..L έν σ..υτη· xoct ιΧ.φσ..VLεLς το ΠΟV'Yjροv έξ όμ,ων 
σ..υτων» (Δευτερονόμιον, 1Γ', 2-6). Στα; λ6γLσ.. σ..υτα; �όo πρ&.γμ,σ..τOt 
πρέπεL νOt ΠOtρσ..Τ'Yjρ�σοuμ,ε· πρώτο, όΤL ο Θε6ς �ε �έχετσ..L τot θOtόμ,Ot
τσ.. ως το μ,όνο εΠLχεΙρ'Yjμ,σ.. YLOC Τ'Yj γν'YjσLότητσ.. του πρoφ�τη, σtλλιf, 
6πως σ..vσ..φέρετσ..L στον τρΙτο στΙχο, ως ένσ.. πεΙρσ..μ,σ.. YLOt τη στσ..θε
ρ6τητσ.. Τ'Yjς πΙστης μ,σ..ς προς σ..υτ6ν. ΔLόΤL OL πριfξεLς των ALYU
πτίων μ,&.γων, σ..ν XOCL όΧL τόσο σπoυ�σ..Ιες όσο εκεΙνες του Μωυσέωι;;ι 
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�σα.ν ωστόσο μεγ&.λα. θα.όμα.τα.. Δεότερο όη, όσο σποu8α.Ιο xaL α.ν 
eLvaL ένα. θα.όμα., ωστόσο ε&.ν 'rELveL να. uπ08α.uλ(ζεL εξέγερCΠj εν&.ν
'rLrl. στο βα.σLλέα., � σε όΠΟLον κuβερν&. με εντoλ� 'rOU, τότε όΠΟLος 
πρα.γμα.ΤΟΠΟLεΙ 'rhOLO θα.όμιχ 8εν μπορεΙ να. θεωρ'YjθεΙ πα.ρ&. μόνο ως 
στα.λμένος YLrl. να. 80ΚLμ&.σεL 'r'Yjv πΙστ'Yj προς τον βιχσLλέΙΧ. ΔLόΤL 
σΤ'Yjν περΙπτωσ1j α.uτη τα. λόγLα. «πλιxν�σα.Ι σε &πο τΎjς ό80σ, �ς 
ένετεΙλιχτό σΟL KUPLOt; ό Θεός σοu» eLvaL Lσ08Uνα.μα. με τα. λόγLα. 
«πλα.ν�σα.E σε &πο τΎjς ό80σ, �ς ένετεΙλα.τό σΟL ό σος βα.σLλεUς». 
, Αλλωστε OL Ισρα.1jλΙτες εΙχα.ν x&.veL με ΣUμφωνO βιχσLλέα. 'rOUt; στοuς 
πρόπ08ες 'rou bpouc; ΣLν&. τον Θεό, ο οποΙος 'rOUt; κuβέρν1jσε μόνο 
8Lrl. 'rou Μωuσέως, α.φοό μόνον α.uτός σuνομLλοuσε με τον Θεό xaL 
α.πό κα.φοό ELt; κα.φόν 8Lα.κ�ρuττε 'rLt; εντολές 'rOU Θεοό στο λα.ό. 
Πα.ρομοΙως, α.φοό ο Σωτηρα.ς μα.ς ΧΡLστός έπεLσε 'rOUt; μα.θ1jτές 'rOU 
να. τον α.να.γνωρΙσοuν ως ΜεσσΙα. (ως τον ΧΡLσμ.έ'Vο 81jλ. α.πό τον 
Θεό, τον οποΙο το έθνος των Ιοu8ιχΙων α.νέμενε κα.θ1jμεΡLν&. ωι; τον 
βα.σLλέα. 'rOU, τον α.ρν�θ1jκε όμωι; ότα.ν �ρθε), 8εν πα.ρέλεLψε να. 'rOUt; 
προεL80ΠΟL�σεL YLrl. 'rOUt; XLvMvout; των θα.uμ&.των λέγοντα.ι; «έγερ-
θ '  \ Ψ \!Ο' \ Ψ \!ο - \ \!ο' 1jσοντα.L γα.ρ εUΟΟΧΡLσΤΟL XΙXL εuοοπροφ1jτα.L xaL οωσοuσL CΠj-
μεί:α. μεγ&.λα. κα.Ι τέρα.τα., ώστε πλιχν�σα.L, et 8uνα.τόν, κlχΙ τοίιι; έκ
λεκτοίιι;» (Κατα Ματθαίον, ΚΔ', 24) . Από α.uτό φιχΙνεΤΙΧL όΤL ψεu-
8εΙς πρoφ�τει; μπορεΙ να. έχοuν 'r1j MvaIL1j να. xocvouv θα.όμα.τα.' 8εν 
πρέπεL όμωι; να. εκλα.μβά.νοuμε τη 8L8aσxΙXΛEa. 'rout; ωι; λόγο 'rou 
Θεοό. Ο Απόστολοι; Πα.όλοι; προσθέτεL στην εΠLστολ� 'rou προι; 
'rout; Γα.λά.τει; : «ιΧλλOt κα.Ι έOtν �μεί:ι; � ΙJ.γγελος έξ ουρα.νών ευα.γγε
λΙζ'Yjτα.L όμί:ν πα.ρ' /) εU'YjγγελLσά.μεθα. όμί:ν, &νά.θεμα. εστω» (Προς 
Γαλάτας, Α', 8) . Ο εUα.γγελLσμόι; α.uτόι; έλεγε όΤL ο ΧΡLστόι; �τα.ν 
βιχσLλεUι;. KaL έτσL κά.θε 8L8ιxσxΙXΛEa. ενα.ντΙον 'r1jr:, εξοuσΙα.ι; 'rou βα.
σLλέως �τα.ν, κα.τά. τον Απόστολο Πα.όλο, κα.τα.ρα.μ.έν1j. ΔLόΤL 1j 
ομLλΕα. τ'ΟU α.πεuθuν6τα.ν σε όσοuς εΕχα.ν �81j α.π08εχθεΙ τον Ι'Yjσοu 
ωι; το ΧΡLστό, 81jλ. ως τον βα.σLλέιχ των Ιοu8ιχΙων. 

KaL, όπως τα. θΙΧόμα.τα. χωρΙς το x�puYILrl. της 8L8α.σκα.λΙα.ς, 
ποu κιxθLέρωσε ο Θεός, έτσL xaL το x�puYILrl. της α.λ1jθοUς 8L8aσxa
λΙα.ς χωρΙς 'r1jV πρα.γμα.τοποΕ'YjCΠj θα.uμά.των eLvaL α.νεπιχρκέι; εΠL
xeLP1jILrl. YLrl. 'r1jV ά.μ.εσ1j α.ποκιΧλUψ1j. ΔLόη, εά.ν Κ&.ΠΟLος ποu 8ε 8L
�&.σκεL Ψεu�� �L8α.σκιχλΙα. LσΧUΡLσθεΙ πωι; ELvaL πρoφ�της χωρΕι; να. 
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επ�8είξε� κα.νένα. θα.όμα., 8εν θα. πρέπε� να. α.να.γνωρ�σθεί με βά.ση τον 
�σχυρ�σμό του, σόμφωνα. κα.� με το Δευτερονόμιο (ΙΗ', 21 κα.� 22): 
«έOtν 8ε εtπης έν τη κα.ρ8ίqι σου· πως γνωσόμεθα. το ρ�μα., 8 ουκ 
έΜλ'1)σε Kόρ�oς ; 'Όσα. έaν λα.λ�ση ό πρoφ�Τ'1)ς έκεΤνος τίj) όνόμα.τ� 
ΚυρΕου, κα.Ι μ� γένψα.� κα.Ι μ� σuμβη, τουτο το ρ�μα., 8 ουκ έλά.
λ'1)σε Kόρ�oς έν ιiσεβεEqι έλιΧλ'1)σεν ό πρoφ�Τ'1)ς έκεΤνος, ουκ ιiφέξε
σθε α.υτου». Αλλά. κα.� πά.λ�, μπορεί να. ρωτησε� κά.πo�oς, ότα.ν ο 
πρoφ�Τ'1)ς προεΕπε κά.τ�, πώς μποροόμε να. γνωρΕζουμε εά.ν θα. σuμ
βεΕ � όχ� ; Δ�ότ� μπορεί να. το προβλέΨεL ως κά.τ� που θα. συμβεί 
μετά. α.πό πολό κα.ιρό, πεΡLσσότερο οιπό το χρόνο της ζω�ς εν6ς α.ν
θρώπου· � XOCL α.ΠΡΟσ8LόΡLστα., όΤL XOCTCOLOC στLγμ� θα. συμβεΙ ΣΤ'1)ν 
περΕπτωσ'1) α.υτη τοότο το γνώΡLσμα. του πρoφ�τη eEVOCL ιXXp7JσTO 
XOCL επομένως 6σα. θα.όμα.τα. μα.ς υποχρεώνουν να. ΠLστέψοuμε ένα.ν 
πρoφ�τη θα. έπρεπε να. εΠLβεβα.Lώνον't'α.L α.πό ένα. γεγονός ά.μεσο � 
προσεχές. Έτσ� eEVOCL κα.τα.φα.νές 6TL '1) 8L8ocσxocλEoc της θρ'1)σκεΕα.ς, 
που κα.θLέρωσε ο Θεός, σε σuν8υα.σμό με την επΕ8εLξ'1) ενός ά.μεσου 
θα.όμα.τος �σα.ν τα. μόνα. σημά.8Lα., βά.σεL των οποίων θα. α.να.γνώΡLζε 
'1) Αγία. Γρα.φ� ένα.ν ocλ'1)θLνό πρoφ�τη, 8'1)λα.8� Τ'1)ν ά.μεση α.ποκιΧλυ
ψ'1). Κα.νένα. α.πό οιυτά. 8εν α.ρκεί α.πό μόνο 't'ou να. uποχρεώσεL τον 
oTCoLov8�TCoTE να. ΠLστέψεL ό,ΤL εΙπε κά.ΠΟLος. 

Βλέποντα.ς λΟLπόν 6TL τα. θα.όμα.τα. έχουν τώρα. εκλεΙΨεL, 8e:ν 
έχουμε TCLOC "t'OV "t'ρόπο να. α.να.γνωρΙσουμε α.ποκα.λόψεLς � εμπνεό
aeLt; που 8Loc"t'E(ve"t'OCL ό"t'� είχε oLoa8�TCo"t'E L8Lώτης, οότε εξά.λλου 
"t''1)V υποχρέωση να. πα.(ρνουμε στα. σοβα.ρά. oTCoLoc8�TCoTE 8L8ocσxocλEoc 
8εν εΕνα.L σόμφων'1) με την ΑγΙα. Γρα.φ�, '1) οποΕα. α.πό "t'ov κα.ιρο "t'ou 
Σωτηρα. μα.ς OCVTLxoceLσTιX κα.� UTCOxoceLaTιX πλ�ρως την α.νά.γκ'1) γ�α. 
κά.θε ά.λλ'1) προφ'1)"t'εΕα.· XOCL α.πό α.υτη μποροόν εόκολα. να. σuνα.χθoόν 
με φρόνLμ'1) κα.� εμπεΡLσ"t'α."t'ωμέν'1) ερμ'1)νε(α. XOCL TCPOaex"t'LX� συλ
λογLσ"t'LΚ�, χωρΕς ένθ&'1) 8Lά.θεση � uπερφuσLΚ� έμπνευση, όλΟL OL 
κα.νόνες κα.� OL πα.ρα.LνέσεLς, που OCTCOCLTOUv"t'OCL γ�α. να. γνωρίζουμε "t'o 
κα.θ�κoν μα.ς "t'όσο προς "t'ov Θεό, όσο XOCL προς τον ά.νθρωπο. Η 
Γρα.φ� eEVOCL εκείν'1) α.πό την οπο(α. θα. α.ντλ�σω TLt; βα.σLκές α.ρχές 
YLOC "t'oc όσα. θα. πω σxeTLXιX με τα. 8Lκα.Lώμα.τα. α.υτών, που eEVOCL OL 
uπέρ"t'α.το� επΙ γ'1)ς κυβερν�τες "t'ων ΧΡLσΤLα.νLκών πολ�"t'Lκών XOLVO
τητων, XOCL σxE"t'LXιX με το κα.θ�κoν των ΧΡLσΤLα.νών υΠ'1)κόων προς 
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.. ους YJγεμόνες .. ους. KOΙL προς .. ο σκοπό οιυτό στο επ6μενο κεφιίλοιιο 
θοι μι.λ�σω γιοι τοι βιβλ(οι, τους ΣUγγΡOΙφε(ς, .. ο σκοπούμενον κοιι 
την οιυθεντΕοι της ΒΕβλου. 
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:ΧΧΧΙΙΙ. ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ, ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΤ 
ΣΚΟΠΟΤ, ΤΗΣ ΑΤΘΕΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΤΤΩΝ 

ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 

.Λέγοντιχς β�βλειx της Αγειχς Γριxφ�ς εννοούμε εκεενιχ τιχ οπο(ιχ πρέ
πε� νιχ ιχποτελούν τον κιχνόνιχ, δ1Jλ. τους κιxνoν�σμoύς της χρ�στιιx
ν�κ�ς ζω�ς. 

ΚιxL eoπeL8� όλΟL OL κιχνόνες της ζω�ς, όσους OL ιiνθρωΠΟL σu
veL8'11Tιi δεσμεύονΤΙΧL νιχ τηρούν, eLVΙXL νόμΟL, το πρόβλ'11μιχ της 
Αγ(ιχς Γριxφ�ς e(VΙXL το πρόβλ'11μιχ του TL e(VΙXL νόμος, τόσο <pUaLxlc; 
6σο XΙXL πολ�ΤLκός, μ�σιx στη ΧΡLστLιχνοσύν'11 ολ6κλ'11Ρ'11 ' ΔLόΤΙr μο
λονόΤL 8εν ΚΙΧθορ(ζεΤΙΧL στην Αγ(ιχ Γριxφ� TL νόμους πρέπεL νιχ θε
σπΙσεL κιiθε XPLσTLΙXvlt; βιxσ��ιxς στη χώριχ του, όμως προσδLΟΡΙ
ζεΤΙΧL TL νόμους 8εν oπpnEL νιχ θεσπ(σεL. Αφού λΟLπόν �δ'11 ιχποδεΙ
ξιχμε lTL OL ΚUΡΙΙΧΡΧΟL e(VΙXL OL μόνΟL νομοθέτες στ�ς χώρες τους, μό
νον εκε(νιχ τιχ β�βλ(ιx ε(νιx� έγκυριχ, 8'11λιχδ� νόμος YLΙX κιίθε έθνος, τιχ 
οπο(ιχ κιχθ�ερώνονΤΙΧL ως -rέTOLΙX ιχπό την κυρ(ιχρχ'11 εξουσ(ιχ. EtVΙXL 
ΙXΛ�eELΙX lTL ο Θεός e(VΙXL ο κυρ(ιχρχος των ΚUΡLιίρχωV' XΙXL γ�' ιχυτό, 
6τιχν ιχπεuθύνεΤΙΧL σε ΟΠΟLον8�ποτε υ�κoό του, θιχ πρ�πεL ιχυτός νιχ 
τον uOΠΙXXOUEL πιχριί την όΠΟLΙΧ ιxVTΙOeT1J εντoλ� xtfOΠOLOU Lσχuρού επΙ 
yYjς. Όμως το ζ�τημιx 8εν εενιx� '11 υπιxκo� στο Θεό, ιχλλιί το πότε 
XΙXL 'rL ε(πε ο Θεός, πριίγμιχ το οπο(ο 6aOL U�XOOL δεν 8LΙΧθέτοuν 
uoπePCPUaLX� ιχποκιfλuψ'11 8εν μπορούν νιχ ΓVωρ(ζoυν πιχριί μόνο μέ
σω εκε(νου του <pUaLXO,) Λόγου, που τους 08'11ye( νιχ υπιχκούουν σTLt; 
ιχρχές των πολLΤLκών ΚΟLνοτητων τους, 8'11λ. στους νόμ�μoυς κυ
ΡLιίρχοuς τους YLΙX την εξιχσφιίλLσ'1) T'11t; εφ�ν1Jς κιx� της 8LΚΙΧLοσύν'11Ι;' 
Σύμφωνιχ με την υποχρέωσ'1) ιχυτη 8εν μπορώ νΙΧ ιχνιχγνωρΙσω ιίλλΙΧ 
βLβλΙΙΧ της llΙXΛΙXLtfc; ΔLιχθ�Κ'11ς ως Ιεριί Γριxφ� εκτός ιχπό όσιχ lPLae 
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νιχ ιχνιχγvωΡLσθοuν ως 't«OLΙX 'Υ) εξουσίΙΧ της ΑγγλLκιχνLκ�ς Εκχλ'Υ)
σίιχς. llOLΙX eEVΙXL ιxυτ� τιχ βLβλίΙΧ eEVΙXL ιxρχετ� γνωστό XΙXL 3εν eEVΙXt 
ιχνιΧΥχ'Υ) νιχ τιχ ΙΧΠΙΧΡLθμ.�σω ε3ώ. Kιxt eEVΙXL όσιχ ιχνιχγνωρίζεL ο 'AYLOC; 
lερώνuμ.ος, ο οποίος θεωρεί τιχ uπόλΟLΠΙΧ, 3'Υ)λ. τη Σοφlα Σολομών
τος, τον Εκκλησιαστή, την Ιουδήθ, τον Ιωβlτ, το πρώτο XΙXL 3εό
τερο των Μακκαβαlων (ιχν XΙXL είχε 3tL το πρώτο στιχ εβριχtκ�) κιχt 
το τρίτο XΙXt τέτιχρτο του 'Εσδρα ως Απόκρυφιχ. Ως προς τιχ κιχνο
vtx� ο lώΟ"Υ)πος, ένιχς λόγLος ΕβρΙΧίος, που έγριχψε στην επoχ� του 
ιxυτoκρ�τoριx Δομ.'Υ)ηιχνοό, uπολόγLσε eEXOGL 3όο, κ�νoντιxς τον ιχ
PLOμob νιχ ΣUμ.φωνεί μ.ε το εβρΙΧΤκό ιxλφ�β'Y)ΤO. Το t3LO x�veL ο 'AYLOC; 
lερώvuμ.ος, υπολογίζοντιχς όμ.ως μ.ε 3LιχφορεΤLκό τρόπο. ΔLόΤL ο 
lώΟ"Υ)πος ΙXPLOμoeE πέντε βLβλίΙΧ του Μωυσέως, 3εκιχτρίΙΧ των προ
φ'Υ)τών, τιχ οποίιχ κιχτέγριχψα.ν την LσΤΟρία. της επoχ�ς τους (κα.τ� 
πόσο α.υτη σuμ.πίπτεL μ.ε τα. γρα.πτ'� των προφ'Υ)τών, τιχ οποία. πεΡL
έχονΤΙΧL στη Βίβλο, θα. εξετ�σoυμ.ε α.ργότεριχ), XΙXt τέσσερα. βLβλία. 
όμ.νων xtxt 'Υ)θLκών προτροπών. Όμ.ως ο 'AYLOC; lερώνuμ.ος υπολο
γίζεL πέντε βLβλ(α. του Μωυσέως, οκτώ ",ων προφ'Υ)τών XΙXL εννέιχ 
ωων χεtμ.ένων, τα. οποίιχ ιχποκα.λεί α.γL6γριχφιχ. OL Eβ30μ.�κoντιx, 
που +Ισιχν εβ30μ.�ντιx ΕβΡΙΧίοt λόγLΟL, Ot οποίΟL εχλ�θ'Y)σιxν ιχπ6 το 
βιxσtλέιx της ΑLγuπτοu Π 't'ολεμ.ιχίο YLΙX νιχ μ.ετιxφρ�σoυν 't'ov εβρΙΧΤκ6 
Νόμ.ο ιχπ6 τιχ εβριχτd στιχ ελλ'Υ)νLΚ�, 3εν μ.ιχς έχουν ιχφ+ισεL 't'ίποτε 
ωο ως ΑγίΙΧ Γριxφ� στην ελλ'Υ)νLΚ� γλώσσιχ πέριχ ιχπό 6,ΤL ιχπο3έ
xε't'ΙXL 'Υ) ΑγγλLκιχνLΚ'ή Εκκλ'Υ)σίΙΧ. 

Όσο ytΙX τιχ βLβλίΙΧ 't''Y)C; Kιxty�c; ΔLιχθ�Κ'Υ)ς 6λα. ιχνα.γvωρίζον't'ΙΧL 
εξίσου ως κιχνών ιχπό όλες 'tLC; ΧΡLστLιχνLχές Εκκλ'Υ)σίες XΙXt ιχπό όλες 
τ'Lς ΧΡLσΤLιχνLκές ΙΧtpέσεLς, που ιχπο3έχον't'ΙΧL κιΧΠΟLΙΧ, έστω, βtβλίιχ 
ως XΙXVOVLXιX. 

Δεν έxeL ιχπο3εLχθεί ιχπό xιxμot� επιxρκ� μ.ιxρτuρίιx ω'Υ)ς tστο
ρίιχς, που σuνLστιΧ τη μ.όν'Υ) ιχπό3εLξ'Υ) ενός γεΥονό't'ος, ΠΟLΟL �σιxν Ot 
ΙXPXLXOE σuγγριxφείς των 8Lιχφόρων βLβλίων της Αγίιχς Γριχφ+Ις 
οότε μ.πορεί νιχ ιχπο3εLχθεί μ.ε εΠLχεtp+ιμ.ιχτιχ του φuσLΚΟU Λόγου. 
ΔLό't't ο Λόγος XP'Y)GLμoeUtL στο νιχ επιχλ'Υ)θεuεL bXL το γεγονός ιχλλιΧ 
τη ΣUymeLιX του. Ο μ.ίτος, σuνεπώς, που πρέπεL νιχ μ.ιχς 03'Y)�aeL 
στο ζ�τημ.ιx ιxu't'b, oπpmtL νιχ eEVΙXt όΠΟLος μ.ιχς προσφέρε't'ιχt ιχπό 't'ιx 
E3tιx τιχ βtβλίιχ· XΙXt ο μ.ίτος ιχυτός, μ.ολονότt 3ε μ.ιχς 03'Υ)γεί στο σuγ-
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γροι.φέοι. κιΧθε β�βλ(oυ, εΙνoι.� ποι.ρ· όλοι. οι.υτιΧ χρ�σ�μoς, κοι.θώς μotς 
γνωρΙζε� την επoχ� στην οποΙοι. γριΧφτηκοι.ν τοι. β�βλΙoι. οι.υτιΧ. 

Koι.� γ�oι. την Πεντάτευχο, κοι.τιΧ πρώτο λόγο, το γεγονός ότ� 
oι.πoκoι.λε(τoι.� τοι. πέντε β�βλΙoι. του Μωυσέως 8εν οι.ποτελεΙ εποι.ρκές 
επ�χε(Ρ1)μoι., ότ� τοι. έγροι.ψε ο Mωυ�ι;" το Ι8�0 κoι.� o� τΙτλo� : το β�
βλΙο του Ιησού Ναυή, το β�βλ(o των Κριτών, το β�βλ(o της Ρουθ 
κoι.� τοι. β�βλΙoι. των Βασιλειών 8εν οι.ποτελοόν επoι.ρκ� oι.πό8ε�ξ1) όη 
γριΧφτηκοι.ν οι.πό τον 11)σοό Nιxυ�, τους Kρ�τές, τη Ρουθ κoι.� τους 
Boι.σ�λε(ς. Δ�6τ� σε τΙτλους β�βλ(ων το θέμοι. πρoβιXλλετιx� τόσο σu
χνιΧ 6σο κιx� ο σuγγριxφέoι.ς. Η « ΙστορΙοι. του Λ�βΙoυ» 81)λώνε� το 
σuγγριxφέιx, οι.λλιΧ 1) «ΙστορΙιχ του Σκεντέρμπε1)) πoι.(ρνε� το 6νομιΧ 
της οι.πό το θέμιχ. ΔLοι.βιΧζοuμε στο τελεuτιxΙo κεφιXλιx�o του Δευτερο
νομ{ου, εMφ�o έκτο, σχετ�κιX με τον τιΧφο του Μωυσέως, ότ� « o�κ 
εΤ8εν οΜεΙς την τιχφην oι.�τoυ εως της �μέριxς τοι.ότης», έως την 1)μέροι., 
81)λιx8�, που γριΧφτηκοι.ν τιχ λόγ�ιx οι.υτιΧ. EΙνιx� λo�π6ν προφοι.νές ότ� 
τοότοι. τιχ λ6γ�oι. γριΧφτηκοι.ν μετιΧ τον εντoι.φ�oι.σμό του . ΠριXγμoι.τ�, 
θοι. �τoι.ν πιχριΧ80ξ1) μ�ιx ερ(1)νεΙιχ που θοι. υπoστηρ�ζε 6τ� ο Mωυ�ς 
μ(λ1)σε γ�oι. τον (8�0 του τον τrίφo πρoφ1)τ�κrί, λέγοντοι.ς 81)λoι.8� 6τ� 
8εν ε(χε βρεθεΙ ως εκεΙν1) την 1)μέροι., κιχτιΧ την οπο(οι. �τoι.ν οι.κό(1) 
ζωντιχνός. Θοι. μπορουσε Ισως νοι. υπoστηρ�χθεΙ όΤL GXL 6λ1) 1) Πεν
τιΧτευχος, riλλ.ιX μόνο το τελευτοι.(ο κεφrίλoι.�o εΙχε γροι.φε( οι.π6 κιΧ
πo�oν ιΧλλο, ενώ το υπόλo�πo εΙχε γροι.φεΙ otπό το Μωu�. Ας εξε
τrίσoυμε γ�ιx .. ον λόγο ιχυτό το e8ιXΙPLO που βρ(σκουμε στο β�βλ(o 
Τ1)ς Γενέσεως (ΙΒ', 6): «κοι.Ι 8�ώ8ευσεν "Αβροι.μ την fίjν εΙς το μΎj
κος ΙΧύτης εως του τόπου Συχέμ, έπΙ την 8ρυν την δΨ1)λ�ν" οΙ 8& 
XιxνιxνιxΤo� τότε κιχτC;>κοuν την fίjν», κοι.Ι που πρέπε� νOC ε!νιx� λ6γ�oι. 
κιXπo�oυ, που έγριχψε ότιχν o� Xιxνoι.νιxΙo� 8εν ΚΙXΤO�ΚOόσιxν τη Υ'Υ), 
rίριx όχ� του Μωυσέως, ο οπο(ος πέθοι.νε προτοό πιxτησε� το π68� 
του σ' οι.υτην. Το Ι8�0 κιx� στους Αριθμούς (ΚΑ' 14) ο σuγγριxφέιxς 
oι.νlXφέρετoι.� σε ιΧλλο ένοι. lXρχόt�6τερό οι.κ6(1) ·β�βλ(o με τον τΙτλο «Το 
ΒφλΙο των Πι;>Μμων του Κυρ(οω), όπου ε(χοψ κoι.τιxγ�φε( o� πριΧ
ξεLς του Μωυσέως στην ΕρυθριΧ ΘιΧλοι.σσιχ X(XL στο χε(μοι.ρρο των 
Αρνών. E(νoι.� λo�πόν πρoφιxν�ς, 6τ� τιχ πέντε β�βλ(oι. του Μωuσέως 
εΙχοι.ν γροι.φεΙ μετιΧ Τ1)ν επoχ� του, μολονόΤL 8ε φoι.Ινετιx�-κoι.θoι.ριX πό
σο oι.ργlYι-ερoι. εΙχΙX'ιl γροι.φει . 
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Πιχρόλο όμως όη ο Μωυσής 8εν σuνέτιxξε τιχ β�βλίιx ιχυτOC εξ 
oλoκλ�ρoυ κιx� στη μoρφ� που τιχ έχουμε, ενΤOότo�ς έγριχψε πρOCγ
μιxτ� όλΙΧ, όσιχ λένε τοότιχ τιχ β�βλίιx ότ� έγριχψε, όπως, γ�ιx πιχρOC-
8ε�γμιx, τον Τόμο του Νόμου, που εμπερ�έχετιx�, όπως φιxίνετιx�, 
στο ΙΑ' κεφocλιx�o του Δευτερονομlου κιx� στιχ επόμενιχ κεφιXλιx�ιx 
έως το ΚΖ', κιx� που υ�ρχε εντoλ� νιχ χιχριχχθεΙ σε λίθους κιχτOC την 
εΙσ080 στη yYj ΧιχνιχOCν. Τοότο το έγριχψε εΠΙσYjς ο Ι8�oς ο Μωυσής 
(Δευτερονόμιον, ΛΑ', 9-10) κιx� το πιχρέ8ωσε στους �ερείς κιx� πρε
σβυτέρους του Iσριx�λ, YLΙX νιχ 8�ιxβocζετιx� κOCθε έβ80μο χρόνο σε όλο 
το Iσριx�λ στη συγκέντρω� τους κιχτOC ΤYjV εoρτ� του ΣΚYjνώμιχτος. 
Πρόκε�τιx� γ�ιx τον νόμο εκείνο, του οποίου ένιχ ιχντίγριχφο 8�ιxξε 
ο Θεός νιχ πOCρουν ιχπό τους �ερεΙς κιx� τους Λεβίτες o� βιxσ�λεΙς 
(επε�8� �θελε νιχ εγκιxθ�8ρυθεΙ ιχυτη Yj μoρφ� 8�ιxκυβερν�σεως) XΙXL 
ο Μωυσής 8�έτιxξε τους LepeE.; κιx� τους ΛεβΙτες νιχ το τοποθετησουν 
aτYjV κ�βωτό (Δευτερονόμιον, ΛΑ', 26)' �τιxν το E8LO που χocθYjκε 
κιx� ξιχνιχβρέθYjκε μετOC ιχπό πoΛUν κιχφό ιχπό τον Χελκ(ιχ κιx� στOCλ
θYjκε στο βιxσ�λέιx ΙωσΙιχ (Βασιλειών Δ', ΚΒ', 8), ο οποΙος, 8Ι80ντιχς 
εντoλ� νιχ 8�ιxβιxστεΙ στο λΙΧό, ιχνιχνέωσε έτσ� το ΣUμφωνo μετιχξό 
ιχυτοό κιx� του Θεοό (Βασιλειών Δ', ΚΓ', 1-3). 

Ότ� το β�βλΙo του Ιησού Ναυή εΙχε επΙσYjς γριχφεΙ πoΛU ιχρ
γότεριχ, μετ� ΤYjV επoχ� του IYjaou Nιxυ�, μπορεί νιχ σuνιxχθεΙ ιχπό 
πολλOC σYjμε(ιx του Ι8�oυ του β�βλΙoυ. Ο IYjaou.; του Nιxυ� είχε ιχνε
γε(ρε� 8ώ8εκιχ λίθους στο μέσο της Ιορ8ιχν(ιχς, ως μνYjμεΙο ΤYJ'; 8�έ
λεu�ς του. Kιx� γ�ιx το γεγονός ιχυτό ο σuγγριxφέιx; είπε: «κιχ( εΙσ�ν 
έκεί: �ως της �μερoν �μέριxς» (Ιησούς Ναυή, Δ', 9)' όμως YJ φρ�
σΥ) «�ως τ�ς σ�μερoν �μέριxς» 8YJλώνε� πιχρωχYJμέvο χρόνο, πέριχ 
ιχπό τη μν�μY) του ιχνθρώπου. Με τον ί8�0 τρόπο σχεηκOC με τους 
λόγους του Κυρίου, ότ� 8YJλ. είχε λυτρώσε� το λιχ6 ιχπό το όνε�80ς 
ΤYj'; A�γόπτoυ, ο σuγγριxφέιxς λέε�: «κιχι έκιΧλεσε το 6νομιχ του τό
που έκείνου ΓOCλγιχλιχ» (Ιησούς Ναυή, Ε', 9), πρOCγμιχ το οπο(ο θιχ 
'ήτιχν ιxνιxκρ�βές, εOCν είχε λεχθεί στον κιχφ6 του IYJaou Nιxυ�. Το 
(8�0 σuμβιxίνε� κιx� με το 6νομιχ της κo�λιX8ιxς του Αχώρ, YJ οπο(ιχ 
ονομOCστηκε έτσ� εξιx�τΙιxς των τιχριχχών που ο ' Αχιχρ 8YJμ�ΟUΡΎ'YJσε 
στο στριχτόπε80 κιx� σχετ�κoc με την οπο(ιχ ο συγγριχφέιχς λiε�: 
«8�a τουτο έπωνόμιχσεν ιx�τo Έμεκιχχώρ �ως της �μέριxς ΤΙΧUΤYJς» 
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(Ιησούς Ναυή, Ζ', 26) ' σuνεπώς, σι.uτ6 πρέπεL νσι. γριίφτηκε πoλU 
σι.ργότεριχ, μ.ετιί Τ1)ν εποχή -rou Ι1)σοό -rou Nocu�. ΕΠLχεφ�μ.σι.τιχ της 
μ.oρφ�ς ιχuτης uπιίρχοuν πολλιί ιχκόμ.1) , όπως στιχ χωρΙσι.: Ιησούς 
Ναυή, Η', 29' ΙΓ', 13' ΙΔ', 14' ΙΕ', 63. 

Το t8LO φσι.ΙνεΤΙΧL σόμ.φωνιχ μ.ε πσι.ρόμ.ΟLΙΧ εΠLχεφ�μ.σι.τσι. νιχ σuμ.
βσι.ΙνεL ΚΙΧL στο βLβλΙο των Κριτών, κεφ. Α', 21 κσι.L 26' ΣΤ', 24' Ι', 
4' ΙΕ', 19' ΙΖ', 6, ΚΙΧL στο βLβλΙο της Ρουθ, Α', 1, L8LιχΙτεριχ όμ.ως στο 
Κριτών, ΙΗ', 30, όποu ιχνιχφέρεΤΙΧL όΤL «κιχι �στησιxν έιχuτοΤς οι 
ulol ΔOCν το γλuπτόν- κιχι 'Ιωνιίθσι.ν ulot; Γ1)ρσων ulot; Μιχνσι.σση, 
σι.ζιτΟς κιχι οΙ UlOL σι.ζιτου �σσι.ν ΙερεΤς τη φuλn ΔOCν Ιως �μ.έριxς της 
�ΠΟLκΙσι.ς της yΎjς». 

Τιχ E8LΙX εΠLχεLρ�μ.ιχτιχ LaxUOUV κσι.L YLΙX το όΤL τσι. βLβλΙσι. -rou 
Σαμουήλ γριίφτηκσι.ν επΙσΥ)ς 'ItpLV ιχπό την επoχ� -rou, βλ. Βασιλειών 
Α', κεφ. Ε', 5' Ζ', 13, 15' ΚΖ', 6' ΚΙΧL Λ', 25, όποu, σι.φοό ο ΔΙΧβΙ8 
εΙχε ιχπο8ώσεL Ισο μ.έρος σι.πό τιχ λιίφuριχ σε όσοuς φόλιχγιχν τσι. πολε
μ.οφό8LΙΧ κσι.L σε όσοuς πολέμ.1)σιχν, ο σuγγρσι.φέιxς λέεL : «κΙΧι έγεννfι
θ1) �πo της �μ.έριxς έκεΙν1)ς κιχι έπιίνω, κσι.Ι έγένετο εΙς πρόστιχγμ.ιχ 
κιχι εες 8Lκιχ(ωμ.ιχ τφ Ίσριχήλ Ιως της σήμ.ερον». Ότιχν πιίλL ο Διχ
βΙ8, 8uσιχρεστημ.ένος 'Itou ο KUPLot; εΙχε σκοτώσεL τον Οζιί, επεL8� 
εΙχε σι.πλώσεL το χέΡL -rou YLot νιχ σuγκρσι.τησεL την ΚLβωτό, ονόμ.ιχσε 
το μ.έρος ΔLιχκο�-Οζιί, ο σuγγριχφέιχς λέγεL όΤL ονομ.ιίζοντσι.ν έτσL 
«Ιως τ�ς �μ.έριxς τσι.ότης». Ο χρόνος λΟLπόν σuyyριxφ�ς -rou βLβλ(οu 
πρέπεL νιχ εΙνσι.L πολό μ.ετιχγενέστερος -rou χρόνοu κιχτιί τον οποΙο 
ΣUνέβ1) το γεγονός, 81)λιx8� πολό μ.ετσι.γενέστερος της επoχ�ς -rou 
ΔιχβΙ8. 

Όσο YLot τιχ 8όο βLβλ(ΙΧ των Βασιλειών ΚΙΧL τιχ 8όο των Παρα
λειπομένων, στιχ εΜφLΙΧ όποu ιχνιχφέροντσι.L πιχρόμ.ΟLΙΧ μ.ν1)μ.εΙσι. ο 
σuyyριxφέιxς σι.νιχφέρεL όΤL πσι.ρέμ.εLνιχν έως 'rLt; 1)μ.έρες -rou' τέΤΟLΙΧ 
εΜφLΙΧ εΙνΙΧL τιχ πιχριχκιίτω: Βασιλειών Α', κεφ. Θ', 12, 21' Ι', 12' 
ΙΒ' 19· Βασιλειών Β', κεφ. Β', 22' Η/, 22' Ι, 27· ΙΔ' 7' ΙΣΤ', 6' 
ΙΖ', 23' ΙΖ', 34' ΙΖ', 41 ΚΙΧL Παραλειπομένων Α', κεφ, Δ', 41 ΚΙΧL 
Ε', 26. Το γεγονός, όΤL 1) Lστορ(ιχ 'Itou κιχτιχγριίφοuν σuνεχ(ζετΙΧL 
έωι; την επoχ� της σι.Lχμ.ιχλωσΙιχς στη Βσι.βuλώνιχ, εΙνΙΧL επιχρκές εΠL
χεΙΡ1)μ.σι. όΤL γριίφτηκσι.ν μ.ετιί ιχπό ιχuτη. ΔLόΤL τσι. γεΥονότιχ 'Itou κιχ
τιχγριίφονΤΙΧL εΙνΙΧL πιΧντοτε ΠΙΧλΙΧLότερσι. της κιxτσι.γριxφ�ς ΚΙΧL πολό 
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n�ΙXtbTepιx ιχπό βtβλ(ΙΧ που πιχριχπέμπουν στην κιxτιxγριxφ� ιχυτη 
� πιχρΙΧθέτουν ιxΠOOίtιXσμΙXΤιX της, όπως κιΧνουν σε �tιXcpOPΙX σΎJμε(ΙX 
ιχυτιΧ τιχ βtβλίΙΧ, πιχριχπέμποντιχς τον ιχνΙΧΥνώστη στιχ XpOVtxιX των 
Βιχσtλεtώv του IoU8ιx, στιχ XPOVtxιX των Βιχσtλεtώv του Iσριx�λ, 
στιχ βtβλ(ΙΧ του πρoφ�τY) Σιxμoυ�λ, του πρoφ�τη ΝιΧθιχν, του προ
φ�τη AxtιX, στο Όριχμιχ του Οβ�tΟU, στιχ βtβλίΙΧ του πρoφ�τη Σιχ
ριχβ(ιχ XΙXt του πρoφ�τY) A��ώ. 

Τιχ βtβλίΙΧ 'Εσδρας xιxt Νεεμίας είχιχν ιχσφΙΧλώς γριχφεί μετιΧ 
την εΠtστροφ� των ΕβρΙΧίων ιχπό την ΙΧtχμΙΧλωσίιχ, επεt�� σε ιχυτιΧ 
εμπερtέχοvτΙΧt Yj εΠtστροφ� τους, Yj ιχvοtκο�όμYjσΎJ των τεtχώv XΙXt 
Oίttτtώv TYjC; Iερoυσιxλ�μ, Yj ιxνιxνέωσΎJ του σuμφώνoυ XΙXt ο �tΙXXΙX
vοvtσμός TYjC; πολtΤtΚ�ς τους πορείιχς. 

Η r.στoρ(ιx 't"tJC; βιχσtλίσσΎJς Εσθήρ ιxv�xet aTYjV επoχ� της ΙXtx
μ�ωσ(ιxς XΙXt επομένως ο σuγγριxφέιxς έπρεπε νιχ eLVOCL � ΣUΎΧΡo
νος � μετιχγενέστερος. 

Το βLβλίο του Ιώβ �εν πεΡLέχεL κιxνΈVιx aTOLxeLO σxeTLKιX με το 
χρόνο σuΎΎριxφ�ς του, XΙXL, μολοvόΤL ιχπό b,Tt <pΙXLVeTΙXL (Ιεζεκιήλ, 
ΙΔ" 14, ΚΙΧLΙακώβοv, Ε', 11) ο Ιώβ �εν �τιxν cpιxvTΙXaTtxb πρόσωπο, 
το (�tO το βLβλΙο �ε μΟLιΧζεL νιχ eEVΙXL LaTOpLΙX, ΙΧλλιΧ πριχγμιχτείΙΧ 
σxεTtxιX με ένιχ θέμιχ που στιχ ΠΙΧλLιΧ xpbVLΙX είχε σuζYjτηθε( ΈVτoνιx, 
3Yjλ. YLΙXT( ιΧvθρωΠΟL κιχκο( πρόκοψιχν σuχνιX στον κόσμο ιχυτό xιxt 
ιΧνθρωΠΟL κΙΧλοί ιxτUlYjaιxv. Kιxt ιχυτό e(VΙXL το ΠLΟ ΠLθιχνό, επεL3�' 
ιχπό την ιxρχ� έως το τρΙτο e�ιXCPLO του τρ(του κεφΙΧλΙΧίου, όπου ιχρ
χΙζεL το πιχριΧπονο του Ιώβ, τιχ εβριχ·'ΚιΧ -όπως μιχρτυρεί ο 'AYLOC; 
Ιερώνυμος- eLVΙXL σε πεζό λόγο, ιχπό εκεί έως το έκτο eMCPLO του 
τελεuτιxΙoυ κεφΙΧλιχίου σε εξιχμέτρους στίχους XΙXL το uπόλΟLΠΟ του 
κεφ�ιx(oυ ιχυτοό πιΧλL σε πεζό λόγο. 'ETaL Yj σuζ�τησY) eEVΙXL όλΥ) 
έμμεΤΡΥ) XΙXL ο πεζός λόγος προστLθεΤOCL, ιχλλιΧ ως εLσιχγωγ� στην 
ιxρχ� XΙXL ως επίλογος στο τέλος. Όμως ο έμμετρος λόγος �εν e(VΙXL 
το σuVYjθLσμέvο όφος κιΧΠΟLΟU, όπως ο Ιώβ, που έxtL μεγιΧλoc βιΧ
σιχνιχ, � κιΧΠΟLωv, όπως OL φίλΟL του, που έρχοvτιχt νιχ τον nιxpYjYo
ρ�ι10υν, ενώ ιχντ(θετιχ σuVYjθtζότιχv στη φtλοσοφ(ιχ, L�tιxETepιx στην 
YjθtΚ� φtλοσοφ(ιχ της ιχρχΙΧίιχς επoχ�ς. 

Ot Ψαλμοί ypιXCPYjXιxv στο μεγΙΧλύτερο μέρος τους ιχπό το Διχ
β(�, ytΙX την ΧΡ�σΎJ της χoρω�(ιxς. Σε ιχυτοός προστέθYjΚΙΧV ορtσμέ-
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νοι ύμνοι του Μωυσέως κιχι rίλλων ιχγΙων ιχν8ρών. Ορισμένοι μrίλι
στιχ ιχπό ιχυτούς προστέθ'Υ)κιχν μετrί Τ'Υ)ν επιστρoφ� ιχπό Τ'Υ)ν ιχιχμιχ
λωσειχ, όπως ο 1370ς κιχι ο 1260ς, κιχι έτσι γνωρεζουμε ότι το ΨΙΧλ
τηριο σuμπιλ�θ'Y)κε κιχι εμφιχνεσΤ'Υ)κε μ.ε Τ'Υ) μoρφ� που έχει �μεριx 
μετrί Τ'Υ)ν επιστρoφ� των Εβριχεων ιχπό τη Βιχβυλώνιχ. 

Οι ΠαροιμΙαι, μιιχ συλλo� σοφών κιχι θεοσεβών γνωμικών, 
εν μέρει του Σολομώντος, εν μέρει του Αγώρ, γιου του lιχκέ, κιχι 
εν μέρει της μ'Υ)τέριχς του βιχσιλέως Λεμoυ�λ, 8εν μπορεε νιχ έχουν 
συγκεντρωθεε ιχπό το Σολομώντιχ, τον Αγώρ � Τ'Υ) μ'Υ)τέριχ του Λε
μoυ�λ. Κιχι, μολονότι οι φρrίσεις μπορεε νιχ εΙνιχι 8ικές τους, 'Υ) συλ-
λ " 'λ ' β βλ' , , , , 'λ ογ'Υ) 'Υ) 'Υ) ΣUμπι 'Υ)σ'Υ) τους στο ι ιο ιχυτο 'Υ)τιχν το εργο κιχΠοιοΙ) ιχ -
λου θεοσεβούς ιχνθρώπου, που έζ'Υ)σε μετOC ιχπό όλους ιχυτούς. 

Τιχ βιβλειχ του Εκκλησιαστή κιχι των Ασμάτων 8εν περιέχουν 
τεποτε που νιχ μψ �τιxν του Σολομώντος, εκτός ιχπό τετλους � ιχ
φιερώσεις. Διότι τιχ βιβλειχ «Οι λόγοι του lερoκ�ρυκoς, υιοό του 
Διχβε8, βιχσιλέως Τ'Υ)ζ lερoυσιxλ�μ» κιχι το Άσμα Ασμάτων, το 
οποεο εενιχι του Σολομώντος, φιχ(νετιχι πως 8ιιχχωρΙστηκιχν γιιχ νιχ 
8ιιχφΟΡΟΠΟΙ'Υ)θοόν, ότιχν τιχ βιβλειχ της Αγειχς Γριxφ�ς σuγκεντρώ
θ'Υ)κιχν σε ένιχ που ιχποτελοόσε το Νόμο. Κιχι ιχυτό ιχπέβλεπε στ'Υ) 8ιOC
σωσ'Υ) όχι μόνο των 8ι8ιχσκΙΧλιών ΙΧλλOC κιχι των συγγριχφέων. 

Από τους πρoφ�τες ιχρχιχιότεροι εενιχι οι Σοφωνειχς, lωνιΧς, 
Αμώς, Ωσ'Υ)έ, Ησιχtιχς κιχι Μιχιχειχς, οι οποεοι έζ'Yjσιχν στον κιχφό 
των Αμιχσειχ κιχι Αζιχρειχ (που ονομιΧζοντιχν κιχι Οχοζειχς), βιχσιλέων 
της lοu8ιχLιχς. Το βιβλεο όμως του Ιωνά 8εν εενιχι, κυρεως ειπεεν, 
κιxτιxγριxφ� Τ'Υ)ς προφ'Υ)τεειχς του, εφόσον ιχυτη εμπεριέχετιχι σε ιxu
τές τις λεγες λέξεις : «�η τρεί:ς �μ.έριxι κιχ/. Nινευ� κιxτιxστριxφ�σε
τιχι», ιχλλOC μ.ιιχ ιστορειχ � ιxφ�γ'Y)σ'Y) της ιχνυποτιχξειχς του κιχι της 
ιxμ.φισβ�τησ'Y)ς των εντολών του Θεοό. Δεν εΙνιχι λοιπόν πολό πιθιχ
νό νιχ εΙνιχι ιχυτός ο συγγριχφέιχς του βιβλΙου, εφόσον ο Ι8ιος εενιχι το 
θέμιχ του. Το βιβλΙο, πιΧντως, του Αμώς εενιχι κιχι 'Υ) προφ'Υ)πειχ του . 

Ο Ιερεμ.Ειχς, ο Οβ8ιου, ο Νιχοόμ κιχι ο Αμβιχκοόμ πρoφ�τευσιxν 
στον κιχφ6 του Ιωσειχ. 

Ο Iεζεκι�λ, ο Δa.νι�λ, ο ΑγγιχΙος κιχι ο Ζιχχοφειχς στον κιχφό 
Τ'Υ)ς ιχιχμιχλωσειχς. 

Δε φιχ(νετιχι ιχπό τιχ γριχπτOC τους πότε πρoφ�τευσιxν o Iω�λ 
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κιx� ο ΜιχλιχχΙιχς. Αν πιχρουμε όμως υπόψ1j τ�ς επ�yριxφές � τους 
τΙτλους των β�βλΙων τους, ιxπ08ε�κνόετιx� επιχρκώς ότ� 1j όλ1j yριxφ� 
της Πιxλιx�ιχς Δ�ιχθ�Κ1jς ολοκλ1jρώθ1jκε, στη σΎJμερ�ν� της μoρφ�, 
μετιχ την επ�στρoφ� "ων ΕβριχΙων ιχπό την ιx�χμιxλωσΙιx τους σ't"1j 
ΒΙΧβυλώνιχ κιx� πρ�ν ιχπό την επoχ� του ΠτολεμιχΙου του Φ�λιx8έλ
φου, ο οποΙος πιxριχΎΎε�λε νιχ μετιχφριχστεΙ στιχ ελλ1jν�κιχ ιχπό τους 
Eβ80μ�κoντιx, που του εσ't"ιχλ1jσιχν ιχπό την Ιου8ιχΙιχ y�ιx το σκοπό 
ιχυτ6. Kιx� ειχν θεωρ1jθοόν ιxξ�όπ�στιx στο σΎJμεΙo ιχυτό τιχ Απ6κρυφα, 
τιχ οπο(ιχ μιχς σuν�στιχ 1j Εκκλ1jσ(ιχ 6χ� ως κιxνoν�κιχ, πιχντως ως χρ�
σψιχ β�βλΙιx y�oc την κιxτηχφ� μocς, τότε 1j Γρocφ� σuντιχχθ1jκε στη 
σΎJμερ�ν� της μoρφ� ocπό τον Έσ8ρoc, όπως φocΙνετιx� ocπό ιχυτό που 
ο Ι8�oς εΙπε στο 8εότερο β�βλΙo (κεφ. ΙΔ', εMφ�ιx 21, 22 κ.ε.), όπου 
μ�λώντocς προς τον Θεό λέει τιχ εξ�ς: «ο νόμος σου xιX1jxe. ΚιχνεΙς 
8εν yνωρ(ζε� όσoc έπρocξες � όσιχ θoc γΙνουν. Αν όμως έχω '"1jV xιXP1j 
σου, στε(λε μου το ιχγ�o πνεόμoc κιx� θoc γριχΨω οσoc e:y�vιxv εξιxρχ�ς 
στον κόσμο, όπως �σιxν Υριχμμένoc στον νόμο σου, γιιχ νιχ βρουν o� 
ιχνθρωπo� τον 8ρόμο σου κoc� γ�oc νoc ζ�σoυν o� μετocyενέστερo�» . 
Kιx� ε8. 45: «'Οτιχν o� σιχριχντιχ μέρες συμπλ1jρώθ1jκocν ο 'YΨ�στoς 
εΙπε' τιχ πρώτιχ που e:yρocψες 81jμοσΙεψέ ΤΙΧ, νoc τιχ 8�ocβιχσoυν ιXξ�o� 
κιx� ιxνιχξ�o�' όμως τιχ τελευτιχΙιχ εβ80μ�ντιx κριχΤ1jσέ τιχ κιx� 8ώσε τιχ 
μονιχχιχ στους φρόν�μoυς μέσoc στον λocό» . Αυτιχ σε ό, τ� ocφοριχ το 
χρόνο Που Υριχφ1jκιχν τoc β�βλΙιx της Πιxλιx�ιχς ΔΙOC�Κ1jς. 

o� σuγyριxφεΙς της Κoc�ν�ι;Δ�ιχθ�Κ1jς έζ1jσocν όλo� σε 8�ιχστημoc 
μ�κρότερo μ�ιxς Υενειχς ocπ6 '"1jV ιχνιχλ1jψ1j του Xρ�στoό κιx� ε(χocν 6λo� 
8ε� το Σωτηριχ μιχς � υ�ρξocν μocθ1jτές του, εκτός ocπό τον Απόστο
λο Πιχόλο κoc� τον 'Ay�o Λουκιχ. Συνεπώς, oτ�8�πoτε ε(χε γρocφεΙ 
ocπό ocυτοός ocν�κε� στην επoχ� των ocποστόλων. Δεν εΙνιx� όμως κιx� 

, λ .!.  , , ' J.... � ,  τοσο πoc oc�� 1j enOl1j, κocτoc την oπo�oc "'1 �νocν ιχποοεκτoc κoc� ocνoc-
Υνωρ(στηκιχν ιχπό την Εκκλ1jσ(oc ως yν�σιoc 'rOC βιβλ(ΙΧ της Kιx�ν�ς 
Διιχθ�Κ1jς. Δι6'rΙ, όπως τιχ βιβλ(ΙΧ '"1jt; Πιχλιχιιχς Διιχθ�Κ1jς προέρ
χοντΙΧΙ ιχπό επ.oχ� όχ� πιχλΙΧιότεΡ1j εXe(V1jt; του Έσ8ριχ, ο οπο(ος τoc 
επιχνέκτησε, ότιχν ε(χιχν χιχθεΙ, ΚΙΧθ081jΥοόμενος ιχπό το πνεόμιχ του 
Θ&:οό, έτσ� κιx� ιχυτιΧ της κιχιτης Διιχθ�Κ1jς, των οποΙων 8εν 1)�Ρ
xocv πολλιί ocνΤΙΥρocφιχ xoc� οότε μποροόσocν εuκολoc νιχ etvoc� 6λoc σuy
κεντρωμένoc στoc xkptoc ενός προσώπου, 8εν μπορε( νoc προέρχοντocι 
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ιχπό επoχ� πΙΧλιχιότεΡΥ) εκείνYjς, κιχτιί TYjV οποίιχ οι επικεφιxλ�ς της 
ΕκκλYjσΙιχς τιχ ΣUνέλεξΙXν, τιχ ενέκρινιχν κιχι τιχ σuσΤYjσιχν σε μιχς ως 
γριχπτιί των ιχποστόλων κιχι μΙΧθYjτών, με τιχ ονόμιχτιχ των οποίων 
εΙνιχι γνωστιί. Η πρώΤΥ) ιχρίθμYjσ'Υ) όλων των βιβλίων ΤYjς ΠΙΧλιχιιίς 
κιχι Kιxιν�ς Διιχθ�ΚYjς βρίσκετιχι στους κιχνόνες των ιχποστόλων, 
που υποτίθετιχι ότι σuνέλεξε ο Κλ�μYjς, ο πρώτος μετιί τον ' Αγιο 
Πέτρο επίσκοπος της ΡώμYjς. Όμως ιχυτό είνιχι μόνο μιιχ υπόθεσ'Υ), 
την οποΙιχ μιΧλιστιχ ιχμφισβYjτοuν πολλοί ·  Yj Συν080ς της Λιχ08ικείιχς 
είνιχι Yj πρώτη που ξέρουμε ότι σόστφε την ΑγΙιχ Γριxφ� στις τότε 
χριστιιχνικές ΕκκλYjσίες ως γριχπτιί προφYjτών κιχι ιχποστόλων. Κιχι 
Yj συν080ς ιxυτ� σuν�λθε το έτος 364 μετιί Χριστόν. Τον κιχφό όμως 
εκείνο Yj φιλ080ξίΙΧ είχε τόσο συνεπιίρει τους μεγιίλους θεολόγους 
της ΕκκλYjσίιχς, ώστε νιχ μΥ) θεωρουν τους ιχυτοκριίτορες, μολονότι 
�σιxν Χριστιιχνοί, ως ποιμένες του λιχου ΙΧλλιί ως ποίμνιο· κιχι όσους 
ιχυτοκριίτορες 8εν �σιxν Χρισηιχνοί , ως λόκους. Κιχι προσπΙΧθουσιχν 
νιχ εκλιχμβιίνετιχι Yj 8ι8ιχσκΙΧλίιχ τους όχι ως σuμβoυλ� κιχι πλYjΡΟ
ιpbpYjσ'Y) , εφόσον �σιxν ιερoκ�ρυκες, ΙΧλλιί ως νόμοι, σιχν νιχ �σιxν 
ιχπόλυτοι κυβερν�τες · κιχι ILYjlιxveuTYjXιxv ιχπcXτες γιιχ νιχ κιίνουν τον 
λιχό περισσότερο υπcXκουο στο χρισ't"ιιχνικό 8όγμιχ πιχριί περισσό
τερο ευσεβ�. Ωστόσο είμιχι πεπεισμένος ότι 8εν πιχριχχιίρΙΧξιχν τις 
Γριχφές, ιχν κιχι ιxντίτuπιx των βιβλίων της Kιxιν�ς Διιχθ�ΚYjς είχε 
στην κιxτoχ� του μόνο ο κλ�ρoς, 8ιότι, εOCν είχιχν τέτοιιχ πρόθεσYj, 
θιχ ης είχιχν ιχσφΙΧλώς κιxτιxστ�σει περισσότερο ευνοί:κές γιιχ την 
εξουσίΙΧ τους επί των Χριστιιχνών Yjγεμόνων κιχι επί της πoλιτικ�ς 
εξουσίΙΧι; ιχπ6 ό,τι είνιχι τώριχ. Δεν έχω, λοιπόν, κιχνένιχν λόγο νιχ 
ιχμφιβιίλλω ότι Yj ΠΙΧλΙΧιιΧ κιχι Kιxιν� Διιχθ�κYj, όπως τις έχουμε �
μεριχ, είνιχι ο ι  ΙΧλYjθείς κιχτιχγριχφές των όσων έπριχξιχν κιχι είπιχν οι 
πρoφ�τες κιχι οι ιχπόστολοι. Τέτοιες είνιχι ίσως κιχι μ.ερικιί ιχπό τιχ 
βιβλΙΙΧ εκεΙνιχ, που ονομιΧζοντιχι ιχπόκρυφιχ κιχι 8εν σuμπεριλιxμβιίνoν
τιχι <πιχ κιχνονικιΧ, όχι επει8� 8εν συμφωνουν με 't"ιx υπόλοιπσι ως προς 
την 3ι3σισκιχλΙσι, cxλλιX σιπλώι; επει8� 8ε:ν έχουν βρεθεΙ στιχ εβρcxLκιΧ. 
Δι6τι μετιί την κιχτιΧκτησ'Υ) της Ασίσιι; σιπό το ΜεΥιΧλο Αλέξιχν8ρο 
λΙγοι �σιxν οι λόγιοι ΕβρΙΧίοι που 8ε γνώριζσιν τέλειιχ την ελλYjνικ� 
γλώσσσι, σιφοό κσιι οι Eβ30μ�κoντιx, πο\) μετέφρσισιχν τη ΒΙβλο στσι 
ελλ'Yjνικιi, �dCXV όλοι ΕβρσιΙοι· μιiλιστσι σώζοντσιι 't"cx έργσι του ΦΙλω-
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νος κlX� του Iωσ1jπoυ, lχμφοτέρων ΕβρlΧίων, γρlχμμέΥIΧ σε γλιχφυρά. 
ελλYjV�Κά.. ΈΥΙΧ β�βλίo όμως ΚYjρύσσετlχ� ως κlXνoν�κό όχ� ιχπό τον 
συγγρlχφέIΧ ιχλλά. ιχπό ης εκκλYjσ�lχστ�κές lχρχές. KIX�, μoλoνότ� 

β βλ' " ' ό  � , θ '  , τlχ � �IX ιχυτιχ ε�χlXν γρlXφε� lΧπ o�lXφoρε'ηκoυς lΧν ρωπους, ε�ylX� 
προφlχνές ό'η όλo� o� ΣUyγρlXφείς �σlXν εμΠOτ�σμ.έvO� ιχπό ΈVIX κlX� το 
ιχυτό πνεύμιχ ομονοώντιχς πά.νω σε έΥlχν κlX� τον ιχυτόν σκοπό, 8Yjλo 
την έκθεσYj των 8�κlXίων του βlXσ�λείoυ του Θεού, του l�oύ κlX� του 
Αγίου Πνεύμιχτος. Ως εκ τούτου το β�βλίo της Γενέσεως IΧΥlχφέρε
τlX� σΤΥ) γενεlΧλογίlχ του λιχού του Θεού ιχπό ΤΥ) 8Yjμo�oupyEIX του κό
σμου έως τη μετά.βlχσΥ) στην AίΓUΠΤo' τlχ ά.λλlΧ τέσσερlχ β�βλίlX του 
Μωυσέως περ�χoυν TYjV εκλo� του Θεού ως βlXσ�λέως τους, ΚΙΧ
θώς κlX� τους νόμους που εκείνος όρ�σε γ�1X ΤΥ) 8�lχκυβέΡVYjσ1j τους' 
τlχ β�βλίlX Ιησούς Ναυή, Κριταί, Ρουθ κlX� Σαμουήλ, έως την επoχ� 
του Σιχούλ, περ�γρά.φoυν τ�ς πρά.ξε�ς του λιχού του Θεού έως ΤΥ) 
σηγμ� που ιχποτίνιχξε το ζυγό του Θεού κlX� lχπlΧίτησε έΥΙΧ βlXσ�
λέIχ, όπως κlX� τlΧ γε�τoν�κιX του έθvYj. Η υπόλo�πY) �στoρίlX της Πιχ
λlX�ιXς Δ�lχθ�ΚYjς lXylXφέρετlX� στη 8�1X80Χ� της 8υνιχστείιχς του Διχ
βί8, lχπ6 την οποίιχ έμελλε νιχ πρoέλθε� ο IΧΥlχστηλωτής του βιxσ�
λείου του Θεού, ο ευλογYjμ.έvος μιχς Σωτ�ρ Θεο'; Ύ\ός; του οποίου 
Yj έλευσYj είχε προλεχθεί στιχ β�βλίlX των προφYjτώv, τους οποίους 
8�ιχ8έχθYjΚIΧV o� EυlXγγελ�στές που έγριχψιχν γ�1X τη ζω� του , ης 
πρά.ξε�ς του κιx� το 8�κlXίωμά. του πά.νω στη βlXσ�λεΙιx, όσο ζούσε 
στη Ύ'r). KIX�, τέλος, o� Πράξεις κlX� o� Επιστολές των ιχποστόλων 
IΧVIΧΥγέλλουv την έλεuσy) του Αγίου Πνεόμιχτος του Θεού κlX� την 
εξουσίlΧ που πιχρέσχε σε ιχυτούς κlX� στους 8�IX8όχoυς τους ΥΙΧ ΚIXΤΕu
θύνουν τους Ιου8lΧίου,; κlX� ΥΙΧ πρoσYjλυτίζoυν τους Eθν�κoύς. Συνο
ψίζοντιχς μπορούμε ΥΙΧ πούμε ότ� τlχ �στoρ�κά. κιx� προφYjΤ�Κά. β�βλίιx 
της ΠlXλlX�ά.ς Δ�lχθ�ΚYjς, κlΧθώς κlX� τlΧ EυlXγγέλ�1X κlX� o� επ�στoλές 
"Yjc; KIX�ν�ς Δ�lXθ�κης, έΥΙΧ κlX� τον ιχυτό σκοπό eLlIXV, ΥΙΧ μετlχστρέ
.1, θ ' , . Θ ' ·  Μ '  ,;,ουν τους lΧν ρωπους στην 1)πlχκοητου Η εου: ΙΧ. προς το ωυσYj 
κιχι τους ιερείς, β. προς τον ά.νθρωπο-Χριστ6, κσtL γ. προς τους IxΠO� 
στόλους ΚΙΧL τους" 8ιΙΧ8όχους τους στην lΧ1tοστολLΚ� εξοuσtιχ. ΔL6ΤL 
ιχυτοί OL 'rpeLC; κιχτά. κιχφούς IΧVΤLπροσώπευlχν, όντως, το πρόσωπο 
του Θεοό: ο Mωυσ1jς XIXL OL 8Lάo8oxoE 'rou, iipxtepeEc; κιχι βlX�ε(ς 
της Ιου81χ(lχς, σTYjV ΠlΧλlΧιά. ΔLιχ6�κYj' o E8LOC; Ο Χριστός, 60'0 ζούσε 
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στ'1j y'1j' κιχι οι ιχπόστολοι κιχι οι 8ιOC80ΧΟΙ τοuς ιχπό 'r'1jV '1jμέριχ Τ'1jς 
Π εντηκο στης , μετOC την επιφOΙτησ'1j TOU AyEou Πνεόμιχτος, έως 
σήμεριχ . 

Ένιχ πρόβλ'1jμιχ "ou πoλu σuζ'1jτηθYJκε μετιχξό των 8ιιχφ6ρων 
ιχφέσεων της χριστιιxνικ�ς θΡ'1jσκεΙιχς, εΕνιχι '1j Π'1Jγ� της ιχuθενΤLιχς 
των Γριχφών- το Ε8ιο πρόβλYJμιχ κOCποτε εκφρOCζετιχι κιχι με ocλλοuς 
όροuς, όπως: «πώς γνωρΙζοuμε ότι εΙνιχι ο λόγος -rou Θεοό» � « γιιχτΕ 
πιστεόοuμε ότι εΙνιχι». Κιχι YJ 8uσκολΕιχ νιχ επιλuθεL το ζ�τημιx ιχπορ
ρέει ΚUΡLως ιχπό TYJV ιχκιχτιχλλ'1jλότητιχ των λέξεων, με τις οποΙες 8ιιχ
ΤUπώνετΙXΙ. Διότι όλοι "taTEUOUV ότι ο πρώτος κιχι ιχρχικός ΣUγ
γριχφέιχς της Γριxφ�ς εΙνιχι ο Θεός κιχι, ΣUνεπώς, 8εν έγκειτιχι εκεΙ 
το επΕμιχχο πρόβλYJμιχ. ΕΕνιχι εξocλλοu προφιχνές ότι κιχνεΙς 8εν μπο
ρεΙ νιχ γνωρΕζει ότι εΙνιχι λόγος -rou Θεοό (μολονότι όλοι οι otλ'1jOtVOE 
ΧριστιιχνοΙ το πιστεόοuν) εκτός ιχπό ιχuτοός, στοuς οποΙοuς το ιχπο
κOCλuψε ο Ι8ιος ο Θεός με uπερφuσικό τρόπο. Επομένως, 8εν εΙνιχι 
οότε θέμιχ γνώσ'1jς. Τέλος, 6τιχν το ερώτημιχ τLθετιxι σε σχέσ'1j με την 
πΕστη; επει8� οι OCνθρωποι ωθοόντιχι στην πΕστη ιχπό 8ιιχφορετικOC 
ιχΙτιιχ, εΙνιχι ιχ8όνιχτο νιχ 80θεΙ μιιχ γενικ� ΙXΠOCντησ'1j σε όλοuς. Η σω
� 8ιιxτόπωσ'1j -rou ερωτημιχτος εΕνιχι λοιπόν : με ποιιχν εξοuσΙιχ 
κιχθΙστιχντιχι νόμοι. 

Εφόσον 8εν 8ΙΙΧφέροuν ιχπό τοuς νόμοuς ΤYJς φόσ'1jς, 8εν uπocρ
χει ιχμφιβολΙΙΧ ότι εΙνιχι νόμοι -rou Θεοό' κιχι '1j ιxuOeVTEιx τοuς εΙνιχι 
τότε ενόπιχρκτYJ, κΙΧθώς γΙνοντιχι XΙXTΙXVO'1jTOL ιχπό όλοuς, όσοι ΧΡYJ
σιμοποιοόν τον φuσικό Λόγο. Όμως 1) ιxuOeVTEιx ιxuτIι 8εν 8ιιχφέρει 
ιχπό την ιxuOeVTEιx κOCθε ocλλYJς '1jθικ'ής 8ι8ιxσκotλ(ιxς, σόμφων'1jς με τον 
Λόγο, τιχ 8ι8OCγμιχτιχ της οποΙιχς 8εν εΙνιχι νόμοι κιxτιxσκεuιxσμένoι, 
ΙΧλλOC ιχιώνιοι. 

ΕOCν έγινιχν νόμοι ιχπό τον Θεό τον Ι8ιο, τότε έχοuν την Ι8ιιχ 
uφ� με τοuς γριχπτοός νόμοuς, "ou εΙνιχι νόμοι γιιχ ιχuτοός μόνο, 
στους οποΙους ο Θεός τοuς γνωστΟΠΟΙYJσε επιχρκώς, ώστε κιχνεΙς 
νιχ μYJν μπορεΙ νιχ 8ικιχιολογ'1jθεΙ προφιχσιζόμενος ότι 8εν �ξερε πως 
πρoέρχovτιxι ιχπό τον Θεό. 

Γι' ιχυτό εκεΙνος, στον οποΙο ο Θεός 8εν έχει ιxπoκotλόψει με 
υπερφυσικό τρόπο ότι εΙνιχι 8ικοΙ -rou νόμοι � ότι όσοι τους κοινο
"Ot'1jaιxv �σιxν θεόστotλτOΙ, 8εν υποχρεώνετιχι νιχ υπιχκοόει στους νό-
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μους otυτοός otπό εξουσ(ot «λλΥ) πλ"t)ν εκε(ν"t)ς, της οπο(otς o� προστot
Υές έχουν �3Y) την ισχό νόμου· 3"t)λιχ3� ιχπό εξουσΙotν «λλΥ) εκτός εκε(
νοΥ/ς της πoλ�ηκ�ς κοινότητιχς XΙXL ιχυτη ιxν�κει στον κυρ(ιχρχο, τον 
μόνο κ«τοχο της νoμoθετικ�ς εξουσ(ιχς. Ε«ν, πιχλι, 3εν e(VΙXL Tj νο
(LOeeTLX� εξουσΙιχ 'r"t)I; πολΙΤLκ�ς κοινότητιχς εκε(νΥ) που τους προσ-
3t3eL ισχό νόμου, τότε πρέπε� νιχ εΙνιχι κιΧΠΟLΙΧ ιχλλΤ) εξουσΙιχ, προ
σωΠLΚ� � 3TjμόσLΙΧ, που νιχ προέρχετιχι otπό τον Θεό. Κιχι, ειχν εΙνιχι 
προσωΠLΚ�, τότε υποχρεώνεL μόνον ιχυτόν, στον οποΙο ι3�ΙΧLτέρως 
ο Θεός ευιχρεστηθTjκε νιχ την ιχποκιχλόψεL. ΔιόΤL ε«ν κ«θε «νθρω
πος υποχρεωνότιχν νιχ 3έχεΤΙΧL ως νόμο του Θεοό ΟΤL3�ποτε του 
επέβΙΧλιχν OPLaILkVOL L3Lώτες, εΠLκιχλοuμενΟL (LLΙX προσωΠLΚ� έμπνευ
σTj � ιχποκιχλυψ1j XΙXL εκλιχμβ«νοντιχς τιχ t8LΙX τους τιχ όνεφιχ, την 
εξωφρενLΚ� τους φιχντιχσΙιχ XΙXL 'r1jV τρέλιχ τους ως μιχρτυρΙες του 
πνεόμιχτος του Θεοό � επLστριχτεuοντιχς ιχπό φLλ080ξ(ιχ Π'ιχρόμοιες 
θε"'κές μιχρτυρΙες ψευ8ώς κιχι ιχντιθετιχ στην E8LΙX τη auvet81j� τους, 
τότε θιχ �τιxν ιχΒόνιχτο νιχ y(veL πιχρΙΧ8εκτός ΟΠ'ΟLοσ8�ποτε θε(ος νό
μος. Ε«ν π«λι eEVΙXL Tj εξουσΙot 81jμόσιιχ, τότε eEVΙXL Tj εξουσ(ιχ της 
πoλιτικ�ς κοινότητιχς � της Εκκλ1jσΙιχς. Η Εκκλ1jσ(ιχ όμως, ειχν 
eEVΙXL ενωμέν"t), εΙνιχι το t8LO πριΧΥμιχ με (LLot πoλιηκ� κοινότητot XPL
στLιχνών, που ονομ«ζεΤΙΧL πολL't'Lκ� κοινότητιχ, επεL3� ιχπιχρτ(ζεΤΙΧL 
ιχπό otνθρώπους συνενωμένους στο πρόσωπο του XUPL«PlOU τους 
κιχι Εκκλ1jσΙιχ, επει8� ιχπιχρτΙζετιχι ιχπό Χριστιιχνοός, συνενωμένους 
σ' ένιχν Χριστιιχνό κυρΙιχρχο. Ε«ν όμως 1j Exxλ1jaEιx 8εν e(VΙXL ενω
μέν7J, τότε 3εν kxeL XΙXILLιX ιχπολότως 8LXΙXL08oa(ιx· 8εν μπορεΙ οότε 
νιχ 8Lιχτ«ξεL οότε νιχ προβεΙ σε ΟΠΟLιχ8�ποτε πριχξ"t)· οότε μπορε( νιχ 
έχεL XΙXILL« εξουσΙιχ, οότε 8Lκιχ(ωμιχ σε oη8�πoτε· οότε έxeL θέλ1jσTj, 
λoyικ� � φων�· 8ιότι όλες ιχυτές OL L8Lότητες e(VΙXL προσωΠLκές. 
Ε«ν, τώριχ, το σόνολο των ΧΡLστLιχνών 3εν εμπερLέχεΤΙΧL στην t8LΙX 
πολLΤLΚ� ΚΟLνότητιχ, τότε OL ΧΡLστLιχνοΙ 8εν ιχπotρτΙζουν ένιχ πρόσω
πο, οότε υπ«ρχεL κ«ποιΙΧ OLXOUILeVLX� Exxλ7JaEιx, με 8LXΙXLo30a(ιx 
π«νω τους· ιχρot XΙXL OL Γριχφές 3εν ιxvιxyopeUOVTΙXL νόμΟL ιχΠ'ό την 
OLXOUILeVLX� Εκκλ1jσ(ιχ. Ε«ν πιΧλL υπιΧρχεL μΙιχ Π'ολLΤLΚ� ΚΟLνότητιχ, 
τότε όλΟL OL XPLaTLΙXVO( μον«ρχες XΙXL τιχ ΧΡLστLιχνLΚιχ κριΧτη e(VΙXL 
L8LωΤLΚιχ πρόσωπιχ κιχι eEVΙXL 8υνιχτόν νιχ 3LxotaTOUV, νιχ εκθρονLστοuν 
XΙXL νιχ ΤLμωΡ7Jθοuν ιχπό τον ΟLΚΟυμενLκό κυρΙotρχο όλ7Jς της ΧΡLστιιχ-
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νοσUν1jς. 'ETaL το πρ6βλ1jμιχ της ιχuθεντ(ιχς των Γριχφών ΙXvtiYεTΙXL 
στο κιχτιί π6σΟL OL XPLσTLΙXVO( βιχσLλε(ς KΙXL OL κuρ(ιχρχες ΣUνΕΛΕUσεις 
στις χριστιιχνLκές πολLτικές κοιν6τητες θιχ ε(νιχι ιχπ6λuτοι KUP(ΙXP
χοι στις εΠLκριίτειές τοuς, ΙΧμέσως μετιί τον Θε6, -ή θιχ uπιίγοvτιχι 
σε ένιχν τοποτηΡ1jτη -rou Χριστοό, επικεφιχλ-ής Τ1jς οικοuμεvικ-ής 
Εκκλ1jσ(ιχς, ο οπο(ος θιχ 8ικιίζει, θιχ κιχτΙΧ8ικιίζει, θιχ εκθρον(ζει κιχι 
θΙΧ θιχνιχτώνει, 6πως ο Ι8ιος θεωρε( σκ6πιμο -ή ιχνιχγκιχ(ο γιιχ το κοι
ν6 κιχλ6. 

Το ζ-ήΤ1jμιχ ιxuT6 8εν μπορε( νιχ επιλuθε( χωρ(ς 8ιεξ08ικ6τερ1j 
θεώΡ1jσ1j -rou βιχσιλείοu -rou Θεοό, με βιίσ1j T1jV οποίΙΧ θΙΧ xpEvouμoe 
κιχι την εξοuσ(ιχ της ερμ1jνείιχς της Αγ(ιχς Γριχφ-ής. Δι6ΤL, οποιοσ8-ή
ποτε έχει v6μoLμo1j εξοuσ(ιχ νιχ ιχνιχγορεόει οποι08-ήποτε γριχπτ6 κεί
μενο σε ν6μο, έχει εΠ(σ1jς T1jV εξοuσ(ιχ νιχ εγκρ(νει -ή νιχ ιχπορρ(πτει 
την epμo1jvetΙX -rou. 
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XXXIV. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ τσΥ' ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ 
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ 

ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 

Εφόσον 'Yj βιXσ'Yj κιΧθε ocλ'Yjθοuς σuλλογLσμοu e(VOCL 'Yj στocθεp� σ'Yjμoc
σ(oc των λέξεων, 'Yj οπο(oc στην 8L8ocσxocλ(oc ποι) ocκολοuθε( 8εν εξocρ
τιΧΤOCL -όπως στη rpUaLX� εΠLστημ'Yj- ocπό τη θέλ'Yjσ'Yj τοΙ) σuγγpoc
φέoc, οότε -όπως στην XOLV� σuζ�τησ'Yj- ocπό την XOLV� χp�σ'Yj, 
ocλλιX ocπό το νό'Yjμoc ποι) rpipouv OL λέξεLς στη Γpocφ� , ε(νOCL ocπocρoc(
Τ'YjΤΟ, προτου πpoχωp�σω πεΡOCLτέρω, νoc κocθορ(σω το νό'Yjμoc όσων 
λέξεων της Β(βλοΙ) μπορουν, εξOCLτ(ocς της OCaOCrpeLOCC; τοuς, νoc κocτoc
στησοuν 8uσvό'YjΤOC � ocμφLσβ'YjτησLμoc τoc σuμπεpocσμocτoc, ποι) θoc 
στηρ(ξω σε ocuτές. Θoc ocρχ(σω με ΤLς λέξεLς σώμoc XOCL πνευμoc, OL 
οπο(ες στη γλώσσoc της ΣχολocστLκ�ς ΟΡ(ζονΤOCL ως οuσ(ες uλLκές 
XOCL ιΧuλες. 

Η λέξ'Yj σώμoc, στη γεvLκότocτη εκ80Χ� της, σ'Yjμιχ(νεL ocuτ6 ποι) 
πλ'YjΡΟ( � κιχτocλocμβιΧνεL ένιχ σuγκεΚΡLμένο χώρο � μLOC uποθεΤLΚ� 
θέσ'Yj· XΙXL 8εν εξιχρτιΧΤOCL ιχπό τη φιχντιχσ(ιχ, ocλλoc ιχποτελε( πριχγμιχ
ΤLκό τμ�μιx ocuτοu ποι) ιxπoκocλoυμε σόμπocν. ΔLόη εφόσον το σόμ
πocν ε(νΙΧL το συνολο όλων των σωμιΧτων, 8εν uφ(σΤΙΧΤΙΧL κιxνΈVιx τμ�
μoc τοΙ) ποι) νιχ μ'Yjν e(VΙXL εΠ(σ'Yjς σώμιχ· οότε uπιΧρχεL τ(ποτε ποι) νιχ 
ε(νOCL σώμoc XOCL νoc μ'Yjν ιχποτελε( μέρος ocuτοu τοι) σuνόλoI) όλων των 
σωμιΧτων, τοι) σόμπιχντος. EΠ(σ'Yjς, επεL8� τιχ σώμιχτιχ υπόκεLνΤΙΧL 
σε ocλλocγές, 8'Yjλιχ8� εμφocν(ζονΤΙΧL κιχτιΧ ΠΟLκ(λοuς τρόποuς σης OCL
σθ�σεLς των ζωντιχνών όντων, ονομocζονΤΙΧL οuσ(ες, 8'Yjλιχ8� uποκε(
μενιχ 8Lιχφόρων σuμβεβ'Yjκότων, όπως το όη κιΧποτε ΚLνοuνΤOCL, κιΧ
ποτε ΠΙΧΡΙΧμέvοuν ocκ(ν'YjΤOC XOCL κιΧποτε τιχ προσλocμβιΧνοuν OL ΙΧLσθ�
aELC; μιχς ως θερμιΧ, κιΧποτε ως ψuχριΧ, ιΧλλοτε σιχν vot έxouv ΈVot χρώ-
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μoc, oσμ�, yΕUCT1j � �χo XOCL άλλοτε ά,λλο. KOCL ocυτη την ΠΟLΚr.λΙOC της 
eILrpιXVL�t; τους, που eEVOCL προΤόν της ΠΟLΚLλ(ocς των τρόπων επε
vέργεLocς των σωμά.των επ( των OCLσθ1jΤ1jρ(ωv οργά.νων μocς, 'r1jV ocπο-
8(80υμε σε μετocβολές των επενεργοόντων σωμά.των XOCL την ονομά.
ζουμε ιruμβεβ1jκότoc των σωμά.των ocυτών. Σόμφωνoc με ocυτην την 
εκ80Χ�, ουσ(oc XOCL σώμoc CT1jILOC(VOUV το (8LO πρά.γμoc· επομένως το 
«ουσ(oc ά,uλ1j» e(VOCL λέξεLς που, εά.ν ιruν8εθoόν, ocλλ1jλοocvocφοόVΤOCL, 
ως εά.ν έλεγε κocνε(ς «ά.υλο σώμoc». 

Κocτά, 'r1jV ocvτ(λ1jΨ1j όμως του μέσου ocνθρώπου 8εν οvομά.ζεΤOCL 
σώμoc όλο το σόμπocν, ωά. μόνον εχε(νoc τoc μέΡ1j του, τoc ΟπΟ(OC 
μποροόν νoc 8LOCΚΡLθοόv με την OC(ae1jCT1j της ocφ�ι;, ότocν OCVe(σTOCVΤOCL 
στην π(εCT1j, � με την OCEae1jCT1j της όΡOCCT1jς, ότocν την εμπ08Ιζουν νoc 
8eL π(σω τους. rLOC τον λόγο ocυτό στην XOLV� γλώσσoc ο ocέρocς XOCL OL 
ocέΡLvες ουσΙες 8ε θεωΡΟUVΤOCL σώμocτoc, ocλλιX (στο βocθμό που OL ά.ν
θρωΠΟL OCVΤLλocμβά.VΟVΤOCL 'rLt; rnL8pάoaeLt; τους) οvομά.ζΟVΤOCL ά.νεμος 
� πνo� � (rneL8� στoc λOCΤLVLΚά. λέγΟVΤOCL spiritus) πνεΙΙμocτoc [spi
rits]· όπως ότocν οvομά.ζεΤOCL 1j ocέPLV1j ουσ(oc, 1j οπο(oc 8(VeL στο σώμoc 
κά.θε ζωντocνοό όντος ζω� XOCL X(V1jCT1j, ζωΤLκό XOCL ζωLκό πνΕUμOC. 
Toc ε(8ωλoc όμως ocυτά. του εγχεφά.λου, τoc ΟΠΟ(OC OCVOCΠOCΡLστοόv σε 
εμά.ς σώμocτoc εχε( όπου 8εν υπά.ρχουν, όπως σ' ΈVocν κocθρέ7t'τη; σ' 
ΈVoc όνεφο � σ' ένocν 8LOCσocλΕUμένΟ εγκέφocλO σε erp�yOPCT1j, ε(VOCL 
--όπως ε(πε ο Απόστολος YLOC όλoc, γεVLκώς, τoc εΙ8ωλoc- ΈVoc τ(πο
τε· ocποΜτως τ(ποτε, λέγω, εκεΙ, όπου rpOC(VeΤOCL νoc υπά.ρχουψ XOCL 
στον (8LOV τον εγκέφocλo τΙποτε άλλο 8εν υπά.ρχει εκτός ocπό ocvoc
τocρocχ�, προερχόμεV1j ε(τε ocπό τη 8pάoCT1j των OCVΤLχεLμένωv εΙτε 
ocπό την ιXτocXΤ1j εvεργοπο(1jCT1j των οργά.νων των OCLσθ�σεώv μocς. 
'OOOL 8ε γνωρ(ζουν πώς νoc ερεuν�σoυν 'rLt; OCLτ(et; τους, 8ε ΓVωρ(
ζουν XOCL πώς νoc τoc ονομά.σουψ XOCL μπορε(, YLOC τον λόγον ocυτό, εό
κολoc νoc πεLσθοόv ocπό εκε(νους, των οπο(ων τη γvώCT1j σέβΟVΤOCL πο
Μ, νoc τoc ονομά.σουν ιXXλOL μεν σώμocτoc, θεωρώvτocς όΤL τoc ocποτε
λεΙ ocέρocς ιruμπuκνωμένoς OCΠό ILLOCV uπερφUσLΚ� 8όvocμ1j, επεL8� 1j 
όρocCT1j τoc XP(VeL ως uλLΚά., ιiλλOL 8ε πvειιμocτoc, επεL8� 8εν OCLaeιX
VOVΤOCL νoc OCVΤLστέκόVΤOCL στoc 8ά.κτuλά. τους. 'EΤOL, 1j κυρΙως CT1jILOC
σ(oc του πνεόμocτοι; στην XOLY� γλώσσoc eEVOCL ε(τε ΈVoc λεπτ6, ρεu
στό XOCL ocόρocτο σώμoc ε(τε ΈVoc φά.ντocσμoc � άλλο εΙ8ωλο � πλά.σμoc 
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'της φatιιτatσ(atς. Όσο ytat μετatφορtκές σ'Υ)μatσΕες, υπιΧρχουιι πολλές, 
3t6τt κιΧποτε εκλatμβιΧιιετatt ως πρ08tιΧθεσ'Υ) � κλΕσ'Υ) του ιιου, 6πως 
6τatν ytat 'την πρ08tιΧθεσ'Υ) lIat ελέγχουμε "at λεγ6μεvat των ιΧλλων 
Jjμε «πιιεuμat atιιτtλογΕatς», ytat 'την πρ08tιΧθεσ'Υ) προς "at βρώμtκat 
πριΧγμatτat «βρωμερ6 πιιεuμat» , προς Τ1)ν 3tatστροφ� «8tεστρatμμέ-
110 πνεόμat», προς 'την βλοσυρ6'τητat «βatρuθuμο πιιεuμat» xatt προς 
'την θεοσέβεtat xatt 'την UΠ1JpeaEat του Θεοό «Πιιεuμat Θεοό» . Mept
κές φορές το Jjμε xatt ytat xιXTCOtat εξatιρετtκ� tκatιιό'τητat � ΈVat ataU
ν�θtστο πιΧθος � atσθέιιεtat του liou, 6πως 6τatν 1) μεγιΧλ1) aoιpEat xat
λε(τatt «Πιιεuμat σοφΕatς» xatt ytat τους TCatpιXΙPPOllec; λέγετatt 6τt κatτέ
ΧΟιιτatt atTC6 ΈVat πιιεUμat. 

ΠουθειιιΧ atλλοu 8ε βρΕσκω xιXTCOtat ιΧλλ1) σ'Υ)μatσΕat του πιιεuμat
τος xt 6που κatμtιΧ atTC6 "tc; σ'Υ)μatσΕες τοότες 8εll μπορε( vat κatλuψεt 
το 1161)μat 'της Jjξ1)ς atυτης σ'τη rpatιp�, τ6τε το χωρΕο uπερβat(ιιεt 
τις 8uιιιΧμεtς 'της atιιθρώΠΙIl1)ς 1161)σ'Υ)ς, οπ6τε 1) πΕσ'τη μatς στat 6aat 
Jjε;ι 8εv οφεΕλετatι σ'τηll ιXπoψ� μatς, atλλιX σ'τηll UTCatxO� μatς, 6πως 
σε όλat "at χωρΕat, 6που Jjγετatt 6τι ο Θε6ς e(lIatL πιιεuμat � 6που μι; 
το « Πιιε:Uμat του Θεοό» ιιοε(τatι ο Ε8ιος ο Θεός. Δι6τι 1) φόσ'Υ) του 
Θεοό eEllatL atκatτatν61)'τη, 81)λat8� 8εv κatτatλatβatΕιιουμε τι e(lIatt, atλλιΧ 
μόιιο 6τι e(lIatt' xatL ytat τοll λόγον atUτ6 "at κat'τηγορ�μatτat που του 
atπ03Ε80υμε 8εv atιιatφέροιιτatι στο τι eEllatL, οότε εκφριΧζουll 'τη γνώ
μ1) μatς YLat 'τη φόσ'Υ) του, atλλιΧ 8εΕχιιουll 'την επιθuμ(at μatς νot τοll .τι
μοόμε με 01l6μatτat, που εμε(ς οι Ε8ιοι θεωροόμε ως "at TCJjOIl τιμ1)
τικιΧ. 

Γένεσις, Α, 2: «Katl πιιευμat Θεοί) �πεφέρετo ΙπιΧιιω του G3at
τος» . Ε8ώ, ειΧιι με το «Πιιεuμat του Θεοό» IΙΟε(τatι ο (8ιος ο Θε6ς, 
τότε otπ08Ε8ετatt Κ(IΙ1)σ'Υ) στον Θε6 xatL, συιιεπώς, θέσ'Υ), ι8ι6'τητες 
που e(lIatL κatτatllΟ1)τές μ6110 σε 6,τι otφοριΧ σώμatτat xatt 6χι ιΧυλες ou
σΕες' έτσι το χωρΕο υπερβat(ιιει 't'1)1I ν61)� μatς, atιpOU atuτη 8εll μπο
ρεΕ lΙot συλλιΧβει 'τηll ΈVlloLat 'της Κ(IΙ1)σ'Υ)ς χωρ(ς atλλat� θέσ'Υ)ς Τι χωρ(ς 
8ιιΧστatσ'Υ)' atλλιX oτι8�πoτε 8ιatθέτει 8ιιΧστatση e(lIatL σώμat. Το 1161)
μat, όμως, τωll Jjξεων atuτών γΕιιετatι κatλuτερat atντιλ1)πτ6 atπό ΈVat 
ΠatΡatπλ�σιο χωρΕο (Γένεσις, Η', 1), όπου atιιιχφέρετιχt 6τι 6τιχν 1) γ-η 
ε(χε κatλυφθε( atTC6 ό8ΙΧτιχ, 6πως στηll otρΧ�, ο Θε6ς, σκοπεόοιιτιχς 
lIat "at χatμ1)λώσει xatt vat otπoκatλόψει τηll ξ1)ΡιΧ, ΧΡ1)σιμΟΠΟ(1)σε TCat-
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ρόμΟLες λέξεLς: «κιχΙ έπfιγιxγεν δ Θεος πνεσμιχ έπΙ την γ�ν κιχΙ έκό
πιχσε το δ8ωρ». Στο σΎjμεΙO ιχυτό ως πνεόμιχ νοεΙΤΙΧL ένιχς ιίνεμος, 
81)λιx8� ΙΧέριχς � πνεόμιχ ΚLνοόμενο, το οποΙο, όπως XΙXL στο ΠΡΟ1)
γοόμενο χωρΙο, θιχ μποροόσε νιχ ονομιχσθεΙ το πνεόμιχ του Θεοό, 
επεL8� �τιxν έργο του Θεοό. 

Γέ1ιεσις, ΜΑ', 38: ο ΦιχρΙΧώ ονομιίζεL Τ1) σοφΙιχ του Iω�φ 
«πνεόμιχ του Θεοό». ΔLόη, ότιχν ο Iω�φ εΙχε σuμβοuλεόσεL το 
ΦιχρΙΧώ νιχ ψιίξεL νιχ βρεL ένιχ σοφό XΙXL φρόνφο ιίν8ριχ XΙXL νιχ τον ορι
σεL κυβεpν�Τ1) της ΑLγUπτοu, ιχυτός του ιχπιίντησε με ιχυτιί τιχ λό
YLΙX: «μ� ευp�σoμεν &νθρωπον ΤΟLοuτον, 8ς lxeL πνεσμιχ Θεοσ έν 
ιxυτίj) ;». KΙXL Έξοδος, ΚΗ" 3 :  «κιχΙ συ λ&.λφον» (εΙπεν ο Θεός) 
«πocσL τοΤς σοφοΤς τη 8LΙXVOLqι, o{)c; ένέπλ1)σιχ πνεόμιχτος σοφΙιχι; ΚΙΧ! 
ιxΙσθ�σεωι; ΚΙΧ! ΠΟL�σοuσL την στoλ�ν τ�ν ά,γΙιχν • Αιχρων εΙι; το όί
YLOV, έν η LεριχτεόσεL μΟL». Ε8ώ 1) εξιχφεΤLΚ� νό1)σΎj, ιχκόμ1) XΙXL YLΙX 
την κιxτιxσκευ� εν8υμιίτων, επεL8� eLVΙXL χιίΡLσμιχ του Θεοό, ιχπο
κιχλεΙΤΙΧL πνεόμιχ του Θεοό. Το Ι8ιο βλέπουμε XΙXL πιίλL στην ' Εξο
δο, ΛΑ', 3, 4, 5, 6, XΙXL ΑΕ', 31, XΙXL στον Ησαία, ΙΑ" 2 XΙXL 3, όπου, 
μLλώντιχς ο πρoφ�τηι; YLΙX το ΜεσσΙιχ, λέεL: «ΚΙΧ! ιΧνΙΧΠΙΧόσεΤΙΧL έπ' 
ιχίιτον πνεσμιχ τοσ Θεοσ, πνεσμιχ σοφΙιχι; κιχΙ σuνέσεως, πνεσμιχ βου
λ�ς ΚΙΧ! Ισχόος, πνεσμιχ γνώσεως ΚΙΧ! ευσεβεΙΙΧς" έμπλ�σεL ιχίιτον 
πνεσμιχ φόβου Θεοσ». Προφιχνώι; ε8ώ 8εν uπονοούνΤΙΧL 8LtfrpOPΙX 
πνεόμιχτιχ, ιχΜιί εξιχφεΤLΚιί χιχρΙσμιχτιχ που θιχ του i8Lve ο Θεός. 

Στο βLβλΙο των Κριτών ένιχς εξιχφεηκόι; ζ�λoς XΙXL θιίρροι; κιχ
τιί την uπεριίσπLσΎj του λιχοό του Θεού ιχποκιχλεΙΤΙΧL «πνεόμιχ του 
Θεοό»· όπως ότιχν ιχυτό πιχριχκΙν1)σε τον ΓοθονL�λ, τον Γε8εών, τον 
Ιεφθιίε XΙXL τον Σιχμψών νιχ ΙΧΠΟΤLνιίξοuν το ζυγό Τ1)ς 80υλεΙιχς, Κρι
τα' Γ', 10· ΣΤ', 34· ΙΑ', 29· ΙΓ', 25· ΙΔ" 6 XΙXL 19. KΙXL σχεΤLΚιί 
με τον Σιχούλ, ότιχν έμΙΧθε τιχ νέιχ Τ1)ζ θρΙΧσότητιχι; των ΑμμιχνLτών 
ιχπένιχνΤL στους ιίν8ρει; του ΙιχβΙι; ΓΙΧλιχιί8, λέγονΤΙΧL τιχ εξ�ι; (Βασι
λειών Α', ΙΑ', 6) : «ΚΙΧ! έφ�λιxτo πνεσμιχ ΚυρΙου έπΙ Σιχοόλ, ώς �κoυ
σε τιΧ ρ�μιxτιx τιχστιχ, ΚΙΧ! έθυμώθ1) έπ' ΙΧίιτουι; όργη ιχίιτοσ σφό8ριχ». 
Ε8ώ 8εν eLVΙXL ΠLθιχνό νιχ uπονοεΙΤΙΧL ένιχ πνεόμιχ, ιχλλά. ένιχι; εξιχφε
ΤLκός ζ�λoς νιχ ημωΡ1)θεΙ 1) σκλ1)ρόΤ1)ΤΙΧ των ΑμμιχνLτών. Πιχρο
μοΙως, το πνεόμιχ του Θεού, που κιχτηλθε επΙ του Σιχοόλ, ότιχν εκεΙ
νος βΡLσκότιχν μετιχξύ των προφψών που 8όξιχζιχν τον Θεό με ό-
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(Lνout; κα.� μοuσ�κ� (Βασιλειών ΑΙ , ΙΘ/, 23), πρέπε� να. eνν01jeEL όχι 
ωι; πνεόμα., α.λλιΥ. ωι; ένα.ι; α.προσ8όκψοι; κα.ι α.ιφνΙ8�0ι; ζ�λoι; να. 
σuμμετιΧσχει κι α.uτόι; στην θεoσέβε�ιX τοuι;. 

Ο Ψεu8oπρoφ�τηι; Σε8εκΙα.ι; εΙπε στο M�χα.Ια. (Βασιλειών Γ', 
ΚΒ/, 24) : « ποΤον πνεσμα. KUPLOU το λα.λ1jσα.ν έν σοΙ ;» κα.� 8εν εν
νοοόσε κιΧποιο πνεuμoc' 8�ότι ο Μιχα.Ια.ι; α.να.κοΙνωσε ενώπιον των 
βα.σ�λέων τοu Iσρα.�λ κα.� τηι; Iou8IXLIXt; το γεγονόι; Τ1jΙ; (LιXl1jt; μετιΧ 
α.πό όρα.μα. κα.ι όχι α.φοό τοu μLλ1jσε κιΧποιο πνεόμα.. 

Κα.τιΧ τον ι8�oν τρόπο κα.ι στα. βιβλΙα. των προφ1jτών φα.Ινετα. 
ότι, ενώ μ�λoόσα.ν με Τ1jν βo�θεια. τοu πνεόμα.τοι; τοu Θεοό, 81jλα.8� 

� Ι Ι Ι Ι Ι μ.έλ με το ιοια.ιτερο χα.ρισμα. τηι; προφ1jτεια.ι;, ωστοσο 1j γνωσ1j τοu -
λοντοι; 8εν οφειλότα.ν σε κιΧποιο πνεόμα. ποu u�pxe μέσα. τοuι;, α.λ
λιί σε κιΧποιο uπερφuσικό όνεφο � όρα.μα.. 

Στο βιβλΙο Τ1jΙ; Γενέσεως (Β/ , 7) λέγετα.L όΤL «κα.ι btλα.σεν δ 
Θεοι; τον &νθρωπον, χοσν &'πο τ1jι; γ1jι;, κα.ι ένεφόσ1jσεν εΙι; το πρό
σωπον α.ίιτοσ» (spiraculum vitae) «πνοην ζω1jι; κα.ι έγένετο δ &'1-
θρωποι; εΙι; ψuχην ζωσα.ν». Ε8ώ 1j πνo� ζω�ι;, ποu εμφόσ1jσε ο 
Θεόι;, 8ε σ1jμα.Ινε� τΙποτε περισσότερο α.πό το όΤL ο Θεόι; τοu έ8ωσε 
ζω�' κα.ι _στο χωρΙο (Ιώβ, ΚΖ/, 3) «� μην �τι τ1jι; mo1jt; (Lou ένοό
σ1jΙ;, πνεσμα. 8ε θεΤον το περιόν μοι έν ρ ινΙ» 8ε σ1jILIXLνeL τΙποτε πε
ΡLσσότερο α.πό «όσο ζω» . Πα.ρομοΙωι; κα.ι στο χωρΙο τοu Ιεζεκιήλ 
(ΑΙ, 20) το «πνεσμα. ζω1jι; έν τοΤι; τροχοΤι;» εΙνα.ι α.ντΙστo�χo τοu o� 
τροχοΙ �σα.ν ζωντα.νοι.  Κα.ι το χωρΙο (Ιεζεκιήλ, Β/, 2) «�λθεν έπ' 
έμε πνεσμα. κα.Ι &'νέλα.βέ με κα.Ι έξΊjρέ με κα.Ι �στησέ με έπΙ τοuι; πό-
8α.ι; (LOU» σ1jILIXLveL α.νέκτησα. τη ζωτικ� (Lou 8uVΙXIL1j, κα.ι όχι ότι κιΧ
ποιο πνεόμα. � ιΧuλ1j οuσLα. ει�λθε στο σώμα. τοu κα.ι το κα.τέλα.βε. 

Στο ΙΑ' κεφιΧλα.ιο των Αριθμών, ε8ιΧφιο 17, λέγει ο Θεόι;: «&'φε
λω &'πο τοσ πνεόμα.τοι; τοσ έπΙ σοΙ κα.Ι έπιθ�σω έπ' α.ίιτοόι;, κα.Ι σuνα.ν
τιλ�Ψoντα.� μετιΧ σοσ την δρμην τοσ λα.οσ» , έννοώντα.ι; επΙ των εβ80-
μ�κoντα. πρεσβuτέρων. Στη σuνέχεια. λέγετα.ι ότι, επει8� 8όο α.πό τοuι; 
εβ80μ�κoντα. προφ�τεuσα.ν στον κα.τα.uλισμό, μερικοΙ πα.ρα.πονέθ1j
κα.ν κα.L ο Ι1jσοuι; τοu Nιxu� ζ�Τ1jσε α.πό τον Μωu� να. τοuι; α.πα.γο
ρεόσει να. προφ1jτεόοuν, πριΧγμα. ποu ο Μωu�ι; 8εν έκα.με. Απ' α.uτό 
φα.Ινετα.ι ότι ο Ι1jσοuι; τοu Nιxu� 8ε γνώΡLζε ότι τοuι; εΙχε 80θεΙ εξοu
σιo8ότησ1j να. ενεργ�σοuν έτσL' ώστε προφ�τεuα.ν σόμφωνα. με τη 
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σκέψl] του Mωυσf), 81]λoc8� 8�ocμ.έσoυ ενόι;; mιευμocτoι;; � μ�ocι;; εξου
σΙocι;; υπocγόμενl]Ι;; στη 8�κ� του. 

Με Τl]ν Ι8�oc έννo�oc 8Locβιiζοuμε (Δευτερονόμιον, ΛΔΊ 9) όΤL 
«κocΙ Ίl]σοίίι;; υΙοι;; Nocυ� bJεπλ�σθl] πνεόμocτοι;; συνέσεωι;;, έπέθl]κε 
γιΧρ Mωυ�ι;; τιΧι;; χε!ρocι;; ocύτοίί έπ' ocυτόν». Koc� ocυτό επεL8� εΙχε 
oρ�σθεΙ ocπό τον Mωυσf) νoc auvextaeL το έργο που ο Ι8�0ι;; εΙχε ocρχΙ
σε�, 81]λιx8� τη μετιxφoριi του λιχου του Θεου στη γl] τηι;; επocγγελΙocι;;, 
ocλλά. εξΙΧLΤΙOCΙ;; του θιχνά.του 8εν μπόρεσε νιχ φέρεL ELC;; πέρocι;;. 

Με την t8LOC έννΟLΙΧ λέyeΤOCL (Προς ΡωμαΙους, ΗΊ 9) : «εΙ 8έ ΤLC;; 
mιείίμιx XPLaτOU ούκ �xeL, οδτοι;; ούκ έστΙν ocύτοίί» , χωρΙι;; νoc εννο
ε(τoc� το t8LO το mιευμoc του Xρ�στoυ, ιxλλιi υπoτoc� στη 8�8ocσκoc
λΙιχ του. ΕΠ(σ1)Ι;; στο χωρΙο (Ιωάννου Α', Δ', 2) « έν τοότφ γLνώσκε
τε το πνείίμoc τοίί Θεοίί' πocν mιείίμoc, 8 δμολογε! Ίl]σοίί ΧΡLστον έν 
σocρκΙ έλYJλuθότoc, έκ τοίί Θεοίί έστL» , VOE!ΤOCL το πνευμιχ του εΙλLΚΡL
νοόι;; ΧΡLστLιχνLσμοu � YJ υπoτιx� στον βιχσLκό εκεΙνο όρο 'rYJC;; XPL
στLιχν�κ�ι;; πΙστεωι;;, όΤL ο IYJaouc;; e(VOCL ο ΧΡLστός ocλλά. ocυτό 8εν 
μπορεΙ νoc ερμYJνεuθεΙ ωι;; πνευμoc. 

Toc MYLOC (Κατά Λουκάν, Δ', 1 ) :  «'IYJaouc;; 8ε πλ�ρYJΙ;; Πνεόμoc
τοι;; <Αγ(οl») (ocντΙστΟLΧOC λέγεΤΙΧL στιχ Κατά Ματθαloν, ΔΊ 1 ,  XΙXL 
Κατά Μάρκον, ΙΊ 12:  Πνεόμocτοι;; <ΑγΙου) μπορούν εΠ(σ1)Ι;; νoc κoc
τocνΟYJθοuν ωι;; ζ�λoι;; YLOC την εκτέλεσ1) του έργου, YLOC το οποΙο στά.λ
θYJκε ocπό τον πocτέρoc Θεό. Εά.ν όμωι;; ερμYJνεuθοuν ωι;; πνεόμoc, τότε 
θoc σ1)μocΙνουν όΤL ο t8LOC;; ο Θεόι;; -8Lότ� ο Σωτηρocι;; μocι;; �τrx.ν Θεόι;;
�τocν πλ�ρYJΙ;; Θεου, πριΧγμιχ το οπο(ο ε(νoc� εντελώι;; εσφocλμένo XΙXL 
ά.νεu νo�μocτoι;;. Δεν εξετά.ζω πώι;; φθά.σιχμε νoc μετocφρά.ζουμε στιχ 
ιχγγλLΚά. τoc πνευμιχτιχ [spirits] ωι;; φocντά.σμιχτoc [ghosts], που 8ε 
σ1)μιχ(νεL τ(ποτε, οότε στον ουριχνό οότε επ( τηι;; YYJΙ;;, πocρά. μόνο 
τουι;; φocντιχστLΚΟUΙ;; κιχτοΙκουι;; του ocνθρώΠLνοu νου. Λέγω όμωι;; του
το' 6ΤL YJ λέξΥ) πνευμιχ στο κεΙμενο 8εν σ1)μocΙνεL κιχθ6λου ιχυτό, ocλ
Μ uπ08YJλώνεL εΙτε μLΙΧ πρocγμιxτ�κ� ουσΙιχ εΙτε, μετocφoρ�κά., κά.
πo�oc εξΙΧLpε:τLΚ� �κιxν6τητoc � υφ� του νου � �oυ σώμocτοι;;. 

OL μocθYJ't'έι;; του ΧΡLστοu, βλέποντιΧι;; τον νoc περπocτά. πιχνω 
στη θά.λιχσσoc (Κατά ΜατθαΙον, ΙΔ" 26, κoc� Κατά Μάρκον, ΣΤ', 
49), υπέθεσocν 6τ� �τocν mιευμιx, εννοώντocι;; ένoc ocέPLVO σώμoc κιx� 
όχ, ένoc φά.ντocσμιχ. Δ�6τ� λέγετoc� 6ΤL 6λΟL τον εΙ8ocν, πρά.Υμoc που 
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8εν μ,πορεΙ να. σχετΙζετα.� μ,ε VΟ1jτ�κές πα.ρα.�σθ�σε�ς (o� οποΙες 8εν 
εμ,φα.νΙζoντα.� τα.υτόχρονα. σε πολλοός, όπως βλέπoντα.� τα. oρα.τιi 
σώμ,α.τα., otλλιί σε ένα. μ,όνο ιίτομ,ο, λόγω της 8�α.φoριίς των φα.ντα.
σ�ών), πα.ριί μ,όνο μ,ε σώμ,α.τα.. Πα.ρομ,οΙως κα.� σΤ1jV περΙπτωσ1) όπου 
o� Ι8�o� o� α.πόστoλo� τον εξέλα.βα.ν ως πνεόμ,α. (Κατά Λουκάν, ΚΔ', 
37). Έτσ� κα.� ότα.ν ο 'Aγ�oς Πέτρος σώθ1jκε α.πό τη φυλα.κ� (Πρά
ξεις των Αποστόλων, ΙΒ" 15), τοότο cprXv1jxe α.πΙστευτο. Ότα.ν ό
μ,ως 1j υΠ1Jρέτρ�α. εΙπε ότ� βρ�σκότα.ν στην πόρτα., 8�λωσα.ν ότ� �
τα.ν ο ιίγγελός του, εννοώντ'α.ς α.σφα.λώς μ,�α. υλ�κ� ουσΙα.· ε�8rίλλως 
θα. πρέπε� να. ποόμ,ε ότ� o� (8�o� o� α.πόστoλo� σuμ,φωνoόσα.ν μ,ε 't1jV 
κo�ν� ιίΠΟψ1j, τόσο των Ιου8α.(ων όσο κα.� των Eθν�κών, ότ� τέτo�ες 
οπτα.σΙες 8εν �σα.ν φα.ντα.στ�κές α.λλιί πρα.γμ,α.τ�κές, κα.� ότ� ως τέ
τo�ες 8εv χρε�ιίζoντα.ν 't1jV α.vθρώΠ�V1j φα.ντα.σ(α. γ�α. να. υπιίρχουν. 
T�ς οπτα.σΙες α.υτές o� Ioυ8α.Ιo� τ�ς ονόμ,α.ζιχν πvεόμ,α.τιx κα.� α.ΥΥέ
λους, κα.λοός � κα.κοόι;, ενώ o� Έλλ1jvες τ�ς ονόμ,α.ζιχν 8α.(μ,ονες. 0-
ρ�σμ,ένες τέτo�ες οπτα.σ(ες μ,πορεΙ να. ε(νιx� πρα.γμ,ιxτ�κές κα.� v' ιχπο
τελοόν ουσ(ες, 81jλo otέρ�να. σώμ,α.τα., τα. οποΙα. ο Θεός μ,πορεΙ να. πλιί
σε� μ,ε την Ι8�α. �σχό, μ,ε την οπο(α. έπλα.σε όλα. τα. πριίγμ,α.τα., κα.� να. 
τα. ΧΡ1jσ�μ,οπο��σε� ως πρέσβε�ς κα.� α.yyελ�ιxφόρoυς (81jλα.8� α.γγέ
λους), γ�α. να. 81jλώσε� τη θέλ1j� του κα.� να. την εκτελέσε�, ότα.ν 
επ�θυμ,ε(, μ,ε εξα.φετ'LΚό κα.� υπερφυσ�κό τρόπο. Ότ'α.ν όμ,ως τα. έχε� 
πλέον πλιίσε�, ε(να.� ουσΙες, έχουν 8�α.στ'ιίσε�ς, κα.τα.λα.μ,βιίνουν χώρο 
κσt� μ,ποροόν να. μ,ετα.Κ�V1jθοόv α.πό τόπο σε τόπο, πριίγμ,α. που προ
σ�8�ιίζε� σε σώμ,α.τα.. Kα.� επομ,ένως 8εν ε(να.� ιίυλα. φα.ντιίσμ,α.τot, 
81jλα.8� φα.ντιίσμ,α.τα. που 8εν υπιίρχουν πουθενιί � που 8εv εΙνα.� τ(
ποτα.. Ειίν όμ,ως ο χα.ρα.κτηρ�σμ,ός (ωλ�κrί» εκλ1jφθε( με τ'ον π�o κo�νό 
τρόπο, 81jλ. nPOXELμ.έvOU YLot ουσ(ες otVΤLλ1jπτές μ,ε TLt; εξωτεΡLκές 
μ,α.ς α.Lσθ�σεLς, τότε 1j ιίuλ1j ουσΙα. 8εν eEVotL xrfTL φα.vτα.στ'Lκό, α.λλιί 
πρα.γμ,α.ΤLκό, 81jλα.8� μ,Lα. λεπτη, α.όρα.τη ουσΙα., μ,ε 8Lα.στιίσεLς E8Let; 
όπως των ΠLΟ χοvτροφΤLα.γμ,έvωv σωμ,ιίτων. 

Με το όνομ,α. ιίγγελος χα.ρα.κτηρΙζετα.L, γεν�κιί, ΈVα.ς ocyyEλLot
φόρος, xotL σuχνότα.τα. ένα.ς ocyyEλLotcpbPOI; του Θεοό· xotL ως α.γγε
λLα.φόρος τ'ου Θεοό χα.ρα.κτηρΙζετα.L ΟΤL8�ποτε μ,ιχς γvωστΟΠΟLε( την 
εξιχφετLΚ� πιχρουσΙα. εκεΙνου, την εξιχφεΤLΚ� 81jλιχ8� εκ8�λωσ1) 
της LσxIJOI; του, L8Ιως μ,έσα. ιχπό ένα. όνεφο � όριχμ,ιχ. 
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Δεv UTCιtPXEL τίποτε σης Γρlχφές σχεΤLΚιt με τη 8'Y)ILLOUPYLIX 
lχγγέλων. ΣυχνιΧ επlχvlΧλlχμβιΧvεΤIΧL όΤL eLVIXL πvεόμlXτlX. Aλλιt με Τ'Υ)ν 
ονομlχσΙIΧ πνεόμιχτιχ χlχρlχκτηρίζΟVΤIΧL, τόσο σΤLς Γρlχφές όσο XIXL 
στην XOLV� γλώσσιχ των ΕβρlΧΙων XIXL των ΕθVLκώv, τιχ λεπτoφυ� 
σώμocτlX, όπως ο σtέρlXς, ΤΙΧ ζωΤLΚιΧ XIXL ζωLΚιΧ πνεόμιχτιχ των ζων
τιχνών πλlχσμιΧτων" εΠΙσ'Υ)ς, (LePLxit; φορές, OL εLκόvες που σΧ'Υ)μlχτΙ
ζΟVΤIΧL μέσlχ στη φlχντlχσΙIχ σε όνεφιχ XIXL οριΧμlχτlχ, XIXL που 8εν eLVIXL 
πρlχγμlΧΤLκές ουσΙες οότε 8LIXPXOUV πεΡLσσότερο ιχπό το όνεφο � το 
6ρlχμlχ, στο οποΙο TCIXPOUCJLιXcrΠIXIXV. OL οπτlχσΙες lχυτές 8εν eLVIXL 
πρlχγμlΧΤLκές ουσίες, ιχλλιί ΣUVΤUlLIXXιX γενν�μlXτlX του vou, εντοό
ΤΟLς, 6τιχν ο Θεός ης 8'Y)ILLOUpyeL UTCEptpUCJLXOC, YLIX νιχ γvωσΤΟΠΟL�
σουν τη θέλ'Y)� του, ορθώς οvομιίζΟVΤIΧL lχγγελLlχφόΡΟL του Θεοό, 
8'Υ)λ. ιίγγελοΙ του. 

Όπως OL ΕθVLΚΟ( θεωροόσιχν ΚΟLvώς ΤLς φιχντιχσ(ες του νου ως 
πριίγμιχτιχ που όντως υ�ρχlXν έξω ιχπό τους L8LOUt; XL ιχνεξιίρτητιχ 
ιχπό Τ'Υ) φlχντlχσΙIχ τους, XIXL πιίνω σ' ιχυτη τη βιίσ'Υ) 8Lιχμόρφωσιχv ΤLς 
ιχπόψεLς τους περί κlΧλών XIXL κιχκών 8lΧLμόvωv, OL OTCOLOL, ETCEL8� 
φlX(νOVΤlXν νιχ υπιtΡΧOυν πριχγμιχηκιί, OνOμιtστηκlXν ουσίες XIXL τοό
τες TCιtλL, επει8� 8εν �σlXν IΧLσθ'Υ)τές με την ιxφ�, ουσίες ιtυλες - έτσL 
XIXL OL ΕβρlΧίΟL, στην L8LIX βιίσ'Υ) XIXL χωρίς νιχ UTCιXPXEL στην llΙXΛIXLOC 
ΔLιχθ�κ'Υ) κιίΤL που νιχ τους uποχρεώvεL νιχ 8εχθοόν την ερμ'Υ)νεΙIχ lXu
τη, �σlXν YEVLXιX της γνώμ'Υ)ς (με εξlχΙρεσ'Υ) Τ'Υ)ν IχΙρεσ'Υ) των Σ1χ880υ
κιχ(ων), 6τ, OL οπτlχσΙες, που OPLCJΜΈVet; φορές ο Θεός 8'Y)ILLOUPYOUcre 
στη φlχντlχσΙIχ των ιχνθρώπων YLIX Τ'Υ) 8LX� του εξυΠ'Υ)ρέτησ'Υ) XIXL YLIX 
το λόγο ιχυτό ονόμιχζε lχγγέλους του, 8εν �σlXν ουσίες εξιχρτώμενες 
lχπ6 τη φlχντlχσΙIχ, lXλλιt μόVLμlχ πλιtσμlXτlX του Θεοό. Από lχυτές 
όσες θεωρουσιχν ΚlΧλές ης ονόμιχσιχν lχγγέλους του Θεου XIXL όσες 
θεωρουσιχν εΠLβλlΧβείς ης ονόμιχζιχν κιχκους lχγγέλους � κιχκά. πvεό
μιχτιχ, όπως το ΠVΕUμlX του Π υθωνιχ XIXL τlΧ πνεόμιχτιχ των πιχριχφρό
νων, των τρελών XIXL των εΠLλ'Υ)ΠΤLκώv· 8LόΤL θεωροόσιχν 8IXLILOVL
σΜΈVoυς όσους έπιχσχιχν ιχπό τέΤΟLες lχσθέvεLες. 

Ειίν όμως εξετιίσουμε τlχ χωρ(ιχ της ΠlΧλlΧLά.ς ΔLlχθ�Κ'Υ)ς, όπου 
γ(vεΤΙΧL μνε(ιχ των lχγγέλων, θιχ βροόμε όΤL στιχ πεΡLσσότερlχ ιχπό ιxu
τιt 'Υ) λέξ'Υ) ιίγγελος 8εν uπο8'Υ)λώvεL πιχρά. xιXTCOLIX εLκόvlχ, που 8'Y)ILLOUP
γε(τιχι με τρόπο uπερφUσLκό στη φιχντιχσ(ιχ, YLIX νιχ φlχvερώσεL την 
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ποφοuσίιχ 'rOU Θεοό στην τέλεσΥ) κιΧΠΟLΟU uπερφuσLκοό έργοu . Επο
μένως XΙXL στΙΧ uπόλΟLΠΙΧ χωρίΙΧ, όποu -η φόσ-η τοuς 8εν ιχνιχφέρεΤΙΧL 
ρ-ητώς, -η λέξ-η ιχuτη πρέπεL νιχ κιχτιχνο-ηθεί κιχτιΧ τον t8LO τρόπο. 

ΔLόη στ-η Γένεση, ΙΣΤ', 8LΙΧβά:ζοuμε όη -η t8LΙX οπτιχσίιχ ονο
μιΧζεΤΙΧL όΧL μόνον ιΧγΥελος, ΙΧλλιί Θεός. Εκεί , το ον ποu στο έβ80-
μο εΜφLΟ ονομιΧζεΤΙΧL ιΧγΥελος Kuptou, στο 8έκιχτο εΜφLΟ λέεL στ-ην 
'Αγιχρ. «πλ-ηθόνων, πλ-ηθuνω το σπέρμιχ aou, XΙXL oux cXΡLθμ-ηθήσε
'rΙXL υπό το;; πλήθοuς», ομLλεί 8-ηλιχ8ή ως πρόσωπο -rou Θεοό. KΙXL 
ιχuτή -η οπτιχσίιχ 8εν ήτιχν ιχποκό-ημιχ φιχντιχσίιχς, ΙΧλλιΧ {LLΙX φωνή · 
έτσL ΠLστΟΠΟLείΤΙΧL όη «ιΧγγελος» uπ08-ηλώνεL τον t8LO τον Θεό, ο 
οποίος με uπερφuσLΚό τρόπο έκιχνε τ-ην 'Αγιχρ ν' ΙXXOuaEL {LLΙX φωνή 
ιχπό τον οuριχνό, ή μιΧλλον σ-ημΙΧίνεL {LLΙX uπερφuσLκή φωνή, ποu μιχρ
τuρεί την L8LΙΧίτερ-η πιχροuσίΙΧ -rou Θεοό εκεΙ Τότε γLιχτί νΙΧ μ-η θεω
ρ-ηθοόν εLκόνες ιχνθρώπων, σχ-ημιχησμένων με uπερφuσLκό τρόπο 
στ-η φιχντιχσίΙΧ, OL ιΧγγελΟL ποu πιχροuσLιΧστ-ηκιχν στον Λωτ XΙXL ονο
μά.ζονΤΙΧL ιΧνθρωΠΟL (Γένεσις, ΙΘ', 12), προς τοuς οποίοuς μιΧλLστιχ 
ο Λωτ ομίλ-ησε ως νιχ ήσιχν ένιχς -πιχρόλΟ ποu ήσιχν 8όο- XΙXL ως 
ιχuτός ο ένιχς νιχ ήτιχν ο Θεός (8LόΤL τιχ MYLΙX etVΙXL : «ε!πε 8& Λωτ 
προς ιχuτοός 8έομΙΧL XUPLE») , όπως προ-ηγοuμένως -η λέξ-η ιΧγΥελος 
σήμΙΧLνε μίΙΧ φωνή τ-ης φιχντιχσΙιχς ; Ότιχν ο ά:γγελος φώνιχξε στον 
Αβ " , l '  ριχιχμ ΙΧΠΟ τοuς οuριχνοuς νιχ σuγκριχτ-ησεL το xepL 'rOU XΙXL νιχ μ-η 
θuσLιΧσεL τον ΙσιχιΧκ (Γένεσις, ΚΒ', 11 ) ,  8εν uπ1ιρχε οπτιχσίιχ ΙΧλλιΧ 
μίΙΧ φωνή, -η οποίιχ ορθιί, πOCντως, ονομιίστ-ηκε ΙΧγΥελLιχφόρος -ή ιΧγ
γελος 'rOU Θεοό, 8LόΤL με uπερφuσLκό τρόπο 8ήλωσε το θέλ-ημιχ 'rOU 
Θεοό XΙXL έτσL μιχς γλLτώνεL ιχπό τον κόπο νιχ uποθέσοuμε κιίΠΟLΙΧ 
μόνψιχ φιχντιΧσμιχτιχ. OL ιίγγελΟL ποu εί8ε ο Ιιχκώβ στ-ην OUpιXVLΙX 
σκά.λΙΧ (Γένεσις, ΚΗ', 12) -ήσιχν ένιχ όριχμιχ στον όπνο -rou, OCριχ 
φιχντιχσίΙΧ μόνο XΙXL όνεφο. ΕπεL8-ή όμως 'ήσιχν uπερφuσLΚές, σΥ)μείΙΧ 
τ-ης L8LΙΧίτερ-ης πιχροuσίιχς -rou Θεοό, OL οπτιχσΙες ιχuτές 8εν ονομιΧ
ζονΤΙΧL εσφΙΧλμένιχ ιΧγγελΟL. Το t8LO σuμβΙΧίνεL XΙXL εκεί (Γένεσις, 
ΛΑ', 11 )  όποu ο lιΧκωβος λέγεL:  «κιχΙ ε!πέ {LOL 1J..γΥελος το;; Θεο;; 
κιχθ' GπνΟν». ΔLόΤL {LLΙX οπτιχσίΙΧ, ποu πιχροuσLιΧζεΤΙΧL σε κιίΠΟLον 
κιχτιΧ τ-η �LιXPXELΙX -rou όπνοu -rou, etVΙXL ιχuτό ποu όλΟL ονομιΧζοuν ό
νεφο, είτε ιχuτό το όνεφο etVΙXL φuσLκό είτε uπερφuσLκό. KΙXL ιχuτό, 
το οποΙο ο Ιιχκώβ ονόμιχσε τη σηγμή εκεΙν-η ιΧγγελο, -ήτιχν ο ί�Lος ο 
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Θεός 8�6τ� ο (8�0ι; ιίγγελοι; λέε� στο 8έκιχτο τρΙτο ε8rίφ�o : «έΥώ εtμL 
δ Θεοι; δ όφθεΙι; σo� έν τόπφ Θεοίί». 

ΕπΙσηι; (Έξοδος, ΙΔ', 19) ο ιίγγελοι; που βιί8ιζε εμπρόι; ιχπό 
το στριχτό του Iσριx�λ προι; την Ερυθρά. θιίλιχσσιχ κιχι μετά. �yε πΙ
σω του, εΙνιx� ο Ι8�0ι; ο Kόρ�oι;. Kιx� εμφιχνΙστηκε όχ� με τη μoρφ� 
ωριχΙου ιχν8ρόι;, ΙΧΛΛά. Τ1) μεν 1)μέριχ ωι; στηλΥι νέφουι;, τη 8ε νόχτιχ ωι; 
στηλ1) πυρός YJ στηλ1) ιχυτη �τιxν ο ιίγγελοι; κιx� 1) οπτιχσΙιχ που εΙχε 
υποσχεθεΙ ο Θεόι; στον Mωυ� ωι; 081)Υό του στριχτοό. Δ�ότ� λέγε
τιx� ότ� ιxυτ� 1) στηλ1) νέφουι; κιχτηλθε κιχι στιίθ1)κε στην πόρτιχ τηι; 
κ�βωτoό κιχι συνομΙλ1)σε με τον Mωυ�. 

Βλέπουμε ε8ώ νιχ ιxπoδΙδoντιx� σε ένιχ νέφοι; κΙν1)σ1) XΙXL oμ�
λΙΙΧ, που συν�θωι; ιxπoδΙ80vτιx� σε ΙΧΥΥέλουι;, δ�ότ� το νέφοι; ΧΡ1)σΙ
μευσε ωι; σ1)μεΙο Τ1)Ι; πιχρουσΙιχι; του Θεοό· XΙXL δεν �τιxν το νέφοι; 
ιχυτό λ�y6τερo ά.ryελoι; ιχπό ό,τ� εOCν εΙχε Τ1) μoρφ� ενόι; ιίντριχ � ενόι; 
πιx�8�oό ιχνεπιχνιίλ1)Πτηι; ωριx�ότητιxι; � εOCν εΙχε φτεριί, όπωι; σuν�
θωι; ιxπε�κoνΙζoντιx� ΥΙΙΧ νιχ δ�ιxπιx�διxyωyεΙτιx� εσφΙΧλμένιχ ο κοσμOC
Κ1)Ι;. Όμωι; εκεΙνο που τουι; Κιίνε� ΙΧΥΥέλουι; δεν εΙνιx� το σχ�μιx ΙΧΛΛά. 
YJ ΧΡ1)σ�μ6τητά. τουι;. Kιx� 1) ΧΡ1Jσιμότητά. τουι; ε(νιx� νιχ σημΙΧ8εό
σουν 't'1Jv πιχρουσ(ιχ του Θεοό σε υπερφυσικά. εyχεφ�μιxτιx, όπωι; ότιχν 
ο Mωυ�ι; (Έξοδος, ΛΓ', 14) θέλ1)σε νιχ σuνoδεόσε� ο Θεόι; τον 
κιχτιχυλLσμό, κιχθωι; εΙ χε κιίνει πOCντοτε προ τηι; κιxτιxσκεu�ι; του χρυ
σοό μόσχου, ο Θεόι; δεν ιχπιίνΤ1)σε θιχ υπOCΥω, οότε θιχ ιχποστεΙλω 
ιίΥΥελο στη θέσ1) μου, ΙΧλλOC «ιχυτοι; προπορεόσομιχ( σου». 

Θιχ έπιχφνε πολό χρόνο νιχ ιχνιχφέρω όλΙΧ τιχ σ1)μεΙιχ τηι; llιx
λΙΧLr1.ι; Δ�ιxθ�Κ1)Ι;, όπου ΙXΠΙXντιίΤΙX� το όνομιχ ιίγγελοι;. ΣυνOΠΤ�Κιί, 
λo�πόν, λέγω ότι δεν υΠιίρχε� κεΙμενο στο τμ�μιx εκεΙνο Τ1)Ι; llιx
λΙX�ιίΙ; Δ�ιxθ�Κ1)Ι;, που 1) Ayyλικιxνικ� Εκκλ1)σΙιχ θεωρεΙ κιxνoν�κ6, ιχπό 
το οποΙο νιχ μποροόμε νιχ συμπερOCνουμε ότι υΠιίρχε� � έχε� 81)μι
oυΡΎ1JθεΙ κocΤ� τ� μόνιμο, ονομιχζόμενο πνεόμιχ � ιίγγελοι;, που νιχ 
(1)ν έχε� ποσόΤ1)ΤΙΧ κιx� που νιχ (1)ν μπορεΙ νιχ διιχχωριστεΙ ν01)Τ�Κιί, 
81)λιχδ1) νιχ εξετιχστεΙ κιχτOC τμ�μιxτιx, έτσ� ώστε το ένιχ μέροι; νιχ εΙ
νιχι σε ένιχ σημεΙο κιx� το ιίλλο σε ιίλλο σημεΙο, κιx� που νιχ (1)ν εΙνιx� 
λ ό (θ ' " ' " , ) '0 'λ  υ �κ εωρωντιχι; ωι; σωμιχ o,τ� εινιχι κιχτι YJ κιχπου . μωι; σε ο ιχ 

τιχ χωρΙιχ ιχπό το νό1)μιχ πρoκόπτε� ότι ιίγγελοι; σ1)μιxΙνε� ιxγγελ�ιx
φόροι;, όπωι; ο Ιωιίνν1)Ι; ο Βιχπτιστηι; κιχλεΙτιχι OCΥΥελοι; 1) ο Xρ�στόι; 
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ο 'ΑΥΥελος της Δ�ιxθ�Κ1)ς κιx� όπως, κιχτ&; την (δ�ιx ιχνΙΧλογ(ιχ, μπο
ρουν εΠ(CΠJς νιχ ονομιχστουν ά,yyελo� 1) περ�στερά, κιx� o� πUρ�νες 
γλώσσες, κΙΧθώς �σιxν CΠJμ.ε(ιx της LδLιχ(τεΡ1)ς TCιxpoua(ιxr; τοΙ) Θεου. 
ΜολονόΤL στο ΔιχνL�λ βρΙσκοuμε δύο ονόμιχτιχ ΙΧΥΥέλων, ΓιχβΡL�λ 
XΙXL M�χιx�λ, ε(νιx� προφιχνές ιχπό το (δ�o το κε(μενο (Δανιήλ, ΙΒ', 
1) δΤL ως M�χιx�λ νοεΙΤΙΧL Ο ΧΡLστός --6XL ως ά,ΥΥελος ΙΧλλά, ως 1)
γεμδνιχς- KΙXL 6ΤL ο ΓιχβΡL�λ (όπως XΙXL πιχρόμΟLες οπτιχσ(ες, ποι) 

ΙΥ , ' ">. ">.  ' ' ) � , , εμφιχν "ονΤΙΧL στον UTCVO XΙXL ιχlV\ων Lερων προσωπων οεν 1)τιχν πιχριχ 
(JoLΙX uπερφuσLΚ� φιxντιxσΙωCΠJ, μέσω Τ1)ζ οπο(ιχς Ο ΔιχνL�λ νόμLσε, 
μέσιχ στο όνεφό 'tOU, όΤL, κΙΧθώς σuνομLλοuσιχν δύο OCYLOL, Ο ένΙΧζ εΙπε 
στον ά.λλο : ΓιχβΡL�λ, ιχς κά,νοuμε ιχuτό τον ά,νθρωπο νιχ κιχτιχνο�σεL 
το όριχμ&; 'tou. ΔLόΤL ο Θεός δεν χρεLά,ζετιχ� νιχ ξεχωρ(σεL 'tour; oupri
VLOUr; U7t1)ρέτες τοι) με ονόμιχτιχ, ποι) e(VΙXL χρ�σLμιχ μόνο σης συν
τομες μν�μες των θν1)τών. Οότε σΤ1)ν KιxLV� ΔLιχθ�Κ1) UTCripxeL κά,
TCOLO CΠJμε(o, ιχπό το οπο(ο νιχ μπορε( νιχ ιχποδεLχθε( όΤL OL ά,ΥΥελΟL 
e(VΙXL πλά.σμιχτιχ μόνLμ.ιx XΙXL σuγχρόνως ά,uλΙΧ, εκτός ιχπό 'tLr; πεΡLπτώ
aeLr; ποΙ) uποκιχθ�στοuν ιχνθρώποuς, 'tour; OTCo(our; ο Θεός έχεL κιχτιχ
στησε� πρέσβε�ς κιx� ΙΧΥΥελLιχφόροuς τοι) λόγοΙ) � των έργων 'tou. Το 
γεγονός ότ� εΙνιx� μόν�μo� μπορε( νιχ σuνιχχθε( ιχπό τιχ λόγ�ιx τοι) (δ�OI) 
ΤΟι) Σωτηριχ μιχς (Κατά Ματθαίον, ΚΕ', 41), ότ� θΙΧ εLπωθεΙ Τ1)ν 
τελεuτιχΙιχ 1)μέριχ στοuς κιχκους : «πορευεσθε &π' έμοϋ οΙ κιxτηριxμένo� 
εες το πσρ το ιxΙών�oν το ήτo�μιxσμΈVoν τίj> δLιχβόλφ κιχι το!ς &ΥΥέ
λo�ς ιχυτοσ». Στο χωρ(ο ιχuτό e(VΙXL πιxσ�φιxν�ς 1) μονLμόΤ1)ΤΙΧ των 
κιχκών ιχγγέλων (εκτός εά,ν θεωρ�σοuμε όΤL 1) ονομιχσΙιχ τοι) ΔLΙΧ
βόλοΙ) XΙXL των ιχγγέλων τοι) ιxνιxφέpετιx� στοuς εχθρους Τ1)ς Εκκλ1)
σΙιχς KΙXL Mour; βΟ1)θους ΤΟUζ), όμως έρχεΤΙΧL σε ιxντ(θεCΠJ με την ιχν
τΙλ1)ψ1) Τ1)ς (1) uλLκότητά,ς 'tOUr;" δLόΤL ΤΟ ΙΧLώνLΟ πup δεν e(VΙXL ΤLμω
ρΙιχ YLΙX ouaLer; ποι) δεν ΠΙΧθιχΙνοuν τΙποτε, όπως eLVΙXL όλΙΧ "ιχ ιχσώ
μιχτιχ πρά,γμιχτιχ. Επομένως δεν ιχποδεLκνuεΤΙΧL όΤL OL &;γγελΟL eLVΙXL 
ά,uλΟL. ΠιχρομοΙως XΙXL εκεΙ όποΙ) ο Αγ. πιχυλος λέγεL (Προς Κο
ρινθlοvς Α', ΣΤ', 3) : «ουκ o�διxτε l)ΤL &γγέλοuς ΚΡLνοuμεν ;» XΙXL 
(Καθολική Πέτρου Β', Β', 4) : «εΙ γOCρ ό Θεος &γγέλων OCμιχρτησά,ν
των ουκ έφεΙσιχτο, &λλα. σεφΟίς ζόφοΙ) τιχρτιχρώσιχς πιχρέδωκεν εΙς 
XPLaLV τηροuμένοuς», κΙΧθώς XΙXL (Επ. Καθολική Ιούδα, Α', 6) : «&γ
γέλοuς τε τοδς μη τηρΎjσιxvτιxς την έιχuτων &ρχ�ν, &λλOC &πολLπ6ν-
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τσι.ς το �8LOV οtΚYJτηΡLον εΕς κρΙσLν ILEΎιXλYJt; �μ.έρσι.ς 8εσμοΤς ιX"c8LOLt; 
ύπο ζ6φον τετηΡYJκεν», μολον6ΤL σι.πο8εLκνUεL ΤΥ) μονψ.6τYJΤιΧ. 'tYJt; 

εΛ. " β β " λ " Ε ' σι.ΎΎ LΚYJς φυσ'Υ)ς, EnL ε σι.LωνεL EnLσ'Y)t; 'tYJV U LΚΟτητσι. τους, 'TCL-
σ'Υ)ς στο χωρΙο (Κατά ΜατθαΙον, ΚΒ', 30) : «έν γσ:ρ τη ιΧνσι.στιΧ.σεL 
οuτε γσι.μοUσLν οuτε έκγσι.μΙζοντσι.L, ιΧλλ' ώς ocγγελΟL Θεου έν oupιxv<j) 
εtσL»' γLσι.τΙ στην σι.νά,στσι.σ'Υ) OL ιΧ.νθρωΠΟL θσι. eLvOtL IL6VLfJ.OL κσι.L 6XL 
ά,uλΟL' ά,ρσι. έτσL eLVOtL κσι.L OL ιΧ.γγελΟL, 

Ιπά,ρχουν κσι.L 8Lά,φοΡσι. ιΧ.λλσι. χωρΙσι., σι.π6 τσι. οποΙσι. μπορουν νσι. 
σι.ντλYJθοUν nιxp6ILOLOt σuμπεpά,σμσι.τσι.. ΌσΟL κσι.τσι.νοουν ΤΥ) σYJμσι.σΙσι. 
των λέξεων ουσΙσι. κσι.L ά,υλο -εφ6σον YJ λέξΥ) ά,υλο 8εν εκλσι.μβιίνετσι.L 
ως λεπτοφυές σώμσι., σι.λλιί ως μΥ) σώμσι.-, σι.νΤLλσι.μβιίνοντσι.L κσι.L την 
σι.ντΙφσι.σ'Υ) που σuνεπά,γετσι.L· έτσL, 6τσι.ν λέγεL κσι.νεΙς όΤL ένσι.ς ιίγγε
λος -ή ένσι. πνευμσι. eLVOtL ιίυλΥ) ουσΙσι., eLvOtL σσι.ν νσι. λέεL όΤL 8εν υπιίρ
χουν κσι.θ6λου ιΧ.γγελΟL -ή πνευμσι.τσι.. Ανσι.λογLζόμενος, λΟLπόν, ΤΥ) σYJ
μσι.σΙσι. της λέξYJς ιίγΥελος σΤYJν Πσι.λσι.Lιί ΔLσι.θ-ήκYJ, κσι.θώς κσι.L ΤΥ) φυ
σ'Υ) των ονεΙρων κσι.L ορσι.μιίτων, που με φuσLολογLκό τρ6πο έχουν OL 
, θ L... , Ψ '  , λ � , , σι.ν ρωΠΟL, tiΚoΛLVoι. προς 'tYJV σι.πο YJ, ΟΤL OL α.γγε OL οεν ELvOtL ΤLποτε 
ιίλλο σι.πό uπερφuσLκές οπτσι.σΙες της φσι.ντα.σΙσι.ς, που 8YJμLοuργοuν
-tOtL με εL8Lκό κσι.L εξσι.φεηκό τρόπο σι.πό τον Θε6, ώστε νσι. γνωστο
ΠΟLοUντσι.L YJ πσι.ρουσΙσι. κα.L OL εντολές του στην α.νθρωπότητσι. κσι.L, 
κυρΙως, στον λσι.6 του. Απ6 τα. πολuά,ΡLθμα., όμως, χωρΙα. σΤYJν KOtL
ν-ή ΔLσι.θ-ήκYJ κσι.L α.πό τιχ L8LΙX ΤΙΧ MYLΙX του Σωτηριχ μιχς, ΚΙΧL σι.π6 ιίλ
λΙΧ κεΙμενιχ, στιχ οποΙιχ 8εν uπά,ρχεL υποΨΙιχ πιχριχχιίριχξYJς των Γριχ
φών, έχω ΚΙΧΤΙΧλ-ήξεL με 'tYJV ιχ8υνιχμΥ) λογLκ-ή μου σΤYJν πιχρΙΧ80χ-ή 
κσι.L πεποιθYJσ'Υ), όΤL υπιίρχουν εΠΙσ'Υ)ς ΚΙΧL ά,γγεΛ.ΟL υπιχρκτοΙ ΚΙΧL μό
νLμΟL, Δεν μπορεΙ , όμως, νιχ τεκμYJΡLωθεΙ ιχπ6 ης Γρσι.φές το EnL
χε(ΡYJμιχ, που εμμέσως πιχροuσLά,ζοuν YLΙX νιχ ιχπο8ε(ξουν 'tYJV ιίυλΥ) 
υπ6στΙΧσ-ή τους' 8L6ΤL το νιχ ΠLστεuεL κιχνεΙς 6ΤL �εν υπιίρχουν στο 
χώρο, Lσο8uνσι.με( με το νιχ ΠLστεuεL 6ΤL 8εν υπιίρχουν πουθενιί, 8YJλ. 
6ΤL 8εν υπιίρχουν, 

Η σ'Υ)μιχσΙσι. της λέξYJς πνευμσι. εξσι.ρτιίτσι.L ιχπ6 τη σ'Υ)μιχσΙσι. της 
λέξYJς έμπνευσ'Υ), ΚL ιχυτη, εΙτε θιχ εκλYJφθε( ΚUΡLολεκηκώς -ΚΙΧL 
στην περΙπτωσ'Υ) σι.υτη �εν σ'Y)ILΙXLVEL ά.λλο σι.π6 'tYJV εμφuσYJσ'Υ) σ' ένιχν 
ά.νθρωπο κιίΠΟLΟU ιxpΙXLOU ΚΙΧL λεπτοφυους ΙΧέριχ -ή ιχνέμου, με τον 
(�LO τρόπο που γεμΙζεL κιχνεΙς με ιχέριχ fLLOt κuστYJ- ε(τε, -ειίν θεωρYJ-
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θεΕ όΤL τoc πvεuμocτoc eEVOCL ιΧuλoc XOCL uπιΧρχοuν μόνο στΎ) φocντocσΕoc, 
8εν σ1JμocΕνεL ιΧλλο ocπό Τ1jν εμφόσ1Jσ1J ενός φocντιΧσμocτος, πρά.γμoc 
εσφocλμένO XOCL oc8{ινocτο' 8LόΤL τoc φocντιΧσμocτoc 8εν uπιΧρχοuν, μόνο 
φocίνεΤOCL όΤL uπά.ρχοuν. Επομένως, 1j λέξ1j ΧΡ1jσLμΟΠΟLείΤOCL μ6νο 
μετocφΟΡLΚιΧ σΤLς Γρocφές YLOC πocριΧ8εLγμoc το έβ80μο e8ιXΙPLO τοu 
Β' κεφocλocίοu της Γενέσεως, όποu λέγεΤOCL όΤL ο Θεός ενέπνεuσε 
πvo� ζω�ς στον ά.νθρωπο, 8εν σ1JμιχΕνεL τίποτε πεΡLσσότερο ιχπό το 
όΤL ο Θεός έ8ωσε στον ά.νθρωπο ζωηκ� xEV1jσ1J. ΔL6ΤL 8εν πρέπεL νιχ 
νομίζοuμε όΤL ο Θεός πρώτιχ 81jμLΟUΡΎ1Jσε μLΙΧ ζωντιxν� πvo�, είτε 
πριχγμΙΧΤLΚ� είτε φΙΧLνομενLΚ�, XΙXL κιχτόΠLν, ιχφοΙ> Ο Α8ιΧμ είχε �8η 
πλιχστεί , τοu Τ1jν εμφόσ1Jσε, ΙΧλλά. ιχπλώς όΤL τον έπλιχσε ζωντιχνό 
ον, όπως ιχνιχφέρεΤΙΧL σης Γριχφές (Πράξεις των Αποστ6λων, ΙΖ', 
25) : «ιχότος 8L80uς ζωην κιχι πvoην κιχι τιΧ πά.ντιχ». Το χωρίο (Προς 
Τιμ6θεον Β', ΓΙ, 16), όποu λέγεΤΙΧL «πίΧσιχ γριχφη θεόπvεuστος», 
ΙXVΙXΙPOPLXιX προς Τ1j Γριxφ� της ΠιχλΙΧLά.ς ΔLιχθ�Κ1jς, ιχποτελεί εόκο
λη μετιχφορά. XΙXL εννοεί όΤL ο Θεός ενέπνεuσε τοuς σuγγριχφείς νιχ 
γρά.ψοuν ό ,ΤL eEVΙXL χρ�σLμο σΤ1j 8L8ιχσΚΙΧλίΙΧ, στην εΠLτίμ1jσ1J, στο 
σωφρονLσμό XΙXL στην κιχθ08�γ1jσ1j των ιχνθρώπων στο 8ρόμο Τ1jς 
ενιΧρετης ζω�ς. Στο χωρίο όμως (Καθολική Πέτρου Β', Α', 21),  
όποu ο Αγ. Πέτρος εΕπε «ou γιΧρ μελ�μΙΧΤL ιΧνθρώποu �νέχθ1j ποτε 
προφ1jτείιχ, ιΧλλ' όπα Πνείιμιχτος 'AyEou φερόμενΟL έλιΧλφιχν &YLOL 
eeou ocνθρωΠΟL» , με τον όρο 'AYLO Πνείιμιχ 8εν uπονοείΤΙΧL μLΙΧ έμ
πνεUσ1J,  ΙΧλλιΧ η φων� τοu ΘεοΙ> σε κιΧΠΟLΟ όνεφο � uπερφuσLκό όριχ
μ.ιχ. Ότιχν 8ε ο Σωτηριχς μιχς φόσ1Jξε πOCνω στοuς μΙΧθητές τοu λέ

γοντιχς «λά.βετε το 'AYLO Πνείιμιχ» , η πvo� ιχuτη 8εν �τιxν το 'AYLO 
Πνεόμιχ, ιχλλά. ένιχ σ1jμ.είο των πνεuμιχηκών ΧΙΧΡLσμιΧτων ποu τοuς 
έ8ωσε. KΙXL, πocρόλο ποu λέγεΤΙΧL YLΙX πολλοός, XΙXL YLΙX τον E8LO το 
Σωτηριχ μιχς, όΤL �τιxν πλ�Ρ1jς Πνεόμ.ιχτος AyEou, 8εν πρέπεL ιχuτό 
νιχ εννοηθεί ως ενστιΧλιχξ1j Τ1jς οuσίιχς τοu Θεοό, ιχλλOC ως σuσσώ
ρεuση των ΧΙΧΡLσμocτων τοu, όπως το ΧOCΡLσμιχ της Lερότητιχς της 
ζω�ς, των γλωσσών Κ.Ο.Κ., είτε ιχuτoc ιχποκτ�θ1jκιχν .κocτιΧ τρόπον 
uπερφuσLκό, είτε με σποu8� XΙXL φLλοπονίoc' 8Lόη XΙXL στLς 8ίιο πε
ΡLπτώσεLς eEVΙXL 8ώριχ τοu Θεοίι. Με τον E8LO τρόπο πρέπεL voc ερμη
νεuσοuμε XΙXL το e8ιXΙPLO (Ιωήλ, Γ', 1) ,  όποu ο Θεός λέγεL: «Κιχι t!
σΤOCL μετιΧ τocuτoc xocL έκχεω ιΧπα τοu πνείιμ.ocτός μοu έπι πiXσocν σOCρ-
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κOt, κOt1. προφ't)τευσοuσLV οΙ ulo1. δμ,ων κOt1. OtΙ θUΥOtτέρες δμ,ων, xOtt οΙ 
πρεσβυτεΡΟL δμ,ων �VunVLOt �VUnVLOtGe�GOVTOtL, κOt1. οΙ VeOtVCσxOL δμ,ων 
bp«aeLt; ΙΙψοντOtω 6XL ΚUΡLολεΚΤLΚ«, σOtν το Πνευμ,Ot νOt �τOtν νερ6 
eyxuv6μoevo � exxuv6μoevo, Otλλ« μ,ε T't)v ένVΟLOt 6'η Ο Θε6ς εΙχε uno
σχεθεΙ νOt -cout; �ώσεL προφ't)ΤLΚ« 6νεφOt xOtL ορ«μ,OtΤOt. ΔL6'η 't) XU
ΡLολεκΤLΚ� χρ�σY) της λέξYJς «εΥχυθYJκε», 6τOtν OtνOtφερ6μ,Otστε στη 
Χ«ΡΥ) -cou Θεου, eLVOtL xOtT«xp't)GYJ της λέξYJς, εφ6σον 't) χιχΡΥ) Otuτη 
eLVOtL Otρετη xOtL 6XL xιXTL σωμ,OtΤLκ6, nou μ,πορεΙ νOt μ,εΤOtφέρεΤOtL Otπ6 
�ω xOtL Otπ6 xeL xOtL νOt xtJVeTOtL σTOUt; Otvθρώποuς 6πως σε βOtρέλLOt. 

ΚOtΤ« τον (�LO τρ6πο, το νOt εκλocμ,βιχvεΤOCL YJ λέξΥ) «έμ,πνεuGY)>> 
στην ΚUΡLολεξΙoc � το νoc λέμ,ε 6TL xocλιX nveuμoocToc εL�λθocv σε Otv
θρώποuς YLOC νoc TOUt; xιXμoOUV νoc προφ't)τευσοuv � XOCKιX nveuμoocTOt σε 
6aout; έyLVOtV φρεVLΤLΚΟΙ, φρεvοβλocβεΙς fι εΠLλ't)ΠΤLΚΟΙ ,  GY)μoOCLVeL 6TL 
YJ λέξΥ) �εν εκλocμ,βιχvεΤOCL συμ,φωνOt μ,ε TYJV kVVOLOC της Γρocφ�ς �L6TL 
εκεΙ το ΠνευμOt σuμβολΙζεL την LσxtJ TOU Θεου, YJ οποΙOt ενεΡΥεΙ YLOt 
λ6Υοuς «Υvωστοuς σε μocς. ΤΟ (�LO LσχυεL xOtL στην περΙπτωGY) -cou 
�euTkpou ε�OtφΙοu -cou Β' κεφσtλocΙοu των Πράξεων των Αποστόλων' 
εκεΙ ocvOtφέρεΤOCL 6TL ιΧνεμος ykμoLGE: τον οΙκο, 6nou εΙΧOtν σuyκεντρω
θεΙ OL Otπ6στολΟL την YJμoέpoc της Πεντηκοστης, Otλλιχ Ο «νεμος ocuT6t; 
�εν πρέπεL νoc ερμYJvεuθεΙ ως το 'AYLO Πvευμoc, το οποΙο εΙVOCL 't) (�LOC 
YJ θε6της, ocλλ« ως εξωτεΡLκ6 GYJμoeCo της L�LOtΙτερ't)ς εΠΙ�ΡOCGY)ς -cou 
Θεου σTLt; XOCp�Lkt; τοuς, YLOC νoc -cout; μετOt�ώσεL τoc εσωτεΡLΚιΧ ΧOtρι
σμOtτoc xOtL TLt; ιXYLet; ocρετές, nou θεωρουσε OtVOCΥκOtΙες YLOt 'tYJV enL
τέλεGY) -cou OtποστολLκου -cout; kpyou. 
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XXXV. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
ταr ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ 

Στοι. γροι.πτιΧ των θεολόγων, xoι.L L8Lοι.Ιτεροι. σε Κ1jρύγμοι.τοι. xoι.L σε 
προι.γμοι.τεΙες περΙ θεοσεβεΙοι.ς, το βιχσΙλεLΟ του Θεού εκλιχμβά,νεΤΙΧL 
σuν1jθέστιχτιχ ως οι.LώνLΙΧ εu8ΙΧLμονΙοι., μετά, τη ζω� οι.υτη, στον ύψL
στο ουριχνό, XΙXL επΙσ1jς ονομά,ζεΤΙΧL βιχσΙλεLΟ της 8όξιχς κά,ποτε εκ
λιχμβά,νεΤΙΧL, YLΙX τους L8LιχΙτεροι. ά,ξLοuς Τ1jς εu8ΙΧLμονΙιχς ιχυτης, ως 
κoι.θιxγΙΙXσ1j, XΙXL τούτη ονομά,ζετοι.L βοι.σΙλεLΟ της χά,ΡLτος 8εν εκ
λιχμβά,νεΤΙΧL, όμως, ποτέ ως μονιχρχΙιχ, ως xuptιxPX1j 81jλιχ8� εξου
σΙιχ του Θεού επΙ υΠ1Jκόων, οι.ποκτημέν1j με τη σuνιxΙνεσ� τους, σύμ
φωνιχ με την ΚUΡLολεξΙιχ της λέξ1jς βιχσΙλεLΟ. 

ΑνΤLθέτως, εγώ βρΙσκω όη βιχσΙλεLΟ του Θεού σ1jμιχΙνεL, στοι. 
πεΡLσσότεριχ χωρΙιχ της Γρoι.φ�ς, βιχσΙλεLΟ με την ΚUΡLολεξΙοι. του 
όρου, που σuγκροτηθ1jκε ιχπό ΤLς Ψ�φoυς του λιχού του Iσριx�λ με 
L8LιχΙτερο τρόπο· επέλεξοι.ν, 81jλιχ8�, τον Θεό ως βιχσLλέιχ τους στη 
βιXσ1j ενός σuμφώνoυ, με το οποΙο ο Θεός τους uποσχέθ1jκε την κιχ
τoχ� της Y'YJt; ΧιχνιχιΧν. Πολύ σπά,νLΙΧ οι.πιχντιΧτοι.L με μετοι.φΟΡLΚ� έν
VOLΙX, XΙXL σης πεΡLπτώσεLς ιχυτές εκλιχμβιΧνεΤΙΧL ως XUPLΙXpxtoι. επΙ 
της οι.μιχρτΙιχς (μόνο στην KιxLV� ΔLιχθ�Κ1j) ·  8LόΤL τέτΟLΙΧ XUPLΙXpxtΙX 
θιχ έχεL κιΧθε υ�κooς στο βιχσΙλεLΟ του Θεού, χωρΙς μιΧλLστιχ νιχ 
προσβιΧλλεL τιχ 8LΚΙΧLώμιχτιχ του 1jγεμόνιχ. 

Από την πρώΤ1j στLγμ� Τ1jς 81jμLοuργΙιχς ο Θεός όΧL μόνο βΙΧ
σΙλεuσε επΙ όλων των ιχνθρώπων κοι.τιΧ φuσLκό τρόπο 8LΙX Τ1jς Lσχύος 
του, οι.λλιΧ 8Lέθετε εΠΙσ1jς L8LιχΙτεροuς υΠ1Jκόoυς, τους οπο(ους 8Lέ
τιχσσε προφΟΡLΚά., όπως OL ιΧνθρωΠΟL μLλούν ο ένιχς με τον ιΧλλον. 
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Με τον τρόπο ιχυτό βιχσΙλευσε επΙ του ΑΜμ XΙXL του έ8ωσε εντoλ� 
νιχ ιχπέχεL ιχπό το 8ΈV8ρo της γνώσεως του κΙΧλου XΙXL του κιχκού' 
ότιχν 8ε εκεΙνος πιχρά.κουσε T'r)V εντoλ� XΙXL yeuT'r)xe ιχπό το 8ΈV8ρo, 
ιχνΙΧλιχμβιίνοντιχς το ρόλο του Θεού ο L8LOC; XΙXL κρΙνοντιχς μετιχζυ 
κΙΧλου XΙXL κιχκου χωρΙς εντoλ� του 8'r)tLLOUPYOU του, ΙΧλλιί ιχuτόκλ'r)
τος, ημωρ�θ'r)κε με ιχπώλεLΙΧ T'r)C; ΙΧLώVLιχς ζω�ς, YLΙX την οποΙιχ τον 
εΙχε ιχρχα&. 8'r)μoLOUpy�aeL ο Θεός' XΙXL aT'r) ΣUVkxeLΙX ο Θεός ημώ
p'r)ae τους ιχπογόνους του YLΙX ης ιχκολιχσΙες τους μ' ένιχν πocγκόσμLΟ 
κocτocκλυσμό, εκτός ιχπό οκτώ πρόσωπoc' XOCL ιχυτοΙ o� οκτώ ocποτε
λουσιχν το τότε βocσΙλεLΟ του Θεου. 

Μετ&. ιχπό ocυτό ο Θεός θέλ'r)σε νoc μLλ�σεL στον Αβρoc&.μ XΙXL 
νoc σuvocψεL σύμφωνο μocζΙ του λέγοντocς (Γένεσις, ΙΖ', 7-8) : «Κoc!. 
στησω την 8LOCe�x'r)V μου ιX.vιX μέσον σοσ κιχ!. ιX.vιX μέσον τοσ σπέρμ-ιχ
τός σου μετιΧ σέ' κoc!. 8ώσω aOL κιχ!. τcί> σπέρμιχτΙ σου μετα. σε την 
'fήν, �ν ΠΙΧΡΟLκε'i:ς, πOCσocν την γ�ν Χιχνocιίν, εΙς xocTOCaxeaLV ocΙώνων 
κιχ!. �aOμoOCL ιxuTo'i:c; εΙς Θεόν». Στ'r) ΔLocθ�κ'r) ocυτη ο Αβρocιίμ υπο
σχέθ'r)κε νιχ uπocκοuεL ο L8LOC; XOCL OL ιχπόγονοΙ του ως Θεό τον KUPLO, 
που μΙλ'r)σε προς ιχυτόψ XOCL ο Θεός ιχπό T'r) μoePL&. του uποσχέθ'r)κε 
στον ΑβρocOCμ T'r)V ΙΧLώVLΙΧ κιxτoχ� T'r)C; Y'r)C; XocvιxOCv. KOCL ως ocvocμoV'r)-

" , " ό (Γ.' σTLXO σ'r)μεLΟ XΙXL τεκμ'r)ΡLΟ του σuμφωνoυ ιχυτου ΡLσε ενεσις, 
ΙΖ', 1 1 )  το [LUaT�PLO T'r)C; πεΡLτομ�ς. Αυτό εΙVΙΧL, λΟLπόv, το κιχ
λουμενο ΠΙΧλOCLό σύμφωνο � 8LΙXe�x'r)' πεΡLέχεL [LLOC συμφωνΙιχ με
τιχζυ του Θεου XOCL του ΑβριχOCμ, με βιίσ'r) T'r)V 0ΠΟΙΙΧ ο Αβρoc&.μ 
ocνocλιίμβocνε την υπoχρέωσ'r) νιχ uπόκεLΤOCL, ο L8LOC; XΙXL OL ιχπόγονοΙ 
του, κιχτOC τρόπον L8LocΙτερο στον θεΤLκό νόμο του Θεου· 8LόΤL στον 
'r)θLκό νόμο �τιxν �8'r) υποτιχγμένος με όρκους πΙστεως, KΙXL μολοvόΤL 
το όνομιχ βocσLλεuς 8εν εΙχε ιχκόμ'r) 80θεΙ στον Θεό, ούτε το όνομιχ 
βocσΙλεLΟ στον Αβρocιίμ XΙXL τη γεVLιί του, ωστόσο το πρOCγμιχ εΙVOCL 
το L8LO : 'r) θέσμ-Lσ'r) T'r)C; L8LιχΙτεΡ'r)ς XUPLΙXPXLOCC; του Θεου επΙ T'r)C; γε
νεOCς του ΑβρΙΧιίμ βocσεL συμφώνου' στην ocvocvέωσ'r) του L8LOU σuμ
φώνου ιχπό τον Mωυ� στο όρος ΣLVOC ocυτό κιχλεΙΤΙΧL ρψώς L8LOCL
τερο βιχσΙλεLΟ του Θεου επΙ των Ιου8ocΙων. Στον ΑβριχOCμ XΙXL όΧL 
στον Mωυ� ocvocφέρεΤOCL ο Αγ. πιχυλος, ότocν λέεL (Προς Ρωμα{
ους, Δ', 11 )  όΤL εΙ VOCL ο πocτέριχς των ΠLστώv, ιχυτών 8'r)λιχ8� που 
eLVOCL VΟμLμόφΡΟVες XOCL 8εν πιχρocβL&.ζοuv την πΙστ'r) που oPXLae'r)-
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κιχν στον Θε6, ιxpxtxrχ. με 'r1jV περtτομ� XΙXt ιχργ6τεριχ, στο νέο σόμ
φωνο, με το βιίπτtσμιχ. 

Το σόμφωνο ιχυτ6 ιχνιχνεώθ1jκε ιχπ6 τον Mωυ� στουι; πρ6πο-
8ει; του 6ρουι; Σtνιί, 6που ο Κuρtοι; 8tέτιχξε τον Mωυ� νιχ μtλ�σεt 
προι; τον λιχ6 λέyovτιxι; τιχ εξ�ι; (Έξοδος, ΙΒ" 5) :  «κιχι νίίν M.v &.κοη 
&.ΚΟUG1jτε τηι; �μΎίι; φωνΎίι; κιχι cpuλrX.ξ1jτε την 8tιχθ�Κ1jν μου, �σεσθέ 
ILOt λΙΧοι; περtοuσtοι; &.πο πrχ.ντων των έθνωψ �μη γrχ.ρ έστt oπocaιx � 
y1j' ίιμεΤι; 8έ Ισεσθέ ILOt βιχσ(λεtον Ιερrχ.τευμιx κιxl Ιθνοι; &ytOV». rtΙX 
την έκcpριχσ1j «περtοuσtοι; λιχ6ι;» 1j μετrχ.φΡΙΧG1j στην XOtv� λιχτtνtκ� 
e(VΙXt peculium de cunctis populis ' 1j ΙΧΎΎλtΚ� μεΤ&.CPΡΙΧG1j, που 
έytve στην ιxρχ� τηι; βιχσtλεΙΙΧΙ; του Ιιχκώβου, e(VΙXt peculiar trea
sure unto me above all nations' XΙXL 1j γΙΧλλtκ� τηι; ΓενεU1jΙ; «το 
OΠtO πολόημο κόσμ'Υ)μιχ μετιχξ'; όλων των εθνών». Η πtστ6τερ'Υ) 6μωι; 
μεΤ&.CPΡΙΧG1j e(VΙXt 'Υ) πρώτη, 8t6τt εΠLβεβιχtώνεΤΙΧL ιχπ6 τον (8tov τον 
Απ6στολο Π ιχόλο (Προς Τlτον, Β', 41) ,  ο οπο(οι; εΙπε: «δι; �8ωκεν 
έιχυτον ίιπέρ �μων, Τνιχ λuτρώG1jτιχt �μocι; &.πο πrχ.G1jΙ; &.νομΙιχι; κιχι 
κΙΧθιχρΙση έιxυτίj) λιχον oπeptOUatOV, ζ'Υ)λωτην κotλων �ργων» '  λιχ6ν 
oπePLOUatOV, 8'Y)λιx8� ΈVιxν L8tιχΙτερο λιχ6. ΔL6τt στιχ Eλλ'Y)vtxrX. 'Υ) λέξ'Υ) 
περtοuσtοι;* ιχντtπιχριχβrχ.λλετιχt, σuν�θωι;, στη λέξ'Υ) επtοUσtοι;*. KΙXL, 
6πωι; εΠLοuσtοι; G1jILιxLvet σuν�θ'Y)Ι;, ΚΙΧθ'Υ)μερtν6ι; �, 6πωι; στην προ
σεuχ� του ΚυρΙου, κιχθ'Υ)μερtν�ι; χρ�σεωι;, έτσt XΙXt περtοuσtοι; G1j
ILΙXtveL το πλε6νιχσμιχ, 6 ,τt σωρεuετιχt XΙXt ιχπολιχμβrX.νεΤΙΧL κιxτrχ. τρό
πο t8tιχΙτερο' Ot ΛιχτΙνοt το ονομιίζουν peculium. Το ν6'Υ)μιχ του χω
ρ(ου ιχυτοό επtκuρώνεΤΙΧL ιχπό το επtχεΙΡ'Υ)μιχ που προβιίλλεt ΙΧμ.έσωι; 
μετrχ. ο Θεόι;, προσθέτοντιχι; «έμοl γrχ.ρ έστL πOCσιχ � y1j», που ta08u
νιχμεΙ με «έμοl γιίρ elGLV πιίντιχ τιχ Ιθν'Υ) τηι; y1jι;». ΌλΙΧ τιχ έθν'Υ) εΙ
VΙXt 8LKrX. του λόγω τηι; tσχuοι; του, ot Iou8ιxLot όμωι; eLVΙXt 8txo( του 
με t8tΙΧ(τερο τρ6πο, �ΤΟt με τη σuνιx(νε� τουι; XΙXt βrχ.σεL σuμφώ
νου, πριίγμιχ που ιχποτελε( κιίτt πρ6σθετο σε axiG1j με το σuV'Υ)θL
σμ.ένο του 8tκιχ(ωμιχ πrχ.νω σε 6λΙΧ τιχ έθτη. 

Το (8to επtβεβιχtώνετιχt XΙXt oπrX.λL στο t8LO κεΙμενο με ΤLΙ; χιχριχ
κτηΡtσ't'Lκέι; λέξεtι;: «ίιμεΤι; 8έ �σεσθέ ILOt βιχσΙλεtον ΙεΡιίτεuμιx κιχΙ 
�θνoι; &ytOV». Η μετιίCPΡΙΧG1j στην XOtv� λιχτtνtΚ� e(VΙXt regnum sa-

Digitized by 10uk1s, April 2009



50 ΠΕΡΙ ΧΡIΣΠΑΝιΚΗΣ ΠΟΛΠ1ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

cerdota1e, όπως κοιι στο ένοιτο ε8ιΧφιο του Β' κεφοιλοιΕου της ΑΙ 
Καθολικής Επιστολής του Πέτρου, όπου οιπο8(8ετοιι ως sacerdo
tium regale, βοισιλικό ιεροιτεΙο. Με τον ί8ιο δρο οιπο8Ι8ετοιι κοιι ο 
θεσμός εκείνος, ΣUμφωνoι με τον οποΙο κοινε(ς 8εν μπορεΙ νοι εισέλ
θει στο sanctum sanctorum, πριiγμoι που 07jILOΙEVEL ότι κoινΈVoις 
&.νθρωπος 8εν μπορεί νοι μ&.θει το θέλ1)μοι του Θεού οιμέσως, οιπό 
τον (8ιο τον Θεό, ποιριχ μόνον ο οιρχιερέοις. Η προοινοιφερθεΙσοι οιγ
γλικ� μετ&.φροισ1) , οικολουθώντοις Τ1) μετιχφροι07j της Γενεύ1)ς, το 
οιπο8ί8ει ως βοισΙλειο ιερέων, που � 07jILoιEVEL Τ1) 8ιoι80ΧΙΚ� σειριχ 
των οιρχιερέων �, 8ιoιφoρετικιχ, οιντ(κειτοιι προς τον ι Αγιο Πέτρο 
κοιι την ιXUX1)07j του οιρχιεροιτικού λειτoυργ�μoιτoς 8ιότι ποτέ 8εν 
υ�ρξε ιχλλος, εκτός οιπό τον οιρχιερέοι, γιοι νοι πλ1)ροφορε( τον λοιό 
σχετικιχ με το θέλ1)μοι του Θεοό κοιι ποτέ 8εν επιτριχΠ1)κε σε οποιοι-
8�πoτε ΣUν080 ιερέων νοι εισέλθει στοι ιχγιοι των οιγΙων. 

Ο τίτλος του οιγΙου έθνους επιβεβοιιώνει γιοι ιχλλ1) μιοι φοριχ το 
Ι8ιο πριχγμοι· 8ιότι &.γιο σ1)μοιΙνει οιυτό που oιν�κει στον Θεό βιχσει 
ι8ιοιιτέρου κοιι όχι γενικού 8ικοιιώμοιτος. Όλ1) 1) γ1) εΙνlχι του Θεοό, 
όπως οινοιφέρει το κείμενο, οιλλ&. 8εv κοιλεΙτοιι όλ1) 1) γ1) οιγΙοι, ποιριχ 
μόνο οιυτη που 8ιοιχωρ(ζετοιι γιοι νοι τον υΠ1Jρετησει ι8ιοιίτεροι, όπως 
το έθνος των lοu8οιΙων. Απο8εικνόετοιι &.ροι εποιρκώς οιπό το χωρΙο 
οιυτό ότι με τον όρο βοισΙλειο του Θεού νοεΙτοιι μιοι πoλιτικ� κοινό
τητοι, 1) οποΙοι θεσπΙζετοιι με την κoιν� σuνοιΙνε07j όλων, όσοι στο 
εξ�ς θοι υπόκειντοιι σ' οιυτη γιοι την πoλιτικ� τους 8ιοικuβέρVY)07j 
κοιι τη pIJOILL07j της συμπεριφορ&.ς τους ΈVoιντι του Θεού κοιι βοι
σιλέοι τους, σιλλ&. κοιι μετοιξό τους σε ό,τι οιφοριχ στη 8ικoιιoΣUν1), κοι
θώς εΠΙ07jς κοιι προς τοι &.λλοι έθν1), τόσο σε κοιιρό πολέμου όσο κοιι 
σε κοιιρ6 ειρ�ν1)ς. Η πoλιτικ� κοινότητοι οιυτη �τoιν ΈVoι κοινονικό 
βοισ(λειο με βοισιλέοι τον Θεό κοιι οιποκλειστικό otντιβοισιλέοι � το
ποτηΡ1)τη, μετ&. τον θ&.νοιτο του Μωυσέως, τον εκ&.στοτε οιρχιερέIΧ. 

Υπ&.ρχουν κοιι πολλιχ &.λλοι χωρίοι, όπου οιυτό οιπο8εικνόετοιι 
σοιφώς. Ότοιν οι πρεσβότεροι του lσρoι�λ, υποφέροντοις οιπό Τ1) 
8ιοιφθοριχ των υιών του Σoιμoυ�λ, οιποιίτησοιν ένοιν βοισιλέοι, ο Σοι
μoυ�λ 8υσοιρεστηθ1)κε κοιι πρoσευχ�θ1)κε στον Θεό, ο οποΙος του 
οιπά,νΤYjσε (Βασιλειών ΑΙ, Η/, 7) : «&κουε της φων�ς του λοιου, 
κοιθιΧ ΟΙν λοιλωσΙ σοι· ΟΤΙ ου σέ έξoυθεν�κoισιν, &λλ' η έμέ έξoυθεv�-
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κOtσ� του μη βOtσ�εόε�ν έπ' Otίιτων». Από το εMφ�o Otυτό εΙνOt� προ
φOtνές ότ� ο (8�oς ο Θεός �ΤOtν τότε ο βOtσ�λέOtς τους κOt� ότ� ο ΣOt
μoυ�λ 8εν 8�έτOtσσε τον λOtό, otλλιχ Otπλώς του μεΤOtβΙβOtζε ό,τ� ο 
Θεός του υπε8εΙκνυε Otπό κοιφοό ε�ς κοιφόν. 

EΠΙσYJς, στο 8ω8έκοιτο ε8ιχφ�0 του 8ω8έκοιτου κεφotλoιΙoυ του 
πρώτου β�βλ(oυ των Βασιλειών ο Σoιμoυ�λ λέε� σ't'ον λοιό : «κοιι �8ετε 
r! N.l β λ ' C - 'Α ' 3:λθ , ' c - , ο}  , ι υΤ� οι;οις oισ� ευς υ�ων μμων ,ι εν εφ υμοις, κoι� ε�πoιτε· oυχ�, 
�-λλ' � r! β λ ' β λ ι " .  - , Κ Ι C Θ '  J. -οι; 'j υΤ� oισ� ευς oισ� ευσε� εφ Ύ)μωψ κοιι υρ�oς ο Η εος ,ιμων 
βOtσ�λεδς .ημων». EΙνoι�, λo�πόν, πoισ�φoινές ότ� ο Θεός �τoιν ο βOtσ�
λέOtς κoι� ότ� κυβερνοόσε ΤΎ)ν πoλ�τ�κ� τους κo�νότητoι. 

Αλλιχ κOt� Otφοό o� lσΡΟΙΎ)λΙτες εΙχοιν oιπoρρ(Ψε� τον Θεό, o� 
πρoφ�τες προεΙποιν την oιπoκoιτιχστoι� του (Ήσαεας, ΚΔ" 23) : 
«κοιι τoικ�σετoι� .η πλΙνθος, κοιι πεσεί:τoι� το τεί:χος, δτ. βoισ�λεόσε� 
Kόρ�oς !ν Σ�ων κοιι !ν Ίερoυσoιλ�μ, κοιι !νώπ�oν των πρεσβυτέρων 
80ξoισθ�σετoι�». Ε8ώ Ύ) οινοιφοριχ σΤΎ) βoισ�λε(Ot του στΎ) Σ�ών κoι� 
στην lερoυσotλ�μ, 8Ύ)λoι8� επ( της ΎΎ)ς, ε(νoι� ΡΎ)τη. ΕπΙσΎ)ς στον 
ΜιχαΕα (Δ', 7) :  «κοιι βoισ�λεόσε� Kόρ�oς !π' οιίιτοδς �ν Ι>ρε� Σ�ών»· 
κOt� το όρος της Σ�ών βρ(σκετOt� στην lερoυσoιλ�μ, επΙ της ΎΎ)ς. Επ(" 
σYJς Ιεζεκιήλ (Κ', 33) : «8�ιX 'roU't'O ζω �ώ, λέγε� Kόρ�oς, �ν χεφΙ 
κρoιτoι�� κοιΙ !ν βρoιχ(oν� δψΎ)λίj) κοιι �ν θυμίj) κεχυμένιΡ βoισ�λεόσω 
!φ' δμOCς». Koι� στο τρ�oικoστό έβ80μο ε8ιχφ�0 του Ι8�oυ κεφotλoιΙoυ 
λέε� : « κOtι 8�ιχξω δμocς δπο την ριχβ80ν μου κοιι εΕσιχξω δμocς �ν ιXρ�
θμίj)>>, �τo� θοι σοις κυβερν�σω κoι� θοι σοις OtνΟΙΎκιχσω νοι τηρ�σετε 
το σόμφωνο που σuνιiψOtτε με εμένOt 8�oι του Μωυσέως κoι� οιθετη
σοιτε με την εξέγερ� σοις ενοιντΙον μου, την επoχ� του Σoιμoυ�λ, 
κoι� με την εκλo� ιΧλλου βoισ�λέως. 

Koι� στην KOt�ν� Δ�oιθ�ΚΎ) ο ιχΎΎελος Γoιβρ��λ εΙπε Ύ�OΙ τον Σω
τηροι μOtς (Κατά Λουκά, Α', 32 κoι� 33) :  «ουτος Ιστoι� μ.έγοις κοιι 
υΙος δψΙστου κλΎ)θ�σετoι�, κοιι 8ώσε� oιιιτίj) Kόρ�oς ό Θεος τον θρό
νον Δοιυ18 του ΠOtτρος Otίιτου, κοιι βOtσ�λεόσε� !πι τον ο!κον ΊOtκωβ 
εΕς τοδς Ot[ωνοις, κοιι της βoισ�λεΙoις οιίιτου οίικ �στoι� τέλος». Το βοι
σΙλε�o οιu't'ό εΙνoι� εΠΙσYJς επΙ της ΎΎ/ς" κoι� Ύ�OΙ την 8�εκ8ΙΚΎ)� του 
θOtνOtτώθΎ)κε ο Xρ�στός ως εχθρός του ΚOtΙσοιροι· ο τΙτλος του επΙ 
του στοιυροό �τoιν ΙΎ)σοός ΝοιζωροιΙος, βoισ�λεός των lοu8οιΙωψ πε
ρ�φρoνΎ)ΤΙΚιχ εΙχε στεφOtνωθεΙ με oιγκιiθ�νo στέφοινο, κoι� Ύ�OΙ τους 
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μΙΧθ'Υ)τέι; του, o� oπo(o� τον κ�ρυξιxν βιxσ�λtιx, λέγετιx� (Πράξεις, ΙΖ', 
7) : «οi5το� πιχντει; ι1πένιχνη των 80γμιχτων ΚιχΕσιχροι; πριχσσoυσ�, 
βιxσ�λέιx Ιτερον λέγοντει; ε!νιx�, ' Ι'Υ)σοίίν». Επομένωι; το βιxσ(λε�o 
του Θεού ιχποτελεΕ βιxσΙλε�o κυρ �oλεκτ�κ&. κιx� 6χ� μετιxφoρ�κιχ. Kιx� 
θεωρεΙτιx� πριχγμιχηκ6 6χ� μ6νον σΤ'Υ)ν Πιxλιx�ιχ, ιχλλιχ κιx� στην Kιx�
ν� Δ�ιxθ�κ'Y). Ότιχν λέμε: « δτ� σο;:; έστΙν � βιxσ�λεΙιx κιχι � 8ύνιxμ�ι; 
κιχΙ � 86ξΙΧ», πρέπε� νOC έννοούμε το βιxσΙλε�o του Θεού, που βιχσΙ
ζετιx� 6χ� στο 8�κιxίωμιx ποu 8ίνε� στον Θε6 'Υ) �σχύι; του, ΙΧλΜ στο 
σύμφωνο, που έχουμε συν&.Ψε� μιχζΙ του, 8ι6τ� βιxσΙλε�o, που νιχ 
στηρίζετιx� στ'Υ)ν �σχύ του, εΙχε πιχντοτε ο Θε6ι;. Kιx� θιχ �τιxν πλεο
νιχσμ6ι; νιχ λέμε στην πρoσεuχ� μιχι; «έλθέτω � βιxσ�λείιx σοω>, εκτ6ι; 
ιχν εννοούμε 6η ο Xρ�στ6ι; θιχ πιxλ�νoρθώσε� το βιxσίλε�o εκείνο, το 
οποίο με Τ'Υ)ν εκλoγ� του Σιχούλ είχε 8�ιxκ6Ψε� 'Υ) εξέγερσΎ) των Ισ
ΡΙX'Y)λ�τών. Ούτε θιχ �τιxν σωστ6 νιχ λέμε «έρχετιχι 'Υ) βιxσ�λείιx των 
ουριχνών» � νιχ προσευχ6μιχστε «έλθέτω � βιxσ�λείιx σοω>, ειίν το 
βιxσ(λε�o εκεΙνο σuνέχιζε νιχ υπιχρχε�. 

Τ ' 6 ' '''' ' '.,., " β β , πιχρχουν τ σιχ ΠΟΛΛΙΧ ΙΧΛΛΙΧ χωρ�ιx, οπου επ� ε ιxιωνετιx� 'Υ) 
ερμ'Υ)νείιχ ιχυτη, ώστε θιχ �τιxν ιχπορίΙΧι; ιXξ�o, που 8εν έτuχιxν περ�σ
σ6τερ'Υ)Ι; πρoσoχ�ι;, εφ6σον 8�ιxφωτ(ζoυν με το πιχριχπιχνω τουι; Xρ�
στ�ιxνoύι; βιxσ�λεEι; ωι; προι; το 8�κιxίωμιχ τουι; πιχνω στην εκκλ'Y)σ�ιx
σηκ� 8�oEΚ'Y)σΎ). Έχοντιχι; ιχυτ6 υπ6ψ'Υ) μετέφριχσιχν «βιχσΕλειο �ε
ρέων» ιχντ( νιχ γρ&.ψουν «ιεριχηκ6 βιχσίλειο» . Μ' ιχυτη τη λoγ�κ� 
θ '  ' β  λ '  " ιχ μποροuσιχν νιχ μετιχφριχσουν το « ιχσι ικο ιεριχτειο» ,  οπωι; ιχνιχ-
φέρετιx� ιχπ6 τον Αγ. Πέτρο, ωι; «�εριxτε(o των βιχσιλέων» . Kιx�, 
6πωι; ιχντί του «περ�oύσ�oι; λιχ6ι;» γριχφουν « πολύημο κ6σμ'Υ)μιχ» � 
«θ'Υ)σιχυρ6ι;» , θιχ μπορούσε κιχνε(ι; νιχ oνoμιχσε� το προσωπικό σύν
τιχγμιχ � τον προσωπικ6 λ6χο εν6ι; σΤΡΙΧΤ'Υ)γού πoλύτLμ.o κ6σμ'Υ)μιχ � 
θ'Υ)σιχυρ6 του στριχτηγού. 

Με Μο λ6γιιχ το βιχσ(λειο του Θεού εEνιx� πολιτικ6 βιχσΕλειο, 
το οποΙο σuνEστιxτιxι, κιχτιχ πρώτο λ6γο, σΤ'Υ)ν υποχρέωσ'Υ) του λιχού 
-rou Iσριx�λ νιχ Τ'Υ)ρεί τουι; ν6μουι;, τουι; οποίουι; ο Mωυ�ι; έφερε 
ιχπό το 6ροι; Σινιχ κιχι τουι; οποίουι; πρέπει κιχτ6πιν ο ιχρχιερέΙΧι; νιχ 
ιxνιxνιxκoινώνε� προι; τον λιχ6 προ των χερουβεΙμ στιχ ιχγ�ιx των ιχγΙων . 
Το βιxσΙλε�o ιχυτ6, το οποΙο έπιχψε νιχ υπιχρχε� με την εκλo� του 
Σιχούλ, o� πρoφ�τει; πρ6βλεψιχν 6τ� θιχ ΠΙΧλινορθων6τιχν ιχπό τον 
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Χριστό, κσtι γι' σtυτη σtκριβώι; την πσtλινόρθωσ'Y) ΠΡOσευχόμ.σtστε 
κσtθYjμ.ερινιχ: λέγOντσtι; στο «πιχ:τερ �μ.ων» 'rYjv φριχ:σΥ) «�λθέτω � βσt
λεΙσt σου» κι σtνσtγνωρΙζOντσtι; το �ΙΚσtΙωμ.σt του Θεοό σ' σtυτην 6τσtν 

θL ,ι Σ - ,  \ ' β  λ / \ , � Ι  \ , �όξ προσ ι>τουμ.ε: «οτι ου εστιν Yj σtσι ε�σt κσtι Yj oυνσtμ.ιι; κσtι Yj ο σt 
εει; τοuι; σtεώνσtι; των σtεώνων, Άμ.�ν». Το κ�ρυγμ.σt των σtΠOστόλων 
σtνσtκ�ρυσσε εκ των προτέρων την βσtσιλεΙσt σtυτ�, γισt 'rYjv oΠOΙσt οι 
ιχ:νθρωποι πρoετoιμ.ιχ:ζoντσtι σtπό τουι; �ι�σtσκιχ:λoυι; του EυσtγγελΙoυ. 
Όσοι σtσπιXζOντσtι το Eυσtγγέλιo, �Yjλσt�� όσοι υπόσχoντσtι υπσtκO� 
στΥ) �ισtκυβέρνYj� τουι; σtπό τον Θεό, βρΙσκOντσtι στο βσtσΙλειo ΤYjΙ; 
χιΧριτοι;, �ιότι ο Θεόι; τους εχιΧρισε το �ικσtΙωμ.σt νσt εΙνσtι υ�κooι, 
�Yjλσt�� τέκνσt, του Θεοό στο επερχόμ.ενο βσtσΙλειo που θσt κλYjθεΙ 
βσtσΙλειoν τηι; δόξYjΙ;, ότσtν έλθει ο Χριστόι; μ.ε μ.εγσtλOπρέπεισt νσt 
κρΙνει τον κόσμ.ο κσtι νσt κυβερν�σει πρσtγμ.σtτLΚιχ: τον λσtό του. 
Ειχ:ν το βσtσΙλειo του Θεοό, που oνoμ.ιχ:ζετσtι επΙσYjΙ; βσtσιλεΙσt των 
Oυρσtνών γισt το μ.εγσtλεΙo κσtι το θσtυμ.σtστό όψοι; του θρόνου του, 
� ι β λ ι Θ ι ι ι ι ι οεν Yjτσtν σtσι εισt που ο " εοι; πρσtγμ.σtτι σtσκει επι τηι; γYjΙ; μ.ε-

" , ι β β ι  σω των ΤΟΠΟΤYjΡYjτων- Yj εκπροσωπων του, οι οποιοι μ.ετσt ι σt-
ζουν ηι; εντολέι; -του στον λσtό, τότε �εν θσt υ�ρχε τέΤOισt �ισt
μ.ιχ:ΧΥ) κσtι "C'όσοι πόλεμ.οι περΙ του - ποιοι; εΙνσtι εκεΙνοι;, μ.έσω του 
οποΙου ο Θεόι; μ.σtι; ομ.ιλεΙ· οότε θσt σtπσtσΧOλoόσε τόσουι; ιερεΙι; Yj 
�ικσtΙO�OσΙσt του κλ�ρoυ οότε xσtL θσt τουι; 'rYjv εΙχε σtρνYjθεΙ κσtνένσtι; 
βσtσιλE:σtι; . 

Από τοότη 'rYjv κσtτιX γριχ:μ.μ.σt ερμ.YjνεΙσt του όρο\) «βσtσίλειo του 
Θεοό» συνιXγετσtι κσtι Yj σtλYjθ�ι; ερμ.YjνεΙσt ΤYjΙ; λέξYjΙ; «ιχ:γιο» . Διότι 
πρόκειτσtι γισt λέξΥ) που στο βσtσΙλειo του Θεοό σtντιστoιχε( σε ό,τι 
οι ιΧνθρωποι στσt �ικιχ: τουι; βσtσΙλεισt συνΥΙθΙζο\)ν νσt ονομ.ιΧζουν «�Yj
μ.όσtο» � «βσtσιλικό» . 

Ο βσtσtλέσtι; ΟΠΟtσtσ��ποτε χώpσtι; εΙνσtι το �Yjμ.όσιο πρόσωπο � 
ο εκπρόσωποι; όλων των \)ΠYjκ6ων του. Kσtι ο Θεόι;, ωι; βσtσιλέσtι; 
το\) Iσρσt�λ, �τσtν «ο ι Αγιοι;» το\) IσΡσt�λ. Το έθνοι;, το οπο(ο έχει 
�ινo Yjγεμ.όvσt, eLvσtt το έθνοι; του Yjγεμ.όνσt σtυΤOό, �Yjλσt�� το\) �Yj
μ.όσιου προσώπου. Έτσι κσtι οι Eβρσt(oι, που �σσtν το έθνοι; το\) 
Θεοό,. oνoμ.ιXζOντσtν -«&γιον έθνοι;» (Έξοδος, ΙΘΙ,. 6). Kσtθ6τι ωι; 
ιχ:γιο νoεΙτσtι πιΧ.ντοτε είτε ο Ι�ιoςo Θεόι;-, εΙτε ό,τι σtν�κει στον Θεό, 
6πωι; κσtι ωι; 8ημ.όσιο νοεΙτlΧΙ πιΧντοτε ειτε το Ι8ιο το πρόσωπο ΤYjΙ; 
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πoλ�'nκ�ς κo�νότητιxς, ε(τε κιί'n που της ιxτηκε�, ιχφοό κιxνΈVιxς 
�8�ώτης 8εν έχε� ε8ώ 8�κιxΙωμιx �8�OΚΤ1)σΙιxς. 

Γ�ιx τον λόγο ιχυτό το Σιίββιχτο, 1) 1)μ.έριχ του Θεοό, ε(νιx� ΙΧΥ(ΙΧ 
1)μέριχ' ο νΙΧός, ο οΙκος του Θεοό, ιίγ�oς ο(κος o� θυσ(ες, o� 8εκιίτες 
κιx� o� προσφορές (φόρo� υπoτέλε�ιxς στο Θεό) ιίγ�o� 8ιχσμοΙ '  o� 
�ερεΙς, o� πρoφ�τες κιx� o� Xρ�στ�ιxνo( βιxσ�λε(ς 8�ιίκoνo� του Θεοό, 
ιίγ�o� ιίν8ρες τιχ 8�ιxκoνoόντιx πνεόμιχτιχ του ουριχνοό, o� ιxγγελ�ιx
φόρo� του Θεοό, ιίγ�o� ιίγγελo� Κ.Ο.Κ. · κιx� oπoυ8�πoτε ΧΡ1)σ�μoπo�
εΙτιx� 1) λέξ1) ιXγ�oς στ1)ν κυρ�oλεξΙιx, σ1jμιxΙνε� πιίντοτε κιXπo�ιx �8�0-
κτησΙιχ, που ιxπoκτιίτιx� με σuνιx(νεσ1j. ΛΈΥοντιχς «&:y�ιxσθ�τω το 0-
νομιί σου» oυσ�ιxστ�κιί προσευχόμιχστε στον Θεό νιχ μιχς β01)θ�σε� 
με την χιίρ1) του νιχ τηρ�σoυμε την πρώΤ1) εντoλ� «οόκ Ισoντιx� σo� 
Θεοl lτερο� πλ�ν �μoυ». Η ιχνθρωπότητιχ ε(νιx� το �8�όκτητo έθνος 
του Θεοό' όμως μόνον o� Eβριx(o� �σιxν «ιίγ�oν έθνος». Γ�ιx πo�oν 
ιίλλον λόγο θιχ μποροόσε νιχ σuμβιxΙνε� ιχυτό, ιχν όχ� επε�8� κιχτέ
στησιχν �8�oκτησ(ιx του βιίσε� συμφώνου j 

Η λέξ1) «θόρΙΧθεν» έχε� συν�θως σης Γριχφές Τ1)ν (8�ιx σ1)μιχσΙιχ 
με το ΠΡ0O"1JΥορ�κό -ή κo�νό όνομιχ' επομένως κιx� τιχ ιχντ(θετιί τους, 
81)λ. ιίy�oς κιx� κόρ�o όνομιχ, στο βιxσΙλε�o του Θεοό πρέπε� εΠ(σ1jς 
νιχ έχουν την Ι8�ιx σ1jμιxσ(ιx. Mετιxφoρ�κιX, όμως, ιXγ�o� oνoμιXζoντιx� 
κιx� όσo� ιίνθρωπo� έζ1)σιχν θεοσεβώς, σιχν νιχ ε(χιχν εyκιxτιxλεΙΨε� 
τελεΙως τιχ εyκόσμ�ιx, ιxφ�ερωμ.ένo� εξ oλoκλ�ρoυ στον Θεό. Με την 
κόρ�ιx O"1JμoιxaEιx, ό,τ� γ(νετιx� ιίy�o επε�8� ο Θεός το o�κε�oπo�ε(τιx� � 
το 8�ιxχωρ(ζε� προς xpyjO"1J του, λέyετιx� 6τ� κιxθιxy�ιίστηκε ιχπό τον 
Θεό, όπως 1) εβ8όμ1) 1)μ.έριχ στην τετιίρτη εντoλ� � όπως o� εκλεκτοΙ 
στην Kιx�ν-ή Δ�ιxθ�Κ1) κιxθιxγ�ιίστηκιxν, ότιχν έλιχβιχν πνεόμιχ επουριί
ν�o. Ό,τ� γ(νετιx� ιίγ�o με ιxφ�έρωσ1) των ιχνθρώπων κιx� προσφέρε
τιx� στον Θεό γ�ιx νιχ ΧΡ1)σ�μOΠO�1)θεΙ μόνο y�ιx τη 81)μ6σ�ιx υΠ1Jρεσ(ιx 
του, κιxλε(τιx� εΠ(σ1jς ιίγιο κιχι λΈYετ«� ότι εΙνιχι κΙΧθιχγιιχσμ.ένο, όπως 
o� νιχοΙ κιx� ιίλλo� o(κo� 81)μόσιιχς προσευχ-ής, κΙΧθώς κιχι τιχ σκεό1) 
τους, οι ιερεΙς κιx� οι 8ιιίκονοι, τιχ θόμιχτιχ, οι προσφορές κιχι οι υλι
κές πλευρές των μυσΤ1)ρ(ων. 

Υπιίρχουν βιχθμο( ιxy�6τητoς, 8ιότι ιχπό τιχ 6σιχ ξεχωρΙζοντιχι 
κιx� πρooρΙζoντιx� YLΙX την υΠ1JρεσΙΙX του Θεοό, oρισμ.έvιx ξεχωρΙζον
τιχι κιx� πιίλι y�ιx μιιχν ιχκόμιχ εγγότερ κιχι ει8�κότεΡ1) υΠ1)ρεσ(ιχ. '0-Digitized by 10uk1s, April 2009
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λο το �σρo(:ηλ�τ�κό έθνος -ήτα.ν λα.ός &.γ�oς ένα.ντ� του Θεού, όμως 1j φυ
λ-ή του Λευ-ή -ήτα.ν μετα.ξύ των Ισρα.1jλ�τών &.γ�α. φυλ-ή· κα.� μετα.ξύ 
των Λευ�τών o� �ερεΙς -ήσα.ν α.κόμ1j π�o &.γ�o�, ενώ μ.ετα.ξύ των �ε
ρέων ο α.ρχ�ερέα.ς -ήτα.ν ο α.γ�ότερoς. Κα.τ&. τον Ι8�0 τρόπο 1j χώρα. της 
Ιου8α.Ια.ς -ήτα.ν ο 'Aγ�oς Τόπος· όμως 1j &.γ�α. πόλ1j, όπου λα.τρευότα.ν 
ο Θεός, -ήτα.ν α.γ�ότεΡ1j, ο Να.ός π&.λ� α.γ�ότερoς α.πό την πόλ1j κα.� τα. 
Άγ�α. των ΑγΙων α.γ�ότερα. α.πό τον υπόλo�πo να.ό . 

Mυστ-ήρ�o εΙνα.� ο α.πoχωρ�σμός κ&.ποιου ορα.τού πρ&.γμα.τος 
α.πό την κo�ν-ή χρ-ήσ1j . Κα. ι 1j κα.θα.γΙα.σ-ή του στην UΠ1jρεσΙα. του 

Θ 

" , � , 
" 

� ' β  'λε " εου ε�να.� σ1jμα.oι 1j του oτ� γ�να.μ.ε α.πooεκτo� στο α.σι �o του 
Θεού κα.� συγκα.τα.λεγόμα.στε στον πεΡ�Oύσ�o λα.ό -ή του α.να.μν1jστι
κού εορτα.σμού του γεγονότος α.υτού. ΣΤ1jν Πα.λα.�&. Δια.θfιΚ1j το σ1j-

, �  � , , ' Κ  ' Δ  θ '  β '  μα.οι T1j'; α.ΠΟΟΟΧ1jς 1jτα.ν 1j περ�τομ1j, σΤ1jν OC�V1j �α. 1jK1j 1j α.-
ΠΤΙσ1j . Στην Πα.λα.ι&. Δ�α.θ-ήΚ1j 1j α.να.μν1jστ�κ-ή εορτη της α.π080χ-ής 
-ήτα.ν 1j βρώσ1j του πα.σχα.λ�νoό α.μνοό σε μ�α. σuγκεκρ�μ.έν1j επέτε�o· 
με "1jV πρ&.ξ1j α.υτη ερχότα.ν σΤ1j μν-ήμ1j 1j νύχτα. T1j'; Mτρωσ1jς α.πό 
T1j σκλα.βι&. σΤ1jν ΑΙγυπτο. ΣΤ1jν Kα.�ν-ή Δια.θ-ήΚ1j εΙνα.� ο εορτα.σμόι; 
του Μυσηκοό ΔεΙπνου, με τον οποΙο φέρνουμε σΤ1j μν-ήμ1j μα.ς 't"1jV 
Μτρωσ-ή μα.ς α.πό τα. 8εσμ&. T1jt; α.μα.ρτΙα.ι;, που πρα.γμα.τοποι-ήθ1jκε 
με "ον στα.υρ�κό θ&.να.το 't"ou εuλογ1jμένοu Σωτηρα. μα.ς. Το μυστη
ρ�o 't"1jt; α.π080χ-ήι; τελεΙ't"α.ι μΙα. μoνα.8�κ-ή φορά;, 8ιότ� 8εν χρε�rί
ζετα.� πα.ρrί μ�α. μόνο φορ&. να. γΙνε� κα.νεΙι; α.π08εκ't"ός. Όμως "α. 

, 
" 'ζ λ β '  μuσΤ1jΡΙα. 't"ou α.να.μν1jσηκοu εοΡ't"α.σμοu χρε�α. ετα.� να. επα.να. α.μ ΙΧ-

vov't"oc�, 8�ότ� έχουμε συχν&. OCV&.YK1j να. φέρνουμε στη μν-ήμ1j μα.ι; την 
α.ποΜτρωσ-ή μα.ς κα.� την πΙστη μα.ι;. Αυτ&. εΙνα.� "α. κυρΙως μυστηρια. 
κα.ι οι εΠΙσ1jμO� όρκo� της πΙσ't"εώς μα.ς. lπ&.ρχουν κα.� &.λλες κα.
θα.γι&.σε�ς, που θα. μπορούσα.ν να. ονομα.σθούν μuσ't"-ήρ�α., ε&.ν 1j λέξ1j 
υπο8-ήλωνε μόνον κα.θα.γ(α.σ1j σΤ1jν υΠ1jρεσ(α. 't"ou Θεου. Eπε�8-ή ό
μως uπο81jλώνε� όρκο -ή υπόσχεσ1j π(σ't"εως στον Θεό, γ�' α.U't"ό 8εν 
υπά;ρχουν &.λλα. μυστηρ�α. στην Πα.λα.ι&. Δ�α.θ-ήΚ1j, εκ't"ός α.πό την 
περι't"ομ-ή κα.� το Π&.σχα., ou't".: κα.� στην Kα.�νfι Δ�α.θ-ήΚ1j, &Κ't"ός α.πό 
το βrίπτ�σμα. κocι 't"o Mυστ�κό Δε(πνο. 
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XXXVI. ΠΕΡΙ ταΥ' ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ 

Ο λδγος ΤΟι) Θεοό � ΤΟι) otνθρώπου 8εν εΙνotL μέρος του Myou, όπως 
ονομιίζουν OL ypotILILotTLXOL ένot ουσLotστLκό � ένot ρ�μot, οότε otπλ� 
φων�, χωρΙς τιχ συμφρotζόμενot εκεΙνot που TYjc, 8Ινουν νόYjμιχ. EΙνot�, 
ιχντιθετot, (LLot πλ�ΡYjς ομLλΙot � λόγος, όπου ο ομLλYJT�ς κotτotφιίσκεL 
otποφιίσκεL, 8LιχτιίσσεL, uπόσχετotL ,  otπεLλεΙ , εuχεΤΙΧL � ερωτιχ. Με 
την iVVOLΙX otυτη λόγος 8εν σYjμιχΙνεL vocabulum (λέξYj) ,  ιχλλιχ ser
mo, �TOL ομLλΙιχ, λόγο � το λεγόμενο. 

'Οτιχν λέμε: Ο λόγος ΤΟι) Θεοό � ενός otνθρώποu, μπορεΙ μεΡL
κές φορές νιχ εννοοόμε τον ομLλYjτη· με TYjV ΈVVOLΙX ιχuτη, ότotν λέμε 
το « Κotτιχ ΜotτθιχΙον ΕuιχγγέλLον» εννοοόμε όΤL ο MotTeotLoc, �τιxν ο 
σUΥγριχφέotς του . 'Αλλες φορές πιχλL μπορεΙ νιχ εννοοόμε το θέμιχ, 
όπως ότotν 8Lotβιίζοuμε στ'Υ) ΒΙβλο -rouc, λόγοuς των 'Υ)μερών των 
βotσLλέων τοΙ) ΙσΡot�λ � Τ'Υ)ς Ιου8otΙιχς, εννοοόμε όΤL OL πριίξεLς των 
'Υ)μερών εκεΙνων �σιxν το θέμot τοι) λόγου . KΙXL στην ελλ'Υ)νLΚ� γλώσ
σιχ των Γριχφών, όπου 8LotτηΡΟόνΤotL πολλοΙ εβρotΟίσμοΙ, λόγος τοι) 
Θεοό 8εν σYjμιχΙνεL otuτό ποΙ) λέγεΤΙΧL otπό τον Θεό, otλλιχ otuτό ποΙ) 
ιχφοριί τον Θε6 xotL τη 8Lιχκυβέρν'Υ)� TOU, 8Yjλot8� τη θΡYjσκευηκ� 
8L8otσxotλCot· έτσL εΙνΙΧL το L8LO νot ποόμε λόγος Θεου* XΙXL θεολογΙot, 
8'Υ)λ. 8L8ιxσxOtλCιx, την οποΙot σuν�θως κOtλoόμε θείot, όπως φotΙνετotL 
XΙXL otπό το εξ�ς χωρΙο (Πράξεις, ΙΓ" 46) : «πotΡΡ'Υ)σLotσιχμενΟL 8ε ό 
Πotuλος xotL ό Βιχρνιίβιχς ε!ποψ ίιμΤν �ν ιΧνΙΧΥκιχΤον πρώτον λOtλ'Y)θ�
votL τον λόγον του Θεου· tπεL8η 8ε ΙΙπωθεΤσθε ιχότον xotL οόκ ΙΙξΙοuς 
κρΙνετε έotuτοuς της ot[ωνΙου ζω�ς, t80u στρεφόμεθot εΙς τιΧ �θνYI». 

• Ελληvιχci στο χεΙμ.ενο. 
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Λόγος του Θεοο, ε8ώ, σήμσι�νε Τ'1) 8�8σισκσιλίσι Τ'1)ς χρ�στ�σιν�κ�ς πί
στεως, όπως κσιτσιφσιίνετσι� σιπό τσι όσσι λέγoντσι� ΠΡΟ'1)γουμένως. 
EπίσYJς στο χωρίο (Πράξεις, ΕΙ, 20) , όπου ένσις σ.γγελος λέγε� στους 
σι'Ποστόλους: «πορεοεσθε, κσιΙ στσιθέντες λσιλεΤτε έν τίj> Ιερίj> τίj> λσιίj> 
'Πσ.ντσι τιΧ ρ�μσιτσι τ�ς ζω�ς τσιόΤ'1)ς», ως ρ�μσιτσι της ζω�ς τσιόΤ'1)ς 
εννoooντσι� '1) 8�8σισκσιλίσι του Ευσιγγελίου, όπως φσιίνετσι� κσι� σιπό 
σιυτό 'Που έκσινσιν μέσσι στο νσιό κσι� που σινσιφέρετσι� στο τελευτσιίο 
εMφ�o του ί8�oυ κεφσιλσιίου : «'Πocσσιν τε �μέρσιν έν τίj> Ιερίj> κσιΙ κσιτ' 
ο!κον ουκ έπσιοοντο 8�Mσκoντες κσιΙ ευσιγγελ�ζόμενo� 'Ι'1)σουν τον 
Xρ�στόν». Στο χωρίο σιυτό φσιίνετσι� κσιθσιρσ. ότ� ο 1'1)σοος Xρ�στός 
�τσιν το θέμσt των «Ρ'1)μσ.των Τ'1)ς ζω�ς τσιοτης» � «των Ρ'1)μσ.των 
της σtEωνίOυ τσιοτης ζω�ς», Τ'1)ν οποίσι τους πρόσφερε ο Σωτηρσις μσις. 
Έτσ� (Πράξεις, 1Ε', 7) ο λόγος του Θεοο oνoμσ.ζετσι� λόγος του 
ΕυσιγγελΙου, 8�ότ� εμπερ�έχε� Τ'1) 8�8σισκσιλΙσι του βσισ�λεΙoυ του Xρ�
στοό' ο (8�oς λόγος oνoμσ.ζετσι� (Προς Ρωμαίους, 1/, 8 κσι� 9) λόγος 
Τ'1)ς πΙστεως, �τo�, όπως σινσιφέρετσι� εκεΙ , '1) 8�8σισκσιλΙσι του Xρ�
στοο, ο οποΙος �λθε κσι� σινέστη εκ νεκρών. Το L8to κσι� στο Κατά 
Ματθαίον (1Γ', 19) , όπου λέγετσι� «πσιντος &κοόοντος τον λό
γον τ�ς βσισ�λεΙσιρ), εννοών.τσις Τ'1) δt8σισκσtλΙσι του βσισ�λεΙoυ που 
8Ι8Qtξε ο. Χρtστός. Ο (8�Oζ σιυτός λόγος λέγετσιt 'ΠιΧλt (Πράξεις, 
1Β', 24) όη «'1)ίίξσινε κσιΙ έπλ'1)θΟνετο»,. πρ�γμσt 'Που 

·
εΙνσι� �όκoλσι 

κσιτσινΟ'1)τό, εσ.ν σινσιφέρετσι� σΤ'1)ν ευσιγγελtκ� 8�8σισκσιλΙσι, 8υσνό'1)ΤO 
, , � ξ " , , λ' ομως xott πσιρσιοο ο, εOtν σινσιφερετσι� στ'1) φων'1) '1) σΤ'1)ν ομt �ot .του 
ΘεοΟ. Με Τ'1)ν Ιδ�σι έννοtσι (Προς Τιμ6θεον Α', Δ', 1) '1) 8t8σισκσιλΙσι 
8σιtμονΙων 8εν σYJμσιΙνεt τσι λόγ�σι κσ.πo�oυ 8�σιβόλoυ, σιλλσ. Τ'1) 8t8oι
σκσιλΙσι ε�8ωλoλσιτρών σχεηκσ. με τους 8σιΙμονες xott τσι φσιντσ.σμσι
τσι εκείνσι, τσι ο'ΠοΙσι εκεΙνo� λσ.τρεuσιν ως θεοΟς. 

Εξετσ.ζοντσις -rtc, 800 σιυτές σ'1)μσισΙες του λόγου του Θεοο, 
όπως πσιρουσ�σ.ζετσιt σης Γρσtφές, εΙνσι� 'Πρό8'1)λο ότt, ότσιν έxet Τ'1) 
σ1jμσισΙσt Τ'1)ς 8�8σtσκσιλΙσις Τ'1)ς Xρ�σησινα�ς θΡ'1)σκεΙσις, ολόκλ'YJΡ'1) '1) 
Αγ(σι Γρσιφ� eLvott Ο λόγος του Θεοό' δε συμβσιΙνεt όμως σιυτό, ότσιν 
έχεt την πρώτ'1) σιπό τ�ς 8όο O"1JμσtσΙες. Γ�σι πσιρσ.8εtγμσt, σιν xσtt τσt 
λόγtσι « 'Εγώ εεμΙ Kuptoc; δ Θεός σου» κ.λ'Π. μέχρt τέλους των.Δέκσι 
Εντολών εtπώθ'1)κσtν στον Μωυσή σιπό τον Θεό, '1) εtσσιγωγή. .« κσtL 
έλ&.λ'1)σε Kυρ�oς πσ.ντσtς τους λόγους τοότους λέγων» ε(νσι� τσt Mytot 
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ιχυτοό που έγριχψε 'rYJv ιεριχ ισ't'oρΙιx. Ο λόγος του Θεοό, εκλιχμβιχνό-
ό Ι Ι Θ Ι έχ Ι ., .,  Ι μενος ως ιχυτ το οποιο ειπε ο " εος, ει ΙXIV\OTt μ.εΤΙXφOΡΙΚΎj κιχι 

ιχλλοτε κυριoλεκτικ� σ'Υ)μιχσΙιχ. Kυριoλεκηκ� στην περιπτωσYj του 
λόγου του προς τους πρoφ�τες μετιxφoρικ� γιιχ 'rYJ σοφΙιχ, Τ'Υ)ν ισχό 
κιx� την ιx�ωνιιx ιxπόφιxσ� του νιχ 8'Y)μ�oυργ�σε� τον κόσμο. Με Τ'Υ)ν 
έννo�ιx ιχυτη o� εντολές «γενν'Y)θ�τω φως . . .  , γενν'Y)θ�τω στερέωμιχ . . •  , 
πo��σωμεν &νθρωπον» κτλ (Γένεσις, ΑΙ) εΙνιχι ο λόγος του Θεοό. 
Με την Ι8�ιx έννo�ιx λέyετιx� (Κατά Ιωάννην, Α', 3): «πιχντιχ 8ι' ιxu
του έγένετο, KΙXL χωρις ιχuτοu έγένετο οΜε �ν 8 γΈΥονεν» , όπως κιχι 
(Προς ΕβραΙους, ΑΙ, 3) : « φέρων τε τιΧ πιχντιχ -rcj> ρ�μιxτι τ�ς 8υνιχ
μεως ιxuTou» (�τoι με τη Μνιχμ'Υ) του λόγου του, 8'Υ)λ με 'rYJ Mνιxμ� 
του) � (Προς Εβραίους, ΙΑ', 3) : «κιχτιχρτΙσθιχι τους ιχίωνιχς ρ�μιxτι 
Θεο\)). Κιχι πολλιχ ιΧλλιχ χωρίΙΧ έχουν 'rYJv ί8ιιχ έννοιιχ' όπως επίσ'Υ)ς 
κιx� στους Λιχτίνους το όνομιχ fatum, το οποΙο στην κυριολεξΙoc 

, θ '  κλ β '  , �  , σYjμιxινει το pYJ εν, ε ιχμ ιχνετocι με την ΙοΙΙΧ εννοιoc. 
κιχτιχ 8εότερον λόγο, 'Υ) μετιxφoρικ� χρ�σYj υπονοεί συνέπειες 

του λόγου του, ιχυτό 8YJλιχ8� που ο λόγος του επιβεβιχιώνει, 8ιιχτιχσ
σει, ιχπειλεΙ � επιχγγέλλετιχι, όπως στο χωρίο ( Ψαλμοl, ΡΔ' (ΡΕ') , 
104, 19) όπου ιχνιχφέρετιχι ότι ο Iω�φ πιχρέμεινε aTYJ φυλιxκ� «μέ
χρι του έλθεΤν τον λόγον ιχότου», 8'Y)λιx8� μέχρι νιχ συμβοόν όσιχ είχε 
πρoεΙπε� στον ιχρχιοινοχόο του ΦιχρΙΧώ σχετικιχ με Τ'Υ)ν ιχποκιχτιχ
σΤΙΧσ'Υ) στο ιχξίωμιχ του (Γένεσις , Μ', 13) . Διόη «έλθεΤν τον λόγον 
ιχότου» σ'Υ)μιχΙνει ότι το Ι8ιο το γεγονός συντελέσθ'Υ)κε. κιχτιχ τον 
Ι8�0 τρόπο (Βασιλειών Γ', ΙΗ', 36) ο ΗλΙιχς λέγει «8ιιΧ σε nenoLYJ
κιχ τιΧ lpyιx τιχυτιχ» ιχντί νιχ πει «έχω κιχνει όλιχ ιχυτιχ τιχ πριχγμιχτoc 
κιχτιχ 8ιιxτιx� σοω> κιχι το ί8ιο εννοεΙτιχι ότιχν λέγετιχι (Ιερεμίας, 
ΙΖ', 15) : «πο\) έστιν ό λόγος ΚυρΙου ;» ιχντΙ «που εΙνocι 'Υ) συμφοριχ 
Τ'Υ)ν οποΙιχ ιχπείλφε» . ΕπΙσYJς στο βιβλΙο του Ιεζεκιήλ (ΙΒΙ, 28), 
όπου λέγετιχι «ou μ� μ'Υ)κόνωσιν οόκέτι πιχντες OL λόγοι μοω> , ως 
λ6yo� πρέπει νιχ εννΟ'Υ)θοόν τιχ πριχγμιχτιχ εκε(νιχ, τιχ οπο(ιχ ο Θεός 
uποσχέθ'Υ)κε στον λιχό του. Κιχ ι σ't'YJV Kιxιν� Διιχθ�κYJ (Κατά Ματ
θαloν, ΚΔ', 35) ιχνιχφέρετιχι όη «ό οόριχνος KΙXL � γ� πιχρελεόσοντιχι, 
OL 8έ λόγοι μου ou μη πιχρέλθωσι» , 8YJλo 8εν υπιχρχει τΙποτε ιχπό 
όσιχ έχω πρoεΙπε� � επΙΧΥΥελθεΙ nou νιχ μ'Υ)ν npιxyμoιxTono�1)-ee( ,  Με 
Τ'Υ)ν έννo�ιx ιxυτ� ονομιχζει ο Αγ. Ιωιχνν'Υ)ς ο ΕυΙΧΥγελιστης -κιχι, νο-
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μΙζω, μόνον ιχυτόι;- τον Σωτηριχ μιχι; τον Ι8ιο ενσιΧρκωo-tj του λόγου 
του Θεου (Κατά Ιωάννην, Α', 14):  «κιχΙ ό Λόγοι; σιiρξ έγένετο», 
εννοώντιχι; τον λόγο � TYJV uπόσχεo-tj, ότι ο Χριστόι;, ο οποΙοι; στην 
lXρχ� �τlXν με τον Θεό, θιχ ερχότιχν στον κόσμο. Ενώ, 8YJAIX8�, �τlXν 
στιχ σχέ8ιιχ του Θεού Πιχτρόι; νιχ lχποστεΙλει τον Θεό Υιόν του στον 
κόσμο νιχ φέρει με το φωι; του τουι; ιχνθρώπουι; στYJν 08ό TYJC; lχιωνΙIχι; 
ζω�ι;, τlχ σχέ8ιιχ lχυτιΧ ιΧρχισlχν νιχ πριχγμιχτοποιούντιχι με TYJV εν
σιΧρκωσYJ . Έτσι, ο Σωτηριχι; μιχι; ονομιΧζετlχι ο λόγοι; όχι επει8� 
�τlXν YJ επlχγγελΙIΧ, lχλλιΧ επει8� �τlXν εκεΙνο το οποΙο ο Θεόι; εΙχε 
επlχγγελθεΙ Όσοι στηρΙζοντlχι στο χωρΙο ιχυτό κιχι σuνYJθΙζοuν νιχ τον 
ονομιΧζουν ρ�μlX του Θεού, κιΧνουν, ιχπλώι;, το κεΙμενο πιο 8uσνόYJ
το. Θιχ μπορούσιχν με TYJV Ιδιιχ λoγικ� νιχ τον ονομιΧσουν το ουσιιχ
στικό του Θεοό' διότι ουσιιχσηκό, όπωι; κlχι ρ�μlX, θεωροΙΙν οι ιΧν
θρωποι ιχπλώι; ένιχ μέροι; του λόγου, μιιχ φων�, έvocν �χo, τlΧ οποΙIχ 
οότε κlχτlχφιΧσκουν, ούτε ocποφιΧσκοuν, ούτε διlχτιΧσσουν, οότε επιχγ
γέλλοντlχι, ούτε ιχποτελούν ουσΙIχ υλικ� � πνευμlXτικ� ' επομένως, 
8εν θιχ μπορούσε νιχ lχποφlχνθεΙ κlχνεΙς lΧν εΙνlχι Θεός � ιΧνθρωπος, 
ενώ YJ Σωτηριχι; μιχς εΙνlχι XOCL τlΧ 8Uo. Κatι ο λόγος ιχυτόι;, ο οποΙος 
σύμφωνιχ με το κlχτιΧ ΙωιΧννYJν Ευlχγγέλιο �τlXν με τον Υιό, ονομOC
ζετιχι στο πρώτο ε8ιΧφιο TYJC; πρώτης Επιστολής του «λόγοι; της ζω�ς» 

� Ι  � ,  ζ ' " οΙ .:!: " έ κιχι στο οευτερο εοιχφιο « ωYJ ιχιωνιος, YJTLC; ι/ν προς τον ΠΙΧΤ ριχ». 
Ώστε λοιπόν 8εν μπορεΙ νιχ ονομlχστεΙ ο Σωτηριχι; μιχι; «λόγος» με 
κlχμιιΧν ιXAAYJ έννοιιχ πocρoc μόνο με εκεΙνYJ TYJC; lχιωνΙlχς ζω�ς, 8YJλo 
ως ιχυτός ο οποΙος μιχς πlχρέσχε TYJV ιχιώνιο ζω� με TYJV ενσιXρκω� 
του. Έτσι (Αποκάλυψις, ΙΘ', 13) ο ιχπόστολος μιλώντocς γιιχ τον 
Χριστό, ντυμένο μ' ΈVIX ΈV8υμIX βουτηγμένο στο IχΙμlχ, είπε ότι το 
όνομιΧ του είνocι ο λόγος του Θεού, εννοώντιχς ότι το όνομιΧ του �τlXν : 
ιχυτόι;, ο οπο(οι; �λθε σόμφωνoc με τον ιχρχικό σκοπό του Θεού κιχι 
σόμφωνιχ με τον λόγο του κlχι τις υποσχέσειι; του, όπωι; 8ιlΧβιβιΧ
στηκιχν ιχπό τουι; πρoφ�τες. Επομένωι; ε8ώ 8εν lχνlχφέρετlχι τ(ποτε 
γιιχ ενσιΧρκωo-tj ενόι; λόγου, lχλλιΧ γιιχ την ενσιΧρκωo-tj του Θεο'; 
Υιού, που ονομιΧζετlχι ο λόγος, επει8� YJ ενσιXρκω� του �τlXν YJ εκ
πλ�ρωo-tj της &πlXπεΛtlXι;' κlχτιΧ τον (διο τρόπο ΤΟ Άγιο Πνεόμιχ 
oνoμrίζετlXι (Πράξεις, Α', 4, κιχι Κατά Λονκάν, ΚΔ'; 49) YJ επιχγ
γελ(ιχ. 
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Στ'YJ Γρoιφ� uπιfρχοuν επίσYjς χωρίοι, 6ποΙ) με τον 6ρο λ6γος 
τοι) Θεού εννoείτoι� κιfπo�oς λ6γος σύμφωνος προς τον Λ6γο κoι� τη 
��XOΙ�OaUV'YJ, ποιρ6λο ποι) ποτέ �εν εκφέρετoι� οιπ6 στ6μοιτος πρoφ�
τοι) � OΙyEOU. Πριfγμoιη, ενώ ο Φοιροιώ Νεχοιώ �τoιν ε��ωλολιfΤΡ'YJς, 
oινoιφέρετoι� 6τ� ο λ6γος τοι) προς τον κοιλ6 βoισ�λέoι ΙωσΙοι, τον οποίο 
σuμβούλεuε με οιγγελ�οιφ6ροuς νοι μ'YJν τον πoιρεμπo�Ισε� σΤ'YJν πο
ρείοι τοι) ενοιντίον τοι) Χοιρχεμίς, προερχ6τοιν οιπ6 στ6μοιτος Θεού' 
επίσ'YJς, 6τ� επε��� ο Ιωσίοις �εν τον ιfxouae, φονεύθ'YJκε στη μιfχ'YJ 
(Παραλειπομένων Β', ΛΕ', 21-23). EΙνoι� oιλ�θε�oι 6τ� στην oιφ�
Y'YJσYj 'r'YJt; ί8�oις �στoρίoις στο πρώτο β�βλΙo τοι) 'Εσδρα φoιίνετoι� νοι 
λέε� τοι λ6γ�oι οιuτιf στον Ιωσίοι 6χ� ο Φοιροιώ, oιλλιf ο Ιερεμίοις οιπ6 
στ6μοιτος Θεού. ΕΙμοιστε 6μως uποχρεωμένο� νοι π�στεύοuμε την 
κoινoν�κ� Γρoιφ�, oτ�8�πoτε κoι� οιν γριfφετoι� στοι Λπ6κρuφοι. 

Πρέπε� νοι θεωρούμε 6τ� ο λ6γος τοι) Θεού uποιγορεύετοι� οιπ6 
τον Λ6γο κoι� 'r'YJ �ixoι�oaUv'YJ, εφόσον oινoιγριfφετoι� στην ΑγΙοι Γρoιφ� 
6τ� οιuτές είνoι� γροιμμένες στην κoιρ8�ιf των οινθρώπων, 6πως στους 
Ψαλμούς, ΛΖ', 31,  στον Ιερεμία, ΛΑ', 33, στο Δευτερονόμιον, Λ', 
1 1  κoι� 14, κoι� σε πoλλιf ιfλλoι χωρίοι. 

Το 6νομοι προφ�Τ'YJς στη Γρoιφ� σ'YJμοιίνε� κιfπoτε τον εν��ιfμε
σο, �'YJλoι�� οιuτ6ν ποι) oμ�λεί οιπ6 τον Θε6 στον ιχνθρωπο � οιπ6 τον 
ιfνθρωπo στον Θε6, κoι� ιfλλoτε τον προλέγοντοι γεγον6τοι που πρ6-

β ' Μ έ ' .!Λ " λ '  κε�τoι� νοι σuμ oUII. ερ�κ ς φορες π�� σYjμoι�νε� κoιπo�oν ποι) μ� οι 
oισuνιχρτητoι σοιν νοι βρίσκετoι� σε auyx�a'YJ' T�ς π�o πολλές φορές 
6μως ΧΡ'YJσ�μοπο�είτοι� με την έννo�oι εκείνοΙ) ποι) μ�λιχ οιπ6 τον Θεό 
στον λοι6. Έτσ� ο Μωu�ς, ο Σoιμoυ�λ, ο Ηλίοις, ο Ησοιtοις, ο Ιε
ρεμίοις κoι� ιχλλo� �σoιν πρoφ�τες. Koι� με την έννo�oι οιuτη ο oιρχ�ε
ρέοις �τoιν προφ�Τ'YJς, 8�6η μ6νον εκείνος ε�σερχ6τoιν στοι ιχγ�oι των 
οιγίων γ�oι νοι ζ'YJτ�σε� τη σuμβoυλ� τοι) Θεού κoι� νοι μετoιφέρε� 'r'YJII 
οιπ&.ντ'YJ� του στον λοι6. Γιοι τον λ6γο οιuτ6, 6τοιν ο ΚοιΤ&.φοις είπε 
6τ� σuμφέρε� νοι πεθιfνε� κ&.πo�oς γ�oι τον λοι6, ο Λγ. Ιωιfνν'YJς λέε� 
(ΙΑ' 51) , - "'1. ' "  - ' ! 'λλ "  , .. , οη «τουτο ο ι;; οιφ εοιuτοu oux ε πεν, οι α: ocpx�epeut; ων 
του έν�α:uτοu έκείνοu, προεφ�τεuσεν oτ� t:μελλεν ό ' I'YJaout; ιXπoθ\l�
σκε�ν υπερ του t:θνοuς». Λέγετoι� επίσYjς (Προς Κορινθίους Α', ΙΔ', 
3) 6τ� προφ�τεuοιν κoι� εκείνo�, o� oπoίo� 8ί�α:σκoιν τον λα:6 στ�ς χρ�
στ�α:ν�κές σuνα:γωγές. Koι� με την ΈV\lO�α: oιυτ� είπε ο Θε6ς στον 
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Mωυσ� ('Εξοδος, Δ', 16) σχεηκ« μ,ε τον Ασφ ών ότ� «κιχΙ lΧότός σo� 
λlXλ�σε� προς τον λlΧόν, κlχΙ lΧότος �στlX� σου στόμ,ιχ, συ 8ε IΧUτi;) Ιση 
τιΧ προς τον Θεόν». Αυτό που στο προκεΙμ,ενο χω ρΙο oνoμ,«ζετlX� 
στόμ,ιχ ερμ,1)νευετlX� ως πρoφ�της (' Εξοδος, Ζ', 1 ) .  εΙπε ο Θεός: 
«ί80υ 8έ�ωκ« σε Θεον ΦlχρlΧώ, κlχΙ Άιχρων ό &�ελφός σου �στlX� 
σου πρoφ�της». Ο Αβριχ«μ, oνoμ,«ζετlX� πρoφ�Τ1)ς, μ,ε την έννo�1X 
όη oμ,�λει ιχπό τον «νθρωπο προς τον Θεό, βλ. Γένεσις, Κ', 7, όπου 
ο Θεός oμ,�λει προς τον Aβ�μ,έλεχ, στο όνεφό του, λέγοντlχς: «vuv 
8ε &πό�oς την YUVIXLXIX -ri;) &νθρώπ�, ότ� πρoφ�Τ1)ς έστΙ κlχΙ προ
σευξετlX� περΙ σοu κlχΙ ζ�ση». Από τοότο ΣUμ,περlXινετlX� ότ� 1) ονο
μ,lχσΙIχ πρoφ�Τ1)ς μ,πορεΙ νιχ lXπo�oθεΙ, κlX� μ,«λ�στlX ορθ«, σε όσους 
έχουν oρ�σθει νιχ λέγουν �1)μ,όσ�1X προσευχές γ�1X το εκκλ1)σΙlχσμ,1χ 
σης χρ�σηlXν�κές εκκλ1)σΙες. Με Τ1)ν Ι��IX έννo�1X κlX� o� πρoφ�τες 
που κιχτηλθιχν ιχπό το υΨωμ,1χ � τον λόφο του Θεου μ,ε ν«βλlΧ, τUμ,πlX
νο, ιχυλό κlX� κ�νυρlX (Βασιλειών Α', Ι', 5-6 κlX� 10), όπως ο Σιχουλ, 
λέγετlX� ότ� πρoφ�τευlXν, κlΧθώς λ«τρευιχν τον Θεό μ,ε τον τρόπο 
ιχυτό �1)μ,oσΙως. Με την Ι8�1X έννo�1X κlXλειτlX� κlX� 1) Mυρ�lXμ, πρoφ�
ης ('Εξοδος, ΙΕ" 20) . Έτσ� θιχ πρέπε� νιχ νΟ1)θεΙ κlX� ιχυτό που εΙπε 
ο Αγ. Πιχόλος (Προς Κορινθίους Α', ΙΑ', 4-5) : «πOCς &ν�ρ προ
σευχόμ,ενος � προφ1)τευων κlχτιΧ κεφlXλ�ς �χων κlXτlX�σχυνε� την 
κεφlXλ�ν ιχύτοσ. ΠOCσlχ �ε γυν� προσευχομ.έν1) � προφ1)τεόουσlχ &ΚΙΧ
τlXκlXΛUπτ� τη κεφlΧλΏ κlXτlX�σχυνε� την κεφlXλ�ν έιχυτης». Δ�ότ� 
πρoφ1)'t'ειlX, στο χωρΙο ιχυτό, 8εν σ1)μ,IXΙνε� πιχρ« λlχτρεΙIχ του Θεου 
μ,ε ΨlΧλμ,ους κlX� �ερ« ιΧσμ,lχτlχ, πριΧγμ,1χ που o� γυνlχΙκες θιχ μ,πορου
σιχν νιχ κιΧνουν στην εκκλ1)σΙIχ, lΧν κlX� ο νόμ,ος 8εν τους επέτρεπε ΥΙΧ 
oμ,�λOόν στη ΣUνlXγωγ�. Με τη σ1)μ,lχσΙIχ ιχυτη ονομ,ιΧστ1)κιχν vates 
(πρoφ�τες) κιx� o� ΠO�1)τές των ε�8ωλoλιxτρών, o� oπoΙo� συνέθετlχν 
υμ,νους κlX� «λλΙΧ ε(81) ΠO�1)μ,ιXτων προς ημ,� των θεών τους. Το γε
γονός ιχυτό το ΓVωρΙζoυν όλo�, όσo� εΙχlχν μ,ελετησε� τlχ β�βλ(1X των 
Eθν�κών, φlXΙνετιx� 8ε XIXL ιχπό ό,ΤL εΙπε ο Αγ. ΠlΧόλος γ�1X τους 
ΚΡ1)ΤLκοuς (Προς Τίτον, Α', 12), όΤL 81)λ. ένιχς 8Lκός τους πρoφ�
Τ1)ς τους ιχποκ«λεσε ψεότες. ΌΧL όΤL ο Αγ. Πιχόλος θεωροόσε τους 
ΠΟL1)τές ιχυτους πρoφ�τες, lχλλιΧ lXνlXΓVώρ�ζε όη 1) λέξ1) πρoφ�της 
συχνιΧ υπo8�λωνε όσους εξυμ,νοόσιχν τον Θεό μ,ε στΙχους. 

Ότιχν ιχνιχφερόμ,ιχστε σΤ1)ν προφ1)τεΙIχ εννοώντιχς την πρόβλε-
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ψΥ) -ή πρόρρYjσYj, πρέπεL vrx γνωρίζουμε όΤL εκτός των προφYjτών, OL 
ΟΠΟ(ΟL Yιarxv εκπρόσωΠΟL του Θεού xrxL προέλεγrxν σε ιχλλους όσrx ο 
Θεός εΙχε προεΙπεL στους Ι�Lοuς, uπYιpxrxv xrxL rxπrxτεώνες, OL ΟΠΟΙΟL 
πrxΡLστιχνοuν 'rιxxrx όΤL με τη βο-ήθεLrx φLλLκών τους πνΕUμιχτων -ή 
με �εLσLδrxΙμονες μrxντεΙει; πrxρελθ6ντων γεγονότων, ψευδώς rxLΤLΟ
λογYjμέvες, προλέγουν 'rrx όμΟLrx γεγονότrx του μέλλοντος. Όπως 
ε(πrx -ήδΥ) στο δωδέκrxτο κεφιχλrxLO, υπιχρχουν πολλών εLδών τέΤΟLΟL, 
OL ΟΠΟΙΟL σΤYjν rxvτΙλYjψYj του XOLVOU (Χνθρώπου (Χποκτουν φ-ήμΥ) σπου
�rx(OU προφ-ήτη, χιχΡΥ) σε κιχΠΟLΟ 'ruxrx(O γεγονός που το δLrxστρέ
φουν YLrx τους σκοπους τους, xrxL δεν 'rYjV χιχνουν κrxτόΠLν, πrxριχ ης 
συχνές (xΠOΤUχ(ες τους. Η προφYjτεΙrx δεν e(vrxL 'rέxVYj, ούτε (ως 
πρόρρYjσYj) συνεχ-ής θε(rx κλ-ήσYj, (ΧλλιΧ εξrxφεηκ-ή xrxL προσωΡLν-ή 
ΧΡYjσφοπο(YjσYj συν-ήθως κrxλών, εν(οτε όμως xrxL κrxκών (Χνθρώπων 
(Χπ6 μέρους του Θεού. Επομένως, Yj ΓUvrx(xrx του Εδώρ, YLrx την 
οπο(rx λέγετrxL όη δLέθετε kvrx φLλLκ6 meUfLrx xrxL μέσω (Χυτού δYjμL
oupYYjae ivrx φιχντrxσμrx του Σrxμοu-ήλ προλέγοντrxς έτσL στον Σrxοuλ 
τον θιχνrxτ6 του, δεν Yι't'rxv προφ-ήΤLς. ΔLόΤL δεν κrxτε(χε κιΧΠΟLrx γνώ
σYj, με την οπο(rx θrx μπορούσε vrx δYjμLοuργ-ήσεL ivrx τέΤΟLΟ φιΧντrx
afLrx, οότε φrx(νετrxL vrx δLέ't'rxξε τη δYjμLοuργ(rx του ο Θεός, πrxριχ (Χ
πλώς έφερε 't'rx πριΧγμrxτα. έτσL, ώστε Yj (Χπιχτη εκε(νΥ) vrx YLveL το μέ
σον τρoμoκριχτησYjς xrxL rxποθιiρρuνσYjς του Σrxούλ, πριχγμrx που 
εΙχε ως σuνέπεLrx την κrxτοτρόπωσYj xrxL 'rYjV εκθρ6νLσΥι του. Όσο 
YLrx την (Xσuνιχρτητη ομLλ(rx, (Χυτη εκλrxμβrxν6τrxν (Χπό τους ΕθνL
κούς ως μορφ-ή προφYjτεΙrxς, δL6ΤL OL προφ-ήτες των μrxντε(ων τους, 
μεθuσμ.έvΟL (Χπό κιχΠΟLΟ ΟLνοπνεuμrxτώδες -ή κιχΠΟLrx rxνrxθuμΙrxσYj 
προερχόμ.ενΥ) (Χπό το σπ-ήλrxLΟ του ΠuθLκού μrxντε(οu στους Δελ
φούς, Yιarxv πρόσκrxφrx πρrxγμrxΤLΚιΧ τρελο( xrxL μLλούσrxν arxv πrx
ριχφρονες (Χπό (Χυτιχ 'rrx rxσuνιχρτYjΤrx λογLrx μπορουσε νrx κrxτrxσκεurx
στε( ΈVrx νόYjμrx που vrx τrxφLιχζεL σε κιΧθε γεγονός, με τον ίδLΟ τρόπο 
που μπορεΙ vrx λεχθεί xrxL 6ΤL όλrx τα. σώμrxτrx rxποτελούντrxL (Χπό 
materia prima. Σης rprxιpit; Yj 'rhOLrx προφYjτεΙrx rxνrxφέρετrxL εκεί 
όπου λέγετrxι (Βασιλειών ΑΙ, ΙΗ/, 10) : «xrxL έγεvν-ήθY) ιΧπο της 
!πrxUΡLον xrxl �πεσε meufLrx Θεου πονYjρον έπΙ Σrxοuλ xrxL προεφ-ή
τευσεν !ν μέσφ OLXOU (Χότου». 

ΠrxρόΤL, όμως, a't'Lt; rprxιpkt; πrxροuσLιχζοντrxL τόσο πολλές a1J-
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μ,ocσ(ες 't'r)t:; λέξ'r)ς «πρoφ�της», ως επ( το πλεΙστο" 8'r)λώ"ει εκεΙ"ο". 
στο" οποΙο ο Θεός ομ,ιλεΙ ocμ,έσως γιoc κιίτι κocι ο πρoφ�της το 3ta:
βιβιίζει σε ιίλλο" ιί"θρωπο � στο" λocό. Κοιι ε3ώ γε""ιίτocι το ερώτη
μ,oc, μ,ε ποιο" τρόπο oμ,tλεΙ ο Θεός σ' ΈVoc" τέτοιο πρoφ�τη. ΜπορεΙ 
"oc λεχθεΙ -ερωτοό" κιίποιοι- όη ο Θεός 8ιocθέτει φω,,� κocι ομ,ι
λΙoc, ότoc" 8ε" μ,πορεΙ "oc θεωρ'r)θεΙ ότι έχει βιολογικιί όργoc"οι κοιι 
γλώσσοι, όπως ο ιί"θρωπος; Ο προφ�Τ'r)ς ΔocβΙ8 προβιίλλει το εξ�ς 
επιχεΙρ'r)μ,οι (ΨαλμοΕ, � Γ', 9) : « ό  φυτεόσοις το out:; οϊιχl &κοόει ; � 
ό πλιίσocς το" όφθocλμ,ο" οϊιχl κocτοι"οεΤ ;». Αυτό, όμ,ως, μ,πορεΙ "oc 
μ,'r)" ειπώθ'r)κε, ως σu,,�θως, γιoc "οι κocτοι8'r)λώσει ΤΥ) φόσ'rj του Θεοό, 
ocλλιί γιoc "oc εκφριΧσει "'r)" πρόθεσ� μ,οις "οι το" τιμ,�σoυμ,ε. Διότι το 
οράΝ κocι οικοόει" εΙ"οιι ημ,'r)ΤΙΚιί χocρocκτηριστικιf, κocι μ,ποροό" "οι 
οιπ080θοό" στο" Θεό γιoc "οι 8'r)λώσοu" τη" ποι"τ08υ"οιμ,Ιοι του, όσο 
μ,ocς επιτρέπου" οι 8υ"ocτότητές μ,ocς "OC τη" ΣUλλιXβOυμε. Eιf" όμ,ως 
8εχόμocστε τοι επιχεφ�μocτoc ocυτιΧ κοιτιΧ γριfμμoc, θoc μποροόσocμε "οι 
υποστηρΙξουμε ότι, εφόσο" ο Θεός έχει 8'r)ILtoup�aEt κocι όλοι τοι 
ιΧλλοι μέΡΥ) του οι"θρωπΙ"ου σώμοιτος, τοι ΧΡ'r)σιμοποιεΙ όπως κοιι 
εμεΙς. Πoλλιf ocπ6 ocυτιf, όμως, εΙ"ocι τόσο ιΧπρεποι, ώστε θοι οιποτε
λοόσε όψιστη" όβρι" 'r) oιπό80� τους στο" Θεό. Πρέπει, λοιπό", "οι 
EPIL'r)"EUUOUILE το" τρόπο που ο Θεός μιλιf ιfμεσoι προς τους οι"θρώ
πους ως το" τρόπο -oπoιoσ8�πoτε κocι οι" εΙ"ocι- με το" οποΙο τους 
κιί"ει "οι κοιτοι"οοό" το θέλ'r)μιf του. Οι τρόποι εΙ"ocι πολλοΙ κοιι πρέ
πει "OC oc"οιζ'r)τηθοό" μό"ο" στη" ΑγΙoc Γρocφ�, όπου, μολο"ότι ΟΙ"ΟΙ
φέρετοιι ΣUΧ"ιX πως ο Θεός μ,Ιλ'r)σε στο" έ"οι � σΤΟ" ιfλλo" ιί"θρωπο, 
χωρΙς "OC 8'r)λώ"ετocι κocι ο τρόπος, υπιfρχoυ" πoλλιf χωρΙoc, όπου 
οι"οιφέρο"τοιι κocι τoc σ'rjμεΙOΙ, με τoc οποΙοι οι"ocγ"ωρΙζετocι 'r) πocρου
σΙoc κocι 'r) ε"τoλ� του· κocι ocπό οιυτιΧ τoc χωρΙοι μποροόμε "OC ΣUμπε
ριί"ουμ,ε το πώς μΙλ'r)σε κocι σε πολλές ιίλλες περιπτώσεις. 

Δε" μocς λέγετοιι πώς ο Θεός ocπεuθό"θ'r)κε στο" Α8ιΧμ κοιι στη" 
Εόoc, στο" ΚιΧι" κocι στο Νώε, οότε πώς μΙλ'r)σε προς το" Αβρocιίμ, 
έως τη στιγμ� που εξ�λθε οιπό τη χώροι του κοιι έφθοισε στη Συ
χέμ, στΥ) Ύ'rJ Xoc"ocιX". Τότε λέγετοιι (Γένεσις, ΙΒ', 7) ότι « &φθΥ) 
Κόριος τι'j) 'ΑβρocιΧμ». Ύ'πιfρχει, επομέ"ως, ΈVocς τρόπος με το" 
οποΙο ο Θεός γ"ωσΤΟΠΟΙ'r)σε τη" πocρουσΙοι του, 8'r)λ. με μιoc οπτοι
σΙοι � έ"oc όρocμoc. Κοιι πιίλι στο χωρΙο (Γένεσις, ΙΕ', 1) : « έγε",,�θY) 
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ρ�μlX Κ\)ρ(ο\) προς Άβριχα.μ έν όριίμιχτω, κιί'n τ� ως σ'Υ)με(ο της 
πιχρο\)σ(ιχς το\) Θεοό εμφιχν(στηκε ως lXyγελ�lXφόρoς το\) γ�1X νιχ το\) 
μ�λ�σε� στον ΑβρlΧιίμ. Ο Kόρ�oς πlXρo\)σ�ιίστηκε κlX� πιίλ� στον Α
βρlΧιίμ (Γένεσις, 1Η', 1) μ.ε οπτιχσ(ιχ τρ�ών IΧΥγέλωψ στον Aβ�μέ
λεχ (Γένεσις, Κ', 3) σε όνεφο' στον Λωτ (Γένεσις, 1Θ', 1 )  με ΟΠΤΙΧ
σ(ιχ 8όο IΧΥγέλωψ στην 'Αγιχρ (Γένεσις, ΚΑ', 17) με την οπτιχσ(ιχ 
ενός IΧΥγέλο\)' κlX� πιXλ� στον ΑβρlΧιίμ (Γένεσις, ΚΒ" 11 )  μ.ε μ�1X 
φων� lχπ6 τον ουριχνό' στον 1σlχιίκ τη νόχτιχ, 8"1)λ1X8� στον όπνο του, 
με όνεφο (Γένεσις, ΚΣΤ', 24) στον 1lχκώβ (Γένεσις, ΚΗ', 12) σε 
όνεφο (όπως lχνlχφέρε� το κεΙμενο «κιχι ivum�ιXσO"l), κιχι [80,) κλ(
μιχξ . . .  κλπ .. ») κlX� (Γένεσις, ΛΒ" 1 )  σε όριχμιχ lχγγέλων' κlX� στον 
Mωυ� (Έξοδος, Γ', 2) μέσlχ ιχπό ,,"L)V οπτιχσ(ιχ τ"l)ς φλεγομέν"l)ς βιί
του. Μετιί την επoχ� του Μωυσέως, όπου ιχπό την ΠlXλlX�ιί Δ�IX
e�x"l) ξέρο\)με μ.ε πo�oν τρόπο ο Θεός IXΠΕUθυνότlXν ιίμεσιχ στους ιχν
θρώπους, ο Θεός μ�λOόσε πιίντοτε μέσω εν6ς οριίμιχτος � ονεΙρου, 
όπως στο πlXριί8ε�γμlX του Γε8εών, του ΣlXμoυ�λ, του Ηλ(lΧ, του 
HalXtlX, του 1εζεκ��λ κlX� των λo�πών προφ"l)τών' το (8�o έχουμε σu
χνιί κlX� σT"l)V KIX�ν� Δ�ιχθ�κ"l), όπως στον 1ω�φ, στον ' Αγ. Πέτρο, 
στον Αγ. Πιχόλο κlX� στον 'Αγ. 1ωιίνν"l) τον E\)lXyγελ�στη aT"l)V Α
ποκιΧλυψ"l). 

Μόνο προς τον Mω\)� μ(λ"l)σε με τρόπο π�o lXσυν�θ�στo στο 
όρος Σ�νιί κlX� στο σκ�νωμlX' το (8�o κlX� προς τον lXρχ�εpέIX στο σκ�
νωμιχ κlX� στιχ ιίγ�1X των ιχγ(ων του NlXou. Ο Mωυ�ς, όμως, 6πως 
κlX� o� μετιί ιχπό ιχ\)τόν lXρχ�ερε(ς, lXν�κε στους 8�lXπρεπε(ς προ
φ�τες κlX� κιχτε(χε �8�IX(Tep"l) θέσ'Υ) στην ΕUνO�1X του Θεοό, ο οπο(ος 
8�lXκ�ρ\)ξε 6τ�, ενώ στο\)ς ιίλλους πρoφ�τες μ�λOόσε μέσω ονεΙρων 
κlX� οριχμιίτων, στο 80όλο το\) Mωυ� μ�λOόσε όπως κιίπo�oς μ�
λιίε� στον φ(λο του (Αριθμο{, 1Β" 6-8) :  «κιχι ε!πε προς ιχότοός' 
&κοόσιχτε των λ6γων μου' έα.ν γέν"l)τlχ� προφ�τ"l)ς όμων KUP(<j>, έν 
όριίμlXτ� lXότίj) yνωσθ�σoμlX� κιχι έν ($πν<j> λlXλ�σω lXότίj). Οόχ oG
τως ό θεριίπων μου Μω\)σης έν δλ<j> τίj) o(x<j> μου π�στ6ς έστ�' στ6-
μιχ κιχτα. στόμιχ λlXλ�σω lXότίj) , έν ε(8ε� κlχΙ οό 8�' IXEν�γμιίτων, κιχι 
την 8όξιχν ΚυρΙου εΤ8ε». ΕΠ(σ'Υ)ς (Έξοδος, ΛΓ" 11): «κιχι έλιΧλ"l)σε 
Kόρ�oς προς Mω\)�ν ένώπιος ένωΠ(<j>, &ς ε(τ�ς λlXλ�σε� προς τον 
έ;ιχ\)του φ(λον». Ωστόσο "Ι) oμ�λ(1X ιχυτη το\) Θεοό προς τον Mωυ� 
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έyLVE μ,ε ΤΥ) μ,εσολιΧβYJCΠj εν6ς rx.γγέλοu � rx.γγέλων, όπως rx.νrx.φέρε
-rrx.L ΡYJτιt στLς Πράξεις (Ι', 35 xrx.L 53) xrx.L στην Προς Γαλάτας (Γ', 
19) . 'Aprx. �τrx.ν 6prx.μorx., ωιt 6prx.μorx. εUΚΡLνέστερο rx.π6 εxE(Vrx. των 
ιtλλων ΠΡΟΦYJτών. TYJV ιtΠOψY) rx.uτη εΠLβεβrx.LώνεL xrx.L το Δευτερο
νόμιο (ΙΓ', 2 ) :  «έOCν 8ε &νrx.στη έν σόΙ πρoφ�της � tνUΠVLrx.ζ6μ.εVος το 
ΙVQΠVLOV» , 6ποΙ) YJ 8εότεΡΥ) λέξΥ) 8εν έ(νrx.L πrx.ριt YJ EpμoYJVE(rx. της πρώ
της. EΠ(CΠjς (Ιωήλ, Γ', 2 ) :  «xrx.l προφYJτεόσοuσLν οΙ u101. δμ,ων xrx.1. 

! θ έ • - , .  β ' • - .ι '  .ι σθ '  rx.� . uyrx. .. ρες uμ,ων, xrx.L OL πρεσ uτεΡΟL uμ,ων �VUΠVLrx. �VUΠVLrx. YJ-
σοντrx.L xrx.1. ΟΙ VErx.v(σxOL δμ,ων δριtσεLς gΨοντrx.L» . Στο χωρ(ο rx.uτ6 'I'j 
λέξΥ) προφYJτεόσοuσt επεξ'l'jγε(τrx.L rx.π6 το tVUΠVLrx.σθ�σοντrx.L xrx.L το 
δριtσεLς gΨοντrx.L. Με τον (8LO τρ6πο μ,(λYJσε ο Θε6ς xrx.L προς τον 
Σολομ,ώντrx. uποσχ6μ,ενος σ' rx.uτ6ν πλοότη, σοφ(rx. xrx.L 'rLμo�, rx.φοό 
στο κε(μ,ενο rx.νrx.φέρετrx.L (Βασιλειών Γ', Γ', 15):  «xrx.1. tξuπv(σθYJ 
Σολωμ,ών, xrx.1. t80u tvQΠVLOV» .  ΓενLκώς, OL εξrx.φεΤLΚΟ( πρoφ�τες 
της Πrx.λrx.Lιtς ΔLrx.θ�ΚYJς μ,ιtθrx.Lνrx.ν τον λ6γο τοι) Θεοό rx.ποκλεLστLΚιt 
μoέarx. rx.π6 -rrx. 6VEtprx. xrx.L -rrx. οριtμ,rx.τιt τοuς, 8YJλ. rx.π6 ης φrx.ντrx.σLώ
aELt; ποu ζοόσrx.ν στον όπvo -rour; � 6τrx.ν βρ(σκοντrx.ν σε έκστrx.CΠj· rx.u
τές στον κιtθε πρrx.γμ,rx.ηκ6 πρ()φ�τη �arx.v uπερφuσLκές, ενώ σε ψεu-
80πρoφ�τες �arx.v ε(τε φuσLκές ε(τε προσΠΟLYJτές. 

Πιtντως YLrx. -rour; (8LOUt; rx.uτοός πρoφ�τει; tλεγrx.ν 6ΤL μ,Lλοu
arx.v 8trx. -rou πvεόμ,rx.τος, 6πως το χωρ(ο (Ζαχαρlας, Ζ', 12), όποu ο 
πρoφ�της μ,tλώντrx.ς YLrx. -rour; Εβρrx.(οuς λέεt: «xrx.1. την xrx.p8(rx.v rx.ό
των �τrx.ξrx.ν ocπεLθ1j τοί) μ,η Etarx.XOUELV τοί) v6μoou μ,0Ι) xrx.1. τοδς λ6-
γοuς, οδς έξrx.πέστεLλε KUPLOt; πrx.ντοκριtτωρ έν πvεUμ,rx.τt rx.ότοU έν 
χερσ1. των προφYJτων των �μ,πρoσθεν» . Όπως γ(νετrx.L ε8ώ πρ68YJλο, 
YJ ομ,Lλ(rx. 8Lrx. -rou πνεόμ,rx.τος � εν ΠVEUμorx.TL 8εν �τrx.ν t8Lrx.(τερος τρ6-
πος ομ,Lλ(rx.ς τοι) Θεοό, 8Lrx.φορεΤLκ6ς rx.π6 το 6prx.μorx., εφ6σον rx.uτο(, 
YLrx. -rour; οπο(οuς λεγ6τrx.ν 6ΤL μ,tλοUσrx.ν εν πνεόμ,rx.ΤL, �arx.v εξrx.φετt
κο( πρoφ�τες xrx.L ytrx. κιtθε νέο μo�vuμorx. έπrx.φνrx.ν xrx.L μoErx. virx. εντο
λ�, 8YJλrx.8� ivrx. νέο 6νεφο � 6prx.μorx.. 

Απ6 -rour; πρoφ�τες της Πrx.λrx.tιtς Δtrx.θ�ΚYJς, 6aour; rx.σxoUarx.v 
μo6VLμorx. την προφYJΤLΚ� λεLτοuργ(rx., OPLaμ.έvOL �arx.v rx.νώτεΡΟL xrx.L 
ιtλλΟL uπ08εέστεΡΟL. Ανώτερος �τrx.ν κrx.τ· rx.px�v ο Μωu�ς xrx.t μ,ετιt 
rx.π6 rx.uτόν Ot rx.ΡΧLερε(ς, ο κrx.θέvrx.ς YLrx. τον χρ6νο της rx.ρχtερrx.τε(rx.ς 
ΤΟ1), YLrx. 6σο 8Lιtστημ,rx. YJ rx.ΡΧtερrx.τε(rx. �τrx.ν βrx.σLλtΚ�. Αφ6τοu ο λrx.ός 
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των Εβρσι.Ιων σι.πέρρ�Ψε τον Θεό ως βσι.σ�λέσι., όσo� βσι.σ�λεEς uποτιί
χ θ'Υ)κσι.ν στ'Υ) 8�σι.κuβέρν'Y)σ'Y) 1'01.1 Θεοό �σσι.ν κσι.� o� κuρΕως πρoφ�τες 
1'01.1, ενώ το σι.ρχ�ερσι.τ�κό σι.ξΕωμσι. f:y�ve uπouργ�κό. Ότσι.ν επρόκε�τo 
νσι. ζ'Υ)τηθεΕ 'Υ) ΣUμβOUλ� 1'01.1 Θεοό, φοροόσσι.ν τσι. �εριί ιίμφ�σι. κσι.� ρω
τοόσσι.ν τον Θεό, όπως 8ιέτσι.σσε ο βσι.σ�λέσι.ς τοuς, έχσι.νσι.ν 8ε το σι.ξΕ
ωμιί τοuς, ότσι.ν το έκρ�νε σωστό ο βσι.σ�λέσι.ς. Έτσ� ο βσι.σιλέσι.ς Σσι.
οόλ (Βασιλειών Α', Π', 9) 8�έτσι.ξε νσι. 1'01.1 φέροuν το έμπuρo σι.νιίθ'Υ)
μσι. κσι.� (Βασιλείών Α', ΙΔ', 18) έ8ωσε ενΤόλ� στοuς �ερε(ς νσι. φέ
ροuν πλ'Υ)σΕον 1'01.1 Τ'Υ)ν K�βωτό κσι.� νσι. την σι.φ�σouν (ε8. 19), 8�ότ� 
νόμ�ζε όη 8�σι.θέτε� ένσι. πλεονέκτημσι. ΈVσι.νη των σι.ντ�πιίλων 1'01.1. 
Στο E8�0 κεφιίλσι.�o (ε8. 37) ο Σσι.οΙΙλ ζ�Τ'Y)σε Τ'Υ) σuμβouλ� τou Θεοό. 
Λf:yετσι.� όη με τον E8�oν τρόπο ο βσι.σ�λέσι.ς Δσι.βΕ8, σι.φοό χρΕσθ'Υ)κε, 
σι.λλιί προτοό σι.νσι.λιίβε� το βσι.σEλε�o, ρώτησε τον Θεό (Βασιλειών 
Α', ΚΓ', 2) ειίν θσι. έπρεπε νσι. πoλεμ�σε� τοuς Φ�λ�στσι.Eouς στην 
ΚεΙ'λιί. Στο ΈVσι.τo ε8ιίφ�0 ο Δσι.βΕ8 8�σι.τιίζε� τον �ερέσι. νσι. 1'01.1 φέρε� 
το εφοό8, γ�σι. νσι. ρωτησε� ειίν θσι. έπρεπε νσι. πσι.ρσι.μεEνε� στην Κε"'λιί. 
O βσι.σ�λέσι.ς Σολομών (Βασιλειών Γ', Β', 27) πήρε το σι.ρχ�ερσι.τ�κό 
σι.ξΙωμσι. σι.πό τον Aβ�OCθσι.ρ κσι.� το έ8ωσε στον Σσι.8ώκ (ε8. 35). Επο
μένως ο Mωu�ς, o� σι.ρχ�ερεEς κσι.� o� εuσεβεEς βσι.σ�λεΙς, o� oπoEo� 
σuμβοuλεόοντσι.ν τον Θεό σε όλες τ�ς εξσι.φετ�κέι; περ�στocσε�ς γ�σι. 
το πως έπρεπε νσι. φερθοόν � γ�σι. όσσι. επρόκε�τo νσι. σuμβoόν, �σσι.ν 
όλοι xupEOtpXo� πρoφ�τες. Δε ΥνωρΙζοuμε όμως με πo�oν τρόπο τοuς 
μ�λoόσε ο Θεός. Το νσι. πε� κσι.νεΕς ότ� 'Υ) σι.νOCβσι.σ'Υ) 1'01.1 Μωuσέως προς 
τον Θεό, στο όρος Σ�νoc, �τσι.ν όνεφο � όρσι.μσι., όπως σι.uτιί των OCλλων 
προφ'Υ)τών, σι.ντΙκε�τσι.� στ'Υ) 8�ocκρ�σ"Y) ποu έκσι.με ο Θεός μετσι.ξό 1'01.1 
Μωuσέως κσι.� των ιίλλων προφ'Υ)τών (Αριθμο', ΙΒ" 6-8).  Το νσι. 
πε� κσι.νεΕς ότ� ο Θεός 1'01.1 μΕλ'Υ)σε � τοu πσι.ρouσ�ιίστηκε όπως όντως 
εEνσι.�, σ'Y)μσι.Eνε� ότ� σι.ρνεΙτσι.� την OCπεφ'Υ) , σι.όρσι.Τ"Υ) κσι.� σι.σόλλ'Υ)ΠΤ'Υ) 
φόσ'Υ) 1'01.1 Θεοό. Το . νσι. πε� κσι.νεΕς ότ� μΕλ'Υ)σε με έμπvεuσ'Y) � ενστιί
λσι.ξ'Υ) 1'01.1 ΑγΕοu Πνεόμσι.τος -κσι.θώς το Άγ�o Πνεόμσι. 8"Y)λώνε� τη 
θεότητσι.- εΙνσι.� σσι.ν νσι. εξ�σώνε� τον Mωu� με τον Xρ�στό, στοu 
οπο(οu το σώμσι., κσι.� μόνο σ' σι.uτό, κσι.τo�κoΙΙσε 'Υ) θεότης, όπως ε(πε 
ο Αγ. Πσι.όλος (Προς Κολασσαε'ς, Β', 9) . Kσι.�, τέλoς, τo νσι. πε� κσι.
νε(ς ότ� μΙλ'Υ)σε 8�σι. τοu ΑγΙοu Πνεόμσι.τος, εννοώντσι.ς την χιίρ'Υ) 1'01.1 
Αγ. Π νεό μσι.τος , σ'Y)μσι.Ινε� όη 8εν σι.π08E8ετσι.� σ' σι.uτόν τ(ποτε το 
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uπερφuσικό. Διότι ο Θεός προδιέθεσε 'rouc;; οινθρώποuς στην εuσέ
βειοι, τη δικοιιοσυν1), το έλεος, την oιλ�θειoι, την πίστη κοιι κιίθε 
οιρετη -1)θικ� κοιι πνεUμΟΙΤΙΚ�- με Τ1)ν διδοισκοιλίοι τοι) ΚΟΙΙ, σε 
πολλές περιπτώσεiς, με το φuσικό τοι) κοιι κοιθ1)μερινό ποιριίδειγμοι. 

Κοιι όπως δεν μπορεί νοι θεωρ1)θεί ότι ο Θεός μίλ1)σε με οποιον
δ�πoτε οιπό 'rouc;; τρόποuς οιuτοuς στον ΜωuO"1j επί τοΙ) όροuς Σινιί, 
δεν μπορεί επίO'7jς νοι θεωρ1)θεί ότι μίλ1)σε κοιι στοuς οιρχιερείς οιπό 
τον θρόνο τοΙ) ελέοuς. Επομένως, δεν μπορεί νοι γίνει κοιτοινΟ1)τός 
ο τρόπος, με τον οποίο ο Θεός μιλοίισε στοuς οινώτοιτοuς πρoφ�τες 
της Ποιλοιιιίς Διoιθ�Κ1)ς, ΟΙ οποίοι είχοιν Τ1)ν οιρμοδιότψοι νοι τον 
σuμβοuλεUοντοιι. ΣΤ1)ν επoχ� της Koιιν�ς Διoιθ�Κ1)ς δεν u�pxe κοι
νένοις οινώτοιτος πρoφ�Τ1)ς εκτός οιπό τον Σωτηροι μοις, ο οποίος 
�τoιν τοιuτοχρόνως Θεός ποΙ) μιλοίισε κοιι πρoφ�της ποΙ) ιίκοuγε τον 
Θεό. 

Δεν βρίσκω κοινένοι χωρίο, ποΙ) νοι οιποδεικνίιει ότι ο Θεός μι
λοίισε σε uποδεέστεροuς πρoφ�τες, ποΙ) οισκοίισοιν μόνιμοι Τ1)ν προ
φ1)ΤΙΚ� λειτοuργίοι, με uπερφuσικό τρόπο, ποιριί μόνο με τον φuσι
κό εκείνο τρόπο, με τον οποίο προeτρεπε 'rouc;; οινθρώποuς στην eu
σέβειοι, στην πίστη, σΤ1)ν δικοιιοσυν1) κοιι στις ιίλλεc;; οιρετές όλων 
των Χριστιοινών. Ο τρόπος οιuτός, ποιρόλο ποΙ) σuνίστoιτoιι στην κοι
'r�X1)O'7j, στην διδοισκοιλίοι, σΤ1)ν εκποιίδεuσ1) κοιι στις eUXOΙΙPLec;; -ή 
στις προτροπές ποΙ) ωθούν 'rouc;; οινθρώποuς στις χριστιοινικές οιρε
τές, ωστόσο σΤ1)ν προιγμοιτικότητοι οιποδίδετοιι στην ενέργειοι τοι) 
Πνείιμοιτος τοι) Θεοίι --ή ΑγίοΙ) Πνείιμοιτος-, το οποίο στοι οιγ
γλικιί ονομιίζετοιι Holy Ghost. Διότι δεν uπιίρχει προδιιίθεO'7j προς 
το κοιλό ποΙ) νοι μ1)ν οφείλετοιι σΤ1)ν ενέργειοι τοι) Θεοίι. Αuτη όμως 
1) ενέργειοι δεν είνοιι πιίντοτε uπερφuσικ�. Γιοι τον λόγο οιuτό, ότοιν 
λέγετοιι ότι ένοις πρoφ�Τ1)ς ομιλεί εν πνεόμoιτι .� διοι πνΈUμoιτoς 
Θεοίι, εννοείτοιι οιπλώς ότι μιλιίει ΣUμφωνoι με Τ1) βoίιλ1)ά"ιJ τοι) 
Θεοίι, όπως OΙUTYι δΙΟΙΚ1)ρίισσετοιι οιπό τον οινώτοιτο πρoφ�Τ1).Ι Αλ
λωστε 1) πιο κοινή εκ80Χ� Τ1)ς λέξ1)ς «πνείιμοι» είνοιι εκείν1) ποΙ) σ1)
μοιίνει Τ1)ν πρόθεO'7j, Τ1)ν εσώτεΡ1) κλίO'7j � την προδιιίθεO'7j ενός οιν
θρώποu. 

Στην εποχή τοι) Μωuσέως uπήρχοιν εβδoμ�ντoι ιίνδρες, εκτός 
οιπό τον ίδιο; οι οποίοι προφ�τεuοιν στον κοιτοιuλισμό των ΙσΡΟΙ1)-
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λ�τών. Ο τρόπος με τον ΟπΟ(Ο ο Θεός 'ou!; μ�λoόσε ocνocφέpετoc� στο 
β�βλ(o των Αριθμών, κεφ. ΙΑ', εMφ�o 25: «κocΙ κocτέβη Kύρ�oς tv 
νεφέλη κocΙ tλιχλ1jσε προς ocότόψ κocΙ πocρεΙλocτο ιΧπο το\) πνεύμocτος 

- , , , - \ 1. έθ , \ , «  β� ' 11 � , τοι) επ OCUΤCj> κoc� ι:;Π ΎJκεν επ� ,ouc; ε ooμΎJκoντoc οι.νορocς ,ouc; πρε-
σβuτέροuς ώς δ' tπocvεπocόσocvτο πvΕUμoc tπ' ocότούς, κocΙ tπροφ�
τεuσocν κocΙ οόκ �τ� προσέθεντο». Από το χωρ(ο ocuτό φoc(νετoc�, 
πρώτον, ότ� 1j προφψε(oc ,ouc; προς τον λocό �τocν uποδεέστεΡ1j ocπό 
την πρoφΎJτε(oc τοι) Μωuσέως δ�ότ� ο Θεός έλocβε ocπό το πvεόμoc 
τοι) Μωuσέως γ�oc νoc δώσε� σ' ocuτούς, έτσ� ώστε νoc ΠΡΟψΎJτεόοuv 
όπως θoc �θελε ο Μωu�ς' δ�ocψoρετ�κιχ δεν θoc ,ouc; είχε κocθόλοΙ) 
επ�τρocπε( νoc κocτocγ(νoντoc� με την πρoφΎJτε(oc. ' Αλλωστε δ�ocτuπώ
θΎJκε προς τον Μωu� πocριχπονο ενocντ(ον των πpoφΎJτών ocuτώv 
(εδ. 27) κoc� ο 1ησοός τοι) Nocu� �θελε νoc ,ouc; ocπocγopεόσε� ο Μωυ
�ς νoc ΠΡΟψΎJτεύοuv, πριχγμoc ποι) ocuτός δεν έκocμε, πocριχ ε(πε στον 
IΎJσoό τοι) Nocu� «μή ζΎJλo�ς tμέ». κιχτιχ δεότερον λόγο φoc(νετoc� 
ότι το «πvεόμoc τοι) Θεοό» στο χωρίο εκείνο σημocίνε� ocπλώς ΤΎJν 
πρόθεση κoc� ΤΎJν δ�ιχθεση νoc uπocκοuσοuv κoc� νoc βΟΎJθ�σοuv τον Μω
u� στην δ�ocχεΙp�ση των κuβεΡVΎJτ�κώv uποθέσεωv. Δ�όη, εά.ν σ1j
μoc�νε ότι είχocν πpά.γμιxτ� το Ιδ�o το πνεόμιχ τοΙ) ΘεOό� εά.ν δΎJλocδ'� 
είχε εμφuσηθεΙ σ' Otυτοός 1j θ_εΙoc φύση; τότε θoc �aocv Ιδ�o� με τον 
Xp�στό, στοΙ) οποεόΙ) κoc� μόνο το σώμ.ΙΧ ΚOCΤO�ΚOόσε το πνεόμoc ,qu 
Θεοό . . Σuνεπώς, εδώ εννοούντ«ι ΎJ δωρειχ xoc� ΎJ χιχPΎJ ΤΟ') Θεοό .. φ;
τές ,ouc; oδ�γΎJσocν voc <1uvεργocστοόv με τον Μωu�, ocπό τον οποΙο 

. προέρχετoc� το πνεύμιχ τοuς. ΦocΙνετoc� όη ο ίδ�oς ο Μωu�ς ,ouc; 
δ�όp�σε πρεσβuτέροuς κoc� γρocμμocτείς τοι) λocού (Αριθμοl, ΙΑ', 16) : 
«σuνιχγocγέ μo� έβδoμ�κoντoc &νδρocς ά.πΟ των πρεσβuτέρωv Ίσ
ρoc�λ, οδς ocότος σ,) ο!δocς, gτ� ooτo� εεσΙ πpεσβότεpo� το\) λocο\) κocΙ 
γρocμμocτε�ς ocότων» .  Το «σ,) οΤδocς» �σοδuvocμεΙ με «εσό νoc δ�opί
σε�ς» � «εσό έχε�ς διopΙσε�» ως τέτο�οuς. Δ�ότ� έχε� ocvocψεΡθε( προ-
1jγοuμ.έvως (Έξοδος, IH', 24) ότ� ο Μωu�ς, ocκολοuθώvτocς τη 
σuμβοuλ� τοΙ) πεθερού "roU lοθόρ, διόρ�σε. ως δ�κocστέι; xoc{. ocξιωμιχ
,ouxouc; το\) λocού ocvθρώποuς θεοφοβοUμεvοuς .. Από OCUΤΟ"Jς προ
έρχοvτocν xoct οι εβδομ�κοvτoc εκε(νοι, ποι) ο Θεός όρισε ψχ βOΎJθoύν 
τον Μωu� στΎJν 8ιocκuβέΡV1jση τοΙ) βocσ�λείοu, επ�θέτοv't"ά.ς ,ouc; το 
πvεόμoc .τοΙ) M�1)σέως. Μ' ocuτη 't"1jV �VOtOC λέΎετoc� (Bα(ff,J�tdJv Α' , 
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ΙΣΤ', 13-14) ό'η το πνεόμιχ τοΙ) Θεοό ιΧφΥΙσε τον Σιχοόλ κιχι επικιΧ
θΥΙσε επΙ τοι) ΔιχβΙ8 μόλις ιχuτός εχρΙσθΥΙκε. Ο Θεός, 8Ινοντιχς τη 
χιΧΡΥ) τοι) σ' ιχuτόν, τον επέλεξε νιχ κuβερν�σει τον λιχό -rou, κιχι ιχπο
σόροντιΧς την τον lχπέρριψε. Πνεόμιχ, κlχτιΧ ΣUνέπειlX, �μιxΙνει την 
8ιιXθε� νιχ τεθεΙ κlχνεΙς σΤΥΙν UΠYjpeaLIX τοι) Θεοό κιχι όχι κιΧποιιχ 
uπερφuσικ'ή ιχποκιΧλuψYj . 

Πολλές φορές, επΙ�ς, ο Θεός μΙλΥΙσε με ΤΥΙν έκβlX� μιιχς 
κλ�pω�ς, την οποΙIχ οργιΧνωνιχν όσοι εΙχε ορΙσει νιχ ιχσκοόν την ε
ξοuσΙIχ στον λιχό 'rou. Έτσι 8ΙΙΧβιΧζοuμε ότι ο Θεός, με 'rout; κλ�ροuς 
ποι) ο Σιχοόλ 8ιέτιχξε νιχ τρΙΧβΥΙχθοόν (Βασιλειών Α', ΙΔ', 43), φιχνέ
ρωσε το σφιΧλμlχ τοι) ΙωνιΧθlχν, νιχ φιΧει 8ΥΙλ. μιιχ κεp�θpιx κιχτιΧ πιχ
pιXβιx� τοι) όρκοΙ) ποι) εΙχε 80θεΙ ιχπό τον λιχό. Eπ(�ς, ότι ο Θεός 
(Ιησούς Ναυή, ΙΗ', 10) 8ιιχΙρεσε τη yYj ΧlχνlχιΧν μετιχξό των Ισριχ
ΥΙλιτών με «κλ�Poν έν ΣΥΙλω �νιxντι KupLo\»>. Με τον Ι8ιον τρόπο 
φιχ(νετιχι πως lχνιχκιΧλuψε ο Θεός (Ιησούς Ναυή, Ζ', 16) κlχι το έγ
κλΥΙμιχ τοι) 'Αχιχρ. AuTo( εΙνιχι οι τρόποι με 'rout; οποΙοuς γνωστο
ποιοόσε ο Θεός το θέλΥΙμιΧ τοι) σΤΥΙν Πιχλιχ,;ιΧ ΔιΙΧθήκΥΙ' 

Όλοuς ιχuτοός 'rout; τρόποuς ΧΡΥΙσιμΟΠΟΙΥΙσε επΙ�ς κιχι στην 
Κιχινή ΔιlΧθήκΥΙ. Στην ΠιxpθΈVo ΜιχρΙIχ με ΤΥΙν οπτιχσΙιχ ενός IΧΥγέ
λοu, στον Ιωσήφ με όνεφο, στον ΠΙΧόλο, ότιχν τιxξΙ8εuε προς ΤΥ) 
Διχμιχσκό, με όριχμιχ τοι) Σωτ�pιx μιχς' στον Πέτρο με το όριχμιχ 
ενός σεντονιοό, ποι) κρεμότιχν ιχπό τον Οίιριχνό με 8ιιΧφοριχ εΙ8Υ) κρέ
ιχτος ιχπό κΙΧθlΧριΧ ΚΙΧΙ lχκιΧθΙΧρτlχ ζώΙΧ κιχι σΤΥ) φuλιχκή · μ.ε το όριχμιχ 
ενός ΙΧΥγέλοu' σε όλοuς 'rout; ιχποστόλοuς κlχι σUΥγΡlχφεΙς ΤΥΙς Κιχι
νής ΔιlXθ�ΚYIς με τη χιΧΡΥ) τοι) πνεόμιχτός Tou, κlΧι ξιχνιΧ aTout; ιχπο
στόλοuς, κιχτιΧ ΤΥΙν εκλογή τοι) ΜlχτθlΧΙοΙ) σΤΥ) θέ� τοι) Ιοό81χ τοι) 
Ισκιχριώτη, με κλήρο. 

Βλέποντlχς, λοιπόν, ότι κιΧθε προφΥΙτε(1χ προϋποθέτει όριχμιχ ή 
όνεφο (ποΙ) ε(νιχι το Ι8ιο πριΧγμιχ, ότιχν e(VIXL φuσLολογLΚιΧ) ή κ«
ΠΟLΟ L8ιιχΙτερο χιΧΡLσμlχ τοΙ) Θεοό, ποι) τόσο σπ«VLΙΧ ΠΙΧΡιχτηρε(ΤΙΧL 
σε ιίνθρωπο, ώστε νιχ θιχuμ«ζεΤIΧL ότιχν uπ«ρχεL' βλέποντιχς επΙ�ς 
όΤL πlχρόμΟLIΧ χlχρΙσμlχτlχ, όπως τιχ ΠLΟ εξιχφεΤLΚ« όνεφιχ XΙXL ορ«μιχ
ΤΙΧ, μπορεΙ νιχ προέρχονΤΙΧL όΧL μόνο ιχπό την uπέ:ρφuσLΚ� XIXL «με� 
evipyeLΙX τοι) Θεοό, ιχλλ« XΙXL ιχπό τη φuσLΚ�, με την 8LιχμεσολιΧβYj� 
των 8εuτέpων ΙΧLτΙων, 08ΥΙγοόμιχστε στο σuμπέpιxσμιx όΤL χρεL«ζε-
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τιx� λoγ�κό κιx� xpE07J YLΙX νιχ 8LιχκρΕνοuμε μετΙΧξό φuσLκών κιx� υπερ
φuσLκών χιxρ�σμιίτων XΙXL μετΙΧξό φuσLκών κα:� uπερφuσLκών ορα:
μιίτων � ονεΙρων. Κιχτιί σuνέπεLα:, OL ιίνθρωΠΟL θιχ πρέπε� νιχ e(VΙXL 
πολύ προσεκΤLΚΟ( xotL εΠLφuλιχκ't'LκοΙ, ότα:ν πρόκεLΤΙΧL να: υπα:κοό
σουν στη φων� ενός ιχνθρώπου, ο οποΙος, υποστηρΙζοντιχς όΤL eLVΙXL 
πρoφ�της, ΙΧΠΙΧLτεΙ ιχπό μιχς νιχ υπιχκοόσουμε στον Θεό με τρόπο, 
ο οπο(ος, σόμφωνιχ με όσα: λέε� στο όνομα: του Θεοό, 081jye( στην 
ευΤUΧ(ΙX. ΔLόη, όΠΟLος 8LΙXTELveTotL όΤL 8LΜσκεL στους ιχνθρώπους 
τον 8ρόμο που 081jyeE σε τόσο (LeyιXλ1j εu8ΙΧLμον(ιχ, έxEL την ΙΧξΕωσ1j 
xotL νιχ τους κuβερν�σεL, 81jλα:8� νιχ τους 8LOLx�aeL κιx� να: βα:σLλεό
aeL· XΙXL εφόσον όλΟL OL ιίνθρωΠΟL ιχυτό εκ φόσεως εΠLθuμοόν, τοότο 
ΙΧΚΡLβώς eEVΙXL ο λόγος που τους κα:θLστιί όποπτους φ�λ080ξEιxς XΙXL 
εξα:πιίτη07Jς. Κιχτιί σuνέπεLα: ο πρoφ�της θιχ έπρεπε νιχ εξετιίζεΤΙΧL 
κα:� νιχ 80κφιίζετιx� ιχπ' τον κα:θένιχ, ΠΡLν 8εχθεΕ νιχ του πιχριίσχεL 
υπιxκo�, εκτός α:ν την έχεL �81j πα:ριίσχεL κιχτιί την θέσπL07J της πο
λLΤLκ�ς ΚΟLνότητιχς, όπως σης πεΡLπτώσεLς, όπου ο πρoφ�της εEνιx� 
ο πολLΤLκός κυρΕιχρχος � έχε� εξοuσLο80τηθεΙ ιχπό ιχυτόν. Αν 1j εξέ
-rιx07J ιχυτη των προφ1jτών κιx� των πνεuμιίτων 8εν εΠLτρεπότιχν 
στο κιίθε μέλος του λιχου, τότε 8εν θιχ υ�ρχε λόγος νιχ ιχνιχφερθοόν 
τιχ 07JμεΕιχ, με βιί07J τιχ οΠο(ιχ μπορεί κιχνεΙς να: 8LΙXxpEVSL μετα:ξό όσων 
θιχ έπρεπε ..vOt ιχκολοuθ�σεL XΙXL όσων 8εν θΙΧ έπρεπε να: α:κολοuθ1jσεL. 
ΒΜποντιχς, επομένως, όΤL ΙΧΠΙΧΡLθμοUνΤΙΧL ιχυτιί τιχ 07JμE(ιx ιχνα:γνώ
pL07Jt; ενός πρoφ�τη (Δευτερονόμιο, Η', 1 )  XΙXL ενός πνεόμιχτος 
(Ιωάννου Α', Δ', 1 )  XΙXL όΤL υπιίρχουν σΤ1jν Πα:λΙΧLιί ΔLα:θ�Κ1j τόσες 
προφ1jτs(ες XΙXL στην KotLY� ΔLιχθ�Κ1j τόσιχ Κ1jρόγμιχτιχ κιχτιί των 
προφ1jτών, XΙXL ότ� πιχροuσLιίζετα:L πολύ μεγα:λύτερος α:ΡLθμός ψευ-
8ών πα:ριί α:λ1jθών προφ1jτών, θα: έπρεπε κα:νεΙς νιχ πρoσέχε� πολύ, 
κιx� με 8LX� του ευθό�, TLt; o81jYLec; τους. Το γεΥονός, όΤL υ�ρχα:ν 
πολύ πεΡLσσότεΡΟL ψεu8εΙι; πιχριί ΙΧλ1jθLνο( πρoφ�τες, tpot(veTotL π.χ. 
6τιχν α.πό τους τsτρa.κ6σtοuς πρoφ�τsς, που σuμβοuλεόθ1jκε ο ' Α
χΙΧβ (Βασιλειών Γ', ΚΒ'), όλo� �σα.ν ψεύτες XΙXL α.πιχτεώνες εκτός 
α.π6 ένιχν, τον ΜLχα:Ια:. ΛΙγο ΠΡLν ιχπό 'r1jV επoχ� της α:LχμιχλωσΙιχς 
OL πρoφ�τες �σιxν yeVLxIί ψεότες. AέyeL ο KUPLOt; στο βLβλΙο του Ιε
eεμία (ΙΔ" 14) : « Ψευ8� οΙ προφ�ΤΙΧL προφ1jτεόσοuσLV tπΙ τiί> όνό
μα:τ[ μου, o�κ ιiπέστεLλα. ιχ�τοuς κιχΙ O�Κ tνετεLλιίμ.1jν α.�τoΤς κα.Ι 
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" λ.l.λ 1 "  ι! . ,  ψ � � \ ' \ ' oux ε � ΊJσOC προι; ocuτοuς oTL ορocσεLΙ; εuοεLΙ; XOCL μ,ocvτεLOCΙ; XOCL OL-
ων(σμ,ocτoc κocΙ προocφ�σεLΙ; κocρ8ίocι; ocδτων ocδτοΙ ΠΡΟψΊJτεuσοuσLν 
υμ,ϊ:ν». ΔLOC στ6μ,ocτοι; ΤΟι) ΠPOψ�τη Ιερεμίoc ο Θε6ι; 8Lέτocξε τον λoc6 
(κεψ. ΚΓ', 16) νoc μ,ΊJν TOUC;; uπocκοuεL: «οδτωι; 'λ1.ΥεL KUPLOC;; πocντο
κρOCτωρ '  μ,� &'κοόετε TOuc;; λ6γοuι; των πpoψΊJτων, OTL μOCΤOCLοuσLν 
έocuτοϊ:ι; gΡocσLν, ιΧπο κocρ8ίocι; ocδτων λocλοuσL κocι οδκ &'πο στ6μ,ocτοι; 
Kup(ou». 

Βλέποv't'ocι;, λΟLπ6v, 6TL κocτOC ΤΊJν επoχ� τηι; ΠocλOCLOCΙ; ΔLocθ�
ΚΊJΙ; ξεσποόσocν 'ί6σει; ΨLλΟVLκΙει; μ,ετocξό των ορocμ,ocηζομένων προ
ψΊJτών, XOCL ο ΈVocι; ocvτocγωνLζ6τocv 'ίον &.λλο ρω't'ώv't'ocι; «π6τε ocνε
χώpΊJσε το Πνεόμoc ocπο εμέ 8LOC νoc uπocγεL εLΙ; σε ;», 6πωι; σΤΊJν πε
ρ(Π't'ωσΊJ ΤΟι) MLXOC(OC XOCL των 'ίετρocκoσ(ων πpoψΊJτών, XOCL 6TL ocπέ:-
8L8ocv τoc ψεό8ΊJ ο ΈVocι; στον OCλλο (Ιερεμίας, ΙΔ', 14)' XOCL βλέποντocς 
πocρ6μΟLει; ΨLλονLκ(ει; ocκ6μ,ΊJ XOCL στην KOCLV� ΔLocθ�ΚΎ) μετocξό των 
πνεuμ,oc't'Lκών πρoψΊJτών ίσocμ,ε �μεpoc, 08ΊJγoόμ,ocστ<: στο σuμ,πέρoc
σμ,oc, 6ΤL κOCθε OCνθρωποι; --τ6τε 6πωι; XOCL τώρoc- e(VOCL uποχρεωμέ
νοι; νoc ΧΡΊJσψ.ΟΠΟLεί τον ψuσLκ6 τοΙ) Λ6γο XOCL νoc εψocρμ,6ζει σε κ&;
θε ΠΡΟψΊJ't'είoc TOUC;; κocν6νει; ΠΟι) μ,ocι; έ8ωσε ο Θε6ι; YLOC νoc 8LOCXp(vou
με το otλΊJθές ocπ6 το ψεu8έι;. Απ6 TOUC;; κocv6νεc;; otUTOUC;; στην ΠocλocιOC 
ΔLocθ�ΚΊJ ο ΈVocι; �τocν εκείνοι; ποu 8(8ocξε ο Μωu�ι;, ο uπέρτocτος 
'φoψ�της, ΚotL ο OCλλος ΊJ θotUμocτοuρ� 8όνocμ,ΊJ της πp6ΡPΊJσΊJΙ; των 
-πρ&.ξεων τοι) Θεοό, 6πως �8ΊJ κocτέ8εLξoc ΠocΡotπέμποντocc;; στο Δευ
τερον6μιο, κεψ. ΙΓ', 1 .  Στην KOCLV� ΔLocθ�ΚΊJ 8εν uπocρχεL ΠίΧρOC μ,ίίΧ 
μ,6νο έv8εLξΎ), XiXL iXuτη ε(νOCL ΊJ κ�ρuξΊJ ΤΊJζ 8L8ocσκocλ(ocς, 6TL ο lη
σοόι; eLViXL ο ΧΡLστ6ς, 8ΊJλ. ο βocσLλέocι; των Ιοu8ocΙωv, τον οπο(ο 
εΠίXγγέλθΊJκε ΊJ ΠocλiXLOC ΔLiXθ�ΚΊJ ' ΌΠΟLΟΙ; iXpVL6Tocv 'ί0 OCρθρο iXUT6 
�τocν Ψεu8�ς πρoψ�τηζ, 6σoc θocόμ,ocτoc XOCL iXV έκocνε, ενώ 6ΠΟLος το 8(-
80cσκε �τocν ocλΊJθLv6ς πρoψ�τηι;. ΔL6ΤL ο ' Αγ. IωocννΊJς ίΧνίΧψερ6μενοι; 
στoc μέσoc YLOC νoc εξετocζεΤOCL ocν 'ίOC πνεόμ,ocτoc ε(νOCL εκ Θεοό � 6XL, 
XOCL ιχψοό είχε προεL80ΠΟL�σεt 6η θoc πσιροuσLocζοvτιχν ψεu8είι; προ
ιp�τει;, λέεL επί λέξεL (Καθολική Ιωάννου Α'; Δ', 2 ) :  «!ν τοότ<ι> YL
νώσκεΤΙΧL το πνεσμ,ιχ τοσ Θεοσ· Πotν πνεσμoc 8 δμ,ολογεϊ:ν 'IΊJσoσν 
Χριστον !ν σocρκΙ !λΊJλuθ6τoc, έκ τοσ Θεοσ !σTL», 8ΊJλ. έγκρ(vεΤOCL 
XOCL γ(νεΤΙΧL 8εκτ6 ωι; πρoΨ�ΤΊJΙ; τοι) Θεοό. Το γεγον6ι; 8ΊJλoc8� 6TL 
ΚOCΠΟLΟΙ; ομ,ολογε(, πρεσβεόεL, XΊJpUTTeL δη ο IΊJσoόΙ; .ε(νΙΧL ο Χρι.-
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Ι' � θ Ι λ Ι θ β '  Ι θ Ι Ι λ στος, οεν τον κoc ιστoc ocπ ως εοσε '1) ocν ρωπο '1) ενoc των εκ ε-
κτών, ocλλιί OCνOCγνωρισμ.έvO πρoφ�τη . Δι6τι κιίποτε ο Θε6ς ομιλεί 
μέσω προφ'1)τών, των οποίων την προσωπικ6τητoc �εν f;χει ocπo�ε
χθεί , όπως έκocνε με το Βocλocιίμ, ocλλιί κocι με τη μιίγισσoc τοι) 'Ε
�ωρ,  6τocν προείπε μέσω ocuτης τον θιίνocτο τοΙ) Σocοόλ. Στο επ6μενο 
ε�ιίφιo λέγει πιίλι : «κocΙ πα,ν πνεUμ.oc δ μ� όμολογεΤ τον 'Ιφοuν 
Χριστον έν σocρκΙ έλ'1)λuθ6τoc έκ τοί) Θεοί) OUX εστι· κocΙ τοuτ6 έστι 
το τοί) άντιχρίστοΙ) δ άκ"l)κόocτε στL ερχετocι, κocΙ VUv έν τ<ϊ> κ6σμ<ι> 
, , .ι! � ΙΕ Ι Ι έλ Ι � , λ Ι εστιν 'j0'1» >. τσι ο κocνονocς εινocι τ ειος κocι ocπο τις oUO π eupec;" 
ocλ"l)θιν6ς προφ�τ"l)ς είνocι 6ποιος κ"l)ρόσσει 6τι ο Μεσσίocς έχει ��"I) 
έλθει στο πρ6σωπο τοι) Χριστοό, κocι Ψευ��ς προφ�τ"l)ς είνocι 6ποιος 
ocρνείτocι τον ερχομό τοι) κocι τον ocνocζ"l)τεί σε κιίποιον μελλοντικό 
ocπocτεώνoc, ο οποίος θoc σφετεριστεί Τ'1)ν τιμ� ocuτ� - κocι τον τε
ΛΕUΤOCίO ο ocπ6στολος ορθώς ocποκocλεί Αντίχριστο. Επομένως, κιίθε 
ιίνθρωπος πρέπει νoc ocνocλογίζετocι ποιος είνocι ο κυρίocρχος πρoφ�
της, ΤOΠOΤ'1)Ρ'1)τ�ς το\) Θεοό επί Τ'1)ς γ'1)ς, ο οποίος, όντocς �εότερoς 

Ι Θ ' Ι  � , β Ι Χ ' μετ� τον " εο ,  εχει το οικocιωμoc νoc κι) ερνoc 'rouc; ριστιocνΟUζ κocι 
νoc Τ'1)ρεΙ ως κσ.νόνσ. Τ'1)ν �ι�ocσκσ.λίσ. εκείν'1) , Τ'1)ν οπο[σ. �ιέτσ.ξε νσ. 
�ι�ιίσκετocι εν ον6μσ.τι τοι) Θεοό, εξετιίζοντσ.ς κocι �oκιμιίζoντσ.ς με 
τον τρ6πο σ.uτ6 Τ'1)ν σ.λ�θεισ. όσων �ιOσ.χών προβιίλλοuν ενίοτε σ.u
τοκσ.λοόμενοι πpoφ�τες, θσ.uμσ.τοποιοί � όχι. Κσ.ι, εά.ν βρει Τ'1)ν 
Oι�ocσκocλ[σ. 'rouc; σ.ντΙθετ'1) προς τον κσ.ν6νoc τοότο, νσ. κιίνει 6,τι 
έκσ.μocν όσοι Π�Ύσ.ν στον Mωυσ� πσφocπονοόμενοι ότι U�PXOCV ορι
σμένοι προφ'1)τεόοντες στον κσ.τσ.υλισμ6, των οποίων το Οικocίωμoc 

6 β ,  Κ ' , Ι ocυτ σ.μφισ "ι)τοuσocν. σ.ι νoc σ.φ'1)σει στον κυρισ.ρχο νσ. σ.ποφσ.σισει 
-r"l)v ocπo�oχ� � Τ'1)ν σ.πσ.γ6ρεu� τοuς, 6πως έκσ.νσ.ν κσ.ι σ.υτοί με τον 
Μωuσ�· κocι, ειίν ο xuptocpxoc; -rouc; σ.ποκ"l)ρόξει, νσ. μ"l)ν uπσ.κοόει 
πλέον Τ'1) φων� τοuς, ειίν 6μως -rouc; εγκρίνει, νoc -rouc; uπσ.κοόει ως 
σ.νθρώποuς, στοuς οποΙοuς ο Θε6ς έ�ωσε μέρος σ.π6 το πνεόμoc του 
xuptIίpxou τους. Δι6τι 6τσ.ν οι ΧριστιocνοΙ �&:ν θεωροόν τον Χριστιocν6 
κυρΙocρχ6 τους πρoφ�τη του Θεοό, πρέπει εΙτε νoc θεωροόν τoc �ικιί 
τους όνειρoc ως την προφ"l)τεΙoc, με βιίσ'"l) -r"l)v οποΙoc θέλοuν νoc κυ
βερv"l)θοόv, κocι τον χτόπο -r"l)!:; �ικ�ς τους κocρ�ιιίς ως πνεόμoc του 
Θεοό, εΙτε νoc �εχθoόν νoc κuβερv"l)θοόν ocπό ξένο "l)γεμ6ν� � ocπό ορι
aμ.έvouc; μετocξό των συμπολιτών τοuς, ποι) μπορεΙ νoc -rouc; πocρoc-

Digitized by 10uk1s, April 2009



74 ΠΕΡΙ XPIΣTJANIΚHΣ ΠOΛJΊ1ΚHΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

σόροuv -ΣUΚOφΙXντώντΙXΙ; την κuβέΡV1jση- σε εξέγερση, χωρΙι; νιχ 
έxOuV νιχ επ�8εΙξοuv κιxνΈVιx θΙΧόμιχ επ�βεβιx�ωτ�κ6 τοότων των πιχ
ροτρόνσεων εκτ6ι; ιχπ6 κιXπo�ιx τuχιxΙιx εξιx�ρετ�κ� επ�τuχΙιx κιx� ιxτ�
μωΡ1jσΙιχ· κιx�, κιχτιχστρέφοντιχι; με τον τρ6πο ιχuτ6 6λοuι; 't'out; v6-
μοuι;, θεΙοuι; κιx� ιχvθρώπ�vοuι;, θιχ ξιχvιχρΙξοuv κ�θε 't'�1j, κuβέΡV1j
ση κιx� κo�νωνΙιx στο ιxρχ�κ6 χ�oι; τηι; βΙιχι; κιx� 't'ou εμφuλΙοu πολέ
μοu . 
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XXXVII. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΑΎ'ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΎ'Σ 

Ως θα.ύμα.τα. νοούντα.ι τα. θα.υμα.στιχ. έργα. του Θεού. Στην Αγ(ιχ 
Γpα.φ� ονομιχ.ζοντα.ι σuν�θως σημεΙα., με T'l)V έννοιιχ που οι ΛιχτΙ
νοι τα. ονομιχ.ζουν ostenta κα.ι portenta, επει8� 8εΙχνουν κα.ι προ-
8'l)λώvοuv α.υτό που ο Πα.ντο8ύνα.μος πρόκειτιχι να. πριΧ.ξει. Σ'l)μεΙιχ 
ονομ.ιχ.ζοντα.ι 8ιότι ως επΙ το πλεΕστον μιχρτυρούν την εντoλ� του 
σε περιπτώσεις που, ειχ.." 8εν υ�ρχιxν ιχυτιχ., οι ιχ.νθρωποι θα. έτεινα.ν 
νιχ την ιχμφισβ'l)τησοuv ιχκολουθώντιχς τον προσωπικό φυσικό τους 
Λόγο. 

Για. να. κα.τιxνo�σoυμε επομένως τι εΕνα.ι το θΙΧύμίΧ, θΙΧ πρέπει 
πρώτιχ νιχ κιxτα.νo�σoυμε ποιιχ έργιχ θιχυμιχ.ζοντα.ι a.πό τους ίΧνθρώ
πους κlΧι Κα.λούντιχι ιχξιοθα.ύμα.στα.. rLΙX 8ύο, λΟL7tόv, πριχ.γμ.ιχτιχ OL 
ιΧ.vθρωΠΟL θα.υμιχ.ζουν xιXnOLO γεγονός: το ένα. tEVΙXL το πα.ριχ.80ξο του 
γεγονότος, ό'η 8'l)λ. xιXorL πα.ρόμΟLΟ 8εν /;xtL σuμβε:E ποτέ �. μόνο 
πολύ σπιχ.VLα.· το ιχ.λλο tEVΙXL ότι γΕνε:τα.ι xιXTL XOCL α.8υνα.τούμε να. φα.ν
τα.σθούμε όΤL μπορεΕ να. πρα.γμα.τοποι�θ'l)κε: με φuσLΚ&. μέσα., πα.ριχ. 
μόνο με T'l)V ιχ.μεσ'l) επέμβα.σ'l) του Θεού. Ειχ.." όμως 8Lα.ΠLστώσοuμε 
όΤL εv8έχετα.L να. uπιχ.ρχεL κιχ.ΠΟLΟ φυσικό α.Ετιο, 8εν το θα.υμ.ιχ.ζουμε 
πλέον, ούτε το θεωρούμε θα.ύμα., όσο σ7tιχ.νια. α.ν έχει συμβεΙ κιχ.τι 
τέτοιο, όπως επΙσης 8εν το θεωρούμε, α.ν κιχ.τι πα.ρόμοιο έχει σuμβεΙ 
σuχνιχ., έστω κι α.ν μα.ς εΙνα.ι α.8ύνα.το να. φα.ντα.στούμε μια. φυσικ� 
του ιχιτΙα.. 

Eιx.v, σuνεπώς, μιλοόσε ένα. ιχ.λογο � μLα. ιχγελιχ.8α., θα. �τιxν θα.ύ
μα.' 8LόΤL κα.ι το γεγονός EEVOCL πα.ριχ.80ξο XOCL 8ύσκολο t(VΙXL να. φα.ν
τα.στούμε το φuσLκό ocETLO. Το E8LO θα. (σχυε XOCL ιχν βλέπα.με μιot 
πα.ριχ.80ξ't) εκτρo� 'r'l)c; φύσης σT'l)V πιxρα.γω� xιx.nOLΙXC; veιxc; μορ-
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φ�ς έμβLΟU πλιίσμocτος. 'Οτocν, όμως, ένocς ιίνθρωπος � ζώο γεννιί 
το όμΟLό TOU, πocρ6λο ποι) 8ε γνωρίζοuμε πώς σuμβocΙνεL OCUτό, 8εν 
το θεωροόμε θocόμoc, eneL8� eEVOCL ΣUVYjeLaμoivO φOCLνόμενο. Κocτιί τον 
t8LO τρόπο, ειίν ένocς ιίνθρωπος μετocμορφωθεί σε πέτρoc � σε στηλYj, 
ocuτό eEVOCL θocόμoc, επεL8� eEVOCL πocριί80ξο. Ειίν όμως μετocλλocχθεΙ 
με πocρόμΟLον τρόπο ένoc κoμμιiη ξόλοu, τότε ocuτό 8εν eEVOCL θocόμoc, 
8LόΤL το βλέποuμε ΣUχνιί. KOCL όμως, 8εν γνωρίζοuμε πεΡLσσότερο 
με nOLOV τρόπο nPOCyμoOCTOnOLet ο Θεός το ένoc γεγονός ocπό ό, TL το 
ιίλλο. 

Τ ' , 'ξ ' θ  " ο πρωτο OUpOCVLO το ο ποΙ) nOCpOCTYjpYj Yjxe σΤον κοσμο YjTOCV 
θocόμoc' eneL8� �τocν το πρώτο XOCL, ΣUνεπώς, πocριί80ξο. XPYjatμoεuae 
8ε ως OUpIίVLO σYjμεΙο τοΙ) Θεοό προς τον λocό τοΙ) YLOC νoc τον βεβocιώ
σει ότι 8εν θoc σuνέβσιινε πλέον ιίλλΥ) κσιτocστρoψ� τοι) κόσμοΙ) με κoc
τocκλuσμό. Σ�μερoc, όμως, επει8� τoc oupocvtot τόξσι nocpotTYjpoUVToct 
auxvIί, 8εν εΙνocι θocόμocτσι οότε γιoc όσοuς γνωρΙζοuν τσι φuσικoc Touc; 
ocΙτιoc, οότε γιoc όσοuς 8εν τoc γνωρΙζοuν . .  lnIίpxouv πολλιί σπιίνιoc έρ
γσι, πpo�όντoc TYjt; ocνθρώπινYjζ τέχvYjς, ΚOCι 8εν θεωροόντocι θocόμocτoc 
ότocν γνωρΙζοuμε πώς έγινocν κocι με ποιον τρόπο xocTocaxεuocaTYjXocv, 
επεl8� 8εν προέρχοντocι ocπό την ιίμεσΥ) επέμβocσΥ) τοι) Θεοό ocλλOC 
ocπό την ocνθρώπινΥ) φιλοπον(oc. 

Επιπλέον, βλέποντocς ό-tι ο θocuμocσμός ΚOCΙ Υ) έκπλYjξη εξΘφ
τώVΤιXΙ ocπό ΤΥ) γνώσΥ) XOCL την εμπεφΙoc των ocVΘρώπων, YJ οποΙoc 
σε ιίλλο\)ς εΙ νOCL μεγocλUτερYJ XOCL σε .ocAAOUt; μικρότερYJ, επόμενο εΙ
νocι ότι κιίτι μπορεί νoc eLVOCL θocόμoc γιoc ένocν ιίνθρωπο κocι όχι γιoc 
κιΧποιον ιίλλο. 'ETaL σuμβocΙνει 8εισι8σιίμονες κocι oc8ocεΙς OCνθρωποι 
νσι χσιρocκτηρίζοuν ως μεγιίλoc θocόμocτoc έργoc, τoc οποίoc OCλλοι ιίν
θρωποι, γνωρ(ζοντocς ότι nPOiPXOVTOCL ocπό την φόσYj (Yj οποίoc 8εν 
εΙνocι το ιίμεσο, ocλλά. το σuVYJOtaμoivo έργο τοι) Θεοό) 8εν OocutLάo
ζοuv κocθόλοu. Έτσι οι κοινοί ά.νθρωποι εξέλocβocν ως uπερφuσικά. 
έργoc TLt; εκλt.ίψεΙζ τοι) YJAEOU κocι Τ1JI; σελ�VYjς, την σηγμ� ΠOI) U�p
χocν ιXλλOL, OL OnOEOL μποροόσocν νOC προβλέψουν, ocπό τoc φuσLκιΧ TOUI; 
OCί"iιOC, την ocκριβ� ώρoc πρocγμOCΤΟΠΟ(1JσYjς των εκίιe:ΙΨεων' έτσι επί
σYjς, 6τocν κιίποιος, σuvωμοτώvτιχς κocι μocθocΙνοντocς κρuφιί :'t'Lt; ι8ιω
-rLxέc; πριίξεLς εν6ς oc3ocοός XOCL ocvuποΨΙocστο\) ocτόμοu, του Mye:t- xOC
τόΠLΥ Τ1. εΙχ.ε: .8ιιχπριχξει στο πocρελθόν, κocι ocυτός-το εκλocμβιίνε� ως 
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θιχυμιχτουρyfJ πριΧξ1j. Μετιχξύ όμως συνετών κιχι επιφυλιχκηκών 
ιχνθρώπων πιχρόμοιιχ θΙΧύμιχτιχ 8εν μπορούν νιχ επιτελεστούν εύκολΙΧ. 

Είνιχι σΤ1j φύσ1) ενός θΙΧύμιχτος νιχ προξενείτιχι ΎΙΙΧ νιχ προσ8ώ
σει ιχξιοπιστίΙΧ στους ιχγγελιιχφόρους, λειτουργους κιχι πρoφ�τες του 
Θεού, έτσι ώστε οι ιίνθρωποι νιχ γνωρίζουν όη ιχυτοί f:x.ouv κλ1jθεί, 
στΙΧλεΙ κιχι ΧΡ1jσιμΟΠΟΙ1jθεΙ ιχπό τον Θεό, ΚΙΧΙ έτσι νιχ εΙνιχι περισσό
τερο 8ιιχτεθειμ.ένοι νιχ τους υπιχκοόουν . Γιιχ τον λόγο ιχυτό, πιχρόλο 
που 1j 81jμιουργίΙΧ του κόσμου κιχι κιχτόπιν 1j κιxτιxστρoφ� όλων των 
ζώντων πλιχσμιΧτων στον πιχγκόσμιο κιχτιχκλυσμό �σιxν θιχυμιχστιΧ 
έργα, 8εν είθισται, ωστόσο, νιχ λέγονται θαύματα, εφόσον 8εν έγι
ναν για να προσ8ώσουν αξιοπιστία σε κιΧποιον προφ�Τ1j � ιίλλο 
λειτουργ6 του Θεού. Διότι ο θαυμασμός για ένα έργο, όσο ιχξιο
θαύμιχστο και αν είναι, 8εν έγκειται στο ότι μπόρεσε να γίνει -εφό
σον οι ιΧνθρωποι πιστεόουν ότι ο Πιχντ08ύνιχμος μπορεί νΙΧ κιΧνει τιχ 
πιΧντιχ- ΙΧλλιΧ στο ότι έγινε επει8� κιΧποιος ιΧνθρωπος το ζ�τησε � 
προσεuχ�θ1jκε γι' ιχυτό. Όμως τιχ έργιχ του Θεού στην Αίγυπτο 8ιιχ 
χειρός Μωυσέως �σιxν πραγμιχτικιΧ θΙΧύμιχτιχ, 8ιότι έγινιχν με σκοπό 
να πιστέψει ο λΙΧός του 1σριx�λ ότι ο Mωυ�ς �ρθε στιχλμ.ένος ιχπό 
τον Θεό κιχι όχι κινούμενος ιχπό προσωπικό του συμφέρον. Γιιχ τον 
ί8ιο λόγο, 6τιχν ο Mωυ�ς -αφού �ρε 'r"fjV εντoλ� του Θεού νιχ 8ιιχ
σώσει τους 1σρα"fjλίτες ιχπ6 την ΙXιγυπτιΙXΚ� ιχιχμΙΧλωσίΙΧ- είπε 
(Έξοδος, ΔΙ, 1 ) :  «Μν μη πιστεύσωσί μοι, μ"fj8έ ε[σακ{)ύσωσι της 
φων�ς μου, έρουσι γιίρ, 5η oux ωπται σοι ό Θεός, τΙ έρω προς ιxu
τούς;», ο Θεός έ8ωσε 'r1j 8Uναμ1j στον Mωυ�' και με την 8Uνιχμ1j 
ιχυτη μετέτρεψε σε όφι τη ριΧβ80 που κρατούσε και μετιί την μετέ
τρεψε και πιΧλι σε ριΧβ80' κιχι τοποθετώντιχς το χέρι στους κόλπους 
του το έκιχμε λεπρό' κιχι βγιίζοντιίς το ιχυτό ξιχνιχέγινε υγLές, έτσι 
ώστε τα τέκνιχ του 1σριx�λ νιχ πιστέψουν (όπως ιχνιχφέρετιχι στο ε-
8ιίφιο 5) ότι ο Θεός των πατέρων τους παρουσιιίσθ"fjΚ& σε αυτόν' 
κιχι ών ιχυτό 8εν επιxρκoύι:rε, του έ8ωσε την MνιxμΎj νιχ μετιχτρέψει 
τα ύ8ιχτιχ σε ΙΧίμα. Κιχι ιχφου πριχγμαΤΟΠΟ(1jσε τιχ θΙΧόμιχτιχ ιχυτιί ενώ
πιον του λιχοό, λέγετιχι (ε8ιίφιο 31) ότι «έπίστευσεν ό λιχός». Ωσ
τόσο, επει8� φοβούνταν τον Φαραώ, 8εν τολμουσαν να τον υπα
κουσουν. Για τον λόγο αυτό έγιναν και τα ιίλλΙΧ εργιχ, τα οποία βΙΧ
σιίνισαν Τον ΦιχρΙΧώ κιχι τους ΑιγυπτΙους, γιιχ νιχ πιστέψουν οι 1σ-
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ρΙΧ'ηλΙτες στον Μωuσή· κιχι τιχ έργιχ ιxuorιx. �σιxν πριχγμιχτικιί θΙΧόμιχ
ΤΙΧ. Έτσι, ειίν εξετιίσοuμε όλα. τα. θα.όμα.τα., όσα. έγινα.ν 8ια. χειρός 
Μωuσέως κα.ι των uπολοΙπων προφ'ητών, έως -t-'ην -α.ιχμrx.λωσΙα. , 
κα.θώς κα.ι εκεΙνα. -rou Σωτηρα. μα.ς κα.ι, κα.τόπιν, των ιχποστόλων 
-rou, θα. 8ια.πιστώσοuμε ότι σκοπός τοuι;�τα.ν πιίντοτε να. προκα.λέ
aouv � να. ε8ρα.ιώσοuν Τ'ην πΙστη, ότι οι πρoφ�τες 8εν �ρθα.ν α.uτό
βοuλα., σtλλιί στrx.λμένoι α.πό τον Θεό. Μποροόμε α.κόμ'η να. πα.ρα.τη
p�aouILt στη Γρα.φ� ότι σκοπός των θα.uμιίτων 8εν �τα.ν να. προκα.
λέσοuν την πΙστη όλων γεvικιί των α.νθρώπων, εκλεκτών κα.ι · 8ιε
φθα.ρμένων, ΙΧλλιί μόνον των εκλεκτών, εκεΙνων 8'ηλ. για. -rout;; 0-
ποίοuς ο Θεός είχε α.ποφα.σΙσει ότι θα. ytvouv u�xoot -rou. Έτσι 
οι erxuILrxToupytt;; μιίστιγες Τ'ης Αιγόπτοu 8εν εΙχα.ν σκοπό να. προ
σ"ηλuτΙσοuν τον Φα.ρα.ώ, εφόσον ο Θεός εΙχε προεΙπει στον Μωuσή 
ότι θα. σκλ�ρα.ινε την κα.ρ8ιιί -rou Φα.ρα.ώ, ώστε να. IL1JV α.φ�σει τον 
λα.ό να. φόγει· κα.ι, ότα.ν τελικιί -rout;; ιίφ1Jσε να. cpuyouv, 8εv τον έ
πεισα.ν τα. θα.όμα.τα. γι' α.uτό, rx.λλιί τον uποχρέωσα.ν οι {Lιίστιγες. 
Κα.ι για. τον Σωτηρα. μα.ς α.να.φέρe:τα.ι e:πΙσ"ης (Κατά Ματθαίον, ΙΓ', 
58) ότι 8εν έκα.νε πολλιί θα.όμα.τα. στην Ι8ια. -rou τη χώρα. εξα.ιτΙα.ς 
της ιχπιστΙα.ς των κα.τοΙκων της στο 8ε Κατά Μάρκον (κεφ. ΣΤ', 
5) α.να.γριίφετα.ι ότι «οόκ ΙΠΟΙ'ησε πολλιΧ» πα.ριί «κα.Ι οόκ �8όνα.τo 
έκε! οό8εμΙα.ν 8όνα.μιν π06jσα.ι». Αuτό 8εv σuνέβ'η επει8� επιζ'η
τοόσε ισχυ -ο λόγος rx.uτός εΙνα.ι βλα.σφ'ημΙα. κα.τιί -rou Θεοό- οότε 
�τα.ν σκοπός των θα.uμιίτων ο ΠΡΟσ"ηλuτισμός ιίπιστων α.νθρώπων 
στον Χριστό. Διότι ο σκοπός όλων των θα.uμιίτων -rou Μωuσέως, 
των προφ1Jτών, -rou Σωτηρα. μα.ς κα.ι των α.ποστόλων 'rou �τα.ν να. 
προστεθοόν κα.ινουργιοι ιίνθρωποι στην Eκxλ1JaLrx, ΙΧλλιί όχι όλοι οι 
ιίνθρωποι, πα.ρ&. μόνον όσοι έπρεπε να. σωθοόν, 8'ηλα.8� όσοι εΙχιχν 
επιλεγεΙ α.πό τον Θεό. Εφόσον, λοιπόν, ο Σωτηρα.ς μα.ς εΙχε στα.λεΙ 
α.πό τον Πα.τέρα. -rou, 8εν μπορουσε να. ΧΡ'ησιμoπoι�σει τη 8όνα.μ� 
-rou ytrx. τον ΠΡΟσ"ηλuτισμό όσων εΙχα.ν α.πορριφθεΙ ιχπό τον Πα.τέρα. 
-rou. Auoro! ποu epμo1JveQOUV στο Κα.τ&. Μιίρκον Εuα.γγέλιο το «οόκ 
�8όνα.τo» με το «8εν μποροόσε», 8εv έxouv uπόψ1J -rout;; 'r1JV e:λλ'ηνι
κ� γλώσσα., όποu 'η έκφρα.σ"η «8εν �θελε» ΧΡ1JσιμοποιεΙτα.ι μερικές 
φορές α.ντΙ -rou «8εν μποροόσε» για. πριΧγμα.τα. &'ψuχα., χωρΙς θέλ'η
σ'η· ποτέ όμως 'η έκφριχσ'η «8εv μποροόσε» 8εv α.ντικα.θιστιί την έκ-
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fPpoca'1) «8εν �θελε». Μ' ocυτη 't'1Jv epμo'1)vetoc στηνουν ένoc εμπό8LΟ 
μπρoστιi στους oc8uvocμoouc:; Χρtστιocνοuς, aoc voc μ'1)ν μποροόσε ο Χρι
στός voc κ«μεL θocuμocτoc πocρ« μόνο μετocξό των ΠLστών. 

Από όσoc ocνocφέρθ'1)κocν ytOC Τ'1)ν φό� XOCt 't'1Jv χρ�� ενός θocό
μocτος, μποροόμε voc κocτοιλ�ξουμε στον εξ�ς ορισμό: θοιuμoc εΙνοιι 
ένοι έργο του Θεοό (πέροιν 't'1JI; ενεργεΙοις του Βιοιμέσου 't'1JI; φό�ς, 
όπως κoινoνΙ�κε κοιτ« τη Β'Υ)μιουργΙοι) που προιγμocτοποιεΙτοιι YLOC 
voc yνωστoπoι�σει στους εκλεκτοός του 't'1Jv oιπoστoλ� ενός εξοιφε
τικοό λειτουργοό του γιοι 't'1Jv σω't'1JρΙοι τους. 

Από τον ορισμόν οιυτό μποροόμε νιχ σuμπερ«νoυμε' πρώτον, 
ότι σε όλοι τοι θοιuμocτοι το επιτελοόμενο έργο Βεν εΙνοιι οιποτέλεσμoc 
κ«ποιοις οιρετης του προφ�'t'1J, εφόσον εΙνΟΙL ocποτέλεσμοι «με�ς 
επέμβoι�ς του Θεοό, πρ«γμοι που �μoιΙνει ότι το έκοιμε ο Θεός 
χωρΙς voc ΧΡ'1)σ�μoπoι�σει τον προφ�'t'1J ως Bεuτερεόoυσoι οιιτΙoc. 

Δεότερον, ότι κοινεΙι; «ΥΥελος, Βι«βολοι; � «λΛο B'1)μιoυΡY'1)μέ'Jo 
πνεuμoc Βεν μπορεΙ voc κ«νει θΙΧόμοι. Διότι οιυτό γΙνεΤΟΙL εΙτε με φυ
σικό τρόπο εΙτε με ξόρκι, B'1)λιxB� με λ6γιιχ. Διότι, οιν οι μ«γοι κ«
νουν θοιuμocτοι σ't'1Jριζόμενοι οιποκλειστικ« �ν Bικ� τους Buvocμo'1), 
τότε υπιiρχει κ«ποιιχ Mvocμo'1) που Βεν προέρχετοιι ocπό τον Θεό, πρ«
yμooc που το ocρνοόντοιι όλοι οι «νθρωποι' ε«ν πιΧλι κ«νουν θocόμocτοι 
με την Mvocμo'1) που τους έχει ΒοθεΙ , τότε το έργο Βεν προέρχετocι 
οιπό 't'1Jv «με� επέμβoι� του Θεοό, oιλλιi eLVOCL φυσικό, xoct συνε
πώς Βεν εΙνοιι θΙΧόμιχ. 

Tπιiρχoυν ορισμένοι κεΙμενοι � Γριxφ�, τιχ οποΙοι φοιΙνετοιι να, 
α,ποΒΙΒουν Τ'1)ν Μνοιμ'1) επιτέλε�ς θοιυμ«των (οικόμ'1) κοιι Lσ«ξιων 
με τoc «μεσoc eιxuμoocToι που πρα,γμιχτοποιεΙ ο ΙΒιος ο Θεός) σε κ«
ποιoc μoρφ� μocγεΙοις � μOCΥΥοινεΙιχς. 'ETaL για, πιχριiΒειγμoc Βιocβ«
ζουμε ότι, οιφοό '1) ρ«βΒοι; του Μωυσέως ρΙχθ'1)κε � Υ'1) XOCL έγινε 
όφις (' Εξοδος, Ζ', 11) ,  «�ΠΟΙ'1)σocν xocl οΙ �πocοιΒοl των ΑΙΥυπτΙων 
τOCΤς fPoιpμoocxeLoctt; οιίιτων ώσοιότως»' XOCL ότι, οιφοό ο Mωυ�ι; με
τέτρεψε τοι όΒοιτοι των ποτιχμών, των λιμνών κοιι των βιΧλτων της 
Αιγόπτου σε octμooc (' Εξοδος, Ζ', 22), «�ΠOΙ'1)σιxν ώσocuτωι; κιχΙ οΙ 
!πocοι801 των ΑΙΥυπτΙων τΙΧίς φοιρμοικεΙοιιι; ocίιτων»' κιχι ότι, οιφού 
ο Mωυ�ι; με τη 8uvocμo'1) του Θεοό έφερε βocτρ«χους � Υ'1) (' Εξο
δος, Η', 7), ((�ΠOΙ'1)σoιν ώσocuτως κοιΙ οΙ �πocοι801 των ΑΙΥυπτΙων 
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τιχΤς φιxρμ.lXκεΙIX�ς ιχότων κlχΙ &νfιγlXγOν τo�ς βιχτριίχους έπΙ γ�ν ΑΙ
yUmou». EΙνlX�, λo�π6ν, νιχ lχπορεΙ κlχνεΙς, πoυ o� ιίνθρωπo� τεΙνουν 
νιχ ιχπ08ώσουν τιχ 1}lχόμ.lχτlχ σε μ.lΧγΥlχνε(ες, 81JAIX8� στην ιχποτελε
σμ.ιχτικ6τητιχ των �χων των λέξεων, θεωρώντιχς ως lXπ68ε�ξη lχυτ6 
το χωρΙο κlX� ιχλλιχ πlXρ6μ.0�1X της ΒΙβλου ; KIX� 6μ.ως, 8εν υπιχρχε� 
κιχνένIχ χωρΙο στη ΓρlXφ�, που νιχ μ.ιχς λΙε� τι ε(νlX� μ.ιχγγιχνε(ιχ. Ειχν, 
επομ.ινως, η μ.lχγγlχνεΙIχ 8εν oφεΙλετlX�, όπως πολλοΙ π�στεόoυν, στιχ 
ποφιί80ξιχ lχποτελΙσμ.lχτlχ μ.lXγ�κών επω8ών κlX� λΙξεων, lχλΜ εΙνlX� 
ιχπιχτη κlX� πλιίνη lχπεργlχσμ.Ινη μ.ε φυσ�oλoγ�κιί μ.ισιχ, κlX� τ6σο 
lχπομ.lχκρυσμ.ένη lχπ6 το υπερφυσ�κ6, ώστε νιχ μ.η χρε�ιίζετlX� νιχ μ.ε
λετησουν o� ιχπιχτεώνες τ6σο τιχ φυσ�κιί IχΙ'ηlχ, 6σο τη σuνηθ�σμ.ινη 
ιίγνo�lX, βλlχκεΙIχ κιx� 8ε�σ�81X�μ.oν(1X των ιχνθρώπων, γ�1X νιχ τlΧ κιχ
νουν - τ6τε τιχ κεΙμ.ενlχ, που φlXΙνετlX� νιχ επ�80κ�μ.ιχζoυν τη Μνιχμ.η 
της μ.ιχγε(ιχς κlX� της μ.lχγγlχνεΙlχς, πρέπε� νιχ έχουν κιίπo�lXν ιχλλην 
έννo�1X ιχπ6 ιχυτην που εκ πρώτης όψεως φlXΙνετlX� νιχ έχουν. 

Δ�6τ� εΙνlX� προφlχνές ότ� τlΧ λόγ�1X 8εν έχουν lχποτέλεσμ.lχ, πιχριί 
σε όσους τlχ κlχτlΧλlχβlχΙνουν' κlX� το lχποτέλεσμ.1χ 8εν εΙνlX� ιΧλλο ιχπ6 
την 8�λωση των προθέσεων � των συνlX�σθημ.&.των των oμ.�λητών, 
που μ.ε τlχ λόγ�1X τους γεννοόν ελπΙ81χ, φόβο � ιίλλlΧ συνlX�σθ�μ.lXτlX κlX� 
ιxντ�8ριχσε�ς στον ιχκροιχτη. Επομ.ένως, ότιχν μ.ΙIχ ριίβ80ς μ.o�ιίζε� μ.ε 
φΙ8� .� ΤLΧ ό8ιχτιχ μ.ε IχΙμ.Iχ, �. ότιχν oπo�08�πoτε θlΧόμ.1χ φlX(νετlX� νιχ 
ΈY�νε μ.ε μ.lΧγΥlχνε(lχ, ειίν 8εν ΈY�νε γ�1X την 8�lXπlX�8IXγώγηση του λιχοό 
του Θεοό, τότε ούτε η ριίβ80ς, ούτε τιχ ύ8lχτlχ, οότε ιίλλο τΙποτlχ μ.ιχ
γεύτηκε μ.ε τιχ λ6γ�1X εκτ6ς lχπ6 τον θειχτη· έτσ� ώστε 6λο το θlΧόμ.1χ 
νιχ ΣUνΙστlXτlX� στο 6τ� ο μ.ιίγος εξlΧπιίτησε ένιχν ιίνθρωπο, κ� lχυτ6 
3εν ε(νlX� θΙΧύμ.lχ, ιχλλιί κιίτ� πολό εόκολο. 

Δ�6τι ε(νlX� τ6ση η ιίγνo�1X κlX� η τιίση 6λων των ιχνθρώπων γε
ν�κιί προς το σφ&.λμ.ιχ, ιχλλιί ε�8�κ6τερlX 6σων 3ε γνωρ(ζουν επιχρκώς 
τlχ φυσ�κά; lX(τ�lX, οότε τη φόση κlX� τιχ ΣUμ.φέΡOντlX των ιχνθρώπων, 
ώστε νιχ εξlXπlXτώντlX� μ.ε otνιχρ(θμ.ητιχ κlX� εόκολlΧ τεχνά;σμ.ιχτιχ. T� 
ε(80υς φ�μ.η γ�1X τη θlXυμ.otΤOυργ1j MνlXμ.� του θιχ ιχποκτοόσε κιί
πo�oς, ο οποΙος, πρ�ν γΙνε� γνωστη η επ�στημ.η της lχστρονομ.Ιlχς, θιχ 
μ.ποροόσε νιχ πε� στον λιχ6 6τ� την τιί3ε ώριχ � ημ.ιριχ θιχ σκoτεΙν�lXζε 
ο �λϊoς ; Ένιχς τlχχu3lχκτuλοuργός, έτσ� που χεφ(ζετlX� τιχ κόπελot κ.Oι� 
'r1X dXλιx μ.�κρoιxντ�ΚεΙμ.ενlX που χρησ�μ.oπo�εΙ, θιχ φlX�ν6τlXν 6'η εκιχνε · 
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ΤLΧ θlΧόμ.lχτι% του μ.ε τη 8OVIXIk1j του 8Lιχβόλου ΤΟυλιΧΧLστΟ, ε&.ν τέΤΟLες 
εΠL8ε(ξεLΙ; 8εν ε(χιχμ.ε σ1jμ.ερlX τόσο ΣUχν&.. Κ&.ΠΟLος που ixtL εξιχ
σΚ1jθε( στην ομ.Lλ(1χ κlχτ&. τη 8L&.pxeLIX της εLσπνο�ς (OL &.νθρωΠΟL 
ιχυτο( ονομ.&.ζοντιχν στ1jν lχρχlχΙIχ επoχ� οΥγlχστρΙμ.υθΟL), κ&.νοντιχι; 
έτσL νιχ φlχ(νεΤIΧL όη 1j μ.ε(ωσ1j "1jt; MlXa1jt; "1jt; φων�ι; του 8εν προ
ipxeTIXL ιχπό "1j μ.εΙωσ1j "1jt; έντlχσ1jΙ; των φων1jηκών οργ&.νων, ιχλ
λ&. ιχπό την lχπόστlχσ1j "1jt; Π1Jγ�ι; του �χoυ, μ.πορεΙ νιχ x&.veL π&.ριχ 
πολλοόι; ιχνθρώπους νιχ ΠLστέψουν όΤL όσιχ τουι; λέεL eLVIXL φων� ιχπό 
τον Ουριχνό. EΠ(σ1jς ένιχς πιχνοόργος &.νθρωποι;, ο οπο(ος ixtL πλ1j
ροφορΙες YLIX τlΧ μ.υστLΚ&. XIXL ΤLΙ; εμ.ΠLστεuηκέι; εξομ.ολογ�σεLς, 
που κlΧθένlχι; x&.veL ΣUχν&. σε ι%λλουι; YLIX "Lt; πρ&.ξεLΙ; XIXL ΤLΙ; εμ.πεL
ρ(ει; του κιχτι% το πιχρελθόν, 8εν eLVIXL 8Οσκολο νιχ ηι; επlχνlχλ&.βεL 
στον (8LO. ΠlχρόλlΧ ιχυτ&. υπ&.ρχουν πολλο( που μ.ε τέΤΟLIΧ μ.έσlχ ιχπο
κτοόν τη φ�μ.Ύ) του θlχuμ.IΧΤΟΠΟLοό. Θιχ μ.ιχι; �YIXLve μ.IΧΚΡLι% lΧν ιχνιχ
φέρlχμ.ε όλες "Lt; κιχτηγορ(ει; τέΤΟLων ιχνθρώπων, τους οπο(ους OL 
Έλλ1jνες ονομ.&.ζουν θlXυμ.otΤOυργOός, 81jλ. επLτελεστές θιχυμ.ιχστών 
έργων. KIXL όμ.ως, ιχυτο( κι%νουν 6,t'L κι%νουν lχποκλεLστLΚι% XIXL μ.όνο 
μ.ε τη 8LX� τους επL8εξLότητlχ. Ε&.ν όμ.ως εξετ&.σουμ.ε "Lt; ιχπ&.τες που 
8Llχπρ&.ττονΤIΧL σuλλογLΚ&., θιχ lχνιΧκlΧλόψουμ.ε όΤL 8εν υπ&.ρχεL τ(πο
τε, που ΥΙΧ Ik1jV μ.πορε( ΥΙΧ Y(VtL ΠLστεuτό. ΔLόΤL 800 &.νθρωΠΟL που 
ΣUμ.φωνOόν κρυφ&. ο ένιχς ΥΙΧ φlχ(νεΤIΧL κουτσός XIXL ο ι%λλος ΥΙΧ τον 
θερlχπεUεL μ.ε Κ&.ΠΟLΙΧ Ik&.YLIX, θιχ εξιχπιχτησουν πολλοός' ότιχν όμ.ως 
ΣUνωμ.OτησOυν πολλοΙ ,  ο ένιχι; ΥΙΧ φlχ(νεΤIΧL κουτσός, ο &.λλος ΥΙΧ τον 
θερlχπεόεL XIXL OL υπόλΟLΠΟL ΥΙΧ e(VIXL μ.&.ρτυρες του γεγονότος, θιχ εξιχ
πιχτησουν πολό πεΡLσσότερουι;. 

rLIX "1jV τι%σ1j ιχυτη των ιχνθρώπων ΥΙΧ σπεό80υν ΥΙΧ ΠLστεόουv 
υΠΟΤLθέμ.ενlχ θlΧόμ.lχτlχ, νομ.Ιζω όΤL 8εν υπ&.ρχεL κotλότεΡ1j προεL80-
ΠΟΙ1jσ1j - � μ.&.λλον 8εν υπ&.ρχεL κιχν &.λλ1j- ιχπό ιχυτη που όΡLσε ο 
Θεός πρώτιχ 8LIX του Μωυσέως, όπωι; lχνέφερlχ στο ΠΡΟΎ)γοόμ.ενο κε
φ&.λIΧLΟ, στην lXρχ� του ΙΓ' XIXL στο τέλος του ΙΗ' κεφotλlXΙOυ του 
Δεvτερονομlοv, �ΤΟL ΥΙΧ μ.Ύ) θεωροόμ.ε πρoφ�τει; όσους 8L8&.σxouv 
ΟΠΟL1χ8�ποτε &.λλ1j θΡ1jσκεΙIχ εκτός της κlχθLερωμ.έV1jΙ; ιχπό τον εκ
πρόσωπο του Θεοό, που την επoχ� exe(V1j �τlXν ο Mωυσ1jς οότε νιχ 
ΠLστεόουv όσους OL προρρ�σεLς τους 8εv πρlχγμ.IΧΤΟΠΟLοόνΤIΧL, lχκόμ.Ύ) 
XIXL lΧν 8L8&.σxouv την L8LIX OP1jσxε(lX . Συνεπώς, ο Mωυσ1jς στην επο-
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χή τΟU, Ο Αιχρών κιχι οι 3ι&.30ΧΟΙ τοι) στη 3ικ� τοuς επoχ�, κιχι Ο 
xup(ιxpxot; κuβερν�της τοι) λΙΧοίι τοι) Θεοό, 3Yjλιχ3� Ο 3είιτερος με"t'&. 
τον Ι8ιο τον Θε6 κιχι Yj κεφιxλ� ΤYjς ΕκκλYjσ(ιχς, πρέπει π&.V"t'οτε νιχ 
λιχμβ&.νοντιχι uπ' 6ψΥ) σχε"t'ΙΚ&. με το κΙΧθιερωμ.ένο 36γμιχ, προτοίι 
πισ..έψοUμε ένιχ uποηθέμενο θΙΧόμιχ � πρoφ�τη. Κιχι, ιχφοίι γΙνει 
ιxu"t'6, πρέπει 6,τι χιχριχκτηρΙζοuν ως θΙΧίιμιχ νιχ το 30ίιμε στην πρ&.
ξΥ) XΙXL νιχ ΧΡYjσιμοποι�σοuμε 6λΙΧ τιχ 3uνιχτ&. μέσιχ γιιχ νιχ εξιχκριβώ
σοuμε ε&.ν πρ�μιxτι έγινε κιχι ε&.ν κιχνένιχς 3εν μπορε( νιχ x&.veL το 
(3ιο με ΤYjν φuσικ� τοι) 3OvιxILYj, πιχρ&. μ6νο με την &.μεσYj επέμβιχσΥ) 
τοι) Θεοίι. Αλλ&. κιχι YL' ιχuτ6 πρέπεL νιχ προσφείιγοuμε στον εκπρ6-
σωπο τοι) Θεοίι, σ..ον οποΙο έχοuμε uποτ&.ξει ης ιχτομικές μιχς κρΙ
σεις γιιχ 6λες ης ιχμφΕβολες περιπτώσεις. Ε&.ν π.χ. Κ&.ΠΟLος uπο
στηρΙζει 6TL, ιχφοό εLπωθοόν ορισμένΙΧ λ6γLΙΧ π&.νω ιχπ6 ένιχ κομμ&.η 
ΨωμLΟίι, ο Θεός το μετΙΧβ&.λλει σε Θε6 � &.νθρωπο � κιχι τιχ 300, μο
λον6ΤL ιχuτ6 το κομμ&.η ψωμιοίι 3εν φΙΧ(νεΤΙΧL νιχ έχει κιχθ6λοΙ) ιχλ
λ&.ξεL, 3εν uπ&.ρχεL κιχνένιχς λόγος γιιχ oπoιoν3�πoτε &.νθρωπο νιχ 
νομΙζεL 6τι πρ&.γμιχτι &.λλιχξε, κιχι σuνεπώς νιχ φοβ&.τιχι, έως 6τοΙ) 
πλYjροφΟΡYjθεΙ ιχπό τον Θεό, μέσω τοι) τοποτηΡYjτη � τοι) εκπροσώ
ποι) τοu, εάΝ πρ&.γμιχτι &.λλιχξε � 6χι. Ε&.ν πει 6ΤL 3εν &.λλιχξε, τ6τε 
ιχς ιχκολοuθ�σει ιχuτ6 ποι) εΙπε Ο Μωu�ς (Δευτερονόμιο, ΙΗ" 22) : 
«�ν ιXσεβεΙqι. �λ&.λYjσεν ό πρoφ�της �κε;;νoς, οόκ ιΧφέξεσθε ιχuτοu». 
Ε&.ν π&.λι πει 6τι &.λλιχξε, τ6τε 3εν πρέπει νιχ τοι) ιxντιμιλ�σει. Αλ
λ&. ιχκ6μΥ) κιχι ε&.ν 8εν 30όμε, ιχλλιί ιχκοόσοuμε μ6νο γιιχ ένιχ θΙΧίιμιχ, 
πρέπει π&.λι νιχ σuμβοuλεuθοόμε την v6ILLμoYj ΕκκλYjσΙιχ, 8Yjλιχ3� ΤYjν 
v6μoLμoYj ιxρχ� της, κιχτ&. π6σο πρέπει νιχ ΠLστέψοuμε 6σοuς το ΙXqJYj
yoίIV"t'ιxL' ΚΙΧΙ ιχuτη eEVΙXL κuρΙως Yj περΙπτωσΥ) των ιχνθρώπων εκεΙ
νων, ποι) σ..ις μέρες μιχς εΙνιχι U�XOOL Χριστιιχνών Yjγεμόνων. Δι6τι 
στην επoχ� μιχς 3εν γνωρΙζω οίιτε ένιχν &.νθρωπο, ποι) νιχ εΙ3ε ποτέ 
θΙΧίιμιχτιχ νιχ πριχγμιχτοποιοόνΤΙΧL με TLt; YYJτεLές, τιχ λόγιιχ � TLt; προ
σεuχές Κ&.ΠΟLΟU κιχι νιχ τιχ θεωρ�σεL uπερφuσικ&., ιχν 3LέOeTe έσ..ω 
κιχι μέτριες πνεuμιxηκές ικιχν6τητες. Το ερώτημιχ, λοιπόν, 3εν ε(νιχι 
πλέον ε&.ν 6, τι βλέποuμε νιχ γΙνετιχι εΙνιχι θΙΧίιμιχ, οίιτε ε&.ν το θΙΧόμιχ 
γιιχ το οποΙο ιχκοόμε � 8ΙΙΧβ&.ζοuμε �τιxν πριχγμιχτικό κιχι όχι έργο 
της γλώσσιχς � της πένιχς' ιχλλ&., με ιχπλ&. λόγιιχ, ε&.ν Yj ιxqJ�YYjσYj εΙ
νιχι ΙXΛYjOLV� � Ψεu8�ς. Κιχι το ερώΤYjμιχ ιχuτ6 8εν πρέπει νιχ κριθεΙ 
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σίιμ,φωνσι. μ.ε τον προσωπικό Λόγο � 'rYjV σuveE8YjaYj του κσι.θενός, 
otλλιί σόμ,φωνσι. μ,ε τον 8Yjμ,όσιο Λόγο, 8Yjλσι.8� τον Λόγο του υπέρ
τσι.του τοποτηΡYjτη του Θεοό. Κσι.ι μ,ιίλιστσι. τον έχουμε �81) κσι.τσι.
στησει κριτη, εφόσον του έχουμ,ε 8ώσει 'rYjV xupEιxpxYj εξουσΙσι. νσι. 
κιίνει ό,τι χρειιίζετσι.ι γισι. 'rYjV eLp�VYj κσι.ι την προστσι.σΙσι. μ,σι.ς. Ένσι.ς 
ι8ιώτης εΙνσι.ι πιχντοτε ελεόθερος, κσι.θώς Yj σκέψYj εΙνσι.ι ελεόθερYj, νσι. 
πιστεόει � νσι. μoYjv πιστεόει όσες πριχξεις έχουν πσι.ρουσισι.σθεΙ ως 
θσι.όμ,σι.τσι., σι.νotλόγως προς τσι. οφέλ1) που βλέπει νσι. σι.ποκομ,Ιζουν σι.πό 
'rYjv πΙστη των σι.νθρώπων όσοι ισχυρΙζοντσι.ι ότι τσι. κιχνουν � όσοι 
τους υποστηρΙζουν, κσι.ι νσι. κσι.τotλ�γει στσι. 8ικιχ του συμ,περιίσμσι.τσι., 
γισι. το σι.ν εΙνσι.ι θσι.όμ,σι.τσι. � ψεό8Yj. Ότσι.ν όμ,ως πρόκειτσι.ι γισι. την 8Yj
μ,όσισι. 8ισι.κ�ρυξYj της σχετικ�ς του πεποιθYjσYjς, τότε ο ι8ιωτικός 
Λόγος πρέπει νσι. υποτιχσσετσι.ι στον 8Yjμ,όσιο, 8Yjλ. στον τοποτηρYj
τη του Θεοό. Ποιος 6μως εΙνσι.ι τοποτηΡYjτης του Θεοό κσι.ι κεφotλ� 
της ΕκκλYjσΙσι.ς, θσι. εξετιίσουμ.ε σι.ργ6τερσι., στο κσι.τιχλλYjλο σYjμ.εΙo. 
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χχχνιιΙ .  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΑΙΩΝΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Λ ΥΤΡΩΣΗΣ 

Η �LocτηΡ'1)ση της πολLτLκ�ς ΚΟLνων(ocς εξocρτιίΤOCL ocπό Τ'1)ν �LXOCLO
συν'1), XOCL '1) �LXOCLOΣUv'1) ocπό την εξουσ(oc στη ζω� XOCL τον θιίνocτο, 
κocθώς XOCL σε ιίλλες �σσoνες ocντocμΟLβές XOCL τψωρ(ες, που κocτέχεL 
ο κυρΙocρχος Τ'1)ς πολLΤLκ�ς ΚΟLνότηΤOCζ" eLVOCL ocΔUνocτo νoc uπιίρξεL 
πολLΤLΚ� ΚΟLνότητoc, ότocν κιίΠΟLος ιχλλος εκτός του XUPLιXpxOU txeL 
Τ'1)ν δUνocμ'1) νoc �LveL μεγocλUτερ'1) ocντocμΟLβ� ocπό τη ζω� XOCL μεΥOC
λUτερ'1) ΤLμωρΙoc ocπό τον θιχνocτο. Βλέποντocς τώρoc όΤL '1) OCLώνLOC ζω� 

, λ ' β "  , ζ '  , eLVOCL μεΥOC υτερ'1) ocντocμΟL '1) ocπο την πocρουσoc ω'1), XOCL ο OCLωνLος 
κολocσμός μεyocλUτερ'1) τLμωρΙOC ocπό τον φuσLκό θιχνocτο, φocΙνεΤOCL 
όΤL όλΟL, όσΟL εΠLθuμ.οUν, υπocκούοντocς σΤLς ocρχές, νoc ocποφΙΙγουν 
ΤLς συμφορές Τ'1)ς σUγχυσ'1)ς XOCL του εμφυλΙου πολέμου, 'ocξΙζεL νoc 
ocνocλογLσθοuν 'tL σ'1)μocΙνεL σΤ'1)ν ΑγΙoc Γρocφ� OCLώνLOC ζω� XOCL OCLώ
νLος κολocσμός, κΙΧθώς XOCL YLΙX ΠΟLΙΧ OC�Lκ�μocτιχ XΙXL ενocντΙον ΠΟLΟU 
θoc κολιiζονΤOCL ΙΧLωνΙως κιχΠΟLΟL, XOCL YLΙX ΠΟLες, πιχλL, πριχξεLς θoc 
ιχποκτησουν Τ'1)ν OCLώνLΙΧ ζω�. 

Κ ' , β '  , ΑΟΙ> ' , οι> θ "  ΙXL κιχΤ OCΡΧ'1)ν ΡLσκοuμε ΟΤL ο οocμ eLxe: Ο'1)μLΟUΡY'1J eL ΚocΤιχ 
, ό '  , ΟΙ> '  β '  λ '  Θ ' τεΤΟLον τρ πο, ωστε, ειχν οεν eLxe: πιχριχ eL την εντο '1) του Η εου, 

θoc ocπολιίμβocνε ΙΧLωνΙως Τ'1) ζω� του στον πιχριi�εLσο της E�έμ. 
ΔLόΤL υ�ρχε το �ΈV8ρo της ζω�ς, ιχπό το οποΙο ΤΟ\) εΠLτρεπότιχν νoc 
τρώεL, όσον κιχφό 8εν έτρωγε ocπό το �έν8ρo της γνώσεως του κιχ
λου XOCL του κιχκου, όπου 8εν εΙχε το (8LO �LκιχΙωμoc. KOCL YL' ιχυτό, 
μόλL� έφocγε .ocπό 8ω, ο Θεός τον εξε�(ωξε ιχπό τον llιχριi8εLσο (Γέ
νεσις, Γ', 22) : «κoc!. νυν μ� ποτε εκτε(νη την χεΤρoc ιχότο13 κιχ!. λιίβη 
&πο το13 ξυλου τ�ς ζω�ς κoc!. φιiγη κoc!. ζ�σεΤΙΧL εΙς τον ocιωνιχ». Έ-
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τσι, πιστεόω (υπoτotσσόμ,ΕVOΙ; σε otυτό κotι σε όλot τot ιΧλλot θέμ,otτot 
ερμ,'Υ)νεΙotι; των Γρotφών στην ερμ,'Υ)νε(ot τηι; Β(βλου όπωι; 't"'Y)v otVot
ΥνωρΙζει 'Υ) πoλιτικ� κοινότητot, τηι; οποΙotι; εΙμ,otι υ�κooι;) όη ο 
Α8ιΧμ, θot ζοόσε otιωνΙωι; επ( ΤYJΙ; γYJΙ;, ειΧν 8εv εΙχε otμotρτησει, κotι 
ότι YJ θVYJτ6τητot ει�λθε σ' otυτ6ν κotι στουι; otπογ6νουι; του εξotιτ(otι; 
του πρώτου otμ,otρτημ,otτόι; του. Αυτ6 8εv σ'Υ)μ,otΙνει πωι; πέθotνε otμ,έ
σωι;, 8ιότι τότε 8εv θot εΙχε πotι8ιιΧ, ενώ ΥνωρΙζουμε πωι; έζYJσε γιot 
πολό κotι otπέκ't"'Y)σε πολλοόι; otποΥ6νουι;, προτοό πεθιΧνει. Στο σ'Υ)
μ,εΙο, όμωι;, όπου λέγετotι (Γένεσις, Β', 17) «η 8' &ν �μ.έρqt φιXΎYJτε 
&π' otύτο\), θotνιΧτ<ρ &ποθotνεΤσθε», πρέπει νot εννοε(τotι 'Υ) θν'Υ)τότητιΧ 
του κotι 'Υ) βεβotι6't"'Y)Τot του θotνιΧτου. Εφ6σον, λοιπόν, 'Υ) otιώνιot ζω� 
χocθYJκε με το otμ,OCρτημot του ΑΜμ, όποιοι; θot otκόρωνε το otμ,OCρτη
μ,ot otυτό, θot otνotκτοόσε τη ζω� otυτη κotι πOCλι. Ο IYJaoUI; Χριστόι; 
το έκotνε γιot τιι; otμ,otρτΙει; όλων, όσοι πΙστεψotν σ' otυτόν, κotι έτσι 
otvέx't"'Y)ae γιot όλουι; τουι; πιστοόι; 't"'Y)v otιώνιot ζω�, που εΙχε otπωλε
σθεΙ με 't"'Y)v otμotρτΙot του Α8ιΧμ,. Κotι μ,' otυτη ΤYJV ΈVνOΙot πρέπει νot 
εVVΟYJθεΙ 'Υ) σόγκρισ'Υ) του Αγ. Πotόλου (Προς Ρωμαίους, Ε', 19) : 
«&σπερ γιΧρ 8ιιΧ τηι; ΠotΡotκo�ι; το\) ένοι; &νΘρώπου &:μotρτωλοΙ κot
τεστά.θφotν ol πολλοΙ, ο{)τω κotΙ 8ιιΧ τηι; δΠotκo�ι; το\) ένοι; 8Ικotιοι 
κotτotστotθ�σoντotι οΙ πολλοΙ», που εΠotνotλotμ,βά.νετotι σotφέστερot στο 
χωρ(ο (Προς KoetvOlov; Α', ΙΕ', 21,  22) : «�ι8η γιΧρ 8ι' &νθρώ
που δ θά.νotΤοΙ; κotΙ 8ι' &νθρώπου &νά.στotσιι; νεκρών. 'Ώσπερ γιΧρ έν 
τφ Ά8ιΧμ πιΧντει; &ποθνήσκωσιν, ο{)τω κotΙ έν τφ Χριστφ πά.vτει; 
ζωΟΠΟΙYJθ�σοvτotι». 

ΣχπικOC με Τον τόπο, όπου οι ά.νθρωποι θot otπολotόσουν ΤYJV 
otιώνιot ζω� Που ο Χριστόι; otνέκτησε γι' otυτοόι;, Τot ΠΡOotνotφερθΈVτot 
κεΙμενot φot(νετιχι νιχ τον τοποθετοόν στη ΎYJ. Διότι, εά.ν όλοι πεθOC
νουν εξlχιτΙIχι; του ΑΜμ" που σ'Υ)μ,Iχ(νει ότι θιχ χOCσουν τον πotρOC8ει
σο κιχι την ιχιώνιιχ ζω� επ( 't"'Y)I; ΎYJΙ;, τότε χιΧΡ'Υ) στον Χριστό όλοι θιχ 
ξlχνOCρθουν στη ζωή κιχι θιχ ζ�σoυν επ( τηι; ΎYJι;" 8ιotφορετικιΧ 'Υ) σόγκρι
σ'Υ) 8ε θιχ ήτιχν σωστη. Με lχυτ6 φot(νετιχι νιχ σuμφωνεΙ ο ψσtλμ,ω8όι;, 
ότιχν λέει (Ψαλμοί, ΡΛΓ', 3) : «&ι; 8ρόμοι; Άερμ,ών � κιχτotβιχ(νουσιχ 
έπΙ τιΧ Ι>Ρ'Υ) Σιώνο ΙSτι έκεΤ ένετε(λιχτο Κόριοι; την ευλογ(ιχν, ζωην Ιωι; 
το\) otΙώνοι;», 8ιότι Σιών εΙνlχι 'Υ) Iερoυσσtλ�μ επΙ 't"'Y)I; ΎYJΙ;. όπωι; επΙ
σ'Y)t; κιχι ο Α γ. ΙωocvvYJΙ; στο χωρΙο (Αποκάλυψις, Β', 7) : « τφ νικώνη Digitized by 10uk1s, April 2009
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�ώσω ocu't'<;) φocγεϊ:ν �κ του ξόλου τηι:; ζωΎjι:;, () �στ�ν �ν 't'<;) Πocρoc�ε(
σφ του Θεου μου». Αυτό �'t'ocv το �έν�ρo τηι:; oc�ών�ocι:; ζω�ι:; 't"ou Α
��μ: όμωι:; 1) ζω� 't"ou επρόκε�'t'ο νoc ε(νoc� στη Ύ1J. Αυτό επ�βεβoc�ώ
νετoc� κoc� π�λ� ocπό "ον Α γ. Ιωιίνν1) (Αποκάλυψις, ΚΑ', 2), ό't"ocν 
λέε� : «κocΙ την πόλ�ν την OCγ(ocν Ίερουσocλημ κoc�νην εΤ80ν κocτocβocΙ
νουσocν έκ "ου οδρocνου ι!πο 't"ou Θεοσ, �'t'οψ.ocσμέν'l'Jν ώι:; νuμφ'l'Jν κε
κοσμ1)μέν'l'Jν 't"<;) ι!ν�ρΙ ocδτηι:;». Το Ι8�0 κoc� στο 8έκocτο ε8ιίφ�0, 6που 
εννοε('t"oc� ότ� 1) νέoc Iερoυσocλ�μ, ο πocρ��ε�σoι:; 't"ou Θεου, με την επ�
ν080 't"ou Xp�a't"ou θoc κocτέβoc�νε ocπό 't'ouc; ουρocνοόι:; a't'ov λocό 't"ou 
Θεοό κoc� 6χ� ότ� θoc ocνέβoc�νε ocυτ6ι:; προι:; εκεΙν'l'J ocπό 't''l'J y'l'J. Koc� ocu
"ό �εν ��ocφέρε� κocθόλου ocπ6 όσoc ε(πocν o� Μο λεuκον't"Uμένο� �ΎΎε
λo� προι:; τουι:; ocποστ6λουι:;, o� oπoΙo� πocρocκολουθοόσocν την ocΠοκoc
�λωσ'l'J 't"ou Xρ�στoυ (Πράξεις, Α', 11) :  «&ν�ρει:; Γocλ�λocϊ:o�, "ι έστη
κoc't"ε �μβλέπoντει:; εΕι:; "ον οδρocν6ν ; ουτοι:; ό 'I'l'Jaouc; ό ι!νocλ'l'JφθεΙι:; 
ι!φ' όμων εΙι:; τον οδρocν6ν, ο{)τωι:; �λευσετoc�, ον "ρ6πον έθε�σocσθε 
otu't'ov πoρεu6μενoν εΕι:; "ον οδρocνόν». Αυτό σ'YjμocΙνε� ό't'� θoc κocτέβε� 

β , , Π '  , στη Ύ1J νoc τουι:; κυ ερν'l'Jσε� στο ονομ.oc του oc't'poc; 't"OU ot�ων�ωι:;, κoc� 
όχ� 6't'� θoc "ουι:; π�ρε� a't'ouc; ουρocνοόι:;, γ�oc νoc τουι:; κυβερν�σε� εκε(' 
συμφωνεΙ επΙσ'YjΙ:; με την πocλ�νόρθωσ'l'J 't'ou βocσ�λεΙoυ του Θεου, που 
��ρuθ'l'Jκε ocπό "ον Mωυ� κoc� �τocν μ�oc πολ�'t"�κ� κuβέρν'l'Jσ'Yj των 
Ioυ�ocΙων επΙ τηι:; Ύ1JΙ:;. ΕπΙσ'l'JΙ:;, 1) Ρ�σ'Yj 't"ou Σωτηρoc μocι:; (Κατά Ματ-
θ ' ΚΒ' 30) , , - ,  , ., - J! , 
αιον, , : «εν γocρ η) ocνocστocσε� ουτε γocμoυσ�ν ουτε εκγoc-

μΙζον't'oc�, ι!λλ' ώι:; &γγελo� Θεοσ έν οδρocν<;) εΕσΙ» ε!νoc� 'l'J περ�γρocφ� 
μ�ocι:; oc�ών�ocι:; ζω�ι:; πocρ6μo�ocι:; με εκεΙν'l'J που χιίσocμε με "ον ΑΜμ, 
σε 6,'t"� ocφoρ� ΤΟ γιfμo. Δ�ότ�, εφόσον ο A8ιfμ κoc� 1) Euoc θoc ζοόσocν 
ωι:; ιfτoμoc επ( τηι:; Ύ1JΙ:; oc�ωνΙωι:;, ειfν �εν εΙχocν ocμocρτησε�, εΙνoc� προ
φocνέι:; όη 8εν θoc "εκνOΠO�Oόσocν συνεχώς ειfν ιfλλωσ't"ε o� ocθ�νoc't"ο� 
"εκνOΠO�Oόσocν όπως o� eV'l'JTo( �μερoc, ΣUντoμoc �εν θoc υ�ρχε χώ
ροι:; επ( τηι:; Ύ1JΙ:; οότε γ�oc νoc στocθουν. o �  Eβρoc(o� που ρώτησocν "ον 
Σωτηρoc μocι:; σε πo�oν θoc ocν�κε� κocτιf την ocνιfστocσYj των νεκρών 1) 
ΓUνocΙκoc, 1) οποΙot εΙχε πocντρευθεΙ πολλοόι:; oc�εpφOόΙ:;, �εv yνώp�ζocν 
τις συνέπε�ει; της oc�ών�ocι; ζω�ς κoc� γ�oc "ον λόγο ocυτόν ο Σωτηρocι; 
μocι; 't"ouc; θόμισε "'l'J συνέπε�oc ocυτη τηι:; oc�ών�ocι:; ζω�ς, ότ� �'l'Jλo �εν 
θoc υπ�ρχε� ocνocπocρocγω� κoc�, σuνεπώι:;, οότε γ�μoς, όπωι:; �εν u
πιiρχε� ocνocπocρocγωyf) κoc� γιΧμοι:; μετocξό των ocΥΥΈλων. Η σόγκp�σ1) 
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οινιχμεσοι στην oι�ών�oι ζω�, που έχοισε ο ΑΜ.μ, κoι� στην oι�ών�oι ζω� 
που οινέκτησε ο Σωτηροις μοις με τη νΙΚΎJ του επΙ του θοινιχτου, �σχυε� 
Κoι� με την εξ�ς έννo�oι, ότ� �ΎJλ. όπως ο A�ιχμ οιπώλεσε με το οιμιχρ
τημιί του την oι�ών�oι ζω� κoι� όμως επέζΎJσε μετιχ οιπό οιυτό Ύ�OΙ ένοι 
��ιXστημoι, έτσ� κoι� ο π�στό.; Xρ�στ�oινός έχε� oινoικτησε� με την θυ
σ(οι του Xρ�στoυ την oι�ών�oι ζω�, μoλoνότ� πεθoιΙνε� με φυσ�κό θιί
νοιτο κoι� πoιρoιμένε� νεκρός Ύ�OΙ ένοι ��ιχστημoι, έως την Δεuτέρoι Ποι
ρουσΙοι. Δ�ότ�, όπως ο θrXνoιτoς υπoλoγΙζετoι� οιπό τον χρόνο της κοι
τoι8ΙΚΎJς του A�ιχμ, κoι� όχ� της εκτέλε�ς ΤΎJς, έτσ� κoι� ΎJ ζω� υπο
λoγ(ζετoι� οιπό τον χρόνο της ιXφεσΎJς των oιμoιρτ�ών κoι� 6χ� οιπό τον 
χρόνο της οινιχσΤΟΙσΎ)ς των εν Xp�στώ εκλεκτών. 

Από κοινένοι κεεμενο, όσοι μπορώ νοι βρω, �εν συνιχγετoι� ευκο
λοι ότ� ο τόπος, στον οποΙον ΠΡΟΟΡ(ζονΤΟΙL νοι ζ�σoυν ΟΙLων(ως o� ιίν
θpωπo� μετιΧ την οινιχσΤΟΙσΎ), εενoι� ο ουροινός (εννοώντοις ως ουροινό 
τοι μέPΎJ εκε(νοι του κόσμου που βp(σκoντoι� π�o μ:xκρ�ιX :χπ6 τη ΎΎJ, 
όπως τοι ιίστροι � ιΧλλοι μέPΎJ πέροι οιπ6 τοι ιίστρ:χ, σε έν:χν ά.λλο, υψ'Υ)
λότερο ουροιν6, ονομοιζ6μενο coelum empyreum, Ύ�:X τον οποΙο 
�εν Ύ(νε't'oι� μνε(οι στη Γpoιφ�, οότε υπιίpχε� λoγ�κ� εξ�ΎΎJσΎJ) ' Ως 
βoισ�λε(oι των ουροινών νoε(τoι� το βoισ(λε�o του βoισ�λέως που κοι
τo�κε( στους ουροινους κoι� το βoισΙλε�6 του �τOtV ο λοι6ς του Iσpoι�λ, 
το οπο(ο ο Θε6ς κυβερνουσε μέσω των πpoφΎJτών ως τoπoτηPΎJτών 
του, πρώτοι του Μωυσέως κoι� μετιί του Ελειίζοιρ κoι� των κυp�ιίρ
χων oιpχ�εpέων μέχp� των ΎJμεpών του Σoιμoυ�λ, οπότε εξεγέρθ'Υ)κε 
ζΎJτώντoις έν:χν θνΎJτ6 ως βoισ�λέoι του, όπως σuνέβoι�νε κoι� στοι ιίλλοι 
έθν'Υ). Koι�, ότοιν ο Σωτηροις μοις Xp�στός θ:χ πεεσε� με το κ�pυΎμ:x 
των 8�oικόνων του τους Εβροι(ους νοι επ�στρέΨoυν κoι� τους Eθν�κoυς 
νοι υπ:χκουσουν, τότε θ:χ υΠιXpξε� νέοι β:xσ�λεεoι των ουροινών. Δ�6τ� 
βoισ�λέ:xς μοις θοι ε(νoι� τότε ο Θεός, του οποεου θρ6νος εΙνoι� ο ουροι
νός' οιπό τοι κε(μεν:χ των Γροιφών �εν πpoΚόΠ't'ε� οινοιγκοιε:χ ότ� ο 
ά.νθρωπος θοι oινέλθε� YL:X ν:χ βρεL την ευ�:x�μoν(oι του υψYJλ6τεΡΟΙ 
οιπό το υπoπό��o του θρ6νου του Θεου, τη γΎJ. Ανηθέτως, βρ(σκου
με στο χωρ(ο του Ευοιγγελ(ου (Κατά Ιωάννη, ΓΙ, 13) την ΎPOΙΠΤ� 
μoιpτup(oι «κοιΙ oιι�εΙς &νoιβέβΎJκεν etc; τον οΙΙροιν6ν, et μ� ό έκ τοί) 
oupoιvou κοιτοιβά.ς, ό υΙος τοί) &νθρώπου ό έν τ<;> οίιροινιί»). Στο 
σΎJμε(o :χυτό ποιροιτηρώ, πoιpεμπ�πτ6ντως, ότ� τοι λ6γ�oι οιυτιί 8εν 
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εΙνιχι, όπως τιχ ιχμέσως ΠΡΟYjγούμενιχ, λ6γιιχ -rou Σωτηριχ μιχς, ΙΧλ
λrί "ou ιδΙοu "ou AYLou ΙωrίννYj' διότι ο Χριστός δεν βρισκότιχν τότε 
στοuς οuριχνούς, ιxλλrί στη YYj. Το Ι�ιo λέγετιχι κιχι γιιχ τον ΔιχβΙδ 
(Πράξεις, Β/, 34) , 6ποu ο 'Λγ. Πέτρος, γιιχ νιχ ιχποδεΙξει την ιxνrί
λYjψYj -rou Χριστού χρφιμοποιώντιχς τιχ λ6γιιχ Tou ψΙΧλμωδού (Ψαλ
μοΕ, ΙΣΤ/, 10) «ou κιχτελεΙφθYj � ψuχ� ιχίιτου εες �δοu ουδέ � σaρξ 
ε!δε διιxφθoρrίν» , uποστηρΙζει ότι δεν ειπώθYjκιχν γιιχ τον ΔιχβΙδ, 
ιxλλrί γιιχ τον Χριστό, προσθέτοντιχς ως ιχπόδειξYj «ou yap ΔΙΧβ1.δ 
&.νέβYj εες τοuς ουριχνούς» . Σ' ιχuτό θα.. μπορούσε, όμως, νιχ ιxντιτrίξει 
κιχνεΙς εύκολΙΧ ότι, πιχρόλΟ ποu τιχ σώμιxτrί τοuς δεν επρόκειτο νιχ 
ιχνιχλYjφθούν, έως "YjV Yjμέριχ ΤYjς γενικ�ς κρΙσεως, ωστόσο οι ψuχές 

β /  , , t-' " τοuς ρισκοντιχν στοuς οuριχνοuς ιχφοτοu οιιχχωρισΤYjκιχν ιχπο τιχ σω-
μιxτrί τοuς. Πρrίγμιx ποu φιχΙνετιχι νιχ επιβεβιχιώνετιχι κιχι ιχπό τιχ 
λόγιιχ Tou Σωτηριχ μιχς (Κατά Λουκάν, Κ', 36-38) , ο οποΙος, XPYj
σιμοποιώντιχς τιχ λόγιιχ Tou Μωuσέως γιιχ νιχ ιχποδεΙξει 'rYjV ιxνrί
aTιxaYj των νεκρών, λέγει :  «οτι δε έγείροντιχι οΙ νεκρο!. κιχ!. Μωuσ1jς 
" , \ � β /  ' λ/ Κ '  \ Θ \ 'Αβ \ \ \ εμYjνuσεν επι ΤYjς ΙXTOU, ως εγει UpLOV τον • εον ριχιχμ κιχι τον 
Θ \ ' Ι  \ \ \ Θ \ ' Ι ' β Θ \ � \ " , - �-λλ \ • εον σιχοι.κ κιχι τον • εον ιχκω . ·  εος οε oux εσΤΙ νεκρων, σ. οι. 
ζώντων� πrίντες yap oι.ίιτcϊ> ζωσιν» . Erίν θεωρ�σοuμε ότι τοι. λόγιιχ 

/ L / θ ' Ψ " � οι.uτοι. οι.νοι.φεροντιχι μονον στην ιχ ιχνιχσιιχ ΤYjς UΧYjς, τοτε οεν ιχπο-
δεικwοuν κιχθόλοu ιχuτό το οποίο �θελε νιχ ιxπo�εΙξει ο Σωτηριχς μιχς 
κιχι ποu �τιxν Yj ιxνrίστιxσYj -rou σώμιχτος, δYjλ. Yj ΙΧθιχνιχσΙιχ -rou ιχν
θρώποu. Επομένως, ο Σωτηριχι;; μιχς εννοούσε ότι οι πιxτριrίρχες ιxu
τοΙ �σιxν ιxθιxνrίτoι με την θέλYjσYj Tou Θεού, -rou οποΙοu Yj χrίρις επι
δΙΧψΙλεuσε στοuς πιστούς βΙον ιxθιxνrίτoν, κιχι όχι επειδ� Yj ΙΧθιχνιχσΙιχ 
εΙνιχι ιδιότYjΤΙΧ ποu ΠYjγrίζει ιχπό την ouaLιx κιχι TYjV φύσYj Tou ιχνθρώ
ποu . Μολονότι οι πιxτριrίρχες κιχι πολλοΙ rίλλoι πιστοΙ �σιxν �δYj νε
κροΙ εκεΙνον τον κιχιρό, εντούτοις ζούσιχν, όπως ιχνιχφέρει το κεΙμε
νο, εν Θεώ, �σιxν δYjλιχδ� γριχμμένοι στο βιβλΙο της Zω�ς μιχζΙ με 
6σοuς εΙχιχν Μβει ιίφε� ιχμιχρτιών κιχι εΙχιχν ορισθεΙ γιιχ την ιχιώ
νιιχ ζω� κιχτ';' την Δεuτέριχ llιxpouaLιx. Το ότι Yj Ψuχ� "ou οι.νθρώποu 
εΙνιχι ιχπ6 TYjV Ιδιιχ ΤYjζ 'r'rjV φύσYj ιχιώνιιχ κιχι ζωντιχνό πΜσμιχ ιχνε
ξrίρτητo ιχπό το σώμιχ � το ότι κrίθε ιίνθρωπος εΙνιχι ΙΧθιίνιχτος με 
illYj έννοιιχ ιχπ6 την ιxνrίστιx� Tou κιχτιί 'fYjV τεΛΕUτιxΙιx Yj μέριχ, εΙνιχι 
δι�ιxσκιxλΙες ποu �εν σuνιxντιίμε στη Γριxφ�, με εξιχ(ρεσYj τον Ενώχ 
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κιχι τον ΗλΙιχ. Ολόκληρο το ΙΔ' κεφ&.λΙΧιο του βιβλίου του Ιώβ, το 
οποΙο 8εν εΙνιχι ο λόγο ζ των φίλων του ΙΧλλ&. του ι8Ιου, ιχποτελεΙ 8ιιχ
μιxpτupΙιx γιιχ τοότ'Υ) την θν'Υ)τότητιχ τηζ φόσεωζ χωΡΙζ, ωστόσο, νιχ 
ιχνιχφεΙ Τ'Υ)ν ιχθιχνΙΧσ(ιχ κιχτ&. την ιχν&.στιχσ'Υ) . «'Έσ'n yap 8έν8Ρ<t> έλ-

' λL Ι ι β ( � 7) , , ' έ  - 11. , θ '  , . ι ΠΙζ», ι;;γει ο ω εο. , «ειχν γιχρ KK0Π"(J, o:;'t'L επιχν 'Υ)σει, κιχι ο ριχ-
8ιχμνοι; ιχυτοu ου μη έκλίπη· Μν yap γ'Υ)ρ&.ση , έν γη � ρΙζιχ ιxu't'ou, 
έν 8ε πέτp� τελευτηση το στέλεΧΟζ ιχυτοu, &.πΟ όσμ�ζ 158ιχτοι; &.νθ�
σει, πoι�σει 8ε θερισμον &σπερ νεόφυτοψ ιΧνηρ 8ε -ιελευτησΙΧζ &
χετο, πεσών 8ε βροτοι; ουκέτι έστΙ· χρόν<t> yap σπιχνΙζετιχι θ&'λιχσσιχ, 
πο't'ιχμΟζ 8ε έΡ'Υ)μωθεΙζ έξ'Υ)ρ&.νθ'Υ)· ocνθρωπος 8ε ΚΟΨ'Υ)θεΙι; ου μη 
ιXνιxσ't'Ίj, �ωι; ocv ό ουριχνΟζ ου μη συρριχφη».  Πό't'ε όμωι; θιχ γΙνει 
ιχυτό, νιχ μ'Υ)ν μποροόν νιχ κλεΙσουν οι ουριχνοΙ ; Ο Α γ. Πέτροι; μΙΧζ 
λέει ότι θιχ συμβεΙ την 'Υ)μέριχ Τ'Υ)Ι; ιχνιχσ't'&'σεωζ των νεκρών (Καθο-
λ ' Π' Β' ΓΙ 7 12) . �, - , , , .  - - , ικη ετρου , , κιχ ι : «οι οε νυν ουριχνοι κιχι 'Υ) Ύ'YJ -r<t> ιxu-
-rou My<t> τεθφιχυρισμένοι εLσΙ πuρΙ Τ'Υ)ροόμενοι ELt; �μέριxν κρΙσεωζ 

" λ ι - , β - ' θ  ι � - " κιχι ιχπω ε�ιxς -ιων ιχσε ων ιχν ρωπων»· «προσοοκωνΤΙΧζ κιχι σπευ-
80ντιχι; την πιχρουσίιχν της 't'ou Θεοu �μέριxι; 8ι' �ν ουριχνοΙ πuρoό
μενοι λυθ�σoντιxι κιχΙ στοιχεΤιχ κιχυσοόμενιχ τηκετιχι ! xιxLVouf;, 8ε 
oupιxvouf;, κιχι 'ΓfJν κιχινην xιx't'a το έπ&.γγελμιχ ιχυτοu προσ80κωμεν, 
έν οΤι; 8ικιχιοσόν'Υ) KΙX't'OLKEL». Επομένως, σ't'ο σ'Υ)μ.εΙο όπου ο Ιώβ 
λέει : «ocνθΡωπος ου μη &.νιχστη , �ωζ OCV ό ουριχνΟζ ου μη συρριχφη», 
, " Lλ ι θ ' ζ '  ( 'λλ Ψ '  ζ , εινιχι σιχν νιχ ι;; εγε οτι 'Υ) ιχ ιχνιχτη ω'Υ) ιχ ωστε « υχ'Υ)>> κιχι « ω'Υ)>> 

στη Γριxφ� έχουν συν�θωι; την ί8ιιχ σ'Υ)μιχσΙιχ) 8εν ιχρχΙζει γιιχ τον 
ΟΟνθρωπο πιχρΟΟ με Τ'Υ)ν ιχν&.στιχσ'Υ) κιχι την 'Υ)μέριχ Τ'Υ)Ι; κρΙσεως ΚΙΧι 
έχει ως ιxE't'LO όχι την ι8ιΙΧίτερ'Υ) φυσ'Υ) κιχι πpoέλευ� του, ΙΧλλ&. την 
επιχγγελΙιχ. Διότι ο 'Λγ. ΠέΤΡΟζ 8εν λέει «κιχινούζ ουριχνούζ κιχι γ'Υ)ν 
κιxιν�ν ΚΙΧΤ&. την φυσιν ιxu't'ou προσ80κώμεν», ιχλλΟΟ «κιχτ&. 'ί0 επ&.γ
γελμιχ ιxu't'ou». 

Βλέποντιχι;, τέλΟζ, ότι με β&.σ'Υ) 8ιΟΟφοριχ σιxφ� χωρΙιχ της Γριχ
φ�ς ιχπο8εΙξιχμ.ε στο κεφ. χχχν ιχυτου του βιβλίου πως το βιχσΙ
λειο του Θεου είνιχι μιιχ ΠOλιτLΚ� κοινότητιχ, όπου ο Ι8ΙΟζ ο Θεός 
εΕνιχι κυΡΙΙΧΡΧΟζ, 8υν&.μει πρώτιχ Τ'Υ)ς ΠΙΧλΙΧΙ&.ζ κιχι κιχτόπιν Τ'Υ)ζ Κιχι
ν�ζ Διιxθ�Κ'Y)ζ, στην οποΙιχ &.ρχει μέσω του 'ίοποτηΡ'Υ)τη � εκπροσώ
που του, ιχπό τιχ Ι8ιιχ ιχυτΟΟ χωρΙιχ ιχπ08εικνόετιχι επομένωι; ΚΙΧΙ ότι, 
ότιχν ο ΣωτηΡΙΧζ μιχι; κιχτέλθει κιχι π&.λι μέσιχ στο μεγιχλεΙο κιχι στ'η 
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�όξιx του ΥΙΙΧ νιχ βιχσιλεόσει -ΠΡΙΧΥμιχτικιχ ΚΙΧι ιχιώνιιχ, το βιχσΙλειο 
του Θεοό θιχ εΙνιχι εοπΙ τηι; yYjΙ;. Eπει�� όμωι; 'Υ) θεωρΙιχ ιχυτη, μολο
νότι ιχπ08εικνόετιχι ιχοπό πολλιΧ κιχι ξεκιχθΙΧριχ χωρΙιχ τηι; Γριxφ�ι;, θιχ 
φιχνεΙ στουι; -περισσ6τερουι; ωι; νεωτερισμόι;, ιχπλώι; την εΙσ'Υ)ΥοΙΙμιχι, 
χωρΙι; νιχ υoπεριxσnΙζoμιxι την Ι8ιιχ � ooπoιιx8�oπoτε θΡ'Y)σκευτικ� πιχ
ρΙΧ80ξολΟΥΙΙΧ' ιχνιχμένω, ιχντ(θετιχ, το τέλοι; τηι; ένοοπλ'Υ)Ι; 8ιιχμιχχ'Υ)Ι; ( t , ,. � , θ ' , , yιιxτ� ιχυτη ιχκομιχ οεν εχει κρι ει ιχνιχμεσιχ στουι; συμοπιχτριωτει; 
μου) ΥΙΙΧ Τ'Υ)ν εξουσΙιχ εκεΙν'Υ), 'Υ) οοποΙιχ θιχ κιχμει 8εκτιΧ � θιχ ιχπορ
ρΙΨει τιχ κιχθε εΙ80υι; �όyμιxτιx κιχι Τ'Υ)Ι; ΟΟΠΟΙΙΧΙ; τιι; προσΤΙΧΥέι;, προ
φορικέι; κιχι Υριχπτέι;, θιχ πρέπει νιχ υπιχκοόουν όλοι, ιχνεξιχρτητιχ ιχπό 
την πρoσωπικ� τουι; Υνώμ'Υ), ειχν προτ(θεντιχι νιχ ιχπολιχμβιχνουν Τ'Υ)ν 
προστιχσΙοι των νόμων τηι;. Διότι τοι σ'Υ)μεΙοι του 8όΥμιχτοι;, τοι οποΙιχ 

, β 'λ Θ ' " ' �  β , ιχφορουν στο οισι ειο του " εου, οισκουν τοσ'Υ) επιοριχσ'Υ) στο οισι-
λειο του ιχνθρώπου , ώστε 8εν εΙνοιι 8υνοιτόν νιχ κοιθορισθοόν 'Ποιριχ 
μόνον οιπό όσουι; 8ιιχθέτουν κυρΙοιρχ'Υ) εξουσΙοι υπό τον Θεό. 

'Οοπωι; το βιχσΙλειο του ΘεοΙΙ κιx� 'Υ) οιιώνιιχ ζω�, έτσι κιχι οι 
εχθροΙ του Θεου κιχι οι κολοισμοΙ τουι; μετιχ Τ'Υ)ν 'Υ)μέροι Τ'Υ)Ι; κρΙσεωι; 
φιχΙνετιχι, σόμφωνιχ με την Γρoιφ� , νοι έχουν 't"Y)v θέσ'Υ) τουι; πιχνω στη 
yYj. Το όνομοι του τόπου όπου 8ιιχμένουν όλοι οι &.νθρωποι έωι; Τ'Υ)ν 

, ι "  , , , , 'Υ)μεριχ τηι; ιχνοιστιχσεωι;, ειτε ιχυτοι ειχιχν τιχφει ειτε τουι; ειχε κιχτιχ-
βροχθΙσει 'Υ) Υ'Υ) , ιχνοιφέρετοιι σuν�θωι; σ't''Y)ν Γριxφ� με λέξειι; -που σ'Υ)
μοιΙνουν υπό Τ'Υ)ν yYjv' ιχυτό οι ΛοιτΙνοι το οιπο8Ι80υν, ΥενικιΧ, με τιι; 
λέξειι; infernus κοιι inferni , ενώ οι Έλλ'Υ)νει; με Τ'Υ)ν λέξ'Υ) �8'Y)Ι;*, 
8'Y)λιx8� ένιχι; τόποι; όπου οι ιΧνθρωποι 8εν μποροΙΙν νιχ 80υν, κσtι περι
λιχμβιΧνει τον τιχφο, όπως κσtι οποι08ήποτε ιΧλλο χώρο με μεΥΙΧλό
τερο βιΧθοι;. Όμωι; 8εν κΙΧθορΙζετιχι ιχπό κιχμιιΧ τooπoyριxφικ� έν8ει
ξ'Υ), ούτε στην ΠιxλσtιιX ούτε στην Kιxιν� Δισtθήκ'Y), 'Υ) θέσ'Υ) των κολΙΧ
σμένων μετ&. την Δευτέριχ ΠιxΡOυσΙσt, πιχριχ υπ08'Υ)λώνετιχι μόνο σtπό 
την σuντρoφιιχ τουι;, λέΥετιχι 8'Υ)λ. ότι θιχ βρΙσκοντοιι εκεΙ όπου �σιxν 
κολιχσμένοι &.νθρωποι σιχν κι ιχυτοόι;, τουι; οποΙουι; ο Θεόι; σε ποιλιχιό
τεριχ χρόνιιχ με εξσtιρετικό κσtι θOΙυμσtτoυρyό τρόπο εΙχε εξΙXφσtνΙσει 
ιχπό προσώπου yYjΙ;, όπωι; Π.χ. όσοι εΙνσtι ίn inferno, είι; τα; ΤιΧρ
τιχριχ � στην οιπύθμεν'Υ) κ6λΙΧσ'Υ) . Διότι ο Κορέ, ο ΔΙΧθιχν κιχι ο Αβει-

• ΕΛλ"lVΙΚ« crτo κεΙμενο. 
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ρών κlχτlΧβροχθΙστηκlχν ζωντιχνο( στιχ έγκιχτιχ T"t)t; ίlJς [Αριθμοί, 
ΙΣΤ']. Όχι, φυσικ�, πως οι ΣUγγρlXφε(ς της ΓρlXφ�ς θιχ �θελlXν νιχ 
μιχ; πεΙσουν ότι θιχ υπ�ρχε στην �ινΊ) σφlχΙρlχ ("t) οποΙIχ ε(νιχι κιχι 
πεπερlχσμένΊ) κιχι όχι μεγ�λoυ μεγέθους, σuyκρινόμενΊ) με το ύψος 
των ιΧστρων) ένιχς lΧπύθμενος Μκκος, 8"t)λIχ8� μΙIχ o� lχπεΙρου β�
θους, σιχν ιχυτη που οι Έλλ"t)νες στη 8ιχιμονολογΙιχ τους (8"t)λ. aT"t)v 
8ι8IXσκσtλΙIX τους σχετικ� με τους 8lχΙμονες) κιχι μετ� οι Ρωμιχ(οι 
ονόμιχζιχν T�ρτlXρo κιχι την lχνlχφέρει ο ΒιΡγΙλιος [Αιν. , VI, 578-
579] στους στΙχους του : 

ΒίΒ patet ίη praeceps ,  tantum tenditque sub umbras, 
Quantus ad aetherium coeli suspectus Olympum. 

Ε8ώ πρόκειτιχι γιιχ κ�τι που 8εν μπορεΙ νιχ χωρέσει στην lχνlχλογΙIχ 
T"t)t; y"t)t; προς τον ουριχνό. Ωστόσο θιχ πρέπει νιχ πιστέψουμε ότι 
β , , " ,  , , ρισκοντιχι ιχοριστιχ εκει, οπου εινα:ι κα:ι εκεινοι, στους οποιουι; ο 
Θεόι; έχει επιβ�λ::ι ιχυτην την πα:ρα:8ειγμα:τικ� τιμωρΙIΧ. 

Eπει8�, εξ�λλoυ, οι 8υνα:τοΙ εκεΙνοι �νθρωπoι 'r"t)t; Y"t)c;, που 
ζούσιχν aT"t)V επoχ� ΤΟ1) Νώε, πριν ιχπό τον κιχτα:κλυσμό (οι Έλ
λ"t)νει; τους IXΠOκσtλOύν �ρωες κα:ι "t) ΓρlXφ� γΙγα:ντες κιχι, όπως ιχνιχ
φέρουν κα:ι οι 8ύο ΠΊJγές, γενν�θ"t)κιχν ιχπό το σμΙξιμ.ο πα:ι8ιών του 
Θεού με πα:ι8ι� των α:νθρώπων), κα:τα:στρ�φ"t)κα:ν γιιχ την α:ν�θΙΚΊ) 
ζω� τους με τον γενικό κιχτιχκλυσμό, γι' ιχυτό κιχι ο χώροι; των κο
λσισμένων κ�πoτε προσ8ιορΙζετα:ι ιχπό T"t)v συνεύρεσΊ) με α:υτούι; 
τους νεκρούς γΙγα:ντες, όπως φlχΙνετlχι ιχπό τlχ χωρΙα: που α:κολου
θούν (Παροιμίαι, ΚΑ', 16) : «ά,νηρ πλα:νώμενοι; έξ ό80σ 8ικα:ιοσύ
V"t)C; έν συνα:γωγη γιγ�ντων ά,να:πα:ύσετα:ι» κιχι (Ιώβ, ΚΣΤ', 5) : 
«μη γΙγα:ντει; μα:ιεuθ�σoντα:ι όπoκ�τωθεν fJ8OΙTot; κα:Ι των γειτόνων 
ιχύτοσ j». ε8ώ ο χώροι; των κολlχσμένων εΙνα:ι κ�τω α:πό τlχ ύ8lχτlχ. 
EΠ(σΎJς στο χωρΙο (Ησαtας, ΙΔ', 9):  «ό �8"t)t; κ�τωθεν έπικρ�νθΊ) 
συνσιντ�σσις σοι» (εννοε(τιχι ο βσισιλέα:ς '"t)t; Βα:βυλώνσις) «σuν"t)γέρ-
θ J. J. . , ' !! ξ - - . "  έ "t)σιι.ν σοι Πιι.ντει; οι γιγσιντες οι <χρ σιντες T"t)c; ίlJΙ;, οι εγειρσιντες κ 

- θ 6 , - , β λ - '6 - Κ � , 'λ J. , των Ρ νων σιυτων πιχντσις σισι εις ε νων». σιι εοω πσι ι, ειι.ν ΠΙΧ-
ρουμε κlχτιΧ γρ�μμlX την έννοισι του κειμένου, ο τόπος των κολlΧ
σμένων πρέπει νσι σιvlχζ1jτηθεΙ κ�τω ιχπό τιχ ύ8lχτlχ. 

Kσιτ� τρΙτον λόγο, επει8� οι πόλεις Σό80μιχ κσιι Γόμ.ορα: εξσι-
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φotνίσ't'1)κotν otπό Τ1)ν φoβερ� oργ� -rOU Θεοό, εξot�τίotς της φotuλ6-
Τ1)τιίς τοuς, με φω-nιί xot� θε�ιίφ�, xot� μotζί -rout; όλ1) 1) περ�oχ� σχ1)
μιίτ�σε μo�ot 8όσοσμ1) λίμν1) otπό πίσσot, γ�' otuτό κιίποτε ο τόπος 
των κολotσμένων περ�γΡcXφετot� ως φωτ�ιί xot� Πόρ�ν1) λίμν1), όπως 
σΤ1)ν Αποκάλυψη (ΚΑ', 8) : «τοΤς 8ε 8ε�λoΤς xotl &πίστo�ς xotl �β8&:
λuγμένο�ς xotl φoνεσσ� xotl πόρνo�ς xotl φotρμotκοΤς κσιι εί8ωλoλιίτρσι�ς 
κσιΙ πίiσ� τοΤς Ψεu8έσ� το μέρος σιuτων �ν τη λίμνη τη κσι�oμένη �ν 
πuρΙ κσιΙ θείφ, 6 �στ�ν ό θιίνσιτος ό 8εότερος» . Έτσ� είνσι� φσινερό 
ότ� το TcUp της κολιίσεως, το οποίο ε8ώ otποτελεί μετotφορcX πσιρ
μέν1) σιπό την πρσιγμσι-nκ� πuρκσιγ�ιί των Σ08όμων, 8εν uπ081)λώνε� 
xotvkvoι σuγκεκρ�μένo εί80ς � τόπο βσισσιν�στηρίων, σιλλιί πρέπε� νσι 
θεωΡ1)θεί, σιόρ�στσι, ως κσιτσιστρoφ�, όπως στο χωρίο της Αποκα
λύψεως (Κ', 14), bTCou σινσιφέρετσι� ότ� «κσιΙ ό θιίνσιτος κσιΙ ό �81)ς 
έβλ�θφσιν εΙς την λίμν1)ν τοσ πuρός» , 81)λ. κσιτσιρ�θ1)κσιν κσι� κσι
τσιστριίφ1)κσιν, ως ειίν νσι μ1)ν uπιίρχε� πλέον μετιί την 1)μέρσι Τ1)ς 
κρίσεως θΟΟνσιτος οότε κσιτιίβσισ"t) σ't'1)ν κόλσισ1)' κ� σιφοό 8εν θσι uTCtfp
χε� πλέον κσιΤιXβσισ"t) σ't'oν 'Α81) (λέξ1) otπό Τ1)ν oTCOLot, ίσως, πσιριί
γετσι� κσι� 1) 8�κ� μoott; λέξ1) hell), tfpot 8εν θσι uπιίρχε� π�σι οότε κσι� 
θιίνσιτος. 

Κot't'ιί τΙοτσιρτον λόγο kxouμos: την μιίστ�γσι -rou σκότοuς, TCou 
επ�βλ�θ1)κε στοuς Α�γuπτίοuς, όπως otνσιφέρετot� στο χωρίο της 
Εξόδου (Ι', 23) :  «κσιΙ oux εΤ8εν οΜεΙς τον &8ελφον σιuτοu τρεΤς �μέ
ρotι;, κσιΙ oux έξσινέστη οu8εlς έκ τ�ς κοίτης σιuτοu τρεΤς �μέρσις' 
πίiσ� 8ε τοΤς uLoLt; Ίσρσιηλ φως �ν έν πίiσ�ν, οΤς κotτεγ(νοντο» .Ο 
τόπος των κολσισμένων μετιί την 1)μoέpot Τ1)ς κρίσεως ονομιίζετot� 
otπόλuτο σκότος �, όπως σινσιφέρετσι� στο πρωτότuπo, σκότος το 
εξώτερον. Τ1)ν (8�σι σιuτη έκφρσισ"t) βρίσκοuμε κσι� στο χωρίο "ou 
Εuσιγγελίοu (Κατά Ματθαlον, ΚΒ" 13), bTCou ο βσισ�λεός 8�σιτιίσ
σεL -rout; uΠ1Jρέτες 'rOU : «8�σσιντες otuτοu πό8σις κσιΙ χεΤρσις &ρσιτε 
otuτον xotl �κβιίλετε εΙς το σκότος το έξώτερον» . Το σκότος το έξώ
τερον*, μολονόΤL μετσιφριίζετotL ως σιπόλuτο σκοτιί8L, 8εν uTC081)
λώνε� τον βσιθμό -rou σκότοuς, σιλλιί τον τόπο, bTCou θσι σιπλωθεί το 
σκoτιί8�, 81)λσι8� έξω σιπ6 το εν8Lσιίτημot των εκλεκτών -rou Θεοό . 

• Ελλ1jVΙΚιΧ στο κεΙιι-ενο. 
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Τέλος, υπΥιρχε κοντιί στΎjν Iερoυσσιλ�μ μιιχ τοποθεσ(ιχ, που 
ονομσιζότιχν κοιλιί8ΙΧ των τέκνων Χιννών, σε ένιχ μέρος 't'YJI; οπο(σις 
-ονομσιζόμενο Τοφέτ- οι ΕβρσιΙοι εΙχιχν 8ισιπριίξει τις πιο β8ελυ
ρές πριίξεις ει8ωλολσιτρ(σις θυσιιίζοντσις τσι πιχι8ιιί τους στο εΙ8ωλο 
Μολώχ, ενώ στο Ι8ιο επΙσYJς ο Θεός επέβσιλε στους εχθροίις του τις 
πιο o8uVYJpic; ποινές κσιι ο ΩσYJέ έκσιψε τους ιερεΙς του Μολώχ επιί
νω στους Ι8ιους τους βωμοίις τους, κσιθώς εκτενώς σινσιφέρετιχι στο 
Β' βιβλΙο των Βασιλειών (κεφ. ΚΓ') .  Στον τόπον σιυτό, σιργότερσι, 
συν�θιζιxν νιχ χίινουν τις σικσιθσιρσΙες κσιι τσι ιχπορρΙμμσιτιχ, που έβγσι
ζιχν σιπό την πόλYJ' κσιι ιχπό κσιφοίι εις κιχφό συν�θιζιxν νσι σινιίβουν 
φωηέι;, γιιχ νσι κΙΧθιχρΙζουν τον ΙΧέριχ ιχπό την 8υσωδΙιχ των ψοφι
μιών. Από τον βδελυρόν ιχυτόν τόπο οι ΕβριχΙοι συν�θιζιxν ιχπό τότε 
νσι σιποκσιλοίιν τον τόπο των κολιχσμένων Γέεννιχ � Κοιλιίδιχ Χιννών. 
Η Γέεννσι ιxυ� εΙνιχι YJ λέξΥ) που τώριχ μετιχφριίζετιχι, σuν�θως, ως 
κόλιxσYJ' κιχι ιχπό τις φωτιές, που ιχπό κιχφοίι εις κσιφόν έκιχιγιχν 
εκεΙ, ιxπoκ�σιxμε την ι8έιχ του ιχιωνΙου κσιι ιχσβέστου πυρός. 

Βλέποντιχς τώρσι ότι κιχνεΙς 8εv ερμYJνείιει 't'YJv Γρσιφ� με την 
ΈVνoιιx ότι μετιί 't'YJv YJμέριχ 't'YJI; ΚρΙσεως οι κιχκοΙ θσι πσιριχμεΙνουν 
ιχιωνΙως τιμωΡYJμένοι στην κοιλιίδΙΧ Χιννών � ότι θιχ ΙXνΙXστΎjθOίιν γιιχ 
νιχ πιχριχμεΙνουν στη συνέχειιχ 8ιιχ πιχντός υπό ΤYJV γΥ) � υπό τσι ίι8ιχ
τιχ' � ότι μετιί ΤYJν ιxνιίστιxσYJ 8εν θιχ ξιχνιχ80ίιν ποτέ πισι ο ΈVιxς τον 
ιίλλον οίιτε θιχ μετιχκινYJθοίιν ιχπό 't'YJv μ(ιχ θέσYJ σ't'Yjν ιXλλYJ, κιxτσιλ�
γουμε νομΙζω ιχνιχΥκσιστικιί στο συμπέριχσμιχ πως ό,τι λέΥετιχι σχε
τικιί με ΤYJν κόλσισYJ έχει μετιχφορικ1) σYJμσισΙιx κσιι ότι γιΙΧ τον λόγο 
ιχκριβώς σιυτόν πρέπει νσι σινιχζYJτησοuμε την κυριολεκτικ1) σYJμσισ(ιx 
(κσιθώς γισι όλες τις μετιχφορές υπιίρχει ΈVσι πρσιγμιχτικό υπόβσιθρο 
που εκφριίζετιχι κυριολεκηκιί) τόσο του τόπου 't'YJI; κόλσισYJς όσο κιχι 
ΤYJς φίισYJς των κολσισμών κιχι των κολσιστών. 

Γισι 't'ouc; κολσιστές, πρώτον, ΓVωρΙζoυμε 't'YJv φίισYJ κιχι 't'tt; 
t8tb't'YJTέc; τους, που μσις πιχριχ8όθYJκιχν επιχκριβώς με τιχ ονόμιχτιχ: ο 
πολέμιος 1) Σιχτιχνιίς, ο κιx�γoρoς 1) Διιίβολος, ο κιχτιχστροφέιχς 1) 
ΑββΙΧ8ών. Τιχ ονόμιχτιχ ιχυτιί 8εν ιχνηπροσωπείιουν γιιχ μιχς κιίποιο 
σuγκεκριμένo πρόσωπο, όπως συμβιχ(νει με τιχ κίιριιχ ονόμιχτιχ, σιλ
λιί ιχπλώς μιιχ λειτουργ(ιχ 1) μισι ι8ιότητιχ, κιχι γι' ιχυτό εΙνσιι προσYJ
γορικιί. Δεν θιχ έπρεπε νιχ μένουν ιχμετιίφριχστιχ, όπως σuμβιxΙνει 
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στις λοιτινικές κοιι σύγχρονες ΒΙβλους, γιοιτΙ έτσι φοιΙνοντοιι σοιν κυ
ριοι ον6μοιτοι 8οιιμ6νων, οπότε οι ιίνθρωποι ποιρωθούντοιι πολύ πε
ρισσ6τερο νοι πιστεύουν στις 80ξοισΙες γιοι 8οιΙμονες, οι οποΙες την 
επoχ� εxSLV1J συνιστούσοιν την θΡ1JσκεΙοι των Εθνικών κοιι οιντέφοι
σκοιν σ' εκεΙτη του Μωυσέως � του Χριστού. 

Κοιι επει8� με τοι ον6μοιτοι Πολέμιος, κοιτηγορος κοιι Κοιτοι
στροφέοις υπονοεΙτοιι ο εχθρ6ς 6σων θοι βρΙσκοντιχι στο βοισΙλειο του 
Θεού, γιοι τον λόγο ιχυτ6, εά.ν το βιχσιλειο του Θεού μετιί την οινιί-

β , ι 6 " λ  στιχσ'1) ρισκετιχι επι της Y1JC; - πως στο ΠΡΟ1Jγουμενο κεφoc ocιο 
κocτέ8ειξoc ότι προκύπτει ocπ6 την Γριxφ�- ο Πολέμιος κιχι το βΙΧ
σΙλειό του θιχ βρΙσκοντιχι εΠΙσ'1)ς στη Y1J. Έτσι �τιxν ιίλλωστε έως 
την επoχ� που οι ΕβριχΙοι εκθρόνισιχν τον Θε6' 8ι6τι το βιχσΙλειο του 
Θεού �τιxν M1JV ΠιχλιχιστΙν1J, ενώ τoc έOV1J που Τ1JV περιέβιχλλιχν �
σιχν τιχ βιχσΙλειιχ του ΠολεμΙου. Κιχτά. συνέπειιχ με Τ1JV λέξ1J Σιχτιχ
νά.ς εννοούμε κιίθε εχθρ6 της Exxλ1JaLιxc; επΙ της Ύ1Jς. 

Τιχ μιχρτόριιχ της κολιίσεως εκφριίζοντιχι κιίποτε με κλιχυθμό 
κιχι βρυγμ6 των 08όντων (Κατά Ματθαlον, Η', 12), κιίποτε με 't"ov 
σκώλ1JΚΙΧ Τ1JC; συνει8�σεως (Ησαtας, ΞΣΤ', 24, κιχι Κατά Μάρκον 
Θ', 44, 46, 48), κά.ποτε με φωτιά., όπως στο ιχμέσως ΠΡΟ1Jγούμενο 
χωρΙο (<<δπου ό σκώλ1Jξ ιχότων οό τελευΤ(f κιχΙ το πυρ οό σβέννυ
τοιι») κΙΧθώς κιχι σε πολλιί ιίλλΙΧ, κιχι κιίποτε με ΙXLσxUV1J κιχι ονει8ι
σμό, όπως στο χωρΙο (Δανιήλ, ΙΒ" 2) :  «κιχΙ πολλοl των κιxθεu-
8όντων έν γ�ς χώμocτι έξεγερθ�σoντιxι, οοτοι εΙς ζω�ν ιχΙώνιον κιχι 
οοτοι εΙς όνει8ισμον κocΙ εΙς ιχΙσχύν1Jν ιχΙώνιον». Όλοι ιχυτιί τιχ χωρΙιχ 
εκφριίζουν μετιχφορικιΧ θλΙΨ1J κοιι πιχριίπονο γιιχ την οιιώνιιχ εu8ιxι
μονΙιχ των ιίλλων, την οποΙιχ οι (8ιοι έχιχσιχν με την ιχπιστ(oc κιχι την 
oινυπιxκo� τους. Κιχι επει8� 1J τόσ'1) εu8ιxιμoνΙoc των ιίλλων 8εν γ(
νετοιι ιχισθ1Jτη πιχριί μόνον με την σύγκρισ'1) προς την 8ικ� τους 
πριχγμοι't"ικ� κιχκ08ιχιμονΙιχ, επόμενο εΙνιχι ότι θοι πρέπει νιχ υπομέ
νουν σωμιχτικοός πόνους κοιι συμφορές που τΙΧλιχιπωρούν όχι μ6νον 
όσους ζουν υπό την 1JγεμονΙοι κιχκών κιχι σκλ1Jρών κυβερν1Jτών, οιλ
λιί κιχι όσους εχθρεύοντιχι τον ιχιώνιο βιχσιλέΙΧ των οιγΙων, τον Ποιν
τ08όνιχμο Θεό. Κοιι οινιίμεσιχ στους σωμοιτικούς πόνους πρέπει νιχ 
συνuπoλoγισθεΙ γιοι κιχθένιχν ιχπ6 τους ιχμιχρτωλοόι; ένιχς 8εότερος 
θιίνιχτοι;. Π ριίγμιχτι , μολονότι 1J Γρoιφ� εΙνιχι σιxφ�ι; σε ό,τι ιχφοριχ 
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την o�κo\)μ.ε:ν�κ� α.ν&.στα.<Πj, δεν α.να.φέρε� ότι δΙνετα.� \)πόσχε<Πj α.�ώ
ν�α.; ζω�; σε oπo�oνδ�πoτε α.πό το\); α.μα.ρτωλοό;. Eπε�δ�, πα.ρόλο 
πο\) ο Αγ. Πα.όλο; (Προς Κορινθlοvς ΑΙ, ΙΕΙ, 42, 43) α.πα.ντών'tα.ς 
στο ερώΤ'l)μα. με τ� σώμα.'tα. θα. α.να.σ't'l)θοόν κα.� π&.λ� o� &.νθρωποι 
λέει : «ο\)τω κα.Ι ή «ν&.στα.σι; __ ων νεκρων σπεΙρετα.ι έν φθoρ�, έγεΙ
ρετα.ι έν «φθα.ρσΙqι· σπεΙρετα.ι έν «τ�μΙqι, έγεΙρε'tα.ι έν δόξη' σπεΙρε'tα., 
έν «σθενεΙqι, έγεΙρε'tα.ι έν δ\)ν&.μει», ωστόσο δόξα. κα.ι δόνα.μ'l) δεν 
μποροόν να. α.φοροόν στα. σώμα.τα. των α.μα.ρτωλών, οότε εΙνα.ι δ\)να.
τόν 'l) ονομα.σΙα. δεότερο; θ&.να.το; να. α.να.φέρετα.ι σε όσο\); δεν γΙνε
τα.� να. πεθ&'νο\)ν πα.ρ&. μΙα. μόνο φορ&.. Κα.ι, πα.ρότι με μετα.φoρικ� 
έννοια. μια. ολέθρια. ζω�, πο\) δια.ρκεΙ α.�ών�α., μπορεΙ να. ονομα.σθεΙ 
α.ιών�o; e&.voc'tO;, π&.ντω; δεν εΙνα.� δ\)να.'tόν να. γΙνε� KOCΤOCVO'l)'t� ω; 
δεότερο; e&.voc'to;. Το π\)ρ πο\) προορΙζε'tα.ι γ�α. το\); α.μα.ρτωλοό; εΙνα.� 
α.�ών�o πuΡ' δ'l)λα.δ� 'l) κα.τ&.στα.σ'l) όπο\) δεν θα. \)π&.ρχεL κα.νεΙ; ΠΟι) 

β Ιζ Ι Ι Ι ι να. (L'l) α.σα.ν� ετα.L σωμα.ΤLΚα. κα.ι πvεuμα.'tικα., μετα. 'r'l)V α.να.στα.<Πj, 
θα. δLα.ρκέσεL YLat π&.ντα.· με α.uτη 'r'l)V iVVOLat το πuρ θα. εΙνα.ι &.σβε
σ'tο KatL τα. βα.σιxvιστηΡLα. α.LώVLα.. Από ιxuτb όμω; δεν σuν&.γετα.L 
b'tL όποιο; ΡLχτεΙ στο πuρ α.\)τό � uποβλ'l)θεΙ σε εκείνα. τα. βα.σα.νL
σΤ�ΡLα. θα. τα. \)πομ.ε:ΙνεL KatL θα. τα. α.ντέξοι, έτσL ώστε να. KOCLytratt 

Ι β Ιζ ι ό ι θ Ι Ι α.Lων�ω; κα.ι να. α.σα.νι eτatL χωΡL; ωστ σο πο'tε να. φ α.ρει 'l) να. πε-
e&'veL. Κα.ι μολονότι πολλ&. χωρΙα. εΠLβεβα.ιώνοuv 't'l)II όπα.ρξ'l) το\) 

Ι Ι β Ι , � � ι θ α.�ων�O\) πuρo; κα.ι των α.σα.νισΤ'l)ρ�ων, στα. oπo�α. OLatOOlLKat α. 
\)ποβ&.λλοντα.L οι &.νθρωΠΟL όσο δLα.ρκεΙ ο κόσμο;, ωστόσο δεν \)φΙ
σTOCΤOCL χωρΙο ποΙ) να. δLα.βεβα.ιώνεL ότι θα. uπ&.ρχεL εκεΙ α.LώνLα. ζω� 
για. Κ&.ΠΟLΟ σuγκεκριμένo &.τομο. Αντιθέτω;, θα. \)π&.ρχει α.ιώVLΟ; 
θ&.να.το;, ποι) εΙνα.ι ο δεότερο; θ&.να.το; (Αποκάλυψις, Κ', 13-14) : 

\ Jl� .!. θ Ιλ ι ι Ι ,  , - \ δ θ ι « κα.� �oωκεν " α. α.σσα. 1'0\); νεκρο\); 'rOU; εν α.\)τη, κα.� α.να.το; 
κα.Ι δ �δ'l); Ιδωκα.ν τοΙΙ; νεκροΙΙ; τοΙΙ; έν α.ίιτο!;, κα.Ι έκρ(θ'l)σα.ν �κα.-

\ \ Jl , - � • θ ι \ • j(�  'βλ Ι θ  ! στο; κα.τα. τα. �ργα. α.\)των' κα.� ο α.να.το; KOCL ο �O'l); ε 'l) 'l)σα.ν ε�; 
Δ λΙ - Ι .,. • θ Ι • � , , ΕΙ τ" ν �μv'l)V τοι) πuΡ0ζ' ouτo; ο α.να.το; ο οε\)τερο; eσTLV». ινα.ι, 

λοιπόν, προφα.νέ; 6τι θα. \)π&.ρξε� δεότερο; θ&.να.το; YLOC όλο\);, 6σοι 
θα. κα.τα.δLκα.σθοόν κα.τ&. Τ'l)II 'l)μέρα. 't'l); κρΙσεω;, μετ&. α.πό την οποΙα. 
δεν θα. πεθ&'νο\)ν πλέον. 

Οι χα.ρέ; 't'l); α.�ών�α.; ζω�; περιλα.μβ&.νοντα.L στ'l) Γρα.φ� όλε; 
στην ονομα.σΙα. σω't'l)ΡΙα.. Να. σωθεί; <Πjμα.Ινει να. εξα.σφα.λισθεΙ; � 
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ιχπ6 oρ�σμ.ένιx 3ε�ν� � ιχπ6 όλΙΧ γεν�κώς 't'ΙX 3ε�νιX, σ't'ιx οποΕιχ συμ,
περ�λιχμ,βιΧνον't'ιχ� η έν8ε�ιx, η ιxσθένε�ιx κιx� ο E3�oς ο θιίνιχτος. Kιx� 
επε�� ο �νθρωπoς πλ«στηκε γ�ιx νιχ εEνιx� ιχθ«νιχ't'ος, νιχ μ,ην υπ6-
κε�τιx� στη φθoρ� κιx�, συνεπώς, σε τΕπο't'ΙΧ που 't'εEvε� νιχ xιx't'ιxσ't'pi
Ψε� τη φόση 't'ou, κιx� εξέπεσε ιχπ6 ιχυτην την κιχ't'�στιχση της εu8ιx�
μ,ονΕιχς μ,ε 't'0 ιxμ,�ρτημ,ιx 't'ou Α8ιίμ" έπε't'ιχ� 6't'� το νιχ σωθεΕ κιχνεΕς 
ιχπ6 την ιχμ,ιχρ't'Ειχ σημ,ιx(νε� νιχ σωθε( ιχπ6 6λΙΧ 't'ιx 8ε�ν� κιx� τ�ς συμ
φορές, που η ιχμ,ιχρτΕιχ ixet επ�σωρεόσε� επ�νω μ,ιχς. Γ�' ιxuw· κιx� 
στην ΑγΕιχ Γριxφ� �φεση 't'ων ιxμιxρτ�ών XΙXL σωτηρΕιχ ιχπ6 't'o θ�νιx
't'o XΙXL τη 8υσ't'UχEιx eEVΙXL 't'0 E8LO πρ�γμ,ιx, 6πω; tpΙXEve't'ΙXL ιχπ6 't'ιx 
λ6γLΙΧ 't'ou Σωτηρος μ,ιχς, 6τιχν θερ�πεuσε τον πιχριχλυ't'Lκ6 (Κατά 
ΜατθαΙον, Θ', 2) :  «θOCpaeL τέκνοΥο &φέωντιχ( aOL ιxl ά:μ,ιχρ't'(ΙΧL σου». 
KΙXL, γνωρεζον't'ιχς 6't'L OL Γριχμμ,ιχτεΙς θεωροόσιχν βλιχσφημ,ειχ νιχ LΣΧU
ρΙζεΤΙΧL κιχνεΙς 6't'L μ,πορεΙ νιχ συγχωρεΙ ιχμ,ιχρτεες, τους ρώτησε (ε8. 
5) : «'t'E γ�ρ έσΤLν �κoλώ't'ερoν, εΙπε!ν, &φέωvτιxΙ σου ιxl ά:μ,lχρτεΙΧL, � 
εΙπε!ν, fyεφε κιχ1 πεΡLΠ�'t'εL ;», έννοώντιχς 6't'L YLΙX τη σωτηρΙιχ 't'ou 
ιχρρώσ't'ου �'t'ιxv 't'0 E8LO νιχ πεLς «&φέωντιχΕ σου ιxl ά:μ,ΙΧΡ't'ΙIΧL», όπως XΙXL 
«�εφε κιχ1 πεΡLπιΧ't'εL»' XΙXL 6ΤL χρησLμ,οποΙησε ιχυτη τη μ,ορφ-η 't'ou 
λόγου, YLΙX νιχ 't'out; 8εΙξεL ιχπλώς ό't'L εεχε τη 8όνιχμ,η νιχ συγχωρεΙ 
ιχμ,ιχρτεες. 'Aλλωσ-rε eEVΙXL λογLΚ� πρό8ηλο ό't'L, εφ6σον ο θ�νιχ't'ος 
XIXL η 8υσ't'Uχειx eEVIXL OL ημ,ωρεες YLΙX την ιχμ,ιχρτ(ιχ, η ιχπιχλλιχΥ-η ιχπό 
την ιχμ,ιχρτειχ ιχποτελεε ιχπιχλλιχΥ-η ιχπ6 τον θ�νιxτo ΚIX� τη 8υσ't'UχΙιx, 
8ηλιx8� ιχπ6λυτη σωτηρειχ που OL ΠLστο( θlΧ ιxπoλιxμ,β�νoυν μετ� την 
ημ.έριχ 't'ης κρεσεως με τη βο�θεLΙΧ της 8όνιχμ,ης κιx� της eUVOLΙXt; του 
Ιησού XPLσ't'OQ, ο οποΙος YLΙX 't'ov λ6γον ιχυ't'ό ιχποκιχλεε't'ΙΧL ο Σωτη
ριχς μ.ιχς. 

Σε ό,τ� lXφoρ� σε συγκεκρ�μ.ένες σωτηρεες, όπως ιxU't'έot; νο
OUVTΙXL στιχ πlXρlXκ�τω χωρειχ (Βασιλειών Α', ΙΔ" 39) : «ιsτ� ζη 
KUPLOt; δ σώσιχς τΟν Ίσριx�λ», 8ηλ. ιχπό 't'out; σύγχρονους εχθρούς 
't'ou, (Βασιλειών Β', ΚΒ" 3):  «δ Θεός μ,ου φόλιχξ μ,ου lσ't'ΙXL μ,ΟL, πε
ΠΟLθως Ισομ,IΧL έπ' ιxu't'ii'> , δπερlχσπLστής μ,ου κιχΙ κέρlχς σωτηρειχς 
μ,ου, &νΤLλ�Π't'ωρ μ,ου κιχ1 xιx't'ιxιpuy-η μ,ου σωτηρειχς μ,ου, έξ &8εκου 
σώσεLς με», κΙΧθώς XIXL (Βασιλειών Δ ', ΙΓ" 5) : «κιχ1 Ι8ωκε KUPLOt; 
σωτηρειχν τΙ;> ΊσρlX�λ, κιχΙ έξΎϊλθεν δπoκ�τωθεν χεφος Συρείχς», 
XΙXL �ιx πιχρόμ,ΟLot, 8εν χρεL�ζετlΧL νιχ πω 't'εποτε, εφόσον 8εv υπ�ρ-
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xeL οότε 8υσκολ(ΙΧ οότε συμφέρον YLΙX νιχ ιχλλΟLώσεL κιχνε(ς την ερ
ILYJVdΙX κεψ1νων του ε(80υς ιχυτοό. 

Σε ό,ΤL όμως ιχφοριΧ στη YΕVLK� σωτηρ(ιχ, ε:πεL8� ιχυτη πρέπεL 
νιχ βρ(σκετΙΧL στο βιχσ(λεLΟ των ουριχνών, uπιΧρχεL μεγιΧλΥ] 8υσκολ(ΙΧ 
στον ΚΙΧθΟΡLσμό του τόπου. Κιχτ' ιxρχ�ν 6τιχν λέμε βιχσ(λεLΟ (8YJλ. 
κΙΧθεστώς ΚΙΧθΟΡLσμέvο ιχπό ιχνθρώπους YLΙX τη 8LΙXPX� εξιχσφιΧλL� 
τους iVΙXVTL των εχθρών KΙXL των ιχνιχγκών τους) <pΙX(VεTΙXL όΤL YJ σω
τηρΙιχ ιχυτη θιχ πρtπεL νιχ τοοθετηθεΙ στη ΎΥ]. ΔLόΤL YJ σωτηρ(ιχ υπο-
8YJλώvεL ΈV80ξY] KUPLΙXPX(ΙX του βιχσLλέως μιχς ε8ΡΙΧLωμ.έvYJ με κιχτιχ
κτησεLς KΙXL όΧL ιχσφιΧλεLΙΧ xep8LaILiVYJ με τη φυ�. rLΙX τον λόγον 
ΙXUτό, ότιχν ιχvιχζYJτοόμε τη σωτηρ(ιχ, πρέπεL νιχ ιχvιχζYJτοόμε KΙXL το 
θρ(ιχμβο' KΙXL ΠΡLV ιχπό το θρ(ιχμβο τη VtKYJ, KΙXL ΠΡLV ιχπό τη ν(ΚΥ] 
τη ιιιΧΧΥ] - xιXTL που 8εv μποροόμε νιχ υποθέσουμε με βεβΙΧL6τητιχ 
όΤL θιχ Y(VeL στους ουριχνοός. Όσο κιxλ�, όμως, KΙXL ιχν e(VΙXL τοότη YJ 
λογLΚ�, 8ε θιχ βιχσLστώ σε ιχυτη, χωρ(ς νιχ ιχνιχφερθώ σε πoλu ξε
κιΧθΙΧριχ χωρ(ιχ της Γρoιφ�ς. Η κιχτιΧσΤΟΙσΥ) TYJC; σωτηρ(οις mPLYPιX
<pεTOΙL 8LOΙ μοικρών στο βLβλ(ο του Ησαtα (ΠΓ', 20, 21, 22, 23, 24) : 
«Ι80υ ΣLώv � πόλLς, το σωτηΡLΟV �μων' οΙ όφθιχλμο( σου ΟψΟVΤΟΙL 
'1 λ ' όλ λ '  , ,, ' J.  θ - ' '1>1. ' ερουσοι YJIL, π LC; π OUaLOΙ, σxYJVΙXL, OΙL ου μ/ι σεLσ ωσLV, ουοiO μη 
ΚLVYJθωσLV οΙ πιΧσσοιλΟL της σxYJv1jc; οιδτης εις τον ΙΧLωvOt χρόνον, οΜε 
τΟι σxOLVtΙX ΙΧδτης οδ μη 8LοιρροιγωσLV. ''OTL το ονομοι ΚυρΙου μέγιχ 
ύμuV' τόπος ύμ!ν laTOΙL, ποτιχμοΙ κιχΙ 8Lώρuχες πλοιτεί:ς κοιΙ εδρόχω
pOL' οδ πορεόση τοιότην την ό3όν, ου8ε πορεόσεΤΟΙL πλοί:ον !λοιίίνον. 
Ό γιΧρ Θεός μου μ.έγοις έστ(ν, οδ ποιρελεόσετοι( με ΚόΡLος' ΚΡLτης 
�μων ΚόΡLος, cχρχων �μων ΚόΡLΟΙ;, βιχσLλεuς �μων ΚόΡLος, οδτος 
�ILocc; σώσεL. ΈρριΧγΥ]σοιν τιΧ σxOLV(OΙ σου, 6TL οδκ ΈV(σχυσoιψ ό Ιστόι; 
σου lxλLVΕV, οδ xoιλιXaeL τιΧ ΙστΙιχ' οδκ «ρε! σημε!ον, Ιωι; οδ πιχροι-
80θη εΙς πρoνoμ�ν' το(νυν πολλοΙ χωλοΙ προνομην OΠOL�aOUaL. ΚοιΙ 
οδ μη ε�πη' ΚΟΠLω, ό λιχος έvΟLκωv έν οιδτο!ς «φέθη γιΧρ ΙΧδτο!ς � 
«μοιρτίΙΧ» • 

Στ« MYLΙX ιχυτιΧ βλέπουμε τον τόπο, οιπό όπου πρέπεL νιχ ξεκL
v�σεL YJ σωτηρ(οι, 8YJλ. την 1ερoυσoιλ�μ, ΈVoιν �συχo τόπο 8LOΙILOV�c;' 
την ΙΧLωVLότητιΧ της (σκηνοι(, ιχ( ου μη σεLσθωσL κ.λ.π. )· τον Σωτηροι 
(ο ΚόΡLος, Ο ΚΡLτης των, ο ιΧρχων των, ο βοισLλεός των, οδτος �ILocc; 
σώσεL)' την L8(ιx TYJV σωτηρΙοι (τόπος ύμ!ν lσTΙXL, ποτοιμοΙ κοιΙ 8Lώ-
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puxec;; πλlχτεΤς κιχ! ευρόχωρo�' ου πορεόση τlΧότην την ό�όν, οΜε 
πορεόm:τιχ� πλοΤον �λlXυνoν. Ό γα.ρ Θεός μοu μέΥlχς �στ(ν, ου ΠΙΧ
ρελεόσετιχ( με Kόρ�oς κ.λ.Π.) ·  την κlXτιXστlXσYj των εχθρών 'rOUC;; 
(�ppιXY1JaIXV τα. σχo�ν(1X aOU, δη ουκ bJ(σxUaIXV, πολλοl χωλοl προ
νoμ�ν πο��σοuσ�)' Τ'Υ)ν κlXτιXστlXσYj των ��lXσωθέv-ι-ων κιχτο(κων 
(κιχ! ου μ� ε(πη' κoπ�ω, ό λιχος bJο�κωv �ν lχυτοΤς) ' κlX�, τέλος, όλιχ 

, λ β '  , , ( '  έθ ' , lχuτlχ περ� ιχμ lXνoντlX� σΤ'Υ)ν lXφεσYj των ιχμιχρηων ιχφ 'Υ) γιχρ IXU-
τοΤς � &μιχρτ(ιχ). Έτσ� ε(νlX� φιχνερό ότ� 'Υ) σωτηρ(ιχ θιχ πριχγμιχτο
ΠO�'Y)θε( στη γ'Υ), 6-ι-lχν θιχ βlXσ�λεόσε� ο Θεός κlχτιΧ την επ�στρoφ� 'rOU 
Xρ�στoό στην Ιεροuσotλ�μ' κlX� ιχπό την Ιεροuσotλ�μ θlΧ πρoέλθε� 
'Υ) σωτηρ(ιχ των Eθν�κών, o� oπo(o� θιχ y(VOUV �εκτo( στο βlXσ(λε�o 
'rOU Θεοό, όπως περ�σσό't"ερO κlχτηγΟΡ'Υ)μlχηκιΧ 8�IXΚ'Y)ρόσσετlX� ιχπό 
τον (8�oν πρoφ�τη (Ησαtας, ΞΣΤ', 20, 21) :  « κIχΙ &ξοuσ�» (�'Y)λ. 
6σo� Εθναο( ε(χιχν Εβριχ(οuς �οόλοuς) «τοuς ιi8ελφοuς υμων έκ 
πιΧντων των �νων 8ωρον ΚUΡ(ιι> μεθ' Ιππων κιχ! &ρμιΧτων έν λιχμ
�νlX�ς �μ�6νων μετα: σκ�1X8(ων εες την &γ(ιχν πόλ�ν ΊεροuσlΧλ�μ, εΤ
πε Kόρ�oς, &ς �ν ένέyκlX�σlXν οΙ ulol ΊσρlX�λ -ι-α:ς OUa(lXc;; ιχυτων έμο! 
μετα: ψotλμων εΙς -ι-ον οΤκον Kup(ou. Κιχ! ιiπ' ιχυτων λ�ΨoμlX� έμοΙ 
ΙερεΤς κιχ! Λεu(-ι-lXς, εΤπε Kόρ�oς». E(νlX� λo�πόν εμφlχνές ότ� 'Υ) xu
ρ(ιχ έ8ριχ τou βιχσ�λε(οu -rou Θεοό, 8'Υ)λ. ο τόπος, ιχπό όποu θιχ προ
έλθε� γ�1X μιχς, -rouc;; πρώ'Υ)ν Eθν�κoός, 'Υ) σωτηρΙIΧ, θιχ ε(νlX� 'Υ) Iepou
σotλ�μ. Αuτό επ�βεβlX�ώνετlX� επ(σYjς κlX� ιχπό τον Σωτηριχ μιχς στη 
σuνOμ�λ(1X τou με τη YUVIXExlX ιχπό τη ΣlXμιXρε�1X γ�1X τον τόπο λιχ
τρε(ιχς τou Θεοό, όποu ε(πε (Κατά Ιωάννη, Δ', 22) ό-ι-� o� Σιχμιχρε(τες 
8εν γvωρ(ζοuv τ� λιχτρεόοuv, ενώ o� Iou81X(0� yvωρ(ζοuv «δτ� � σω
τηρ(ιχ έκ των 'Ιοu81χ(ωv έστΙν» (εκ των Ιοu81χ(ωv, 8'Y)λIX8� lXρχ(ζε� 
με τouc;; Ιοu81χ(οuς), εννοώντιχς ότ� o� Σιχμιχρε(τες λιχτρεόοuv τον 
Θεό, IΧΥνοώντlχς μέσω πο(οu θιχ τouc;; σώσε�, ενώ o� Iou8σt(0� γνω
ρΙζοuv ότ� ιχuτό θlΧ γ(νε� μέσω κιΧπο�οu ιχπό την φuλ� τou Ioό�lX, 
8'Y)λIX8� ενός Iou81X(ou κlX� όχ� ενός Σιχμιχρε(τη' γ�1X τον λόγον ιχuτό 
'rou lχπιΧντησε κlX� 'Υ) yuVIX(XIX: «οΤ81χ gτ� Μεσσ(ιχι;; ΙρχετlX�». Έτσ�, IXU
τό ποu ε(πε ο Σωτηριχς μιχι; ('Υ) σωτηρ(ιχ εκ των Ιοu81χ(ωv εστ(ν), ε(νlX� 
το (8�0 με 6,τ� λέyε� ο Απόστολος ΠlΧόλος (Προς Ρωμα{ους, Α', 
16-17) : «ου γα.ρ έπlX�σχόνoμlX� το ευlXyyέλ�oν του Xρ�στoυ' 8όνlXμ�ς 
γα:ρ Θεου έστ�ν εει; σωΤ'Υ)ρ(lχν πlχντΙ τcj) π�στεόoνη, 'Ιοu81χ(ιι> τε πρω-
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τον κιχι 'Έλλ'1Jνι' 3ικιχιοσ\ιν'1J γOCρ Θεοί) �ν ιxότίj) «ποκιχλύπτετιχι h 
π(στεως εΕς π(στιν», 8'1Jλιχ8ή ιχπό την π(στη των Ιου8ιχ(ων στην π(
στη των Εθνικών. Με την (8ιιχ έννοιιχ ε(πε κιχι ο προφήτης Ιωήλ 
(Β', 30-31), περιγριχφοντιχς την '1Jμέριχ της Κρ(σεωι;, ότι ο Θεός 
«8ώσει τέριχτιχ �ν oόριxνίj) κιχι �πl της γ�ς, ιχ!μσι. κιχι πUρ κιχι «τμΕ-
8ιχ xιxπvou' δ �λιoς μετιχστριχφήσετιχι εΕς σκότος κιχι � σελήν'1J εΕς 
ιχ!μιχ πρΙν �λθε!ν την �μέριxν Κυρ(ου την μεyιXλ'1Jv κιχι �πιφιxν�», 
κιχι πρόσθεσε: «κιχι Ιστιχι, πocς, 8ς ilv �πικιxλέσ'1)ΤΙXΙ το ι5νομιχ Κυρ(ου 
σωθήσετιχι' δτι � τίj) ΙSρει Σιων κιχΙ � Ίερουσιχλημ Ιστιχι «νιχσω
ζόμεvoς». ΕΠ(σ'1)ς δ Οβ8ιού (ε8. 17) ε(πε το (8ιο : « 'Εν 8ε τίj) ΙSρει 
Σιών Ιστιχι � σωτηρ(ιχ, κιχΙ Ιστιχι &γιοψ κιχι κιχτιχκλ'1Jρονομήσοuσιν 
δ οΤκοι; 'Ιιχκωβ τούς κιχτιχκλ'1Jρονομήσιχντιχς ΙΧότούς» , εννοώντιχς την 
κλ'1Jρονομ(ιχ των ου Ρ ιχνών , την οπο(ιχ κιχτονομιχζει πιο σuγκεκρι
μένιχ στιχ επόμενιχ ε8ιχφιιχ ως όρος ΗσΙΧύ, πε8Εον Σιχμιχρε(ιχς, όροι; 
Εφριχ(μ, πε8(ον BεvιιxμEν κιχι Γιχλιχιχ8(τιν, Ύ'1J των Χιχνιχνιχ(ων έως 
Σιχρεπτών κιχι πόλειι; του Νιχγέβ, προσθέτοντιχς: (ικιχι Ιστιχι τίj) 
Κυρ(<ι> � βιχσιλε(ιχ». Όλοι ιχυτο( οι τόποι προορ(ζοντιχι γιιχ την σω
τηρ(ιχ κιχι το βιχσ(λειο του Θεού επΕ 'r'1JI; Y'1JI; μετιχ την '1Jμέριχ 'r'1JI; 
Κρ(σεως. Από την ιχλλ'1J μεριιχ 8εν έχω ιχνιχκιχλόΨει κιxνΈVιx κε(μενο, 
το οπο(ο νιχ τεκμ'1Jριώvει την ιχνιχλ'1Jψ'1J των ιχγ(ων στους ουριχνούς, 
ήτοι σε κιχποιο coelum empyreum � κιχποιιχν ιXλλ'1J ουριχνιιχ πε
ριoχ�' ιχπλώς ιχνιχφέρετιχι το όνομιχ βιχσ(λειο των οuριχνων, κιχι το 
όνομιχ ιχυτό μπορε( νιχ το έχει επει8� ο Θεός, ο οπο(ος ήτιχν βιχσι
λέιχς των Ιοu8ιχ(ων, τους κuβέρν'1Jσε με τις εντολές ΠΟι) έ8ινε στον 
Mωυσ1j μέσω των ιχγγέλων ΤΟι) σι.πό τον ουριχνό' ιχπό κει έστειλε 
κιχι τον ιιό του μετιχ την εξέγερσ1j TOU';, γιιχ νιχ -rout; κιχμει νιχ υπιχ
xooaouv πιχλι' κιχι ιχπό εκεΙ θιχ τον στεΕλει ιχλλ'1J μιιχ φοριχ γιιχ νσι. 
κυβερν�σει γιιχ πιχντιχ κιχι ιχυτούς κιχι όλους τους ιΧλλους πιστούς 
μετιχ την '1Jμέριχ της κρ(σεως. Ίσως νιχ έχει το όνομιχ ιχυτό κιχι επει-
8� ο θρόνος του μεγιiλoυ μιχς βιχσιλέΙΧ εΙνιχι στον ουρσι.νό, ενώ '1J Ύ'1J 
8εν ε(νιχι πιxριi το υποπό8ιο του θρόνου του. Όμως το νιχ 8ιιχθέτουν 
οι υπ�κooι του Θεού κιχποιον τόπο στο (8ιο ύΨος με τον θρόνο του 
ή Iji'1JMTepΙX οι.πό το υποπό8ιο του θρόνου .. ou μου φιχ(νετσι.ι ό .. ι 8εν 
προσι8ιά.ζει σ't"1Jν ιχξιοπρέπειιχ ενός βιχσιλέΙΧ ούτε κιχι το βρ(σκω νιχ 
λέγετιχι ξεκιχθΙΧριχ στις Γριχφές. 
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Από όσα. έχοl)ν εLπωθε( YLΙX το βιχσ(λεLΟ τοl) Θεοό KΙXL την σω
τηρ(ιχ 8εν e(VΙXL 8όσκολο νιχ ερμΥ)νεόσουμε το νόΥ)μιχ του όροΙ) επερ
χόμενος κόσμος. TpeLt; κόσμΟL ιχνιχφέρονΤΙΧL στη Γριxφ�, ο ΠΙΧλΙΧLός, 
ο σόγχρονος KΙXL ο επερχόμενος. Ο 'AYLot; Πέτρος λέyeL YLΙX τον 
πρώτο (Πέτρου Β', Β', 5) : «κιχι ιΧρχιχ(οl) κόσμοΙ) ουκ !φε(σιχτο, 
ιΧλλιΧ Ι>γ800ν Νώε 8LΚΙΧLοσόνΥ)ς κ�ρυκιx !φόλιχζε, κιχτιχκλl)σμον κό
σμCj) ιΧσεβών !ντιΧζιχς». Επομένως ο πρώτος κόσμος 8L�ρκεσε ιχπό 
τον ΑΜμ έως τον κιχτιχκλυσμό. rLΙX τον σόγχρονο κόσμο ο Σωτη
ριχς μιχς λέyEL (Κατά Ιωάννη, ΙΗ', 36) : «� βιχσLλε(ΙΧ � !μ� ουκ �σ:ην 
!ντΕUθεν», 8Lό'n �λθε μόνο YLΙX νιχ 8L8ιΧζεL στους ιχνθρώπους τον 
8ρόμο της σωτηρ(ιχ; KΙXL νιχ ιχνιχνεώσεL το βιχσ(λεLΟ του Πιχτρός του 
με την 8L8ιχσκιχλ(ιχ του. rLΙX τον επερχόμενο κόσμο ο 'AYLot; Πέτρος 
λέγεL (Π έτρου Β', Γ', 13) : « KΙXLVOUt; 8ε ουριχνοΙΙς κιχι γ�ν ΚΙΧLνην 
κιχτιΧ το !πιΧγγελμιχ ιχυτοu προσ80κώμεν, !ν οΤς 8Lκα.LοσόνΥ) ΚΙΧΤΟL
κε!». Αυτός εινιx� ο κόσμος, στον οποΙο ο ΧΡLστός θιχ κιχτέβεL ιχπό 
τον ουριχνό μέσιχ σε νέφος, πλ�ρY)ς 8υνιΧμεως μεγιΧλΥ)ς KΙXL 8όζΥ)ς, 
KΙXL θα. στE(ML τους ιχγγέλους τοi) νιχ συγκεντρώσουν τους εκλε
κτοός ιχπό τους τέσσεΡLς ιχνέμους KΙXL τιχ TCLO ιχπομιχκρυσμένιχ GY)
με(α. ΤΥ); ΎΥ)ς YLΙX νιχ βα.σLλεόσεL πλέον α.LωνLωι; επ' ιχυτών υπό τον 
Πιχτέριχ του. 

Η σωτηρΙιχ εν6ς ιχμιχρτωλοό προuποθSτεL ΤΥ)ν λότρωGY), 8LόΤL 
όΠΟLΟς eLVΙXL ένοχος ιχμιχρτημιχτος l)π6κεLΤΙΧL KΙXL στην ιχντΙσΤΟLΧΥ) 't'L
μωρ(ιχ κιx� πρέπεL να. πλΥ)ρώσεL, εΙτε ο E8LOt; εΙτε KιXTCOLOI; ιχλλος στη 
OtGY) του, όσιχ ΟΡLζεL όΠΟLΟς ΙX8LK�eY)Ke: KΙXL τον kxeL στΥ)ν εζουσΙιχ του. 
EmL8� ε8ώ ο ΙΧ8LΚΥ)μένος eLVΙXL ο Πιχντ08όνιχμος Θεός, ο εζουσLΙΧ
στ�ς των πιΧντων, προτοό ιχποκτηθε( Υ) σωτηρ(ιχ πρέπεL ο ιχμιχρτω
λός νιχ πλΥ)ρώσεL ό,ΤL ΙXTCΙXLτE( ο Θεός. Η πλY)ρωμ� ιχυτη 8εν νοε(ΤΙΧL 
ως LKΙXVOTCOEY)GY) YLΙX το ιχμιΧρτημιχ KΙXL Lσ08όνιχμΥ) προς το α.8ΙΚΥ)μιχ, 
α.φοό κιχνένιχς ιχμιχρτωλδς 8εν μπορε( νιχ την κιχτιχβιfλεL ιχπό μόνος 
του, ιχλλιί οότε KΙXL KιXTCOLOI; ιχνιχμιίΡΤΥ)τος YLΙX λογΙΧΡLιχσμό του. ΔL6-
'tL η πρoσβoλ� που κφνεL ένιχς ιΧνθρωπος προς ένιχν ιfλλoν μπορεΙ 
νιχ ΙXΠOΚσtΤΙXστιxθεΙ � να. ιχποζημLωθε(, ενώ ένιχ ιχμιΧρτημιχ 8εν μπο
ρε( νιχ εζΙΧλεLφθεΙ με [LLΙXV ιχποζΥ)μΙωGY), ιχλλLώς η ιίφεGY) ιχμΙΧΡΤLών 
θιχ εζιχγοριχζότιχν. OL  ιxμιxρτLες συγχωροόνΤΙΧL στον μετιχνοοόντιχ ε(τε 
8ωρειίν ε(τε με την εκτέλεGY) της ΤLμωρ(ιχς που kxeL ιχπο8εχθε( ο 
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Θεός, xoc� OCUτό που ο Θεός ocπο�εχότocv ΣUν�θως στην llOtλoc�ri Δ�oc
θ�Κ1) �τocV κriπο�oc θυσΙoc � εξ�λocστηρ�oc npoacpopri. Η riφεσ1) των 
ocμocρτ�ώv 8εν εΙvoc� πρriξ1) ri��X1), έστω κ� ocv εΙχε επocπε�λ1)θεΙ 1) 
τ�μωρΙoc. Ακόμ1) xoc� μετocξύ των ocvθρώπωv 1) υπόσχεσ1) ενός ocyoc
θού 8εσμεύε� τον υποσχόμενο, ενώ o� ocπε�λές, 81)λoc8� o� υπoσχέσε�ς 
y�oc κriτ� κocκό, 8εν τον 8εσμεύουνο πολύ λ�γότερo 8εσμεύουν τον 
Θεό που εΙvoc� ocπεΙρως π�o ελε�μων ocπό τους ocvθρώπους. Συνεπώς 
ο Σωτηρocς μocς Xρ�στός λυτρώvοvτriς μocς 8ε:ν ε:ζocγόρocσε -roc ocμocρ
τημοιτι! μocς aocv voc �τocv ocπ' Τ1)ν φύσ1) του ο θιίνοιτος του �κocvός νοι 
κocτοιστησε� ιί8�Κ1) την εκ μέρους του Θεού τψ.ωρΙoc των ocμocρτω
λών με oc�ώv�ο θιίνιχτο. ΑvτΙθετoc πρόσφερε τον εocυτό του ως εξ�
λιxστηρ�o θύμιχ στην πρώτη του πιχρουσΙιχ, 6πως ο Θεός ocπoc�τούσε, 
ώστε νιχ σωθούν στην 8εuτέριx πιχρουσΙoc όσo� εν τω μετιχξύ μετιχνο
ούσιχν xoc� πΙστεuιxν σε ιχυτόν. Αυτη 1) πριίξ1) της μετιίνo�ιxς 8εν ovo
μriζετιχ� στην rpoccp� πrivτοτε OuaEoc � ε:ζ�λιxστηρ�ιx προσφορri, ΙΧλ
λιί μερ�κές φορές τΙμ1)μιχ. Ως τΙμ1)μιχ όμως 8εν νoεΙτιx� xri'n που 
λόγω της ιχξΙιχς του μιχς 8Ινε� 8�κιxΙωμιx νιχ πιίρουμε συγχώρεσ1) ιχπό 
τον Πιχτέριχ που oc8�κ�σocμε, πιχριί νoεΙτιx� το τΙμ1)μιχ, που ο πιχτηρ 
Θεός ζ1)Τιί ιχπό εμιίι; εν ελέω . 
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

Η λέξη ΕκκλησΙιχ (ecclesia) ιxπιxντιtτιx� στιχ β�βλΙιx της ΑγΙιχς 
Γριxφ�ς μ.ε 8�ιtφoρες σημιχσΙες. Kιtπoτε, ιχν κιx� όχ� σuχνιt, εκλιχμ
βιtνετιx� ως ο οΙκος '"ou Θεοό, 8ηλ. ως νΙΧός, όποu σuyκεντρώνoντιxν 
o� Xρ�στ�ιxνoΙ γ�ιx νιχ επι,τελέσοuν τιχ �εριt ,"out; κιxθ�κoντιx 8ημοσΙω.;, 
όπως ιxνιxφέρετιx� στο χωρΙο : «έν πιtσιx�ς τιχ!ς έκκλησΙιx�ς των &:γΙων 
ΙΧΙ yuvιx!xεt; δμων έν τιχ!ς έκκλησΙιx�ς σ�γιtτωσΙX\l» (Προς Κοριν
Οίους Α', ΙΔ', 34) , όποu μ.ετιxφoρ�κιt νoεΙτιx� το σuγκεντρωμΈVo 
στο νιχό εκκλησΙιχσμιχ. 'Ex't'ou χρησ�μoπo��θηκε γ�ιx νιχ 8ηλώσε� 
κιx� το κτΙσμιχ, 8�ιxκρΙνoντιxς έτσ� τοuς χρ�στ�ιxν�κoός ιχπό -rout; ε�-
3ωλoλΙXΤΡ�ΚOός νιχοός. Ο νιχός της Ιεροuσιχλ�μ �τιxν ο οΙκος τοu 
Θεοό κιx� ο τόπος προσεuχ�ς έτσ�, κιtθε κτΙσμιχ ιxφ�ερωμένo ιχπό 
,"out; Xρ�στ�ιxνOός στη λιχτρεΙιχ τοu Xρ�σΤOό �τιxν οΙκος τοu Xρ�
στοό, κιx� o� Έλληνες Πιχτέρες της ΕκκλησΙιχς το ιχποκιχλοόσιχν 
Kup�ιxx�*, 8ηλ. οΙκο '"OU KUPLOU, ποu στη γλώσσιχ μαις έφταισε ως 
Kyrke κιx� τελ�κιt church. 

Η ΕκκλησΙιχ, όταιν 8εv εΙχε την έννo�ιx Tou oLXou, �μιx�νε ό,τ� 
κιx� η εκκλησΙιχ στην ιχρχιχΙιχ ελλην�κ� πoλ�τ�κ� κo�ν6τητιx, 8ηλ. μ�ιx 
σuyκέντρωση � σuνέΛΕUση πoλ�τών, o� oπoΙo� κιχλοόντιχν νιχ ιχκοό
aouv ,"out; ιtρχoντες. Στην πoλ�τ�κ� κo�νότητιx της Ρώμης η σuνέ
ΛΕUση ιχuτη ονομιχζότιχν concio κιx� ο oμ�ητης εκκλησ�ιxστης κιx�, 
ΙΧVΤLσΤοΙχως, conciator. Ότιχν σuγκιxλoόντιxν ιχπό τη ν6μ�μη ιχρ
χ�, �τOtν η ecclesia legitima, �oμoς έκκλησΙιχ*, 6τιχν όμως εΙχε 
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το χιχριχκτηριχ θυελλώ80υς κιχι στιxσιιxστικ�ς οχλιχγωγΙιχς, τότε �
τιχν έκκλφΙιχ σuγκεχυμ.έv'Y)*.  

ΕνΙοτε 'Υ) λέξ'Υ) εκκλ'Υ)σΙιχ σ'Υ)μιχΙνει κιχι όσους ιχνθρώπους εΙχιχν 
το 8ικιχΙωμιχ νιχ ιxν�κoυν στ'Υ) συνέλεuσ'Y), χωρΙς νιχ σuμμετέχoυν ου
σιιχστικιί, 8'Y)λoc8� όλους τους Χριστιιχνοός, όπου κιχι ιχν �σιxν 8ιε
σπιxρμ.έvoι, όπως στο χωρΙο όπου λέγετιχι ότι «Σιχυλος 8ε έλυμιχΙνετο 
την έκκλ'Υ)σΙιχν» (Πράξεις των Αποστόλων, Η/, 3). Με την ΈVνoιιx 
ιχυτη ο Χριστός φέρετιχι ως 'Υ) κεφιxλ� της Εκκλ'Υ)σΙιχς. Μερικές φο
ρές ΧΡ'Υ)σιμοποιεΙτιχι κιχι γιιχ μΙιχ ορισμέν'Υ) ομιί8ΙΧ Χριστιιχνών, όπως 
στο χωρΙο «ocσπιίσιχσθε τους έν Λιχο8ικεΙq. oc8ελφους κιχΙ Νυμφocv 
κιχΙ την κιχτ' οΤκον ιχuτοu έκκλφΙιχν» (Προς Κολασσαε{ς, ΔΙ , 15), 
κΙΧθώς επ(σ'Υ)ς ΚΙΧι γιιχ τους εκλεκτοός μόνο, όπως στο χωρΙο: «LVΙX 
πιχριχστηση ιχuτηv έιxυτι'j) Ι:ν80ξον την έκκλ'Υ)σΙιχν, μη Ι:χουσα.ν σπί
λον � ρυτΙ8ΙΧ � τι των τοιοότων, ocλλ' Ινιχ η OCyCrr.. κα.Ι α.μωμος» (Προς 
ΕφεσΙους, ΕΙ, 27), όπου εννοεΙτιχι 'Υ) θριιχμβεόουσιχ � μέλλουσα. εκ
κλ'Υ)σΙα.. Κιίποτε ιχνα.φέρετα.ι σε σuνέλεuσ'Y) που την ιχπα.ρτΙζουν οπιχ-
80Ι του Χριστια.νισμοό, εΙτε 'Υ) πΙστη τους εΙνιχι ιxλ'Y)θ�ν� εΙτε ψεu
δ�ι;;- ιχυτ6 το νό'Υ)μιχ έχει στο χωρΙο· «εΙπ& τη έκκλ'Υ)σΙq.� έι1tν 8ε κιχΙ 
τ�ς έκκλ'Υ)σΙιχς πιχριχκοόση, Ι:στω σοι ώσπερ ό έθνικος κιχΙ ό τε
λών'Υ)ς» (Κατά Ματθαloν, ΙΗ/, 17). 

ΑποκλεLστικιί με ιχυτην 'tΎJν τελεuτιxΙιx έννοιιχ 'Υ) εκκλΎJσΙιx μπο
ρεΙ νιχ θεωΡ'Υ)θεΙ πρόσωπο· νιχ θεωρ'Υ)θεΙ 8'Y)λιx8� ότι έχε� 'tΎJ 8όνιχμ'Υ) 
νιχ εκφριίζει 'tΎJ βOόλ'Y)� της, νιχ ιχποφιχΙνετιχι, νιχ 8ιιχτιίσσει, νιχ υπιχ-

, θ ' Ι β Ι � I έ κουετιχι, νιχ νομο πει 'Υ) νιχ προ ιχινει σε ΟΠΟΙΙΧΟ'Υ)ποτε εν ργειιχ. 
Διότι, ότιχν 8εν υπιίρχει εξουσιο86τησ'Υ) ιχπό μιιχ νόμιμ'Υ) σuνέλεuσ'Y), 
τότε oπoιιx8�πoτε πριίξ'Υ) γΙνει σε μιιχ ΣUνιxξ'Y) α.νθρώπων ιχποτελεΙ 
πρoσωπικ� πριίξ'Υ) του κΙΧθενός α.πό τους πα.ρόντες, όσοι συνέτει
vιxv νιχ γΙνει, όχι όμως ενέργεια. όλων σuνoλικιί, σα.ν νιχ �σα.ν ΈVιxς 
ιίνθρωπος κα.ι πoΛU λιγότερο α.ποτελεΙ ενέργειιχ των ιχπόντων � 
όσων, ιχν κιχι πιχρόντες, 8εν θέλ'Υ)σιχν την πpιxγμιxτoπoΙ'Y)� της. 
Σόμφωνιχ με την ΈVνoιιx ιχυτη ορ(ζω την Εκκλ'Υ)σΙιχ ως σuνιίθpoισ'Y) 
ιχνθρώπων που ομολογοόν την χριστιιxνικ� θΡ'Υ)σκεΙιχ κι εΙνιχι ενω· 
μ.έvoι στο πρόσωπο ενός κυριιίρχου, κιχτιί 8ιιχτιχyfj του οποΙου υπο-
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χρεοuνΤΙΧL νιχ σuvέρχονΤΙΧL, ενώ χωρίς την εξοuσLο8όΤ'Υ)σ� του 8εv 
μ,πορουν. KΙXL ε1tει8� σε όλες τις πολLΤLκές ΚΟLνότητες όΠΟLΙΧ ΣUνέ
ΛΕuσ'Y) στερείΤΙΧL την ιf8eLΙX του XUPLιfpxou eLVΙXL πιχριχνομ,'Υ), έτσL XΙX L 
6ΠΟLΙΧ εκκλ'Υ)σίΙΧ συνέρχετιχι σε [IoLΙXV οποLιχ8�ποτε πολLΤLΚ� ΚΟLvό
τητιχ, ότιχν 'Υ) τελΕUΤΙXίΙX το έxeL ΙXΠΙXγOρΕUσει, είνιχι πιχριΧνομ,'Υ) συνέ:
λΕUσ'Y) . 

κιχτιχ ΣUVέπεLΙΧ 8εν UπιfρχεL στη Ύ'Υ) κιχμ,ίΙΧ OLXOUμoεVLΚ� Εκ
κλ'Υ)σίΙΧ, στην οποίιχ eLVΙXL uποχρεωμ,έ:vΟL όλοι OL XPLσTLΙXVOL νιχ υπιχ-ι � Ι  � , ξ ι ι ό κουουν, επειο'Υ) oΕV UΠΙΧρχεL στη γ'Υ) ε ουσιιχ, στην οποιιχ νιχ υπ xeLV-
"ΙXL όλες OL uπόλΟL1tες πολLτικές ΚΟLvόΤ'Υ)Τες. Ύ'πιχρχουν XPLσTLΙXVOL 
στις εΠLκριχτειες 8Lιχφόρωv 'Υ)γεμ,6νων XΙXL πολLΤεLώv, ΚOCθέ:vΙXς όμ,ως 
ιχπό ocυτους είνocι υπ�κooς της πολLτικ�ς ΚΟLvότητιχς, Τ'Υ)ς οποίιχς 
είνOCL ο L8LOt; μ,έλος, XOCL κιχτιχ σuvέπεLΙΧ 8εv μ,πορεί νoc uπόκεLΤΙΧL στις 
εντολές ΟΠΟLοu8�ποτε ιχλλου προσώπου. Γιoc τον λόγον ocυτό μ,ιoc 
Εκκλ'Υ)σ(oc που έχει την 8υνocτότ'Υ)ΤOC νoc 8ίνει εντολές, νoc κρίνει, νoc 
ocθωώνει, νoc ΚOCΤΙΧ8LκιfζεL � νoc κιfνει oπoιoc8�πoτε w'Y) εvέργεLOC 
είνocι το L8LO πριfγμ,oc με μ,ιoc κoσμ,ικ� πoλιτικ� κοινότητoc, που 

Ιζ , Χ ι Ο 'ζ , � ,  , ocπocρτι ετocι ocπο ριστιocνους. νομ,oc εΤOCL κριχτος, ε1t'εΙO'Y) οι U1t"Y)-
κοο( του είνocι ιχνθρωποι· XOCL Εκκλ'Υ)σίoc, ε1t'ει8� οι υ�κooί της ε(νocι 
ΧρισΤLOCVΟι.  KOaμoLX� XOCL εκκλ'Y)σιocστικ� εξουσίoc 8εν είνocι πocριf 8ύο 
λέξεις, που κocτιχσκευιχστηκocν YLΙX νoc κιχνουν τους ιχνθρώπους νιχ 
βλέπουν τιχ πριχγμ,ocτιχ 8ιπλιχ XOCL νιχ μ,'Υ)ν 8ιocκρίνουν τον νόμ,ιμ,ο κυ
ρίOCΡχό τους. ELVOCL ocλ�θεLOC όΤL τoc σώμ,ocτιχ των ΠLστώv μ,ετιχ Τ'Υ)ν 
ocνιfστocσ'Y) 8εν θoc eLVOCL ocπλώς πvεuμ,OCΤLΚιΧ, ocλλOC ΙΧLώVLOC. Σ' ocυτ�ν 
όμ,ως τη ζω� eLVOCL uλLΚιχ XOCL φθocρτιχ. Eπoμ.έ:vως 8εν uπιχρχεL σ' 

ι ζ ι β'  
, , , θ 

' ocυτην Τ'Υ)ν ω'Υ) κυ ερν'Υ)σ'Υ), ουτε ΚΡOCΤLΚ'Υ) ουτε Ρ'Υ)σκευτικ'Υ), που νoc 
μ,'Υ)ν eLVOCL XOaμoLX�. Ούτε uπιΧρχεL vόμLμ,'Υ) YLOC κιΧθε υπ�κoo 8L8ιxx� 
8όγμ,ocτος ocπocγoρεuμένoυ ocπό τον κυβερν�τη XOCL του κριχτους XOCL 
Τ'Υ)ς θρ'Υ)σκείocς. KΙXL ο κuβεΡV�Τ'YJς ocυτός πρέπεL νoc eEVOCL ένocς eL8ιXλ
λως θoc 8'Υ)μ,LΟUΡΎ'Υ)θοuv φOCΤΡLocσμοί XOCL εμ,φuλLος πόλεμ,ος στην ΠΟ
λΙΤLΚ� κοινότ'Υ)ΤOC μ,ετocξό Εκκλ'Υ)σίocς XOCL κριχτους, μ,ετocξυ οπoc8ών 
της exxλ'Y)aLOCσTtx�:; XOCL οπoc8ών της κoσμικ�ς εξουσίocς, μετocξυ 
του ξίφους της 8LXOCLOΣUV'Y)t; κocι της ιχσπί80cς της πίστεως. ΚocL, το 
χεφότερο, μέσoc στην ί8ιιχ Τ'Υ)ν κocρ8ιιΧ του XPLσTLΙXVOU πόλεμ,ος ΙXVr%
μεσoc στον Χριστιιχν6 XΙXL στον ιΧνθρωπο. Οι θεριΧποντες της Εκ-
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κλΎjσ(ιxς oνoμιίζoντιx� ποψ.ένες το (8�0 κιx� o� κoσμ�κo( κυρ(ιxρχo� . 
Ειίν όμως o� πoψ.έvες 8εν ε(νιx� υποτελε(ς ο ένιχς στον &:λλο, «σ� 
ώστε νιχ υπιίρχε� κιίπo�oς επ�κεφιxλ�ς των 6J.λων πo�μένων, o� ιiν
θρωπo� θιχ 8�8ιxχθoΌν ιxντ�φoι.τ�κές ιχρχές, που (σως κιx� o� 8Όο νιχ ε(
νιx� λΙΧ6εμένες, πιίντως Ύj μ(ιχ ιχπό τ�ς 8,)0 ε(νιx� σ(γουριχ. Έχε� �8Ύj 
κιxτιx&�χ6ε( , σύμφωνιχ με τους νόμους ΤΎjς φόσΎjς, πo�oς ε(νιx� ο 
πρώτος πo�μένιxς, ο κoσμ�κός Ύjγεμόνιxς. Kιx� πo�oν Ύj Γριxφ� όρ�σε 
γ�ιx το ιχξΙωμοι. ιχυτό θιχ το 80υμε στιχ επόμ.ενιχ κεφ&:λιx�ιx. 
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XL. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΎ ΒΑΣΙΛΕΙΟΎ ΤΟΎ 
ΘΕΟΎ ΕΠΙ ΑΒ ΡΑΑΜ , ΜΩΎΣΕΩΣ, ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ ΙΟΎΔΑΙΑΣ 

Πιχτέριχς των πιστών κιχι πρώτος στο βιxσΙλeιo "ou Θεοό με σόμ
βιxσYj �τιxν ο Aβριxιfμ· επει8� με ιχuτόν auvιfιpeYJxε γιιχ πρώτη φο
ριf YJ σόμβιxσYj, με ΤYJν οποΙιχ ιχνέλιχβε ΤYJν UΠΟχf'έωσYj γιιχ τον ειχuτό 
"ou κιχι γιιχ "ouc:; ιχπογόνοuς τοu νιχ ιχπ08έχοντιχι κιχι νιχ uπιχκοόοuν 
στις εντολές τοu Θεοό, κιχι μιfλιστιx όχι μόνον όσες μποροόσε νιχ 
ιχντιλYJφθεΙ με το φuσικό φωι; (όπως τοuι; 'ΥΙθικοόι; νόμοuι;), ιxλλιf κιχι 
όσει; ο Θεός θιχ τοu έ8ινε με ι8ιιχΙτερο τρόπο, με όνειριχ κιχι oρ�μιxτιx. 
Διότι, σε ό,τι ιxφoριf στον 'ΥΙθικό νόμο, u�pxe �8Y) 8έσμεuσYj με 'tYJv 
uπόσχεσYj τηι; YYJt; Xιxνιxιfν κιχι 8εν χρειιχζότιχν ιXλλYJ σόμβιxσYj. Οότε 

, , , β , λ '  f, , UΠYJpxs κιχποιιχ σuμ ΙXσYj ικιχνΥ) νιχ auμon 'ΥΙρωσει YJ νιχ ενισχuσει το 
χρέοι; βιfσει τοu ΟΠΟLΟU κιχι εκεΙνοι κιχι όλοι οι ιΧλλοι ιfνθρωπoι �σιxν 
εκ φόσεωι; ιχνιχγκιχσμένοι νιχ uπιχκοόοuν στον ΠιχντοΜνιχμο Θεό. 
Γιιχ τον λόγον ιχuτό YJ σόμβιxσYj, '"ou ο Aβριxιfμ έκιχνε με τον Θεό, 
�τιxν νιχ εκλιxμβιfνει ωι; εντoλ� "ou Θεοό ό,τι "ou εντελλότιχν στο 
όνομιχ 'tou Θεοό μέσιχ ιχπό κιfπoιo όνειρο � όριχμιχ κιχι νιχ το 8ΙΙΧβι
βιfζει σΤYJν oικoγένειιf τοu, κιχνοντιΧς 'tYJv νιχ το τηρεΙ 

Στο σuμβ6λιxιo ιχuτ6 'tou Θεοό με τον ΑβριχιΧμ μποροόμε νιχ 
πιχριχτηρ�σοuμε τρ(ιχ σYJμεΙιχ με σYjμιxντικέι; σuνέπειες γιιχ την 8ιιχ
κuβέρνYJσYj "ou λιχοό "ou Θεοό. Πρώτο, ότι κιχτιΧ τη σόνιχψ"l) 'tYJt; 
σόμβιxσYjΙ; ο Θεόι; μΙλYJσε μόνον στον ΑβριχιΧμ κιχι έτσι 8εν auve
βλ�θ"l) τότε με κιχνένιχν ιχπό "YJv oικoγένει� -rou � το γένοι; "ou με 
6:Μον τρόπο, εφόσον "Ι) βοόλ"l)� "ouc:; (κιίτι nou ιχποτελε( 't"l)v ouaEιx 
�θε σόμβιxσYjς) εμπεριεχότιχν, πριν ιχπό το σuμβόλocιo, στη βοό
λ1JσYj "ou Aβριxιfμ, πρ�γμιx nou σYjμιx(νει ότι εκεΙνος ε(χε την νό-
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μψ.'Ι) εξουσ(ιχ νιχ τους υπoχρεώνε� νιχ εκτελοόν όλΙΧ όσιχ εΙχε ΣUμφω
VΉσε� γ�ιx λoγιxρ�ιxσμό τους. Έτσι, σίιμφωνιχ με τιχ πιχριχπιΧνω, ο 
Θεός λέε� (Γένεσις, ΙΗ" 18-19) : «κιχι ένεuλΟΥ'r)θ�σοντιχι έν ΙΧότιϊ> 
πιΧντιχ τιΧ �θν'r) της Υ-ης. 'Ή8ε�ν γιΧρ δτι σuντιXξει .. ο!ς υΙο!ς ιχότοσ 
κιχΙ τιϊ> ο!κιμ ιχότοσ μετ' ιχότον κιχι φυMξoυσ� τιΧς ό80υς ΚυρΙου». 
Από τιχ λ6γ�ιx ιχυτιΧ μποροόμε νιχ συνιχγιΧγουμε το εξ�ς πρώτο σuμ
πέριχσμιχ, ότι 8'r)λo ιχυ .. οΙ, προς τους οποΙους 8εν ιχπεuθόνθ'r)Κ& ιίμεσιχ 
ο Θεός, εΙνιx� υποχρεωμένοι νιχ 8έχον .. ιχι τις εντολές του Θεοό ιχπό 
τον κυρΙιχρχό .. ους, όπως 'r) oικoyΈVε�ιx κιx� o� ιxπόγoνo� του ΑβριχιΧμ 
ιχπό τον ΑβρΙΧιίμ, τον πιχτέριχ κιx� κόρ�ό τους κιx� πολιτικό κυρΙιχρ
χό τους. Kιx�, κιχ .. ιΧ σuνέπε�ιx, σε κιίθε πoλ�τικ� κοινότη .. ιχ εκεΙνo �  
στους οποΙους 8εv ιxπoκιxλόπτετιx� με τρόπο υπερφυσικό το  ιxντLθε
το, θΙΧ πρέπε� νιχ υπιχκοόουν στους νόμους .. ου κυρ�ιίρχoυ .. ους κιχτιί 
την τέλεσ'r) των λιxτρεu .. �κών πριΧξεων κιχι ως προς την ομολογΙιχ 

" 0  ' έψ , θ ' πιστεως. σο y�ιx την εσωτερικ'r) σκ 'r) κιx� πιστη των ιχν ρωπων, 
, β '  , θ ' .'\ θ '  τις οποιες οι κυ ερν'r)τες ως ιχν ρωποι μπορει νιχ [L'r)V ιχνΤr.Λ'r)φ ουν 

(ιχφοό μόνος ο Θεός γνωρΙζε� τ�ς κιxρ8�ς), οότε εκοόσιες εΙνιχι, οότε 
ιχποτέλεσμιχ των νόμων, ΙΧλλιΧ προ·,όντιχ 'r'r)c; κρυμμέv'r)ς θέλ'r)σ'r)ς κιχι 
8όνιχμ'r)ς του Θεοό κιx�, · σuνεπι4ς, 8εv εμπΙπτουν στη σφιχΙριχ 't'ωv 
υποχρεώσεων. 

Από ε8ώ περνιiμε στο επόμενο σ'r)μεΙo : 3εν �τιxν πιχριΧνομο 
Υ'ΙΧ τον ΑβριχιΧμ νιχ τ�μωρεΙ τους u?tYJx60uc; του, ότιχν εκεΙνοι πρσ
φιχσΙζοντιχν ότι 3έχτηκιχν κιΧποιο ιχτομικ6 όριχμιχ � πνεόμιχ � ιΧλλ'r) 
ιχποκι1.λυψ'r) ιχπό τον Θεό εΙτε γιιχ νιχ υπεριχμυνθοόν κιΧποιιχς 8ι8ΙΧ
σκιχλΙιχς, που ο ΑβρΙΧιίμ ιxπιxyόρεuε, εΙτε ΥΙΙΧ νιχ ιxκoλoυθ�σoυν κιχι 
νιχ προσκολλ'tjθοuν σε κιΧποιον που ισχυριζότιχν κιΧτι ιχνιΧλογο. Συ
νεπώς, εΙνιχι κιχι τώριχ νόμιμο νιχ τιμωρεΙ ο 'tjγεμόνιχς oπoιoν8�πoτε 
ιχντιπιχριχτιίσσει στους νόμους το προσωπικό του πvεόμιx, επει8� 
ο κυρΙιχρχος έχει στην πoλιτικ� κοινότητιχ την Ι8ιιχ θέσ'r), που ο Α
βριχιΧμ εΙχε στην oικoyΈVειιX του . 

Κιχι τώριχ φθιXvoυμε στο τρΙτο σημεΙο : όπως μόνο ο ΑβρΙΧιίμ 
στην OικoyΈVειιX του., έτσι κιχι μόνο ο κυρΙσφχος σε μιιχ χρισ .. ιιxνικ� 
πoλιτικ� κo�ν6τητιx μ..πορεΙ νιχ ιχντιλ'r)ψθεΙ τι εΙVΙXΙ κιx� .. ι 8εν εΙνιχι 
ο λ6γο-ι; του Θε06. Δ�ότ� o Θεός μΙλ'r)σε -μόνο . στον Aβρ.ιxιiμ· κ.ιχι 
έτσι μόνο ιχυτός �τιxν 8υνιχτό νιχ γνωρΙζει τι etm ο Θεός κιχι νιχ ερ-
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ILYJνeUΕL τιχ λόγLΙΧ ΤOU στην ΟLκογένεLιi 'rOU. rLΙX τον (δLΟ λόγο όσΟL 
έxOUν τη θέσYj 'rOU Αβριχιχμ. στην πολLΤLΚ� ΚΟLνότητιχ eLνΙXL OL μ.όνΟL 
ερμ.YJνεuτέ; των λεγομ.ένων τou Θεοό. 

Η (δLΙΧ σόμ.βιχσΥ) ιχνιχνεώθYJκε με τον Ισιχιχκ· XΙXL μ.ετιχ με τον 
Ιιχκώβ· στΥ) σuνέχεLΙΧ όμ.ως δεν ιχνιχνεώθYJκε ΠLΙΧ, πιxριi μ.όνο ιχφοό 
OL ΙσΡΙΧYJλίτες ιχπελεuθερώθYJκιχν ιχπό τouc; ΑLγuπτ(οuς XΙXL έφθιχσιχν 
σTouc; πρόποδες τou όροuς ΣLνιχ. KΙXL τότε ιχνιχνεώθYJκε ιχπό τον 
Μωu� (όπως έχω �δY) ιχνιχφέρεL στο κεφ. 35) κιχτιχ τρόπον τlΤOLO, 
ώστε έyLνΙXν στο εξ�ς OL ΙσΡΙΧYJλ(τες το mPLOUaLO βιχσίλεLΟ τou Θεοό· 
τοποτηΡYJτ�ς τou, στην επoχ� τou, �τιxν ο Μωu�ς XΙXL YJ δLΙΧδοχfι 
στο ιχξΙωμ.ιχ ιχuτό δόθYJκε στον Αιχρών XΙXL aTouc; κλYJρονόμ.οuς 'rou, 
έτσL ώστε το βιχσΙλεLΟ νιχ eEνΙXL YLΙX πιχντιχ ένιχ LεΡΟΙΤLκό βιχσΙλεLΟ 
τοιγμ.ένο στον Θεό. 

Με τον τρόπον οιuτό πιχροιχωρε(ΤΙΧL ένοι βιχσίλεLΟ στον Θεό. 
Δεδομ.ένοu όμ.ως όη Ο Μωu�ς 8εv είχε δLκιχ(ωμ.οι νοι κuβερν�σεL 
'rouc; ΙσΡΙΧYJλίτες, ως δLιχδΟΧΟς -rou Αβροιιχμ., εφόσον δεν μ.ποροόσε 
νιχ το δLεκδLκ�σεL ως κλYJρονόμ.ος, φοιίνετΙΧL όΤL Ο λοιός �τoιν uπο
χρεωμ.ένος νιχ τον θεωρεί ως τοποτηΡYJτη τou Θεοό μ.όνον όσο πί
στεuε όΤL Ο Θεός εΠLΚΟLνωνοuσε μ.ιχζί -rou. KΙXL YLΙX τον λόγον ιχuτό 
YJ εξοuσΙιχ -rou (πιχριχ 'rYJν σoμ.βιxσYj ποu ε(χιχν κιχμεL με τον Θεό) 
εξΙΧΡΤLότιχν πλέον οιποκλεLσταιΧ ιχπ6 την γνώμ.Υ) ποu είχε Ο λοιός YLΙX 
την LερότYJΤιχ ΤOU, YLOΙ την πριχγμ.ΟΙΤLκότYJΤΙΧ των επιχφών τou μ.ε τον 
Θεό XOΙL YLOΙ την ΙΧλ�θεLΙΧ των θοιuμ.ιχτων τou. Αν YJ γνώμ.Υ) -rouc; ιχuτη 
ιiλλιxζε, δεν �σιxν πλέον uποχρεωμ.ένΟL νοι θεωροόν ως νόμ.ο -rou Θεοό 
ό ,ΤL -rouc; πιχροuσίΙΧζε εξ ονόμ.οιτός -rou. Θοι πρέπεL λΟLπόν νιχ σκε
φθοομε ΠΟLος ιiλλoς λόγος u�pxe, ώστε νοι e(νOΙL uποχρεωμ.ένΟL νοι 
τον uποικοUοuν. ΔLόΤL 8εν μ.πορεί νοι τouc; uποχρέωνε YJ εντoλ� 'rou 
Θεοό, εφόσον ο Θεός δεν μ.ΕλYJσε ιiμ.εσoι προς ιxuτooc; ιχλλιχ μ.έσω 'rOU 
LδΙΟU τou Μωuσέως. KΙXL ο Σωτηριχς μ.οις λέγεL YLΙX τον ειχuτό τou 
(Κατά Ιωάννην, Ε', 31) :  «έOCν έγω μ.oιρτuρω περΙ έμ.οιuτοU, � μ.οιρ
τuρίιx ILou οίικ Ι:στLν &λYJ�ς». Πολό πεΡLσσότερο, ειχν ο Μωu�ς 
"ήτιχν ο μ.ιiρτuριxς YLOΙ τον εοιuτό -rou (XΙXL μ.riλLστοι προκεψ.ένοu νοι 
εyεEpeL ΤYJν ιxξίωσYj βοισLλLκ�ς εξοuσΙιχς επί τou λΙΧοο τou Θεού), 
δεν έπρεπε νιχ yEνouν ιxπoδεκτιi τιχ πεLστηΡLri τou. Επομένως YJ εξοu
σ(οι Tou, όπως XOΙL YJ εξοuσΙοι κιχθε YJγεμ.όνοι, έπρεπε νιχ βιχσίζεΤΟΙL 
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στη σuvlχΙvεσYJ 'rOU λιχοu xlX� στην uπόσχεσή 'rOU vlx uπιχκοόε�. KIX� 
έτσ� �ΤΙΧV" 8�ότ� (Έξοδος, ΚΙ, 18) «πOCς δ λlΧός MplX τ�ν φω�ν xlXl 
τιΧς λιχμπιχ8ιχς xlXl την φων�ν της σιXλΠ�ΎΎoς xlXl το 6ρος κocπvΙζoνo 

φοβ1jθέντει; 8ε πOCς δ λιχος �σΤ1jσlχν μlΧΚΡόθεν. KlXl εΤπlχv προς Μω
ua�V" λιΧλ1jσον συ �μΤν, xlXl μ� λocλεΙτω προς �μocς δ Θεός, μ� ιΧπο_ 
θιfνωμεν» . Αuτη �τιχν 1j uπόσχεσ1j uπocκο�ι;, με την οποΙIχ lχνlχλιΧμ
βocνιχν την UΠΟΧΡέωσYJ vlx UnlXxOUOUV σε όσιχ -rouc; ΠIΧΡοuσ(lχζε ως 
εvτoλ� -rou Θεοό. 

KIXL, μολονό'η 1j σόμβlχσ1j εγκocθ(8Ρuε ένιχ LεΡIΧΤLκό βlχσ(λεLΟ, 
81jλIχ8� έvιχ βocσΙλεLΟ nou κλ1jρονομLΚιΧ ocτηκε στον Αocρών, 1j 8LOC8o
χfι θoc (σχuε μετιχ τον θιχνιχτο -rou Μωuσέως. Π ρ ιίγ μιχ'η , όΠΟLΟς 
ορΙζεL XOCL εγκocθL8ΡόσεL -rouc; πολLΤLκοός θεσμοός, ως πρώτος L8pu
τ�ς μLocς πολLτ�κ�ς ΚΟLνότητocς (εΙτε ιχuτη ε(νlΧL μονIχΡΧ(IΧ, εΙτε 
IXp�στoκpocτ(oc ε(τε 81jμοκΡOCΤ(OC) , όσο ιχuτό 8�lXpκε( πρέπεL vlx 8Llχθέ
τε� IXnOmLaTLXιX την XUpEIXPl1j εξοuσΙIχ επΙ -rou λocοό. KIXL το όΤL ο 
Μωuσής 8�έθετε 'r1jV εξοuσ(ιχ ocuτη xlXe' όλον τον ocντ(στo�χo χρόνο 
εΠLβεβOCLώνεΤOCL σιχφώς ιχπό την Γpocφ�. KlXτιf πρώτο λόγο στο 
ocπόσπocσμoc nou προocvocφέρlχμε, ocφοό ο λocός 8εν uποσχέθ1jκε UnlX
κo� στον Αιχρών lχλλιΧ στον (8LO. Κσcτιχ 8εότερο λόγο στο ιχκόλοu
θο χωρ(ο (Έξοδος, ΚΔ', 1-2) : «xlXl Μωuση ε!πεν' ιΧνιΧβ1jθL προς 
τον KUPLOV συ κocι 'Αocρων κocι Νιχ8ιΧβ xlXl 'Aβ�oιι8 κocι έβ80μ�κoν-

- β ι 'Ι 'λ \ , όθ -τoc των πρεσ uτερων apOC1j , κoc� npoσxUV1jaOUaL μιχκρ εν τ<ι> 
KupECf>" xlXl !γγLε'i: ΜωuσΎjς μόνον προς τον Θεόν, ιχυτοι 8ε ουκ !γ
YLOuaLV" δ 8ε λocος ου σuνocνocβ�σεΤIΧL μετ' ocυτων» . Από ε8ώ φlχΙνε
'rIXL κιχθιχριχ ό'η μόνον ο Μωuσής, εφόσον μόνος ιχuτός κλ�θ1jκε νoc 
nιXεL στον Θεό (XIXL όΧL ο Αιχρών � OL ιΧλλΟL LεΡε(ς � OL εβ80μ�κoντoc 
πρεσβότεΡΟL � Ο λlΧός, ocφοό σε όλοuς ιχuτοuς ε(χε IXΠOCγOΡΕUθεΙ νoc 
lχνέβΟUV), IΧVΤLπροσώπεuε YLIX -rouc; ΙσΡOC1jλ(τες το πρόσωπο -rou 
Θεοό' �τιχν 31jλIχ8� ο μονlΧ8Lκόι:; -rouc; xup(ocpxoc; μετιΧ τον Θεό. KIXL, 
μολον6ΤL ιχργότερoc θιχ εLπωθε( (ε8. 9-10) : «xlXl ιΧνέβ1j ΜωuσΎjς κocι 
'Αιχρων XlXt Νoc8ιΧβ κocι 'ΑβLοu8 xlXt έβ80μ�κοντlχ τ�ς γεροuσΙocς 
Ίσpoc�λ κocι εΤ80ν τον τόπον, οδ εlστηκεL δ Θεος του ΊσρlΧ�λ' κocι 
τιΧ δπο τοΙΙς πό80cς ocυτου ώσεΙ ι!Ργον πλ(νθοu σlχπφεΙροu κ.λ.π.» , 
ωστόσο ocuτό έγLνε μόνον ocφοό ο Μωuσής εΙχε σuνocνΤ1jθεΙ npo1jYou
μένως με τον Θεό XIXL εΙχε μετlχφέρεL στον λιχό 't1X MYLOC ΠΟU 'tou 
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είχε 7tεL Ο Θεός. Αυτός μόνος π-ήγε YLOC ΤLς υποθέσεLς 't'Ou λocοu' OL 
ιXλλOL, όπως OL ευγενεΙς της ocκολουθΙocς του, έyLVOCV 8εκτοΙ τψη'ηκ� 
σε ocυτην την L8LOC(τερ'1/ X�p'!J, Κ�ΤL που 8εv εΠLτρεπ6τocν στον λocό. 
KOCL ocυτη '1/ χιtρ'1/ �ΤOCν (όπως φocΙνεΤOCL OCπό "ο χωρίο που ocκολουθε() 
voc 80υν "ον Θεό XOCL voc ζ�σoυν : «XOCL &φθ'!Jσocν ΈV "ί;> τόΠ'i> του Θεου 
XOCl Ι:φocγον XOCL Ι:ΠLον» (8'!Jλo έζφocν πρ�γμOCΤL), ocλM 8εv μmφερocν 
κocμ(oc ΕV"Oλ� OCπό εκεΙνον στον λocό. Eξ�λλoυ ocνocφέρε"OCL πocν"οu 
το «XOCL ΙΜλφε ΚUΡLος προς Μωυσην λέγων» σε όλες ΤLς ιkλλες πε
ΡLπ-rώσεLς �σκ'!Jσ'Ι)ς κυβερνψικ�ς εξουσΙocς, όπως π.χ. XOCT� τον 
κocθΟΡLσμό "ων θΡ'!Jσκεuηκών Τελετουργιών, που περιέχονΤOCL στoc 
κεφ�λOCLOC 25, 26, 27, 28, 29, 30 XOCL 31 Τ'!Jς Εξ6δου XOCL σ' όλο "ο 
Λευιτικ6' το «εΜλ'1/σε προς Αocρών» σπocνΙως λέγε"OCL. Τον μόσχο 
ποι> κocτocσκεuocσε ο Αocρών ο Mωυ�ς "ον έριξε στην πυριΧ. Το 
ζ�τημoc, τέλο;, της εξουσΙocς του Αocρών, ocπ' ocφορμ� την εξέγερσ'l) 
τοι> Ι8ιου XOCL "'1/ς ΜOCΡLιΧμ xoc,,� "ου Μωυσέως, κρΙθ'!Jκε (Αριθμοί, 
ΙΒ') YLOC λογocριocσμό του Μωυσέως ocπό "ον t8LO "ον Θεό. Το L8LO 
έγLνε XOCL με "ο ζ�"'!Jμoc με"ocξu Μωυσέως XOCL λocοu ytoc "Ο ποιος εΙχε 
"ο 8LκocΙωμoc voc κυβερνιΧ τον λocό, ό"ocν οι Κορέ, ΔocθιΧν XOCL ΑβεL
ρών XOCL 8LocκόσLΟΙ πεν�ν"oc ιΧρχον"ες της σuνέλεuσ'!Jς (Αριθμοl, 
ΙΣΤ', 3) «σuνέστησocv ΙπΙ Μωυσην XOCL 'Αocρών XOCL ε!πocν' έχέ"ω 
ύμΤν, g"L πα.σoc � σuνocγωγη πιΧν"ε; &YLOL, XOCL έν ocuτοΤς KUPLO';, 
XOCL 8LIX"L κoc"lχνΙσ"ocσθε έπΙ "ην σuνocγωγην KupCou». 

Τό"ε ο Θεός πρόσ-rocξε "'1/ Ύ'Υ/ voc XOC"OCOΠLεt ζωντocνοuς τους Κο
ρέ, ΔocθιΧν XOCL Αβεφών μlχζΙ με τις γυνocΙκες XIXL "oc ΠΙΧL8LιΧ 't'ους XIXL 
κocτέκlχυσε τους 8LocκόσLους πεv�ντoc εκεΙνους ιtρχoντες. rLOC "ον 
λόγον ocυτό ουτε ο Αocρών οότε ο λocός ου"ε xιXOΠOLOC OCΡLστοκρoc"Ιoc 
't'ων πρώ"ων ocρχόντων, oπocpιX μόνος ο Mωυ�ς κlχτεΙχε, μετιΧ τον 
Θεό, 'r'!Jv xuptocpxEoc επΙ των ΙσΡOC'!Jλι"ών. KOCL όΧL μόνον σε θέμocτoc 
Τ'!Jς πολLτε(ocς, ocλλιΧ XOCL σε θέμocτoc θΡ'!Jσκε(ocς. ΔLόΤL μόνον ο Μωυ
σ�ς σuν8LlΧλεγό"ocν με "ον Θεό, XOCL YL' ocυτό μ6νον εκεΙνος �Tocv σε 
θέσ'Ι) voc OΠEL στον λocό ποιες 8LΚΙΧL080σΙες �θελε ο Θεό.; νιχ έxEL. Κιχ
νένocς ιΧνθρωπος, επΙ OΠOLY� θocνιΧτου, 8ε eoc τολμουσε voc φocνεΙ τόσο 
ocλocζονικός, ώσ-rε voc πλ'1/σιιΧσεL το όρος, όπου ο Θεός σuνομLλοuσε 
με τον Mωυ�. «ΚIχΙ &φοριεΤς τον λιχόν», εΙπε ο ΚUΡLος ('Εξοδος, 
ΙΘ', 12), «κuκλ'i> λέγων' προσέχετε έιχυτοϊ:ς "ου &νlχβ�νOCL εΕς "ο 
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15ρος κιχΙ etYELV 'η ιχότου· πίΧς δ ιiψιXμενoς του 15ροuς θιχνιΧτ<ι> τελεu
τησεL»· XΙXL στο ε8ιΧφLΟ 21 : «ΚΙΧΤΙΧβιΧς 8LΙXILιXPΤUPΙXL τιf> λιxιf>, μή 
ποτε ιγγΙσωσt προς τον Θεον κιχτιχνο1jσιχt». Από τιχ πιχριχπιΧνω 
μπορούμε νιχ συμπεριΧνουμε ότt σε (LLΙX χρtστtιχνtκή πολtΤLκή XOt
νότητιχ όποtος κιχτέχεt την θέση του Μωυσέως eEVΙXt μονιχ8tκός ιχγ
γελLιχφόρος του Θεού XΙXt ερμYjνευτης των εντολών του. KΙXL σύμ
φωνιχ με ιχυτό κιχνέvιχς 8εν πρέπεt, ερμYjνεύοντιχς 'rYjν Γριχφή, 'ιΙΧ 
προχωρεΙ πέριχ ιχπό τιχ όρtΙΧ που έθεσιχν Ot εκιΧστοτε xupLιxPlOt. ΔLόΤL 
Ot Γριχφές, εφόσον μέσιχ ιχπό ιχυτές ομLλεΙ ο Θεός, eLVΙXt το όρος 
ΣLνιΧ· XΙXL όΡLΙΧ του όρους OL VόμΟL όσων εκπροσωπούν το πρόσωπο 
του Θεού επΙ της γYjς. ΕΠLτρέπεΤΙΧL 'ιΙΧ προσβλέπουμε σε ιχυτοός XΙXt 
έτσL νιχ θεωροόμε τιχ θιχυμιχστιΧ έργιχ του Θεοό XΙXt νιχ μΙΧθιχΙνουμε 
νιχ τον φοβόμιχστε. Όμως νιχ τους ePILYjveuouILe, 'ιΙΧ uπεLσερχόμιχ
στε 8Yjλιχ8ή στot όσιχ εΙπε ο Θεός σε όΠΟLον όρtσε νιχ μιχς κυβερνιΧ 

, ' ό ' έ '  ' β ' κιχτω ιχπ otυτ ν, XΙXL 'ιΙΧ γLνομιχστε xpt .. ς, κρtvοντιχς EΙXV κυ epvot 
όπως τον 8tέτιχξε ο Θεός ή όΧL, σημιχΙνεL ότt υπερβιχΙνουμε τιχ 6PLot 
που μιχι; έθεσε ο Θεός XΙXt όΤL τον ιχτενΙζουμε ΙXνΕUλΙXβώς. 

Στην εποχή του Μωυσέωι; 8εν υ,τηρχε προφήτης οότε κιχνεΙς 
8Lex8LXOUσE το πνεόμιχ του Θεοό, πιχριί μόνον ιχυτο( ,  τους οποΙους ο 
Μωυσής εΙχε εyκp(veL XΙXL εξοuσt080τησεL. ΔLότt στηv εποχή .... ου 
υ,τηρχιχν μόνον εβ80μήντιχ ιΧν8ρες, που λέγετιχt ότt προφήτεuιχv 8LΙX 
του Πνεόμιχτος του Θεοό XΙXL όλοt εΙχιχν εκλεγεΙ ιχπό τον Μωυσή· 
σχε-ηκιί με ιχυτοόι; ο Θεός εΙπε στοv Μωυσή (Aeιθμοί, ΙΑ', 16) : 
«σ1JνrίγΙXγέ (LOL έβ80μήκοντιχ &ν8ριχς &πδ των πρεσβυτέρων Ίσ
ρΙΧήλ, οδς otότός σδ 0!8ιχς, δΤL οδτοΙ elaL πρεσβότεροt του λιχου κιχι 
γριχμμιχτεΤς ιχuτωv». Σε ιχυτοός ο Θεός μετέ8ωσε το Πνεόμιχ τou, 
το οποΙο όμως 8εν ήτιχv 8LιχφορεΤLκό ιχπό εxetvo που μετέ8ωσε στον 
Μωυσή, όπως ιχvιχφέρεΤΙΧL στο ε8ιΧφLΟ 25: «κιχι κιχτέβYj Κόρtος έν 
νεφέλη Κιχ! έλά.λYjσε προς ιχότόψ κιχι πιχρεΙλιχτο &πο του πνεόμιχτος 

- .1.-' , - \ .Ι. Le , \ \ ' β� ' !! � \ του � ιχυτ<ι> κιx� t;Πι;; ηκεν εΠL τους ε οομYjΚΟVΤΙΧ tιινOριxς τους πρε-
σβυτέρους». Όπως όμως έχω ιχπ08εΙξεL πtΟ πrίνω (κεφ. 36) ως 
πvεόμιx vοε(ΤΙΧL ο 'ιους. Έτσt Yj ΈVVOLΙX του χωρΙου eEVΙXt όΤL ο Θεός 
τους ΠΡΟΙκtσε με νου σόμμορφο XΙXL εξιχρτημένο ιχπό εκε(νον του 
Μωυσέως, ώστε νιχ μποροόv νιχ προφYjτεόουν, νιχ μLλοόv 8Yjλιχ8ή προς 
τον λιχό εξ ονόμιχτος του Θεοό ytΙX νιχ προωθοόν ως 8tιXxovot του 
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Μωυσέως κιx� με την έγκρ�σή του 8�8ιxσκιxλ(ιx σόμφωνη με εκεΙνη 
του Μωυσέως' 8�ότ� 8εν �σιxν πιχρ&: 8�ι!κoνo( του. Έτσ�, ότιχν 81)0 
ιχπό ιχυτοός ΠΡOφ�τευσΙXν στον κιxτιxυλ�σμ6, το γεγονός θεωρ�θηκε 
νεοφιχνές κιx� πιχρι!νομο. Kιx�, όπως ιxνιxφέρετιx� στιχ εMφ�ιx 27 κιx� 
28 του (8�oυ κεφΙΧλιχ(ου, κιxτηγoρ�θηκιxν γ�' ιxυτό, κιx� ο Ιφοός του 
Nιxυ� σuμβoύλευσε τον Μωυσή νιχ τους το ιxπιxγoρεύσε�, κιχθώς 8εν 
1)ξερε ότ� πρoφ�τευιxν 8�ιx του πνεόμιχτος του Μωυσέως. Απ' ιχυτό 
γΙν;;τιx� φιχνερ6 ότε κιχνένιχς υ�κooς 8εν θιχ πρέπε� νσ. tσχυρΙζετΙΧt 
ότt προφητεόεt 1) όΤL επtκοtνωνε( με το mclILιx ερχόμενος σε ιχντ(
θεση με την 8t8ιxσxΙXΛLιx εκείνου, τον οποίο ο Θεός έχεt τοποθετη
aet στη θέσΎj του Μωυσέως. 

Μετ&: ",ον θι!νιχτο του Αιχρών κιx�, ιχργ6τεριχ, του Μωυσέως, το 
βιχσίλεtο, που �τιxν cεριχτtκό βιχσίλεtο, περt�λθε σόμφωνιχ μέ την 
ιruμβΙXσΎj στον υtό του Αιχρών, τον ιχρχtερέιχ Ελει!ζιχρ. Kιxt ο Θεός 
τον ιxνιxκ�ρυξε κυρΙιχρχο (υπό Ttt; 8tιχτιχγές του), τον L8tov κιχφό 
που όρtσε τον Ιησοό του Nιxυ� ιχρχηγό του στριχτοό του. Kιx� εΙπε 
ο Θεός σχετ�κ&: μ:; τον Ιησού του Nιxυ� (Αριθμο[, κΖ" 21): «κιχ! 
έ:νιxντ� Έλει!ζσ.ρ τοϊ) Ιερέως στησετιx�, κιχ! έπερωτησουσtν ιχδτον 
την xp(atv ",ων 8�λων έ:νιxντ� ΚυρΙου' έπ! τι'j> στόμιxτ� ιχδτοϊ) έξελεό
aOYτΙXt κιχι έπ! τι'j> στόμΙΧΤt ιχδτοϊ) εεσελεόσoντιx� ιχδτος κιχ! οΙ υΙο! 
Ίσριχηλ όμοθυμΙΧ80ν κιχ! πocσιχ ή σuνΙXγωΎ�»' Γ�ιx τον λόγον ιχυτό 
ο tερέιχς εΙχε την ιχνώτιχτη εξουσ(ιχ σε θέμιχτιχ πολέμου κιx� εφ�νης. 
Η ιχνώτιχτη 8�κιxστ�κ� εξουσ(ιχ ιxν�κε επΙσΎjς στον ιχρχtερέιχ' 8�όΤt 
σ.υτόι; �τιxν υπεόθυνοι; γ�ιx την φόλιχξη του β�βλ(oυ του Νόμου' te
ρε(ς κιx� ΛευΙτες �σιxν σ.πλώς o� κιxτώτερo� 8�κιxστέι; σε περtπτώ
σε�ς του ιxστ�κoό 8�κιx(oυ, όπως cpιx(veTΙXt στιχ ε8&:φ�ιx 8, 9 κιx� 10 
του ΙΖ' κεφ. των Αριθμών. Αλλι! xιxt σχετ�κι! με τον τρόπο λΙΧ
τρε(ιχι; του Θεού ο ιχρχtερέιχς είχε ιχ8tιχμφtσβ�τητιχ την ιχνώτιχ't'η 
εξουσ(ιχ έως την επoχ� του Σιχούλ. rt' ιχυτό πολ�Τtκ� XΙXt εκκλησtιχ
στ�κ1) εξουσΙιχ ε(χιχν σuγκεντρωθε( στο L8to πρόσωπο, τον ιxpxte
ρέΙΧ' XΙXt iTat πρeπεt νιχ eLVΙXt ytΙX όποtον κυβερνι! ελέω Θεοό, 8ηλ. 
με την ι!μεσΎj εντoλ� του Θεοό. 

rtΙX το 8tιίστημιχ μετσ.ξό του θιχνιίτου του Ιησοό __ ου Nιxυ� XΙXt 
της επoχ�ς του Σιχοόλ ιxvιxcpipe't'ΙXt σuχνιX στο βtβλΙο των Κeιτών 
ότt τον κιχφόν εκε(νο 8εν υ�ρχε βιχσtλέιχς σ't'o Iσριx�λ' κιΧπο't'ε μι!-
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Atσ-rιx XΙXt με την προσθ�κ'l) 6τt ο κιxθΈVιxς έκιχνε 6, -rt κιχτ&. την ΓVώ
μ'l) του �τιxν σωσ-r6. ΑVΤtλιχμβιχvόμιχσ-rε λοtπ6v ότt, 6τιχν λέyετΙXt 
πως δεν υ�ρχε βιχσtλέιχς, eVVOeLTΙXt ότt δεν υ�ρχε xup(ιxPX'l) εξου
σ(ιχ σ-ro Iσριx�λ Kιxt έτσt, πρ&.γμιχη, �τιxν, ε&.ν εξετ&.σουμε πώς 
ενεργεϊ: ΚOtt πώς ιxσxe(TΙXt μtΙΧ -rlTOtΙX εξουσ(ιχ. Δt6'tt μετ&. τον θ&.νιχ
-το του Ι'Ι)σοό του Νιχυή XΙXt του Ελε&.ζιχρ (ΚριταΙ, Β', 10) «ιiνέστη 
yεvε« έτέριχ μετ' ιχu'tοuς, ot oux !:γνωσιχν τον Kuptov κιχ( γε το �ρ
γον, 8 έΠO('I)σεv ΈV τι"i> Iσριx�λ ΚιχΙ &πο('Ι)σιχν οΙ υΙοΙ 'Ισριχηλ το 
ποv'l)ροv έvώπtοv ΚυρΕου κιχΙ έλ&.τρεuσιxν τοϊ:ς Bιxatλ(μ». Kιxt Ot 
ΕβριχΕοt σu�θtζιχv νιχ ιχπιχtτοuv ιχπόδεtξ'l) « <'Iοuδιχϊ:οt σ'l'jμεϊ:oν ζ'l)
τοuσt»), όπως πιχριχ't'l)ρεΕ ο Α γ. Πιχόλος, 6xt μόνον πρtv δYJλώσοuv 
υπoτιx� στην εξουσ(ιχ του Μωυσέως, atλλ&. XΙXt ιχφοό ε(χιχν δεσμεu
θεΕ μ' ιχυτην, μολοvότt τιχ σ'l'jμε(ιx XΙXt -τιχ θΙΧόμιχτιχ ε(χιχν σκοπ6 νιχ 
γενν�σoυν την π(στη XΙXt όχt νιχ εμποδ(σουν τους ιχνθρώπους νιχ T'l)V 
πιχΡΙΧβt&.σοuv, εφόσον 'r'l)V ι;(χιχν �δYJ ιχποδεχθε( · σχετtκ&' με otυτ6 
τους δεσμεόεt ο νόμος TYJC; φόσ'l'jς. E&.v όμως λ&.βουμε uπόψYJ όχt 
την &.σκ'l)σ'l) otλλ&' το δtκιχ(ωμιχ της κuβέΡVYJσ'ι'jς, την xupEιxpx'l) εξου
σ(ot την ε(χε ιχκόμ'l) ο otρχtερέιχς. 'Ετσt, όποtιχ XΙXt ιχν �τιxν 'Ι) υποτιχ
� που δ'l)λωv6τιχv σε κ&'ποtοv otπό τους Κρtτές (Ot οπο(οt επtλέΥοv
τιχν ιχπό τον Θεό σε εξιχtpετtκές περtστ&'σεtς, ytΙX νot σώσουν τους 
στιχσtιχστές υΠ'l'jκόoυς του ιχπ6 τot χέρtΙΧ του εχθροό), δεν σuvtστοu
σε επtχε(ρ'l)μιχ 6Tt ο otρχtερέotς δεν ε(χε το δtκot(ωμot νιχ ιχσκε( την 
xupEotpx'l) εξουσΕot σε 6λιχ τιχ ζ'l)τημιχτιχ, πολt't'tκ&. xott OP'l)ΣΚΕUTtX&.. 
Εξ&.λλου XΙXt Ot Κρtτές, atλλ&. XΙXt ο (δtος ο Σιxμoυ�λ, δεν XA�e'l)xιxv 
<ΠYJν κυβέρv'l)σ'I'j κ&.τω ιχπ6 oμatλές, atλλ&. κ&.τω otπ6 εξottρετtκές 
σuνθ�κες· xott Ot ΙσΡΙΧ'l)λΕτες υπ&'κουotν σε otυτοός 6xt ιχπ6 κιxθ�κoν, 
atλλ&. otπό σc:βotσμό ytot την εόvοtιχ που otπολ&.μβιχνotν ιχπό τον Θεό, 
όπως έδεtΧVε 'Ι) σοφΕιχ, το θ&.ρρος � 'Ι) εuδιχtμοvΕot τους. Ως τότε AOt
π6ν το δtκotΕωμot ρuθμtσ'l'jς τόσο των πολtτtκώv 6σο XΙXt των Op'l)
σκεuτtκώv θεμ&.των �τotν ιχδtotχώρtστο. 

Τους KptTlc; δtΙΧδέχθ'l)ΚΙΧν βotσtλεΕς. Kott, ενώ πρώτιχ όλ'l) 'Ι) 
εξουσΕot, ep'l)σxεu't'tx� XΙXt πολtτtκ�, otν�κε στον otpxteplιx, τώριχ πε
pt�Ae$ Ολόκλ'l)ρ'l) στο βιχσtλέιχ. Δt6τt 'Ι) XUptotpx(ιx π&.νω στον λΙΧ6, 
'Ι) οπο(ιχ ΠΡΟ'l)Ύοuμέvως, με θεΕιχ δuvιχμ'l) otλλ&' xott με tδtιχ(τερ'l) σόμ
βιxσ'l'j των Ισρot'l)λtτών, βρtσκ6τιχv στον Θεό xott μετ&. ιχπ' ιχυτόν 
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στον οφχιερέoc ως εκπρόσωπό τοι) επ( 't'1J.; yYJς, ε(χε ocποτινocχθε( 
ocπό τον λocό μ.ε 't'1JV ΣUνOC(νεση τοΙ) (8ιοΙ) τοι) Θεοό. Διότι ότocν ε(πocν 
στον Σocμ.οu�λ (Βασιλειών Α', Η', 5) «κocι vuv κocτιΧστφον έφ' �
μ,1iι; βocσιλέoc 8ικ&ιζειν �μ,ϊXς, κocθOC κocι τOC λοιπOC �θνη», εvνooόσocν 
ότι 8εν 8έχovτocν πλέον νoc κuβερvιοuvτocι μ,ε 8ιocτocγές ποι) 'rou.; επέ
βotXλε Ο ιερέocς στο όνομ,oc τοι) Θεοό, ocΛλιΧ �θελocν νoc 8ιoικoόvτocι 
ocπό κιΧποιον, Ο οπο(ος θoc 'rou.; 8ιοικοόσε μ.ε τον (8ιον τρόπο, όπως 
κocι όλoc τoc ιΧΛλoc έθνη. Έτσι, κocτocργώντocς τη βocσιλικ� εξοuσ(oc 
τοι) ocρχ�ερέoc, ο λocός κocτocργοόσε την ocπoκλειστικ� εκε(νη κuβέρ
νηση τοι) Θεοό. Ωστόσο Ο Θεός σuνoc(νεσε, λέγοντocς στον Σocμ,οu�λ 
(ε8ιΧφιο 7) :  «ι!tκοuσε τ:ης φων:ης τοϊ) λocοu, κocθOC &ν λocλωσ( σοι' δτι 

, 1. 11:' θ ' , � � ,  � ,  1. ' ξ  θ '  - , β λ '  " ou σε "-'oOU εvηκocσιν OCΛΛ '/ εμ,ε ε οι; ενηκocσι τοι) μ,η ocσι εuειν επ 
ocότων». Αφοό λοιπόν πocρocμ,ερ(σΤYjκε Ο Θεός, μ.ε το 8ικoc(ωμ,oc τοι) 
οπο(οΙ) κuβερvοuσocv οι ιερε(ς, 8εv ocπέμ.εινε στοuς τελεuτoc(οuς ocu
τοός κocμ,ιιΧ e.ξοuσ(oc, πέρoc ocπό εκε(νη ποΙ) Ο βocσιλέocς ε(χε την εu
χocρ(στηση νoc 'rou.; πocρocχωρε( - cXΛλoτε περισσότερη κocι cXΛλoτ� λι
γότερη, ocνcXλoγoc μ.ε το ocν �σocν κocλο( � κocκο( οι βocσιλ&(ς. Όσο γιoc 
την πoλιτικ� 8ιocκuβέΡVYjση ε(νocι φocνερό ότι e(xe. περιέλθει εξ ολο
κλ�ΡOI) στη 8ικocι080σ(oc τοι) βocσιλέoc. Διότι στο (8ιο κεφιΧλocιο (εΜφ. 
20) λέγετocι ότι θoc ε(νocι (8ιoc όπως κocι σε όλoc τoc έθνη' ότι ο βocσι
λέoc; θoc ε(νocι ο κριτης, κocι θoc προπορεόετocι κocι θoc 8ιεξcXγει 'ης 
μ,ιΧχες, 8ηλ. θoc έχει όλη την εξοuσ(oc στην ειρ�νη κocι στον πόλεμ,ο. 
Σ' ocuτηv σuμ,περιλocμ,βocνότocν κocι η ρόθμ,ιση της θρησκε(ocς, 8ιότι 
την επoχ� εκε(νη 8εv u�pxe <ΧΛλος λόγος τοι) Θεοό, γιoc νoc ρuθμ,(
σει τoc θρησκεuτικιX πριΧγμ,ocτoc, εκτός ocπό τον νόμ,ο τοι) Μωuσέως, 
ποΙ) �τocν ο πολιτικός νόμ,ος. ΕξιΧΛλοΙ) 8ιocβcXζοuμ.ε (Βασιλειών Γ', 
Β', 27) ότι «έξέβotλε Σotλωμ,ων τον 'ΑβιιΧθocρ τοϊ) μ,� ε!νocι lερέoc 
.. ou Kup(ou». Εξοuσ(ocζε λοιπόν .. ov ocρχ�ερέoc, όπως κocι oπoιoν8�
πo-rε cXΛλoν u�xoo, πριΧγμ,oc ποι) ocποτελε( τρocνό σημ,ε(ο ocνώτocτης 
εξοuσ(ocς στον χώρο της θΡYjσκε(ocς. ΔιocβιΧζουμ.ε επ(σης (Βασιλειών 
Γ', Η') ότι εκε(νος ocφιέρωσε τον Νocό' ότι εuλ6γησe. τον λocό' κocι 
ότι Ο (8ιος προσωπικιΧ oc�γγειλε εκε(νη 'rYjV εξoc(ρετη πρoσεuχ�, 
ποι) ΧΡYjσιμ,οποιε(τocι κocτιΧ τον εγκocινιocσμ,ό όλων των εκκλησιών 
κocι των ο(κων πρoσεuχ�ς. Αuτό ocποτελε( ιΧΛλο τρocνό σημ,ε(ο της 
ocνώτocτης εξο\)σ(ocς το\) στον χώρο της θρησκε(ocς. Κocι πιΧλι 8ιocβιΧ-
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ζουμε (Βασιλειών Δ', ΚΕ') όη, ότα-ν γεvν�θYJκε ζ�τημα- σχsτικιί 
με το βιβλίο του Νόμου, που βρέθYJκε μέσα- στον Να-6, την λόσYJ δεν 
την έδωσε ο α-ρχιερέα-ς, α-λλ&. ο Ιωσία-ς, ο οποίος έστειλε τον α-ρχι
ερέα- κα-ι &.λλους μα-ζί να- cruμβοuλεuθοuν TYJV Όλδα-, την πρoφ�τισ
σα-. Κα-ι α-υτ6 α-ποτελεί &.λλο ένα- σYJμείo α-νώτα-ΤYJς εξουσία-ς στον 
χώρο της θΡYJσκεΙα-ς. Δια-β&'ζουμε, τέλος (Παραλειπομένων Α', 
ΚΣΤ', 30), ότι ο Δα-βίδ έκα-νε τον Ασα-βΙα- κα-ι τους α-δελφους του, 
Χεβρωνίτες, α-ξιωμα-τουχους του Iσρα-�λ στα- δυτικιΧ του Iop8&.VYJ' 
«εις πocσα-ν λειτουργία-ν ΚυρΙου κα-Ι έργα-σία-ν τοίί βα-σιλέως», με τον 
ίδιον τρόπο που (εδ&.φιο 32) κα-τέστησε &.λλους Χεβρωνίτες κυβερ
ν�τες «έπΙ τοίί ΡοuβYJνΙ κα-Ι Γα-δδΙ κα-Ι �μίσoυς φυλ�ς Mα-να-σ�» 
(α-υτοί �σα-ν το υπ6λοιπο τμ�μα- του Iσρα-�λ, που κα-τοικουσα-ν πέ
ρα-ν του Ιορδ&.νYJ) «εις πocν πρόστα-γμα- Κυρίου κα-Ι λ6γον βα-σιλέως». 
Ακριβώς YJ πλ�ΡYJς εξουσία-, YJ κoσμικ� κα-ι σuν&.μα- πνΕUμα-τικ�, 
όπως την α-ποκα.λουν, δεν είνα-ι εxeLVYJ που θα- έκα-νε τουτο τον χω
ρισμό ; Συμπέρα-σμα-: α-πό την πρώτYJ εγκα-θΙδρuσYJ του βα-σιλεΙου 
του Θεου έως την Αιχμα-λωσία- YJ α-νώτα-τη θΡYJσκεu't'Lκ� εξουσΙα
κα-ι YJ ΠOλιτLΚ� κυρια-ρχία- βρΙσκοντα-ν a't'a. ίδια- χέρια-· κα.ι το α-ξΙω
μα- των ιερέων, μετ&. την εκλo� 't'ou Σα-οόλ, δεν �τα.ν εξουσια.στικό 
α.λλ&. δια.κονικό. 

Πα.ρόλα. α-υτ&. τόσο YJ θρYJσκεuτικ� όσο κα.ι YJ πoλιτικ� δια.κυ
βέρνYJσYJ �σα-ν σuγκεντρωμένες πρώτα- στο πρόσωπο του α-ρχιερέα
κα-ι έπειτα- των βα.σιλέων, τουΜχιστον α-πό την &.ΠΟψYJ των δικα.ιω
μ&.των τους. Φα.ίνετα-ι, ωστόσο, α.π6 την Ιδια- TYJV ιεριί ιστορία- ότι 
ο λα.ός δεν το κα.τα-νοουσε κα-ι ένα. μεγ&.λο μέρος του, πιθσcν6ν το με
γα.λύτερο, μόλις έβλεπε μεγιXλσc θα.υμσcτα- � (κ&.τι που ισοδυνα.με( με 
θα-υμσc) μεγ&.λες ικα-νότητει; � μεγcfλYJ εuδσcιμoνΙσc στις δρα.στηριό
τητες των κuβερνYJτών του, το α-πέδιδε εΙτε στYJ φ�μYJ του Μωυσέως 
είτε στις ιδια-ίτεΡες σuνoμιλΙες μετα.ξυ Θεοό κα.ι ιερέων. Εκμετα.λ
λεuότα-ν λοιπόν την εuκα.φία-, κ&.θε φορ&. που οι κυβερν�τες του τον 
δυσα.ρεστουσα-ν, κα.ι ιχλλα.ζε την κuβρνYJσYJ, κσcτηγoρώντα.ς &.λλοτε 
τις πολιτικές α-ποφιχσεις κα-ι &.λλοτε: την θΡYJσκείσc, � επα.να.στσc
τουσε 6ποτε του ιίρεσε. Από εδώ yεvνιoυντα.ν κα-τιί κα-φοός οι  πο
λιτικές τα-ρα-χές, οι δια-φέσεις κα-ι οι συμφορές του έθνους. Όπως, 
για. πα.ρ�δειγμα., ότα-ν μετ&. τον Μνα-το του Ελειχζα-ρ κα-ι του IYJaou 
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το\) Nιx\)� η επ6μενη γενε&., πο\) �εν εΙχε 3ε� τιχ θΙΧόμιχτιχ το\) Θεοό 
κιx� εΙχε ιχφεθεΙ στη 3�κ� της ιχΜνιχμη λOΎ�Κ�, επε�3� �ε Ύνώρ�ζε 
ότ� �τιxν �εσμευμΈVη με σόμβιχση �εριxτ�κoύ βιxσ�λεΙo\), δεν σεβότιχν 
πλέον τ�.; εντολές το\) �ερειx ούτε κιχνένιχ νόμο του Μωυσέως, κιx� ο 
κΙΧθένιχς έκιχνε ό,τ� κιχτ&. την γνώμη το\) �τιxν σωστό. Στ�ς πoλ�τ�
χες \)πoθέσε�ς \)π&'κουιχν σε όσους θεωρούσιχν κιχτ&. κιχφοός �κιxνoός 
νιχ τους ιχπιχλλιχζουν ιχπό τιχ γε�τoν�κιχ έθνη, που τους κιχτιχπ(εζιχν. 
Kιx� �εν ζητοόσιχν την σuμβoυλ� του Θεού (όπως όφε�λιxν νιχ κ&.νουν) 
ιχλλιΧ ιχν3ρών κιx� γuνιx�κών, που τους έπιχφνιχν γ�ιx πρoφ�τες, κρ(
νοντιχς ιχπό τ�ς πρoρρ�σε�ς τους γ�ιx το μέλλον. Kιx� μoλoν6τ� ε(
χιχν ε(�ωλo στον νιχό τους, 6τιχν ο �ερέιxς του νιχοό �τιxν Λεu(της 
π(στεuιxν ότ� λιχτρεόουν τον Θεό του lσριx�λ. 

Kιx� ιχργότεριχ, ότιχν ιxπιx�τoύσιxν βιxσ�λέιx, όπως τιχ !ιJ.J...ιx έθνη, 
δεν το έκιχνιχν με σκοπό νιχ ιχπομιχκρυνθούν ιχπό τη λιχτρε(ιχ του Θεού 
κιx� βιxσ�λέιx τους μά.λλον, ιxπελπ�σμένo� ιχπ6 την ��κιx�oσύνη των 
υ�ών του Σιxμoυ�λ, πρoτ�μoύσιxν νιχ έχουν βιxσ�λέιx Ύ�ΙX νιχ κρ(ν,,� 
στ�.; πoλ�τ�κές υπόθέσε�ς όμως δεν θιχ επέτρεπιχν στο βιxσ�λέ:ιx νιχ 
ιxλλ&.ζε� τη θρησκε(ιχ, που θεωροόσιχν ότ� τους εΙχε δώσε� ο Μωυ
�ς. Έτσ� ε(χιχν πιΧντοτε έτo�μη μ�ιx πρόφιχση, ε(τε σε θεμιχτιχ δ�
�ιx�oσύνης ε(τε σε θέμιχτιχ θρησκε(ιχς, ώστε νιχ αι.πιxλλιχσσoντιx� ιχπό 
την δέσμευση της υπιxκo�ς, όποτε έλπ�ζιxν πως θιχ επ�κριxτoόσιxν. 
Ο Σιxμoυ�λ δυσιχρεστηθηκε με τον λιχ6, επε�δ� �θελιxν βιxσ�λέιx, 
ιχφοό βιxσ�λSιxς το\)ς �τιxν �δη ο Θεός κιx� ο Σιxμoυ�λ εΙχε ιχπλώς 
εξουσ(ιχ κ&.τω ιχπ' ιχυτόν. Ωστόσο, ότιχν ο Σιχούλ �εν ιχκολοόθησε 
τη σuμβoυλ� του νιχ κιxτιxστρέΨε� τον Άγιχγ, όπως ε(χε πρoστ&.ζε� 
ο Θεός, ο Σιxμoυ�λ έχρ�σε &:λλον βιxσ�λέ:ιx, oν6μιxτ� ΔιxβΙ�, γ�ιx νιχ 
αι.ποσπιχσεL την ��ιxδoχ� ιχπό τους κληρονόμους. Ο Ροβο&.μ �εν ή
τιχν ε�δωλoλά.τρης. Θεωρ�θηκε όμως ιχπό τον λιχό τόριχννος, κ� ιχυ
τό το πoλ�τ�κό πρ6σχημιχ του στo(χ�σε �έκιx φυλές, πο\) έφυΎιχν 
ιχπό ιχυτόν κιx� �γιxν στον Ιεροβοιχμ, tνιxν ε��ωλoλctτρη .  Kιx�, γεv�
κώς, μέσιχ σε όλη την �στoρ(ιx των βιxσ�λέων, τόσο της lου8ιχ(ιχς 
όσο κιx� του lσριx�λ, \)π�ρχιxν πρoφ�τες, που π&.ντοτε έλεγχιχν τους 
βιxσ�Eι; γ�ιx πιxριxβ�ιχσε�ς στο χώρο τη.; θρησκε(ιχς, κιχποτε μ&:λ�
στιχ κιx� Ύ�ΙX σφ&:λμιχτιχ στον χεφ�σμ6 των κριxτ�κών υποθέσεων. 
ΈτσL ο lωσιχφιχτ ελέγχθηκε ιχπό τον πρoφ�τη Ιοό (Παραλειπομέ-
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lΙωll Β', ΙΘ'}, �ιότι βο�θ1jσε τον βιχσιλέΙΧ του Iσριx�λ εvιxvτΙoν των 
ΣυρΕων' κιχι ο ΕζεκΙιχς ιχπό τον Haιxtιx, 8ιότι έ8ειξε τους e1jaιxupour; 
του στους πρεσβευτές T1jt; Βιχβυλώνος. Από όλιχ ιχυτιΧ φιχΕνετιχι όη, 
μολονότι τόσο T1jV κριxτικ� όσο κιχι την eP1jσxεuTLX� εξουσΕιχ την 
εΙχα.ν οι βα.σιλεΕι;, κα.vεΙς 8εν �τα.ν α.νεξέλεγκτος κα.τιΧ την ιXaX1j� 
Τ1jΙ;, εκτός α.πό όσους 8ιέθετα.ν 8ικές τους φυσικές ικα.vόΤ1jτες � 
χα.ρΙσμα.τα.. Από την πρα.κτικ�, λοιπόν, της επoχ�ς εκεΕτης 8εν 
μποροόμε να. α.ντλ-ήσουμε επιχειΡ-ήμα.τα. για. νιχ υποστηρΙξουμε 
ότι το 8ικιχΕωμα. T1jt; α.vώτα.Τ1jς eP1jσxΕUTLx�r; εξουσΙα.ς 8εv α.�κε 
στους βα.σιλεΙς, εκτός κα.ι ειΧν το α.πο8ώσουμε στους πρoφ�τες, 
κα.ι σuμπεριXνoυμε ότι, επει8� ο Iεζεκι�λ πρoσεuχόμεvoς στον Κό
ριο μπροστιΧ στα. χερουβεΙμ 8εv �ρε α.πιiVΤ1jσ'Yj τότε, otλλιX ιχργό
τερα., α.πό τον προφ�Τ1j Η aιxtoι: , για. τον λόγον ιχυτό ο Haιxtott; 
�τα.ν 1j ιχvώτα.Τ1j κεφα.λ� τψ; EXXA1jaEιxt;" � ότι επει8� ο ΙωσΕα.ς 
σuμβοuΛεUΤ1jκε T1jV πρoφ�τισσα. Όλ8α. σχετικιΧ με το βιβλΕο του 
Νόμου, γιιχ τον λόγον α.υτό οότε ο Ε8ιος οότε ο α.ρχιερέα.ς otλλιX 
1j πρoφ�ησσα. Όλ8ιχ εΕχε την ιxvώτα.τη εξουσΙα. σε eP1jσxΕUTLXιX 
θέμα.τα.. Δεν νομΙζω ότι κα.νεΙς μελετητης εκπροσωπεΙ α.υτ�ν την 
ιΧΠΟψ1j. 

Κα.τιΧ τη 8ιιΧρκεια. T1jt; α.ιχμotλωσΙιxι; οι Εβρα.Εοι 8εν εEχιxv κα.
μία. α.πολότως πoλιτικ� ΚΟιvόΤ1jΤιχ. ΜετιΧ την επιστρoφ� τους, ενώ 
ιxvα.νέωσα.ν την σόμβα.� τους με τον Θεό, όμως 8εν έ8ωσα.ν υπό
σχεσ'Yj υπα.κο-ής οότε στον Έσ8ρα. οότε σε ιΧλλον κα.νένιχ. Κα.ι ότα.ν 
έγινα.ν υποτελείς των Eλλ�νων 1j eP1jσxeEιx τους χιΧλιχσε τοσο πολό 
α.πό τα. έθιμα. κα.ι T1jV 8α.ιμονολογΙα. εκείνων κα.θώς κα.ι α.πό T1jv 
8ι8α.σκα.λΙα. των κα.ββα.λιστών, ώστε μέσα. στην Tba1j τους σόγχuσ1j 
στα. πολιτικιΧ κα.ι eP1jσxΕUTLXιX πριΧγμα.τιχ να. {L1j βγα.Ινει κα.νένα. 
συμπέρα.σμα. για. το ποιος κα.τεΙχε T1jV α.νώτιχτη α.ρχ-ή στον ένα. 1ι 
στον ιΧλλο τομέα.. Για. τον λόγον ιxuτό σε ό,τι α.φοριΧ στην Πιχλα.ιιΧ 
Δια.θ-ήΚ1j μποροόμε να. σuμπεριXνoυμε ότι, όποιος εΙχε την κυρια.ρ
χΙιχ σΤ1jV πολιτικ1ι κοινόΤ1jΤα. των Εβρα.Ιων, ο Ι8ιος 1ιτιxv κα.� ιχνώ
τα.τη α.ρχ� σε θέμα.τα. εξωτεΡικ1ις λιχτρεΙα.ς του Θεοό κα.ι εκπροσω
ποόσε το πρόσωπο του Θεοό, 81jλα.81ι το πρόσωπο του Θεοό noc
τρός, μολονότι 8εv ιxπoκotλOόντιxv Πα.τηρ έως ότου έστειλε στον 
κόσμο τον ιιόν του I1jaoIJ Χριστό, για. νιχ σώσει την α.νθρωπό-
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τητot otπό 't'Lt,; otμotρτ(εζ τηζ xotL vot φέρε, τους otνθρώΠΟUζ στην otLώ
VLot βotσLλε(ot, ώστε Vot σωθούν 8Lot πotντόζ. rLot το θέμot otU .. b eot μL
λησουμε στο επόμενο κεφιiλotLΟ. 
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XLI. ΠΕΡΙ τσΥ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ 

Στην Αγ(ιχ ΓρIXφ� συνIXVΤOίιμε τρειι; όψειι; τοι) λειτοuρyfJμιχτοι; τοι) 
Μεσσ(ιχ: πρώτιχ, τοΙ) Λuτρωτη � Σωτηριχ· 8είιτερο, τοι) ποιμένιχ, 
συμβουλοΙ) � 8ι8ιχσκ&.λοu, 8'Y)λIX8� ενόι; πρoφ�τ'Y) στΙΧλμένοΙ) ιχπό 
τον Θεό, γιιχ ΥΙΧ ΠΡΟσ'Yjλuτ(σει όσοuι; ιχvθρώποuι; ο Θεόι; επέλεξε 
γιιχ την σωτ'Υ)Ρ(ΙΧ· τρΙτο, τοΙ) βιχσιλέ;ιχ, ενόι; βιχσιλέ;ιχ ιχιώvιοu, ΙΧλλά. 
υπό τον Πιχτέριχ τοu, όπωι; �τιxν ο Μωuσήι; κιχι οι ιχρχιερεΙι; στην 
επoχ� τοuι;. Στιι; τρειι; ιχuτέι; όψεις οιντιστοιχοίιν -rpl>tc; εποχές. Γιιχ 
Τ'Υ)ν ΛUτρωσή μΙΧζ φρόντισε κιχτ&. την πρώτη έλεuσ'Yj τόu . με Τ'Υ)ν θ\)
σ(ιχ, ότιχν προσφέρθ'Υ)κε νιχ στιχ\)ρωθε( γιιχ τις ιχμιχρτ(ει; μιχι;" τόν προ
σ'Yjλuτισμό μιχι; τον έκιχνε εν μέρει τότε προσωπικ&. κιχι εν μέρει τον 
κ�vει κιχι τώριχ με το\)ι; 8ιιχκόνο\)ι; το\) κιχι θΙΧ σ\)νεχ(σει νιχ τον κ&.νει 
μέχρι Τ'Υ)ν επιfνo86 το\) στη Ύ'Υ). κιχι μετ&. την επιΧν08ό το\) θιχ ιχρχΙ
σει 'Υ) έv80ξ'Y) βιχσιλε(ιχ το\) επ( των εκλεκτών το\), 'Υ) οπο(ιχ θιχ 8ιιχρ-

, , κεσει ιχιωνιιχ. 
Στο λειτουργ'Υ)μιχ το\) Λ\)τρωτη, όποιο\) 8'Y)λιx8� πλ'Υ)ρώνει τιχ 

λύτριχ της ιχμιχρτ(ιχι; -κιχι τιχ λίιτριχ ιχ\)τιΧ ε(νιχι ο θ&.νιχτοι;- προσι-
8ιιfζει 'Υ) θ\)σ(ιχ· με τον τρόπο ιχ\)τ6 «�ρε έπΙ Τ�Ι; κεφιxλΎjι; το\»> τιι; 
ιχμιχρτΙει; μιχι;, όπωι; το ε(χε ζ'Υ)τησει ο Θεόι;. ΒέβΙΧιιχ ο θιχ.νιχτος ενόι; 
ιχνθρώπο\), έστω κιχι ιχνιχμ&.ρτ'Υ)ΤΟ\), 8εv μπορε( νιχ ιχντιστΙΧθμ(σει τιχ 
ιxμιxρτ�μιxτιx όλων των ιχνθρώπων, με Τ'Υ)ν ιx\)στηρ� έννοιιχ τ'Υ)Ι; 8ι
κιxιoσUν'Y)ι;" ΙΧλλιΧ ιχ\)τό γ(νετιχι χ&.ρ'Υ) στο έλεοι; τοι) Θεού πο\) ορ(ζει 
τέτοιες θuσ(ει; γιιχ όσιχ ιxμιxρτ�μιxτιx εuιxρεστε(τιxι νιχ ιχντιμετω
π(ζει με επιε(κειιχ. Στον Πιχλιχιό Νόμ.ο (όπωι; 8ιιχβιχ.ζο\)με στο Λευι
τικό, ΙΣΤ') ο Κύριοι; ζ�Τ'Y)σε νιχ πριχγμιχτοποιούντιχι μ;(ot φοριχ. το 
χρόνο εξιλιχσμο( γιιχ τις ιχμιχρτΙει; oλoκλ�ρo\) του Iσριx�λ, τόσο των 
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Lερέων, όσο xotL των &-.λλων. Σε εκτέλεσ'Υ) Τ'Υ)Ι; εντoλ�ι; α.υτ�ι; ο Αα.
ρών έπρεπε μ6νοι; του να. θυσL�σεL YLot τον εα.υτό του xotL τουι; Lε
ρείι; νεα.ρό τα.όρο, xotL α.πό τον υπόλΟLΠΟ λα.6 να. �εχθεί YLot 'rLC; α.μα.ρ
τίει; του Μο νεα.ροόι; τριXroυι;, α.π6 τουι; οποίουι; να. θυσL�σεL τον tνα. ·  
όσο YLot τον ωον, που �τα.ν ο α.π08Lοπομπα.ίοι; τρ�γoι;, έπρεπε να.  
θέσεL τα.  xtpLot του στο κεφιίλL του xotL, ομολογώντα.ι; 'rLC; α.�Lκίει; 
του λα.οό, να. 'rLC; α.ποθέσεL όλει; σε εκείνο το κεφ�λL xotL στ'Υ) συνέ
χεLα., με Τ'Υ) βο�θεLα. του κα.τ�λλ'Y)λoυ α.νθρώπου, να. Ο�'Υ)�σεL τον 
τρ�γo στην έΡ'Υ)μο ώστε να. �Lα.φUγεL πα.Ιρνοντα.ι; μα.ζί του όλει; ηι; 
α.8Lκίει;. Όπωι; 'Υ) θυσία. του ενόι; τρ�γoυ �τα.ν επα.ρκέι; (�'Y)λ. α.ΠΟ
�εκτ6) τίμ'Υ)μα. YLot Τ'Υ) λUτρωσ'Y) ολ6κλ'Υ)ρου του Ισρα.ήλ, έτσL xotL ο 
θιΧνα.τοι; του Μεσσία. sEvotL επα.ρκέι; τίμ'Υ)μα. YLot 'rLC; α.μα.ρτίει; ολ6-
κλ'Υ)Ρ'Υ)Ι; Τ'Υ)Ι; α.νθρωπότψα.ι;, α.φοό 8εν ζ'Υ)τηθ'Υ)κε Κ�ΤL πεΡLσσ6τερο. 
Τα. π�θ'Y) του Σωτηρα. μα.ι; ΧΡLστοu α.πεLκονίζοντα.L ε8ώ τόσο κα.θα.
ρ�, 6σο xotL στη θυσία. του Iσα.�κ � σε ΟΠΟLα.��ποτε πα.ρόμΟLα. μορ
φ� θυσΙα.ι; σΤ'Υ)ν Πα.λα.L� ΔLα.θ�κ'Υ)· �L6ΤL ο ΧΡLστόι; �τα.ν xotL ο τρσe
γοι; πoυ θuσι�στ'Y)κε xotL ο α.ΠΟ�Lοπομπα.ίοι; τρ�γoι;. «Κα.Ι α.ότΟι; 8LιX 

, - σθ ' "  \ , , - f 'β " το κεκα.κω otL ουκ OCVOLYSL το στομα. α.υτου· ωι; προ α.τον εΠL σφα.-
' ιJ. θ , f , \ ,  Ι .... , � " , Ύ'Υ)ν 'ΙΧ 'Υ) xotL ωι; ιχμνοι; ενα.νΤLον του κειροντοι; lΧ.φωνοι;, ουτως ουκ 

«νοΙγεL το στόμα.» (Ησαtας, ΝΓ', 7) .  E�ώ είνΙΧL ο θυσLιχσμένοι; 
τριίγο.;: «ούτοι; τα.ι; ocμιχρτίΙΧΙ; �μων φέρεL κα.Ι περΙ ήμων ό�υνίiΤΙΧL» 
(ε�. 4) . KOCL πιίλL στο εΜφLΟ 6:  «κα.Ι KUPLOC; πα.ρέ8ωκεν α.ότΟν τα.Τι; 
ocμσφτίΙΧLΙ; �μων», sEva.L ο α.π08Lοπομπα.Ιοι; τρ�γoι;, ενώ στο ε8. 8 :  
« ΟΤL α.Lρετα.L OCπο τ�ι; γ�ι; ή ζω� α.uτοu, OCπο των ocνομLων τοί) λα.οί) 
μου �χθ'Y) είι; θιίνα.τον», sEvotL XOCL πσeλL ο θυσLα.σμtνοι; τριίγοι;. Αλ-
λ ' ( � 11)  " .  , , - ' 1 " Ι 'λ ου εο. : «xotL τα.ι; α.μα.ΡΤLα.ι; α.υτων α.υΤυι; α.νΟLσεL» , ε VOCL πα. L 
ο α.π08Lοπομπα.ίοι; τριXroι;. ΈτσL ο α.μν6ι; του Θεοό Lσο�υνα.μεΙ XOCL 
με τουι; 860 εκείνουι; τρ�γoυι;' θυσLιΧζετα.L, επεL�ή πεθα.ΙνεL, xotL �Lot
φεόγεL, επεL�ή α.να.στα.Ινετα.L, 6τα.ν στην κα.τιχλλ'Y)λΎj σΤLΎμ� τον 
�ρε το Πα.τέρα.ς του στουι; ουρα.νοόι; XΙXL τον α.πομιχκρυνε α.π6 τον 
τ6πο των α.νθρώπων. 

EmL�� όΠΟLΟΙ; λυτρώνεL 8εν έχεL 8Lκα.Lώμα.τα. π�νω στο λυ
τρωμένο πριίγμα. ΠΡLν α.π6 Τ'Υ)ν α.πoλUτρωσ'Yj XOCL ΠΡLν κα.τα.βλ'Υ)θοόν 

. τα. ΛUτρα. -XOCL τα. ΛUτρα. α.υτ&-. �σα.ν ο θιίνα.τοι; του Λυτρωτη-, εΙνα.L 
φα.νερ6 6ΤL ο Σωτηριχι; μιχι;, ωι; �νθρωπoι;, 8εν �τα.ν βα.σLλέα.ι; όσων 
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λότρωσε "PLν ο (8LO'; meιXWL, 8Yjλo YLΙX όσο XPOνLxb 8LιΧσΤYjμιχ ζουσε 
σωμΙΧΤLΚιΧ πιΧνω στη γΎ). Λέγω όΤL 8εν �τιxν βοισLλέιχς την σΤLγμ� 
εκεΙνΥ) 8UνιXμoeL της ΣUμφωνΙΙXς την οποΙιχ κιΧνε. μιχζΙ Tou ο π.στός 
κιχτιΧ το βιΧΠΤLσμιχ. ΠιΧντως, μετιί την ΙXνΙXνέωσYj TYj'; σuμφωνΙιχς 
με τον Θεό, κιχτιΧ το βιχΠΤLσμιχ, �σιxν όλΟL uποχρεωμένΟL νιχ τον 
uπιχκοuοuν ως βιχσLλέιχ uπό τον Πιχτέριχ, oπoτε8�πoτε ΕUΙXρεστOόν
τιχν ν' ιχνΙΧ8εχθεΙ το βιχσΙλεLΟ. ΣχετLΚιΧ με ΙXUTb ο (8LO'; ο Σωτηριχς μοις 
εΙπε xιxPΙXXTYjPLσTLXιX (Κατά Ιωάννην, ΙΗ', 36) : « �  βιχσLλεΙιχ � έμη 
ούκ lσTLν έκ ΤΟί) κόσμοu TOUτOU». Ε8ώ βλέποuμε bTL Yj Γριxφ� ιχνιχ
φέρεΤΙΧL σε Μο κόσμοuς: σε ιxuTbν ποu uπιfρχεL τώριχ XΙXL θιχ πιχριχ
μoεrWL έως την Yjμoέpιx της ΚρΙσεω.;, Yj οποΙιχ YL' ιχuτό ονομιΧζετΙΧL XΙXL 
σuντέλεLΙΧ' XΙXL σε εκεΙνον "ou θιχ uπιχρξεL μετιΧ 'tYjν Yjμoέpιx της ΚρΙ-

' θ  ' ξ ' ' Ο ' ' Γ Τ β ' σεως, οτιχν ιχ uπιχρ eL ενιχς νεος upιxνo,; XOΙL (JoLOΙ νειχ Yj .  ο οισL-
λεLΟ 'tou XPLσTOU θιχ ιχρχΙσεL μετιΧ TYjν yevLX� ιxν&:στιxσYj, όπως λέγεL 
ο Σωτ�ριxς μιχ.; στο χωρΙο (Κατά Ματθαίον, ΙΖ', 27) :  ((μέλλεL γα.ρ 
ό ul".; του ιΧνθρώποu ερχεσθΙΧL έν τη 8όξη του πιχτρός ιχύτοί) μετιΧ 
των ά.Υγέλων ιχuτοu, κιχΙ τ6τε ιΧπο8ώσεL έκ&:στφ κιχτιΧ την πρocξLν 
ΙXUTOU». Το νιχ ιχντιχμεΙβεL κιχθένιχ κιχτιχ τιχ έργιχ 'tou σYjμoΙXEνeL όΤL 
εκτελεΙ χρέΥ) βιχσLt-ειχ· XΙXL ιxuTb θιχ yrνeL μ6νον 6τιχν έρθεL με τou,; 
ιχγγέλοuς Tou μέσιχ στΥ) 86ξΙΧ Tou Πιχτρ6ς 'tou. Ότιχν Ο Σωτ�ριxς μιχς 
λtεL (Κατά Ματθαίον, ΚΓ', 2) :  « έπΙ τ�ς Μωuσέως κΙΧθέ8ριχ.; έκιΧ
θLσιχν οΙ γριχμμιχτεΤς κιχι οΙ ΦΙΧΡLσΙΧ!ΟL. Π&:ντιχ 00'1 οσιχ έιΧν ε�πωσLν 
δμ!ν 'tYjpetν, ΤYjρεΤτε κοιι ΠΟLεΤτε», 8YjλώνεL κΙΧθΙΧριΧ όΤL ιχνιχθέτεL 
βιχσLλLΚ� εζοuσΙιχ YLΙX 'tYjν περΙο80 εκεΙνΥ) 6XL στον ειχuτ6 'tou, ιχλλιχ 
σε εκεΙνοuς. ΤΟ (8LO xιfνeL XΙXL ότιχν λέεL (Κατά Λουκάν, ΙΒ', 14) : 
((τΙς με κιχτέσΤYjσε 8txιxoτην � μερtστην έφ' ύμocς j»' � ιχλλου (Κατά 
Ιωάννην, ΙΒ', 47) : « OU γιΧρ �λθoν Ινιχ κρΙνω τον κόσμον, ιΧλλ' (νιχ 
σώσω τον κόσμον». Kιxt όμως Ο Σωτηριχς μιχς �λθε στον κόσμον 
ιχuτ6 YLΙX νιχ yEνet βοισtλέιχς XΙXt 8txιxσT�'; στον επερχόμενο κόσμο. 
Δt6τt �τιxν ο ΜεσσΙιχς, 81jλιχ8� ο Χρtστ6ς, 8Yjλιχ8� ο χρtσμένος te
ρέιχς XΙXt ο xupEιxpxo.; προφ�ΤYjς -rou Θεοό. ΈτσL θιχ εΙχε όλ1j 'tYjV 
εζοuσΙιχ ποu εΙχε ο πρoφ�τη.; Μωu�ς, OL ΙXpxtepet.; "ou 8tΙΧ8έχθYj
κιχν τον Μωu� XΙXt Ot βιχσLλεΙς "ou 8LΙΧ8έχθYjκιχν τοuς tερs:(ς. KΙXL ο 
Αγ. ΙωιίννYjς MeL χιχριχκτηΡLστLΚΟΟ (Κατά Ιωάννην, Ε', 22) : « ου8ε 
yocp δ πιχτηρ xprνeL ού8ένΙΧ, &.λλιΧ την κρΙσLν πocσοιν 8έ8ωκε τίj) utίj»)' 
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Otύτό δεν OtντιφιΧσκει με το χωρΙο: «OU γιiρ �λθoν, tvOt κρίνω τον 
κόσμον», διότι το ivoc ocνocφέρετocι στον πocρόvτoc κόσμο, ενώ το ιΧλ
λο σ't"oν κόσμο που Ooc έρθει, όπως XOCL εκεΙ όπου λέγετocι ό'η κocτιΧ 
't"YjII δεUΤΕ:Ρ1J έλεuσYj του Xρισ't"oό (Κατά Ματθα{ον, ΙΘ', 28) : «u
μεΤς ol ιΧκολουθήσocντές μοι, έν τη πocλιγγεvεσΙqr;, ()ΤOCν κocθΙση δ 
υΙος τοίί ιΧνθρώπου έπΙ θρόνου 36ξYjς ocύτοίί, κocθΙσεσθε xocl υμεϊ:ς 
έπΙ δώδεκoc θρόνους κρΙνοντες τΟις δώδεκoc φυλΟις τοίί ΊσΡOCήλ». 

Εφόσον λοιπόν ο Xρισtόζ, σ't"o διιΧσ't""ljμoc που έμεινε σ't"1J yYj, 
δεν είχε βocσΙλειο σ' ocυτόν τον κόσμο, ποιο σκοπό εξυΠYJρέτησε 1J 
πρώτη έλευσ-ή του ; Noc επocvocφέρει με μιoc vέoc σόμβocσYj σ't"oν Θεό 
το βocσίλειο εκείνο, που ενώ του ocνήκε με 'rYjIJ TCocλocLιX σόμβocσYj, είχε 
ocποκοπεί με 'rYjV εξέγερσYj των ΙσΡOCYjλιτών XOCL 'r1JII εκλογή του 
Σ 'λ Γ ' " ' Ι: " Μ ιχου . ιoc voc το xocveL ocυτο, επρεπε vOt X1Jpu .. eL οτι 1Jτιχν ο εσ-
σΙocς, BYJA. ο βocσιλέιχς που οι προφήτες etxocv υποσχεθεί, XOCL voc 
θυσιocστεΙ YLOC τις ocμOCΡτΙει; όσων με την πΙστYj 'rouc; θoc δήλωνocν 
'r1JII uποτocγή τοuς' XOCL στην περΙπτωσYj ποι) το ιουδocί:κό έθνος στο 
σόνολό 'rou Ooc τον ocρνιότocν, voc κΙΧλέσει ως UΠ1jκόους · τοι) όσοuς 
Εθ ' θ '  " Ύ' . ' . λ ' � ,  'ψ VLXouc; . oc πιστευιχν σ ιχuτον. J. TCocpxouv, οιπον, ουο ο εις του 
λειτοuργήμocτος 'rOU · Σωτήρoc μιχς κocτ&. τη δι&.ρκειιΧ της . διιχμονής 
τοι) στη ΎYJ: 1J μΙoc ήτocν νιχ ocνιxγoρΕUσει τον εocυτό Του Χριστό' κιχι 
Yj &.λλYj, με την διδιχσΚΙΧλίΙΧ XOCL με την τέλεσYj θocυμ&.των, voc πείσει 
κιχι voc προετοιμ&.σει τους ocνθρώπους Voc ζουν κocτά: τρόπον ocντ&.ξιο 

θ , θ λ ' 
, , ' ψ ' 'rYjt; ιχ ocvιxaLoct; που oc α.πο ocuaouv οι πιστοι, οτocν επισ1ρε ει μετoc 

ΜξYjς YLOC voc ocνocλ&.βει το βocσίλειο του Πocτρός Τοu. Γι' ocυτό XOCL Yj 
χρονική περίοδος ΤYjς BLBocσxιxAEocc; του ονομ&.στηκε σuχν&. ocπό τον 
ίδιο llocλLγγeveatoc, Yj oTCoEoc, βέβocια., δεν α.ποτελεί κocνονικό βocσί
λειο κocι κocτιΧ σuνέπειιχ δεν μπορεί voc δικocιολογήσει &.PVYjσYj υπιχ
κοής στοuς τοτινοός ιχρχοντες XOCL ο ίδιος &.λλωστε διέτιχσσε νιχ UTCoc
κοόονΤOCL 6σοι κα.τείχιχν τότε τη θέσYj τοι) Μωuσtως κιχι voc κocτιχ
βιiλλετocι φόρος στον ΚΙΧίσιχριχ. Ώστε 1J llocλLγγεvea(oc ήτocν ocπλώς 
πρόγεuσ1J τοι) εTCικειμ.έvOυ βιχσιλεΙου του Θεοό YLOC . όσοuς με την 
x&:pYj του Θεοό έγινιχν μocθητές του XOCL πΙσ't"εψα.ν σ' ιχuτόν. KOCL γι' 
Otu-ro λέγετιχι 6τι οι θεοσεβείς ocνήκοuν ήδ1J σ't"o βα:σΙλειο της χ&:
ριτος, σα: να: έχουν TCoALτoypιxipYjOet σ't"o oupιXvLo εκείνο βocσίλειο. 

rLoc τον ίδιον λ6γο ο Χριστ6ς οότε έxocve οότε BtBocσxe τΙποτε 
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που θιχ ιχπέβλεπε στη μεΙωσYJ των πολLΤLκώv 3LΚΙΧLωμιtτων των 
Εβριχ(ων � 't'ou Κσι(σσιρσι. ΔLόΤL, σΌμφωνιχ με την πολLΤLΚ� XOLVb
τητσι των ΕβρσιΙων της επoχ�ς, τόσο οι κυβεpν�τες όσο κιχι οι κυ
βερνώμενοι ΙXνέμΕVσιν τον ΜεσσΙσι κσιι το βσισΙλειο του Θεού. Κιχι 
ιχυτό 3εv θσι �τσιν 8υνσιτόν, ειΧν οι ν6μοι τους σιπσιγόρευσιν νσι φσιVΕ
ρωθεΙ κσιι νσι εκ81JλωθεΙ ότσιν θσι έφθσιVΕ. Εφ6σον όμως 8εv έκσινε 
τΙποτε εκτός σιπό Κ1Jρύγμσιτιχ κσιι θσιύμσιτσι γισι νσι σιπ03εΙξει ότι 
�τσιν ο ΜεσσΙσις, 8εv πσιρέβσιινε xotL σε τΙποτε τους νόμους τους. 
Το βσισΙλεLΟ που 8Lεκ8Lκούσε θσι πρσιγμσιΤΟΠΟLούvτσιv σε ένσιν 
ιΧλλον κόσμο. ΔΙ8σισκε εν τω μετσιξύ νσι υπσικούουν bAOL σ' όσους 
κιΧθοντσιν σΤ1JV θέσYJ του Μωυσέως. Τους επέτρεπε νσι ιχπ03Ι80υν 
στον ΚσιΙσσιρσι τον φόρο xotL σιΡVLότσιv νσι 8εχθεΙ όΤL �τσιν ο Ι3ιος 
ΚΡLτ1jς. Πώς μπορούσσιν λΟLπόv νσι θεωΡ1Jθούv τσι AbYLot � τσι έργιχ 
του στσισLσισηκιt � όΤL σιποσκοπούσσιν σΤ1JV σινσιτpo� της τότε 
'"OALTLX�C; κυβέΡV1J�ς τους ; Ο Θεός, όμως, ο οποΙος εΙχε σιποφσισΙ
σεL νιχ τον θυσιιΧσεL, γισι νσι επσιvσιφέρεL τους εκλεκτούς του στην 
ιkλλoτε συμφωV1Jμέν1J υπσικo� τους, ΧΡ1JσLμΟΠΟΙ1Jσε ως μέσο γισι 
T1JV πρlχγμσιΤΟΠΟΙ1Jσ1J του σχε8Ιου του την κσικεσι xotL την σιγνωμο
σύV1J τουι;. Ο 11Jσούς 8εv πσιρσιβΙσιζε τους νόμους του ΚσιΙσιχρος. 
'Αλλωστε:, ενώ ο L8LOt; ο ΠLλιχτος τον πσιρέ8ωσε νσι στσιυρωθεΙ γισι 
νιχ ευχσιΡLστησεL τους ΕβρσιΙους, ΠΡLV τον πιχρσι3ώσεL 8�λωσε otVOL
κτιt όη 8εν τον θεωρούσε ένοχο. KΙXL ως ΙΧLΤLολόγ1Jσ1J της κσιτσι8Ι
X1Jt; του 8εν έβσιλε εκε(V1J που ζ1Jτούσσιν OL ΕβΡΙΧ(ΟL, ότι 81Jλo έλεγε 
πως �τσιν βιχσLλέσις, σιλλιt σιπλώς όΤL �τσιν ο βσισLλέσις των 1ου8σιΙων. 
KotL πιxpιt την Κotτσικpσιυ� τους σιρv�θ1Jκε νσι την σιλλιkξεL λέγοντσις: 
« ''Ο γέγρσιφιχ γέγρσιφσι». 

Όσο γισι "1JV Tp(T1J όψ1J του λε:ιτoυp�μσιτός του, 31Jλo το νσι 
γ(νει βσισLλέιχς, έχω �81J κσιτσι3εΙξεL ότι το βσισ(λεLό του 8εν θσι ιtp
ΧLζt ,"PLV σιπό την AνΦστσισYJ. Τότε όμως θσι βσισLλε.ύσεL σε bA1J τη 
Ύ1J, XΙXL bXL μόνο ως Θεός, 8LbTL με T1JV ΈVVOLΙX σιυτη �τσιν �81J βιχσL
λέσις xotL θσι ε(νσιL σιLωvΙως xιtP1J στην πσιντ08υνσιμΙσι του' θσι εΙvσιL 
εΠLπλέον βσισLλέσιι; των εκλεκτών του, 8υνιtμεL Τ1Jς συμφωνΙσις που 
σιυτοΙ συνιtπτoυν μσιζΙ του κσιτιt το βιkΠΤLσμσι. rL' ιχυτό XΙXL ο Σω
τηρσις μσις λέεL (Κατά ΜατθαΙον, 1Θ', 28) όΤL OL σιπόστολΟL θσι κσι
θΙσουν σε 8ώ8εκιχ θρόνους κρΙνοντσις ΤLς 8ώ8εκιχ φυλές του 1σpιx�λι 
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«6τσιν κσιθΙση δ υΙος τοίί ιiνθρώπoυ ξπΙ θρόνο\) 86ξ1jς σιuτοu» , Ιν
νοώντσις ότ� τότε θσι βσισ�λεόε� με 'r1jV σινθρώπ�ν1j φόσ1j του. ΕπΙ
σ1jς (Κατά Ματθα{ον, ΙΣΤ', 27) :  «μέλλε� γιtρ δ υΙος τοίί ιiνθρώπoυ 
ερχεσθσι� ξν τη 8όξη τοίί πσιτρος σιύτοίί μετ� των ιiγγέλων ΙΧύτοίί, 
κσιΙ τότε ιiπ08ώσε� έκιίστ,!> κσιτ� την πρiiξ�ν σιύτοίί». Το Ι8�0 μπο
ροόμε νσι 8�σιβιίσoυμε κσι� στο Κατά Μάρκον (ΙΓ', 26, κσι� ΙΔ', 62), 
κσιι πιο Ρ1jΤιί σικόμ1j ως προς τον χρόνο στο Κατά Λουκάν (ΚΕ', 
29-30) : «κιiγω 8ισιτΙθεμσι� ίιμϊ:ν κσιθως 8ιέθετό μo� δ πσιτηρ μου 
βσισιλεΙσιν, ενσι ξσθΙ1jτε κσιΙ πΙνητε ξπΙ της τρσιπέζης μου ξν τη βσισι
λεΙqι μου, κσιι κσιθΙσεσθε ξπΙ θρόνων κρΙνοντες τιtς 8ώ8εκσι φυλιtς 
τοίί 'Iσρσι�λ». EΙνσι� λοιπόν φσινερό ότι το βσισΙλειο του Χριστοό, 
που του εΙχε 80θεΙ ιχπό τον Πσιτέρσι του, 8εv πρόκε�τσι� νιχ πρσιγμσι
τoπo�ηθεΙ πριν έρθε� ο T�ός του Ανθρώπου μετιί 8όξ1jς κσιι κιχτσι
στησε� τους σιποστόλους του Κριτές των 8ώ8εκσι φυλών του Ισ
ρσι�λ. Βέβσιισι, θσι μποροόσε κσινεΙ.; ε8ώ νσι ρωτησει, εφόσον 8εν 

, " β Ιλ Ο ' " θ υπσιρχε� ουτε γιχμος στο σισ ειο των υρσινων, ειχν o� ιχν ρωπo� 
τότε θσι τρώνε κσι� θσι πΙνουν· τ� σημσιΙνει, λοιπόν, τρώγω στο σ1jμεΙo 
σιυτό ; Το 8ιευκρινΙζε� ο Σωτηρσις μσις (Κατά Ιωάννην, ΣΤ', 27) 
, λέ ' 'ζ θ � , β - - , λλ ' l. .... ' , οτσιν ε� «εΡΎΙΧ εσ ε μ,ι την ρωσ�ν των ιχπο υμεvων, IMV\Ix την 
β - ' ΈV  ' ζ ' , , � " 1 - ,  θ ' , ρωσ�ν την μ ουσσιν εις ω1jν ιxιων�oν, ην ο υ�oς του σιν ρωπου u-
μϊ:ν 8ώσει». Ώστε με την ((βρωσιν» στο τρσιπέζ� του Xρ�στoό εv
νoείτσι� 1j βρωσις σιπό το 8έν8ρο 'r1jt; ζω�ς, 8ηλ. 1j ιxπ6λσιυσ1j της 
σιθσινσισΙσις στο βσισΙλειο το\) Τιοό του Ανθρώπου. Από τσι χωρΙσι 
ιχυτιί, κσιι σιπό περισσότεριχ ιχκόμ1j, κσιθΙστσιτιx� εμφιχνές ότι 1j βσι
σ�λεΙσι το\) Σωτηριχ μσις θσι σισκ1jθεΙ σιπό τον Ι8�0 με την σινθρώ
πινη φόσ1j του. 

'Αλλωστε το σιξΙωμσι του βσισιλέσι θσι το σισκεΙ τότε ιχπλώς ως 
υπoτελ�ς � σιντιπρόσωπος του Πιχτρός Θεοό, όπως �τιxν ο Mωυ�ι; 
στην έρημο, οι ιχρχιερεΙς πριν σιπό την βσισιλε(ΙΧ του Σσιοόλ κσιι οι 
βσισιλεΙς μετιί σιπ' σιυτην. Γ�σιτΙ κσιι μισι ιχπό τις ΠΡΟCP1jτεΙες σχετ�κιί 
με τον Χριστό λέει ότι θιχ εΙνσιι στο σιξίωμσι όμοιος με τον Mω\)�: 
((πρoφ�την ιiνσιστησω σιυτοϊ:ς έκ των ιi8ελφων ΙΧύτων, &σπερ σέ, 
κσι!. 8ώσω τιt ρ�μσιτσι έν τ<ϊ> στόμσιη σιύτοίί», είπε ο Κόριος (Δευ
τερονόμιον, ΙΗ', 18). Η ομοιότητσι με τον Mωυσ� εΙνσιι κσιτσιφσι
ν�ς κσιι στις πριίξεΙζ του Ι8ιου του ΣωτηΡσι μιχς, στο 8ιιίστημιχ που 
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3ι.έμ,ενε επΕ T1jt; ΥηΙ;. Δ�ότt, όπωι; ο Μωuσήι; επέλεξε 3ώ3εκσt ιΧρ
χοντει; σtπ6 τ�ς φuλέι;, γ�σt νσt κuβερνοuν uπό τ�ι; 3�σtτσtγέι; TOU, έτσ� 
κσt� ο Σωτηρσtι; μ,σtι; επέλεξε 8ώ3εκσt σtποστόλοuι;, o� oπoEo� θσt κσt
eEaouν σε 8ώ3εκσt θρόνΟUΙ; κσt� θσt xpEνOUν τιι; 3ώ8εκσt ΙPUMc; TOU lσ
Ρσt�λ· κσt� όπωι; Ο Μωuσήι; εξοuσ�ο8ότησε εβ3oμ,�ΚOντσt πρεσβuτέ
pOUI; νσt 8εχθουν το Π νευμ,σt TOU Θεου κσt� νσt προφ1jτεuσοuν στοuι; 
σtνθρώποuι;, 31jλσt8�, όπωι; εEπσt ΠΡΟ1jγοuμ.ένωι;, νσt TOUt; μ,�λ�σοuν 
εν Oνόμ,σtΤ� TOU Θεου, έτσ� κσt� ο Σωτηρσtι; μ,σtι; όρ�σε εβ8oμ,�ντσt μ,σt
θητέι; νσt κηρόξοuν το βσtσίλε�ό TOU κσt� την σωτηρίσt σε όλσt τσt έθνη· 
κσt� όπωι;, 6τσtν έγ�νσtν πσtρά:IOOνσt στον Μωuσή γ�σt όσοuι; σtπό TOU; 
εβ8oμ,�ΚOντσt ΠΡOφ�ΤΕUσtν στον κσtτσtuλ�σμ,ό TOU lσρσt�λ, εκείνοι; 
8ικσt�Oλόyησε T1jV πριΧξη τοuι;, 8�ότ� το έπρσtξσtν σόμ,φωνσt μ.ε τ�ι; 
εντολέι; TOU, το ί8�o κσt� ο Σωτηρσtι; μ,σtι;, ότσtν ο Αγ. lωιχννηι; TOU 
πσtρσtπονέθ1jκε γισt κ&:πo�oν ποu εξόρκ�ζε 8ιχΕμ,Ο'ιει; στο όνομ4 TOU, 
εκείνοι; 8ικσt�oλόyησε την πριχξη TOU λtγoντιxς (Κατά Λουκάν, Θ', 
50) \ λ' , \ , θ" - δ \ ' Jl  θ' : «μ,η κω ueTe· ou γιχρ εστ� κιχ uμ,ωΨ ι; γιχρ oux ι;;στι κιχ 
όμ,ων, όπερ όμ,ων έστιν» . 

Κιχι πιΧλι Ο Σωτηρσtι; μ,ιχι; εν�ργησε πιχρόμ,οιιχ μ.ε τον Μωuσή, 
ότιχν θέσμ,�σΞ: τιχ μ,uστηρισt, τόσο τηι; εισό80U στο βσtσEλειo Tou 
Θεου όσο κιχι ιxνσtμ,νηστικ�ς τελετηι; γισt την λότρωσ1j των εκλε
κτών Tou σtπό τη 8uaτuxEσt τοuι;. Όπωι; τσt τέκνιχ Tou lσριx�λ εΕχιχν 
ωι; μ,uστηριο γισt την uπο30Χ� Touc; στο βσtσίλειo Tou Θεου, πριν 
ιχπό την επoχ� Tou Μωuσέωι;, το έθιμ,ο τηι; περιτoμ,�ι;, ποu εγκιχ
τσtλεEφθηκε στην έΡ1jμ,ο γ�σt νιχ σtπoκιxτσtστΙXθεί κιχι πιχλι μ,όλιι; έφθσt
σιχν στη Υη τηι; ΕπιχγγελίΙΧι;, έτσι κιχι οι ΕβριχΕοι, πρ�ν σtπό την 
έΛΕUσ1j Tou Σωτηρσt μσtι;, είχσtν το έθιμ,ο Tou βσtmΕσμ,σtτοι;, 81jλ. 
έπλενιχν μ.ε νερό όλοuι;, όσo� �σσtν Εθνικοί κσtι σtσπ&:ζoντιxν τον Θεό 
Tou lσριx�λ. Την τελετοuργίιχ ιχuτη Ο ' Αγ. lωιίννηι; ο Βιχmιστηι; 
την έκσtνε κσtτιχ την uπο80Χ� όλων, όσοι έ3ινιχν το όνομ&: Touc; στον 
Χριστό, γισt τον οποίο 3Ι8ιχσκε ότι είχε �3η φθιΧσει στον κόσμ,ο. Kσtι 
ο Σωτηριχι; μ,σtι; κσtθιέρωσε το ί8�o β&:πτισμ,σt ωι; ILuσT�PLo ποu έ
ΠΡεπε νσt 8εχθουν όλοι, όσοι πίστεuιxν σ' σtυτόν. Δεν 8ιεuκρινίζετσtι 
στη Γρσtφ� πώς προέκuψε 1j τελετοuργίσt Tou βσtπτίσμ,σtτoς· θσt 
μ,πoρoυσσtμ,ε όμ,ως νσt την θεωρ�σοuμ,ε ωι; σtπoμ,Eμ,ησ1j, ίσως, του 
νόμ,οu τou Μωuσέως γισt την λέπρσt. Ε8ώ ο λεπρός 8ισtτσtσσότσtν νσt 

Digitized by 10uk1s, April 2009



128 ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠOλITlΚHΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

μένει έξω ιχπό τον κιχτιχuλισμ6 Tou Iσριx�λ γιιχ ορισμένο χρονι
κό διιίστημιχ, μετιί ιχπό το οποΙο, 6τιχν ο ιερέιχς έκρινε δη �τα.ν 
κΙΧθα.ρός, γινότιχν δεκτός στον κιχτα.uλισμό έπειτα. α.πό τελετοuργικό 
κΙΧθιχρμό. Έτσι μπορεΙ κα.ι το βOCπτισμα. να. εΙνιχι κOCποιιχ μoρφ� 
κιχθα.ρμοό, κιχτιί 'r'r)v οποΙιχ όσοι έχοuν κα.θα.ρθεΙ α.πό 'r'r)v λέπριχ της 
ιχμα.ρτίιχς με την πίστη γΙνοντιχι δεκτοΙ σTOUt; κόλποuς της Exxλ'r)
σΙα.ς με την τελετοuργΙα. Tou βιχπτΙσμιχτος. ΥπOCρχει κα.ι μιιχ ocλλ'r) 
εικα.σΙιχ, ποu προέρχετοιι α.πό μΙιχ τελετοuργίιχ των Εθνικών σε κoc
ποια. σuγκεκριμέν'r) κοιι σπOCνιιχ περΙπτωσ'rj, κα.ι εΙνοιι 'r) εξ�ς: 6τα.ν 
κOCποιος, ποu θεωροόντιχν νεκρός, σuνέβοιινε να. σuνέλθει, οι ιίλλοι 
εΙχα.ν ενδοια.σμοός να. ΣUνOΙνOΙστΡΙXφOόν μα.ζΙ 'rOU σοιν νοι επρόκειτο 
να. ΣUνOΙνOΙστρα.φOόν ένιχ φά.ντοισμιχ, εκτός κι ιχν γινότα.ν κα.ι πά.λι 
δεκτός σΤ'r)ν κοινωνΙα. των οινθρώπων διιχ 'tOU κΙΧθοιρμοό, όπως οικρι
βώι; τιχ νεογένν'r)ΤΟΙ κα.θοιΙροντα.ν α.πό την α.κοιθα.ρσΙοι T'r)t; γενν�σεώς 
TOUt; δΙΚ'r)ν νέα.ς γενν�σεως' τοότη 'r) τελετοuργLα. των Eλλ�νων, T'r)V 
επoχ� ποu 'r) ΙοuδοιLα. �τoιν uπό T'r)V xuPLoιpxLa. Tou Αλεξά.νδροu κα.ι 
των δια.δ6χων Tou, εΙνοιι πολό πιθιχνό να. πα.ρεισέφρuσε στ'r) θρ'r)σκεΙιχ 
των ΕβριχΙων. Εφ6σον, όμως, δεν εΙνοιι πιθιχνό νοι εuνό'r)σε ο Σωτη
ρα.ς μα.ς ένα. ειδωλολοιτρικό έθιμο, το πιο πιθοιν6 εΙνοιι 6η το βocπτι
σμοι πρo�λθε α.πό τη νόμιμ-η τελετοuργΙιχ Tou κΙΧθοιρμοό με-t'oc την 
Ια.σ'r) 'r'r)t; λέπριχς. Όσο για. το &:λλο μuστ�ριο, 'r'r) βρώσ'rj -rou πα.
σχΙΧλινοό ιχμνοό, έχοuμε φιxνερ� α.πομΙμ'r)� της στο ΔεΙπνο Tou 
Kup(ou, 6ποu -η οιρτοκλοισΙα. κα.ι 'r) oLvoxota. δια.φuλ&:σσοuν στη μν�
μ'r) την λότρω� μα.ς α.πό 'r'r) δuστuχΙα. της α.μα.ρτΙα.ς, ποu πρα.γμα.
τώθ-ηκε με τιχ Πιίθ'r) -rou Χριστοό, όπως 'r) βρώσ'rj -rou ποισχα.λινοό 
ιχμνοό διιχφόλα.ττε στ'r) μν�μ-η την α.πελεuθέρωσ'rj των ΕβροιΙων οιπ6 
την δοuλεΙιχ της ΑιγUπτοu. Βλέποντιχς, λοιπόν, ότι 1) εξοuσ(ιχ Tou 
Μωuσέως �τιxν uποτελ�ς σε ocuT� Tou Θεοό κιχι εκείνος α.πλώς το
ποτηΡ'r)της -rou Θεοό, σuμπεριχ(vοuμ.ε 6η ο Χριστός, -rou οπο(οu 'r) 
εξοuσ(α., ως ιχνθρώποu, θιχ �τιxν πιχρόμοιιχ με -rou Μωuσέως, δεν θα. 
�τιxν πιχρ&: uποτελ�ς στην εξοuσΙα. -rou Πιχτρ6ς Tou. Αuτό δ'r)λώνε
τιχι σιχφέστεροι με την εξ�ς πρoσεuχ� ποu ο Χριστ6ς μοις δ(διχξε: 
«Πά.τερ �μων, έλθέτω � βιχσιλείΙΧ σοu» κιχι «διότι σο\) έστιν � βοι
σιλεία. κιχ/. � δόνοιμις κα./. � δόξα.». Κοιι με ocuT6 εννοείτα.ι 6τι θοι 
εΙνα.ι «ό έρχόμενος μετιΧ δόξ1)ς το\) ποιτρος α.uτοu»·  το ίδιο λέει κα.ι 
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ο ΑΥ. Ποιόλος (Προς Κορινθlους Α', ΙΕ', 24) : «ε!τοι το τέλος, δτοιν 
πoιρoι8ίj> την βοισtλε(οιν τίj> Θείj> κοιι ποιτρΙ». 

'ETat, λοtπόν, ο Σωτηροις μοις εκπροσωπεΙ τόσο με την 8t8oι
σκotλ(oι -rou όσο XOΙt με την βoισtλεΙoι τou, όπως ιΧλλοτε ο Μωuσ1j.;, 
το πρόσωπο -rou Θεου· XOΙt ο Θεός οιuτός οιπό την επoχ� εxεLV1j XOΙt 
μετ&: - όμως όχt ,"ptv - οvομ&:ζεΤΟΙL ο ποιτηρ· ενώ όμως ποιροι
μ.ένεt 1j (8toι oua(oι, ε(vοιt ιΧλλο πρόσωπο, ότοιν εκπροσωπεΙτοιt οιπό 
τον Μωuσ1j, XOΙt ιΧλλο, ότοιν εκπροσωπε(τοιt οιπ6 τον 1\6 -rou Xpt
aτό. Δtόη το πρόσωπο, όντοις σuyγενές με τον εκπρόσωπο, σuνε
Π&:Υετοιt πολλοιπλόΤ1jΤΟΙ εκπροσώπων, &:ροι XOΙt πολλοιπλόΤ1jΤΟΙ προ
σώπων, μολον6τt 1j oua(oι -rou ποιροιμ.ένεt μ(οι. 
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ΧΙΙΙ. ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΎ'ΣΙΑΣ 

rLΙX νιχ κιxτιxνo�σoυμε 'rL e(VΙXL XΙXL σε ΠΟLον ιχν�κεL YJ εκκλYJσLιχστLΚ� 
εξουσ(ιχ, πρέπεL νιχ 8Lιχκρ(νοuμε σε 8ύο μέΡΥ) τον χρόνο μετιΧ ΤΥΙν 
ιχνιΧλΥΙψΥ) του Σωτηριχ μιχ; : το ένιχ ΠΡLν ιχπό τον πρo�λυησμό βΙΧ
σLλέων XΙXL ιχνθρώπων πεΡLβεβλYJμέvωv με κυρΙιχρχΥΙ πολLηκ� εξου
σΙιχ· το ιΧλλο μετιΧ τον προ�λυΤLσμό του;. ΔLόΤL πέριχσε πολός 
χρόνος, μετιΧ την ιχνιΧλΥΙΨΥΙ, προτού κιΧΠΟLος βιχσLλέιχς � πολLΤLκός 
κυρΙιχρχος ιχσπιχσθεΙ XΙXL εΠLτρέψεL 8ΥΙμοσΙως την 8L8ιxσxΙXΛ(ιx της 
χρ�στLιχν�κ�ς θΡΥΙσκεΙιχς. 

rLΙX το εv8LιΧμεσο χρονLκό 8LιΧστημιχ ε(νιx� προφιχνές 6τ, την 
εκκλYJσLα:στLΚ� εξουσΕιχ εΙχιχν OL ιχπόστολΟL·  XΙXL μετιΧ τους ιχποστ6-
λους 6aOL εΙχιχν χεφοτονΥΙθεΙ ιχπ6 !Χυτούς YLΙX νιχ ΚΥΙρύσσουν το ΕUΙXγ
γέλLΟ XΙXL νιχ πρo�λυτ(ζoυν ιχνθρώπου; στον ΧΡLστLιχνLσμό XΙXL να: 
τους ΚΙXΤΕUθύνOυν προς · την 086 της σωτηρΙιχς. ΜετιΧ XΙXL ιχπό ΙXu
τούς YJ εξουσΙιχ πεΡL�λθε πιΧλL σε ιΧλλους, OL ΟΠΟΙΟL εΙχιχν χεφοτο
νΥΙθεΙ ιχπό τους πρoYIγoύμεvoυς. Η χεφοτονΙιχ γLν6τιχν με επ(θε� 
των χεφών επ( των χεφoτo"oύΜΕVων XL YJ πριΧξΥ) τούτη συμβόλLζε 
την μετιX80� του Αγ(ο\) Πνεύμιχτοι; � Πνεύμιχτος του Θεού σ' όσους 
χεφοτονούντιχν 8LιΧκονΟL το\) Θεού YLΙX νιχ προιΧγουν το βιχσ(λεLό του. 
ΈτσL, YJ επ(θε� των χεφών 8εv �τιxν πιχριΧ YJ επLσφριΧγL� της 
ιxπoστoλ�ς το\)ς να: ΚΥΙρύξουν τον ΧΡLστό XΙXL να: 8L8ιΧξοuν την 8L8ιx
σκιχλ(ιχ το\)· XΙXL 1) μετιX80� του ΑγΙο\) Πνεύμιχτος ιu την τελε
το\)ργ(ιχ της επLθέσεως των χεφών �τιxv ιxπoμΙμYI� εκεΙνου που 
έκιχνε ο Mωυ�ς. ΔL6ΤL XΙXL ο Mωυ�ς ΧΡYJσLμΟΠΟΙYJσε την E8LΙX τελt
τουργΙιχ στον 8LιXxov6 του ΙΥΙσού του Nιxυ�, όπως 8LΙΧβιΧζοuμε στο 
Δευτεeοvόμιο (IΔ', 9): «κιχι ΊΥΙσοϊϊς ulo; Nιxυ� ένεπλ�σθY) πνεύ
μιχτος συνέσεως, έπέθΥΙκε γά:ρ Mωυσ1jς τά:ς χε!ριχς ιχύτοίί έπ' ιxu-
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τόν». Γι' οιυτό ο Σωτηροις μοις oινιiμεσoι σT1JV oιvιiaToιG1J κοιι σT1JV 
οινιiλ1JΨ� του μετέ8ωσε το Π νεόμοι του στους οιποστόλους, πρώ
τοι οιφοό «tνεφUG1Jσε» κοιι ε(πε «λιiβετε llvei3ILoι 'Άγιον» (Κατά 
Ιωάννην, Κ', 22), κοιι μετιi την ΟΙV�1JΨ� του (Πeάξεις των Αποστ6-
λων, Β', 2-3) στέλνοντοις σε οιυτοός «ΠVOην βιoι(OΙV» κοιι «8ιοιμε
ριζομένοις γλώσσοις &σεΙ πυρος» κοιι όχι με την επ(θεG1J χεφών, 
όπως οότε κοιι ο Θεός ε(χε επιθέσει τοι χέριοι του στον Mωυ�. Οι 
οιπόστολοΙ του, οιργότεροι, μετέ8ι8οιν το Ι8ιο πvεόμoι με επιθεG1J 
των χεφών, όπως έκοιν! ο Mωυ�ζ στον I1Jaou του Noιυ�. Ώστε ε(
νοιι πιοι φοινερό σε ποιους ποιρέμενε 8ιοιρκώς 1J εκκλ1JσtΟΙστικ� εξου
σίοι εκε(νους τους πρώτους χρόνους, ότοιν 8εv υπήρχε κοιμ(οι χρι
στιoινικ� πoλιτικ� κοινότητοι: σε όσους 8έχθ1Jκοιν το πνεόμοι οιπό 
τους οιποστόλους με 8ιoι80ΧΙΚ� χεφοτονΙοι. 

Στην Tριιi80ι έχουμε το πρόσωπο του Θεοό yεvV1JILΈVo γιοι 
τρΙτη φoριi. Διότι, όπως ο Mωυ�ς κοιι οι οιρχιερεΙς �σoιν εκπρό
σωποι του Θεοό στην Πσιλoιιιi ΔιοιθήΚ1J, κοιι ο Ι8ιος ο Σωτηριχς μοις, 
ως ιiνθρωπoς, κoιτιi T1JV 8ιιiρκειIX της 8ιoιμoν�ς του στη Ύ1J, έτσι κοιι 
το 'Α γιο Π νεόμοι, 81Jλ. οι οιπόστολοι κοιι οι 8ιιi80χo( τους σΤ1JV 8ι8οι
σκσιλΙοι κοιι στο κήρυγμοι, εΙνοιι έκτοτε οι εκπρόσωποΙ του έχοντοις 
8εχθεΙ το Άγιο Πνεόμοι. Πρόσωπο όμως, όπως κοιτοι8εΙχθ1Jκε 
ΠΡΟ1Jγουμένως, (κεφ. 13), εΙνοιι όποιος εκπροσωπεΙτlχι, κιiθε ιpoριi 
που εκπροσωπεΙτοιι. Γι' οιυτό κοιι ο Θεός, ο οποΙος έχει εκπροσω
Π1JθεΙ, 81Jλοι8ή προσωΠΟΠΟΙ1JθεΙ, τρεΙζ φορές, μπορεΙ ορθότοιτιχ νοι 
λεχθεΙ ότι εΙνοιι τρΙοι πρόσωποι, μολονότι οότε 1J λέξ1J πρόσωπο οότε 
1J λέξΥ) ΤριιΧ.; lχπ08(80ντοιι σ' οιυτόν στη ΒΙβλο. Ο 'Αγ. ΙωιiW1Jζ 
λέει βέβοιιοι (Επιστολή Α', Ε', 7):  «τρεϊ:ς ε[σιν οΙ (Loιpτupoi3vτεt; έν 
τφ οίιροινφ, δ ποιτηρ, δ Λόγος κοιΙ το 'Άγιον Πνεi3μoι, κοιΙ oiYroL 
οΙ τρεϊ:ι; Ιν ε[σι», τοότο όμως 8εv έρχετοιι σε οιvτΙθεG1J, ri)).ιi, το\)
νοιντΙον, σuμφωνεΙ οικριβώς με τοι τρΙοι πρόσωποι, 6τoιv 1J λέξ1J πρό
σωπο εκλ1JιΡθεΙ με 'r1JV κυριολεκτική 'r1JI; G1JILoιaEOΙ ωι; εκπροσώΠ1JG1J 
κ�oιoυ �o\). Έτσι, λοιπόν, ο ποιτηρ Θεός, εκπρoσωπoόΜΕVoς 
οιπό τον Mωυ�, εΙνοιι ΈVoι πρόσωπο· εκπρoσωΠOόΜΕVoς οιπό τον 
υιό του, ΈVoι 8εότερο πρόσωπο· κοιι εκπρoσωπoόμεvoς οιπό τουι; 
οιποστόλουι; κοιι όσους 8ι8oισκ�oυι; 8Ι8οιξοιν με εξoυσιo86τη� τους, 
εΙνοιι ΈVoι τρΙτο πρόσωπο. Εν τοότοις κιiθ. ΈVoι οιπό τοι πρόσωποι οιυτιΧ 
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eLVΙXL το πρόσωπο ΕVός XΙXL του ΙXU't'OQ Θεοό. Θιχ μποροόσε όμως νιχ 
ρωτησεL κιχνεΙς, στο σημ.εΙο ΙΧU't'ό, 'η μιχρ't'uρΙες έχουμε YLΙX τοότιχ 
τιχ πρόσωπιχ. Ο ι ΑΥ. lωιiννης μιχς ιχνιχφέρεL σχε't'LΚιi (ε�ιiφ. 11) : 
«κιχ! ΙΧδτη έστ1ν � μoιxp-.uptιx 6ΤL ζωην ιχtώνLον ε�ωΚΕV �μΤν δ Θεός, 
κιχ! ΙΧδτη � ζωη έν τιj> υΙιj> ιχίιτοσ έστLν» . KΙXL ιχν ρωτοόσιχμ.ε 'It�L 
σε ΤL έyκεL't'ΙXL η floΙXp-.uptΙX ιχυτη, η ιχπιiν't'ηση foLVΙXL εόκολη : �Lb't'L το 
έxeL ιχπο�εΙξεL με θΙΧόμιχ't'ιχ που εΠΙ't'έλεσε πρώ't'ιχ με τον Μωυσ-ή, 
έ'ltεL't'ιx με τον (�LOIJ τον υιό του, κιχι τέλος με 'τους ιχποστόλους, οι 
οποΕΟL εΙχιχν λιiβει το 'AYLO Πνε,όμιχ' όλΟL ΙXU't'OE στην επoχ� τους 
εκπροσώπησιχν το πρόσωπο 't'ou Θεοό, XΙXL εΙ't'ε ΠΡOφ�'t'εUσΙXν et't'e 
κ�ρυξιxν τον lησοό ΧΡLστό. Όσο YLΙX τους ιχποστόλους, ο χιχριχκτη
ριχς της ιχποστολi)ς των 8ώ8εκιχ πρώ't'ων XΙXL μ.εγιiλων �'t'ιxv ΙXXPL
βώς νιχ μιχρ-.uροόν την ιxνιiστιxσ� του, όπως χιχριχκτηΡLσΤLΚιi φιχΙ
<JεΤΙΧL στο χωρΙο (Πράξεις των Αποστόλων, ΑΙ, 21-22), όπου ο 
Ι ΑΥ' Πέτρος, ότιχν επρόκεLΤΟ νιχ εκλεγεΙ νέος ιχπόστολος στη θέση 
του lοό8ιχ του lσΚΙΧΡLώτη, χρησLμοποΙησε 'τΙΧ MYLΙX: «8ε;; ouv των 
σuνελθόν't'ων �μΤν �ν8ρων έν 'Itιxv't'1 χρόνιΡ έ,ν ω εΙσΎjλθε κιχ1 έξ�λθε 
έφ' 1ιμ�ς δ KUPLOC; Ίησοσς, �ρξιiμεvoς �πo τοσ βιχπτΙσμιχτος 'Iωιiν
νου εώς τ�ς �μέριxς ης �VΕΛ�φθη �φ' �μων, μιiρ-.uριχ της �νιxσ'Τιi
σεως ιxuτou ΥevέσθΙΧΙ σuν �μΤν ενιχ τοότων» . Τιχ. λόγιιχ ιxυτιi ερμη
νεόουν την· μιχρτυρΕιχ 'ΠOU μvημονεόεΤΙΧL ιχπό 'τον 'ΔΥ. lωιivνη. Στο 
Ι�ιo xωρΙo ιχvιχφέρε't'ιχt XΙXL μΕιχ ιiλλη τριιiς μιχρτυριών στη γη. ΔLό't'Ι 
στο ε8ιiφLΟ 8 ιχνιχφέρεΤΙΧL ότι «τΟ Π vεσμιx κιχΙ το "1'8ωρ κιχΙ το At
μιχ, κιχΙ οΙ τρεΤς εΙς το εν ε,Ισιν» , 8ηλ. οι εuλoyΙες του Πνεόμιχτος του 
Θεοό XΙXL 'τΙΧ �όo μuσΤ�ΡLΙΧ, το βιiπτισμιx XΙXL η θεΕιχ εuΧΙΧΡLστΕιχ, 
στο σUνoλό τους ιχποτελοόν μoιxp't'upEιx επιβεβιxιωτικ� της επΕγνω
σης των ΠLστών ΥΙΙΧ την ΙΧLώνLΙΧ ζω�' YLΙX την μoιxp-.upEιx ιχυτη λέει 
(ε�ιiφ. 10) : «δ ΠLστεόων εΙς τόν υΙόν 't'ou Θεοσ lxeL την μoιxp-.upEιxv 
εν ιx\ιτιj» >. Στην ΤΡLιί�ιχ ιχυτη &ΠΙ της γης �εv εvώνΟV't'ΙΧL oμooeL�1j 
πριiyμιxτιx. ΔL6ΤL ΤΟ Πνεόμιχ, το Ί8ωρ XΙXL το ΑΕμιχ 8εv εΕνΙΧL η E�LΙX 
OIiσΕιχ/ μολονότι ιχποπλοόν την Ε8ιιχ μ.ιχρΤυρΕιχ. Στην Tριιi8ιx των 
OupιxvιAv, όμως; τιx πρόσωπot εEνιxι πρ6σωπιχ εvό.; XΙXL του ιχυτοό 
Θε6ό, .έσΤ(ι) ΚOtι rι.ν εκΠροάωποόντιχι σε "ρεις 8ιιχφορετικές εποχές 
κιχt ·�ρ�πτώσεις. ΣυμπεριχΙνουμε, λοιπόν, ότι το 86Υμιχ της Tριιi-
80ς, όσο- μπορe;Ε νιχ συνιχχθεΙ ocπεuθεEιxς ιχπό την Γριxφ�, εΕνιχι-·ου-
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σLocστικιί το ocκόλοuθο: ο Θε6ς, όντocς πιίντοτε �νocς ΚOCL ο σtUτός, 
fιτocν το πρ6σωπο πou εκπροσωπfιθYJΚ& ocπό τον Μωuσfι, το πρό
σωπο ποι) εκπροσωπfιθYJΚ& ocπό τον εvσocρκωθ�τoc TLb 'tOU, ΚOCL το 
πρόσωπο ποι) εκπροσωπfιθYJκε ocπό ,"out; ocποστόλοuς. Ότocν εκ
προσωπε(ΤOCL OCπό '"OUt; ocποστόλοuς, το ι AYLO ΠνεόμOC, μέσω τοι) 
οπο(οΙ) μLλοόσocv, ε(VOCL ο Θεός όΤOCν εκπροσωπε(ΤOCL OCπό τον ULb 
'"ou, ποι) ε(VOCL Θεός ΚOCL ιίνθρωπος, ο ULb.; ε(VOCL ο Θεός όΤOCν εκ
προσωπε(ΤOCL OCπό τον Μωuσfι ΚOCL '"OUt; OCΡΧL�ρε(ς, ο ΠOCτηρ, 8YJλ. ο 
Πocτέρocς τοι) Kup(ou μocς IYJGou ΧΡLστοu, e(VOCL ο Θεός. Από τoc πoc
ρocπOCνω μπορε( νoc auvocxOeE ο λόγος YLOC τον οπο(ον OL ονομocσΙες 
Πocτηρ, Ύ'L6ς ΚOCL 'AYLOV Πνεόμoc με την έYVOLOC ΤYJς θεότητocς 8εν 
ΧΡYJσLμΟΠΟLούνΤOCL ποτέ στYJV ΠocλOCLιί ΔLocθfικYJ' 8Lb't'L εΙVOCL πρόσω
ΠOC, 8YJλoc8fι πoc(ρvοuv το όνομOC τοuς ocπό ocuτό ποι) εκπροσωπούν. 
Αuτό 8εν θoc σuvέβOCLvε εOCν 8LocφορεΤLΚΟ( ocvθρωΠΟL 8εν ε(χσιv εκ
προσωπfισεL το πρόσωπο τοι) Θεού κuβερvώντocς fι κocτεuθύνoντocς 
un6 ΤLς 8Locτocγές '"ou. 

ΒΜποuμε έτσL πώς πέρocσε YJ εκκλYJσLocστLΚfι εξοuσLOC σιπ6 τον 
Σωτηρoc μocς στοuς ocποστόλοuς ΚOCL πώς ocuτο(, YLOC νoc ocσκfισοuv 
κocλότερoc την εξοuσ(oc τοότη, ΠΡΟLκ(σθYJΚOCV με το ι AYLO Πνεόμoc, 
το οπο(ο YLOC τον λόγον ocuτό κocλεΙΤOCL κOCποτε στYJν KOCLVfι ΔLocθfικYJ 
πocρocκλYJτος, ποι) GYjμocΙvεr. ocρωγός fι κιΧΠΟLος ποι) κocλε(ΤOCL σε βofι
eSLOC, ocν ΚOCL σuνfιθως μετocφρocζετOCL ως ΠOCΡYJγΟΡYJτης. Ας εξετOC
σοuμε τώρoc την (8LOC Τ'Υ)ν εξοuσ(oc, nOLOC fιτocν ΚOCL σε ΠΟLοuς εΠLβσtλ
λότocν. 

Ο κocρ8LvocλLος BelIarmin στ'Υ)ν ΤΡ(ΤYJ γεVLΚfι τοΙ) εΡLστLΚfι 8LOC
ΤΡLβfι ocσχολfιθYJκε με πολλιΧ ζ'Y)τfιμocτoc σχεΤLΚOC με την εκκλYJσLOC
σΤLΚfι εξοuσΙoc τοΙ) ΠOCπoc της ΡώμYJς. KOCL ocρχ(ζεL με το κocτιί πό
σον ocuτη πρέπεL νoc e(VOCL μΟVOCΡΧLΚfι, OCΡLστΟΚΡOCΤLΚfι fι 8'Υ)μοκρoc
ΤLΚfι' πρόκεLΤOCL YLOC μορφές εξοuσΙocς, ποΙ) ε(νOCL όλες τοuς κuρ(σιρχες 
ΚOCL πεLθocvocγκocσΤLκές. Ειίν τώρoc OCn08eLxOeE όΤL 8εv Πόίρocχωρfι
θ1jκε κocμLOC τέΤΟLOC πεLθOCVOCΥκocσΤLΚfι εξοuσΙoc ocπό τον Σωτfιρoc 
μocς, πocριί μόνο YJ" εξοuσΙoc νOC ΚYJρόσσετσtL το βocσΙλεLΟ τοι) ΧΡLστού, 
νoc πε(θΟVΤOCL OL ιΧvθρωΠΟL νoc uποτocχθούv σ' ocuτ6 ΚOCL 6aOL uποτιtσ
σΟVΤOCL, πιίλL, νoc 8L8ιίσκΟVΤOCL με ΠOCΡOCLvέσεLς ΚσtL με vοuθεσΙες 'fL 
πρέ'7t'εL νoc κιίμοuν, ώστε νoc y(vouv 8εκτοΙ στο βocσΙλεLΟ το\) Θεού, 
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ότιχν θιχ έρθει· ειΧν επεσ1jς ιχπ08ειχθεε ότι οι ιχπόστολοι κιχι οι ιiλλoι 
8ιιiκoνoι του ΕυΙΧΥΥελ(ου εενιχι 8ιiσκΙXλOε μιχς κιχι όχι ΙXPXYjYOL μιχς, 
κιχι οι εντολές τους 8εv εενιχι νόμοι ιχλλιΧ σωτ�ριες σuμβoυλές - τό
τε όλΥ) ιxυτ� 1j εριστικ� 8ιιxτριβ� γριΧφτηκε ιχ8εκως. 

Έχω �8Y) κιχτΙΧ8ε(ξει (στο τελεuτιx(o κεφιΧλΙΧιο) ότι το βιχσε
λειο του Χριστοό 8εv εενιχι του κόσμου τοότου· γι' ιχυτό κιχι οι 8ιιΧ
κονοε του 8εv μποροόν (εκτός ΚΙΧι ιχν εενιχι βιχσιλεες) νιχ ιχπιχιτησουν 
εξ ον6μιχτός του υπιxκo�. Διότι, ειiν ο υπέρτιχτος βιχσιλέιχς 8εv έχει 
την βιxσιλικ� του εξουσειχ στον κόσμο ιχυτό, τότε με ποιιχ εξουσειχ 
θιχ ιχπιχιτησει υπιxκo� προς τους ΙΧξιωμιχτοόχους του ; ι Οπως με ιχπέ
στειλε ο πιχτηρ μου (λέει ο Σωτηριχς μιχς) , σιχς ιχποστέλλω κιχι εγώ. 
Ο Σωτηριχς μιχς όμως aTιiλOYjxε γιιχ νιχ πεεσει τους Εβριχεους νιχ 
επιστρέψουν κιχι νιχ κΙΧλέσει τους Εθνικοός νιχ 8εχθοόν το βιχσελειο 
του Πιχτρός TOU, κιχι όχι γιιχ νιχ βιχσιλεόσει με μεγσι.λοπρέπειιχ, ως 
ΤΟΠΟΤYjΡYjτ�ς τοι> Πιχτρός τοι> - έως 'rYjII Yjμέριχ της κρεσεως. 

Τ ι � , , .ι. .... . Ψ , ο χρονικο οιιχστημιχ ιχνιχμεσιχ σTYjII ΙXIII.M\Yj Yj ΚΙΧΙ στη yεvLX1j 
ΙXνιXσΤΙXσ1j 8εν, ονομιΧζετιχι βιχσιλεειχ, ιχλλιΧ πσι.λιγγενεσειχ, 8Yjλ. προ
πιxριxσκεu� · των ιχνθρώπων γιιχ την 8εότεΡΥ) κιχι έν80ζ1) έΛΕUσ1j του 
Χριστοό κιχτιΧ 'rYjII Yjμέριχ Τ'ης κρεσεως, όπως φιχενετιχι ιχπό ΤΙΧ λόγισ. 
τοι> Σωτηριχ μιχς (Κατά Ματθαίον, ΙΘ" 28) : «υμε!ς ol «κoλoυθ�
σιχντές μοι, έν τη ΠΙΧλλιγγενεσLq. οτιχν κιxθεσrJ ό uloc; τοϊ) «νθρώ
ποι> μετιΧ 8όζYjς ιxuTou, κιχθεσεσθε κιχΙ υμε'1:ς έπΙ �ώ8εκιx θρό
νους», κιχι ιχπό τον Απόστολο Πιχόλο (Προς Εφεσίους, ΣΤ', 15) : 
«κιχΙ uπ08YjσιΧμεvοι τους πό8ιχς έν έτοιμιχσLq. τοϊ) εόιχγγελεοι> της 
εtρ�νYjς» • 

Το έργο ιχυτό συγκρενετιχι ιχπό τον Σωτηριχ μιχς με την ΙΧλιεειχ, 
8Yjλ. με την πρoσέλκυσ1j ιχνθρώπων σε υπιxκo� όχι με εξιχνιχγκιχσμό 
κιχι ποινές, ΙΧλλιΧ με Τ'ην πειθώ. Κιχι γι' ιχuτό 8εv εεπε στους ιχπο
στόλους ότι θιχ τους έκιχνε Νεμρώ8, κυνYjγοuς ιχνθρώπων, ιχλλιΧ σι.λι
ε(ς ιχνθρώπων. · Συγκρενετιχι επ(σ1jς με 'rYjII ζόμωσ1j, με TYjII σποριΧ 
ΚΙΧι με τόν πολλιχπλσι.σιιχσμό ενός σπόροι> σινιΧπεως σε όλΙΧ ιχυτci ο 
εζιΧνιχγκιχσμός ιχποκλε(ετΙΧι κιχι κιχτιΧ σuνέπειιχ στο πιxριxπ�νω μεσο-
8ιιiστημιx 8εv μ.πορεε νιχ ' uπιΧρξει Πριxγμσι.τικ� βιχσιλεειχ. Το έργο 
των 8ιιχκόνων του Χριστοό εενιχι ο εUΙΧγγελισμός, 8'ηλ 1j ιχνιχγγελειχ 
τοι> Χριστοό ΚΙΧι Yj πρoετo�μιxσειx γιιχ την 8εότεΡΥ) έλεu� του, όπως 
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ο εuσΙ:ΥγελLσμός του ΙωιΧννΥ) του Βιχπηστη �τιxν YJ προεΤΟLμιχσΕιχ 
YLΙX την πρώτη του έλεuσYj. 

Το εγκόσμLΟ λεLτοόΡYYJμιχ των 3Lιχκόνων του ΧΡLστοu σuν(
σΤΙΧΤΙΧL λΟLπόν στο νιχ κιΧνουν τους ιχνθρώπους νιχ ΠLσ't'εόοuν XΙXL νιχ 
ιχcpοσLώνονΤΙΧL στον ΧΡLστό. Η π(στη όμως 3εν έχεL κιχμ(ιχ σχέσYj XΙXL 
8εν εξιχρτιΧΤΙΧL κιχθόλου ιχπό τον εξιχνιχγκιχσμό XΙXL την επLβολ�. Βιχ
σΕζεΤΙΧL μόνο στΥ) βεβΙΧLότητιχ � στην ΠLθιχνότητιχ επLχεφYJμιΧτων 
ιχντλ'Yjμένων ιχπό τον Λόγο � ιχπό κιΧΤL, στο οπο(ο OL ιΧνθρωΠΟL �8Y) 
ΠLστεόοuν. 'Αριχ OL 3LιXXOVOL του ΧΡLστοu στον κόσμο τοότο 3εν 
έχουν XΙXμoLιX εξουσΕιχ προερχ6μενΥ) ιχπό ιχυτη τους την L3Lότητιχ νιχ 
ΤLμωροuν όΠΟLον 3εν ΠLσ't'εόεL � 3LιχφωνεΙ με όσιχ λέγουν. Δεν 8LΙX
θέτουν, λέγω, κιχμ(ιχ εξουσΕιχ ως 3LιXXOVOL του ΧΡLστοu νιχ ημωροόν 
YLΙX τους λόγους ιχυτοός. ΕιΧν όμως 3LΙΧθέτοuν κυρ(ιχρΧΥ) πολLηκ� 
εξουσ(ιχ, με βιXσYj θέσμLσYj πολLΤLΚ�, τότε έχουν πριΧγμΙΧΤL το 3L
κιχ(ωμιχ νιχ ΤLμωροόν νομ(μως ΟΠΟLιχ3�ποτε ιχντΕθεσΥ) στους νόμους 
τους. Ο Αγ. Πιxoλoς ιxνιxφερόμεvoς στον ειχυτό του XΙXL στους ιΧλ
λους ΤΟΤLνοuς κ�ρυκες Του Ευιχγγελ(ου λέγεL χιχριχκτηΡLστLΚιΧ (Προς 
Κορινθίους Β', Α', 24) : «OUl gΤL XUPLεOOμoev δμων της πίστεως, 
&λλα: σuνεργo( έσμεν της xιxpiic;; δμων». 

'Ενιχ ιfλλo επLχεΙΡYJμιχ YLΙX το ό't'L OL 3LιXXOVOL του ΧΡLσΤΟό στον 
πιχρόντιχ κόσμο 8εν έχουν 8LκιχΙωμιχ νιχ εν't'έλλΟVΤΙΧL, μπορεΙ νιχ ιχνιχ
ζYJτηθεΕ � νομLμότητιχ 'rYJc;; εξουσΙιχς, την οποΙιχ ο ΧΡLστός a.νε
γνώΡLσε σε όλους τους YJγεμόνες, τόσο του.; ΧΡLστLιχνοuι; όσο XΙXL 
τους ιχπ(στους. Ο Αγ. Πιχόλος MeL (Προς Κολασσαείς, Γ', 20) : 
«τα: τέκνιχ δπιχκοόετε το!ς YOVeUaL κιχτα: πιΧντιχ· τουτο γιΧρ έστLV 
εUιXρεστoν τίj> KUp(<f)>>· XΙXL στο e8ιXζpLO 22: «Ol 80uλΟL δπιχκοόετε 
κιχτα: πιXvτιx το!ι; κιχτα: σιΧρκιχ ΚUΡ(ΟLς, μη έν όφθΙΧλμο80uλ(ΙΧLς, ώς 
ιlνθρωπιΧρεσκΟL, ιlλλ' ΈV ιΧπλότηΤL κιχρ3(ιχς, cpοβοόμενΟL τον Θε6ν» . 
Αυτό ιχπεuθόvεΤΙΧL προς εκε(νους, των οποΕων οι xuptOL �σιxν ιΧπι
στο ι . εν ΤΟUΤΟLς κΙΧΛΟόνΤΙΧL νιχ τους υπιχκοόουν κιχτιΧ πιΧντιχ. Κιχι επιχ
νέρχετιχι στο θέμιχ της υπιxκo�ς προς στους YJyeμo6vεc;; (Προς Ρω
μαίουι;, ΙΓ', τιχ πρώτιχ 6 e8ιXcpLΙX) προτρέποντιχς: « niiaιx Φuχη έξου
σΕιχις δπερεχοόσιχις δποτιχσσέσθω. OU γιΧρ έστιν έξουσΕιχ εΕ μη Uπo 
Θεου· ιχ! 8ε O�aΙXL έξουσ(ιχι δπο του Θεοu 'rε't'ιxyμoέVΙXL εΕσ(ν. 'Ώστε 
ό ιlVΤLΤΙΧσσόΜΕVος τη έξοuσ(q; τη του Θεου 3LΙX't'ΙXήj ιlvθέστηκεν· ο! 
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�� 'νθ ι • - - λ Ι Ψ  Ο" "- " , 
οε σι. εστηκοτες εσι.υτου κρψ.σι. ΎJ OVTOΙL. L yot:ρ οφχοντες ουκ e�UL 
φόβος των &Υσι.θων ιfρyων, &λλιΧ των κσι.κων. Θέλε�ς 8ε μη φοβεΤ
σθσι.L την έξουσίσι.ν ; το &Υσι.θΟν TCO(eL, κσι.1. ΙξεLς Ι:πσι.Lvον έξ σι.δτ�ς· 
Θεου ΥιΧρ 8�ιχκoνός έστί σo� εΕς το &Υσι.θόν. ΈιΧν 8ε το. κσι.κο.ν πo�ης, 
φοβου' οδ ΥιΧρ εΕκη την μOCχσι.φοιν φορεΤ' Θεου ΥιΧρ 8�ocκoνός έστLν 
εΕς όρΥήν, ιfx8LXOC; -r<j) το. κοικο.ν πρOCσσοντι .  ΔLΟ &νOCYΚΎJ ύποτιχσσε
σθσι.L οδ μόνον 8LιX την όρΥήν, &λλιΧ κιχΙ 8LιX τ�ν συνε(8ησΜ). ΚιxL ο 
'ΛΥ. Πέτρος λέεL (Επιστολή Πέτρου ΑΙ, ΒΙ, 13, 14, 15) :  «ύποτOC-

,. , ' θ  Ι ι � ' l Κ Ι  " β λ Ν « YΎJ't'ε ουν πσι.ση σι.ν ρωΠLνΏ κτ�σεL o �ιx Τυν υρ�oν, ε:�τε ιxσ� ε�, ως 
• έχ " . ό • Ι!> , , - 1.. ' , Ν υπερ OVTL, ε�τε ΎJyεμ σ�ν, ως OL ιχυτου neILTCOILΕVOLI; ε�ς εΚO�ΚΎJ-
ULV μεν κιxκoπo�ων, ιfπoι�νoν 8ε &yoιθoπo�ων' ί5η οδτως έστ1. το. θέ
λΎJμΙX το\) Θεου». Kιx� πocλ� ο ΛΥ. Πιχύλος (Προς Τίτον, Γ, 1 ) :  
«ύΠOμίμνΎJσκε ιxuTout; &ρχιχΤς κιx�. έξoυσίιx�ς ύπoτιχσσεσθιx�, neL
θιχρχεΤν». OL ΎJyεμόνες XΙXL οι ιχρχές, που ιχνιχφέρουν ε8ώ o� ιχπόστο
λΟL Πέτρος Κoι� Π ΙΧύλος , �σσι.ν όλo� ιχπ�στo�' κιχτιχ μείζονσι. λόγο 
λΟLπόν οφεΙλουμε υπιxκo� σε όσους Χρ�στLιχνοός ο Θεός bPLae νιχ 
έχουν πOCνω μοις κυρίιxΡΧΎJ εξουσΙοι Πώς ιχλλωστε θιχ �μιxστε υπο
χρεωμ.ένo� νιχ unιxxouaouILe κocπo�oν 8LιXxOVO του XPLaTOIJ, ειχν μιχς 
8LiTΙXaae νιχ πριχξουμε οιντΙθετιχ σΤΎJν εντoλ� του βιχσLλέιχ "Τι ιχλλου 
XUpLOCPlOU εκπροσώπου ΤΎJς πoλ�ηκYις ΚΟLνότητιχς, όπου ιχνΥικουμ.ε 
κιx� ιχπό την οποΙιχ ιχνΙΧμ.ένουμε προστιχσίΙΧ ; Kιxθεστιxτιx� iTUL προ
φιχνές, ότ� ο ΧΡLστός 8εν έ8ωσε στους 8�ιxκόνoυι:; του του κόσμου 
τούτου κιχμΙιχ εξουσίΙΧ νιχ 8Lιχτocζοuν τους OCλλους, εκτός εOCν τους 
ixeL οινοιτεθεί ΚΙΧι ΎJ πολLΤ�ΚΥι εξουσίΙΧ. 

T� θοι YLveL όμως, θοι μπορούσε ν' ιχνΤLτιχξεL κιχνεΙς, ειχν κιχΠΟLος 
βοισLλέιχς, μιΙΧ σύγκλΎJτoς Υι &:λλο κυρίοιρχο πρ6σωnο μοις "ΟΙΠΟΙΥΟ
ρευσεL νοι πιστεύουμε στον XPLaTb ; Σ' ιχυτό οιποιντώ ό'η μιιχ τέτοιοι 
ιχπιχγ6ρευση 8εν θοι είχε ιχnοτέλεσμοι' 8L6TL ΎJ πίστη XOΙL ΎJ ΙΧΠLστίσι. 
8εν ιχκολουθούν ποτέ TLt; 8LOιTΙXyit; των ιχνθρώπων. Η πίστη eLVΙXL 
8ώρο του Θεού, που ο ιχνθρωπος 8εν μπορεί ούτε νΟΙ 8ώσεt ούτε XΙXL 
νιχ ιχφιχφέσεL με υπ6σχεση ιiντιxμoιβών Υι με ιχπεLλές βιxΣΙΊVων. Θιχ 
μπορούσε όμως κιχνείς νιχ ρωτησεL TL θιχ κOCνιχμε, ειχν πιχ(ρνιχμ.ε 8LΙX
τιχγΥι ιχπ6 το ν6μ�μo ΎJyεμ6νιx μοιι; νιχ πούμε 6TL 8εν nLστεUOI1ILe' θα. 
πρέπει νιχ υπιχκούσουμ.ε σε ILLΙX τέτo�ιx εντολΥι ; Η nPOΙPOPLXYι ομο
λΟΥ(ΙΧ 8εν eLVOΙL πιχριχ κιΧη εξωτεΡLκ6 XΙXL τ(ποτε πεΡLσσ6τερο ιχπό 
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μιΙΧ χεφονομΙιχ, με 'tYjν οποΙιχ 8Yjλώνοuμε την uποτιχyfJ μιχς' κιχι 
ε8ώ ο Χριστιιχνός, ποι> κριχτιΧει στΙΧθερά. μέσιχ στην κιχρ8ιά. τοι> ΤYjν 
πΙστη τοι> Χριστοό, έχει την Ι8ιιχ ελεuθερΙιx, ποι> ο προφ�ΤYjς Ελι
σΙΧLE: επέτρεψε στο Σόρο ΝιχιμιΧ.ν, Λέει πρά.γμιχη (Βασιλειών Δ', 
Ει 17) , ι " ' � -λ 'λ ι \ θ Ι , : «οι> ΠΟΙYjσει ετι ο σΟΙ> ος σοι> ο οκιχuτωμιχ ΚΙΧι uσ ιχσμιχ 
θ - , έ 'λλ' j. - Κ ι Ι \ 'λ ' Κ Ι  -

� ι 
εοις ετ ροις, ιχ 'j τ<ι> UpL,!> μον<ι>' κιx� ι ιχσετιχι UPLot; Τ<Ι> oOU-

λ<ι> σοι> έν τιί> εΕσπορεόεσθΙΧι τον κόριόν μοι> εΕς οΤκον Peμoμoav προ
σκuν�σιχι έχε! κιχΙ ΙΧίιτος έπιχνιχπιχόσετιχι έπΙ της χεφός μοι> κιχΙ 
προσκuτησω έν o�κ<ι> Ρεμμά.ν, έν τιί> προσκuνε'Lν ιχίιτον έν o�κ<ι> 
Ρεμμά.ν, κιχΙ Ιλά.σετιχι 8η Κόριος τιί> 80όλ<ι> σοι> έν τιί> Μγ<ι> τοότ<ι>)),  
Ο πρoφ�της το επι80κΙμιχσε κιχι τοι> εΙπε «8ευρο εΕς eEP�VYjν», Ε8ώ 

Ν ' ι Ψ � , Ι Ι Ο ιχιμιχν πιστε ε με την ΚΙΧρσιΙΧ 'tOU' με το νιχ προσκuνYjσει ομως 
το εL8ωλο Ρεμμά.ν ιxpv�eYjxe στην πρά.ξΥ) τον ΙΧλYjθινό Θεό, το Ιοιο 
σιχ νιχ το ε.χε κά.νει με τιχ χε.λΥ) τοu. Όμως τότε τι θιχ ιχπιχντησοuμε 
στον Σωτηριχ μιχς, ο οπο.ος λέει ότι (ιό OCρνYjσά.μενός με ένώπιον 
των OCνθρώπων ocπιχρνYjθ�σετιχι ένώπιον των OCΥΥέλων του eeOUJJ ; 
Θιχ λέγιχμc:, λοιπόν, ότι εφόσον oπoιoσ8�πoτε u�κοος, όπως ο 
Νιχιμά.ν, εLνιχι uποχρεωμέvος, γιιχ νιχ ε�νιxι σuνε�ς προς -rouc; νό
μoouc; 'tYjt; χώριχς κιχι όχι ιχπό 8ικ� τοι> οιιΧθεUYj, νιχ uπιχκοόει στο," 
xup(ιxpxo, Yj πρά.ξΥ) ΙΧUΤ� 8εν επιτελεΙτιχι ιχπό τον Ι8ιο ΙΧλλά. ιχπό τον 
xuPLιxpxo, Κιχι οεν εΙνιχι ο Ι8ιος ποι> στην περΙπτωσΥ) ιχuτη ιχρνεΙτιχι 
τον Χριστό ενώπιον των ιχνθρώπων, ΙΧλλά. ο κuβερν�ΤYjς τοι> κιχι ο 
νόμος της χώριχς 'tou. Εά.ν κιχνεΙς ΚΙΧΤYjγορ�σεL ΤYjν θεωρΙιχ ιχuτη 
ως ιχντιθεΤΥ) προς τον ΙΧλYjθινό κιχι ιχνuπόκριτο Χριστιιχνισμό, θΙΧ 
τον ρωτ�σω το εξ�ς σε περΙπτωσΥ) ποι> κά.ποιος uπ�κοος μιιχς 

� I  ' λ  ι ό ι ι β '  οποιιχσσYjποτε xrLOΤLΙXVLXYjt; πο ΙΤΙΚYjς κοιν ΤYjτιχς εινιχι ιχπο τιχ ιχ-
θη τη.; κιχρ8ιά.ς τοι> ΜωιχμεθΙΧ\lός ως προς το θρ�σκεuμιχ, τι θιχ έπρε
πε νιχ κά.μει, εά.ν ο κuρΙιχρχός -τοι> τον 8ιέτιχσσε νιχ πιxρεuρεθεΙ στη 
θε(ιχ λειτοuργΙιχ της χριστιιxνικ�ς ΕκκλYjσΙιχς κιχι μ�ιστιx επΙ ποι
νή θιχνά.τοu ; Θιχ πρέπει, κιχτά. τη γνώμη τοu, ο ΜωιχμεθΙΧ'ι6ς ιχuτ6ς 
. σόμ,φωνιχ με τη · σuνεΙoη� τοu νιχ 8εχθεΙ 'rYjν κιχτιχ8(κη τοι> σε 
θά.νιχ't'ο � νιχ uπιχκοόσεί. στην εντoλ� τoι> νόμιμοι> YjΥεμόνιχ το\) ; 
Εά.ν πει 6τι θιχ πρέπει νιχ πρoτψ�σει τον θά.νιχτο, τότε 8Ινει το οι
κιχ(ωμιχ σε όλου;- τους πολΙτει; νιχ μην uπιχκοuοuν στους Yjγεμόνες 
τους γιΙΧ νιχ oιlXτηρ�σo\)ν τη θρησκεΙιχ. τοuς, ιxληθιν� � Ψεu8�, Εά.ν 
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π�� πε� ότ� πpέπε� νιχ φιχνε( υπιίκουος, τότε επ�τpέπε� στον ειχυτό 
του ιχυτό που IXpνε(τlX� σε κιίπo�oν ωον, πριίΥμ.1χ ιχν't'εθε't'ο μ.ε 't'1X 
λόy�1X του Σωτηριχ μ.ιχς: «κιχΙ κlΧθώς θέλετε (νιχ πo�ωσ�ν Uμ.Τν οΙ 
&νθpωπo�, κlχΙ Uμ.εΤς πo�εΤτε IΧU't'οΤς δμ.ο(ως», όπως επ(σ1jς κlX� μ.ε το 
νόμ.ο της φόσ'Υ)ς (τον lXνlXμ.φ�σβ�τητo lX�ών�o νόμ.ο 't'ou Θεοό) «8 au 
μ.�σεΤς, έτέΡ<j) μ.η πo��σης». 

Τότε, όμ.ως, 't'� θιχ ποόμ.ε y�1X όλους τους μ.ιίPτupες, y�1X του.; 
οπο(ους ��lXβιίζoυμ.ε στην εκκλ'Y)σ�lXστ�κ� �στop(lX ; Ότ� 1χ8(κως θυ
σ(ιχσιχν τη ζω� τους; Γ�IX ν' ιχπιχντησουμ.ε σ' ιχυτό, θιχ πpέπε� νιχ κιί
μ.ουμ.ε μ.�1X 8��p�σ1j όσο lXφop� στιχ ΠFόσωπlχ που θlχνlχτώθ'Υ)κlχν y�1X 
τον λδγον ιχυτό : μ.εp�κoί ε(χιχν κλ'Υ)θε( νιχ Κ'Υ)ρόξουν κlX� νιχ oμ.oλoy�
σουν 8'Υ)μ.οσ(ως το βlXσ(λε�o του Xp�στoό· ιίλλo� 8εν κλ�θ'Y)κlXν κlX� 
� ζ ' Α... ' " L ' � , , Ο σεν 'Υ)τηVΙjκε ιχπ ιχυτους τ�πoτε πι>ριχ lχπο Τ'Υ) O�ΚΎj τους π�στη. � 

, , θ ' θ � " ξ ' Ι πpωτo�, ειχν ιχ\;ιχτω 'Υ)κιχν επε�σ'Y) υΠ1JP ιχν μ.ιχρτυρες Τ'Υ)ς ιχνιχστιχ-
σ1jζ του Ι'Υ)σοό Xp�στoυ εκ νεκρών, �σlXν lXλ'Y)θ�νo( μ.ιίPτupες. Δ�ότ� 
(γ�1X νιχ 8ώσουμ.ε τον πplXyμ.lXτ�κό OP�σμ.ό Τ'Υ)ς λέξ'Υ)ς) μ.ιίPΤUPlXς ε(νlX� 
ο ιχυτόπτης μ.ιίρτυ; Τ'Υ)ς IXv�a't'IXσ1jt; του IΎjσoό του Μεσσ(ιχ· KIXL ΚΙΧ
νε(ς 8εν μ.πορε( νιχ e(VIXL τέΤΟLΟΙ;, εκτόι; ιχπό όσους συνlχνlχστριίφ'Υ)κlχν 
μ.ιχζ( του στη Ύ1J κlX� τον ε(8lχν μ.ετιχ Τ'Υ)ν σι,νιXστσι,� του. Δtόη ο μ.ιίρ
τupσι,ς πρέ'ΠεL νιχ iXSL 8SL σι,υτό, το οποίο μ.lχρτυΡε(· 8ιlXφopεηκ� 'Υ) 
μ.ιχρτυρ(ιχ 't'ou 8εν εΙνlX� σι,ξLόπ�στη. KIXL Ύj πεποΙθ'Υ)σ1j όΤL 're't'OLOL 
μ.όνον ιίνθpωπo� μ.ποροόν ορθώς νσι, ονομ.σι,σθοόν μ.ιχρτυρες του XpL
στοό κσι,τσι,φlχ(νεΤIΧL ιχπό τlΧ MYLat του ΑΥ. Πέτρου (Πράξεις των 
Αποστόλων, ΑΙ, 21-22) : «8εΤ ouv των συνελθ6ντων �μ.;;ν &ν8ρων 
έν πσι,ντΙ χρόν<j) έν ω εισηλθε κlχΙ έξ�λθεν έφ' �fLocc; δ Kόp�oς '1'Υ)
σουι;, &ρξιίμ.ενος &πο τοίί βlχπ't'Ισμ.lχτοc; '1ωιχννου f:ως της �μ.έPlXς 
�ι; &νελ�φθ'Y) &φ' �μ.ων, fLιXp't'UplX της &νlXστ�σεωι; ιχίιτοίί yevkaGIXL 
auv �μ.Τν f:vlX τοότων». Ε8ώ μ.ποροόμ.ε νιχ πlXplXτηP�σόυμ.ε 6τ� ό
πo�o� ΈY�νε μ.ιίPΤUPlXς Τ'Υ)ς σtλ�θε�σι,ι; Τ'Υ); lXνιχστlXσ1jς του Xρ�στoυ, 
8'Y)λσt8� Τ'Υ)Ι; σtλ�θε�lXς ιχυτοό το)) θεμ.ελ�ώ80υ.; ιχρθρο)) της χρ�στtlΧ
ν�κ�ι; θP'Y)σκεEIX�, όη ο Ι'Υ)σοός �τlXν o Xp�στ6ς, 'ItpmL νιχ �τlXν μ.ιχ
θ'Υ)της πο)) συνlχνσι,στριίφ'Υ)κε μ.ιχζ( το)) KIXL τον ε(8ε 'ItpLV KIXL μ.ετιί 
την lXνιίστlXσ"1j, ·  συνεπώς 'ItpmL νιχ IXv�xeL στους ιίμ.εσους μ.σι,θ'Υ)τές 
-rou· ενώ όσΟL 8εν IXV�KOUV σι8uνιχτοόν νιχ μ.O'PΤUP�σoυν περισσότεριχ 
otπ6 όσιχ πλ'Y)ρoφoρ�θ'Y)κσιν σιπ6 τους πρ08ρόμ.ουι; -rouc; XIXL YLIX τον 
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λόγον ιχυτό είνoι.� μ�ΡΤUρει; τηι; μιχρτυρίΙΧι; ιΧλων. Επομένως 8εν εί
νιx� πιχριΧ 8εuτερΕUoντες μ&.ρτuρει; ή μιχρτυρει; των μιχρτυΡLών περΙ 
του Xρ�στoό. 

Όπo�oι; θελήσε� νιχ ενιχνΤLωθεί στουι; νόμουι; XΙXL σΤYjν εξουσίΙΧ 
του κριΧτουι;, προκεψ.ένου νιχ υπεριχμυνθεΙ 8�8ιxσκιxλ�ών που ο t8LOt; 
σuνήγιxγε ιχπό την �στoρίιx τηι; ζωήι; του Σωτηριχ μιχι; κιx� ιχπό 'tLt; 
πριXξε�ι; ή TLt; επ�στoλέι; των ιχποστόλων, ή πίστεψε βιχσLζόμενοι; 

θ " � , λ '  ι.... ' " στYjν ιχυ εντ�ιx κιxπo�oυ �o�ωτη, πο υ ΙXΠ"'Λε� ιχπο το νιχ γ�νε� μιχρ-
τuριxι; του Xρ�στoό ή μιXρτuριxι; των μιχρτόρων του. lπιXρχε� ένιχ 
μόνο ιΧρθρο της πίστεωι;, YLΙX το οποίο, ειΧν πεθιΧνεL κιχνείι;, ιχξΙζεL το 
όνομιχ του μιXρτuριx. Kιx� το ιΧρθρο ιχυτό etVΙXL εκεΙνο που λέεL bTL ο 
IYjaoO.; eLVΙXL ο ΧΡLστόι;, 8Yjλιχ8ή Εκείνοι;, ο οποίοι; μιχι; λότρωσε XΙXL 
θιχ έρθεL XΙXL πιXλ� YLΙX νιχ μιχι; XΙXptaeL την σωτηρίΙΧ XΙXL 'tYjV ΙΧLώνLΙΧ 
ζωή στο έν80ξο βιχσ(λεLό του. Δεν χρεLιΧζετιχ� όμωι; νιχ πεθιXνε� κιχ
νείι; YLΙX κιΧθε ιΧΠΟψΥ) που εζυΠYJρετεί 'tYjV φLλο80ζΙΙΧ ή το συμφέρον 
του κλήρου • .  KΙXL 8εν ΚΙΧθLστιΧ κιΧΠΟLον μιΧρτυριχ ο θιΧνιχτοι; του μ&.ρ
τuριx, ιχλλιχ Yj μιxρτuρΙιx ιχυτη xιx(j' ειχιιτή. ΠριΧγμιχη, η λέζΥ) 8εν ))πο-
8ηλώνε� ιXλλo τ�πoτε, πιχριΧ 't'ov &.νθρωπο που 8tveL την μιxΡΤUΡΙιx 
του, είτε 6ΙΧνιχτω6εί YLΙX το γεγονόι; ιχυτό εΙτε όΧL. -

'OΠOLOt; επ(σYjΙ; 8εν ιχνέλΙΧβε 'tYjV ιχποστολή νιχ ΚYjρόξεL το -θε
μ.ελLώ8ει; ιχυτό ιΧρ6ρο πίστεωι;, ιχλλιχ .. ο xιXVSL με 8LKYι του πρωτο
βουλ(ΙΧ, μολονόΤL μπορεί νιχ έxSL 8SL με ΤΙΧ μo�LΙX του, KΙXL- κιχτ&. σu-
, " , . , ' λ ' Χ '  'ιIEΠεLΙX νιχ SLVΙXL μιxρτuριxι;, εLτε, κιχτΙΧ πρωτον ογο, του Ρ LσΤΟυ 

είτε, κιχτιΧ 8είιτερον λόγο, των ιχποστόλων, των μ.ΙΧ6Yjτών ή "tων-8LQt-
8όχων τουι;, 8εν SCVΙXL πιΧντωι; υποχρεωμένοι; νιχ υποστεί τον θιΧνιχ
το YLΙX τον λόγον ιχυτό. Εφόσον 8εν κλήθΥ)κε YLΙX τοότον τον σκοπό, 
8εν μπορεί νιχ ΙΧΠΙΧLτηθεΙ τέΤΟLΙΧ 6υσ(ιχ ιχπ' ιχυ"tόv- οότε θιχ πρέπεL νιχ 
πιχριχπονε6εΙ,  ε&.ν x&.asL TYjV ιχντιχμΟLβή που προσ80κοόσε ιχπ6 όσου,; 
ποτέ 8εν του ιχνέθεσιχν τέτοtΙΧ ιχποστολή. 'ETaL, κιχνεΙι; 8ε" μπορεΙ 
νιχ Y(VSL μά.ρτυριχι; οότε πρώτοΙ) οότε 8ευτέρου βιχθμοό, eιXv 8εν εΙνόί.L 
εντετιχλμ.ένοι; νιχ ΚYjρόξεL την ενσ&.ρκωσYj του ΧΡLστοό' κιχνεΙς, 8Yj
λιχ8ή, εκτός ιχπ6 όσουι; έχοuν ιχποστολή νιχ πρo_σYjλυτ(σoυ" ιχπί-
στοUς. ΔL6ΤL 8εν ε(νιχε 8υνιχ-roν νιχ γινεt κιχνεΙι; μ&.ρτuριxι; · YLΙX κ&.
nOLOY, ο οποίοι; ή8Υ) ΠLστεόεL XΙXL, συνεπώι;, 8c:v χρεL&.ζέ:ΤΙΧL XΙXILL&' 
ιχπό8εLζYj' γίνετΙΧL μά.ρτυριχι;- μόνον YLΙX όσουι; ιxPV06VTΙXL ή ιχμφLβιΧλ-
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λουν � 3εν έχουν ιχκοUσεL. Ο ΧΡLστός έστεLλε τους ιχ.ποστόλους του 
XΙXt τους εβ80μ.�κoντιx μ.ΙΧθ1jτές του μ.ε εντoλ� νιχ Κ1jρuξουν- 3εν έ
στεLλε όλους τους ΠLστοUς. KΙXL τους έστεLλε σε όσους 8εν π(στεuιχ.ψ 
«ci1Cοστέλλω δμ.ίΧς», εΙπε, « &ς πρόβιχ.τιχ. έν μ.έσ� Mκων»· bXL ως 
πρ6βΙΧτιχ εν μ.έσ� προβ«των. 

Τιχ. σ1jμ.ε(ιx, τέλος, 'r1jI; ιχ.πoστoλ�ς τους, όπως ρ1jτώς κιχτιχ.γριΧ
φΟVΤΙΧL στο Ευιχ.γγέλtο, 8εν πεΡLέχουν XΙXILLιX σινιχ.φορ« σε εξουσ(ες 
τους επί του ΠΟLμ.v(ου. 

Έχουμ.ε κιχτ' σιρχήν (Κατά Ματθα{ον, Ι') το γεγονός bTL Ot 
3ώ3εκσι σιπόστολΟL ε(χιxv στοιλε( «προς τι1ι: ciπολωλότσι πρόβΙΧτσι -rou 
otxou 'Iσρσι�λ» μ.ε εντολή νιχ Κ1jρuξουv όΤL «�γyLXεY � βιχσLλε(ιχ. των 
ουριχνων». Τώριχ. το κήρυγμ.ιχ, στην σιρχtκή του σ1jμ.ιxσ(σι, e(VOCt πρ«
ξ1j που συV1jθ(ζεL νσι X«VeL 31jμ.οσ(ως ΈVιxς τελ«λ1jς, κήρυκιχς ή κ«
ΠΟLΟ'; ΙΧξLωμ.ιχτοUχος γvωστΟΠΟLώντσις Κ«ΠΟLΙΧ 8ήλωσ1j ενός βιχσL
λέιχ. Ο κ�ρυκιxς όμ.ως 8εν έχεt το 8Lκιχ(ωμ.ιχ νιχ 8tιχτ«ζεL κιxνΈVιxν. 
Κιxt OL εβ80μ.ήντιχ μ.ΙΧθ1jτές (Κατά Λουκάν, Ι', 2) ε(χιxv ιχποστσιλε( 
ως «έργιΧΤΙΧL» XΙXL bxt ως «XUPLOL το13 θεΡLσμ.ο13» μ.ε 'r1jV εντολή νιχ. 
Κ1jρuττουv (ε8ιΧφ. 9) το «�YYLXεY έφ' δμ.ίΧς -ή βιχσLλεtιχ το13 Θεο13». 
ΒιχσLλε(ιχ ε8ώ 8εν σ1jILΙX(VeL το βιχσ(λεLΟ 't'YJt; xIίPLTOI; ιχλλιί το βιχ.
σΙλεLΟ 't'YJt; 8όξ1jt;' 8LbTL εΙχιχν εντολή νιχ προεt80ΠΟLήσουν σιπεtλών
τιχς (ε8ιίφ. 11 )  ης πόλεtς εκε(νες, που 8εν θιχ τους 8εχθοόΥ, bTt 
«Σο86μ.ΟLς έν τη �μ.έρqι έκε(Υη ciνεκτότεροv �στΙΧt '?ι τη πόλεt έκεΙ
νη)). KιxL ο Σωτηριχς μ.ιχς (Κατά ΜατθαΙον, Κ', 28) MeL στους μ.ιχ
θ1jτές του, που 8tεx8txouaιxv πρωτοΚΙΧθε8ρ(ες, bTL ε(χιχ.ν κιχ.θήκον 
vιx υΠ1JρετOόν, κΙΧθώς ο "Y'tb.; του ιχνθρώπου «ουκ ijλθε 8tσιΚΟV1jθ�
VΙXL, ciλλι1ι: 8tΙXXOV�aΙXL)). rtoι. τον λόγον ιχ.υτό Ot κήρυκες 8εν bχoυν 
κυβεΡV1jΤtκή, ιxλλιi 8tΙΧΚΟVLκή εξουσ(ιχ. «M1j8t κλ1jθ�τε κιχ.θ1jΎ1JΤΙΧ())ι 
είπε ο Σωτηριχ.ς μ.ιχς (Κατά ΜατθαΙον, ΚΓ', 10), «εΙς γι1ι:ρ δμ.ων 
έστtν δ κιχθ1jγ1jτης, δ Χρtστός)). 

'Α:λλ.ο σ1jμ.εΙo της ιχ.πoστoλ�ς τους e(VΙXt νιχ «8t8«ξουv π«vτιχ. 
τιχ �θV1j)), όπως Mεt ο εuσιγγελtστης ΜΙΧτθιχ(ος (ΚΗ', 19) ή ο εuιxγ
γελtστης ΜιΧρκος (ΙΣΤ', 15) :  «ΠOΡΕUθΈVτες εες τον κόσμ.ον ι!tπιχ.ντιx 
Κ1jρUξιχ.τε το εUΙΧγγέλLΟV π«σn τη κτtσεt)). rL' ιχυτό 8L8ιxσxoιλLιx XΙXt 
κήρυγμ.οι. e(VΙXt το (8to πριΧγμ.ιχ. Δtότt, baOt εξιχγγέλλουν την έλεu
a1j κcίποtοu βιχσtλέσι, πρέπεL XΙXt νιχ κιχθtστοuν γνωστό μ.ε Tt 8tXΙXL-
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ωμιχ έρχετιχι, ειXv θέλουν νιχ 8'Yjλώσοuν οι ιiνθρωπoι υποτΙΧΥή σ' ιxu
τδν. Έτσι έκιχμε ο ΑΥ. Πιχόλο,; με του; ΕβριχΙου,; τη,; Θεσσιχ.λονΙ
K'Yj';, ότιχν «έπΙ σιiββιxτιx τρΙιχ 8ιελέγετο ιx�τo!,; &πο των Υριχφων, 
8ιιχνΟΙΥων κιχΙ πιxριxτιθέμεvo,; 6τι τον Χριστον �8ει πιχθε!ν κιχΙ ι!νιχ
στηνιχι έκ νεκρων, κιχΙ 6τι o�τδ,; έστιν δ Χριστός, 'I'Yjσοuς» [Πeά
ξεις, ΙΖ', 2-3]. Το νιχ 8ι8ιiσκει όμως κιχνεΙς, με βιΧσ'Υ) την ΠιχλιχιιΧ 
Διιχθ�κ'Yj, ότι ο I'Yjaou,; �τιxν ο Χριστός (8'Yjλιχ8� βιχσιλέιχς) κιχι ότι 
ιχνέστη εκ νεκρών, 8εν σ'Υ)μιχΙνει πως οι ιΧνθρωποι που θΙΧ το πιστέ
Ψουν εΙνιχι υποχρεωμένοι νιχ υπιχκοόουν σ' όσους το 8ι8ιiσκoυν ενιΧν
τιιχ στους νόμους κιχι σης 8ΙΙΧΤΙΧΥές των κυριιΧρχων τους· ΙΧλλιΧ ότι 
θιχ πριΧξουν πολό φρόνιμιχ ιχν ιχνΙΧμένουν την μελλoντικ� έλεuσ'Yj του 
Χριστοό με υπoμoν� κιχι πΙστη, υπιχκοόοντιχς στους τωρινοός τους 
ιΧρχοντες. 

Ένιχ ιiλλo σ'Υ)με(ο της ιxπoστoλ�ς τους εΙνιχι νιχ βιχπτΙζουν « ε[ς 
το i5voILιx -rou Πιχτρος κιχι -rou llou κιχΙ -rou <ΑγΙου Πνεόμιχτο,;». Τι 
εΙνιχι το βιΧπτισμιχ ; Bόθ�σμιx στο νερό. ΤΙ σ'Υ)μιχΙνει, όμω,;, νιχ βυθΙ
ζεις κιiπoιoν στο νερό στο όνομ.ιχ. κιΧποιου πριiyμιxτo,; ;  Η σ'Υ)μιχσΙιχ 
των λέξεων του βιχπτΙσμιχτο,; εΙνιχι 'Yj εξ�,;; όποιο,; βιχπ't'Ιζε't'ΙΧΙ, βυ
θΙζa:τιχι � νΙπτετιχι 8εΙχνει με ιχυτό το σ'Υ)μεΙο ότι κιχθΙστιχτιχι νέος 
ιΧνθρωπος κιχι πισ't'όι; υ�κooι; ,"ου Θεοό, το πρόσωπο του οποΙου 
εκπροσω�θ'Yjκε στουι; πιχ.λιχιοόι; χρόνου,;, ότιχν �τιxν βιχσιλέΙΧι; των 
Ιου8ιχΙων, ιχπ6 τον Mωυ� κιχι τουι; ιχρχιερεΙι;, κΙΧθώς επΙσ'Υ)ς κιχι 
ιχπό τον I'YjaotI Χριστό, τον ΘειΧνθρωπο 1ιό 't'ou, ο οποΙοι; μιχι; λό
'"ρωσε κιχι θιχ εκπροσωπεΙ με 't''Yjv ιχνθρώπιv'Yj φόσ'Υ) του το πρόσωπο 
του Πιχ't'ρός του στο ιχιώνιο βιχσΙλειό του μετιi την ιxνιiστιxσ'Y)· κιχι 
επΙσ'Υ)ς, ότι ιχπ08έχετιχι 't'Yjv 8ι8ιχσκιχ.λΙΙΧ των ιχποστ6λων, οι οπο(οι, 
με τη βo�θειιx του πνεόμιχτοι; του Πιχτρός κιχι του 1ιοό, ορ(στηκιχν 
08'Yjyot μιχς στο μονΙΧ8ικό κιχι ιxσφιχ.λ� 8ρόμο που φέρνει στο βιχσΙ
λειο του Θεοό. Εφόσον, λοιπόν, ιxυτ�ν την υπ6σχεσ'Υ) 8Ινουμ.ε κιxτιi 
το βιΧΠ't'ισμιχ κιχι εφόσον 8εν πρέπει νιχ ΚΙΧΤΙΧΡΎ'Υ)θεΙ 'Yj εξουσΙιχ των 
θν'Yjτών κυριιiρχων πριν 'r'Yjv 'Yjμέριχ 'r'Yjt; ΚρΙσεως (ιχu't'ό ιΧλλωστε 
ορΙζετιχι P'YjTιi ιχπό ,"ον ΑΥ. ΠΙΧόλο, Προς Κορινθlους Α', ΙΕΊ 22-
24, ότιχν λέει : «ώσπερ γιtρ έν 't'<j) 'A8aIL πιiντε,; ι!πoθν�σκoυσιν, 
οδτω κιχι έν 't'<j) XPLa't'<j) πιΧντει; ζωΟΠΟΙ'Yjθ�σον't'ιχι. "Εκιχστοι; 8& έν 
'T<j) [8Ι<ι> τιiγμιxη· ι!πιχρχη Χριστόι;, �πειτιx ol XPLσ't'Ou ΈV τη πιχ-

Digitized by 10uk1s, April 2009



ΠΙ!ΡΙ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ11ΚΗΣ ESOYΣ!AΣ 

ρoυσΙ� ιχότου· εΤτιχ το τέλος, δτιχν πιχριχ8φ την βιχσLλεΙιχν τφ Θεφ 
ΚΙΧL πιχτρΙ, δτιχν κιχτιχρr!Jση πocσιχν &ρχην κιχt πocσιχν έξουσΙιχν κιχ! 
8όνιχμΜ» , e(VΙXL φιχνερό όΤL με το βC�1rnσμιχ 8εν εγΚΙΧθL8ρόουμε ιίλ
λΤ) εξουσΙιχ, TJ οπο(ιχ θιχ ΚΙΧθόΡLζε ΤLς εξωτεΡLκές μιχς ενέργεLες στΤ) 
ζω� ιχυτη· υποσχόμιχστε, ιχπλώς, νιχ 8εχτοόμε Τ1jν 8L8ΙΧσκιχλ(ιχ των 
ιχποστόλων '(LΙX νιχ μιχς κιχτεuθόνεL στην 08ό που 081jye( στην oiLώ
VLΙX ζω�. 

Η εξουσ(ιχ της ιίφεσ1jς ΚΙΧL Τ1jς EL1j ιίφεσ1jς των ιχμιχρ'ηών, που 
ονομιίζετΙΧL κΙΧt εξουσ(ιχ του λόεLν κιχt 8εσμε!ν, e(VΙXt ΣUvmtιx της 
εξουσ(ιχς τέλεσ1jς � EL1j τέλεσ1jς του βιχπτΙσμιχτος. ΔLόΤL το βιίπτtσμιχ 
eLvιxt το μυστηΡLΟ της υποτιχrlJς όσων πρόκεLΤΙΧt νιχ γΙνουν 8εκτο( στο 
βιχσ(λεtο του Θεοό, 81jλιχ8� στην ιχtώνtΙΧ ζω�, 81jλιχ8� στην λότρω
σ1j ιχπό την ιχμιχρτ(ιχ. ΠριίγμΙΧΤL, όπως 1j ΙΧtώνtιχ ζω� χιίθ1jκε με την 
8tιΧπριχξ1j ιχμιχρ'nών ιχπό τους ιχνθρώπους, έτσt κερ8�θ1jκε πιίλt με 
την ιίφεσ1j των ιχμιχρτtών τους. Σκοπός του βιχπτΙσμιχτος e(VΙXL TJ 
ιίφεσ1j ιχμΙΧρΤtών. rt' ιχυτό κιχt ο ΑΥ. Πέτρος, ότιχν όσοt ε(χιχν προ
σ1jλυτtσθε( ιχπό το κ�ρυγμιx του κιχτιί την 1jELiPιx "C1jt; Πεντηκοστης 
τον ρώτησιχν -rt έπρεπε νιχ κιίνουν, τους σuμβoόλεuσε: (CΜεΤΙXνO�
σιχτε, ΚΙΧL βΙΧΠΤLσθ�τω εκιχστος υμων έΠL τφ όνόμΙΧΤt ' I1jσοu Xpt
στου εΙς ocφεσtν &:μιχρτtων» [Πράξεις, Β', 38]. Αφοό, λοtπόν, βΙΧ
πτΙζω σ1jELιx(vet 81jλώνω Τ1jν ιxπo80Χ� ιχνθρώπων στο βιχσΙλεtο του 
Θεοό ΚΙΧt ιxPVOUΜΙXt νιχ βιχπτΙσω σ1jELιx(vet 81jλώνω τον ιχποκλεtσμ6 
τους, σuμπεριx(νoυμε 6τt 1j εξουσ(ιχ νιχ 8TJλώνετιχt ότt κιίποtοt ιχπο
βιίλλοντιχt ιχπό το βιχσΙλεLΟ του Θεου � Υ(νοντιχ, 8εκτο( σ' ιχυ"ό 8ό
θ1jκε στους (8LOut; τους ιχποστόλους, στους ιχνΤLκιχτιχστιίτες ΚΙΧ' 8LΙX-
8όχους τους. rt' ιχυτό κιχ' ο Σωτηριχς μιχς, ότιχν τους ενεφόσ1jσε λέ
γοντιχς «λιίβετε Πνευμιχ "AYLOV», πρόσθεσε «OCν ΤLνων &φ:η"ε τ«ς 
&:μιχρτ(ιχς, &φ(εντιχ, ιχυτο!ς, lJ.v ΤLνων κριχτ:rjτε, κεκριίτηνΤΙΧL». Με τιχ 
MYLΙX ιχυτιί 8εν τους πιχρέχετιχ, εξουσ(ιχ νιχ σuγχωρoυν � bxt ιχμιχρ
τ(ες κιχτιί τρ6πον ιχπλ6 κιχ' ιχπόλυτο (όπως -rtt; σuγχωρε( � 8εν -rtt; 
σuγχωρε( ο Θεός, ο οπο(ος γνωρ(ζεt την κιχρ8Lιί του ιχνθρώπου ΚΙXt 
την εLλtκρ(νεtΙΧ της μετιίνοtιχς κιχt της μετιxστρoφ�ς του), ιχλλιί υπό 
ό ' Κ ' , , , ρους στους μετιχνοουντες. ΙXt ιχυτη TJ σuγχωΡ1jσ1j ΎJ ιxφεσ1j, σε πε-
ρ(πτωσ1j που όποtοι; την π�ρε ιχπλώς προσπΟLεΙΤΙΧL όη μετιxμελ�
θ1jκε, ιχκυρώνεΤΙΧt χωρ(ι; ιίλλ1j πριίξ1j � ιxπόφιxσ1j του σuγχωρoόν-
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τος, XΙXL δεν ΣUντεΛεΙ κιχθόλου σΤ'Υ)ν σωτ'Υ)ΡΙΙΧ σtλλ&, ιχνηθέτως, ε7tL
βοιρuνεL Τ'Υ)ν ιχμιχρτΙιχ του. ΈτσL OL ιχπόστολΟL XΙXL OL 8LιΧδΟΧΟΙ τους 
πρrnεL νιχ πιχριχκολουθοόν μόνο τιχ εξωτεΡLΚιΧ σ'Υ)μεΙιχ Τ'Υ)ς μετιΧνΟLιχς 
ότιχν ιχυτιΧ εμφιχνίζονΤΙΧL, δεν ηουν δLκιχΙωμιχ νιχ ιχρν'Υ)θοόν Τ'Υ)ν ιΧφε
σ'Υ)· ειΧν πιΧλL δεν εμφιχνLσθοuν, δεν ηουν δLκιχ(ωμιχ νιχ ΣUγχωΡOόν. 
Ο ΙδLΟς κιχνόνιχς θιχ πρέπεL νιχ Τ'Υ)Ρ'Υ)θε( XΙXL κιχτ& το βιΧπησμιχ. ΔLόΤL 
OL ιχπόστολΟL δεν εΙχιχν το δLκιχΙωμιχ νιχ ιχρν'Υ)θοόν το β&ΠΤLσμιχ σε 
ΈVΙXν πρoσljλυτo ΕβριχΙο -ή ΕθνLκό, οότε νιχ το εΠLτρέψουν στον ιχμε
τιχνό'Υ)ΤΟ. ΕπεLδ-ή, όμως, κιχνεΙς δεν εΙνΙΧL σε θέσ'Υ) νιχ δLιχκρΙνεL την 
εLλLΚΡΙ νεLΙΧ της μετ&.νΟLιχς &'λλου, πέριχ ιχπό τιχ εξωτεΡLΚ&. XΙXL ενδε
χομένως υΠΟΚΡLΤLΚ& δεΙγμιχτιχ των λόγων XΙXL των πρ&.ξεών του, 
προβ&.λλεL το ερώτημιχ ΠΟLος έχεL ΟΡLσθεΙ ΚΡLτ�ς των σ'Υ)μεΙων της 
μετιΧνΟLιχς. KιxL στο ερώτημιχ ιχυτό δΙνεL ΛUσ'Y) ο Σωτηριχς μιχς, ότιχν 
λέεL (Κατά ΜατθαΙον, ΙΗ/, 15-17) : «lιXv δέ ιΧμ.ιχρτηση εΙς σε ό &
δελφός σου, {)πιχγε κιχι �λεyξoν οιδτον μετιχξδ σο13 κιχι ιχδτο13 μόνο\/" 
έ&.ν σου &κοόση, έκέρδ'Υ)σιχς τον &δελφόν σου· έα:ν δε μη &κοόση, 
πιχριΧλιχβε μετα: σο13 �ΤL ενιχ � ΔUo, Τνιχ έπΙ στόμιχτος ΔUo μιχρ
τUρων � ΤΡLων στιχθη πOCν ρ�μιx· lα:ν δέ πιχριχκοόση ΙΧδτων, εΙ
πέ τη έκκλ'Y)σΙ�· έα:ν δέ κιχΙ της έκκλ'Υ)σΙιχς πιχριχκοόση, εστω aOL 
&σπερ ό lθνLκος κιχΙ ό τελώV7Jς». Από τιχ όσιχ εLπώθ'Υ)κιχν πιχ
ριχπ&.νω γΙνεΤΙΧL φιχνερό όΤL 'Υ) κρΙσ'Υ) σχεΤLΚιΧ με Τ'Υ)ν εLλLκρΙνεLΙΧ 
της μετιX.vΟLιχς δεν ιχν�κεL σε ΟΠΟLον8�ποτε, πιχριΧ μόνο στην Εκ
κλ'Υ)σ(ιχ, δ'Υ)λιχ8-ή στη σuν&.θΡΟLσ'Υ) των ΠLστών -ή στον εξουσLοδοτη
μένο ΙΧVΤLπρόσωπό τους. Εκτός όμως ιχπό την κρΙσ'Υ), ιχπιχριχ(τηΤ'Υ) 
εΙνΙΧL XΙXL 'Υ) έκδοσ'Υ) ιχποφ&.σεως. KιxL ιχυτό το δLκιχΙωμιχ ιχν-ήκε π&.ν
τοτε στον ιχπόστολο � σε xιXπOLOII LερέΙΧ της εκκλ'Υ)σίιχς ως προκιχ
θ-ήΜΕVo. ΚιxL YLΙX το θέμιχ ιχυτό ο Σωτηροιι; μιχς λέεL στο εδ&.φLΟ 18: 
« 6σιχ έιΧ:ν δ�σ'Y)τε έπΙ τ�ς �ι;, εστΙΧL 8εδεμ.ένΙΧ I:v 't'ij> oupιxvij>, κιχι 
6σιχ έα:ν ΛUσ'Y)τε έπΙ τηι; �ς, εστΙΧL λελυμένΙΧ bι τij> oupιxvij>>>. Αυτό 
εφιχρμόζεL ο Αγ. ΠΙΧόλος ότιχν λέεL (Πeος Κοeινθlοvς ΑΙ, ΕΙ, 3-5) : 

, , .. J... ' • 2. '  - Ι , t\l. - , .ιι. 11-«εγω ι-ν γοιρ ως α;πων τ� σωμΙΧΤL, πιχρων ο""' τ� πvευμιχ't'L, 'ΙΟ'Υ) 
xέxPLXΙX ώι; πιχρών "ον ο{)τω το13το κιχτεργιχσιΧμενον, έν τij> όνόμιxτt 
't'o13 Κυρίου �μων Ί'Υ)σο13 ΧΡLστΟ13 σuνιxχθέντων δμων κιχΙ Τ013 έμο13 
πvΕUμιxτoς συν τη 8uvιXμoεL το13 ΚυρΙου �μων Ί'Υ)σο13 ΧΡLστΟ13 πιχ
ΡΙΧδΟ13νΙΧL τον 'rOL013't'OII τij> Σιxτιxν�», δ'Υ)λ. τον ιχποβ&.λλεL ιχπό "'Υ)ν 
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Εκκλ'φΙσι, ως «νθρωπο, '1'01.) οποΙοl.) 8εv πpέπε� νσι συγχωρεθουν o� 
σιμσιρτΙες. Ο Πσιυλος ε8ώ έΚ8Ι8ε� την σιπόφσισYJ· -η συνέλεuσYJ όμως 
έπρεπε πρώτσι νσι σικoυσε� '!'-ην κσιτηγopΙσc (8�ότ� ο Αγ. Πσιύλος �τσιν 
σιπών) κσι�, όπως �τσιν επόμενο, νσι τον κσιτσι8LΚιίσε�. Στο Ι8�0 όμως 
κεφ«λσι�o (εΜφ. 1 1 ,  12) -η κpΙσYJ σε σινιίλογ-η πεpΙπτωσYJ επσιφΙετσι� 
σικόμσι π�o ρ-ητιί στη συνέλεl.)σYJ : «νσν 8ε �γpσιΨσι υμΤν μ� σl.)νσινσιμΙ
γνl.)σθσι� Μν τις ιΧ8ελφος όνομσιζόμενος τι πόρνοι; � πλεονέκτης � 
εί8ωλολιίτρ-ης � λοΙ80ρος � μέθl.)σος � &ρπσιξ, τιί> τo�oύτeι> μ-η8ε 
συνε.σθΙε�ν. τε γιίρ μo� κσιΙ το';ς έ:ξω κpΙνε�ν ; ουχι το';ς �σω υμεΤς 
κρΙνετε ;» .  Σl.)νεπώς -η σιπόφσισ-η, με την οποΙσι κιίπo�oς σιποβσιλλό
τσιν σιπ6 τ-ην Εκκλ-ησΙσι, εκ8�8ότσιν σιπό τον σιπόστολο � τον �εpέσι. 
Αλλιί το σιν εuστσιθoυσε το κocτηγορ'η't'�Ρ�Ο το έκp�νε -η Εκκλ-ησΙσι, 
8-ηλσι8� (σιφου σικόμσι βp�σκόμσιστε στην επoχ� προ '1'01.) εκχp�στ�σι
ν�σμoύ των βσισ�λέων κσι� των Κl.)p�ιίpχων των πoλ�τικών κo�νoτ�
των) -η σl.)νέΛΕUσYJ όσων Xp�σησινών 8�έμενσιν στ-ην Ι8�σι πόλ-η· στην 
Kόp�νθo λόγοl.) χ«ρ-η έκp�νε -η σl.)νέλεl.)σ-η των Xp�στ�σινών τ-ης Κο-
ρΙνθοl.). • 

Τούτ-η -η όψ-η της εξΟl.)σΙσις των κλε�8ών, χιίρ-η στ-ην οποΙσι ιίν
θpωπo� σιπoβιίλλoντσι� σιπό το βσισΙλε�o '1'01.) Θεού, oνoμ«ζετσι� σιφο
p�σμός. Kσι� -η λέξ-η σιφορΙζω στο πpωτότuπo σιπ08Ι8ετσι� με την 
έκφpσισYJ «ιΧποσυν«γωγον πo�εΤν» *, 8-ηλ. σιποβ«λλω κιίπo�oν σιπό 

την συνσιγω�, �τo� σιπό το χώρο τ-ης θεΙσις λε�ΤOl.)pγΙσις· -η λέξ-η 
σινιίγετσι� στη συν�θε�σι των ΕβρσιΙων νσι σιποβιίλλΟl.)ν σιπό τ�ς σl.)νσι
γωγές ΤΟl.)ς όσΟl.)ς θεωρουσσιν μ�σιpoόι; γ�σι την συμπεp�φopιί � τις 
80ξσισΙες ΤΟl.)ς, όπως κσι� o� λεπροΙ, σύμφωνσι με το νόμο '1'01.) Μωl.)
σέως, χωρΙζοντσιν σιπό τον λσιό '1'01.) Iσpσι�λ, μέχp�ς 6'1'01.) ο �εpέσις 
σιποφσινθεΙ ότ� εΙχσιν κσιθσιp�σθεΙ 

Η χP�σYJ κσι� το σιποτέλεσμσι '1'01.) σιφop�σμoό, στο 8�ιίστ'ημσι 
ΠΟl.) σικόμ-η 8εν στηp�ζότσιν στην πoλ�τικ� εξΟl.)σΙσι, πεp�opΙζoντσιν 
στο ό'!'� όσo� 8εν �σσιν σιφop�σΜΈVo� έπρεπε νσι σιπoφεUγOl.)ν '!'-ην σl.)ν
τpoφ�« όσων εΙχσιν σιφop�σθεΙ Δεν �τσιν σιρκετό νσι ΤΟl.)ς θεωρουν 
ε�8ωλoλιXτpει;, ΠΟl.) ποτε 8εv l.)�pξσιν Xρ�στ�σινoΙ . Δ�ότ� με ε�8ωλo
λιίτρει; μπορουσσιν νσι τρώνε κσι� νσι πΙνΟl.)ν, κιίτι ΠΟl.) 8εv ΤΟl.)ς επ�-

* Ελλ7jVΙΚιΧ (7";0 κεΙμεvo. 
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τρεπότιχ.ν νιχ. κιίνουν με τους ιχ.φΟΡLσμένοuς, όπως <pot(VΕTotL ιχ.πό τιχ. 
MYLot του Λγ. Ωιχ.όλου (Προς Κορινθlους Α', Ε', 5 , 9, 10 κλπ.), 
ότιχ.ν λέεL όΤL τους ε(χε: πιχ.λιχ.Lότεριχ. ιχ.πιχ.γορεόσεL «auVΙXVΙXIL(YVUaeotL 
πόρνΟLς». Όμως, emL�� ιχ.υτό �εν μποροόσε νιχ. YLVΕL χωρΙς νιχ. ιχ.πο
μονωθοόν εντελώς ιχ.πό τους ιίλλους, το πεΡLόΡLσε σε πόρνου.; xotL 
ιίλλου εΙ�oυς �Lεφθιχ.ρμένιχ. ιΧτομιχ. μετιχ.ξό των ιχ.�ελφών. «ToLoUToLt;; 
(έλεγε) μη σuVΙXVΙXIL(ΓVUaeotL μ1J�έ έσθΙεLν». KotL ιχ.υτό �εν e(votL τι
ποτε πεΡLσσότερο ιχ.πό ό,ΤL ε(πε ο Σωτηριχ.ς μιχ.ς (Κατά ΜατθαΙον, 
ΙΗ', 17) : ((�στω aOL &σπερ ό έθνLκος xιxt ό τελών1Jζ» . ΔLόΤL OL 
τελώνες (που σ7JILΙXLveL εκμLσθωτές XΙXL εLσπριίκτορες των φόρων 
της πολLΤLκ�ς ΚΟLνόΤ1Jτιχς) �σιxν τόσο (LLσ7JTOL XΙXL ιχπεχθεΙς στους 
Εβριχ.Ιους, ώστε YL' ιχ.υτοός τελώV1jς XΙXL ιχ.μιχρτωλός �σιχ.ν τιxυτόσ7J
μιχ. Τόσο, ώστε, ότιχν ο Σωτ�ριχ.ς μιχ.ς ιχ.πο�έχθ1Jκε 't1jV πρόσκλ1jσ7J 
του Ζιχκχιχ.Ιου, ενός τελών1j, μολονόΤL το έκιχ.νε YLot νιχ. τον ΠΡ0σ7J
λUΤLσεL, ωστόσο του το επέΡΡLψιχ.ν ως έγκλ1jμιχ.. KotL YLot τον λόγον 
ιχ.υτό, ότιχ.ν ο Σωτηριχς μιχ.ς στο εθνLκός προσέθεσε το τελών1jς, τους 
ιχ.πιχ.γόρεuσε π�γμιχ.ηκιί νιχ. τρώνε μ.ε ένιχ.ν ιχ.φΟΡLσμένο. 

Δεν εΙχιχ.ν όμως ιίλλο �Lκιχ.Ιωμιχ. νιχ. τους ιχ.πιχ.γορεόσουν την 
εισo�o στLς σuνιχ.γωγές � σε ιίλλους χώρους ΣUvriOPOLσ7Jt;; πλ1jν εκεΙ
νου του L�LΟΚτητη του χώρου, εΙτε ιχ.υτός �τιχ.ν ΧΡLστLιχ.νός εΙτε Ε
θνLκός. KotL επεL�� όλΟL OL χώΡΟL εμπΙπτουν �Lκιχ.Lωμιχ.ηκιί aT1jV 
ΚUΡLότητιχ. της πολLΤLκ�ς ΚΟLνότητιχ.ς, τόσο OL ιχ.φΟΡLσμένΟL όσο xotL 
OL ιχ.βιίΠΤLσΤΟL μποροόσιχ.ν νιχ. εLσέλθοuν σ' ιχ.υτές με εντoλ� �1jμόσLιχ.ς 
ιχ.ρχ�ς. 'ETOL ο Ωιχ.όλος εLσέβιχ.λε, TCpLV ιχ.πό τον ΠΡOσ7Jλυησμό του, 
aTLt;; συνιχ.γωγές τους στη Διχ.μιχ.σκό (Πράξεις, Θ', 2) YLot νιχ. σuλ
λιίβεL του,; ΧΡLσηιχ.vοός, ιίντρες xotL γυνιχ.Ικες, xotL νιχ. τους μετιχ.φέ
PSL �εμ.έvoυς στην Iερoυσιχ.λ�μ με εντoλ� του ΙXPXLepkιx. 

Φιχ.(vετιχ.L επομένως όΤL YLot ένιχ.ν ΧΡLστLιχ.vό που ιχ.ποστιχ.τοόσε 
σε τόπο όπου 1j πολLΤLΚ� εξουσΙιχ. κιχ.τιχ.�Ιωκε � �εν σuμπιχ.ριχ.στεκό
τιχ.ν στην Εκκλ1jσLιχ., ο ιχ.φΟΡLσμός �εν σuνεπιχ.γότιχ.ν εγκόσμLιχ. ζ1jμ(ιχ. 
οότε προξενοόσε τρόμο. Δεν σuνεπιχ.γότιχ.ν τρόμο, �Lόη ο ιχ.φΟΡL
σμένος �τιχ.ν ιίΠLστος, οότε ζ1jμ(ιχ., �Lόη kTOL επέστρεφε στους κόλ
πους της ΚΟLvωνLιχ.ς xotL στον επερχόμενο κόσμο �εν θιχ. βΡLσκότιχ.ν 
σε χεφότερ1j μοΙριχ. ιχ.πό όσους �εν ε(χιχν ποτέ ΠLστέψεL. Ο ιχ.φΟΡL
σμός λΟLπόv ιχ.πέβιχ.Lνε μιίλλον σε βιίρος 'r'Yjt;; Εκκλ'YjσΙιχ.ς, �Lόη εξω-
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θοόσε τους ιχφορισμένους νΙΧ 8ιιxπρ�ττoυν περισσότερο ιχνενόχλητιχ 
το κιχκό. 

Έτσι ο ιχφορισμός επι8ροόσε ιxπoτελεσμιxτικ� μόνο σε όσου.; 
π(στευιχν ότι ο Χριστός θιχ ερχότιχν κιχι π�λι μετ� 8όξης γιιχ νιχ 
βιχσιλεόσει κocι νιχ κρΙνει ζ6ιντocς XOCt νεκροός κιχι ότι, συνεπ6ις, θιχ 
ιχρνιότιχν την εΙσ080 στο βιχσΙλειό του σε εκεΙνους, των οπο(ων ο ι  
ιχμιχρτΙες 8εν εΙχιχν συγχωρεθεΙ, 8ηλ. σε όσου.; ε(χιχν ιχποβληθεΙ ιχπό 
την ΕκκλησΙιχ. Γι' ιχυτό κιχι ο Αγ. ΠΙΧόλος ονόμιχσε τον ιχφορισμό 
πιxρ�80ση του ιxφoρισμΈVoυ στον Σιxτιxν�. Πρ�γμιxτι, μετ� την 
κρ(ση, όλΙΧ τιχ βιχσΙλειιχ, εκτός ιχπό το βιχσΙλειο του Χριστοό, περι
λιxμβ�νoντιxι στο βιχσ(λειο του Σιxτιxν�. Αυτό το φόβο ιxντιμ.tτ6ιπι
ζιχν οι πιστοΙ στο 8ι�στημιx που πιxρέμ.εvιxν ιχφορισμ.ένοι, 8ηλιx8� 
σε μιιχ κιxτ�στιxση, όπου οι ιχμιχρτΙες τους 8εν σuγχωρoόντιxν. Κιχ
τotλιxβιx(νoυμ.ε, λοιπόν, ότι ο ιχφορισμός, την επoχ� που η χριστιιχ
νικ� θρησκεΙιχ 8εν εΙχε ιχνιχγνωρισθε( ιχπό την πoλιτικ� εξουσΙιχ, 
ε(χε σκοπό του νιχ 8ιορθ6ισει την σuμπεριφoρ� μόνο κιχι όχι ης 
εσφΙΧλμένες ιxντιλ�Ψεις. Διότι �τιxν πoιν� ιxισθητ� μόνο γιιχ όσους 
πΙστευιχν κΙΧι περΙμενιχν την επ�ν080 ΤΟι) Σωτηριχ μιχς, γιιχ vιx κρΙ
νει τον κόσμο' κιχι όσοι το πΙστεuιxν Otυτό 8εν χρει�ζoντιxν τΙποτε 
«λλο γιιχ νιχ σωθοόν πιχριί μιιχν έντιμη ζω�. 

Αφορισμός μπορεΙ νιχ επιβληθεΙ γιιχ ΙΧ8ικΙιχ, όπως 8ιocβιίζοuμε 
στο Κατά Ματθαίον, ΙΕΙ • E�ν ο ΙΧ8ελφός σου σε πρoσβ�λει, πες ΤΟι) 
το ι8ιιχιτέρως' μετιί εv6ιπιoν μιχρτόρωψ τέλο.; πες το στην Εκκλη
σΙιχ. Κιχι ειΧν 8εv σuμμoρφωθεΙ οότε μ' ιχuτό, «&:στω σοι ί:>σπερ ό 
έθνικος κιχΙ ό τελ6ινης». Αφορισμός μπορεΙ νιχ επιβληθεΙ κιχι γιιχ 
σκιxν8otλώ8η ζω�, όπως 8ιιχβ�ζοuμ.ε στην Προς Κορινθίους ΑΙ 
(Ε', 1 1 ) :  «Μν ης ιi8ελφoς όνoμιxζόμ.εvoς 11 πόρνος � πλεονέκτης � 
εΙ8ωλολιίτρης � λοΙ80ρος, � μέθυσος � &.ρπιχξ, τφ τοιοότιι> μη8ε 
σuνεσθ(ειν». Όμως γιιχ τον ιχφορισμό κιίποιου, ο οπο(ος 8ΙχετOtι 
την θεμ.ελιώ8η ιxρχ�, ότι ο lησοός εΙνιχι ο Χριστός, otλλ� 8ιιχφωνεΙ 
σε ιίλλιχ σημ.εΙιχ, τιχ οποΙιχ 8εv θΙγουν, π�ντως, την θεμελιώ8η ιχuτ� 

Ι <!ο έ ξ ι r ι ι Ι Ι ιχρχη, οεΥ ιχνιχφ ρετιχι ε ouaLOC στην ριχφη, ουτε uπιχρχεL κιχποιο 
πιxρ�8ειγμιx στους ιχποστόλους. Yπ�ρχει, εΙνιχι η ιxλ�θειιx, στον Αγ. 
Πιχόλο (Προς Τίτον, ΓΙ, 10) ένιχ κεΙμενο, που φιχΙνετιχι νιχ εκφρ�ζει 
την ιχντ(θετη ι%ποψη : «ιχΙρετικον &.νθρωπον μετα: μΙOtν κιχΙ 8εuτέριxν 
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voueeaCcxv TCCXPCXLTOU». ΔLόΤL CXLpετLκός εΙνCXL όΠΟLος, ενώ είνCXL μ,έλος 
"'rjt; Εκκλ'rjσΙcxς, �L8&:σxZL XOCTCOLCX προσωΠLΚ� ΤΟΙ) OCΠΟψ'rj, ποΙ) η 
ΕκκλησΙιχ έχεL cxπcxγΟΡευσεL. KCXL ένιχν "hOLOV CXLpεΤLκό Ο Λγ. Πιχό
λος σuμ,βοuλεuεL τον ητο XCXL τον cxπορρίψεL μ,ετOC την πρώτη XCXL 
�ευτερη VOUeea(CX. Όμ,ως ιχπορρΙπτω (στο χωρίο cxuτό) �εν σ'rjILCX(VEL 
ιχφορ(ζω τον ocνθρωπο, ΙΧλλOC ΠCXΡCXLτοuμ,CXL ιχπό τοι) νιχ τον νοuθετώ, 
τον ιxφ�νω �ΣuΧO, εγκιχτιχλεΙπω "'rjV προσπocθεLCX νιχ ΣUζητώ μ,ιχζ( 
TOU, εφόσον eTCLILiVEL σΤLς προσωΠLκές τοΙ) cxπόψεLς. Σε ένιχ OCλλo 
χωρΙο (Προς Τιμόθεον Ε', Β', 23) ο Λγ. ΠΙΧόλος πocλL λέεL : «τ ιΧς 
�έ μ,ωριΧς κιχι ιXTCCXL�clTOUt; ζ'rjτ�σεLς ΠCXΡCXLΤΟU». Βλέποuμ.ε όΤL XCXL 
σης 8όο πεΡLπτώσεLς στο πρωτότuπο χρ'rjσLμ,ΟΠΟLεΙΤΟΙL 'rj λέξη πιχ
ΡCXLΤΟU*. Όμ,ως OL cxνό'rjτες σuζ'rjτ�σεLς μ,πορούν νιχ ιxπoφεuχθoόν 
χωρίς νιχ uπocρξεL cxφΟΡLσμ,ός. KCXL πocλL στο χωρΙο (Προς Τtτον, 
Γ', 9) : «μ,ωριΧς �Θ ζ'rjτησεLς . . .  πεΡLtστcxσο», η λέξ'rj mPLtaTCXaO* 
Lσο�uνcxμ.εΙ μ,ε την λέξ'rj TCCXPCXLTOU, ποΙ) σuνcxντησcxμ,ε ΠΡΟ'rjγοuμ,ένως. 
Δεν uπocρχεL ocλλο χωρΙο όποΙ) νιχ uποσΤ'rjρΙζεΤCXL τόσο πιχριχστιχηκOC 
'rj cxντ(θεσ'rj προς τον cxφΟΡLσμ,ό των ΠLστών, OL OTCOtOL π(στεuιxν 
σης θεμ,ελLώ�εLς ιχρχές, cxΛΛoc iaT'rjVcxv πocνω Touc; ένιχ L�LCXΙτερο 

"- '  " ' θ ' β '  '''-επΟLΚΟΟΟμ,'rjμ,cx, XLVOUILSVOL Lσως ιχπο ιχγιχ 'rj XCXL Euae η ΣUVEL0'rjσ'rj. 
ΑνΤLθέτως, όσιχ χωρίΙΧ ΣUVLσTOUV την cxποφu� τέΤΟLων σuζ'rjτησεων 
γρocφτηκσιν ως μ,ocθ'rjμ,cx προς Touc; ΠΟLμ,ένες (όπως �τιxν ο ΤLμ,όθεος 
XCXL ο ητος) νιχ IL'rj �tvouv λόσ'rj σε κOCθε ILLXP� cxνΤLγνωμ,ίcx XCXL έτσL 
προχωρούν στην �'rjILLOUpyECX νέων ocρθρων πΙστεως, ποι) φορτώνοuν 
την auveE�'rjσ'rj των ιχνθρώπων μ,ε ιXXp'rjaTo βocρος � -rouc; προκιχλοόν 
νιχ 8LCXaTCOCaouv την ενότ'rjΤcx 't'rjt; Εκκλ'rjσΙcxς. Το μocθ'rjμ,cx cxuT6 OL 
(�LOL OL cxπόστολΟL το T�p'rjaoιv TCLσT&:. Λν XCXL OL cxπόστολΟL Πέτρος 
XCXL ΠΙΧόλΟζ �Lcxφωνοuσcxν σε πολλOC (Προς Γαλάτας, Β', 11) ,  εν
ΤΟUΤΟLζ �εν ιxπέβCXΛιxν ο ένιχς τον OCλλον ιχπό την ΕκκλησΙιχ. ΚιχτOC το 
8LOCστ'rjμ,ΙΧ, πOCντως, των cxποστολLκών χρόνων ocλλΟL ΠOLμ.ένες �εν 
τηροόσιχν το μ,OCθ'rjμ,cx. Όπωζ ο ΔLοτρεφ�ς (Επιστολή Ιωάννου Γ', 
9 κλπ.), Ο οποΙοι; ιχπό unepoψLcx λόγω το\) cxξLώμ,cxτόι; ΤΟΙ) Ι8Lωξε 
οιπό "'rjV ΕκκλησΙιχ cxνθρώποuς ποι) ο L8LOt; Ο Λγ. Ιωocν"'rjς θεω-

• Ελλ7jVΙΚιΧ στο κεΙμενο. 
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, Ιξ ι οι. ι ΤΙ  ι , ρουσε ιχ ιου; νιχ γ�νoυν σεκτοι .  οσο ενωρι; πα:ρεισφρυσιχν στην 
ΕκκλφΙιχ του Χριστοό 'Υ) μιχτα:ι080ξΙα: κα:ι 'Υ) φιλο80ξΙα:. 

Προκειμένου να: τεθεΙ θέμα: α:φορισμοό για: κιΧποιον, πΡέπει να: 
συντρέξουν πολλές α:να:γκα:Ιες προυποθέσεις : πρώτο, όη ε(να:ι μέ
λο.; μια:ς κοινότητα:ς, 8'Υ)λ. μια:ς νόμLμ'Y)ς συνέΛΕUσ'Y)ς, 8'Υ)λ. μια:ς χρι
στια:νικ�ς Εκκλ'Υ)σΙα:ς, 'Υ) οποΙα: έχει εξουσΙα: να: κρΙνει τους λόγους 
του α:φορισμοό. ΠριΧγμα.η, όπου 8εν υπιΧ?χει κοινότητα:, 8εv μπορεΙ 

ι ξ " οι. ' ξ '  , να: υποφ ει κα:ι ιxφo�ισμoς κα:ι, οπου σεν υπα:ρχει ε ουσια: κρισεως, 
8εν μπορεΙ νιχ υπιΧρξει κα:ι εξουσΙα: για: Τ'Υ)ν έκ80σ'Υ) α:ποφιΧσεως. 

Απ' α:υτό συνιΧγετα:ι ότι μΙα: Εκκλ'Υ)σΙα: 8εν μπορεΙ να: α:φορι
σθε( α:πό μΙα: ιΧλλ'Υ) . Διόη, εΙτε έχουν Ισο 8ικα:Ιωμα. να: α:φορΙζει 'Υ) 
μΙα: Τ'Υ)ν ιΧλλ'Υ), οπότε ο α:φορισμός 8εv εΙνα:ι ΠΕ;ιθιχρχ'l)σ'Υ) οότε πριΧ
ξ'Υ) εξουοΙα:ς, ιχλλιχ σχΙσμιχ κα:ι 8ιιΧλυσ'l) του ελέους, � 'Υ) μΙα: εξα:ρ
-rιX't'ιxL τόσο α:πό την ιΧλλ'Υ), ώσ't'ε να: μ'Υ)ν έχουν πα:ρOC μΙα: γνώμ'Υ), 0-
πόπ α:πο't'ελοuν μΙα: Εκκλ'Υ)σΙα:' κα:ι τότε το τμ�μα: που α:φορΙζετα:ι 
8εν εΙνα:ι πλέον Εκκλ'Υ)σΙα:, α:λλιΧ σκόρπια: ιΧτομα:. 

Κα:ι, επει8� 'Υ) κα:τα:8Ικ'Υ) α:φορισμοό συνεπιfγετα:ι Τ'Υ)ν σόστα:σ'l) 
να: μ'Υ) συνα:να:στpέφoντα:� Ot ιΧλλοι οότε κα:ν να: συντρώγουν με τον 
α:φopισμΈVo, ειΧν ο τελευτα:Ιος εΙνα:ι κυρΙα:ρχος 'ι)γεμόνα:.; � συνέλευ
σ'Υ), τότε 'Ι) κα:τα:8Ικ'Υ) 3εν έχει πρα.κτικές συνέπειες. Διό'tι όλοι οι 

" " "  , υπ'Υ)ΚΟΟΙ 1!:tvιxt υποχρεωμενοι α:πο το νομο της φυσ'Υ)ς να: πα:ρουσιoc-
ζον't'α:ι κοιι να: επικοινωνοόν με τον 'Υ)γεμόνα: τους, ότα:ν α:υτός το 
α:πα:ιπΙ . Κα:ι 3εν μποροόν .. ομΙμως να: τον εκ8ιώξουν α:πό το χώρο 

οι. ' , θ '  θεν '  " β 'οι.  Τ'Υ)ς ΟΙΚ'Υ)ς του επικρα:τεια:ς, υρα. 'ι) ιερο, ουτε να: γουν οι ΙσΙO� 
, " , ' οι. ' λ '  λ '  β '  α:πο Τ'Υ)ν &Πικριχτεια: του χωρις Τ'Υ)ν ιχσειιχ του' πο υ ιγοτερο, ε;-

βα:ια:, να: α:ρv'l)θοόν να: φιΧγουν μα.ζΙ του, ειΧν 'ιους κιΧμ.ει Τ'Υ)ν τιμ� 
ιχυτη. Όσο για: τους υπόλοιπους 'Υ)γεμόνες κιχι �pιX't'Y), α:φοό 8εν 
ιχποτελοόν τμήμιχ'tα: του Ι8ιου εκκλ'Υ)σιιΧσμα.τος, 3εν έχουν α:νιΧγκ'Υ) 
κα:τoc3ικιχσ't'ική� α:πόφΙΧσ'Υ)ς γιιχ να: μ'Υ) οχετΙζοντα:ι με το ιχφορισμένο 
κριfτoς. πριχγμιχτι 'Υ) Ι3ιιχ θέσμιο.,), που ενώνει πολλιΧ ιΧτομα: σε μιιχ 
κοινότητιχ, 8ιιχχωρΙζει Τ'Υ)ν μΙα: κοινότητιχ ιχπ6 Τ'Υ)ν ιfλλ'Y), έτσι ώσπ 
νιχ μ'Υ)ν χρειιΧζετιχι ο ιχφορισμός για: νιχ 3ιιχχωρισθοόν βιχσιλεΙς κιχι 
κριfτη' οότε έχει ιΧλλες συνέπειες ιχπό όσες εμπεριέχοντιχι στη φ.όσ'Υ) 
't'l)c; Ι3ιιχς Τ'Υ)ς πoλιτικ�ς, εκ'tός εOCν γΙνετιχι για: νιχ υπoκ.ν�σε.ι 't'ou; 
'Υ)γεμόνες σε πόλεμο. 
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Οότε έχεL ο ιχφΟΡLσμόι; οποLιχ3�ποτε ΣUvrneLΙX YLΙX όΠΟLον 
XPLaΤLΙXvb υπ�κoo uπιχκούεL στους νόμους του XUPL&:PXOU του, εΙτε 
ιχυτός eLVΙXL ΧΡLσηΙΧνός εΙτε ε�8ωλoλ&:ΤΡ1)ς. ΔLόη, ε&:ν ΠLστε.ύεL 
bTL ό ' I1)aOUt; e!VΙXL ό Χρ.στός, το mιεύμιx του «�Κ τοί> Θεοί> �σην» 
( Τ ' Α' ΔΙ 2) ό ' , Θ l ' , - • •  /.. . " "  lωαννου , , , τ  Τθ ({ΚΙX� Ο Η ευς εν ιχυτιι> l"",oeL XΙXL ιχυτοι; εν 
τίj> Θείj>>> (Ιωάννου ΑΙ, ΔΙ, 15) . ΌΠΟLος όμως έχεL το πνεύμιχ του 
Θεού, όΠΟLος XΙXΤOLxeL μέσιχ σ":ον Θεό XΙXL σ' όΠΟLον XΙXTOLxeL ο Θεός 
8εν πιχθιχΙvεL κιχκό ιχπό τον ιχφΟΡLσμ6 των ιχνθρώπων. rL' ιχυτό, ό
ΠΟLος ΠLστεύεL bΤL ο Ι1)σούς eLVΙXL ο Χρ,στός, eEVΙXL &:τρωτος ιχπό 
όσου; κ�ν8ύνoυς ιχπεLλούν τους ιχφΟΡLσμένοuς όΠΟLος πιχλL 8εν το 
ΠLcr:εύεL, 8εν eLVΙXL ΧΡLσΤLιχν6ι;. rL' ιχυτό ο πριχγμΙΧΤLκός XΙXL eLAL
XPLv�t; ΧΡLσ":Lιχv6ς 8εν uπόκεLΤΙΧL στον ιχφΟΡLσμό. Οότε όμως XΙXL 
όΠΟLος λέγεL bΤL eLVΙXL ΧΡLστLιχνός, έως ότου 1) UΠΟΚΡLσ(ιχ του 3LΙX
φιχνεΙ στους τρόπους του, έως ότου 31)λιx3� 1) σuμπεΡLφορ& του έρθεL 
σε ιχνΤΙθεσ1) με το νόμο του XUpL&PlOU, ο οποΙο; ρuθμΙζεL τη σuμ
πεΡLφΟΡ&:, XΙXL στον οπο(ο ο XpLaτbt; XΙXL OL ιχπόστολοΙ του έχουν 
8Lιχτ&ξεL νιχ υπιχκούουμε. ΔLόΤL 1) Εκκλ1)σΙιχ 8εν μπορεΙ νιχ xptveL 
τη σuμπεΡLφορ� πιχριχ μόνο ιχπό εξωτεΡLχlς ενέργεLες, OL οπο(ες 8εν 
μπορε( ποτέ νιχ e(VΙXL πιxριtνoμες, πιχρ& μόνον ότιχν στpέφoντιx� ενιχν
τΙον του νόμου Τ1)ς πολLηκ�ς ΚΟLνότητιχς. 

Ε&ν ιχφΟΡLσθεΙ ο πιχτέριχς, 1) μ1)τέριχ � ο ιχφέν-τ1Jς, 3εν οι.πιχγο
ρεύεΤΙΧL στιχ ΠΙΧL8L� νιχ τους σuνιχνΙΧσ'τρέφονΤΙΧL XΙXL νιχ σuντρώγO\)') 
μιχζΙ τους. rLΙXT( σωτό θιχ �μΙΧLνε YLΙX τους πεΡLσσότεροuς bΤL 8εν 
θιχ έπρεπε νιχ τρώνε κιχθόλου ιχπό έλλεLψ1J μέσων γ,ιχ 't1JV εξεύρεσ1) 
τρoφ�ς XΙXL θιχ νομφΟΠΟLούσε την ιxνυπιxκo� προς τους γονεΙς XΙXL 
τους ιχφέντες, πριχγμιχ ιχντίθετο προς Τ1)ν εντoλ� των ιχποστόλων. 

Συνοψίζοντοι.ς, 1) εξουσίοι. του οι.φΟΡLσμού 8εν μπορεί νοι. επεκ.
τοι.θεΙ πέροι. οι.πό τον σκοπό, ο οποίος πεΡLέχετοι.L στ1)ν εντoλ� του 
Σωτηροι. μιχς προς τους ιχποστόλους XΙXL τους ΠΟLμένες της Εκκλ1)
σΙοι.ς xoι.L οι.υτ6ς eEvoι.L νοι. 8LΟLΚούν blL με 8Lοι.τοι.γέ; xoι.L κοι.τοι.νοι.ΥχΙΧ
σμό, ΙΧΑλιί με Τ1)ν 8L8ιxσxΙXΛEιx XΙXL την κιxθ08�γ1)σ1) των ιχνθρώπων 
σΤ1)ν 08ό 'r1Jt; σωτηρΙιχς μέσιχ στον ερχόμενο κόσμο. Ο 8L8ιXσxιxAot; 
οποLιχσ8�ποτε εΠLστημ1)ς μπορεΙ νιχ εγχιχτιχλεΙΨεL τον φΟLτητη το\) , 
6τιχν με πεΙσμιχ πιχριχμελεΙ Τ1)ν εφιxρμoγ� των κιχνόνων του, χωρΙς 
ωστόσο νιχ μπορεΙ νιχ τον κιχτηγορ�σεL YLΙX ΙΧ8ΙΚ1)μιχ, εφόσον ποτέ 
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8εv υπήρξε 8έσμ.εuση υπα.κo�ς. Έτσι κα.ι ο 8ι8riσκα.λος του Χρι
στια.νισμοδ 8όνα.τα.ι να. εγκα.τα.λεΙΨει όσου; μα.θYjτές σuνεχΙζoυν με 
πεΙσμα. μια. μΥ) χpισηα.νικ� ζω�' 8εv μπορεt όμως να. ισχυρισθεΙ 
ότι τον α.8ικοόν, 8ιό'n 8εv εΙνα.ι υποχρεωμένοι να. τον υπα.κοόουν. 
Για. όποιον 8ι8riσκα.λο πα.ρα.πονεθεΙ, ισχόει Yj α.πιχ.νΤYjση του Θεοό 
προς τον Σα.μoυ�λ στο σχετικό χωρΙο (Βασιλειών Α', Η') : «OU σε 
έξ θε ' ''''' ' '' ' .. � 'ξ θ ' Α ' λ r , ου VYjxocaLY, α.1Ι.Λ Τι εΙ""" ε ου ;:VYjxocaL». φcυ οιπον ο α.φορισμ,ος 
χρειriζετα.ι -όπως πpιfγμα.η σuμβα.Ινει- την σuν8poμ,� 'rYjt; πολι-

, ξ , θ ' " " , 'HXYjt; ε ουσια.ς, το νιχ α.φορισ ει χριστια.νικο κριχτος Yj Yjγc:μονα..; α.πο 
ξένΥ) ιxpχ� 8εv έχει πρα.κτ.κές συνέπειες κlχι, κιχτιί. συνέπεια., 8εν 
πρέπει να. α.ντιμετωπΙζ .. τα.ι με φόβο. Η έκφρα.σΥ) fulmen excom
municationis (8Yjλ. ο κερα.υνός του α.φορισμοό) πpo�λθε α.πό μια. 
φα.ντα.σΙωση -ι;ου επισκόπου 'rYjt; ΡώμYjς (ο οποίος πρώ-ι;ος 'rYjV XPYj
σιμoπoΙYjσε) , ότι 8Yjλo �τα.ν βα.σιλεός -των βα.σιλέων, όπως οι ει8ω
λοΜτρες θεωροόσιχν τον Δία. βα.σιλέ:α. των θεών κα.ι στα. πoι�μα.τα. 
� στις πα.ρα.στιχ,σεις τους του έβα.ζα.ν στο xiPL ένα.ν κερα.υνό για. να. 
υποτriσσει κα.ι να. τιμωρεί όσους yCyocv"t"E; τολμοόσιχν να. α.ΡνYjθοUν 
την εξουσία. του . Η φα.ντα.σΙωση α.υτ� βα.σΙσθYjκε σε 8uo πΜνες: 

, , β 'λ Χ Ι ,  , ι Yj πρωΊ:Yj, οτι το ιχσι ειο του ριστου εινα.ι του κοσμcυ '!ουτου, 
xιX't'L που έρχετα.ι σε α.ντΙθεση με τα. Ι8ια. τα. λόγια. του Σωτηρα. 
μα.ς «το βα.σΙλειόν μου oux έστιν 1'013 κόσμου τοότου»' κα.ι Yj riλλYj, 
όη eLVIXL ΤΟΠΟΤYjΡYjτ�ς του ΧριστοΙΙ όχι μόνο για. τους 8ικοός του 
υΠYjκόους, α.Λλιχ. για. τους XPLo"t"LIXVou.; όλου του κόσμοu, κιχ,τι που 
8εν στYjρΙζετα.ι στην Γpα.φ�, το lxvτΙθετο μσtλιστα., όπως θα. α.π08εΙ
ξουμε στο κα.Τ�Yjλο σημεΙο. 

Ότα.ν ο Απόστολος Πα.όλος π�γε σΤΥ) ΘεσσιχλονΙκYj, όπου υ
πήρχε σuνα.γωγ� Εβρα.Ιων (Πράξεις των Αποστ6λων, ΙΖ', 2-3) ,  \ \ ' θ1 - Π ι λ ' -λθ \ , \  \ ' \  .lββ «κα.τα. το ειω ος Τ'J} α.υ 'J} ειση ε προς α.υτους κα.ι επι aQf, α.τα. 
τρ(α. 8ιεΛιγετο ιχυτο!ς &πο των γριχφων, 8ιιχνοΙγων κιχι πιχρα.τιθέμε
νος δτι τον Χριστον �&:ι πιχθε!ν κα.Ι &νιχστηνα.ι �κ νεκρων, κιχ! δτι 
οδτός έστιν ό Χριστός, 'IYjaou.; 8ν έγω κα.τιχγγέλλω υμ!ν» . Οι Γριχ
φές που α.νιχφέροντιχι ε8ώ �σιxν οι Γριχφές των Εβρα.Ιων, 8Yjλιχ8� Yj 
ΠιχλιχιιΧ Δια.θ�ΚYj. ΕκεΙνοι προς τους οποΙους �θελε νιχ ιχπ08ε(ξει 
ότι ο IYjaou.; �τιxν ο Χριστός κιχι ό't'ι ιχνΙΧστ1jθYjκ& εκ νεκρών �σιxν 
επίσης ΕβριχΙοι XOCL θεωροόσιχν �8Y) ότι ιχυτές �σιxν ο λόγος του-Θεοό. 
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Μερικοί , λοιπόν, (όπως ιχνιχφέρετιχι στο ε8. 4) πίστεψιχν, ενώ ιfλλoι 
(ε8. 5) 8εν πίστεψιχν. Ποιος όμως �τιxν ο λόγος που 8εν πΙστεψιχν 
όλοι εξίσου, εφόσον όλοι πίστεuιxν σΤ1) Γριxφ�, πιxρ� κ�πoιoι επι-
80κίμιχζιχν, ενώ �λλoι ιχπ080κίμιχζιχν 1'1)'1 ερμ1)VΕίιx που τους εξέθεσε 
ο Αγ. Πιχ6λο.; ;  Γιιχτί κΙΧθένιχς είχε τη 8ικ� του ερμ1)VΕίιx ; 1806 γιιχ
γί: ο Αγ. ΠΙΧόλος �γε σ' ιχυτοός χωρίς νόμιμ1) εντoλ� κιχι ενερ
γοόσε σιχν ιΧνθρωπος που 8εν �θελε νιχ 8ιιχτ&:ξει ΙΧλλ&: νιχ πείσει. Κιχι 
ιχυτό έπρεπε νιχ το επιτόχει � με θΙΧόμιχτιχ, όπως έκιχμε ο Mωυ�ς 
με τους 1σρΙΧ1)λίτες στην Αίγυπτο, γιιχ νιχ μπορέσουν νιχ 80uν Τ1)ν 
εξουσίΙΧ του με τιχ έργιχ του Θε06, � ΧΡ1)σιμοποιώντιχς επιχεφ�μιxτιx 
ιχπό την �81) ιxπ08εκτ� Γριxφ�, γιιχ νιχ ιχνΤΙλ1)φθοόν Τ1)ν ιxλ�θειιx τη.:; 
8ι8ιχσκιχλίιχς του μέσω το'.) λόγου του Θεοό. Όποιο.:;, όμως, πείθει 
ιχντλώντιχς τιχ επιχεφ�μιxτ&: του ocπ6 γριχπτές ιχρχές, κΙΧθιστ&: ιχυ
τ06ς, προς τους οποίους ιxπεuθ6νετιxι, κριτές τόσο Τ1)ς έννοιιχς των 
ιχρχών ιχυτών, όσο κιχι της εγκUρόΤ1)τιχς των πορισμ&των του που 
βιχσίζοντιχι σ' ιχυτές. E�ν 8εν �σιxν ιχυτοί οι ΕβριχΙοι της Θεσσιχλο
νίΚ1)ς κριτές, τότε ποιος �τιxν κριτης των όσων ισχυριζότιχν ο Αγ. 
ΠΙΧόλος, ιχντλώντΙΧζ ιχπό την Γριxφ� ; Ε&ν �τιxν ο ί8ιος ο Αγ. Πιχ6-
λος, τ6τε ποιιχ 1) ιxν�γΚ1) νιχ κιχτιχφεόγει σε ιxπoσπ�σμ!Xτιx ιχπό την 
.Γριxφ�, γιιχ νιχ ιχπ08εικνόει Τ1)ν 8ι8ιχσκΙΧλίιχ του ; Αρκ06σε νιχ πει όη 
cTaL �τιxν 8ιιxτuπωμ.ένo στην ΓΡάφ'ή, 81)λ. τους νόμους του.;, των 
οποίων ο ί8ιος �τιxν ερμ1)νεuτης στιχλμένο; ιχπ6 τον Χριστό . Έ
τσι, ερμ1)νεuτη; Τ1)ς Γριxφ�;, στην ερμ1)νεΙιχ του οποίου �τιxν υπο
χρεωμevοι νιχ σΤ1)ριχθοόν οι ΕβρΙΧίοι Τ1)ς ΘεσσΙΧλονίΚ1)ς, 8εν μπο
ροόσε νιχ είνιχι κιχνείς. KιxΘΈVιxς μποροόσε νιχ πιστέψει � νιχ μ1)ν πι
στέψει, ιχνΙΧλόγως του πόσο οι ισχυρισμοί �σιxν κιxτ� 1'1) γνώμ1) του 
σόμφωνοι � όχι προς τη σ'rjμιxσίιx των προβΙΧλλομ.ένων χωρίων. 
Κιχι, γενικώς, σε κ&θε περΙπτωσ'rj κιχι σε όλον τον κόσμο, όποιος 
προτείνει κιΧποιο τεκμ�ριo, κιxθιστιt κριτη του τεκμ1)ΡΙΟ'.) ιχυτόν, 
προς τον οποίο ιxπεuθόνει τον λόγο του. Όσο γιιχ τη σuγκεκpιμέν1) 
περΙπτωσ'rj των ΕβριχΙων, ιχυτοί �σιxν μέχρι τότε σιχφώς υποχρεω
μένοι (Δευτερονόμιον, 1Ζ') νιχ 8έχοντιχι γιιχ όλΙΧ τιχ 8όσκολΙΧ θέμιχτιχ 
Τ1)ν ιxπόφιxσ'rj των ιερέων κιχι κριτών του Iσριx�λ. Τοότο, βεβιχΙως, 
σε ό,τι ιxφoρ� όσοuς ΕβρΙΧίους 8εν εΙχιχν ΙΧΚόμη ΠΡ0σ'rjλυτισθεΙ 

Γιιχ τον ΠΡ0σ'rjλυτισμό των Εθνικών 8εν υπήρχε λόγος ιχνιχ-
Digitized by 10uk1s, April 2009



ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΠΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 1 53 

φορOCς στις ΓFιχφές, στις οποίες �εv πίσtεuιxv. Γι' ιχuτό οι ιχπόστο
λοι μοχθοόσιχv vιχ ιχvιχιρέσοuv τ1)v ειδωλολιχτρίιχ με τοv Λόγο· κι ό
τιχv το κιχτόρθωvιχv, προσπΙΧθοόσιχv vιχ -rout; πείσοuv vιχ πιστέψοuv 
στοv Χριστό χρ1)σιμoπoιώvτιxς ως μιxρτuρίιx τη ζω� κιχι τηv ιxvιX
στιx� -rou. Ώστε δεv �τιxv δuvιχτόv vιχ uπιΧρχει τότε oπoιιxδ�πoτε 
διιχφωvίΙΧ σχετικOC με το ποιος είχε τ1)v εξοuσίΙΧ vιχ ερμ1)vεόει τηv 
Γριxφ�, εφόσοv κιχvείς δεv �τιxv uποχρεωμέvος, όσο δεν πίστεuε, 
νιχ ιχκολοuθεί oπoιιxδ�πoτε ερμΥ)νε(ιχ oπoιιxσδ�πoτε Γριxφ�ς, εκτός 
ιχπό όποιιχv ερμ1)νείιχ τοι) vόμοι) τηι; χώριχς τοι) θιχ τοι) έδιvε ο XU
ρίιχρχός -rou . 

Ας εξετιχσοuμε τώριχ τοv ίδιο τοv προσ1)λuτισμό κιχι ΙΧ'; δοόμε 
τι εvείχε, ώστε vιχ γενv-ήσει ιχvOCλογ1) uποχρέωσ1J . Οι OCvθρωποι προ
σ1)λu'tίζοvτιχv ώστε νιχ πιστέψοuv όσιχ κ-ήρuττιχν οι ιχπόστολοι. Κιχ ι 
οι ιχπόστολοι σεv x�puTTιxv OCλλο πιχρOC μόvοv ότι ο 11)σοόι; -ήτιχ" ο 
Χριστός, δ1)λ. ο βιχσιλέΙΧι; ποι) επρόκειτο vιχ Tout; σώσει κιχι νιχ βΙΧ
σιλεόσει ιχιωvίωι; στοv κόσμο ποι) έμελλε νιχ έρθει· κιχι ότι, κιχτOC σu

vέπειιχ, δεν �τιxv νεκρόι; ιχλλOC ιχνιχστηθ1)κε εκ vεκρώv κιχι ιxνιxλ�
φθ1)κε στοuς οuρσιvοόι;, κιχι θιχ ερχότιχν πOCλι μιΙΧ μέριχ vιχ κρίνει τοv 
κόσμο -ο οποίος θιχ ιχvιχστιχιvότιχv εΠΙσ1Jς γιιχ vιχ κριθεί- κιχι vιχ 
ιχvτιχμεΙΨει τοv κιχθέvιχ κιxτΣC τιχ έΡΥΙΧ ΤO'J. Κιχvέvιχι; ιχπό Tou.; ιχπο
στόλοuι; δεν κ�ρuξε ότι ο ίδιος ή OCλλοι; ιχπόστολος �τιxv ο ερμ,1)vεu
τ�ι; Τ1)Ι; Γpιxφ�ι;, τοι) οποίοι) όλοι, όσοι έΥΙVΙΧV Χριστιιχνοί, έπρεπε κλ β ' 

" Δ '  " vιχ ε ιχμ, ιxvouv την ερμ1)νειιχ ωι; vομο. ιοτι 1) ερμΥ)vειιχ τωv vομ,ωv 
" β '  Ι ' β � _' , ειvιχι μεροι; Τ1)Ι; κι) εΡV1)σ1JΙ; εvo� uπιχρκτοu ιχσι"",ιοu, το οΠοιο οι 

ιχπόστολοι σεv κιχτείχιχv. Έτσι προσεόχοντιχv, κιχι έκτοτε xιxvouv 
το ίσιο όλοι οι &,λλοι ποιμένει;, «έλθέτω � βιχσιλείΙΧ σοu» κιχι προ
έτρεπιχv -rou.; προσ�λuτοuς "ιχ uπιχκοόοuv σTou.; τόtt εθνικοό.; 1)Υε
μόvει; τοuι;. Η Κιχιv-ή Διιxθ�Κ1) δεv είχε ιχκόμ,1) δ1)μ,oσιεuθεί σε σώμ,ιχ. 
ΚOCθε εUΙΧγΥελιστης ερμ,�vεuε το δικό τοι) ΕUΙΧγΥέλιο κιχι κά,θε ιχπό
στολοι; τηv δική τοι) επιστoλ�. Όσο γιιχ την ΠΙΧλΙΧιOC Διιxθ�Κ1), ο 
ίδιος ο Σωτηριχι; μιχι; είπε στοuς ΕβριχΙοuς (Κατά Ιωάννην, ΕΙ, 39) : 
«έρεuvaτε τιχι; Υριχφά,ι;, οτι υμεΤι; δοκε!τε έv ιχζιτιχΤς ζωηv ιχlώvιοv 
εχειv· κιχι έκεΤvιχί εlσιv ΙΧΙ μ,ιxpτuρoυσιxι περΙ έμοσ». Ε&.v 8εν εν
vοοόσε ότι πρέπει vιχ τις ερμ,1)vεUσοuv, δεν θιχ είχε 8ώσει εvτολ+Ι vιχ 
ιχvιχζ1)τησοuv εκεί τηv μ,ιxρτuρίιx ότι είvιχι ο Χριστός. Ή θιχ είχε 
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3ώσεL την epμoYJveLoc μόνος του -ή θoc τους εΙχε πocρocπέμψεL στην ερ
μoYJveLOC των Lερέων. 

Ότocν ocνέκυπτε κιΧποιoc 3υσκολΙoc, οι ocπόστολΟL XOCL οι πρεσβό
τεροι της ΕκκλYJσΙocς σuγκεντρώνoντocν όλοι μocζΙ XOCL ocποφιΧσιζocν τι 
έπρεπε νoc ΚYJρuξοuν κocι νoc διδιΧξουν κocι πώς θoc έπρεπε νoc ερμYJνεu
σουν τις Γρocφές στο νocό· δεν ocφocΙρεσocν όμως ocπό τον λocό το δι
κocΙωμoc νoc ης 3ιocβιχζει κocι νoc ης ερμYJνεuει μόνος του. Οι ocπόστο
λοι έστελνocν διιχφορες επιστολές XOCL ιΧλλoc κεΙμενoc προς τις Εκ
κλYJσΙες γιoc "YJv κocθ03-ήγYJσΥι τους κιΧτι που 60c -ήτocν μιχτocιο, ειχν 
δεν τους είχocν επιτρέψεL νoc ερμYJνεuοuν, δYJλ. νoc μελετοόν τη σYJ
μocσΙoc τους. Ό,τι σuνέβocινε στους ocποστολικοός χρόνους μπορεί 
νoc Lσχuσει κocι όποτε ιερείς εξουσι030τοόν κιχποιον ως ερμYJνεuτη 
κocι στην epμoYJveLoc του οφεΙλουν νoc βocσΙζοντocι. Αυτό όμως δεν εΙ-

� , " β λ " , , β VOCL ουνocτον εκτος εocν οι ocσL εις γινουν ιερεις κocι οι ιερεις ocσι-
λεΙς. 

'Ενoc ΣUΎΎΡOCμμOC μπορεί νoc 6εωΡYJ6εί κocνονLκό υπό ΔUo έν
νOLες 3LόΤL YJ λέξΥ) κocνών σYJμocίνεL κocνονισμό. KOCL ο κocνονLσμός εί
νocι OL επLτocγές, με ·ης οποίες κoc60δYJγείΤOCL XOCL κocτεu6όνεΤOCL ο ιχν-
6ρωπος σε οποLoc3-ήποτε evipyεLιX τΟυ. Τέτοιες επιτocγές, μολονόΤL 
δίνοντocι ocπό τον διXσκocλo στο μooc6YJτYι -ή ocπ6 τον ΣUμβoυλo στο φΙλο 
χωρίς 3υνocτότητoc εξocνocγκocσμοό YLOC την τηΡYJσ-ή τους, ωστόσο δεν 
πocόουν νoc είνocι κocνόνες, ocφοό ocποτελοόν κocνονLσμοUς. Ότocν όμως 
3ίνονΤOCL ocπό κιχΠΟLον, τον οποίο είνocι υποχρεωμένος νoc υπocκοόει 
, λ β " ό � ,  λ '  , ΟΠΟLος τις ocμ ocνει, τοτε OL κocν νες οεν εινocι ocπ ως κocνονισμΟL, 
ocλλιχ νόμοι. Το θέμoc μocς λοιπόν εδώ είνocι YJ εξουσίoc μετocτροπ-ής 
των Γρocφών, 3YJλo των κocνόνων TYJt; χριστιocνικ-ής πίστης, σε νό
μους. 

Το μέρος 'tYJt; Γρocφ-ής, πο\) πρώτο iYLve νόμοι;, -ήτocν OL Δέκoc 
Εντολέι;. Αυτέι; γριχφτηκocν επιχνω σε 3όο λιθLνει; πλιχκει; XOCL πocρoc
δό6YJκocν ocπό· τον ίδιο τον Θεό σ.τον Μωυσή, ο οποίοι; 'ης γνωστο
ΠΟΙYJσε στον λocό. Πριν ιχπό 'tYJv εποχ-ή ocuτyι 3εν υπ-ήρχε γρocπτός 
νόμος το\) .Θεοό, ο οποΙος, μΥ) έχοντocι; ocκόμΥ) επιλέξεL κocνένocν λocό 

, β 'λ '  � ,  οι- '  6 '  .1."1. .. ως περιουσιο ocσι ειο του, οεν ειχε οωσει στους ocν ρωπους IMV\OV 
νόμο εκτός ιχπό τόν νόμο TYJt; φόσYJς, 3YJλoc3-ή όσες έπιτocγές του φυ
σικοό Λόγου είνocι εγχocρocγμένει; στYJν κocρ3ιιΧ κιiθε ocνθΡώπου . 
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Από τ�ς δυο πλιίκες 1) πρώτη περ�ε(χε τον νόμο Τ1)ς κuρ�OtΡΧ(Otς: 
1. ότ� δεν έπρεπε vOt UΠOtκοuοuν οότε vOt τιμοόν τους θεοός �λων 
εθνών, ηοη habebis deos alienos coram me, δ1)λ. οόκ εσοντOt( σo� 
θεοL ετερo� πλην έμου, που σf)μOt�νε ότ� τους -YιTOtv OtπOtΥορεuμένο vOt 

" , β � L  β '  � , uπOtκοuοuν 1) vOt τ �μoυν ως Otσ�ΜOt KOt� κυ ερν1)Τ1) τους oπo�oνo1)-
ποτ ε ά.λλον Θεόν εκτός εκε(νου που τους μ(λ1)σε τότε μέσω του 
Μωυσέως KOt� ΚOtτόπ�ν μέσω του OtΡΧLερέως 2. «OU πo�-ήσε�ς σεOtu
τιj> ε�δωλoν, οΜε πOtντός δμο(ωμOt, οσOt έν τιj> oupOtvιj> &νω KOtL οσOt 
έν τη γη κά.τω KOtL οσOt ΈV το!ς (JδOtσ�ν υποκ&:τω Τ1)ς Υ1)ς)), ό'η δ1)λ. 
δεν θOt έπρεπε vOt επ�λέξoυν KOtΤ' ιΧρέσκε�Ot κ&:πo�oν δ�κό τους OtVT�
πρόσωπο του Θεοό οότε στον OUPOtvb οότε στ1) γ1), Otλλά. vOt UΠOtκοu
ουν στον Mωυσf) KOt� στον ΑOtρών, τους οποΙους ο Θεός εΙχε oρ(σε� 
y�Ot το OtξΙωμOt Otuτό' 3. «OU λ-ήΨε� το ονομOt ΚυρΙου του Θεο\) σου 
έπΙ μOtτOtΙ'!>)), bTL δ1)λ. δεν θOt πρέπεL vOt OtνOtφέροuν το όνομOt του 
βOtσ�λέOt τους OtπερΙσκεπτOt, οότε vOt Otμφ�σβ1)τοόν Τ1)ν εξοuσΙOt του, 
οότε Τ1)ν Otποστολ-ή των ΤΟΠΟΤ1)ρητών του, του Μωυσέως KOt� του 
ΑOtρών' 4. «μν-ήσθψL την �μέΡOtν των σόtββ&:των ocγ�σίζε�ν Otuτη», 
δηλ. bTL θOt έπρεπε κά.θε έβδομη 1)μέρOt vOt Otπέχοuν Otπό 'ttt; εργόtσ(ες 
τους KOtt VOt Τ1)ν ΧΡ1)σtμΟΠΟLοuν ytOt VOt τφοόν δημοσ(ως τον Θεό. 
Η δεότερη πλά.κOt περ �λά.μβOtνε "tOt κOtθ�κοvτοι του ενός OtVθρώποu 
προς τον ά.λλον, όπως: τΙμοι τον πOtτέρOt σου XOCL την μYjτέρOt σου' ou 

, , , ' λ 'ψ , Ψ � , , φονεuσεLς' ου μΟLΧ&'Jσεtς ου κ ε ELt;" ου εuοομOtΡΤUΡ1)σεtς κOtτοι 
το\) πλΥΙσ[ον σου μocρτuρ[οιν Ψεuδ�' xOtL, τελLκώς, οόκ έπ�θυμ�σε�ς, 
δΥΙλ. οότε VOt δLοινΟ1)θε(ς OtδLΚ(Ot σε βά.ρος σίλλου. Το ζ�τημOt τώρOt 
e(vOtL πo�oς προσέδωσε στις γΡOtπτές OtUTl.; πλά.κες την uποχρεωΤLΚ� 
tσxU νόμων. Δεν uπά.ρχεL lχμφ�βολ(Ot ότι έγLVOtν νόμo� Otπό τον (δtον 
τον Θεό. ΕπεLδ�, όμως, ο νόμος δεν uποχρεώνεt οότε Otποτελε( νό
μο ytOt ά.λλους πλΥΙν όσων τον Otνιχyvωρ(ζοuν ως πρά.ξΥΙ του κυρ�ά.ρ
χου, πως -ήτιχν δuνOtτό ο AOtb.; του ΙσΡOt-ήλ vOt έχε� υποχρέωσ'Υ) uπot
κο-ής σε όσους νόμους τους έδωσε ο Mωυσf)ς, εφόσον OtποιγορεuότOtν 
1) προσέΎΎ�(r1J του όρους KOt� 1) lχκρόOtση όσων έλεγε ο Θεός στον 
Μωuσf) ; Ορtσμένο� νόμo� -ή σιχν , ΠΡOtΥμOtΤ�Κά., νόμo� TyjC; φόσΎjζ, 
όπως ολ6κλ1)Ρ1) Yj δεότερΥΙ πλιίκOt, KOtL γ�' OtUTb- μπcροuσOtν y' Otvot
yvωΡtσθοuν ως ν6μοt του Θεοό, KOtt όχ� μόνο ytOΙ τους ΙσΡOt1)λ(τεζ, 
Otλλά. ytOt όλους τους Otνθρώποuς. llOtΡOtμένεL 6μως το ερώΤ1)μOt σχε-
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'rLKιi με ης εντολές που ιχφορούσιχν SL8LKιi στους ΙσΡΙΧYjλΙτες, όπως 
OL εντολές 'rYjt; πρώτ"l)ς πλ&κιχς. Πέριχν όμως του όΤL ιχμέσως μετιi 
'r'1jν ιxνιxκoΙνωσ'1j των νόμων ιχπό μέρους του Mωυσ1j 8εσμεύτ"l)κιχν 
νιχ τον υπιχκούουν, όπως 8"1)λώνουν τιχ λόγιιχ (Έξοδος, Κ', 19) : 
«λ&λφον συ �μτν, κιχι μ� λΙΧλεΙτω προς �μίXς ό Θεός, μ� <xπoθιiνω
μεν», 8εν υπήρχε εκτός ιχπό τον Μωυσή XΙXL, μετιi ιχπό ιχυτόν, τους 
οι.ρχιερεΙς (γιιχ τους οποΙους ο Θεός 8LΙX στόμιχτο; Μωυσέως εΙχε 
8ιιχκ"l)ρύξεL ότι θιχ �ιoικoύσιxν το εκλεκτό του βιχσΙλειο), ιiλλoς επΙ 
'r'1jI; Y"lJI; που νιχ 8ιιχθέτεL 'r'1jv εξουσΙιχ νιχ κιχτιχστησει 'r'1jv σύντομ"l) 
οι.υτη Γριχφή του ΔεΚΙΧλόγου νόμο 'r'1jI; πολΙΤLκής κοινότψιχς του 
ΙσρΙΧήλ. Όμως ο Mωυσ1jι;, ο Αιχρών κιχι οι επόμενΟL ΙΧΡΧLερεΙς ήσιχν 
κιχι πολιτικοΙ κυρΙιχρχοι. Γι' ιχυτό έκτοτε 't"l) 8υνιχτότητιχ μετιχτρο
π-ής 't"l)t; Γριχφής σε κιχνόνιχ .� νόμο εεχε μόνον ο πολιτικός κυρειχρ
χος. 

Οι νόμοι γιιχ τους πολετες -8"1)λ. όσοι νόμοι όρισε ο Θεός 
στους ιiρχoντες του lσΡΙΧ-ήλ γιιχ νιχ ρυθμΙσει τόσο 'r'1jν ιxπό8oσ'1j 8ι
XΙXLOaUV"l)t; όσο κιχι όποιες ιχποφά:σεις κιχι κρεσεις εκ8Ι8ovτιxν γιιχ τις 
8ιιχφορές μετιχξύ των ιχνθρώπ<uv- κΙΧθώς κιχι ο λεuιτικός νόμος -
81jλιχ8ή όσοι κιχνόνες όρισε ο Θεός γιιχ τιχ μυστηριιχ κιχι τις τελξ;τές 
των ιερέων κιχι των ·λεuιτών- πιχριχ8όθ"l)κιχν ιxπoκλειστικιi ιχπό 

Μ , " " β " � ' τον ωυσ'1j, ε;πομενως Ff'(tvΙXv κιχ.ι ιχυτοι νομοι με σta"l) 'r'1jν ΙοΙΙΧ υπο-
σχεσ"l) υπιxκo�ς στον Mωυσ1j . Kιxτιi πόσο οι νόμοι ιχυτοΙ ήσιχν τότε 
γριχπτοΙ ή ιΧγριχφοι κιχι ειΧν uπιχγορεύθ"l)κιχν σΤΟΥ λιχό ιχπό το στόμιχ 
του Μωυσέως μετιi τιι;σιxριiντιx "ι)μέρες που πιχρέμεινε στο όρος με 
τον Θεό, 8εν ιχνιχφέρετσιι ρ"l)τά: στο κεΙμεvo. Ήσιχν όμως όλοι τους 
θετικοΙ νόμοι ισ08ύνιχμοι προς 'r'1jV ΑγΙιχ Γριxφ�, που μετιxτρά:Π'"IJκιxν 
σε κιχνόνες ιχπό τον Μωυσή, τον πολιηκό κυρΙιχρχο. 

Ότιχν οι ΙσΡΙΧ"l)λΙτες έφθιχσιχν στους κιiμπoυς του Μωά:β, ιχπέ
νιχντι ιχπό την Ιεριχώ, κιχι �σιxν έΤΟLμοι νιχ εισβιiλoυν στη y"l) 'r"l)t; 
επιχγγελΕιχς, ο Mωυσ1jς προσέθεσε στους ΠΡΟYjγούμενοuς νόμους κιχι 
�ιιiφoρoυς ιiλλoυς, οι οποΙοι γισt τον λόγον ιχυτό oνoμιiζoντιxι Δεu
τερονόμιον, 8"1)λ. 8εύτεροι νόμοι. Kιx� εEνσtι (όπως σtνιxγριiφετσtι στο 
Δεvτεeοvόμιον, ΚΗ', 69) «οΙ λόγοι τ:ης 3Ισtθ�κ"l)ς, οδς ένετεEλσt
το Κύριος Μωυση στησιχι τοΤς υΙοΤς Ίσριx�λ έν γη Mωιiβ, πλ'�ν 
τ:ης 8ιιχθ�κ"l)ς, �ι; 8tέθετo ιχύτοΤς έν Xωρ�β)}. Διότι, ιχφού εξήY"ΙJσε 
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τους ΠΡΟYjγοόμενοuς νόμους στην α.ρχ� του β�βλ(oυ του Δευτερο
νομ[ου, προσέθεσε ιfλλoυς, o� oπo(o� α.ρχ(ζουν α.πό το 120 χεφ. XΙXL 
σuνεχΙζoυν έως το τέλος του 260υ του Ι8�oυ βLβλΙοu. Τον νόμον otu
τ6 (Δευτερονόμιον, ΚΙ', 1) 8LotτιiχθYjκotν να. τον γριfψoυν επιfνω σε 
μεγιiλες πέτρες επ�χρ�σΜΈVες με κονΙα.μα., ότα.ν 8ιιiβα.�να.ν τον Ιορ-
8ιivYj. Ο νόμος α.υτός εΙχε επΙσYjς γρα.φεΙ otπό τον Ι8�0 τον Mωυ� 
σε β�βλΙo XΙXL εΙχε πα.ρα.80θεΙ στα. χέρ�α. των �ερέων κα.� των πρεσβυ
τέρων του Iσρα.�λ (Δευτερονόμιον, ΛΑ', 9) με TYjV εντoλ� (ε8a.φ. 
26) να. τοποθεΤYjθεΙ «έκ πλα.γΙων της κ�βωτoυ τ�ς 8�α.θ�ΚYjς ΚυρΙου 
του Θεου �μων», α.φοό μέσα. σTYjV (8�α. TYjV κ�βωτό υπ�ρχα.ν μόνον 
o� 8έκα. εντολές. Αυτό; �τα.ν ο νόμος που ο Mωυ�ς (Δευτερονό
μιον, ΙΙ', 18) 8�έτα.ξε τους βa.σ�λεΙς του Iσρα.�λ να. φυλιiγoυν ένα. 
α.ντΙγρα.φό του. Kα.� εΙνα.� ο Ι8�oς νόμος, ο οποΙος, α.φοό χιfθYjκε γ�α. 
πολόν κα.ιρό, ξα.να.βρέθ'1Jκε στο να.ό την επoχ� του ΙωσΙα. που με TYjV 
εξουσ(α. του τον επέβα.λε ως νόμο του Θεου. 'Ομως τόσο ο Mωυ�ς, 
ότα.ν τον έγρα.φε, όσο κα.� ο Ιωσ(α.ς, ότα.ν τον επα.νέφερε, εΙχα.ν την 
πoλ�τ�κ� κυρ�α.ρχ(α.. Έτσ�, λo�πόν, α.πό τότε '1J 8uνα.'t"ότητα. ILeTot
τρo�ς 't'1JI; Γρα.φ�; σε κα.νόνες α.ν�κε μόνον στον πoλ�τ�κό κυρΙα.ρχο. 

Εκτός α.πό α.υτό το β�βλ(o 't"ou νόμου 8εν υπ�ρξε, α.πό 't'1JV επο
χ� του Μωυσέως έως κα.� την επoχ� μετιf την α.�χμα.λωσ(α., κa.νένot 
ιfλλo που να. ΈY�νε 8εκτό μετα.ξύ των Εβρα.(ων ως νόμος του Θεού. 
Δ�ότ� o� πρoφ�τες, εκτός α.πό λ(γους, έζ'1Jσα.ν σΤYjν επoχ� 't'1Jr,; α.�χ
μα.λωσ(α.ς, ενώ o� υπόλo�πo� έζYjσα.ν λ(γο νωρ(τερα. xot� o� προφ'1J
τε(ες τους όχ� μόνο 8εν έγ�να.ν γεν�κιf α.πο8εκτές ως νόμo�, a.λλ� Kot� 
o� Ι8�o� 8�ώΚO\iτα.ν, εν μέρε� otπό Ψεu80πρoφ�τες κa.� εν μέρε� α.πό 
όσους βα.σ�λε(ς πα.ρέσuρα.ν o� τελεuτα.(o�. Kα.� α.υτό το Ι8�0 το β�
βλΙο, που ε(χε επ�κυρωθεΙ α.πό τον Ιωσ(α. ως ο νόμ.ος του Θεού, κα.� 
μα.ζΙ του κa.� όλΥ) '1J �στoρ(α. του έργου του Θεού, ε(χε α.πωλεσθε( 
κa.τιi την α.�χμα.λωσΙα. κα.� την λε'Yjλα.σ(α. της πόλεως της Ιερουσα.
λ�μ, όπως φα.(νετα.� α.πό το χωρ(ο (Έσδρας Β', ΙΔ" 21) : «ο νόμος 
σου κιf'1Jκε. Κα.νε-(ς 8εν ΓVωρΙζε� όσα. έπρα.ξες � όσα. θα. γ(νουν». Kα.� 
πρ�ν α.πΌ την α.�χμα.λωσ(α., στο χρoν�κό 8��στημ.α. α.πό την α.πώλε�α. 
't"ou νόμου (κιfτ� που �εν otνα.φέρετα.� στη Γρα.φ�, μπορεΙ όμως με 
π�θotν6τητα. να. τοποθετηθεΙ σ't"οuς χρόνους 't"ou Poβoιfμ, ότα.ν ο βα.
σ�λέα.ς της A�γόπτoυ Σουσα.κΙμ, κα.θώς 8�α.βιiζoυμε στο Βασιλειών 
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ΓΙ, ΙΔΙ, 26, π1)ρε 'rOC λcfφυρoc του NocotI) ως την επoχ� του Ιωσίoc, 
οπότε ξocvocβρέθYjκε, 8εv υπ1)ρχε γρocπτός λόγος του Θεοό XOCL ΎJ 
'Ι> βέ ' θ  ' " "  oLOCXU pVYjσYj ocσxYj Yjxe κocτoc προσωΠΙΚΥ) κρισYj Yj κocτoc τις συμ-
βουλέι; ocvθρώπωv, που ο tvoct; � ο ιΧλλος θεωροόσε πρoφ�τες. 

Από 'rOC πocρocπocvω συμπερocίvετocι ότι όσoc βιβλίoc 'rYj.; Πocλocιocς 
Διocθ�ΚYjς υφΙστocvτocι �μερoc, 8εν �aocv xocvovLXoc οότε νόμος YLOC 
τους ΕβρocΙους, πριν την ocvocvέωσYj 'tYjt; 8Loce�XYjt; τους με τον Θεό, 
κocτoc την επιστρoφ� ocπό 'rYjV ocιχμocλωσίoc XOCL την ocποκocτocστocσYj 
της πoλιτικ�ς κοιvότητocς υπό τον 'Ea8poc. Έκτοτε όμως XOCL εφε
ξ�ς λογΙζοvτocv ωι; νόμοι; των ΕβρocΙωv XOCL με 'tYjV ι8ι6τητoc ocυτ� 
μετocφρocσθYjΚΟΙV στoc ελλYjVΙΚOC ocπό τουι; Εβ8ομ�κοvτoc πρεσβυτέ
ρουι; 'tYjt; Ιου8ocΙocι;, κocτocχωρίσθYjΚOCV στη βιβλιoθ�κY) του Πτολε
μocΙου στYjV Αλεξocv8ρειoc XOCL έytvocv ocπο8εκτoc επει8� περιέκλειocv 
τον λόγο του Θεοό. Έχοvτocς τώρoc υπόψΥ) ότι ο 'Ea8pocc; �τocv ocp
xteptoct; XOCL ότι ο ocpxteptoct; �τocv ο πολιτικόι; κυρΙocρχοι;, eLvocL φoc
νερό ότι οι Γρocφέι; έΥινα.ν νόμοι μόνο χOCρΥ) στYjV XUPLocpxYj πoλιτικ� 
εξουσίoc. 

Από 'rOC συγγρocμμocτoc των πocτέρωv, οι οποΙοι έζYjσocv την 
επoχ� που Yj χριστιocvικ� ePYjσxεLoc 8εν είχε ocχ:6μYj γίνει ocπο8εκτη 
XOCL 8εν είχε vομιμΟΠΟΙYjθεΙ ocπό τον ocυτοκριΧτορoc Κωvστocvτίvο, 
κοιτoc8εικvόετocι ότι 'rOC βιβλΙoc της KocLv�c; Διocθ�κYjΙ;, όσoc κocτέχουμε 
�μερoc, θεωροόvτocv ocπό τουι; Χριστιoc"οόι; της επoχ�ι; εxeLvYjt; 
(εκτόι; ocπό λίγουι;, που λόγω οικριβώι; το\) μικροό οιριθμοό τουι; 
ονομOCζοντοιν οιιρετικοί, ενώ οι υπόλοιποι �σoιν Yj KOΙθOλLΚ� Εκ
xλYjaLoι) υποιγορεόσειι; του ΑγΙου Πvεόμocτοι; XOCL συνεπώι; Κocvώv 
ΠΙστεωι;. Τόσο σεβocσμό XOCL εκτΙμYjσYj έτρεφocv YLOC τουι; 8t8ocσxoc
λουι; τους, ocφοό γεvικoc οι μocθYjτές ocισθocvοvτocι μεΥιίλο σεβocσμό 
YLOC τουι; πρώτουι; 8ocσκcfλουι; τουι; XOCL YLOC όλoc, όσoc τουι; έχουν 8oc
σκocλέψει. Γι' ocυτό 8εν υπιίρχει ocμφιβολΙoc πως, ότocv ο Αγ. nocQ
λοι; έΥρocφε προι; όσες ExxλYjaLec; εΙχε συστησει � ότocv κOCποιοι; ιίλ
λος ocπόστολοι; � μocθYjτης του Χριστοό έγρocφε προς όσουι; eLXocv 
εvocγκocλισθεΙ τον Χριστό, όλοι ocυτοί 8έχοvτocv τις επιστολές ως 
'rYjV ocλYjθ� χριστιocvικ� 8ι8ocσκocλίoc. TYjv επoχ� όμως εxzLvYj, επει8� 
στ'ην ocπο8οχ� 'rYjt; 8ι8ocσκocλίocι; ωθούσε όχι Yj ισχύς XOCL Yj εξουσία. 
του 8ι8ocσκιχλου, ocλλιχ Yj πίστη των ocκροοιτώv, 8εν έκα.μocv οι ί8ιοι 
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OL ιχπ6πολΟL ΤΙΧ 8LXcX τουζ γριχπτιΧ κιχνόν&ζ, ΙΧλλιΧ τιχ έκιχμε ο κιΧθε 
πρoσf)λυτoζ ιχπό μόνΟζ του. 

Το ζ�'t"Y)μιχ όμωζ 8εv eLVOΙL 'rL σιπ08εχότσιν εξ L8ίσιζ προσιφέαεωζ 
Ο ΟΠΟLοα8�ποτε ΧΡLατισινόζ ωζ νόμο � κσινόνσι (XΙXL μποροόαε π&:λL 
νσι το ιχπορρίψεL με το L8LO 8LκσιΙωμσι που το σιπ08έχθ'Ι'Jκε), ιχλλ&: 'rL 
είχε κσιτσιπ&Ι κιχνόνσιζ, έτσL ώστε 'I'J πσιριXβσισ'l) νιχ συνLστιΧ oι8LXO
πριχγίσι. 'QΤL 'I'J ΚσιLτη ΔLσιθ�κ'Ι'J θσι μποροόσε νσι eLVOΙL XOΙVOVLX� με 
την έννΟLσι σιυτ�, 8'I'Jλo ν' σιποτελεί νόμο εκεί όπου 8εv 't"Y)V εΙχε X'I'JPU
ξεL ωζ νόμο 'I'J πολLΤΙΚ� ΚΟLνότητσι, ιχντιφιΧσκεL σΤ'Ι'Jν φόσ'l) του νό
μου. ΔLόΤL νόμΟζ, όπωζ έχουμε �8'I'J κσιτσι8εΙξεL, εΙνσιL 'I'J εντoλ� 
όΠΟLου σινθρώπου � όΠΟLσιζ συνέλευσ'l)ζ έχουμε εξουσL080τησεL με 
σιπόλυΠ) εξουσΙσι τόσο YLOΙ νσι θεσπΙσεL όσουζ κσινόνεζ κσιθ08�Ύ'ι'Jσ'Ι)ζ 
των πριΧξεών μσιζ θεωρ�σoυν κσιτιΧλλ'Ι'Jλουζ, όσο XOΙL YLOΙ νσι μσιζ 'rL
μωρεΙ, 6τσιν τουζ πσιρσιβσιίνουμε με ΟΠΟL08�ποτε τρόπο. rLOΙ τον 
λόγο σιυτ6, 6τσιν ΟΠΟLοσ8�ποτε πσιρουσLιΧσεL ΟΠΟLουσ8�ποτε κιχν6-
νεζ, που 8εν έχουν ΟΡLσθεΙ σιπό τον κυρίσιρχο κυβερν�τ'Ι'J, ΤΟUΤΟL 8εν 
σιποτελοόν πσιριΧ συμβουλέζ XOΙL νουθεσΙες XL σιυτέζ, κσιλέζ � κσικέζ, 
όΠΟLΟζ ΤLζ λcXβεL μπορεί , χωρίζ νιχ 8LσιΠΡcXξεL oι8LX'I'JILOΙ, νσι σιρν'Ι'Jθεί 
νσι ΤΙζ 't"Y)p�aeL· 6τσιν μ&:λLστσι έρχοντσιL σε σιντLθεσ'Ι'J με τουζ �8'I'J κσι
θLερωμένουζ ν6μουζ, 8εν μπορεί κσινεΙζ νσι 'rLt; 'r'I'JpeL χωρίς νσι θεω
Ρ'Ι'Jθεί όΤL 8LσιΠΡcXττεL oι8LX'I'JILOΙ, όσο κσιλές XOΙL σιν ΤΙζ νομΙζεL. Εννοώ 
όΤL, σΠ)ν πεpίπτωσ'l) σιυτη, το &:τομο 8εν 8LκσιLΟUΤΙΧL νσι ΤLζ σικολου
θεΙ οότε ΠLς πρ&:ξεLς Του οότε σΤLζ συνομLλίες του, έπω XOΙL σιν 
8όνσιτσιL, χωρίζ νσι κσιτηγΟΡ'Ι'JθεΙ YL' σιυτό, νσι ΠLστεuεL στου ζ 8LΚΟUζ 
του 8L8σισκ&:λουζ ευχόμενο νσι είχε 'r'l'JV ελευθερίσι νσι εφσιρμόζεL 'rLt; 
συμβουλές τους XOΙL νιχ εΙχσιν σιυτές ytveL 8'Ι'JμοσΙως σιπ08εκτέζ ως 
νόμΟζ. ΔLόΤL 'I'J εσωτεΡLΚ� πΙσΠ) εΙνσιL σιπό 't"Y)v L8LOΙ 't"Y)ζ 't"Y) φόσ'l) 
σι6ρσιΠ) xexL, κσιτ&: auvrneLOΙ, 8εν υπόκεLτσιL σε XOΙILL&: σινθρώΠLν'Ι'J 8L
xιxL080alιx· ενώ τιχ MYLΙX XΙXL OL πρ&:ξεLζ, που σιπορρέουν ιχπ6 ιχυτην, 
εφόσον σινιχφοόν την υπιxκo� που οφεΙλουμε ως πολΙτεζ, ιχποτελοόν 
σι8ΙΚ1)μσι XOΙL ενώΠLον του Θεοό XOΙL ενώΠLον των ιχνθρώπων. Εφό
σον εξ&:λλου ο Σωτηρσις μΟΙζ σιpν�θ1)κε ότι το βσισΙλεL6 του θΙΧ eLVOΙL 
του κ6σμου τοότου XOΙL εφόσον είπε πωζ �pθε όΧL YLOΙ νιχ XPLveL σιλ
λιί YLOΙ νιχ σώσεL τον κόσμο, συμπερσιΙνουμε 6't'L 8εν μσιζ έχεL υπο
χρεώσεL νιχ υπσικοόμε σε ιίλλους νόμους σιπό εκεΙνουζ 'r'I'JI; πολLτικ�ς 
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ΚΟLvότητοις δ'r)λοιδ�, OL ΕβΡΟΙLΟL στο νόμο του Μωυσέως (τον οποΙο 
ε(πε όΤL δεν �ρθε νοι κοιτοιστρέψεL OΙλλOC νοι εκπλ'r)ρώσεL (Κατά Ματ
θαίον, ΕΙ), τοι �λλoι έθνΥ) στους νόμους των εΠLμέρους κυΡLιΧρχωv 
τους XOΙL όλΟL OL ιΧvθρωΠΟL στους νόμους Τ'r)ς φUσ'r)ς. Τόσο ο LδLος ο 
ΧΡLστός όσο XOΙL OL οιπόστολΟL υπέδεLξοιv σΤΥ) δLδοισκοιλ(οι τους Τ'r)V 
τηΡ'r)σ'r) των νόμων ως ΟΙΠΟΙΡΟΙLΤ'r)Τ'r) προϋπόθεσΥ) YLOΙ νοι μοις δεχθεΙ 
Εκε(νος την τελευτοιΙοι 'r)μέροι στο ΟΙLώVLΟ βοισLλεLό του, όπου θοι 
υπιΧρξεL προστοισΙοι XOΙL ζω� OCLώVLOC. Εφόσον, λΟLπόv, ο Σωτ�ρocς 
μοις XOCL OL οιπόστολΟL δεν �ΙP'r)aocv νέους νομους που νοι μocς δεσμεό
ου, στον κόσμο ocυτόν, ocλλιΧ μLOC νέoc δ�δocσκocλιoc που θoc μocς προ
εΤΟLμ�σεL YLOC τον μέλλοντoc κόσμο, συμπερocΙνουμε όη μέΧΡL την 
στLΥμ� που όσΟL έλocβocν ocπό τον ΘΖό Τ'r)V εξουσΙoc νoc νομοθετοόν 
επΙ Y'r)t; ocποιΙτησocν ocπό μocς υπocκo� στoc βLβλLOC της KOCLV�C; ΔLocθ�
Κ'r)ς, που ,"ePLkxOUV T'r)V πocρocπ�νω δLδocσκocλLOC, τοότoc τoc βLβλLOC δεν 
συΥκροτοόσocν υποχρεωΤLκοuς κocνόνες, δ'r)λ. νόμους, ocλλ� μόνο σΙ
Υουρες XOCL κocλές νουθεσΙες, ώστε νoc οδ'r)γ'r)θοuν OL ocμocρτωλοΙ στο 
δρόμο T'r)t; σωτηρ(ocς, xιXTL δ'r)λ. που ο κocθένocς μποροόσε νoc ocποδε
χθεΙ XOCL νoc ocρν'r)θεΙ, με δLΚ� του εuθuν'r), χωρίς νoc θεωρεΙΤOCL όη 
δLocπρ�ττεL ocδLΚ'r)μoc. 

Η ocπoστoλ� που ο Σωτ�ρocς μocς ΧΡLστός ocνέθεσε στους ocπο
στόλους XOCL μocθ'r)τές του �τocν νoc Κ'r)ρuξουν το βocσLλεLό του, όΧL 
όμως το πocρόν ocλλ� το μελλOντLκό ' XOCL νoc δLδιΧξουv όλoc τoc έθv'r), 
νoc τoc βocπτΙσουν, ώστε νoc ΠLστέψουv, νoc εLσέρχονΤOCL στoc σπ(τLOC 
όσων θoc τους δέχοντocν XOCL, όπου δεν θoc ΥΙνοντocν δεκτοΙ ,  νoc TLVιX
ζουν Τ'r)ν σκόνΥ) του τόπου ocυτοό ocπό τoc πόδLOC τους - όΧL όμως νoc 
ε.ΠLκοιλΟUVΤOCL το OUP�VLO πυρ YLOC νoc τον κocτocστρέψεL, οότε νοι τον 
εξocνocγκ�ζoυν σε υπocκo� με το ξίφος. Σ' όλoc oιυτ� δεν υπιχρχεL 
(χνος LσxUOt; πocρ� μονο πεLθώ. Ο Σωτηρocς μocς τους ocπέστεLλε 
ως πρόβocτoc μετocξό Μκων XOCL όΧL ως βocσLλείς προς τους υΠ'r)κόoυς 
τους. ΑνΤLκε(μενο T'r)t; ocπoστoλ�ς τους δεν �τocν νoc νομοθετοόν, ocλ
λιχ νoc δLδ�σκουv την υπocκo� στους υπ�ρχoντες νόμους. Συνεπώς, 
δεν μποροόσocν νoc κocτocστ�σoυν τoc yρocπτ� τους υποχρεωΤLκοuς 
κocνόνες χωρίς ΤΥ) βο�θεLOC της XUPLOCPX'r)t; '"OALτLX�C; εξουσΙocς. rL' 
ocυτό XOCL το κείμενο της KOCLV�C; ΔLocθ�Κ'r)ς οιποτελεί νόμο μόνο σT'r)V 
περ(πτωσ'r) που το ocνοιγόρευσε σε νόμο 'r) vόμLμ'r) πολLτLΚ� εξου-
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σ(ιχ: Στην πεp(Π'τ'ωσΎJ rx.Uτyι ο βιχσιλέιχς -ή ο κυρ(ιχρχος το ιχνιχΥνώ
ρισε κιχι ο (8ιος ως νόμο κιχι με τη στιίσΎJ του ιχυτη υποτιίχθ'ηκε όχι 
σε όποιον 8ι8ιίσκιχλο -ή ιχπόστολο τον πpoσΎJΛUτισε, ιχλλιί στον Θεό 
κιχι στον Τιό του Ι'ησου Χριστό εξ(σου ιίμεσιχ όσο κιχι οι ιχπόστο
λοι οι Ι8ιοι. 

Εκε(vo που φιχ(νετιχι ότι προσέ8ι8ε στην Κιχιν-ή Διιχθ�Κ'1/ .την 
ισχυ νόμων γιιχ όσους εΕχιχν ιχσπιχσθε( τη χριστιιχνικ-ή 8ι8ιχσκαλ(ιχ 
σε χρόνους κιχι τόπους 8ιωγμών εΙνιχι οι ιχποφιίσεις που ψ-ήφιζιχν 
μετιχξυ τους σ't'ις σuνό80υς τους. Αυτό 8ιιχφιχΙνετocι στο υφος του 
συμβουλ(ου των ιχποστόλων, των πρεσβυτέρων κιχι όλ'ης της Εκ
κλ'ησΙιχς, όπως 8ιιχβιίζουμε στο χωρ(ο (Πράξεις των Αποστόλων, 
ΙΕ', 28) : «�80ξε γOCρ τιί> <ΑγΙcp Πνεύμιχτι κιχΙ �μ'i:ν μ'η8εν πλέον 
έπιτιΘεσθιχι uμ'i:ν βιίρος πλ�ν των έπιίνιχγκες τούτων κ.λ.π.», όπου 
το υφος πρ08(8ει κιίποιιχ εξουσΙιχ νιχ επιβιίλλοντιχι υποχρεώσεις σε 
όσους ε(χιχν εγκολπωθεΙ το 8όγμιχ. Επιβιίλλω κιίποιιχ υποχρέω
σΎJ σε κιίποιον σΎJμιχ(νει υποχρεώνω· γι' ιχυτ6 κιχι οι πριίξεις του 
σuμβoυλ(oυ εκε(νου -ήσιχν νόμοι γιιχ τους Χριστιιχνούς της εποχ-ής. 
Δεν -ήσιχν, πιίντως, περισσότερο νόμοι ιχπ6 ό,τι οι προτροπές: με
τιχνοεΙτε· βιχΠ'τ'Ιζεσθε· τηρεΙτε τιχς εvτoλιίς πιστεύετε εις το Eu
ιχγγέλιον- έλθετε προς με· πωλ-ήσιχτε τιχ υπιίρχοντιχ υμών- 86τε 
τοις Π'τ'ωχοΙς κιχι ιχκολουθεΙτε με, που 8εv σuνιστoυν εντολές ιχλλιί 
κλ-ήσεις κιχι προσκλ-ήσεις ιχνθρώπων προς τον Χριστιιχνισμό, όπως 
εκε(ν'η του Hcrιxtιx (ΝΕ', 1 ) :  «οΙ 8ιψωντες, πορεύεσθε έφ' iJ8ωΡ, κιχΙ 
ί5σοι μη �χετε «ργύριον, βιχ8(σιχντες ,*γοριίσιχτε κιχΙ φιίγετε κιχΙ 
π(εσθε &νεu ιχpΓup(oυ κιχΙ τιμΎjς ο!νον κιχΙ στέιχρ» . Διότι κιχτ' ιχρ
χ-ήν 'η εξουσΙιχ των ιχποστόλων 8εv -ήτιχν ιίλλ'η ιχπό εκεΙν'η του Σω
τηριχ μιχς, κιχι τους 8όθ'ηκε γιιχ νιχ κιχλουν τους ιχνθρώπους νιχ ιχσπιχ
σθούν το βιχσΙλειο του Θεού, που κιχι οι Ι8ιοι 8έχοντιχν ως βιχσΙλειο 
όχι του πιχρόντος ιχλλιί του μέλλοντος. Όσοι 8εν έχουν βιχσΙλειο 8εv 
μπορούν νιχ κιίνουν νόμους. Κιχτιί 8εύτερο λόγο, ειίν o� πριίξειι; 
των συμβουλ(ων -ήσιχν νόμοι, 8εv θιχ μπορούσιχν νιχ τους πιχριχβούν 
χωρ(ς νιχ ιχμιχρτησουν. Δεν 8ιιχβιίζουμε όμως πoυθεvιί ότι όσοι 8εv 
8έχοντιχν την 8ι8ιχσκιχλΙιχ του Χριστού 8ιέπριχττιχν γιιχ τον λόγον 
ιχυτόν ιχμιίρτημιχ, πιχριί μόνο ότι πέθιχινιχν με τις ιχμιχρτ(ει; τουι;, 
ότι 8'ηλ. οι ιχμιχρτ(ει; τους ενιχντ(ον των νόμων, στουι; οπο(ους όφει-
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λΙΧV vιχ υπιχκοόουv, 8εv ε(χιχv συγχωρεθεΙ KΙXL OL v6μΟL ιχυτο( �σιxv 
OL v6μΟL Τ1)ς ιpQa1JC;; XΙXL OL v6μΟL του κρcίΤOυς, στο οπο(ο κcίθε XPL
σΤLιχv6ς είχε 81)λώσεL υπoτιx� βcίσεL συμφώvου. rL' ιχυτ6 XΙXL OL 
υποχρεώσεLς, που OL ιχπ6στολΟL μποροόσιχv vιχ εΠLβαιουv στους 
ΠΡΟa1JλυΤLσμέvους, 8εv �σιxv v6μΟL ιxλλcί 6POL, που προτε(vοvτιχv σε 
6σους ιxvιxζ1)τoόσιxv τηv σωΤ1)Ρ(ΙΧ XΙXL που ιχυτοΙ μποροόσιχv vιχ τους 
8εχθοόv � vιχ τους ΙΧΡV1)θοόv με 3LΚ� τους ευθόV1), χωρ(ς vιχ 8LΙΧΠΡcίτ
τουv vέιχ ιχμιχρτ(ιχ, ΙΧV XΙXL 6XL χωρ(ς κ(v3υνο vιχ κιχτιχ3Lκιχσθοuv XΙXL vιχ 
ιχποκλεLσθοuv ιχπ6 το βιχσ(λεLΟ του Θεοό YLΙX ης πιχλLές τους ιχμιχρ
τ(ες. rL' ιχυτ6 XΙXL 6τιχv ιχvιχφέρεΤΙΧL στους ιχπ(στους ο Αγ. IωcίVV1)ς 
3εv MεL 6ΤL 1) oρ� του Θεοό θιχ πέσεL επcίVω τους, ΙXλλcί 6ΤL « �  όρ
γη του Θεου μέvεL έπ' ιχυτούς» (Κατά Ιωάννην, Γ', 36)' εΠ(a1Jς 3εv 
MtL 6ΤL θιχ ΚΙΧΤΙΧ8Lκιχσθοόv, ιxλλcί 6ΤL έχουv �31) ΚΙΧΤΙΧ3Lκιχσθε(, «ό 
8ε μ� ΠLστεόωv �31) κέκΡLΤΙΧL» (Κατά Ιωάννην, Γ', 18). Οότε e(VΙXL 
3υvιχτ6v vιχ κιxτιxvo�σoυμε 6ΤL 1) ωφέλεLΙΧ που ιχπορρέεL ιχπ6 1'1)'01 πί
στη e(VΙXL 1) cίιpea1J ιχμιχρηώv, εcίv 8εv κιxτιxvo�σoυμε, εΠ(a1Jς, όΤL 1) 
ζ1)μΙιχ που ιχπορρέεL ιχπό τηv ΙΧΠLστ(ιχ e(VΙXL 1) 3LιχτηΡ1)a1J τωv Ι3Lωv 
ιχμιχρηώv. 

llOLcί 6μως 1) σκΟΠLμόΤ1)ΤΙΧ, θιχ μποροόσε κιχvείς vιχ ρωτησεL, 
vιχ συvέΡΧΟVΤΙΧL OL ιχπ6στολΟL, XΙXL ιχργότεριχ cίλλΟL ΠΟLμέvες της 
Εκκλ1)σ(ιχς, YLΙX νιχ συμφωv�σoυv σχεΤLΚcί με το 36γμιχ που έπρεπε 
vιχ 3L3cίξουv, τ6σο YLΙX τηv π(στη όσο XΙXL YLΙX την συμπεΡLφορcί τω'ι 
ΠLστώv, εcίv κιxvΈVιxς 8εv �τιxv υποχρεωμέvος vιχ τηρεί ης ιχποφcίσεLς 
τους; Θιχ μποροόσιχμε vιχ ιχπιχvτησουμε 6ΤL OL ιχπ6στολΟL XΙXL OL πρε
σβότεΡΟL ιχυτοό του συμβουλίου με μ6V1) τηv εΙσ03ό τους σ' ιχυτό 
ιxvιxλcίμβιxvιxv τηv υποχρέωa1J vιχ 3ι3cίσκoυν το 3όγμιχ, 6πως είχε 
ιχποφιχσισθε( κιχι εγκριθεί vιx 8 ι3cίσκετιxι , εφ6σοv 3εν ερχ6τιχv σε 
ιχvτΙθεa1J με προγεvέστερο v6μο, στοv οπο(ο �σιxv υποχρεωμένοι νιχ 
υπιχκοόουν' όχι, όμως, κιχι όη 6λοι οι υπόλΟLΠΟL ΧΡLσΤLΙΧVΟ( υπο
χρεώvοvτιχv vιχ τηροόv 6,ΤL εκείVΟL 3Ι3ιχσκιχv. ΔL6ΤL, μολοv6ΤL μπο
ροόσιχv vιχ ιχποφιχσίζουν "L έπρεπε vιχ 8ι3cίξεL ο κιχθέvιχς τους, 3εν 
ε(χιχv τηv 3υvιχτ6τητιχ vιχ ιχποφιχσ(ζουv η έπρεπε vιχ κcίvoυv οι cίλ
λοι, εκτ6ς εcίv 1) συνέλευ� τους είχε ιχποκτησει voμoθετικ� εξουσ(ιχ, 
κcίτι που πρoσι3ιcίζει μ6νο στους πολιτικοός κυριcίρχoυς. Κιχι, μο
λοv6τι ο Θε6ς είvιχι ο κυρ(ιχρχος όλου του κ6σμου, 8εv ε(μιχστε υπο.-
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χρεωμενo� να. δεχόμα.στε ως νόμο του 6,τ� λέγετα.� α.π6 τον κα.θενα. 
στο όνομιί Tou· οότε πιίλ� να. δεχ6μα.στε κιίτ� α.ντιθετο στον πoλ�
τικ6 ν6μο, στον οποίο ο Θεός δ�α.ξε ΡYJτιί να. υπα.κοόουμε. 

Εφόσον, λo�πόν, o� πριΧξεις του συμβουλίου των α.ποστόλων 
δεν �σα.ν τ6τε νόμo� α,λλιί πα.ρα,ινεσεις, πoΛU περισσ6τερο δεν εΙ
να,� ν6μοι οι πριίξεις οποιωνδήποτε μετocγενεστερων διδocσκιίλων ή 
συμβοόλων, ειίν α,υτοί συνερχovτα.ν χωρίς την έγκρισ'Yj του πoλ�τι
κοό κυριιίρχου. Συνεπώς, τα, βιβλίoc 'rYJ.:; Κα.ινής Δια,θήΚYJς, ocν κoc� 
τελε�ότocτo� κocνόνες 'rYJ,:; χρ�στια.νικής διδocσκα,λίocς, ήσα,ν α,Μνocτο 
να. κα,τα,στοόν ν6μo� α,π6 ιXAAYJ α,ρχή πλYJν των βocσ�εων ή των κυ
ριιΧρχων σuνελεόσεων. 

Δεν δια,σώζοντα,ι στo�χεία. γιoc την πρώτη σόνοδο, που κα.τε
στησε κα,ν6να, 6σες Γρα.φες εχουμε τώρoc. Διότ� YJ σuλλo� των ocπο
στολικών κα.νόνων που α,πoδΙδετα,� στον Κλήμεντα., τον πρώτο επί
σκοπο της ΡώμYJς μετιί τον Λγ. Πέτρο, α,μφισβYJτείτα,ι. Όντως, 
ενώ τoc κιxvον�κιί β�βλΙoc oPLσOYJKIXV τ6τε, o� λέξε�ς sint vobis omni
bus clericis et laicis libri venerandi κ.λ.π. περιέχουν μ�oc δ�ιX
κρισ'Yj μετocξό κλήρου κα,ι λα.Ί:κών, που δεν σuνYJθ�ζότocν mYJV εποχή 
του Λγ. Πέτρου. Η πρώτη σόνοδος γ�α, τον κα.θoρ�σμ6 'rYJ,:; κocνονι
κής Γρocφής, για. την οποίoc υπιίρχουν στo�χείoc, είνα,� exeLVYJ της 
Λocoδ�κεία,ς (Can. 59), YJ οποίoc α.πα,γoρεόε� 'rYJV ocνιXγνωσ'Yj στ�ς εκ
xAYJaLe.:; ιίλλων β�βλΙων εκτ6ς α,π6 εκείνoc. Kα.� α,υτ6 είνoc� εντολή 
α.πεuθuνόμενYJ όχ� στον κιΧθε Xρ�στ�ocν6, α,λλιΧ μόνο σε όσους είχα,ν 
την εξουσία, να. διocβOCζουν οτιδήποτε δYJμοσίως μέσα, σΤYJν εxXAYJ
σία" δYJλocδή στους κλYJρ�κοuς. 

Κα,τιΧ την εποχή των α,ποστόλων μερικοί ocξιωμα,ΤOόΧO� της 
eKKAYJaLoc.:; ήσα,ν λε�τoυργoί κoc� ιίλλo� 8ιιίκoνo�. Λειτoυργ�κό �τα,ν 
το ocξΙωμoc της κ�ρuξYJς του ευocγγελΙου του βocσιλεΙου του Θεοό 
στους ocπ(στους, της τέλεσ'Yjς των μuστYJρίων κα.� της θεία,ς λε�τoυρ
γία,;, κα,� της 8ιδocσκα.λΙα,ς των κocνόνων πίστεως κα,� σuμπερ�φo
ριίς προς τους πρoσ'Yjλυτ�σμένoυς. Διocκoν�κό ήτα,ν το α,ξΙωμoc των 
8�α,κόνων, aYJA. των εvτετα.λμένων για. την δια,χείρ�σ'Yj των κοσμι
κών ζYJτημιίτων της Εκκλφίocς, (Χφοό την επoχ� εxe(vYJ οι α,ξιω
μα.τοόχοι ζοόσα,ν α,πό κοινό τocμείο σuντηρoόμενo α,π6 προα.φετικές 
σuνεισφoρές των πιστών. 
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ΜετΙΧξό 't'ων όσων εΙχιχν AeL't'OIJPrLKb ιχξΙωμιχ OL πρώ't'ΟL ΚΙΧΙ 
XUPLb't'εPOL 1)σιχν OL ιχπόσ't'ολΟL. rL' ΙXu't'b XΙXL ΙXPXLKιX 1)σιχν 8ώ8εκιχ, 
εΙχιχν 8& εκλεγεΙ XΙXL ΟΡLσθεΙ ιχπό 't'ov Ι8ιο 't'ov Σωτηριχ μ.ιχς. Το ιχ
ξΙωμιί 't'ou.; 8εν πεΡLλιΧμβιχνε μόνο το κΙΧθ1)κον νιχ X1jPUΤΤOUV, νιχ 
8L8ιXσxouv XΙXL νιχ βιχπτΙζουν, ωιί XΙXL νιχ eCVΙXL μιΧρτυρες (νιχ μιχρ
't'upouv 81jA. την ιxνιXσ't'ιxσ1j 't'ou Σωτηριχ μιχς). Η μιχΡτυΡΙΙΧ 1)τιχν το 
L8LΙXL't'epO 8LΙXKpL't'Lxb του ιxπoσ't'όλoυ σε σχέσ1j με τους υπόλΟLπους 
exxλ1jGLΙXG't'LXOUt; λειτουργοός YLΙX ΈVιxν ιχπ6στολο 1)τιχν ιχπιχριχ(τη't'ο 
νιχ 'xeL 8εL τον Σωτηριχ μιχς μετιΧ 't'1jV ιxν&:στιxσ1j του 1) νιχ τον έχεL 
συνιxνιxσ't'ριxφεΙ ΠΡΟ1jγουμ.ένως βλέπον't'ιχς 't'ιx έργιχ του XΙXL &:λλιχ πεL
στηΡLΙΧ 't'1jt; θεΙιχς του υπόσ't'ιxσ1jς, ώσ't'ε νιχ θεωρ1jθεΙ επιχρκ1)ς μιίρ
't'υριχς. rL' ιχυτό XΙXL xιx't'&: 't'1jV εxAoy1j ενός νέου ιχποστόλου στη θέσ1j 
του Iou8ιx του ΙσκΙΧΡLώ't'ου ο Αγ. Πέ't'ρος AέεL (Πράξεις των Απο
στόλων, Α', 21-22):  «8ε! ουν των συνελθόιιτων �μ!ν ιΧν8ρων έν 
πιχντΙ χρόνιΡ έν ίj) εεσ7jλθε κιxΙ έξΎjλθεv έφ' �ILii.; ό KUpLOt; 'Ι1jσοuς, 
ιXρξιίμ.εvoς ιΧπο τοί) βιχπτΙσμιχτος 'IωιXvνoυ εως της -ημέριχς �ς ιXV&
λ1)φθΎ) ιΧφ' �μων, μ&:ρτυριχ τΎjς ιΧνιχσ't'&:σεως ιχυτοί) γΕVέσθΙXΙ συν 
�μ!ν ενιχ 't'οuτων», όπου στη λέξ'1j «8ε�» υπονοεΙ't'ΙΧL '1j ιχπιχριχΙτητη 
L8Lότητιχ ενός ιχποστόλου νιχ έxeL συνιχνιχστριχφεΙ μ.ε τους πρώτους 
XΙXL XUpLOU'; ιχποσ't'όλους ότιχν ο Σωτηριχς μιχς ενσιχρκώθ'1jκε. 

Πρώτος ιxπόσ't'oλoς ιχν&:μεσιχ σε όσους 8&ν εΙχιχν ΟΡLσθε( ιχπό 
τον ΧΡLστό κιχτιΧ το 8LιίσΤ1jμΙΧ του επΙγεLΟU βΙου του 1j't'ιxv ο ΜΙΧτθΙιχς, 
't'ou οποΙου '1j εκλογ1j έyLV& με τον εξ1)ς τρόπο. ΕΙχιχν συγκεvτρωθε( 
στην ΙεροuσΙΧλ1jμ περΙπου 120 ΧΡLσΤLιχνοΙ (Πράξεις των Αποστό
λων, Α', 15). AU't'oL υπέ8εLξιχν 8όο, 't'ov Iωσ1jφ τον Ioόσ't'o XΙXL τον 
ΜΙΧ't'θΙιχ (ε8&:φ. 23) «κιχΙ �8ωκιxν xA1jpou.; ιχυτων κιχΙ �πεσεv ό κλΎj
ρος έπΙ ΜιχτθΙιχν κιχι συγκιχτεψ1jφΙσθ1j μ.ετιΧ των �8εκιx ιΧποστ6-
λων» (ε8ιΧφ. 26). ΔLΙΧΠLστώνουμ.ε επομ.ένως όΤL '1j χεφοτονΙιχ του 
ιχποστόλου ιxu't'ou 1)τιχν πρ&:ξ'1j του εκκλ'1jσLιΧσμιχτος ΚΙΧΙ όχι του 
Αγ. Πέτρου 1) των ΈV8εκιx ιxπoσ't'όλων. 

Με't'ιΧ ιχπό ιxu't'bv 8εν xeLpo't'ov1je1jxe ιίλλος ιχπόστολος εx't'b.; 
ιχπό τους Πιχόλο XΙXL Βιχρν&:βΙΧ, των οποΙων '1j χεφοτονΙιχ (όπως ιχνιχ
ιxVΙXcpkpnΙXL στLς Πράξεις των Αποστόλων, ΙΓ" 1-3) έyLve ως 
εξ1jς: «�σιxν 8έ ΤLνες έν 'AV't'LOxeLqc κιχτιΧ την ουσιχν έκκλ'1jσΙιχν προ
φΎjΤΙΧL κιχΙ 8L8ιXσxΙXΛOL, 15 't'e ΒιχρνιΧβιχς κιχΙ Συμ.εων ό έΠLκιχλοUμ.εvος 
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Ν(γερ, κσι.ι AOUXLOC; ό ΚυΡYjνσι.!ος, Μσι.νσι.ων τε Ήρώ�oυ του τετριiρ
χου σίιντροφος κσι.ι Σσι.υλος. ΛεLτουργοuντων �S σι.ότων τί;) Kup(Cf) 
κσι.ι τηστευ6ντων εΤπε το Πνευμσι. τ6 ''AYLOV. 'Αφορ(σσι.τε �� μΟL τΟν 
Β 'β \ \ Σ -λ ' 1 " !! έ λ " σι.ρνσι; σι.ν XIXL τον σι.υ ον ELC; Τυ εργον u προσκ κ Yjμσι.L σι.υτους. 
Τότε νYjστεUσσι.ντες κσι.ι προσευξιίμενΟL κσι.ι έΠLθέντες σι.ότο!ς τιΧς 
χε!ρσι;ς ιΧπέλυσσι.ν» . 

Επομένως e(VIXL φσι.νερό bTL, σι.ν xotL ε(χσι.ν κλYjθε( σι.πό ΤΟ 'AYLO 
ΠνεUμσι., Yj κλ�σYj τους ΚΟLνΟΠΟL�θYjκε xotL Yj σι.πoστoλ� τους επL
κυρώθYjκε σι.πό 'rYjV συγκεκΡLμέvYj Εκκλφ(σι. της ΑνΤLοχε(σι.ς. Επ(
σYjς, ΤΟ bTL Yj κλ�σYj τους σι.φοροόσε το σι.ποστολLκό σι.ξ(ωμσι. κσι.τσι.
φσι.(νετσι.L γLσι.τ( σι.μφότεΡΟL κσι.λοUvτσι.L (Πράξεις των Αποστ6λων, 
ΙΔ', 14) σι.π6στολΟL. KIXL το γεγονός, 6TL �σσι.ν σι.π6στολΟL �υνιίμεL 
της πριίξεως σι.υτης 'tYjC; Εκκλφ(σι.ς της ΑVΤLοχε(σι.ς, Ο Αγ. Πσι.όλος 
το ��λωσε ξεκιίθσι.ρσι. στην Προς Ρωμαίους Επιστολή του (Α', 1 ) ,  
σΤYjν οπο(σι. ΧΡYjσLμΟΠΟΙYjσε την (�LIX λέξΥ] που XIXL το ' AYLO Πνεόμσι. 
ΧΡYjσφΟΠΟΙYjσε κσι.τιί 'rYjV 8LK� του κλ�σYj. Πριίγμσι.ΤL, bPLae τον 
εσι.υτό του « ιΧπ6στολον ιΧφωΡLσμένον είς εUσι.γΥέλLον Θεοϋ» , υπσι.L
VLσσόμεvος ης λέξεLς του ΑγΙου ΠνεUμσι.τoς « ιΧφορΙσσι.τε 8� μΟL τον 
Β 'β \ \ Σ -λ λ 'Ε ' 'ψ ' , σι.ρνσι; a.ν XIXL τον σι.υ ον κ . .  π.» χοντσι.ς ομως υΠΌ Yj ΟΤL το ερ-
γο του σι.ποστόλου �τa.ν νσι. μετσι.φέρει σι.υτοπροσώπως μσι.ρτυρ(σι; 
της σι.νιίστσι.σYjς του Κυρ(ου, θσι. μποροόσε κσι.νεΙς νσι. ρωτησεL ε�ώ 
πώς �τσι.ν 8υνσι.'τόν νσι. γνωρ(ζεL ο Αγ. Πσι.όλος όΤL ο Σωτηρσι.ς μσι.ς 
εΙχε σι.νσι.στηθε(, εφόσον �εν εΙχε κσι.μLιί σχέσYj μσι.ζ( του ΠΡLν σι.πό τσι. 
πιίθΥ] του. Σ' IXIJTb ELVIXL εόκολο νσι. σι.πσι.ντησουμε bTL ο (�LOC; ο Σω
τηρσι.ς μσι.ς εμφσι.νΙστηκε μπροστιί του σι.πό τον ουρσι.νό, μετ� την 
σι.νιΧλYjψYj, κσι.θώς ο Πσι.όλος κσι.τευθυνότσι.ν στη Δσι.μσι.σκό XIXL τον 
επέλεξε ως « σκευος έκλoγ�ς . . .  του βσι.στιίσσι.L το �νoμιί μου ένώΠLον 
έθνων κσι.ι βσι.σιλέων υιων τε Ίσρσι.�λ» [Πράξεις, Θ', 15]. Συνεπώς, 
εφόσον ε(�ε τον KUPLO μετιί τσι. πιίθΥ] του, �τσι.ν επσι.pκ�ς μιίρτυρσι.ς 
YLIX την σι.νιίστσι.ο-ή Το\). Όσο YLIX τον Βσι.ρνιίβσι., σι.υτός υπήρξε μσι.
θYjτης Του Κυρ(ου, ΠΡLν σι.πό τσι. πιfθY] του. E(VIXL, λΟLπ6ν, προφa.νές 
όΤL Ο Πσι.όλος xιXL ο Βσι.ρνιίβσι.ς �σσι.ν σι.π6στΟλΟL, ωστ6σο εκλέχθYj
κσι.ν ΚlXL επLκυρώθYjκσι.ν lJlL σι.πό μόνους τους σι.ποστ6λους, σι.λλιί σι.πό 
't'7JV ΕκκλYjσ(a. Τ'1)ς ΑVΤLόχεLσι.ς, όπως ο Μσι.τθ(σι.ς ε(χε εκλεγε( XIXL 
επLκυρωθε( σι.πό TYjV ΕκκλYjσ(σι. 'rYjC; Iερoυσσι.λ�μ. 
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Bishop ε(νιx� λtξ'l] που σχ'l]μιχτίσ't'Yjκε στη γλώσσιχ μιχι; ιχπό 
την ελλ'l]ν�κ� «επίσκοποι;», που σ'l)μιx(νε� τον επ�τηΡ'l]τη � επόπτ'l] 
oπo�ιxσ��πoτε εργιχσΙιχι;, κιx� ει��κιX τον πo�μΙνιx � βοσκό. Απ6 εκεί 
ΧΡ'l]σ�μοπο��θ'l]κε μετιxφoρ�κιX κιx� ιχπ6 τουι; ΕβρΙΧίουι;, που ιxρχ�κιX 
�σιxν βοσκοί, ΙΧλλιΧ κιx� ιχπ6 τους ε��ωλoMτρει;, γ�ιx νιχ �'l]λώσε� το 
α.ξΙωμιχ του βιxσιλtιx � oπo�oυ��πoτε κυβερν�τη � OCPX'l]yOU του 
λιχοό, εΙτε κυβερνοόσε με νόμουι; είτε με 86γμιχ. Έτσ� o� α.π6στο
λo� υ�ρξιxν o� πρώτo� Xρ�στιιxνo( επίσκoπo� που ��6ρ�σε ο Ι��oς ο 
Xρ�στ6.;. Με Τ'l]ν έννo�ιx α.υτ� 'l] α.πoστoλ�κ� ���6τητα. του Ioό�α. 
oνoμιfζετα.� 'l] επισκo� του (Πράξεις των Αποστ6λων, ΑΙ, 20) . 
Αργ6τεριχ, 6τα.ν ορίσθ'l]κα.ν στιι; χριστιιχνικέι; Εκκλ'l]σΙει; πρεσβότε
ρo� επ�φopτισμένoι νιχ κα.θΟ�'l]γοUν το πoίμν�o του Χριστοό με την 
διδα.σκα.λία. κιχι τ�ι; πιxριx�νέσε�ι; τουι;, ονομιfσθ'l]κα.ν κιx� επίσκοποι. 
Ο T�μόθεoι; �τα.ν πρεσβότερος (στην Kιx�ν� Δ�ιχθ�κ'l] τούτο εΙνα.� 
δYJλωτικ6 του α.ξ�ώμιxτoς κα.� ΤYJς 'l]λ�κ(ιχι;) , �τα.ν όμως επίσYJΙ; κα.� 
επίσκοπος. o� επίσκoπo� ιχρκοόντα.ν τ6τε με τον τίτλο των πρεσβυ
τέρων. MιXλ�στιx ο ίδ�oι; ο Αγ. ΙωιΧνν'l]Ι;, ο α.γα.Π'l)μE:νoι; α.π6στολος 
του Κυρίου μα.ς, α.pχίζε� ΤYJν δεύτερYJ Eπ�στoλ� του με 'ης λέξεις 

• β Ι • λ - t ΕΙ , λ Ι 6 ' «ο πρεσ υτερος εκ εκτn xuptq;)). �νιxι φιχνερο, οιπον, τ� επ�-
σκοποι;, πo�μ�ν, πρεσβότερος, 86κτωρ, δYJλα.δ� δι8ιfσκα.λoς, �σα.ν 
α.πλώς 8�ιxφoρετ�κές ονομιχσίει; του ίδ�oυ α.ξ�ώμα.τo.; στον κιχφ6 των 
α.ποστ6λων, επε�δ� τότε 'l] δ�ΟΙΚYJσYJ �εν α.σκοόντιχν με κιχτα.νιχγκιχ
σμό α.λλιΧ με δ�διxσκιxλία. κιx� πε�θώ.  Το βιxσίλε�o του Θεοό θιχ ερ
χ6τα.ν ιχργ6τεριχ, σε Ινιχ νέο κ6σμο. Έτσ� δεν υ�ρχε εξουσίΙΧ γιιχ να. 
α.σκ�σn κιχτα.να.γκα.σμό σε oπo�ιxδ�πoτε ΕκκλYJσίιχ, προτού 'l] πoλ�
τ�κ� κo�νότητα. α.σπα.σθεΙ ΤYJν χριστ�α.ν�κ� πίστ'l]. Συνεπώς, δεν 
υ�ρχα.ν δ�ιXφopε� εξουσίες, α.ν κιχι υ�pχα.ν 8�ιXφopα. α.ξ�ώμα.τα.. 

Εκτόι; α.πό τα. ).ειτoυργ�κιf ιχξιώμιχτα. ΤYJς ΕκκλYJσΙα.ς, όπως των 
α.ποστ6λων, επ�σκόπων, πρεσβυτέρων, πo�μένων κα.ι 8�8ιxσκιXλων, 
έργο των οποίων �τιxν να. Κ'l]ρύξοuν τον Xp�στό στου; Εβριχ(ουι; κιχι 
στουι; α.πίστους κα.ι νιχ κα.τεuθύνoυν ΚΙΧι δι8ιfξoυν τουι; πιστοόι;, 
στην Kα.ιν� Διιχθ�κYJ 8εν γ(νετιχι λ6γος γιιχ ιfλλιx α.ξιώμα.τιχ. Δι6τι οι  
ονομιχσίες «εuα.γγελιστΙXί)) κιχι «πρoφ�τιxι» δεν 8'l]λώνοuν ιχξΙωμα., 
α.λλιi χα.ρ(σμιχτιχ, εξα.ιτΙα.ι; των οποΙων ορισμένοι ιfνθpωπoι �σιxν 
χp�σιμoι στην Exxλ'l] σία., όπως λόγου xιfp'l] οι εuα.γγελιστέι; γιιχ 
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νιχ περ�γρ&:Ψοuv τη ζω� κιx� Τ�ς πριίξε�ς 'rou Σωτ�ριx μιχς -τέτo�o, 
�σιxν o� ι Aγ�o� ΜΙΧτθιχΙος κιx� lω&:νvης, ιxπόστoλo�, κιx� ο, ι Ay�o� 
Μ&:ρκος κιx� Λοuκ&:ς, μιχθητές, κιx� όσo� έγριχψιχν γόρω ιχπό το θέμιχ 
ιxu'tb (όπως o� Άγ�o� Θωμ&:ς κιx� Βιχρν&:βιχς, ιχν κιx� η ΕκκλησΙιχ 
8εv έχε� κ&:νε� ιχπ08εκτ&: τιχ β�βλΙιx rcou φέροuv το όνομ&ι τοuς)
κιx� o� πρoφ�τες γ�ιx 'to χ&:ρ�σμιx νιχ ερμηνεόοuv την Πιxλιx�&: Δ�ιx
θ�κη � εllΙοτε γ�ιx νιχ γνωστoπo�oόν στην ΕκκλησΙιχ τ�ι; !.8�ιxΙτε
ρες ιxπoκιxλόΨε�ς τοuς. Ω&:ντω:; οότε τιχ χιχρΙσμιχτιχ ιχuτ&: oQ'te το 
χ&:ρ�σμιx "'ης γλωσσoμιχθε�ιxς, οότε εκε(νο -rou εξoρκ�σμoό 8α:�μό
νων � "ης θεριχπε(ιχ.; ιxσθενε�ών οότε κιχνένιχ ιχλλο κιxθ�στoόσε 
κ&:πo�oν ιxξ�ωμιxτoόχo στην Εκκλησ(ιχ, εκτός ιχπό την κιχτιΧλληλη 
κλ�ση κιx� "ην εκλoγ� γ�ιx το έργο της 8�8ιxσκιxλΙιxς. 

Όπως o� ΜιχτθΙιχς, Ωιχόλος κιx� Βιχρν&:βιχς 8zv έγ�νιxν ιχπόσ"ο
λo� ιχπό τον Ι8�0 τον Σωτ·�ριx μιχς, ιχλλ&: εκλέχθηκιχν ιχπό την Εκ
κλησΙιχ, 8ηλ. ιχπό τη σuνέλεuση Xρ�στ�ιxνών -κιx� σuγκεκρ�μένιχ 
ο ΜιχτθΙιχς ιχπό την ΕκκλησΙιχ της lεροuσΙΧλ�μ κιx� o� ΩΙΧόλος κιx� 
Βιχρν&:βιχς ιχπό την ΕκκλησΙιχ της Aνηόχε�ιxς-, έτσ� κιx� o� πρεσβό
τερo� κιx� ποψ.ένει; σε ιΧλλες πόλε�ς εκλέγοντιχν επΙσης ιχπό τ�ς Εκ
κλησΙες των πόλεων εκεΙνων; Ως ιxπό8ε�ξη των πιχριχπ&:νω ιχς ιχνιχ
λoy�σθoόμ.ε, πρώτιχ, πώς προχώρησε στη χεφοτονΙιχ των πρεσβu
τέρων σης πόλε�ς brcou εΙχε προσηλuτΙσε� ιχvθρώποuς στη χρ�στ�ιx
'I�κ� πΙστη ο Αγ. ΩΙΧόλος ιχμέσως μετ&: την ιxνocγόρεuση -rou �8tou 
κιx� "ou Βιχρν&:βιχ ως ιχποστόλων. Σης Πράξεις των Αποστόλων 
(ΙΔ', 23) 8�ιχβ&:ζοuμε: « χεφοτον�σιχν'tες ιχuτο!ς πρεσβuτέροuς κιχτ' 
έκκλησΙιχν»' τοότο εκ πρώτης όψεως μπορεΙ νιχ θεωρηθεΙ ως επ�
χεΙρημιχ ό,,� ο, (8�0� "ou.; εξέλεξιχν κoc� -rout; επ�κόρωσιxν. Ε&:ν όμως 
μoeλε't�aouμoe το πρωτότuπο, βλέποuμε κocθocρ&: ότ� εΙχιχν εκλεχθεΙ 
κιx� επ�κuρωθεΙ ιχπ6 τη σuνέλεuση "ων Xρ�στ�ocνών της κιχθε πό
λης. Δ�6τ� o� λέξε�ς « χεφoτoν�σιxllτει; ιχuτο!ς πρεσβu'tέροuς κιχτ' 
έκκλησΙocν»* σημιχ(vοuν ότ� -rout; έχρ�σocν πρεσβuτέροuς με ιχν&:τιχ
ση των χεφών σε κ&:θε εκκλησΙιχσμιχ. EΙνιx�, βέβιx�ιx, ιχρκετ&: γνω
στό ότ� σε όλες εκεΙνες τ�ς πόλε�ς η επ�λo� των ιxρχόντων κιx� των 
ιxξ�ωμιxτoόχων γ�νότocν κιχτ&: πλε�oΨηφΙιx κιx�, επε�8� ο συνηθ�σμ.έ-
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νος τρ6πος 8ιιXΚΡΙOΎJς των θετικών Ψ�φων ιχπό τις ιχρν'ητικές �τιxν 
'η ιxνιXτιxOΎJ των χεφών, 'η χεφοτονΕιχ ιονόι; ιχξιωμ,ιχτοόχου σε κιΧποιιχ 
πόλ'η 8εν -ήτιχν τΕποτε ιΧλλο ιχπό Τ'η σuνιXθρoιOΎJ του κόσμ,ου γιιχ νιχ 
τον επιλέξει κιχτιΧ πλεΙΟψ'ηφΕιχ, 8'ηλ. μ,ε την πλειονότητιχ των ιχνυ
ψωμένων χεφών, των φωνών, των σφιχφι8Εων, των φιχσολιών -ή 
των μ,ικρών λεθων, που κιxθΈVιxς τους έριχνε σ' ένιχ 80χεΕο προορι
σμ,ένο ΎΙΙΧ Τ'ηΙΙ θετικ-ή -ή ιxρν'ητtκ-ή ψ-ήφο. Οι 8ιιΧφορει; πόλεις εΕχιχν 
8ιιχφορετικέι; συν-ήθειες στο ζ-ήτημ,ιχ ιχυτό. ΠιΧντως 'η συνέΛΕUOΎJ 
εξέλεγε τους πρεσβυτέρους Τ'ης. Οι ιχπόστολοι ιχπλώς πρoέ8ρεuιxν 
στη σuνέλεuOΎJ, Τ'ην οποΕιχ σuγκιxλoόσιxν γιιχ Τ'ην εκλo�, ιχνιχκ-ή
ρυσσιχν τους εκλεγμ,ένους κιχι τους έ8ινιχν την εuλoγEιx τους, που 
τώριχ ονομ,ιΧζετιχι χεφoτόν'ηOΎJ. Έτσι όσοι προέ8ρευιχν στις σuνε
λεόσεις, όπωι; κιχτιΧ την ιχπουσΕιχ των ιχποστόλων οι πρεσβότεροι, 
ονομ,ιΧζοντιχν προεστωτει;'" 'κιχι στιχ λιχτινικιΧ antistites, λέξεις που 
OΎJμ,ιxEνoυν το κόριο πρόσωπο Τ'ης σuνέΛΕUOΎJς, το οποΙο εΕχε το κιχ
θ-ήκον νιχ ιχριθμεΕ τις ψ-ήφουι;, ιχκολοόθως νιχ ιχνΙΧΚ'ηρόσσει τον εκλε
γμ,ένο κιχι σε περΙπτωσ1j ισΟψ'ηφΕιχι; νιχ ιχποφιχσΕζει την έκβιxOΎJ προσ
θέτοντιχι; Τ'ηΙΙ 8ικ-ή του ψ-ήφο όπως επιβιΧλλει το ιχξΕωμ,ιχ του προ
έ8ρου σε ένιχ σuμ,βoόλιo. Κιχι επει8� όλες οι εκκλ'ησΙει; χεφοτονοό
σιχν 'τους πρεσβυΤ$ρουι; τουι; μ,ε τον Ε8ιον τρόπο, όπου ιχνιχφέρετιχι 'η 
λέξ'η κιχθιστω (όπωι; Προς Τίτον, Α', 5: «(vιx κιχτιχστησης κιχτιΧ 
πόλιν πρεσβυτέρουι;»"') εvvοεΕ't'ιχι το Ι8ιο πριΧγμ,ιχ, ότι 8'ηλ. κιχλοόν
τιχι οι πιστοΙ σε σuνέΛΕUOΎJ κιχι ορΕζοντιχι οι πρεσβότεροι κιχτιΧ 
ΠλεΙΟψ'ηφΕιχ. Θιχ �τιxν πιχριΧ80ξο ειΧν σε μ,ιιχ πόλ'η , όπου οι ιΧνθρωποι 
Εσωι; 8εv εΕχιχν 8ει ποτέ νιχ εκλέΥοντιχι οι ιΧρχοντει; ΙΧλλιώς πιχριΧ 
μ,όνο σε σuνέλεuσ1j, όσοι κιΧτοικοΕ Τ'ηΙ; εΕχιχν γΕνει ΧριστιιχνοΕ νιχ 
8ιιχνΟ'ηθοόιι οποιον8-ήποτε ιΧλλον τρόπο επιλo�ι; των 8ι8ιχσκιΧλων 
κιχι κΙΧθο8'ηγ'ητών 'τους, 8'ηλ. των πρεσβυτέρων τους (κΙXΛoυμ,ΈVων 
επEOΎJς επισκόπων), εκτός ιχπό την εκλo� κιχτιΧ πλεΙΟψ'ηφΕιχ, που 
υπ08'ηλώνετιχι ιχπό τον Αγ. Πιχόλο (Πράξεις, ΙΔ', 23) με τη λέξ'η 
χεφO't'οv-ήσιχvτες'" • Κιχι οότε ΈΥι νε ποτέ κιχμ,ιιΧ εκλογ-ή επισκ6πων 
οπου8-ήποτε (πριν ιχκόμ,ιχ οι ιχυτοκριΧτορες θεωρ-ήσουν ιχνιχΥκΙΧ(Ο 
vιx ρυθμ,(σουν οι (8ιοι την 8ιιχ8ικιχσ(ιχ γιιχ νιχ 8ιιχφυλιΧττουν 'τ'ηΙΙ 
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eLp�ν'Yj μετιχξυ τους) , πιxρ� μόνο με συνελεύσε�ς των Xp�στ�ιxνών . 
Α ' β β , , , , , υτο επ� ε ιx�ωνετιx� κιx� ιχπο "''Yjν σuνq'Yj πριχκηκ'Yj εως τις 

μέρες μιχς κιxτ� την εκλοΥή των επ�σκόπων της Ρώμ'Yjς. Δ�ότ�, ε�ν 
ο επίσκοπος κ�πo�oυ τόπου είχε το 8�κιxίωμιx νιχ επ�λέξε� 8��80χo 
του πo�μιxντoρ�κoύ ιxξ�ώμιxτoς σε ιiλλ'Yj πόλ'Yj, τότε πoλU περ�σσό
τερο θιχ είχε το 8�κιxΙωμιx νιχ oρίσε� τον 8�ιi80χό του στο μέρος όπου 
έζ'Yjσε τελευτιχίιχ κιx� πέθιχνε. ΑλΜ 8εν ξέρουμε κιχνένιχν επίσκοπο 
της Ρώμ'Yjς που νιχ 8Lόρ�σε ποτέ τον 8�ιί80χό του. Δ�ότ� ιχπό πoλU 
πιxλ�ιί εκλέγοντιχν ιχπό τον λιχό, όπως π�στoπo�εί 'Yj εξέργεσ1j που 
ξέσΠ'ιχσε γ�ιx την εκλoγ� μετιχξυ του Διχμιίσου κιx� του Ουρσκί νου 
κιx� που κιxτ� τον Aμμ�ιxκό Μιχρκελλίνο �τιxν τόσο μεyιXλ'Yj, ώστε ο 
όπιχτος Γ�oυβέντ�oς, ΙΧ8υνιχτώντιχς νιχ 8�ΙΧΤ'Yjρ�σε� την eLp�ν'Yj, ιχνιχγ
κιίσθ'Yjκε νιχ φύγε� ιχπό 'r'Yjν πόλ'Yj, ενώ περ�σσότερo� ιχπ6 εκιχτό ιiν
θρωΠΟL βρέθ'Yjκιχν νεκροί μέσιχ στ'YjV ί8�ιx την Εκκλ'Yjσίιχ. Αργότεριχ 
εκ'λέγοντιχν πρώτιχ ιχπό oMM'YjPo τον κλ�ρo "''Yjt; Ρώμ'Yjς κιx� μετιi 
ιχπό τους κιxρ8�νιxλίoυς, ωστόσο ποτέ κιχνείς 8εν 8�ορίσθ'Yjκε 8�ιi-
8οχος ιχπό τον προκιίτοχό του. Αφού λo�πόν o� επΙσκoπo� 8εν 8ιεκ-
8�κoύσιxν το 8�κιxίωμιx νιχ ορίζουν τους 8�ιx8όχoυς τους, νομίζω όΤL 
μπορώ λόγ�κιi νιχ συμπεριiνω πως 8εν είχιχν 8LκιχΙωμιχ νιχ ορίζουν 
τους 8�ιx8όχoυς ιίλλων επ�σκ6πων, εκτός κ �  ιχν ιχποκτοuσιχv νέες ε
ξουσίες. Τοότες όμως κιχνείς 8εν μπορούσε νιχ ης ιxφιxφέσε� ιχπό 
τηv Εκκλ'Yjσίιχ κιx� νιχ ης ιχποvείμε� στους Ι8�oυς, πλ'YjV όσων είχιχν 
νbμ�μ'Yj εξουσίΙΧ bXL μbvo vιx 8ι8�σκουv ΙΧλλιί κιx� νιχ 8�ιχτιίσσοuv 'r'YjV 
Εκκλ'YjσίΙΧ. K� ιχυτό το τελεuτιxΙo μόνον ο πoλ�ηκός κυρίιχρχος το 
μπορούσε. 

Η λέξ'Yj minister, στο πρωτότυπο 8Lιίκονος*, 8'YjλώvεL όΠΟLΟ\l 
με "''Yjν θέλ'Yj� του εκτελεί 'r'Yj\l εργιχσΙιχ κιίπo�oυ ιiλλoυ' κιx� 8�ιxφέρε� 
ιχπό τον υ7t"Y)ρέτη μόνο κιχτιΧ το όη o� υ7t"Yjρέτες είνιx� υπoχρεωμένo� 
εκ τωv πριχγμιίτων νιχ εκτελούν ό,τ� τους 8�ιxτιiσσoυν, ενώ OL 8��
xovo� etvιx� 8εσμεuμένo� μόνο ιχπ6 "''YjV υΠOχρέωσ1j που ιχvέλΙΧβΙΧ\l ΚΙΧL 
ιxυτ� 1106'.10 υπoχρεoύντιx� νιχ εκτελέσουν. Έτσ�, τόσο όσo� 8�8ιXσκoυν 
τον λόγο του Θεου, όσο κιx� όπo�o� χεφίζoντιx� ης κoσμ�κές υποθέ
σε�ς "''t)t; Εκκλ't)σίιχς, είνιx� 8��κoνo�, ιxλλ� 8�ιίκoνo� 8Lιχφορετ�κών 
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προσώπωll. Δ�ότ� o� �εpε(ς της Εκκλησ(ιχς, επolloμιxζόμεllo� (Πρά
ξεις των Αποστόλων, ΣΤ', 4) «8�ιXκollo� του Λόγου», ε(νιx� 8�ιXκo
IIO� του Xρ�σΤOό, του οπο(ου ε(νιx� ο λδγος. Η 8�ιxκoνίιx όμως ενός 
8�ιxκόνoυ, 'Yj οπο(ιχ olloμιXζετιx� (ε8ιΧφ. 2 του (8�oυ κεφΙΧλιχ(ου) «8�ιx
κονεΤν τριxπέζιx�ς», ε(νιx� υΠYJρεσ(ιx που εκτελε(τιx� προς xιXp'Yj 'r'Yjt; 
Εκκλ'Yjσ(ιχς � του εκκλ'Yjσ�ιΧσμιχτος. Με την πρώτ'Yj ένllo�ιx κιχllένιχ 
ιΧτομο, ΙΧλΜ οότε κιx� το σόιιολο 'r'Yjt; Εκκλ'Yjσ(ΙΧζ, θιχ μποροόσε ποτέ 
ιιιχ πε� γ�ιx τον �ερέιx όη ε(lIιx� 8�ιXκoνός του. Όπo�oς 8�ιXκoνoς, ό
μως, ιχνιχλιΧμβιχνε 'r'YjII φροιιτ(8ιχ vιx πρoσφέρε� γεόμιχτιχ κιx� ιιιχ 8�ιx
νέμε� τιχ προς το ζε�y στους Xρ�στ�ιxνoός, ότιχν ζοόσιχll σε κιfθε πό
λ'Yj κo�νoβ�ιxκιX, όπως κιχτιΧ τους πρώτους χρόνους, � ιχκόμιχ ιxllιx-
λ '  β , � , , , , � , ιχμ ΙΧΙΙε την φρollτ�oιx του οικου 'r'Yjl; npoaεul'Yjl; 'Yj τωll προσοοων 'Yj 
ιfλλων κoσμ�κών υποθέσεων ΤΊJς Εκκλ'Yjσ(ιχς, ιχυτός μποροόσε κιχ
νoν�κιX lΙιχ οllομιχσθε( ιχπό oλόκλΊJΡo το Ε;"/..κλ'Yjσ(ιχσμιχ 8�ιfκoνός του. 

Δ�όη έργο των 8�ιxκόllωll �τιxll νιχ υΠΊJρετoόν το εκκλ'Yjσ(ιχσμιχ, 
έστω κιx� ιxv, περ�στιxσ�ιxκιX, 8εν πιxρέλε�πιxll νιχ X'YjpuaaoUII το εuιxγ
γέλ�o κιx� νιχ υποσΤ'Yjρ(ζουν ΤΊJII 8�8ιxσκιxλ(ιx του Xρ�στoό, κΙΧθένιχς 
ιxνιfλoγιx με τιχ προσόντιχ του, όπως έκιχνε ο Αγ. Στέφιχιιος, � νιχ X'Yj
ρόσσουν κιx� νιχ βιχπτΙζουν, όπως ο Φ(λιππος. Δ�ότ� ο Φ(λ�ΠΠOζ, . ο 
οπο(ος (Πράξεις των Αποστόλων, Η', 5) κ�ρυξε το εuιxYΎέλ�o στ'Yj 
ΣαιμιXρε�ιx κιx� (ε8. 38) βιΧπ'ησε τον ευνοόχο, �τιxν ο Φ(λ�ππoς ο 
8�ιXκoνoς ΚIX� b'i.� ο ιχπόστολος ΦΙλ�ππoς. ΠριXγμιxτL ε(νιx� γνωστό 
(ε8. 1) ότ�, ότιχν ο Φίλ�ππoς κ�ρυττε σΤΊJ ΣιxμιXρε�ιx, o� ιxπόστoλo� 
βρ(σκοντιχν σΤΊJII Iεpoυσιxλ�μ κιx� (ε8. 14) «ocκοόσΙΧ'ιτες οΙ έν 'Ιερο
σoλόμo�ς ocπόστολο� gτ� 8έ8εκτιx� � ΣιxμιXPΞ:�ΙX τον λόγον τοσ Θεοσ, 
ocπέστε�λιχν προς ιχυτοός τον Πέτρον κιχ;' 'IωιXννΊJν». Με ΤΊJν επίθε
σΊJ των χεφών τους o� βιxπτ�ζόμενo� (ε8. 15) 8έχοντιχν το Άγ�o 
Πνεόμιχ (κιXτ� που 8εν εΙχε γ(νε� πp�ν ιχπό ΤΊJν τέλεσ'Yj του βιχπτί
σμιχτος ιχπ6 τον ΦΙλ�ππo). Δ�ότ� γ�ιx την μετιX80σ'Yj του Αγίου Πνεό
μ,ιχτος �τιxν ιχπιχριχ(τ'YjΤΟ το βιXπτ�σμιx νιχ έχε� τελεσθεΙ � επ�κuρω
θεΙ ιχπό ένιχ λε�τoυργό του λόγου κιx� όχ� ιχπό ένιχ 8ιιΧκονι> ΤΊJς Εκ
κλ'Yjσ(ιχς. Έτσι, γ�ιx νιχ επ�κuρωθεί το βιXπτ�σμιx όσων είχε βιxπτ(σε� 
ο ΦΙλ�ππoς ο 8�ιXκoνoς, O� ιxπόστoλo� έστε�λιxν ιχπό 'r'Yjv Iερoυσιxλ�μ, 
στ'Yj ΣιxμιXpε�ιx τους Πέτρο κιx� ΙωιΧvv'Yj ιχπό τους 8�κoός τους κιx� 
ιχυτοΙ έ�ωσιxν σε όσους ΠΡΟ'Yjγουμένως είχιχll ιχπλώς βιxΠΤ�άθεΙ 
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εuλoγΙες ως σημεΙιχ τοΙ) ΑγίοΙ) Πνεόμιχτος, το οποΙο σuνόδεuε κιχτιΧ 
τouc; χρόνοuς exeLVOUC; όλοuς τouc; ιχλ'lJθ�νοός π�στoός. Πo�ιx �σιxν τιχ 
σημείΙΧ ιχuτιΧ μποροόμε νιχ το κιχτιχνο�σοuμε ιχπό όσιχ ιxνιxφέρε� ο 
Αγ. ΜιΧρκος (ΙΣΤ', 17) : «σημεΤιχ δε τοΤι; π�στεόσιxσ� τιχίίτιχ πιχριχ
κολοuθ�σε�· έν -rcj) όνόμιχτΙ μοΙ) διx�μόν�ιx έκβιxλoίίσ�· γλώσσιx�ς λΙΧ
A�aoua� κιx�νιxΤς oφε�ς OCρoίίσ�· xocv θιxνιXσ�μόν τ� πίωσ�ν, οό μη ιxu-

\ βλ 'ψ " "  - , θ '  ' λ- flξ 'rOUC; ιχ ε�· επ� ιχρρωστοuς xetpΙXC; επ� ΎJaoua�, κιx� κιχ ως ι;; ou-
σ�ν». Τοότο �τιxν κιΧ'n ποΙ) ο ΦΙλ�ππoς δεν μποροόσε νιχ το xιXILEL. 
Μποροόσιχν όμως νιχ το xιXILOUV o� ιxπόστoλo� XΙXL (όπως φΙΧίνεΤΙΧL 
ιχπό το πιχριχπιΧνω χωρΙο) πριΧγμΙΧΤL το έκιχνιχν σε 6λοuς, όσo� πί
στεuιxν πριχγμΙΧΤLΚιΧ κιx� δέχοντιχν το βιΧΠΤLσμιχ ιχπό ένιχ λεLτοuργό 
τοι) ΙδLΟU τοΙ) Xρ�στoό. Αuτη ΤΎJ δόνιxμΎJ δεν ΤΎJν μεΤΙΧδ(δοuν o� λε�
ΤOUPYOL τοι) Xρ�στoό σΤΎJν επoχ� μιχς, είτε δLόη δεν μπορο,;ν, είτε 
δLόη εΙνιx� πολό λίγo� OL πριχγμΙΧΤLκοί ΠLστοΙ, είτε δLόΤL ο ΧΡLστός 
έχεL πολό ALYOUC; λεLτοuργοός. 

ΌΤL OL πρώΤΟL δ�ιXκoνo� εκλέγοντιχν όΧL ιχπό 'rouc; ιχποστόλοuς 
ΙΧλλιΧ ιχπό ένιχ εκκλΎJσίιxσμιx μιxθΎJτών, δΎJλ. ΧΡLσΤLιχνών όλων των 
εLδών, φΙΧί νεΤΙΧL ιχπό ης Πράξεις των Αποστόλων, ΣΤ, όπου δLΙΧβιΧ
ζουμε ότ� OL Δώδεκιχ, ότrι.ν ΠLΙΧ ο ιxρ�θμός των μoιθΎJτών είχε πολλΙΧ
πλσισLιχσθεί , τouc; σuγκιXλεσιxν, KOΙL ιχφοό τouc; εί�oιν όΤL δεν �'t'Otv 
σωστό o� ιχπόστολΟL νιχ εγΚΟΙΤΙΧλε(ψοuν τον λόγο τοΙ) Θεοό KOΙL νιχ 
«δ�oικoνOίίν τριxπέζιx�ς», κoιτέλΎJξιxν (εδ. 3) : «έΠLσκέψιχσθε ουν, OCδελ
φοί , &νδροις έξ ίιμων μοιρτuροuμ.ένοuς έπτιΧ, πλ�ρεLς Π νεόμοιτος 
ΆγίοΙ) κοιΙ σοφ(οις, ους κιxτιxστ�σoμεν έπΙ τ�ς χρε(ιχς τιxόΤΎJς». Ε
δώ φιxίνετιx� όη, ιχν κιx� OL ιxπόστoλo� ιχνιχκ�ρuξιχν 'rOUC; εκλεΥμένοuς, 
ωστόσο το εκκλΎJσ(ιxσμιx �τoιν εκείνο ποΙ) τouc; εξέλεξε. KOΙL ΙΧuτό 
λέΥεΤΟΙL σοιφέστεριχ στο εδ. 5 ,  όποΙ) δ�ιχβιΧζοuμε όΤL «�ρεσεν ό λό
γος ένώΠLον πιχντος τοίί πλ�θoυς κιχΙ έξελέξοιντο κλπ.». 

ΚιχτιΧ ΤΎJν llΙXAΙXLιX ΔLιχθ�ΚΎJ ΎJ φuλ� τοΙ) Λεuί θεωροόντιχν κιχ
τocλAYJAYJ μόνο YLΙX 'rYJV LepOauvYJ KOΙL ιΧλλΙΧ κοιτώτεροι ΙΧξtώμιχτιχ ΤΎJς 
ΕκκλYJσ(ιχς. Η χώριχ είχε δLιχνεμYJθε( μετιχξό των ιΧλλων φuλών (με 
εξιχ(ρεσΥ) 'rYJV φuλ� τοΙ) Λεuί), o� οπο(ες (με 'rYJV uποδLΙΧίρεση 'rYJC; φu
λ�ς τοι) Iω�φ στοuς Εφριχ(μ κιx� Mιxνίxσ�) πιχρέμενιχν δώδεκιχ. 
Σ1'1) φuλ� του Λεu( ε(χιχν εκχωΡYJθεΙ γιιχ 1'1) δtιχμον� 1'1)ς μερικές 
πόλεt; με τιχ προιΧστειιχ γιιχ τιχ βoσκ�μιxτιi τοUς. Τους ιχνΙΧλογοόσε 
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6μωι; το ένιχ 3έκιχ-ro ιχπ6 τουι; κιχρποόι; που πιχρ�γε η χ6>ριχ των 
ιχ3ελφ6>ν τουι;. o� �ερεΙι;, πιfλ�, λιΧμβιχνιχν γ�ιχ την συντηΡ'rJσ1j τους 
το ένιχ 3έκιχτο εκεΙνου του εν6ς 3εκιίτου μιχζΙ με μέροι; ιχπ6 τιχ ιχνιχ· 
θ�μιχτιχ κιχ� τιι; θυσΙει;. Δι6τ� ο Θε6ι; εΙχε πε� στον Αιχρ6>ν (Αριθμοί, 
ΙΗ', 20) : «xιxt έΜλησε Kόρ�oι; πρός Άιχρ6>ν" έν τη γη ιχίιτων ou 
κλ'rJρονομ�σε�ι;, xιxt ILeptc; ουκ t:στιχ� σo� έν ιχίιτο;:ι;, δτ� έγω μερΙς 
σου xιxt κλ'rJρονομΙιχ σου έν μέσCJ) των υιων 'Ισριχ'Ώλ». Ο Θε6ι;, που 
�τιχν τότε βιχσ�λέιχι; κιχ� εΙχε θεσπΙσει νιχ εΙνιχ� 'rJ φυλ� του ΛεuΙ o� 
3'rJIL6aLo� λε�τoυργoΙ του, τουι; lOp'rJyouae γ�ιχ την σuντ�ρY)σ1j τουι; 
τ�ι; 8Υ)μ6σιει; προσ630υι;, 8Υ)λ. το μέροι; που κριχτοόσε γ�ιχ τον ειχυ
τ6 του, �τo� την 3εκιίτη κιχ� τιι; προσφορές ιχυτ6 �τιχν το ν6Υ)μιχ 
του λ6γου του Θεοό «έγω μερΙι; σου xιxt κλΥ)ρονομΙιχ σου». Γ�' ιχυτ6 
κιχ� στους ΛεuΙτει; εόστοχιχ ιχπ08Ι8ετιχ� 'rJ ονομιχσΙιχ του κλ�poυ, που 
G'rjILιxtIIe� λιχχν6ι; � κλΥ)ρονομΙιχ. Όχ� 8ι6τι -ήσιχν περισσότερο ιχπό 
ιίλλουι; κλ'rJρονόμο� του βιχσιλεΙου του Θεοό, ιχλλ&: 8ιότ� Υ) κλΥ)ΡΟ"Ο
μΙιχ του Θεοό �τιχν το μέσο, με το οποΙο συνΤΥ)ροόντιχν. Έχοντιχι;, 
λ ,  'ψ ' , " , �  Θ " β οιπον, υπο 'rJ οτι κιχτιχ την εΠΟΧΥ) εκεινη ο ιοιοΙ; ο " εοι; 'ητιχν ο ιχ-
σιλέιχς τουι; κιχ ι ότι ο Mωυσ1jς, ο Αιχρ6>ν κιχ� o� 8ιOC80ΧΟΙ ιχρχιερεΙι; 
�σιχν οι τοποτηΡ'rJτέι; του, φιχΙνετιχι κιχθιχρOC ότι το 8Ικιχιο της 8εκOC'
τηι; κιχι των προσφορ6>ν εΙχε κιχθιερωθεΙ ιχπό την πoλιτικ� εξ{)υσΙιχ. 

'Οτιχν τ6>ριχ ιχπέρριψιχν τον Θε6 ιχξ�6>νoντιχι; νιχ έχουν βιχσ�λέιχ, 
οι ΛεuΙτει; εξιχκολοόθΥ)σιχν νιχ έχουν τις Ι8ιει; προσ630υς. Το 8ικιχΙ-

, " ζ '  6 '  β λ '  � ωμιχ ομως ιχυτο πηγιχ ε ιχπο το γεγον ι; oτ� o� ιχσ� εις οεν του.; 
το ιχφιχΙρεσιχν ποτέ. Διότι οι 8'rJμόσιει; πρ6σ080Ι βρΙσκοντιχν στην 
8ιOCθεση του 8'rJILoaLou προσ6>που κιχ� ιχυτό (έως 'r'rJII επoχ� τηι; 
ιχ�χμιχλωσΙιχς) -ήτιχν ο βιχσιλέιχι;. Κιχι μετιί την επιστρoφ� ιχπ6 την 
ιχ�χμιχλωσΙιχ πOCλι πληρων6τιχν η 8εκ&:τη, όπως πριν, στον ιερέιχ. 
Έωι; τότε λοιπόν οι π6ρo� ΤΥ)Ι; Εκκλ'rJσΙιχι; κιχθορΙζοντιχν ιχπ6 τον 
πoλ�τικ6 κυρΙιχρχο. 

Ως προς τον τρ6πο σuντηρ�σεως του Σωτ�ριχ μιχι; κιχ� των 
ιχποστ6λων του εΙνιχι γνωστ6 6τ� εΙχιχν μ6νο ένιχ βιχλOCντιο, που το 
κριχτοόσε ο lοό3ιχι; 0 lσκιχρ�6>τY)ς, κιχ� 6τ� o� ιχπόστoλo�, που �σιχν 
ιχλιεΙι;, ιχσκοόσιχν ενΙοτε το επιίγγελμιί τους κιχ� ότ�, 6τιχν ο Σω
τηριχι:; μιχς έστε�λε τουι; 36>3εκιχ ιχποστ6λους νιχ Κ'rJρόξουν, τους 
εΙπε: «μη κτηG'rjσθε χρυσόν μη3ε &ργυρον IL'rJ8k χιχλκόν εΙς 't"«c; 

Digitized by 10uk1s, April 2009



ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ'ΠΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 173 

ζώνocς δμων, μη π1jpOCV εΙς ό80ν μ1)8ε 8όο ΧLτωνocς μ1)8ε δπ08�μocτoc 
μ1)8ε ριχβ80Ψ 6ίξ�oς γOCρ έσην ό έργιχτης ",�ς τρoφ�ς ocu't'OU» (Κατά 
ΜατθαΙον, Ι', 9). Απ' ocu't'b θoc μποροόσε voc σuμπεριχνεL xocve(r; όΤL 
1) ocπocσχόλ1)� τους 8εν θεωροόντocν ocκocτιΧλλ1)λ1) "(LOC την κιΧλυψ1) 
",ων κocθ1)μερtνών ",ους otνocγκών. Διότι ocπocσχόλ1)� τους �τocν (ε8. 
8) το «8ωρεOCν 80UVOCL» επει8� «8ωρεcχν έλocβον» XOCt μέσο σuντη· 
Ρ1)σ�ς τους �'t'ocv 1) ελεόθεΡ1) 8ωρειχ όσων πΙστεuocν σ-ro εuφρόσuνo 
ιΧπελμoc που ocu't'ot έφερocν ytOC την έλευσ'r) 't'ou Meaa(oc, του Σωτη
poc τους. ΣΤLς 8ωρεές μποροόνε voc πρoσ-rεθoόν οι σuνεισφoρές ocπό 
εuγνωμOσόν1) κιχποιων ocνθρώπων, aocv ocu't'our; που ο Σωτηρocς μocς 
είχε θερocπεόσεt ocπό ocσθένε�ες. Από ocuTour; ocνocφέρον't'oct (Κατά 
Λουκάν, Η', 2-3) «γuνocΤκές τινες oct �aocv τεθερocπεuμένoct &πο νό
σων XOCL μocσ-rΙγων xoct πνεuμcχτων πον1)ρων XOCL &σθενειων, Mocptoc 
� κocλοuμέν1) Mocy8ocλ1)V�, &φ' �ς 8OCtμόν�oc έπτOC έξελ1)θόθει, XOCL 
'Ιωιχννoc γυνη Xoυζίi έπ�τρόπoυ Ήρώ80υ, XOCL Σοuσcχννoc XOCL lTePOCL 
πολλocΙ, octT�ver; 8Ι1)κόνουν ocuTίj) &πο των δπocρχόντων ocUτoc'i:ς» . 

Μετιχ T"IJV ocνcχλ1)ψ1) του Σωτηρoc μocς οι Xptσ-rLOCVOt σε κιχθε 
πόλ1) etxocv «6ίπocντoc κοινOC» (Πράξεις, Δ', 34), ζώντocς ocπό 'tOC 
χρ�μoc't'OC που σuγκέντρωνocν ocπό την πώλ1)σ'r) των κτημιΧτων XOCL 
των περιουσιών τους XOCt TOC κocτέθετocν σ-roc πό8LOC των ocποσ-rόλων 
ocπό κιxλ� θέλ1)σ'r) XOCt όχι ocπό υπoχρέωσ'r). «ουχι μένον σοι Ι:μενε 
xocl πρocθεν έν τη ση έξoυσΙ� δπ�ρχε;» , λέει ο Αγ. Πέτρος σ-roν 
AvocVLoc (Πράξεις των Αποστόλων, Ε', 4), κι ocuTb 8εΙχνει bTL 8εν 
υ�ρχε λόγος voc σώσει T"IJV mptOUaLoc XOCt TOC λεπτιΧ του ψεu8όμε
νος, κσιθώς 8εν �τσιν υποχρεωμένος voc σuνεLσφέρεL τΙποτε σιπολό
τως, ειχν 8εν εΙχε την ευχσιρΙστησ'r). Όπως σΤ1)ν επoχ� των ocπο
.στόλων, έ't'σL XOCL ocpybTtpcx, όσ-rερσι ocκόμoc κι  σιπό τον Μεγιχλο Κων
στσιντΙνο, 1) σuντηΡ1)σ'r) των επισκόπων XOCL των ποιμένων "'1)ς XPL
aTLCXVLx�r; Εκκλ1)σΙσις στηΡLζότσιν σιποκλεLσ-r�κιχ στην εθελoντικ� 
συνε�σφoρcχ ό σων εΙχσιν ocσπσισθε( την 8�8σισκocλ(σι τους. Δεν "(Lvb
τocν σικόμ1) μνεΙσι γ�σι 8εκιχΤ1)' �τσιν όμως τόσο μεγcχλ1) 1) OCyιXΠ"IJ των 
Xρ�σ-r�σινών γ�σι τους �ερεΙς τους, όπως ocνσιφέρε� ο Aμμ�σινός Mocp
κελλΙνος περtγρcχφοντocς την εξέγερσ'r) "(�oc Τ1)ν εκλo� των Δocμιχσοu 
XOCt ΟυρσκΙνου σ-ro επ�σκoπ�κό σιξΙωμoc, ώστε οι επ(σκΟΠΟL των 
χρόνων εκε(νων, χιχΡ1) στην γεννσιtοδωΡ(OC του πo�μνΙoυ τους XCXL ε�8�· 
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κιΧ των γυνotικών, ζοόσotν μεyotλoπρεπώς, κυκλοφοροόσotν με «μot
ξες Κotι 8otΠotνοόσotν πολλιΧ γιot την 8ιotβεωσΊJ κotι εμφ«νισ� τους. 

Θot μποροόσε όμως ε8ώ νot ρωτησει κotιιεες εrίν ο ιερέιχς �ΤΙXII 
τότε otνotγκιχσμένος νιχ ζει ιχπό την εθελo\lηκ� ΣUνεισφOΡ«, 81jλ. otπό 
ελε1jμοσUιιες, ενώ (όπως ιχιιιχφέρει ο Αγ. ΠΙΧόλος, Προς Κορινθlους 
Α', Θ', 7) «τΙς στριχτεόετιχι Ι8Ιοις όψωνεοις ποτέ ; τΙς φυτεόει &μ-

λ - \ ,  - - , - , θ' � \ , , πε ωνιχ κιχι εκ του κιχρπου ιχυτου ουκ εσ ιει ; 'j τις ποιμιχινει ποι-
μV'Yjν κιχΙ έκ το\) γιfλιxκτoς της ΠΟLμν1jς oux έσθΙει»· κιχι πιο κ«τω 
( � 13) , ,'� !! • \ .  \ ,  ζό ' - . - έ θ' εο . : ((ουκ ο ιοιχτε υΤΙ οι τιχ ιεριχ εργιχ μενοι εκ του ιερου σ ι-
ουσι, οΙ τcί> θuσιιχσΤ1jΡΙCΙ> προσε8ρεόοιιτες τcί> θυσιιxστηρΙcι> ΣUμμερε
ζοντιχι ;», που σΊJμΙXΙllει ότι τους otν�κει μέρος ιχπό όσιχ προσφέρον
τιχι στο βωμό γιιχ νιχ συντηροόντιχι. Κotι σuμπεριxΙνει :  ((οδτω κιχΙ δ 
Κόριος 8ιέτιχξε τοΤς το εuιχγγέλιον κιχ<cιχγγέλλοuσιν έκ το\) euιxγye
λΙου ζην». Από τιχ χωρΙιχ ιxυτι.f μποροόμε, πρrίγμιxτι, νιχ σuμπερ«
νουμε ότι οι ποιμένες 'r1jt; Εκκλ1jσΙιχς έπρεπε νot σuντηρoόντιxι otπό 
τιχ ποεμιιιιΧ τους, όχι όμως ότι οι Ι8ιοι κΙΧθόριζotν εΙτε την ποσότητιχ 
εετε το εε80ς της lOP1jYLΙXt; τους. Γι' ιχυτό 1j lOp1jYLΙX εενotι ιxvrίYΚ1j 
νιχ κΙΧθορΙζετιχι � ιχπό 'r1j1l εuγνωμοσόll1j κιχι τη γεννιχι08ωρΙot του 
κrίθε μέλους του ποιμνΙου τους � otπό το σόνολο του εκκλ1jσιrίσμιχ
τος. Aλλrί ιχπό το σόνολο του εκκλ1jσιιΧσμocτος 8εν μποροόσε νιχ κιχ
θορισθεΙ, επει8� οι πprίξεις του 8εll �σιxν τότε ιιόμοι. Γι' ιχυτό κotι 1j 
σuντηΡ1jσΊJ των ποιμένων, πριν otκόμ1j οι ιχυτοκρ«τορες κιχι οι πο
λιτικοε 1jγεμόνες ρυθμεσουν το θέμιχ με νόμους, επιχφιότιχν στην κιχ
λ� ΠΡOΙXεpεσΊJ . Όσοι υΠ1JρεΤOόσιxν στο βωμό ζοόσotν otπό ό,τι τους 
προσφερότιχν. Kιxτrί τον ε8ιον τρόπο κιχι οι ιερεΙς έπotφνιχν όσιχ πρόσ
φερε το ποΙμνιο, ιxλλrί 8εν �τιxν 8υνιχτόν νιχ otποσπ«σουν με την βΙιχ 
όσot 8εν τους προσφέροντotν. Σε ποιο 8ικιχστηριο θιχ πρoσέφεuγιxν, 
otφοό 8εν 8ιέθετιχν 8ικιχστηριιχ ; ' Η , κιχι otν ιχκόμ1j υ�ρχotν 8ικotστές 
ιxν«μεσrί τους, ποιος θιχ εκτελοόσε τις ιxπoφrίσεις τους, εφόσον 8εν 
εεχιχν εξουσΙιχ νot εξοπλΙσουν τους otξιωμιχτοόχους τους; ΣυμπερotΙ
νουμε, λοιπόν, ότι μόνον οι ιχποφ«σεις του εκκλ1jσιι.fσμιχτος στο σό
νολ6 του εξιχσφ«λιζιχν στους ιερεες την σuντηΡ1j� τους. Κιχι τοότο 
μόνο σΤ1jν περεπτωσΊJ που τιχ ψ1jφΙσμιχτιχ του εκκλ1jσιrίσμιχτος 
εεχιχιι ισχό όχι κιχν6νων ιχπλώς, ΙΧλλιί κιχι νόμων. Οι νόμοι ιχυτοε, 
πιχλι, 8εν �τιxν 8υνιχτόν νιχ θεσπιστοόν πιxρrί μόνοιι ιχπ6 ιχυτω(ιριίτο-
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ρες, βιχσιλε(ς � ιίλλους πολιτικούς κυρι�ρχoυς. Το 8ικΙΧίωμιχ Πjς 
8εκ�Πjς, εξιίλλου, που περιλιχμβιχν6τιχν στο νόμο του Μωυσi:ως, 
8εν μπορούσε νιχ εφοφμοσθε( στους τοτινούς λειτουργούς του Ευ
ιχγΥελ(ου. Πρ�γμιxτι, ο Mωυ�ς κιχι οι ιχρχιερε(ς �σιxν πολιτικο( 
κυ�τoυ υπό τον Θε6 λιχού κιχι το βιχσ(λειο του Θεού �τιxν γιιχ 
τους Εβριχ(ους υπιχρκτό, ενώ το υπό τον Χριστό βιχσ(λειο του Θεού 
θιχ υπ�ρξει στο μέλλον. 

Έως τώριχ ΚΙΧΤΙΧ8είχθ1jκε: τι ε(νοιι οι ποιμένες 'r1jt; Εκκλ1jσ(ιχς' 
ποιοι είνιχι τιχ επιμέρους κιxθ�κoντιx T1jt; ιxπoστoλ�ς τους (81jλ. το 
κ�ρυγμιx, 1j 8ι8ιχσκΙΧλ(ΙΧ, το β�πτισμιx, 1j προε8ρ(ιχ κιxτ� τις 8ι�φo
ρες συνΙΧθρο(σεις των Χριστιιχνών) ' τι �τιxν ο εxM1jatιxσTtx6c; ιχπο
κλεισμ6ς, 81jλo ο οιφορισμ6ς, ο οποίος, όπου ο Χριστιιχνισμ6ς �τoιν 
ιχπιχγορευμένος ιχπ6 τους πολιτικούς ν6μους, �μιxινε ιXpV1Jσ1j σuνιx
νιxνιxστρoφ�ς των υπολοίπων με τον ιχφορισμένο κιχι, 6που ο Χρι
στιιχνισμός είχε επιβλ1JθεΙ με τον πολιτικ6 νόμο, ιxπoβoλ� του ιχ
φοριζομένου ιχπ6 τις σuνιxθρoίσεις των Χριστιιχνώψ ποιοι εξέλεγιχν 
τους ιερείς κιχι τους 8ιιχκ6νους της Εκκλ1jσΙιχς, 81jλ. το εκχλ1jσίΙΧ
σμιχ' ποιοι κΙΧθιχγίιχζιχν κιχι εuλoγoύσιxν, 81jλo oL ιερείς, κΙΧθώς κιχι 
ποιες �σιxν o� οφειλ6μενες πρ6σ080Ι των τελεuτιxίων, 81jλ. ιχπο
κλειστικιί οι περιουσΙες τους, 1j πρoσωπικ� τους εργοισίΙΧ κιχι οι 
εθελοντικέ.; σuνεισφoρές ευσεβών κιχι ευγνωμόνων Χριστιιχνών. 
Μένει τώριχ νιχ εξετ�σoυμε τιχ ιχξιώμιχτιχ 6σων, ενώ είνιχι πολιτι
κοί κυρίιχρχοι, έχουν τιχυτ6χρονιχ ιχσπιχσθεί T1JV χριστΙΙXνLΚ� πίστη. 

Πρέπει κιχτ' ιxρχ�ν νιχ θυμ1jθοuμε ότι το 8ικΙΧίωμιχ νιχ κρ(νε.ι 
ποιιχ 86γμιχτιχ είνιχι κιχτιίλλ1jλιχ γιιχ την 8ιιχφύλΙΧξ1j Πjς eΙP�V1jC; κιχι 
γιιχ νιχ 8ι8ιχχθούν στους υΠ1Jκ60υς σε όλες τις πολιτικές κοιν6τητες 
(όπως έχει �81j ιχπ08ειχθε( στο κεφ. 18) ιxν�κει εξ oλoκλ�ρoυ στην 
XUPLιxPX1j πoλιτικ� εξουσίΙΧ, εΙτε πρ6κειτιχι γιΙΧ ιίτομο εΙτε γιιχ σu
νΈΛΕUσ1j. ΕΙνιχι προφιχνές κιχι γιιχ τον ιχπλΟLκ6τερο ιίνθρωπο, ότι οι 
πριίξεις των ιχνθρώπων εΙνιχι ιχπ6ρροιιχ των ιxντιλ�Ψεών τους περ ί 
κιχλοό κιχι κιχκοό, οι οποίες με τις πρά.ξεις έχουν επιπτώσεις στους 
(8ιους. Συνεπώς, όσοι κιΧποιιχ στΙΎμ� πιστεόουν ότι 1j υπιxκo� στην 
xup(ιxPX1j εξουσΙιχ θιχ τους βλιίψει περισσ6τερο ιχπό Πjν ιxνυπιxκo�, 
θιχ πιχρΙΧβοόν τους ν6μους κιχι με τον τρόπο ιχυτό θιχ ιχνιχτρέψουν T1jV 
πoλιτικ� κoιν6ΠjΤΙX κιχι θιχ προκΙΧλέσουν την σύγχυσ1j κιχι τον εμ-
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φόλ�o πόλεμο, γ�ιx την ιχποφυγή των οποΙων εyxιxe�8pue1jxe κιfθε 
εΙ8όυς πoλ�τ�κή κuβέρν1j01j. Kιx� YL' ιχυτό το λόγο σε όλες τ�ς EL-
8ωλoλιxτρ�κέ.; πολLτ�κές κo�νότητες o� κυρΙιxρχo� έφεριχν το όνομιχ 
ΠO�μένες του λιχοό, ιχφοό κιχ'llεΙς υπήκοο; 8εv μποροόσε νιχ 8t8ιfξe� 
νομΙμως τον λιχό χωρΙς την ιf8etιx κιx� 'r1jV εξoυσ�08ότησή τους. 

ΔΕν eLVΙXL 8υνιχτόν vιx θεωρήσουμε ότt το 8�κιxΙωμιx ιχυτό τω" 
ε�8ωλoλιxτρών βιxσ�λέων τους ιχφιχφέθ1jκε ότιχν ΠΡΟσ1jλuτΙσθ1jκιχν 
στ1jν πΙστη του Xρ�στoό, εφόσον ιχυτός ου8έποτε όρ�σε ότ� Ot βΙΧ
σtλεΙς, ιχν τον πtστέψοuν, θιχ κΙΧθιχφεθοόν, 81jλ. θιχ υποτιχχθοόν σε 
ιΧλλον εκτός του ειχυτοό τους ή (που εΙνιx� το ί8�0) ότ� θιχ στερ1jθοόν 
την ιχπιχρΙΧίτητη εξουσΙιχ γ�ιx 't1jV 8tιχτήΡ1jσ1j της εφήν1jς μετιχξό των 
υΠ1jκόων τους κιx� γ�ιx 't1jV υπεριfσπ�σή τους ιχπό ξένους εχθροός. 
Γ�' ιχυτό XΙXt o� ΧΡtστ�ιχνοΙ βιxσ�λεΙς πιxριxΜΈVoυν o� ιxνώτιxτo� πo�
μένες των λιχών τους κιx� έχουν την εξουσΙιχ νιχ χεφοτονοόν όΠΟtΟUς 
πo�μένες θέλουν γ�ιx νιχ 8�Mσκoυ.., 't1jV Exxλ1jaLιx, 81jλιχ8ή το.., λιχό 
που βρΙσκετιx� υπό 't1jV X1j8eμooVLιx τους. 

Aλλιf κιx� ιχν υποθέσουμε ότ� 1) Exxλ1jaLιx έχε� 8�κιxΙωμιx εκλο
γής των πo�ΜΈVων, όπως κιx� πρ�ν τον πpoσ1jλυτ�σμό των βιxσ�λέων 
- ιχφοό έτσ� γ�ν6τιxν τη.., εποχή των ιχποστ6λων, όπως έ8ε�ξιx πιχ
ριχπιΧνω -, ιχκόμ1) κιx� τότε το 8ιχιχΙωμιχ ιxνήκε� στον Χρtστ�ιχνό 
κυρΙιχρχο. Δ�6Τt με 't1jV �8�όΤ1jΤΙΧ του Χρtστ�ιχνοό επ�τρέπε� 't1jV 8t-
8ιxσκOtλΙιx' XΙXt με την t8tότητιχ του κυρ�ιXpχoυ, tσοδ{ινιχμ1j με του 
εκπροσώπου της Εκκλ1jσΙιχς, επ�λέγε� τους 8�8ιxσκιfλoυς XΙXt 1) Εκ
xλ1jaLΙX επ�λέγε� κιxτόπ�ν υπoχρεωτ�κιf τους Ι8tοuς. Kιxt ότιχν σε μ�ιx 
χρ�στtιχν�κή πoλ�τ�κή κο�νόΤ1jΤΙΧ μΙιχ ΣUνέλΕUσ1j Xρ�στ�ιxνών εκλέ
γε� �εpέιx, στ1jν πριχγμιχτtκότητιχ τον εκλέγε� ο κυρΙιχρχος, εφόσον 1) 
εκλογή γίνετιx� με 't1jV έγΚρtσή του. ΚιχτΦ τον Ι8�oν τρόπο XΙXt ότιχν 
μΙιχ πόλΥ) εxMYEt τον 8ήμιχρχό της, πρόκε�ΤΙΧt ytΙX πριfξY) όΠΟtοU κιχ
-rέxEt την κυρίΙΧΡΧΥ) εξουσίΙΧ. Δ�ότt κιfθε πρ�ξ1) που σuvτελείτΙΧt εί
VΙXt πριfξ1) εκείνου, 8ίχως την σuγκιxτιfθεσ1j του οποίου είνιx� ιfκυΡ1). 
Έτσt, όπo�ιx πιχρΙΧ8εΙγμιχτιχ XΙXt ιχν ιχνιχζ1jτήσε� κιχνείς σΤ1jν tστορΙιχ 
σχετ�κφ με την εκλογή �ερέων ιχπό τον λΙΧό ή ιχπ6 τον κλήρο, 8εν 
ιχποτελοόν επtχεφήμιχτιχ ενιχντΙον του 8�ΚΙΧtώμιχτος οtοu8ήποτε πο
λtτ�κοό κυρ��ρχoυ, 8�ότt ιχυτοί που τους εξέλεξιχν το έκιχμιχν με την 
8�κή του εξουσίΙΧ. 
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Εφόσον λo�π6ν σε κιίθε χρ�στ�σι.ν�κ� πoλ�τ�κ� κo�ν6Τ1)Τσι. ο πο
λ�'ηκός κυρΙσι.ρχος ε(νσι.� ο σι.νώτσι.τος πoιμ,�ν κσι.ι στην Κ1)3εμ,ονΙσι. του 
υπciγoντσι.� ως πoΙμ,ν�o όλοι o� υΠ1)κόοι του, ιίρσι. κσι.ι χιίρ1) στη 3ικ� 
του εξουσΙσι. ορΙζοντσι.ι o� υπ6λοιποι �ερεΙ.; μ,ε 3ικσι.Ιωμ,σι. νσι. 3�Mσκoυν 
κσι.� νσι. τελοόν 6λσι. τσι. υπόλοιπσι. ποιμενικιΧ τους κσι.θ�κoντσι., σuμ,πε
ρσι.Ινουμε ότι όλo� οι �ερεΙς σι.ντλοόν σι.π6 τον πολιτικό κυρΙσι.ρχο το 
3�κσι.Ιωμ,σι. νσι. 3ι3ιίσκουν, νσι. Κ1)ρόσσουν κσι.ι νσι. σι.σκοόν γενικιi το λs�
τοόργ1)μ,ιί τους' κσι.ι 6τι 3εν εΙνσι.� πσι.ριί 3ιιiκoνoΙ του, κσι.τιί τον Ι3ιον 
τρ6πο που οι σι.ρχές των π6λεων, οι 3ικσι.στές κσι.ι οι σι.ΡΧ1)γοΙ του 
στρσι.τοό εΙνσι.� όλοι 3ι�oνoι εκεΙνου, ο οποΙος εΙνσι.ι σι.ρχ� ολ6κλ1)
Ρ1)ς Τ1)ς πoλιτικ�ς κοιν6τψσι.ς, 3ικσι.στης των πιίντων κσι.ι σι.ρχ1)γ6ς 
όλων των εν6πλων 3υνιίμ,εωψ κσι.ι σι.υτ6ς εΙνσι.ι πιίντοτε ο πολιτικ6ς 
κυρ(σι.ρχος. Αυτ6 3εν σuμ,βσι.Ινει επει8� υ�κoo( του εΙνσι.ι οι 3ιΜ
σκollτsς, σι.λλιi επει8� υ�κooΙ του εΙνσι.ι οι 3ι3σι.σκ6μ.εvoι. Δι6τι ειίν 
υποθέσουμ,ε ότι ένσι.ς Χριστισι.νός βσι.σιλέσι.ς εκχωρ�σει σε ιίλλον βσι.
σιλέσι. την εξουσΙσι. 3ιορισμ,οό ιερέων στην 3ικ� του επικριiτεισι., ό
πως ότσι.ν 3ιιίφοροι Xριστ�σι.νoΙ βσι.σ�λεΙς πσι.ρέχουν το 8ικσι.Ιωμ,σι. σι.υ
τό στον Πιίπσι., τοότο 8εν σ1)μ,σι.Ινε� 6τ� βιίζε� κιίποιον ιερέσι. υπεριίνω 
του εσι.υτοό του, οότε κιiπo�oν κυρΙσι.ρχον ιερέσι. υπεριiνω του λσι.οό 
του. Kιiτι τέτοιο θσι. του σι.φσι.φοόσε την πoλιτικ� εξουσΙσι., 1) οποΙσι. 
εξσι.ρτιiτσι.� σι.π6 τη γνώμ,1) που έχουν οι ιiνθρωπo� γισι. το κσι.θ�κoll 
τους σι.πένσι.vτΙ του κσι.ι τον φ6βο που σι.ισθιiνoντσι.ι γισι. την τιμ,ωρΙσι. 
σε ένσι.ν ιΧλλο κ6σμ,ο, κσι.ι τώρσι. θσι. μ,ποροόσε επΙσ1)ς νσι. εξσι.ΡΤ1)θεΙ 
σι.πό την ικσι.ν6τητσι. κσι.� τη νομ,ιμ,οφροσόν1) των 8ι8σι.σκιίλων, που 
3εν ε(νσι.ι λιγ6τερο επφρεπε(ς σι.πό oπoιoυσ3�πoτε ιΧλλους σι.νθρώ
πους 6χι μ,όνο στη φ�λo30ξ(σι. otλλιί κσι.� στην σι.μ,ιίθε�σι.. Ώστε, εχεΙ 
όπου ένσι.ς ξένος έχε� εξουσΙσι. νσι. 3�oρ(ζει 3�3σι.σκciλoυς, σι.υτ� του πσι.
ρέχετσι.� σι.π6 τον 1)γεμ,6νιχ, στην επ�κριίτε�σι. του οπο(ου 3ι3ιίσκε�. O� 
Xρ�στ�σι.νoΙ 3ι3ιίσκοιλοι μ,σι.ς 3ιχσκοιλεόουν στην χρ�στ�σι.ν�κ� πΙστη. 
Όμ,ως o �  βιχσιλε(ς εενσι.� κεφotλές οικογενειών κσι.� μ,ποροόν νσι. προσ
λιίβουν 3ι3ιxσκciλoυς γ�ιx τους υΠ1)κ60υς τους έπε�τσι. ιχπ6 σόστΙΧσ1) 
ΚΙX� όχι κιχτ' εντoλ� εν6ς ξένου, ι3�σι.Ιτερσι. μ,ciλ�στσι. ότιχν 1) κιxκ� του 
3�3ιxσκoιλ(σι. θσι. έχε� ως σuνέπε�σι. ένιχ μ.εyciλo ΚΙX� πρό81)λο όφελος 
Ύ�ΙX όποιον σuνέστησε τον 3ιίσκσι.λο. Οότε ιίλλωστε ε( νσι.ι υποχρεω
μ.ένo� νιχ 3�ιxτηρoόν ιχυτοό.; τους �εpε(ς περ�σσ6τερo ιχπ6 όσο χρειιi-
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ζovτιx� γ�ιx το κo�νό κι:iλό, γ�ιx το οποΙο εΙνιx� επ�φoρτ�σμένo� νιχ με
ρ�μνoυν 6σο χρoν�κ6 8�ιχσΤ'Y)μιx ιχσκουν κιx� oπo�08�πoτε ιχλλ.ο ou
σ�ώ8ες 8�κιxΙωμ.ιx 't'Yjt; κuρ�ιχρχ(ιχς. 

Αν λo�πόν κιχνεΙς ρωτουσε ένιχν �ερέιx κιχτιχ 't'YjV ιχσκ'Y)σ'Yj τοι) 
λε�τοuρ�μιχτός TOU, όπως o� ιxρχ�ρεΙς κιx� o� πρεσβuτεΡΟL τοι) λιχου 
(Κατά Ματθα[ον, ΚΑΙ, 23) ρώ't'Yjσιχν τον Σωτηριχ μιχς ((έν πoΙqι. 
έξοuσΙqι. τιχυτιχ ΠΟLεΤς κιχΙ τΙς crOL ε8ωκε την έξοuσ(ιχν ΤΙΧU't'Yjν», 'Υ) 
μόν'Υ) oρθ� ιχπιχv't'Yjσ'Yj ποι) θιχ μποροόσε νιχ 8ώσεL ε(νΙΧL bTL ιχσκεΙ το 
λε�ΤOόργ'Y)μιX τοι) κιχτ' εντoλ� 't'Yjt; πολLΤLκ�ς κο�νό't'Yjτιχς, 'Υ) οπο(ιχ 
τοΙ) το ιχνέθεσε μέσω τοι) βιχσLλέιχ � Τ'Υ)ς σuνέλεuσ'Yjς ποι) 't'YjV εκ
προσωπεΙ ΌλΟL o� LερεΙς, εκτός τοι) ιχνωτιΧτοu, ιχσκοόν τιχ κιxθ�
κοντιχ 'tOUC; με εξοuσ�08ό't'Yjσ'Yj, σuνεπώς κιχτ' εντoλ�, τοι) πολLΤ�
κοό XUP�&:PXOU, 8'Υ)λ jure civili. Ο βιχσLλέιχς όμως, XΙXL ΟΠΟLοσ8�
ποτε ιχλλ.ος κuρ(ιχρχος, ιχσκεΙ το ιχξΙωμ&. τοι) με ιχμεσ'Υ) εντoλ� ιχπό 
τον Θεό, 8'Υ)λ έλέeι> Θεου � jure divino. rLΙX τον λόγον ΙXUTb κιχνεΙς 
ιχλλ.ος πλ'Υ)ν των βιxσ�λέων 8εν 8�XΙXLOUTΙX� νιχ σuμπεΡLΜβεL crTout; 
τ(τλοuς τοι) το dei gratia rex κ.λπ. (σ'Υ)μεΙο της uποτιχ�ς 'rout; 
στον Θεό κιx� μόνο) .  OL επΙσκΟΠΟL στην ιxρχ� των 8Lιχτιχγμιίτων 
'rout; e(VΙXL uποχρεωμένΟL νιχ ποuν: ((XιXP�TL Τ'Υ)ς Αυτοό Mεγιxλε�6-
τητος του ΒιχσLλέως, ο ΕπΙσκοπος Τ'Υ)ς τ&:8ε Eπ�σκoπ�ς» �, όπως 
OL ΚΡΙΧΤLΚΟΙ λεLτουργοΙ, ((εν oνόμιxτ� της Αυτοό ΜεγΙΧλεLότητος». 
Δ�όη λέγοντιχς divina providentia, που εΙνιx� το t8LO με το dei 
gratia, ιχρνοuνΤΙΧL, σuγκεκιxλυμμένιx βέβΙΧLΙΧ, 6τ� 'Υ) εξουσΙιχ τους 
έχε� 80θεΙ ιχπό Τ'Υ)ν πολLΤLΚ� ιxρχ�, XΙXL ιχποβιίλλ.ουν πον'Υ)ΡιΧ τον ζu
γό της πολLτ�κ�ς υπoτιx�ς, eLt; βιίρος Τ'Υ)ς ενότητιχς XΙXL Τ'Υ)ς ιχμυν
'tLX�C; LΚΙΧνότ'Υ)Τotζ Τ'Υ)ς πολLτ�κ�ς ΚΟLνότητιχς. 

Ειχν, όμως, κιχθε Xρ�σηιxνός κυρΙιχρχος εΙνιx� ο ιχνώτιχτος ΠΟL
μένιχς των υΠ'Υ)κόων -rou, τότε πρέπεL νιχ έχε� κιx� 't'Yjν εξοuσ(ιχ όχ� 
μόνο νιχ Κ'Y)Ρόττε�, κιίτ� ποΙ) Ισως κιχνεΙς 8εν θιχ τοι) ιχρν'Υ)θε(, ΙΧλλ.ιί 
επΙσ'Yjς νιχ βιχπτΙζεL XΙXL νιχ τελεΙ το μuστηΡLΟ της ΘεΙιχς EUXΙXPL
στΙιχς, κΙΧθώς κιx� νιχ εγκΙΧLνL&:ζε� νιχοός � νιχ χεφοτονεΙ Lepelc; YLΙX νιχ 
εLσέλθοuν στ'Υ)ν u7t"YJpecrLιx τοι) Θεοό. AuTb OL πλεΙστΟL -rouc; το ιχρ
νoυντιx� �ν μέρεL επεL8� 8εν σuν'Y)θΙζετιx� XΙXL εν μέρεL επεL8� 'Υ) τε
λεσ'Yj των μuστηρ(ων κιx� Ο ΚΙΧθιχγLιχσμός ιχνθρώπων κιx� χώρων YLΙX 
LεΡΟΠΡΙΧξΙεc; ΙΧΠΙΧLτοuν 't'YjV επ(θεσ'Yj των χε�ρών ιχπό ιχνθρώποuς, OL 
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οποΙοι ιχπό 't1jV επoχ� των ιχποστ6λων έχουν με πιχρόμοιιχ επιeε� 
χεφοτον1jθεΙ 8ιΙΧ80ΧΙΚ&. γιιχ το Ι8ιο ιχυτό λεΙΤOύΡΎ1jμιx. nιx νιχ ιχπο-
8εΙξω ότι οι ΧριστιιχνοΙ βιχσιλεΙς 8ιιχθέτουν το 8ικιχΙωμιχ νιχ βιχπτΙ
ζουν κιχι νιχ κΙΧθιχγι&.ζουν, θιχ 8ώσω μιιχν εξ�Ύ1j� τόσο γιιχ το γε
γονός, ότι 8εν σuV1jθΙζοuv νιχ το κ&.νουν, όσο κιχι γιιχ το πώς ιχπέκΤ1j
σΙΧν την εξουσΙιχ νιχ το κ&.νουν, ότιχν το θελ�σoυν, ιχκόμιχ κlχι χωρΙς 
τη σuν1jθισμέν1j 8ιιχ8ικιχσΙιχ της επΙθε�ς των χειρών. 

Δεν υπ&.ρχει ιχμφιβολΙιχ ότι oπoιoσ8�πoτε βlχσιλέlχς τιχ κιχτ&.
φερνε στις επιστημες θιχ μπορούσε με το Ι8ιο 8ικΙΧΙωμιχ του lΧξιώ
μιχτός του, με το οποΙο εξουσι080τεΙ &.λλους νιχ 8ι8&.σκουν στιχ ΠΙΧ
νεπιστημιιχ, νιχ κ&.νει κlχι ο Ι8ιος πlχρlΧ8όσεις. Eπει8�, ωστόσο, 1j μέ
ριμνιχ γιιχ το σύνολο των υποθέσεων της πoλιτικ�ς κοινότητιχς ιχπορ
ρο φ&. όλο του τον χρόνο, 8εν θιχ �τlXν εύκολο γι' ιχυτόν νιχ lχνιχλιΧβει 
προσωπικά. 't1jV σuγκεκριμέν1j ιxυτ� εργιχσΙIΧ. Ένιχς βlχσιλέlχς μπο
ρεΙ, επΙ�ς, ιχν έχει "t1jV εuχιxρΙστη�, νιχ πlχρΙστlχτlχι στο 8ικιχστη
ριο, νιχ ιχκούει κlΧι νιχ lχποφlχσΙζει γιιχ κ&.θε εΙ80υς υποθέσεις, όπως 
κlχι νιχ εξουσι080τεΙ &.λλους VIX το κ&.νουν εν ονόμlχτΙ του. Όμως 1j 
εuθύV1j της 1)γεσΙlχς κιχι της 8ιlXκυβερν�σεως, που έχει επωμισθεΙ , 
τον υποχρεώνουν νιχ βρΙσκετlχι συνεχώς σε επlχγρύπν1j� κlχι νιχ 
ιχνιχθέτει τlχ 8ιοΙΚ1jΤΙκιΧ lΧξιώμlχτlχ σε &.λλους κ&.τω ιχπ' ιχυτ6ν. Κιχτ&. 
τον Ι8ιον τρόπο ο Σωτηριχς μιχς (ο οποΙος εΙχε ιχσφιχλώς "t1jv εξου
σΙιχ vιx βlχπτΙζει) 8εν β&.πτισε κlχνένlχν ο Ι8ιος (Κατά Ιωάννην, ΔΙ, 
2), ΙΧλλ&. έστειλε τους ιχποστόλους κlχι τους μlΧθ1jτές του νιχ βlΧπτΙ
ζουν. Το Ι8ιο κιχι ο Αγ. ΠIΧ'Jλος, ιχνlχγκιχσμένος νιχ Κ1jρύπει σε πολ
λ&. κιχι μιχκριν&. μέΡ1j, λΙγους β&.πτισε (Προς ΚορινθΕους ΑΙ, ΑΙ, 
14, 16). Από τους ΚορινθΙους β&.πτισε μόνο τους ΚρΙσπο, Γ&.ιο κlχι 
Στέφlχνο, επει8� το κύριο έργο του �τlXν νιχ Κ1jρuττει (Προς Κοριν
θΕους Α', ΑΙ, 17). Από ιχυτιί γΙνετιχι φιχνερό ότι το �μlXντικότερo 
κιx�κoν (όπως εΙνιχι 1j 8LoLX1j� της Εκκλ1jσΙιχς) ιχπ!ΧλλιΧσσει ιχπό 
τιχ υπο8εέστεριχ. Έτσι, ο λόγος γιιχ τον οποΙο οι ΧριστιlχνοΙ βιχσι
λεΙς 8εv σuV1jθΙζοuν vlx βιχπτΙζουν εΙνιχι φιχνερός κιχι γιιχ τον Ι8ιον 
λόγο στις μέρες μιχς λΙγοι έχουν βlχπτισθεΙ ιχπό επισκόπους κιχι λι
γότεροι ιχπ6 τον Π&.πιχ. 

Όσο γιΙΧ το ιχν χρει&.ζετιχι 1j επΙθεσ1j των χειρών προκεψ.ένου 
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νιχ ε(νιχι έγκυρη η β&πτισYJ κιχι ο κΙΧθιχγιιχσμό; ιχπό τον βιχσιλέΙΧ, θιχ 
πρέπει νιχ λ&βουμε υπόψη τιχ εξ�ς. 

Η ε7tΙθεσYJ των χεφών �τιxν πιχν&φχιχιιχ 3ημόσιιχ τελετη των 
Εβριχ(ων, με την οπο(ιχ ε7tιλεγότιxν κιχι ε7tιβεβιxιωνότιxν ο ιίνθρωπος 
� το πριίγμιχ που εΙχε ως ιχνηκεΙμενό της μιιχ πρoσευχ�, ευλογ(ιχ, 
κιxθιxγ(ιxσYJ, θυσ(ιχ, κιχτιχ3(κη � ό,τι ιίλλο. Έτσι ο lιχκώβ ευλογών
τιχς τιχ πιχι3ι& του lω�φ (Γένεσις, ΜΗ', 14) «την χεΤριχ την 3ε
ξιαν έπέβιχλεν έπL την κεφιχλην Έφριχ(μ, οuτος 3ε �ν ό νεώτερος, 
κιχ! την &ριστεραν έπΙ των κεφιχλων MιxνιxσσYj, ένιxλλOCξ τας χεΤριχς». 
Κιχι ιχυτό το έκιχνε σκόπιμιχ (ιχν κιχι ο lω�φ του πιχρουσΙιχσε τιχ πιχι-
3ιιί κιχτιί τρόπο, ώστε εκεΙνος νιχ ιχνιχγκσισθε( νιχ το κιίμει εκτε(νον
τιχς τους βριχχΙονές του ιχνιΧμεσιΧ τους) γιιχ νιχ 3ε(ξει σε ποιον �θελε 
νιχ 3ώσει τη μεγΙΧλύτερη ευλογΙιχ. Το (3ιο κιχι κιχτιΧ την θυσ(ιχ του 
ολοκιχυτώμιχτος ο Αιχρών 3ιιχτιΧχθηκε (Έξοδος, ΚΘ', 10) : «κιχ Ι 
έπιθ�σoυσιν τας χεΤριχς ιχότων έπL την κεφιχλην του μόσχου»' επΙ
σης (στο ε3. 15) «κιχL έπιθ�σoυσιν τας χεΤριχς ιχότων έπL την κεφιχ
λην του κριου». Το Ι3ιο ιχνιχφέρετιχι κιχι στο Λευιτικόν (Α', 4, κιχι 
Η', 14) .  ΟμοΙως κιχι ο Mωυ�ς, ότιχν όρισε τον lησού του Nιxυ� 
στριχτηγό των lσριχηλιτών, 3ηλ. τον κΙΧθιχγ(ιχσε στην υπηρεσΙιχ του 
Θεού (Αριθμοl, ΚΖ', 23), «έπέθηκε τας χεΤριχς ιχότου έπ' ΙΧότόν, κιχΙ 
συνέστησεv ιχότον κΙΧθιΧπερ συνέτιχξε Κύριος τίj> Mωυσij», ε7tι3ει
κνύovτιxς ΚΙΧι κΙΧθιστώντιχς βέβιχιο ποιος �τιxν ιχυτός, που ε(χιχν 
υπoχρέωσYJ νιχ υπιχκούσουν στον πόλεμο. Κιχι κιχτιΧ τον κΙΧθιχγιιχσμό 
των Λευιτών (Αριθμοl, Η', 10) ο Θεός 3ιέτιχξε: «κιχL προσ&ξεις 

\ Λ ( >l Κ '  \ ,  θ ' • • \ 'Ι .).λ ' τους ευ τιχς ι:;νιχντι υριου, κιχι επι ησουσιν οι υιοι σριχ,ι τιχς 
χεΤριχς ιχότων έπL τους Λευ(τιχς». ΚιχτΙΧ3ικιΧζοντιχς τον «κιχτιχριχ
σιXμεvoν» τον Κύριον ο Θεός 3ιέτιχξε (Λευιτικόν, ΚΔ', 14) :  «κιχ! 
, θ '  

, . "  , - , - έ l ...J. επι ησουσι ποοντες οι ιχκουσιχντες τιχς χεφιχς ιχυτων π "ιν κεφιχ-
λην ιχότου κιχL λιθoβoλ�σoυσιν ιχότον πίiσιx � συνιxγωγ�». Κιχι γιιχτ( 
θιχ έπρεπε μόνον όσοι τον ιίκουσιχν νιχ «έπιθ�σoυν τας χεΤριχς ιχότων 
έπΙ την κεφιxλ�ν του» κιχι όχι κιχλύτεριχ κιίποιος ιερέιχς, ΛευΙτης � 
ιίλλος λειτουργός της 3ικιχιοσόνης ;  Προφιχνώς επει3� κιxνΈVιxς ιίλ
λος 3εv θιχ μπορούσε νιχ 3ε(ξει κιχι νιχ ιχπ03εΙξει μπροστιί στη συνέ:
λευσYJ ποιος ε(χε βλιxσφημ�σει κιχι έπρεπε νιχ θιχνιχτωθεΙ Π ριίγμιχτι, 
το νιχ 3ε(ξει κιχνε(ς κιΧποιον ιίνθρωπο � oπoι03�πoτε πριίγμιχ με το 
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χέρ� γ�oι: νοι: το 80υν τοι: μιXτ�oι: υπ6κε�τoι:� λ�γ6τερo σε σφ�λμoι: οι:πό 
6,τ� ε&:ν πε�ς κιXπo�o 6νομιχ γ�ιx νιχ το ιχκοόσουν τ' ιχυηιΧ. 

Η �ερoτελεστιιx oι:υτ� τηροόντιχν τ6σο ιχυ στη ριΧ , ώστε ευλο
γώντιχς την ι8�ιx στ�γμ� ολ6κλ1)Ρ1) Τ1) συνέλευσ'Υ) -κιXτ� που 8εν 
μπορεΙ νιχ γινε� με επ(θεσ'Υ) των χεφών- ο Αιχρών (Λευιτικόν, Θ', 
22) «έξάριχς τιΧς χεΤριχς έπΙ τον λιχον ευλόγφεν ιχύτοός» . Δ�ιxβά
ζουμε, επΙσ'Υ)ς, 6τ� πιxρόμo�ιx �ερoτελεστΙιx γ�νότιxν κιx� κιχτά τον κιχ
θιxγ�ιxσμό των νιχών των ε�8ωλoλιxτpών, όπως ότιχν ο �εpέιxς επέθετε 
τιχ χέρ�ιx του σε κιXπo�oν κΙονιχ του νοι:οό Τ1)ν ώριχ που ξεστόμ�ζε τιχ 
λόγ�oι: της κΙΧθιχγΙΙΧσ'Υ)ς. Σε θέμιχτιχ Τ1)ς 81)μόσ�ιxς λιχτρεΙιχς του Θεοό 
εινιx� λo�πόν πολό φυσ�κό νιχ 8ειξε� κιχνεΙς κιXτ� με το χέp�, γ�oι: νιχ 
βεβιx�ωθoόν -ιοιχ μιXτ�ιx, πιχριΧ νιχ το πε� γ�ιx νιχ σ�γoυρευτoόν τ' ιxυτ�ά. 

Επομένως 1) �ερoτελεστιιx ιxυτ� 8εν �τιxν κάτ� κιx�νoφιxνές στ1)ν 
επoχ� του Σωτ�ριx μιχς. Δ�όη ο lιXεφoς (Κατά Μάρκον, Ε', 23), 
του οποΙου 1) κόρ1) �τιxν άρρωσΤ1), �κέτευσε τον Σωτηριχ μιχς όχ� νιχ 
Τ1)ν θεpιxπεόσε�, ΙΧλλιΧ «έπ�θ:ηνιx� oι:υήj τιΧζ χεΤριχ.;, όπως σωθΊj κιχΙ 
ζ�σετιx�». ΕΠΙσ'Υ)ς στο Κατά Ματθαίον (IΘ', 13) 8�ιxβιXζoυμε: «τ6τε 
ΠΡΟσ'Υ)νέχθ1) ιχuτcj) πιx�8ιot, (vιx έπ�θΊj ΙΧύτοΤς τιΧς χεΤριχς κιχι προσεό
ξ1)ΤOΙ:�» . 

Σόμφωνιχ με το ιχρχιχΙο ιχυτό έθ�μo o� ιxπόστoλo� κot� o� πρε
σβότερo�, otλλά κιx� το Ι8�0 το πρεσβυτέp�o, επέθετιχν τιχ χέρ�ιx σε 
όσους χεφοτονοόσιχν ως �ερεις κot� προσεόχοντιχν, γ�ot νot κοι:τotστοόν 
οι:υτο( �κιxνoΙ νot 8εχθοόν το Άγ�o Πνεόμιχ. Kιx� ιχυτό όχ� μ�ιx φορά, 
otλλά κάποτε συχνότεριχ, 6τιχν πιxρoυσ�ιxζότιxν κιXπo�ιx νέιχ ευκotφΙιχ. 
Ο σκοπ6ς όμως �τιxν πάντot ο Ι8�oς, 81)λιx8� ο otκρ�β�ς κιx� θΡ1)σκευ
'ηκός προσ8�ΟΡLσμ6ς του προσώπου που ορΙζοντιχν εΙτε YLot το ΠΟL
ΜΕVLKb λεLτοόΡΎ1Jμιχ yeVLKιX εΙτε YLΙX (LLΙX eL8LX� ιxπoστoλ�. 'Ε't'σL 
(Πράξεις, ΣΤ', 6) OL ιχπ6στολΟL «ΠΡοσευξάμενΟL έπέθ1)κιχν τιΧς χεΤ
ρotς») επΙ των επτιχ 8Lιχκόνων. KΙXL ιχυτ6 έγLνε 6XL YLΙX νιχ τους μετιχ-
8ώσουν το ' AYLO Πνεόμιχ (8LόΤL �σιxν πλ�ρεLς ΑγΙου Πνεόμιχτος 
ΠΡLV εχλεγοόν, 6πως φιxΙνετιx� ιχπ6 το ιχμέσως ΠΡΟ1)γοόμενο εΜφLΟ 
3), οι:λλά YLΙX νιχ του.; 8LορΙσουν στο ιχξΙωμιχ ιχυτ6. ΕΠΙσ'Υ)ς, 6τιχν ο 
ΦΙλLππος ο 8LιXXOVOI; ΠΡΟσ'Υ)λόησε ΟΡLσμ.έvot πρόσωπιχ στην Σιxμιf
peLΙX, ο Πέτρος xotL ο ΙωιΧνν1)ς �γιxν εχεΙ XΙXL «έπετΙθουν τιΧς χεΤριχς 
έπ' ιχuτοu.; κιχι έλιίμβιχνον Πνευμιχ ''AYLOV) . Τ1) 8όνιχ(1) otυτ� 8εν 
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εεχε μ6νον ο ιχπ6στολος ιxλλ� ΚΙΧL ο πρεσβυτερος, ιχφου ο Αγ. llιxu
λος σuμβoυΛΕUσε τον ΤLμ6θεο (Προς Τιμ6θεον ΑΙ, ΕΙ, 22) «χε!
ριχς τιχχέως μ1)8ενΙ �ΠΙΤLθεL», 81)λ. μ1)ν σπεύ8εις νιχ χειροτον-ήσεLς 
Κ�ΠΟLον ως LερέΙΧ. Ολ6κλ1)ΡΟ το πρεσβuτέΡLΟ «�πέθεσε τaς χεΤριχς 
τοu» στον ΤLμ6θεο, όπως 8ιιχβ�ζοuμε στην Προς Τιμ6θεον ΑΙ 
(ΔΙ, 14), με την έννοιιχ 6η μερικοΙ το έκιχμιχν, 6τιχν τοuς έ8ωσε ειι
τoλ� το πρεσβuτέΡLΟ κα:L ΠLθα:νότα:τα: ο προεστώς* τοuς, ο οποεος 
πιθα:νόν νιχ �τα:ν ο L8Lος ο Αγ. πιχυλος. ΔLόΤL σΤ1)ν Προς Τιμ6θεον 
Bi (ΑΙ 6) λ' , , ' ζ  Ν '  Ι -, τοu εει : ((α:να:μLμν1)σκω σε α:να: ωπuρεLν το χα:ΡLσμιχ τοu 
Θεοσ, () �στLν �ν σοΙ 8ια; τ1jς �πιθέσεως των χειρων μοu». Πιχρεμπι
πτόντως πρέπεL να: σ1)μεLώσοuμε ε8ώ όΤL το Ι Αγιο Πνευμα: 8εν σ'r)
μα:LνεL το τρετο Πρόσωπο Τ1)ς Αγειχς Tρι�80ς, ΙΧλΜ 6σoc χocρεσμιχτoc 
εΙνOCL ocνιχγκocΙιχ YLΙX το ποιμιχντοραό ιχξΙωμιχ. ΔLιχβ�ζοuμε επΙσ1)ς 
6ΤL ο Αγ. Ωιχυλος χειροτον-ήθ1)κε Μο φορές: μΙoc ιχπό τον ΑνιχνΙιχ 
στ1) Διχμιχσκ6 κocτ� την β�πη� τοu (Πράξεις, Θ', 17, 18) ΚΙΧL εκ 
νέοu σΤ1)ν Αντι6χεLΙΧ (Πράξεις, ΙΓ', 3), 6τocν τον έστεLλιχν να: Κ1)ρύ-
ξ , ' Η " λ ι , Ι tL YLOC πρωτη φοριχ. ΤΟΤLν1) ΧP1)σ'r) Τ1)ς -τε ετοuργ�ιχς ιχuτης κιχτιχ 
Τ1) χειροτονΙιχ των Lερέων ιχποσκοπουσε στ1)ν επ(8εLξ1) τοu προσώ
ποu, στο οποΙο εμΠLστεucντιχν μLΙΧ τέΤΟLOC εξοuσΙoc. E�ν 6μως κtx
ΠΟLος ΧΡLσηιχν6ς εΙχε ιχπ6 τoc ΠΡLν Τ1)ν εξοuσΙιχ νιχ 8LΜσκει, 1) βtX
πη� του, το 6ΤL 81)λ. έyLve ΧΡLσΤLocν6ς, 8εν του προσέ8L8ε κιΧΠΟLOC 
ΚΙΧLνοuργLOC εξουσΙιχ, πιχριΧ θoc τον έκιχνε ιχπλώς νιχ Κ1)ρuσσεL την 
ιχλ1)θL� 8L8ιχσκιχλLΙΧ, 81)λ. νιχ κtXvεL σωστ-ή ΧΡ�σ'r) της εξουσΙocς τοu, 
YL' ιχυτ6 ΚOCL 1) επΙθεσ'r) των χειρών θoc -ήτιχν πεΡLΤΤ�· το βtXΠΤLσμoc 
θιχ ιχρκουσε ιχπ6 μ6νο τοu. Όμως, πριν ιχπ6 Τ1)ν επικp�τησ'r) του 
ΧΡLσΤLιχνLσμοu, κ�θε ΚUΡLocρχος εεχε Τ1)ν εξουσΙιχ νιχ 8ι8ιΧσκεL κιχL 
νιχ ορΙζεL 8ι8ιχσκ�λοuς. Ι Αριχ ΚΙΧL ο ΧΡLσΤLιχνLσμ6ς 8εν τοuς έ8ωσε 
κιΧΠΟLΟ νέο 8LκιχΙωμιχ, ιχλλιΧ τοuς κιχτεuθuνε στην 086 Τ1)ς 8�8ιxσκιx
λΙocς Τ1)ς ΙΧλ�θεLιχς. Δεν χρειocζ6τιχν σuνεπώς 11 επιθεσ'r) των χειρών 
(ιχν εξιχιρέσουμε το βιίΠΤLσμιχ), YLOC νιχ κocτιχστησει έyκUP1) Τ1)ν ιί
σκ1)σ'r) ΟΠΟLιχσ8�ποτε πριίξ1)ς τοu ΠΟLμιχνΤΟΡLΚΟU λεLτοuργ'ήμιχτος, 
6πως την βιίΠΤLσ'r) ΚΙΧL την κιxθocγειxσ'r) . KOCL στην Πιχλιχιιί ΔLΙΧθ-ήΚ1), 
πocρ6λο 6ΤL μ6νον ο Lερέιχς εΙχε το 8LκocΙωμιχ κΙΧθιχγιιχσμου 6σον 

• Eλλ7JII�X� στο χεΙμενο. 
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κσι.φό ο σι.ρχ�ερέσι.ς κσι.τεΙχε: την KUP�ΙXPXLΙX, 8εν σuνέβσι.�νε το (8�0 
δτσι.ν η xuP�ΙXPX(oι. περ�ήλθε: στον βσι.σ�λέσι.. Δ�ότ� 8�σι.βάζοuμ.ε ότ� ο 
Σολωμ.ών (Βασιλειών ΓΙ, ΗΙ) ευλόγησε τον λσι.ό, κσι.θσι.γΙσι.σε το 
νσι.6 κσι.� σι.π1jγγε�λε την 8ημ.όσ�σι. εκεΙνη πρoσεuχ�, ποu ε(νσι.� �μ.ερσι. 
υπό8ε�γμ.σι. γ�σι. τον κσι.θσι.γ�σι.σμ.ό όλων των χρ�στ�σι.νικών νσι.ών ΚOtι 
πσι.ρεκκλησΙων. Απ6 τσι. πσι.ρσι.πάνω φσι.Ινετσι.ι ότι 8εν εΙχε μ.6νο το 
8ικσι.Ιωμ.σι. νσι. 8ιοικεΙ την ΕκκλησΙσι., σι.λλά κσι.ι νσι. σι.σκεΙ εκκλησ�σι.
στικιΧ λειτοuρ�μ.σι.τσι.. 

Τοότη η ε8ρσι.Ισι. σuνένωση ποΛιτικών κσι.ι εκκλησισι.στικών 8�
κσι.�ωμ.ιXτων στοuς Xριστ�σι.νoός xuPLιXpxouc; κιχνει φσι.νερό, δη σι.
σκοόν πάνω mouc; uπηκόοuς -rouc; oπo�σι.8�πoτε εξοuσΙσι. μ.πορε( νσι. 
80θεΙ σε άνθρωπο γ�σι. την 8ισι.κuβέρνηση των εξωτερ�κών πρ&.ξεων 
των σι.νθρώπων, τόσο στην πoλιτικ� όσο κσι.� στη θρησκεΙσι.. Κσι.ι 
μ.ποροόν νσι. θεσπΙσοuν όποιοuς vbμoouc; εκεΙνοι θσι. XpLVouv ως κσι.τσι.λ
ληλότεροuς γισι. την 8ισι.κuβέρνηση των UΠ'Υ)κόων τοuς, σι.φοό οι Ι8ιοι 
εΙνσι.� κσι.ι η πoλ�τεΙσι. κσι.ι η ΕκκλησΙσι.. Διότ� οι Ι8ιo� άιιθρωποι σι.πο
τελοόν κσι.ι το κράτος κσι.ι την ΕκκλησΙσι.. 

Ειχν λοιπόν το θέλοuν, μ.ποροόν, όπως xcfvouv τώρσι. πολλοΙ 
Χριστισι.νοί βσι.σιλεΙς, νσι. σι.νσι.θέσοuν στον Πάπσι. την 8�σι.κuβέρνηση 
των UΠ'Υ)κόων -rouc; σε θέμ.σι.τσι. θρησκεuτικά. Τότε όμ.ως ο Πάπσι.ς 
eLVOtL ως προς σι.uτό uποτελ1jς -rouc; κσι.� σι.σκεΙ το κσι.θήκον τοότο στην 
επικράτεισι. κάποιοu ιXλAou jure civili, 8ηλ. 8ικσι.ΙιΡ 'Tou πολιτικοό 
xuPLιXpxou, κσι.ι όχι jure divino, έλέιΡ Θεου. Γι' σι.υτό κσι.ι μ.πορεί 
νσι. σι.πσι.λλα.γεΙ σι.πό το σι.ξ(ωμ.σι. σι.uτό, ότσι.ν ο xupCιxpxoc; το θεωΡήσει 
α.νσι.γκσι.Ιο γισι. το κσι.λ6 των uπηκόων -rou. Μποροόν επΙσης, εφόσον το 
επιθuμ.οόν, να. σι.νσι.θέσοuν την μέριμ.να. της θρησκεΙσι.ς σε κιΧποιον 
σι.νώτσι.το ιερέσι. 1j σε σuνέλευση ιερέων κσι.ι νσι. -rouc; 8ώσοuν όποισι.ν 
ξ Ι Ι θε  Ι Ι Ι Ε λ Ι Ι ε oucrLOC σι.uτοι ωρουν προσφοροτερη εΠ'Ι της κκ ησ�σι.ς η -rou 

ενός επΙ -rou cfAAou' επΙσης μ.ποροόν νσι. 8ώσοuν κα.τιΧ βοόληση τιμ.η
τικοός τΙτλοuς, όπως του επισκόποu, -rou σι.ρχιεπ�σκόποu, -rou ιερέσι. 
1ι -rou πρεσβuτέροu, κιx� να. θεσπΙσοuν vbμoouc; γισι. την σuντηρη� 
τοuς μ.ε την 8sκάτη 1j μ.ε ιΧλλον τρόπο, όπως -rouc; ευχσι.ριστε(, εφό
σον το x�vouv μ.ε κσι.θσι.Ρή σuνεΙ8ηση, της οποΙσι.ς μ.όνος κριτ�.:; εΙνα.ι 
ο Θεός. Ο πολιτικός xupLOCpXoc; θσι. ορΙσει κριτές κσι.ι ερμ.ηνευτές 
των κσι.νoν�κών Γρσι.φών, 8ιότι σι.uτός τις κσι.θ�στά νόμ.οuς. Αuτ6ι; 
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επ(σΎJς προσ8Ι8ει κόρος πους σιφορισμοός, οι οποΙοι θσι περιφρο
νοόντσιν, ειΧν 8εν υ,τηρχσιν ν6μοι κσιι ποινές γισι νσι τσι7t'εινώνOυν πε(
σμονες ελεuθεριrfζοντες κσιι νσι τους σινσιγκ�ζoυν νσι ενώνοντσιι με το 
υπ6λοιπο πλ�ρωμσι της Εκκλ'φΙσις. Με 800 λ6γισι, σιυτ6ς εΙνσιι 1) 
σινώτσιΤΥ) εξουσΙσι γισι 6λες 'ης υποθέσεις, εκκλYjσισιστικές κσιι πολι
"ικές, σε 6,τι «cpoprf πρrfξεις κσιι λ6γους, 8ι6τι μόνο σιυτιΧ γ(νοντσιι 
γνωσ't'rf κσιι γι' oιu't'rf μπορεΙ νσι σιπσιγγελθε( κσιΤYjγορ(σι. Γισι "σι !fλ
λσι, γισι "σι οπο(σι 8εν μπορε( νσι α.πα.γγελθε( xιx't'YjyopLOΙ, 8εν unrfpxet 
κα.νένα.ς κριτης nιxprf μόνον ο Θεός, που γνωρΙζει την xιxp8trf 't'ou 
α.νθρώπου. Τα. 8ικα.ιώμα.τα. α.uτrf εΙνα.ι εγγεν� σε xrfOe εξουσΙα., εΙτε 
σιυτη εκπροσωπεΙτα.ι α.πό μονrfρχYj � α.π6 σuνέλεuσΎJ. Όποιοι εκ
προσωπουν ένα.ν χριστια.νικ6 λα.6 εκπροσωποόν την ΕκκλYjσΙα., 8ι6τι 
ΕκκλYjσΙα. κα.ι λα.6ς μια.ς χριπια.νικ�ς πoλιτικ�ς κοιν6τητα.ς εΙνα.ι 
ένα. κα.ι 't'0 α.υτ6. 

Μολον6't'ι όσα. α.νέπ't'uξα. ε8ώ κα.ι σε rfλλα. σΎJμεΙα. του βιβλΙου 
ιxu't'ou XΙX't'ιx8eLXVISouv σα.φώς ότι Yj α.νώτα.τη εκκλYjσια.πικ� εξουσΙα. 
α.ν�κει πους χριπια.νοός κuριrfρχοuς, ωπόσο, επει8� κυρΙως ο κα.ρ-
8ινrfλιoς Bellarmin στην εριπικ� 8ια.τριβ� του De Summo Pon
tifice έχει υποστηρΙξει με τσι κα.τrf το 8uvoc't'6v ισχυρ6τερα., 6πως 
νομΙζω, επιχεφ�μα.τα. την oικoυμενικ� α.μcpισβ�'t'YjσYJ του πιχπα. σε 
σιυτη "YjII εξουσ(σι των κυριιΧρχων, σκέcpθYjΚα. 6τι εΙνα.ι σιπα.ρσι(τη
το να. εξε't'rfσω, 6σο γΙνε..α.ι πιο σύντομσι, την ΘεμελΙωσΎJ κα.ι "YjII 
ισχό των επιχεΙpYjμrfτων 't'OU. 

Απ6 "σι πέντε βιβλΕσι που έχει γριΧψει με το θέμα. α.υ't'ό 't'0 
πρώτο πρα.γμα.'t'εUετα.ι τρΙσι ερωτημα.τα.. Πρώ't'Ο, ποιο εΙνα.ι γενικrf 
't'o xιxλIS't'epo πoλΙτεuμα.: 1) μονα.ρχΙα., Yj α.ριποκρα.τΙα. � Yj 8Yjμο
xpιx't'Eιx· κα.ι τελικιχ 8εν auVYjyopeL για. κα.νένα. σιπ6 τα. τρΙα., α.λλιχ για. 
μια. κuβέρVYJσYJ μικτη. Δεό't'ερο, ποιο σιπ6 σιuτrf εΙνα.ι το κα,λότερο 
για. την 8ια.κuβέρνYjσΎJ της ExxλYja(ιxc;" ε8ώ κα.τα,λ�γει πrfλι να. υπο
στηρΙζει την μικτη, ιxλλrf με επικρα.τέπερα. τσι χσιρα.κ't'Yjριπικrf 
της μονα.ρχΙα.ς. ΤρΕτο, ειχν στην μικτη α.υτη μονσιρχΙσι ο Αγ. Πέ
τρος επεΙχε θέσΎJ μονιχρχYj . Σχετικrf με το πρώτο σuμπέρα.σμα. έχω 
�8Y) α.π08εΙξει επα.ρκώς (κεφ. 18) 6τι 6λες οι κυβερ�σεις, όσες ο ι  
rfνθρωποι εΙνα.ι υποχρεωμένοι ν α.  υπα.κοόουν, εΙνσιι α.πλές κσιι σιπ6-
λυτες. Στη μονσιρχΙσι α.νώτα.τος ε(νσιι ένσις rfvθρωπος κα.ι όλοι ο ι  
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ιXλλOt, baot ιχσκοόν ΟΠΟtου8�ποτε ε(80υς εξουσ(ιχ στο κριΧτος, Τ"L]V 
ιχσκοόν με ιχνιΧθεση εκε(νου, ytΙX όσο χρονtκό 8tιΧσ'rI]μ,ιχ εκε(νος επt
θυμε( XΙXt στο όνομ,ιχ εκε(νου. Στ"Ι]ν ΙΧρtστοκριχτ(ιχ, πιΧλt, XΙXt σ'rI]ν 
8YJμ,οκριχτ(ιχ 8εν υπ�ρχεt πιχριχ μ(ιχ ιχνώΤΙΧΤΥ) συνέλευση' ΤOύτ"l] 8tιx
θέτεt τ"ι]ν L8tιx εξουσΙιχ, που στ"l] μονιχρχ(ιχ ιχν�κεt στο μ,ονιΧρχYJ, XΙXt 
που 8εν ε(νιχt μ,tκτη, ΙΧλΜ ιxπόλυτ"l] xuptΙXPX(ιx. Ότιχν ένιχ ιχπ6 ιχυτιχ 
τιχ τρ(ιχ εΙ8Υ) κυβέρVY]ση; έχεt �8Y) εγκΙΧθt8ρυθε(, 8εν πρέπεt νιχ συ
ζYJτε(τιχt ποtο ε(νΙΧt το κΙΧλότερο, πιχριΧ το τωρtνό πρέπεt πιΧντοτε νιχ 
προτtμ,�ΙΧt, νιχ συντ"l]ρε(τΙΧt XΙXt νιχ θεωρε(ΤΙΧt το κιχλότερο. Δtότt εΙ
'oIΙXt ιχντ(θετο, τ6σο προς το νόμ,ο 'rYJC; φύσ'l)ς όσο XΙXt προς στο νόμ,ο 

Θ , β ( , "- " , του Η εου, νιχ προ ιχ νεt κιχνεtς σε οποtΙΧοYJΠΟτε ενεργεtΙΧ ιχποσκοπεt 
στ"l]ν ιxνιxτρo� του. ΕξιΧλλου το ε(80ς του πολtτευμ,ιχτος 8εν εΠYJ
ρειχζεt κιχθόλου 'rYJ" εξουσΙιχ των tερέων, εκτός ιχν ιχυτοΙ εΙνΙΧt ο πο
λtτtκός κυρ(ιχρχος 8t6Tt έχουν κλYJθε( όχt ytΙX νιχ κυβερνούν τους ΙXV
θρώπους μ,ε 8tιχτιχγές, ιχλλιΧ νιχ τους 8t8ιXσxOUV XΙXt νιχ τους πεΙθουν 
με εΠtχεφ�μιχτιχ, ιxφ�νoντιxς σ' ιχυτούς το 8tκιχΙωμιχ νιχ ιχποφιχσΙ
ζουν ειΧν θιχ ιχσπιχσθούν � θιχ ιχπορρ(ψουν 'rYJV 8t8ιχσκιχλΙιχ τους. Δtό
-rt, έως -rtc; YJμ.έρες μιχς, YJ μονιχρχ(ιχ, YJ ΙΧρtστοκριχτ(ιχ xIXt YJ 8YJμ,οκριχ
τ(ιχ ΧΙΧΡΙΧΚΤYJρ(ζουν τρ(ιχ εΙ8Υ) κυρtιΧρχων xt bxt tερέωv- �, όπως θιχ 
μ,ποροόσιχμ.ε νιχ πούμε, τρ(ιχ ε(8Υ) ΙΧΡΧYJγών οtκογενεtών XΙXt όχt τρ(ιχ 
ε(8Υ) 8t8ιχσκιΧλων ytΙX τιχ πιχt8tιΧ τους. 

Επομ,ένως το 8ευτερο συμπέριχσμιχ, axeTtxιX μ,ε 'rYJ" κΙΧλότερΥ) 
μ,oρφ� 8tιχκυβέρVY]σης τ"ι]ς ΕκκλYJσ(ιχς, 8εν λίIvet το θέμ,ιχ τ"ι]ς ΠΙΧΠt
κ�ς εξουσ(ιχς εκτός των συνόρων της επtκριχτεΙιχς του. Δtότt σε ό
λες -rtc; ιΧλλε; πολtτtκές κοtνότητες YJ εξουσ(ιχ του (ειiν 8tιχθέτεt κιΧ
ποtιχ εξουσ(ιχ) ε(νιχt εκε(νΥ) του 8t8ΙXσxιXλou XΙXt όχt του ΙXPXYJyOU 
της οtκογέvεtιχς. 

rtΙX το τρ(το συμπέριχσμιχ, όη 8YJλo ο Αγ. Πέτρος �τιxν μ,ονιΧρ
XYJC; της ΕκκλYJσ(ιχς, ΧΡYJσtμοποtε( ως βιχσtκό επtχε(ρYJμ,ιΧ του το 
χωρΙο ιχπό το Κατά ΜατθαΙον (ΙΣΤ', 18-19) : «Σδ εΤ Πέτρος κιχ! 
έπ! τΙΧύτη τη πέτρ� oεκ080μ,�σω μ,ου την έκκλYJσ(ιχν κ.λ.π. Κιχ! 8ώ
σω aOt τιΧς κλεί:ς της βιχσtλε(ιχς των οόριχνων. Κιχ! 8 έιΧν 3�σης έπ! 
'rijc; γ�ς, �στΙΧt 8ε8εμένον έν τοί:ς οόριχνοί:ς, XΙXt 8 Μ.ν λόσης έπΙ τ�ς 
nς, lστιχt λελυμ.ένον έν τοί:ς οόριχνοί:ς», Το χωρ(ο τοότο, ιχν το προ
σέξουμε κΙΧλιχ, 8εν otπ08εtκνύεt τΙποτε ιΧλλο πιχριΧ 6Tt YJ Εκκλ'φ(ιχ 
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του Xρ�στoό θεμ.ελ�ώνετιx� σε ένιχ κιx� μόνο �ρθρo, 81Jλιχ8� εκεΙνο 
γ�ιx το οποΙο ο Πέτροι;, μ�λώντιxι; εξ ονόμιχτο; όλων των ιχποστό
λων, έ8ωσε T1JII ευκιχφΙιχ στον Σωτηριχ μιχι; νιχ πεΙ τιχ πιxριxπ�νω 
λόΎ�ΙX. Γ�ιx νιχ τιχ κιxτιxνo�σoυμε κιxθιxρ�, θιχ πρέπε� νιχ σκεφθοόμε ότ� 
ο Σωτηριχι; μιχι; 8�ιx του στόμιχτόι; του, 8�ιx του Iω�ννoυ του Bιxπτ�-

, <10 'λ <10 , ξ 
" , , θ στου κιx� o�ΙX των ιχποστο ων οεν X1JpU ε πιχριχ τουτο μονο το ιχρ ρο 

πΙστεωι;, ότ� �τιxν ο Xρ�στόι;, ενώ όλΙΧ ΤΙΧ υπόλo�πιx �ρθριx ιxπιx�τoόν 
ιχπλώι; την πΙστ1J που θεμελ�ώνετιx� σ' ιχυτό. Πρώτοι; �ρχ�σε ο Ιω
�VV1Jt; (Κατά ΜατθαΕον, Γ', 2) X1JPUTTOVTιxt; ιχπλώι; όη «�ΎY�κεν � 
βιxσ�λεΙιx των οόριχνων». Kιxτόπ�ν ο Σωτ�ριxι; μιχι; ο Ι8�0ι; (Κατά 
ΜατθαΕον, Δ', 17) κ�ρυξε το Ι8�0. Kιx� στουι; 8ώ8εκιχ ιχποστόλουζ 
του, ότιχν του.; ιχνέθεσε την ιxπoστoλ� τουι; (Κατά ΜατθαΕον, Ι', 7), 
8εν τουι; εΙπε νιχ Κ1Jρόξοuν ά.λλο ιΧρθρο εκτόι; ιχπό ιχυτό. Αυτό �τιxν 
το θεμ$λ�ώ8ει; �ρθρo, 81Jλιχ8� το θεμέλ�o 'r1Jt; εκκλ1)σ�ιxσηκ�ι; πΙ-

Α '  " 'ψ , λ ' σΤ1JΙ;. ργοτεριχ, οτιχν ε�χιxν επ�στρε ε� o� ιχποστο o�, τουι; ρωΤ1Jσε 
όλουι;, κιx� όχ� μόνο τον Πέτρο (Κατά ΜατθαΕον, ΙΣΤ', 13) : «τΙνιχ 
με λέγoυσ�ν οΙ dίνθρωπo� εΤνιx� τον υΙον -rou ιχνθρώπου», κιx� εκεΙνo� 
ιχπ�νΤ1Jσιχν ότ� «οΙ μεν 'Iωιfνν'l)ν τον Bιxπτ�στην, dίλλo� 8& ΉλΙιχν, 
ετερo� 8& 'ΙερεμΙιχν � ενιχ των προφ1Jτων». Τότε (ε8. 15) τουι; ρώ
Τ1Jσε πιfλ� όλουι; (όχ� μόνον τον Πέτρο) : «1)με'1:ι; 8& τ(νιχ με λέγετε 
εΤνιx� ;»  Kιx� ο Αγ. Πέτροι; ιxπιfντησε (Ύ�ΙX λoγιxρ�ιxσμό όλων) : «σΙΙ 
εΤ ό Xρ�στoι; ό υΙοι; -rou Θεοu -rou ζωντοι;», το οποΙο, όπωι; ε(πιχ, 
εΙ\lιx� το θεμέλ�o τηι; πΙσΤ1JΙ; όλ1JΙ; 'r1Jt; Εκκλ1JσΙιχι;. ΠιχΙρνοντιχι; ιχφορ
μ� ιχπό ιχυτό ο Σωτηριχι; μιχι; εΙπε: « έπΙ τΙΧότη τη πέτρqc oεκ080μ�-

, , λ '  , , ' ό  θ · · ι.λ σω μου την εκκ 1Jσ�ιχν», ιχπ οπου κιxτιxφιx�νετιx� τ� με τον ει- �o 
λ(θο τηι; Εκκλ1Jσ(ιχι; νoεΙτιx� το θεμελ�ώ8ει; ιfρθρo της εκκλ1Jσ�ιχστ�
κ�ς πΙσΤ1Jς. Τότε όμωι; (θΙΧ ιxντέτε�νε κιίπo�oς) γ�ιxτΙ ο Σωτηριχς 
μιχς πιxρεμβιίλλε� τ�ς λέξε�ς « σΙΙ εΤ Πέτροι;» ; Eιfν μετιxφριfζιxμε κιχ
τιΧ γριίμμιχ το πρωτότυπο, ο λόγος θιχ φιx�νότιxν εόκολΙΧ. Πρέπε� 
λo�πόν νιχ λιΧβουμε uπόψ1J μιχς ότ� ο ιχπόστολος ΣΙμων εΙχε επονομιχ
σθε( Πέτρος (που σ1JμιχΙνε� ό,τ� κιx� 1J σuρ�ιxκ� λέξ1J Kεφιfς) .  Γ�ιx 
τον λόγον ιχυτό κιx� ο Σωτ�ριxς μιχι;, μετιf την ομολογΙιχ του θεμε
λ�ώ80υι; ιχυτοό ιίρθρου, υπιx�ν�σσ6μενoι; το όνoμιf του εΙπε (όπωι; θιχ 
έλεγε στην κιχθομ�λοόμεν1J �μεριx) : «'Εσύ εΙσιx� πέτριχ κιx� sπιfνω 
στην πέτριχ ιχυτη θιχ 0�κ080μ�σω T1JII Εκκλ1JσΙιχ μου», �, με ιfλλιx 
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λδγισc, «το ιίρθρο π(στεως, 6τι εγώ εΙμσcι ο Χριστός, σcπoτελεΙ το 
θεμέλιο 6λ'rjς Τ'rjς πΙστης που σcπσcιτώ σcπ6 6σους θσc γΙνουν μέλ'rj Τ'rjς 
Εκκλ'rjσΙσcς μου». Ο υπσcινιγμός σε κOCποιο 6νoμσc 8εν εΙνσcι κOCτι σc
σuν�θιστo στον κσcθ'rjμεριν6 λόγο. Θσc �τσcν όμως πσcρoc80ξoς κσcι 
σκοτεινός λόγος, εOCν ο Σωτηρσcς μσcς, θέλoντσcς νσc oικ080μ�σει 'r'rjv 
Εκκλ'rjσLσc του στο πρόσωπο του Αγ. Πέτρου, εΙχε πει «εΙσΣCΙ μΙσc 
πέτρσc κσcι επΙ της πέτρσcς σcυτ�ς θσc oικ080μ�σω 'r'rjV Εκκλ'rjσΙσc 
μοω>, ενώ θσc �τσcν τόσο ,"p68'rjAo νσc πει, χωρΙς 8ιφoρoόμενσc, «έπΙ 
σοΙ oεκ080μ�σω μου την έκκλ'φΙσcν» ,  κocνoντσcς πocντσc τον ί8ιον 
υπσcινιγμό στο όνομOC του. 

Όσο γισc τσc λόγισc που σcκoλoυθoόν «κσcΙ 8ώσω σοι τιΧς κλε!ς 
τ�ς βσcσιλεΙσcς των οuρσcνων» , αυτoc 8εν περιέχουν τΙποτε περισσό
τερο από ό,τι ο Σωτηρσcς μσcς έ8ωσε και στους υπόλοιπους μαθYjτές 
του (Κατά Ματθαlον, ΙΗ', 18) : «Άμ�ν, λέγω υμ!ν, gaσc έιΧν 8�
σYjτε έπΙ της �ς, εσται 8ε8εμένα έν τΙ;> οuρανι;>, καΙ gaoc έιΧν MaYj
τε έπΙ τ�ς �ς, εσται λελυμένσc έν τΙ;> οuρανι;>)). Όπως όμως και αν 
ερμYjνεuθεί αυτό, 8εν σcφ�νει αμφιβολΙα ότι Yj εξουσία που πσcραχω
ρεΙται ε8ώ αν�κει σε όλους του ανώτατους ιερείς, κσcι τέτοιοι είναι 
όλοι οι Χριστιανοί πολιηκοΙ κυρΙσcρχoι, κΣCΘένας στYjV επικρOCτειOC 
του. Το Ιδιο θσc �ταν, εOCν ο Αγ. Πέτρος � κσcι ο ίδιος ο Σωτηρσcς 
μσcς εΙχε ΠΡ0σYjλυτΙσει κOCποιον σcπό αυτοός, ώστε νσc πιστέψει σ' 
ιxuτόν και ν' αναγνωρΙσει το βασΙλειό του' ωστόσο, επειδ� το βασΙ'
λειό του δεν εΙναι του κόσμου τοότου, ανOCθεσε την υπέρτατη φρον'
τΙδα του πρoσYjλυτισμoό των υΠ'rjκόων του σcπoκλειστικoc στον κυ
ρίαρχο, διαφορετικιΧ θα τον είχε απογυμνώσει από 'rYjv κυρισcρχΙα, 
με την οποία εΙναι α8ΙOCΡΡYjκτα σuνδε8εμένo το δικαίωμα της 8ι8α
σκσcλΙας. Αυτό προς ανασκευ� του πρώτου βιβλίου του έργου του 
Bellarmin, όπου υποτΙθεται ότι απ08εικνόει ότι ο Αγ. Πέτρος υ
�ρξε καθολικός μονOCΡΧYjς της ΕκκλYjσΙας, 8YjAσc8� των Χριστια
νών όλου του κόσμου. 

Το δεότερο βιβλίο περιέχει δόο σuμπεριίσμσcτα: πρώτο, ότι ο 
Αγ. Πέτρος υ�ρξε επΙσκοπος 'rYjt; ΡώμYjς και ότι πέθανε εκεΙ' 
8εότερο, ότι οι Πιίπες ΤYjς ΡώμYjς εΙναι οι 8ιOC80χοί του. Και γισc τσc 
3όο αυτιΧ υ�ρξαν σcμφισβYjτ�σεις σcπό ιίλλους. Ας υποθέσουμε, 
6μως, ότι εΙνσcι πριχγμσcτι έτσι. Ειίν όμως ως επΙσκοπος της Ρώ-
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μYJΙ; θεωΡ'Υ)θεΙ εΙτε ο μονιΧρχ'Υ)Ι; 'ΓIJΙ; Εκκλ'Υ)σΙσι.ι; εΙτε ο σι.νώτσι.τοι; �ε
ρέσι.ι; Τ'Υ)Ι;, τ6τε ο επΙσκοποι; σι.υτ6ι; 8εν �τσι.ν ο Σ�λβέστρoι; σι.λλιΧ ο 
Κωνστσι.ντΙνοι; (που υ.,τηρξε ο πρώτοι; Xρ�στ�σι.ν6ι; σι.υτοκριΧτορσι.ι;) . 
Kσι.�, 6πωι; ο Κωνστσι.ντΙνοι;, έτσ� κσι.� 6λo� o� Xρ�στ�σι.νoΙ σι.υτοκριΧ
τορει; �σσι.ν 8�κσι.�ωμσι.τ�κιχ σι.ρχ�επΙσκoπo� 'rYJI; ρωμσι.tκ�ι; σι.υτοκρσι.το
ρΙσι.ι;. Τ'Υ)ς ρωμσι.tκ�ι; σι.υτοκρσι.τορΙσι.ς, λέγω, 6χ� 6λ'Υ)Ι; Τ'Υ)Ι; Xρ�στ�σι.
νοσόν'Υ)Ι;. Δ�6τ� o� ιXλλo� Xρ�στ�σι.νoΙ κυρΙσι.ρχo� εΙχσι.ν το Ι8�0 8�κσι.Ιω
μσι., ο κσι.θένσι.ι; στ'Υ) χώρσι. του, ως λε�τoόρyημσι. oυσ�ω8ώς e:yγενέι; 
στYjν κυρ�σι.ρχΙσι. τουι;. Αυτη εΙνσι.� 'Υ) σι.πιΧVΤYJσ1J στο 8εότερο β�βλΙo 
του . 

Στο τρΙτο β�βλΙo πpσι.γμσι.τεόετσι.� το ζ�ΤYJμσι., ειχν ο πιχπσι.ι; εΙ
νσι.� AντΙχρ�στoι;. Πpoσωπ�κιχ εγώ 8εν βλέπω κσι.νένσι. επ�χεΙΡYJμσι. 
που σι.π08ε�κνόε� 6τ� εΙvσι.L, με την ΈVVOLot που 'Υ) Γρσι.φ� ΧΡ'Υ)σLμο
ΠΟLεΙ 'rYJV ονομσι.σΙσι.. Οότε βέβσι.Lσι. θσι. σι.νσι.ζψ�σω επLχεLρ�μσι.τσι. 
στον χσι.ρσι.κτηρσι. του Aντ�χρΙστoυ γ�σι. νσι. σι.ντιτσι.χθώ στYJV εξουσΙσι. 
Που σι.σκεΙ � έχε� ωι; τώρσι. σι.σκ�σε� ο πιχπσι.ς σ'ΓIJν επ�κριχτε�σι. 0-
πo�oυ8�πoτε 'Υ)γεμ6νσι. � κριΧτους. 

Όπωι; εΙνσι.� γνωστ6, o� πρoφ�τει; τηι; Πσι.λσι.�&:ι; Δ�σι.θήκ'Y)Ι; προ
σι.ν�yyε�λrι.ν κσι.� o� Eβρσι.Ιo� σι.νιΧμενσι.ν ένσι.ν ΜεσσΙσι., 8'Υ)λ. ένσι.ν ΧΡLστ6, 

, β 'λε Θ ' , θ ' γ�σι. νrι. επrι.νrι.σuσΤ'Y)σε� το σι.σ� �o του " εου, που ε�χε rι.ΠΟΡΡLφ ε� 
rι.π6 τους (8�oυι; Τ'Υ)ν επoχ� του Σσι.μoυ�λ, 6τσι.ν σι.πσι.Ιτησσι.ν ένσι. βrι.σ�
λέσι. κσι.τιχ το πρ6τυπο ιΧλλων εθνών. Η προσ80ΚΙσι. τουι; σι.υτη τους 
έκσι.νε νσι. rι.ντLμετωπΙζoυν με σι.πέχθε�σι. τιι; σι.πιΧτει; 6σων συν8όσι.ζσι.ν 
την φLλ080ξΙσι. νσι. γΙνουν βσι.σ�λLιχ8ες κσι.� την τέχν'Υ) εξσι.πιχτησ1Jς του 
λσι.οό με πλσι.στιΧ θσι.όμσι.τσι., υπoκρ�τ�κ� ζω� � με σι.λ'Υ)θΟιΡσι.νεΙι; λό
γουι; κσι.� 8�8σι.σκσι.λΙει;. Γ�' σι.υτ6 ο Σωτηρσι.ι; μσι.ι; κσι.� o� σι.π6στολοΙ 
του πρoε�80ΠOΙ'Y)σσι.ν τουι; σι.νθρώπουι; γ�σι. τον κΙν8υνο ψεu80ΠΡΟιΡYJ
τών κσι.� Ψεu80χρ�στών. Ψεu80χρ�στoΙ εΙvσι.L 6σo� πσι.ρ�στιXνoυν τον 
Xρ�στ6 χωρΙι; νσι. εΙνσι.�, κσι.� σωστιχ σι.ποκσι.λοόντσι.t AντΙχρ�στo� με 
'ΓIJν Ι8�σι. έvvοtσι. που, 6τσι.ν προκλ'Υ)θεΙ σχΙσμσι. στYjν Εκκλ'Υ)σΙσι. σι.π6 'ΓIJν 
εκλo� 8όο Πrι.πών, ο ένσι.ι; σι.ποκσι.λεΙ τον ιχλλον ΑνηπιΧπσι. � Ψεu8� 
ΠιΧπσι.. Γ�' σι.υτ6 κσι.� ο AντΙχρ�στoι; με 'rYJv κυρ�oλεξΙσι. του 6ρου έχεt 
8όο χσι.ρσι.κτηρtστ�κιχ ΥνωρΙσμσι.τσι.: το ένσι. εΙνσι.� 6τ� σι.ρνε[τσι.� 6τ� ο 
IYJaout; εΙνσι.� ο Xρ�στ6ι;, κσι.� το ιχλλο 6τ� 8�σι.Κ'Y)ρόσσε� πωι; Χρtστ6ι; 
εΙvσι.t ο Ι8tος. Το πρώτο γvώρtσμσι. σι.νσι.φέpετσι.� σι.π6 τον Αγ. Ιωιίνν'Υ) 
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στην Α' Επιστολή (Δ', 3): «κσtΙ πiiν πνευμσt 8 μη όμολογεϊ: 'ltJaουν 
Xρ�<πoν !ν σσtρκΙ !λ'Υ)λuθ6τσt, έκ του Θεου oux i!<π�. κσtl τoUτό 
έ<π� το του &ντιχρί<ποU». Το «'λλο γνώρ�σμσt περ�έχεΤσt� <ποuς λό
YOut; -rou Σωτηρσt μσtς (Κατά Ματθα[ον, ΚΔ', 5) :  «πολλοΙ γιχ;ρ έλεό
σOντσt� έπΙ τι;> όν6μσtτ( μoou λέγοντει;, έγώ εεμ� ό Xρ�<π6ς, κσtΙ πολ
λους πλσtνήσοuσω· Κσt� π�o κ«.τω: «!«.v τ�ς όμϊ:ν ε�πn, ε80υ ώ8ε ό 
Xρ�<πoς � ώ8ε, μη π�στεόσ'Y)τε». Γ�' σtuT6 ο Aντίχρ�<πoς πρέπε� νσt 
είνσt� ψεu8ής Xρ�<π6ς, 8'Υ)λ. κ«.πo�oς ιχπ6 6aout; πσtρ�<π«.νοuv τον 
Xρ�<π6. Kσt� σtπ6 τσt 8όο σtUT«' γνωρίσμσtτσt, 8'Υ)λ. το νσt σtρνείτσt� 6τ� 
ο l'Υ)σοός ε(νσt� ο Xρ�<π6ς κσt� το νσt 8�σtβεβσt�ώνε� 6τ� ο (8�oς είIIσt� ο 
Xρ�στ6ς, σuν«'Ύετσt� ότ� πρέπε� νσt ε(IIσt� κσt� σtντ(πσtλoς -rou l'Υ)σοό, 
-rou σtλ'Y)θoός Xρ�<πoό, ποu ε(νσt� μ�σt «-λλ'Υ) σuν'Y)θ�σμ.έII'Y) σ'Y)μσtσ(σt 
της λέξ'Υ)ς Aντ(χρ�στoς. Aν«.μεσσt όμως στοuς πολλοός σtUTOut; Αντί
xp�aTout; ξεχωρ(ζε� ένσtς ε�8�κ«., ο Aντ(χρ�στoς*, ως ένσt σuyκεκρ�
μένο πρ6σωπο, 6χ� σt6p�a'L'σt ως ένσtς Aντ(χρ�στoς. Εφόσον τώρσt ο 
Π«.πσtς της Ρώμ'Υ)ς οότε �σχuρ(ζετσt� 6τ� είνσt� ο Xρ�<π6ς οότε σtρ
νε(Τσt� ότ� ο l'Υ)σοός ε(νσt� ο Xρ�<π6ς, 8εν βλέπω πως είνσt� 8uνσtτ6ν 
νσt κλ'Υ)θεί Aντ(χρ�στoς, 6τrι..ν με Τ'Υ)ν λέξ'Υ) σtuτη 8εν εIIVOεLTσtL κ«.
πo�oς, ο οπο(ος ψεu8ώς �σχuρ(ζετσt� 6τ� ε(νrι..� ο τοποτηΡ'Υ)της -rou ή 
γεν�κ«. ο εκπρ6σωπ6ς -rou, rι..λλ«' 6τ� ε(IIσt� ο (8�oς ο Xρ�στ6ς. ιπ«'Ρ
χε� εΠ(σ'Υ)ς κ«'πo�o σ'Υ)με(ο rι..νrι..γνώΡ�σ'Y)ς 'rou xp6vou, κσtτ«. τον οποΙο 
ο σuyκεκρ�μένoς σtuT6t; Aντ(χρ�στoς (Κατά Ματθα[ον, ΚΔ', 15), 
«το β8έλuγμσt τ�ς έρ'Υ)μώσεως το Ρ'Υ)θέν 8�ιχ; Δrι..ν�ηλ» (Δανιήλ, Θ', 
27), θσt στrι..θεΙ στο �ερ6 κσt� τ6τε (ε8. 21-22) «i!aTσtL θλϊ:Ψ�ς μεΥ«'λ'Υ), 
o(σt ou γέγονεν &π' &ρχ�ς x6aμoou Ιως του νυν ou8' ou μη γέν'Y)τσt�. 
Krι..Ι εΙ μη έκoλoβώθ'tJarι..ν rι..t �μέρσt� έκεr:νrι..�, oux ΟΙν έσώθ'Υ) πiiσσt 
σ«.ρξ· 8�ιχ; 8έ τους έκλεκτους κoλoβωθήσoνΤσt� σtt .ημ.έρrι..� έκεϊ:νrι..�». 
Όμως 'Υ) θλΙΨ'Υ) σtuτη 8εν ήρθε rι..κόμ'Y). Δ�6τ� (ε8. 29) «ΕUθέως μετιχ; 
την θλr:Ψ�ν των �μερων έκεΙνων ό �λ�oς σκoτ�σθήσετrι..� κσtΙ � σελή
ν'Υ) ou 8ώσε� το φέγγος σtuτης, κrι..Ι ot &στέρες πεσουvτσtL &πο του 
OUpσtvOU, κrι..l σtι 8uv«.μoe�t; των οUρrι..νων σrι..λεuθήσoντσt�. Krι..Ι τ6τε 
φrι..νήσετσt� το σ'Y)�oν του ULOiJ του &νθρώποu έν τΙ;> οUρσtνι;>>>. Γι' 

* EAλ'l)vtxcX Ο'ΤΟ κεΙΜΕVo, 
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οιυ-rό, λοιπόν, ο Aν-rEXptMot; δεν έχει έρθει οικόμ1), ενώ ΠιΧπες έχουν 
έλθει κοιι ποιρέλθει. ΕΙνοιι oιλ�θειoι ό-rι ο ΠιΧποις, ποιίρvοv-rοις οιπό 
μόνος του '<ο δικοιΙωμοι νοι ορΙζει νόμους σε όλους ,<ους Χριστιιχνοός 
βlχσιλεΙς κlχι a-r1X χριστιlχνικιΧ &θν1), σφε-rερΙζε-rlχι στον κόσμον ιχυ-rό 
ένιχ βιχσίλειο, '<ο οποίο ο Χρισ-rός δεν ,<ου lχνέθεσε. Όμως ιχυ-rό δεν 
'<ο κιΧνει ως Χριστ6ς, IχΜιΧ γιιχ ,<ον Χριστ6, κlχι έτσι δεν γίνε-rOΙΙ 
Αντίχριστος. 

Στο τέτlχρτο βιβλίο, γιιχ νιχ ιχποδείξει ότι ο ΠιΧπlχι; είνιχι ο ιχνώ
τιχτος κριτης σε όλlΧ τlΧ θέμlχτlχ πίστεως ΚΙΧΙ ΣUμπεριφOριχς, πριχγμιχ 
που σ'Υ)μlΧίνει ότι είνιχι ο ιχπόλυτος μονιχΡΧ1)ς των Χριστιιχνών όλου 
του κ6σμου, ο Bellarmin υποσ-r1)ρίζει "ρεις πρo�ιχσεις: πρώτο, ό-rι 
1) κρίσ'Υ) του είνιχι lΧλιχθΨ1)· δεότερο, ότι μπορεί νιχ κιΧνει δικοός του 
νόμου; κlχι νιχ τιμωρεί όσους δεν τους τηροόν· ,<ρίτο, ότι ο Σωτη
ριχς μιχς πlχρlχχώΡ1)σε όλ1)ν '<1)ν εκκλ1)σιlXστικ� 3ικιχι030σΙιχ στον 
ΠιΧπlχ της Ρώμ1)ς. 

Σχε-rικιX με ,<ο lXλιXe1)-rO επικιχλείτιχι τις Γροιφές, ΚΙΧΙ πρώτιχ
πρώ-rιχ το χωρίο ιχπό το Κατά Λουκάν (ΚΕΙ, 31) : ιιΣίμων, ΣΙμων, 
Ιδού ό aIXTIXVOCt; έξητ�σlXτo uμocς ,<ου σι"ι«σιχι ώς τον aL-rov· έγω δε 
έδε�θ1jV περΙ σου, (νιχ μη έκλΙπη � πίστις σου· κlχΙ ΣU ποτε έπιστρέ
ψιχς στηριξον τούς &δελφοός σου». Σόμφωνιχ με την ερμ1)νεΕοι του 
Bellarmin, οιυτό σ'Y)μlXίVΕΙ ότι ο Χριστός έ3ωσε στον ΣΙμω,,1χ Πέ
τρο Μο προνόμιιχ: το ένιχ, ότι 1) πίστ1j του δεν θιχ εγκlχτέλειπε οότε 
το" Ιδιο ou-re τους διΙΧ3όχους του· το ιΧλλο, ό-rι ou-re οιu-rός οόπ ΚΙΧ
"εΙς οιπό τουι; διlΧδόχους του θιχ μποροόσε πο-rέ vlx ορίσει κιΧποιο 
σ'Υ)μείο ιχνιχφερόμενο στην πίστη � στη συμπεριφοριΧ εσφιχλμέ,,1χ � 
ιχν-rίθε-rιχ προς τον ορισμό κιΧποιου προγενέστερου ΠιXπσc. Πρόκει
τοιι γισc πσcριXδoξ1) κσcι πολό τρσcβ1jγμέ"1) ερμ1jνείσc. Όποιος όμωι; 
διlΧβιΧζει προσεκτικιΧ το κεφιXλσcιo οιυ-rό, θσc 8ιοιπιστώσει ότι σε 
ολόκλ1)Ρ1j Τ1)ν ΓρlXφ� 3εν uπιΧρχει χωρίο περισσόπρο oιvτίθε-ro 
στην πoιπικ� εξoυσίσc ιχπό -rou-ro. Ότιχν οι ιερείς κιχι οι γριχμμιχπίι; 
οινlχζ1)τοόσlχ" τον Σωτηροι μιχι; γιοι νσc τον θιχνιχτώσοuν XIXTιX -ro 
ΠιXσχσc κιχι ο !oUΔσcς είχε π&:ρει οριστικ&: τη" οιπόφΟΙσ1) νιχ ΤΟ" προ
δώσει, ενώ 1j 1jμέρlχ ,<ου φόνου, ,<ο ΠιΧσχοι, είχε φθιΧσει, ο Σωτηρσcι; 
μιχς γιόρτοιζε ,<ο Π&:σχιχ με ,<ουι; οιποστόλους ,<ου, στους οποίουι; 
είπε ότι δεν θιχ έκιχνε -rίπο-r& π/J;ον μέχρι νοι έλθει 1j βσcσιλεΙot του 
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Θεοό' τους εΙπε επΙ(1)ς ότι κιίΠΟLος ιχπό ιχυτοίις θιχ τον πρό3L3ε. 
ΕκεΙνΟL ζΥΙτοίισιχν νιχ μιίθουν ΠΟLος �τιxν ιχυτός XΙXL ιχκοόΥοντιχς 6ΤL 
το επόμενο Πιίσχιχ ο Κόριός τους θιχ το ΥL6ρτιχζέ ως βιχσLλέιχς ιίρ
lLaΙXV νιχ ερΙζουν μετΙΧξίι τους YLΙX το ΠΟLος θιχ �τιxν τότε ο ΠLΟ τριχ
νός. Ο Σωτηριχς μιχς τους εΙπε 6τι OL βιχσLλεΙς των εθνών εξουσΙιχ
ζιχν τους υΠYjκόOυς τους XΙXL ιχποκιχλοόντιχι με ένιχ όνομιχ που στιχ 
εβριχ"Κιί σΥΙμιχΙνει γεννΙΧL68ωρος εγώ όμως, πρ6σθεσε, 8εν θιχ μπο
ρέσω νιχ εΙμιχι το Ι8ιο προς εσιίς εσεΙς πρέπει νιχ προσπΙΧθεΙτε νιχ 
υΠYjρετεΙτε ιxλλ�λoυς. Γιιχ σιχς προορΙζω ένιχ βιχσΙλεLΟ όμοιο με ε
κεΙνο που προόρισε γιιχ μένιχ ο Θεός, ένιχ βιχσΙλειο, που θΙΧ εξΙΧΥΟΡιχ
σω τώριχ με το ιχΙμιχ μου XΙXL 8εν θιχ το κιχτέχω ΠΡLν ιχπό ΤΥΙν 3εότε
ΡΥΙ έλεuσ� μου' τότε θιχ φιΧτε XΙXL θιχ πιεΙτε στο τριχπέζL μου XΙXL θιχ 
κιχθΙσετε σε θρόνους κρΙνοντιχς τις 8ώ8εκιχ φυλές του Iσριx�λ. KΙXL 
τότε, ιxπεuθυνόμενoς στον ΑΥ. Πέτρο, εΙπε: «ΣΙμων, ΣΙμων, ο 
Σιχτιχνιίς, προσφέροντιίς σου μιιχ πιχροίισιχ κυριΙΧρχΙιχ, προσπΙΧθεΙ νιχ 
εξιχσθενΙσεL T1jII πΙστη σου στο μέλλον. Όμως εγώ προσεuχ�θ1jΚΙΧ 
YLΙX σένιχ, ώστε νιχ μΥ) χΙΧθεΙ 1j πΙσΤΥ) σου. Πρόσεξε λΟLπόν, εσίι που 
γνωρΙζεLς XΙXL κιχτιχνοεΙς ότι 'V) βιxσLλεΙιx μου 8εν εΙνΙΧL του κόσμου 
τοότου, στηΡLξε T1jII t8LΙX ιχυτη πΙσΤΥ) XΙXL στLς κιχρ8Lές των ΙΧ8ελφών 
σου». KΙXL σ' ιχυτό ο Αγ. Πέτρος ιχπιίνΤ1jσε, όπως κιχποιος που 8εν 
πρόσμεvε ΠLΙΧ κιχμLιΧ εξουσΙιχ στον κ6σμον ιχυτό, «ΚίιΡLε, μετιΧ; σου 
ετοφός είμL κιχι είς φυλιxκ�ν κιχι είς θιΧνιχτον πορεUεσθΙΧL». ΓινετΙΧL 
έτσι φιχνερό ό'Η στον Αγ. Πέτρο όΧL μόνον 8εν εΙχε 80θεΙ κιχμLιχ 
εξουσΙιχ στον κόσμο ιχυτό, ιχλλιχ του εΙχε ιχνιχτεθεΙ XΙXL το κιxθ�κoν νιχ 
8L3ιίξεL XΙXL όλου.; τους ιίλλους ιχποστόλους όΤL XΙXL εκεΙνΟL 8εν έπρε
πε νιχ έχουν ιχπολότως κιχμΙιχ. Όσον ιχφοριί στο ιχλιίθΥΙΤΟ των ιχπο
φιίνσεων του ΑΥ. Πέτρου, OL οποΙες εΙνΙΧL ΟΡLστLκές πιίνω σε θέμιχ
τιχ πΙστεως, ιχπό τοότο το κεΙμ.εvO 8εν εΙνΙΧL 8υνιχτ6ν νιχ εξιχχθεΙ 
ιχλλο ΣUμπέρlXσμΙX πιχριί μόνο όΤL ο Πέτρος θιχ συνέΧLζε νιχ ΠL
στεUεL όΤL ο ΧΡLστ6ς θιχ έρθεL . XIXL πιίλL XΙXL θιχ lχνΙΧλιΧβεL ΤΥ) βιχσL
λεΙιχ του κlχτιΧ T1jII ΥΙμέριχ 'r1jt; κρΙσεως. Όμως 1j πΙστΥ) τοίιτη 8εν 
86θ1jκε ιχπ6 το κεΙμενο σε όλους τους 8LΙΧ8όχους του, ιχφοίι τους 
βλέπουμε νιχ lΧξLώνουν την βιχσLλεΙIχ στον πιχρόντιχ κόσμο. 

Το 8εότερο χωρΙο εΙνΙΧL ιχπ6 το Κατά Ματθαίον (ΙΣΤ' ) :  « Σu 
εΤ Πέτρος κιχι έπι τΙΧίιτη τη πέτρ� oίκo80μ�σω μου την έκκλΥΙσΙιχν, 
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ΚotΙ πόλotL tJ Α80υ οό κotΤLσχόσουσLν otότ�ς».  Ε8ώ otπ08εLκνόετotL, 
6πως έχω �8Y) κotτot8εΙξεL στο κεφιΧλotLΟ otυτ6, otπλώς xotL μ6νον 6ΤL 
OL πόλες του ι Α80υ 8εν θot υπεΡLσχόσοuν Τ1Jς ομολογΙotς του Πέ
τρου, 1J οποΙot προκ&.λεσε 'r1JV Πotρotπ&'νω ομLλΙot, όΤL 81Jλo ο Ι1Jσοός 
eLVotL Ο ΧΡLστ6ς, ο ΙL6ς του Θεοό. 

Το τρΙτο κεΙμενο eLvotL otπ6 το Κατά Ιωάννην (ΚΑ', 16-17) : 
« ΠοΙμotvε τot πρ6βot-r&. μου» xotL 8εv πεΡLέχεL πotρ&' μLot εvτoλ� 8L-
8otσκotλΙotς. Ε&.ν 8εχθοόμε όΤL στot πρ6βotτot πεΡLλιχμβιΧνΟVΤΙΧL XΙXL OL 
υπόλΟLΠΟL ιχπόστολΟL, -r6π: πρ6κεLτotL YLΙX 'r1JV uπέρτιχ-r1J εξουσΙot 
8L8ιχσκotλΙιχς, όπως Ισχυε μ6νο YLΙX την επoχ�, όπου 8εν υ�ρχιxν 
XPLmLΙXVOL XUPLΙXPXOL, x&.-r0lOL �81J τοότης της εξουσΙotς. Έχω 6μως 
�81J ιχπ08είξεL 6ΤL OL XPLmLΙXVOL XUpLΙXPlOL στην επLκριΧ-rεLιΧ τους 
eiVΙXL OL ιχνώΤΙΧΤΟL Lερείς XΙXL έχουν ΚΙΧθLερωθεΙ ως τέτΟLΟL με το βιΧ
ΠΤLσμιΧ τους XΙXL μ6νο, χωρίς &'λλ1J χεφοτονΙot. ΔL6ΤL μLΙΧ τέΤΟLΙΧ 
χεφοτοvΙot ιχποτελεΙ LεροτελεστΙιχ YLΙX την otvιΧ8εLξYj προσώπου XΙXL 
eLVΙXL πεΡLΤτη, εφ6σο" ο κυρίιχρχος έxtL �81J το 8LκιχΙωμιχ νιχ 8L-
8ιXσxεL όΠΟLΟ 86γμιχ θέλεL otπ6 την στLγμ� που �ρε την ιχπ6λυτη 
εξουσΙιχ επί των υΠ1jκ6ων του. ΔL6ΤL, 6πως ιχπέ8εLξΙΧ ΠΡΟYjγοuμέ
νως, OL 1Jγεμ6νες ιχπ6 το ιχξΙωμιΧ τους eLVΙXL YΕVLKιX ιχvώΤΙΧΤΟL 8L8&.
σxotλOL XΙXL YLΙX τον λ6γον ιχυτ6ν ιxνotλιxμβιXνoυν με το β&.ΠΤLσμιΧ τους 
την υΠOχρέωσ1J νιχ 8L8&.ξοuν τη" 8L8ιxσxotλLιx του ΧΡLστοό. KιxL 6τιχν 
ιχνέχονΤΙΧL νιχ 8L8ιXσxouv ιXλλOL τον λιχ6 τους, το κιΧνουν XLY8uvΕUov
τιχς νιχ ιχπωλέσουν την Ψυχ� τους την L8LΙX, ιχφοό ιχπ6 τους ΙΧΡΧ1Jγοός 
των ΟLκογενεLών θιχ ζ1JτησεL ο Θε6ς λογΙΧΡLιχσμ6 YLΙX την κιxθo8�
Ύ1Jσ1J των τέκνων XΙXL τω" υΠ1Jρετών του. ΜLλώντotς YLΙX τον t8LO 
το" ΑβριχιΧμ, XΙXL 6XL YLΙX κιΧΠΟLον υΠ1Jρέτη, εΙπε ο Θεός (Γένεσις, 
ΙΗ', 19) : «fj8eLV yap δΤL σuντ&.ξεL το!ς υΙο!ς ιχότου κιχι τijΊ οtκφ 
otότου μετ' otότ6ν, κιχι φuλιΧξοuσL τaς ό80υς ΚυρΙου ΠΟLε!ν 8LXΙXLO
aUV1JV κιχΙ xpLaLV». 

Το τέτιχρτο χωρΙο eLVΙXL ιχπ6 την Έξοδο (ΚΗ', 30) XΙXL MεL 
<ιθιχ θέσεLς επί του 8Ισκου Τ1Jς κρΙσεως το ουρΙμ XΙXL το τουμΙν». Ο 
Bellarmin πιχριχτηρεΙ 6ΤL ιxu-r6 ερμYjνεόεΤΙΧL ιχπό τους Eβ80μ�κoν
τιχ με ΤLς λέξεLς «8�λωσLν κιχΙ &λ�θεLιχν», XΙXL ιχπ6 ε8ώ σuμπεριχΙνεL 
όΤL ο Θε6ς εΙχε 8ώσεL 8�λωσ1J XΙXL ιχλ�θεLΙΧ (που eLVΙXL περΙπου το 
otλιΧθ1JΤΟ) στον ΙΧΡΧLερέΙΧ. Ας υποθέσουμε, 6ΤL otυτ6 που 86e1Jxe �τotν 
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πριίγμοι'η Yj Ι8ιοι Yj 8�λωσΎj κοιι Yj oιλ�θειoι � 6τι �τoιν οιπλώι; νουθε
σΙοι προι; τον ιερέοι, νοι πρoσπoιθ�σει νοι ενYjμερωθεΙ πλ�ρωι; κοιι νοι 
εκφέρει oρθ� ΚΡΙσΎj. Το γεγον6ι;, ωστ6σο, 6τι 86θYjκε στον οιρχιε
ρέοι σΎjμOΙΙνει 6τι 86θYjκε στον πολιτικ6 κυρΙοιρχο. Δι6τι τέτοιοι;, 
οιμέσωι; υπ6 τον Θε6, �τoιν ο οιρχιερέοιι; στην πoλιτικ� κοιν6τητοι 
του Iσρoι�λ. Έτσι, το ποιροιπιίνω γεγον6ι; οιποτsλεΙ επιχεΙΡYjμοι γιοι 
την 8�λωσΎj κοιι 'rYjv oιλ�θειoι, 8Yjλοι8� γιοι την uπέρτοιτYj εκκλYjσιοι
στικ� εξουσΙοι των πολιτικών κυριιίρχων επΙ των Ι8ιων των υΠYj
κ6ων τουι;, οιντ(θετοι με την 8�θεν εξουσΙοι του Πιίποι. Αυτιί εΙνοιι 
6λοι τοι κεΙμενοι που προσιίγει ο Bellarmin σχετικιί με το οιλιΧθYjΤΟ 
'rYjt; ΚΡΙσΎjΙ; του Πιίποι σε θέμοιτοι πΙστεωι;. 

Γιοι το οιλιΧθYjΤΟ τηι; ΚΡΙσΎjΙ; του σε θέμοιτοι σuμπεριφoριXι; προ
σιΧγει ένοι κεΙμενο οιπ6 το Κατά Ιωάννην (ΙΣΤ', 13) :  «δτοιν 8& ελθη 
έκε!νοι;, το Πνευμοι τηι; &.λYjθεΙοιι;, ό8Yj�σει όμOCι; εΕι; πOCσοιν την &.
λ�θειoιν». Ε8ώ, λέει ο Bellarmin, με το πOCσοιν την &.λ�θειoιν εν
νοεΙτοιι τουλιΧχιστον 6λYj Yj oιλ�θειoι Yj οινοιγκοιΙοι γιοι 'rYjv σωτηρΙοι. 
Όμωι; με τον μετριοισμ6 οιυτ6 8εν προσ8Ι8ει περισσ6τερο οιλιΧθYjΤΟ 
στον ΠιΧποι οιπ6 6 ,τι σε oπoιoν8�πoτε πρεσβεύει τον Χριστιοινισμ6 
κοιι 8εν πρέπει νοι κοιτοι8ικοισθεΙ Δι6τι, ειΧν κιίποιοι; έσφοιλε σε κιί
ποιο σΎjμεΙO, 6που το νοι μYj σφιΧλλειι; εΙνοιι ΟΙΠΟΙΡΟΙΙΤYjτη προσπ6θε
σΎj γιοι την σωτηρΙοι, τ6τε θοι �τoιν οι8όνοιτο νοι σωθεΙ, εφ6σον γιοι 
την σωτηρΙοι εΙνοιι οι"οιγκ:χ.Ιο εκεΙνο μ6νο, χωρΙι; το οποΙο εΙνοιι οι8ό
νοιτο "οι σωθεΙ κοινεΙι;. Τιχ σΎjμεΙΙX ιχυτιΧ θιχ τοι εκθέσω στο επ6μενο 
κεφιΧλΙΧιο με βιXσΎj τιι; Γριχφέι;. Ε8ώ 8εν θιχ πω τΙποτε περισσότε
ρο πιχριΧ μ6νον 6τι, έστω κι οι" θεωΡYjθεΙ 8ε80μένο πως ο ΠιΧποιι; 
8εv μπορεΙ "οι 8ιΜξει ποτέ κιΧτι εσφοιλμένο, οιυτό ωστόσο 8εv του 
ποιρέχει κοιμιιί 8ικοιι080σΙιχ στην επικριίτειιχ κιΧποιου ιΧλλου Yjγεμ6-
"οι, εκτόι; ειίν πούμε ότι κιίποιοι; μέσοι στYj σuveL8Yj� του ιχισθιΧ
vετιxι την υΠOχρέωσΎj "ιχ ιχ"ιχθέτει πιίντιχ την κιίθε εργοισΙοι στο" κιχ
λύτερο εργιίτη, ιχκ6μYj κιχι ιχν εΙχε ΠΡΟYjγοuμένωι; υποσχεθεΙ "Yj" 
80υλειιί σε κιίποιον ιΧλλον. 

Εκτ6ι; οιπ6 το κεΙμενο "Yjt; Γριxφ�ι; ο Bellarmin οι"τλεΙ τιχ επι
χεφ�μιxτιί του κιχι ιχπ6 το" Λ6γο. ΙσχυρΙζετοιι λοιπ6ν ότι ειΧν �τιxν 
8υ"ιχτ6 νοι σφιίλλει ο ΠιΧπιχι; στιχ χρειώ8Yj, τότε ο Χριστόι; 8εv θιχ 
ειχε φρο"τΙσει επιχρκώι; γιοι την σωτηρΙοι τηι; ΕκκλYjσΙοιι;, εφόσον εΙ-

Digitized by 10uk1s, April 2009



194 ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΠΑΣ 

χε 8ώσει εvτoλ� στην Εκκλ1)σΙα. ν' α.κολουθεΙ 'ης 081)γΙες ... ou Π«
πα.. AUΤΗ όμως 1) λoγικ� 8εν εuσ-rα.θεΙ, εκ ... ός α.ν μα.ς 8εΙξει πό-rε κα.ι 
πού ο Xρισ-rός έ8ωσε την εν ... oλ� α.υ ... � � ε«ν α.να.φέρθ1)κε πο ... έ σε 
κ«ποιον Π «πα.. Aντιθε-rα., εφόσον 8εν υπ«ρχει σ-r1)ν Γρα.φ� κα.μι« 
εν ... oλ� προς κα.νένα.ν να. υπα.κούει στον Αγ. Πέ-rρo, κα.νένα.ς 8εν 
ενεργεΙ 8Ικα.ια., α.ν τον υπα.κούει μολονόη οι εντολές του εΙνα.ι α.ντΙ
θε-rες σε εκεΙνες του νόμιμου κυρι«ρχου του. 

Τέλος, 8εν έχει 81)λωθεΙ α.πό την Εκκλ1)σΙα., ούτε α.πό τον Ι8ιο 
τον Π«πα., ότι εΙνα.ι ο πολιτικός κυρΙα.ρχος των Xpισ-rια.νών όλου 
του κόσμου. Γι' α.υ ... ό κα.ι 8εν ε(να.ι όλοι οι Xρισ-rια.νo( υποχρεωμένοι 
ν' α.να.γνωρΙζουν την 8ικα.ιο80σΙα. του σε θέμα. ... α. σuμπεριφoρ«ς. Η 
πoλιτικ� κυρια.ρχ(α. κα.ι 1) α.νώτα."'1) 8ικα.σ-rικ� εξουσΙα. σε 8ια.μ«χες 
για. θέμα. ... α. σuμπεριφoρ«ς ... α.υ ... (ζον ... α.ι. Όσοι κ«νουν τους πολι ... ι
κούς νόμους 8εν γνωσ ... οποιούν α.πλώς, ιχΛΛ« κα.ι 81)μιουργούν την 
8ικα.ιοσύν1) κα.ι "'1)',1 α.8ικ(α. ... ων πρ«ξεων, α.φού το μόνο που κ«νει 
τη σuμπεpιφoρ« των α.νθρώπων 8Ικα.Ι1) � «8ΙΚ1) εΙνα.ι 1) σuμμόρ
φω� ... ους με ... 0 νόμο του κυρι«ρχου. Έτσι, ότα.ν ο Π«πα.ς 8ιεκ8ι
κεΙ το 8ικα.Ιωμα. "'1)ς ... ελικ�ς ΚΡΙσ1)ς σε 8ιενέξεις σχε-rικ« με Τ1)ν 
σuμπεριφoρ«, 8ιΜσκει ... ους α.νθρώπους να. α.πειθούν σ-roν πολι ... ικό 
κυρΙα.ρχο. Κα.ι α.υ ... ό εΙνα.ι εσφιχλμέν1) 8ι8α.σκιχλΙα., α.ν ... Lθετη σ-rις 
πολλές εντολές του Σω ... �ρα. μα.ς κα.ι τω" α.ποσ ... όλων του, που μα.ς 
πα.ρα.8όθ1)κα.ν στην Γρα.φ�. 

Για. να. α.π08εΙξει ό ... ι ο Π«πα.ς έχει το 8ικα.Ιωμα. να. νoμoθε-rεΙ, 
ο Bellarmin ε7tικιxλεΙτα.ι πολλ« χωρΙα., κα.ι πρώτο το Δευτερονό
μιον, ΙΖ', 12: «κα.ι ό όί.νθρωπος, δς έιχ.ν 7COt�crn έν U7Cεp1)cpΙXVLqt &σ-rε 
μη U7Cα.κοUσα.t τοίί ιερέως 'rOU πα.ρεσΤ1)κό ... ος λειτουργεί:ν έπι. τιj) 
όνόμα.η Κυρίου 'rou Θεοίί σου � 'rou κρι ... οίί, δς ocv 11 έν ... α.ί:ς �μέρα.ις 
έκεί:να.ις, κα.ι. ιΧποθα.νεί:τα.ι ό όί.νθρωπος έκεί:νος, κα.ι. έξα.ρεί:ς τον 7CO
ν1)ρον έξ 'Iσρα.�λ». Για. να. α.πα.ντησουμε, θα. 7Cρέπεt να. θυμ1)θούμε 
ότι ο α.ρχιερέα.ς �τα.ν ο πολιηκός κυρΙα.ρχος α.μέσως μετ« κα.ι υπό 
τον Θεό κα.ι όλοι οι 8ικα.σ-rές έπρεπε να. ορισθούν α.πό α.υ ... όν. Οι λέ
ξεις, που ε7tικα.λεΙτα.ι ο Bellarmin, έχουν λοιπόν το εξ�ς νό1)μα.: 
όποιος τoλμ�σει να. 8εΙξει ΙXVU7Cιxxo� στον τωρινό 7Cολtτtκό κυρΙα.ρχο 
� σε κ«ποιον α.πό τους α.ξιωμα. ... ούχους του κα.τ« "'1)',1 εκτέλεσ1) των 
κα.θ1)κόντων τους, θα. πεθιfνει x.λo7C.· α.υ ... ό α.πo-rελεΙ σα.φώς ε7tιχεΙ-
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ΡΥΙμιχ υπέρ του πoλ�τ�κoό κυρ�ά.ρχoυ κιx� εvιxντ(oν ΤΥΙς o�κoυμ.εv�κ�ς 
εζουσ(ιχς του Πά.πιχ. 

Δεότερο επ�κιxλε(τιx� το χωρ(ο ιχπό το Κατά ΜατθαΕον (ΙΣΤ') :  
«8 iιXv 8�σης iπΙ της γΎjς Ιστιx� 8ε8εμΈVoν έν  τοΤς οδριχνοΤς κλπ.» 
κιx� το ερμYIνεόε� με την έννo�ιx της 8έσμεuσY)ς, όπως ιχυτη ιχπ08(-
8ετιx� στους Γριχμμιχτε(ς κιx� Φιxρ�σιx(oυς (Κατά ΜατθαΕον, ΚΓ', 
4) : «8εσμ.εUoυσ� γιχ.ρ φορτ(ιχ βιχρέΙΧ κιχΙ 8υσβά.στιχκτιχ κιχι έπ�τ�θέιx
σ�ν έπΙ το';ς &μους των ιΧνθρώπων». Iσχυρ(ζετιx� ότ� ε8ώ εννοε(
τιx� Yj 8YIμ�oυργ(ιx νόμων κιx� συμπεριx(νε� ότ� ο Πά.πιχς μπορε( νιχ 
κά.νε� νόμους. Αυτό όμως �σχόε� μόνο γ�ιx ΤΥ) νoμoθετ�κ� εξουσ(ιχ 
των πoλ�τ�κών κυρ�ά.ρχων. Δ�ό'η o� Γριχμμιχτε(ς κιx� o� Φιxρ�σιx(o� 
κά.θοντιχν στην έ8ριχ του Μωυσέως, ΙΧλλά. ο Mωυσ�ς �τιxν κυρ(ιχρ
χος του λιχοό του Iσριx�λ ΙΧμ.έσως μετά. κιx� κά.τω ιχπό τον Θεό. Kιxt 
γ�ιx τον λόγον ιχυτό ο Σωτηριχς μιχς έ8ωσε εvτoλ� στον λιχό νιχ κά.νε� 
όλιχ, όσιχ εxe(VOt θιχ του έλεγιχν, κιx� όχ� όλΙΧ, 6σιχ εκε(νo� θιχ έκιχνιχν, 
8ΥΙλ. νιχ υπιχκοόουν στους νόμους τους, ΙΧλλά. νιχ μΥΙν ιχκολουθοόν 
το πιxριχ8ε�γμά. τους. 

Το τρ(το χωρ(ο ε(νιx� ιχπό το Κατά Ιωάννην (ΚΑ', 16) : «πο(
μιx�νε τιχ. πρόβΙΧτά. μου», πριχγμιχ που 8εν σYIμιx(νε� εξουσ(ιχ γ�ιx θέ
σπ�σY) νόμων ιχλλά. εvτoλ� γ�ιx 8�8ιxσκιxλ(ιx. Η θέσπ�σY) νόμων ιxν�κε� 
στον κόρ�o της o�κoγένε�ιxς, ο οπο(ος επ�λέγεt κιχτ' ιxρέσκε�ιx τον 
εφYIμέρ�ό του, κιχθώς εΠ(σΥ)ς κιx� ένιχν 8ά.σκιχλο γ�ιx νιχ 8�8ά.ξε� στιχ 
πιx�8�ά. του. 

Το τέτιχρτο χωρ(ο, που ο Bellarmin το πιx(ρνε� ιχπό το Κατά 
Ιωάννην (Κ', 21), στρέφετιx� εvιxντ(oν του. Ε8ώ λέγετιχt :  «κιχθως 
ιΧπέστιχλκέ με δ πιχτηρ, κιΧγω πέμπω UμOCς». Ό Σωτηριχς μιχς, ό
μως, στιχλθΥΙκε γ�ιx νιχ λυτρώσε� με τον θά.νιχτό του όσους θιχ π(
στεuιxν xιxt γ�ιx νιχ τους προετο�μά.σεt με το κ�ρυyμά. του XΙXt με 
το κ�ρυyμιx των ιχποστόλων του νιχ ε�σέλθoυν στο βιxσ(λε�ό του, 
γ�ιx το οπο(ο ε(πε ο (8tot; ότ� 8εv e(vιxt του κόσμου τούτου· XΙXt μιχς 
8(8ιχξε νιχ πρoσεuχόμιxστε γ�ιx την μελλoντ�κ� του έλεuσY), ιχν κιx� 
ιxρ�θYIκε νιχ πε� στους ιχποστόλους (Πράξεις Α', 6-7) πότε θιχ σu
νέβιx�νε ιχυτό· στο βιxσ(λε�o ιχυτ6, 6τιχν θΙΧ έρθε�, o� 8ώ8εκιχ ιχπό
στoλo� θιχ κιχθ(σουν στους 8ώ8εκιχ θρ6νους, (σως στο ύψος του θρ6-
νου του Αγ. Πέτρου, γ�ιx νιχ κρ(νουν τ�ς 8ώ8εκιχ φυλές του Iσριx�λ. 
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Εφόσον, ΛΟLπόν, ο Θεός πocτηρ 8εv έιm:LΛε τον Σωτηρoc μocς YLOC 
νoc θεσπΙσεL νόμοuς σ' ocuτόν ε8ώ τον κόσμο, μπορόόμε νoc σuμπερ«
νοuμε ocπό το κεΙΜΕVo όΤL οότε KOCL ο Σωτηρocς μocς έιm:LΛε τον Αγ. 
Πέτρο νoc θεσπΙσεL νόμοuς ε8ώ, ocΛλιi YLOC νoc πεΙσεL 'rout; ocνθρώποuς 
νoc προσμ.Sνοuν τον 8εότερο ερχομό ΤΟι) με πΙστη ocκλόν1jΤ1j. KOCL στο 
εv8L«μεσο ΧΡΟνLκό 8L«στημoc, ε«ν μεν εΙνOCL uπfJxooL, νoc uπocκοuοuν 
στοuς 1jγεμόνες τοuς, ε«ν 8ε εΙνOCL 1jγεμόνες, νoc ΠLστεuοuν OL L8LOL 
KOCL νoc κ«νοuν ό,ΤL μποροόν YLOC νoc ΠLστεUσοuν KOCL OL uπfJxooL 'rout;' 
σ' ocuτό έγκεLΤOCL το ΛεLΤΟUΡΎ1/μoc τοι) επLσκόποu. Ώστε το χωρΙο 
ocuτό σuν1jγορεΕ εντονότocτoc YLOC τη ΣUγχώνΕUσ1j της εκκΛ1jσLocστL
κ�ς KOCL της ποΛLΤLκ�ς εξοuσΕocς, ocντΙθετoc προς την ερμ1jνεΕoc τοι) 
KOCp8LVOCALOU Bellarmin. 

Το πέμπτο χωρΙο εΕνOCL ocπό 'rLt; Πράξεις των Αποστόλων (ΙΕ', 
28) : «!:80ξε γOCρ τ� ΆγΕιΡ ΠνεuμOCΤL ΚOC/. �μ!ν μ1j8εν πλέον !ΠLτΕ
θεσθOCL υμ!ν β«ρος πΛην των !π«νocγκες τοότων, ocπέχεσθOCL ε[8ωλο
ΘUτων κoc/. ocΤμocτος κoc/. πνLΚΤΟU ΚOC/. πορνεΕocς». Ε8ώ ο Bellarmin 
εκλocμβ«νεL τις λέξεLς «!ΠLτΕθεσθOCL β«ρος» ως νομοθεΤLΚ� εξοuσΕoc. 
ΠΟLος, όμως, 8Locβ«ζοντocς το κεΕμενο ocuτό θoc μποροόσε νoc πεL 6ΤL 
OL ocπόστολΟL 8εν εννοοόσocν 'r1jV πocρoχ� σuμβοuλών, ocλλ6. Τ'1)ν θέ
σπLσ1j νόμων ; Η έκφρocσ1j ποι) ocρμόζεL στον νομοθέτη εΕνOCL: 8LOC
τ6.σσο μεν , ενώ το «!:80ξεν», 8'1)λ. θεωροόμε κ0cλ6, εΙνOCL σuν1jθL
σμέν1j έκφρocσ1j όσων 8Evouv σuμβοuλές. KOCL «!ΠLτΕθεvΤOCL β«ρος» 
όσΟL πocρέχοuν σuμβοuλές, μολονόΤL 8εν εΕνOCL βέβOCLΟ όΤL όσΟL 'rLt; 
ocκοόνε θoc εΠLτuχοuν στο σκοπό -rout;' τέΤΟLΟ ε(νOCL το β6.ρος 'r1jI; 
ocπoχ�ς ocπό το πνLκτό KOCL το ocΕμoc, 81jAoc8� όΧL ocπόΛuτο, ocλλ6. σχε
ΤLκό με το ocν θoc σφ6.λλοuν. Έχω κocτoc8εΙξεL ΠΡΟ1jγοuμ.Sνως (κεφ. 
25) όΤL ο νόμος 8LocκρΕνεΤOCL ocπό την πocρocEνεσ1j ως προς το όΤL 1j 
OCLτΕoc τοι) ocντλεΕΤOCL ocπό τον σκοπό XOCL την ωφέλεLOC εκε(νοu, ο 0-
ποΙος τον ορΕζεL, ενώ 1j OCLτΕoc της ΠOCΡOCLνέσεως ocπό τον σκοπό ΚOC, 
την ωφέλεLOC εκεΕνοu, προς τον οποΕο πocρέχεΤOCL. Ε8ώ, όμως, ο, 
ocπόστοΛΟL ocποσκοποόν μόνο στην ωφέλεLOC των ΠΡΟσ1jΛUΤLσμ.Sνων 
ΕθνLκών, 81jA. στη σωτηρΕoc τοuς, XOCL όχ, στη 8LK� τοΙ) ωφέλεLOC, 
ocφοό OL E8tOL, εφόσον προσπιΧθ1jσocv, θoc ocντocμεLφθοuν, εΕτε εLσoc
κοuσθοuν εΕτε όχt. rt' ocuτό κoc' OL πριΧξεLς τοΙ) σuμβοuλΕοu ocuτοu 8εv 
�σocν νόμΟL, ocλλιi πocρoctνέσεLς. 
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Το έκτο χωρ(ο stvoct σι.πό 'r'tjv Προς ΡωμαΙους (ΙΓ' ) :  «llocaoι. 
ψυχή έξουσΙσι.tς δπερεχούσσι.tς δποτσι.σσέσθω. Ού γotρ �στtν έξουσΙσι. 
εΙ μή δπο Θεου». Ε8ώ υπονοούντσι.t, λέεt ο Bellarmin, bxt μόνο 
Ot XOaILtXOt α.λλ&. xoct Ot εκκλ'tjσtα.στtκο( 'tjγεμόνες. Koct σ' α.υτό 
α.πα.ντώ, πρώτον, ότt 8εν υπ&.ρχουν εκκλ'tjσtσι.στtκο( 'tjγεμόνες πα.
ρ&. μόνον baOt ε(να.t συγχρόνως xoct πολtτtκοΙ 'tjγεμόνες, xoct 'tj 'tjγε
μονΙσι. τους 8εν υπερβσι.(νεt τα. bptoι. της πολtΤtκ�ς τους 'tjγεμον(σι.ς. 
Έξω σι.πό τα. bptoc α.υτ&. μπορε( νσι. γ(νουν σι.πο8εκτο( ως 8t8&.σκσι.λοt, 
8εν μπορούν όμως νσι. α.να.γνωρtσθούν ως 'tjγεμ6νες. Δtότt, ε&.ν ο 
α.πόστολος εννοούσε όΤL θα. πρέπεt να. ε(μιχστε U�XOOt xιxt του 'tjγε
μ6νιχ μιχς xoct του Π&'πιχ, θιχ μσι.ς ε(χε 8t8&.ξεL Κ&.ΤL που ο (8tος ο 
Χρtστός χσι.ριχκτηρtσε ως α.8ύνιχτο, 8'tjλ. «8υσ( κυρ(οtς 80υλεύεtν». 
Kιxt, πιχρόλο ότt σε x&'nOtO &.λλο χωρ(ο ο σι.πόστολος λέεt : «σσι.ς γρ&.
φω ιχυτ&. όντιχς σι.πών γtσι.τ(, ε&.ν �μoυν πιχρών, θσι. χρ'tjσtμΟΠΟtΟύσσι. 
σκλ'tjρότ'tjτσι. σι.ν&.λογ'tj προς την εξουσ(σι. που μου έχεt 8ώσεt ο Θεός», 
8εν εννοε( με α.υτό ότt 8tεκ8Lκούσε το 8Lκσι.(ωμιχ νιχ τους κσι.τα.8tκ&'
ζεL σε θ&.νιχτο, νιχ τους φυλα.κ(ζεt, να. τους εξορ(ζεt, νιχ τους μσι.σΤL-

ι , β.!'" λ ' Ι έ ' ι γωνεt 'tj νιχ τους ent rι.Λ εt προστtμο, που etvιxt nOtV ς, πσι.ριχ μονο 
να. τους α.φορ(ζεL· όμως ο ιχφΟΡLσμός, χωρ(ς την υποστηρtξ'tj Τ'tjς 
πολLΤLκ�ς εξουσ(α.ς, 8ε σ'tjμιχ(νεt τΙποτε πεΡLσσότερο ιχπό το νιχ .IL'tj 
ΣUνσι.νσι.στρ-εφόμΙXστε x&.nOLOV xιxt νσι. IL'tjv έχουμε XOCILt&. σχέσ'tj μιχ
ζΙ το\) ι όπως κ&.νουμε μ' ένσι.ν εt8ωλολ&'τρ'tj � ένιχν τελών'tj - κ&.τt 
που σε πολλές περtπτώσεtς προκσι.λε( περtσσότερο πόνο σ' bnOtOV 
α.φορΙζεL πιχρ&. σ' bnOtOV α.φορ(ζετιχt. 

Το τέτσι.ρτο χωρ(ο εΙνσι.L σι.π6 την ΑΙ Προς Κορινθlους (ΔΙ, 21) :  
«τΙ θέλετε ; έν ρ&.β8φ �λθω προς δμocς, � έν &γ&.πη πνεύμιχτ( τε πρσι.-
6τητος;». Koct ε8ώ, όμως, με τη ρ&.β80 8ε νοεΙΤΙΧL 'tj εξουσ(α. του 
&.ρχοντσι. νιχ τtμωρεΙ ενόχους πσι.ρ&. μόνο 'tj εξουσ(α. επtβολ�ς του 
α.φοΡtσμοό, πο\) α.π6 την t8tιx του τη φύσ'tj 8εν stvoct ΤLμωρ(ιχ ιχλλ&' 
μ6νο σι.νσι.γγελΙα. τtμωρ(σι.ς, που θσι. επtβ&.λεt ο Χρtστ6ς, 6τιχν έλθεt 
εν τη βσι.σtλε(� το\) κσι.τ&. 'r'tjV 'tjμέρσι. 't"tjt; ΚρΙσεως. Αλλ&. XΙXt τ6τε 8εν 
θιχ stvoct μotΙX τtμωρΙα. με 't"tjV κυΡtολεκτtκ� έννοtσι., όπως 'tj ΤtμωρΙσι. 
που επtβ&'λλετιχt σε x&'nOtOV υ�κoo, επεt8� πσι.ρέβ'tj το ν6μο, ιχλλ&' 
εx8tx'tjσ'tj, όπως ενιχντ(ον x&'nOtOU εχθρού � στιχσtΙΧστη, ο οποΙος 
οφνεΙτσι.t ΤΟ 8tκιχ(ωμιχ του Σωτηρσι. μα.ς σ't"tj βσι.σtλεΙσι.. Kιxt έτσL ιχπο-
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8εικνόετocι ότι κocνένocς επΙσκοπος 8εν έχει νoμ,oθετικ� εζοuσ(oc, 
ειχν 8εν έχει συγχρόνως XOCL την πoλιτικ� εζοuσ(oc. 

Το όγ800 χωρίο eEvoct ocπό την Προς Τιμόθεον (Γ', 2) : «8εί: 
οδν τον �πΙσκoπoν &νεπίλ'Yjπτον elvoct, μ,ιίΧς ΓUvocLxot; &v8poc, V'YjqJιX
λιον, σώφρονιχ, κόσμ,ιον κλπ.». Ο Bellarmin uποστ'YjΡ(ζει ό't'ι ιxu
τό �τιxν νόμ,ος. ΕΙχιχ την εν't'όπωσ'Yj ότι κιχνεΙς 8εν μ,ποροόσε νιχ θε
σπΙσει νόμ,ο στην Εκκλ'YjσΙιχ εκ't'ός ιχπό τον ILovιXpx'Yj της Εκκλ'YjσΙιχς, 
τον Αγ. Πέτρο. Ας δποθέσουμ,ε, όμ,ως, ότι 'Yj 8ιιxτιx� ιχυτη έγινε 
μ,ε την εζoυσιo86τησ'Yj του Αγ. Πέτρου. Κιχι πιχλι 8ε βλέπω YLOC 
ποιο λόγο θoc τη χocριχκτηρΙσει κιχνεΙς ως νόμ,ο κιχι όχι ως πιχριχΙνε
σ'Yj, 8ε80μ,ένου ότι ο Τιμ,όθεος 8εν �τιxν υ�κooς, ΙΧλΜ μ,ΙΧθ'Yjτης το\) 
Αγ. ΠΙΧόλου, όπως κιχι το πο(μ,νιο που εΙχε υπό την X'Yj8eILovtιx του 
8εν �σιxν υ�κooι 't'ou βιχσιλεΙου του, ιχλλιχ σπου8ιχστές του στ'Yj 
σχoλ� του Χριστοό. Ειχν όλες οι εν't'ολές, όσες 8Ινει a't'ov Τιμ,όθεο 
ο ιχπόστολος, εΙνιχι νόμ,ος, γιιχτΙ voc IL'YjV etvocL νόμ,ος XOCL το <ψ'YjΚέτ'ι 
δ8ροπότει, &λλ' otvιp όλΙγιμ χρω 8ιιΧ τον στοχocσμ,όν σου κιχΙ τιΧς 
πuκνιχς σου &σθενεΙocς» ; KocL γιocτΙ νιχ IL'Yj θεωροόντocι ως νόμ,οι 'rOC 
τόσoc πocρocγγέλμ,ocτιχ των κocλών γιιχτρών ; Διότι 'rOC κελεόσμ,ocτoc 
κιΧποιου �εν τιχ κιχθιστιχ νόμ,ους ο επ'τocκτικ6ς τόνος 't"'YJt; ομιλΙocς του, 
ocλλιχ 'Yj ocπόλuτη uποτoc� στο πρόσωπό του. 

ΚocτιΧ τον Ι8ιο τρόπο το ένocτο χωρίο, ocπό την Α' Προς Τιμά'
θεον (Ε', 19) : «κιχτιΧ πρεσβυτέρου κιχτηγορ(ιχν μ,η ΠOCΡΙΧ8έχοu, �κ
τος ε[μη �πΙ 8όο :η τριων μ,ocρτόρων» etvocL σοφό πocριχγγελμ,oc, όχι 
όμ,ως νόμ,ος. 

Το 8έκocτο χωρίο ε(νιχι ocπό το Κατά Λουκάν (Ι', 16) : «ό &
κοόων δμων �μ,oυ &κοόει, xoct ό &θετων δμ,ίΧς �μέ &θετεΤ' δ 8έ �μ,έ 
&θετων &θετεΤ τον &ποστεΙλιχντιχ μ,ε». Δεν υπιχρχει ocμ,φιβολΙoc 6τι 
όποιος περιφρονεΙ 't"'YJ σuμ,βoυλ� των ocπεστιχλμένων του Χριστοό, 
περιφρονεΙ 'r'Yj συμ,βoυλ� του (8ιου του Χριστοό. Ποιοι εΙνιχι όμ,ως 
οι ocπεστocλμ,ένοι του Χριστοό, ειχν 8εν e(vocL 6σοι ορ(ζοντocι ιερείς 
ocπό την νόμ,tμ,'Yj εζοuσ(oc ; Κιχι ποιοι ορ(ζοντocι νομ,Εμ,ως, ειχν 8εν ορι
σθοόν ιχπ6 τον κυρΙιχρχο ποιμ.ένoc ; Kιxt ποιος ορΙζετιχι ιχπό τον κυ
ρΕιχρχο ποιμ,ένιχ σε ILLOC χριστιocνικ� πoλιτικ� κοινότητιχ χωρΙς voc 
ΟΡΕζετocι μ,ε την έγκρισ'Yj του κυριιχρχου της ;  Ώστε ocn6 το χωρΕο 
ocuτ6 σuνιχγετocι 6τι όποιος ocxoueL τον 'Yjγεμ,όνιχ -rou, ocv ocuτ6ς s(vιxt 
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Χρ�σηocνόι;, ocκοόεL τον ΧΡLστό' XOCL όΠΟLΟΙ; πεΡLφρονεΙ τη δLδocσκoc
λΙoc TCOU νομψ.ΟΠΟLεΙ Ο βocσLλέocι; 'rOU, όντOCΙ; ΧΡLσΤLocνόι;, πεΡLφρονεΙ 
την δLδocσκocλΙoc TOU XPLaTOU' XL OCUτό εΙνOCL OCΚΡLβώι; το ocντιθετο OCπό 
ό,ΤL �θελε νoc ocποδεΙξεL Ο Bellarmin. Όλoc ocuToc, όμωι;, δεν kxouv 
xocfLLoc σχέσYj με το νόμο. KOCL XOCTL πεΡLσσότερο μocλLστoc' kvocc; XPL
στLocνόι; βocσLλέocι;, ωι; TCOLfL�V XOCL δLδιΧσκocλοι; των UΠ1jκόων -rou, 
δεν μπορεΙ νoc κocτocστησεL τoc δLδιΧγμocτoc Tou νόμοuι;. Δεν μπορεΙ νoc 
uποχρεώσεL ocνθρώποuι; νoc ΠLστεUοuν. ΜπορεΙ , ωστόσο, ωι; πολL
ΤLκόι; κuρΙocρχοι;, νoc κocμεL νόμοuι; σuμφωνοuι; με T1jV δLδocσκocλΙoc 
Tou XOCL LXOCVOUC; νoc uποχρεώνοuν Touc; ocνθρώποuι; νoc xocvouv OPLafLf-

'ξ ( ' , , � νει; πρoc εLΙ; XOCL κocποτε νoc [L1jV [LTCopouv νoc ενεργ1jσοuν ΟLocφορετL-
κOC), χωρΙι; όμωι; νoc πρέπεL νoc Touc; εΠLβocλλεL με δLocτocγ�. Αν όμωι; 
Touc; εΠLβocλλε� με δLOCΤOC�, τότε εΙνOCL πλέον νόμΟL. OL εξωτεΡLκέι; 
ενέργεLει;, TCou YLvoVToc� κocθ' uπocγόρεuσYj των νόμων xoc� χωρΙι; εσώ
τεΡ1j εΠLδΟΚLμocσΙoc, εΙνOCL ενέργεLει; Tou xup�ocPXou XOCL όΧL Tou UΠ'rJ
κόοu, Ο οποΙοι;, aT1jV περΙπτωσYj ocuτη, δεν εΙνOCL TCocpoc το όργocνο 
χωρΙι; XOCfLLOC ocπολότωι; δLΚ� Tou aufLfLεTox�' δLόΤL Ο Θεόι; έχε� δώ
σεL εντoλ� νoc uπocκοuοuμε aTouc; ΚUΡLOCρχοuι;. 

Το ενδέκocτο εΙνOCL κOCθε χωρΙο, όποu Ο ocπόστολοι;, ocVTL τηι; 
λ'ξ β λ '  " λ'ξ " ε 1jC; aUfL ou 1j, ΧΡ1jσLμΟΠΟLεL XOCTCO�OC ε 1j, με T1jV OTCOLOC OL ocv-
θρωΠΟL σuν�θωι; εκφρocζοuν δLOCΤOC�, � χρφLμΟΠΟLεΙ τη λέξ1j UTCoc
κo� YLOC νoc εκφρocσεL T1jV ocποδοχ� τηι; σuμβοuλ�ι; Tou. rL' ocuτό XOCL 
στην ΑΙ Προς Κορινθlους (ΙΑ', 2) λέγεΤOCL:  «έΠOCLνω δε δμα.ι;, &δελ
φοΙ, lSTL πOCντoc [Lou μέμνφθε xoct κocθωι; πocρέδωκoc δμ�ν τocι; TCocpoc
δόσεLΙ; κocτέχετε». Αuτό σε XOCfLLOC περΙπτωσ1j δεν σYjμocΙνεL νόμοuι;, 
οότε OCλλο τΙποτε πλ1jν T1jC; κocλ�ι; σuμβοuλ�ι;. EπΙσYjΙ; στο χωρΙο 
(Προς Θεσσαλονικεlς Α', Δ', 2) :  «ο(δocτε γOCρ -rLVocc; πocρocγγελΙocι; 
έδώκocμεν δμ�ν», όποu OL ελλ1jνLκέι; λέξεLΙ; «πocρocγγελΙocι; έδώκocμεν»* 
εΙ VOCL Lσοδuνocμει; με T1jV «πocρεδώκocμεν»*, όπωι; XOCL στο χωρΙο 
TCou προocνocφέρocμε, δεν ocποδεLκνuεΤOCL όΤL OL πocρocδόσεLΙ; των OCTCo
στόλων �aocv XOCTL πεΡLσσότερο ocπό σuμβοuλέι;, μολονόΤL, όπωι; 
ocνocφέρεΤOCL στο εδ. 8, «ό &θετων οίικ &νθρωπον &θετε�, &λλOC τον 
Θεόν». ΔLόΤL Ο ΙδLΟΙ; Ο Σωτ�ρocι; [LOCC; �λθε όΧL YLOC νoc κρΙνεL, δ1jλ. νoc 

* Ελλ7jVΙΚcX στο κείμ.ενο. 
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βιxσ�λεόσε� στον κ6σμο ιχυτ6, ΙΧλλά. γ�ιx νιχ θυσ�ιxστε( γ�ιx τους ιχμιχρ
τωλους κιx� γ�ιx νιχ ιxφ�σε� στην ΕκκλΥ)σ(ιχ τους δ�διxσκά.λoυς, o� 0-
πo(o� νιχ oδY)�σoυν κιx� όχ� νιχ σύρουν δ�ιx ΤΥ)ς βΙιχς ιχνθρώπους στον 
Xρ�στ6, ιxcpou ιχυτός ποτέ δεν ιχποδέχθΥ)κε εξιxνιxγκιxστ�κές ενέργε�ες 
(όπως 6σες προξενεΙ ο ν6μος), ιχλλά. ΤΥ)ν εσωτερ�κ� μετιxστρoφ� 't'YJt; 
κιxρδ�ά.ς. Kιx� ιχυτη δεν εΙνιx� έργο νόμων ΙΧλλά. πιxριxΙνεσYjς κιx� δ�
διχσκιχλ(ιχς. 

Στο χωρΙο (Προς Θεσσαλονικείς Β', Γ', 14) : «εΙ δέ τ�ς ουχ 
υπιxκoυε� τίj'> λόγ� �μων δ�α: τ�ς έπ�στoλ�ς, τοίίτον σYjμε�oσσθε, κα.Ι. 
μη συνα.νιχμΙγνυσθε ιxυτίj'>, (νιχ έντριχπη», ιχπό ΤΥ) λέξΥ) «υπιxκoυε�» 
ο Bellarmin συμπεριxΙνε� ότ� Υ) επ�στoλ� α.υτη �τα.ν νόμος γ�ιx τους 
Θεσσιxλoν�κεΙς. o� επ�στoλές των ιχυτοκριχτόρων �σιxν, πρά.γμιχη, 
νόμo�. Εά.ν, λo�πόν, Υ) επ�στoλ� του Αγ. Ωιχυλου �τιxν εΠΙσYjς νό
μος, τότε έπρεπε νιχ υπιχκούουν σε Μο κυρΙους. Η λέξΥ) όμως υπα.
κoυε�* σYjμα.Ινε� ιxκoυε� � εφιχρμόζει όχ� μ6νον εκε(νο, γιΙΧ το οποΙο 
πα.Ιρνε� δ�α.τιxγ� α.πό όποιον έχε� το δ�κα.(ωμιx νιχ ημωρεΙ, α.λλά. ΚΙΧΙ 
εκεΙνο, το οπο(ο πα.ρέχετιx� υπό μoρφ� πιxριxΙνεσYjς για. το κιχλό μα.ς. 
Γ�' ιχυτό κα.� ο Αγ. ΩΙΧόλος δεν πιxριxyyέλλε� νιχ θιχνιχτώσουν όπo�oν 
δεν υπιxκoυε�, ούτε να. τον κτu�σoυν, ούτε να. τον φυλιχκ(σουν, ούτε 
νιχ του επ�βά.λλoυν χρY)μιxτ�κ� πo�ν�, όπως έχουν το δ�κιx(ωμιx νιχ 
κά.νουν o� νομοθέτες, ιχλλά. νιχ μΥ)ν τον σuνιxνιxστρέφoντα.ι, ώστε νιχ 
ιx�σθα.νθε( ντρo�. Απ' ιχυτό φα.Ινετιχι, πως οι Xρ�στ�α.νo( δεν cpo
βουντα.ν 't'YJ δόνιχμΥ) ενός α.ποστόλου ιχλλά. το κυρος του μετα.ξυ των 
πιστών. 

Το τελευτιχ(ο χωρ(ο ε(να.ι το (Προς Εβραίους, ΙΓ" 17) : «πε(
θεσθε το'i:ς �γoυμένoις υμων κα.Ι. υπεΙκετε' ιχύτοΙ γα:ρ &γρυπνοσσιν 
υπερ των ψυχων υμων ώς λόγον &ποδώσοντες». Κα.ι εδώ ως υπα.
κo� νοε(τα.ι Υ) συμμόρφωσYj στις πιχρα.ινέσεις τους. Διότι ο λόγος 
't'YJt; υπιxκo�ς δεν προέρχετα.ι ιχπό 't'YJv θέλY)σYj κιχι 't'YJv εντoλ� των 
�ερέων μιχς, ιχλλά. ιχπό 't'YJ δικ� μα.ς 't'YJv ωφέλε�ιx, κα.θώς α.υτο( επα.
γρυπνοόν γ�α. 't'YJv σωΤΥ)ΡΙΙΧ των ψυχών μα.ς κα.� όχ� γ�ιx ΤΥ)ν α.νυψωσYj 
't'YJt; δ�κ�ς τους �σχύoς κα.ι εξουσ(α.ς. Εά.ν το χωρΙο ε(χε ΤΥ) σYjμα.σΙιx, . 
ότ� όλα., όσιχ α.υτο( δΙδιχσκιχν, �σα.ν νόμοι, τότε όχι μόνον ο Ωά.πα.ς, 

• Ελλ'l]vικιΧ στο κεΙμ.ενο. 
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ιxλλrί κrίθε Lερέocς στην ενορΙιχ 'rOU θoc εΙχε νομοθεΤLΚ� εξοuσΙoc. 
ΕξιΧλλοu, κocτrί τον BeIlarmin OL ΠLστοΙ 8εν έχοuν το 8LκocΙωμoc νoc 
ελέyxouv 'rLt; εντολές εκεΙνων, στοuς οποΙοuς eLVOCL uποχρεωμένΟL νιχ 
uπocκοuοuν, 8'Υ)λ. των Lερέων τοuς. TL θoc λέγocμε όμως τότε στον 
Αγ. Iωrίνν'Y), ο οποΙος μocς προτρέπεL (ΑΙ Επιστολή, ΔΙ, 1 ) :  «μ� 
πocντΙ πνεuμOCΤL ΠLστεUετε, ιΧλΜ 80ΚLμrίζετε τιΧ πνεUμocτιx et έκ του 
Θεου έστLν, δΤL πολλοΙ Ψεu80προφ�ΤOCL έξελ'Υ)λUθocσLν εΙς τον κό
σμον» ; EtVOCL λΟLπόν φocνερ6 όΤL έxouILt το 8LκocΙωμoc νoc ocμφLσβ'Υ)
τοίιμε την 8L8ocσκocλΙΙΧ των Lερέων μocς, ενώ κocνεΙς 8εν μπορεΙ νιχ 
ocμφLσβ'Υ)τησεL κrίΠΟLΟ νόμο. OL εντολές των πολLΤLκών ΚUΡLrίρχων 
eLVOCL ιχπ6 κrίθε πλεuρrί ocπ08εκτές ως vbILOL. Erίν ΟΠΟLοσ8-ήποτε rίλ
λος εκτός ocπ6 τον xuptocpxo μπορεΙ νιχ θεσπΙσεL νόμοuς, κrίθε έν
VOLOC πολLηκ-ήι; ΚΟLνότητocς XOCL κocτOC σuνέπεLOC κιΧθε έννΟLOC εφ-ήν'Υ)Ι; 
XOCL 8LXOCLOaUV'Y)t; πocuοuν νoc uπocρχοuν, κιΧΤL οιντιθετο προι; όλοuι; 
'rouc; νόμοuι;, θεΙοuς XOCL ιχνθρώΠLνοuι;. rLOC 'rout; λόγοuι; ocuτοuι; οίιτε 
ιχπό τοίιΤΙΧ, οίιτε ιχπό OCλλoc χωρΙΙΧ της Γρocφ-ήι; μποροίιμε νoc ocντλ-ή
aoUILt ιχπ08εΙξεLΙ; όΤL τιχ 8Locτrίγμocτιχ 'rou ΠOCπoc eLVOCL vbILOL εκεΙ 
όποu ο t8LOt; 8εν eLVOCL XOCL ο πολLΤLκόι; κuρΙιχρχοι;. 

Το τελεUΤΙΧLΟ σ'YjILf:tO ποu θέΜL ν' ιχπ08εΙξεL ο BeIlarmin eLVΙXL 
δη ο Σωτ-ήρocι; μocι; ΧΡLστόι; πocρέ8ωσε την εκκλ'Υ)σLocστLκ-ή εξοu
σΙιχ ιχπεuθεΙιχι; στον ΠOCπoc XΙXL μόνον σ' ιχuτ6ν. ΠριχγμΙΧΤf:uεΤOCL λΟL
πόν το θέμoc 'rou προβoc8Ισμιχτος bXL σε σχέσ'Υ) με τον ΠOCπιχ XOCL 
'rouc; ΧΡLσΤLιχνοuς βιχσLΜΙς ocλλιΧ σε axsa'Y) με τον Πrίπιx XΙXL 'rouc; 
εΠLσκ6ποuι;. KOCL κocτ' ocρχ-ήν, λέεL, eLVΙXL ιχπ08εκτό όΤL 'Υ) εξοuσΙoc 
των εΠLσκόπων eLVΙXL, σε γενLκέι; τοuλιΧΧLστο γρocμμέι;, de jure di
νίηο, ποu σ'YjILOCtveL θεΙιρ 8LΚΙΧLΨ τον LaXUPLaILb 'rou ιχuτό τον στηρΙ
ζεL στον Αγ. Πιχίιλο (Προς ΕφεσΙους, ΔΙ, 11 ) ,  όποu ιχνocφέρεΤΙΧL ό'η 
ο ΧΡLστός μετ&: Τ'Υ)ν ιχνιΧλ'Υ)ψ-ή 'rou στοuι; oupιxvout; «�8ωκε 'rouc; μεν 
ιΧποστόλοuς, 'rouc; �έ προφ-ήτιχς, 'rouc; 8ε εuocγγελLστιΧι;, 'rouc; 8ε ΠΟL
μένocς κιχΙ �L�ocσκrίλοuι;». Από �ω σuμπεριχΙνεL όΤL 'Υ) 8LXOCLO�OaEOC 
-rout; uπrίρχεL θεΙιρ �LΚOCειρ ,  �εν 8έχετΙΧL όμως όΤL 'rouc; �όθ'Y)κε ιxπεu
θεΙιχς ocπό τον Θεό, ιχλλOC μέσω 'rou Πrίπoc. ΕιΧν, όμως, μπορεΙ νιχ λε
χθεΙ όΤL κιΧΠΟLος sxtL Τ'Υ)ν �LΚΙΧLο�οσΕιχ τοu de jure divino, ιχλλOC bXL 
με OCμεσο τρόπο, τότε ΠΟLOC vbILLIL'Y) πολLΤLκ-ή 8LXOCLO�OatΙX uπrίρχεL 
σε ILLΙX ΧΡLσηOCVLκ-ή πολLΤLκ-ή ΚΟLνότητιχ ποu νιχ μ'Υ)ν eLVΙXL επΙσ'Yjς 
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de jure divino ; Διό'η OL ΧριστLlχνο( βlχσLλε(ς ιχντλοόν την πολLΤLΚ� 
τους εξουσ(ιχ &.μεσιχ ιχπό τον Θεό XIXL OL &.ρχοντες υπό τον βlχσLλέlχ 
ιχσκοόν τlχ δL&.φορlχ κlXθ�κoντιί τους κιχτ' εντoλ� του· XIXL ό,ΤL κιί
νουν κιχτιί τ'φ &.σκ'Y)σΎJ των κlΧθ'Υ)κόντων τους δεν S(VIXL λιγότερο de 
jure divino ιχπό ό,ΤL όσιχ κ&.νουν OL επ(σκΟΠΟL δυν&.μεL Τ'Υ)ς χεφο
τον(ιχς τους ιχπό τον Π&.πιχ. Κ&.θε νόμLμ'Υ) εξουσ(ιχ Π'Υ)γιίζει ιχπό τον 
Θεό, lχμέσως στον ιχνώτιχτο κυβεpν�τη XIXL εμμέσως σε όσους ΙΧ
σκοόν εξουσΕIΧ κlχτ' εντoλ� του. ΈτσL, ο Bellarmin θιχ πρέπεL � νιχ 
θεωρεΕ όΤL XIXL ο τελευτιχ(ος χωροφόλιχκιχς κlχτέχει το lXξ(ωμιf του 
θε(Cj) δLΚIΧ(Cj) � όΤL κlχνεΕς επ(σκοπος δεν κlχτέχεL το ιχξ(ωμ&. του ΚΙΧ
τιf τον τρόπο ιχυτό, εκτός ιχπό τον (δLΟ τον ΠιfπlX. 

Όλ'Υ) όμως ιχυτη 'Υ) δLένεξ'Υ), ειfν δ'Υ)λ. ο ΧΡLστός &.φ'Υ)σε την δL
κιχιοδοσ(ιχ μόνο στον ΠιfπlX � XIXL στους ιfλλoυς εΠLσκόπους, lχποτελεΙ 
δLlχμιfχ'Υ) de lana Caprina, εφόσον πρόκεLΤIΧL YLIX τόπους όπου ο 
ΠιfπlXς δεν έχεL την πολLΤLΚ� XUpLIXPlEIX. ΔιόΤL κlχνένlχς τους δεν 
έχεL κlχμLιf IXΠOΛUτως δLΚIΧLοδοσ(lχ, εκε( όπου δεν εΙνlΧL lχυτοΙ κυ
p(lXpXOL. ΔLΚIΧLοδοσΙIχ ε(νlΧL το δLκlχΕωμlχ νιχ lχκρο&.σlΧL κlχι νιχ κρΙνεLς � έ 1: '  θ '  � , , " ΟLlχφορ ς μετιχ,,>υ ιχν ρωπων, XIXL οεν μπορεL νιχ lχν'Υ)κεL πιχριχ μονο 
σ' 6nOLOV έχει την εξουσΙIΧ νιχ κlΧθορΙζεL τους κιχνόνες του ορθοό XIXL 
του μ'Υ) ορθοό, δ'Υ)λ. νιχ νομοθετεΙ, XIXL 'ι1Χ ιχνιχγκ&.ζει τους ιχνθρώπους 
με το ξΙφος Τ'Υ)ς δLΚIΧLοσuν'Υ)ς νιχ υπιχκοόουν σης lχποφιίσεLς του που 
εκδ(δΟνΤIΧL � ιχπό τον (8LO � lχπο τους δικlχστές, όσους ο (διος όρισε 
YLIX τον σκοπόν ιχυτό. KIXL ιχυτό κιχνε(ς δεν μπορε( νιχ το κιΧνει νομΙ
μως πιχριί μόνον ο πολLτικός κυρ(ιχρχος. 

Ότιχν, λοιπόν, ο Bellarmin επικιχλε(τιχι το Κατά Λουκάν 
(ΣΤ') ,  όπου lχνlχφέρετlχι ότι ο Σωτηριχς μιχς συγκέντρωσε τους μιχ
θ'Υ)τές του κlχι επέλεξε δώδεκιχ ιχπό ιχυτοός, τους οπο(ους ονόμιχσε 
ιχποστόλους, ιχποδεικνόει ότι τους επέλεξε (όλους, εκτός των Μιχτ
θιχ(ου, Πιχόλου XIXL BlXpνιfβlX) κlΧι τους εξουσLοδότησε XIXL τους διέ
τιχξε νιχ Κ'Υ)ρόττουν, όχι όμως νιχ κρ( νουν TLt; διlχφορές μετιχξό των 
ιχνθρώπων. ΔL6η ιχυτη ε(νιχι μιιχ εξουσ(ιχ την οπο(1Χ ιxpν�θ'Y)κε νιχ 
ιχνιχλιίβει ο (διος λέγοντlχς «nOL6t; με έκιχνε ΚΡLτη κιχι ρυθμLστ� των 
διιχφορών σιχς» κlχι, σε ιίλλο χωp(o, «� βlχσιλεΕIχ μου οίικ �στι τοίί 
κόσμου τοότου» .  Όποιος όμως δεν έχει εξουσ(ιχ νιχ IXXOUΕL xOtL νιχ 
πιχ(ρνει Otποφ&.σεLς γιιχ τις διOtφορές μετιχξό ιχνθρώπων, δεν μπο-
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ροόμε νιχ ποόμε 6τι έχει oπoιιx8�πoτε 8ικιxιo�oσΙιx. Αυτ6, ωστ6σο, 
8εν εμπό�ισε τον Σωτηριχ μιχς νιχ τους εξουσιο80τησει νιχ Κ'Υ)ρότ
τουν κιχι νιχ βιχπτεζουν σε όλΙΧ τιχ μέρ'Υ) του κ6σμου με Τ'Υ)ν προϋ
πόθεσ'Υ) ότι 8εν θιχ τους το ιxπιxγόρεuε ο ν6μιμος κυρΙιχρχος. Διότι 
κιχι ο Ι8ιος ο Χριστός κιχι οι ιχπόστολοΙ του σε 8ιιΧφοριχ χωρΙιχ εντέλ
λοντιχι Ρ'Υ)ΤιΧ νιχ υπιχκοόουμε σε 6λΙΧ τιχ θέμιχτιχ τους κυριιΧρχους μιχς. 

Κιχνένιχ ιχπ6 τιχ επιχεφ�μιxτιx, με τιχ οποΙιχ ο Bellarmin ζ'Υ)ΤιΧ 
ν' ιχπο8εΙξει όη οι επΙσκοποι λιχμβιΧνουν την 8ικιxιo�oσΙιx τους ιχπ6 
τον ΠιΧπιχ 8εν εuστιxθεΙ (�ε�oμένoυ ότι ο ΠιΧπιχς 8εν έχει ο Ι8ιος 
κιχμιιΧ 8ικιχιο8οσΙιχ στ'Υ)ν επικριΧτειιχ ιΧλλων 'Υ)γεμ6νων). Eπει8�, 
όμως, ιxπo�εικνόoυν το ιχντΙθετο, 6τι 8'Y)λoι.8� όλοι οι επΙσκοποι λιχμ
βιΧνουν την 8ικoι.ιo�oσΙoι. τους, οι.ν έχουν, οι.πό τους πολιτικοός τους 
κυριιΧρχους, 8εν θιχ ποι.ροι.λεΙΨω νοι. τοι. ποι.ρουσιιΧσω. 

Το πρώτο εΙνοι.ι οι.πό τους Αριθμούς (ΙΑ'), όπου ο Mωυ�ς, 
επει8� 8εν μποροόσε νιχ επωμισθεΙ μόνος του όλο το βιΧρος Τ'Υ)ς 8ιοι.
κυβέρνΨΤ1jς του λοι.οό του Iσρoι.�λ, �ρε εντoλ� οι.π6 τον Θεό νοι. εκ
λέξει εβ8oμ�κoντιx πρεσβυτέρους, στους οποΙους ο Θε6ς επeθεσε 
μέρος του πνεόμοι.τος του Mωυ�. Αυτό 8εν σ'Υ)μοι.Ινει, βέβοι.ιιχ, ότι 
ο Θεός μεΙωσε τη Μνοι.μ'Υ) του πνεόμοι.τος του Μωυσέως, 8ιόη οι.υτ6 
8εν θιχ τον εΙχε κοι.θόλου 8ιεuκoλόνει, οι.λλιΧ ότι όλοι "οι.ντλοόσιχν οι.πό 
ιχυτόν την εξουσΙοι. τους. Στο σ'Υ)μεΙο ιχυτό ο Bellarmin ερμ'Υ)νεόει 
το χωρΙο πολό σωστιΧ κιχι πιστιΧ. Δε80μένου όμως 6τι ο Mωυ�ς 
κιχτεΙχε ολόκλ'Υ)Ρ'Υ) την κυριιχρχΙιχ στην πoλιτικ� κοινότητιχ των Ε:.. 
βρσt(ων, εΙνοι.ι φοι.νερ6 όη 'Υ) εξουσΙιχ των πρεσβυτέρων προερχότιχν 
ιχπ6 τον πολιτικό κυρΙοιρχο. Γιιχ τον λ6γον ιχυτό το πιχροι.πιΧνω χωρΙο 
ιxπo�εικνόει 6τι οι επΙσκοποι σε κιΧθε χριστιιxνικ� πoλιτικ� κοινό
τητιχ εξουσιο8οτοόντιχι οιπ6 τον πολιτικ6 'Υ)γεμόνοι' οιπ6 τον ΠιΧποι 
εξoυσιo�oτoόντoιν μόνο στις �ικές του περιοχές κοιι όχι σε περιοχές 
oπoιoυ��πoτε ιΧλλου κριΧτους. 

Το 8εότερο επιχεΙΡ'Υ)μοι οιντλεΙτοιι οιπό τη φόσ'Υ) της μονα.ρχιοις, 
όπου κιΧθε εξουσΙοι εΙνοιι σuyκεντρωμέν'Y) σε ένοιν ιΧνθρωπο κοιι στους 
ιΧλλους ποιρέχετοιι οιπ6 οιυτόν . ΑλλιΧ 'Υ) κυβέρV'Y)σ'Υ) της Εκκλ'Υ)σΙοις, 
λέει ο Bellarmin, εΙνοιι μOνOtρΧΙΚ�. Αυτό, όμως, εΙνοιι επιχεΙΡ'Υ)μιχ 
υπέρ των Χριστιοινών μονοιρχών. Διότι εΙνοιι πριχγμοιηκιΧ μονιΧρχες 
του λοιοό τους, 81jλo της 8ικ�ς τους Εκκλ1jσΙοις (εφόσον Εκκλ'Υ)σΙοι 

Digitized by 10uk1s, April 2009



204 ΠΕΡΙ XPlΣ11ANIΚHΣ: ΠOΛlTlΚHΣ KOINOΏITAΣ 

XΙXL ΧΡLστLιχνLκός λΙΧός sEVΙXL το E8LO), ενώ Yj εξουσίιχ του Πιίπιχ -έ
στω XΙXL ιχν ιχυτός �τιxν ο Λγ. Πέτρος- ούτε μονιχρχίΙΧ S(VΙXL, ούτε 
έχεL χιχριχκτηριχ ιxPXLx6 � ΚΡΙΧΤLκό, πιχριί μόνο 8L8ΙΧΚΤLκ6. ΔLόΤL ο 
Θεός 8έχεΤΙΧL την πρόθυμΥ) XΙXL όΧL την ιxνιxγκιxσηκ� υπιxκo�. 

Το τρίτο επLχείΡYjμlχ ιχντλείΤIΧL ιχπ6 το γεγονός όΤL Yj Έ8ριχ του 
Λγ. Πέτρου κιχλείΤΙΧL ιχπό τον Λγ. ΚUΠΡLlχνό κεφιxλ�, ΠYJ�, ρΙζιχ, 
�λLος, ιχπό όπου ΠYJγιίζεL Yj εξουσ(ιχ των επLσκόπων .  Σύμφωνιχ, ό
μως, με το νόμο 'rYjt; φύσYjς (XL ιχυτη ιχποτελεί κιχλότερο ΚΡLτηΡLΟ 
του ορθοό � μΥ) ορθού ιχπό τον λόγο ΟΠΟLοu8�ποτε 8L8ιχσκιίλοu, που 
8εν sEVΙXL πιχριί ένιχς ιίνθρωπος) ο πολLΤLκός κυρίιχρχος σε κιίθε πο
λLΤLΚ� ΚΟLνότητlχ sEIIIXL Yj κεφιxλ�, Yj ΠYJ�, Yj ρίζιχ XIXL ο �λLος, ιχπό 
6που προέρχεΤIΧL κιίθε εί80υς 8LXIXL080aEIX. rL' ιχυτό XIXL Yj 8LXΙXLO-
80σίιχ των εΠLσκόπων προέρχεΤIΧL lχπ6 τον πολLΤLκό κυρίlΧρχο. 

Το τέτιχρτο επLχείΡYjμιχ στηρίζεΤIΧL σΤYjν ιχνLσ6τYjΤΙΧ των 8L
ΚΙΧL080σLών τους. Όπως Lσχuρ(ζετΙΧL ο Bellarmin, ΙΧΙΙ Yj 8LXIXL080-
σίιχ τους τους εΙχε 80θεί ιίμεσιχ ιχπό τον Θε6, θιχ υ�ρχε Lσ6τητιχ 
τ6σο ως προς την 8LXIXL030aEιx όσο XIXL ως προς την LSPΙXPXLX� βιχ
θμί8ΙΧ. Βλέπουμε, όμως, όΤL {LSPLXOt stVΙXL επίσκΟΠΟL {LLΙXt; μόνον 
πόλYjς, ιίλλΟL εκιχτό πόλεων XΙXL ΟΡLσμένΟL ολόκλYjρων εΠΙΧΡΧLών. 
Λυτές OL 8Lιχφορές &ν έχουν ΚΙΧθΟΡLσθεί με εντoλ� του Θεού, YL' ΙΧ1>
τ6 Yj 8LXΙXL080aEιx τους 8εν προέρχεΤΙΧL ιχπό τον Θε6 ΙΧλλιΧ ΙΧΠό τον 
ιίνθρωπο· έτσL ο ένιχς έχεL μεγιχλότεΡΥ) XΙXL ο ιίλλος μLκρ6τερYj, ΚΙΧ
τιί 'rYjII εΠLθuμ(ιχ του Yjγεμόνιχ της ΕκκλYjσίιχς. Το επLχεΙΡYjμ� θιχ 
εξυΠYJρετoύσε τον σκοπό του Bellarmin, ειίν είχε ΠΡΟYjγοuμένως 
ιχπ03εΙξεL όΤL ο Πιίπιχς είχε κιχθολLΚ� 8LXIXL030aEιx πιίνω σε όλους 
τους ΧΡLσΤLlχνούς. Δε80μένου 6μως 6ΤL ιχυτό 8εν έxSL lχπ08εLχθεί 
XIXL όΤL, όπως sEVΙXL πιχσίγνωστο, Yj εuρείιx 8LXIXL030a(1X του Πιίπιχ 
86θYjκε σ' ιχυτ6ν ιχπό εκε(νους που 'rYjII είχιχν, 8Yjλ. ιχπό τους ιχυτο
κριίτορες της ΡώμYjς (3L6ΤL ο ΠΙΧΤΡLιίΡΧYjς 'rYjt; ΚωνστιχνΤLνοuπ6-
λεως, έχοντιχς τον (8LO τ(τλο, όντιχς 3Yjλ1χ3� επ(σκοπος 'rYjt; πρωτεό
()υσιχς 'rYjt; ιχυτοκριχτορ(ιχς XΙXL έ3ριχς του ιχυτοκριίτοριχ, θεωρούσε 6ΤL 
S(VΙXL (σος του), έπεΤΙΧL 6ΤL όλΟL OL ιίλλΟL επ(σκΟΠΟL ιχρύονΤΙΧL 'rYjII 
εξουσίΙΧ τους ιχπ6 τους Yjγεμόνες του τόπου, στον οποίο την ιχσκούν. 
KIXL YLΙX τον λόγο ιχυτό την εξουσ(ιχ τους 3εν 'rYjII έχουν de jure di
vino, ιίριχ ούτε ο Πιίπιχς έxSL την 8LX� ΤΟ1> de jure divino, εκτός 

Digitized by 10uk1s, April 2009



ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 205 

μ6νον εχεΙ , 6που σuμβιχΙνεL νιχ εΙνΙΧL XΙXL ο πολLΤLκ6ς κυρΙιχρχος. 
Το πέμπτο επLχεΙΡ'Υ)μιχ του Bellarmin εΙνΙΧL :  «ειίν OL επΙσκο

ΠΟL ιxPQOVTΙXL T'YJV 8LXΙXL080aLιx τους ιίμεσιχ ιχπ6 τον Θε6, τ6τε ο Πιί
πιχς 8εν θιχ μποροόσε νιχ τους T'YJV ιχφΙΧLpsσεL, 8L6TL 8εν μπορεΙ νιχ κιί
'IεL xIίTL ιχντιθετο σTLt; επLτιχγές του Θεοό». Το σuμπέριxσμιx τοότο 
εuστιxθεΙ XΙXL εΙνΙΧL κotλιί θεμελLωμένο. Όμως ο Bellarmin LσχuρΙ
ζετΙΧL 6TL ο Πιίπιχς μπορεΙ νιχ το κιίνεL ιχυτ6 XΙXL το έχεL κιίνεL. Δε
χ6μιχστε 6TL έTaL πριίγμΙΧΤL ενεργεΙ στ'Υ)ν επLκριίτεLιΧ του � σΤ'Υ)ν εΠL
κριίτεLΙΧ 6ΠΟLΟU 'Υ)γεμ6νιχ του έχεL πιχριχχωρ�σεL ιxυτ� Τ'Υ)ν εξουσ(ιχ, 
6lL όμως ΟLκοuμενLΚιί, ΠΙΧΠLΚΦ 8LΚΙΧLώμΙΧΤL· 8L6TL 'Υ) εξουσΙιχ ιχυτη 
ιχν�κεL σε κιίθε XPLσTLΙXv6 κυρΙιχρχο μέσιχ στιχ 6PLΙX T'YJI; εΠLκριχτεΙιχς 
του XΙXL ε(νΙΧL ιχνιχπ6σπιχστο μέρος T'YJI; XUPLΙXPltΙXt; του. Προτοό ο 
λιχ6ς του Iσριx�λ (με εντoλ� του Θεοό προς τον Σιxμoυ�λ) θέσεL 
επLκεφotλ�ς του βιχσLλέιχ, κιχτιί το πρ6τυπο ιίλλων εθνών, ο ΙXPlL
ερέιχς εΙχε στιχ χέΡLΙΧ του T'YJV πολLTLΚ� 8LιχκuβέρV'Y)σ'Υ) XΙXL μ6νος ιxu
τ6ς μποροόσε νιχ χρΙσεL � νιχ ΚΙΧθΙΧLpf:σεL κιίΠΟLον κιχτώτερο LερέΙΧ· 
6μως 'Υ) εξουσΙιχ ιxυτ� πεΡL�λθε ιχργ6τεριχ στον βιχσLλέιχ, 6πως μπο
ρεΙ νιχ ιχπ08εLχθεΙ ιχπ6 το t8LO ιχυτ6 εΠLχεΙΡ'Υ)μιχ του Bellarmin. ΔL6ΤL 
ειίν ο Lερέιχς, εΙτε ιχυτ6ς ε(νΙΧL ο ΙΧΡΧLερέιχς εΙτε ΟΠΟLοσ8�ποτε ιίλλος, 
εΙχε T'YJV 8LXΙXL080a(ιx του ιxπεuθεΙιxς ιχπ6 τον Θε6, ,"6τε ο βιχσLλέιχς 
8εν θιχ μποροόσε νιχ 't'ou T'YJV πιίρεL, εφ6σον 8εν θιχ μποροόσε νιχ κιί
μεL 't'(πο't'ε ιχντιθετο σTLt; επL't'ιχγές του Θεοό. EtVΙXL 6μως βέβΙΧLΟ 
ό't'L ο βιχσLλέιχς Σολομών (Βασιλειών Γ', Β', 26) έπιχυσε ιχπ6 't'o ιχ
ξ(ωμιί 't'ou τον ΙΧΡΧLερέΙΧ ΑβLιίθΙΧΡ XΙXL ,"ον ιχν't'LκιχτέσΤ'Υ)σε με τον 
Σιχ8ώκ (ε8ιίφ. 35). Kιx't'ιX ,"ον t8LOV τρ6πο, λΟLπ6ν, μποροόν XΙXL OL 
βιχσLλε(ς νιχ χεφοτονοόν XΙXL νιχ κΙΧθιχφοόν επLσκ6ποuς, κιχ't'ιχπώς 
θεωροόν κΙΧλότερο YLΙX την κotλ� 8Lιχκuβέρν'Υ)σ'Υ) των υΠ'Yjκ6ων τους. 

Το έx't'o εΠLχε(Ρ'Υ)μιχ εΙνΙΧL 't'o ιχκ6λουθο. Ειίν OL επΙσκΟΠΟL έχουν 
την 8LXΙXL080aLιx ,"ους de jure divino, 8'Υ)λ. ιxπεuθεΙιxς ιχπ6 ,"ον Θε6, 
τ6τε 6aOL την υΠΟσΤ'Υ)ρΙζουν θιχ πρέπεL νιχ επLΚΙΧλεσθοόν κιίΠΟLον 
λδγο του Θεοό YLΙX νιχ την ιχπ08εΙξουν. Όμως 8εν βρΙσκουν κιχνένιχν. 
Το θεωΡ'Υ)'t'Lκ6 εΠLχεΙΡ'Υ)μιχ εuστιxθεΙ XΙXL 8εν έχω ,"(ποτε νιχ πω ενιχν
,"Ιον 't'OU. Όμως εξΙσου εuστιxθεΙ το εΠLχεΙΡ'Υ)μιχ που πιίεL ν' ιχπ08εΙ
ξεL όΤL XΙXL ο t8LOt; Ο Πιίπιχς 8εν έχεL κιχμΙιχ 8LXΙXL080aLιx στην επL
xpIίTεLΙX ΟΠΟLοu8�ποτε ιίλλου 'Υ)γεμ6νιχ. 
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Τέλος, ο Bellarmin φέρνεL ως εΠLχείρYJμ.ιχ την μ.oι.ρτuρίιx 860 
Πιχπών, του Ιννοκεντίου XΙXL του Λέοντος. KιxL 8εν α.μ.φLβ&.λλω όη 
YLot εξίσου β&.σLμ.οuς λόγους θιχ μ.ποροόσε νιχ ixeL εΠLκα.λεσθεί ης 
μ.ιxρτuρίες όλων των Πα.πών ιχρχίζοντιχς σχε8όν α.πό τον Αγ. Πέτρο. 
ΔLόη μ.ε 8ε80μ.ένΥ) την ιxγ&.ΠYJ της Lσχόος, που eLvotL φuσLΚ&. έμ.φUΤ1j 
στο ιχνθρώΠLνο γένος, ΟΠΟLοσ8�ποτε γLνότα.ν Π&.πα.ς θιχ έμ.πα.Lνε 
στον πεφιχσμ.ό νιχ uποστηρίξεL την L8LΙX γνώμ.YJ. Ωστόσο YJ μ.ιχρτυρίΙΧ 
τους θα. α.φοροόσε τον εα.υτό τους, όπως στην περίπτωσ1j του Ιν
νοκέντLΟU XΙXL του Λέοντα., xotL YL' α.υτό 8εν θιχ �σα.ν έγκυρες. 

Στο πέμ.πτο βLβλΙο εκθέτεL τέσσερα. σuμ.περ&.σμ.α.τιx. Το πρώτο 
eLVΙXL όΤL ο ΠιΧπα.ς 8εν eLvotL xίIPLOt.; όλου του κόσμ.ου· το 8εότερο, όΤL 
ο ΠιΧπιχς 8εν eLVΙXL xίIPLOt.; όλου του ΧΡLστLα.νLκοό κόσμ.ου· το τρΙτο, 
όΤL ο Π&.πιχς εκτός των ορίων της 8LK�C; του ε7tLκριχτεΙιχς 8εν sxeL 
ιΧμ.εσιχ κιχμ.L&. κοσμ.LΚ� 8LΚotL08oaLot. Τιχ τρία. ιχυτ&. σuμ.περιXσμ.ιxτιx 
γΙνονΤΙΧL 8εκτ&. χωρίς 8υσκολΙα.. Το τέτιχρτο eLvotL όΤL ο ΠιΧπιχς στην 
εΠLκρ&.τεLα. ιΧλλων YJγεμ.όνων 8Lα.θέτεL έμ.μ.εσιχ την α.νώτιχτη κοσμ.LΚ� 
εξουσΙα.. Αυτό το ιχρνLόμ.ιχστε, εκτός ε&.ν μ.ε τη λέξΥ) έμ.μ.εσα. υπονο
εΙΤΙΧL 6ΤL την �ρε μ.ε πλιΧγLα. μέσα., οπότε γίνετΙΧL xotL ιχυτό ιχπ08ε
κτό. ΑνΤLλα.μ.β&.νομ.ΙΧL όμ.ως, ό'η, ότιχν λέεL όΤL την έxeL έμ.μ.εσα., εν
νοεΙ όΤL 1j ΚOσμ.LΚ� 8LΚΙΧL080σΙα. του oιv�xeL 8Lκα.Lωμ.α.ηκιΧ xotL όΤL 
το 8LκιχΙωμ.ιχ ιχυτό α.ποτελεί α.πόΡΡΟLΙΧ 'r'YJt.; ΠΟLμ.ενLκ�ς του εξουσΙα.ς, 
την οποΙα., ωστόσο, 8εν θιχ �τιxν 8υνα.τό νιχ oισx�aeL, ε&.ν 8εν 8LΙXes
-reL συγχρόνως XΙXL κοσμ.LΚ� 8LXΙXL080aLιx. Γtιx τον λόγον α.υτό στην 
ΠΟLμ.ενLΚ� εξουσΙιχ, την οποΙιχ α.πoκσtλεΙ πνεuμ.ιxηκ�, α.νιχγκιχστLΚιΧ 
προσΙΧΡΤ&.ΤΙΧL YJ α.νώτιχτη πολLΤLΚ� εξουσΙιχ' ιΧριχ ixeL το 8Lκα.Ιωμ.ιχ 
νιχ ω&.ζεL τιχ βιχσΙλεLα. πα.Ιρνοντ&.ς τιχ ιχπό τον ένα. XΙXL 8Ι80ντιΧς 
τα. στον &.λλο, ότιχν θιχ XPLveL όΤL ιχυτό σuντελεί στην σωτηρίΙΧ των 
ψυχών. 

llPLV όμ.ως ιχρχΙσω νιχ μ.ελετώ τα. εΠLχεφ�μ.ιχτα., μ.ε τιχ οποΙα. ο 
Bellarmin προσπα.θεΙ νιχ ιχπ08εΙξεL την &.πoψ� του α.υτη, θα. πρέπεL 
νιχ φα.νερώσω 'rLt.; ιxσυνέΠ'εLές τους, ώστε OL YJγεμ.όνες xotL τα. κρ&.τη, 
που κιχτεχουν την πολLηκ� XUPLotpxLoι. σΤLς 8LιΧφορες πολLΤLκές XOL
νότητες, νιχ κιxθ�σoυν XΙXL νιχ σκεφτοόν μ.�πως θιχ συνέφερε τους 
L8LOUt.; XΙXL θιχ ωφελοόσε XΙXL τους υΠYJκόoυς τους, YLot τους οποίους 
θα. λογ080τησουν κιχτ&. 'r'YJ" YJμ.έρα. της ΚρΙσεως, νιχ τιχ α.π08εχθοόν. 
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Ότιχν λέγετιx� όη ο Π�πιxς �εν έχε� �μεσιx στην περ�oχ� αιων 
κριχτών την ιχνώτιχτη πoλ�τ�κ� εξουσΙιχ, εννoεΙτιx� ότ� �εν της ιxμφ�
σβ1)τεΙ, όπως κ�νoυν �o� πoλ�τ�κoΙ κυρΙιxρχo�, την πρωτΙXΡΧtκ� 
υποτιχyf) όσων θιχ κυβεΡ'Υ1)θοόν ιχπ' ιχυτην .  Δ�όη εΙνιx� προφιχνές, 
κιx� έχε� �81) κιxτιx8ε�χθεΙ επιχρκώς στην πριχγμιχτεΙιχ ιχυτη, ότ� το 
8�κιx(ωμιx όλων των κυρ��ρχων 7t'1jγ�ζε� πρωτιxρχικ� ιχπό τη σu
νιx(νεσ1j κΙΧθενός ιχπό όσους πρόκειτιx� νιχ κυβερν1)θοόν, εΙτε όσοι 
τον επ�λέγoυν το κ�νoυν γ�ιx την κo�ν� τους �μυνιx ενιχντΙον ενός 
εχθροό -6πως ότιχν σuμφωνoόν μετιχξό τους νιχ ορίσουν ένιχν �ν�ριx 
� μιιχ σuνέλΕUσ1j γ�ιx νιχ τους προστιχτεόσει- ε(τε το κ�νoυν γ�ιx νιχ 
σώσουν 1'1) ζω� τους υπoτιxσσόμενo� σε ένιχν ξένο κιxτιxκτητ�. '0-
τιχν λοιπόν ο Π�πιxς ιxπoπo�ε(τιx� την �σκ1)σ1) ιXμεσ1jς πoλ�ηκ�ς 
εξουσ(ιχς σε αιιχ κρά.τη, ιxρνε(τιx� ιχπλώς ότ� το 8�κιx(ωμιx ιχυτό του 
πιxρέχετιx� με τον τρόπο που προιχνιχφέριχμε. Δεν ΠΙXόε�, ωστόσο, νιχ 
� ιxπιx�τε( με ά.λλον τρόπο, 81)λ. με βά.σ1j κά.πo�o 8�κιx(ωμιx που του 
8(νετιχι ιχπό τον Θεό (ιχυτό σ1jμιx(νε� το «έμμεσο»), ότιχν ιxνιxλιxμβ�
νε� τιχ κOtθ�κοντιΧ του ως Πά.πιχς, χωρΙς τη σuνιx(νεσ1j όσων θιχ κυ
βερV'Yjσει. Όποιος όμως XOt� Otν εΙνιχι ο τρόπος 8�8(Κ1)σ1jς, 1) εξου
σ(ιχ ε(νιx� 1) (8LOt. Kιx� ο Π�πιxς μπορεΙ , ε�ν 8εχθοόμε ότ� e(vOt� 8�
κιxΙωμ� του, νιχ κΙΧθιχφεΙ 1)τεμόνες xOtt κυβερν�σε�ς όποτε το OtΠΙX�
τε( 1) σωτηρ(Ot των Ψυχών, 81)λιx8� όποτε το θέλε� ο (8�oς 8�ότι Ot
πOtιτεΙ επ(σ1jς νιχ έχει μόνος ιχυτός την εξουσ(Ot vOt κρ(νε� τ� ε(νιx� 
πρόσφορο YLOt την σωτηρ(ιχ των Otνθρώπ�νων ψυχών. Αυτη εΙνιx� 1) 
ιΧΠΟψ1), που όχ� μόνο ο Bellarmin, ιχλλ« κιχι πολλοΙ ά.λλo� 8ιΜσκιχ
λo� ΙXvOtπτUaaouv στιχ Κ1)ρόγμιχτιχ κιx� στιχ β�βλΙιx τους, Otλλά. xOt� κά.
ποιες σόν080� έχουν Ψ1)φ(σε� xOtt o� Π�πες με τη σεφ� τους έχουν 
εφιxρμόσε�, όποτε τους βόλευε 1) περΙσΤΙXσ1j. Η τέτιχρτη ΣUν080ς 
του ΛOtτεΡOtνοu, που συν�λθε υπό τον Π�πιx Iννoκέντ�o τον ΤρΙτο, 
περtέχε� (De HaereticΊS, κεφ. ΓΙ) τον κOtνόνιχ: «E�ν κ�πoιoς βOtσι
λέιχς κιχτά. πρoτρo� του Πriπιχ 8εν προβεΙ στην κriθιxΡσ1j του βιxσ�
λε(ου του ιχπ6 τους Otφετικοός κιx�, έχοντιχς ιχφορισθεΙ γ�ιx τον λόγον 
Otυτό, �εν επιxνoρθώσε� εντός ενός έτους, o� υ�κoo( του OtπOtλλ�σ
aoVTOtL Otπό την υΠOχρέωσ1j vOt τον υπOtκοUουν». Έχουμε πιχριχκο
λoυθ�σει Τ1)ν ΠΡOtκτικ� εφOtρμοyf) του κιχνόνιχ ιχυτοό σε 8ι�φoρες πε
ρ�πτώσεις, όπως xOtTιX. την κιxθΙXΙρεσ1j του X�λπερ(χoυ, βιχσιλέΙΧ της 
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ΓοιλλΕοις, κοιτι* την μετοιβΕβοισ'Υ) της ρωμoιL,κ�ς οιuτοκροιτορΕοις στον 
Κοιρλομι*γνο, κοιτι* την τοιπεΕνωσ'Υ) τοι) Ιωι*νν'Υ), βοισιλέοι της Αγ
γλΕοις, κοιτι* τη μετοιβΕβοισ'Υ) τοι) βοισιλεΕοΙ) τηι; Νοιβιίροις κοιι προσ
φι*τωι; κοιτιχ τον σuνοισπισμ6 ενοιντΕον τοι) ΕρρΕκοΙ) ΓΙ Τ'Υ)Ι; ΓοιλλΕοις 
κοιι σε πολλές ι*λλες περιπτώσειι;. ΛΕγοι 'Υ)γεμόνει; θοι uπιχρχοuν, 
νομΕζω, ποι) 8εν το θεωροόν οιuτό ιί8ικο κοιι οισύμφορο. Θοι �θελoι, 
όμωι;, νοι οιποφιχσιζοιν τελικιχ οιν θέλοuν νοι εΕνοιι βοισιλεΕς � U�XOOL. 
ΟΙ ιχνθρωποι 8εν μποροόν νοι uΠ'Υ)ρετοόν 8όο κuρΕοuι;. ΟφεΕλοuν, λοι
πόν, νοι 'rouc; 8tεuxoΛUvouv � κροιτώντοις τοι 'Υ)νΕοι τοι) κριχτοuς οιπο
κλειστικOC στοι χέριοι 'rouc; � ποιροι8Ε80ντιχς τοι εξ oλoκλ�ΡOI) στοι χέ
ριοι τοι) π ιχποι , ώστε όσοι εΕνοιι πρόθuμοι νοι uποικοόοuν νοι βρΕ
σxouv προστοισΕοι σΤ'Υ)ν uπο�οιγ� τοuς. Διότι 'Υ) 8ιιΧκρισ'Υ) κoσμικ�ς 
κοιι πνεuμoιτικ�ς εξοuσΕοις εΕνοιι μ6νο λόγιοι. Η εξοuσΕοι 8ιοιιρεΕτοιι 
προιγμοιτικιχ κοιι οιπό κOCθε ιχΠΟψ'Υ) επικΕν8uνοι, ότοιν μοιριχζετοιι, εΕτε 
με κιχποιοι ιχλλ'Υ) έμμεσ'Υ) εξοuσΕοι, εΕτε με κOCποιοι ιχ.λλ'Υ) ιχμεσ'Υ) εξοu
σΕοι. Ας έρθοuμε όμωι; τώροι στοι επιχειρ�μoιτιχ 'rou. 

Το πρώτο εΕνοιι το εξ�ι;: «Η πoλιτικ� εξοuσΕοι uπόκειτοιι στ'Υ)ν 
πνεuμoιτικ�. Γιοι τον λόγον οιuτό όποιος έχει την οινώτοιτη πνεuμoι
τικ� εξοuσΕοι 8ιοιθέτει το 8ικοιΕωμοι νοι 8ιοιτιχσσει 'rouc; κοσμικοός 
'Υ)γεμ6νες κοιι νοι 8ιοικοινονΕζει τις κοσμικές uποθέσεις οινιίλογοι με 
τις πνεuμoιτικές». Ωι; προς την 8ιιχκρισ'Υ) μετotξό κοσμικοό κοιι meu
μοιτικοό, οις οινοιλογιστοόμε με ποιοι έννοιοι μπορεΕ νοι ειπωθεΕ με 
τρόπο κοιτοινΟ'Υ)τό ότι 'Υ) κoσμικ� � πoλιτικ� εξοuσΕοι uπόκειτοιι 
στην πνεuμoιτικ�. Δεν uπιΧρχοuν ποιρι* 860 μόνον τρόποι γιοι νοι 
προσ8ώσοuμε νό'Υ)μοι στιι; λέξεις οιuτές. Διότι, ότοιν λέμε ότι μΕοι 
εξοuσΕοι uπόκειτοιι σε κΟΟποιοιν ιfλλ'Y)ν εξοuσΕοι, εννοοόμε � ότι όποιος 
έχει τη μΕοι εΕνοιι uποτελ�ς σε όποιον έχει την ι*λλ'Υ) � ότι 'Υ) σχέσ'Υ) 
της μιοις εξοuσΕοις προς την ιχλλ'Υ) εΕνοιι 'Υ) σχέσ'Υ) ποι) uπιχρχει μετοιξό 
μέσοΙ) κοιι σκοποό. Δεν μπορούμε νοι κοιτοινο�σοuμε τι σ'Υ)μοιΕνει ότι 
μΕοι εξοuσΕοι εξοuσιι*ζει μιοι ιχ.λλ'Υ) εξοuσΕοι � ότι μΕοι εξοuσΕοι μπορεΙ 
νοι έχει 8ικοιιώμοιτοι πOCνω σε μιοιν OCλλ'Υ) � νοι την 8ιοιτΟΟζει· 8ι6τι 'Υ) 
uποτοιγ�, 'Υ) 8ιoιτoι�, το 8ικοιΙωμοι κοιι 'Υ) ισχός εΙνοιι ΧΟΙΡΟΙΚΤ'Υ)ριστικ6 
όχι εξοuσιών οιλλOC προσώπων. ΜΕοι εξοuσΙοι μπορεΙ νοι εΙνοιι uποτε
λ�ς σε μΕοι OCλλ'Υ), όπως 'Υ) τέχν'Υ) τοι) σοιγμοιτοποιοό στην τέχν'Υ) τοι) 
ιππέοι. Ειχ.ν λοιπόν 8εχθοόμε ότι 'Υ) πoλιτικ� κuβέρν'Υ)σ'Υ) ορΕζετοιι ως 
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το μ.$σον που θιχ μιχς 081jrήσεL σε πνεuμΙΧΤLΚ� εu8ΙΧLμονΙιχ, 8εν έπεΤΙΧL 
ωστόσο όΤL, ειίν ο βιχσLλέιχς έχε, 'r1jIJ πολLΤLΚ� εξουσειχ κιx� ο Πιίπιχς 
την πνεuμΙΧΤLΚ�, ο βιχσLλέιχς εΙνιχ, υποχρεωμ.$νος νιχ uπιχκοόεL τον 
Πιίπιχ πεΡLσσότερο ιχπό ό,τ, κ«θε σιχγμΙΧΤΟΠΟLός εενιχ, υποχρεωμ.$· 
νος νιχ υπιχκοόε, σε κ«θε Lππέιχ. Έτσι ιχπό το. γεγσνόι ; της υπιχγω
rής IkLΙXt; τέχν1jς σε · poLΙXV «λλ1j 8εν μπσρεΙ νιχ σuνιχχθεΙ 1j υπιxγωrή 
τσυ τεχιιtΤ1j, όπως κιχ' ιχπό την υπιxγωγ� μιιχς κuβέρν1jσ1jι; 8εν μπσ" 
ροόμε νιχ σuμπερ«νo.υμ.ε την υποτιχγή τσυ κυβερν�τη. Ότιχ\ι λσιπόν 
σ Bellarmin λέεL, ότ, 1j πσλLηκ� εξουσΙιχ uπόκεLΤΙΧΙ στην πνΕUμΙX
ΤLκ7ι, εννσεΙ ότ, σ πσλLΤLκόι; κυρειχρχος uπόκεLΤΙΧL στον πνεuμΙΧΤLκό 
κυρ(ιχρχο. KιxL το. εΠLχεΙΡ1jμιχ 8ιιxτuπώνετιxι ως εξ�ς: «ο πολιηκός 
κυρειχρχος uπόκεLΤΙΧL στον πνεuμΙΧΤLκό. Γιιχ τον λόγον ιχυτό ο πνΕU· 
μΙΧΤLκός κυρειχρχος μπορεΙ νιχ 8Lιχτ«σσεL τσυς κοσμLκοός 1jγεμόνες» . 
Ε8ώ το σuμπέριxσμιx ΣUμπΙπτε, με ό,τ, έπρεπε νιχ ε(χε ιχπ08ειχθε( 
ΠΡΟ1jγοuμένως. rLΙX νιχ το ιχπ08εΙξε, ιχυτό, όμως, προβ«λλε, πρώτιχ 
ιχυτό το επιχε(Ρ1jμιχ: «ΒιχσLλεtς κιχ' Π «πες, xλ1jPLXO( κιχ' AΙXLXOt 
σ1JγΚΡOΤOόν μειχ μόνον πολLΤLΚ� ΚΟLνόΤ1jΤΙΧ, 81jAιx8� μLΙΧ μόνο Εκ· 
κλ1jσ(ιχ. Σε όλΙΧ τιχ σώμιχτιχ τιχ μ.$λ1j εξιχρτώνΤΙΧL το ένιχ ιχπό το ιίλ· 
λο· 6μως τιχ πνεuμΙΧΤLΚιί πριίγμιχτιχ 8εν εξιχρτώντιχ, ιχπό τιχ κο
σμLΚιί. 'Αριχ τιχ κοσμLΚ« εξιχρτώνΤΙΧL ιχπ6 τιχ πνεuμΙΧΤLΚ« XΙXL επο
μένως υπ6κειντιχ, σε ιχυτιί» . Στην εΠLχεφ1jμιχτολογtιχ ιχυτη υπ«ρ
χουν 860 lOv8POtL8� σφιίλμιχτιχ: το ένιχ εενιχ, ότι όλοι {)ι ΧριστLιχνο( 
βιχσLλε(ς, Π«πες, XA1jPLXOt κιχ' όλοι OL ιίλλο, ΧΡLστLιχνο( συγκροτοόν 
μειχ κιχι μόV1j πολΙΤLΚ� ΚΟLνότητιχ, ενώ εενιχ, φιχνερό ότι 1j Γιχλλ(ιχ 
ιχποτελεε μ(ιχ πολLΤLΚ� ΚΟLνότητιχ, 1j Ισπιχνειχ μ(ιχ ιXλλ1j ΚΙΧ' 1j Βενε
τΙιχ μ(ιχ τρετη κ.σ.κ. Κιχι ιχυτές ιχποτελοόντιχ, ιχπ6 ΧΡLστιιχνοός, 
«ριχ σuνLστοόν επεσ1jς 8ιιίφοριχ σώμιχτιχ ΧΡLστLιχνών, 81j)... 8L«CPOper; 
Εκκλ1jσtες. OL 8L«cpσPOL κυρειχρχο( τσυς τους εκπροσωποόν κιχι 
έτσι έχουν την 8υνιχτότητιχ νιχ 8Lιχτ«σσοuν XΙXL νιχ υπιχκοόουν, νιχ 
ενεργσόν XΙXL νιχ πιίσχουν, όπως ένιχς φuσLκός «νθρωπος. Κ«ΤL τέ
'rOLσ 8εν ιχποτελεε yeVLX� 'ή ΟLκοuμενLΚ� Εκκλ1jσtιχ, εκτός ε«ν ιχπο
κτ�σει ένιχν εκπρόσωπο, που 8εν τον έχε, επ( 'r1jt; γ1jς. ΔLότι, ιχν 
τον ε(χε, 8εν υπιίρχε, ιχμφιβολ(ΙΧ όη OMXA1jp1j 1j ΧΡLστLιχνσσόν1j θιχ 
ιχποτελοΙΙσε μειχ πολLΤLΚ'ή ΚΟLνότητιχ, της οπο(ιχς κυρειχρχος θιχ �τιxν 
ο εκπρ6σωπος εκεενσς, τόσο σε θέμιχτιχ πνεuμΙΧΤLΚιί όσο κιχ' κο-
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σμικ«. Γιοι νοι γΙνει ο Π«ποις τοότος ο εκπρόσωπος, χρει�ζετoιι τρΙοι 
3ικοιιώμοιτοι, ποΙ) ο Σωτηροις μοις 3εν τοι) έχει 3ώσει, 3�λ. νοι 3ιοι
τ«σσει, νοι 3ικ«ζει κοιι νοι τιμωρεΙ otλλιώς κοιι όχι οιποφεόγοντοις 
(μέσω 1'01) οιφορισμοό) όσοuς 3εν θέλοuν νοι 3ι3οιχθοόν οιπό οιuτόν. 
Ακ6μοι κοιι ε«ν ο Π«ποις �τoιν ο μονοι3ικός τoπoτηρ�της τοι) Χρι
στοό, κοιι π�λι 3εν θοι μποροόσε νοι oισκ�σει εξοuσ(οι έως την 3εό
τερ� έλεu� τοι) Σωτηροι μοις. AAλ� κοιι τ6τε κριτ�ς τοι) κ6σμοΙ) 
3εν θοι εινοιι ο Π�πoις, otλλ« ο (8ιος ο Αγ. Πέτρος με τοuς �λλοuς 
οιποστόλοuς. 

Το «λλο σφιXi.μoι στο πρώτο τοι) oιuτ6 επιχεΙρ�μoι εΙνοιι ο tσxu
ρισμ6ς ότι τοι μέλ� κ«θε πoλιτικ�ς κοινότητοις, όπως τοι μέλ� ενός 
ιpuaLXoIS σώμοιτος, oιλλ�λoεξoιρτώντoιι. ΕΙνοιι oιλ�θειoι ότι σuν3έoν
τοιι μετοιξό τοuς, εξοιρτώντοιι όμως μόνο οιπό τον xup(oιPXo, ο οποΙος 
εΙνοιι � ψuχ� της πoλιηκ�ς κoινότ�τoις κlχι, 6τοιν 3εν uπ�ρχει, � 
πoλιηκ� κοινότητοι 8ιοιλόετοιι στον εμφόλιο πόλεμο, οιφοό κοινεΙς 
3εν σuν8έετιχι με τον «λλον ότοιν λεΙπει � κoιν� εξ«ρτη� ιχπό ένοιν 
οινοιγνωρισμένο XUptlXpxO' έτσι οικριβώς κιχι τlΧ μέλ� τοΙ) ιpuaLXoIS 
σώμοιτος 3ιοιλόοντοιι μέσlχ σT1j Y1j, 6τιχν λεΙπει 1j ψuχ� ποΙ) τοι auy
κροιτε( ενωμένlχ. Γι' oιuτ6 στην πoιρoμoΙω� τoISΤ1j 3εν uπ�ρχει 
τ(ποτε ποΙ) νοι 031jyet στο σuμπέροισμοι της εξ«ρτησ1jς των λoι�κών 
οιπό τοuς κλ1jρικοός � των κοσμικών οιξιωμιχτοόχων οιπό τοuς πνεu
μιχτικοός, ποιρ« μόνο της εξ«ρτη�ς ιχμφοτέρων οιπό τον πολιτικό 
xup(oιPXo, ο οποΙος οφεΙλει, πρ«γμοιη, νιχ προσοινοιτολΙζει τις πολι
τικές τοΙ) oιπoφ�σεις στην σωτηρΙοι των ψuχώΨ οικριβώς γι' oιuτ6 
εΙνlχι κlχι uπ6λογος μόνο στον Ι3ιον τον Θεό. Βλέπετε λοιπόν την 
mp(τqV1j σοφιστεΙοι τοι) πρώτοΙ) επιχεφ�μlΧ't'ος, ποΙ) σκοπεόει νοι 
εξιχπιχτησει 6σοuς 3εν κ«νοuν 3ι«κρι� lχν«μεσοι στην uποιγω� των 
πρ«ξεων γιοι την επΙτεuξ1j τοι) σκοποό κοιι στην UΠΟΤQt� των προ
σώπων μετοιξό τοuς xoι't'« την εφlXρμoγ� των μέσων. Διό't'Ι τοι μέσοι 
γιιχ την επΙτεuξ1j κ«θε σκοποό κοιθορ(ζοντοιι οιπό τη φό� � οιπό τον 
(3ιον τον Θεό κoιτ� τρόπο uπερφuσικό. Όμως 1j εξοuσΙοι ποΙ) uπο
χρεώνει τοuς οινθρώποuς νιχ ΧΡ1jσιμοποιοόν το μέσον έχει 30θεΙ, σε 
όλlΧ τlχ έθν1j, στον πολιτικό xup(oιpxo, σόμφωνιχ με τον φuσικδ νό
μο, ποΙ) οιποιγορεόει νοι ποιρlΧβlχ(νοuν οι «νθρωποι την uπόσχε� 
τοuς. 
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Το �εότερo επιχεΙΡYJμα: του Bellarmin εΙνα:ι το εξ�ς: «Κ«θε 
πoλιτ,κ� κοινόΤYJτα:, επει�fι θεωρεΙτα:ι τέλεια: κα:ι α:υΤ«ΡΚYJς, έχει 
το �ικα:Ιωμα: να: προστ«ζει oπoια:��πoτε «λλYJ πολιτική κοινότητα: 
μ1) υποτελή 'rYJI; κα:ι να: την εξα:να:γκ«ζει να: σtλλ«ζει τον χειρισμό 
των κυβερνYJτικών υποθέσεων, κα:ι μ«λιστα: να: κα:θα:ιρεΙ τον YJγεμό
να: της κα:ι να: β«ζει «λλον mYJ θέσ"t) του, ε«ν �εν μπορεΙ να: α:ποφόγει 
α:λλιώς τις ζYJμΙες, που εκείνος επι�ιώκει να: προκιχλέσει. Πολό πε
ρισσότερο �ικα:ιoότα:ι 1) πvευμα:ηκ� κοινότητα: να: �ια:τ«σσει 'rYJv 
κoσμικ� να: α:λλ«ζει τον χειρισμό των κυβερνYJτικών υποθέσεων 
κα:θώς κα:ι να: κα:θα:ιρεΙ YJγεμόνει; κα:ι να: εγκα:θιστ« «λλουι;, ότα:ν 
α:υτοΙ �εν μποροόν να: υπερα:σπίσουν με «λλον τρόπο το πvεuμα:
ηκό α:γα:θό». 

Δεν υπ«ρχει α:μφιβολΙα: ότι μια: πολιτική κοινότητα:, για: να: 
α:μuνθεΙ ενα:vτΙoν α:�ικιών, έχει το νόμιμο 8ικα:Ιωμα: να: κ«νει όλα:, 
όσα: α:να:φέροντα:ι ε8ώ, όπως έχει ��YJ επα:ρκώς κα:τα:8ειχθεί σε όσα: 
α:να:πτόξα:με ΠΡΟYJγουμένως. Κα:ι ε«ν επίσYJς α:λ�θευε ότι υπ«ρχει 
τώρα: στον κόσμον α:υτό μια: πνεuμα:'t"ική κοινόΤYJτα: �ι«φOΡ1) α:πό 
την πολιτική, τότε ο YJγεμόνα:ς της θα: εΙ χε το 8ικα:Ιωμα:, για: κ«ποια: 
α:8ικΙα: ΠΟι) του έγινε � επει8� 8εν έχε, κα:μ,«ν εγyίIYJσ"t) ότι �εν θoc 
ιx8LXYJOSL στο μέλλον, να: α:πα:ιτησε, την επα:νόρθωσ"t) ή να: επιτόχει 
την εξα:σφ«λισή του με πόλεμο, ο οπο(ος σuνεπ«γετα:, εκθρονίσεις, 
φόνουι;, κα:θυποτ«ξεις ή οποια:8ήποτε «λλYJ εχθροπρα:ξ(α:. Όμως με 
την ί8ια: λογική �εν θα: ήτα:ν λιγότερο νόμιμο ένα:ς πολιτικός κυρ(α:ρ
χος, για: τις Ι8r.ες α:8ικίει; που του έγινα:ν ή υπ«ρχει φόβος να: του γΙ
νουν, να: ΚΎjρόξει τον πόλεμο ενα:ντίον του πvεuμα:ηκoό κυρι«ρχου. 
nιστεόω πως ο κα:ρ8ινciλιoι; Bellarmin 8ε.., θα: ήθελε να:" σuνα:γ«γει 
α:πό την πρ6τα:σή του- σuμπερ«σμα:τoc ΠΟι) τρα:β«νε τόσο μα:κρι«. 

Όμωι; πνεuμα:ηκ� κοινότητα: 8εν υπιχρχει κα:μιιχ στον κόσμο 
α:υτό· 8ιότι εΙνocι το Ι8ιο πριχγμα: με τη βα:σιλεΙα: του Χριστοό, για: 
την οποΙα: ο Ι8ιος εΙπε ότι 8εν ε(νocι του κόσμου τοότου, σtλλ« ΤΟι) κό
σμου που θoc υπιχρξει κα:τιχ την α:νιχστα:σ"t), ότα:ν όσοι έζYJσα:ν 8Ικα:ια: 
κα:ι πΙστεψocν ότ, α:uτός �τα:ν ο Χριστός θα: ιxvιxmYJOouv με τα: πvεu
μα:τικ« τους σώμα:τα: (πα:ρόλο ότι τα: φυσικ« τους σώμα:τα: νεκρώ
OYJxιxv). Κα:ι τότε ο Σωτηρα:ς μα:ς θα: κρίνει τον κόσμο, θα: κα:θυπο
τ«ξει τους εχθροός του κα:ι θα: 8YJμιουργήσει μια: πνεuμα:τική κοι-
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νότητιχ. Στο μετιχξό, εφόσον 8εν υπιfρχoυν στη Ύ'YJ ιfνθρωπoι με 
σώμιχτιχ πνεuμιxτικιf, 8εν μπορεΙ νιχ υπιfρξει πνΕUμΙXηκ� πoλιτικ� 
κοινότητιχ μετιχξό ιχνθρώπων που ζουν στο σιχρκικό τους σώμιχ, εκ
τός ιχν ονομιχσουμε πoλιτικ� κοινότητιχ τους ιερoκ�ρυκες, που έ
χουν ιxπoστoλ� νιχ 8ι8ιΧξουν κιχι νιχ πρoεΤόιμιfσoυν τους ιχνθρώπους 
γιιχ την εΙσ08ό τους στη βιχσιλε(ιχ του Χριστοό κιχτιχ την ΔΕUτέρΙX 
Πιχρουσ(ιχ. Όμως έχω �8'Y) ιχπ08εΙξει ότι μιιχ τέτοιιχ πoλιηκ� Κο ι
νότ'Υ)ΤΙΧ 8εν μπορε( νιχ υπιχρχει. 

Το τρΙτο επιχεΙΡ'Υ)μιχ εΙνιχι το ιχκόλουθο : « Δεν εΙνιχι νόμιμο γιιχ 
τους Χριστιιχνοός νιχ υπομένουν ένιχν ιfπιστo � ιχιρετικό βιχσιλέιχ, 
σε περΙπτωσ'Υ) που ιχυτός προσπΙΧθεΙ νιχ τους πιχρΙΧσόρει στην ιχΙρεσ'Υ) 
� στην ιχπιστΙιχ του. Ο πιχπιχς όμως έχει μόνος το 8ικιχΙωμιχ νιχ κρΙ
νει ειfν ένιχς βιχσιλέιχς πιχριχσόρει τους υΠ'Yjκόoυς του σε ιχΙρεσ'Υ). Γι' 
ιχυτό κιχι ο Πιfπιxς έχει το 8ικιχΙωμιχ νιχ ιχποφιχσΙζει ειfν ο 'Υ)γεμόνιχς 
πρέπει νιχ κΙΧθιχιρεθεΙ � όχι». 

Σ' ιχυτό ιχπιχντώ ότι κιχι οι 800 ιχυτοΙ ισχυρισμοΙ εΙνιχι ψεu8ε!ς. 
Διότι οι ΧριστιιχνοΙ , � οι οπιχ80Ι oπoιoυ8�πoτε θρ'Υ)σκεόμιχτος, ειχν 
8εν υπομένουν το βιχσιλέΙΧ τους, oπoιoν8�πoτε νόμο κιχι νιχ θεσπΙσει 
ιχυτός κιχι πιχρόλο όη ο νόμος μπορεΙ νιχ ιχφοριχ στη θρ'Υ)σκεΙιχ, πιχριχ-
β 'ζ ό '  " θ "  ιιχ ουν την υπ σχεCΠj τους, κι ιχυτο ενιχντιωνετιχι στον ειο νομο, 
τ6σο τον φυσικό όσο κιχι τον θετικό. Οότε υπιχρχει μετΙΧξό των υΠ'Yj
κόων κιχποιος γιιχ νιχ κρΙνει τις ιχιρέσεις εκτός ιχπό τον πολιτικό 
τους κυρΙιχρχο. Διόη 'Υ) ιχ(ρεσ'Υ) 8εν εΙνιχι πιxριf μιιχ πρoσωπικ� ιχπο
Ψ'Υ), που υποστηρΙζετιχι πεισμιχτικιχ, ιχντ(θετιχ προς την ιχΠΟψ'Υ) που 
το 8'Υ)μόσιο πρόσωπο, 8'Υ)λ. ο εκπρόσωπος της πoλιτικ�ς κοινότ'Υ)
τιχς, 8ιέτιχξε νιχ 8ι8ιΧσκετιχι. ΕΙνιχι λοιπόν πρό8'Υ)λο, ότι μιιχ γνώμ'Υ), 
που 8'Υ)μοσΙως ορΙζετιχι νιχ 8ι8ιΧσκετιχι, 8εν μπορεΙ νιχ εΙνιχι ιχ(ρεσ'Υ), 
οότε οι πολιτικο( κυρΙιχρχοι, που εξουσι080τοόν τους 8ι8ιχσκιχλους 
της, ιχιρετικοΙ Διότι ιχιρετικοΙ εΙνιχι όσοι ι8ιώτες πεισμιχτικιχ υπε
ριχσπΙζουν κιχποιιχ θεωρΙιχ ιχπιχγορευμέν'Υ) ιχπ6 τους νόμιμους κυ
ριιχρχους τους. 

Γιιχ νιχ ιχπ08εΙξει όμως ότι οι ΧριστιιχνοΙ 8εν πρέπει νιχ υπο
μένουν ιχπ(στους � ιχιρετικοός βιχσιλεΙς ο Bellarmin επικΙΧλεΙτlχι 
ένιχ χωρΙο ιχπό το Δευτερονόμιο (ΙΖ') ,  όπου ο Θεός ιχπιχγόρευσε 
στους Εβριχ(ους νιχ επιλέξουν ένιχν ξένο ως βιχσιλέΙΧ τους. KιxL ιχπό 
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εχεΙ, συμ,περocΙνεL όΤL �εν eEVOCL νόμ,ιμ,ο YLOC ένocν ΧΡLστLocνό νoc εΠLλέ
ξεL ως βocσLλέoc Κ&.ΠΟLον μoYJ ΧριστLocνό. EtVOCL ocλ�θεLOC όΤL 6ΠΟLος 
εΙνocι Χριστιocν6ς KOCL έχεL �8'Y) 8εσμ,ευθεΕ νoc 8εχθεΙ τον Σωτηρoc μ,ocς 
ως βocσLλέoc του, 6τocν εχεΕ νος θoc έλθεL, θoc προκocλέσεL πολό τον Θεό, 
ocv ε7tιλέξεL ως βocσLλέoc στον κ6σμ,0 ocυτ6 Κ&.ΠΟLον, YLOC τον οποΕο 
γνωρΕζει 6ΤL θoc πρoσπocθ�σει KOCL μ,ε τον εχφοβLσμ,6 KOCL μ,ε την mL
θώ voc τον υποχρεώσεL νoc πocρocβεΕ την πΙστη του. Όμ,ως ocυτός 
ισχυρΙζεΤOCL 6τι εΙνocι το t8LO ε7tικΙν8υνo νoc ε7tLλέyeLt; ως βocσιλέoc 
Κ&.ΠΟLον μ,'Υ) ΧΡLσηocν6, 6πως κocι νoc μ,'Υ)ν τον κocθocφεΙς, 6τocν έxeL 
εΠLλεγεΙ Απocντώντocς σ' ocυτ6 θoc έλεγoc 6η το ζ�τημ,oc 8εν eEVOCL ο 
κΙν8υνος ocv 8εν κocθocφεθεΙ , ocλλ&. ε&.ν εΙνocι 8Ικocιο νoc κocθocφεθει .  
Η επιλo� του μ,πορεΙ, σε μ,εΡLκές πεΡLπτώσεLς, ν oc  εΙνocι &'8LKYJ' 6-
μ,ως YJ κocθocΙρε� του, 6τocν έxeL �8'Y) ε7tιλεγεΙ, 8εν εΕνocι σε KOCμoL&. πε
ρΙπτωσ'Υ) 8tKOCL'Y). ΔL6τι π&.ντοτε ocποτελεΙ πocρ&.βocσ'Υ) της υπ6σχεσ'Υ)ς 
XOCL επομ,ένως ocvτΙκεLΤOCΙ στον φυσικ6 ν6μ,0, ο οποΙος εΙνocι ο OCLώ
νιος ν6μ,ος του Θεού. Ούτε 8ιocβ&.ζουμ,ε πουθεν&. 6η Κ&.ΠΟLOC τέτοιoc 
8L�ocσκσtλΙoc θεωρ�θ'Y)κε χρισΤLocνικ� στους χρ6νους των ocποστ6λω'J 
� στους χρόνους των Ρωμ,ocΙων ocυτοκρocτ6ρων, έως 6του OL Π&.πει; 
ocπέκτησocν την πολLΤΙΚ� XUPLOCPX(OΙ; τ-ης Ρώμ,-ηι;. Σ' ocυτ6 6μ,ως ο 

. Bellarmin σι:πιiντησε ότι οι ΧρισΤLσι:νοΙ των πσtλσι:ιών εκεΙνων χρόνων 
3εν ιχνέτρεψocν τον Νέρωνσι: ούτε τον ΔLοκλ-ηηιχνό ούτε τον lουλιιχν6 
οότε τον Ου&.λεντιχ, που �τιxν Αρειocν6ι;, YLCX τον μoOVOC8Lxb λόγο ότι 
8εν 3Lέθετocν κoσμ,ικ� Lσχύ. ΠLθιχνόν νιχ eEVΙXL έτσι. Ο Σωτηριχς μ,ιχς, 
όμ,ως, ο οπο(ος, ειiν εΙχε ζ-ητησει, θoc μ,πορούσε νιχ έχει 8ώ3εκιχ λε
γεώνες ιχθ&.νιχτων κι &.τρωτων ocγγέλων γιιχ νιχ τον βO'Y)θ�σoυν, τ&.χιχ 
ιχπ6 έλλεLψ'Υ) LσxIJOt; 3εν ιχνέτρεψε τον ΚιχΙσιχριχ � τουλιiΧLστον τον 
ΠLλιiτο, ο οπο(ος ΙΧ8Εκως ΚOCL χωρΕς vιx τον βρει ένοχο τον πιχρέ3ωσε 
στους ΕβριχΙους γιιχ νoc στιχυρωθεΙ ; Aλλιi κιχι OL cxπ6στολΟL, ε&.ν 
χρεLιiζοvτιχv κoσμ,ικ� LσxIJ YLOC νιχ Otνιχτρέψουν τον Νέρωνιχ, θιχ εΙχιχν 

. ΚQtνένcx "λ6γο .νιχ 3ι�&.σκoυν στLς εΠLστολές τους τους νεοφώΤLστοuς 
ΧΕΗστLιχνοuς, όπως πρ&.γμ,ιχη έκιχνιχν, νιχ υπιχκοόουν την εξουσΙιχ 
υπό την οποΙιχ ζουσιχν (κocι ο Νέρων την επoχ� εχεΙν'Υ) �τιxν μ,ιιχ 
τέτΟLCX εξουσΙιχ}, KOCL μ,&.λLστιχ 'JQt υπιχκοόουν 6XL επει3� φοβουντιχν 
την oρ� 'r1Ji; ΙΧλλ&. YLCX λ6γους σuνει8�σεως ; M�πως πρέπεL νιχ που
μ,ε 6ΤL 6lL μ,6νο υπ&.κουιχν, cxΛΛ&. 6η KCXL 3Ι8ιχσκocν 6, "L 3εν ,,(στεuQtV 
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ιχπ6 έλλεLψYJ Lσχόοι; ; 'OXL, λΟLπ6ν, ιχπ6 έλλεLψYJ Lσχόοι;, ΙΧλλιί YLΙX 
χιίρΥ] τηι; σuνεL8�σεώι; "ouc; πρέπεL OL ΧΡLσηιχνοΕ νιχ uπομένοuν 
"ouc; εL8ωλολιίτρει; YJγεμ6νει; "ouc; � YJγεμ6νει; ποu εξοuσL080τοόν 
την 8L8ιxσxΙXΛEιx εν6ι; σφιίλμιχτοι; (8L6ΤL 8εν μπορώ νιχ ονομιίσω ΙXL
ρετLκ6 κιίΠΟLον, "OU οποΕοu το 86γμιχ ε(νΙΧL το επΙσΥ)μο 86γμιχ "ou 
κριίτοuι;) . ΣχεΤLΚιί τώριχ με την κοσμLΚ� εξοuσΕιχ "ou Πιίπιχ εΠLΚΙΧ
λεΕΤΙΧL ιχκ6μΥ] το 6ΤL ο Αγ. ΠΙΧόλος (Προς Κορινθlους Α', ΣΤ') 
όΡLσε ΚΡLτές uπ6 την εξοuσΕιχ των ει8ωλολιχτρών YJγεμ6νων της 
επoχ�ς εκεΕνYJς, χωρΕς νιχ "ouc; cxouv ορΕσει οι E8LOL OL YJγεμ6νες· 
πριίγμιχ ποu 8εν ΙΧλYJθεόεL. ΔL6η ο Αγ. ΠΙΧόλος ιχπλώς "ouc; σuμ
βοuλεόεL νιχ πιίροuν κΙΧλότεριχ μεΡLκοόι; ιχπ6 "ouc; ιχ8ελφοός "ouc; ως 
8LΙΧLτητές, YLΙX νιχ σuμβιβιίζοuν ης 8ιιχφορές τοuς, ιχντ( νιχ κιχτιχφεό
youv ο ένιχς ενιχντ(ον τοu ιίλλοu ενώπιον 8ικιχστών ει8ωλολιχτρών· 
πρόκεLΤΙΧΙ γιιχ σωτηΡLΙΧ πιχριχΕνεσΥ] XΙXL πολό φ LλιίνθρωΠYj, κιχτιίλ
λYJλYJ νιχ εφιχρμ6ζεΤΙΧL XΙXL σης κΙΧλότερες ΧΡLσηιχνικέι; πολLηκέc; 
πολLΤLκές ΚΟLν6τητες. Όσο YLΙX τον xEv8uvo ποu μπορε( νιχ· προκό
ψεL YLΙX τη θΡYJσκεΕιχ, ιχν OL U�XOOL uπομένοuν ένΙχν ιχφετικό � πλά.
νώμενο YJγεμόνιχ, eEVΙXL θέμιχ, γιιχ το οποΙο ένιχς uπYJxooc; 8εν εΙνιχι 
ο ιχρμ68Lος ΚΡLτης. Ειίν πιίλL εΕνΙΧL, τότε OL κοσμLΚΟ( UΠ�ΚΟΟL "ou 
Πιίπιχ μποροόν νιχ xpEvouv κιχι ιxuτoό την 8ι8ιχσκιχλ(ιχ. Διό-η, 6πως 
�8Y] ιχπέ8ειξιχ, κιίθε ΧΡLστιιχν6ι; YJγεμ6νιχς 8εν ε(νΙΧL λιγ6τερο ιχνώ
τιχτος ποφένιχι; των UΠYjκ6ων "ou ιχπ6 6,ΤL ο Πιίπιχι; των 8Lκών 
"ou UΠYjκ6ων. 

Το τέτιχρτο επιχεΙΡYJμιχ ε(νιχι πιχρμένο ιχπ6 το βιίπτισμιχ των 
βιχσιλέων κιχτιί το οποΙο, γιΙΧ νιχ y(vouv ΧριστLιχνοΙ, uποτιίσσοuν το 
σκ�πτρo "ouc; στον Χριστ6 XΙXL uπ6σχοvτιχι νιχ 8Lιχφuλιίξοuv XΙXL νιχ 
uπεριχσπΕσοuν την ΧΡLστLΙΧVΙΚ� πΙστη. Αuτ6 e(VΙXL ιxλ�θειιx, ιχφοό OL 
ΧΡLστLΙΧVΟ( βιχσιλε(ς 8εν eEVΙXL πιχριί UΠ�ΚΟΟL "ou Χριστοό. Μποροόν 
όμωι;, πιχρ6λΙΧ ιχuτιί, νιχ eEVΙXL Lσ6ΤLμοι "ou Πιίπιχ, επεL8� eEVΙXL ιxν�
ΤΙΧΤΟL ποιμένει; των UΠYJκ6ων τοuι;, ενώ ο Πιίπιχι; 8εν εΙνιχι τΕποτε 
πεΡLσσ6τερο ιχπ6 βιχσιλέΙΧι; κιχι LερέΙΧΙ;, ιχκ6μΥ] κιχι σΤYJν Ε8ιιχ ΤΥ] Pώμ�. 

Το πέμttτο επιχεΕΡYJμιχ ιxvτλε(τιxι ιχπ6 "ouc; λ6γοuι; "ou Σωτη
ριχ μιχι; «8Lιχφuλιίξετε τό ποΕμVL6 μοu», με "ouc; οποΕοuς 86θYJκε 6λΥ] 
YJ εξοuσΕιχ, 6σΥ) χρειιίζετΙΧL σ' ένιχν ιερέΙΧ, 8YJλ. YJ εξοuσΙιχ νιχ 8LώχvεL 
μιχκριιί "ouc; λόκοuι;, 6πωι; λχ. "ouc; ιχφετικοός, YJ εξοuσΙιχ νιχ πε;-
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ΡLορ[ζεL τoc xp�ιXPLOC, ότocv τoc κocτελιΧμβocvε 1J τρέλOC XOCL ρΙχνοvτocv 
πιίvω στ' ιίΛλOC πρόβocτιi με τoc κέρocτιί τους, όπως σuμβocΙwι με 
τους κocκοός, ocv XOCL ΧΡLσηocνοuς, βocσLλε[ς, XOCL 1J εξουσΙoc νOC TrOCps
lOUV στο ποίμνLό τους κocτιίλλ1Jλ1J τρoφ�. Από 8ω ο Bellarmin σuμ
TrepOCEveL όΤL εΙχocν 80θεΙ στον Αγ. Πέτρο ocυτές OL -rpeLt; εξουσΙες 
ocπό τον ΧΡLστό. Σ' ocυτιί ocπocντώ όΤL 1J τελευτocΙoc ocπό 'rLt; πocρocπιίνω 
εξουσΙες 8εν eLVOCL πocριί 1J εξουσΙoc � μιίλλοv 1J εντoλ� νoc 8L8ιXσxouv. 
rLOC την πρώτη, που σuvΙστOC't'OCL στην εκ8Ιωξ1J των λUκων, 81Jλo των 
ocφετLκών, το χωρίο που πocρocθέτεL (Κατά Ματθα{ον, Ζ', 15) λέεL : 
«προσέχετε 8ε ιΧπο των ψεu80προφ1Jτων, Ο(ΤLνες ερχονΤOCL προς u
μocι; έν έν8uμocσL προβιίτων, εσωθεν 8s εLσLν ΛUXOL &ρπocγες». OL 
ocφεΤLΚΟΙ όμως 8εν εΙ VOCL Ψευ80πρoφ�τες, οότε κocν πρoφ�τες. KOCL OL 
ocπ6στολΟL, ειΧν 8εχθοόμε όΤL ως ΛUXOL θεωροuνΤOCL ε8ώ OL ocφεηκοΙ, � , � Ί. '  " " β λε' οεν εσωσocv ενΤΟΛ1J νoc τους φονευουν 1J, εocν 1Jσocν ocσL Lς, νoc τους 
εκθρονΙζουψ ocλλιί νoc φuλιίγονΤOCL ocπ6 ocυτοός, νoc ξεμocκρocίνουν XOCL 
νoc τους ocποφεUγοuv. Ακόμoc, 1J συμβoυλ� νoc φuλιΧγονΤOCL ocπό τ:ους 
Ψεu80πρoφ�τες' 8εν '86θ1Jκε στον Αγ. - Πέτρο οότε σε κocνένocν ' ocπό 
τουί;,ocποστόλους, σtΛλιί στο πλ�θάς των- Εβρocίων,. που TQV' ocκολου
θφocν στο 6ρος κoc'; ως επι το πλείστον 8εν είχoc� ocκ6μ1J 'πp0σ1Jλυ
ΤLσθει . Αν ΛΟLπ6v 1J ιroμβoυλ� ιΣΌτη πocρέχεL την εζουσΙoc κocθIxΙρ�
σ1Jς των βocσLλέων, 8ΈV 8όθYjκε ocπλώς σε L8Lώτες, ocΛλιί ,σε ocνθρώ
πους που 8εν �σocν κocν- ΧΡLσΤLocνοί,. Όσο γLOC .T1J" εξουσιoc του 8LcX
χωΡLσμοu XOCL του εγκλεiσμοu των μoc,νομέvων ΚΡLών (xσtL ε8ώ εν
νοεί 6σους ΧΡLστLocνοuς βocσLλεΙς OCPVLOUVTOCV νoc Όποτocχθοόν στον 
Pωμιi.Ιo LepsOC), ο Σωτ�ρocς μocς OCpv�e1Jxe νoc ocνocλιΧβεL ο t8LOt; την 

1:" , , ι Ί. -:Ι ' β ' -:ι _ _  ' ε"οuσLOC ocυτη στον κοσμο τουτο, OCΛΛOC συμ ΟUl\tOuσε νoc ocφ1Jσοuν τον 
σίτο νoc ocνocπτυχθεί μocζί με τoc ζLζιίνLOC, ώσπου νoc sρθεL 1J 1Jμέρoc 
της κρίσεως. ΠoΛU λLγ6τερο, βέβOCLOC, εξοuσLο8ότησε YL' ocυτ6 τον 
Αγ. Πέτρο � ο Αγ. Πέτρος μπορεί νoc εξοuσL080τεί τους Πιίπες. Ο 
Αγ. Πέτρος XOCL 6λΟL OL ιXXλOL Lερείς evTέXλOVTOCL νoc θεωροόν όσους 
ΧΡLστLocνοuς 8εν uTrocxououv σΤ1Jν Εκκλ1Jσίoc, 81Jλ. 8εν υπocκοόουν 
στον ΧΡLστLocν6 τους κυρ(ocρχο, ως εL8ωλολιίτρες KOCL ως τελώνες. 
Αφοό λΟLπ6ν OL ιίνθρωΠΟL 8εν ζ1Jτοuν εξουσίoc του Πιίπoc επί των 
εL8ωλολocτρώv 1Jγεμόνων, οφείλουν νoc μ1Jν την ζ1Jτοuν XOCL επί όσων 
TrpsmL νoc θεωροuνΤOCL ως εL8ωλολιΧτρες. 
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Αλλιχ ιχπό την εζουσ(ιχ της 8t8ιxσxΙXΛCιxc; XΙXt μόνο ο Bellarmin 
ΣUμo7t'εPΙXtvst 6τt ο ΠιΧπιχς 8tιχθέτεt XΙXt εζιχνιχγκιχσ't'tκ� εζουσΙιχ επ( 
των βιχσtλέων. Ο ΠΟtμ�ν, υποστηρΙζεt, πρέ7t'εt νιχ πιχρέχεt σ't'o ποΙ
μνtό του την κιχτώ'Υ)λ'Υ) τρoφ�. ft' ιχυτό ο ΠιΧπιχς μπορεΙ XΙXt πρέ
πεt νιχ υποχρεώνεt τους βιχσtλεΙι; νιχ κιΧνουν το κιxθ�κoν τουι;. Συ
vέπε't'ΙXL λΟLπόν όη ο ΠιΧπιχι;, ωι; ΠΟLμ�ν των ΧΡLσ't'Lιχνών, S(VΙXL ο 
βιχσLλέιχι; των βιχσLλέων.  KΙXL ιχυτό 6λΟL OL XPLσ't'LΙXVO( βιχσLλε(ι; οφεΙ
λουν νιχ το oμoλoγ�σoυν, εL8ιΧλλωι; νιχ ιχνΙΧλιίβουν OL t8LOL Τ'Υ)ν ιχνώ
ΤΙΧΤ'Υ) ΠΟLμιχνΤΟΡLΚ� εuθόν'Y), ο κΙΧθένιχι; στην &ΠLκριίτεLιΧ του. 

Το έκτο XΙXL τελΕUΤΙX(O του &ΠLχε(Ρ'Υ)μιχ προέρχετιχt ιχπ6 πιχριχ-
8ε(γμιχτιχ. Σ' ιχυτ6 ιχπιχντώ, πρώτον, όΤL τιχ πιχριχ8ε(γμιχτιχ 8εν ιχπο-
8stxvuouv τ(ποτε. 'Ε7t'εLΤΙΧ, όΤL τιχ πιχριχ8ε(γμιχτιχ που εΠLκιχλε(ΤΙΧL 
8εv ΣUVLσ't'OUV οότε υποψ(ιχ 8LΚΙΧLώμιχτοι;. Η πριΧζ'Υ) του Ιω8ιχέ νιχ 
ζpOVΕUaSL τον ΓοθολΙιχ (Βασιλειών ΔΙ, ΙΒ') � έγLνε με εζουσLο8ό
Τ'Υ)σ'Υ) του βιxσr.λέιx ΙωιΧς � �τιxν ένιχ ιχποτρ6ΠΙΧLΟ έγκλ'Υ)μιχ YLΙX ένιχν 
ΙΧΡΧLερέΙΧ, ο οποΙοι; μετ&: την εκλo� του βιχσLλέΙΧ Σιχοόλ �τιxν ιχπλόι; 

. υ�κooς. Η svipyεtΙX του ΑγΙου ΑμβροσΙου, ο οποΙοι; ιχφόρtσε τον 
ιχυτοκριχτοριχ Θεο8όσtο (ειχν πριΧγμΙΧΤL έyLVS έτσL), �τιxν έγκλ'Υ)μιχ 
XSζpΙXΛLx6. Όσο YLΙX τους πιχπες fp'Y)y6PLO ΑΙ, ΓΡ'Υ)γ6ριο Β', Ζιχ
ιιχρ(ιχ XΙXL Λi;oντιx ΓΙ, OL κρΙσεLς τους sEVΙXL ιΧκυρες, εφόσον ιχφοροόν 
στην 8tx� τους uπόθεό"Υ). Kιxt 6σει; πριίζεLΙ; έyLVΙXIt σόμφωνιχ με Τ'Υ)ν 
8L8ιχσκΙΧλΙΙΧ τουι; ιχποτελοόν, L8LΙXtupΙX του ΖιχχιχρΙιχ, τιχ μεγΙΧλότεριχ 
εyκλ�μιxτιx που μπορεΙ νιχ 8LΙΧπριΧξεL 'Υ) ιχvθρώΠLV'Υ) φόό"Υ). Αuτ&:, λΟL
πόν, σχετLΚιΧ με την εκκλ'Υ)σLΙΧσ't'�Κ� εξουσΙιχ. Θιχ �μoυν σuντoμό
τερος XΙXL 8εv θιχ εξέτιχζιχ τιχ εΠLχεφ�μιχτιχ του Bellarmin, ειΧν �σιxν 
8LXιX του ωι; t8Lώτ'Υ), κιχι όχι ωι; υπεριχσπLστ� της Πιχποσόν'Υ)ς ενιχν
τΙον όλων των ιΧλλων ΧΡLσ't'ιιχνώv 'Υ)γεμ6νων XΙXL κριχτών. 
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Η πιο συχν� πρ6φοισ-η στocσ-ης κοιι ΞΟμφυλίου πολέμου στις χρισηοι
νικές πολιτικές κοινότητες ε3ώ κοιι πολλιΧ χρόνιοι προέρχετοιι οιπό 
την 8υσκολίοι, που 8εν έχει οικόμ"f) ποιροικοιμφθεί εποιρκώς, νοι υποι
κoUει κοινείς συγχρόνως κοιι στον Θε6 κοιι τον ocνθρωπο, 6τοιν οι 
εντολές τωlι Μο οιυτών συγκροόοντοιι. Δεν uπocρχει οιμφιβολίοι 6τ�, 
ότοιν κocποιος 8εχθεί Μο οιλλ"f)λοσuγκροuόμενες εντολές κοιι γνωρί
ζει ότι "f) μΙοι οιπ6 οιυτές είνοιι του Θεοό, οφείλει νοι υποικοόσει σε 
οιυτην κοιι όχι στην ocλλ"fJ, έστω κοιι εocν ExtEV"f) είνοιι "fJ εντολ1j οικόμ"fJ 
κοιι του ν6μιμου xuptocpxoo του {εΙτε οιυτόςείνοιι (JooVOCPX"fJt; είτε xoc
ποιοι κυΡ(ΟΙΡΧΥ) σuνέλεuσ-η) � του ποιτέροι το\) . Η 8υσκολίοι ε8ώ σu
νίστοιτοιι στο ότι, 6τοιν οι ocνθρωποι ποιίρνουν κocποιοι εντoλ� στο 
όνομοι του Θεοό, σε 8tocζpopt;; περιπτώσs:ις 8εν γνωρίζουν εocν "fJ εν
τολ1j προέρχετοιι οιπό τον Θεό � Eocv όποιος 8ιοιτocσσει εξοιποιτoc στο 
όνομοι του Θεοό, γιοι νοι επιτόχει κocποιοuς προσωπικοός του σκο
ποός. Διότι, όπως σΤ"f)ν Εκκλ"f)σίοι των Εβροιίων υ�ρχoιν πολλοί 
Ψευ80πρoφ�τες; που με πλοιστoc όνειροι κοιι oριiμoιτoι επιζ"f)τοόσοιν 
νοι oιπoκτ�σoυν ζp�u."f) οινocμεσοι στον λοιό, έτσι σε όλες τις εποχές \)
π�ρξoιν κοιι στ"f)ν Εκκλ"fJσΙοι του Χριστοό ψευ8εΙς 8ι8ιΧσκοιλοι, οι 
οποίοι επι8ιώκουν νοι οιποκτησουν φ�μ"fJ με φoιlιτoισηκές κοιι ψευ-
8είς θεωρίες κοιι σΤ"f)ριζ6μ.ενοι σΤ"f) φ�μ"fJ οιυτη (6πως e(vQtL "fJ ζpua"fJ 
της φιλo80ξίσtς) νοι κυβερνοόν γιοι το προσωπικό τους 6φελος. 

Όμως "fJ 8υσκολίοι της τοιuτ6ΧΡΟIι"fJς \)πoικo�ς κοιι στον Θε6 
κοιι στον επ(γειο πολιτικό "fJγεμ6νοι είνοιι riνευ σ-ημσtσ(oις γιίχ όσους 
μποροόν νοι κriνουν την 8ιιΧκρισ-η μετοιξό του τι είνοιι oινσtyκσt(o κσtι 
του τι 8εν είνοιι σtνoιyκoιΙo γιοι την ε(σ086 τους στη βοισιλε(ιχ του 
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Θεοό. ΔL6'rL, ειχv μεv YJ εvτoλ� του πολLΤLκοό ΚUΡLιχρχοu eEVOCL "hOLOC, 
ώστε voc μπορεΕ κocvεΙς voc τηv uπocκοόσεL χωρΙς voc ocπωλέσεL τηv 
OCLώVLOC ζω�, τ6τε eEVOCL ιχ8LΚΟ VOC jLYJv uπocκοόσεL. Σ' ocυτ6 ocvocφέρε
"OCL YJ πocρoc( vεσ'Υ) του ocποστ6λου : U1CYJρέΤOCL VOC υπocκοόετε τους κυ
ρΙους σocς στoc πιχvτoc, τέκvoc voc υπocκοόετε τους γοvεΙς σocς στoc πιχv
ΤOC, κocθώς ΚOCL YJ πocρocΙvεσ'Υ) του Σωτηρoc μocς: OL ΓρocμμocτεΙς ΚOCL 
ΦOCΡLσOCΙΟL κ&:θΟVΤOCL στοv θρ6vο του Mωυ�, συvεπώς voc υπocκοόετε 
ΚOCL VOC πριχττετε 6,ΤL πocρocγγέλλουv. Ειχv 6μως YJ εvτoλ� eEVOCL τέΤΟLOC, 
ώστε 6TCOLOI; την uπocκοόσεL κocτoc8LκιχζεΤOCL στοv OCLώVLΟ θιχvocτο, τ6τε 
θoc �τocv τρέλoc voc uπocκοόσεL ΚOCL LσxueL YJ συμβoυλ� του Σωτηρoc 
μocς (Κατά ΜατθαΙον, Ι', 28) : «κoc/. μ� φοβYJθΎjτε &πο τωv ιΧποκτεv
v6ντωv το σωμoc, τ�ν 8ε: ψυχήν μη 8υνocμένωv ιΧποκτεLvocω. rLOC 
τοv λόγον ocυτ6 όλΟL, 6σΟL θoc ήθελocv voc ocποφόγουν τ6σο "Lt; ΠΟLνές 
που εΠLβιχλλονΤOCL στοv κ6σμο ocu't'6 YLOC ocνυπocκοή σ't'ον eTC(yeLO YJye
μ6νoc, 6σο ΚOCL εκεΕvες που θoc εΠLβλYJθοόν σΤΥ) μέλλουσoc ζω� YLOC 
ocvυπocκo� σ't'ον Θε6, eEVOCL ocπocρocΕτη't'ο νoc 8L8ocxeouv voc 8LOCΚΡΙVΟUV 
κocλιί ocνιχμεσιχ σ' 6, η εΙ VOCL ΚOCL σ' 6, "L 8εv εΕ VOCL ocvocγκocΙο YLOC 't'YJV 
ΙXLΏVLOC σωτηρΙoc. 

Όλoc, ./jσoc 'eEVOCL ocvιχγκocΙoc YLOC την σωτη'ρΙoc πεΡLέχον't'OCL 'σε 8όο 
ocρετές, πΙστη σtov Χριστό ΚOCL υπocκοή στους v6μους. Η "ελευτocΙoc 
ocυτη θoc μocς ocρκουσε, ειχv �τriν 't'έλεLOC. ΕπεL8ή όμως 6λΟL εΙμocστε 
έVΟΧΟL ιχvυπocκοής σ't'ον θεtο v6μο, 6XL μ6vο λ6γω 't'YJc) κocτocγω�ς 
μocς ιJ:π6 τοv ΑΜμ, ocλλιΧ ΚΙΧL λ6γω τωv 8Lκώv μocς σ'Υ)μεΡLvών πoc
ρocβιχσεων, OCΠOCLτε(ΤOCL ocπ6 μocς τώρoc 6XL μ6vοv υπocκοή YLΙX το υπ6-
λΟLΠΟ "YJc) ζω�ς μιχς, ocλλιχ ΚOCL ιχφεσ'Υ) τωv ocμocρηώv μocς YLOC το πoc
ρελθ6ψ YJ ιχφεσ'Υ) ocυτη εΙ VOCL YJ ocvτocμΟLβ� YLOC "YJV πΙσΤΥ) μocι; στοv 
ΧΡLστ6. ΌΤL τ(ποτε ιχλλο 8εv OCΠOCLτε(ΤOCL ocνocγκocστLΚιΧ YLOC τηv σω
τηρ(oc μocς, φoc(vετOCL ocπ6 το γεγον6ς 6ΤL YJ βocσLλεΙoc των ουρocvών 
e(VΙXL κλεLστη μ6νο YLOC τους ocμocρτωλοός, 8YJλo YLOC τους ocvυπιχκοους 
ή πocρocβιΧτες του ιι6μου' ocλλιΧ ΚOCL YL' ocυτοός ιχκ6μΥ) θoc eEVOCL IXVOL
κτη, ocv μετocvοήσοuν κoct ΠLστέψοuv σε 6λoc τoc ιχρθρoc "YJt; ΧΡLσΤLOC
VLκής π(στης, 6σιχ eEVOCL ocνocγκocΙoc "yLOC 'rYJV σωτYJΡ(ίχ· 

Η υπιχκοή που OCΠΟΗτεΙ ιχπό εμιχς Ο Θε6ς, ο ΟΠόΙος σε όλες ΤLς 
πριiξέLς μocς 8έχετoct 'rYJV κΣCΛή μocς πρ6θεσΎj, e(VOCL jLLΙX σοβocρή προσ
TC&.eeLΙX νoc υπocκοόουμε σ' ocυτ6v ΚOCL ocποκocλεΙΤOCL ΚOCL με 6λες 'rLt; 
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" 'ζ έ 'θ Γ '  , ονομιχσιες., οσες εκφριχ ουν μιιχ τ ΤΟΙΙΧ πρoσ7tιx ειιχ. ι ιχυτο ΎJ υπιχ-
κo� ιχποκΙΧλείτιχι κOCποτε ΕUσπλΙXχνίΙX κιχι ΙXγOCΠΎJ, 3ιότι υπ03ΎJλώνoυν 
ΤΎJ θέλΎJσΎJ γιιχ υπιxκo�' ο Ι3ιος ο Σωτηριχς μιχς θεωρεί την ΙXγOCΠΎJ 
μιχς γιιχ τον Θεό κιχι γιιχ τους ΣUνΙXνθρώΠOυς μιχς. ως εκπλ�ρωσΎJ 
του όλου νόμου. ΚOCποτε πOCλι ιχποκΙΧλείτιχι ιχρετη, 8ιότι ιχυτη 3εν 
είνιχι ποφOC ΎJ βOόλΎJσΎJ νιχ 3Ινει κιχνείς στον κιχθένιχ ό,τι του ιxν�κει, 
8ΎJλ. ΎJ βOόλΎJσΎJ νιχ υπιχκοόει στους. νόμους.. ι Αλλοτε πOCλι ονομOCζε
τοι.ι μετOCνοιοι., 8ιότι ΎJ μετOCνοιιχ ΣUνεπOCγετΙXΙ ΤΎJν ιxπoστρoφ� γιιχ 
ΤΎJν ιχμιχρτίΙΧ, που ισ08υνιχμεί με ΤΎJν επιστρoφ� ΤΎJς. επιθυμίιχς ΥΙΙΧ 
υπιxκo�. Όποιος, λοιπόν, επιθυμεί ειλικρινOC νιχ εκπλΎJρώνεί: τις 
εντολές. του Θεοό � μετιχνοεί πριχγμιχτικOC γιοι. τιχ ιxμιxρτ�μιxτoc του 
� οι.γιχπOC τον Θεό με όλΎJ ΤΎJν κιχρ3ιOC του κιχι τον πλΎJσΙOν όπως τον 
εοι.υτό του, ιχυτός. έχει όλΎJ την υπιxκo� που χρειιΧζετιχι γιιχ νοι. γίνει 
3εκτός σΤΎJ βοι.σιλείοι. του Θεοό. Διότι, εOCν ο Θεός ιχποι.ιτοόσε οι.πό
λυΤΎJ ΙΧθωότητοι., κιχνεΙς θν"r)τός 8εν θιχ μποροόσε νιχ σαιθεί . 

ΑλλιΧ τι εΙ80υς εντολές. μιχς έχει 3ώσει ο Θεός. ; Όλοι εκεΙνοι 
οι νόμοι, όσοι εΙχιχν 80θεΙ στους. ΕβριχΙouς. 3ιιχ χεφός Μωυσέως., 
εΙνοι.ι ocριxγε o� εντολές του Θεοό ; Κιχι, εOCν εΙνιχι, γιιχτί 8εν 8ι8ιΧσκον
τοι.ι οι ΧριστιιχνοΙ νοι. τους 'r"r)pOUV ; ΕOCν 3εν εΙνιχι, τότε ποιοι εΙνιχι, 
εκτός ιχπό το φυσικό ν6μο ; Διότι ο Σωτηριχς μιχς Χριστός 3εν μocς. 
έ3αισε νέους νόμους ιχλλσ: μιχς ΣUμβOόλΕUσε νιχ ΤΎJPOόμε εκε(νους., 
στους οποίους υποκείμεθΙΧ, 8"r)λo τους νόμους 'r"r)t;" φόσΎJς ΚΙXΙ ΤOυς 
νόμους των 3ιιχφόρων κυριOCρχων μιχς. Οότε όρισε στους ΕβριχΙους 
κOCποιον κοι.ινοόργιο νόμο με την επΙ του Όρους ομιλΙΙΧ του, πιχρOC 
μόνο ερμ�νΕUσε τους. νόμους του Μωυσέως., τους. οποίους κιχι προ
ΎJγOυμένως. οι.κολουθοόσοι.ν. Γιοι. τον λόγον ιχυτό οι νόμοι του Θεοό 
3εν εΙνοι.ι ποι.ρOC οι νόμοι Τ"r)ς φuσ"r)ς, ο κυριότερος. των οποίων είνιχι 
νοι. μΎJν πιχρΙΧβιχΙνουμε 'r"r)V υπόσχε� μιχς, 3"r)λοι.3� νιχ υπιχκοόουμε 
τους πολιτικοός μιχς κυριOCρχους, τους οποΙους θεσπΙσιχμε νιχ μιχς 
κυβερνοόν με ιχμοιβοι.(ιχ ΣUμφωνΙoι.. Ο θεΙο ς ιχυτός νόμος, που επι
τOCσσει την υπιxκo� στον πολιτικ6 νόμο, επιτOCσσει κΙΧτOC ΣUνέπειΙX 
'r"r)V υπιxκo� σε όλΙΧ τιχ ΠΙΧΡΙΧΥγέλμιχτιχ της. Βίβλου, τιχ οποΙιχ όμως. 
(όπως ΙΧπέ8ειξιχ στο ΠΡΟ"r)γοuμενο κεφιΧλΙΧιο) ισχόουν ωι; νόμοι μό
νον εκεΙ, όπου ο πολιτικός κυρΙοι.ρχος τιχ κιχτέστησε νόμους, ενώ 
σε OCλλιχ μέΡΎJ ισχόουν ως συμβόυλ�, στην οποΙιχ μπορεΙ κιχνεΙς με 
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3ικό 1'01) κΙν31)νο νσι σιΡVΎJθεΙ την 1)ΠσικO� χωρΕς έτσι νσι 8ισιπριΧττει 
σι3ΙΚYJμσι. 

"Π.. ιγ , , " J. νωΡ�'ooντσις τωρσι ποισι εινσιι YJ σινσιΥκσιισι υπσιΚΟΥ] γισι νσι κερ-
3(σουμε 'rYJII σωτηρΙσι, κσιθώς κσιι ποιον οφεΙλουμε νσι υπσικούουμε, 
προχωρούμε στο επόμενο θέμσι μσις, που σιφοριΧ στην πΙστη, 3YJλo 
σε ποιον πιστεύουμε, γισιτΙ πιστεύουμε κσιι ποισι εΙνσιι τσι ιΧρθρσι � 
τσι σYJμεΙσι, στσι οποΙσι σιπσιρσιιτητως πρέπει νσι πιστέψουν όσοι θσι 
σωθούν. Κσιι πρώτσι σχεηκιΧ με το πρόσωπο, στο οποιο πιστεύουμε, 
εΕνσιι σινσιγκσιΕο νσι εΕνσιι κιΧποιος, τον οποΙον σικούσσιμε νσι ομιλεΙ , 
3ιότι ε(νσιι σι8ύνσιτο νσι πιστέψουμε σε κιΧποιο πρόσωπο, πριν νσι 
γνωρΙσουμε τι λέει. Έτσι, το πρόσωπο, στο οποΙο πΙστεψσιν ο Λ-
β '  Ι '  Ι '  β Μ '  " ' "ι-ρσισιμ, ο σσισικ, ο σικω , ο  ωυσYjς κσιι οι προφYJτες, YJTotv ο ιοιος 
ο Θε6ς, που τους μΙλYjσε με τρόπο υπερφυσικό· κσιι το πρόσωπο, 

, ' ψ  ' λ  θ L , , στο οποιο πιστε σιν οι σιποστο οι κσιι οι μσι YJτl:Oς, οσοι σuνσινσιστρσι-
ψYjκσιν τον Χριστό, �τσιν ο Ι8ιος ο Σωτ�ρσις μσις. Γισι εκεΙνους, ό
μως, στους οποΙους ούτε ο πσιτ�ρ Θεός οότε ο Σωτ�ρσις μσις μΙλYj
σσιν ποτέ, 8εv μπορεΙ νσι λεχθεΙ ότι το πρόσωπο, στο οποΙο πΙστεψσιν, 
�T('J.V ο Θεός. ΛυτοΙ πΙστεψσιν τουι; σιποστόλουι; κσιι μετιΧ ('J.TtG εκεΙ
νους τους ιερεΙς κσιι 3ι8σισκιΧλους 'tYjt; ΕκκλYjσΙσις, οι οποΙοι τους σu
νέσΤYJσσιν νσι ΠLστέψουν την ιστορΙσι της ΠσιλσιιιΧς κσιι 'tYjt; ΚσιινΥιι; 
Δισιθ�χης. Έτσι, YJ πΙστη των Χριστισινών σιπό την επoχ� του Σω-

. τ�ρσι μσις εΙχε πιΧντοτε ως βιXσYj πρώτσι το κύρος των ιερέων τους 
κσιι μετιΧ ΤYjν εξ�υσΙσι όσών επέβσιλσιν νσι γΙνει σιπ08εκτ� YJ ΠσιλσιιιΧ 
κσιι YJ Kσιιν� · Δισιθ�κη ωι; κσινών πΙστεως. Κσιι σιυτό 8εν μπορούσε νσι 
το κιχνει κσινεΙς ιΧλλοι; πσιριΧ μόνον οι ΧριστισινοΙ κυρΙσιρχοι, οι 0-
ποΙοι γισι τον λόγον σιυτό εΙνσιι οι σινώτσιτοι ιερεΙι; κσιι τσι μόνσι πρό
σωπσι, τσι οποΙσι σικούν τώρσι οι ΧρισησινοΙ νσι ομιλούν εκ μέρουι; 
του Θεού, εκτός σιπό κιΧποιουι;, στους οποΙουι; ο Θεός σιπεuθύνετσιι 
κσιι σήμερσι κσιτιΧ τρόπο υπερφυσικό. Eπει8� όμως «πολλοΙ ψευ80-
· προψΥϊτσιι έξελυλ�θσισιν εEς τον κόσμον», οι ιΧλλοι .πρέπει νσι εξετιΧ
ζουν τσι ΠVΕUμσιτιx σιtιΤOύ του εΙ30υς, όπως μσις συμβoυλεUει ο Λγ. 
ΙωιΧννYJς σΤYJν Α' Επιστολή (Δ', 1 ) :  « 80κιμιχζετε τιΧ. πvεόμσιτσι εΙ 
έκ τοσ Θεοσ έστι» . Εφόσον, λοιπόν, YJ εξέτσισΥ] των 80γμιΧτων ('J.V�
κει στον ('J.νώτσιτον ιερέσι, το πρόσωπο, στο οποΙο πρέπει νσι πιστεύ
ουν όλοι, όσοι 8εv έχουν κιΧποισι ι8ισιΙτεΡΥ] σιποκιΧλυψYJ, εΙνσιι σε κιΧ-
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θε πoλ�τ�κ� κo�ν6τητιx ο ιχνώτιχτος �ερ�ιxς, 81Jλo ο πoλ�ηκ6ς κυ
ρ(ιχρχος. 

o� λ6γo�, γ�ιx τους οποΙους O� ά.νθρωπo� π�στεόoυν κά.πo�o χρ�
στ�ιxν�κ6 86γμιχ, ε(νιx� πo�κ(λoι. Δ�6τ� 1J πΙστη εΙνιx� το 8ώρο του 
Θεοό, κιx� το 8Ινε� σε κά.θε ά.νθρωπο �8�ιx�τ�ρως, επ�ΛSγoντιxς 6πo�oν 
τρόπο του φιx(νετιx� ο κιχλότερος. Ο Πιο σuν1Jθ�σ�νος, ά.μεσος λ6-
γος της πΙστης μιχς, ως προς 6λα. τα. σ7JμεΙα. "1Jt; :x.ρισηιxν�κ�ς πΙ
σΤ1Jς, εΙνα.� 6τ� π�στεόoυμε πως '1) ΒΙβλος ιχποτελεΙ τον λ6γο του 
Θεοό. Ο λ6γος, 6μως, γ�α. τον οποΙο π�στεόoυμ.ε,6τ� '1) ΒΙβλος εΙνα.� 
ο λ6γος του Θεοό, ιχμφ�σβ1JτεΙτιχ� �ντoνα., 6πως ιχνα.γκα.σηκά. σuμ
βα.(νε� γιιχ 6λα. τα. θ�μιxτιx, ιxv 8εν εΙνιx� κΙΧλά. 8�ιxτυπω�νιx. Έτσ�, 
8εν 8�ιxτuπώνoυν το ερώτημιχ με την μoρφ� «γ�ιxτΙ το π�στεόoυμε», 
ΙΧλλά.: «πώς το γνωρΙζουμε», ωσά.ν πΙστη κιχι γνώσ7J νιχ �μιx�νιxν , � , Ε '  λ '  ' λ ' β 'ζ , ΤΟ �σΙO πριχγμιχ. νω o�πoν '1) μιιχ π ευριχ ιxσ� ε� 'r1J γνωσ7J 'r1JI; 
στο ιχΜθ'1)ΤΟ της Εκκλ'1)σΙιχς κιx� 1J ά.λλ'1) στη μιxρτuρΙιx του πνεόμιχ
τος του κά.θε ιχτόμου, κα.μΙιχ ιχπό ης 860 8εν θεμελ�ώνε� τον �σ:x.υ
ρ�σμό της. Διότ�, πώς εΙνιx� 8υνιχτόν νιχ γνωρΙσε� κιχνεΙς το ιχλά.θ1JΤΟ 
της Εκκλ'1)σΙιχς, εά.ν ΠΡO'1)γoυ�νως 8εν γνωρΙσε� το ιχλά.θ1JΤΟ της 
Γριxφ�ς; Ή πώς θιχ ξέρε� κιχνεΙς 6τ� το 8�κ6 του το πνεόμιχ 8εν εΙνιx� 
πα.ρά. πΙστη βιxσ�ζ6μεν'1) στο κόρος κιx� στιχ επ�χεφ�μιxτιx των 8�8ιx
σκά.λων του � στην μ.εγά.λ1J του �8έιx γ�ιx τιχ 8�κιX του τιχ χιχρΙσμα.τιχ ; 
Δεν υπά.p:x.ε� εξά.λλου τΙποτε στ'1)ν Γριxφ� ιχπ6 το οποΙο να. συνά.γε
τα.� το ιχλά.θ'1)ΤΟ της Εκκλ1JσΙιχς, πoλu λ�γότερo κά.πo�ιxς σuγκεκρ�
�ν'1)ς Εκκλ'1)σΙιχς, κιx� λ�γ6τερo ιχπ' 6λΙΧ το ΙΧλιΧθ'1)ΤΟ κιXπo�oυ σuγ
κεκρ��νoυ ιχνθρώπου. 

EΙνιx�, λo�π6ν, φιχνερ6 6τ� o� Xρ�στ�ιxνoΙ 8εν γνωρΙζουν, ΙΧλλά. 
π�στεόoυν μόνον 6τ� 1J Γριxφ� ε(νιx� ο λόγος του Θεοό. EΠ(σ7Jς φιχνε
ρ6 εΙνιx� 6τ� το μέσον, το οπο(ο τους xcX.ve� νιχ π�στεόoυν, ο Θεος 
ι:υιxρεστεΙτα.� νιχ το πιxρέχε� σuν�θως στους ιχνθρώπους ιχπ6 τον 
8ρ6μο της φόσ7Jς, 81Jλ. των 8ιxσκcX.λων τους. Aυτ� ε(νιx� 1J 8ι8ιχσκιχ
λΙιχ του Αγ. Ωιχόλου γ�ιx ΤΥ)ν χp�στ�ιxν�κ� π(στη γενικ&. (Π(!ος Ρω
μαίους, Ι', 17) :  «&ρα. 1ι πΙστις έξ &.κo�ς», 8Υ)λ. ιχκοόγοντιχς τους 
ν6μ�μoυς πo�μ.ένες μα.ς. Kιx� στο Ι8�0 κεφά.λΙΧιο (ε8. 14, 15) ΛSε�: 
«πως ouv έπ�κιxΛSσoντιx� εΙς δν ουκ έπΙστεuσιxν ; πως 8ε π�στεόσoυ
σ�ν ou ουκ �κoυσιxν ; πως 8& &.κοόσουσι χωρΙι; Κ'1)ρόσσοντος ; πως 
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8έ κηρόξοuσLν έatν μη &ποστotλωσL ;» ΦIΧLνεΤIΧL, λΟLπόν, όΤL ο σuν�
θης λόγος ποu ΠLστεόοuμε όΤL OL Γρlχφές ιχποτελοόν τον λόγο -rou 
Θεοό εΙνΙΧL ο L8Lος, YLIX τον οποΙο ΠLστεόοuμε κσιL όλlΧ ΤΙΧ ιχλλιχ ιχρθριχ 
της πΙΣΤSΏς μιχς, 8ηλ1X8� 6τt σικοόμε εκεΙνοuς, OL. ΟΠΟΙΟL ιχπό το νό
μο sχοuν την ιχ8εLΙΧ ΚΙΧL ορ(στηκιχν με σκοπό νιχ μσις 8LΜξοuv, όπως 
OL γονεΙς μσις κιχτ' οΙκον κσιt OL ΠΟLμSvες μιχς στLς EκκλΎJσΙες. Αuτό 
το 8ε(χνεL κlΧλότερσι ΎJ πεΙρlχ. ΓLΙΧΤL σΤLς ΧΡLσηlΧVLκές πολLΤLκές 
ΚΟLvότητες 6λΟL ΠLστεόοuν, � τοuλιΧΧLστον ομολογοόν, όΤL ΎJ ΓρlXφ� 
εΙVIΧL ο λόγος -rou Θεοό, ενώ σΤLς ιχλλες πολLΤLκές ΚΟLνότητες 8εv 
βΡLσκεLς σχε'8όν κlχνSνlχv· ΚL ο μόνος λόγος της '8LIXCPOpιXt; εΙνlΧL 6η 
στLς ΧΡLστLlΧvtκές πολLΤLκές ΚΟLνότητες OL ιχνθρωΠΟL 8LΜσκΟVΤΙΧL 
την ΧΡLστLlχνLΚ� πΙστη ιχπό τη νΎJΠLIΧΚ� -rout; ηλLΚΙIΧ, ενώ σε ιχλλιχ 
μέΡΎJ 8L'8ιχσκΟVΤIΧL ιχλλσι. 

Ειχν όμως ΎJ '8L'8σισκιχλ(σι ε(VIΧL το ιχ(ηο της π(στΎJς, γLIΧΤL 8εv 
ΠLστεόοuν 6λΟL ; EEVIXL βsβlΧLΟ, λΟLπ6v, 6ΤL ΎJ π(στη S(VIXL το '8ώρο 
-rou Θεοό ΚΙΧL ο Θε6ς το '8(vεL σε όΠΟLΟV θέλεL. ΕπεL8�, ωστόσο, σε 
6aout; το 8(VSL το πlχρSχεL 8Lιχμέσοu τωv '8L8IχσκιΧλων, ιχμεσΎ) ΙΧLΤ(ΙΧ 
της πΙ στη ς ε(νlΧL ΎJ lχκρόlΧσΎ). Στο σχολδ(Ο, όποu πολλο( ε(νσιL OL 8L-
8lχσκόμενΟL, ΚΙΧL κιχΠΟLΟL ωφελοόνΤlΧt ενώ ιχλλοt '8εν ωφsλοόVΤIΧL, 
ΎJ ΙΧLΤ(ΙΧ ποu μ.ιχθσι(νοuv 6aot ωφελοόνΤIΧL ε(VIΧL ο '8L8ιχσκotλος. Απ' 
lχuτ6 6μως '8εν βγlχ(vεL το ΣUμπέρlXσμlX 6ΤL η μ.ιχθΎJσΎ) 8εν S(VlXt 8ώρο 
-rou Θεοό. ΌλlΧ ΤΙΧ ιχγιχθιχ προέΡΧΟVΤIΧL lχπ6 τον Θεό. Δδν μποροόν 
6μως 6λΟL, 6aOL τιχ Sχοuν, νιχ LσxUPLaOOUV 6ΤL ε(νlΧL θε6πνεuστοt, 
'8L6ΤL ιχuτό σuνεπιχΥεΤIΧL χιχΡLσμlχ uπερφuσLκό, ΚlΧt την ιχμεσΎ) επeμ
βlΧσΎ) -rou Θεοό. ΌΠΟLος '8Lσιτε(vεΤIΧL κιχΤL ΤSΤΟLΟ ytlX τον ειχuτό -rou 
'8Llχτε(vεΤIΧL όΤL ε(νlΧL πρoφ�της ΚΙΧL uπόκεLΤIΧL στην εξSΤIΧσΎ) της 
EκκλΎJσ(lXς. 

Λλλιχ ε(τε OL ιχνθρωΠΟL yvωρ(ζοuν, ε(τε ΠLστεUοuν, ε(τε 8έχον
'rIXL 6Tt OL rPIXCPSt; ε(VlΧt ο λόγος Tou Θεοό - ειχν εγώ, με βιχσΎ) ξε
κιχθιχριχ χωρ(ιχ της ΓρlXφ�ς, 8ε(ξω ΠΟLΙΧ ιχρθριχ της πίστεως ε(νlΧL 
lχποκλεLστLΚιχ lχνlχΥκIΧ(1Χ YLIX την σωτηρ(σι, τ6τε OL ιχνθρωΠΟL θιχ πρέ
πεL νιχ ΤΙΧ γνωρ(ζοuν, νιχ τlχ πtστεόοuν � νιχ τιχ '8SχOVTIXL. 

Το μονlΧ'8tκό ιχρθρο π(στεως ποu ΎJ ΓρlXφ� κιχθtστιχ σιπόλuτιχ 
lχνιχΥκIΧ(Ο YLIX την σωτηρ(ιχ (unum necessarium) ε(νσιL 6ΤL ο lη
σοόι; ε(νlΧL ο Χρtστ6ς. Με το 6νομιχ Tou ΧΡLστοό uπο'8ΎJλώνεΤIΧL ο 
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βιχσLλέιχς, τον οποΙο ο Θε6ς 8LΙX των προφ'YJτών της llotλΙΧLιΧς ΔLιχθ�
Κ'YJς εΙχε υποσχεθεΙ νιχ στεΙλεL στον κ6σμο υπ6 τον L8LO ΙΧLωνΙως YLΙX 
νιχ βιχσLλεuσεL στους ΕβριχΙους KΙXL στιχ ιΧλλΙΧ cev'YJ, 6σιχ θιχ πΙστεuιxν 
σ' ιχυτ6ν, YLΙX νιχ τους χιχρΙσεL Τ'YJV ΙΧLώνLΙΧ εκεΙν'YJ ζω�, που εΙχε ιχπω
λεσθεΙ με το ιχμιΧρτημιχ του Α8ιίμ. 'Οτιχν θΙΧ το έχω ιχπ08εΙξεL ιχυτ6 
μέσιχ ιχπ6 Τ'YJV Γριxφ�, θιχ 8εΙξω στη σuνέχεLΙΧ π6τε KΙXL με ΠΟLΙΧ έν
VOLΙX κιΧΠΟLΙΧ ιίλλΙΧ ιίρθριχ μποροον νιχ χιχριχκτηΡLσθοuν εΠΙσYjς ιχνιχγ
κιχΙιχ. 

rLΙX νιχ ιχπ08εΙξω, 6ΤL 'YJ πίστη στο ιΧρθρο: ο l'YJσοuς εΙνΙΧL ο XPL
στ6ς, εΙνΙΧL 6λ'YJ 'YJ πΙστ'YJ που ΙΧΠΙΧLτεΙΤΙΧL YLΙX την σωτηρ(ιχ, το πρώτο 
μου εΠLχεΙΡ'YJμιχ θιχ εΙνΙΧL ιχπ6 τους ΕUΙΧΥΥελLστές, ιχφοο σκοπ6ς τους, 
ότιχν περΙγριχφιχν Τ'YJ ζω� του Σωτ�ριx μιχς, �τιxν νιχ τεκμ'YJΡLώσοuν 
το aUyxεxPLELCVO ιχυτ6 ιΧρθρο, 6ΤL ο lησοος εΙνΙΧL ο ΧΡLστ6ς. Συνο
πηκιΧ, το ΕUΙΧΥΥέλLΟ του Αγ. ΜιχτθιχΙου λέγεL 6-η ο ΧΡLστ6ς κιχτιχ
γ6τιχν ιχπ6 το γένος του ΔΙΧβΙ8' όΤL γενν�θ'YJκε ιχπ6 Πιχρθένο - KΙXL 
ιχυτιΧ εΙνΙΧL τιχ σYjμεΙΙX του otλ'YJθοuς XPLaτOU' όΤL OL MιXYOL �ρθιxν νιχ 
τον πρoσκυν�σoυν ως βιχσLλέΙΧ των lοu8ιχΙων- όΤL ο ΗΡ�'YJς YLΙX 
τον (8LOV λόγο τον ιχνιχζ'YJτοuσε YLΙX νιχ τον φονεuσεL' 6ΤL τον ιxνιxκ�
ρυξε ο lωιίνν'YJς ο ΒΙΧΠΤLστης 6ΤL κ�ρυξε ο Ι8Lος KΙXL 8LΙX των ιχπο
στ6λων του όΤL �τιxν ιχυτ6ς ο βιχσLλέιχς όΤL 8Ι8ιχξε το νόμο όΧL ως 
γριχμμιχτεος, ΙΧλλιί ως ιίνθρωπος εξοuσL080Τ'YJμ.ένος' 6ΤL θεριXΠΕUε 
ιχσθένεLες 8LΙX μ6νου του λ6γου του KΙXL έκιχνε πολλιί ιΧλλιχ θιχομιχτιχ, 
που εΙχε προλεχθεΙ όΤL θιχ έκιχνε ο ΧΡLστ6ς' όΤL χιχφετΙσθ'YJκε ως 
βιχσLλέιχς, 6τιχν εL�λθε aτ'YJV lερoυσιxλ�μ' 6ΤL τους προεL80ΠΟLοuσε 
νιχ φuλιίγονΤΙΧL ιχπ6 ιΧλλους, OL ΟΠΟΙΟL θιχ πιχρ(στιχνιχν 6ΤL εtνΙΧL ο XPL
στ6ς 6ΤL σuνελ�φθ'YJ, ΚΙΧΤ'YJγορ�θ'YJκε KΙXL ΚΙΧΤΙΧ8Lκιίσθ1)κε σε θιίνιχτο, 
8L6ΤL έλεγε 6ΤL �τιxν βιχσLλέιχς 6ΤL 1) ΙXLτEΙX της κιχτιχ8ΙΚ'YJς ΤOU, 6πως 
γριχ,φτηκε επιίνω στο στιχυρ6, �τιxν «1'YJσοuς ο ΝΙΧζωριχΙος βιxσr.λεUς 
-;-ων lοu8ιχΙων». KΙXL 6λιχ ιχυτιΧ κιχτέ't'εLνιχν σ' ένιχ μ6νο πριίγμιχ, 81)λ. 
νιχ ΠLστέψοuν OL ιίνθρωΠΟL 6ΤL ο l'YJσοuς εΙνΙΧL ο ΧΡLστ6ς. Αυτ6ς λΟL
π6ν �τιxν ο σκοπ6ς του ΕυΙΧΥΥελΙου του Αγ. ΜιχτθιχΙου. Αλλιί KΙXL ο 
σκοπ6ς 6λων των ΕUΙΧΥΥελLστών (6πως 8LΙΧΠLστώνεL κιχνεΙς, ότιχν 
τους 8LΙΧβιΧσεL) �τιxν ο Ι8Lος. Ώστε σκοπ6ς 6λου του ΕυΙΧΥΥελΙου 
�τιxν 'YJ θεμελΙωσYj του ΣUyκεκPLELCVOU ιχυτοο ιfρθρoυ. Αυτ6 εΙνΙΧL 
«λλωστε το p'YJτ6 συμπέριχσμιχ του Αγ, lωιfνν'YJ (Κατά Ιωάννην, Κ', 
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31) :  « τΙXUτΙX 8ε yέyPΙXTCΤΙXL tvιx ΠLστεόΟ'1)τε gΤL 'ι-φοuς έστLν ό XPL
στός, ό ulot; το;:; eEou, κιχ!. ενιχ TCLaΤEUOVΤEt; ζωην εΧ'l)τε έν τίi'> όνό
fLΙXΤL ιxuτou» . 

Το 8εότερο ETCLXELp'l)fLιX fLou ELVΙXL πιχρμ.ένο ιχπό το θέμιχ των 
Κ'l)ρuγμιΧτων των ιχποστόλων, τόσο κιχτιΧ το 8LιΧστημιχ της ETCLYELιXt; 
ζω�ς τou Σωτ�ριx μιχς, όσο XΙXL μετιί την ιχνιΧλ'l)Ψ� τou. OL ιχπόστο
λΟL Τ'l)V επoχ� τou Σωτηριχ μιχς εΙχιχν στιχλεΙ (Κατά Λουκάν, Θ', 2) 
YLΙX νιχ Κ'l)ρόξοuν Τ'l) βιχσLλεLΙΧ τou Θεοό· ιΧλλωστε οότε σε τοότο το 
χωρΙο οότε στο χωρΙο τou Κατά ΜατθαΙον (Ι' , 7) τout; ιχνιχτέθ'l)κε 
xιXTCOLΙX ιΧλλ'l) ιxπoστoλ� : «πορεuόμενΟL 8ε X'l)puaaEΤE λέγοντες g'n 
�YYLXEV � βιχσLλεLΙΧ των οuριχνων» , 8'l)λo όΤL ο I'l)aout; ELVΙXL ο Μεσ
σΙιχς, ο ΧΡLστός, ο ΒιχσLλεός TCou ιχνιχμενότιχν. 'OΤL το x�puyfLιX τout; 
πιχρέμ.εLνε το (8LO XΙXL μετιΧ την ιχνιΧλ'l)Ψ� τou φΙΧLνεΤΙΧL ιχπό ΤLt; Πρά
ξεις των Αποστόλων (ΙΖ', 6) : «εΣUΡOν τον 'ΙιΧσονιχ» , λέγεL ο Αγ. 
ΛοuκιΧς, «ΚΙΧ( ΤLVΙXt; &8ελφοuς έπ!. τout; πολLτιΧρχιχς βοωντες gΤL οΙ 
� ! μ.έ ' , Τ , , θ ' � ' � "ιν o�xou V'l)V ιχνιχστιχτωσιχντες OUΤOL XΙXL εν ιχοε TCΙXPELaLV, out; 
uTC08i8EXΤΙXL 'ΙιΧσων· κιχ!. OUΤOL πιΧντες &TCiVΙXVΤL των 80γμιΧτων 
ΚΙΧΙσιχρος TCpιXaaOUaL, βιχσLλέΙΧ ετερον λέγοντες E!VΙXL, 'I'l)aouv» · 
εΠ(Ο'1)ς, ιχπό τιχ ε8ιΧφLΙΧ 2 XΙXL 3 ΤOU (8LOU κεφιχλιχ(οu, όποu ιχνιχφέρε
ΤΙXL όΤL ο Αγ. ΠΙΧόλος «κιχτoc το εLωθος εLσηλθε προς ιxuτout; κιχ!. έπ!. 
σιΧββιχτιχ τρ(ιχ 8Lελέγετο ιxuτo!t; &πο των γριχφων, 8Lιχνο(γων ΚΙΧ!. 
ΠΙΧΡΙΧΤLθέμενος OΤL τον ΧΡLστον ε8εL πιχθε!ν κιχ!. &νιχστηνΙΧL έκ νε
κρων, κιχ!. OΤL ουτός έστLν ό Χρ.Lστός, 'Ι'l)σοuς, ον έγω κιχτιχγγέλλω 
όμ!ν» . 

Το τρ(το ETCLXELp'l)fLΙX προέρχεΤΙΧL ιχπό τιχ χωρ(ιχ εκε(νιχ Τ'l)I; 
Γριxφ�ς, όποu 8'l)λώνεΤΙΧL όΤL 'l) πΙστ'l) 'l) ΙΧΠΙΧLτοόμεν'l) YLΙX την σω
τηρΙιχ ELVΙXL εόκολ'l). ΔLόΤL, ειΧν YLΙX την σωτηρ(ιχ �τιxν ιχνιχγκιχΙιχ 
fLLΙX εσωτεΡLΚ� σuνιx(νεO'1) -rou πνεόμιχτος προς τιχ 8όγμιχτιχ γόρω 
ιχπό την ΧΡLστLιχνLΚ� π(στη, τιχ οποΙιχ τώριχ 8L8ιΧσκονΤΙΧL (XΙXL κιχτιΧ 
το πλεΙστον ιχμφLσβ'l)τοόνΤΙΧL), τΙποτε 8εν θιχ �τιxν 8uσκολότερο 
στον κόσμο, όσο το νιχ ELaΙXL ΧΡLστLιχνός. Ο λ'l)στ�ς στο στιχuρό, 
μολονότι μ.ετιχμ.ελ�θ'l)κε, 8εν θιχ μποροόσε νιχ σωθεΙ , EΠEL8� εΙπε 
«fLv�σO'l)ΤL fLou, Κόριε, gτιχν ελθης έν τη βιχσLλεL� σοω>. Με τιχ λό
YLΙX ιxuτιX fLΙXpΤUp'l)aE την πΙστη τou σε μόνο το ιΧρθρο, όΤL ο I'l)aout; 
�τιxν ο βιχσLλεός. Οότε θιχ μποροόσε νιχ εLπωθεΙ YLΙX τον ΧΡLστό 
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( Κατά Ματθα'ον, ΙΛ', 30) : ιιδ γιΧρ ζυγός μου ΧΡ1Jστος xιxt το φορ
τ(ο" μου έλιχφρό" έστι,,»' οότε όη τιχ μικρoc πιχι8ιOC πιστεtιoυ" σ' 
ιχυτό" (Κατά Ματθα'ον, ΙΗ', 6) ' οότε κιχι ο Λγ. ΠΙΧόλος θιχ μπο
ροόσε "ιχ πει (Προς Κορινθ'ους Α', Α', 21) :  (ιέπει8η γιΧρ έν τij σοφ(q: 
το;:; Θεο;:; ο{ικ �γνω δ κόσμος 8ιιΧ της σοφΙιχς τον Θεό", ε{ι8όκ'Y/σεV δ 
Θεοι; 8ιιΧ τ�ς μωρ(ιχς το;:; Κ1Jρuγμιχτος σωσιχι τούς πιστεόοντιχς»' 
οότε ο (8ιος ο Λγ. ΠΙΧόλος θιχ μποροόσε νιχ σωθεΙ , κιχι ποΜ λιγό
τερο νιχ γΙνεL τόσο ξιχφνικOC μέγιχς 8ι8ocσκOtλoς της EκκλΎJσΙιxς, ιχφοό 
Ισως ποτέ 8εν του πέριχσε ιχπό το νου oότs 1J μετoυσΙωσ'J), οότε το 
κιχθιχρτηρtο, οότε OCλλιχ πoλλιi OCρθριχ, που τώριχ εΠLβocλλονΤΙΧL 8t« 
-r1Jt; βΙιχς. 

Το τέτσφτο εΠLχεΙΡ1JμΙΧ eLVΙXL πιχρμένο ιχπ6 χωρΙιχ σιxφ�, που 
8εν εΠt8�χονΤΙΧL ΙΧVΤtκρουόμενες ερμ1JνεΙει;. Κιχτ' ιxρχ�ν το χωρΙο 
(Κατά Ιωάννην, Ε', 39) : «έρεuνiiτε τιΧς ΎριχφOCς, δτι υμε!ς 80κε!τε 
έν ιχ{ιτιχ!ς ζωην ιχlώνιον �XSLV" xιxt έκε!νιχΙ εtσLν ΙΧΙ μιχρτuροuσΙΧL περt 
tILOU». ΜLλώντιχς YLΙX τις Γριχφές ο Σωτηριχς μιχς ιχνιχφέρετιχι ε8ώ 
μόνον στην llσtλΙXtoc Διιχθ�Κ1J' ΔLόΤL οι ΕβριχΙοι -r1JV επoχ� εκεΙν'Υ/ 
8εν μποροόσιχν νιχ ερεuν�σoυν -rLt; Γριχφές της ΚΙΧL�ς Διιχθ�Κ1Jς, οι 
οποΙες 8εν ε(χιχν γριχφεΙ Η llσtλΙXLoc ΔLιχθ�Κ1J όμως 8εν ιχνιχφέρεL τΙ
ποτε ιiλλo YLΙX τον ΧΡLστό εκτός ιχπό τιχ σ'J)μεΙιx ιχπό τιχ οποΙιχ θιχ τον 
ιχνιχγνώΡLζιχν OL ocνθρωΠΟL ότιχν θιχ ερχότιχν, όπως: ότι θιχ κιχτιχγό
τιχν ιχπό τον ΔιχβΙ8, θιχ γεννιότιχν στη Β1Jθλεέμ κιχι ιχπό Πιχρθένο, 
θιχ έκιχνε μεγOCλιχ θΙΧίιμιχτιχ XΙXL ΤΙΧ ΠΙΧρ6μΟLΙΧ. fL' ιχυτό 1J πΙστη, 6ΤL ο 
Ι'Υ/σους �τιxν Λυτός, ιχρκοόσε YLΙX την ΙΧLώνLΙΧ ζω� . Όμως ό,τι e(VΙXL 
πεΡLσσότερο ιχπ6 ιχρκετό 8εν εΙ VΙXL ιχνιχγκιχΙο, XΙXL κιχτOC σuνέπεLO( 8εν 
ΙΧΠΙΧLτε(ΤΙΧL κιχνένιχ OCλλο OCρθρο. EΠΙσ'J)ς (Κατά Ιωάννην, ΙΛ', 26) : 
«ό ΠLστεtιων ett; έμέ, κ&ν «ποθOC"η, ζ�σεΤΙΧL' κιx� πiiς δ ζων κιχ! πt
στεόων ett; έμε ο{ι μη «ποθOCνη εΙς τον ιχιωνιχ». Ώστε το νιχ ΠLστεUεLς 
στον ΧΡLστό e(VΙXL πΙστη επιxρκ�ς YLΙX ΙΧLώνLΙΧ ζ(ι)�, XΙXL σuνεπώς 8εν 
ιχπιχιτεΙτιχι περtσσότεΡ1J πΙστη ιχπό όσ'J) e(VΙXL ιχνιχγκιχΙιχ. Το νιχ ΠL
στεtιεtς 6μως στον 11Jσοu XΙXL νιχ ΠLστεόεις όΤL ο Ι'Υ/σοίις e(VΙXt ο XpL
στ6ς eL"ΙXL το t8LO πρOCΥμιχ, όπως φιχΙνετιχι στιχ ιχμέσως επ6μενιχ χω
ρΙιχ. ΠρocγμΙΧΤL, ότιχν ο Σωτηριχς μιχς (εφ. 26) εΙχε πεt στη ΜOCρθΙΧ 
«πtστεtιεLς ΤΟUΤΟ j», εxeEV1J ιχπOCντησε (ε8. 27) :  «νιχΙ, Kupte, έγω 
πεπ(στεuκιx Ι)ΤL σ,) εΤ δ ΧΡLστος δ υΙος το;:; Θεο;:; ό εΙς τον κόσμον 
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έρχόμενος». ' Αριχ, κιx� μόνο το «ρθρο ιχuτό εΙνιx� επιxρκ�ς Π(σ't"r) γ�ιx 
την ιx�ών�ιx ζω�· κιx� πεΡ�δσ6τερo ιχπό το επιχρκες 8εν ε(νιx� ιχνιχγ
κιχΕο. Κιχτ« τρΙτο λόγο το χωρ(ο (Κατά Ιωάννην, Κ', 31) :  «τΙXUτΙX 
8ε γέγριxπτιx�, (νιχ π�στεUCΠjτε δτ� 'Ιησους έστνν δ Xρ�στoς δ ulot; 
του Θεου, κιχι (νιχ π�στεUoντες ζωην Ιχηrε έν τ<;) 6νόμιxτ� ιχύτου». 
Ε8ώ 'Υ) Π(σ't"r), 6π ο Ι'Υ)σοός ε(νιx� ο Xρ�στ6ς, ε(νιx� ιχρκετη γ�ιx την 
ιχπ6κτησ'Υ) της ζω�ς· κιx� γ�' ιχuτ6 κιχνένιχ «λλο ιίρθρο 8εν εEνιx� ιχ
νιχγκιχΙο. Κιχτ« τέτιχρτο λόγο το χωρΙο (Ιωάννου Επιστολή Καθο
λική Α', Δ', 2) : « πίΧν πνευμιχ 8 δμολογεΤν Ί'Υ)σουν Xρ�στoν έν σιχρκΙ 
έλ'Υ)λuθότιχ έκ του Θεου έστω, κιx� (στο Ι8�0, Ε', 1 ) :  «πίΧς δ π�
στεόων δτ� Ί'Υ)σους έστ�ν δ Xρ�στ6ς, έκ του Θεου γεγένVYJΤΙΧ�», κιχι 
(ε8. 5) : «τ(ς έστιν δ νικων τον κ6σμον et μη δ π�στεόων δτ� Ί'Υ)
σους έστ�ν δ ulot; του Θεοϋ ϊ» Κιχτιί πέμπτο λ6γο (Πράξεις, Η', 
36-37) το χωρΕο : «t80u ίJ8ωρ· ε!πεν δ εύνουχος τ( κωλόει με βΙΧ
Π't'�σθ�νιxι j είπε 8ε δ Φ(λ�ππoς et π�στεόεις έξ δλ'Υ)ς της κιχρ8(ιχς, 
�ξεστιν. Άποκριθεlς 8ε είπε· π�στεόω τον ulov του Θεου ε!νιχι τον 
Ί'Υ)σουν Xρ�στόν». Εφόσον λοιπόν το ιίρθρο «ο Ι'Υ)σοός ε(νιχι ο Xρ�
στ6ς» Υ(νει πιστεuτό, επιχρκεΙ γιιχ το β«πτισμιχ, 8'Υ)λ. γιιχ την εΙσ08ό 
μιχς σ't"r) βιχσιλεΙιχ "ou Θεοό, κιχι σuνεπώς ε(νιχι το μ6νο ιχνιχγκιχ(ο. 
Κιχι γεν�κ« σε όλΙΧ τιχ χωρ(ιχ, όποu ο Σωτηριχς μιχς ιxπεuθόνετιxι 
σε κιίποιον λέγοντιχς «� π(στις aou σέσωκέ σε», το λέει ιχπ' ιxφoρμ� 
κ«ποιιχ ομολογΙιχ, 'Υ) οποΙιχ «μεσιχ � έμμεσιχ σuνεπ«γετιxι την Π(σ't"r) 
6τι 'Υ) Ι'Υ)σοός ε(νιχι ο Χριστός. 

Το τΕΛΕuτιx(o επιχεΙΡ'Υ)μιχ εΙνιχι ιχπό τιχ χωρ(ιχ, όποu το «ρθρο 
ιχuτ6 έχει κιχτιχστε( το θεμέλιο της πΙστεως 8ιότι όποιος σ't"r)ρΙζει 
το θεμέλιο θιχ σωθεΙ Κιχι πρώτιχ έρχετιχι το χωρΙο (Κατά Ματθαlον, 
ΚΔ', 23) :  «έιίν τις δμΤν ε(Π"(J, Ι80υ ώ8ε δ Xρ�στoς � ώ8ε, μη πιστεό
CΠjτε· έγερθ�σoντιxι γιi:ρ Φεu86χριστo� κιχΙ Φεu80πρoφ�τιx� κιχι 8ώ
aouaL CΠjμεΤιx μεγ«λΙΧ κιχι τέριχτιχ, &στε πλιxν�σιxι, εΙ 8uνιχτ6ν, κιχι 
τους έκλεκτοός». Ε8ώ βλέποuμε ότι το «ρθρο «ο Ι'Υ)σοός εΙνιχι ο 
Χριστός» πρέπει νιχ γΙνετιχι πιστεuτό, μολον6η 6ποιος 8ι8«ξε� το 
ιχντΙθετο μπορεΙ κιχι νιχ κιiμε� μεγιiλιx θΙΧόμιχτιχ. Το 8εότερο χωρΙο 
εΙνιx� (Προς Γαλάτας, Α', 8) : «&λλιi: κιχΙ έaν �μεΤς � lί.γγελoς έξ ou
ριχνου εύΙXΎΎελΙζ'Y)ΤΙX� δμΤν πιχρ' 8 εύ'Y)ΎΎελ�σιiμεθιx δμΤν, &νιίθεμιχ 
�στω». Aλλιi το Εuιχγγέλιο, ποu κ�ρuξιχν ο ΠΙΧόλος κιχι o� ιίλλo� 
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ιχπ6στολοι, �τιxν μ6νο το �ρθρo ιχυτό, 6τι 8Yjλo ο ΙYjσοuι; είνιχι ο Χρι
στόι;. Κιχι γιιχ νιχ κριχτησουμε TYjV πίστη σ' ιχυτό πρέπει ν' ιχπορρΙ
ψουμε την ιχυθεντίιχ ενόι; ιχγγέλου εξ ουριχνών, κιχι πoλu περισσότερο 
οποιου8ήποτε θτητού, ε�y 8ιΜσκει το ιχντίθετο. Αυτό, λοιπόν, είνιχι 

θ . . ... '). ι ",  ι θ ι ι ΙΕ ι ι ι το ει-ι,ιωοει; ιχρ ρο ΤYjΙ; χριστιιχνικYjΙ; πιστηι;. . νιχ τριτο χωριο ει-
νιχι (Ιωάννου Επιστολή Α', ΔΙ, 1 ) :  «&.γΙΧΠYjτοί ,  μη πιχντΙ πvΕUμιxτι 
πιστευετε, &.λλ« 80κιμ�ζετε τ« πvευμιxτιx εΙ έκ τοσ Θεοσ έστιν. Έν 
τοότφ γινώσκετε το πνΕUμιx τοσ Θεοσ· πocν πνεσμιχ Ο όμολογεΤ ΊYj
σοσν Χριστον έν σιχρκΙ έλYjλuθότιχ, έκ τοσ Θεοσ έστι». Κιχι ιχπό 8ω 
φΙΧίνετιχι κιxθιxρ� 6τι το �ρθρo ιχυτό εΙνιχι το μέτρο κιχι ο κιχνόνιχι; με 
τιχ οποίιχ πρέπει νιχ ιχποτιμώντιχι XΙXL νιχ εξετ�ζoντιxι όλιχ τιχ �ιx 
�ρθριx· �ριx eEVΙXL το μόνο θεμελLώ8ει;. Ένιχ τέτιχρτο eEVΙXL το χωρίο 
(Κατά ΜατθαΕον, ΙΣΤ" 18), όπου, ιχφου ο Αγ. Πέτροι; είχε ομο
λo�σει πίστη στο �ρθρo ιχυτό λέγοντιχι; στον Σωτηριχ μιχι; «σΙΙ εΤ 
δ ΧΡLστοι; ό υΙοι; τοσ Θεοσ του ζώντοι;», ο Σωτηριχι; μιχι; του ιxπ�ν
τησε «ΣU εΤ Πέτροι; κιχΙ έπΙ τιχυτην την πέτριχν οΙκ080μήσω μου 
την txxλYjaEιxv». KιxL ιχπό ιχυτό το χωρίο επίσ'YjΙ; σuμπεριxίνω ότι το 
<Χρθρο «ο ΙYjσοuι; eLVΙXL ο Χριστόι;» ΧΡYjσίμεuσε ωι; το θεμέλLO, πιΧνω 
στο οποίο οικ080μ�θYjκσι.ν όλΙΧ τιχ �λλιx 8όγμσι.τσι. τηι; Εκκλφίσι.ι;. 
Ένσι. πέμπτο ε(νσι.ι το χωρίο (Προς Κο(!ινθΕους Α', Γ', 11,  12 κλπ.) :  
«θεμέλLον γ«ρ α.λλον οό8εΙι; 8υνιχτσι.ι θεΤνσι.ι πσι.ρι1 τον κείμενον, 6ι; 
έιπιν ΊYjσουι; ΧΡLστ6ι;. ΕΙ 8έ ΤLΙ; έΠΟLκ080μ.εΤ έπΙ τον θεμέλιον τοσ
τον χρυσόν, α.ΡΓUρoν, λ(θουι; τιμίουι;, ξυλσι., χόρτον, xocλιXILYjY, έκ�
στου το �ργoν φσι.νερΟν YεY�aeTotL· � γι1ρ �μέριx 8YjλώσεL· 6TL έν πuρΙ 
&.πoκσι.ΛUπτετσι.ι· κσι.Ι έκ�στoυ το �ργoν όποΤον έστΙ το πυρ 80XLIL�aeL. 
Ε( τινοι; το �ργoν μενεΤ, 8 έπφκ08όμYjσε, μισθον λήψετσι.ι· ε( τινος 
το �ργoν κσι.τιχκσι.ήσετσι.L, ζYjμιωθήσετσι.ι, σι.ότΟι; 8ε σωθ�σετσι.L, οδτως 
8& ώς 8ιι1 πuρόρ>. Τσι. MYLot σι.υτ� εν μέρει μεν ε(νσι.ι σι.πλ� xotL εuκo
ΛονόYjΤσι., εν μoέptL 8ε WYjyoPLX� xotL 8uσvόYjΤσι.. Από όσσι. εΙνσι.ι ιχπλιί 
μπορουμε νιχ σuμπερ�νoυμ.ε όΤL οι ιερείς που 8ιΜσκουν την θεμε
λιώ8Υ) ιχυτή ιxρχ� « ο  ΙYjσοuι; είνιχι ο Χριστός» , μολονότι σuν�γoυν 
ιχπ' σι.υτην εσφιχλμένσι. σuμπερ�σμσι.τιx (κσι.ι σ' σι.υτό υποπίπτουν όλοι 
οι �νθρωπoι μερικές φορέι;), μπορουν ωστόσο νσι. σωθουν. Πoλu πε
ρισσότερο, σι.σφιχλώς, μπορουν νσι. σωθουν όσοι, χωρίς νσι. εΙνσι.ι ιε
ρείι;, πσι.ρ� σι.κροσι.τές, πιστεUoυν σε ό,τι τους 8ιΜσκουν οι νόμιμοι 
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ιερεΙς τοuς. Γι' otuτ6 1) πΙσ't'1) στο «ρθρο otuτ6 εΙνotι εΠotpκ�ς, κΙΧι 
σuνεπώς 8εν ιχπιχιτεr.τιχι ιχνιχΥκΙΧστικ« «)).0 «ρθρο πΙστεως γιιχ την 
σωτηρΙιχ. 

Το ΙΧ)).1)γορικ6 μέρος, τώριχ, 6πως το «έκ«στοΙ) το ΙΡΥον ό
ποϊ:ον iσTl το πυρ 80κιμιΧσει» κιχι το «ΙΧίιτος 8ε σωθ�σετιxι, οδτως 
8ε ώς 8toc πup6ς» , 8εν έρχετιχι σε ιxντ(θεσ1j με 1'0 autLmpιxatLιx ΠΟι) 
έβγΙΧλΙΧ ιχπ6 τιχ cx)).ιx λ6γιιχ, τιχ ιχπλ«. Eπει8�, πιΧντως, το χωρΙο 
ιχuτ6 ΧP1)σιμoπoι�θ1)κε ως επιχεΙΡ1)μιχ γιιχ νιχ ιχπ08ειχθεΙ 1'0 πuΡ τοι) 
ΚΙΧθΙΧΡτηρΙοu, θιχ σιχς πιχροuσΙcXσω ε8ώ τη 8ικ� μοΙ) ερμ1)νεΙιχ σχετικιΧ 
με Τ1) σ1jμιxσΙιx Τ1)ς βιχσιΧνοΙ) των 80γμ«των ΚΙΧΙ της 8ΙιXσωσ1jς ιχν
θρώπων 8ιιχ της πup«ς. Ο ιχπ6στολος ε8ώ φιχΙνετιχι 6τι uπιχινΙσσετιχι 
"out; Myout; τοι) πpoφ�Τ1) ΖιχχιχρΙιχ (ΙΓ" 8-9), ο οποΙος ιχνιχφερ6με
νος στ1)ν πιxλιν6pθωσ1j της βιχσιλεΙιχς τοι) Θεοό λέει: «τoc 800 μέΡ1) 
ΙΧίιτης έξoλoθpεuθ�σετιxι κιχι έκλεΙψει, το 8ε τρΙτον δπoλειφθ�σετιxι 
έν ιxίιήj' κΙΧ1 8ι«ξω το τρΙτον 8toc πuρος κιχι πuρώσω ιχίιτοός, ώς πu
ροίίτιχι το ιχργόριον, κιχι 80κιμω ΙΧίιτοός, ώς 80κιμ«ζετιχι 1'0 xpu
σΙοψ ιxUτoς έπικotΛέσετιxι το ονομιΧ tLou, κιχγω έπιχκοόσομιχι ιχίιτίί»). 
Η 1)μέριχ Τ1)ς κρΙσεως εΙνιχι 1) 1)μέριχ της ΠotΛινoρθώσεως της βιχσι
λεΙιχς τοΙ) Θεοό, 6τιχν, 6πως ιχνιχφέρει ο Λγ. Πέτρος (Πέτeοv Επι
στολή Β', Γ', 7, 10, 12), ο κ6σμος θιχ κιχτιχκιχε( ιχπ6 πuρκιxγι«, 
σ't'1)ν οπο(ιχ θιχ χΙΧθοόν οι ιχμιχρτωλοΙ. Οι uπ6λοιποι, "out; οποΙοuς 
θιχ σώσει ο Θε6ς, θιχ 8ιέλθοuν μέσιχ ιχπ6 την πuρ« ιχuτη otβλιχβεΙς 
κιχι μέσιχ εχεΙ θιχ 80κιμιχσθοόν κιχι θιχ εξιχγνισθοόν ιχπ6 την ει8ωλο
λιχτρΙιχ (6πως ο «ΡΓUρoς κιχι ο xpua6t; κιχθιχρ(ζοντιχι 8ιιχ της πup«ς 
ιχπ6 την ιχκΙΧθιχρσΙιχ των μετ«)).ων) κιχι θιχ uποχρεωθοόν νιχ κιχτονο
tL«aouv τον otΛ1)θιν6 Θε6. Λνιχφερ6μενος σ' ιχuτ6 ο Λγ. ΠΙΧόλος λέει 
ε8ώ 6τι κιχτ« την Ημέριχ (81)λ. την 1)μέριχ της ΚρΙσεως, τη μεγcXλ1) 
1)μέριχ, κιχτ« Τ1)ν οπο(ιχ ο Σωτηριχς μιχς θιχ έλθει γιιχ νιχ πΙΧλινορθώσει 
1'1) βιχσιλεΙιχ τοι) Θεοό στο Iσριx�λ) θιχ θέσει σε β«σιχνο το Μγμοι τοι) 
κΙΧθεν6ς κρΙνοντιχς ποιο εΙνιχι χρuσ6ς, «ρ"(Uρος, πολότιμοι λΙθοι, ξό:.. 
λο, σιχν6ς, στ«χu. Κιχι τ6τε, 6σοι θιχ exouν oικ080μ�σει Ψεu3� σuμ
περ«σμιχτιχ π«νω στο otΛ1)θιν6 θεμέλΙΟ, θιχ 80uν νιχ κιxτιx8ικ«ζovτιxι 
οι ιχπ6ψεις τοuς. Οι Ι8ιοι, π«ντως, θot σωθοόν κιχι θιχ 8tιxσxLaouν 
ιχβλιχβεΙς 1'1)'01 oLKoutLeVLK� πuρ« κιχι θιχ ζ�σοuν ιχιωνΙως γιιχ νιχ 80ξ«
ζοuν το 6νομιχ τοΙ) ΙΧλ1)θινοό κιχι μονΙΧ8ικοό Θεοό. Με την έννοιιχ 
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ιχ\}τή .8&ν \)π�ρχε� τ(ποτε που νιχ μ:η σuμφωνε( με το υπ6λΟLΠΟ της 
ΑΥΕας Γριxφ�ς, οότε ΥΕνετCXL νόζ-η YLCX το πυρ του κΙΧθιχρτηρΕου. 

Ε8ώ θιχ μποροόσε 6μως κιχνε(ς νιχ ρωτ�σεL, μ�πως θιχ �τιxν 
εξΕσου ιχνΙΧΥκιχΕο YLCX την σωτηρ(ιχ νιχ ΠLστεόουμε 6ΤL ο Θε6ς sEVCXL 
πιχντο8όνιχμος, 8-ημLΟυΡΥ6ς του κ6σμου, 6ΤL ο ΧΡLστ6ς ιxνιxστ�θ-ηκε 
XCXt 6ΤL 6λοt OL �νθρωΠΟL θιχ ιχνιχστηθοόν εκ νεκρών κιxτ� την τελΕU
τιχΕιχ -ημ.έριχ, 6πως CXΚΡLβώς S(VCXL ιχνΙΧΥΚΙΧ(Ο XCXL το νιχ ΠLστεόουμε 
6τt ο l-ησοός sEVCXL ο ΧΡLστ6ς. KCXL ιχπιχντώ 6η, ΠΡ�ΥμCXΤL, S(VCXL ιχ
IIOCYΚCXEO' XCXL το E8LO ιχνΙΧΥΚΙΧ(ΙΧ S(VCXL XCXL πoλλ� ακ6μ-η �ρθριx. EEVCXL 
όμως Τ$ΤΟLCX,_ που πεΡLsχονΤCXL σ' ιχυτ6 τό ένιχ xOίL μποροόν νιχ ΣUνιx
χθοόν ιχπ'- ιχυτ6 με πεΡLσσ6τερ-η � ΛLΥ6τερ-η 8υσκολΙΙΧ. 'Αριχ, υπ�ρ
xst κιχνε(ς -ποο νΟί μ-ην κατcxλcxβαΕνεL 6ΤL 6aOL ΠLστεόουν 6ΤL ο l-ησοός 
S(VCXL ο TL6c; του Θεοό του lσριx�λ XCXL όΤL OL lσρcx-ηλ(τες εΙχιχν YLCX 
Θε6 τους τον Πιχντο8όνιχμο Δ-ημLουΡΥ6 όλων των πpιxy�των, TCL
στεόουν, κιxτ� τον E8LO τρ6πο, XCXL όΤL ο Θε6ς S(VCXt ο Πιχντ08όνιχμος 
ΔYjμLουΡΥ6ς 6λων των 7'φιxyμ�των ; ' Η  πώς μπορεΙ κιχνε(ι; VCX nt
στε;ό�t 6Τ.t. ο 11jσοuς ε(ναt ο βασtλεό.;;; ο οπο(ος θιχ βotσtλέψεt cxtωνίως, 
�-6.ν 3�ν TC«f't"sU�t i!;πΙσ-ης 6η ιχνεστήθ-η εκ νεκ-ρών; Δι6τt ένιχς νεκρ6ς 
8ιv μπορε( v«. cxax�ast κιxθ�κovτιx βcxcnλέως. Με 8υο MYLCX, 6rcotot; 

- 1ttστεU-εt στ-ην- -θεμελtώ8-η αpχ�, 6τt ο l-ησοός sEIIOCt ο Χρtστ6ς, nt
a�&;t ρ-η't'ώι;� XOCt . σε 6λΙΧ , 6σιχ βλ$πεt νιχ σuν�ΥονΤCXL ορΜ απ6 ιχυτήν, 
K(XL σ�νεπώι; σε 6λΙΧ, .6σιχ σuνεπ�εΤOCL -η θεμέΛLώ8-ηξ ocρχ�, μοΛον6ΤL 
8εν έιουμ.ε την lχπαLτοόμεν-η LκcxνότYjΤOC νιχ 8LcxκρΙνουμε "Lt; σuνέ
πεLες. 'Αριχ LaXUSL π�ντoτε, bTL Yj πίστη στο �ρθρo ιχυτό XΙXL μ6νο 
sEIIΙXL επιxρκ�ς ytCX νιχ εζιχσφιχλΕσεL στους μετιχνοοόντες την λότρωσ-η 
ιχπ6 "Lt; ιχμιχρτΕες τους KCXL ΚΙXΤ� σuνέπεtcx την εΕσ086 τους στη βΙΧ
aLMEΙX των ουριχνών. 

Αφοό, τώριχ, ιχπέ8εtζcx 6τt όλ-η -η υπιxκo� ΠΟι) cxπιχtτε(ΤCXL ytΙX 
-την σω-τηρ(ιχ συν(στcxτιχt στ-η βoόλ-ησYj ytΙX υπιxκo� στο θεΕο ν6μο, 
81jΛ. στ-η μετ&'νοtιχ, xott 6τt -η π(στη που ocπιχtτεΙτoct ytCX τον E8tov 

_ "υτ4 σκοπό sEvcxt YJ ιxπ080Χ� ,:,ου &.ρθρο\) ((ο l-ησοός S(VCXt ο Χρtστ6ς» ι 

θot otvotιpεpeG> _ στ:ot -χωρ(ot εχε( vot _ του ΕόotΥΥελ(ου, "ot ono(ot cxn08st
XVQOU� 6'rt 6),ot -rQt otvotyxoι(ot ytot την σωτ-ηρ(ot περtέχοvτιχt στον σuν

- 3uotσμ6�τοότων των 8όο. Ot �νθρωποt, προ.;; το\)ς οπο(ους κ�ρυζε ο 
ΑΥ. · Πέτρος κιχτ&' τψ -ημέριχ τ-ης Πεντηκοστής, ιχμέσως μετ� την 
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lχνιΧλ1)Ψ1) του Σωτηριχ μ,lΧζ, τον ρώτησιχν, κlΧθώζ XIXL τουι; λΟLΠΟUΙ; 
ιχποστόλουι; (Πράξεις, Β', 37) : «τΙ ΠΟL�σομ,εv, ά;8ελφοΙ j». KIXL ο Αγ. 
Πέτροι; του/; lXπrχντησε (στο επόμ,ενο sMΙPLO) : «μ.ετlXvo�σlXτε κlχΙ 
βlXπησθ�τω �κlXστo/; δμ,ων !πΙ τίj> όvόμ,IΧΤL 'Ι1)σοί) XPLσTOU ειι; 
dtιpsaLV ιΧμ,IΧΡΤLωv κlΧΙ λ�Ψεσθε την 8ωρεrχν τοί) ΆγΙου Πvεόμ,IΧΤΟζ». 
Συνεπώι; 1) μ,ετrχVΟLIΧ XIXL το βrχΠΤLσμ,lχ, 81)λ. 1) πΙστη 6ΤL Ο Ι 1)σοόζ 
SLνlXL ο ΧΡLστ6ι;, S(VIXL τlχ μ,όνιχ ιχvιχγκιχ(ιχ YLIX Τ1)ν σωτηρΙIχ. Ο Σωτη
ΡΙΧ/; μ,ιχι; πrχλL, ότιχv ρωτ�θ1)κε ιχπό κrχΠΟLΟV rχΡΧOντlX (Κατά Λουκάν, 
ΙΗ', 18): «8L8rχσxΙXΛΕ «γlΧθέ, τΙ ΠΟL�σlχι; ζωην lχ[ώVLΟV κλ1)ρoνoμ,�
σω ;» , ιχπιίντησε (ε8lχφ. 20) : «τιΧι; !ντoλaι; οΤ81Χ/;· μ,η μ,ΟLχεUσηι;, 
μ,η φovΕUσηι;, μ,η κλέΨηι;, μ,η ΨΕU80μ,IXΡΤUρ�σηι;, τΙμ,1χ 1"0"1 πlχτέρlχ 
σου κιχι τη μ,1)τέρlχ σοω>. KIXL 6τιχν εκεΙνοι; εΙπε 6ΤL lXυτ� ΤΙΧ τηρεΙ, 
ο Σωτηριχι; μ,ιχ/; προσέθεσε: «πrχντlX δσιχ lXSL/; πώλ1)σοv κιχι 8Lrχ80ζ 
πτωχο!ι;, κlχΙ �ξεL/; θ1)σlχυροv !v ouplXvίj> xlXl 8supo «XOAOUΘSL μ,οο>, 
που �τlXν σιχν ΥΙΧ έλεγε: βlχσΙσου σε μ,ένlχ που stILIXL ο βlχσLλεu::. Η 
τη(1)σ1J, λΟLπό'V, του ν6μ,ου XIXL 1) πΙστη 6ΤL ο Ι1)σοόι; S(VIXL ο βlχσL
λΕU/; st'VIXL ΤLΧ μ,6vlχ που IΧΠIΧLΤόUVΤIΧL YLIX ΥΙΧ o81)'(1J&t κιχνε(ι; σΤ1)V 
IΧLώ'VLIΧ ζω�. ΤρΙτον, ο Αγ. Πlχόλοι;- εΙπε (Προς Ρωμα(όυς, Α', 17) : 
«ό 8tXIXLOt; !κ πίστεωι; ζ1jσεΤIΧL»· 6XL ο ΟΠΟLοσ81jπο't'ε, ιXλλrχ ο 8(
ΚΙΧLΟΙ;. Η πίστη, λΟLπ6'V, XIXL 1) 8LxtιLOaUV1) {81)AIX�1j 1) βOόλ1)ά� νιχ 
st'VIXL κιχνείι; 8(XIXLOt; 1j η μ.ετιίVΟLIΧ) clVIXL τlΧ μ.6νlχ lXνlXγκtιΙtι YLIX Τ1)ν 
IΧLώVLIΧ ζω�. KIXL ο Σωτηριχ/; μ,1ΧΙ; κ�ρυξε (Κατά Μάρκον, ΑΙ, 15) 
λέγοντlχι; «πεπλ1jρωΤIΧL ό XIXLpOt; κlχΙ �γyLXSV � βlχσLλε(1χ τοί) Θεοσ. 
μ,ετιχνοε!τε κlχΙ ΠLστεUsτε !ν τίj> sulXyyελt<f»), 81)λ. σΤ1)ν xσtλ1j ε(8'1jσ1) 
όΤL 1jρθε ο ΧΡLστόι;. rL' lχυτ6, λΟLπόv, 1) ILsorrχVOLIX XIXL η π(στη 6η ο 
11)σοίιι; sEνlXL ο XpLaorbt; S(VIXL τlΧ μ,όvιχ που IΧΠIΧLτοίιVΤIΧL YLIX την σω
TYJpEIX. 

Δε80μ,ένου, λΟLπόv, όη eEνlXL IΧΥlχγκlχΙο 1) πΙστ1) XIXL η υπlXκo� 
(υπ08ηλοίιμ,ενη στη λέξ1) ILεTrχVOLlX) VΙΧ συντεΙνουv XIXL OL 8όο aorYJV 
σωΤ1)Ρ(1Χ μ,ιχι;, S(VIXL rχστoχo το ερώΤ1)μ,Iχ, χrχΡΎ/ σε ΠΟLΟ lχπ6 τlχ 8ίιο 
8LΚIΧLωv6μ,lχστε. Δέν θιχ eEVIJtL ωστόσο ιίστοχο νιχ lχποσlJtφΎ/v(σοuμ,ε 
μ,ε ΠΟLΟV τρόπο 1) κιίθε ILLIX τουζ auVTεEνeL στον σκοπόν IΧΙJτό, xlJtL μ,ε 
ΠΟLlχν ένVΟLIΧ λέγετlΧL όΤL πρέΠ'εL 'VIX 8LΚIΧLωθοuμ,ε χιί(1) στη μ,ΕIχ 1j στην 
ιΧλλη .  KIXL, κιχτιί πρώτο λόγο, ειίν μ,ε τηv ιχρετ-ή νοείΤIΧL 1) 8LΚlXLOσU
"11) των έργων ιχυτών κlΧθlχυτών, τότε κlχνεΙζ 8εν μ,πορεΙ νoc σωθεί , 
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ιχφοό SSv UnιXPlSL κιχνs(ς, ο οπο(ος 8sv ClsL πιχριχβεΙ το θε(ο νόμο. 
Γιιχ τον λόγον ιχυτ6, 6τιχν μιχς tJ:youv ότι θιχ δικιχιωθοόμε SLΙX των 
έργων μιχς, πρέπεL νιχ svνοοόμε T1j βοόλ1jσYj, την οποΕιχ πιΧντοτε δέ
χετΙΧL ο Θε6ς ως το έργο ιχυτό κΙΧθιχυτ6, τόσο YLΙX τους κΙΧλοός όσο 
κιχι YLΙX τους κιχκοός ιχνθρώπους. Μόνο με την CVVOLΙX ιχυτή χιχριχ
κτηρ(ζεΤΙΧL xιXnOLOt; S(XΙXLOt; ή ιXSLXOt; XIXL 1j SLXIXLOGUV1j του τον SL
ΚIΧLώνεL, S1jA. του ιχπονέμεL στιχ μιΧηιχ του Θεοό τον τ(τλο του δι
κlχΕου XIXL τον κlχθιστιΧ ικιχνό νιχ ζει ιχπό T1jV πΕστη του, ενώ np01j
γουμένως δεν μποροόσε. Συνεπώς 1j SLKιxLoaUV1j δικιχιώνει, με T1jV 
έννοιιχ ότι «δικιχιώνω» σYjμlχ(νεL «επονομιΧζω κιΧποιον δΕκlχιο» ΚlΧι 
6lL εκπΛ1jρώνω το νόμο, οπότε 1j ΤLμωρ(1χ YLIX τις ιχμιχρτ(ες θΙΧ ή
τιχν ιXSLX1j. 

Λέγετιχι δμως επΙσYjς ότι κιΧποιος 8ικιχιώνετιχι, ότιχν y(veTΙXL 
δεκτή 1j ιχπολογ(ιχ του, μολονόΤL S(VΙXL ιχνεπιχρκής. 'ETGL δΙΙΧβsβιχιώ
νουμε YLΙX τη θέλ1jσ1ι μιχς, YLΙX T1jV προσπιΧθειιΧ μιχς νιχ εκπλ1jρώνοu
με το ν6μο, μsτιχνΟόοόμε γιιχ τις πιχρΙΧλεΙΨεις μιχς, κιχι ο Θε6ι: 3έχετιχι 
T1jV έκΚ).:1jσ1ι μιχς ιχυτή στ� θέσYj της tSLΙXt; της πριΧξ1jς. Κιχι enSLSYι 
ο Θεδc 3έχετΙΧL .την OCA1jσYj γιιχ την πριΧξ1j μδνο στους πιστΟόΙ;, 1j π(
στη ε(νιχι εκε(ν1j Που nPOGS(8SL γV1Jσι6τητιχ στην ιχποΛογ(ιχ μιχς. Με 
-τηΎ Θννοιιχ ιχυτή μόνο '1J π(στη δΙΚΙΧLώνSL. Έτσι, λοιπόν, 1j π(στ1j κιχι 
'1J υπιχκοή e(VΙXL XΙXL οι 3όο ιxvιxyκιx(sc; YLΙX την σωΤ1jΡ(ΙΧ' ιχλλιί μs διιί
φορsς ιίλλες έννοιες AcysTιxL 6τι δLΚΙΧLώνοuν XΙXL xιXos μιιχ χωΡLστ&:. 

Έχοντιχς έτσι δεΙξSL TL SEVIXL ιχνιχγκιχΕο YLΙX την σωτ"l)ρ(ιχ, SSV 
S(VΙXL δόσκολο νιχ σuμβLβιίσοuμε την υπιχκοή μιχς στον Θsό με την 
υπιχκοή μιχς στον πολL'nκό κυρ(ιχρχο, Ο οποΙος e(VΙXL ή XPLaTLΙXv6c; ή 
ιΧΠLστος. ΕιΧν e(VIXL ΧΡLστLιχνός, snLTptπSL την π(στη στο ιίρθρο 
« ο  I1jaooc; S(VIXL Ο ΧΡLστ6ς» , όπωι; XIXL as όλlΧ, όσιχ πsριέχOVΤΙXΙ σ' 
ιχυτ6 ή sUAoyιx σuνιΧγονΤΙΧL ιχπό ιχυτό. Αυτή e(VIXL όλ"l) 1j ιχνιχγκιχ(ιχ π(
στη YLΙX την σωτηρ(ιχ. ΕΠSLδή e(VΙXL κυρ(ιχρχοι;, IXnιxLTεE υπιχκοή as 
κιίθε TL 3LK6 του, 8"1)Α. σε 6λουζ ΤΟ1Κ; ΠΟλtΤLΚΟUς νόμουι;, στους 0-
ποΙους πεptέχOVTΙXL enEO"1)r; 6AOL OL v6μΟL Τ1jΙ; φόσYjΙ;, 81jA. 6AOL οι 
ν6μΟL του -Θεού. ΔLόΤL, εκτ6ι; ιχπό τους ν6μουι; 'r"l)t; φόσYjς XIXL τους 
νόμους της Εκκλ1jσ(lχς, OL OnO(OL e(VIXL τμήμιχ του nOALTLXOU ν6μου 
(1j EΚXA1jGEιx ποι> μπορs( νιχ xιXveL νόμοuς e(VΙXL 1j nOALTLKYι XOLvb
τητιχ) , δεν υπιΧρχουν ιΧλλΟL θεΙοι ν6μΟL. ΈτσL, 6ΠΟLΟς unΙXXOUSL 
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στον Χριστια.νό του κυρία.ρχο, 3εv κωλόετα.ι α.πό α.υτ6 οότε να. πι· 
στεόει οότε να. υπα.κοόει στον Θεό. Λς υποθέσουμε, 6μως, ότι ένα.ς 
Χριστια.νός βα.σιλέα.ς βγιίζει κιίποια. εσφα.λμένα. συμπεριίσμα.τα. 
α.πό το θεμελιώ3ες ιίρθρο «ο Ιφοός είνα.ι ο Χριστός», 81jλα.8ή στή
νει πιίνω του ένα. εποικο86μ1jμα. α.πό σα.ν6 ή στιίχυα. xotL 8ια.τιίσσει 
να. 8ι8ιΧσκετα.ι· ωστόσο, 8ε80μένου ότι ο Λγ. Πα.Uλος λέει ότι θα. 
σωθεί, πολό περισσότερο θα. σωθεί όποιος τα. 8ι8ιΧσκει κα.τ' εντολή 
του, κα.ι ιxx6IL1j περισσότερο όποιος 8εν τα. 8ι8ιΧσκει α.λλιί πιστεόει, 
α.πλώς, το νόμιμο 3ι8ιίσκα.λ6 του. Σε περΙπτωσ1) που ο πολιτικός 
κυρΙα.ρχος α.πα.γoρΕUσει σε ένα.ν υπήκοό του να. 8ια.Κ1jρUξει κιίποιες 
α.πό τις α.πόψεις του, πιίνω σε ποια. 8tXott1j βιίσ1) μπορεί cxuτός να. 
8εΙξει α.νυπα.κοή ; Οι Χριστια.νοί βα.σιλεΙς μπορεί να. σφ«λουν στην 
εξα.γωγή κ«ποιου . συμπερ«σα.τος. Ποιος όμως θΙΧ τους κρΙνει ; 
Μπορεί :ένα.ι; α.πλός ι8ιώτης να. κρίνει, ότα.ν τ(θετα.ι θέμα. uποι.κοής 
του ; 'Π θα. xp(vet μόνον όποιος έχει ορισθεί γιιχ .τον σκοπόν α.υτ6 
α.πό τηψ ΕκχΛ1jσ.Ι«, 81jλιχ8ή α.πό τον πολιτικ6 κυρίΙΧρχο, το\!. οποίον 
α.υτή εκπροσωπεί '; Ή μήπως, ότr%ν κρίνει ο Π&πιχς ή κ«ποιος α.πό
στολος, '3εν μποροόν ιχυτοε νιχ σφιΧλouν κιχ�:την-εξΙΧΎ'ωr1J .κ!fποιοu 
ΣUμπεριίσμ,α.τoς ; Μήπως 8εv έσφΙΧΛε κιΧποιος ιχπό -τους 8uo, ' o  Λγ. 
Πέτρας ή ο Λγ. Πιχόλο.ς σε Ινιχ τέτοιο θέμιχ, ότα.ν ο ΑΥ. Πίχόλος 
ήρθε ιχντιμέτωπος με τον Λγό Πέτρο ; Δεν μπορεί , λοιπόν, νοι. υπ«ρ
χει α.ντίφΙΧσ1) μετr:ι.ξό των νόμων του Θεοό κοι.ι των νόμων μια.ς χρι
στια.νικής ΠOλιτtκής κοινότητα.ς. 

Ότα.ν ο πολιτικός κυρ(οι.ρχος ε(να.ι ιίπιστος, όποιος υπήκοός 
του ιχντιστέκετα.ι α.μα.ρτιίνει α.πένα.ντt των νόμων του Θεοu (για.τΙ 
τέτοιο είνα.ι οι νόμοι της φόσ1)ς) κα.ι α.πορρίπτει T1jV πα.ρα.(νεσ1) των 
ιχποστόλων, οι οποίοι νουθετοόν όλους τους Χριστια.νοός να. uπα.
κοόουν στοuς 1jγεμόνες τους κα.ι όλα. τα. πα.ι8ιιί κα.ι τους υΠ1Jρέτες 
να. uπα.κοUοuν στους , γονείς κα.ι στους 8α.σκιίλουι; τους για. όλα. τα. 
πριίγμα.τιχ. Κα.ι όσο γιιχ την πίστ1j τους, ιχυτή είνα.ι εσωΤερική ,κα.ι 
ΙΧόριχτη. Έχουν την «8εια. που είχε ο Να.οι.μ«ν κιχι 8εν χpεt«ζετα.ι να. 
8ια.κιν8υνΕUoυν γι' α.υτήν. Ειίν όμως το κ«μουν, θοι. πρέπει να. περι
μένουν την α.ντιχμοιβή τους στους ουριχνοός, κα.ι να. IL1jV πα.ρα.πο
νοόντιχι για. το νόμιμο κυρία.ρχό τοιίς πολό λιγότερο 8ε νιχ τον πο
λεμοόν. Δι6τι όποιος 8εν χα.(ρετιχι ότα.ν πα.ρουσιιίζεΤα.ι μ�σι. πριχγμιχ-
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τικ� ΕUκlXιρΙα: να: γΙνει μOCΡΤUρα:ς, 8εν 8ια:θέτει την πΙστη Που 8ια:
Κ7)ρόσσει, ιxλλoc προσποιεΙτα:ι μ6νο, για: να: κocλόψει Τ7)ν α:πε(θειOC του . 
ΑλλOC ποιος OCπιστος βα:σιλέα:ς εΙ να:ι τόσο πα:ρOCλογος, ώστε να: θα: 
να:τώσει � να: κα:τα:8ιώξει ένα:ν υπ�κoo,  για: τον οποΙο γνωρΙζει 6τι 
περιμένει την 8εότεΡ7) έλΕUσ7) του Χριστοό, ότα:ν ο τωριν6ς κόσμος 
θα: έχει κocεΙ , κα:ι μ6νο τότε σκοπεόει να: υπα:κοόει σε κεΕνον (α:υτ6 
εΙνα:ι τό νό7)μα: Τ7)ς πΙστης 6τι ο Ι7)σοός εΙνα:ι ο Χριστός), ενώ στο 
μετα:ξό α:ισθOCνετα:ι υποχρεωμένος να: υπα:κοόει στους νόμους του 
OCπιστου βα:σιλέα: (κOCτι που όλοι οι Χριστια:νοΙ εΙνα:ι υποχρεωμένοι 
να: κOCνουν σuνει87)ΤOC) ; 

Αρκοόν τα: όσα: α:νέφερα: σχετικOC μ.ε τη βιχσιλεΙιχ του Θεοό κιχι 
Τ7)ν εκκλ7)σια:στικ� πoλιηκ�. Μ' ιχυτιΧ 8εν προτιθεμα:ι νιχ πρoωθ�σω 
κOCποια: 8ικ� μου τoπoθέΤ7Jσ'Y), πα:ρOC μόνο να: 8εΙξω ποια: συμπερOC
σμιχτιχ μποροόν κα:τOC τη γνώμ'Υ) μου νιχ εξιχχθοόν ιχπό τις α:ρχές της 
χριστια:νικ�ς πoλιτικ�ς (κα:ι α:υτές εΙνιχι 7) ΑγΙιχ Γρα:φ�), που νιχ 
επιβεβα:ιώνουν Τ'Υ)ν εξουσΙα: του πολιτικοό κυριOCρχου κιχι το κιxθ�
κον των υΠYjκ6ων τους. Κα:τOC τις ιχνιχφορές μου στην Γριxφ� προσ
πOCθ7)σιχ νιχ α:ποφόγω όσιχ κεΙμενιχ επι8έχοντιχι σ-,(οτειν1) -ή ιχντιφα:
ηκ-ή ερμ7)νεΕιχ, κα:ι να: πlχρα:θέσω μόνο εκεΙνιχ που το νό'Υ)μOC τους 
εΙνα:ι ΙΧπλό κιχι τα:ιριιfζει σΤ'Υ)ν α:ρμονΙιχ κιχι στο πνεόμoc όλ'1)ς Τ'1)ς ΒΙ
βλου , 7) οποΙιχ γριίφΤ'1)κε γιιχ Τ'Υ)ν πα:λινόρθωσ7) Τ'1)Ι; βα:σιλεΙα:ς του 
Θεοό εν Χριστώ. Όχι το στεγνό γριίμμιχ, ΙΧλλOC ΤΟ πνεόμιχ του σuγ
γρα:φέΙΧ 8Ινει το α:λ7)θινό φως, με το οποΙο πρέπει νιχ ερμ'1)νεόετιχι 
κιΧθε γρα:πτό κεΙμενο. Κιχι όσοι επιμένουν σε μεμονωμένιχ κεΙμενα:, 
χωρΙι; να: λα:μβOCνουν υπόψ7) τους το γενικότερο πλιχΙσιο, 8εν μπο
ροόν τΙποτε νιχ α:ντλ-ήσουν ιχπό α:υτιΧ με σα:φ�νεια:. Αντ(θετιχ, ρΙ
χνοντα:ς α:ποσπOCσμα:τα: Τ7)Ι; Γριxφ�ς, σα:ν σκόν'Yj στα: μιXτLα: των α:ν
θρώπων, κιΧνουν τα: πιΧντα: σκοτεινότερα: α:πό ό,τι εΙνα:ι. Συν7)θισμέ
νο τέχνιχσμα: εκεΙνων, οι οποΙοι 8εν ιχνιχζ7)τοόν την ocλ�θειιx, ΙΧλλιΧ 
το 8ικό τους όφελος. 
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XLIV. ΠΕΡΙ ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΟΤ ΣΚΟΤΟΤΣ ΛΟΓΩ 
ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

Εκτός ιχπό τ�ς Μο κυρίιχρχες εξουσίες, τη θ6(ΙΧ κιx� την ιχνθρώπ�ν1j, 
γ�ιx τ�ς οποίες έχω μ.�λ'ήσε� έως τώριχ, GT1j Γριχφ'ή ιxνιxφέρετιx� κιx� 
μ.(ιχ ω1j, μ.ε την επωνυμ.ίΙΧ (neo, Εφεσίους, ΣΤ, 12) κοσμ.οκριίτο
ρες τοϊ) σκότους, (Κατά Ματθαίον, ΞΒ" 26) βιχσLλείΙΧ του Σιχτιχνιίι 
(Κατά Ματθαίον, Θ', 34) Βεελζεβοόλ, ιΧρχων των 8ΙΧLμονίων, 81jλo 
των φιχντιχσμ.ιίτων που εμ.φιχνίζοντιχ, στον ΙΧέριχ. rLΙX τον (8LO λόγο 
ο Σιχτιχνιίς επονομ.ιίζετιχ, ercLG1jt; (neo, Εφεσίους, Β', 2) ιίρχων 
της εξουσ(ιχς του ιχέρος, κιχ' επε�8'ή κυΡ�ΙXΡΧOόσε στο σκότος του κό
σμ.ου ιχυτοό (Κατά Ιωάννην, ΙΣΤ" 11)  ιίρχων του κόσμ.ου τοότου. 
Κιχτιί σuνέπε�ιx, όσo� βρίσκoντιx� υπό την κυρ�ιxρχίιx του, σε ιχντί
eeG1j προς τους π�στOός (OL οποίο, είνιx� τέκνιχ του φωτός), επονομιί
ζοντιχ, τέκνιχ του σκότους. Δε80μ.ένου ότ, ο Βεελζεβοόλ ε(νιχ, ιίρχων 
φιχντιχσμ.ιίτων, κιχτοΙκων της mLKPΙXTe(ιxt; του στον ιχέριχ κιx� στο 
σκότος, τιχ τέκνιχ του σκότους κιχ' o� 8ιχ(μ.ονες ιχυτοί, τιχ φιχντιίσμ.ιχ
τιχ 'ή πνεόμιχτιχ της πλιίν1jς, G1jμ.ιχ(νοuν ΙXΛΛ1jyop�xti το (8�0 πριίγμ.ιχ. 
Ώστε το βιxσ(λε�o του σκότους, όπως πιxρoυσ�ιίζετιx� σε ιχυτιί κιχ' σε 
ιίλλΙΧ χωρ(ιχ της Γριχφ'ής, 8εν ε(νιx� τ(ποτε ωο ιχπό μ.(ιχ σπε(ριχ ιχπιχ
τεώνων, o� OTCO(OL, γ�ιx νιχ κυρ�ιxρχ�σoυν στους ιχνθρώπους μ.έσιχ 
στΟ'ιι πιχρόντιχ κόσμ.ο, επ�χεφOόν με σκoτε�νές κιx� σφιχλερές θεω
ρίες νιχ σβ�σoυν μ.έσιχ τους το φως, τόσο της CPUG1jt; όσο κιx� του 
Ευιχγγελ(ουι κιx� έτσ� νιχ τους κιχτιχστησουν ιxνέτo�μ.oυς YLΙX 'r1jV 
μ.έλλουσιχ βιxσ�λείιx του Θεοό. 

Όπως 6σo� έχουν σTeP1jeeL εντελώς κιx� εκ γενετης το φως του 
σωμΙXΤ�ΚOό οφθΙΧΛμ.οό 8εν f:x.ouv οότε 'r1jV πιxριxμ�κρ� �8έιx του φωτός 
ιχυτοό, έτσ� κιx� 8εν μπορεί κιχνείς νιχ συλλιίβε� με τη φιχντιχσ(ιχ του 
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φως μ,εγοι:λότερο οι:πό εκεΙνο ποu έχε� κιχποτε οι:ντ�λ1jφθεΙ μ,ε τ�ς 
εξωτερ�κές τοu oι:�σ&ήσε�ς. Το Ι8�0 σuμ,βoι:Ινε� μ,ε το φως τοu Euoι:y
γελΙοu, κοι:θώς κoι:� μ,ε το φως Τ1jς vb1jσYjt;' κοι:νεΙς 81jλοι:8� 8εν μ,πορεΙ 
νοι: 8�οι:νΟ1jθεΙ ότ� οι:uτό uπιίρχε� σε βοι:θμ,ό μ,εγοι:λότερο οι:πό όσον ο 
Ι8�oς κοι:τόρθωσε �81j νοι: οι:ντ�λ1jφθε(. Γ�' οι:uτόν τον λόγο o� ιίνθρω
πo� 8εν 8�οι:θέτοuν ιίλλον τρόπο νοι: οι:νοι:γνωρΙζοuν το 8ικό τοuς σκο
τιί8� ποι:ριί μ,όνο oι:νσιλoγ�ζόμ,ενo� oι:τuχΙες οι:πρόβλεπτες ποu τοuς ποι:
ροuσ�ιίζοντσι� στο 8ρόμ,0 τοuς. Το σκoτε�ν6τερo μ,έρος τοu βσισ�λε(οu 
τοu Σοι:τσινιί εΙνσιι εκεΙνο ποu βρΙσκετσιι έξω σιπό την Εκκλ1jσΙσι τοu 
Θεού, 81jλ. μ,ετσιξύ όσων 8εν π�στεύοuν στον 11jσού Xρ�στό. Δεν 
μ,πορούμ,ε όμ,ως νσι πούμ,ε ότι γ�oι: τον λόγον σιuτό 1) Εκκλ1jσΙοι: 8�oι:
θέτε�, όπως 1) χώρσι -rou Γοσέν, όλο το φως, όσο χρε�ιίζετoι:� γ�oι: την 
επ�τέλεσYj τοu kpyou ποu μ,οι:ς επ�βιίλλε� ο Θεός. Πώς εξ1jγεΙτοι:ι το 
γεγονός ότ� σΤ1j Χρ�στ�οι:νοσUν1j, οι:πό Τ1jν επoχ� σχε8όν των οι:πο
στόλων, πσιρσιΤ1jρ�θ1jκσιν τόσες 8�σιμ,ιίχες κ� οι:λλ1jλοφσιγωμ,οΙ τόσο 
μ,ε εξωτερ�κoύς όσο κσιι μ,ε εμ,φuλΙοuς πολέμ,οuς ; Πώς εξ1)γεΙτoι:� τόσYj 
τοι:ρσιχΎ) γισι κιίθε μ,�κρ� οι:νσιπ08ιιί της 8�κ�ς μ,σις μ,ο(ροι:ς κσιι γ�oι: κιί
θε μ,�κρΎ) εΠLΤUΧΙΟΙ: ιίλλων οι:νθρώπων ; Koι:� πως εξ1jΥεΕτοι:� 6τ� τόσο 
πολλο( κoι:� πo�κEλo� 8ρόμ,0� 081jyouν στο E8LO σYjμ,εEo, την εuτuχΕοι:, 
ειίν 8εν uπιίρχε� σινιίμ,εσιί μ,σις νύχτοι: � τοuλιίχ�στον ομ,(χλ1j ; 'Αροι: 
εΙμ,σιστε οι:κόμ,1j στο σκoτιίδ�. 

Ο εχθρός 1jpes στ1j νύχτοι: της φuσ�κ�ς μ,σις ιίyνo�oι:ς κσιι έσπε�
ρε τοι: ζ�ζιίν�oι: πνεuμ,OΙ:τLκών πλοι:νών. Πρώτοι:, κιίνοντοι:ς κοι:τιχΧΡ1jσ1j 
των Γρσιφών κoι:� σβ�νoντoι:ς το φως τοuς, εφόσον πλοι:νώμ,εθοι:, οι:ν 
8εν γνωρ(ζοuμ,ε τις Γροι:φeς. Κοι:τιί δεύτερο λόγο, 8�oι:8(80ντoι:ς την 
8oι:�μ,oνoλoγΙoι: των εθν�κών ΠΟΙ1)τών, 81jλοι:8� Τ1jν μ,uθLκ1j τοuς 8L8oι:
σκotλ(oι: γ�oι: τοuς 8οι:(μ,ονες, ποu δεν ε(νoι:� ποι:ριΧ εΙδωλοι: � φοι:ντιίσμ,οι:
τοι: τοu vou χωρ(ς κοι:μ,ιιΧ πpoι:γμ,oι:τικ� φuσLΚ� uπ6στΟΙ:σ1j, ξέχωρ1j οι:πό 
Τ1jν οι:νθρώπ�ν1j φοι:ντοι:σ(οι:. KOΙ:L τέτοιοι: C(νOΙ:L τοι: φοι:ντιχσμ,οι:τοι: των νε
κρών κοι:ι ό� νεριΧι8ες κoι:� ιίλλ1j τέτo�oι: ύλ1) οι:πό τοι: πoι:ρoι:μ,ύθ�oι: των 
μ,οι:γισσών .  Τρ(το, oι:νoι:μ,�γνύoντoι:ς μ,ε την Γροι:φΎ) 8�ιίφoρoι: κοι:τιΧλοι
ποι: της ep1jσxsEoι:t; κοι:ι oι:ρκετ� οι:πό 'r1jV κούφιοι: κοι:ι σφoι:λερ� φιλοσο
φΙοι: των Eλλ�νων, �διoι:(τερoι: -rou Αριστοτέλ1). Τέτοι:ρτο, σuμ,μ,ι
Υνύοντοι:ς μ,ε τοι: δύο οι:uτιχ ψεuδεΙς κοι:ι οι:μ,φΕβολες ποι:ροι:δόσεις κοι:ι 
πλοι:στη � οι:μ,φΙβολ1) ιστορ(οι:. Έτσι φθιίνοuμ,ε στο σ1jμ,ε(ο νοι: πλοι:νώ-
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μεθot, « προσέχοντες mεόμotσL πλ�VΟLς κotι 8L8otσxotλtotLC;; 8otLμοvΙωv, 
έν όποκρΙσεL ψεu8oλόγων, κεκotυτηΡLotσμένων την [8(otν auveE81jaLV» 
(Heo, Τιμ6θεον Α', Δ', 1-2), 81jλo otντιθετot προς όσot oL E8LOL γνω
ρΙζουμε. Στο πρώτο, �ΤΟL 'r1jV Πotρotπλ�ν1jσ-rι των otνθρώπων με 'r1jV 
κotΤ�ΧΡ1jσ-rι 'r1jC;; Γριxφ�ς, προτΙθεμotL "ιχ ιχνιχφερθώ σόντομιχ στό κε
φ�otLΟ ιχυτό. 

Η μεγΙΧλUτερ1j xotL xίIPLΙX xot't'�XP1ja1j 'r1jC;; Γριxφ�ς, ιχπό την 
οποΕιχ otπορρέουν όλες σχε8όν OL υπόλΟLπες � ΤΊJν υπoβoΊJθoόν, eLVΙXL 
1j 8Lιχστροφ� Τ1jς, YLΙX νot otn08eLxOeL όη ΊJ βιχσLλεΙιχ του Θεοό, που 
τόσο συχν� ιχνιχφέρεΤΙΧL σΤΊJ Γριxφ�, eEVΙXL ΊJ πιχροόσιχ Εκκλ'φΙιχ � 
το σόνολο των ΧΡLσηιχνών, όσοι ζουν � εΙνιχι νεκροΙ κιχι θιχ ιxνιxσΤΊJ
θοόν κιxτ� ΤΊJν τελευτιχΙιχ 1jμέριχ, ενώ το βιχσΙλειο του Θεοό ι8ρόθΊJκε 
γιιχ πρώτη φoρ� otπό τον Mωυ� κιχι περιλ�μβιxνε μόνο τους ΕβρotΙ
ους, οι οπο(οι κιχι επoνoμ�στηκιxν γιιχ τον λόγον ιχυτό ο περιοόσιος 
λΙΧός του, έπotψιχν όμως νιχ εΙνιχι ιχργότεριχ, κotτ� ΤΊJν εκλoγ� του 
Σιχοόλ, ότιχν ιxρν�θΊJκιxν νιχ κυβερνώντιχι otπό τον Θεό κιχι otπιχΙτησιχν 
βιχσιλέΙΧ κιxτ� το πρότυπο των εθνώψ σ' ιχυτό �λλωστε ο Ι8ιος ο Θεός 
έ8ωσε την συyκιxτ�θε� του, όπως �8ΊJ ιχπέ8εLξΙΧ 8ιεξ08ικ� στο κε
φ�ιxιo 35. Mετ� 'r1jV επoχ� exeLV1j 8εν υπ�ρξε �λλo βιχσΙλειο του 
Θεοό στον κόσμο, οότε με συνθ�ΚΊJ οότε με �λλo κotνένιχν τρόπο, 

λ '  , , , , θ '  β λ' όλ μο ονοτι εκ&ινος ΊJτιxν πιχντοτε, εινιχι κιχι ιχ εινιχι ιχσι ειχς ων 
των ιχνθρώπων κotι όλων των πλιxσμ�των, κυβερνώντιχς κotτ� 
'r1jV θέλΊJ� του με την otπεριόριστη ισχύ του. Ωστόσο υποσχέθ1jκε 
μέσω των προφ1jτών του νιχ κυβερν�σει κιχι π�λι, ότιχν πλΊJρωθεΙ 
ο χρ6νος, που έχει ο Ι8ιος Op(aeL μυσΤLΚ�, XΙXL ότιχν οι �vθρωΠΟL θιχ 
επιστρέψουν σ' ιχυτόν μεΤΙΧVΟΊJμέVΟL κιχι έχοντιχς ιχλλ�ξεL 'r1j ζω� 
τους. KΙXL όχι μόνον ιχυτό, ιxλλ� κ�λεσε κιχι τους ΕθVLκοός νιχ εLσέλ
θουν κotι vιx ιχπολιχόσουν την ευ8ιxLμoνΙιx της βιχσιλεΙotς του με τους 
E8LOUC;; όρους προσ1jλυτισμοό κotι μετιχνο(ιχς. Υποσχέθ1jκε επΙσ-rις vιx 
στSΙλει στον κόσμο τον Υιό του, γιοι νιχ τους λυτρώσει όλους ιχπ6 
τις otμotρτΙες τους με το θ�νιxτό του κιχι γιοι νot τους πρoετoιμ�σει 
με την 8ι8ιxσκotλΙιx του vιx τον 8εχθοόν κιxτ� ΤΊJν 8εότεΡΊJ έλευ� του. 
Εφόσον λοιπόν ΊJ 8εότεΡΊJ έλευ� του 8εν έχει ιxκόμΊJ συντελεστεΙ, 
8εv έχει έλθει ιxκόμΊJ ούτε ΊJ βιχσιλεΙιχ του Θεοό, κιχι τώριχ με συν
θ�ΚΊJ 8εv βρισκόμotστε πotρ� μόνο κ�τω ιχπό την εξουσΙot των πο-
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λι"ηκών κυρι«ρχων μιχς - μόνο που οι Χριστιιχνο( βρ(σκοντιχι �8η 
στο βιχσ(λειο της χ«ριτος με την έννοιιχ ότι έχουν �8η την υπ6σχε
ση νιχ γ(νουν 8εκτο(, μόλις επιστρέψει. 

Αν ιxλ�θεuε η πΑιΧνη ιχυτή, ότι 8ηλ. η πιχρουσιχ Εκκλησ(ιχ ε(νιχι 
η βιxσLλε(ιx του Θεου, θιχ έπρεπε νιχ υπ«ρχει κιίποιος συγκεκριμένος 
«νθρωπος � συνέλευση, 8LΙX στόμιχτος των οπο(ων ο Σωτ�ριxς μιχς, 
που τώριχ βρ(σκετιχι στους ουριχνους, θιχ μιλουσε κιχι θΙΧ νομοθετου
σε κιχι οι οπο(οι θιχ τον sκπρoσωπoυσιxν σε 6λους τους Χριστιιχνους' 
θιχ tπρεπε νιχ υπιίρχουν 8ιιχφορετικο( ιίνθρωποι � 8ιιχφορετικές συ
νελευσεις γιιχ νιχ κιίνουν το (8LO σε 8ιιχφορετικιί μέρη της Χριστιιχ
νoΣUVΗς. Η βιχσιλική εξουσΙιχ υπό τον Χριστό, η οπο(ιχ 8ιεκ8ικεΙτιχι 
σε oικoυμενικ� κλΙμιχκιχ ιχπό τον Πιίπιχ κιχι σε ορισμένες πολιτικές 
κοινότητες ιχπό τοπικές συνελεUσεις των ιερέοων (ενώ η Γριxφ� την 
πιχρέχει μόνο σε πολιηκους κυριιίρχους), φθιίνει νιχ 8ιιχφιλονιχε(
τιχι με τόσο πιίθος, ώστε νιχ σβήνει το φως της φυσης κιχι νιχ προ
κιχλεΙ τέτοιιχ συσκόηση στην νόηση των ιχνθρώπων, ώστε 8εv κιχ
τιχλιχβιχ(νουν ιχπένιχντι σε ποιον έχουν ιχνιχΑιΧβει τη 8έσΜΕUση νιχ 
υπιχκοόουν. 

Από την ιχξΙωση του Πιίπιχ νιχ ε(νιχι ο γενικός εκπρόσωπος 
του Χριστου στην πιχρουσιχ ΕκκλησΙιχ (που υποτ(θετιχι 6τι ε(νιχι το 
βιχσΙλειό του, γιιχ το οπο(ο γ(νετιχι λόγος στο Ε\)ιχγγέλιο) βγιχ(νει 
η θεωρΙιχ ότι ε(νιχι ιχνιχγκιχΙο γιιχ ένιχν Χριστιιχνό βιχσιλέΙΧ νιχ 8έχε
't'ΙXL το στέμμιχ του ιχπό τιχ χέριιχ του επισκόπου, σιχν η ρ�ση dei 
gratia στον τΙτλο του νιχ προέρχετιχι ιχπό ιχυτη την τελετη· ότι βιχ
σιλέιχς με την εuλoγΙιx 't'ou Θεου χρΙετιχι μόνον ότιχν στέφετιχι με την 
εξουσΙιχ του γενικοό εκπροσώπου του Θεου επΙ της γης ΚΙΧΙ 6τι 
κιίθε επΙσκοπος, όποιος κιχι ιχν εΙνιχι ο πολιτικός του κυρΙιχρχος, 
κιχτιί την χεφοτονΙιχ του ορκ(ζετιχι ιχπόλυτη υπιxκo� στον Π «ΠΙΧ. 
Αυτιί λέει κιχι το 8όγμιχ της τέτιχρτης Συνό80υ του Λιχτεριχνου, η 
οποΙιχ συν�λθε επΙ Π«πιχ IννoκεvτΙoυ ΓΙ (χεφ. 3, De Hαereticis) : 
«ειίν κιίποιος βιχσιλέιχς κιχτιί πρoτρo� το\) Πιίπιχ 8εν προβδ( στην 
κ«θιχρση το\) βιχσιλε(ου του ιχπό ιχφετικους κιχι, έχοντιχς ιχφορισθεΙ 
γιιχ 't'ov Ι8ιο ιχυτό λόγο, 8εν επιχνορθώσει εντός έτους, οι υπ�κoo( 
του ιχπιχλλιίσσοντιχι ιχπό την υποχρέωση νιχ τον υπιχκοόουν». Ε8ώ 
ως ιχφέσεις εννοουντιχι όλες οι ιχπόψεις, όσες έχει ιχπιχγορευσει η Εκ-
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κλ'φΙot της Ρώμ,YJς. Έτσ�, όποτε ΣUγΚΡOόOντot� τot πoλ�τικιί σχέ8�ot 
του Πιίπot Κot� ιΧλλων Xρ�στιotνών YJγεμ,όνων, 6πως πoλU συχν6. σuμ,
βotΙVΕ�, πρoκotλεΙτot� τέτo�ot σόγχυ� μ.εΤotξό των υΠYjκ6ων τους, 
ώστε νot ILYJV 8�otκρΙνoυν τον ξένο, που έχε� σφετερ�σθεE το θρόνο 
το\) ν6μ,�μ,oυ YJysμo6vot τους, otπ6 εκεΕνον, που o� Ι8�0� εΙχotν τοποθε
τησε� εχεΙ Kot� μ.έσot στο πνεuμ,otτα6 τους σκ6τοι;. υπoκιναόντot� νot 
"Πολεμ,οόν ο ένotς ενotντεον του ιίλλου χωρΙς νot 8�otκρΙνoυν τους ε
χθροός otπ6 τους φΙλους κot� κotθ08YJγοόμ,ενο� otπό ΤΥ)ν φ�080ξΙot 
κ6.πσιου ιίλλου otνθρώπου. 

Με β6.� την (8�otν otυτη 80ξotσΕot, 6τ� 8Υ)λ. Υ) πotροόσot ΕκκλΥ)
σΙot εΙνot� YJ βotσ�λεΙot του Θεοό, o� �ερεΙς, o� 8�ιίκoνo� κot� όλo� o� ιίλ
λo� λε�τoυργoΙ της ΕκκλΥ)σΙotς επ�φυλιίσσoυν στον εotυτό τους την 
ονομ,otσΙot του κλ�ρoυ, ενώ τους ιίλλους Xρ�στ�otνOός τους ονόμ,otσotν 
λottκοuς, 8Υ)λ. otπλώς λotό. Δ�6τ� YJ λέξΥ) κλ�ρoς 8YJλώνε� όσους σuν
τηρoόντot� otπ6 την πρ6σ080 που ο Θε6ς εΙχε κρotτησε� γ�ot τον εotυ
τό του κotτιί τη 8�ιίρκε�ot της βotσ�λεΙotς του επΙ των IσρotY)λ�τών, 
Κot� την πotρotχώΡYJσε ως κλΥ)ρονομ,Ιot στη φυλ� των Λεu(, τot μ,έλΥ) 
της οποΙotς θot γΙνοντotν o� 8Y)μ,όσ�0� λε�τoυργoΙ του κot� 8εν εΙχotν με
ρΙ8�0 YYJt; γ�ot νot otπoζ�σoυν, όπως εΙχotν o� ot8ελφο( τους. Έτσ�, 
λo�πόν, η ονομ,otσΙot «κλ�ρoς» εξυΠYjρετoόσε την otξΙω� τοι.) Πιίπot, 
ο οποΙος 8�εκ8�ΚOόσε γ�ot τον εotuτό του κot� τους υπεξoόσ�oυς λε�
τουργοός του την Ι8�ot πρόσ080 ως κλYJρονομ,Ιot εκ Θεοό, �σχυρ�ζό
μ.εvoς ότι Υ) πotροόσot ΕκκλΥ)σΙot εΙνot�, όπως το βotσΙλε�o του Ισρot
-ήλ, Υ) βotσ�λε(ot του Θεοό. Έτσ� εξY)γεΙτot� ότ� ο φόρος της 8εκιίτης, 
όπως κot� ιίλλες· σuνε�σφoρές, που o� lσρotYJλ(τες πλ�ρωνotν στους 
Λεu(τες ως 8�κotΙωμ,ot του Θεοό, ε8ώ κot� πολλιί χρόν�ot otπot�ΤOόντot� 
κot� ε�σπριίττoντot� otπό τους Xρ�στ�otνOόΙ; εκ μέρουι; του κλ�ρoυ 
jure divino, 8Y)λot8� θεΙιρ 8�κot(ιρ. Με τον τρόπο otυτό οι ιίνθρω
πo� �σotν πotνταό υποχρεωμένοι νot πλYJρώνοuν 8�πλ6 φόρο, ένotν στο 
κρ6.τος κot� ένotν ιΧλλο στον κλfιρo· κot� εκε(νος, τον οπο(ο έ8ινotν στον 
κλ�ρo, Κotθώς otΠOΤSλoόσε το ένot 8έκotΤο των προσ68ων τους, �Τotν 
8�πλός otπό εκεΙνον, τον οποΙο ένotς βotσ�λέotΙ; των ΑθΥ)νών, θεωροό
μ.εvoς μ,ιίλ�στot ωι; τόρotννοι;, otποσποόσε otπό τους υΠΥ)κόουι; 't'ou γ�ot 
την εξόφλY)� όλων των 8Y)μ,όσ�ων 8otπotνών" τοότοι; 8εν ζYJτοuσε 
περ�σσότερot otπό ένot Eικoσ-r6, κot� όμ,ως μ,ε otυτιί σuντηρoόσε otνέ-
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τως την πoλιτικ� κοιν6τητιχ. Κιχι στο βιχσΙλειο των Εβριχ(ων, κιxτ� 
την 8ι�ρκειιx του ιεριχτικού βιχσιλεΙου του Θεού, ο φ6ρος της 8εκ�
της κιχι οι προσφορές ιχποτελούσιχν το σύνολο των 8Yjμ6σιων εσ6-
8ων. 

Από την Ι8ιιχ εσφιχλμένΥ) ιχν'tΙλYjΨYj, 6τι 8Yjλo Yj πιχρούσιχ ExxλYj
σ(ιχ εΙνιχι το βιχσΙλειο του Θεού, πρo�λθε Yj 8ι�κρισYj μετιχξύ πολι
τικού κιχι κιχνονικού 8ικιχ(ου, όπου πολιτικ6 8Ικιχιο εΙνιχι οι ν6-
μοι των κυριιχρχων μέσιχ στις επικριχτειές τους, ενώ κιχνονικ6 
8Ικιχιο εΙνιχι οι νόμοι του ΠιΧπιχ στις Ι8ιεt; ιχυτές επικριΧτειες. Οι  
κιχν6νες ιχυτο(, μολον6τι ιχρχικιΧ �σιxν ιχπλώς κιχν6νες προτειν6-
μενοι, κιχι γΙ VOV't'ιxv προιχφετικιχ κιχι μ6νο ιχπ08εκτοΙ ιχπ6 Χρι
στιιχνούς Yjγεμ6νες μέχρι την μετιxβΙβιxσYj της ιχυτοκριχτορ(ιχς στον 
Kιxρλoμ�γνo, ωστ6σο ιχργ6τεριχ, κΙΧθώς ΙΧύξιχνε Yj 8ύνιχμΥ) του ΠιΧπιχ, 
έγινιχν εντετΙΧλμένοι κιχν6νες, κιχι οι Ι8ιοι οι ιχυτοκριΧτορες, γιιχ ν' 
ιχποφύγουν μεγΙΧλύτεριχ κιxκ�, στιχ οποΙιχ μπορούσε νιχ 08YjΎ'Y)Oe( ο 
τuφλωμένoς λΙΧ6ς, υποχρεώθYjκιχν νιχ τους ιχψήσουν νιχ λειτουργούν 
ως ν6μοι. 

Έτσι εξYjγεΙτιχι το 6τι σε 6λες τις επικριΧ't'ειες, 6που exet γ(νει 
ιχπολύτως ιχπ08εκτη 1] εκκλYjσιιχστικ� εξουσΙιχ του ΠιΧπιχ, Yj ΕκκλYj
σΙιχ της ΡώμYjς ιχνέχετιχι νιχ ζουν κιxτ� το θρ�σκεuμ� τους Εβριχ(οι, 
Τούρκοι κιχι ΕθνικοΙ, εφ6σον κιxτ� 'rYjv �σxYjσYj κιχι ομολογ(ιχ της 
π(στYjς τους 8εν 8ιιχπριχττουν κ�πoιo ιχ8ΙΚYjμιχ εις β�ρoς της πολι
τικ�ς εξουσ(ιχς. ΑντΙθετιχ 6μως θεωρεΙτιχι κεφιχλικ6 ιχ8ΙΚYjμιχ γιιχ 
ένιχν Χριστιιχν6 νιχ μYjV ιxν�κει σΤΥ) OPYjσxeLιx της ΡώμYjς, μολον6τι 
μπορεΙ νιχ εΙνιχι ξένος. ΠριΧγμιχτι, ο Π�πιxς ισχυρΙζετιχι 6τι 6λοι οι 
ΧριστιιχνοΙ εΙνιχι υ�κooΙ του. Διιxφoρετικ� θιχ �τιxν εξΙσου ιχντΙθετο 
στο ν6μο των εθνών νιχ κιχτιχ8ιώκετιχι ένιχς ξένος Χριστιιχν6ς, επει-
8� πρεσβεύει τη θΡYjσκε(ιχ της 8ικ�ι; του χώριχς, 6σο κιχι ένιχς OCπι
στος � μOCλλον θΙΧ �τιxν ιχκ6μιχ πιο ιχντ&θετο, εφ6σον 6σοι 8εν εΙνιχι 
evιxV't'(ov του Χριστού εΙνιχι μιχζ( του . 

Έτσι εξYjγε('t'ιχι εΠ(σYjς κιχι το 6τι σε κOCθε )'ριστιιχνικ6 κριΧτος 
υπιΧρχουν μερικοΙ που ιχπιχλλιχσσοντιχι με εκκλYjσιιχστικ6 προν6μιο 
ιχπ6 τους φ6ρους κιχι ιχπ6 τιχ 8ικιχστηριιχ του πολιτικού κριΧτους. 
Αυτ6 γΙνετιχι με τον κιχτOC κ6σμο κλ�ρo, επιπλέον των μονιχχών κιχι 
εφομονOCχων, οι οπο(οι σε πoλλ� μέΡΥ) ε(νιχι 't'6cro πολλοΙ σε ιχνιχ-
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λογΙOt με τους XOLVOU'; Otνθρώπους ώστε, σε περΙπτωιτη OtνιΧγΚ'Υ)ς, θOt 
μποροόσε νOt στΡOtΤOλOΎYJθεΙ Otπ6 ocuτoός XOCL μ6νο στρocτ6ς ocρκετ6ς 
yLOt ΟΠΟLο.8�ποτε π6λεμο της μocχ6μεν'Υ)Ι; Εκκλ'Υ)σ(ocς ενOtνΤΙQν των 
8ικών Τ'Υ)ζ � ιΧλλων 1jγεμ6νωv. 

MLOt 8είιτερ'Υ) γενικ� κocτιΧΧΡ'Υ)ιτη της ΓΡOtφ�ς ε(νOCL 'Υ) μετocτρο
� Τ'Υ)ς κocθocγΙocσ'Υ)ς σε τocχυ3ocκτuλoυργΙoc XOCL μOCΎΎocνε(oc. ΚocθocγιιΧ
ζω στην Γρocφ� ιτημoc(νει προσφέρω, 3(νω � ocφιερώνω, με εuσεβ� 
κocι εuπρεπ� γλώσσoc κocι κΙν'Υ)ιτη, κιΧποιον ιΧνθρωπο � κιΧποιο 
πριΧγμ,oc στον Θε6, ocποκοπτ6ντιΧι; το ocπ6 την κoιν� χρ�ιτη. Ήτοι το 
κιΧνω ιΧγιο, το κιΧνω νoc ocv�κεL στον Θε6 κocι νoc ΧΡ'Υ)σιμοποιεΙτocι 
μ6νον ocπ6 εκεΙνους, τους οπο(ουι; ο Θε6ς έχει ορ(σει νoc ε(νocι οι 3'Υ)
μ6σιοι λειτουργοΙ του (6πως έχω �3'Y) ocπο3ε(ξει 3ιoc μocκρών στο 
κεφ. 35)' έτσL ocλλιΧζω 6χι το πριΧγμoc που έχει κocθocγιocσθεΙ, ocλλιΧ 
μ6νο την χρ�ιτη του, ώστε ocπ6 θόρocθεν κocι κοιν6 νoc γ(νει ιερ6 κocι 
νOt μπει ocποκλειστικιΧ στην υΠYJρεσ(oc του Θεοό. Ότocν 6μως Lσxu
ρΙζετOtι κιΧποιος 6τι με τέτοιoc λ6γιoc atλλιίζει 1j φόσ'Υ) � 'Υ) ποι6τητoc 
του Ι8ιου του πριΧγμocτος, τ6τε 8εν ε(νocι κocθocγιocσμ6ς atλλιX � κιΧ
ποιο εζoctρετικ6 cpyo του Θεοό � μιoc μιΧτocι'Υ) κocι ocσεβ�ι; τocχυ3oc
κτuλoυργ(oc. Δε30μέVYjς 6μωι; Τ'Υ)ς σuχν6Τ'Y)τocς με την οπο(oc τιΧχoc 
σuν't'ελεΙτocι atλλoc� Τ'Υ)ς φόιτης στους κocθocγιocσμοός, ocυτοΙ 3εν 
μπορεΙ νoc θεωρ'Υ)θοόν εξoctρετικ6 έργο, κι έτσι σuμπερocΙνoυμε 6τι 
8εν ε(νocι πocριΧ τocχυ3ocκτυλουργΙoc � μOCΎΎOtνε(oc, μέσω της οποΙocς 
κιΧΠΟLοι κocνουv τους ocνθρώπουι; νoc πιστεόουν σε μιocν ocνόπα,ρκτ'Υ) 
atλλoΙωιτη της φόσ'Υ)Ι;, OtντΙθετoc προι; την μocρτuρΙoc Τ'Υ)ς 6ρα,σ'Υ)Ι; κocι 
των λοιπών ocισθ�σεων του α,νθρώπου. Έτσι γ(νετocι, πocρoc3εΙγμoc
τοι; χOCΡ'Υ), 6τocν ο ιερέocι;, ocντΙ νoc κα,θocγιOCσει τον OCρτο κocι τον οΙνο 
γιoc το μυστηριο Τ'Υ)Ι; ΘεΙocς Ευχα,ριστΙocς (κι ocυτ6 8εν ε(νocι πocρOC 'Υ) 
α,πoκo� τουι; Otπ6 τη σuν�θ'Y) χρ�ιτη, με σκοπ6 Τ'Υ)Ι; νoc φα,νερώσει, 
81jλ. νoc κOCμει τους ocνθρώπους νOt θυμ'Υ)θοόν, την λότρω� τουι; μέσoc 
Otπ6 τα, πιΧθ'Υ) του Χριστοό, του οποΙου το σώμoc σuvετρΙβ1j κocι το 
α,Ιμoc εχόθ'Υ) επ( του στocυροό YLOC τoc ocνoμ�μocτιί μocς) , πα,ριστιίνει 
6τι, επocνOtλocμβιXνoντα,ι; τoc λ6για, του Σωτηρoc μocς «τοστ6 μου έστΙ 
το σωμoc» κocι «τοστ6 μου έστΙ το ocΤμoc», ο ιΧρτοι; χιΧνει τη 3ικ� του 
φόιτη κocι γΙνετocι το Ι8ιο το σώμoc του Χριστοό' κα,ι ocυτ6 μολον6τι 
στην 6ρOtιτη � στις ιΧλλες α,ισθ�σεις του θεα,τη 3εν υποπ(πτει τΙποτε 
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ιί'λλ.ο α.πό ό,τι σuμβα.Eνει ενώπιόν του κα.τιί τον κα.θα.για.σμ6. Οι Αι
γόπτιοι θα.υμα.τοποιοΕ, για. τους οποΕους λέγετα.ι 6τι μετ«ρεψα.ν τις 
ριίβ80υς τους σε φΕ8ια. κα.ι το νερό σε α.Εμα., θεωροόντα.ι ότι εξα.πα.
τοόν τις α.ισθ�σεις των θεα.τών με μια. Ψεu3� Ποίρουσ(α.ση των πρα.
γμιίτων κα.ι περνοόν πριίγμα.τι για. "('1Jτεuτές. ΤΙ θα. σκεφτόμα.στε 
όμως γι' α.υτοός, ε&.ν στις ριίβ80υς τους 8εv εΕχε εμφα.νισθεΕ τΕποτε 
που να. μοιιίζει με φΕ8ι, κα.ι στο μα.γεμένο νερό τΕποτε που να. μοιιί
ζει με α.[μα. � oτι8�πoτε ιίλλο εκτός α.π6 νερ6 ; Τι ιί'λλ.ο, πα.ριί ότι 
εξιχπιίτησα.ν τον βα.σιλέα. κα.ι τον έπεισα.ν ότι τα. φΕ8ια. έμοια.ζα.ν με 
ριίβ80υς κα.ι το α.Εμα. με νερό, ότι 8Yjλo όλα. �σιxν μα.πα.νεΕιχ κα.ι ψεό-
80ς ; Κα.ι όμως, στην κα.θYjμεριν� πριίξYj οι ιερεΙς κιίνουν το (8ιο 
α.κριβώς, μετα.τρέποντα.ς τους ιεροός λόγους σε ένα. εΙ80ς μα.πα.
νεΙα.ς, το οποΙο 8εv πα.ριίγει τΕποτε νέο στις α.ισθ�σεις, πα.ριί μόνο 
μα.ς εξα.πα.τιί ότι 8�θεν ο ιίρτος μετα.σχYjμα.τΕσθYjκε σε ιίνθρωπο (κιίτι 
περισσότερο, σε Θεό)'  κα.ι ζ1jτοuν α.πό τους α.νθρώπους να. τον λα.
τρεόουν σα.ν να. �τιxν πα.ρών μέσα. του ο Ε8ιος ο Σωτηρα.ς μα.ς ω-ς 
Θειίνθρωπος, 8ια.πριίττοντα.ς έτσι την πιο χoν8ρoει8� ει8ωλολα.
τρ(α.. Αν α.ρκεΕ να. ποόμε ότι 8εv εΕνα.ι πλέον ιίρτος, rι.Xλιί Θεός, 
για. ν' α.πrι.λλα.γoόμε α.πό την κα.ΤYjγορΙα. της ει8ωλολα.τρΕα.ς, για.τΕ 
το Ε8ιο να. IL'rJV ισχόει κα.ι για. τους ΑΙΥυπτΕους, σε περΕπτωση που 
θα. ε(χα.ν το θριίσος να. πουν ότι τα. πριίσα. κα.ι τα. κρεμμό8ια. που 
λιίτρεuιxν 8εν �σα.ν πρα.γμα.τικιί πριίσα. κα.ι κρεμμό8r.rι., α..'λλ.ιί μΙα. 
θεότης με τη μoρφ� τουι; ; Ο λόγοι; «τοατό μου ΙστΙ το σωμα.» 
ισ08υνα.μεΕ με τον λ6γο «τοότο υπ08Yjλώνει � εκπροσωπεΕ το σώ
μα. μου» κα.ι α.ποτελεΕ σuνYjθισμένο σχ�μα. λόγου, κα.ι γΙνετα.ι κα.
τιίΧΡ1jση, ότα.ν εκλα.μβιίνετα.ι κα.τιί λέξYj . Κα.ι «σι 6μωι; α.ν το πιί
ρουμε, 8εν μπορεΕ να. επεκτα.θε( για. να. σημιiνει κιίτι περισσ6τερο 
α.πό τον ιίρτο, τον οποΙο κα.θα.γΕα.σε ο Χριστός με τα. (8ια. του τα. χέ
ριιχ. Διότι 8εν ε(πε ποτέ ότι για. oπoι08�πoτε ψωμΙ oπoιoσ8�πoτε 
ιερέα.ς θα. μποροόσε να. πει «τοατό μου ΙστΙ το σωμα.» � «α.υτό ε(να.ι 
το σώμα. του Χριστοό» κα.ι πα.ρευθός α.υτό θα. μετουσιων6τα.ν. Οότε 
'rJ ΕκκλYjσ(α. TYjt; ΡώμYjΙ; κα.θιέρωσε ποτέ την μετουσΕωση α.υτη έως 
την επoχ� του Ιννοκεντ(ου Γ', λιγότερο α.πό 500 χρόνια. πριν, ότα.ν 
'rJ πα.πικ� ισχόι; βρισκότα.ν στο α.ποκορόφωμιί της κα.ι �τα.ν τ«οιο 
το σκότος της επoχ�ς, ώστε οι ιίνθρωποι 8εν 8ιέκρινα.ν το ψωμΙ που 
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-rouc; έ8Lνσι.ν νσι. ιpιXyOUV, L8LotLτoepoc ότσι.ν σι.Uτό �τσι.ν σφρσι.γLσμένο με 
την μoρφ� τοι) ΧΡLστΟU ε'ΠιΧνω στο στσι.Uρό· ΙPOCLveτootL σσι. νσι. �θελσι.ν 
νσι. xιXvOUV ΤOOUt; σι.νθρώποuι; νσι. ΠLστέψοuν 6TL γLνότσι.ν μετοuσΙωση 
6XL μ6νο τοι) σώμσι.τοι; τοι) ΧΡLστΟU, σι.λΜ xotL ΤΟΙ) ΤLμΙοu ξόλοΙ) τοι) 
aτootUpOU τoou, xotL 6ΤOL πριΧγμσι.ΤL έτρωγσι.ν xotL τσι. Μο otuTιX κσι.τιΧ το 
μuστηΡLΟ. 

ΚιΧΠΟLΟ πσι.ρόμΟLΟ ξόΡΚL σι.ντΙ κσι.θσι.γLσι.σμοU ΧΡ'Υ)σφΟΠΟLεΙτσι.L 
xotL κσι.τιΧ το μuστηΡLΟ Τ'Υ)Ι; βιΧπησης ε8ώ την μσι.γΥσι.νεΙσι. την ΣUVL
στιΧ YJ κσι.τιΧΧΡ'Υ)σ'Υ) τοι) ονόμσι.τοι; τοι) Θεοό YLot κιΧθε ένσι. πρόσωπο xotL 
YLot ΤΟ σόνολο τηι; Αγ. ΤΡLιΧ80Ι;, 6ποΙ) το σ'Υ)μεΙο τοι) aTotupou σuνo-
8εόεL το κιΧθε όνομσι.. ΣΤ'Υ)ν σι.ρχ�, ότσι.ν ετοφιΧζετσι.L ο σι.γLσι.σμ6ι; τοΙ) 
νεροό, ο Lερέσι.ι; λέytL: «Σε εξορκΙζοuμε πΜσμσι. τοι) νεροό στο όνο
μιχ τοι) πσι.ντοΜνσι.μοΙ) Θεοό Πσι.τρόι; xotL στο 6νομσι. τοι) lLou ΤΟΙ) 
τοΙ) μονογενοόι;, KuPLou μσι.ι; Ι'Υ)σοό XPLaTOU xotL στο όνομιχ τοι) 
Α γΙο\) Π νεόμσι.τοι;, ώστε νσι. μετσι.βλ'Υ)θεΙι; σε εξΟΡΚLσμένο νερό YLot 
νσι. 8LώξεLΙ; όλ'Υ) Τ'Υ)ν Μνσι.μΥ) τοι) εχθροό, νσι. τον ξεΡLζώσεLΙ; xotL νιχ τον 
εκτοπ(σεLΙ; κτλ.» . Το L8LO xotL κσι.τιΧ Τ'Υ)ν εuλoγΙσι. τοι) ιΧλσι.τοι;, ότσι.ν 
το σι.νιχμεLγνUοuν μέ: το νερό : ({Νσι. μετσι.βλ'Υ)θεΙς σε εξΟΡΚLσμένο ιΧ
λιχς, έτσL ώστε 6λσι. τσι. φσι.ντιΧσμσι.τιχ xotL πλιΧσμσι.τσι. τοι) 8Lσι.βόλοu νσι. 
ΠΘτιΧζοuν κσι.L νσι. ιpuyouv σι.πό εχεΙ ποι) θσι. σι.πλωθεΙς· xotL κιΧθε ιχκιΧ:. 
θσι.ρτο πνεόμσι. νσι. εξορΚLστεΙ σι.πό Αuτόν ποΙ) θσι. έλθεL νσι. XPLvtL ζών:
τει; xotL νεκροός» . Το L8LO xotL κσι.τιΧ Τ'Υ)ν εuλoγΙσι. τοι) ελσι.Ιοu : «ΈτσL 
ώστε 6λ'Υ) 'Υ) Μνσι.μ'Υ) τοι) εχθροό, όλΟL OL aUVTpOιpOL τοΙ) 8Lσι.β6λοu, όλσι. 
τιχ φσι.ντιΧσμσι.τσι. τοι) Σσι.τσι.νιΧ νσι. 8Lωχθοuν σι.π6 το πλιΧσμσι. ιχuτό τοι) 
ελιχΙο\»>. KotL το βρέφος ποΙ) πρόκεLτσι.L νσι. βσι.ΠΤLσθεΙ mpvιXeL σι.πό 
πολλές Y1JτεLές. Πρώτσι. σΤ'Υ)ν εΙσ080 της Εκκλ'Υ)σΙσι.ς ο Lερέσι.ς ιpuaιX 
-rptLt; φορές στο πρόσωπο τοΙ) πσι.L8LΟU λέγοντσι.ς: «Φόγε σι.πό ocuT6v 
σι.κιΧθσι.ρτο πνεόμσι. xotL 8ώσε τη θέση σοΙ) στο 'AYLO Πνεόμσι., τον 
ΠΙΧΡYJγορYJτη» ,  λει; XΙXL 6λσι. τσι. πσι.L8�ιΧ, ωι; τη στLγμ� ποΙ) φόσηξε 
επιίνω. ,;,C/Ut; ο Lερέσι.ι;, νσι. �σσι.ν 8σι.ψ.oν�σμένσι.. nPLV σι.πό την εΙσ086 
το\) στηv ExxλYJaLOC επσι.νσι.λσι.μβιΧνεL Τσι. A6YLΙX: «Σε; εξορκΙζω κλπ., 
νιχ φόγε�ι; σι.π6 τον uΠ'Y)pbr'Y) ocuT6 τοΙ) Θεοό» . KΙXL ο εξΟΡΚLσμόι; ε'Πσι.
νιχλlχμβrίνεΤIΧL ιχκ6μ'Υ) μΙιχ φοριΧ ΠΡLν··lχπ6 τη βιΧπηση. Αuτέι; ΚIΧL με
PLxέc; . ιίλλει; μΙΧγΥlχνεΙει; ΧΡ1JσLμΟΠΟLοuνΤIΧL lχντΙ της ΕUλOγΙIXι; XIXL 
το\) κlχθιχγLlχσμοu κlχτιΧ την τtΛεση των μuστηρΙων τοΙ) βlχπτΙσμlχτος 
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XIXL της Θε(ιχς ΕUΧIΧΡLστ(lχς, όποu ό/η ΧΡ1)σLμεόεL στLς Lepst; IΧUτές 
χρ�σεLς, εκτός ιχπό το ιχν(ερο πτύσμιχ "ou Lερέως, lχποτελεΙ κιΧΠΟLIΧ 
κlΧθΟΡLσμέV1) μoρφ� εξΟΡΚLσμού. 

Aλλιf XIXL ιχπό ιίλλες τελετοuργ(ες, όπως το μuσΤ�ΡLΟ "ou γιί
μοu, το εuχέλlΧLΟ σε εΤΟLμοθιίvlχτο, 1) επΙσκεψ1) ιχσθενών, ο κlχθlχγLIΧ
σμός εκκλ1)σLώv XIXL των ΠSΡLβόλωv "OUt; XIXL ΤΙΧ πlχρόμΟLIΧ, 8εν λεΕ
πεL 1) μιχγγιχνε(ιχ, εφόσον γ(VεΤIΧL χρ�� -rou μlχγεμέvοu ελιχ(οu XIXL 
ύ8ιχτος XIXL κlXτιίΧΡ1)� "OU στιχuρού XIXL "ou Lερού λόγοu 'rOU Διχβε8 
asperges me Domine hyssopo, ως μέσlχ 8ριχστLΚιί YLIX Τ1)ν ιχπο
μιίκρuv� φιχντιχσμιίτων XIXL φlχvτlχστLκώv πνΕUμιίτων. 

Μ(ιχ ιίλλ1) YΕVLX� πλιΧν1) προέρχετlΧL ιχπό Τ1)ν πlχρερμ1)νείlχ των 
λέξεων IΧLώVLος ζω�, IΧLώVLος θιίνιχτος XIXL 8εύτερος θιίνιχτος. ΣΤ1)ν 
ΑγίlΧ ΓρlXφ� σιχφώς 8LΙΧβιίζοuμε όΤL ο Θεός 81)μLούργ1)σε τον Α8ιΧμ 
YLIX vlX ζεL IΧLωvίως (με Τ1)ν προijπόθε� όΤL 8εν θιχ πlχρέβlΧLvε Τ1)ν 
εντoλ� "ou), πριίγμιχ bXL ιχνοιπόσπιχστιχ 8εμένο με την IχvθρώΠL'J1) 
φύ� ιχλλιί lχπόΡΡΟLIΧ των L8Lοτ�τωv "OU 8kv8pou της ζω�ς, ιχπό το 
οποίο ο Α8ιΧμ �τlXν ελεόθερος vlx τρώεL, εφόσον 8ε θιχ ιχμιίρτιχνε· 
XIXL ότιχν ιχμιίρτησε, εκ8Lωχθ1)κε ιχπό τον Πlχριί8εLσο, επεL8� uπi)p
χε φόβος vlx cpIίeL ιχπό το 8έν8ρο της ζω�ς XIXL νιχ ζ�σεt IΧLώVLIΧ. Τ ΙΧ 
Πιίθ1) "ou ΧΡLστού ιχποτελούν ιίφε� lχμΟΙΡΤLών YLIX όλοuς, baOL ΠL
στεύοuv σ' ιχuτόv, XIXL κιχτιί σuνέπεLIΧ ιχποκιχτιίστιχ� της IΧLώVLlχς 
ζω�ς YLIX όλοuς -rou; ΠLστούς XIXL μόνον YL' ιχuτούς. Ωστόσο το 8ό
γμιχ eEVIXL τώριχ, όπως �τlXν XIXL YLIX πολύν κιχφό ιΧλλοτε, πολύ 8LIX
φορεΤLκό, έλεγε 81)λIX8� bTL κιίθε ιίνθρωπος SXSL IΧLώVLIΧ ζω� ιχπό 
Τ1) φύσ1) "ou, εφόσον 1) Ψuχ� "ou εί VIXL lΧθιίνlχτη . ΈτσL, το φλεγό
μενο ξίφος στην είσ080 "ou Πιχριχ8είσοu μπορεί vix εμπ08ΕσεL τον 
ιΧνθρωπο VIX πλ1)σLιίσεL στο 8έν8ρο Τ'Υ)ς ζω�ς, 8εν μπορεί όμως 
VIX στιχθεί εμπό8LΟ στ'Υ)ν lΧθlχνlχσίlΧ, την οποΙIχ ο Θεός "ou lχφlΧί
ρεσε YLIX την lχμlχρτΕIχ "ou, ούτε τον κιίvεL vlX χρεLιίζετlΧL uπο
χρεωΤLΚιΧ την θuσίιχ "ou ΧΡLστού YLIX VIX την «νlχκτησεL. Eπo� 
μsvως, bXL μόνο OL ΠLστοΕ XIXL ενιχρεΤΟL, lχλλιΧ XIXL OL ΚIΧΚο( xOΙL 
OL εL8ωλολιΧτρες θιχ ιχπολιχύσοuv IΧLώVLIΧ ζω�, χωρίς κιχθόλοu θιί
'ιIΧΤΟ, πολύ λLγότερο ένοιν 8εότερο XOΙL IΧLώVLΟ θιίvιχτο. fLIX νοι το 
οιπιχλύνοuv oιu't'ό, εΙπlχν 6ΤL με τον 8εότερο XIXL ΟΙLώνLΟ θιίνιχτο νοεΙ
'rIXL μLIΧ 8εότεΡ:Υ) XIXL IΧLώνLIΧ ζω�, wιX με βlχσlχνtστηΡLΟΙ. Έκ-
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φρα.σΥ) που 8εν ΧΡYJσψ.οπο��θYJκε ποτέ πα.ριΧ μ,όνο στην περΙπτω
σΥ) α.υτη. 

ΌλΥ) α.υτη YJ θεωρΙα. βα.σΙζετα.� μ,όνο σε κιχποιο α.πό τα. σκο
τεινότερα. χωρΙα. 'rYJ'; Kα.ιν�ς Δια.θ-ήκψ, τα. οποΙα., ωστόσο, α.ν λιχ
βουμ,ε υπόψΥ) μ,α.ς το όλο πνεόμ,α. 'rYJt; Γpα.φ�ς, εΙνα.ι α.ρκετιχ σα.φ� , 
α.ν κα.τα.νΟYJθοόν μ,ε ιχλλΥ) έννοια., κα.ι όχ� α.πα.ρα.Ιτητα. για. τφ χρι
στια.νικ-ή πΙστη . Διότι, ειχν υποθέσουμ,ε ότι κιχποιος πεθα.Ινει, τότε 
8ε μ,ένει α.πό α.υτόν τΙποτε ιχλλο εκτός α.πό το πτώμ,α. του. Ο Θεόι;, 
ο οποΙος μ,ε τον λόγο του μ,ετα.μ,όρφωσε 'rYJν ιχΨυΧΥ) σκόνΥ) κα.ι τον 
1C'fJAb σε πλιΧσμ,α. ζωντα.νό, 8εν μ,πορεΙ με -rYJV Ι8ια. ωκολΙα. να. επα.να.
φέρει σΤΥ) ζω� ένα. νεκρό σώμ,ιχ, ώστε να. συνεχΙσει νιχ ζει γιιχ πιχν
ΤΙΧ, � μ,ε ένιχν ιχλλο του λόγο νιχ το νεκρώσει κιχι πιχλι ; Η Ψυχ� στην 
Γpιxφ� σYJμ,α.Ινει πιχντοτε -ή ΤΥ) ζω� -ή το ζωντιχνό πλιΧσμ,ιχ' σώμ,α. 
κα.ι Ψυχ� α.πό κοινοό σYJμ,α.Ιιιοuν το ζωντιχνό σώμ,ιχ. TYJν πέμ,πτη 
YJμoέpιx -rYJt; 8YJμ,ιοuργΙα.ς εΙπεν ο Θεός : «έξα.γιχγέτω τ� δδιχτιχ έρπετα: 
ψυχων ζωσων» (reptile animae viventis) .  Οι 'Αγγλοι το μ,ετα.-

')Ι' ' ζ ' Ε '  Θ ό " " , φριχ,-ουν «που εχεt ωYJ». ΠΙσΥ)ς, ο . " ε  ς «εΠΟΙYJσεν 'ΤΙΧ ΚYJτη τα. 
μoeγιXλιx xιxt πOCσα.ν ψυχη." ζώων έρπετων», που στα. α.γγλικιΧ ιxπcι-
8Ι8ετα.ι «κιΧθε ζωντα.νό πλιχσμ,ιχ». Το Ι8ιο κα.ι γιιχ τον ιΧνθρωπο: «�
πλa.σεν δ Θεός τόν α.νθρωπον, χουν ιΧπό της -(ης xιxt ένεφόσΥ)σεν εΙς 
το πρόσωπον α.ότου πνοην ζω�ς κα.Ι έγένετο ό α.νθρωπος εΙς ΨUχην 
ζωσα.ν» (factus est h-omo ίn animaffi viventem), 8YJA. κιχι ο ιχν
θρωπος 81JΡοιοuργ1JθTjκε ζωντιχνό πλιχσμσt. Κα.ι ότα.ν ο Νώε εξ-ήλθε 
α.πό -rYJV κιβωτό ο Θεός εΙπε ότι 8εν θα. πα.τιχξει omnem animam 
viventem, 8YJA. κιχθΖ ζωντα.νό πλιΧσμα.. Κσι.ι στο Δευτερονόμιο (ΙΒ', 
23) λέγετιχι: «πρόσεχε Ισχυρως του μ,η φιχγε'1:ν α.!μα., ()τ� το α.!μσι. 
α.ότοσ Ψυχ�», 8YJA. YJ ζω�. Ειχν στιχ χωρΙα. ιχυτιχ Tj λέξΥ) ψυχ-ή σ-ήμιχι
νε μια. α.σώμ,α.τη υπόσΤΙΧσΥ), που υπιΧρχει χωρισμένΥ) α.π6 το σώμ,α., 
α.υτό θα. μ,ποροόσε να. συνιχγετα.ι κα.ι για. οποι08-ήποτε ιΧλλο ζωντα.νό 
πλ«σμ,α., όπως κα.ι για. τον ιΧνθρωπο: 'Οτι, όμως, οι ψυχές των πι
στών θα. πα.ρα.μ,εΙνουν στα. σώμ,α.τιχ τους α.ιωνΙως μ,ετ« την α.νιχστα.
σΥ), όχι xιXpTj στη φόσΥ) τους α.λλιχ θεΙ� χιχριτι, νομ,Ιζω ότι το έχω 
�8Tj επα.ρκώς α.π08εΙξει μ,έσα. α.πό τις Γρα.φές στο κεφ«λΙΧιο 38. 
ΚΙΧΙ τα. χωρΙα. της Κα.ιτης Δια.θ�ΚYJς, όπου λέγετιχι ότι ιχνθρωποι θα. 
ρ ιφθοόν «ψυχη τε κα.Ι σώμα.τι» στο πuρ της κολ«σεως, εννοοόν 
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«σώμOCΤL KOCL ζω�»· OOC PLΙPOOUV 8YJAoc8� ζωντocνοΙ στο ιxSVOCO πuρ 
της ΓεέV'Jης. 

Αυτό το πocριΧθuρο επLτρέπεL την εΙσ080 στLς σκοτεLνές 8L8oc
σκocλΙες, πρώτον, των OCLωνΙων βocσocνLστηρΙων, 8εότερον, του KOC
θocρτηρΙοu KOCL, στη σuνέχεLOC, της πεΡLπλιΧνηa1Jς των φocντocσμιΧτων 
των νεκρών oπoυ8�πoτε, KOCL ει8LΚιΧ σε χώρους κocθocγLocσμέvοuς, 
(LOVOClLXOUC; � σκοτεLνοUς. KOCL ocπό εκεΙ μποροόμε voc κocτocνο�σοuμε 
τους LσxUPLaILOUC; YLOC εξΟΡΚLσμό KOCL επΙκληση φocντocσμιχτων � νε
κρών, κocθώς XOCL την 8L8ocσxocAtoc της ΣUγγνώμης, 8ηλ. της πρόσ
KOCLpYJC; � (L6VLILYJC; ocπocλλoc�ς ocπό το πuρ του κocθocρτηρΙοu, σΤLς 
φλόγες του οποΙου OL ocσώμocτες ocuτές uποστιΧσεLς, όπως λέγετOCL, 
εξocγνΙζονΤOCL XOCL γΙνονΤOCL ιίξLες vOC SLaiAOOUV στους οuρocνοUι:;.ΕπεL-
8� OL ιΧvθρωΠΟL, ΠΡLν ιχπό την επoχ� του Σωτ�ριx μιχι; XΙXL υπό την 
επφρo� τηι; 8ΙXLILOVOAOytΙXt; των Eλλ�νων, πρέσβΕUΙXν yeVLKιX όΤL 
OL ψυχές των ocνθρώπων �σιxν uποστιχσεLς ξεχωΡLστέι; ιχπό τιχ σώ
μιχτιΧ τουι; KOCL έτσL, ότιχν το σώμoc πέθOCLνε, η Ψυχ� κιχθε ιχνθρώπου, 
θεoσεβ�ι; � ocμocρτωλ�, έπρεπε ocπ6 τη φόση της VOC uπιiρχεL κιiπoυ, 
χωρΙι; ocuτό voc θεωρε(ΤOCL κιΧΠΟLΟ uπερφuσLκό 8ώρο των θεών, YL' 
ocuτό OL 8L8ιXσxocAOL της Εκκλ'Υ)σ(ocι; 8Ιστocζocν YLOC πολόν ΚOCφό 'JOC 
ocποφocνθοuν ΠΟLΟΙ; �τιxν ο χώρος, όπου OL νεκροΙ eOC tπρεπε νOC 8LOC
μεΙνουν μέxPLt; ότου, κocτιΧ την ocvιXa't'OCα1J, θoc έσμLγocν XOCL πιΧλL με 
TOC σώμιχ't'ιχ τουι;. ApxtxιX υπέθετσι.ν όΤL 8Lέμεvιχν κιi't'ω ιχπό ,"ουι; βω
μοός. Αργότεριχ όμως η ΕκκλησΙιχ '"ης Ρώμης το θεώΡ1Jσε πεΡLσ
σότερο εΠLκερ8ές νιχ κιχτιχσκεuιΧσεL YL' ΙXU't'OUC; τον χώρο του κιχ
θιχρτηρΙου, ο οποΙος 't'ιx τελεuτιχΙoc χρόνLΙΧ κιχτε8ιχφΙστηκε ιχπό κιί
ΠΟLει; ιίλλει; ΕκκλησΙες. 

Ας 80όμε, τώριχ, ΠΟLΙΧ κεΙμενιχ τηι; Γριxφ�ι; φιχΙνετΙΧL πεΡLσ
σότερο νιχ εΠLβεβΙΧLώνοuν 'rLt; -rpELC; ιxu't'ic; yeVLxic; πλιΧνες, που έχω 
θΙξεL ε8ώ. Όσον ιχφοριί εκεΙνιχ, στιχ οποΙoc πιxριxπέμπε� ο XOCp8LVιX
ALO� Bellarmin YLOC voc ιχπο8εΙξεL όΤL το βocσ(λεLΟ του Θεοό uπιίρχεL 
KΙXL κuβερνιiτOtL ιχπό τον ΠιΧπoc (XOCL κocλότερoc ocπό 6aoc επLκocλε(ΤOCL 
εκε(νo� 8εν βρΙσκονΤOCL), έχω �8Ύ) ocπocντησεL; KOCL κocτέστησoc aocιpic; 
όΤL η βιχσLλεΙoc του Θεοό, που L8puOYJxe: ocπό τον Mωυ�, έληξε με 
την εκλo� του ΣrxοUλ. Από τότε ποτέ LepiOCt; 8εν xrxOrxtpeae βocσL
Aioc με 8LK� του εξοuσΙoc. Αυτό το οπο(ο έxocve: ο rxPXLepiOCt; στη Γο-
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θολΙoc 3εν t.γLve με βιίση 3LXιX του 3LΚOCLώμocτoc, ocλλιί με το 3LκocΙω
μoc του veocpOU βocσLλέoc lωιίς, του ULOU της. Όμως ο Σολομών έ3Lω
ξε L3tιp 3LΚOCLώμOCΤL τον OCPXLepsOC ΑβLιίθocρ XOCL τοποθέτησε &.λλον 
στη θέση του . Απ6 όλoc TOC χωρΙoc, όσoc eCVOCt 8uvocT6 voc πocρocτεθοuν 
YLOC voc ocπο8εΙξοuν όΤL η βocσLλείoc του Θεοό 8LOC του XPLaTOU υπιίρ
XEL �8η στον κ6σμο τοότο, το nLO 8όσκολο ν' ocπocντηθεΙ 8εν προσ&.
YEτOCL ocπ6 τον Bellarmin οότε ocπό x&.nOLOV ιίλλον της Εκκλησίocς 
της Ρώμης, ocλλ&. ocπ6 τον Beza, ο οποΙος την θέλεL ν' ocρχίζεL με 
την OCvιXaTOCσY) του ΧΡLστοU. Δε γνωρίζω, όμως, ειίν STaL προτΙθετOCL 
voc OCVOCYOpeUaeL το ΠρεσβuτέΡLΟ σε ocνώτocτη εκκλησLocστLΚ� εξου
σΙoc της nOALTLX�C; ΚΟLνότηΤOCς της Γενεόης (ΚOCL κocτιί ΣUvsneLOC κ&.
θε ΠρεσβuτέΡLΟ κιίθε nOALTLX�C; ΚΟLν6τητocς) � σε ηγεμ6νoc XOCL ιίλ
λης μoρφ�ς ΠΟλtτtκό κυρΙocρχο. ΔLόΤL το ΠρεσβUΤSΡLΟ SXEL 3LEΚat
x�aet το δLκocΙωμoc νoc ocφορΙζεL τους βocσLλεΙς XOCL νoc ytveL ο ocνώτoc
τος ρuθμtστ�ς στoc θρησκεUηκ&. θέμocτoc σε μέρη με τοότη τη μoρφ� 
εκκλησLocσΤtκ�ς κυβέρνησης, όπως Ο ΠιίΠOCζ 8Lex3Lxet το taLO at
κocΙωμoc σε OtXOUtLeVLX� κλΙμocκoc. 

Το χωρίο etVOCL το εξ�ς (Κατά Μάρκον, Θ', 1 ) :  «�μην ιJ.γω 
{ψ.�ν OTL s�at 'rLvec; των ώ8ε έστηκότων, οtΤLνες οu μη γεόσωνΤOCL 
θιχν&.τοu, εως &ν �3ωσt την βlχσLλε(lχν -rou Θεοu έληλυθυΤocν έν δυν&.
μεt». Αν τιχ AόYLIX ocuTιX ληφθοόν κocτ&. λέξη , βεβOCLώνοuν ότt � μεΡL
κοΙ ocπό όσους �σocν 8ίπλoc στον ΧΡLστό 'r1) aTLYIL� εκείν1) είνOCL ocx6-

ζ " , β λε' Θ '  L ' , μ1) ωντocνοt 1) oτt 1) OCaL tOC του • εου nptonet voc UnOCPXEL τωρoc, 
στον πocρόντoc κόσμο. 'EnetToc έχουμε XOCL sVOC ιίλλο, nLO 8όσκολο 
χωρΙο. Ότocν Ot ocπόσΤΟλΟL, μετιί Τ1)ν ocvιXaTOCG1) του Σωτ�ρoc {LOCC; 
XOCt ocμέσως npLV ocπό Τ1)ν ocν&.λ1)Ψ� του, τον ρώτησocν (Πράξεις των 
Αποστ6λων, Α', 6) : «Kupte, ε� έν τίj> χρ6νιρ τοότιρ cXποκocθLστ&.-

, β λ '  - ' Ι ' λ ι , , vetc; την OCat ELOCV τιρ σΡOC1) j», exetVOt; τους ocπocντησε: «ουχ 
δμων έση γνωνOCL χρόνους � κocφουι; οδι; ό πocτηρ �θετo έν ήj [δί� 
έξoυσΙ�, ίΧλλα: .-λ�Ψεσθε 8όνocμLν έπελθόντος -rou 'ΑγΙου Πνεuμocτoc; 
έφ' uμocς, κocι �σεσθέ μοt μ&:ρτυρες �ν τε Ίεροuσocλημ xoct έν π&.crn 
τη ΊoυδocΙ� xoct Σocμocρείqι κocι �ως έσχ&.του της γηι;)}. Αυτ&. σημocί
vouv: η βocσtλείoc μοΙ) δεν �ρθε ocκόμη, οότε μπορείτε νoc γνωρίζετε 
sx των προτέρων π6τε θoc έλθεt, ocφοu eoc έλθεt όπως ο κλέφτης τη 
vuXToc. Θιχ σocι; στείλω 6μωι; το 'AYLO Πνεόμιχ XOCL ocυτ6 θoc aocc; Μ-
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σε� τη 8όvσψ.Υ) vιχ γΙvε:τε σ' όλοv 1'0'1 κόσμο με το κ�ρυγμ&. σιχς μ&.ρ
τυρες της ιxvιχστιx�ς μου, τωv έργωv μου κιx� της 8�8ιxσκιxλίιxς μου, 
ώστε vιχ π�στέΨoυv σε μ.έVΙΧ ΚΙX� vιχ προσ80κουv τηv ιx�ώv�ιx ζω� κιχτ&. 
τηv επιχv08ό μου . Πώς ΣUμβ�βιχζετΙX� ιχυτό με τηv έλευσΥ) ΤΥΙς βιxσ�
λεΙιχς του Xρ�στoυ 'ή8Υ) κιχτιχ τηv ιχvιχσΤΙΧσΥ) ; Ή εκεΙvο που γρ&.φε� 
ο Αγ. ΠΙΧόλος (Προς Θεσσαλονικεlς Α', Α', 9-10) : «πως έπεστρέ
ψιχτε προς 1'0'1 Θεοv ιΧπο τωv εε8ώλωv 80υλευε�'! eec;> ζωvτ� κιχΙ 
&λYJθ�vC;>, κιχΙ ιXvιxμέvε�'! 1'0'1 υίοv ιχίιτοσ έκ τωv οίιριχvωv» ; Ε8ώ «ιΧ
vιxμέvε�'! 1'0'1 υίοv έκ τωv οίιριχvωv» σY)μιxΙvε� ότ� περΙμεvιχv vιχ γυρΙ
σε� κιx� vιχ βιxσ�λευσε�, πριχγμιχ περ�ττό, ειχv YJ βιxσ�λεΙιx του 'ήτιχv 
, �  ' Ε ' 'λ β λ '  Θ ' , , YJOYJ πιχρουσιχ. ιχv πιχ � Ύj ιχσι ε�ιx του " εου ιxρχ�σε με ΤΥΙ" ιxvιx-
στιχσΥ) (όπως το θέλε� ο Beza με βιχσΥ) το Κατά Μάρκον, Θ', 1),  
γ�ιx ποιο λόγο τότε o� Xρ�στ�ιxvoΙ ιχπό Τ1jV επoχ� ΤΥΙς ιχvιχστιχσΥΙς vιχ 
λέγουv πιχvτοτε στ�ς προσευχές τους «έλθέτω � βιχσιλεΙιχ σου» ; ΕΙ
vΙX� λοιπόv φιχvερό ότ� 8εv πρέπε� vιχ ερμΥΙvευθοό'! με 1'0'1 τρόπο ιχυτό 
τιχ λόγ�ιx του Αγ. Μιχρκου. Mερ�κoΙ ιχπό όσους στέκovτιx� ε8ώ (εΙπε 
ο Σωτηριχς μιχς) 8εv θιχ 80κ�μιχσoυv το θ&.vιχτο, έως ότου 80υv ΤΥ) 
βιxσ�λεΙιx του Θεοό vιχ έ:ρχετιx� σε όλ1j της 1'1)'1 8όvιxμYI� Αλλιχ ΙΧV YJ 
βιχσιλεΙιχ ιχυτη ερχότιχv κιχτιχ ΤΥΙ" ιχvιχσΤΙΧσΥ) του Χριστου, γιιχτΙ εΙπε 
(ιμ.cpικοΙ» κιx� 6χ� ((όλοι» , ιχφοό όλo� εκεΙvo� ζουσιχv ότιχv ο Xp�στ6ς 
ιχvιιστηθΥΙκε ; 

Όμως όσοι ιχπιχιτοό'! μ�ιx ιxκρ�β'ή ερμΥΙνεΙιχ του κε�μέvoυ ιχυτοό 
ΙΧ'ς epμo1jveucrouv πρώτιχ πιxρ6μo�oυς λόγους του Σωτηριχ μιχς προς 
τον ΑΥ. Πέτρο σχεηκιχ με 1'0'1 Αγ. ΙωιχvνΥ) (Κατά Ιωάν1lην, ΚΑ', 
22) : ((έocv ιχίιτον θέλω μέvε�'! εως ερχωμιx�, τΙ προς σέ ;», πιΧvω 
στους οποΙους στηρΙχθΥΙκε YJ φ'ήμΥ) ότ� 8εv θιχ πέθιx�vε. Ωστόσο YJ 
ιxλ�θε�ιx της φ'ήμ1jς ιχυτης οότε επ�κυρώθYIκε ως βιXσ�μY) οότε ιxvιx
σκεuιχστYIκε ως ιxβιχσ�μY) με γνώμοvιχ τους λόγους ιχυτούς ιχπλώς YJ 
ρ�σ'Y) έμ.ε�vε ιχvεξ1ιYYJτη. Η Ι8ιιχ 8υσκολίΙΧ υπιχρχει κιx� στο χωρίο 
του Αγ. M�ρκoυ. Kιx� ειχv εΙvιx� θεμ�τ6 vιχ κιΧvουμε υπoθέσε�ς γιιχ 
το v6ΥΙμιχ τους με βιχσ'� τιχ ιχμέσως επόμ.εvιx χωρΙιχ, τόσο ε8ώ όσο 
κιχι στοv Eυιxyyελ�στη Λουκιχ, όπου επιxvιxλιxμβιχνετιx� τo ί8�0 πριχ
γμόt, 8εν ε(νιχι ιχπΙθιχvο vιχ πουμε ότι έχουv vιχ κιχμουv με ΤΥ) μετιχ
μ6ρφωσ'Υ), YJ οποίιχ περ�γρ&.φετιx� στιχ ε8ιχφ�ιx που ιχκολουθ"ουv : ((κιχι 
μεθ' �μ.έριxς tξ πιxριxλιxμβιχvε� ό 'Ιφοσι; 1'0'1 Πέτροv κιχΙ 1'0'1 'ιιχκω-
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β \ \ 'Ι ' ( ' 'λ λλ ' " θ L ον XIXL τον ωlχνν'1)ν» οχι ο οuς, ΙΧ ΙΧ μoepLXOUI; ιχπο ΤOUt; (LIX '1)Τliiζ 
τou) «xlXl ιΧνlχφέρει IXUΤOUt; είς l)poc; δψ'1)λΟν xlXτ' ί8Ιιχν μόνοuζ' xlXl 
μετεμορφώθ'1) �μπρoσθεν ιχuτωv, xlXl τα; tμoιXΤLIX ixuτou έγένετο 
στΙλβοντlχ, λεuκα; λΙIχΙι ώς χιών, οΤς YVlXqIEUt; έπΙ της γ�ς OU 8ΟΥΙΧΤΙΧΙ 
οδτω λεuκOCvlχι. KlXl &φθ'1) IXUΤO�t; 'ΗλΙlχς σuν Μωuσε�, κlχl �σlXν 
ΣUλλlXλOυντες τίj) Ί'1)σου κλπ.» Κιχι lχντΙκρuσlχν τον Χριστό τόσο 
έν80ξο κlχι μεΥlχλοπρεπή όπως θιχ εΙΥIΧΙ ότιχν θιχ έρθει, ώστε �σlXν 
�κθlXμβoι. Έτσι, '1) uπόσχεσ'1) τou Σωτ�ρlX μιχς εκπλ'1)ρώθ'1)κε μέσω 
τou οριχμιχτος. Διότι όριχμιχ �τlXν, όπως πιθιχνόν μπορεΙ 'JIX σuvlχχθεΙ 
ιχπό τον ΕulχγΥελισ't'� AouxιX, ο οποΙος εξιστορεΙ την L8LIX ιστορΙIΧ 
(Θ', 28) XIXL IΧΥlχφέρει ότι ο Πέτρος κlχι οι σόντροφοΙ τou �σlXν ιιβε
βlΧΡ'1)μένοι δπν<ρ». Με '1''1) μεΥlΧλότερ'1) όμως βεβιχιότητιχ σuνιχγετιχι 
ιχπό τον ΕulχγΥελιστ� ΜlχτθlχΙο (ΙΖ', 9), ποu lχφ'1)ΥεΙτlχι Τ'1)ν L8LIXIι 
ιστορΙIχ κιχι Iχvlχφέρει ότι ο Σωτ�ριχς μιχς τouc; 8έσμεuσε λέγοντlχς: 
«μ'1)8ενΙ εΊΠ'1)τε το 5ρlχμlχ, έως OU ό ULOt; του ιΧνθρώποu έκ νεκρων 
ιΧνlχστη» .  Αλλιχ όπως κlχι IΧΙι έχει το πριχγμιχ, 8εν eLVIXL 8uνιχτό νιχ 
ΧΡ'1)σιμΕUσδ� το χωρΙο IΧUτό ως επιχεΙΡ'1)μlχ γιιχ 'JIX lχπ08ειχθεΙ ότι 
'I'J βlχσιλεΙIχ 1'οu Θεοu lχρχΙζει πριν ιχπό την '1)μέρoc Τ'1)Ι; ΚρΙσεως. 

ιπιχρχοuν κlχι κιΧποιlχ ιΧλλlχ xeLμoevlX (πέρlχ ιχπό όσιχ πιχρocθέτει 
Ο Bella.rmin), Τ(ι οπο(ιχ τlX επικ(ιλοόντιχι ΥΙ(ι vlx (ιποδεΙξΟlJν Τ'1)ν 
π(ιπικ� εξοuσΙIχ επΙ των '1)γεμόνων, όπωι; ότι τιχ 800 ξΙφ'1) , ποu Ο 
Χριστός XIXL οι ιχπόστολοι εΙχιχν ιχνιχμεσιχ τοuς, �σlXν Τ6 Π1ιtuμιχτικό 
κlχι το κοσμικό ξΙφος κι ο Αγ. Πέτρος τlx έ8ωσε τιXxlX στον πιχπιχ 
εκ μέροuς τou Χριστοό, � ότι ιχπό τlx 800 φωτεινιΧ σώμιχτιχ το με
ylXMΤEPO σuμβολΙζει τον πιχπιχ XIXL το μικρότερο τον βlχσιλέlΧ· (ιλ
λιχ με τον Ι8ιο τρόπο θιχ μποροόσε κlχνεΙς νιχ σuμπεριχvει, ιχπό το 
πρώτο κιόλιχς ε8ιχφιο της ΒΙβλοu, ότι με τον οuριχvό uποvοεΙτlχι ο 
πιχπιχς κιχι με τη 1'1) ο βlχσιλέlχς. Αuτό όμως 8εν eLVIXL επιχεφ'1)μlχ
τολογΙIχ με βιχσ'1) Τ'1)ν rplXqI�, (ιλλιΧ κ(ικόβοuλ'1) πεΡΙόβριCΠj των '1)γ&
μόνων, ποu έγινε Τ'1)ς μόδιχς (ιcpότοu οι πιχπες ιχισθιχνοντιχν τόσο 
βέβlΧLΟL ΥΙ(ι το μεΥocλε(ο τοuς, ώστε ΥΙΧ περιφρονοόν όλοuς 1'OUt; 
Xρισ't'ιιxνoός βιχσιλε(ς κlχι πιχτώντιχι; στον (ιuχέν(ι των ιχuτοκριχτό
ρων 'JIX χλεuιχζοuν κ(ιι ιχuτοuι; κlΧι την ΓρlXφ�, όπως λέει <> 910ς 
ΨCCΛμός :  «έπΙ ocσπ(διχ κιχι βlχσLλ(σκον έπιβ�ση κlχl κlχτlχπlχτησεΙζ 
λέοντot xotl δριΧκοντlχ». 
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Όσο γιιχ το 8ικιχ(ωμιχ του κΙΧθιχγιιχσμοό, μολονότι εξιxρτ�τιxι 
ως επ( το πλεΙστον ιχπ6 Τ'Υ) σόνεσ'Υ) κιχι Τ'Υ)ν κρΙσ'Υ) των ιθυνόντων 
τη.; Εκκλ'Υ)σ(ιχς κιχι όχι ιχπό τι.; Γριχφέ.;, ωστόσο οι ιθόνοντει; ιχυτοΙ 
εΙνιχι υποχρεωμένοι νιχ ΙΧκολουθοόν την κιχτεόθυνσ'Υ), που ιχπιχιτεΙ 
'Υ) υφ� τηι.; Ι8ιιχι; της πρ�ξ'Y)ζ, ώστε οι τελετουργΙει.;, τιχ λόγιιχ κιχι οι 
χεφονομ(ει.; νιχ εΙνιχι κιχι ΕUπρεπεΙι.; κιχι δ'Υ)λωτικέι.; � τoυλ�χιστoν 
σόμφωνει.; με την πρ�ξ'Y) . Ότιχν ο Mωυ�ι.; κΙΧθιχγΙιχσε το σκ�νωμιx, 
το βωμό κιχι τιχ σκεό'Υ) (Έξοδος, Μ'),  τιχ έχρισε με έλΙΧιο, το οποΙο 
ο Θεόι.; εΙχε δώσει εντoλ� νιχ ετοιμιχσθεΙ γιιχ τον σκοπό otυτό, κιχι 
έτσι κιχτέστ'Υ)σιχν ιερOC. Δεν έγινε κιχνένιχι.; εξορκισμόι.;, γιιχ νιχ φόγουν 
τιχ φιxντ�σμιxτιx. Ο Ιδιοι.; ιχυτ6ι.; Mωυ�.;, ο πολιτικόι.; κυρΙιχρχοι.; του 
Iσριx�λ, ότιχν χεφοτόν'Υ)σε τον Αιχρών, τον ιχρχιερέΙΧ, κιχι τουι.; υιοόι.; 
του, τουι.; έπλυνε με όδωρ όχι εξορκισμένο, τουι.; φόρεσε τιχ ενδόμιχ
τ� τουι.; κιχι τουι.; έχρισε με έλιχιο' κιχι έτσι κιxθιxγι�στ'Y)κιxν γιιχ νιχ 
μπουν στην υΠ'Υ)ρεσΙιχ του ΚυρΙου ιχσκώντιχι.; το λειτοόργ'Υ)μιχ του 
ιερέΙΧ. Αυτό.; �τιxν ένιχι.; ιχπλ6ι; κιχι εuπρε�ι.; κΙΧθιχρμ6.; κιχι στολι
σμό.;, πριν τουι.; ΠΙXPoυ(η�σει στον Θεό γιιχ νιχ γΙνουν θερ�πoντέι.; 
του Ι Ότιχν ο βιxσιλSιxι.; Σολομών, ο πολιτικόι.; κυρΙιχρχοι.; του Ισ
ρlX�λ, κιxθΙXΎΙιxσε τo νιχό που εΙχε oικoδoμ�σει (Βασιλειών Γ'; Η'),  
στιίθ'Υ)iW μπροστιί σε όλ'Υ) Τ'Υ) συν�θρoισ'Y) του Iσριx�λ, . χΙΧΙ «<ροό 
τουι.; ευλόγ'Υ)σε, ΕUχιxρΙστησε τον Θε6 που ενεπνευσε τον πιχτέριχ του 
νιχ τον oικoδoμ�σει κιχι επιδιxΨΙλεuσε στον Ε8ιον την Χ�Ρ'Y) του YL(f. 
νιχ τον ιχποπεριχτώσει.· Έπειτιχ πρoσευχ�θ'Y)κε στον Θεό, πρώτιχ γιot 
νιχ 8εχθεΙ τον οΙκον ιχυτό, κι ιχι; μ'Υ)ν �τιxν κιxτ�λλ'Y)λoι.; γιιχ το �πει
ρο μεΥιχλεΙο του, κιχι νιχ εισιχκοόει τιι.; προσευχέι.; των δοόλων του, 
οι οποΙοι θιχ προσεόχοντιχν μέσιχ σ' ιχυτόν �, ε�ν βρΙσκοντιχν μιχ
κρι�, κοιτώντιχι.; προι.; ιχυτόν. Τελικώι.; προσέφερε θυσΙιχ εuχιxρι
στιών κιχι ο οΙκοι.; εγκιxινι�σθ'Y)κε. Δεν υ�ρξε κιχμΕιχ πoμ�' ο βΙΧ
σιλέΙΧ,; όρθιος ΚotΙ γιxλ�νr.oι.; στην πρώτη θέσ'Υ)' οότε εξορκισμένο 
υ8ωρ, οότε asperges me, oότε �ες �στoχει.; χρ�σειι.; λέξεων ΧΡ'Υ)
σιμοποιοόμενων σε �ει; περιστ�σεις, ιxλλ� μιιχ ευπρε�ι.; Κot� 1.0'
γικ� ομιλ((f., 1) πιo τotφιιχστ� ότιχν κ�πoιoι.; προσφέρει ωι.; δώρο 
στον Θεό τον ν�όκτιστo οΙκο του. 

Δεν διιχβ�ζoυμε. πoυθεν� ότι ο Αγ. Iω�νν'Y)ι.; εξόρκισε τιχ ύδιχΤ(f. 
του Ioρ8�ν1), οότε ότι ο ΦΙλιπποι.; εξόρκισε Τot όδιχτιχ του ποτιχμοό 
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όπου βιXπτ�σε τον ΕUνOόΧO, οότε ότ� κιXπo�oς ιερέοις την επoχ� των 
οιποστόλων �ρε το πτόσμοι του κoι� το έβotλε στη μότη του βοι
πτ�ζoμ.ένoυ με τους λόγους ϊη odorem suavitatis, 8ηλ. ε�ς εuω-
8Εοιν γλυκε(οιν τΙ;> ΚυρΕιρ. Συνεπώς οότε η �ερoτελεστEoι του πτό
σμΟΙΤΟζ, bvtoιt; τόσο οικOCθοιρτη , οότε οιυτη η χρ�ση της Γρoιφ�ς, 
όντοις τόσο επ�πόλoι�oι, μπορούν νοι 8�κoιιωθoύν με βOCση την οιυθεν
τΕοι κOCποιου οινθρώπου. 

ιπOCρχουν 8�ocφoρoι χωρίοι, που εκ πρώτης όψεως φoιίνoντoι� 
νοι υπηρετούν εποιρκώς τον σκοπό όποιου θέλει ν' οιπ08είξει 6τι η 
Ψυχ� χωρ�σμένη οιπό το σώμοι ζει οιιώνιοι - κι όχι μόνο οι ψυχές 
των εκλεκτών (8εχόμενει; χOCΡΥ) ι8ιοιίτεΡΥ) κοιι ξοινοικερ8ίζοντοις την 
οιιώνιοι ζω�, που ο Α8ιΧμ οιπώλεσε με το οιμιΧρτημιΧ του κοιι ο Σω
τηροις μοις με την οιυτοθυσίοι του ξοινOC8ωσε στους πιστοός), οιλλOC 
κοιι οι ψυχές των ποιροιστροιτημένων' κι ότι YJ οιθοινοισίοι ΤYJt; Ψυχ�ς 
ε(νοιι φυσικ� συνέπειοι της υφ�ς του οινθρώπινου γένους κοιι ε8ώ 8εν 
συντρέχει κοιμιOC ιΧλλΥ) XOCP'YJ του Θεοό εκτός exεEVYJt; που 'Ποιρέχετοιι 
οικουμενικιΧ σ' όλο το οινθρώπινο γένος. Ότοιν όμως συγκρίνω τοι 
χωρίοι οιυτOC με όσοι ποιρέθεσοι ΠΡΟYJγουμ.ένως (κεφ. 38) οιπό το ΙΔ' 
κεφ. του Ιώβ, μ,ου φοιίνετοιι ότι επι8έχοντοιι περισσότερο 8ιοιφορε-

, , ' λό Ι ' β Κ " τικες epμoYJvetec; ποιροι τοι γιοι του ω .  οιι πρωτοι εχουμ,ε τους 
λόγους του Σολομ,ώντος (Εκκλησtαστής, ΙΒ" 7) :  « . . .  κοιι Ιπιστρέ
Ψη ό χους Ιπι την ΥΥίν, ώς �ν, κοιι το πνευμ,οι ΙπιστρέΨη προς τον 
Θεόν, δς �8ωκεν οιίιτό». Το χωρίο τοότο μπορεΕ νοι στηρΕξει οιρκε
't'OC κοιλιΧ ΤYJν epμoYJveEoι (εOCν 8εν υπιΧρχει ιΧλλο κεΕμ,ενο, που νοι �ρχε
τοιι σε ιΧμεση οιντΕθεση μ,οιζΕ του), ότι μόνοι; ο Θεός γνωρΕζει, κι 
όχ� ο ιΧνθρωπος, τι οιπογίνετιχι το πνεόμοι ενός οινθρώπου, ότοιν οιυ
"ός εκπνέε�. KIX� ο Σολομών πιΧλι, στο ί8ιο βιβλΕο (Γ', 20-21), 
οιποφοιΕνετοιι το ί8ιο, μ,ε την έννοιοι που το λέω κι εγώ. Τοι λόγιοι 
του εΙνoι�: «τιi πιΧντοι» (ιΧνθρωποι χοιι κτηνYJ) « εες τόπον Ινοι' τιΧ 
πOCντοι Ιγένετο ιΧπο του χοός, κοιι τιi πιΧντοι ΙπιστΡέΨει εΙς τον χουν. 
Κοιι τΕς οΤ8ε το πνευμ,οι υ[&ν του OCνθρώπου, εε &νοιβlΧΕνει οιίιτο &νω, 

\ 1 - - ,  , β , ' l .l ' -Δ  -κoι� Τυ πνΕUμlX του κτηνους, ει κlχτοι οιινει οιυΤυ Κιι.τω εις "1'.1 γην ;». 
ΔYJλIχ8� 8εν γνωρίζει κοινεΕς, πlχριΧ μόνον ο Θεός. 'Αλλωστε γιοι 
πριΧγμ,lχτοι 'Που 8εν κοιτοιλοιβοιίνουμε συνYJθίζουμ,ε \ι1χ λέμε: « ο  Θεός 
ξέρει». Το χωρΕο της Γειιέσεως (Ε', 24) : «κιχι εUYJΡέστYJσεν Ένωχ 
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τφ Θεφ κιχL οίιχ εδρίσκετο, Oτ� μετέθ1Jκεν ιχίιτον ό Θεός», το οποίο 
ΙXνΙXπτUσσετΙX� στην Προς Εβραlοvς (ΙΑ', 5) : « Πίστε� Ενωχ μ.ε
τετέθ1J τοί) μ.η [�εΤν θιiνιxτoν, κιχL οίιχ εδρίσκετο, ��ότ� μετίθ1Jκεν 
ιxύ-rOν ό Θεός προ γιχρ τ�ς μ.ετΙΧθέσεως ιχίιτοί) μεμ.ΙΧΡτόΡ1JΤΙΧ� cU1J
pεστηκένιx� τφ Θεφ», μ.�λιi τόσο Ύ�ΙX την ιχθιχνιχσίιχ του σώμ.ιχ't'ος όσο 
κιx� της Ψυχ�ς κιχι oιπo�εικνόει όη οιυτη 1J «μ.ετιiθεση» επ�φυλoισ
σότιχν μ.όνον σε όσους εuχιxpιστoόν τον Θεό κοιι �εν σuν1Jθιζότοιν 
γιιχ τους κιχκοός, 81Jλ. εξιχρη6τιχν ιχπό την xιip1J, όχι οιπό τη φόση. 
Αντίθετιχ, τώριχ, 8εν ξέρουμ.ε ποιοι εΡμ.1Jνε;ίοι νοι 8ώσουμ.ε στιχ λόγιοι 
του Σολομ.ώντος, οιν 8εν τιχ πιfpoυμ.ε κoιτιf γpιfμ.μ.oι (Εκκλησιαστής, 
ΓΙ, 19) : «κιχί γε ιχίιτοΤς σuvιfVΤ1JILoι υίών τοί) ιΧνθρώπου κοιL συνιfν
τημ.οι τοί) κτήνους, συνιfντημ.ιx �ν ΙΧίιτοΤς ώς ό θιfνoιτoς το ότου , 
οδτως κοιL ό θιfνιxτoς τοότου, κιχ/. πνεuμ.οι εν τοΤς πOCσι· κιχL 1'1. �πε
pίσσεuσεν ό ocνθρωπος πιχριχ το κτ�νoς; οίι8έν, gΤL πιfντιx μ.ιχτοιιό
της». Με βιfση την κοιτιΧ ΎΡιΧμ.μ.οι SPIL1JvetΙX του χωρίου 8eν υπιiρχε� 
φυσ�κή οιθοινιχσίοι της Ψυχής, οότε κιχι κιXπo�oι ιχποστροφ-ή γιιχ την 
ιχιώνιο ζω-ή, την οποίοι οι εκλεκτοί θιχ lχπολlχΙΙσουν θe;ίqt χιXρ�τι. 
Επίσης 8ιlXβιfζoυμ.ε: (ΔΙ, 3) : «κιχΙ. &γΙΧθος όπερ τους 8uo τοότους, 
gaTLC;; οι)πω έγέvετo», 8Yjλ1χ8-ή σε σόγκριση μ.ε όσους ζουν � έχουν 
ζήσει. Αν Yj Ψυχ� όλων, όσοι έχουν ζ-ήσει, -ήτιχν οιθιΧνlχτη, Yj κουβέντlχ 

Ι θ '  λ '  " έ ι θ '  Ψ '  ιχυτη ιχ 1JΤIXV σκ 1Jp1J, ιχφου τοτε το νιχ χει κιχνεις ΙΧ IXVIXΤ1J Ul1J 
θιχ -ήτιχν χεφότερο ιχπό το νιχ IL1JV έχει κιχθόλου Ψυχ-ή. ΚΙΧΙ lΧλλοΙΙ 
λέει (Θ', 5) : «5τι οί ζώντες γνώσοντιχι ΟΤΙ ιΧποθlχνοuvτlχι, κοιL οΙ 
νεκροL οίικ εΙσΙ γινώσκοντες οίι8έν», 81Jλo κιxτιf τρόπο φυσικό κlχι 
πριν ιχπό την ΙXνιiστlXση του σώμ.ιχτος. 

Ένιχ ιΧλλο χωρίο, που φlΧίνετlχι νοι aUVYjyopet υπέρ ΤYjt; φυσ�
κ-ής lΧθlχνοισίlχς της ψυχ-ής, είνοιι εκείνο, όπου ο Σωτηριχς μ.ιχς λέει 
ότι Ο ΑβρlχιΧμ., ο ΙσlχιΧκ κlX� ο Ιιχκώβ ζουν . Αυτό όμ.ως lχνοιφέρετοιι 
στην υπόσχεση του ΘεοΙΙ κlχι στη βεβlχιότητιΧ τους ότι θοι ιχνιχστη
θοόν κιχι όχι σε μ.�1X ενεργό ζω-ή κlχτιΧ Τ1J" εποχή e;κείτη· με την ί8ιοι 
έννοιιχ είπε ο Θεός στον A8ιfμ. ότι θιχ πέθlχινε χωρίς ιfλλo την 1Jμ.έΡIΧ 
που θιχ έτρωγε ιχπό τον lχπlχγορευμ.ένο κιχρπό. Από ΤYj στιγμ.ή εκεΙ
V1J ήτιχν ιfνθpωπoς κlχτlΧ8ικιχσμ.ένος σε θιiνιxτo· όμ.ως 1J ποιν-ή θιχ 
κτελοόντιχν μ.ετιi χίλ�1X περίπου χρόνιιχ. Έτσι, 6τιχν μ.ιλοόσε ο Xp�
στός, ο AβplXιiμ., ο Iσιxιiκ κιχι ο Ιιχκώβ ήσιχν ζωντιχνοί μ.ε υπόσχεση, 
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6χ� όμως πριxγμιxτικrχ ζωντιχνοε, πρ�ν ιχπό την Υ/μέριχ της ιxνrχστιx
σ'V)ς. Η �στoρΙιx τοu πλοuσΙοu XΙXL τοu ΛΙΧζrχροu 8εν έρχετιx� σε ιχντΙ
θεσ'V) με ιχuτrχ, εrχν την θεωρ�σοuμε πιxριxβoλ�, όπως ΚΙΧL εΙνΙΧL. 

ιπιΧρχοuν όμως rχλλιx χωρΙιχ της KΙXLY�C; ΔLιχθ�ΚΥ/ς; όποu κrχ
ΠΟLΙΧ ΙΧθιχνιχσΙιχ φιχΙ νετΙΧt νιχ ιχπο8Ι8ετΙΧL rχμεσιx στοuς ιχμ.ιχρτωλοός. 
'Άλλωστε SCVΙXL φιχνερ6 6τι 6λοt θιχ ιxνιx�θOόν YLΙX νιχ ΚΡLθοUν. Α
νιχcpέρετΙΧL εΠΙσ'V)ς σε πολλιχ χωρΙιχ όΤL θιχ π&.νε στο ΙΧLώνLΟ πuρ, στιχ 
ΙΧLώνLΙΧ βιχσιχνLστηΡLΙΧ, στLς ΙΧLώνLες ΤLμωριες XΙXL όΤL o� τuψεLς της 
σuνεL8�σεως ποτέ 8εν πεθιχΙνοuν. KΙXL όλΙΧ ιχuτrχ πεΡLέχονΤΙΧL �ν 
έκφριχσΥ/ «ΙΧLώνLος θrχνιxτoς», ποu σuν�θως ερμΥ/νεuεΤΙΧL ως ΙΧLώνLΙΧ 
ζω� εν βιχσrχνΟLς. KΙXL όμως, ποuθενιt 8εν μπορώ νιχ βρω όΤL κι%:
ΠΟLος θιχ ζ�σεt βιχσιχνLζόμ.ενος ΙΧLωνΙως. φιχενεΤΙΧL εΠΙσ'V)ς σκλΥ/ρό νιχ 
ποόμε ότι ο Θεός, ποu SLVΙXL ο πιχτηρ τοu ελέοuς, ποu εΠLβιtλλεL την 
θέλy/σ� τοu στον οuριχνό XΙXL στη γΥ/, ποu εξοuσLι%:ζεL ΤLς κιχρ8Lές 
όλων των ιχνθρώπων, ποu xrχVSL τοuς ιχνθρώποuς νιχ πρocττοuν XΙXL 
νιχ θέλοuν, ποu χωρΙς τη 8ωρειt τοu ο rχνθρωπoς 8εν έχεL οότε τocσ'V) 
προς το κιχλ6 οότε μετιtνΟtΙΧ ytΙX το κιχκό - θιχ ΤLμωροuσε ΤLς πιχ
ΡΙΧβocσεLς των ιχνθρώπων με ΤtμωρΙες χωρΙς xpoVLκιt όΡLΙΧ XΙXL με τιχ 
χεφ6τεριχ βιχσιχνtστηΡLΙΧ ποu μπορεΙ νιχ φιχντιχσθεΙ ο OCνθρωπος, xιxt 
ιχκόμΥ/ πεΡLσσότερο. Θιχ πρέπεL, λΟLπόν, νιχ ιχνΙΧλογLσθοuμε ΠΟLΙΧ 
eLVΙXL Υ/ σ'V)μιxσΙιx τοu ΙΧLωνLΟU πuρός XΙXL των ι%:λλων πιχρόμΟLων εκ
φριtσεων ΤΥ/ς Γριχφής. 

Έχω �8y/ κιxτιx8εΙξε� όΤL Υ/ βιχσLλεΙιχ τοu Θεοό 8LΙX τοu Χρtστοu 
ιχρχΙζεt κιxτιt την Υ/μέριχ της ΚρΙσεως 6τ� κιχτι%: την Υ/μέριχ εxstVYJ Ot 
ΠLστοΙ θΙΧ ιχνιχστηθοόν με λιχμπρOC XΙXL πνεuμιxτικι%: σώμιχτιχ XΙXL θιχ 
YLVOUV u�xoot τοu στη βιχσtλεειχ τοu, ποu θιχ sLVΙXt ΙΧtώνLΙΧ' 6τt οότε 
θιχ νuμcpεuονΤΙΧL οότε θιχ uπιχν8ρεuονΤΙΧL, οότε θιχ τρώγοuv Κιx� θιχ 
πΙνοuν, 6πως έκιχνιχν με τιχ cpuσLΚι%: τοuς σώμιχτιχ, ιχλλ«' θιχ ζοuν 
γ�ιx πOCντιχ ως ιtτoμιx χωρες ΤΥ/ν L8Locζοuσιχ ΙΧLων�6τητιχ της 8�ιx30-
χής των γενοώψ όΤL θιχ ιxνιx�θOόν XΙXL OL πιχριχσΤΡΙΧΤΥ/μένΟL γ�ιx 
νιχ τφωΡΥ/θοόν γ�ιx ΤLς ιχμιχρτΙες τοuς XΙXL 6τ� όσΟL ιχπ6 τοuς εκλε
κτοός θιχ ζοuν μέσιχ στιχ �LVΙX σώμιχτOC τοuς την Υ/μέριχ εκεΙνΥ/, θΙΧ 
80uv τιχ σώμιχτOC τοuς νιχ μετιχβιtλλονΤΙΧL ξιχcpνLκrχ σε πνεuμιχτ�κoc κιx� 
ιxθrχνιxτιx. Ότ� όμως τιχ σώμιχτιχ των πιχριχστριχτημένων, ποu ιχποτε
λοόν το βιχσΙλεLΟ τοu Σιxτιxνιt, θιχ εΙνιx� επεσ'V)ς λιxμπρrχ ή πνεuμιxτ�κrχ 
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� ότι θοι ε(νοιι όπως οι ιχγγελοι του Θεοό, χωρΙς νοι τρώγουν, νοι 
πΙνουν κοιι νοι οινοιποιριχγοντοιι, � ότι 1) ζω� τους θοι εΙνοιι οιιώνιοι, 
όπως εΙνοιι 1) ζω� κιχθε πιστοό � όπως θοι �τoιν 1) ζω� 't'ou Α8ιχμ., 
ειχν 8εν εΙχε οιμοιρτησει - 8εν υπιχρχει κοινένοι χωρΙο σΤ1)ν Γρoιφ� 
που νοι το οιπο8εικνόει, εκτός μ.όνον οιπό όσοι χωρΙοι οινοιφέροντοιι σε 
οιιώνιοι βοισοινιστηριοι κοιι μποροόν νοι ερμ1)νευθοόν κοιτ' ιχλλον τρόπο. 

Από οιυτιχ μπορεΙ νοι συμπεριχνει κοινεΙς ότι, όπως οι εκλεκτοΙ 
μ6Τιχ την οινιχσΤΟΙσ1) θοι εποινοιφερθοόν στ1)ν κοιτιχστοισ1) όπου βρισκό
τοιν ο Α8ιΧμ πριν οιμοιρτησει, έτσι οι ποιροιστροιτημένοι θοι βρεθοόν 
στην κοιτιχσΤΟΙσ1) όπου �τoιν ο Α8ιΧμ κοιι οι οιπόγονοΙ του, οιφοό 8ιοι
πριχχθ1)κε το οιμιχρτημοι. Με Τ1) 8ιοιφοριχ ότι ο Θεός υποσχέθ1)κε έ
νοιν λυτρωτ� στον Α8ιΧμ κοιι σε όσους οιπογόνους του θοι π(στευοιν 
σ' οιυτόν κοιι θοι μετοινοοόσοινο όχι όμως σε όσους θοι πέθοιινοιν οι
μοιρτωλοΙ, όπως κιχνουν οι ποιροιστροιτημένοι. 

Αν λιΧβουμε οιυτιχ υπόψ1) μοις, τοι κεΙμενοι που μιλοόν γιοι οιιώ
νιο nup, οιιώνιοι βοισοινιστηριοι � οιιώνιες τόψεις 8εν οινηcpιχσκοuν 
με τη θεωρΙοι ενός 8εuτέρoI) χοιι ποιντοτινοό θοινιχτοu, στην oρθ� κοιι 
cpuatx� έννοιοι της λέξ1)ς θιΧνοιτος. Η πυριχ κοιι τοι βοισοινιστηριοι ΠΟι) 
έχοuν ετοιμοισθεΙ γιοι -rouc; οιμοιρτωλοός σΤ1) Γέεννοι, στο Τοφέετ 
� σε όποιο ιΧλλο μέρος, μπορεΙ νοι συνεχισθοόν γιοι πιχντοι. Κοιι Ισως 
νοι βοισοινΙζοντοιι ιχνθρωποι σ' οιuτιχ· oπωσ8�πoτε όμως όχι όλοι, 
κοιι κοινεΙς οιιωνΙως. Διότι οι οιμοιρτωλοΙ, έχοντοις οιφεθεΙ στην κοι
τιχστοισ1) όποΙ) βρΙσκοντοιν μετιχ το οιμιχρτημοι τοΙ) Α8ιΧμ, μποροόν 
κοιτιχ την οινιχσΤΟΙσ1) νοι ζουν όπως ζοόσοιν, νοι νuμcpεόοντοιι κοιι νοι 
ποιντρεόοντοιι κοιι νοι έxouv χoν8ρoει8� κοιι φθοιρτιχ σώμοιτοι, όπως 
έχει τώροι ολ6κλ1)Ρ1) 1) οινθρωπότητοι. Σuνεπώς, μποροόν νοι οινοιποι
ριχγοντοιι σuνεχώς μετιχ την οινιχστΟΙσ1), όπως έκοινοιν κοιι nP01)You
μένως. Oπωσ8�πoτε, 8εν υπιχρχει χωρΙο της Γρoιφ�ς που νοι λέει 
τοι οιντΙθετοι. Ο Αγ. Ποιόλος οινοιφερόμενος στην οινιχστΟΙσ1) (Προς 
ΚΟΡΙ1ιθ'ου, Α', ΙΕ') εννοεΙ μόνο την οινιχσΤΟΙσ1) γιοι την οιιώνιοι ζω� 
κοιι όχι την οινιχσΤΟΙσ1) γιοι την τιμωρΙοι. Σχετικιχ με την πρώτη λέει 
ότι «σπεΙρετοιι lv φθoρ�, lγεΙρετοιι lv occpθοιρσΙ�' σπεΙρετοιι lv ocτι
μΙqι, lγεΙρετοιι lv 8όξη' σπεΙρετοιι lv oισθενεΙqι, έγεΙρετοιι έν 8uνιχμει '  
σπεΙρετοιι σωμοι ψuχικόν, έγεΙρετοιι σωμοι πνεuμoιτικόν». Δεν μπο
ρεΙ νοι λεχθεΙ κιχτι τέτοιο γιοι τοι σώμοιτοι όσων οινοιστοιΙνοντοιι γιοι 
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νσι τψ.ωρ'ηθοόν. Γ�' σιυτό κσι� ο Σωτηρσιι; μσις, ότσιν σινσιφέρετσιt στ'η 
φόσ'η του σινθρώπου μετιχ την α.νιχστσισ'η, εννοεΙ Τ'ην α.νιχστα.σ'η γ�α. 
ζωη σι�ών�σι κσι� όχ� γ�σι τ�μωρΙα.. Το κεΙμενο SLνιxt α.πό το Κατά 
Λουκάν (Κ', 34-36)1 ένσι γόν�μo κε(μενο : ((01 u10t του σιιωνοι; τοό
του γα.μουσt xιxt έκγσιμΙζοντα.t· ΟΙ 8ε κσιτσιξ�ωθέντει; του α.Εωνοι; 
έκεΙνοΙ) τuχεΤν xιxt της &νσιστιχσεωι; της έκ νεκρων ο\)τε γσιμουσt 
ο\)τε γσιμΙζοντα.t· ο\)τε γOCρ &ποθσινεί.ν �Tt 8UVΙXVTιxt' lσιχγγελοt γOCρ 
εlσt xιxt υΙοΙ εlσt του Θεου, της &νσιστιχσεωι; ULOt 6ντες». Τα. τέκνσι 
τοι) κόσμοΙ) τοότου, τα. οποΙσι βρ(σκοντσιt σΤ'ην κσιτιχστσισ'η όποΙ) τα. 
ιΧφ'ησε ο Α8ιχμ, θσι πσιντρεUοντσιt xιxt θσι νυμφεόoντσι�1 8'ηλσι8η θσι 
φθεΙροντσιt xιxt θσι γεννοόν 8tιx80x�xιX. Kιxt σιuτό εEνσι� 'η α.θα.να.σΕσι 
του εΙ80υς, όχt των προσώπων. Αυτιχ 8εν sEνιxt ιχξ�σι να. λoγ�σθoόν 
μετα.ξό όσων θσι κερ8Εσοuν τον επόμενο κόσμο xιxt την α.πόλuτ'η α.νιχ
στσισ'η εκ νεκρών 1 πσιριχ μόνον ένσι σόντομο χρoν�κό 8�ιχσΤ'ημσι ως 
τρόφtμο� τοι) κόσμοΙ) εxsEvOU, με μόνο σκοπό νσι 8εχθοόν ΠO�νη 
α.νιχλOΎ1J προι; την α.πεΙθε�ιχ TOUC;. o� εκλεκτοΙ sEνιxt τα. μόνσι τέκνα. 
Τ'ηζ α.νιχστσισ'ηζ, 8'ηλ. ot IL6VOt κλ'ηρον6μοt Τ'ηζ σιtώνtσιc; ζωης. Μ6νον 
ΙXUTOE 8εν μποροόν να. πεθιχνοuν πλέον. AuToE sEνιxt Εσοt με TOUC; σιγ
γέλοuc; xιxt sEvιxt τα. τέκνα. τοι) Θεοό, 6xt Ot πσιρσιβιΧτες. nα. Touc; πσι
ρσιβιχτει; α.πoμένε�1 μετιχ την α.νιχστα.σ'η, ένα.ι; 8εότεροι; κα.� σιtώνtοc; 
θιχνα.τος. Το 8tιχστημα. μετσιξό σινιχστα.σ'ηζ xιxt τοι) 8εότεροΙ) κα.� σι�ω
νΙοΙ) θσινιχτοΙ) τους sEvιxt ILta. περΙ080Ι; τtμωρΕσιc; xιxt βσισιχνου κσι� θα. 
8�σιρκεE , χιχΡ'η στην 8tιx80xYι των σιμσιρτωλών, 6σο ΧΡΟνtκό 8tιχστημσι 
θσι α.ντέχεt νσι σινα.πα.ριχγετσιt το α.νθρώπ�νo εΙ80ς 8'ηλσι8η σιtωνΙωc;. 

Στη θεωρΙα. τηι; φuσ�κηc; σιtωνtότητα.c; των χωρ�στών ψυχών 
θεμελtώνετσι�1 όπως α.νέφερσι, 'η θεωρΙσι του κα.θσιρτηρΙου. Δtότt, 
ειχν uποθέσοuμε ότt 'η σιtώνtσι ζωη πσιρέχετσιt μόνο σιπό την θεΙα. 
χιχρ'η, 8εν uπιχρχεt ζωη, εκτ6ι; σιπ6 τη ζωη τοΙ) σώμιχτος, οότε xιxt 
ιχθσινσισΙιχ έως Τ'ην 'ημέριχ Τ'ηζ ιχνιχστΙΧσ'ηζ. Τα. κεΕμενιχ, στιχ οποΙα. 
ο Bellarmin στηρΙζε� τους tσχuρ�σμοόc; τοΙ) ytΙX το κσιθσιρτηρtο, τιχ 
έχεt πιχρεt ιχπ6 τα. κιxνoν�κιχ βtβλΙα. Τ'ηζ Πα.λα.tιΧc; Δ�α.θηΚ'ηζ, xιxt εΙ
vιxt, πρώτοι 'η ν'ηστεΕα. τοι) Δα.βΙ8 γ�α. τον Σα.οόλ κα.� τον Ιωνιχθα.ν, 
που μν'ημονεόετσιt στο Βασιλειών Β' (Α', 12)1 xιxt εΠΙσ'ηζ το Βασι
λειών Β' (Γ', 35) γ�α. τον θιίνα.το τοι) ΑβεννΙρ. Η ν'ηστεΙα. τοι) Δα.
βΙ8, Mεt ο Bellarmin, έγ�νε yta. νσι πετόχεt α.πό τον Θε6 xιXTt yta. 
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λογοφιοι.σμό τους, οι.φού πιοι. εΙχοι.ν πεθιίνει. Διότι, οι.φού εΙχε νφτεύ
σει γιοι. νοι. επιτύχει την oι.νιίρρωσYj του ποι.ι8ιού του, μόλις έμοι.θε ότι 
�τoι.ν νεκρό, ζ�τησε νοι. του φέρουν κρέοι.ς. Δε80μένου, λοιπόν, 6τι 1j 
ψυχ� έχει ύποι.ρξ1j οι.νεξιίρτηΤ1j οι.πό το σώμοι. κοι.ι ότι τΙποτε 8εν μπο
ρεΙ νοι. οι.ποκτηθεΙ με τη ν1jστεΙοι. των οι.νθρώπων γιοι. τις ψυχές που 
βρΙσκοντοι.ι �81j εΙτε στους ουροι.νούς εΙτε στην κόλοι.σ1j, έπετοι.ι 6τι 
υπιίρχουν κιίποιες ψυχές νεκρών που 8εν βρΙσκοντοι.ι ούτε στους ου_ 
ροι.νούς ούτε σΤ1jν κόλοι.σ1j· ιίροι. πρέπει νοι. βρΙσκοντοι.ι σε κιίποιο τρΙ
το χώρο, ο οποΙος πρέπει νοι. εΙνοι.ι το κοι.θσφτηριο. Έτσι ο Bellar
mίn ποι.ροι.τέντωσε κιχ ι 8ιοι.στρέβλωσε τοι. χωρΙιχ οι.υτιί, ώστε νοι 
ιχπ08εΙξει την ύπιχρξ1j κοι.θιχρτηρΙου . Κοι.ι, όμως, ε(νιχι φιχνερό ότι οι 
τεΛετουργΙες του πένθους κιχι της ν1jστεΙοι.ς, 6τοι.ν γΙνοντιχι γιιχ το 
θιίνιχτο των ιχνθρώπων, των οποΙων 1j ζω� 8εν υ�ρξε επωφελ�ς 
γιοι. τους πενθούντες, γΙνοντιχι γιιχ νιχ -rLIL1jOSL το πρόσωπό τους κι 
ότιχν γΙνοντοι.ι γιιχ το θιίνοι.το εκεΙνων, ιχπό T1j ζω� των οποΙων οι 
πενθούντες εΙχοι.ν ωφελ1jθεΙ, τότε ιχιτΙοι. εΙνοι.ι 1j t8toι.LTSp1j ιχπώλειιχ. 
'Ετσι ο ΔιχβΙ8 ετΙμ1jσε τον Σοι.ούλ κιχι τον ΑβεννΙρ με V1JστεΙιχ, ενώ 
στο θιίνοι.το του ποι.ι8ιού του ποι.Ρ1jγορ�θ1jκε ποι.Ιρνοντοι.ς τη σuV1J
θισμέν1j του τρoφ�. 

Στιχ ιίλλΙΧ χωρΙοι., τοι. οποΙοι. ο Bellarmin πιχΙρνει οι.πό την Ποι.
λΙΧιιί Διοι.θ�Κ1j, 8εν υπιίρχει ούτε Ιχνος ιχπ08εΙξεων. Ανοι.φέρει ιχπό 
κιίθε κεΙμενο, μέσοι. στο οποΙο υπιίρχει 1j λέξ1j oργ� � πυρ � φλέ
γων � εξοι.γνισμός � κοι.θοι.ρμός, σε περΙπτωσYj που κιίποιος οι.πό τους 
Ποι.τέρες το ΧΡ1jσιμΟΠΟΙ1jσε, έστω κοι.ι P1jToPLXιX, σε κιίποιο κ�ρυγμoι. 
σε σuνιίφειoι. με το 86γμοι. του κιχθιχρτηρΙου, το οποΙο εΙχε �81j γ(νει 
οι.π08εκτό. Το πρώτο ε8ιίφιο του Ψοι.λμού ΛΖ' : «Κύριε, μη τίj) θυ
μίj) σου έλέγξης ILS, μ1j8ε τη όργ1j σου ποι.ι8εύσης με», τι σχέσ1j θσι. 
εΙχε με το κσι.θΙΧρτηριο, ειίν ο ΑυγουστΙνος 8εν εΙχε σuν8έσει τη λέξ1j 
oρ� με το πυρ T1jC; κολιίσεως κσι.ι T1j λέξ1j θυμός με το πυρ του κοι.
θσι.ρτηρΙου ; Κσι.ι τι σχέσ1j έχουν με το κσι.θσι.ρτηριο το χωρΙο του 
Ψσι.λμού (Ες, 12) : «8ι�λθoμεν 8ια; πυρος κσι.Ι G8σι.τος, κοι./. έξ�γσι.γει; 
�μας εΖς &.νσι.Ψυχ�ν», κσι.ι τσι. ιίΛλσι. ποφόμοισι. κε(μενσι., με τσι. οποΙσι. οι 
8ι8ιίσκοι.λοι T1jC; επoχ�ς εxεEV1jC; σκόπευιχν νσι. 8ισι.νθ�σoυν � νσι. επι
μ1jκύνουν τις ομιλΙες � τσι. σχόλιOC τους, φέρνοντιίς τσι. στιχ μέτροι 
τους με εύστροφο τρόπο ; 
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Ο Bellarmin οινοιcpέρεL όμως XOΙL ιίλλοι χωρΙοι "'Yjc; KoιLV�C; ΔLΟΙ
θ�Κ'Yjς, που 8εν eEVOΙL "όσο εόκολο νοι oιnoιv,,'YjOouv. KoιL πρώ"οι οιπό 
"ο Κατά Ματθαlov (ιΒ', 32) : «Κοι!. δι; &ν ε�πη λόγον κοι"ιχ; του υιου 
του &νθρώπου, &cpεθ�σεΤΟΙL οι�τcj)· δς 8' &ν ε�πη κοιτιχ του Πνεόμοι
τος του ΆγΙου, o�κ &cpe�ae"OΙL οι�τcj) έν 'rcj) νυν οιtωνL oG"e έν 'rcj) 
μέλλονΤL», όπου ό μέλλων οιεών κοιτιί τη γνώμ'Yj του eEVOΙL το κοι
OOΙP"�PLO, όπου μπορεΙ νοι σuγχωρεθoόν μεΡLκές οιμοιρ"Ιες, OL οποΙες 
8εν εΙχοιν συγχωρεθεΙ στον κόσμο οιυτό. Ωσ"όσο eEVOΙL φοινερό πως 
8εν υπιίρχουν ποιριί "peLC; μόνον κόσμΟL:  ένοις οιπό την επoχ� 'r'YjC; 8'Yj
(LLOUpyEOΙC; έως τον κοιτοικλυσμό, ο οποΙοι; κοιτοιστριίφ'Yjκε οιπό τοι 
ό8οιτοι XOΙL σΤ'Yjν Γρoιφ� ονομιίζεΤΟΙL ο ΠΟΙλΟΙLός κόσμος· ένοις ιίλλος 
οιπό την επoχ� του κοιτοικλυσμοό έωι; την 1)μέροι 'r'YjC; κρΙσεως, Ο 0-
ποΙος eEVOΙL ο ποιρών κόσμος XOΙL θοι κοιτοιστροιφεΙ 8LOΙ πυρός XOΙL ο 
τρίτος, Ο οποΙος θοι οιρχίσεL οιπό την 'Yjμέροι της κρΙσεωι; XOΙL θοι u
πιίρχεL ΟΙLωνΙως τοότος ονομιίζεΤΟΙL ο μέλλων κόσμος XOΙL ε8ώ, όπως 
συμφωνοόν όλΟL, 8εν θοι uπιίρχεL κοιθοιρτηΡLΟ. rL' οιυτό ο μέλλων 
κόσμος XOΙL κοιθοιρτηΡLΟ eEVOΙL πριίγμοιτοι οισυμβΙβοιστοι μετοιξό τουι;. 
Τότε όμως nOLOΙ e(VOΙL 'Yj σ'Υ)μοισίοι των λόγων εκείνων του Σωτηροι 
μοις ; Ομολογώ όΤL eLVOΙL πολό 8όσκολο νοι ενοιρμονLστοuν με όλες 
'rLt; θεωρΙει;, όσες �μερoι γΙνονΤΟΙL ομόφωνοι οιπ08εκτές. Οότε eEVOΙL 
ντροπη νοι oμoλoγ�σoυμε όΤL το βιίθος της Γρoιφ�ς e(VOΙL τόσο με
γιΧλο, ώστε 8εv μπορεΙ νοι βολL80σκΟΠ'YjθεΙ οιπό την πεΡLΟΡLσμέν'Yj 
οινθρώΠLV'Yj νό'Yjσ'Υ). Εν πιίση πεΡLπτώσεL 'rέ't'OLOΙ θέμοιτοι μπορώ νοι τοι 
θέσω στην κρεσ'Υ) πολυμοιθέστερων θεολόγων, όπως ζ1)Τιί XOΙL το E8LO 
το κεΕμενο. Κοιτ' oιρχ�ν, το νοι εκcpριίζεΤΟΙL κοινεΕς ενοιν"Εον του ΑΎ. 
Πνεόμοιτοι;, κοιθώς οιυτό eEVOΙL το τρίτο πρόσωπο της ΤΡLιί80ς, σ'Υ)
(LOΙEveL όΤL εκφριίζετΟΙL ενοιντΕον της Εκκλ'YjσΕοις, στην οποΕοι το 'Α
"(LO Πνεόμοι ΚΟΙΤΟLκεΙ ΦοιίνετΟΙL όΤL ε8ώ σuγκρΕνετΟΙL 1) enLeExεLOΙ, 
με την οποΕοι ο Σωτηροιι; μοις υπέμενε ης προσβΟλές ενοιντΕον του 
ότοιν Ο E8LOC; 8Ε8οισκε τον κόσμο, 8'YjA. ότοιν βΡLσκότοιν στη "('Yj, με την 
οιυστηρότητοι των ΚΟΙΤΟΠLνών Lερέων ενοιντίον όσων τολμοόσοιν ν' 
oιPV'Yjeouv την εξουσΙοι τους, 1) οπο(οι οιπέρρεε οιπό το 'AYLO Πνεόμοι. 
EEvoιL ωσιίν νοι έλεγε: εσιίι;, που οιρνεΕσθε την εξουσΕοι μου, XL οικόμ'Yj 
XL εσιίι; που θοι με στοιυρώσετε, θοι σοις συγχωρώ όποτε θοι έρχεστε 
σε μένοι μετοινΟ'YjμένΟL· ειίν όμωι; οιρν'Yjθείτε την εξουσίοι όσων θοι σοις 
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8L8ιXaxouv α.π6 8ω XΙXL στο εξ�ς με TYjV 8ύνιχμYj του Αγ(ου Πνεύμιχ
τος, ιχυτο( θα. s(vrxL ιχνYjλεε(ς XΙXL 8εν θιχ σα.ς ΣUγχωρ�σOυν, ιχλλιΧ θα. 
σιχς ΚΙΧΤΙΧ8Lώξουν στον κ6σμον ιχυτ6 XΙXL χωρ(ς νιχ σα.ς 8ώσουν ιΧφε
σ'Yj ιχμΙΧΡΤLών (μολον6ΤL κιχτα.φεόγετε σε μένα., εκτ6ς ειχν κιχτιχφύ
γετε xrxL σ' ιχυτούς) θιχ σιχς εγκιχτιχλε(Ψουν σης ΠΟLνές του μέλλον
τος κ6σμου, 6σο εξιχρτιχΤΙΧL α.π6 ιχυτούς. 'ETaL, τιχ λ6γLα. τούτιχ μπο
ρεΙ νιχ θεωΡYjθούν ως προφYjτεΙα. � πρ6ρρYjσ'Yj YLa. τους κιχφούς της 
ΧΡLστLιχνLκ�ς ΕκκλYjσ(ιχς �, ειχν 8εν e(VΙXL α.υτη Yj σ'YjμΙXσ(ΙX (8L6TL 8εν 
ε(μΙΧL ιχπ6λυτος 6τιχν πρ6κεLΤΙΧL YLΙX τ6σο 8όσκολΙΧ χωρ(ιχ), (σως μετιΧ 
την α.νιXστα.σ'Yj θιχ SXSL μεΙνεL κιχΠΟLΟ πεΡLθώΡLΟ YLΙX την μετιΧνΟLα. 
κιΧΠΟLων α.μα.ρτωλών. ιπιΧρχεL μιχλLστα. XΙXL κιχΠΟLΟ ιΧλλο χωρ(ο, 
που ΙPΙX(veTΙXL νιχ ΣUμφωνεΙ μ' ιχυτ6. ΠριΧγμιχη, με βιΧσYj τους λ6-
γους του Αγ. Πιχύλου (Προς ΚορινθΕους ΑΙ, ΙΕ/, 29) : «έπεΙ τΙ 
ΠΟL�σουσLν οΙ βΙΧΠΤLζόμενΟL ύπερ των νεκρων, et δλως νεκροΙ ο(ικ 
tye(POVTΙXL ; τΙ κα.Ι βιχπτΙζοντα.L ύπερ των νεκρων ;», θιχ μπορούσε 
Ισως κιχνεΙς νιχ συμπεριΧνεL, 6πως έχουν κιχμεL μεΡLΚΟΙ, 6η στον XΙXL
ρ6 του ΑΥ. Πιχύλου u�pxs Yj ΣUv�eSLΙX νιχ βα.πτΙζονΤΙΧL YLΙX λΟΥΙΧ
ΡLιχσμ6 νεκρών (6πως 6aOL τώριχ ΠLστεύουν δη eLvrxL erYUYjTSt; XΙX L 
rxvιX80XOL YLΙX την πΙστYj των νYjπΙων, που 8εν eLVΙXL LXΙXVιX νιχ ΠLστεύ
ουν), 8Ινοντα.ς haL YLΙX τιχ πρ6σωπιχ των νεκρών φΙλων τους TYjV 
εγyUYjσ'Yj 6TL θιχ �σιxν πρ6θυμΟL νιχ υπιχκούσουν XΙXL νιχ 8εχθούν τον 
Σωτηριχ μιχς ως βιχσLλSΙΧ τους, 6τιχν θιχ ξιχνιχρχδΤΙΧν" επομένως 
α.υτη Yj σuΥχώρεσYj των ιχμΙΧΡΤLών στον μέλλοντιχ κ6σμο 8εν θιχ SXSL 
ιxvιxyκYj ΚΙΧθΙΧΡΤYjρ(ου. ΑλλιΧ XΙXL στLς 8ύο ιχυτές ερμYjνεΙες υπιχρχεL 
τ6σ'Yj πιχρΙΧ80ξολΟΥ(ΙΧ, ώστε 8εv TLt; εμΠLστεύομΙΧL XΙXL α.φ�νω νιχ ης 
μελετησουν 6aOL Υνωρ(ζουν κιχλύτεριχ TYjV Γριxφ�, YLΙX νιχ ερευν�
σουν, μ�πως υπιΧρχεL κιΧΠΟLΟ σιχφέστερο χωρΙο που TLt; ιχνιχφεΙ 
Απ6 όσα. βλέπω εγώ, Yj Γριxφ� eLVΙXL ιχρκετά: ξεκιχθΙΧΡYj YLΙX να. με 
πclσεL 6TL 8εv υπιΧρχεL ούτε Yj λέξYj κιχθΙΧΡΤ�ΡLΟ ούτε XΙXL το πριΧγμα., 
ούτε σ' ιχυτ6 ούτε σε ΟΠΟL08�ποτε &:λλο κεΙμεvo, ούτε τ(ποτε ποu 

, � ,  .l. ι ,  Ψ ' ι ν ιχποοεLκνυεL την ΙXVot.yxYj κα.ΠΟLου χωρου YLΙX TYjV uxYj χωρ�ς το 
σώμιχ, ούτε YLΙX 'rYjV Ψυχ� του Λιχζιχρου κιχτιΧ 'ης -rsaasPLt; Yjμέρες, 
που �τιxν νεκρ6ς, ούτε YLa. ης ψυχές 6σων Yj Ρωμιχ'Cκ� ΕκκλYjσ(α. 
AέSL 6TL βιχσιχνΙζονΤΙΧL τώριχ στο ΚΙΧθιχρτηΡLΟ. ΔL6τt ο Θε6ς, ο οποΙος 
μπορε( νιχ 8ώσεL ζω� σε ένιχ κομμιΧΤL ΠYjλ6, SXSL TYjV E8LΙX 8όνιχμ"Υ) να. 
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, ζ , , , β 'λε 'Ψ επσι.νσι.φερε� στη ωη ενσι.ν νεκρο κσι.� νσι. μετσι. σι. � το σι. υχο κσι.� σσι.-
πισμένο ΚOυφOCΡ� του σε λσι.μπρό, πνΕUμσι.τικό κσι.� σι.θOCνσι.το σώμσι.. 

Ένσι. OCλλο χωρΙο εΙνσι.� εκεΙνο (Προς Κορινθίους Α', Γ') όπου 
λέ-yετσι.� ότ� «ε( τ�ς otx080μoe! έπΙ τον θεμέλ�oν ξόλσι., χόρτον, κσι.λOC
μην κ.λ.π. το �ργoν κσι.τlXκlX�σετlX�, ζημ�ωθ�σετlX�, ιχότος 8ε σωθ�
σετσι.�, οϋτως 8ε ώς 8�� πυρός». Το πυρ ιχυτό ο Bellarmin το θεω
ρεΙ ως το πυρ του κlΧθlχρτηρΙου. Τοότιχ τlχ λόγιιχ, όπως lχνέφερlχ 
xlX� προηγουμένως, ιχπηχοόν εκεΙνlχ του Ζσι.χlχρΙσι. (ΙΓ', 9) : «κσι.Ι 8�oc
ξω το τρ(τον 8ι� πυρος κσι.Ι πυρώσω σι.ότοός, ώς πυρoστlX� το ocpyu
ρ�oν κσι.Ι 80κιμω σι.ότοός, ώς 80κιμOCζετσι.ι το χρυσΙο"Υ», που σι.νσι.φέ
ροντσι.ι στην έλευση του ΜεσσΙσι. εν 8υνocμε� κιχι 8όξη, 8ηλ. στην 
'1)μέρσι. της ΚρΙσεως κσι.ι κσι.τσι.κlΧόσεως του πσι.ρόντος κόσμου, όπου 
οι εκλεκτοΙ 8εν θσι. σι.νσι.λωθοόν, σι.λλOC θσι. εξεuγεν�σθOόν, 8ηλ. θσι. εγ
κσι.τσι.λεΙΨουν ης εσφσι.λμένες 80ξσι.σΙες κσι.ι πσι.ρσι.8όσεις τους πσι.ΡIΧ-
8Ι80ντOCς τες στην πυρoc, κσι.ι κσι.τόπιν θσι. επικσι.λεσθοόν το όνομσι. του 
σι.ληθινο'; Θεοό. Πσι.ρομοΙως ο σι.πόστολος λέει γ�' σι.υτοός ότι 8ισι.
τηρώντσι.ς την θεμελιώ8η σι.ρχ� « ο  Ιησοός εΙνlχι ο Χριστός» θσι. οι
κο80μήσουν επocνω Τ'ι'jς κιίποιες- ιίλλες θεωρίες, που θιχ είνσι.ι εσφιχλ
μosνec; XΙXt 8εν θσι. γΙνουν πlχρσι.νOCλωμσι. του πυρός, το οποΙο σι.νιχζωο
γονεΙ τον κόσμο, σι.λλOC θσι. περιίσουν μέσσι. σι.πό σι.υτό προς την σω
τηρ(σι., με τρόπο, ώστε νσι. βλέπουν κσι.ι νσι. εγκlχτσι.λεΙπουν τσι. προ
ηγοόμενσι. λOCe"IJ τους. Οι οικ08όμοι εΙνσι.ι o� ιερείς το θεμέλιο εΙνσι.ι 
'1) IXρχ� « ο  Ιησοός εΙνlχι ο Χριστός»' η κσι.λOCμη κιχι το χό[Υ'Ο εΙνlχι 
εσφσι.λμένlχ συμπερOCσμχτσι. ως προ'ίόν OCγνοιlχς κιχι σι.8υνσι.μίlχς ο 
χρυσός, ο OCργυΡΟζ κσι.ι οι πολ»ημοι λιθοι εΙνσι.ι οι σι.λ'1)θινές 80ξσι.σΙει;
κσι.ι η 8ιόλισ'1) � κσι.θσι.ρμός εΙνσι.ι "IJ πσι.ρlΧίτηση σι.πό τlχ σφιίλμσι.τιί τους . 
Σε όλσι. σι.υτOC 8εν γΙνετσι.ι πουθενιί νόξη ότι κσι.ίγοντιχι οι σι.σώμσι.τες 
ψυχές, οι οποΙες ιΧλλωστε 8εν μποροόν νιχ πιίθουν κσι.ι τίποτε. 

Ένσι. τρίτο χωρίο το προσι.νσι.φέρσι.με �8"IJ ' Είνσι.ι σι.πό την Προς 
Κορινθίους Α' (ΙΕ') κι σι.νσι.φέρετlχι στο βOCπτισμσι. γισι. λογσι.ρισι.σμ6 
των νε.κρών. Απ' ιχυτό ο Bellarmin συμπερσι.ίνει ότι οι προσευχές 
ytoι. τους νεκροός 8εν είνσι.ι σι.σόρ'φορεξ κσι.ι επομένως υπιίρχει -το 
πυρ του κσι.θσι.ρτηρίου. Koc'Vkvoι. όμ.ως σι.πό τσι. 8uo σuμπερocάμσι.τσι. 8&'11 
εuστσι.θεΙ Διότι σι.πό τις πολλές ερμ'1)νείες της λέξης βocπτισμσι. 8b
χετσι.ι ως πρωτσι.ρχικoc ορθή σι.υτη που λέει δη με το βιίπτισμσι. εν-
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νοεΙτoc� (μετocφορ�κιi) το βιiπ"nσμ.oc μετocνο(ocς KOC� 6τ� με την έννο�oc 
ocυτη o� ιiνθρωπo� βocπτ(ζοντoc�, ότocν νYjστεύουν, προσεuχοντoc� xoc� 

ι λ ι Σ ι β '  Ι xocvouv ε εYjμοσuνες. υνεπως; ocπτ�σμoc y�oc τους νεκρους xoc� 
πρoσευχ� Y�oc τους νεκροΙΙς etvoc� το (8�0 rcpιiYILoc. Αυτη όμως etvoc� 
IA�oc μετocφοριi, y�oc την orcotoc 8εν υπιiρχε� πocριi8ε�γμoc οΙΙτε στYjν 
rpoccp� οότε σε xιirco�oc ιiλλY) γλωσσLΚ� χρ�σYj' επ�πλέoν 8εν συμφω
νεΙ με την cxPILovtcx XCXL το όλο πνεύμα. της Γρcxφ�ς. Η λέξΥ) βιiπη
σμα. ΧΡYjσ�μοπο�ε(τcx� (Κατά Mάeκoν, 1/, 38, xcx� Κατά Λουκάν, ΙΒΙ , 
50) με τη σYjILcxa(cx της εμβιiΠΤLσYjς κιiπo�oυ μέσα. στο t8LO του το 
oc(ILcx, όπως ο Xρ�στός επιiνω στο στcxυρό xcx� o� περ�σσ6τεΡΟL ocπό 
τους cxποστόλους, επε�8� έ8ωσcxν μcxρτυρΙcx γ�' cxυτόν. EtvcxL όμως 
8ΙΙσκολο να. ποΙΙμε ότ� Yj πρoσεuχ�, Yj νYjστεΙcx xoc� o� ελε'YjμoΣUνες 
έχουν κιiπο�oc oμo�ότητα. με την εμβιiπτ�σYj. Η λέξΥ) ΧΡYjσLμΟΠΟ�εΙ
'rCXL XCXL ocπό τον ΜcxτθcxΙο (ΓΙ, 1 1) πρoκε�μένoυ YLCX κιiθcxρσYj που 
επ�τυγχιiνεΤCXL με φωτ�ιi (κ� ε8ώ φcxΙνετcx� να. γΙνετcx� xιirco�oc νόξΥ) 
γ�α. κcxθocρτηρ�ο). E(voc� όμως cpocvep6 ότ� το πυρ KOC� ο κocθocρμός, 
που cxνoccpέροντoc� ε8ώ, ε(νιx� το Ι8�0 γ�α. το οπο(ο ο προφ�ΤYjς Zcxxιx
pLcxc; λέε� (ΙΓ/, 9) : «xcx! 8�ιiξω το τρΙτον 8�oc πuρoι; κιχΙ πυρώσω ιxu
τοδς κ.λ.π.» .  KΙXL μετιi cxrcb ιχυτόν ο Αγ. Πέτρος (Επιστολή ΑΙ , 
ΑΙ, 7) : «tvιx το 80κ(μ�oν δμων τ�ς πΙστεωι; πολυημ6τερον χρυσΙου 
τοίί ιΧπολλυμ.ένου 8LOC πuρoι; 8s 80ΚLμcxζομένου εδρεθη εlς �TCΙXLVOV 
κιχ! τψ.ήν κιχ! 8όξιχν έv ιXπoκιxMΨε� 'IYjaou Xρ�στoίί» ' XΙXL ο Αγ. 
ΠιχΙΙλος (Προς Κορινθίους ΑΙ, ΓΙ, 13) : «έκιiστoυ το �ργoν φιχνερον 
Υε�σεΤΙΧL' � yocp �μ.έριx 8YjλώσεL' oτ� έν πυρ! ιXπoκιxMπτετιx�' κιχ! 
έκιiστoυ το �ργoν όποϊ:όν έστ� το πίίρ 80KLILιiaeL». o� ιxπ6στoλo� 
Πέτρος XCXL Πcxuλος 6μως cxνιχφέροντιχ� στο πυρ που θιχ cxνιiψεL KCX
τιi 'rYjv 8εuτέριx πιχρουσΙιχ του ΧΡLστοu' XCXL ο προφ�ΤYjς ΖcxχιχρΙcxς 
κιxτιi την Yjμέρcx της κρ(σεως. Επομένως XΙXL το χωρΙο του Μιχτ
θιχ(ου πρέπεL νιχ ερμYjνεuθε( με τον (8�oν τρόπο. KΙXL τότε 8εν θα. 
χρε�ιxζόμιxστε το πυρ του ΚΙΧθΙΧΡΤYjρ(ου. 

M�ιx ιiλλY) tPILYjve(oc βιχπτΙσμιχτος προς χιiρY) των νεκρών ιχνέ
cptpoc ΠΡΟYjγουμένως XΙXL ο Bellarmin ΤYjν θεωρεΙ ως 8εύτεΡΥ) κιxτιi 
atLPιi ΠLθocνόΤYjτος, σuμπερcx(νοντιχς ocπ' ιχυτην κιx� ΤYjν ΧΡYjσLμ6τητιχ 
της πρoσεuχ�ς YLΙX τους νεκροΙΙς. Δ�όη, ειiν μετ&: �ν ιχνιΧστocσYj 
ιiνθρωΠΟL που 8εν έχουν ΙXXOUatL YLΙX τον Xρ�στό � 8εν π(στεψocν σ'  
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ιχυτόν μποροόν νιχ γΙνουν 8εκτοΙ στη βotσ�λεΙot του Xρ�στoό, τότε 
8εν ε[νιx� μιiτot�o νιχ πρoΣΕUχoντιx� γ�' otυτοός o� φελo� τους μετιi το 
θιiνιxτό τους έως ότου otνιχστηθοόν, Όμως otκόμot κ� otν 8εχθοόμε 
ότι ο Θε6ς μπορει, ε�σotκoόoντotς τ�ς πρoσεuχές των πιστών, νot 
πρoσYJλυτΙσε� μερ�κoός otπό όσους 8εν ιiκoυσotν τον Χριστό νot Κ'Υ)-

, Ι � , Ι ιψ Ι ρυττε� κotΙ, σuνεπως, οεν μπορει νot τον εχουν otπoρρ� ει, κot� oτ� 
8εν εΙνotι 8υνotτ6 νot ψέξουμε την φ�λεuσπλotχνΙot των otνθρώπων στο 
ζ�τημot otυτό, κotι πιiλ� 8εν μποροόμε νot συμπεριiνoυμε την όΠotρξ'Υ) 
κΙΧθotρτηρΙου. Δ�ότ� 'Υ) otνιiστιxσYJ otπό τον θιiνotτo στ'Υ) ζω� εΙνot� ένot .ι.. Ι Ι θ '  ζ , Ι '\ '\  ' πρ�γμιx κΙΧι 'Υ) otνotστΙXσYJ otπο το ΚΙΧ otΡΤ'Υ)ΡΙΟ στ'Υ) ω'Υ) otl\l\O, otφου 
το τελΕUΤΙXΙO εΙνotι ιxνιiστιxσYJ otπό τη ζω� στη ζω�, otπό Τ'Υ) ζω� τω\! 
β Ι ζ , Ι ιxσot\!ιστηρ�ω\! στη ω'Υ) της χιχρotς, 

Ένιχ τέτιχρτο χωρΙο πρoέρχετιx� ιχπό το Κατά Ματθα{ον (ΕΙ, 
25) : «''Ισθι εuνοωv τίj> &νΤL8ΙκCf) σου τιχχι; εως οτου εΤ lv τη ό8ίj> 
μετ' ιχuτοu, μ�πoτΙ σε πιxρot8ίj> ό &ντΙ8�ΚOζ τίj> κριτη κotΙ ό κρ�της 
σε πιxριx8ίj> τίj> δΠ'Υ)ρέτη κιχΙ εΙς φυλotκήν βλ'Y)θ�ση' &μήν λέγω σo�, 
ou μή lξsλθης lκεΤθεν εως ou &π08ίj>ς τον εσχιχτον κ08ριiντην», 
ΣτYjV otλλ'Y)γoρΙιx ιχυτη Ο Ινόχος εενιx� Ο otμιχρτωλός' ο ιxντΙ8�κoς κot� 
ο κρ�της εινιx� ο Θεός' 'Υ) 08ός ε(νotι 'Υ) ζωή' 'Υ) φυλotκή εΙνotι ο τιiφoς' 
ο υΠ'Υ)ρέτης ο θιiνιxτoς, ιχπό τον οποΙο ο ιχμotρτωλός 8εν θot otνotστ'Υ)
θεΙ γιιχ TYjV ιx�ών�ot ζωή, otλλιi γιot ένotν 8εότερο θιiνιxτo, μέχρις ότου 
εξοφλήσει κotι Τ'Υ)ν τεΛΕUτotΙot του 8εκιiρot ή πλ'Υ)ρώσει γιot λογotριot
σμό του Ο Χριστός με τot πιiθ'Y) του, που εΙνιχι επotρκή λότρot γιot κιiθε 
εΙ80υς otμιiρτημot, τόσο γιot μικρότερες otμotρτΙες, όσο κotΙ γιot μεγot
λότερot εγκλήμιχτot' εφόσον με τot πιiθ'Y) του Χριστοό όλot εξotγoριi
ζοντotι εξΙσου. 

Το πέμπτο χωρΙο προέρχετotι otπό το Κατά Ματθα{ον (ΕΙ, 
22) : «lγω 8ε λέγω δμϊ:ν οτι πiiς ό όργιζόμενος τίj> &8ελφίj> otUTou 
εΙκ� Ινοχος Ιστιχι τη κρΙσει' 8ς 8' c1v εtπη τίj> &8ελφίj> otίιτου ρotκιi, 
lvoxot; Ιστιχι τίj> συνε8ρΙψ 8ς 8' c1v εtπη μωρέ, Ινοχος Ιστotι εΙς 
την γαννα.ν του πυρός». Από τα. λόγ�ot otυτιi ο Bellarmin σuμπε
ρotΙνει 6τι υπιiρχoυν τρ�ών ει8ών ιχμotρτΙες κot� τριών ει8ών ποινές 
κotι ότι otπό τις otμοφτΙες otUTkc; μόνον 'Υ) τελΕUΤotΙot θot τιμωρεΙ τotι με 
το πυρ της κoλιiσεως κotι ότι, σuνεπώς, μετιi ιχπό Τ1jν ζωή τοότ'Υ) 
υπιiρχει στο ΚotθotΡτηριο τιμωρΙιχ γιot μικρότερες ιχμotρτ[ες. Κotμ(ιχ, 
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όμως, σιπ6 'tLt; ερμ'Υ)νεΙες που έχουν 80θεΙ στο χωρΙο 8εν 08'Υ)γεΙ στο 
ΣUμπέρσισμσι σιυτ6. 'Αρσιγε θσι υπιίρχεL, μετιΧ σιπ6 σιυτη Τ'Υ)ν ζω� , 
8LιXXPLσ'Y) των 8LκσισΤ'Υ)ρΙων, 6πως υ�ρχε στους ΕβρσιΙους την επoχ� 
του Σωτηρσι μσις, YLot νσι σικροώντσιL xotL νσι κρΙνουν τσι 8Lιίφορσι εΙ8'Υ) 
εγκλ'Υ)μιίτων, 6πως έκσινσιν OL ΚΡLτές xotL το συμβούλLΟ ; Δεν θσι 
OCV�XSL 'Υ) 8Lκσισηκ� εξουσΙσι εξ oλoκλ�ρoυ στον ΧΡLστ6 xotL στους 
σιποστ6λους ;  rLot νσι κσιτσινO�σOυμε λΟLπ6ν το κεΙμενο σιυτ6 8εν 
πρέπεL νσι το 80ύμε σιποσπσισμσιηκOC, σιλλιί μσιζΙ με τσι όσσι ΠΡΟ'Υ)
γούντσιL xotL έποντσιL. Στο κεφιίλσιLΟ σιυτ6 ο Σωτηρσις μσις ερμ'Υ)νεύεL 
τον ν6μο του Μωυσέως, τον οποΙο o� ΕβρσιΙΟL θεωρούσσιν 6η εΙχσιν 

, , \) ' β " 
" τηΡ'Υ)σεL εφοσον σεν SLXOCV πσιρσι SL το γρσιμμσι του νομου, οσο XL σιν 

, β , ' " θ '  Γ λ6 SLXOCV πσιρσι SL Τ'Υ)ν ουσLσι 'Υ) το πνευμσι του νομο ετη . Lot τον γο 
6 ' , , ' � 'β  έ λ '  σιυτ , ενω εκεLνΟL ΠLστευσιν ΟΤL σεν πσιρε otLVotV Τ'Υ)'Ι κτη εν το 'f) ,  

πσιριΧ μ6νο φονεύοντσις ιΧνθρωπο, ούτε 't'f)V εβ86μ'Υ); πσιρOC μ6νο ειί'! 
ενσις ιίντρσις πλιΧγLσιζε με ΥυνσιΙκσι που 8εν �τσιν σύζυγ6ς του, ο 
Σωτ�ρσις μσις τους λεεL 6ΤL 'Υ) εσωτεΡLΚ� oργ� εν6ς σινθρώπου ενσιν
τΙον του σι8ελφού του, 6τσιν SLVotL σι8LΚΙΧLολ6γ'Υ)τη, Lσ08uνσιμεΙ με 
σινθρωποκτονΙσι. Έχετε σικούσεL, λέεL, το ν6μο του Μωυσεως «·ou 
φονεύσης» xotL 6ΤL 6ΠΟLος φονεύσSL θσι κσιτσι8LκσισθεΙ σιπ6 τους ΚΡL
τες � ενώΠLον της σuν680υ των Eβ80μ�κoντσι' ό μως εγώ σσις λέω 
όΤL ειίν OPYLσBs! κιίΠΟLος με τον σι8ελψό του χωρίς σιLΤΙσι � ειίν τον 
σιποκσιλέσεL ρσικιί � μωρ6, 8LσιπριίΤΤSL σινθρωποκτονΙσι xotL θσι τψ.ω
Ρ'Υ)θεΙ την 'Y)μeρσι Τ'Υ)ς κρΙσεως xotL της συν680υ του ΧΡLστού xotL των 
σιποστ6λων με το πυρ Τ'Υ)ς κολιίσεως. Άρσι, λΟLπ6ν, τσι λ6γLσι σιυτιί 
8εν ΧΡ'Υ)σLμΟΠΟL�θ'Υ)κσιν YLot νσι ytVSL 8LOCXPLσ'Y) μετσιξύ 8Lσιφ6ρων 
σι8LΚ'Υ)μιΧτων xotL 8Lσιφ6ρων 8LκσιστηρΙων xotL ΠΟLνών, σtλλoc YLot νσι 
σιμφLσβ'Υ)τηθεΙ 'Υ) 8LOCXPLσ'Y) μετσιξύ σιμOCΡΤLών, την οποΙσι ΟL ΕβρσιΙΟL 
8εν εκσινσιν με ΚΡLΤ�ΡLΟ τη 8Lιχφορoc σΤ'Υ)ν θέλ'Υ)σ'Υ) υπσικo�ς προς τον 
Θε6, σιλλoc με ΚΡLτηΡLΟ τη 8Lσιφοριί των κοσμLκών τους 8LΚσιστη
ρΙων- XOΙL YLOΙ νοι κσιτσι8εLχθsΙ 6ΤL 6ΠΟLος εΙχε Τ'Υ) βoόλ'Y)σ7j να. βλrx.ΨSL 
τον οι8ελφ6 του, έστω XL σιν το προικτικ6 σιποτeλεσμoc 8sv �τoιν πoc
ριΧ 8 •. οισυρμ6ς � XOΙL τΙποτε, θοι ριφθεΙ στο πυρ της κολιίσsως σιπ6 
τους ΚΡLτeς κοιι σιπ6 't'f) σύν080, που θοι sLvoιt τσι t8LOΙ xoct 6XL 8ιιχ
φορεΤLΚιί 8LΚοιστ�ΡLΟΙ ΚΟΙΤOC Τ'Υ)ν 'Υ)μέρσι της Κρίσεως. Ειίν το λιfβoυ
με οιυτ6 υπ6Ψ'Υ) μσις, 8εν μπορώ νοι φοιντσισθώ η μπορεί κοινεΙς νοι 
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λ '  Ι Ι ι θ ι 
ι !:' 

α.ντ Ί)σει α.πο το κεψ.ενο τουτο για. να. ισχυρισ ει την υπα.p�Ί) κα.-
θα.ΡΤΊ)ρίου. 

Το έκτο χωρίο προέρχετα.ι α.πό το Κατά Λουκάν (ΙΣΤΊ 9) : 
«πoι�σα.τε έα.υτοΤς φί.λους έκ τοϊ) μα.μωνOC τ�ς ά.8ικίας, Ίνα., Οτα.ν έκ
λΙπψε, 8έξωντα.ι δμOCς είς τOCς α.ίωνίους σκΊ)νOCς». Αυτό κα.τOC τον 
Bellarmin απ08εικνόει την επίκλΊ)σΊ) α.γίων που έχουν πεθOCνει. 
Το νόΊ)μα. όμως εΙνα.ι ξεκOCθαρο, ότι 8Ί)λ. θα. πρέπει να. κOCνουμε φί
λους μας τους φτωχοός με τα πλοότη μας και με τον τρόπον αυτό 
νιχ εξιxσφrxλίσoυμε τις προσευχές τους, ενόσω ιχυτοί ζουν. Όποιος 
8ί8ει στους φτωχοός 8ιχνείζει τον Κόριο. 

Το έβ80μο προέρχετιχι ιχπό το Κατά Λουκάν (ΚΓ', 42) : 
«μνήσθψί μου, Κόριε, οτιχν �λθης έν -r(j βιχσιλεΙq. σου». Συνεπ(;)ς 
υπOCρχει, ισχυρίζεται 0_ Bellarmin, OCφεσΊ) αμιχρτιών μετOC ιχπό 
τοόΤΊ) ΤΊ) ζωή. Όμως το συμπέριχσμιχ 8εν ευστΙΧθεί . Ο Σωτ�pας 
μα:ς τον συγχώρεσε εκ των προτέρωψ κιχι, όταν επανέλθει μετOC 86-
ξΊ)ς, θιχ θυμΊ)θεί vιx τον ανιχστησει κα:ι πOCλι σΤΊ)ν α:ιώνιο ζω� . 

Το όγ800 προέρχετιχι ιχπό τις Πράξεις των Αποστόλων (Β', 
24) , όπου ο Αγ. Πέτρος λέγει γιιχ τον Χριστό : «δν ό esoc; ά.νέσΤΊ)-

λ ' " �� - θ ι θ " J: � , � σε υσιχς τιχς ωοινιχς του ανιχτου, κιχ οτι ουκ ιιν ουνιχτον κριχτει-
σθιχι ιχuτοv δπ' ιχuτοu». Αυτό ο Bellarmin το ερμΊ)νεόει ως κιχτoc
βΙΧσΊ) του Χριστοό στο κΙΧθιχρτήριο, για: νιχ ελευθερώσει μερικές 

Ψ έ ι ι β " Ι Ι Ι Ι Χ ι ux ς εκει ιχπο τιχ οι;σιχνιχ τοuς, ενω εινιχι φιχνερο οτι ο ρισ't'ος 
�τιxν εκείνος ποu ελΕUθεpώθΊ)κε. Εκείνος 8εν �'t'IXv 8uvιχ't'ό νιχ εΙνιχι 
8έσμιος του θιχvocτοu κιχι 't'ou τocφοu, όχι οι ψuχές τοu ΚΙΧθΙΧΡΤΊ)ΡΙΟU' 
ΕOCν όμωι; εξετιχσθο,;ν προσεκτικιΧ όσιχ ιχνιχφέΡδΙ ο Beza στις σΊ)
μειώσεις τοu γιιχ το χωρίο ιχυτό, ο καθένιχς θιχ 8ει ότι ιχντί ΤΊ)ς λέξ'Υ)Ι; 
ω8ίνες έπρεπε νιχ υπOCρχει Ί) λέξΊ) 8εσμOC' κιχι 't'ότε σεν υπOCρχει πιιχ 
λ' ψ Ι  β ι θ '  Ι Ι ογος νιχ ιχχνοuμε γιιχ νιχ ρουμε κιχ ιχρτηριο σ't'ο κειμενο ιχuτο. 
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XLV. ΠΕΡΙ ΔΑΙΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 

Η εντUπωσ1j που πρoκlXλειτlX� στιχ όργιχνιχ 1'"Ι)ς bplXa"l)t; lχπ6 φωτε�
νOC σώμlχ"t'lΧ, εΙ1'ε σε ΕUθειlX γρlXμμ� εΙτε σε πολλές γρlχμμές, ιχντιχ
Υιχκλώμενες ιχπό 1χ8Llχφlχv� σώμιχτιχ � στο πέρlχσμOC τους ιχπό σώμιχ
τlχ 8�lXφlXν�, ΠIXΡιXyε� στιχ όντιχ, στιχ οποΙIχ ο Θεός έχε� τοποθετησεL 
τέτo�1X όργιχνιχ, μ�1X eLx6vIX του IΧVΤLκεLμέvοu ιχπ' όπου προέρχεΤIΧL 
"Ι) εντUπωσ"l). Η εLκόvlχ lXυτ� ονομOCζετlχι όρlXσ1j, κlχι φιχ(νετιχι ΥΙΧ 
(L"l)V εΙνlχι φlχντlχσΙωσ"l) μόνο, lχλλOC ΤΟ L8LO το σώμιχ χωρΙς εμOCς. 'Ε-

, , L β' , 'ζ TaL κlΧι οτιχν ΚIΧΠΟLος ΠLeoσεL LIXLIX ΤΟ {LΙX"t'L του, εμφlXν� εΤΙΧL μπρο-
στOC του ΚIX� έξω ιχπ' ιχυτόν έΥΙΧ φως, το οποΙο κlχνεΙς 8εν μπορεΙ v' 

lχνηλ"l)φθεΙ εκτός ιχπό τον Ι8�0, 8Lότ� στην ΠΡιχΥμlχηκότητlχ 8εν 
uπocρχεL τΙποτε τέΤΟLΟ IχvεξιiΡΤ"l)ΤIΧ ιχπό τον L8LO, πlχρOC uπσeρχεL μό
νο μΙIχ XLV"l)σ1j στιχ εσωτεp�κιi bpylXVIX, lχποτέλΖσμlχ ""l)t; εξωτερ�κ�ς 
πΙεσ1jς, που τον κocνε� ΥΙΧ vομΙζεL όΤL uπocρχεL κσeΤL εξωτεΡLκό. T"I)v 
XLV"l)σ1j, "Ι) οπο(ιχ πιχρσeΥεΤIΧL ιχπό την π(εσ1j XIXL σuvεχΙζεΤIΧL XIXL ιχφοό 
το IΧVΤLκεΙμεvο που την προκOCλεσε lχπομlχκρυνθεΙ, ονομOCζουμε 
φlχντlχσΙIχ XIXL (Lv�IL"l)· επ(σ"l)ς (στον όπνο μιχς, XIXL κOCποτε σε πεΡL
πτώσεLς μεΥocλ"l)ς ιχvιχστocτωσ"l)ς των ΟΡΥOCνων λόγω νόσου � βΙlχς) 
όνεφο· ιχλλιΧ YL' lχυτOC έχω �8"1) μLλ�σε� σόντομιχ στο 8εότερο XIXL 
στο τρΙτο κεφOCλlΧLΟ. 

ΚlΧθώς lXυτ� "Ι) υφ� της όΡIXσ1jς 8εν IχvlχκσιλUφθ"l)κε ποτέ ιχπό 
τους σιρχσιΙους {Lv"l)�pet; ""l)t; φuσLκ�ς επ�στ�μ'Y)ς, κσι� πολύ λLγό
τερο ιχπό όσους 8εν εξετOCζουν πρOCΥμlχτlχ τόσο otπόμιχκριχ, 6πως 'Υ) 
γνώσ1j 'r"l)I; φόσ'Υ)ς, με κρ�τηρ�o την xlXe"l)ILep�v� τους χρ"l)σ�μότητot, 
�τotν 8όσκολο γ�ot τους ιχνθρώπους νιχ σuΛλocβoυν τέτo�ες ε�κ6νες 
μέσιχ σ't'y) φlχντιχσΙιχ κιx� στην IχΙσθ"l)σ1j 8�σcφορεΤLΚOC ιχπ' 6 ,  τ� ιχνη-
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λ β '  , " λ ' θ  β , , αφ. oι;νoντoι;� προι;γμιχτιχ, τιχ oπo�ιx στ ιχ η ε�ιx ρ�σκoντιx� Ιίκτος 
μιχς. Mερ�κoc ιχπ' ιχυτOC, επε�o� εξΙXφΙXνΙζOντΙX� χωρΙς νιχ γνωρΙζουμε 
ποό κoι;� πώς, ιχνΙΧΥκιχστικOC θιχ θs:ωρηθοuν ΙXπoΛUτως ιχσώμιχτιχ, οη
λιxo� OCυλΙΧ � μορφές ο(χως όλη, χρώμιχ κιx� σχ�μιx χωρΙς κOCποιο 
χρωμιxτ�σμένo � σχημιχτισμένο σώμιχ' κιχι θιχ νoμ�στε:Ι ότ� μποροόν 
νιχ ενουθοόν ιxέ?�νιx σώμιχτιχ, ώστε νιχ γΙνoντιx� οριχτOC, ότιχν θέλουν, 
στους σωμιxτ�κoός οφθιχλμοός μιχς. 'Aλλo� πocλ� λένε ότ� εΙνιx� σώ
μιχτιχ κιx� ζωντιχνOC πλιΧσμιχτιχ, κιχμωμένιχ όμως ιχπό ΙΧέριχ � ιχπό κoc
ποιιχ λεπτότερη xoc� OCLesp�OC όλη, η οποίιχ ΣUμΠUκνOόΤΙX� bTOCV θελ�
σουν νιχ γΙνουν OPOCTOC. Όλo� όμως συμφωνοόν στην κoιν� ονομιχσΙιχ 
οocΙμονες, ως εOCν o� νεκροΙ, τους οποΙους ονεφεuτηκocν, νιχ μην �σocν 
κocτo�κo� του Ιo�oυ του νου τους, ΙΧλλOC του ΙΧέρoc � του ουριχνοό � της 
κόλOCσΎjς' όχ� πλιΧσμocτιχ της φιχντιχσΙocς, ΙΧλλιΧ φocντOCσμocτιχ. Με την 
Ιo�oc ocκριβώς λoγικ� θιχ μποροόσε voc πει xocvsl.; ότι εΙδε το cpocVToc
σμιχ του socuTou του στον κΙΧθρέφτη κιχι τιχ φocντocσμocτιχ των OCστρων 
μέσιχ στον nO'tιxfLb � voc oνoμocσε� τη σuνYjθισμένη E�xbvoc του 'YJλΙοu, 
που -δεν . εΙνιχι μεΥocλtίτερη ιχπό SVOC πόO�, O.ιxΙμoνιx � φocντιχσμoc του 
μεγιΧλου 'Ύjλ(oυ, ο οπαιος φωτΙζε� ολόκλ-ηρο το'll"ορocτό κόσμο. �Eτσ� 
λo�πόν o� διχ(μονες ενέπνειχν φόβο ως όντιχ OCΥνωστης, Οηλ. ocπε-

, � ,  , λ "  βλ " "  ρ�oριστης ουνιχμ-ης, tXOCVΎJt; νιχ τους ωφε ησει ΊJ νιχ 'rou.; ιχψει' xoct 
, , β '  � λ λ ' λ '  , γι ιχυτο κυ SpV'YJTEt; των ειοω ο ocτρικων πο �τικων κοινοτητων 

. βρ�κιxν έuκocφ(oc voc oιoχ�τεόσoυν σκόπιμιχ τον φόβο ιχυτό κocθιε
ρώνοντιχς τη οιχιμονολογΙoc (όπου o� πoΙΎj't'ές, ως Κόρ�o� �ερεΙς της 
εr.δωλολocτρικ�ς θΡ'YJσκεΙOCζ, έπιχιζιχν ιo�ιx(τερo ρόλο κι ιχπολιΧμβΙΧ-

� , β ' ) , � , , vocv totOCtTSPO σε ocσμο με σκοπο T'YJV σημοσιΙΧ εψηνη xoc� την ocπιχ-
ρoc(τητη γ�' ocυτό υπιxκo� των υπηκόων. MεΡ�ΚOός ocπό τους οιχ(
μονες ιχυτοός τους έκιχμο.ν ocyoceoU.; κιχι OCλλους κιχκοός, τους μεν 
ως κΙν'YjΤΡΟ γ�'" την τηρηcrΎJ των νόμων Koct τους οε ως χιχλινό γιιχ "OC 
σuyxpocTEL ocπό την πιχρocβΙιχση των ν6μων. 

Τι s(Oou.; npCΊyfLocTιx ήσιχν ιχυτOC, moc οπο(ιχ ιχποοιδότocv Τι ονο
μιχσ(oc των διχιμ6νων, CΡIX(νετΙXΙ εν μέρει στη Ύενεocλογ(ιχ των θεών, 
Ύρocμμέν'YJ ocπ6 τον Ησίοοο, ένιχν ιχπό τους μεγιχλότερουι; ποιητές 
των Eλλ�νων, κιχι εν μέρει σε OCλλες ιστορΙες, μερικές ιχπ6 τις οποΙες 
επε�μrxνιx ΠΡΟ'YJΎοuμένως, στο 120 κεφOCλΙΧιο ιχuτης της πριχγμιχ
't'εΙιχς. 
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OL ΈλλΎjνες, με "ης IΧΠΟLκ(ες XIXL ης κlχτlχκτησεLς τοuς, μετέ-
8ωσιχν ΤΎj γλώσσιχ TOUt; XIXL ΤLΧ γρlχφτιΧ TOUt; στην ΑσίlΧ, την AEyu
πτο XIXL την ΙΤlΧλίlΧ, XIXL μιχζ(, όπως �τlXν επ6μενο, τη 8lXLμoνo
λογΕIχ TOUt; �, όπως το ιχποκιχλε( ο Αγ. ΠlΧόλος, ης 80ξlχσ(ες Touc; 
περί 8Llχβόλων. ΈτσL Ύj &ΠL8Ύjμ(1χ lXπλώθΎjκε XIXL σTOUt; Εβριχ(οuς, 
τόσο της Iou81X(1Xt; 6σο XIXL της ΑλεξιfνδρεLlχς, lχλλιΧ XIXL σε ιΧλλlΧ μέ
ΡΎj, 6ποι> ε(χιχν 8LιχσπιχρεΙ TΎjν ονομιχσ(ιχ 81χ(μων 8εν την lχπέ8LδιχV 
όμως, όπως OL ΈλλΎjνες; σε πνεόμιχτιχ τόσο lχγlΧθιΧ όσο XOCL κlχκιΧ, 
lχλλιΧ μόνο στιχ κlχκιΧ. ThOUt; lχγlΧθοός 81χ(μονες έδLνlχv το όνομιχ τοι> 
πvεόμocτοι; τοι> Θεοό XIXL θεωροόσιχν ως πρoφ�τει; εκείvοuς, στιχ σώ
μιχτιχ των οποίων εLσεΡχ6τlχv. Koντoλo�ς κιΧθε L8LIΧLτερότητlχ, 
ειΧν �τlXν lXγlXθ�, την lχπέ8L8ιχν στο πνεόμιχ τοι> Θεοό' ειΧν �τlXν κιχ
κ�, σε κιΧΠΟLΟ 8lΧίμονlχ, lχλλιΧ κlχκοδlΧίμονlχ*, 8Ύjλ. 8LιΧβολο. rLIX τον 
λόγον IΧUτό ον6μιχζιχν δlΧLμΟVLσμένοuς, 8Ύjλ. κιχτεχ6μεvοuς lχπ6 τον 
δLιΧβολο, όσοuς εμείς ονομιΧζοuμε τρελούς XIXL μlΧVLlχκούς -ή 6σοuς 
έπιχσχιχν ιχπό επιλΎjψEIX � όσων τlχ λόγιιχ τlχ θεωρούσιχν ιχνισόρροπιχ 
επεLδ� ό,τι κlχι lΧν έλεγιχν 8&'1 γινότιχν κlXτlXνOΎjτό. EπίσΎjς γιιχ ένιχ 
πρόσωπο βρωμερό σε πολύ μεγιΧλο βιχθμ6 σuν-ήθLζocν νιχ 'lJ.νe όΤL 
εεχε βρωμερό πνεύμιχ' γιιχ ένιχν βοuβ6, ότι είχε βοuβό διχεμονιχ' κlχι 
γιιχ τον IωιXννΎj τον BlXπτιστ� (Κατά Ματθαίον, ΙΑ', 18), πο\) Ύj 
νΎjστείlX τοι> δεν είχε το όμοιό ΤΎj';, ότι είχε δlχιμόνLΟ. Γιιχ τον Σω-

, 'λ "- " " Ι " " ζ Δ ! '  τηριχ μιχς, πlΧ ι, επεLΟΎj εLπε: «ο ΠLστεuων εις εμε εχει ω,lν lXιω� 
VLOV» οι ΙοuδlΧLΟΙ εΕπlχν (Κατά Ιωάννην, Η', 52) : «νυν έγνώκιχμεν 
ΟΤΙ δΙΧLμ6νιοv Ι:χεις, 'ΑβρlχOCμ &πέθlχνεν κlχ/. οί ΠFοφ�τlχι, κlχ/. ΣU 
λέγεLς, Μν τις τόν λόγον μοι> ΤΎjp�ση, ου μη yeUσΎjTIXL θlχνιΧτοι> εΙς 
τόν lχιωνlΧ ϊ» . EπίσΎjς επεLδ� είπε (Κατά Ιωάννην, Ζ', 20) : «τε με 
ζΎjτεΤτε cXποκτε"ί:νlΧL j» ο όχλος lχπιΧντησε «8lΧLμ6vιοv Ι:χεLς" τες σε 
ζΎjτεΤ cXποκτεΤνIΧL ;» . EEνIXL, λοιπόν, προφlχνές όΤL OL ΕβριχεΟL είχιχν 
ΤΎjν L8LIX γνώμΎj σχετικιΧ με τlχ φlχντιΧσμlχτlχ, .  όΤL 8Ύjλ1X8-ή 8εν �σlXν 
πλιΧσμlχτlχ τηι; φιχντιχσίιχς, 8Ύjλ. εί8ωλΙΧ τοι> vou, lχλλιΧ πρlχγμlχτικιΧ 
όντιχ, lχνεξιΧρτητlχ ιχπό τη φιχντιχσίιχ. 

ΕιΧν Ύj δοξιχσειχ ιχuτη δεν eEνlXL lΧλΎjθLV�, YLIXTE , μπορεί κιΧΠΟΙΟL 
'ΙΙΧ ΠΟUV, ο Σωτηριχς μιχι; 'ΙΙΧ μΎjν ΤΎjν διlχψεύσεL κlχι νιχ 8L8ιΧξει το 

• Ελλ"1)ΥΙΚιΧ στο κεΙμενο. 
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ιχντιθετο ; ΓLΙΧΤ( , IΧVΤLθέτως, xp"l)aLIJ.OTCOLt( σε 8L«CPOpet; πεΡLπτώσεLς 
excpp«aeLt; ΠΟΙ) μΟL«ζοuv ΥΙΧ την εΠLβεβlΧLώvοv ; Σ' ιχuτό ιχπιχντώ, 
πρώτον, ότ, στο σ"ljμεΙO όποΙ) Ο ΧΡLστός λέε. [Κατά Λουκάν, ΚΔ', 
39] : « πνεϊίμιχ σ«ρκιχ κιχι όστέIχ οίικ �xtL», μολονότ, lXφ�νε. ΥΙΧ εν
VO"l)eet ότ, UTC«PXOUV πνΕUμlXτlX, ωστόσο 8εv lχρνεΙτlχ. ότ, lΧuτ« εΙνlχ. 
σώμιχτιχ. KIXL εχεΙ όποΙ) Ο Λγ. Πιχόλος λέε. [Προς Κορι'llθlοvς Α', 
ΙΕ', 44] : «έγε(ρετιχ. σωμιχ πvεuμlΧτLκόv», IΧΥlχγνωρΙζε. Τ'Υ) φόσ'Υ) των 
πνεuμ«των, όμωι; τlχ θεωρεΙ σωμlXτLΚ« ΠVεόμlXτlX, πρ«γμιχ εuνό'Y)
το. ΔLόΤL ο IΧέρlχι; κιχ. πολλ« «λλlΧ πρ«γμιχτιχ ε(ΥIΧ. σώμιχτιχ, ixv ΚΙΧ' 
χωρΙς σ«ρκιχ xlXt οστ« � «λλο σώμιχ χοv8ροεL8έι; xlXt 8tΙΧΚΡLvόμεvο 
με το μ«τt. Ότιχν όμωι; ο Σωτ�ρlXι; μιχι; lχπεuθόvεΤlΧt στον 8L«βολο 
xlXt τον 8tlχτ«σσεL ΥΙΧ εξέλθε. ιχπό XOCTCOLOV ιΧνθρωπο, 8εν εΙΥIΧ. IXxu
ρολεξ(ιχ ΥΙΧ οvομocζεt 8L«βολο X«TCOLIX lΧσθέvεLIΧ, όπωι; "Ι) cppεvOTC«ettlX 
� "Ι) πlχρlχφροσόν'Υ) � έΥΙΧ σωμlXτLκό πνεόμιχ ; Μποροόν ΥΙΧ IXxouaouv 
ο. lΧσθέvεtει; ; Ή μπορεΙ ΥΙΧ uπocρξεt έΥΙΧ σωμlΧΤLκό πνΕUμlX μέσlχ σ' 
ΈVIX σώμιχ με σOCρκlχ κιχ. οστOC, ποι) εΙΥIΧ. �8η πλ�ρες ζωΤLκώv xlXt 
ζωtκώv πvεuμocτων ; Δεν UTC«PXOUV, λΟLπόv, πνεόμιχτιχ, ποι) οότε 
ixouv σώμιχτιχ, ουτε όμωι; UTC«pxouv ιχπλώς στη φιχντιχσ(ιχ μιχι; ; Στο 
πρώτο IXΠIXVΤώ ότt, ότιχν Ο Σωτηριχς μιχι; lχπεuθuvεΤlΧt στην ΠΙΧΡΙΧ
φροσόνη � στην μιχν(ιχ ποι) θεριχπεόεt, η εντoλ� τοι) 8εν ε(ΥIΧ. TCtpLa
σότερο ιχκuρολεξ(ιχ ιχπό ό,τ. ότιχν εΠLΤLμοόσε τον πupετό � τον «νε
μο κlΧ. τη θOCλlχσσlχ, ιχφοό κlχνέΥIΧ ιχπό lχuτιΧ 8εv IXXOuet, � ιχπό ό,τt 
�τlXν η εντoλ� τοι) Θεοό προς το φως, το στερέωμlχ, τον �λtΟ, τlΧ 
«στριχ, ότιχν τlχ 8ημLοuργοόσε, ιχφοό 8εv �τlXν 8υνιχτόν vιx ιχκοόν, 
TCpLV uπOCFξοuv. Όμως ε8ώ 8εv πρόκεtΤΙΧL ytlX ΙΧΚUΡολεξΙες, 8tότt ot 
excpp«aeLt; lχuτέι; μlXΡΤUΡOόν την 8όνιχμ"l) τοι) θεΙοΙ) λόγοu. KIXL εξΙ
σοΙ) 8εν σuVLστ« μεγιχλ,)τερ"l) IΧΚUΡολεξ(1χ ποΙ) πρόστιχξε την πιχριχ
cppoΣUV"l) � την μιχν(ιχ, κιχλώντιχι; τες 8LlΧβόλΟUζ, όπως σuvηθLζότlχv 
τότε, νιχ ιχπομιχκρuvθε( ιχπό το σώμιχ ενός ιχνθρώπου. Στο 8ΕUτερo, 
ότ, 8'Υ)λ. εΙΥIΧ. ιχσώμιχτιχ, 8εl έχω ιχκόμη ΣUνlXντησε. X«TCOtO χωρΙο 
της ΓρlXφ�ς, ιχπό όποΙ) ΥΙΧ μπορε( vlX ΣUνlXχθε( ότ, u�ρξε ποτέ «ν
θρωποι; κlXτεχόμ.εvOΙ; ιχπό ΟΠΟtο8�ποτε «λλο σωμlXτLκό ΠVεόμlX εκτόι; 
ιχπό το 8tκό τοu, με το οπο(ο το σώμιχ τοι) xtVtETlXt CPUaLX«. 

Λέγετlχ. ιχπό τον Λγ. Μιχτθιχ(ο (Δ', 1) ότ, ο Σωτηρσcι; μιχι;, 
lΧμέσωι; μετ« Τ'Υ)ν κlXτ«βlXσ"Ij τοΙ) Λγ. Πνεόμιχτοι; εν εΙ8ε. πεΡLστε-
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ρ&.ς, «ιi\l�χθYI εΙς τη\l �PYIμo\l όπο του Π\ιεόμιχτος». Κιχι το (8ιο 
ιστορε(τιχι στο χωρ(ο (Κατά Λουκάν, Δ', 1 ) :  «'IΥΙσοΙΙς 8ε πλήΡΥΙς 
ΠνSΌμlXΤOς 'Λγ(ου όπέστρεψε\l ιiπo του 'lορ8&.νου, κιχι �γετo έν -r<j) 
Π\ιεόμιχτι εΙς την �P1/μoν». Ε8ώ ε(\ιιχι πρό8ΥΙΛο ότι με την λέξΥΙ 
πνεόμιχ εννοε(τιχι 1"0 Άγιο ΠνSΌμlX. Κιχι ιχυτό 8ε\l εΙνlχι 8υνιχτό \ι1χ 
εpμYIνεuθε( ως κιχτοχή, εφόσον ο Χριστός κlχι το Άγιο Πνεόμιχ 
εΙνlχι Yj (8ιlχ ουσ(ιχ, πρ&.γμιχ που σ1JμlX(νει κιχτοχή μιιχς ουσ(ιχς � ενός 
σώμιχτος ιχπό ένιχ &.λλο. Κιχι, πιχρόλο ότι στιχ επόμενιχ ε8&.φιlχ ιστο
ρs(τιχι ότι ((�γlXγεν ιχδτον εΙς 'Ιεροσόλυμιχ, κlχ!. �στYIσε\l ιχδτον έπ!. 
το πτερόγιον του Ιερου» , πρέπει νιχ σuμπεΡ&.\lOυμε ιχπ' ιχυτό ότι 
βρισκότιχν στη\l κιχτοχή του 8ιΙΧβόλου � ότι εΙχε προσιχχθε( εκεΙ 
8ιιχ της β(ιχς ; Σε &χλο ε8ά.φιο λέγετlχι: ((κlΧ!. ιi\llXγlXγων ιχδτον ό 8ι&.
βολος είς δρος όΨΥΙλΟν ε8ειξεν ιχδτ<j) π&.σιχς τocς βιχσιλε(ιχς της 0[
κοuμέ\ιYjς». Κι ε8ώ πιίλι 8ε\l θιχ πιστέψουμε, βέβlχιlχ, ότι ο 8ι&.βο-
λ " εξ ' " 1.  , ό ος το\l κιχτειχε 1/ το\l ιχνιχγκιχσε, ουτε οτι υπcι.ρχει κlχποιο ρος 
τόσο υΨΥΙλ6, με τη\l ΚLΧΤ&. γρά.μμιχ σ1JμlXσ(lX, ώστε \ι1χ του 8εΙξει ιχπό 
εκεΙ έ\ιιχ ολόκλΥΙΡΟ ΥΙμισφlχ(ριο. Τι &.λλο \ιό1/μlχ μπορε( λοιπόν νιχ έχει 
το χωρ(ο ιχυτό, πιχρά. ότι ο Χριστός πήγε μόνος του μέσlχ στην έρΥΙ
μο κlχ!. ότι Yj μετά.βlX� του ιχπό τη\l έΡΥΙμο στην πόλ1/ ΚΙΧΙ ιχπό εκεΙ 
στο όρος �τlX\I ένιχ όριχμιχ ; ΣόμφωνΥΙ με ΤΙΧ πιχριχπ&.νω εΙ νιχι κlχι Yj 
φρά.σ1J του Αγ. Λουκ&., ότι 081/�6YIκε σΤ1/ν έΡ1/μο όχι 8ιιχ του 
πνSΌμlXΤOς, otλλ&. εν π\lεόμιχτι, μολο\lότι ο Λουκ&.ς γιιχ τη\l 1χ\ιά.βlχσ1/ 
στο όρος κlχι επά.\ιω στο πτερόγιο του \ιιχοό ΧΡΥΙσιμοποιεΙ τις (8ιες 
εκφρά.σεις 6πως κlχι ο Μιχτθιχ(ος. Κιχι ιχ\)τό σuμφω\lε( με τη φόσ1J 
ε\l6ς ορά.μιχτος. 

Σχετικά., πιίλι, με το χωρΙο, όπου ο Αγ. Λουκ&.ς λέει γιιχ τον 
lοό31χ lσκlΧΡιώτη [ΚΒ', 3-4] ότι ((εΙσYjλθε\l 8ε δ σιχτιχνocς εΙς '10ό-
31χν, το\l έΠΙΚlΧλοόμε\lον '1σκlχριώτην, δντιχ έκ του ιiριθμo;) των 8ώ-
8εκlχ, κlχ!. ιiπελθων σuνελιίλYIσε το;;ς ιiρχιερευσι κιχ!. γριχμμιχτεuσι 
κιχ!. στρlχτηγοΤς το πως ιχδτον πlχρlχ8<j) lΧδτοί:ς» , μποροόμε \ι1χ ιχπιχν
τησο\)μΙί ότι Yj δ(σ030ς το\) σlχτlχ\ιιΧ, 8ΥΙΛ. το\) εχθροόι ε\lτός το\) σΥΙ
μιχ(νει την εχθρική κlχι πρ080ΤΙΚ� πρόθεσ1J νιχ πωλήσει τον Κόριο 
κlχι 8ι8&.σκlχλ6 το\). Διότι, όπως με Τ1/ λέξ1/ ' Αγιο Πνεόμιχ νοοόντιχι 
σuχνά. στη\l Γριχφή οι χά.ρες κlχι οι κotλές 8ιlχθέσεις, πο\) 8(80ντlχι 
lχπ6 το ' Αγιο Πνεόμιχ, έτσι κlχι με ΤΥΙν εΙσ080 του σιχτιχν&' μποροό-
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με νoc evvo�aouμoe πονηρές σκέψεις κocι σχέδιoc των εχθρών τοι) Χρι
στού κocι των μocθητών TOU. Πριίγμocτι, όπως εΙνocι 8όσκολο νoc πού
με ότι ο διιίβολοι; εΙχε εισχωρ�σει στον lούδoc πριν επινo�σει τέτοιoc 
εχθρικιί σχέδιoc, STaL κocι εΙνocι ιίστοχο νoc πούμε όη πρώτoc u�ρξε 
μέσoc τοΙ) εχθρός τοι) Χριστού κocι μετιί μ�κε μέσoc τοι) ο διιίβολος. 
Ώστε η εΙσοδος τοι) σocτocνιί κocι ο κocκόι; τοι) σκοπός �σocν το Ιδ�O 
πριίγμoc. 

Ειίν όμως δεν uπιίρχει ιίuλο πνεύμoc ούτε oπoιocδ�πoτε κocτο
χ� των σωμιίτων των ocνθρώπων ocπό κιίποιο σωμocτικό πνεύμoc, 
μπορεΙ κocι πιίλι νoc ocνocρωτηθεΙ κocνεΙς γιoc ποιον λόγο ο Σωτηρocι; 
μocς κocι οι ocπόστολοΙ τοι) δεν το δΙδocξocν OCUTb στον λoc6 κocι μιίλιστoc 

, " έ ' β λ' , 'Ο με τροπο σocφ-η, ωστε νoc μ-η μ νει κocμιoc ocμφι ο ιoc σχετικoc. μως 
τέτοιες ερωτησεις εΙνocι μιίλλον φιλοπερΙεργες πocριί ocνocγκocΙες γιoc 
την σωτηρΙoc ενός Χριστιocνού. Με την Ιδιoc λoγικ� θoc μπορούσε κoc
νεΙς νoc ρωτησει γιocτΙ ο Χριστός, ο οποΙοι; θoc μπορούσε νoc χocρΙσει 
σε όλοuς TOUC; ocνθρώποuς πΙστη, εuσέβειoc κocι κιίθε SLaouc; ηθικές 
ocρετές, τις έδωσε σε ορισμένοuς μόνο κocι όχι σε όλΟUζ "  κocι γιocτΙ 
την ocνocζ�τησYj των φuσικών ocιτΙων κocι επιστημών την ιίφησε στην 
rpuatx� λoγικ� κocι φιλοπονΙoc των ocνθρώπων κocι δεν την ocποκιίλ\)
ψε σε όλοuς � σι;; κιίποιον με τρόπο uπερφuσικό' μπορεΙ επΙσYjς νoc 
κιίμει κocνεΙς κocι πολλές ιίλλες τέτοιες ερωτησεις, γιoc ης οποΙες 
μπορούν νoc προτocθούν πιθocνοΙ κocι εuσεβεΙς λόγοι. ΓιocτΙ, όπως ο 
Θεός, 6τocν έφερε TOUC; Ισρoc-ηλΙτες στη γη της επocγγελΙocς, δεν TOUC; 
ocσφιίλισε μέσoc σ' ocuτη κocθuποτιίσσοντocς όλoc τoc γύρω έθνη, ocλλιί 
ιίφησε πολλιί ocπό OCUTiX, σocν ocγκιίθιoc στο πλεuρό τοuς, γιιχ νoc ocrpu
πνΙζετocι ocπό κocφού εις κocφ6ν -η εuσέβειoc κocι -η φιλοπονΙoc τοuς, 
έτσι κocι ο Σωτηρocς μocς, οδηγώντocς μocς προς το oupιXVLO βocσΙλειό 
TOU, δεν εξιίλειψε όλες τις δuσκολΙες, basc; πηγιίζοuν ocπό τoc προ
βλ�μocτoc της φύσYjς, ocλλιί τις ιίφ-ησε, γιoc νoc ocσκ�σει τη φιλοπονΙoc 
κocι τη λoγικ� μocς, κocθώς μονocδικός σκοπός τοι) κηρύγμocτός το\) 
�τocν νoc μocς δεΙξει την ocπλ� OCUT� κocι ιίμεσYj 086 της σωτηρΙocς, 
δηλocδ� την πΙστη στο όη ΙXUTbc; �τocν ο Χριστός, ο utbc; τοΙ) ζώντος 
Θεού, ποι) στιίλθηκε στον κόσμο νoc θuσιocστεΙ γιoc τoc ocμocρτημocτιί 
μocς κocι γιoc νoc βocσιλεύσει εν δόξη επΙ των εκλεκτών το\) κocτιί την 
δεuτέρoc πocρο\)σΙoc του σώζοντιίς TOUC; ocιώνιoc ocπό TOUC; εχθρούς 
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τουι;. Η πΙστ1) οιυτη 8εv εμ.π08Ιζετoι� οιv κιίπo�oι; voμ.Ιζε� 6τ� πvεό
μ.οιτοι κοιι φοιvτιίσμ.οιτοι κυp�εόoυv "1)'1 Ψυχ�, μ.oλov6τ� γ�oι μ.εp�κoόι; 
oιu .. 6 θοι � .. oιv oιφoPμ.� vοι βγουν οιπ6 τον σωστ6 8ρ6μ.ο κoι� νοι οικο
λoυθ�σoυν .. �ς 8�κέι; τουι; επ�νoήσε�ι;. Ειίν ζ1) .. οόσοιμ.ε οιπ6 't'1)v Γροι
φ� οιπ«ν't'1)σ1j σε 6λοι τοι ζ1)"�μ.oιτoι, 6σοι εΙvoι� 8υvοιτ6 vοι οιvοικό
ψουν κιoι� vοι μ.οιι; τοιριίξουv κοι .. &: 't'1)v εκ .. έλεσ1j των εντολών του 
Θεοό, .. 6τε θοι μ.ποροόσοιμ.ε νοι κιίνουμ.ε ποιριίποvοι κoι� ενοιν .. ιοv του 
Μωυσέως, επε�8� 8εν οινέφερε .. 0'1 χρ6vο 81)μ.�oυpγ(oις τέ-.o�ων πvεu
μ.ιίτων, 6πως το έκοιμ.ε γ�oι 't'1)v 81)μ.�oυpγΙoι 't'1)t; Ύ1JΙ; κoι� της θιίλοισ
σοις, τωv οιvθρώπων κoι � των ζώων. Συμ.περοισμ.οι·nκιί, βρΙσκω ότ, 
υπιίρχουν στην Γpoιφ� ιίΎΎελo� κoι� πvεόμ.οιτοι οιγοιθιί κoι� κoικoπo�ιί� 
όχ� 6μ.ως οισώμ.οι .. οι, όπως o� οπ .. οισΙει; που o� ιίvθpωπo� βλέπουν στο 
σκoτιί8�, στοι 6νεφοι � σε οριίμ.οι .. οι, .. οι οποΙοι o� ΛoιτΙvo� οv6μ.οιζοιν 
spectra κoι� τοι εκλιίμ.βοινοιν ωι; 8σι.Ιμ.ονει;. ΒρΙσκω επΙσ1jς 6 .. � υπιίρ
χουv σωμ.σι.τ�κιί πvεόμ.σι.τσι., οιv κoι� λεπ-.οφυή κoι� σι.6ρσι.τσι., 6χ� 6μ.ως 
ότ� ΚUΡ�εόθYJκε � xoc .. o�x�eYJXE: ποτέ σι.π6 σι.υτιί το σώμ.σι. κιίπo�oυ 
οιvθρώπου· κσι.� 6 .. � mo�oι θοι γΙvουv τσι. σώμ.οι .. σι. τωv οιγΙωv, 81)λoι8� 
πvεuμ.σι.τ�κιί σώμ.σι. .. οι, όπως τοι σι.ποκσι.λεΙ ο Λγ. Ποιόλος. 

Ωστόσο YJ oιvτΙθε't'1j θεωρΙσι., 6τ� 8YJAoι8� υπιίρχουv σι.σώμ.σι. .. σι. 
πvεόμ.σι.τα:, έχε� α:π6 τ6 .. ε τ6σο υπεp�σχόσε� στην Εκκλ1)σΙα:, ώστε 
πιίvω 't'1)t; θεμ.ελ�ώθYJκε 1) ΧP�σ1j του εξOPκ�σμ.oό, 8YJλo YJ α:πoβoλ� 
των 8�α:β6λωv 8�α: 't'1)I; μ.α:γεΙσι.ς· κα:�, μ.oλov6τ� εφα:pμ.6ζετα:� σπσι.νΙως 
κα:� 8�στoικτ�κιί, 8εν έχε� σι.κ6μ.1) εv-.ελώς κoι .. σι.pΎ1JθεΙ Το γεγοv6ς 
ότ� υ�pχα:v πολλοΙ 8α:�μ.oν�σμ.έvo� στηv α:ρχέγΟVΥ) ΕκκλφΙα: κα:� λΙ
γo� πα:ριίφροvες κα:� ιίλλες τέ-.o�ες �8�6μ.opφες α:σθέvδ�ες, ενώ στους 
χρ6vους μ.α:ς α:κοόμ.ε κα:� βλέπουμ.ε πολλοός πα:ριίφροvες κα:� λΙγους 
8α:�μ.oν�σμ.έvoυς, 8εν oφεΙλετα:� στη μ.ετα:βoλ� 't'1)t; φόσ1jς οιλλιί τωv 
ονομ.ιίτωv. Τώρα:, εΙνα:� ιίλλο ζ�τημ.α: το γ�α: .. Ι πσι.λα:�6 .. ερoι o� α:π6-
στoλo� κοιι μ.ετιί α:π6 α:υτοός, γ�α: έvα: 8�ιίστYJμ.οι, οι ιερεΙς 't'1)t; Εκ
κλ1)σΙσι.ς θεpιίπεuα:ν α:υτές τ�ς ι8�6μ.opφες α:σθέvε�ες, κιίτι που τώρα: 
8εν φσι.Ιvoντσι.� να: κιίμ.νουν,  κοιθώς κοιι γ�α:τΙ ο κ«θε σι.λYJθ�v6ι; π�στ6ς 
8εν έχει �μ.εpα: 't'1) 8όνοιμ.1) να: κιίνει 6λοι, 6σα: έκσι.νοιv οι π�στoE τότε, 
ότι 8YJλα:8ή «�ν τΙ;> όv6μ.σι.τ� (του Xp�στoό) 8οιφ6νιοι έκβσι.λοUσ�· 
γλώσσα:�ς λσι.λ�σoυσ� κα:ινοιϊ:ς ΙSφεις OCροUσL· κ�ν θσι.νιXσ�μ.6ν τ� πΙ
ωσ�ν, ο{) μ.η α:{)τοuς βλιίΨε�· �πΙ &ρρώστους χεϊ:ρα:ι; έπ�θήσoυσ�, κσι.Ι 
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κatλώς �ξοuσιν» (Κατά Mάeκo1l, ΙΣΤ', 17) - κιχι 6λΙΧ ιχuτ� χωρΙς 
�λλιx λόγιιχ πιxp� μόνον lv όνόμιχτι του '!-φου. ΕΙνιχι πιθιχνό 6τι τιχ 
εξιxφετικ� εκε(νιχ χιχρ(σμιχτιχ ε(χιχν 80θε( στ1jν Εκκλ1)σ(ιχ μόνο γιιχ 
6σο χρονικό 8ιocστ1jμιx οι �νθpωπoι π(στεuιxν ολοκλ1)ρωτικιΧ στον 
Χριστ6 κιχι ιχνιχζ1)τουσιχν 'r1jV εuτuχ(ιχ μόνο στη μέλλοuσιχ βιχσιλε(ΙΧ 
-rou' κιχι 6τι, σuνεπώς, ότιχν επιζ1jτησιχν εξοuσ(ιχ κιχι πλουτη κιχι 
σ't"Y)p(χτηκιxν στην 8Lx1j -rouc; ΠΟV1jΡ(ΙΧ γισι νσι 81jILLoupγ1jaouv ένσι 
βσισ(λειο -rou x6aILou τοuτοu, τότε -rouc; σιφσιφέθ1jΚOtv π�λι τσι uπερ
ιpuaLX� σιuτ� 8ώρσι -rou Θεου. 

'Ενσι ωο κσιτ�λoιπo της εL8ωλολσιΤΡ(σις ε(νσιι 1) λσιτρε(σι των 
εικόνων, 1) οπο(σι 8εν θεσπ(σθ1jκε σιπό τον Μωuσ1j σ't"Y)ν Πatλσιι� οότε 
σιπό τον Χριστό στην KOΙLv1j Δισιθ1jΚ1j, οότε εισ1jχθ1j σιπό -rout; Ε
θνικους, σιλλoc επέζ1jσε σινιΧμεσιΧ τοuς, ότσιν πισι ε(χσιν σισπσισθε( τον 
Χρισησινισμό. Πριν σιπ6 το x1jpuYILot -rou Σωτ1jρσι μσις, θΡ1jσκεΙσι 
των Εθνικών 1jτσιν γενικιΧ 1j λσιτρεΙσι ως θεών των φσιινομένων εκεΙ
νων, τιχ οποΙσι πιχρσιμέvοuν στον εγκέφσιλο, 6τσιν τσι εξωτερικιΧ σώ
μσιτιχ ιxσx1jaouv π(εσ1J στιχ ιχισθ1jτηριιχ όργιχνιχ, κιχι τιχ οποΙιχ auv1j
θως ονομOCζοντιχι ι8έες, εΙ8ωλΙΧ, φιχντιΧσμιχτιχ, νΟ1)τικέι; κιxτιxσκεuές, 
ιχφου ε(νιχι ιχπεικονΙσεις των εξωτερικών εκεΙνων σωμιΧτων, τιχ 
οποΙιχ τιι; πpoκatλoυν, κιχι 8εv έχοuν τΙποτε το πριχγμιχτικό, τ(ποτε 
περισσότερο ιχπό ό,τι uπιΧΡχeι στιχ όσιχ φιχΙνετιχι νιχ στέκοντιχι μπρο
στOC μιχς μέσιχ σ' ένιχ όνεφο. Γι' ιχuτό ο Αγ. πιχυλοι; λέει [Προς Κο
ρινθΕους, Η', 4]: «0�8ιxμεν ΙSτι oό8ΕV ε�8ωλoν έν κόσμιΡ». Δεν νό
μLζε βέβΙΧιιχ πως μιιχ εικ6νιχ ιχπό μέΤΙΧλλο, πέτριχ 1j ξύλο -ητιχν svιx 
τ(ποτε, ΙΧλλιΧ ότι εκεΙνο, το οπο(ο τιμουσιχν 1j -rouιo ενέπνεε φόβο 
σ't"Y)ν εικόνιχ κιχι το θεωρουσιχν ως θεό, 8εν 1jτσιv πσιp� πλιΧσμιχ της 
φιxvτιxσΙσις, ποu 8εν κσιτοικεΙ, 8εν κινεΙτσιι κσιι 8εv uπιΧρχει πσιριΧ 
μόνο στιι; XLv1jaeLt; -rou εyxsιpιxλou. Η λσιτρεΙιχ των εικδνων με θεΙες 
ημέι; εΙνιχι 6 ,τι στην rpιxιp1j ονομιΧζετσιι εL8ωλολσιτΡ(ΙΧ κσιι ιχντσιρ.;. 
σ(ιχ κιχτιΧ -rou Θεου. ΔιόΤL, κσιθώς ο Θεός 1jτσιv βσισιλέσις των Εβρσι(ων ι 

κσιι τοποτηΡ1jτ1jς -rou κιχτ' ιχρχ1jν ο Μωuσ1jς κσιι ιχργ6τεριχ ο ιχρ
χιερεόι;, ειΧν ε(χε επι't'ΡιχπεΙ στον λιχ6 νιχ λιχτρεόει εικόνες κσιι νσι 
προσΖυχετσιι σ' σιuτές, ποu ε(νσιι ιχπεικον(σειι; των πλσισμOCτων 'r1jt; 
φσιvτσισ(ιxς, 8εν θιχ ε(χε πιιχ κιχμιOC εξ�ΡΤ1jσ1J ιχπ6 τον σιλ1)θιν6 Θε6, 
-rou οπο(οu 8εν μπορε( vιx uπιΧρξει ομο(ωμιχ, οότε κσιι ιχπ6 -rouιo σιρ-
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χ���ιxκόνoυς του, τον Μωυσ1) κιχι ΤΟl)ς ιχρχιερεΙς, ΙΧλλOC κΙΧθένιχς θιχ 
έπριχττε κιxτ� βοόλ'Υ)ση κιχι ιχυτό θα. εΙχε ως ιχποτέλεσμιχ Τ'Υ)ν πιχν
τελ� ιxνιxτρo� της πoλ�τικ�ς κοιν6Τ'Υ)τιχς κιχι Τ'Υ)ν ιχυτοκιχτιχστροφή 
τους ιχπό έλλειψ'Υ) ενότητιχς. Γι' ιχυτό κιχι ο πρώτος νόμος του Θεοό 
ήτιχν νιχ μ'Υ) θεωροόν ως θεοός alienos deos, �'Y)λ. θεοός ocλλων 
εθνών, ΙΧλλOC τον μόνο ΙΧλ'Υ)θινό Θεό, ο οποΙος εγγυ�θ'Y)κε ότι θιχ βρΙ
σκετOCι σε συνεχ� επικοινωνΙιχ με τον Mωυσ� κιχι �ι' ιχυτοό θιχ τους 
�ώσε� νόμους κιχι κιxτεuθόνσεις γιΙΧ Τ'Υ)ν ειρ�ν'Y) μετιχξό τους κιχι γιιχ 
την σωτ'Υ)ΡΙΙΧ τους ιχπό τους εχθροός τους. Ο �εότερoς πOCλι �τιxν: 
«ου πoι�σεις σειxuτίj) εt�ωλον, οΜέ πιχντος όμοΙωμιχ κλπ. , ου προ
σκυν�σεις ιχδτο!ς, Oδ�έ μ� λιxτρεUσεις ιχυτο!ς». Διότι 'Υ) κΙΧθιχΙρεση 
ενός βιχσιλέΙΧ, 6τιχν Ι)(υτός υποτOCσσετιχι σε OCλλον βιχσιλέιχ, εΙνιχι 'Υ) 
Ι��ιx εΙτε ο �εότερoς ιχυτός ιχνΙΧΚ'Υ)ρόσσετιχι ιχπό ΈVιx γειτονικό έθνος 
εΙτs ιχπό εμocς τους Ι�ιoυς. 

Τιχ χωρΙιχ της Γριxφ�ς που υποτΙθετιχι ότι υποσΤ'Υ)ρΙζουν την 
ιχνOCρτηση εικόνων γιιχ λιxτρεuτικoός σκοποός � την τοποθέΤ'Υ)σ1) 
τους σε όλους τους χώρους, όπου λιχτρεόετιχι ο Θεός, εΙνιχι κιχτ' ιχρ
χ�ν �όo: των χlφουβεΕμ επocνω &π6 την ιxΨΙ�ιx του Θεοό' κιχι του 
χιχλκοό όφεως. ΚιχτOC �εότερoν λόγο εΙνιχι κOCποιιχ κεΙμενιχ, τιχ οποΙιχ 
ενπλλοντιχι νιχ λιχτρεόουμε ορισμένιχ πλιίσμιχτιχ γιιχ Τ'Υ)ν σχέση 
τους με τον Θεό, όπως π.χ. νιχ λιχτρεόουμε το υπoπό�ιό του. Κιχι, 
τέλος, κOCποιιχ OCλλΙΧ κεΙμενιχ, με τιχ οπο(ιχ sπιτpέπετιxι κOCποιιχ . ιχπό-
80ση θP'Y)σκεuτικ�ς τιμ�ς σε ιερOC ιxντικεΙμεvιx. Πριν όμως εξετOCσω 
την ισχό των χωρΙων ιχυτών, ώστε νιχ 8εΙξω τι λένε, πρέπει πρώτιχ 
νιχ εξ'Y)�σω τι πρέπει νιχ εννοοόμε b"t'ιxv μιλιίμε γιιχ λιχτρεΙιχ, Ε.ικό
νες κιχι εΙ8ωλΙΧ. 

Έχω �8'Y) κιχτΙΧ8εΙξει στο 200 κεφrίλιxιo ιχυτης Τ'Υ)ς πριχγμιχ
τεΙιχς ότι τιμώ σημιχΙνει "t'ρέφω μeγocλ'Y) εκτΙμ'Υ)ση γιιχ την �σχό κoc
πo�oυ προσώπου κιχι ότι 'Υ) εκτΙμ'Υ)ση ιxu"t'� υπολογΙζετιχι σuγκριτ�κoc 
με rXλλιx πρόσωπιχ. Eπει8� όμως ΤΙποτε 8εν μπορεΙ νιχ σuγκρ�θεΙ με 
την �σχό του Θεοό, 8εν τον τιμοόμε, ιxΛΛoc τον ιχ"t'ιμocζουμε συγκρΙ
νοντOCς τον με oπoιιx8�πoτε ιχξΙιχ μικρότερ'Υ) ιχπό το OCπεφο. Κιχι έτσι 
κιxνoν�κoc 'Υ) τ�μ� ιχπό την φόση της εΙνιχι μυστ�κ� κιx� εσω"t'ερικό 
ζ�τημιx της κιxρ8�ocς. Οι εσώτερες όμως σκέψεις των ιχνθρώπων, οι 
oπoΙ� εξωτερικε60ντιχι στις λέξεις κοιι στις πριίξεις τους, εΙνιx� τιχ 
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σ'1)μεΙοι της οιπο�Μόμεν'r)ς τ�μ�ς κoι� φ�ρoυν το όνομοι λοιτΡεΙΟΙ, στοι 
λoιτ�ν�κιχ cultus. Επομένως, πρoσεόχoμoι� σε κιχπo�oν, ορκ(ζομοιι 
εν ονόμοιτι κιχποιου, υποικουω,  εΙμοιι επιμελ�ς κοιι εuσuνεΙ8'r)τος στοι 
κoιθ�κoντιχ μου - κοντολοyf)ς, όσες λέξεις κοιι πριχξεις 8'r)λώνουν 
τον φόβο νοι προσβιχλουμε � T'r)V επιθυμΙοι νοι εuχoιριστησoυμε ε(νοιι 
λοιτρεΙοι, εΙτε οι λέξεις κοιι οι πριχξεις οιυτές ε(νοιι ειλικρινεΙς είτε 
ε(νοιι προσπΟΙ'r)τές κοιι, επει8� ποιρουσιιχζοντοιι ως σ'1)με(οι οιπό80-
σ'1)ς τιμ�ς, σuν�θως ονομιχζοντοιι κοιι τιμ�. 

Η λοιτρε(οι που προσφέρουμε σε όσους εκτιμουμε, ότοιν οιυτοΙ 
ε(νοιι σιπλώς ιχνθρωποι, όπως βοισιλεΙς κοιι ιχνθρωποι που οισκουν 
εξουσ(ΟΙl ε(νοιι 8'r)μόσιοι λοιτρε(οι. Η λοιτρεΙοι όμως που προσφέρουμε 
σε όιτι θεωρουμε ως Θεό, όποιες κοιι νοι ε(νοιι οι λέξειςl 'r) τελε
τουργ(οι, οι χεφονομίες � οι ιΧλλες πΡιίξεις μοις, είνοιι θεΙοι λοιτρείοι. 
Το νοι πέσε� κοινείς ΠΡ'r)ν�ς μπροστιχ στοι πό8ιοι ενός βοισιλέοι, τον 
οποίο θεωρεί οιπλώς ιχνθρωπο, 8εν είνοιι ποιριχ πoλιτικ� λοιτρε(οι, ενώ 
όποιος βγιχζει το κοιπέλο του μποιίνοντοις στην εxxλ'r)a(oι, επει8� την 
θεωρε( οίκο του Θεου, οιυτός τελεί θείοι λοιτρείοι. Όσοι οινοιζ'r)τοuν 
την 8ιιχκρισ'1) με-rοιξu θείοις κοιι πoλιτικ�ς λοιτρε(οις όχι στην πρόθε
σ'1) του πιστου οιλλιχ σ'ης λέξεις 80υλεΙοι* κοιι λοιτρε(οι* οιυτοιποιτών
τοιι. Διότι υπιχρχουν 8ύο εΙ8Υ) υΠ'r)pετών: όσοι εξουσιιχζοντοιι οιπο
λύτως οιπ6 τους κυρίους τους, όπως 80υλοι οιιχμοιλωτισμένοι στον 
πόλεμο κοιι οι οιπόγονο( τους, οι οπο(οι 8εν εξουσιιχζουν τοι σώμοιτιχ 
τους, εφ6σον 'r) ζω� τους εξοιρτιχτοιι οιπό την θέλ'r)σ'1) των κυρΙων τους 
κοιι xtv8uvsUouv νοι την χιχσουν με την ελιχχιστη oινυπoικo�, σιλλιχ 
οιγοριχζοντοιι κοιι πωλουντοιι ως x�v'r)' οιυτοΙ ονομιχζοντοιι 80ίίλοι* 
κοιι 'r) υΠ'r)pεσΙoι τους 80υλείοι*. Οι ιtλλoι υΠ'r)pετoόν εθελοντικιχ γιοι 
την oιμo�β� 1) με την ελπ(8οι ότι θοι εuεpγετηθoόν οιπό τους κυρΙουι; 
τους κοιι ονομιχζοντοιι θ�τες*, 8'r)A. οιχιοικοΕ υΠ'r)pέτες' πιχνω τους οι 
κόριοι 8sν έχουν ιΧλλο 8�κoιΙωμoι οιπό το προβλεπόμενο στις μετοιξό 
τους σuμφωνΙες. Τοι 8ύο οιυτιχ εΙ8Υ) υΠ'r)pετών SχOU'l κοινό το ότι 'r) 
εργοισ(οι τους κοιθορΙζετοιι οιπό κιχΠΟΙΟ'l ιχλλον. Η λέξΥ) ι..ιΧτρις* εΙνοιι 
'r) γsνικ� ονομοισΙοι κοιι των 8ύο κοιι 8'r)λώνει εκ&('10ν, ο οπο(ος εργιχ
ζετοιι γιοι κιχποιον ιχλλο, εΙτε ως 80όλος είτε ως εκούσιος υΠ'r)pέτ'rjς. 
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Έτσ�, λιχτρε(ιχ* σ1Jμ,IX(νε� γεν�κ� κ�θε ωτηρεσ(ιχ, οουλε(ιχ* όμ,ως 
μ,όνο την υΠ'l)ρεσEIX των σκΜβων κlX� την κlXτ�σΤIXσ1J 'r'1JI; σκλlΧ
β�ι%ς. Στην ΓρlXφ� ΧΡ'1Jσ�μ,οπο�οόντlχ� κlX� τlχ 060 lXo�lXκρ(τως γ�1X νιχ 
Ο'1Jλώσοuν την uΠ'l)psaEIX στον Θεό. ΔουλεΕIχ*, επε�o� ε(μιχστε ooόλo� 
του Θεοό, κlX� λlχτρεΕIχ*, επε�o� τον υΠ'l)ρετOόμε. Σε κ�θε μoρφ� 
UΠ'l)poa(lXt; περ�έχετlX� 6χ� μ,όνο υπlXκo�, ιxλλ� κlX� λlχτρεΕIΧ, Ο'1Jλ. πρ�
ξε�ς, χεφονομ,(ες κιx� λέξε�ι; που Ο'1Jλώνοuν τ�μ�. 

Η ε�κόylX, μ,ε 'r'1JV π�o lXυστηρ� σ1Jμ,lXσ(1X της λέξ'1JΙ;, ε(νlX� το 0-
μ,ο(ωμ,ιχ κ�πo�oυ οριχτοό lXντ�κε�μ,ένoυ. Με ιχυτη 'r'1JV έννo�1X o� φιχν
τlXστ�κές μ,ορφές, o� οπτιχσ(ες � o� όΨε�ι; των σωμ,�των, όπως γ(
νoντlX� lχντ�λ'1JΠΤ� ιχπό την όρlχσ'1), ε(νlX� ιχπλώι; ε�κόνες. Tέτo�1X ε(νlX� 
'1J θέIχ ενός ιχνθρώπου � κ�πo�oυ πρ�γμlXτoς στο νερό μ,ε lXντlXν�κλlX
σ1J � μ,ε O��θλlXσ1J· εΠ(σ1Jς ο �λ�oς � τlχ �στρlX, ότιχν τlχ πιχριχτηροό
μ,ε O�IX ΓUμ,νoό οφθΙΧλμ,οό στην ιχτμόσφιχφιχ, οεν έχουν κlXμ�ιX σχέσ1J 
μ,ε 'r1Jt πρlXγμ,lXτ�κ� lXντ�κε(μ.ενlX οότε μ,ε τον χώρο, μέσlχ στον οπο(ο , "·· ι..·εe ' , φlX�νoντlX� νιχ υπιχρχουν· ουτε το ι- r οι; κlX� '1J μ,ορφΥ) τους σuμ,π�-
πτουν μ,ε του ιxντ�κε�μ,ένoυ, ιxλλ� μ,ετιxβ�λλoντlX� lXνotλόγως προς 
'r'1JV πlXρέκκλ�σ1J των oρy�νων 'r'1Jt; όρlχσ'1Jς � των κιχτόπτρων· κlX� 
σuχν� εΙνlX� πιχρόντιχ σΤΥ) φlχντlχσΕIχ μιχς κlX� στιχ όνεφ� μιχς, ότιχν 
το lXντ�κεΙμ,ενo lXπoυσ��ζε�, � με �λλlX χρώμ,ιχτιχ κlX� σχ�μlXτlX, όπως 
τlχ πρ�γμlXτlX που ε:ξlXρτώντlX� ιχπό μόνΥ) ΤΥ) φlχντlχσΕIχ μΙΧζ. Αυτές εΙ
νlX� o� ε�κ6νεζ, Που πρωτlXρχ�κ� κlX� κιxτ� κόρ�o λόγο oνoμ,ιXζoντlX� 
�oέες κlX� εΕοωλlΧ κlX� πρoέρχoντlX� ιχπό ΤΥ) Υλώσσιχ των ιχρχιχ(ων 
Eλλ�νων, στους οποΕους '1) λέξΥ) ε�oω* σ1Jμ,IX(νε� βλέπω. Ονομ,ιχζον
τlX� επΕσ'1JΙ; φlXντ�σμ,lXτlX, που στην (O�IX γλώσσιχ σ'1)μ,IXEνε� οπτιχσ(ες. 
Από τ�ς ε�κόνες lχυτές oνoμ,ιXζετlX� μ,(ιχ ιχπό τ�ς λε�τoυργEες 'r'1JI; ιχν
θρώπ�ν'1Jς φόσ'1)ς «φlXvτιxσ(IX». Απ' ιxυτ� ε(νlX� λo�π6ν προφlχνές ότ� 
οότε uπιΧρχε� οότε μ,πορε( νιχ uπ�ρξε� ε�κόνlX που νιχ πlXρ�γετlX� ιχπό 
κ�πo�o lΧόριχτο IΧVΤLκε(μ.ενο. 

EtVIXL εΠ(σ'Yjς φιχνερ6 όΤL οεν μ,πορε( ΥΙΧ uπ�ρξεL ε�κόνlX ενός 
lχνΤLκε�μ.ένοu ιχπε(ρων O�ιxστιXσεων. ΔLότ� όλες o� εLκόνες XIXL τιχ φιχν
τιΧσμlχτlχ, όσιχ πlχριίγονΤIΧL ιχπό 'r'1JV πEεσ1J οριχτών lχνΤLκε�μ.ένων, 
έχουν oρ�σμ.έτη μ,oρφ�. Η μ,oρφ� όμως ε(νlX� μ,ΕIχ ποσότητιχ κlχθΟΡL-

• Ελλ7jνικιΧ στο κεΙμ.ενο. 
Digitized by 10uk1s, April 2009



278 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕιΟΥ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ 

σμέV1j σι.π6 κOCθε OCΠΟψ1j. Γ�' σι.υτ6 κσι.� 8εv μπορεΙ vσι. υπocρξε� ε�κ6vσι. 
του Θεοό, Ou't's Τ1jΙ; σι.vθρώΠ�V1jΙ; Ψυχ�ι;, οότε των ΠIIΕUμιχτωV, πσι.ριΧ 
μ6ιιο ορσι.'t'ώv σι.IIτ�κε�μένων, 81jλ. σι.V't'�κε�μέvωv σι.u't'όφω't'ωv � trS
ρ6φωτωv. 

Όπωι; μπορεΙ κocπo�oι; vσι. φσι.V't'σι.σθεΙ μορφέι; που 8εv εί8ε πο
't't, σΧ1jμσι.τΙζοv't'σι.ι; μ�σι. μoρφ� σι.π6 't'IL�ILot't'ot 8�σι.φ6ρωv πλσι.σμOCτωv, 
όπωι; o� ΠΟ�1jτέι; 't'οuι; κειιτσι.όρουι;, τ�ι; χΙμσι.φει; κσι.� OCλλσι. σι.vόπσι.ρκ't'σι. 
τέρσι.'t'σι., έ't'σ� μπορεΙ κσι.� νσι. υλoπo��σε� ηι; μορφέι; σι.u't'έι; σι.ποτυπώ
vοvτOCι; τει; στο ξόλο, στοv Π1jλ6 � στο μέτσι.λλο. Kσι.� otU't'OC οvομOC
ζoντσι.� εΠΙG1jΙ; ε�κ6vει;, 6χ� γ�σι. T1jV oμo�6τητoc 't'οuι; με κocΤ� σω
μσι.τ�κ6, σι.λλOC γ�σι. τηv OILo�6T1jTOC 't'οuι; με κιχπo�oυι; φσι.V't'σι.στ�κοόι; 
εvοΙκουι; του εγκεφOCλου 't'OU xotTotGXΕUotG't'�. Τσι. εΙ8ωλσι. όμωι; σι.υ
'1:'6., 6πωι; πρω't'σι.ρχ�κιΧ υπιχρχουv στοv εγκέφσι.λο κσι.� όπωι; ζω
γρσι.φΙζoντσι. �, σκσι.λΙζovτσι.�, χόνOντσι.� � μετσι.λλOCσσovταc� σε όλ1j, έ
χουv ΚOCΠO�ΑC oILO�6T1jTot μετσι.ξό τουι;, κσι.� μπορεΙ vσι. λεχθεΙ 6τ� 't'0 
υλ�κ6 σι.Vτ�κεΙμεVO, που .κσι.τσι.σy.εuOCζετσι.� σι.π6 . Τ1jV Texv1j; σι.πoτs
λεΙ 't1jII ε�κ6νσι. του φσι.νΤΙXσΤ�ΚOό ε�8ώλoυ, που πσι.ρ6.γετσι.� σι.π6 T1j 
ΙPUG1j . . 

Στηv ΕUpUTSp1j XP�G1j Τ1jΙ; λΘξ1jΙ; «ε�κ6νσι.» πε?tέχε't'ι:χ� εmG1jΙ; 
κιχθε ι:χνι:χπσι.ρOCσ't'σtG1j εv6ι; ι:xvηκε�μέvoυ ι:χπ6 κocπo�o OCλλο. Έτσ�, 
έvι:χι; επΙγε�oι; κυρΙσι.ρχοι; μπορεε νσι. κλ1jθεΙ ε�κ6vι:x του Θεοό, κι:x� 
ένσι.ι; κσι.τώτεροι; OCρχοντι:χι; εικ6νσι. ενός επΙγε�oυ κυρ�6.ρχoυ. Πολλές 
φορέι; στην περΙ080 της ει8ωλολσι.'t'ρtσι.ι; οι εθν�κoΙ λΙγο εν8�ι:xφέρoν
't'otV γ�ι:x T1jII ομο�ότη't'ι:χ του υλ�κoό ε�8ώλoυ προι; το εΙ8ωλο Τ1jΙ; φσι.ν
τι:χσΙσι.ς τους το ον6μι:χζσι.ν 6μως ε�κ6νσι. του. 'E't'G�, μ�σι. ι:χπελέκ1jΤ1j 
πέτρσι. στηθ'ΙJκε γ�ιx νι:χ πoφσι.στησε� τοV Πoσε�8ώνι:x κσι.� 8�OCφoρσι. OCλ
λσι. σχ�μσr.τσr., πoλu 8�σr.φoρεηκOC σι.π6 6σσι. εΙχσr.ν ΣUλλOCβε� γιι:χ τουι; 
θεοός τουι;. Kσι.� σT1jII επoχ� μσr.ι; βλέπουμε πολλές ε�κ6νει; -ΙO'IJt; Πσι.ρ
θένου Mσr.ρΙσr.ι; κσι.� OCλλων σι.γΙων, που 8εν μοιOCζουν μετσι.ξό 't'οuι; κσr.ι 
8εv σι.ντι:xπoκρΙνovτσr.� κσr.θ6λoυ σε κι:xνεv6ι; τη φσr.ντσι.σΙσι.. Κι:χι όμωι; 
υΠΊJρετOόν πολό κσι.λrX τοv σκοπό, γ�ι:x τον .0ΠΟ(Ο ΙΡ"t'LιΧχτηκι:χv, �λ. 
vσr. σι.νσι.πι:χρι:χστησουv πρ6σωπσι. ι:χνσι.φερ6μενι:χ στην �στoρΙι:x XP1jG�
μoπo�ώvτσr.ι; μόνο το όνομιί τουι;' ε8ώ κσr.θένι:xι; μετι:xχε�ρΙζετσι.� μ�σι. 
VO'IJT�X� ε�κόνσι. 8�κ�ι; του επ�νo�σεωι; � ι:χπολU't'ωι; κσι.μΙι:χ. Έτσ�, 
λo�πόν, μ�σι. εικ6νσr. με τηv ΕUputtp1j ένvοισι. ε(νι:χι � το ομοΙωμι:χ � 1j 
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α.να.πα.ριiστα.ση κιiπoιou ορα.τοό α.ν'ηκεψ,ένοu � κα.ι τα. 8,)0 σuγχρό
νως, όπως ως επΙ το πλsΙστoν σuμβα.Ινει. 

Το όνομα. τοu ειδώλοu έχει α.κόμη εuΡότερη έννοια. στην Γρα.
φ� κα.ι μπορεΙ να. σημα.Ινει τον �λιo, ένα. ιiστρo � oπoιoδ�πoτε πΜ
σμα., ορα.τό � α.όρα.το, ότα.ν α.uτιi λα.τρεόοντα.ι ως θεοι. 

Αφοό εξέθεσα. τι εΙνα.ι λα.τρεΙα. κα.ι εικόνα., τώρα. θα. τα. δω α.πό 
κοινοό κα.ι θα. εξετιiσω τι εΙνα.ι α.uτη η ειδωλολα.τρΙα., η οποΙα. α.πα.
γoρΕUετα.ι στη δεότερη εντoλ� κα.ι σε ιiλλα. χωρΙα. της Γρα.φ�ς. 

Λα.τρεόω μια. εικόνα. σημα.ίνει ότι εκτελώ εκοόσια. τις εξωτε
ρικές εκεΙνες πριχξεις, ποu α.ποτελοόν σημεία. τιμ�ς είτε προς την 
όλη της εικόνα.ς, δηλ. ξόλο, πέτρα., μέτα.λλο � κιiπoιo ιχλλο ορα.τό 
πλιiσμα., είτε προς την εικόνα. μέσα. στον εγκέφα.λο, για. της 0-
ποία.ς την μίμηση � α.να.πα.ριiστα.ση δόθηκε μoρφ� κα.ι σχ�μα. στην 
όλη, είτε κιχι προς τα. 8,)0 μα.ζΙ, ως έμψuχο σώμα. σuντεθειμένo α.π6 
την όλη κα.ι την εικόνα., όπως α.π6 σώμα. κα.ι Ψuχ�. 

Το να. α.πoκα.λUπτετα.ι ·  κιχνεΙς μπρoστιi σ� έwι.ν ιiνθρωπo με 
εξοuσία. �α.ι κόρος �. μπροστιχ στο θρόνο κιiπoιou ηγεμόνα. � σe �λ
λou.ς α.νιiλoγouς χώροuς, όπωι; ο: ηγεμόν��. επιτίXσσ6Ι να. yLvs't'OCL για. 
τον · σκοπόν. α.uτό κα.τιχ την α.πou�Ια. του, σημα.Ινει ότι λα.τρεόει τον 
ιχνθρωπο α.uτΘ � τον · ηγεμόνα. με πoλιτικ� λα.τρεiα., εφόσον α.uτό 
α.ποτελεί σημεί.ο τιμ�ς όχι προς το uποπόδ.ιο � τον χώροι α.λλιΧ προς 
το πρόσωπο. Κα.ι δεν εΙνα.ι ειδωλολα.τρΙα.. Ειχν όμως όποιος το κιΧ
νει uπέθετε ότι στο uποπόδιο u�ρχε η Ψuχ� τοu ηγεμόνα. � 6ιχν 
uπέβα.λε κιiπoιo α.Ιτημα. στο uποπόδιο, τότε θα. �τα.ν θεΙα. λα.τρεΙα. 
κα.ι ειδωλολα.τρΙα.. 

Το να. ικετεόοuμε τον βα.σιλέα. για. πριχγμα.τα. ποu εΙνα.ι σε θέση 
να. κά.νει για. μα.ς, δεν α.ποτελεΙ πα.ριχ πoλιτικ� λα.τρεΙα., μολονότι 
πέφτοuμε στα. πόδια. τοu, α.φοό δεν τοu α.να.γνωρίζοuμ.ε ιiλλη εξοu
σΙα. α.πό την α.νθρώπινη. Ειχν όμως τον πιχριχκΙΧλέσουμε εκοόσιιχ νιχ 
κιiνει κιχλοκα.ιρΙιχ � γιιχ κιχη που μόνο ο Θεός μπορεΙ να. μιχς δώσει , 
α.uτό εΙνιχι θεΙα. λα.τρεΙιχ κα.ι ειδωλΟλα.τρ(ιχ. Ειχν π�λι ένιχς βιχσιλέα.ς 
εξα.να.γκιχσει κιχποιον να. ενεργ�σει με τον τρόπο .ιχuτό uπό τηll ιxπsι
λ� 1'01.1 θιχνά.τοu � κ�αιιxς ιχλλης μεγ�λης σωμιxτικ�ς πoιν�ς, δεν 
ιχποτελεΙ ειδωλολΙΧτρΙoc. Διότι η λιχτρεΙιχ, που ο ηγεμόνιχς επιβιΧλ
λει νιχ τελεΙτιχι γιιχ το πρόσωπό του uπό την ιχπειλή των νόμων 1'01.1, 
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3sν O'Y)μlXΙνε� ότ� όπo�oς τον υΠIXΚOόε� τον τιμιi πριΧΥμlχτ, εv36μυχιx 
ως Θεό, ιχλλιΧ ότ, επ�θυμεΙ νιχ yλ�τώσε� ιχπό το θιΧνιχτο � ιχπό μ�ιx 3u
ΣΤUχ�σμένY) ζω�. Ό,τ� 8ev ε(ylX� Ο'Υ)μεΙο εσώτεΡYJς τιμ�ς, 3εv ε(νιx� 
λιχτρε(ιχ· ιΧριχ 8εv εΙνιx� κιx� ε�8ωλoλlXτρΙιx. Οότε μπορεΙ νιχ λεχθεΙ ότ� 
6πo�oς την τελεΙ σκlXν8lXλΙζε� � 6τ� πlXρεμβιXλλε� κιΧΠΟLΟ εμπό8LΟ 
στον ΙΧ8ελφό του. ΔLόΤL, όσο σοφός � λόΥLΟς κ� ιχν εΙνlX� 6ΠΟLος λΙΧ
τρεόε, με τον τρόπο ιχυτό, 8εν μπορεΙ κlχνεΙς βλέποντιΧς τον νιχ υπο
στηρ(ξε, ότ, εγκρ(νε, ο L8LOt; ό,τ, xιXVSL, ιχφοό το κιΧνε, ιχπό φόβο. 
ΠριΧΥμιχτι, ιχυτό 8εν εΙνιχ, 8LK� του εvέΡΥεLIΧ, ιχΜιΧ εvέΡΥεLΙΧ του 
7JΥεμόvlχ του. 

Ότιχν λιχτρεόε, κιχνεΙς τον Θεό σε κιΧΠΟLΟV εL8Lκό χώρο � στρέ
φε, το πρόσωπό του προς μΙIχ ε�κόylX � ΈVlXν ΟΡLσμένο χώρο, 8εν ctYJ
μιχΙνε, ότ� λlXτρεόε� � 6τ, ΤLμιΧ τον χώρο � την εLκόνlχ, lχλλιΧ όη IXVIX
yνωρ(ζε� ότ, εΙΥIΧ' �ερ6ς, ιxνlXyνωρΙζε� 8YJA1X8� όη YJ ε�κόylX � ο χώ
ρος 8Lιχχωρ(σθYJκε ιχπό την κo�ν� ΧΡ�O'Y). ι Αλλωστε ιχυτη εΙνlχ, YJ ctYJ
μιχσ(ιχ της λέξYJς «Lερός»· κlΧ' 8εv σuνεΠ'ιXyετlX, (LLIX νέIχ �8LότYJΤIΧ του 
χώρου � της ε�κόνιxςι ΙΧλλιΧ μόνο μ(ιχ νέIχ σχέΟ'Υ), κlΧθώς τώριχ προ
oρΙζoντlX� y�1X τον Θεό. Kιx� ιχυτό 3εν auVLστιΧ ε�8ωλoλlXτρ(lX-πιXντως 
δχ, περ�σσότερo ιχπό όσο �τlXν εL8ωλολlχτρ(1χ το νιχ λlXτρεUετlX, ο 
Θεός ενώπ�oν του χιχλκοό όφεως· � y�1X τους ΕβρlΧΙους, ότιχν βρΙ
σκοντιχν έξω ιχπό ΤΥ) χώριχ τους, νιχ στρέφουν ΠΡOσΕUχόμΕVO' τlχ 
πρόσωπιΧ τους προς το νιχό ΤYJς Iερoυσιxλ�μ· � YLIX τον Mωυ� ΥΙΧ 
βyιXλε� ΤLΧ υπo3�μlXτιX του, ότιχν βρέθYJκε μπροστιΧ στην φAεyόμ.&VYJ 
βιΧτο, εφόσον το s8lXcpoc; lX�κε στο 6ρος Σ�νιX, χώρο που ο Θεός εΙχε 
εΠ'LλέξεL YLIX νιχ εμφlΧVLσθεΙ κlΧ' νιχ 8ώσε, τους νόμους του στον λιχ6 
του IσρlX�λ, ΚΙΧ' που YLIX τον λόΥον lχυτ6ν �τιxν ,ερό έ8lχφος, όχ, lχπ6 
εyyεν� LερότYJΤΙΧ lχλλιΧ εΠ'εL8� 8LιχχωρΙστYJκε YLIX ΤYJν ΧΡ�O'Y) του 
Θεοό· � YLIX τους ΧΡLστLlχνοuς νιχ τελοόν τη λιχτρε(ιχ τους σΤLς εκ
κλYJσΙες, o� οπο(ες κιΧποτε lχφLερώθYJκlχν εΠL�μωι; στον Θεό YLIX 
το σκοπό ιχυτό, με την εξοuσL08ότYJΟ'Υ) του βlχσLλέlχ � ιΧΜου yν�ctLOU 
εκπροσώπου ΤYJς ΕκκλYJσ(lχς. Το νιχ λιχτρεόετιχ, όμως ο Θεός ως 
κιΧτ, που εμψυχώνε, � ΚIΧΤΟLκε( (LLIX τέ't'ΟLIΧ εLκόνlχ � χώρο, 3YJA. ως 
(LLIX ιXπε�ΡY) ουσ(ιχ σ' ένιχν πεΡLΟΡLσμένο χώρο, ιχυτό ε{ΥIΧ' εL3ωλολlχ
τρΙIχ. ΔL6't'L mOLoL πεπερlχσμένο, θεοΙ 8εv ε(ΥIΧ' πlχριΧ εΙ3ωλΙΧ του 
syκεφ�oυ, τ(ποτε το πρlχγμlΧΤLκό. KΙXL στη Γριxφ� σuν�θως IXVIX-
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φέΡΟVΤΙΧL ως μΙΧΤΙΧLόΤ1)ς, ψεό31) XΙXL oυ3tν. EΠΙCΠjς το νιχ λιχτρsύεΤΙΧL 
Θ ό ' , Ψ "  β , .. Ι. " Ο • ε ς 0lL ως XΙXTL που εμ uχωνSL 1) pLσΧSτΙXL ι-σιχ στο χωρο 1) 

στην SLxbvΙX, ιχλλι1. με τον σκοπό νιχ uπεLσέλθεL κι1.ΠΟLος στο ΠVεόμΙX 
του � σε OPLaILCVΙX ιχπό τιχ έργιχ του, ΙΧΙΙ ο χώροι; � 1) SLxbvΙX ιχφLερώ
VΕTΙXL � 31)ILLOUpyεtTΙXL με L3Lω't"LΚ� εξο\)σΙιχ XΙXL bXL με την εξουσΙιχ 
των ΚUΡLι1.ρχων ΠΟLμένων μιχς, ιχυτό sEVΙXL εL3ωλολΙΧΤΡΙΙΧ. Ωρι1.γμιχη, 
1) εντoλ� λsεL «ου "OL�aELt; σειχυτ<';) ε�3ωλoν, οΜε πιχντόι; όμοΙωμιχ». 
Ο Θεός πρ6στιχξε τον Mωυ� νιχ στησεL τον χιχλκούν όφLΨ 3εν το 
έκιχμε με 3LX� του πρωτοβουλΕιχ, YL' ιχυτό XΙXL 8εν �τιxν ιχντΙθετο με 
την εντoλ�. Η κιxτιxσκευ� όμως του χρυσού μόσχο\) ιχπό τον Αιχ
ρών XΙXL τον λΙΧ6, smL3� πριχγμΙΧΤΟΠΟL�θYjκε χωρΙς εξοuσL03ότηCΠj 
το\) Θεού, �τιxν εL3ωλολΙΧΤΡΙΙΧ. KΙXL 6XL μόνο EπεL3� τον θεωρούσιχν 
ως Θεό, ΙΧλλι1. επΙCΠjΙ; smL3� τον κιχτιχσκεύιχσιχν YLΙX θΡ1)σκSUΤLΚ� 
ΧΡ�CΠj χωρΙι; την εντoλ� � του Θεού, ο οποΙοι; �τιxν κυρΙσφχόι; τουι;, 
� του Μωυσέωι;, ο οποΙοι; �τιxν ο τοποτηΡYjτηι; του. 

OL ΕθVLΚΟΙ λι1.τρsuιχv ως θεούι; τον ΔΙιχ XΙXL ι1.λλουι;, OL ΟΠΟΙΟL, 
ότιχν ζούσιχν, �σιxν Ισωι; ι1.vθρωΠΟL που εΙχιχν εΠLτελέσεL μεγι1.λΙΧ XΙXL 
έν80ξΙΧ κιχτορθώμιχτιχ' XΙXL ωι; -ιιέκνιχ του Θεόό λι1.τρsuιχv 8Lι1.φοροuς 
ι1.ν8ρει; XΙXL γυνιχΙκει;, YLΙX το\)ς οποΙουι; υπ�ετιxν όΤL δΙχιχν σuλλYj
φθεΙ ιχπό κι1.ΠΟLΙΧ ΙΧθι1.vιχτYj θεότYjΤΙΧ XΙXL κι1.ΠΟLΟ θVYjτό ι1.νθρωπο. Au
τό �τιxν εL8ωλολΙΧΤΡΙΙΧ, 3LόΤL OL t8LOL τουι; 3YjILLOUPY1)aιxv, χωρΙς νιχ 
ί;χουν την εξοuσL08ότYjCΠj το\) Θεοό, οότε μέσω του ΙΧLωvΙοu νόμου 
το\) Λόγου, οότε μέσω τηι; θεΤLΚ�Ι; XΙXL εξ ιχποκιχλόΨεως θέλYj�ς 
το\). Ωιχρόλο όμωι; ό'η ο Σωτηριχι; μιχς �τιxν ι1.νθρωποι;, YLΙX τον 0-
πο(ο επΙCΠjΙ; ΠLστεuοuμε όΤL �τιxν ΙΧθι1.νιχτος Θεόι; XΙXL "1\όι; του Θεοό, 
εν ΤΟUΤΟLΙ; ιχυτό 3εν sEVΙXL εL8ωλολιχτρΙιχ. ΔLό't"L 3sv ΟLκο80μοuμε Τ1)ΙΙ 
πΙστη ιχυτη επι1.νω στη 3LX� μσιι:; φσιvτιxσΙιx 1) κρΙCΠj, ιχλλι1. στον λόγο 
του Θεού, όπωι; σιποκιχλuφθYjκε στLς Γριχφέι;. Όσο YLΙX τη λιχτρεΙσι 
της θεΙιχς ΕUΧΙΧΡLστΙιχι;, ει1.ν τσι λόγLΙΧ του XPLσTO,) «τοuτό έστL το 
σώμσι μου» (fYjILιx(vouv όη ο C3LOt; xOtL ο ι1.ρτος που κριχτούσε στο χέ
pL του, σιλλι1. XΙXL κι1.θε ψυχΙο ψωμLού, που έκτοτε κιχθιχγ(ιχσιχν OL 
LερεΙς, θιχ σιποτελεΙ πολλι1. σώμιχτιχ του ΧΡLστQύ XΙXL ωστόσο όλΙΧ μιχ
ζΙ ένιχ σώμιχ, τότε ιχυτό 3εν sEVΙXL εL8ωλολΙΧΤΡΙΙΧ, επeL8� tXSL την 
εξοuσLο8όΤ1)CΠj του Σωτηριχ μιχς. Erίν όμως το κεΕμενο ιχυτό 8εv έ
XEL τούτη τη CΠjμιxσ(σι, 8LbTL 3εν uπrίρχεL κι1.ΠΟLΟ ι1.λλο που VfY. το 
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επ�βεβσι.�ώνε�, ",ότε εΙνιx� ει�ωλoλιxτρΙιx, ιχφοό πρ6κε�τιxι γ�ιx λιχτρεΙιχ 
που θεσπ(σθ'Yjκε ιχπό τουι; ιχνθρώπου;. Δεν εΙνιx� ιχρκετό νιχ ποόμ,ε: ότ� 
ο Θεόι; μ,πορεΙ νιχ μ,ετoυσ�ώσε� τον OCρτο σε σώμ,ιχ του Xρ�στoό . 
Δ�6τ� o� Eθν�κoΙ θεωροόσιχν όη ο Θεός �τιxν πσι.ντo�όνιxμ,oι; κιx� 
πOCνω σ' ιχυτη τη βOCσ1j θιχ μ,ποροόσιχν νιχ 8�κιx�oλo�σoυν την ε�-
8ωλολΙΧτρΙιχ τουι; �σχυρ�ζόμ.εvO�, όπωι; κιx� &.λλo�, τη μ,ετοuσΙωσ'Yj 
του ξόλου � τηι; πέΤΡΙΧΙ; σε πιχντο8όνιχμ,ο Θεό. 

Μολονότι Κocπo�oι �ιιxτε(νoντιxι ότι ΎJ θε(ιχ έμ,ΠVευσ1j ε(νιx� μ,�ιx 
υπερφυσ�κ� �LεΙσ�υσ1j του ΑγΙου Πνεόμ,ιχτοι; στον ιΧνθρωπο κιx� ό
χι ΎJ ΙXπόκτησ1j τηι; θε(ιχι; ΧιXρ�τoι; μ,ε �ι�ιxσκlXλΙιx κlX� μ,ελέτη, πι
στεόω ότι lXντ�μ,ετωπΙζoυν ένιχ ποΜ επ�κ(ν�υνo �(λΎJμ,μ,IX. Διότ�, 
ειχν �εv λιχτρεόουν τουι; ιχνθρώπουι;, γιιχ 't'ouc; οποΙουι; π�στεόoυν 6η 
έχ ' " β "  � λ ' ουν την εμ,πvεuσ1j ιχυτη, γ�νoντlXι ιχσε ε�ι;, εφοσον οεν ιχτρευουν 
την υπερφυσ�κ� πιχρουσΙIχ του Θεοό. ΕOCν π&.λ� τουι; λιχτρεόουν, γΙ
νoντιx� ε��ωλολcX't'ρ&:ι;, ιχφοό o� ιχπόστολοι �oν θlΧ �έolOV't'IXV ποτέ 
νιχ λσι.τρεόoντιx� έτσ�, Γ�' ιχυτό ΎJ ιχσι:Ριχλέσ't'εΡΎJ o�όι; εΙνlX� νιχ πιστεόε� 
χιχνε(ς .6τι μ,ε την κlXτιχβσι.σΎJ ΤΎJΙ; περ�στεριiι; πιχνω στουι; ιχποστδ
λουι;· κσι.� με την εμ,φόσ1jά'Yj του ΑγΙοΙ) Πνεόμ,ιχτ()ι; ιχπό τον Xρ�σ1'ό, 
κΙΧθώι;; κlX� μ,ε ΤΎJν μ,ετιχ�o� του μ,έσω 'r'Yji:; επΙθεσ1jΙ; 't'ων χειρών, 
νooόντιx� τlχ σόμβολΙΧ εκεΙνlχ, που ο Θεόι; &:υoφε�θΎJκε vlx ΧΡΎJσ�
μoπoι�σε� � όρ�σε νιχ ΧΡΎJσφΟΠΟΙ'Yjθοόv, Τ'YjρώV't'lΧΙ; ΤΎJν υπόσχε� 
't'ou VIX σuν�ριχμ.ει τιχ πρόσωπιχ εκεΙνιχ στ'Yj μ.ελέτ'Yj τουι;, ώστε νιχ γΙ
νουν κ�ρυκει; τηι; βιxσ�λεΙιxι; 't'ou, κlX� στην σuμ,περ�φoριi τουι;, ώστε 
νιχ (Jo'YjV εΙνιx� σκlXν�ιxλιστικ�, lXλλιi επo�κo�oμ,ΎJΤ�Κ� γ�ιx 't'our,; ιiλλoυι;. 

Εκτός ιχπό την ε��ωλoλlXτρ�κ� λlχτρεΙIχ 't'ων εικόνων υπιiρχε� 
εΠΙσ1jΙ; κlχι μ,ιιχ σκlXν�lXλώ�ΎJΙ; λlΧ't'ρε(1χ τουι;, που ε(νιx� εΠ(σ1jΙ; ιχμ,ιχρ
Ρ(ΙΧ, όχι όμ,ωι; ει�ωλoλlXτρ(lX. Δ�ότ� ει�ωλoλlXτρ(1X εΙνlX� ΎJ λιχτρε(ιχ 
μ,έσω σ1jμ,ε(ων, στιχ οπο(ιχ ιxπo�Ι�ετlXι εσώτεΡΎJ κlX� πρlXγμ,lXτ�κ� 
",�μ,�. ΣκlXν�ιxλώ�'Y)ι; λιχτρε(ιχ όμ,ωι; εΙνlX� ΎJ φlX�νOμ,ΕV�Κ� μ,όνο λιχτρεΙIχ, 
κιx� μ,πορε( κιχποτε νιχ ΣUνO�εόετlX� ιχπό μ,ιιχ εσώτεΡΎJ κιx� ε�λικριν-fι 
ιχποσ't'ροφ� τόσο- γιιχ 'r'Yjv- e�xbvoι, όσο κιχι γιιχ τον φιχvτιχστικ6 8ιχΙ
μ,ονιχ � εΙ8ωλ(), σΤΟ ο'ΠοΕο έχει ιxφ�ερωθεί ' κιχι πρoέρχετlX� μ,όνο οιπό 
τον φό� του θιχνιχτου � ιχλλΎ/Ι; o�uv'Yjp�c; πo�ν�ι;. Aπoτ�(, πιΧντως, 
ιxμ,�τ(ιx ΥΙΙΧ όσουι; λιχτρεόουν μ,ε τον 't'ρόπο ιχυτό, ότιχν εΙνιx� ιχνθρω
ποι στων οπο(ων τις πριχξεις o� ιχλλo� lχποβλέπουν όπως σε φωι; που 
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θιχ. τους κιχ.θ08'Y)γijσει. Διότι, μψ.οόμεvοι εκείvους, 8εv μπορεί πιχ.ρ6. 
ι έ ι θ ι ι Ψ Ε ι vιχ. πιχ.ριχ.πιχ.τησουv κιχ.ι νιχ. π σουv ιχ.πο Ρ'Υ)σκευηκ'Υ) ιχ.πο 'Υ) .  vω το 

πιχ.ρ6.8ειγμιχ. όσωv 8εv πιχ.ριχ.κολουθοόμε 8εv μιχς ε'Π'YJρε6.ζει κιχ.θόλου 
πιχ.ρ6. ιχ.φ'Υ)vόμιχ.στε στη 8ικ� μιχ.ς VΟ'Υ)μοσόv'Υ) κιχ.ι ιppbV'Y)σ'Y)' συvεπώς, 
8εv έχουμε κιχι λόγο vix πέσουμε. 

Ε6.v λοιπόν έvιχς ιερέlχς, που vομίμως κιχ.λείτιχ.ι vιχ. 8ιΜξει κιχι 
vιχ. κιχ.ΤΕUθόVει τους 6.λλους, � κ6.ποιος 6.λλος, που εκημ6.τιχ.ι πολό 
γιιχ. τις γvώσεις του, ιχ.πο8ώσει ιχ.πό φόβο εξωτερικές τιμές σε ίvιχ. 
εί8ωλο κιχ.ι 8εv κlXτιχ.στ�σει τοv φόβο του κιχ.ι τηv ιχ.προθυμίιχ. του 
γιιχ. τηv ενέργει6. του ιχ.υτη τόσο φιχ.vερή, όσο κιχ.ι Τ'Υ) λιχ.τρεΙιχ. που 
τελεί, τότε σκιχ.v8ιχ.λίζει τοv ιχ.8ελφό του 8Ιvοvτιχς Τ'Υ)ν εvτόπωσ'Υ) ότι 
επι80κιμ6.ζει τηv ει8ωλολlχτρίιχ.. Διότι ο ιχ.8ελφός του, σΤ'Y)ριζόμεvoς 
στην πρ6.ξ'Υ) του 8ιχ.σκ6.λου του � εκείvου, του οποίου εκτιμιΧ πολό 
τις γνώσεις, θεωρεί ότι 'Υ) πριΧξ'Υ) είvιχι ιχ.φ' ειχυτης νόμιμ'Υ). Το σκιΧν-
8ιχ.λο ιχ.υτό είvιχι ιχ.μιχ.ρτίlΧ κιχ.ι 8ε80μέvο σκιΧν8ιχ.λο. ΕιΧv όμως κιχ.
πo�oς, που 8εv είvιχ.ι ιερέlχς οότε φ'Υ)μίζετlχι ι8ιocίτερlχ γιιχ. ης γvώσεις 
του " σχετικιχ. με Τ'Υ)V χριστιιχ.νική 8ι8ιχ.σκιχ.λίΙΧ, κ6.μει το ί8ιο κιχ.ι κιΧ
OΠOLOt; �λoς τοv ιχ.κολουθήσει , lXυτό 8εv εLVIXΙ 8ε8ομένό σκιΧν8σιλο, 
ιχ.φοό ο τsλεuτιχίος ιχ.υτό"ς 8εv είχε λόγο V,ιχ. ιχ.κoλoυθ�σει τέτόιo Πιχ.
ρ6.8εLγμlχ, ιχ.λλιχ. πρόφιχ.σ'Υ) σκιχ.ν86.λου , που με 8ική του πρωτοβου
λίιχ. ΧΡ'Υ)σιμΟΠΟΙοί ως 8ικlχιολογίιχ. εvώπιον τωγ ιχ.vθρώπωv. Έτσι, 
ε6.ν ένιχ.ς ιχ.γρ6.μμιχ.τος 6.νθρωπος, ο οποιος βρΙσκετιχ.ι υπό την εξου
σίιχ. ει8ωλολιχ.τρ'Υ) βιχ.σιλέιχ. � ει8ωλολιχ.τρικοό κριΧτους, 8ιιχ.τιχ.χθεΙ 
οπί πoιν� θιχ.νιΧτου Vιχ. τελέσει λιχ.τρεΙιχ. μπρoσ't'ιX σε έvιχ. εί8ωλο κιχ.ι 
εκείνος ιχ.Lσθιχ.νθεί μέσιχ. στηv κιχρ8ιιΧ του ιχ.πoστρoφ�, σωστιΧ εvερ-
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, 
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yεL ' ιχ.ν �ΙXL ιχ. ενεργουσε κιχ.λυτεριχ. εσcν ειχε τη γεvνιχ.ιοτ'Υ)ΤIΧ νιχ. υπο-

ι ι e.L ι λΙ λ ι E.l ι ι μεL'IiSt. 10 (1.νιχ.το, ιχ.vτι νιχ. τε εσει τη ιχ.τρειιχ.. (1.'11 ομως εκιχvε το 
ΙΒιο έν&ι; ι.cpέlXς, ο οποίος ως ιχ.πόσ't'ολος του Χριστοό έxEL ιχ.νσιλιΧβει 
νιχ. BLBιiifκεL τη 8ι8lΧσκσιλΙιχ. του Χριστοό σε όλιχ. τιχ. έθν'Υ), (χυτό 8εv θιχ. 
�τιχ.ν "μόνο ένιχ. ιχ.μιχ.ρτωλό σκιίνΒlχλο σε σχέσ-η με ης συνει8ήσε�ς 
6.λλων " Χρισηιχ.vών, ιχ.λλιΧ μΙιχ. επΙβουλ'Υ) εγκlχτιΧλειψ'Υ) Τ'Υ)ς" ιχ.ποάτο
λ�ς του. 

Το συνοπηκό συμπέριχ.σμlχ των όσων έχω ιχ.νocπτόξει- έως ε8ώ 
σχετLΚ6. με την ΛlχτρεΙιχ. των εικόνων ε(vιχ.ι ότι 8ιιJtπριiττει ει8ωλο
λιχ.τρΙιχ. όποιος σε μιιχ. εικόvιχ. ή σε κ«ποιο ιΧλλο πλιiσμιχ. Λιχ.τρεόε� ή 
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την όλ7j, σι.π6 την οποΙσι. σι.υτ6 σι.πο't'ελεΙτσι.L, � 6,TL ο (8LOt; φσι.ντιχζετσι.L 
νσι. KotTOLKS( μέσσι. σ' σι.υτό � KotL τσι. Μο μσι.ζΙ � ΠLστεόεL όΤL TnOLot 
σι.νΤLκεΙμενσι. σι.κοόν ης πρoσεuχές του � βλέπουν την σι.φoσΙω� του, 
χωρίς νσι. 8Lσι.θέτοuν ιχυηιχ � μιχΤLσι.. KΙXL όΠΟLος uποκρΙνετΙΧL όΤL τε
λεΙ TkTOLΙX λσι.τρείιχ ιχπό τον φόβο της ΤLμωρΙιχς, ειχν μεν SEVΙXL ιχν
θρωπος, που το πιχριχ8SLγμιχ του ιχσκεί επφρo� μετιχξό των ιχ8ελ
φών του, 8Lσι.πριχττεL ιχμιχΡΤ7jμιχ' ειχν όμως λιχτρεόεL τον 87jμLοuργό 
του κ6σμου μπρoσ't'ιχ σε μLσι. εLκόνσι. � μέσιχ σε κιχΠΟLΟ χώρο, που 
8εν kXSL KotTotσκ&uιXasL � &ΠLλέξεL ο ί8Lος, σι.λλι1. ιχκολουθώντιχς T7jV 
εντoλ� του θείου λόγου, όπως έκσι.νιχν OL ΕβριχίΟL λιχτρεόοντιχς τον 
Θιr6 ενώΠLΟV των ΧδρουβεΙμ KΙXL, YLΙX ένιχ 8Lιχστημιχ, ενώΠLον του 
χΙΧλκοό όφεως, κΙΧθώς KΙXL εντός του νιχοό � με ΚΙXτεόθυνσ7j προς το 
νιχό T7jt; Iερoυσιxλ�μ, πριχγμιχ που ίσχυσε επίσ7jς YLΙX ΟΡLσμένο μόνο 
8LιΧσΤ7jμιχ, ιχυτ6ς 8sv ΟLιχπριΧττεL εLΟωλολιχτρίιχ. 

r λ ι ι ι ι λ Ψ Ι LΙX την ΙXTpSLΙX, τωριχ, ιχγLων KΙXL εLκοvωv KΙXL SL otνων XΙXL 
εΠ(σ7jς YLot ιχλλιχ πριΧγμιχτιχ, που YLVOVTΙXL σ�μερσι. σΤ7jν Εκκλ7jσίΙΧ 
T7jt; Ρώμ7jςΑ έχω νιχ πω 6TL οεν εΠLτρέπονΤΙΧL σι.πό τον λόγο του Θεοό 
οότε εL�χθ7jσιχν σΤ7jν Εκκλ7jσίΙΧ T7jt; Ρώμ1)ς ιχπό την ΟL8ιχσκιχλ(ιχ 
που 8LοιΧσκεΤΙΧL σ' ιxυτ�ν, ιχλλιχ όΤL εν μέρεL κλ7jρ080τηθ7jκιχν ιχπό 
τον πρώτο ΠΡΟσ7jλUΤLσμ6 των ΕθVLκώv KΙXL μετιχ εuνο�θ7jκιχν, επφ· 
ρώθ7jκιχν KΙXL επιχuξ�θYjΚσι.v σι.πό τους εΠLσκόποuς ΡώμYjς. 

Όσο YLΙX TLt; ιχπ08εΙξεLς που ιχντλοόνΤΙΧL ιχπό την Γριxφ�, 87jλ. 
τιχ πιχριχ8ε(γμιχτιχ εLκόνων που όΡLσε ο Θεός 'ΙΙΧ ιχνσι.ρτηθοόν, ιχυτές 
8εν otνotρτ�θYjκιχν YLΙX νιχ λιχτρεόονΤΙΧL ιχπό τον λιχό � ιχπό κιχΠΟLον 
ιXVΘρωπO, otλλιχ YLot νιχ λιχτρεόεΤΙΧL ο (OLOt; ο Θεός ενώΠLόν τους, ό
πως ΠΡΟYjγοuμέvως τσι. χερουβείμ πιΧνω ιχπό την σι.ψίΟσι. KotL ο χσι.λ
κοός όφLς. πριχγμσι.η, ποuθενιχ 8εν ΟLσι.βιχζοuμε όΤL ο ιερlιoι.ς � ο-ι. 
πoιoσ8�πoτε ιχλλος λιXΤΡΕUε στ' σι.λ�θεLσι. τσι. χερουβςΙμ. ΑVΤLθέτως, 
8Lσι.βιίζοuμε (Βασιλειών ΔΙ, ΙΗ', 4) όΤL ο ΕζεκΙσι.ς σuνέ't"ριψε τoν 
χΙΧλκοόν όφLν, ΠΟι) ο Mωυσ�ς εΙχε τοποθετησεL, επεL8� ο λσι.6ς του 
έκσι.Lγε θυμΙσι.μσι.. Εξιίλλου τσι. πσι.ρσι.8εΙγμσι.τσι. sκεΙνοι. 8εν μσι.ς 8ό
θYjκσι.ν YLot νσι. τσι. μψηθοόμε KotL νσι. σι.νσι.ρτησουμε KL εμείς εLκόνες 
με την πρόφσι.σ7j όΤL λιχτρεόουμε ενώΠLόν τους τον Θεό. ΔL6't'L τσι. 
λόγισι. της 8εότεΡ1)ζ εντoλ�ς: «ου ΠΟL�σεLς σεσι.υτίj) ε�8ωλoν, ου8ε 
πσι.ντός δμοΙωμσι. κ.λ.π.» κιχνουν 8LιXKPLσ7j μετσι.ξό όσων εLκόνων 
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8ιtrΙΧξε ο Θεός νιχ ιχνιχρτηθοόν κιχι 6σων ιχνιχρτησιχμε εμεΙς γιιχ λο
γιχριιχσμό μιχς. Ώστε 8εν εuστιxθεΙ Υ) επιχεΙΡΥ)μιχτολογΙιχ που πιiει 
νιχ 8ικιχιολοΥήσει τις εικόνες που επινo�θY)κιxν ιχπό τον �νθρωπo μι: 
τιχ χερουβεΙμ � τον χΙΧλκοόν όφιν κιχι ΤΥ)ν λΙΧΤΡS(ΙΧ που θέλουν οι 
�νθρωπoι με την λΙΧτρ&Ιιχ που 8ιέτιχξε ο Θεός. Θιχ πρεπει επΙσΥ); 
νιχ λ�βoυμε υπόψΥ) μιχς κιχι 6τι ο ΕζεκΙιχς συνέτριψε τον χιχλκοόν 
όφιν, επsι8� πρ�γμιxτι τον λιXτρεuιxν οι Εβριχ(οι, με τον σκοπό νιχ 
μΥ)ν τον λιχτρεόουν πλSoν. Έτσι κιχι οι ΧριστιιχνοΙ κυρΙιχρχοι θιχ 
έπρεπε νιχ συντρΙψουν όσSζ εικόνες συν�θισιxν νιχ λιχτρεόουν οι υ�
κοο( τους, ώστs νιχ μΥ)ν υπιχρχει πιιχ ιxφoρμ� τέτοιιχς ει8ωλολιχτρΙιχς. 
Διότι κιχι �μεριx ιχκόμΥ), εχεΙ όπου λιχτρεόοντιχι εικόνες, οι ιχμιχ
θεΙς ιχνθρωποι πιστεόουν, πρ�γμιxτι, ότι υπιχρχει κιχποιιχ θεΙιχ 8ό
νιχμΥ) στις εικόνες ιχυτές κιχι οι ιερεΙς τους τους λενε ότι κιχποιες ιχπό 
ιχυτες μ(λΥ)σιχν κιxι μ�τωσιxν κιχι ηινιχν θΙΧόμιχτιχ με ΤΥ) χιχΡΥ) τους. 
Κιχι ο λΙΧός το θεωρεΙ ιχυτό ως θΙΧόμιχ του ιχγΙου, γιιχ τον οποΙο πι
στεόει � ότι εΙνιχι Υ) Ι8ιιχ Υ) εικόνιχ � ότι βρΙσκετιχι μεσιχ σ' ιχυτην. 
Ότιχν οι ΙσΡΙΧΥ)λΙτες λιχτρεuιxν τον μόσχο, νόμιζιχν ότι λιXτρεuιxν τον 
Θεό, ο οποΙος τους έβγιχλε ιχπό ΤΥ)ν ΑΙγυπτο· κιχι όμως ιχυτό �τιxν 
ει8ωλολΙΧτρΙιχ, 8ιότι νόμιζιχν � ότι ο μόσχος �τιxν ο Θεόι; � ότι τον 
εΙχε μέσιχ στΥ)ν κoιλι� του. Μολονότι μπορεΙ κιχνεΙς νιχ θεωρεΙ ότι 
ε(νιχι ιχ8όνιχτο νιχ εΙνιχι τόσο ιχνόΥ)ΤΟΙ οι ιχνθρωποι, ώστε νιχ νομΙζουν 
ότι Υ) εικόνιχ εΙνιχι Θεός � ιχγιος � νιχ ΤΥ)ν λιχτρεόουν με την εννοιιχ 
ιxυτ�, Υ) Γριxφ� μιxρτuρεΙ κΙΧθΙΧρ&. το ιχντΙθετο στο σΥ)μεΙο όπου, 
ότιχν κιxτιxσκεuιχστηκε ο χρυσός μ6σχος, ο λΙΧός εΙπε: «οοτοι οΙ ΘεοΙ 
σου, 'Ισριχηλ» (' Εξοδος, ΛΒ', 2), κιχι όπου οι εικόνες του Λιχβιχν 
ιχποκΙΧλοόντιχι θεοΙ του (Γένεσις, ΛΑ', 30) . Από την κιxθY)μερ.ν� 
μιχς πεΙριχ 8ιιχπιστώνουμε πιΧλι ότι, σε όλες τις κιχτηγορΙες των ιχν
θρώπων, όσοι 8εν εν8ιιχφεροντιχι γιιχ τΙποτε περιχ ιχπ6 το φιxΎYJτό 
κιχι την κιxλoπεριx� τους εΙνιχι εuχιxριστημενoι νιχ πιστεUoυν οποιιχ-
8�πoτε ιχνΟΥ)σΙιχ πιχριχ νιχ μπουν στον κόπο νιχ την ερεuν�σoυν, θεω
ρώντιχι; την πΙστη τους ως κλΥ)ρ086τημιχ, που 8εν μ.πορεΙ νιχ ιχπΙΧλ
λοτριωθεΙ πιχριχ μόνο ιχπό κιχποιο νέο κιχι ΡΥ)τό νόμο. 

Από κιχποιιχ ιχλλιχ χωρΙιχ, όμως, μ&ΡΙΚΟΙ συμπεριχΙνουν ότι εΙ
νιχι νόμιμο νιχ ζωγριχφΙζει κιχνεΙς ιχγγελους, κΙΧθώς εΠΙσΥ)ς κιχι τον 
Ι8ιο τον Θε6' πρόκειτιχι γιιχ τιχ χωρΙιχ, όπου ο Θεός περιπιχτεΙ στον 
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πιxριχ8ε�σo � 6που ο lιχκώβ ιxντ�κρύζε� τον Θεό ιχπ6 την « κεφιxλ� 
ΤYjι; κλ(μ.ιχκοι;» � ιχλλιχ οριχμ.ιχτιχ κιx� όνεφιχ. Τιχ οριχμ.ιχτιχ όμ.ως κιx� 
τιχ 6νεφιχ, φυσ�κιχ � υπερφυσ�κιχ, 8εν ε(νιx� πιχριχ φιχντιχσμ.ιχτιχ. Kιx� 
6πo�oς ζωΎριxφ(ζε� μ.�ιx ε�κ6νιx ενός ιχπό τιχ φιχντιχσμ.ιχτιχ τούτιχ, 8εν 
ζωΎριxφ(ζε� μ.�ιxν ε�κόνιx του Θεού ιχλλιχ του ιxπoκυ�μ.ιxτoς της φιχν
τιχσ(ιχι; του, που σ'Y)μ.ιx(νε� 6τ� ΚΙXΤΙXσκΕUιXζε� κιχπo�o εΙ8ωλο. Δεν 
�σχυρ(ζoμ.ιx� ότ� εΙνιx� ιχμιχρτΙιχ νιχ ζωΎριxφΙσε� κιχνε(ς ένιχν πΙνιχκιχ 
ιχπό τη φιχντιχσΙιχ του. Ότιχν όμ.ως φ�λoτεχνεΙτιx� Ύ�ΙX νιχ ΧΡYjσιμ.ο
ΠΟ�YjθεΙ ως ιχνιχπιχριχστιχσ'Υ) του Θεοό, ιxντ�βιx(νε� την 8su't'spYj εντoλ� 
κιx� 8εν μπορεΙ νιχ ΧΡYjσ�μεόσε� πιχριχ μ.όνο Ύ�ΙX λΙXτρευτ�κό σκοπό. 
Το (8�0 μπορούμ.ε νιχ πούμε κιx� Ύ�ΙX τις ε�κόνες των ΙΧΥγέλων κιx� 
"ων νεκρών, εκτ6ς ειχν πρ6κε�τιx� Ύ�ΙX μoVYjμoSLιx φΙλων � ιχξ�ομνYjμό
νευτων ιχνθρώπων. Δ�ότ� μ.�ιx τέτo�ιx ΧΡ�σ'Y) 8εν συνεπιχΎετιx� λιχτρε(ιχ 
της ε�κόνιxς, σtλλιf εΙνιx� ιχπότισ'Υ) 8Yjμόσ�ιχς τιμ�ς στο πρ6σωπο, όχ� 
που υπιXρχε�, ιχλλιχ που υ�ρξε, 'O't'ιxv όμως Ύ(νε't'ιx� το (8�0 μ.ε την 
ε�κόνιx ενός ΙΧΎΙου, που κιχ't'ιχσκευιχσιχμ.ε εμείς, όχ� YLOt κιχνένιχν ιΧλ
λον λόΎο, ιχλλιΧ επεL8� νομ(ζουμε ότ� ΙXXOUSL τ�ς προσευχές μιχς XΙXL 
ό't'� ευχιxρ�στεΙτιx� μ.ε τ�ς τ�μές που 't'ou προσφέρουμε, �ώ ιχυτός 
S(VΙXL νεκρός XΙXL χωρίς ιx�σθ�σε�ς, "ότε ιχπο8Ι80υμε σ' ιχυτόν 8όνιχμ.Υ) 
υπεριXνθρω'ΠYj' κιχι, συνεπώς, ιχυτό ε(νιχι ει8ωλολΙΧΤΡ(ΙΧ. 

Δε80μένου, λοιπόν, ότι ούτε ο νόμ.ος του Μωυσέως ούτε το 
ΕυΙΧΥγέλιο εξουσιο80τεΙ την θρYjσκεuτικ� λιχτρε(ιχ των εLκόνων � 
ιiλλων ιxνιxπιxpσtστιχσεων του Θεού, που οι ιχ'ιθρωΠΟL 8YjμoLoupyouv, � 
την λιχτρε(ιχ της εικόνιχς oπoιoυ8�πoτε πλιχσμ.ιχτος στον ουριχνό, 
στη ΎΥ) � υπό την ΎΥ)' κιχι, εφόσον OL Χριστιιχνο( βιxσ�λε(ι;, που S(VΙXL 
οι ζωντιχνο( εκπρ6σωποι του Θεού, 8εν ε'ΠιτρέπετΙΧL νιχ λιχτρεόον't'ΙΧL 
ιχπ6 τους υ'ΠYjκ60υς τους με κιχπo�ιx πριχξΥ) που εκφριχζεL ΎΙΙΧ την 
εξουσΙιχ τους μ.εΥιχλότεΡΥ) εκτ(μYjσ'Υ) ιχπό όσ'Υ) m�8έxtrΙXL Yj φόσ'Υ) ενός 
θνYjτοό, 8εν μπορούμε νιχ φιχντιχσθοόμε ότι Yj θρYjσκεuτ�κ� λιχτρe(ιχ, 
που ισχύε� τώριχ, ΚΙΧθιερώθYjκε σΤYjν ΕκκλYjσ(ιχ ιχπό πιχριχνόYjσ'Υ) της 
Γριxφ�ς. Απομένει, λo�πόν, νιχ 8εχθοόμε ό't'� Yj λιχ't'ρε(ιχ πιχρέμεινε 
στην ΕκκλYjσ(ιχ, επε�8� 8εν κιχτιχστριχφYjΚΙΧV o� ε�κ6νες κιχτιχ τον 
ΠΡOσ'Y)λυτ�σμ.6 των Εθνικών, οι ΟΠΟ(ΟΙ τ�ι; ελιχτpεuιxν. 

ΑLΤΙΙΧ στιχθYjκε Yj ιχμεΤΡΥ) εκτΙμ.YjσYJ των εικόνων κιχι οι ΤLμ.ές 
που πλYjρώνοντιχ:ν Ύ�ΙX TYjV κσtλλιτεχνικ� εΡΎιχσ(ιχ' ιχυτιχ έκιχμιχν τους 
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κιχτόχους τους, ιχν KΙXL ιxφo� ΠLΙΧ πρ.οσ1)λυτ(στηκιχν 8εν τις λ&.τρευιχν 
θΡ1)σκευτικ&. ως 8ιχεμονει;, νιχ εξιχκολουθοόν νιχ τι.; κριχτοόν στιχ σπε
ηιχ τους, με Τ1)ν πρόφιxσ'r) ότι το κ&.νουν προς τψή του Χριστοό, 
της Πιχρθένου ΜιχρΕιχς, των ιχποστόλων κιχι cX.λλων ιερέων της πρω
'rOxptσTtΙXVLK�t; Εκκλ1)σειχς. Ωσ&.ν νιχ �τιxν εόκολο μ(ιχ εrκόνιx που 
πιχρ(στιχνε (σως ΠΡΟ1)γουμένως την Αφρο8ετη κιχι τον Έρωτιχ με 
ένιχ νέο 6νομιχ νιχ μετιχτριχπε( σε εικόνιχ Τ1)ς Πιχρθένου Μιχρ(ιχς κιχι 
του Τιοό της KΙXL Σωτηριχ μιχς � ο Δειχς νιχ γενει Βιχρν&.βιχς κιχι ο Ερ
μ�ς ΠΙΧόλος κ.ο.κ. Κιχι, κΙΧθώς οι εγκόσμιες φιλο80ξεες τρόπωνιχν 
βΙΧθ(1)8όν στην κιχρ8ι&. των ιερέων κιχι τους πΙΧρέσυριχν σε (LLΙX προσ
π&.θειιχ νιχ ευΧΙΧΡLστησουν τους vεοφώΤLστους ΧΡLστιιχνοuς, ΙΧλλ&. 
KΙXL σε Κ&.ΠΟLΙΧ ιχρέσκεLΙΧ YLΙX TέTOLet; ΤLμές, σης οποΙες μποροόσιχν 
νιχ ελπεζουν μετ&. τον θ&.νιχτ6 τους, 6πως έγLvε με όσους το ε(χιχν 
�81) εΠLτUχεL, 1) λιχτρεΙιχ των εLκόνων του ΧΡLστοu KΙXL των ιχποστό
λων του γιν6τιχν 6λο KΙXL πεΡLσσ6τερο εL8ωλολΙΧΤΡLΚ�. Eξιx(ρεσ'r) 
ιχποτελοόν, κ&.που μετ&. την επoχ� του Κωνστιχντ(νου, 8L&.φοροι 
ιχυτοκρ&.τορες κιχι επ(σκΟΠΟL, κΙΧθώς KΙXL ΟLκουμενLκές σtιv080L, που 
εΠL�μιχvιχν κιχ ι κιχτιχπολέ(1)σιχν την ΙΧθέμLτη εLκονολιχτρ(ιχ, πολό 
ιχργ&., όμως, κιχι πoΛU ιxΔUνιxμιx. 

Η ιxνιxκ�ρυξ1) ιχγ(ων e(VΙXL &.λλο ένσ. υπ6λεLμμιχ Τ1)ς ει8ωλολΙΧ
τρ(ιχς. Δεν e(VΙXL οότε πιχριχν6φ1) Τ1)ς Γριxφ�ς οότε KΙXLVOupytιx επι
νό1)σ1) Τ1)ς Pωμιx'ίκ�ς Εκκλφ(ιχς ΙΧλλ&. έθLμο τόσο ΠΙΧλΙΧLό, όσο κιχι 
1) E8LΙX 1) πολLΤLΚ� ΚΟLν6τητιχ Τ1)ς Ρώ(1)ς. Πρώτος ιχνΙΧΚ1)ρόχθ1)κε 
&.YLOI; στη Ρώ(1) ο Ρω μόλος, KΙXL ιχυτό έγLve με την ΙXφ�Ύ1Jσ'r) του 
Julius Proculus, ο οπο(ος ορκ(στηκε ενώΠLον της συγκλ�τoυ όΤL 
ε(χε μLλ�σει μιχζ( του μετ&. τον θ&.νιχτ6 του KΙXL �ρε ιχπό τιχ χε(λ1) 
του την 8Lιχβεβιχ(ωσ'r) πως 8Lέμενε στους ουριχνοός, όπου τον ιχποκιχ
λοόσιχν Quirinus, KΙXL πως θιχ έ8εLχνε ευμένεLΙΧ γιιχ το κρ&.τος κιχι 
τη νέιχ τους πόλ1). Κιχι τότε 1) σtιγκλψoς μιχρτόΡ1)σε 81)μόσιιχ την 
ιχγι6τητ&. του. Ο ΙοόλLος Κιχ(σιχρ KΙXL &.λλΟL ιχυτοκρ&.τορες μετ&. ιχπό 
ιχυτόν έτυχιχν πιχρόμΟLιχς μιxρτuρ(ιxς, 81)λιx8� ιχνΙΧΚ1)ρόχθ1)κιχν &.γιοι. 
Με τέΤΟLΙΧ μιχρτυρ(ιχ τελεετιχι τώριχ 1) ιxνιxκ�ρυξ1)' κιχι εενιχι το Ι8ιο 
πρ&.γμιχ 6πως 1) ιxπoθέωσ'r)* των εL8ωλολιχτρών. 

• EλA7JIILXcX στο κεΙμεvo. 
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Από τη ρωμιxΤκ� ε�δωλoλιxτρ(ιx �ριxν κιx� o� Πιίπες την 0"0-
μιχσ(ιχ κιx� την εξοuσ(ιχ Tou pontifex maximus. 'E't'a� ονομΙΧζό't'ιχν 
6πo�oς στην ιχρχιχ(ιχ πoλ�τ�κ� ΚΟLν6τη't'ιχ της PώμΎJς είχε ιχπ6 την 
σύγκλΎJ't'ο κιx� τον λιχ6 την ιχνώ't'ΙΧΤΎJ εξοuσίΙΧ νιχ ρuθμ(ζεL ΤΎJν εθLμο
ΤUΠ(ΙX KΙXL τιχ δ6Υμιχτιχ τιχ σxSTLKIί με ΤΎJ θΡΎJσΚδ(ΙX 't'οuς. ι Οτιχν ο Αύ
youaToc; Κιχ(σιχρ μετέβΙΧλε το πολ(τεuμιχ σε μονιχρχ(ιχ, κριίτησε 
YLΙX τον sιxuT6 Tou ιxuT6 μ6νο το ιχξΙωμιχ KΙXL εκε(νο Tou δΎJμιίρχοu 
Tou λιχού (δΎJλιxδ� την ιχνώ't'ΙΧΤΎJ εξοuσΙιχ KΙXL στο κριίτος KΙXL σΤΎJ 
θΡΎJσκs(ιx), 6πως KΙXL OL κιxτoπ�νo( ιχuτοκριίτορες. Αλλιί 6τιχν ζούσε 
ο ιxuToXPOCTopιxc; Κωνστιχντ(νος, ο πρώτος ποu oμoλ6YΎJσε KΙXL νομL
μOΠO(ΎJσε την ΧΡLστLιχνLΚ� θΡΎJσκε(ιx, σuν�ς πρ6ς την ομολΟΥ(ΙΧ 
Tou 6PLas νιχ ρuθμ(ζεΤΙΧL ΎJ θΡΎJσκε(ιx (uπ6 ΤΎJν εζοuσ(ιχ TOU) ιχπ6 τον 
επ(σκοπο PώμΎJς. Ωστ6σο φιχ(νετΙΧL 6TL ιxuT6c; δεν �ρε 't'6ao νωρίς 
τον τ(τλο Tou pontifex, ιχλλιί μιίλλον OL ΚΙΧΤΟΠLνο( επ(σκΟΠΟL τον 
LδLΟΠΟL�θΎJκιχν, YLΙX νιχ SVLσxuaOUV την εξοuσΙιχ ποu ιχσκούσιχν επΙ 
't'ων επLσκ6πων σης ρωμΙΧ" κές επιχρχΙες. ΔL6ΤL ιxuT6 δεν �'t'ιxv προ
νόμ�ο 't'οu ΑΥ. ll€:TPou, ιχλλιί της πόλΎJς της PώμΎJς ΚΙX� OL ιxuToxpIί
τορες �σιxν πρ6θuμο� νιχ το BLΙXTΎJp�aouv, επε�δ� Tout; €:δ�νε μ.εyιίλΎJ 
εζοuσ(ιχ πιίνω στοuς ιίλλοuς επ�σκόποuς. Au't'6 φιx(νετιx� κΙΧθΙΧριί ιχπ6 
το γεγον6ς 6τ� ο επίσκοπος της ΚωνστιχνΤLνούπολΎJς, ότιχν ο ιxuTo
κριίτοριχς έκιχνε την π6λΎJ €:δριx της ιχuτοκριχ't'ορΙιχς, �σχuρΙστηκε 6η 
ε(νιx� Ισος με τον επΙσκοπο PώμΎJς. Tελ�κιί, ιχν κιx� 6χ� χωρίς δ�ιx
μ.ιίχη, ο Πιίπιχς επ�κριίτησε κιx� &yLVS pontifex maximus, όμως 
ΙΧUΤΟΚΡΙΧΤΟΡLκώ δ�κιx(ιρ KΙXL όΧL εκτ6ς των ορΙων 't'ης ιxu't'oxpιxTo
ρ(ιχς, ούτε οποuδ�ποτε, 6τιχν π�ιx ο ιxu't'oxpIίTopιxt; εΙχε ιχπωλέσεt την 
εξοuσΙιχ Tou στη PώμΎJ, KΙXt ιχς �τιxν ο LBtOI; ο Πιίπιχς ποu Tou ιχφιχ(
ρεσε την εξοuσ(ιχ. Πιχρεμπtπ't'6ντως, μπορούμε εδώ νιχ πιxριxτηρ�
σοuμ.ε 6Tt ο Πιίπιχς προtσ't'ιχτιχt 't'ων ιίλλων επtσκ6πων μ6νο σ't'tt;; 
πeρtοχές, στtς οποΙες s(vιxt ο (BtOt;; πολtτtκ6ς xup(ιxpxoc; KΙXt επΙaΎJς 
εκεΙ 6ποu ο ιχuτοκριίτοριχς, έχοντιχς την KUPLιxPXΎJ πολtΤLΚ� εξοuσ(ιχ, 
έxst ΡΎJΤιί εκλέξεt 't'ov Πιίπιχ ως ιχνώτιχτο tsptιx, μετιί ιχπό τον LBtO, 
των Χρtσ't'tιχνών UΠΎJκ6ων Tou. 

Η περtφοριί των εLκόνων σε λtτιχνε(ιχ S(VΙXt ιίλλο ένιχ uπόλεLμ
μιχ της θΡΎJσκε(ιxς των Eλλ�νων KΙXt των Ρωμιχ(ων. KΙXL ιxu't'oL επΙ
aΎJς περtφέριχνε τιχ εΙδωλιί 't'ouc; ιχπ6 τόπο σε 't'6πο σ' ένιχ εΙδος ιίρ-
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μocτος, το οπο(ο �ΤOCν ocφιερωμένο ει8ικιί στη χρ�σ-η ocυ't"ή· οι Λoc
τΕνοι το ον6μocζocν thensa κocι vehiculum deorum κι 'Yj εικ6νoc � ... 
τocν τοποθετημέν'Yj σε πλoc(σιο � σκ�νω·μoc, το λεγ6μενο fercu1um. 
Ό,ΤL ον6μσιζocν ΡοmΡa εΕνocε 6,τε τώρoc oνoμιίζeτocε λετocνε(oc. Έτσ�, 
μετocξό των θεΕων τιμών που ocπ08Ε80ντocν στον IoόλLo Kσtίσocρoc ιχ.π6 
'r'Yj σόγκλ'YjΤΟ �τocν κocε 6τε στην πομ1t"fJ � N.ΤOCνεΙOC Κσtτιί τούς ΚΕρ
κειους ocγώνες έπρεπε νoc έχεε thensam .κocε ferculum,kvoc εε:ρ6 ciρ
μoc κocε ΈVoc σx�νωμoc· κocε ocυτ6 εσ08υνocμοόσε με την περεφοριί του 
ως Θεοό, 6πως ocκρεβώς �μερoc οε Πιίπεί; φέροντocε ocπ6 Ελβετοός 
υπ6 σκειί80c θρ6νου . 

Στες λετocνεΕες ocυτές τ6σο οε Έλλ'Yjνες 6σο κocε οε ΡωμocΕοε 
κρocτοόσocν επΕσ-ης ocνοιμμsνους πuρσoός κοιι λοιμπιί8ες εμπρ6ς ocπ6 
τες εεκ6νες των θεών. Αργ6τεροι επι8oιψEλεuoιν την Ε8ιοι τιμ� στους 
οιυ't'οκριίτορες της Ρώμ'Yjς. Έτσε 8ιοιβιίζουμε γεoc τον Κσιλεγοόλoc, 
6't't κοιτιί την σ't'έψ'Yj του ως ocυτοκριίτοροι μετocφέρθ'Yjκε οιπ6 το Με
σ-ην6 στη Ρώμ'Yj μέσoc οιπ6 πλ�θoς λοιοό, ενώ οι 8ρ6μοι �σoιν γεμιί
τοι βωμοός, ζώoc γιοι θυσΕoc κοιι οινοιμμένους πυρσοός κοιε γιοι τον 
Κοιροικιίλoc, που έγινε 8εκτ6ς στην Αλεξιίν8ρειοι με θυμιιίμοι't'οι, με 
fXvo'Yj που του έριχνocν κοιε 8οι80υχ(οιις·, 8'Yjλ. με πupσoός 8oc80όχοε· 
στην ocρχοι(οι Ελλιί8οι �σoιν 6σοι έφερocν οινοιμμένους πυρσοός κocτιί 
τις πομπsς των θεών τους. Με την πιίρ080 του χρ6νου ο εuσεβ�ς 
σtλλιί ocμoιθ�ς λοι6ς τιμοόσε πολλές φορές τους επεσκόπους του με 
την Ε8ιοι λοιμπoc8'YjφορΕοι κοιε με εικόνες του Σωτηροι μοιι; κοιι των 
ocγΕων σε 6λ'Yj τη 8ιoc8ρoμ�, ocκ6μ'Yj κοιι μέσοι στην (8ιοι την εκκλ'Yj
σΕοι. Έτσι φθιίσοιμε στη χρ�σ-η των λocμπιί8ων, που την κοιθιέρω
σocν κocι μερικές ocπ6 τες οιρχοιι6τερες συν680υς. 

Οε εε8ωλολιίτρες εΕχocν κοιε οιυτοΕ το 8ικ6 't'ouc; aqua lustra1is, 
8'Yj).;. τον ocγεοισμ6. Η Εκκλ'Yjσ(οι της Ρώμ'Yjς τους μιμεΕτοιε κocε στες 
εορτές τους. Εκε(νοι γι6ρτοιζocν τoc Bacchanalia κσtε εμε(ς, ocντε
στο(χως, τες 8εκεές μοις oιγρυπv(ες· εκεΕνοε τοι Saturna1ia κοιε εμε(ς 
τον 8εκ6 μocς κocρνιίβσιλο κοιε την ελεuθερ(oc των υΠYJpετών της Kσt
θocρ�ς Τρ(της· εκε(νοε την πομ1t"fJ του Πρειίπου κοιε εμε(ς το στησε
μα, την ocνιίΡΤ'Yjσ-η κοιε τον χορ6 γόρω ocπ6 't'o γoc1:τocνιίκε (ο χορ6ς 

• ΕλληνιχιΧ στο χεΙμενο. 
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ε(νοιι επ(σYjς ένοι ε(�oς Λιχτρε(οις) ' εκεΙνοι εΙχοιν τη 3ικ� τους Λιτοι
νεΙοι, τοι ambarvalia, κοιι εμε(ς τη �ικ� μ.οις μ.έσοι οιπ6 τους οιγροός 
κοιτιΧ την εβ�0μ.ιX8oι των λιτοινβιών. Κοιι 8εν νομ.(ζω ότι οιυτές εΙνοιι 
όλες οι 't'ελετOυργ(ες, όσες ποιρέμ.εινοιν στην Exxλ'I'JaEOΙ οιπό τον 
πρώτο ΠpOσYjλυτισμ.6 των Εθνικών- εΙνοιι, πιΧντως, ό,τι μ.πορώ τη 
στιγμ.� οιυτη νοι φέρω στη μo�IL'I'J μ.ου. ΕιΧν κοινε(ς �θελε νοι μ.ελετή
σει όλοι, όσοι μ.οις ποιρέ8ωσε 'I'J ιστορΙοι σχετικ« μ.ε τοι θΡ'Ι'JσκεuτtκιΧ 
έθιμ.οι Eλλ�νων κοιι Ρωμ.οιΙων, 8εν οιμ.φιβ«λλω ότι θοι μ.ποροόσε νοι 
βρει πολλέι; ΟΙκόμ.'Ι'J ποιλιές, ιX�ειει; φιιΧλες της ει8ωλοΛοιτρΙοις, τις 0-
ποΙες οι 8ι8«σκοιλοι της Ρωμ.οιtκ�ι; Εκκλ'Ι'JσΙοις, οιπό οι8ιοιφορΙοι � 
φιλ080ξΙοι, τις γέμ.ισοιν κοιι πιΧΛι μ.ε το νέο κροισΙ του Χριστιοινισμ.οό, 
που οισφοιλώι; κ«ποιοι στιγμ.� θοι τις θρυμ.μ.οιτΙσει. 
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Ως φιλοσοφΕιχ εννοοόμε ΤΥ) γνώσYj που ιχποκτιχ-ι-ιχι με τον λογισμό, 
εΕτε ξεκινώντιχς ιχπό τον τρόπο γένεσYjς ενός πριχγμιχ-ι-ος κιχι ΠYj
γιχΕνοντιχς προς τις ι8ιότητές του εΕτε ξεκινώντιχς ιχπό ΤLς L8Lότη
τές του κιχι ΠYjγιx(νoν-ι-ιxς προι; τον τρόπο της γένειτης του, κιχι με 
σκοπό νιχ μπορέσουμε νιχ πιχριχγιχγουμε, στο βΙΧθμό που το επιτρέ
πει YJ όλYJ κιχι YJ ιχνθρώΠLνYj 8υνιχτότητιχ, τιχ ιχπο-ι-ελέσμιχτιχ που ιχπιχι
τε( 'rj ιχνθρώπινΥ) ζω�. Έτσι ο γεωμέΤΡYjς, ΚΙXΤΙXΣΚΕUιχζΌν-Ι-ΙXς σχ�
μιχτιχ, ιχνιχκιχλόπτει πολλΒς ι8Lότητές τους' κιχι ιχπό τις ι8Lότητες 
ιxu-ι-ές με τον λογισμ6 ιχνιχκιχλόπτει νέους τρόπους κιxτιxσκεu�.; 
τους, με σκοπό νιχ κιχτιχστε( ικιχνός νιχ μετριχ τη ΎYJ Κιχι τις υ8ιχΤLνες 
εκτιίσεις, ιχλλιχ κιχι γιιχ ιίπεφες ιΧλλες χρ�σεις. ΈτσL ο ιχστρονόμος 
ιχπ6 την ιxνιxτoλ�, τη 8όσYj κιχι την xEVYJaYj του Yjλ(ου κιχι των ιχστρων 
σε 8Lιχφορετικιί σYjμε(ιx του ουριχνοό ιχνιχκιχλόπτει ΤLς ιχι-ι-(ες της 
ενΙΧΛΛιχγ-ήι; YJμoέpιxt; κιχι νόκτιχι;, κΙΧθώς κιχι των 3ιιχφόρων εποχών 
του Sτoυς κιχι έτσι μπορεΕ νιχ υπολΟΥ(ζεL το χρόνο. Το Ε3ιο ισχόε, 
κιχι YLΙX τις ιχλλες επιστημες. 

Στον ορισμό ιχυτό εΕνιχι φιχνερό 6τι 8εν μποροόμε νιχ σuμπερι
λιίβουμε στη φtλoσoφ(ιx, ως τμ�μιx της, την πρωτιxρχικ� εκεΕτη 
γνώσYj, την οπο(ιχ κιχλοόμε εμπεφΕιχ κιχι στην οπο(ιχ έγκεLΤΙΧL YJ φρό
τησ'1). Διότι ιχυτη 3εν ιχποκτιίΤΙΧL με τον λογLσμό, ιχλλιχ unιXPXEL τόσο 
στιχ ιίλογιχ κτηνYj, όσο κιχι στον ιχνθρωπο. ΚιxL 3εν εΕνΙΧL πιχριί μΕιχ 
μν�μY) 3ιΙΧ80χικών γεγονότων, κιχτιχ το πιχρελθόν, όπου Yj πιχριίλει
ΨΥ) XΙXL του πιχριχμαροό περιστΙΧΤLκοό� ότιχν μετιχβιχλλει το ιχποτέ
λεσμιχ, μΙΧΤΙΧLώνεL την προσ30κΕιχ κιχι του πλέον φρ6νφου. Ενώ με 
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τον ορθ6 λογισμ6 �εν ποιριίγετοιι ποιριί μ6"ο 'Υ) γενικ�, οιιώνιοι κοιι 
οιμετιίβλ'Υ)τη ιxλ�θειoι. 

Κοιι οότε πρ6κειτοιι, βέβοιιοι, νοι �ώσοuμε το 6"ομοι Τ1)ς φιλο
σοφ(οις σε oπoιoι��πoτε εσφιχλμένοι ΣUμπεpιίσμOΙΤOΙ. Δι6τι 6ποιος 
λογ(ζετοιι ορθιί, χρ1)σιμοποιώ"τοις λέξεις ποι) κοιτοι"οε( , �εν μπορε( 
ποτέ νοι βγιίλει εσφοιλμένο ΣUμπέΡOΙσμOΙ. 

Οότε σε 6,τι κιίποιος γνωρ(ζει οιπ6 uπερφuσικ� οιποκιίλUψ1)· 
�ι6τι οιuτ6 �εν οιποκτιίτοιι με λογισμ6. 

Οότε σε 6, τι οιποκτιίτοιι με το" λογισμ6 οιπ6 την οιuθεντ(οι των 
βιβλ(ων- �ι6τι �εν ε(νοιι οιποτέλεσμοι λογισμοό, ποι) O�1)γε( οιπ6 το 
οι(τιο στο οιποτέλεσμοι οότε οιπ6 το οιποτέλεσμοι στο οι(τιο· κοιι �εν 
ε(νοιι γνώσ1), ιχλλιί πΙστη. 

Κοιθώς 1) λεLτοuργίοι τοι) λογισμοό εΙνοιι οιπ6ρροιοι της ΧΡ�σ1)ς 
τοι) Myou, �εν �τoι" �u"οιτ6" νοι μ'Υ)ν οινοικοιλuφθοόν με τη βo�θειoι 
τοι) λογισμοό κιίποιες γενικές oιλ�θειες, τόσο ποιλοιιές, όσο περ(ποΙ) 
κοιι 1) (�ΙOΙ 1) γλώσσοι. Από 'rout; oιYpLout; της Aμερικ�ς �εν λε(ποu" 
κιίποιοι κοιλιί 1)θικιί γνωμικιί. Γνωρίζοuν κοιι λ(γ'Υ) oιριθμ'Y)ΤΙΚ�, γιοι 
νοι προσθέτοuν κοιι νοι �ιoιφOόν, όχι με πoλu μεγιίλοuς οιριθμοός. 
Δεν ε(νοιι 6μως κοιι φιλ6σοφοι γιοι τον λόγο οιuτ6ν. Δι6τι, 6πως 6-
τοιν οι ιίνθρωποι τρέφοντοιν με βoιλoιν(�ιoι κοιι έοτη"οιν νερ6, u�pxoιv 
λ(γοι �1)μ'Y)ΤΡΙOΙΚιί κοιι οιμπέλιοι �ιoισκoρπισμ6νoι στοuς οιγροός κoι� 
στοι �ιίσ1), πριν εκε(νοι γνωρ(σοuν την οιξΙοι 'rout; � πριν τοι ΧΡ1)σιμο
ποι�σοuν γιοι την �ιoιτρoφ� 'rout; � τοι φuτέψοuν χωριστιί σε ΟΙΥροός 
κοιι οιμπελοχώροιφοι, έτσι u�ρξοιν εξoιρχ�ς κοιι �ιιίφoρες οιλ1)θινές, 
γενικές κοιι επωφελεΙς θεωρΙες ποι) οιποτελοόσοιν τοι <pUaLxtf φuτιί 
τοι) οινθρώπινοΙ) A6you. Ήσοιν όμως ολιγιίριιθμοι στην oιρχ�. Οι «ν.;. 
θρωποι ζοόσοιν βιίσει της νΟ1)ΤΙΚιί οικοιτέΡΥοιστης εμπεφ(οις. Δεν 
1)�ρχε μέθo�oς �1)λoι8� 8εν έσπερνοιν οότε ΚΙΧλλιεΡΥοόσοιν τη γνώ
σ1) οιuτη xoιesoιuτIι, πέροι οιπ6 τοι ζιζιίνιιχ κοιι τοι κοινιί φuτιί της πλιί
\ι'Υ)ς κοιι της εικοισ(ιχς. Αιτ(οι �τoιν 'Υ) έλλεΙψ1) σχ6λ'Υ)ς, εφ6σον σuvs
χώς έπρεπε νοι πρoμ1)θεUoντoιι τοι οινοιγκοι(οι γιοι τη ζω� 'rout; κοιι νοι 
προστοιτεUοuν τον εοιuτ6 'rout; οιπ6 'rout; γε(τονιος. Έτσι 1) ζω� 'rout; 
�εν μποροόσε νοι εΙνοιι 8ιoιφoρετικ�, έως 6τοΙ) ι�ρόθ'Y)κoιν οι μεγιίλες 
πολιτικές κοιν6τητες. Η σχ6λ'Υ) εΙνοιι 1) μ1)τέροι Τ1)ς φιλοσοφ(οις 
ΚΟΙΙ 1) πoλιτικ� κοιν6τητοι Υ) μ1)τέροι Τ1)ς ειρ�ν'Y)ς κοιι της σχ6λ1)ς. 
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ΕκεΙ 6που γενv�θηκα:v κα:L ιίvθLσα:v OL πρώτες π6λεLς, εκε( IίPXLcrs η 
σπoυ8� της φLλοσοφ(α:ς. OL γuμ,vοσοφLστές της Ιv8(α:ς, OL (JoIίYOL της 
Περσ(α:ς κα:L OL LερεΙς της ΧlΧλ8α:Ια:ς κα:L της ALΓUmOU θεωροόvτα:L 
ως OL α:ρχα:L6τεΡΟL φLλ6σοφΟL' Κ(ΧL OL χώρες εκεΙ VΕς �σα:v τα: α:ρ
χα:L6τερα: βα:σ(λε�α:. Η φLλοσοφ(α: 8εv γενv�θηκε στηv Ελλιί8α: κα:L 
στους ιίλλους λα:οός της Δόσης, των οποΙων OL πολLΤLκsς ΚΟLνότη
τες, 6vτα:ς (σως όχ� μ,εγα:λότερες α:πό 6,ΤL η Λοόκκα: � η Γένοβα:, � ( L '  " β " β , , , σεv ε χα:ν ΠΟΤι;; εφηνη, εκτος O't'ιxV ο Iχμ,ΟL IXLOC; φο ος ητα:ν Lσος, ou't's 
8Lsθετα:ν σχόλη YLΙX νιχ πιχρα:τηροόν 0't'L8�ποτε, πιχριί μ,όνο ο ένα:ς 
τον ιίλλο. ΈΠSL't'α: α:πό κα:φό, 6τιχv ο πόλεμ,ος ε(χε ενώσεL πολλές 
α:πό 't'Lt; μ,Lκρό't'ερες α:υτές ελληvαες πόλεLς σε λLγότερες ΚΙΧL μ,εγlΧλό
τερες, τότε IίPXLcrιxν επ't'ιί ιίν8ρες α:πό 8LIίιpOPΙX μ,ερη της Ελλιί8α:ς 
vα: α:ποκτοόν τη φ�μ,η του σοφοό, κιίΠΟLΟL α:π6 α:uτοός YLΙX τlΧ ηθLΚιί 
κα:L πολL't'LΚιί 't'ouc; α:ποφθέγμ,α:'t'IΧ, κα:L ιίλλΟL YLIX 6σα: ε(χιχν μ,ιίθεL 
α:πό τους Χα:λ8ιχ(ους κα:L 't'ouc; ΑLγυπτ(ους, 8ηλ. την lχστρονομ,ΙIχ ΚΙΧL 
τηv γεωμ,ετρΙα:. Όμ,ως την εr;οχ� α:υτ� 8εν γ(νετα:ι ιχκόμ,η λ6γος 
YLΙX φιλΟQ'οφικές σχολές. 

'01'«'" πλέοv · OL Aθ7jVιxtOL; μ.ειrιί την ιχπ6κρουση 't'ων περσι
κών 8υνιίμεωv, S(X«'i y(νSL κυρioφχoι της θ�λιxσσιxς ·κα:L μ,ιχζ( 6λων 
τωV. ·ΥησLών ··ΚΙΧL : 't'�V π«ρα:θΙΧλιίσσι-ων πόλεων του.- ΙΧΡΧLπsλιίγους, 
τ6σο στην ΑσΙα: .όσο κ-/Jt� στηv Eυ·p'�π:η, �

'
ΙXL IίPXLGΙXν vα: πλουτΙζουν; 

6σΟL 8εv ε(χα:ν α:πocσχ6ληση οότε !:1την πα:τρ(8α: οότδ στο εξωτερικό 
(Πeqξ.είς, των Αποστ6λων; ΙΖ" 21) «εΙς οΜεν �τερo'oί Yjuκιχ(ρουν � 
)J.ySLν ΤL κOtL ocκούεLν ΚΙΧLνότερον» � 8ια:λέγοντlχν 8Yjμ,οσΙωι; περ( ΙPL
λοσοφ(ocς με τη νεολιχ(α: της πόλης. Κιίθε 8ιίσκιχλος επέλεγε κιίΠΟLΟ 
χώρο YLΙX τον σκοπόν lχυτ6' Ο Πλιίτωv κιίΠΟLους 8ημ,όσLους 'ItSPL
π�oυς που οvομ,ιίζοvτα:ν ΑκIΧ8ημ,(α: α:πό κιίΠΟLον Ακιί8ημ,0' ο A�L
στοτέλης 1'0'01 περ(πα:το του vιχοό 't'ou Πιχvός, που οvομ,ιχζό't'α:v Λό
κε�oν' ιίλλΟL τη Σ't'οιί � στεγα:σμ,ένο περΙπα:το, όπου έφερνα:v τα: α:γα:
θιί τους .ΟΙ έμ,ΠΟΡΟL' ιίλλΟL σε ιίλλοuς χώρoυ�, όπου περvοόσιχv 1'0'01 
κιχφ6 της σχoλ�ς τους 8L8ιίσκοvτα:ς � συζητώντα:ς 'rLt; Otπ6ψεLς τους 
ΚΙΧL ιίλλαι σTot μjp'l) εκε(να:, όπου μποροόσα:ν να: βρουv συγκεντρω
μ.ξ:νουι;· τους νtOI.lt; της πόλης, YLΙX VQt τους ιχκοόσουv vlx συζητοόv. 
Το Ι8LΟ·. έκιχVξ; xctL-O KoιpvsιX8Yjt; στη Ρώμ,η, 6't'lXν �τlXν πpεσβεuτ�ς, 
πριίγμ,α: που α:νιΧγκα:σε 1'0'01 Κιίτωvα: να: συμ,βουλεύσει 't'η cruyκλ'1jTo 
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νιχ τον εξιxπoστεΙλε� γρ-ήγοριχ, φοβοόμενος 6τ� 8�tφθεφε τιχ -ήθ1j των 
νέων, o� oπoΙo� τέρποντιχν νιχ τον ιχκοόν νιχ ομ�λsΙ γ�ιx έξοχιχ, όπως 
νόμ�ζιxν, πρ�γμιxτιx. 

Από ιχυτό oνoμ�στηκε σχολή ο χώρος όπου κιχθένιχς τους 8Ι-
8ΙΧσκε κιx� σuζ1jτοuσε' στη γλώσσιχ τους ιχυτό cr1jILιxLVS� σχόλ1j. ΕπΙ
σ1jς, o� σuζ1jτησε�ς τους ονομά.στηκιχν 8�ιxτρ�βιxΙ, 81jλo πέριχσμιχ T1jt; 
ώριχς. o� Ι8�o� o� φ�λ6σoφo� έφεριχν το όνομιχ της ομά.8ιχς τους κιx� 
κά.πo�o� των σχολών τους. Έτσ�, 6σo� ιχκολουθοόσιχν τη θεωρ(ιχ του 
Ωλά.τωνιχ ονομά.ζοντιχν Axιx81jILιxi:XOL ' o� οπιχ80Ι του Aρ�στoτέλoυς 
Περ�πιxτητ�κo(, ιχπ6 τον περΙπιχτο, 6που 8(8ιχσκε' κιx� o� μιχθ1jτtς 
του Ζήνωνιχ Στω�κo( , ιχπ6 τη Στο&.. Σιχν εμεΙς o� ΆΎΎλo� νιχ λέ
γιχμε: o� πιχρέες των ιχγρών του Moup, 'r1jI; exxλ1jcrLΙXt; του Αγ. llιxu
λου ή του ΧΡ1jμιχ'ηστηρΙοu, επε�8ή ά.νθρωπo� σuνιxντ�oόντιx� σuχνιX 
εχεΙ, γ�ιx νιχ πουν ΙXV01jcrLet; κιx� νιχ περά.σουν 'r1jV ώριχ τους. 

Ωστόσο ιχυτ-ή 1j συνήθε�ιx ιΧρεσε τόσο στους ιχνθρώπους, ώστε 
με τον κιχφ6 8�ιχ8όθ1jκε σε 6λ1j την Ευρώ7τη κιx� στο π�o ΠΡΟ1jγμένο 
μέρος της Aφρ�κήι;, με ιχποτέλεσμιχ νιχ �8ρυθOόν κιx� νιχ σuντηρoόν
τιx� με 81jIL6cr�ιx 8ιχπιΧνΥ) σχολέι; γ�ιx νιχ γΙνoντιx� πιxριx86σε�ι; κιx� συ
ζ1jτ-ήσε�ς, σε όλει; σχε8όν τ�ι; πoλ�τ�κέι; κo�νότητες, 

Σχολέι; κιχτιΧ την ιxρχιx�ότητιx, πρ�y κσc� μετιΧ ιχπό την εποχή 
του Σωτήριχ μιχι;, εΙχιχν κιx� o� EβρσcΙo�. Ήσιχν όμωι; σχoλtι; 6που 
8�8ιxσκότιxν ο εβρΙΧi:κόι; ν6μος. Moλoν6τ� ονομά.ζοντιχν σuνιxγωγέ.�, 
81jλ. σuνιxθρoΙσε�ς του λσcoό, εvτoόΤo�ι;, επε�8ή σ' σcυτέ; κ�θε Σ�β
βΙΧτο γ�νότιxν ΙXν�γνωσ1j, ePIL1jvstΣC κιx� σuζήτησ1j του νόμου, 8εν 
8�έφεριxν ωι; προς τη'� υφή τους ιχλλά. μόνο κιχτ' 6νομιχ ιχπό 81jIL6-
σ�ες σχολέι;' κιx� 8εv υπήρχιχν μ6νο στην Ιερουσιχλήμ, ιχλλά. σε 6λει; 
τ�ι; π6λε�ι; των Eθν�κών, όπου 8�έμενιxν EβριxΙo�. M�ιx τέτo�ιx σχολή 
υπήρξε σ't'1j Διχμιχσκ6, 6που ο ΩΙΧόλοι; ε�σέβιxλε ωι; 8�ώΚΤ1jΙ;. Ύ'πήρ
χιχν κιx� &.λλει; σΤ1jν Aντ�6χε�ιx, στο Iκ6ν�0 κιx� στη eecraΙXΛOVLX1j, 
6που πήγε γ�ιx νιχ σuζ1jτησε�' τέτo�ιx ήτιχν 1j συνιχγωγή των Απε
ΛΕUθέρων, των ΚUΡ1jνεΙων, των Aλεξιxν8ρ�νών, των Σ�κελών, κιχ
θώι; κιx� εχεΙνει; 't'1jt; ΑσΙιχι; (81jλΙΧ8ή σχολέι; των Aπιλεuθέρων κιx� 
των ΕβριχΙων που ήσιχν ξένo� στην ΙερουσΙΧΛ-ήμ). Από τη σχολή ΙX\i
τη προέρχοντιχν 6σo� σuζή't'1jσιχν με τον 'Aγ�o Στέφιχνο (Πράξεις, 
ΣΤ', 9). 
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Πo�1X όμως uπΥιρξε η χρησ�μότητlX των σχολών ιχuτώv ; Πo�1X 
επ'�στ�μη κερ8Ισιχμε ω.; τlχ σήμεριχ με τ�ς μελέτες κlX� τ�ς οuζητ�
σε�ς τοuς ; 'Ο/η έxOUIloE: ιχπό τη γεωμετρ(ιχ, ποu ε(ylX� η μητέρlχ ό
λων των φuσ�κώv επ�στημών, 8εv το οφεΙλοuμε στις σχολές. Ο 
ΠλιΧτων, Ο κlΧλότερος φιλόσοφος των Eλλ�νων, ιχπιχγόρεuε ΥΙΧ μποuv 
στη σχoλ� -rOU όσοι 8εν �σlXν �8η ως έΥΙΧ βlΧθμό γεωμέτρες. ιπΥιι;-
χιχν πολλο( ποu 8Ι8ιχσκιχν την επιστημη ιχuτ� προς μεγ&:λο όφελος 
τη.; ιχνθρωπότητιχς, 8εv γ(νsτlXι όμως μνε(ιχ γιιχ τις σχολές τοuς. Οό
τε UπYιpxs: κ&:ποιιχ ομ&:81Χ γεωμετρών, οότε εΙχlχν τότε χιχριχκτηρι
σθε( ως φιλόσοφοι. Η φuσική φιλοσοφΙIχ των σχολών ιχuτώv �τlXν 
περισσότερο έΥΙΧ όνεφο πιχρ&: επ'ιστημη κlΧι 8ιIXτuπωνότIXν σε γλώσ
σιχ 8Ιχως ν6ημιχ κlχι σημιχσ(ιχ. Αuτό 8εv θιχ μπορέσοuv νιχ ιχποφuγοuν 
όσοι θιχ 8ι8&:ξοuν φιλοσοφ(ιχ, ε&:ν 8εν έxouv προηγοuμέvως ιχποκτη
σει πολό κlXλ� γνώση της γεωμετρ(ιχς. Διότ� η φόση λειτοuργεΙ με 
την Κ(VΗση, της οπο(ιχς οι ΚIXΤΕUθόνσεις κlχι οι βlΧθμοΙ 8sν &Ινιχι 8u
νιχτόν ΥΙΧ γνωσθοόν χωρΙς τη γνώση των lXνσtλOγιών ΚlΧι των ι8ιο
τητων των γριχμμών κlχι σχημ.&:των. Η ηθικ� φιλοσοφΙIχ 'rou; 8εv 
εΙνlχι ΠlΧρct περιγριχφή των 8ικών -rou; πιχθών. Διότι ο κιχν6νιχς σuμ
περιφορ&:ς, ότιχν 8εv uπ&:ρχε� πoλιτικ� κuβέρvηση, ε(ΥIΧΙ ο ν6μος της 
φόσης κlχι, μέσιχ σ' ιχuτόv, ο πολιτικός ν6μος, ποu κlΧθορΙζει τ� εΙ
ΥΙΧΙ SΝτφ.o κlX� τι lχνέντιμο, τι ε(ΥIΧΙ 8Ικιχιο κlχι τι &:8ικο κlχι, γενικ&:, 
τ� εΙΥIΧΙ κσtλό κlχι 'η κιχκό, ενώ εκεΙνοι -rou; κιχν6νες -rQU κlΧλοό κlX� 
'rou κιχκοό -rou; ρuθμ(ζοuν σόμφωνιχ με τ�ς πρoσωπ�κές lXρέσκε�ες 
κlX� lXπlXρέσκε�ές τοuς. Έτσ�, μέσlχ ιχπό μ�1X τόσο μεγ&:λη πo�κ�λΙIX 

, t\ , ' Ψ  , , , πρoτ�μησεων, σεν μ.πoρε� ΥΙΧ προκu ε� γεvικη σuμφωv�ιχ, πιχριχ ΚΙΧ-
θΈVlXς κ&:νει, όσο βέβlX�1X το επ�τpέπε� η τόλμη -rou, ό,τ� φlX(νε't'IXΙ 
κσtλό με τlχ 8ικ&: 'rou κριτηριιχ, προς uποv6μεuση της πoλιηκ�ς κo�
ν6τητlχς. Η λογική τοuς, ποu θιχ έπρεπε ΥΙΧ εΙΥIΧΙ μl:θo80ς λογισμοό, 
8εv εΙΥIΧΙ πσιρ&: λόγιιχ κσι� επινοήσεις γιιχ το πώς θιχ cptpouv σε ιχμη
χlχνΙσι baou; θσι σκέπτοντσιν ΥΙΧ -rou; ΠΡΟΚlΧλέσοuν. Γιιχ ΥΙΧ κlXτσtλήξω, 
&:ν uπ&:ρχε� τΙποτε τόσο πσιρ&:λογο ποu ΥΙΧ μη το uποστηριξε κ&:
ποιος ιχπό -rou; πσιλσιιοός φιλοσόφοuς, όπως εΙπ& ο K�κέρων (ο 0-
ποΙος ήτσιν ένιχς ιχπ' ιχuτοός) . Κιχι πιστεόω ότ� σχε8όν τ(ποτιχ τόσο 
πιχρ&:λογο 8εv έχε� ε�πωθεΙ στην φuσ�κή φ�λoσoφΙIX όσο εκεΙνο ποu 
σήμεριχ ονομ&:ζεΤlΧt Μεταφυσικη -rou Ap�στoτέλη' κlΧt τ(ποτε πιο 
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ιχντΙθετο προς ΤYjIJ κυβέρνYjιrη, όσο πολλιί ιχπό όσιχ ιxνιxφέρoντιx� στιχ 
Πολιτικά του· ούτε με τόιrη ιXγνo�ιx, όσο μ.εΥιΧλο μέρος ιχπό τιχ Η
θικά του. 

Η σχoλ� των ΕβριχΙων υ�ρξε oιρχ�κιX σχoλ�, όπου 8�8oισκό
τοιν ο νόμος του Μωυσέως, ο οποΙος εΙχε 8ώσε� εντoλ� (Δευτερονό
μιον, ΛΑ', 10) στο τέλος κιΧθε έβ80μου χρόνου, κοιτιΧ την εορτη της 
σκYjνΟΠYJγΙιχς, νιχ δ�oιβιXζετιx� ο νόμος σε όλο τον λοιό, ώστε νιχ οικούν 
κιx� νιχ τον μιχθοιΙνουν. Γ�' οιυτό Yj oινιXγνωιrη του νόμου κιΧθε ΣιΧβ-
β , θ ' λ ' , ιχτο, που εφιχρμοσ Yjxs. μετοι την ιx�χμιx ωσ�oι, ιχποσκοπουσε ιχπο-
κλε�στ�κιX στην εξo�κεΙωσY) του λοιού με ης εντολές, στ�ς οποΙες 
6φε�λιxν νιχ υποικούουν, κιχι στην SPILYjVSLoι των κε�μένων των προ
φYjτών. EΙνoι� όμως προφοινές, οιν κρΙνουμε ιχπό τ�ς πολλές sπικρΙ
σεις του Σωτηροι μοις, ότc εΙχιχν ΙΧλλοιώσει το κεΙμεvo του νόμου 
με τιχ Ψεuδ� τους σχόλιοι κιχι τ�ι; κούφιες ποιρΙΧδόσεις. Κοιι τόσο λΙγο 
κιχτιχνοούσιχν πιιχ το\)ς πρoφ�τε;, · ώστε 8εν οινοιγνώρισοιν ούτε τον 
ΧρΙστό.ούτε τιχ έργιχ ΤOJJ, ytOΙ τιχ .0ποΙοι εΙχιχν προφYjτεύσε� οι προ
φ1ιτες. ΈτσL, με ης πιχρΙΧ86σει" κοι •. τις συζYjτησεtς στις σuνιxγω
γές τους, μετ«ρεψΙΧ:ν ΤYjν θεωρΙοι του νόμο\) του; σε ένιχ φοιντιχστικό 
εΙ80ς ιΡιλοσοφΙιχι; σχεηκιΧ με τYj" ιχκιχτιχνόYjτη ιpύιrη του Θεού κοιι 
't'ων πνεiJμιXτων, την οπο(ιχ .σuμπLλYJσσcv ιχπ6 τYj'l ιχvώφελYJ: φcλοσ.ο
φΙιχ κοιι θεολογΙιχ των ·Ελλήνων ιχνιΧμικτη με τις8ικέι; 't'our; φοιντιχ
σtώσεΙζ, που τις ιχντλοόσιχν ιχπό τιχ σκοτεινότεριχ χωρΙόc της Γριχ· 
φήι; -ιχυτιΧ μπορούσοιν ιΧλλωστε νοι 8�ιxστρεβλωθoύν ε:Uκoλoι, γιοι 
νιχ υΠYJρετησoυν τους σκοπούς του;- κιχι οιπό 't't; μυθικές πιχροι-
8όσεις των προγόνων τους. 

Ό,τι τώριχ ονομιΧζουμε Πιχνεπιστημιο εΙνοιι Yj σuνένωιrη ΚΙΧι 
ενσωμιXτωιrη πολλών δYjμόσιων σχολών κιΧτω οιπό ΤYjIJ Ιδιιχ δtοΙκYj
ιrη μέσοι στYjν Ιδιοι πόλYJ � κωμόπολYj. Οι κύριες σχολές του εΙχιχν 
ορισθεΙ νιχ προετοιμιΧζουν γιοι τοι τρΙοι εποιγγέλμιχτοι: τYj; ρωμιχtκ�ς 
θΡYjσκεΙιχ;, του ρωμιχtκού νόμου κιχι τYjς ιιχτρικής τέΧVYjς. Όσο γιοι 
τYj σπoυδ� ΤYJI;; φιλοσοφΙιχς, οιυτη ποιΙζει τον ρόλο της θεριχποιινΙ80ς 
'rYj; ρωμοιtκής θΡYjσκεΙιχ;. Κοιι εφόσον Yj οιυθεντΙοι το\) Αριστοτέ
λο\)ς εΙνιχι Yj μόνΥ) που ισχύει εκεΙ, YJ σποuδή ιχυτη δεν εΙνοιι κιχνονικιΧ 
φιλοσοφΙιχ (Yj φύιrη τYjς οποΙιχ; δεν κρέμετοιι οιπό σuγγρoιφεΙς), ιχλ
λιΧ οιριστοτελισμός. Όσο γιιχ ΤΥ) γεωμετρΙιχ, μέχρι πολύ τελεuτoιΙιx 
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�εν εΙχε κιχμLιΧ ιχπολότως θέσ'l), κΙΧθώς 8εν υΠ1Jρετoυσε πιxριi μόνο 
TYJV ιxυστηp� ΙΧλ�θεLΙΧ. KΙXL ειiν κιiΠΟLος με την cpuaLK� του L8LOcputΙX 
ι θ Ι  ι β θ ι λ ι ι ι ι εLχε φ ιχσεL σε ΚΙΧΠΟLΟ ιχ μο τε SLOTYJTΙXt; στο χωρο ιχυτο, περνου-

σε ΚΟLνώς YLΙX μιiγoς Κιx� YJ τέινΥ) του YLΙX 8LΙΧβολLΚ�. 
Ας πεpιiσoυμε τώριχ στιχ εΠLμέf)ους 8LΜγμιχτιχ της κεν�ς <pL

λοσοφΙιχς που πpo�λθε, στιχ πιχνεΠLστημLΙΧ XΙXL ιχπό εκεΙ στYJν Εκ
κλYJσLΙΧ, εν μέρεL ιχπό τον ΑΡLστοτέλYJ ΚΙXL εν μέρεL ιχπό την τυφλΙΧ 
του νου. ιπιiΡχεL μLΙΧ philosophia prima, ιχπό την οποειχ οφεΙλεL 
νιχ εξιχρτιiΤΙΧL κιiθε ιiλλY) φLλοσοφΙιχ XΙXL συνΙστΙΧΤΙΧL, κυρΙως, στη 
σωστη ΟΡLοθέτησYJ της σYJμιχσΙιχς τω'ι ονομιχσLών � oνoμιiτων που 
SLVΙXL τιχ ΚΙΧθολLκότεριχ σε σχέσ'l) με όλΙΧ τ' ιiλλιx. OL ορ�οθετ�σεLς 
ιχυτές μιχς βΟYJθοuν νιχ ιχποφευγουμε την ιχμφLβολΙΙΧ XΙXL TLt; 8LCPO
ρουμενες SVVOLec; στον λογLσμό XΙXL συν�θως ΚΙΧλοuνΤΙΧL ΟΡLσμοL . 
TSTOLOL ELVΙXL OL ΟΡLσμΟL του σώμιχτος, του χρόνou, του χώρου, της 
υλ 'Υ)ς, TYJt; μoρφ�ς, της ουσεΙΧζ, του υποκεLμένου, ΤΊ)ζ υπόσΤΙXσ'l)ς, 
το\) σuμβεβYJκότος, ΤΊ)ζ 8όνιχμΊ)ς, TYJt; ενέργεLΙΧζ, του πεπεριχσμέ
νου, του ιχπεερου, ΤΊ)':; ποσότYJΤΙΧΙ;, τηζ πo�6τητιxι;, της κΙ �YJσYJΙ;, ΤΊ)Ι; 
8ριiσYJζ, το\) πιiθoυς XOCL 8Lιχφόρων ιiλλων, ιχνιχγκιχεων YLΙX TYJV εξ�
ΎYJσ'Y) των ιχνθρώΠLνων εννΟLών σxeTLKιi με; ΤΊ) φόσ'l) XΙXL την πιχριχ
γω� των σωμιiτων. Η εξ�ΎYJσ'Y) (8YJλo Ο ΚΙΧθΟΡLσμόι; ΤΊ)Ι; σYJμιχ
σΙιχι;) ιχ\)τών XΙXL ιiλλων όμΟLων όρων ονομιiζετΙΧL συν�θως στLς 
σχολές μετιχφυσLΚ�, κΙΧθώς SLVΙXL μέρος TYJt; φLλοσοφLιχς του ApL
στοτέλους, που ΤLτλοφΟΡSΙΤΙΧL STaL. Όμως εχεε SlSL ιiλλY) σ'l)μΙXσΙιx. 
ΔLόΤL εχεΙ σ'l)μΙΧLνεL ιχπλώς βLβλLΙΧ γριχμμένιχ � τοποθετημένιχ μετιi 
TYJV cpuaLX� του φLλοσοφLΙΧ. OL σχολές όμως τιχ θsωροuν ως βLβλLΙΧ 
υπερφυσLκ�ς φLλοσοφΙιχς, 8LόΤL Ί) λέξΥ) μ6τιχφυσLΚ� εκφριiζεL XΙXL 
TLt; Μο ιχυτέι; έννΟLες. KΙXL πριχγμΙΧΤLΚιi, ό,ΤL eLVΙXL γριχμμένο εχεΙ 
ιχπέχεL τόσο ιχπό 'rYJV 8υνιχτότητιχ νιχ YLVSL κιχτιχνΟYJτό XΙXL eLVΙXL τόσο 
ιχπωθYJΤLκό στον φυσLκό Λόγο, ώστε όΠΟLος νομΙσεL όΤL εχεΙ μέσιχ 
υπιiρχεL κιiΤL που μπορεΙ νιχ κιχτιχνΟΊ)θεΙ, θΙΧ πρέπεL νιχ το θεωρ�σεL, 
oπωσ8�πoτε, υπερφυσLκό. 

Από τη μετιχφυσLΚ� ιχυτη, YJ οποειχ ιχνιχμΙχθYJκε με τφ Γριxφ� 
YLΙX νιχ xιiveL 'rYJV σχολιχστLΚ� θεολογΙιχ, μΙΧθιχΙνουμε όΤL υπιiρχoυν 
στον κόσμο ΟΡLσμένες ουσΙες ιχποχωρtσμένει; ιχπό σώμιχτιχ, 'rLt; 0-
ποΙες oνoμιiζoυν ιχφYJΡ'Υ)μένες ουσΙες XΙXL ουσLώ8εtς μορφές. Γtιx νιχ 
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ερμ;lJνεόσεL κlχνεΙς ιχυτή την L8Lωμlχ'nκ� γλώσσιχ, χρεLιΧζεΤIΧL xιXTL 
nSPLaabTSPo ιχπό την σuν'l)θLσμέν'l) πρoσoχ� στον χώρο ιχυτό. Ι'Ι)τώ 
εΠ(σ'Ι)ς σuγγνώμ'l) ιχπό όσους 8εν SLVIXL σuν'l)θLσμένΟL σε τοότο το 
εΙ80ς λόγου, ε1t'εL8ή σuγκlXτlXλέγω τον ειχυτό μου σε όσους sLVIXL. Ο 
κόσμος (KIXL δεν εννοώ μόνο τη r'l), που ονομιΧζεL τους ερlχστές T'l)t; 
κοσμLκοός ιχνθρώπους, !ΧλλιΧ το σόμπιχν, δ'l)λ. όλο το πλήθος των 

ι Ι ) ' λ ι � λ '  ι � ι υπιχρκτων πριχγμιχτων SLVIXL υ LKO, 0'1) . σωμιχ, KIXL SXSL oLlXaTIX-
σεLς μεγέθους, δ'l)λ. μήκος, πλιΧτος KIXL βιΧθος. ΕπΙσ'l)ς, κιχθε μέρος 
σώμιχτος SLVIXL κlχτιΧ τον ΙδLΟν τρόπο σώμιχ KIXL έχεL ης t8Lst; 8LIX
στιΧσεLς. Άριχ, κιΧθε μέρος του σόμπιχντος SLVIXL σώμιχ KIXL b,TL 8εν 
SLVIXL σώμιχ δεν SLVIXL μέρος του σόμπιχντος KIXL, επεL8ή το σόμπιχν 
SLVIXL το πιχν, b,TL δεν lχποτελεΙ μέρος του SLVIXL τΙποτε KIXL, σuνεπώς, 
πουθενιΧ. Απ' ιχυτό δεν συνέπεΤIΧL όΤL τlΧ πνεόμιχτιχ SLVIXL τΙποτε. 
ΔL6ΤL έχουν δLlχστιχσεLς, KIXL YLIX τον λόγον ιχυτό SLVIXL nPIXYILIXTLKιX 
σώμιχτιχ, μολονόΤL το όνομιχ τοότο στον κlχθ'l)μεΡLνό λόγο xp'l)aLILO
nOLELTIXL μόνο YLIX σώμιχτιχ ορlχτιΧ ή ιχπτιχ, που έχουν δ'l)λ. xιXnOLIX 
lχδLlχφιΧνειlχ. Όσο γιιχ τlχ πνεόμιχτιχ, τlχ lχποκlΧλοόν ιΧυλlΧ, που SLVIXL 
όνομιχ πιο τιμ'l)ΤLκό XIXL μπορεΙ γιιχ τον λόγον ιχυτό νιχ lχπ080θεΙ με 
πεΡLσσότερ'l) εuλιχβεLIΧ στον ΙδLΟ τον Θεό, γιιχ τον οποΙο δεν εξετιΧ
ζουμε nOLO κιχτηγόρ'l)μιχ εκφριΧζεL 'r'l) φόσ'l) του κlΧλότερlχ, που SLVIXL 
IXKIXTIXIJb'l)T'l), ιχλλιχ TL εκφριΧζεL κιχλότεριχ T'l)V εΠLθυμΙIχ μιχς νιχ τον 
ημ-ήσουμε. 

rLIX vlX γνωρΙσουμε ποό βlχσΙζονΤIΧL, ότιχν υποστηρΙζουν bTL 
υπιΧρχουν lχφ'l)ρ'l)μένες ουσΙες XIXL ουσιώδεις μορφές, πρέπεL νιχ εξε
τιχσουμε nOLIX SLVIXL 'Ι) ορθή a'l)ILlXatlX των λέξεων ιχυτών. Η χρήσ'l) 
των λέξεων σuνΙσΤIΧΤIΧL στο vlX κlχτlχγριΧφουμε οι ΙδLΟL KIXL νιχ δεΙ
χνουμε KIXL στους ιΧλλους TLt; σκέψεις KIXL ιδέες του νου μιχς. Από τις 
λέξεις lχυτές κιχποιες SLVIXL ονόμιχτιχ 't'(ι)ν πρlχγμιΧτων, που έχουμε 
σuλλιχβεL με το νου μιχς, όπως SLVIXL οι ονομlχσΙες όλων των ειδών 
των σωμιΧτων, τlχ οποΙIχ επενεργοόν στις IΧLσθήσεις μιχς ΚlΧι ιχφή
νουν μιιχν εντόπωσ'l) σΤ'Ι)ΙΙ φlχντlχσΙIχ. 'Αλλες SLVIXL OL ονομlχσΙες των 
Ιδιων των φιχιιτιχσιών μιχς, 8'1)λlχδή των ιδεών ή των νο'l)τικών SLKb
νων που έχουμε γιιχ όσιχ πριΧγμlχτlχ βλέπουμε � θυμοόμιχστε. KIXL 
ιΧλλες nriλL SLVIXL οι ονομlχσΙες ονομιΧτων ή διιχφόρων ειδών του λό
γου; όπως π. χ. «κιχθολικός» , ({Πλ'l)θυντικός» , «ενικόι;» εΙ VIXL ονο-
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μοισΙει; οvομ(χ:rωv κoι� «Qρ�σμ6ι;», «κοιτιχφocιrη», «ιXPYrJιrη», « ocλη
θέι;» , «ψεu8έι;», « ΣUλλoγ�σμ6ι;», « εpώτY)ιrη», (ωπ6σχειrη» « σόμ
φωνο» εΙνoc� o� ονομοισΙει; oρ�σμένων μορφών λ6γοu. 'Αλλει; χρY)σ�-

, � Ιξ , , ' " μoεuouv στο voc οε ouv σuμφων�oc Υ) ocσuμφων�oc ενοι; ονομocτοι; προι; 
κιχπo�o ιχλλο, 6πωι; 6τocv λέμε « tVOCI; ιχνθρωποι; εΙvoc� σώμoc», εν
νοοόμε 6η το 6voμooc « σώμoc» σuμφωvεΙ ocvocγκocστ�κιΧ με το 6voμooc 
« ιχνθρωποι;», εφόσον ocποτελεΙ 8�ιχφoρY) ονομocσΙoc -rou L8�ou πριχ
γμocτοι;, « ιχνθρωποι;». Η σuμφωvΙoc ocuτή ιrημε�080τεΙτoc� με τη σόν-
8ειrη 't'ωv 8,)0 -rout; μέσω τηι; λέξΥ)Ι; « εΙνoc�». Όπωι; εμεΙι; ΧΡY)σ�μo
πo�oόμε το ρ�μoι « εΙvocω, έτσ� o� ΛocτΙvο� χρY)σ�μoπo�oόν το 8�κό 
-rout; ρ�μoc est xoc� o� ΈλλΥ)νει; το 8�κ6 -rout; έστΙ* σηι; 8�ιχφoρει; 
κλΙσε�ι; -rou. Δεν μπορώ voc γνωρίζω ειχν όλoc 't'oc ιχλλoc teYrJ -rou κό
aμoou txouv σηι; 8�ιχφopει; γλώσσει; -rout; λέξΥ) ocvτίσΤΟ�ΧΥ) μ' ocu't'ή· 
είμoc� 6μωι; βέβoc�οι; ότ� 8εν -rout; χρε�ιχζετoc�. Δ�όη η τoπoθέτηιrη 
8όο ονομιχτων κocτιχ σεφιχ μπορεί voc χρησ�μεόσε� y�oc voc ιrημε�080-
τ�σεL ΤΥ)ΙΙ σuμφωvΙoc τοuι;, ειχν έτσ� σUVΥ)θίζετoc� (8�ό't'� η σuvήθε�oc 
εΙνoι� εκεΙΙΙΥ) ποu πρoσ8Ι8ε� σηι; λέξε�ι; τη 8,)vocμ-ή 't'οuι;) , το ί8�0 κοι
λιχ 6πωι; o� λέξε�ι; « έστΙ», « εlvοι�», « είσΙ» xoc� ιχλλει; aocv ocuτέι;. 

Koι� ειχν 6μωι; -ήτοιν έτσ�, ocv 8ηλ. uπ-ήρχε κιΧπο�oc γλώσσoc χω
ρΙι; xιχπo�o ρήμοι ocντΙστο�χο στο εΙνοιt, o� ιXνθρωπo� ποu θoc την χρη
σ�μΟΠΟLΟUσΟΙV πιχλ� 8εν θοι ήσοιν οότε κocτ' ελιχχ�στo λ�γ6τερo �xocvoL 
οιπ6 -rout; ΈλλΥ)νει; XOΙt -rout; ΛocτΙvοuι; voc auvιXyouv, voc σuμπερocΙvοuv 
xoι� νοι xιxvouv κιχθε εΙ80UΙ; σuλλογ�σμοόι;. T� θoc ocπογΙνοvτocv όμωι; 
τότε όρo� 6πωι; (ιοντόΤΥ)Ι;», «ouaLOC», «οuσ�ocσηκόι;», «οuσ�ocστ�κό
τητοι», ποu πocριχγοvτoc� ocπό το ρ-ήμoc ocuτό , xoc� πολλοΙ ocκόμΥ), ποu 
εξοιρτώvτoc� ocπό ocuτοuι;, κocθώι; ΧΡΥ)σ�μοπο�οuv't'oc� τόσο auxvιX ; 'Α
poc, 8εν uπιχΡΧΟUV ονομocσΙει; πρocγμιχτων,  ocλλιΧ ιrημεΙoc, με 'rOC οποΙoc 
κocθ�στοόμε γνωστό 6τ� σuλλocμβιχvοuμε την σuμφωνΙoc ενόι; ov6μooc
τοι; � κocτηγορ�μocτοι; προι; tvoc ιχλλο. ΈτσL, 6τocv λέμε «tvoct; ιχνθρω
ποι; εΙνOCL ζωντocvό σώμoc», 8εν εννοούμε 6η ο « ιχνθρωπος» εΙVocL 
ένοι πριχγμoc, το «ζωντocv6 σώμoc» κιχπo�o ιχλλο XOCL το «εΙVΟΙL» κιχ
ΠΟLΟ 't'ρ(το, οιλλιχ 6η ο «ιχνθρωποι;» XOCL το « ζωντοιν6 σώμοι» εΙVOCL 
το (8�0 πριχγμoc· 8t6τι ο σuλλογtσμόι; «ειχν εΙvoct ιχνθρωποι;, εΙνoct ζων-
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-rσ.νό σώμσ.» ε(νσ.ι ΙΧλ1Jθ�ι; ΣUλλOγισμόι;, ο οπο(οι; σ1Jμει080τε(τσ.ι 
σ.πό τη ΛSξΎ) ε(νσ.ι. Γισ. τον λόγο σ.υτό οι ΛSξειι; «ε!νσ.ι σωμσ.» , 
«βσ.8ΙζεΜ>, «όμιλs'i:ν», «ζε'i:ν», IIbpOCV» κσ.ι &.λλσ. τέτοισ. σ.πιχρξμφιχ
τσ., κσ.θώι; επ(σ1JΙ; κσ.ι οι λέξειι; ιισωμσ.τικότητσ.», ιιβ&.8ισμlχ», ιιομι
λΙσ.», «ζωη», ιιόΡIΧσ1j» KlXt τσ. όμοι&. τουι;, που σ1Jμσ.Ινοuν σ.κριβώι; 
το Ι8ιο πρ&.γμσ., εΙνιχι ονομlχσΙει; του τ(ποτε, όπωι; έχω σ.λλοό σ.νσ.
πτόξει 8ιεξ08ικότερσ.. 

Τι χρει&.ζετσ.ι όμωι;, θσ. μποροόσε νσ. πει κιχνε(ι;, τ6σ1j λεπτο
λογ(ιχ σε ένσ. έργο τέτοιlχι; φόσεωι;, όπου 8εv ΓUρεόω νσ. βρω τ(ποτε 
&.λλο πσ.ρ&. ό,τι εΙνσ.ι ιxvιxγκlX(O γισ. την θεωρΙσ. T1JI; κuβέρν1Jσ1jΙ; κιχι 
τηι; υπσ.κo�ι; ; Χρει&.ζετιχι γιιχ νσ. μ1Jν υπομένουν πλέον οι &.νθρωπο ι 
νσ. γΙνovτσ.ι ιxντικείμ.εvo εκμετ&.λλεuσ1JΙ; σ.πό όσουι;, ΧΡ1Jσιμοποιών
τσ.ι; την 8ι8σ.σκσ.λΙIΧ των χωριστών ουσιών, που χτίστηκε επ&.νω 
σT1JV κεv� φιλοσοφΙιχ του Αριστοτέλ1J, θιχ τουι; τρομοκρσ.τοόσσ.ν με 
κενέι; ονομιχσ(ει; σ.ποτρέποντ&.ι; τουι; σ.πό την υπιxκo� στουι; νόμουι; 
T1JI; χώριχι; τουι;, όπωι; φοβΙζουν τlχ πουλι&. κσιι τσ. 8ιώχνουν σ.πό το 
σιτ&.ρι με ένσι &.8ειο nσ.νωφόρι, ένσ. κσ.πέλο κσ.ι ένσ. κυρτό ριχβ8Ι 
Διότι ε8ώ στηρίζοντΙΧΙ, ότιχV λένε γισ. svlXv &.VΘρωπo, ο οποίοι; ε(νσ.ι 
νεκρόι; κσ.ι εvτιχφLσ.σμ.tvοι;; όΤΙ 1J ΨUΧ� του (81Jλo 'η ζω� του) > fmope( 
νσ. Π'ερπιχτησεL χωρισμέν'η σ.πό το σωμιχ τοu xixt όΤΙ Τ1JV . βλέπέιι; 
"t""ιJ νόχτσ. σ.ν&.μ.εσσ. στιχ μν�μσ.τιx. Με το Ι8ιο σκεπτικό ισχuρ(ζοντσ.L 
ότι 1J μoρφ�, το χρώμσ. κσ.>ι YJ γεόσΎ) σ.πό >ένσ. κόμμ&.τL ψωμΙ υπίΧρ'χει 
εχεΙ, όπου, όπωι; λένε, 8νν υπ&.ρχει ψωμΙ Κσ.ι με το Ι8ιο π&.ντσ. σκε
πτικό ισχυρΙζοντσ.ι ότι Yj πΙστη, 1J σοφΙσ. κιχι &.λλει; σ.ρεΤέι; κ&.ποτε 
εγχέοντσ.ι σε κ&.ποιον &.νθρωπο κσ.ι κ&.ποτε εμφuσώντιχι σ' σ.υτόν σ.πό 
τον ουρσ.νό (σσ.ν οι εv&.ρετoι κι οι σ.ρετέι; τουι; νσ. μποροόσσ.ν νσ. 8ισ.
χωρισθοόν), κσ.ι πολλ&. &.λλσ. πρ&.γμσ.τσ. που ΧΡ1Jσιμεόοuν στο νσ. 
μειώνουν την εξ&.ρτησ1j των UΠ1Jκόων σ.nό την κυρΙσ.ΡΧΎ) εξουσΙσ. 
τηι; χώρσ.ι; τουι;. Διότι ποιοι; θα; πρoσπσ.θ�σει νσι γΙνει νoμoτσ.�ι;, 
ότσ.ν περιμ.tvει 1J υπιxκo� νσ. εγχυθεΙ η νιχ εμφυσ1jθε( μέσlχ του ; ' Η 
ποιοι; 8εν θιχ υπσ.κοόσει σ' ένιχν ιερέσ., ότιχν σ.υτόι; μπορεί νσ. κσ.τιχ
σκεuιχσει τον Θεό, σ.ντΙ νσ. υπσ.κοόσει στον κυρΙσ.ρχό του η σ.ντ[ νιχ 
υπσ.κοόσει κιχι στον Ι8ιον τον Θεό ; ' Η  ποιοι;, 6τσ.ν φοβιχτιχι τσ.·Πνεό
μιχτσ., 8εν θιχ τρέφει μεγ&.λο σεβιχσμ6 γιιχ όσουι; μποροόν νιχ πιχριχ
σκευιχσουν τον ιχγισ.σμό, που τσ. 8ιώχνει μιχκριιχ του ; Αυτ&. ιχρκοόν 
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ως πιxρ«8ε�yμιx y�oc τ�ς πλ«νες ποΙ) ε�σήχθ1Jσιχν στην Εκκλ1jσ(ιχ ocπ6 
τ�ς οντ6τητες κιx� ης οuσ(ες τοι) Αρ�στοτέλ1j, ο οπο(ος κιχθ6λοΙ) ιχπ(
θιχνο νιχ yνώρ�ζε 6τ� ocuτ« 6λΙΧ �σιxν εσφΙΧλμέν1j φ�λoσoφ(ιx, ΙΧλλ« τιχ 
έγριχψε, επε�8� σuμφωνοuσιχν με την τoην� θΡ1jσκε(ιχ κιx� 'r1jV επ�
βεβιχ(ωνιχν κιx� ιχπ6 φ6βο y�ιx τη μοίριχ τοι) Σωκρ«τη. 

Έτσ� κιx� uποπέσε� κιχνε(ς σΤ1jν πλ«ν1j των χωρ�στών οuσ�ών 
εμπλέκετιx�, ιxνιxyκιxστ�κoc, σε πολλές ocλλες ιχνΟ1jσ(ες, ποι) 'r1jV ocκο
λοuθοόν. Δ�6τ� ιχν θεωρ1jθοόν o� μορφές ocuτές ΠΡΙΧΥμιχηκές, πρέπε� 
νιχ 'rout; πρoσ8�oρ�σθε( κoc� κocπo�oς χώρος. Eπε�8� όμως τ�ς θεωροόν 
ιχuλες, χωρίς κιχμίΙΧ πoσoηκ� 8ιocστιx� -κιχι όλοι Υνωρ(ζοuν ότ� 
χώρος (σον 8ιιiστιχσ1j κιx� 8εν μπορε( νιχ πλ1jρωθε( πιχρoc μόνον με 
ό;η ε(νιx� uλικό-, πOCνε νιχ σωθοόν κOCνοντιχς μίΙΧ 8�ocκρ��, ότι 81jλo 
8εν μ�λoόν circumscriptive πιχρOC definitive. Kιx� o� όρo� ιχuτοί, 
ποΙ) 8εν είνιχι πιχρOC λέξεις μ6νο -κιχι στ1jν περίπτω� ιχuτη χωρίς 
�μιxσ(ιx- κuκλοφοροόν μ6νο στιχ λιxτιν�κoc, ώστε νιχ ιχποκρόπτε
τιx� 1) κενότητιi τοuς. Διότ� 1j περ�yριxφ� ενός πρOCΥμιχτος 8εν είνιx� 
«λλο ιχπ6 τον κΙΧθορισμό � τον oρ�σμ6 τοι) χώροΙ) τou' ιχριχ, κιχι o� 
Μο όρo� Τ1jς 8�ιχκρ��ς είνιx� o� ί8ιo�. Ει8ικOC y�ιx Τ1jν οuσίιχ τοι) ιχν
θρώποu, 1j οποίΙΧ, όπως uποστ1jρ(ζοuν, eEvoct 1j Ijiux� του, βεβιx�ώ
vouv ότ� βρ(σκετιχι Ολόκλ1jΡ1j στο μικρό του 8ιχκτuλo κιχι OAbxλ1jP1j 
πocλ� σε όλΙΧ τιχ ocλλΙΧ μέρ1j τοι) σώμιχτός τοu, όσο μ�κριχ κι ιχν ε(νιχι. 
Ωστόσο 8εν unιXpxe� περισσότερ1j Ijiux� σε oMxλ1jpo το σώμoc ocπό 
ό,η σε oπo�08�πoτε ocπό τιχ μoέP1j ιχuτιχ. γπιχρχε� ιχνθρωπος ποι) μπο
ρεί νιχ πιστεόε� ότι uΠ1Jρετε(τιχι ο Θεός με τέτo�ες ιχνΟ1jσ(ες j Κocι 
6μως, είνιχι uποχρεωμ.ένοι νιχ π�στεόοuν σε 6λΙΧ ocuτoc όσo� π�στεόοuν 
στ1jν όπιχρξ1j μ�ιxς ocuλ1jΙ; Ψuχ�ς, χωρ�σμέν1Jς ιχπό το σώμιχ. 

Ότιχν πιΧλι xpe�ocσOe( νιχ εξ1jΥ�σοuν πώι; μ�ιx ιXUA1j οuσ(ιχ ε(νιχι 
ικιxvη νoc ιχισθιχνθε( πόνο κιx� νιχ βιχσιχνισθε( στο πuρ της κόλιx�ς 
� του κocθιχρτηρίοu, 8εν μποροόν νιχ 8ώσοuν κιχμ(ιχ ιxπocντη�, πιχρOC 
μόνο ότι 8εν μποροόμε νιχ γνωρίζοuμε πώς μπορεί 1j φωτιOC νιχ κιχ (ει 
τις ψuχές. 

Εξιχλλοu, μoλoνότ� 1j κίν1j� είνιχι ιxλλιxy� θέσ1jς κιx� o� ocuAet; 
ουσίες 8εν μποροόν νιχ κιχτΙΧΛιiβοuν χώρο, ocuτοί κocνοuν ό,τ� μπο
ροόν ytoc voc <pocve( 8uνιχτό ότι μιιχ Ijiux� χωρίς σώμoc Π1Jyoc(wt ocπό 
ε�ώ προς τον oupocvb, την κόλoc� � το κocθocρτηρ�ο, κιχι ότι <ρocντoc-
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σμ,οιτοι οινθρώπων (XOΙL, θοι μ,ποροόσοι νοι προσθέσω, XOΙL των εν8υ
μ,ιχτων τους, μ,έσοι στοι οποίοι εμ,φοινΙζονΤΟΙL) μ,ποροόν νοι περποιτοίιν 
τη νίιχτοι σε εκκλTJσίες, ΚΟLμ,TJτηΡLΟΙ XOΙL ιχλλους χώΡους εντοιφLΟΙ
σμ,οίι. KOΙL 8εν γνωρΙζω 'rL μ,ποροίιν νοι οιποιντησουν σ' οιυτό, εκτός 
ειχν πουν όη περποιτοίιν definitive XOΙL blL circumscriptive Τι πνεu
μ.ΟΙΤLκώς XOΙL bXL κοσμ,Lκώς. πριχγμ.ΟΙΤL, τέΤΟLες έξοχες 8LοικρΙσεL/; 
εφσφμ,όζονΤΟΙL εξίσου σε ΟΠΟLοι8iιποτε 8υσκολίοι. 

TTJV ΟΙLωνLόΤTJΤΟΙ 8εν 'rTJV εννοοίιν ως οιτέρμ,ονΤ) 8LOΙ80x� χρόνου. 
ΔL6ΤL τότε 8εν θοι iισoιν σε θέσΤ) νοι ΟΙLηολογiισουν πώς TJ OeATJσTj 
του Θεοό XOΙL ο nPOXOΙeOPLaILbt; των όσων μ,έλλουν νοι γίνουν 8εν 
ΠΡΟTJγοuνΤΟΙL οιπό 'rTJV πρόyνωσ� του/;, οιφοίι το ΠΟLTJΤLκό ΟΙΙΤLΟ προ
'YjγεΙΤΟΙL οιπό το οιποτέλεσμ,οι XOΙL ο 8ριίστης οιπό 'rTJV πριίξTJ.ΕΠΙσTjς 
8εν θοι μ,ποροίισοιν νοι εξTJyi)σουν XOΙL πολλές ιίλλες 'rOAILTJpst; οιπό
ψεLς τους σχεΤLΚιί με την οικοιτοινόTJΤTJ φόσTj του Θεοίι. Θοι μ,οις 8L-
8ιίξοuν όμως όΤL ΟΙLωνLόΤTJΤΟΙ SLVOΙL TJ ΟΙΚLνTJσίοι του ποιρόντος χρόνου, 
ένοι nunc-stans, όπως το ονομ,ιίζουν OL ΣχολοισηκοΙ,  το οποίο οότε 
OL L8LOL οότε ιίλλος κοινεΙς κοιτοινοεΙ πεΡLσσότερο οιπό δ,ΤL θοι κοιτοι
νοοόσε ένοι hic-stans YLOΙ ένοι ιίπεφο μέγεθος χώρου. 

Μολον6ΤL OL ιίνθρωΠΟL 8LOΙLpOUV νοεριί ένοι σώμ,οι ΟΙΡLθμ,ώντοις 
τοι μ,έρΤ) του XOΙL, ΟΙΡLθμώντοις τΟΙ, OΙPLOILOUV εΠΙσTjς τοι μ,έρΤ) του χώ
ρου, τον οποΙο οιυτιί πλTJροόν, οινοιγκοισηκιί, 8TJμ,Lουργώντοις πολλιί 
μoSpTJ, 8'YjILLOUPYOUμoe πολλοός χώρους YLOΙ τοι μέρΤ) οιυτιί. ΈτσL, ο 
νους κιίθε οινθρώπου 8εν μ,πορεΙ νοι σuλλιίβεL πεΡLσσότεροι iι 'ALyb
τεροι μ,έρΤ) οιπό όσους χώρους υπιίρχουν YL' οιυτιί. ΕκεΙνΟL θέλουν 
ωστόσο νοι ΠLστεUουμ.ε όΤL χιίΡΤ) στην ποιντ08υνοιμ,ίοι του Θεοίι ένοι 
σώμ,οι μ,πορεί νοι βρΕσκετΟΙL την E8LOΙ στLγμ,-ή σε πολλοός χώρους XOΙL 
πολλιί σώμ,οιτοι -rTJV E8LOΙ στLγμ,iι στον E8LO χώρο, σοιν νοι iιτoιν οινοι
γνώΡLσTj 'rTJt; θεΕοις 8uνοιμ,TJς, ειίν λέγοιμ,ε όΤL οιυτό που unIίpXSL iι δΤL 
οιυτό που υπΤιρξε 8εν υπΤιρξε. KOΙL οιυτιί 8εν SLVOΙL ποιριί ILLxpb μέρος 
της οισυνοιρτησΕοις, στTJν οποΕοι εξωθοuνΤΟΙL οιπό 't'TJv τιχσΤ) -τους νοι 
κοσκLνΙζουν φLλοσοφLΚιί, oιv't'L νοι θοιυμ,ιίζουν XOΙL νοι λοιτρείιουν 'rTJV 
oιxoι't'oιvbTJTTJ θείοι φόσTJ, -τοι κoιτηγoρiιμ,oιτoι "TJt; οποΙοις 8εν μπορεΕ να. 
σTJμ,οιΙνουν 'rL eEVOΙL Αυτός, οιλλιί θα. έπρεπε νοι σTJμ,οιΕνουν την επLθυ
μ,ίοι μ,οις νοι τον ΤLμiισουμ,ε μ,ε 'rLI; κoιΛUτεpες επονομοισΕες που μ,πο
ρεΙ νοι σκεφθοίιμ,ε. ΌσΟL όμ,ως ΡLψΟΚLν8υνεUουν νοι κρίνουν τη φίισΤ) 
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τοι) με βιίΟ'1) τιχ ημ'Υ)ΤΙΚιί ιχuτιί κιxτηγoρ�μιxτιx, χιίνοuν ιχπ6 την 
πρώτη τοuς κιόλιχς ιχπόπεφιχ το νου τοuς κιχι πέφτοuν ιχπό τη μιιχ 
8uσxfpetιx στη" ιί'λλ'Υ), 8Ιχως ιχριθμό κιχι τέλος έ1'σL ΚΙΧΙ κιίποιος, 
ποι) 8εν γ'Jωρ(ζει Τ'Υ)" εθιμoτuπίιx της ιχuλ�ς, ότιχν βρεθεΙ μπροστιί 
σε πρόσωπο Uψ'Υ)λ6τερο ιχπό εxeE'Jιx, προς τιχ οποΙιχ σuν�θιζε νιχ 
ομιλεΙ, σκοντιίφτει μΠΙΧ('Jο."τιχς κιχι, προσΠΙΧθώ'Jτιχς νιχ μ'Υ)" πέσει, 
't'ou φεύγει ο (Lιx'J8uιxt; ιχπό 't'ΙX χέριιχ τοι) ΚΙΧΙ κΙΧθώς πιίει 'JΙX τον 0'1)
κώσει ιχφ�'Jει 'JΙX τοι) πέσει το κιχπέλο Tou · κιχι με τιχ 8ιΙΧ80ΧΙΚιί τοι) 
μπερ8έμιχτιχ ιχποκιχλόπτει τη" κιχτιίπλ'Υ)ξ'Υ) ΚΙΧΙ Τ'Υ)" ιχπλο·ικότ'Υ)Τιί Tou. 

Σχε't"ικιί με Τ'Υ) φuσικ�, 8'Υ)λ. Τ'Υ) γ'JώG'Yj τω" uπο8eέστερων κιχι 
8εU1'ερων ιχιτΙων των φuσικώ'J γεγονότων, 8ε" προσφέροuν πιχριί κε
νές λέξεις. Ειίν επιθuμεΙς 'JΙX γνωρΙσεις γιιχ ποιο λόγο κιίποιιχ εΙ8'Υ) 
σωμιίτω" πέφτοuν φuσιολογικιί προς τη Υ'Υ), ενώ ιίλλΙΧ φuσιολογLΚιΧ 
ΙΧνέρχο."τιχι, οι ΣχολιχστικοΙ, ιχκολοuθώντιχς το" Αριστοτέλ'Υ), θιχ 
σοΙ) ποuν ότι τιχ σώμιχτιχ, τιχ οποΙιχ πέφτοuν, εΙνιχι βιχρειιΧ, κιχι ότι 

β '  , " 'ζ έ Ε '  το ιχρος ΙΧUτΟ εινιχι 'Υ) ιχιτιιχ ποΙ) τιχ ιχνα.γκιχ ει να. κιχτ PX0'JTιxL. ιχν 
όμως ρωτησεις τι εννοουν με το βιίρος, θιχ το opEaouv ως την προσ
πιίθειιχ νιχ κιχτεuθuνθοuν προς το κέ'Jτρo Τ'Υ)ς Υ'Υ)ς. Ώστε 'Υ) ιχιτΙα., 
ποι) τιχ πριίγμιχτιχ πέφτοu'J προς τα. κιίτt.>, εΙνα.ι μΙα. προσπιίθειιχ νιχ 
βρΙσκον1'ΙΧL κιίτω· με ιίλλΙΧ λ6γιιχ uποστηρΙζοuν, 6τι τιχ σώμιχ1'ΙΧ κιχ
τέρχο'JΤΙΧΙ � α.νέρχοντιχι, επει8� ιχuτό xrtvou'J. Ή θιχ σιχς ΠΟU'J ότι το 
xt'JTPo της γ'Υ)ς εΙ'JΙΧL ο χώρος Τ'Υ)ς 'Υ)ρεμΙιχς κιχι της σu'JτηΡ'Υ)G'Yjς των 
βιχρέω" πριχγμιίτων, κιχι γι' ιχuτό προσπα.θουν 'JΙX βρΙσκΟ'JΤΙΧL εχεΙ 
Λες κιχι οι πέτρες κιχι τιχ μέτιχλλιχ νιχ εΙχιχν τη" εΠLθuμΙιχ � νιχ μπο
ροόσιχ." νιχ 8LΙXxptvouv τον χώρο, όποu θιχ μπορουσα.ν νιχ (Lkvouv, όπως 
κιίνει ο ιί'Jθρωπος· � ότι ιχγιχπουν την 'Υ)ρεμΙιχ, όπως ο ιί'Jθρωπος 8ε" 
την ιχγιχπιΧ· � ό1'L t'Jιx κομμιίτι ΓUιxΛΙ θιχ �ΤΙX" λιγ6τερο ιχσφιχλέ:ς στο 
πιχριίθuρο πιχριί ΙX'J έπεφτε στο 8ρ6μο. 

Ει1ν θέ:λιχμε νιχ γ'JωρΙσοuμε γιιχ ποιο λόγο ΤΟ Ι8ιο σώμιχ, χωρΙς 
νιχ προστεθεΙ τΙποτε σ' ιχuτό, φιχΙνετιχι μεγιχλότερο Τ'Υ) μΙιχ φοριί XΙXL 
μικρ6τερο την ιίλλ'Υ), ιxuTot ιχπιχντουν ότι, 6τα.ν φιχΙνετιχι μικρότερο, 
εΙνιχι σuμπuκνωμtνο, κι 6τιχν φα.Ι'Jετιχι μεγα.λότερο, et'JιxL α.ΡΙΧLω
μέ'JΟ. Τι G'Y)ILιxtvouv οι λέξεις σuμΠUΚ'Jωμένο κα.ι σιριχιωμένο ; Σuμ-

, Ι ' ,� . β '  'λ ' , πuκνωμε'JΟ ε νιχι, οτιχ" στην ιοΙΙΧ" ιχκρι ως u 'Υ) uποφχει μικροτερ'Υ) 
ποσότ'Υ)ΤΙΧ ιχπό ό,τι ΠΡΟ'Υ)γοuμένως· κιχι oφιxιωμ.έ'Jo, ότιχν uπιίρχεL 
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μεγοιΛUτερ'1j. Λες κοιι μποροόσε νοι uπιχρξει όλ'1j, ΠΟι) νοι μ'1jν έχει 
κιχποιοι κοιθορισμέν'1j ποσότητοι, ότοιν ποσότητοι 8εν είνοιι ποιριχ ο 
κοιθορισμός της όλ'1jς, 81Jλo ενός σώμοιτος, με βιχσ'1j το οποίο λέμε 
ότι ένοι σώμοι εΙνοιι κοιτιχ τόσο μεγοιλότερο � μικρότερο οιπό κιχΠΟLΟ 
ιχλλο. Ή λες κοιι ένοι σώμοι νοι �τoιν κοιμωμένο χωρίς κοιθόλοΙ) πο
σότητοι, κοιι οιργότεροι νοι προστέθ'1jκε λιγ6τερ'1j � περισσότερ'1j, οινιχ
λογοι με την πρ6θε� μοις νοι εΙνοιι περισσότερο � λιγότερο ΠUκνό το 
σώμοι. 

Γιοι το οιΕτιο "''1jt; 8'1jμιοuργίοις της Ψuχ�ς τοι) οινθρώποΙ) οιuτο( 
λένε creatur infundendo � creando infunditur, 81)λoι8� 81)μι
οuργ�θ1)κε 8ιοι της εγχόσεως κοιι εγχέετοιι κοιτιχ Τ1)ν 81)μιοuργ(οι. 

Ως οιίτιο ποι) ποιριχγει τι� oιισθ�σεις oιvoιιpspouv την ποιντοιχοό 
'TtoιpouaEoι των ει8ών, 81)λ. των όΨεων � εικόνων των οιντικειμένων, 
τοι οποίΙΧ, ότοιν ενΤUπώνOντΙXΙ στοuς οφθοιλμοός, έχοuμε την όροισ1) · 
στιχ ώτιχ, 't'1)v ιxκo�· στον oupoιvEσxo, τη γΕUσ'1j· στοuς ρώθωνες, 
την 6aιpp'1jσ'1j· κοιι 6τοιν ενΤUπώνOντOΙΙ σΤΟ uπόλοιπο σώμιχ, την 
oιΙσθ1)σ'1j . 

Ως οιΙτιο Τ1)ς βοόλ'1jσ'1jς νιχ προβοόμε σε μιιχ σuγκεκριμέν1) 
ενέργειιχ, 1) οποΙιχ ονομιχζετοιι νοlίΙίο, ιxvιxιpspouv την ι8ι6τητιχ, 8'1jλ. 
γενικιχ 't'1)v ικοινό't'1)τοι ποι) έxouv οι ιχνθρωποι νοι θέλοuν πότε το ένοι 
πριχγμιχ κιχι πότε το ιχλλο, '1j οποίιχ ονομιχζετιχι voluntas, θεω
ρώντιχς έτσι τη 8όνοιμ1) ως το ιχίτιο της ενέργειοις. Λες κιχι οι(τιο 
των κοιλών κοιι των κοικών πριίξεων των ιχνθρώπων εΙνοιι 1) ικοινό
τητιχ 'rouc; νοι τις εκτελούν. 

Σε πολλές περιπτώσεις θεωροόν ως οιίτιο των φuσικών φιχι
νομένων Τ1) 8ικ� ",ouc; ιχγνοιοι, otλλιί μετοιμφιεσμέτη κιίτω οιπό ιχλ
λες λέξεις. Έτσι, λέγοuν ότι 1) τόχ1) εΕνιχι 1) ιχιτίιχ ΤUΧOΙΙων περι
στοι't'ικών, προιγμιχτων 8'1jλ. των οπο(ων 8εν γνωρΙζοuν την ΟΙΙΤ(ΙΧ. 
EπEσ'1jς, οιπ08Ι80uν πολλιχ οιποτελέσμοιτοι σε οιπόκρuφες ι8ιότητες, 
81)λ. ι8ιότητες ιχγνωστες σ' ιχuτοός κοιι γι' οιυτό, όπως νομίζουν, 
ιχγνωστες σε όλους· οικόμοι τοι ιχπ08Ι80υν στη συμπιχθειοι, στ1)ν ιxvτι
πιχθειΣC, στ1)ν ιxvτιπερΙστΙXσ1), σε ι8ιιίζουσες ι8ιότητες κιχι ιίλλοuς 
πιχρόμοιους όρους, οι οποίοι 8εν εκφριίζουν οότε τον πoιpιχγovτoι 
οό1'ε Τ1) λεΙ1'OυργΙΣC που τιχ προκιχλε! . 

Ειίν μιοι -rSTOLOt μετoιφυσικ� κιχι φυσικ�, όπως οιυτη, 8εν ε(νοιι 
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κεν� φιλοσοφΙοι, τότε �εν uπ�ρξε ποτέ κοιμΙοι' ούτε θοι χρειοιζότοιν 
1) πρoεΙ�OΠO(1)σ-η 'rOU Αγ. Ποιuλοu γιοι νοι Τ1)ν οιποφεUγοuμ.ε. 

Όσο γιοι την 1)θικ� κοιι πoλιτικ� "ouc; φιλοσοφΙοι, περιέχει τις 
(�ιες � μεγoιΛUτερες οινο-ησΙες. Ειχν κ�πoιoς �ιιxπρ�ξει κιχποιο ιx�Ι
Κ1)μοι, �1)λoι�ή πρ&:ξ1) nou οιντιβοιΙνει στο νόμο, τότε λένε ότ. ο Θεός 
εΙνοιι 1) πρώτη ιχιτΙιχ το\) vbμoou, όπως επΙσ-ης κοιι οιuτ�ς της πρ�
ξ1)ς κιχι όλων των �λλων.  Δεν εΙνοιι όμως κοιθόλοu οιιτΙοι ης oι�ι
κΙοις, 1) οποΙοι εΙνοιι 1) μ1) σuμμόρφωσ-η Τ1)ς πρ�ξ1)Ι; προς το νόμο. 
Πρόκειτοιι γιοι κενή φιλοσοφΙοι. Θιχ μπορουσε κοινεΙς το Ι�ιo νοι πει 
ότι κ�πo�oς τρoιβ�ει 8,)0 γριχμμές, τη μΙιχ Ισιοι κοιι την �λλ1) στρoιβ�, 
κιχι κ�πoιoς �λλoς εuθuνετοιι γιοι Τ1)ν οισuμβοιτόΤ1)Τ� τοuς. Τέτοιοι 
, λ '  όλ ' β 'ζ  " εινοιι 1) φι οσοφιοι ων, οσοι γοι ouv τοι σuμπεριχσμοιτοι 'rouc; πριν 

γνωρΙσοuν τις προκεΙμενες, προσποιουμενοι ότι κιχτοινοουν το αίΚΟΙ
τοινό1)ΤΟ κοιι κιΧνοντοις τιμ1)ΤΙΚά. κοιτηγορήμοιτοι φuσικά., κοιθώς 1) 
8ι�κρισ-η οιuτη έγινε γιοι νοι uποστ1)ριχθεΙ 1) θεωρΙοι της ελευθεΡ1)ς 
βουλ1)σ-ης, �1)λ. Τ1)ς βοόλ1)σ-ης οινθρώποu, ο ΟΠΟΙΟζ �εν uπόκειτοιι 
στη βουλ1)σ1) 'rou Θεου. 

Ο Αριστοπλ1)ς κοιι ιΧλλοι ει�ωλoλά.τρες φιλόσοφοι ορΙζοuν το 
κοιλό κοιι το κοικό σύμφωνοι με την όρεξ1) των οινθρώπων. Κιχι ορ
θώςι εφόσον θεωρουμε ότι ο κοιθένιχι; κ�βερ�τιxι με το �ικό 'rou 
νόμο. Διότι εχεΙ bnou οι &:νθρωποι �εν οινοιγνωρΙζοuν ά.λλον νόμο οιπό 
τη �ική -rouc; 6ρεξ1), �εν μπορ εΙ νοι ισχυει γενικός κοινόνοιι; κοιλών 

, 'ξ Σ λ "  ό ' κοιι κιχκων προι εων. ε μιοι 1'0 ΙΤΙΚ1) κοινοτητοι, μως, ΤΟ μετρο 
οιuτό εΙνοιι εσφοιλμένο. Όχι 1) όρεξ1) των ι�ιωτών οιλλά. ο νόμος, nou 
εκφρά.ζει τη βουλ1)σ-η κοιι Τ1) �ιά.θεσ1) 'rou κρά.τοuς, εΙνιχι το μέτρο. 
Κιχι όμως, 1) θεωρΙοι οιuτή εφοιρμόζετιχι οικόμ1), κιχι οι �νθρωπoι κρΙ
vouv τ-ην κοιλοσυν1) ή την κοικΙοι των �ικών -rouc; πριχξεων κοιι των 
πριχξεων των �λλων οινθρώπων, κοιθώς κοιι εκεΙνων της Ι�ιoις της 
πολιτικής κοινότητιχς, με βά.σ-η τοι �ικά. "ouc; πά.θ1)· κιχι κοινε(ς �εν 
ΧΙΧΡΙΧΚΤ1)ρ(ζει ως κΙΧλό ή κιχκό ποιρά. μ6νον ό,τι φιχ(νετιχι τέτοιο στον 
Ι�ιo, χωρΙι; κοιθόλοu νοι λοιμβιχνει uπόψ1) "ou -rouc; �1)μobaLouc; νόμοuς, 
εκτός οιπό "ouc; μονιχχους κοιι -rouc; κοιλογήροuς, nou ε(νοιι �εσμεu
μένοι μ.ε όρκο στην ιχπλή εχε(ν1) uποικοή προς τον ιχνώτερό τοuς, 
στην οπο(οι κιχθε uπήκοος θιχ έπρεπε οιπ6 το νόμο της φόσ-ης νοι 
οιισθιχνετοιι 8εσμεuμέ'Joς προς τον πολιτικό xupLoιpxo. Αuτό το uno-
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κε:ψ.ενικό μέτρο του κιχλοό εΙνιχι 8ι8ιχσκΙΧλΕιχ όχι μόνο κενή, otλλ6, 
κιχι κιxτιxστρoφικ� γιιχ το κρ6,τος. 

ΕΙνιχι επΙσΎ)ζ κε:ν� κιχι Ψεu8�ι; φιλοσοφΕιχ νιχ λέμε ότι '1j πρ6,ξ'1j 
του γιίμου ιχν't"ιβιχΙνει στην ιχγνότητιχ � στ'1jν εγκριί't"ειιχ κιχι επομέ
νωι; νιχ την θεωρούμε '1jθικό ελιίττωμιχ, όπως κιίνουν όσοι επικιχ
λοόντιχι την ΙXΓVότητΙX κιχι 'r'1jv εγκριίτειιχ ως λόγο γιιχ ν' ιχρνούντ-ιχι 
τον γιίμο στους κλ1)ρικοός. Διότι ομολογοόν ότι πρόκε:ι't"ΙΧΙ ιχπλώς 
γιιχ θεσμό της Εκκλ'1jσΙιχc;, που ιχπιχιτεΙ ιχπό 't"ouc; ιερωμένους, οι 0-
ποΙοι συνεχώς φροντΙζουν 'r'1jv ΑγΕιχ Τριίπεζιχ κιχι τελοόν τη ΘεΙιχ 
ΕυχιχριστΕιχ, την 8ιιxρκ� ιxπoχ� ιχπό τις ΓUνΙXΙκε:ι; υπό το πρόσΧ'1jμιχ 
της 8ιιχρκοόι; ιχγνότητιχς, εγκριίτειιχι; κιχ ι ΚΙΧθιχρ6τ'1jΤΙΧC;. Γι' ιχυτό 
ιχποκΙΧλοόν τη vbμotμo'1j ΧΡ�σΎ) των συζόγων τους έλλεΙψ1) ιχγν6τητιχι; 
κιχι εγκριί't"ειιχc;, κιίνοντιχι; τον γιίμο ιχμιίρτημιχ � τουΜχιστον κ6,τι 
τόσο ιχισχρό κιχι ιχκιίθΙΧρτο, ώστε νιχ κιχθιστιί κιίποιον ιχκιχτιίλλ'1jλο 
γιιχ την ΑγΙιχ Τριίπεζιχ. Ειίν ο νόμος έγινε, επει8� '1j ΧΡ�σΎ) των συ
ζόγων εΙνιχι ιχκριίτειιχ κιχι ιχντΙθετ'1j σΤ'1jν ΙXΓVότητΙX, τότε κιίθε γιί
μοι; εΙνιχι ιχμιίρτημιχ. Ειίν πιίλι έγινε, επει8� εΙνιχι κ6,τι πολύ μιιχρό 
κιχι ιχισχρό γιιχ όποιον έχει ιχφιερωθεΙ στον Θεό, τότε 6,λλει; φυσι
κές, ιχνιχγκιχΙει; κιχι ΚΙΧθ'1jμερινέc; πρ�εις, ΠΟι) όλοι οι ιίνθρωποι κιί
νουν, θιχ έπρεπε νιχ κιχθιστοόν 'rouc; ιχνθρώπουι; πολύ πιο ιχνιίξιουι; 
γιιχ ιερεΙς, 8ιότι ιχuτΈc; εΙ νιχι πιο ιχκιίθιχρτες. 

Όμωι; 1) μuστ�κ� θεμελΙωσΎ) της ΙXΠΙXγόΡΕUσΎ)ζ του γ«μοΙ) 
στους ιερεΕι; 8εν εΙνιχι πιθιχνό νιχ στηρΕχθ'1jκε τόσο επιπόλΙΧιιχ σε πλ6,
νες, όπως ιχuτηc; 'r'1jC; '1jθικ�c; φιλοσοφΙιχς, οότε κιχν στην προτΙμ1)σΎ) 
τηι; ιίγιχμ'1jC; ζω�ι; ένιχν't"ι του συζUγΙΚΟό βΙου, όπως πρo�λθε ιχπ6 
την σύνεσΎ) 't"ou Αγ. ΠΙΧόλου, ο οποΙοι; 8ιέκρινε πόσο 8υσχερέι; θιχ 
�τιxν γιιχ εxeEvouc;, οι οποΙοι στους χρόνους των 8ιωγμών �σιxν κ�
ρυκε:ι; του ΕυιχγγελΙου κιχι ιχνιχγκιίζοντιχν νιχ φεύγουν κιχι νιχ mJyιxE
νουν ιχπό 't"'1j μΕιχ χώριχ στην ιίλλ'1j, νιχ κωλόοντιχι με την φροντΙ8ΙΧ 
συζόγοΙ) κιχι πιχι8ιών. ΣτηρΙχθ1)κε επιίνω στο σχέ8ιο του Πιίπιχ 
κιχι των ιερέων 't"ων μετιχγεν;στερων χρόνων νιχ κιχτιχστοόν κλ�ρoς, 
8'1jAΙX8� οι μόνοι xλ'1jPOvbμoOL της βιχσιλεΙιχι; του Θεοό στον κόσμο 
ιχuτό. Γιιχ τον σκοπό ιχυτό �τιxν ιχπιχριχΙτητο νιχ τους ιχφιχφεθεΙ '1j 
ΧΡ�σΎ) 't"ou γιίμου, επει8� ο Σωτ�ριxι; μιχι; λέει ότι κιχτιί την έAεua'1j 
τηι; βιχσιλεΙιχι; του τιχ τέκνιχ του Θεοό ((Q!Jτε γιχμοuσιν Ο!Jτε γιχμΕζον-
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-roιt· [σιχγγελΟL γιχρ ε[σL», 81)λ. TCVΕUILOΙTLXOt. Εφ6σον, λΟLπ6ν, εΙχοιν 
nιXpeL (L6VOL τους το 6νομ.οι του πνΕUμ.ΟΙΤLΚΟU, θοι �τoιν ιχτοπο νοι ε1CL
τρέψουν στον εοιυτ6 τους την κoιτoχ� συζΙΙγων χωρΙς νοι unιXPXCL 
οινιχγκ1). 

Απ6 την πολLΤLΚ� φLλοσοφΙοι του ΑΡLστοτέλ1) 8LΜχθ1)κοιν νοι 
οιποκοιλοΙΙν κιχθε μ.oρφ� πολLΤLκ�ς ΚΟLν6τητοις, εκτ6ς οιπ6 την λοι·Ι
Κ� (6πως �τoιν την ε1Coχ� εκεΙν1) 1) oιθ1)νoι;;κ� πολLτεΙοι), τuρoιννΙoι. 
ΌλΟL OL βοισLλεΙς ονομ.ιχζοντοιν TUPOΙVVOL· XOΙL 1) ΟΙΡLστοκροιτ(οι των 
ψLιχντοι οιρχ6ντων, που τοποθετηθ1)κοιν οιπ6 τους Λοικε8ΟΙLμ.ονΙοuς, 
6τοιν τους υπέτοιξοιν, -rPLιXXOVTOΙ 'rUPOΙVVOL. EπΙ�ς 8LΜχθ1)κοιν νοι 
οιποκοιλοΙΙν ελεuθερΙoι την κoιτιχστoι� στην οποΙοι βΡLσκ6τοιv ο λοι6ς 
υπ6 το κοιθεστώς της 81)μ.οκροιτΙοις. Ο τόροιννος πρωΤΟΙΡΧLΚιχ �ILOΙL
νε οιπλώς τον μ.ονιχΡΧ1). Ότοιν 6μ.ως οιργ6τεροι σΤΟΙ πεΡLσσ6τεροι 
μ.έρ1) της Ελλιχ8οις το εΙ80ς oιu't'6 8LοικυβέΡV1J�ς κoιτoιργ�θ1)κε, το 
6νομ.οι του τuριχννoυ ιXPXLae vot �ILOΙtveL 6XL μ.6νο 6,ΤL �ILOΙLve προ
'1Jγουμ.ένως, οιλλιχ XOΙL το μ.Ισος που OL 81)μoOXPOΙ't'Lxέr; πολLτεΙες έτρε
φοιν YL' οιυτ6. Όπως επΙ�ς έγLνε (LL�T6 το όνομ.οι του βοισLλέοι 
μ.ετιχ την εκθρ6νL� των βοισLλέων στη Ρώμ.1), κOtθώς εΙνOtL κιXTL πο
λό φυσLκ6 YLOΙ 6λους τους οινθρώπους νοι θεωροΙΙν όΤL ένοις χοιροικτη
Ρ Lσμ.6ς οιπ08L86μ.ενος μ.ε μΙσος σε ένοιν μ.sγιXλoν εχθρ6 σ1)μOtΙνεL ένοι 
μ.εγιχλο ελιχττωμ.οι. KOΙL 6ΤOtν OL E8LOL OtυτΟΙ ιχνθρωΠΟL 8uσOtρεστηθοuν 
μ.ε 6σους OtσxOUV την κυβέρτησ1) της 81)μ.οκροιτΙοις � Τ1)ς ΟΙΡLστο
ΚΡΟΙΤΙOtς, 8εν χρεLιχζετOtL νοι οινοιζ1)τησουν προσβλ1)'t'LΚιΧ ον6μ.Otτοι, 
YLOΙ νοι εκφριχσουν με Otu't'ιx την oργ� τους, οιλλιχ οιποκοιλοΙΙν εόκολοι 
το ένοι οινοιρχΙοι xOtL το ιχλλο ολLγOtρΧΙOt � τυροιννΙοι των ολΙγων. Ωσ
τ6σο Otυτ6 που θΙγεL τον λοι6 8εν eEVOΙL τΙποτε ιΧλλο οιπό το όΤL κυ
βερνώνΤΟΙL, 6XL όπως θOt ε1CLθuμ.οUσε ο κοιθένοις τους, οιλλιχ όπως θεω
ρεΙ σωστ6 ο 81)μ.όσLος ΟΙVΤLπρ6σωπος, εΙτε οιυτ6ς eEVOΙL ένοις ιχνθρω
πος εΙΤβ (LtOΙ ΣUνΈΛΕU� οινθρώπων, 81)λ. (LtOΙ 8εσποτtΚ� κυβέρτη�. 
rtOΙ τον λόγον οιυτ6 8Ι80υν στους οινωτέρους τους κοικιχ ov6ILoι't'oι, 
χωρ(ς ποτέ νοι γνωρΙζουν, εκτ6ς Ισως λΙγο μ.ετιχ οιπ6 ένοιν εμ.φUλLΟ 
πόλεμ.ο, 6ΤL, χωρΙς (LLOΙ τέτοtοι 8εσπoηκ� κυβέρν1)�, τέτοtΟL π6λε
(LOL θOt eEVOΙt 8tOtpxεEr; XOtL 6Tt tσxUt; xOtt εξουσΙοι των ν6μ.ων 8εν eEVOΙL 
τοι MYLOΙ XOΙL OL uποσχέσεLς, οιλλιχ Ot ιχνθρωΠΟL X1Xt τοι 6πλοι. 

rL' oιu't'6 ένοι ιΧλλο σφιΧλμ.οι της πολtΤLκ�ς του ΑΡLστοπλ1) εΙ-
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νιχι όη σε μιιχ ευνομούμενΎ) πoλιτικ� κοινότητιχ �εν πρέπει νιχ xu
βερνοόν οι ιίνθρωποι ΙΧλλ&. οι νόμοι. Ποιος &.νθρωπος, ποu είνιχι στιχ 
λογικ&. 'rOU, κι ιχς IL'r)V μπορεί νιx �ιιxβ&.ζει κιχι νιχ γριίφει, �εν θεω
ρεί φuσLκό νιχ κuβερν&.ΤΙΧL ιχπό όσοuς φοβ&.τιχι ΚΙΧΙ πιστεύει ότι μπο
ρούν νιχ τον φονεύσοuν � νιχ τον βλιίψοuν, ιχν 8εν TOUt; uπιχκούσει ; 
� ποu πιστεύει ότι μπορεί νιχ τον βλ&'ψει ο νόμος, �'r)λo λέξεις κιχι 
χοιρτί , χωρίς τιχ χέριιχ κιχι τιχ ξίφΎ) των ιχνθρώπων ; Αuτ6 σuyκιxτιx
λέγετιχι στιχ ολέθριιχ σφ&.λμιχτιχ, ιχφού πιχριχσύροuν 'rOUt; ιχνθρώποuς, 
όποτε 8εν 'rOUt; ΙΧΡέ:σοuν οι κuβερν�τες τοuς, νιχ προσκολλώντιχι σε 
baOUt; ιχποκΙΧλούν τuρ&.ννοuς, κιχι νιχ το θεωρούν νόμιμο νοι σ'r)κώ
aouv π6λεμο ενιχντίον τοuς. KΙXL όμως, πολλές φορές 'rOUt; κιχνιχ
κεόει ο κλ�ρoς ιχπό τον &.μβωνιχ. 

lπ&.ρχει κιχι ένιχ &.λλο σφ&.λμιχ στην πoλιτικ� 'rOUt; φιλοσοφίΙΧ, 
Ttou �εν το 8L8ιΧχθ'r)κιχν ιχπό τον ΑριστοτέλΎ) ούτε ιχπό τον Κικέρω
νιχ οό-τε ιχπό ΚΙΧνένιχν &.λλον εL8ωλολ&.τρ'r), �'r)λo νιχ επεκτεΙνοuν την 
ισχύ -rou vbILOU, ο οποίος ιχποτελεΙ τον κιχνόνιχ των πρ&.ξεων ΚΙΧΙ μό
νο, ιχκ6μΎ) κιχι σης σκέψεις κιχι σuνει8�σεις των ιχνθρώπων με τη 
μέθ080 'r'r)t; ΙXV&.XPLa'r)I; ΚΙΧι της Iερ�ς Eξέτιxσ'r)ς των φρον1)μιχτων 
'tOUt; χωρίς νιχ λιxμβ�νετιxι uπόψ'r) 'r) ΣUμφωνίΙX των πρ&.ξεών 'rOUt; με 
'rOUt; λόγοuς τοuς. Έτσι, οι ιίνθρωποι � τιμωρούντιχι, επει8� ομο
λόγ'r)σιχν την ιxλ�θειιx, � ιχνιχγκ&.ζοντιχι νιχ ψεύ80ντιχι, ιχπό τον φόβο 
της 'ημωρίιχς. ΕΙνιχι ιxλ�θειιx ότι 'r) πολιτικη ιxρχ�, προκεψ.tνοu νιχ 
προσλιχβει κ&.ποιον ιερέΙΧ YLΙX νιχ -rou ιχνΙΧθέσει χρέ'r) 8ι8ιχσκΙΧλ(ιχς, 
μπορεί νιχ τον ρωτησει, ε&.ν 8έχετιχι νιχ Κ'r)ρύξει τις τ&.8ε θεωρίες 
κιχι, ειχν εκείνος ιχρν'r)θεΙ, νιχ μ'r)ν τον προσλ&.βει. Το νιχ τον ιχνιχΥκ&'
σει όμως νιχ ΚΙΧΤ'Yjγορησει Τον ειχuτό -rou γιιχ ης ιχπόψεις 'tou, 6τιχν 
οι πριίξεις -rou �εν ιχπιχγορεύοντιχι ιχπό τον νόμο, ιxuTb ιχντιβΙΧίνει 
στο νόμο T'r)t; φύσ'r)ς κιχι ει8ικιί ότιχν πρόκειτιχι γιιχ όσοuς �L8ιXσx()uv 
όΤL, ε&.ν xιXTtOLOt; πεθιίνει έχοντιχς λιχνθιχσμέV'Yj ιχντΙλ'r)ψ'r) YLΙX x&.TtOLO 
ιίρθρο της ΧΡLστLιχνLκ�ς πΙστ'r)ς, θιχ κιχτιχ8ικιχσθεΙ στιχ έσχιχτιχ XΙXL 
ΙΧLώνLΙΧ βιχσιχνLστηΡLΙΧ. ΔLόη uπ&.ρχεL κιχνείς, ο οποίος, γνωρ(ζovτιxς 
πόσο μεγιίλος xtv8uvoc; πεΡLκλείεΤΙΧL σε ένιχ λιίθος, 8εν θιχ ιxvιxyκιx
σθεί ιχπ6 το ένστικτο 'r'Yjt; ιχuτοσuντηΡ'r)σ'r)ς νιχ ΡLψΟΚLv8uνεUσεL την 
Ψuχ� -rou εμμένovτιxς στη 8ικ� -rou κρίσ'r) πιχριί στην Κρ(σ'r) OTtOLOU-
8�πoτε ιίλλοu, ο οποΙος 8εν εv8LιχφέρετΙΧL ειίν ιxuTbc; κιχτιχ8ικιχσθεΙ j 
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Ένιχ άΧλο σφιΧλμιχ σΤYjν πoλ�τ�κ� εΙνιx� ότιχν ένιχς �8Lώτης, χω
ρΙς εξοuσ�ο86τηGYj ιχπό την πoλ�τ�κ� κο�νότYjΤΟΙ:, 8Yjλ. χωρΙς ΤYjν 
ιX8ε�ιx του εκπροσώπου ΤYjΙ;, ερμψεόε� το νόμο σόμφωνιχ με ΤΥ) 8�
κ� του ιχντΙλYjψYj . Οότε ιχυτό το σφrkλμιχ 8εν ιxντλεΙτιx� ιχπό τον Α
ΡLστοτέλYj � κιΧΠΟLOν ιΧλλον ει8ωλολιΧΤΡΥ) φιλόσοφο. Διότ� κιχνεΙς 
οι:πό ιχυτοό.; 8εν ιxρνεΙτιx� ότ� σΤΥ) νoμoθεηκ� εξουσΙιχ σuμπεΡLλιχμ-
β ι !: ι ι Ι Ι ι _L ιxνετιx� κιx� Yj Sc.,OUGLΙX SpfLYjVSLΙXt; των νομων, οτιχν υπσφχε� =τοιιχ 
ΙXVιXYΚYj. M�πως όλΙΧ εκεΙνιχ τιχ χωρΙιχ των Γριχφών, στιχ οποΙιχ πε-

ι ι � J.... Ι !: ι λ ι ριεχετιχι ο νομοι;, οεν .. ι LVΙXV νομος με την Sc.,OUGLΙX ΤYjς ΠΟ LT�XYjt; XOL-
ι ι Ι .. J. λ '  θ Ι νοτητιχς κιχι, κιχτιχ σuνεπεLΙΧ, Ι""'ροι; ΤYjς πο tTLXYjt; νομο εσιιχι; ; 

Το C8LO εΙνιχι κιχι ότιχν ΟΠΟLοσ8ήποτε rkλλο.:;, εκτός του xuptrkp
χου, περιορΙσεL σε κrkποιον εξουσΙιχ που Yj πoλ�τ�κ� κοινότYjΤΙΧ 8εν 
έχει πεΡLορΙσει. Έτσι xrkvouv όσοι περιορΙζουν ΚΙΧΤΙΧΧΡYjστικrk το 
κ�ρυγμιx του ΕυΙΧγΥδλΙου σε μΙιχ ορισμένΥ) τιΧξΥ) ιχνθρώπων, ενώ o� 
νόμοι το έχουν ιxφ�σε� ελεόθερο. ΕOCν Yj πολLτε:tιχ μου 8Ινει την rk-
8ειιχ νιχ ΚYjρόττω � νιχ 8ι8ιΧσκω, ειΧν 8Yjλ. 8εν μου το ιχπιχγορεόει, 
ό Ι '" Ι 

ι Ε Ι  β θ Ι  Ι τ τε κιχνεις οεν μπορει νιχ μου το ιχπιχγορευσει. ιχν ρε ω ιχνιχμεσιχ 
στους ει8ωλΟλrkτρες ΤYjς Aμερικ�ι;, εΥω που εΙμιχι Χριστιιχνόι;, ιχν 
κιχι όχι ιερωμένος, θιχ το θεωρ�σω ιχμοφτΙιχ νιχ ΚYjρόξω τον IYjGoIJ 
Χριστό, ώσπου vot Μβω εντoλ� ιχπό ΤΥ) ΡώμYj ; Ή μ�πωι;, ότιχν 
θιχ έχω ΚYjρόξε� , 8εν θιχ ιχπιχντ-ήσω σης ιχμφιβολΙες τους κιx� 8ον θιχ 
τους sρμYjvεόσω τις Γριχφές, 8Yjλιχ8� 8εν θιχ 8L8ιΧξω j Πrkνω σ' ιxu
τό, κΙΧθώς κιχι σχεΤLκrk με ΤYjV τέλεGYj των μυστηρΙων σε τέτοιες πε
ριπτώσε�ς, Ισως xrkrcotot πουν ότι θιχ εκτιμYjθεΙ ιχνιΧλογιχ με το πόσο 
εΙνιχι ιχνιχγκιχΙιχ μΙιχ πλ�ΡYjς ιxπoστoλικ� 8prkGYj . Κιχι ιχυτό εΙνιχι ιxλ�
θε�ιx. EΙνιx� όμως εΠΙGYjς ιxλ�θειιx ότι, πιχρόλο που χρειrkζετιχι rk8stιx 
ΥΙΙΧ ΤYjν ιχνιΧγΚΥ) ιxυτ�, 8εν χρειrkζετιχι ιΧ8ειιχ ότιχν 8εν υπιΧρχει νόμος 
που νιχ το ιχπιχγορεόει. Το νιχ ιχρνεΙτιχι, λοιπόν, κιχνεΙς ΤYjν rkσxYjGYj 
τέτοιων λειτοuργYjμrkτων σε όσους 8εν το ιχρνήθYjκε ο πολιτικός 
κυρ(ιχρχοι;, εΙνιχι σιχν νιχ τους ιχφιχιρεΙ μιιχ νόμιμΥ) ελεuθερΙιx, πριΧγμιχ 
ιχντ(θετο στη θεωρΙιχ της πoλιηκ�ς κuβέρVYjι:rης. 

Θot μποροόσιχμε νιχ πιχρουσι&.σουμε περισσότεριχ πιχρΙΧ8εΙγμιχ
-rot της κεν�ς φιλοσοφΙιχς, που μετΙΧφέρθYjκε στYj θΡYjσκεΙιΧ ιχπό -rour; 
8ι8ιχσκιΧλουι; τηι; θεολογικής Σχολής. Ι Άλλοι, όμως, μποροόν, 
.εφόσον το επιθυμ.οόν, νιχ ΤΙΧ ιχνιχζΥ)τησουν μόνοι' τους .. Θιχ προσθέ-
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σω μ.όvο, ότ� ΤLΧ συγΥΡιίμ.μ.lχτlχ τωv θεoλoγ�κώv ΣΧΟλώv, στο μ.εΥΙΧ
λότερο μέρος τοuς, 8εv εΙvlχ� πιχριί 8Ιχως Vό'1jμ.1χ κιχτεβιχτιί πlχριί80-
ξωv KIX� βιίρβιχρωv λtξεωV � λtξεωV χρφ�μ.oπo�oόμ.εvων 8�lXφoρεηκιί 
ιχπό ό,τ� στηv κo�ν� XP�G'1j Τ'1jt; λιχτ�v�κ�ς γλώσσιχς' KIX� μ.όνο εξε
ζ'1jτημέvες θιχ ης έβρ�σκιχv ο K�κέρωv, ο Οuιίρρωv KIX� όλo� o� yplXμo
μ.lXτ�κoΙ Τ'1jt; IXpxlXtlXt; Ρώμ.'1jς. Ειίν uπιίρχε� κιχvε(ς ποu τις εγκρΙνε�, 
ιχς 80κ�μ.ιίσε�, όπως εΙπlχ KIX� ΠΡΟ'1jγοuμ.έvως, 'ΙΙΧ μ.ετιχφριίσε� κιί
πo�o κεΙμενο της σχολιχστ�κ�ς θεολογΙlχς σης σόγχρονες γλώσσες, 
όπως σΤIΧ γιχλλ�κιί, στιχ lXγγλ�κιί � σε oπo�1X8�πoτε ιίλλ'1j πλOόσ�1X 
γλώσσιχ. Δ�ότι, ό,τι 8εν μ.πορεΙ 'ΙΙΧ γΙvε� ΚIΧΤIΧVΟ'1jτό σης πλεΙστες 
ιχπ' lχuτές, 8εν μ.πορεΙ νιχ stVIX� ΚIΧΤIΧVΟ'1jτό KIX� σT'1j λlΧτLVLΚ�. Αuτη 
όμ.ως '1j sλλε�Ψ'1j G'1JILIXGtΙXt; της γλώσσιχς, IXV KIX� 8εv μ.πορώ 'ΙΙΧ Τ'1jV 
χlχρlχκτηρΙσω Ψεu8� φ�λoσoφΙIX, ωστ6σο έχε� μ.�1X �8�ότητlX όχ� μ.ό
'10 'ΙΙΧ IXΠOΚΡόπτε� τηv lXλ�θε�lX, ιχλλιί KIX� 'ΙΙΧ κιίvε� ΤOUt; ιχvθρώποuς 
'ΙΙΧ vομ.Ιζοuv όη την KIXΤSlOUV KIX� νιχ εΥκlχτlΧλεΙποuv την περlχ�τέρω 
SpΕUVIX. 

Όσο γ�1X τlΧ σφιίλμ.ιχτιχ, τέλος, ποu πlχρεΙσφρuσlχv ιχπό Ψεu8ε(ς 
� Iχvεπ�βεβlχΙωτες �στoρΙες, τ� ιίλλο stvlX� ιχπό πlχρlχμ.Uθ�1χ γριχτ8Ιωv 
όλo� εκεΙvo� o� θΡόλo� ψεu80θlχuμ.ιίτωv ποu GUVIXVΤOUμoE: στοuς βΙοuς 
τωv ιχγΙωv, κlΧθώς KIX� όλες o� �στoρΙες σχετ�κιί μ.ε οπτlχσΙες KIX� 
φιχvτιίσμ.ιχτιχ, ποu IXVlXιpspOVΤIX� ιχπό 'tOUt; 8�8IXGKιXλout; της Pωμ.lXίκ�/; 
Εκκλ'1jσΙIχ/;, γ�1X νιχ KIίμoOUV π�σΤΔUτές τ�ς 8�8IXσκ!XλΙες 'rOUt; I"�IX την 
κόλlΧG'1j KIX� το κιχθιχρτηρ�ο, γ�1X Τ'1jV 8uvlXIL'1j 'tOU εξoρκ�σμ.oό, KIX� 
ιίλλες, o� οποΙες 8εv επ�βεβιχ�ώvοvτιχ� οότε ιχπό τον Λόγο οότε lχπ6 
'r'1jV rplXιp�, όπως KIX� όλες εκεΙvες o� πlχρIχ8όσε�/;, ποu lχποκ!Χλοόν
τlX� ο ιXYPIXΙPOt; λόγος τou Θεοό ; Mερ�κές ιχπ' IXUτst; τις βρΙσκοuv 
εΥκlχτεσπlχρμέvες στιχ έργιχ των lχρχlχΙωv Πlχτέρων. Όμ.ως o� Πιχ
τέρες μ.ποροUσlχv εόκολlΧ 'ΙΙΧ π�στέΨοuv ψεu8εΙς lχφ'1jγ�σε�ς, KIX� '1j 
πlχροuσΙlχσ'1j της γvώμ.'1jς ΤOUt; ως μ.IXΡΤUρΙlXς γ�1X Τ'1jV lXλ�θε�1X των 
όσωv εκεΙνo� πΙστεulχv 8εν έχε� γ�1X όσΟUς «80κ�μ.ιίζοuv τlχ πvΕUμ.IX
'r1X» (Ιωάννου Επιστολή ΑΙ, ΔΙ, 1 )  πιχριχπιίvω LGlU ιχπό 6G'1jv έχε� 
KIXL YLIX 6λιχ τlχ GXεTLKιX μ.ε Τ'1jV εξοuσΙIχ ,"1)/; Ρωμ.IΧLκ�ς Εκκλ'1jσΙlχς 
(την κlχτιίχρ'1jG'1J της οποΙlχς εκεΙVΟL � 8εv uποπτεUθ'1jΚIΧV � ωφελ�
θ'1jΚIΧV ιχπό ιχuτη) , έτσL ώστε νιχ Y(VSΤIXL ιχvlχξ�όΠLστη 1) μ.IXΡΤUρΙIX 
ΤOU/; ως ΙΧβlχσιίVLστη ιxπo80Χ� ιχφ'1j�σεωv. OL περισσότερο εuεπ(-
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ιpOpOL σε (JoLΙX τέΤΟLΙΧ ιχπ030χή εΙνΙΧL συνήθωι; ocνθρωΠΟL oc30λΟL XΙXL 
χωρΙι; πολλέι; γνώσεLΙ; των φuσLκών ΙΧLτΙων, όπωι; ΙΧΚΡLβώι; OL Πιχ
τέρει; τηι; εποχήι; εκεΙνηι;. ΦuσLΚOC, OL XΙXMTFipOL ocνθρωΠΟL e(IIΙXL XΙXL 
OL λLγότερο όΠΟΠΤΟL ΙΧθέμ,Lτων σκοπών. Ο Π&πιχι; ΓρηγόΡLΟΙ; XΙXL Ο 
Αγ. ΒερνOCρ30Ι; ιχνιχφέροuν XOCTL YLΙX οπτιχσΙει; φιχντιχσμ,OCτων, τιχ 
οπο(ιχ λένε bTL βρΙσκοντιχν στο ΚΙΧθιχρτηΡLΟ. Το t3LO XΙXL Ο 3Lxbc; μ,ιχι; 
Βέ3ΙΧι;. Όμ,ωι;, ΠLστεόω, βιχσΙζονΤΙΧL μ,όνο σε ιχφηγήσεLΙ; ιΧλλων. Αλ
Μ XΙXL εOCν ιxUTot ή ΚOCΠΟLΟL ocλλΟL 8LηγοόνΤΙΧL Lστορ(ει;, Ποu OL t3LOL 
γνωρ(ζοuν, ιxUTb 8εν σημ,ΙΧ(lΙεL bTL έτσL επLβεβΙΧLώνονΤΙΧL τέτοιει; κε
νέι; ιχφηγήσεLς ιχποκιχΜπτετιχι, ιχπλώς, η 3ική 'touc; ιχπλο"ίκότητιχ ή 
Ο 8όλος .  

Με την εLσιχγωγή της ψεu80όι; φLλοσοφΙιχι; μ,ποροόμ,ε νιχ συν-
8Sσοuμ.ε κιχι την ΚΙΧτOCπνιξη τηι; ΙΧληθινήι; ιχπό ιχνθρώποuι;, OL ΟΠΟΙΟL 
8εν sxouv οότε τη νόμ,Lμ,η εξοuσΙιχ οότε επιχρκεΙς σποu8έι; YLΙX νιχ 
εμ,φιχν(ζονΤΙΧL ωι; ιχρμ,ό8LΟΙ XpLTst; Τ"1)ς ΙΧλήθειιχς. EtIIΙXL φιχνερό ιχπ6 
τη νιχuσLπλοtιχ μ,σcι;, ιχλλOC κιχι όλΟL, όσΟL έxouII σοβιχρέι; επιστημ,ονι
κές γνώσεLΙ;, ιχνιχγνωρΙζοuν τώριχ, όΤL uπocρχοuν ιχντΙπ08ες κσcι κoc
θε μ,έριχ γ(νεΤΙΧL πεΡLσσότερο σιχφές bTL τιχ έτη ΚΙΧΙ OL ημέρει; κΙΧθορΙ
ζονΤΙΧL ιχπό 'tLt; XLνfιaeLt; τηι; γηι;. Ωστόσο baOL πιχροuσΙιχσιχν στιχ 
σUΥΎΡOCμ,μ.ιχτ� 'touc; (JoLΙX 'tSTOLΙX θεωρΙιχ ωι; uπόθεσ"1) XΙXL ωι; εuκιxφ(ιx 
YLΙX ιχνοικτη σuζήτησ"1) uπέρ ή ενιχντΙον τηι;, τιμ,ωρήθηκιχν ιχπό τις 
εκκλησιιχσΤLκέι; ιχρχέι;. Γιιχ ΠΟLΟV όμ,ωι; λόγο ; Μήπωι; επει8ή τέ
τοιει; ι8έει; etVΙXL ιχντΙθετει; προι; Τ"1)ΙΙ ΙΧλ"1)θινή θρησκεΙιχ ;  AuTb 8εν 
μ,πορεΙ νιχ Laxust, εOCιι OL ι8έει; εΙνιχι ΙΧληθινέι;. Ας εξετιχσθεΙ λοιπόν 
πρώτιχ η ΙΧλήθειoc ιχπό ιχρμ,ό8ιοuι; κριτέι; ή ΙΧΙ; ιxνιxσκεuιxσθεΙ ιχπό όσοuι; 
ισχuρ(ζοντιχι ότι γνωρ(ζοuν το ιχντ(θετο . Μήπωι; επει8ή ε(νιχι ιχντΙ
θεΤδς προι; την κΙΧθιερωμ,ένη θρησκεΙιχ ; Αι; 'touc; uποχρεώσοuν νoc 
σιγήσοuν οι νόμοι εκεΙνων, σTouc; οπο(οuι; uπόκειντocι οι 8ι8OCσκΙΧλο( 
τοuι;, 8ηλ. οι νόμ,οι τηι; πολιτεΙιχι;. Διότι γιιχ ιχνuπιχκοή μ,πορεΙ νό
μ,ιμ,ιχ νιχ τιμ.ωρηθοόν ιχκόμ,η κocι όσοι 8ιΜσκοuν Τ"1)ΙΙ ιχληθή φιλοσο
φ(oc, ότιχν ιxuTb ιχντ(κειτοιι σTouc; νόμ,οuς. Μήπωι; επει8ή SXOUV την 
Τ�σ"1) νιχ 8ιιχτιχρ&σσοuν την τ&ξη στο κρOCτοι;, κοιθώι; εννοοό" την 
εξέγερσ"1) κοιι τη σΤ&σ"1) ;  Αι; uποχρεωθοόν τότε σε σιγή κιχι ΙΧΙ; τιμ,ω
ρηθοόν οι 3ι8OCσκΙΧλοι ιχπό εκεΙνον, στον οποΙο έχει ocνιχτεθεΙ η 8ιoc
φόλιχξη τηι; 3ημ,όσιιχι; τOCξηι;' κοιι ιxuTbc; ε(νιχι η πολιτική εςοuσ(ιχ. 
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Δt6τt YJ ΟΠΟtιχ8�ποτε εκκΛYJσtιχστtκ� εξουσ(ιχ ιxνιxλιxμβ�νoυν Ot L8tOt 
t8(CJ) 8tκΙΧtώμιχτt (oπoυ8�πoτε S(VΙXt U�KOOt του κρ�τoυι;) 8εν sEVΙXt 
πιxρ� σφετερtσμ6ι;, μοΛον6τt TYJ" o"oμ�ζoυν θε(ο 8(KΙXto. 
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ΣΚΟΤΟΣ· ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΚΑΡΠΟΥΤΑΙ 

Ο K�κέpων κιίνε� τ�μ-ητικ� μνεΙoc ενός ocπό Tout; Κιίσσ�οuς, κιίΠO�OI) 
ocuστ-ηροό ΡωμocΙοΙ) a�κocστη, γ�oc μ�oc σuν�θε�ιί Τ01,l σε uποθέ:σε�ς 
πo�ν�κoό a�xocLou, ότocν τoc στo�χεΙιx ΠΟι) ΚΙΧ1'έθετιχν o� μιίρτuρες asv 
�σιxν επιxpκ�· ρωτοόσε -rout; κιχτηγόροuς cui bono, a-ηλ. πo�o όφε
λος, τ�μ� � ιίλλ-η �κιxνoπoΙ-ησ-η έλιχβε � περΙμενε ο κιχ't'-ηγοροόμενος 
ιχπό τ-ην πριίξ-η Tou. Πριίγμιχτι, κιxμ�ιί uπόθεσΎ) asv φιxνεpώνε� τόσο 
κocθΙΧριχ τον aΡιίστ-η , όσο το όφελος ocπό την πρOCζ-η -rou. Ακολοuθών
τιχς τ-ην La�ιx μέθοaο πρoτLθεμιx� στο κεφιχλoc�o ιxuTb νoc εξετιχσω πo�o� 
μπορεΙ νιχ εΙνιx� ΙXUTOL, o� oΠoιo� επΙ τόσιχ χpόν�ιx κιχτιχauνocστεuιχν 
τον λιχό στoc μέρ-η ιxuTιX τ-ης Xp�στ�ιxνoσόν-ηι; με a�aιχσκιχλΙες ιχντΙ
θετες προς τις εφ-ην�κέι; κo�νωνΙες τ-ης ιχνθρωπότ-ητocι;. 

ΚIJtΙ, XIJtTιX πρώτο λόγο, σuνιίρτ-ησ-η τ-η� πλιίν-ης, ότ� Ύ) τωp�ν� 
xlJtL επί της ΎΎJΙ; σ1'ρlJtτεuομέν-η Εκκλ-ησtlJt ocποτελεΙ ΤΎ)ν βocσιλείoc 
ΤΟι) Θεοό (δ-ηλ. ΤΎ)ν βιχσ�λεtlJt 1'YJt; δόξ-ηζ ΚΙΧΙ τ-η γΎ) ΤΎ)ζ &Πιχγγελtιχς, 
όχι την βlJtσ�λstlΧ της χιίριτος, ποΙ) δεν εtνιχι nlXpOC εΠlΧγΥελtlΧ ΤΎ)ς 
ΎΎJς), εΙνocι τoc εγκόσμιoc οφέλ-η. Kιx� πρώτον, ότ� οι �εpεΙς κoc� δ�M
σκocλοι της Εκκλ-ησίocς a:xoc�ouVToc� με βOCσΎ) την πλocνεp� ocuτη ocν
τΙλ-ηψ-η , ως a-ημόσ�οι λε�1'οuργοt τοι) Θεοό, νoc a�οικοόν την Εκκλ-η
σίoc κocι σuνεπώς, ιχφοό Εκκλ-ησίoc κoc� πoλιτικ� κοινότ-ητoc εΙνocι τoc 
taLoc πρόσωπoc, νoc εΙνocι �θόνoντες κocι κuβερν�τες ΤΎ)ς πoλιτικ�ι; κοι
ν6τηΤlJtς. ΠOCνω σ' ocuT� τη βιίσΎ) ο Πιίπocς πέτuχε νoc πείσει 6λοuς 
Tout; UnYJx60ut; των Xpιστ�ocνών -ηγεμόνων νoc ntaTεUouv 6τ� -η ocvu
πocκo� προς ocu1'6v �τιxν ocvunocxo� προς τον taιο τον Xpισ't'ό κocι σε 
όλες τις aιocφΟΡές, όσες προέκuπτocν ocνOCμεσoc σ' OCUTbv κocι σε ιίλ
λοuι; -ηγeμ6νες, νoc εγκlJtτlJtλεtποuν 1'0 νόμιμο Kuptocpx6 τοuς. '(ο-η-
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τεuμένo� οι.πό Τ'η λέξ'η «εξουσΙοι. πνεuμ,oι.τ�κ�». Αυτό σΤ'ην πρOCξ'η 
οι.ποτελεΙ OLXOUμosv;x� μ,ονοι.ρχΙοι. πOCνω σ' ολόκλ'ηΡ'η Τ'ην ΧΡLστLοι.νο
σύν'η. ΠρOCγμ,οι.ΤL, στην oι.ρχ� εΙχε 80θεΙ στους ΠOCπες το 8�κoι.Ιωμ,oι. 
νοι. sLvoι.L οι.νώτοι.ΤΟL 8LΜσκοι.λΟL Τ'ης ΧΡLσΤLοι.νLκ�ς 8L8οι.σκοι.λΙοι.ς (οι.πό 
κoι.� υπό τους ΧΡLστLοι.νοUς οι.υτοκρOCτορες) εντός των ορΙων της ρω
μ,oι.·'κ�ς οι.υτοκροι.τορΙοι.ς, όπως έχε� οι.νοι.γνωΡLσθεΙ οι.π6 τους Ι8Lοuς, 
xoι.L με τον τΙτλο του pontifex maximus, ο οποΙος �τoι.ν οι.ξLωμ,οι.τοU
χος υποκεΙμ,ενος στο πολLΤLκό κρOCτος εν't'οuτο�ι;, μ,ετ-OC τη 8Lοι.Ιρεσ1j 
xoι.L 8LocλUσ1j της οι.υτοκροι.τορΙοι.ς, 8εν �τoι.ν 8όσκολο νοι. εΠLβιΧλοuν 
στον λοι.ό, ο οποΙος �'t'oι.v �8'η υπoτελ�ς τους, bvoι.v OCλλον τΙτλο, 8'η
λoι.8� το 8LΚOCΙωμ,OC του Αγ. Πέτρου, όχ� μ,όνο '(Loι. νoc κρocτησουν ολ6-
κλ'ηΡ'η την εξουσΙoc, όσ1j 8r.εx8LKOUaOCV, ocλλOC κoc� '(LOC νoc την επεκτεΙ
νουν στ�ι; ΧΡLσΤLοι.νLΥ..ές εποι.ρχΙες, οι.ν KOCL ocυτές 8εν ocπο't'ελοuν πλέον 
μέρος Τ'ης οι.υτοκρocτορΙocς Τ'ης Ρώμ,'ης. Το όφελος Τ'ης OLXOUμoSVLX�C; 
μ,ονocρχΙocς εΙνOCL (εOCν λιΧβουμ,ε υπόψ'η Τ'ην SΠLθuμ,Ιοι. των οι.νθρώπων 
νοι. oι.σκ�σoυν εξουσΙοι.) επoι.ρκ�ς έν8εLξ'η όη o� Πιίπει;, OL ΟΠΟ(ΟL 8�
sx8LXOUaoι.v εξουσΙοι. xoι.L YLoι. μ,εΥιίλο XPOVLKb 8LOCστ'ημ,οι. Τ'ην οι.πολιΧμ
βοι.νοι.ν, �σoι.ν xoι.L OL 8'ημ,LΟUργΟΙ Τ'ης θεωρΙοι.ς μ,ε: την οποΙοι. Τ'ην οι.πέ
κτησοι.ν, b't'L 8't)λ. 'η τωΡLν� επΙγε�oι. ΕκκλφΙοι. εΙνοι.L 'η βοι.σLλεΙοι. του 
XFLa't'OU. Αν το 8εχτοόμ,ε οι.υτ6, εΙνoι.� οι.υτονό'ηΤΟ bTL ο XPLaTbt; έχε� 
ΚOCΠΟLον ΤOΠOΤ'ηΡ'ηΤ� του οι.νοι.μ,εσOC μ,οι.ς, ο οποΙος θοι. μ,οι.ς οι.νοι.ΚΟLνώ
VSL τ�ς εντολές του . . 

Αφο'; π�oι. 0PLaμoέvsc; Εκκλ'ησΙες ocπoκ�ρυξoι.ν Τ'ην ΟLκοuμ,ενLΚ� 
oι.υτ� εξουσΙοι. του ΠιΧποι., θοι. περίμενε κocνεΙς λογLΚιΧ bTL OL πολ�ΤL
κοΙ 'ηγεμ,όνες των εΠLκρocτεLών, όπου βρΙσκοντοι.ν o� Εκκλ'ησΙες oι.u
τές, θοι. εΙχοι.ν οι.νοι.κτησεL το μ,έρος Τ'η'; εκεΙνο, που ΠΡΟ'ηγουμένωι; 
εΙχοι.ν οι.περΙσκεπτοι. εyκoι.τoι.λεΙΨε�, οι.φο'; �τoι.ν 8Lκοι.Ιωμ,ΟΟ τους xoι.L 
εξοι.ρηότοι.ν οι.πό τους Ι8Lοuς. Στην ΑγγλΙοι. έΥLνε πρocγμ,ocτ� έτσL' με 
τη 8Loι.ιpOPOC όΤL εκεΙνΟL, μέσω των οποΙων OL βoι.σ�λε(ς οι.σκοόσοι.ν 
Τ'ην 8�oι.xstPLσ1j των θρ'ησκεuηκών υποθέσδων, �σχυρ(ζoντoι.ν ότ� 'η 
80uλεLOC '1'ους ΥΙνετ-οι.L θεΙφ 8LκocΙφ xoι.L έ't'σL φOCν'ηκε νοι. σφετ-ερΙζον
-roι.L, οι.ν bXL ΚOCΠΟLΟ προβOC8Lσμ,οι., πOCντως κιΧΠΟLοι. οι.νε:ξοι.ρτησ(οι. οι.πό 
't"'ην πολLΤLΚ� εξουσ(οι.. Koι.L οι.πλώς φιίν'ηκε όΤL το σφετερΙζοντοι.ν, 
εφόσον οι.νοι.γνώΡLζοι.ν στο βοι.σLλέοι. το 8Lκοι.Ιωμ,οι. νοι. τους οι.φοι.φεΙ 
Τ'ην ocσκ'ησ1j των κοι.θ'ηκόντων τους, όποτε οι.υτός �θελε. 
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Σ'ης περιοχές όμως όπου 't'0 ιχξΙωμιχ ΙXU't'b 't'0 ιχνέλΙΧβε 't'o Πρε
σβu't'έριο, μολονό'η πολλές ιΧλλες διδιχσΚΙΧλΙες της Εκκλησίιχς της 
Ρώμης είχιχν ΙXΠΙXγOΡΕUθεί νιχ διδιΧσκον't'ιχι, εν't'ού't'οις διιχτηΡήθηκε 
η διδιχσκιχλίΙΧ, b't'L η βιχσιλε1ιχ 't'ou Χρισ't'ού είχε �δη έρθει κιχι b't'� 
είχε ιχρχίσει με την ιχνιΧσ't'ιχση 't'ou Σωτηριχ μιχς. Όμως CUi bono ; 
Ποιο όφελος ιχνέμενσιν σιπ' σιυτη ; Ό ;t'L σινέμε�σιν κσιι οι ΠιΧπες: νσι 
σισκούν πιΧνω a't'ov λσιό κυρίσιρχη εξουσίσι. ΠριΧΥμσι't'ι, ο σιφορισμός 
"ου νόμφου βσισιλέσι, μeσσι a't'o ίδιο 't'o βσισίλειό "ου, "ι ιΧλλο ση
μσιίνει πσιριΧ ότι ιΧνθρωποι σιπό 't'o βσισίλειό "ου "ον σιποκλείουν σιπό 
όλους "ους χώρους, όπου 't'ελεί't'σιι δημοσίως η θε.ίσι λει't'οuργίσι, κιχι 
"ου ιχνησ't'έκον't'ιχι βίΙΧιιχ, b't'IΧV ocu't'bc; προσπΙΧθεί διιχ της βΙιχς νιχ 
"ους διορθώσει ; Ή "ι ιΧλλο σημΙΧί νει ο ιχφορισμός oπoιoυδ�πoτε 
προσώπου χωρίς εξουσιοδότηση ιχπό Ίον πολι't'ικό κυρίσιρχο, πιχριΧ 
ιχφΙΧίρεση "ης νόμιμης ελευθερίιχς "ου, δηλ. σφετερισμό κιχι πιχριΧ
νομη ιΧσκηση εξουσίιχς επί 't'MI ΙΧδελφών τους ; ι Αριχ οι πρόξενοι 
"ου σκότους στην θρησκείΙΧ είνιχι η Pωμιx�κ� Εκκλησίιχ κιχι ο πρε
σβυτεριιχνός κλ�ρoς. 

Εδώ συμπεριλιχμβιΧνω κιχι όλες εκείνες "ις διδιχσΚΙΧλίες, οι 
οποίες τους βοηθούν νιχ διιxτηρ�σoυν την κιxτoχ� της πνευμιxτικ�ς 
κυριιχρχίσις, ιχφού πρώτιχ την κιχτιχκτησουν. Κιχι πρώτσι-πρώτιχ την 
διδιχσκΙΧλίιχ ότι ο Πcf.πιχς κιχτιΧ την ιΧσκηση του δημοσίου λειτουρ
γ�μιxτός του είνιχι ιχδύνιχτο να. σφιΧλει. Διότι ποιος είνιχι εκείνος ο 
οποίος, εφόσον πιστεύ,ι ότι ιχυτό είνιχι ιxλ�θειιx, δεν θιχ υπιχκούσει 
πρόθυμιχ σε ό,τι εκείνος διιχτιΧξει ; 

Kιx't'ιX δεύτερο λόγο, 't'o ότι όλοι οι ιΧλλοι επίσκοποι, σε οποιιχ"" 
δ�πο't'ε πoλ',τικ� κοινότητιχ, δεν ιχν't'λούν 't'ιx δικιχιώμιχ't'ιΧ τους ούτε 
εμμέσως ιχπό "ον ΘΖό ού't'ε ιχμέσως ιχπό τους πολιτικούς κυριιΧρ
χr.υς, πιχριΧ σιπό "ον ΠιΧπιχ, ιχπο't'ελεί θεωρίσι χιΧρη στην οποίιχ φηχνουν 
νσι υπιΧρχουν σε x<kOs πoλιηκ� κοιν6't'η't'σι πολλοΙ ισχυροί ιΧνθρωποι 
(διότι 't'k't'oLoL εί νσιι οι επίσκοποι), που εξιχρ't'ών't'ΙΧΙ ιχπό "ον Π ιΧπιχ 
κιχι του οφεΙλουν υπσικo�, μολονόη ocu't'bc; είνιχι ξένr.ς ηγεμόνιχς. 
'E't'aL εΙνσιι σε θέση, όπως έχει κιΧνει πολλές φορές, νιχ υΠOΚΙ'��σει 
εμφύλιο πόλεμο ενσιντίον όποιου xpιX't'ouc; δεν ιχνέχε't'ιχι νσι κυβερνιΧ
τσιι xιx't'ιX "ις πρoημ�σεις κιχι τσι σuμφέρoντιX του. 

ΚιχτιΧ τρΙτο λόγο, η εξσιΙρεση σιυτών κιχι όλων των ιΧλλων ιε-
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ρέων, μονιχχών κιx� κιχλοyfjρων ιχπό την 8�κιx�080σίιx του κρ�τoυς. 
Με τον τρόπο ιχυτό υπ�ρχoυν σε κ�θε πoλ�τικ� κo�νότητιx πολλοί 
που ιxπoλιxμβ�νoυν τιχ οφέλ-η των νόμων κιx� πρoστιxτεόoντιx� ιχπό 
το Κρ�'t'ος, χωρ(ς όμως νιχ σuμμε-rέχoυν στις 8-ημόσ�ες 8ιxπ�νες, 
οό't'ε uπόκειν't'ιχ�, όπως o� �λλo� υ�κoo�, σε πo�νές γιιχ ΙΧ8ικήμιχτιχ 
που 8ιιxπρ�ττoυν. Επόμενο, λo�πόν, είνιx� νιχ μ-η φoβoόντιx� κιχνένιχ 
εκτός ιχπ6 τον Π�πιx, κιx� νιχ μένουν π�σ't'οί σ' ιχu't'όν μόνο, γ�ιx νιχ 
στ-ηρΙξουν την oικoυμεν�κ� του μονιχρχΙιχ. 

Kιxτ� "έτιχρτο λόγο, το ότ� o� κλ-ηρικοΙ, που στ-ην Kιx�νή Δ�ιx
θ�κ-η ιχποκΙΧλοόντιχι ιχπλώς πρεσβότερo�, 8-ηλ. γέροντες, λιxμβ�νoυν 
το όνομιχ sacerdotes, 8-ηλ. θό't'ες, όπως ήτιχν ο τΙ't'λος του πoλ�τικoό 
κυρ�ιχρχoυ κιχι "ων 8-ημόσ�ων λε�τoυργών 't'ou σ't'ο εβΡΙΧLκό κριχτος, 

, � ι β λΙ , Θ '  Ε ' ι γιιχ οσο o�ιxστημιx ιχσι ειχς "ους -ητα.ν ο " εος. π�σ-ης -η μεΤΙXΤΡOΠΎj 
του Mυστ�κoό Δείπνου σε θυσία. ΧΡΎjσ�μεόε� στο νιχ κιχνει τους α.ν-
θ ι έψ ' Π Ι  " χ ' ρωπους να. πιστ ουν oτ� ο ιχπιχς εχε� πσtνω στους ρ�στιιxνoυς 
την Ι8�α. εξουσΙιχ όπως ο Mωυ�ς κιx� ο Αα.ρών π�νω στους Εβριχί
ους, 8ηλ. ολόκληρ-η την εξουσίΙΧ, πολ�'t'�κ� κιχι εκκλ-ησια.στ�κή, κα.
θώς την είχε τ-ην επoχ� εκείν-η ο ιxρχ�ερέιxς. 

κιχτιχ πέμπτο λόγο, -η 8�8ιxσκιxλΙα. ότ� ο γιχμος είνιχι μυστηρ�o 
επιτρέπε� στον κλ�ρo να. κρΙνε� τη νoμ�μότητα. των γιχμων κσt� βιχσε� 
α.υτοό πo�ιx εΙνιχι νόμψιχ τέκνιχ· ιχριχ, κα.� 't'0 8�κιxΙωμιx στ-η 8ιιx80Χ� 
τω" κλ"l')ρονομικών βιχσιλεΙων. 

κιχτιχ έκτο λόγο, -η ιχρν-ησ-η γιχμου στους �ερείι; χρ-ησ�μεόε� 
στ-ην επ�βεβιxΙωσ-η της πιxπ�κ�ι; εξουσΙιχς επΙ των βα.σ�λέων. Διότι, 
ειχν Ιονιχς βιxσ�λ�ιxς εΙνιx� �ερέιxς, 8εν έχε� το 8ικιχΙωμα. νιχ πιxντρεuτεΙ 
κιχι νιχ μετιχβιβιχσει το βιχσΙλειο στους ιχπογόνους του. E�ν 8εν εΙνιχι 
ιερίιχς, τότε ο Π�πιxς 8ιεκ8ικεΙ την εκκλ-ησιιxστικ� εξουσΙιχ επ' 
ιχυτοό κιχι επΙ του λιχοό του. 

Kιxτ� έβ80μο λόγο, σtπ6 ιχυτηκοες εξoμoλoγ�σεις πιχΙρνουν, 
προς εξιχσφιΧλΙσ"η -της εξοuσ!ιχς τους, κιχΜτερες πλ-ηροφορΙει; γιιχ 
τ/χ σχέ8ιιχ των -ηγεμόνων κιχι των υψ-ηλών προσώπων του πολ1:nκοό 
κρ�τoυι; ιχπ:6 ό,τι μπ:οροόν νιχ έχουν εκεΙνοι για. τιχ σχέ8ιιχ -rou- εx
κλησιιχστικοό κριΧτοuς. 

ΚιχτιΧ όγ300 λδγο, με την α.νιxκ�ρυξ-η ιχγΙων κιχι μιχρτόρων 8ιιχ
σφΙΧλΙζουν την εξουσΙιχ τους εξωf}ώντα.ι; ιχπλοΤκοόι; ιχνθρώΠόυς σε 
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πε�σμιxτερ�, ιχκ6μΥ) κιx� μ.έχρ� θιχνιχτοu, ΙXντ(στΙXσ'r) κιχτιχ των ν6μων 
κιx� των εντολών των πoλ�τικών κuρ�ιΧρχων τοuς, ειΧν o� ΤΕΛΕUται(O� 
Κ'r)ρuχθοόν με ιxφop�σμ6 τοτ) Πιίπιχ ιxιρετ�κo( � εχθρο( Τ'r)ς EκM'r)
σΕιχς, 8'r)λo (κιχτιΧ την ερμ'r)νε(ιχ τοuς) τοτ) πιχπιχ. 

ΚιχτιΧ ένιχτο λ6γο, 8�ιχσφιχλLζοuν επεσ'r)ς Τ'r)ν εξοuσLΙΧ τοuς εκ
χωρώντιχς στον κιχθε �ερέιx το 8�κιx(ωμιx νιχ κιXνε� τον Xρ�στ6, 8'r)λ. 
"'r)II εξοuσΙιχ νιχ κιxθoρ(ζε� ΤΥ) μετιXνo�ιx κιx� νιχ ΣUγχωρε( � όχι τις 
ιχμιχρτΙες. 

Κιχτιί 8έκιχτο λόγο, με "'r)II 8ι8ιχσκΙΧλΙΙΧ τοτ) ΚΙΧθΙΧΡΤ'r)ρ(ΟU, Τ'r)ς 
8�κιx(ωσ'r)ς με εξωτερ�κιί έργιχ κιx� με ΤΙΧ σUΥχωροχιίρτ�ιχ ο κλ�ρoς 
πλoότ�σε. 

Κιχτιί εν8έκιχτο λ6ΥΟ, με τη 8ιx�μoνoλoγΙιx τοuς, τη ΧΡ�σ'r) τοτ) 
εξoρκ�σμoό κιx� με ιίλλΙΧ ΣUνΙXφ�, κριχτοόν τον λΙΧ6, � έτσ� νομΙζοuν, 
περ�σσ6τερo κιχτω ιχπ6 το 8έος της �σχόoς τοuς. 

Τέλος, 'r) μετιχφuσ�κ�, 'r) 'r)θ�κ� κιχι 'r) πoλ�τικ� τοτ) Aρ�στoτέ
λ'r), o� επ�π6λιx�ες 8�ιxκρΙσεις, o� βιίρβιxρo� 6ρo� κιx� 'r) σκoτε�ν� Υλώσ
σαι των σχoλιxστ�κών 8�8ιχσκoντιx� στιχ πιxνεπ�στημ�ιx, ποτ) 6λιχ χτΙ
στηκιχν κιx� ΟΡΥιχνώθ'r)κιχιι με την έΥκρισΥ) τοτ) Πιίπιχ, κιx� ΤΟUΙ;ΧΡ'r)
σ�μεόοtJν νιχ εμπ08Ιζοuν την ιχποκιίλuψ'r) των πλιχνών ιχuτών κιχι νιχ 
xocvouv τοuς ιχνθρώποuς νιχ εκλιχμβιίνοuν το ignis fatuus της κεν�ς 
φιλοσοφΙιχς ως το φως τοτ) EuιxyyελEou . 

Σ' ιχuτές τ�ς σκoτε�νές 8�8ιxσκιxλΙες, ειίν 8εν ιχρκοόν, θΙΧ μπο
ροόσιχν νιχ προστεθοόν κιx� ιίλλει;, ιχπ6 τ�ς οποΙες φιχνεριΧ ωφελεΙτιχι 
'r) εΥΚΙΧθ(8ρuσ'r) μ�ιxς πιχριίνομ'r)ς εξοuσLιχς επΕ των νομΙμων xuptiXp
χων των χρ�στ�ιxνικών λιχών � 'r) στηριξ� της, 6τιχν ιχuτη έχει ε8ριχι
ωθεΙ, � τιχ εyκ6σμ�ιx πλοότη, οι τιμές κιχι 'r) εξοuσ(ιχ 6σων την στη
ρΙζοuν. Σόμφωνιχ, λo�π6ν, με τον προιχνιχφερθέντιχ κιχν6νιχ τοτ) cui 
bono μποροόμε 8ικιχΙως νιχ ΚΙΧΤΙΧΥγεLλοuμε ως 8'r)μ�οuργοός τοτ) 
πνεuμιχτ�κοό ιχuτοό σκ6τοuς τον Πιίπιχ κιx� τον ρωμΙΧΤκ6 κλ�ρo, κιx� 
αικ6μΥ) 6λοuς τοuς ιίλλοuς, ΟΙ οπο(οι προσπΙΧθοόν νιχ βιΧλοuν γιιχ τιχ 
κΙΧλιί στο νοΤ) των ιχνθρώπων την σφιxλερ� θεωρΙιχ 6τι 'r) πιχροόσιχ 
επ(γειιχ Εκκλ'r)σ(ιχ εΙνιχι 'r) βιχσιλεΙιχ τοΤ) Θεοό, 6πως ιχuτ� ιχνιχφέρε
τιχι στην ΠΙΧλΙΧιιί κιχι στην Kιxιν� Διιχθ�κ'r). 

Όμως οι ιχuτοκριχτορες κΙΧΙ οι ιχλλοι ΧριστιιχνοΙ xupEιxpxot, 
uTt6 την κuβέρν'r)σ'r) των οποΙων Ttιxpetaiιppuaιxv ΥΙΙΧ πρώτη φοριί 
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οι πλιίνες σι.uτές, κσι.θώς κσι.ι οι σuνσι.φεΙς oικειoπoι�σεις των εξοu
σιών τοuς σι.πό μέροuς "ων κλYjρικών, με σι.ποτέλεσμσι. νσι. επέλθει 
σι.νσι.τσι.ρσι.χ� στις κτησεις τοuς κσι.ι στην Yjρεμ(σι. των UΠYjκ6ων τοuς, 
μολονότι τσι. uπέστησσι.ν σι.uτιί σι.8uνσι.τώντσι.ς νσι. προβλέΨοuν τις ΣUνέ
πειες ΚΌtΙ νσι. σχYjμσι.τΙσοuν σωστ� σι.ντΙλYjψYj των σχε8Ιων των 8ι8σι.
σκιίλων τοuς, ωστόσο μπορούν νσι. θεωΡYjθούν ΣUνεργOΙ στην 8ικ� 
τοuς κΌtι στΥ) 8Yjμόσισι. βλιίβYj . Διότι, χωρΙς την εξοuσι08ότη� τοuς 
8εν θσι. μπορούσε κσι.τ' σι.ρχ�ν νσι. 8ι8ιίσκετσι.ι 8YjμοσΙως κιίποισι. στσι.
σισι.στικ� 8ι8σι.σκσι.λΙσι.. Εννοώ ότι θσι. μπορούσσι.ν νσι. τη στσι.μσι.τησοuν 
στην σι.ρχ� της. Από τη στιγμ� όμως ποu ο λσι.ός κuριεύθηκε σι.πό 
τοuς πνεuμσι.τικoύς εκεΙνοuς ιίν8ρες, 8εν μπορούσε νσι. βρεθεΙ φιίρμσι.
κο σι.νθρώπινο γισι. ΤΥ) γισι.τρειιί 'tou· όσο γισι. τσι. φιίρμσι.κσι. σι.π' το χέρι 
'tou Θεού, ο οποΙος σΤYjν ώρσι. 'tou πιίντσι. έρχετσι.ι νσι. κσι.τσι.στρέψει 
όλες τις μYjχσι.νορρσι.φΙες των σι.νθρώπων ενσι.ντΙον της σι.λ�θε;ισι.ς, πρέ
πει νσι. περιμένοuμε την μσι.κροθuμΙσι. 'tou, γισι.τΙ σι.uτη σuχνιί σι.νέχε
τσι.ι την πρoκo� των εχθρών 'tou κσι.ι μσι.ζΙ 'tYjv φιλο80ξΙσι. τοuι;, ώ
σποu νσι. φτιίσοuν τόσο ψYjλιί, ώστε Yj βισι.ιότητιί τοuς σι.νοΙγει τσι. 
μιίτισι., ποu τσι. εΙχε σφρσι.γΙσει Yj επιφuλσι.κτικότητσι. των προκσι.τό
χων τοuι;:, κσι.ι κιίνει τοuς σι.νθρώποuς νσι. xιXvouv τσι. λΙγσι. κuνηγώντσι.ς 
τσι. πολλιί, όπως ότσι.ν έσπσι.σε το 8LXTu -rou Πέτροu σι.πό το σπσι.ρτιί
ρισμσι. τόσο πολλών ψσι.ριών· σι.π6 την ιίλλΥ) μεριιί, ότι Yj σι.νuπομονYj
σΙσι. όσων προσπιίθYjσσι.ν ν' σι.ντιστσι.θούν σε Tέτootou εΙ80uς οικειο-

, ξ '  θ ' , ι ΠΟΙYjσεις των ε οuσιων τοuς, πριν σι.φu'ΠVισ ouv ο UΠYjXooo� τοuς, 
8εν κσι.τιίφερε πσι.ριί νσι. σι.uξ�σοuν την 8ύνσι.μΥ) ποu κσι.τσι.πολεμούσσι.ν. 
Γι' σι.uτό 8εν κσι.τηγορώ τον ιxuToxpιXTopιx Φρι8ερΙκο, ποu βο�θYjκε 
νσι. σι.νέβει στον πσι.πικό θρόνο ο σuμπσι.τριώτης μσι.ς Α8ρισι.νός πριί
γμσι.τι, �τσι.ν τότε τέτοισι. Yj Ψuχικ� 8ιιίθεση των UΠYjκόων Tou, ώστε, 
ειχν 8εν το εΙχε κιχμει, πιθσι.νό νσι. μYjν εΙχε επιτύχει νσι. γ(νει atuToxpιX
τορσι.ς. Κσι.τηγορώ όμως εκε(νοuς, οι οπο(οι στην σι.ρχ�, ότσι.ν �σσι.ν 
ιχπόλu't"οι κύριοι της εξοuσ(σι.ς, σι.νέχθYjκσι.ν νσι. χσι.λκsuθoύν τέτοιες 8ι-
8σι.σκσι.λ(ες μέσσι. στσι. πσι.νεπιστημισι. ΤYjς επικριίτειιίς τοuς κσι.ι βo�
θYjσσι.ν νσι. σι.νέβοuν στον πσι.πικό θρόνο όλοι οι επόμενοι Πιίπες, ενώ 
σuyχρόνωζ σι.νσι.ρριχ�θYjκσι.ν στοuς θρόνοuς όλων των Χριστισι.νών 
κuριιίρχων, γισι. νσι. τοuς uπο't"ιίξοuν κσι.ι νσι. εξοuθενώσοuν με την η
σuχΙσι. τοuς τόσο σι.uτούς όσο κσι.ι τοuς λσι.ούς τοuς. 

Digitized by 10uk1s, April 2009



ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ 319 

ΑΧλ6. όπως υφιx(νoντιx� o� επ�νo�σε�ς των ιχνθρώπων, έτσ� 
κιx� ξτιλώνoντιx�. Ο τρόπος ε(νιx� ο (8�oς, ιχλλ6. τι τ6.ξτι ε(νιx� ιχντε
στριχμμ.έντι. Ο �στός ιxρχ(ζε� με τιχ πρώτιχ στo�χε(ιx �σχόoς, 8τιλ. 
τη σοφ(ιχ, την τιxπε�νoφρoσόντι, την ε�λ�κρ(νε�ιx κιx� 6,λλες ιχρετές 
των ιχποστόλων, τους οπο(ους o� 6,νθρωπo� ΣUνΙXνΙXστρέφOντΙXν, κιx� 
στους οπο(ους υπιχκουιχν ιχπό σεβιχσμό κιx� όχ� ιχπό υποχρέωσΤ). o� 
σuνε�8�σε�ς τους �σιxν ελεόθερες, κιx� τιχ λόγ�ιx κιx� o� πρ6,ξε�ς τουζ 
υποτ6,σσοντιχν μόνον στφ πoλ�τικ� εξουσ(ιχ. Αργότεριχ, ότιχν o� 
πρεσβότερo�, κΙΧθώς ιχόξιχνιχν τιχ πo(μν�ιx του Xρ�στoό, ΣUνέΡΧOνΤΙXν 
γ�ιx νιχ σκεφθοόν τ� θΙΧ έπρεπε νιχ 8�Mσκoυν, ιχνΙΧλιχμβ6,νοντιχι; έτσ� 
την υποχρέωστι νιχ μτι 8�Mσκoυν τ(ποτε ιχντ(θετο προς τ�ς ιχποφιχ
σε�ς των ΣUνελεόσεών τους, 6,φτισιχν νιχ εννοτιθε( ότ� με τον τρόπο 
<Χυτό υποχρεώνοντιχν κιx� o� ιχνθρωπo� νιχ ιχκολουθοόν ττιν 8�8ιxσκιx
λ(ΙΧ τους κιx�, ότιχν εκε(νo� ιχρνιοόντιχν, 8εν τους 8έχοντιχν στη ΣUν
τροφιιχ τους (τότε το ονόμιχζιχν ιχυτό ιχφορισμό), όχι επει8� �σιxν 
6,πιστοι, ιχλλ6, επει8� �σιxν ιχνυπ6,κοοι. Αυτό υ�ρξε κιχι τι πρώττι 
θτιλει6, στην ελευθερ(ιχ τους. ΚΙΧθώς ΙΧόξιχνε ο ιχριθμόι; των πρεσβυ
τέρων, οι πρεσβότερo� της πρωτεόουσιχι; � της επιχρχ(ιχς 6,ρχισιχν 
νιχ προtστιχντιχι των ενoρ�ιxκών πρεσβυτέρων κιχι oικειoπo��θτικιxν 
τον τ(τλο των επισκόπων. Αυτη �τιxν μιιχ 8εότερτι θτιλε�ιχ στην 
χριστιιxνικ� ελεuθερ(ιx. Τέλος, στην ιxυτoκριxτoρικ� πόλτι ο επ(σκο
πος Ρώμτις (εν μέρει με την σuγκιxτ6,θεσT) των (8ιων των ιχυτοκριχ
τόρων, χ6,ΡΤΙ στον τ(τλο του pontifex maximus κιχι κιχτόπιν, ότιχν 
οι ιχυτοκρ6,τορες ιχρχισιχν νιχ χ6,νουν την 8όνιxμ� τουι;, χ6,ρτι στιχ 
προνόμιιχ του Αγ. Πέτρου) ιχνέλΙΧβε ο (8ιος την εξουσ(ιχ επ( όλων 
των 6.λλων επισκόπων της ιχυτοκριχτορ(ιχς. Αυτό �τιxν τι τρ(τη κιχι 
τελευτιχ(ιχ θτιλει6. κιχι τι όλτι σόνθεσΤ) κιχι κιxτιxσκεu� της εξουσ(ιχς 
του ποντ(φτικιχ. 

Γι' ιχυτό κιx� τι ιχνιχλυστι, �τoι το λύσιμο, γ(νετιχι κιχτ6. τον 
(8ιον τρόπο, ιxpχ(ζε� όμως με την θτιλει6. που 8έθτικε τελεuτιx(ιx, 
όπως μποροόμε νιχ 80όμε ιχπό την 8ιιχλυσΤ) ττις υπεpπoλιτικ�ι; εκ
κλτισιιxστ�κ�ς κυβέρνΤΙσΤ)ς στην Αγγλ(ΙΧ. Κιχτ' ιxρχ�ν τι εξουσ(ιχ του 
Π6.πιχ 8ιΙΧλόθτικε ολοσχερώς ιχπό ττι βιχσ(λισσιχ Ελισ6,βετ, κιx� o� 
επ(σκοποι, οι oπo(o� προτιγουμ.ένως ιχσκοόσιχν το λειτoόΡΎTJμ6, τους 
πιχπικώ 3ικιχιώμιχτι, ιχργότεριχ το ιχσκοόσιχν 8ικιχιώμιχτι της βιχσ(-
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ALaaΙXI; XΙXL 't'ων �Lιχ�όχωv 't'1)t;' ωσ't'όσO, �Lιχ't'1)ρών't'ιχς την έκφριχσ1) 
jure divino, έ�Lvιχν την εν't'uπωσ'Υ) ό't'L 't'o ΙXnΙXL't'OUaΙXIJ β�σεL &μεσου 
�LΚΙΧLώμιχ't'ος ιχπό 't'ov Θεό. KΙXL έ't'σL λόθ1)Χε 1) πρώ't'1) θ1)λεL&. Mε1'� 
ιχπό ιχu't'ό, OL πρεσβu't'εΡLιχνοΙ πέτuχιxν πρόσφιχ't'ΙΧ 't'1)v XΙX't'�PY1)σ'Y) 
't'ων εΠLσκόπων. KΙXL έ't'σL λUθ1)κε 1) �ΕU't'Efj1) θ1)λεL&. Τ1)ν Ι�ΙΙX περί
που επoχ� ιχφιχφέθ1)κε 1) εξουσίΙΧ XΙXL ιχπό 't'ouc; πρεσβu't'εΡLιχvοUς. 
KΙXL έ1'σL φθ�σιxμε a't'1)IJ ιχνεξιχρ't'1)σίΙΧ των πρώ't'ων ΧΡLσΤLιχνών νιχ 
ιχκολουθεί κΙΧθένιχι; όΠΟLον του ιίρεσε πεΡLσσό't'ερο, 't'ov Πιχόλο � 
τόν Κ1)φ,χ � 't'ov Απολλώ. ΑU1'ό SLVΙXL ίσως XΙXL 't'o xιxΛU't'spo, ό1'ΙΧV 
YLVE't'ΙXL χωρίς �LΙXμo,xl1) XΙXL χωρίι; νιχ με't'ρ,xμε 't'1)II �L�ΙXσxΙXALΙX του 
XPLa't'OU με 't'1)II ιxγ�Π1) μιχς προς 't'o πρόσωπο του λεLτοuργοu 't'ou 
(YLΙX 1'ou't'o 't'o ελιΧ't''t'ωμιχ ο ιχπόσ't'ολος κιχτηγόΡ1)σε 't'ouc; ΚΟΡLνθίοuς). 
ΔLό't'L, πρώ't'ον, OL ΣUVSL��aSLt; 't'ωII ιχνθρώπων �εv πρέπεL νιχ εξου
σL�ζοv't'ΙΧL πιχρ& μόνον ιχπό 't'ov θεΙο λόγο, ο οποίος ΚΙΧλλLεργεί a't'ov 
κιχθένιχ 't'1)V πίστη, όΧL n&v't'o't'ε σόμφωνιχ με 't'ouc; σκοποός όσων 
ιpu't'ΕUouv XΙXL ΠΟ1'ίζοuν, ιxλλ� 1'OU [�LOU 't'ou Θεοό, που την βΟ1)θιίει 
v' ΙΧ\JΙΧΠ1'uχθεί . Κιχι �ΕUτερo, �Lό't'ι εΙνιχι πιχριχλογLσμός εκείνων, οι 
οποΙοι �ι�,xσκoυν ότι εvUn&PXSL 't'όσος κίν�υνoς σε κ&θε μLκρό πιχ-

Ι , Ι έ  Ι θ  μ.έ � , ρΙΧΠ1'ωμιχ, νιχ ΙXnΙXL't'OUV ιχπο νιχν ιχν ρωπο nPOLXLa '10 με την OLX1) 
't'ou AOYLX� νιχ ιχκολουθεΙ 1'1)II AOYLK� oπoιoυ��πo't'ε &λλου � των 
πολλών, 8LΙXXLIJ�UVΕUov't'ιxc; k1'aL Τ1)ν σωτηρίΙΧ 1'OU a't'o έπιχκρο. ΟUΤf; 
θΙΧ πρέπεL OL 8L�&σxΙXAOL ιχυτοί νιχ ιχισθιίνΟV't'ΙΧL �uσιχρεστημένΟL ιχπό 
την ιχπώλεLΙΧ τηι; εξουσίιχς, που ιχσκοόσιχν ΠΙΧλΙΧLό't'εριχ. ΔLό't'L κιχνείι; 
�εv npknSL νιχ γνωρίζει xΙXΛu't'spιx ιχπό ΙΧU1'οuς, ό't'L 1) εξουσίΙΧ 8LΙΧτη
PSL't'ΙXL με "Lt; ί�ιει; ΙXΡε't'ές, με ης οποΙες ιxnox't',x1'ΙXL, �1)λΙX�� με την 
σοφΙιχ, την τιχπεινοφροσόν1), την �LΙXUYELΙX 't'1)t; �L8ιxσxΙXΛLιxc; κιχι την 
εLλικρίνεLΙΧ στη σuνoμιλΙιx' όχι με 1'1)ν κιχτ,χπνLξ1) 't'ων φuσLκών EnL
στημών XΙXL τηι; 1)θLκ�ς 1'OU ΙPUaLXOU Λόγου, ou't'e: με �υσνό1)τη 
γλώσσιχ, ou't'E με 't'ov ΙΧλιχζονLκό LσΧUρισμό ό't'L κιχ't'έχοuν πεΡLσσό't'εΡ1) 
ΓVώσ'Y) ιχπό όσ1) μποροόν νιχ εμφιχνΙσουν, oό't'ε με ευσεβεΙς ιχπ,χ't'ες, 
οότε με �λλιx 't'k1'OLΙX aΙP�Aμoιx't'ιx, ιχφοό ιxu't'� YLΙX 1'OUt; ΠΟLμένες της 
ΕκκΛ1)σΙιχς 't'ou Θεοό �εν ELVΙXL ιχπλώι; aιp,xAμoιx't'ιx, ΙΧλλιί σκιίν�ιxλιx 
LXΙXV� νιχ κ,χνουν 't'ouc; ιχνθρώπους νιχ σuγκρoυσθoόν xocnOLΙX a1'LYμo� 
με την κιxτιxπίε� 't'ouc; ιχπό μέρους της εξουσίιχς 't'ou κΛ�ρoυ. 

Από 't'ό't'ε όμως που έyLVS �εκτη σ't'oν κ6σμο 1) �L8ιxσxΙXΛf.ιx, 
Digitized by 10uk1s, April 2009



ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ 321 

ότ� 'Yj πσφοόσιχ στριχτεu6μ.εν'Yj EXM'YjaLιx ε(νιx� 'Yj βιxσ�λεΙιx τοι) Θεοό, 
γ�ιx την οποΙιχ γΙνετιx� λ6γος στην Πιxλιx�oc κιx� στην Kιx�V'fι Δ�ιχθ�κ'Yj, 
'Yj φ�λ080ξΙιx κιx� 'Yj σuνιχφ�ς μιχν(ιχ των ιxξ�ωμocτων (�8�ιxΙτεριx τοι) 
Uψ'Yjλοu ιxξ�ώμιxτoς τοι) ΤΟΠΟΤ'YjΡ'Yjτ� τοΙ) Xρ�στoό), κΙΧθώς κιx� 'Yj 

λ λ '  ζ , , , ' ''' ' ":1 _ , , Πο uτε 'Yjt; ω'Yj οσων 'Π'YJΡΙXν τιχ XUp�ΙX o'YjμoOaLΙX _ιτοuργΎJμιχτιχ ε'Υι-
β θ ι , " 'θ ' β '  νιχν ιχ μ�ιx�ιx τοσο κιχτιχφιχνεις, ωστε: χα, 'Yjxe ο εσωτερος σε ιχσμος, 

ποι) α,πα,ιτεΙτα,ι γιιχ το ποιμενικό λειτοUργ'Yjμα,· κιχι μOCλιστα, σε τέ
τοιο βα,θμ6, ώστε οι φρονιμ6τεροι ιχπ6 baOUt; εΙχιχν oπo�α,8�πoτε 
εξοuσΙα, μέσιχ σΤ'Yjν πολιτεΙιχ 8εν χρειιΧζοντα,ν πιχριΧ 'r'Yjv εξοuσι08ό
τησ'Υ) των 'Yjγεμ6νων 'rOUt; για, να, α,ρν'Yjθοόν στην EXM'Yjatιx οποια,-
8�πoτε περα,ιτέρω uπα,κο� . ΠρOCΥμα,τι, ιχπ6 τφ επoχ� ποι) ο επί
σκοπος της Ρώμ'Yjς είχε ε7rΙΤόχει να, ιχνα,γνωρισθεί ως οικοuμ.εvικός 
επίσκοπος, προφιχσιζόμενος ότι είνα,ι 8ιOC80χος τοΙ) Αγ. Πέτροu, 'Yj 
όλ'Yj ιερα,ρχία, 'rOUt; � το βα,σΙλειο τοι) σκότοuc; μπορεΙ, όχι OCστοχα" 
να, ΣUγκρ�θεΙ προς το βα,σίλειο των νερOCι8ων, 8'Yjλ. προς 'rOUt; μόθοuς 
ποι) α,φ'Yjγοόντα,ι στ'Yjν Αγγλία, τα, ypoct8toc κα,� ποι) α,νιχφέροντιχι στα, 
φα,ντOCσμιχτα" στιχ πνεόμα,τιχ κιχι στα, όσιχ σκιχρώνοuν μέσα, στη νό
ΧΤΙΧ. ΕιΧν κα,νεΙς ιχνιχζ'Yjτ�σει το ιχρχέτυπο 'r'Yjt; μεΥocλ'Yjς ιχuτης εχ
κλ'Yjσ�ιχστικ�ς επ�κρocτειιxς, θιχ ιχντιλ'Yjφθε( εόκολΙΧ ότ� ο πιχπισμός 
8εv είνιχι OCλλο ιχπό το φOCντιχσμιχ 'r'Yjt; νεκρ�ς ρωμΙX" κ�ς α,uτοκριχτο
ρίιχς, το οποίο εστεμμένο επικOCθετιχι στο μV'fιμιx της. Έτσι πετOC-

� ,  " ,  '" λ λ ' , ΧΤ'YjΧε ,ιχφνικα, ο πιχπισμος ιχπο τιχ ερειπιιχ Τ'Yjς ειοω ο ΙΧΤΡΙΚ'Yjς εκει-
V'Yjt; εζοuσίιχς. 

Κα,ι 'Yj λιxτινικ� Υλώσσα" ποι) ΧΡ'Yjσιμοπο�οόν τόσο στις εκ
κλ'YjσΙες 6σο κα,ι στις 8"t)μo6atec; πρOCξεις 'rou.; κα,ι 8εν χρ"t)σLμ.οπο�ε(
τα,ι �μεριx α.π6 κιχνένα, έθνος στον κ6σμο, τι OCλλο είνα,ι πιχρoc το 
φocν-rα,σμα, της α,ρχιχ(α,ς ρωμσι'ίκ�ς Υλώσσα,ς ; 

o� νερOCι8ες, σε oπoια,8�πoτε κρOCτος κιχι α,ν βρίσκοντιχι, έχοuν 
ένα, μ6νο oLxouμ.εvLx6 βα,σιλέΙΧ, τον οποίο μερικοί 8ικοί μα,ς ΠΟΙ'Yjτές 
ονομocζοuν βα,σιλέα, Όμπερον, 'Yj Γρα,φ� όμως τον ονομOCζει Βεελζε
βοόλ, «ρχοντιχ των 8ιχψ.όνων. Πιxρόμo�ιx κιχι o� εκκλ'Yjσ�α,στ�κοΙ, 
σε όποιοΙ) την επικρOCτειιχ κι ιχν βρεθοόν, ιχνα,γνωρΙζοuν ένιχ μόνο 
οικοuμ.ενικό βιχσιλέΙΧ, τον ΠιΧπιχ. 

Οι  εκκλ'YjσιιχστικοΙ είνιχι πνεuμιχτικοί ιΧνθρωποι κα,ι πνε.uμιχ
τικο( πιχτέρες. o� νεριΧι8ες είνα,� πνεόμα,τιχ κιχι φα,ντιίσμα,τα,. O� νε-
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pιiL3sc; XΙXL τιχ φιxντιiσμιxτιx ΚΙΧΤΟLκοuν στιχ σΚΟΤCiLνιi, στLς SPYjILLic; 
XΙXL στους τιiφoυς. OL εκκλησLιχσΤLΚΟ( ΚΙΧΤΟLκοuν στο σκ6τος του 
36γμιχτος, στιχ μονιχστηΡLΙΧ, σΤLς εκκλησΙες XΙXL στιχ νεκροτιχφε(ιχ. 

OL εκκλησLιχσηκο( έχουν τους XΙXOs3PLXOUt; νιχοός τους, OL 
OnO(OL, σε bnOLΙX κωμ6Π'ολη XL ιχν ιχνεγερθοόν, χιiρη στον ιχγLιχσμ6 
XΙXL σε ΟΡLσμ.έ'JΙΧ (LιiYLΙX, Π'ου ονομιiζονΤΙΧL εξΟΡΚLσμοΙ, έχουν την 36-
νιχμη νιχ κιχθLστοuν ης κωμοΠ'όλεLς ιχυτές Π'6λεLς, 8ηλιx8� έ8ρες ιχυ
τοκριχτορ(ιχς. OL  vspιiL8st; έχουν επΙσης τιχ μιχγεμ.ένιχ κιiστριx 't'ouc; 
XΙXL κιiΠΟLΙΧ γLγιχνΤLΙΧΙΙΧ φιxντιiσμιxτιx, που 8υνιχστεόουν όλες ης Π'ε
ΡLοχές γόρω τους. 

OL vspιiL8sc; 3εv μποροόν νιχ συλληφθοόν XΙXL νιχ υΠ'οχρεωθοόν 
νιχ λογ030τησουν YLΙX το κιχκ6 που κιχνουν. Το t8LO XΙXL OL εκκλη
σLιχστLΚΟ( εξιχφιχνΙζονΤΙΧL ιχπ6 τιχ 8LκιχστηΡLΙΧ 't'Yjt; Π'ολLΤLκ�ς 8LXΙXLO
σόνης. 

OL εκκλ'φLιχσηκοΙ ιχφιχφοόν ιχπό τους νέους ιχνθρώΠ'ους τη 
χρ�ση 't'ou Λόγου χρησLμ.ΟΠ'ΟLών't'ιχς xιXnOLΙX (LιXYLΙX ιχΠ'οτελοόμενιχ 
ιχΠ'ό μ.ετιχφυσLΚ�, θιχόμιχτιχ, nΙXPΙX3basLt; XΙXL πιxρερμ.ηνεuμένη Γριχ
φ�, XL έτσL OL νέΟL 3εν SLVΙXL nLΙX LXΙXVOt YLΙX τΙΠ'οτε ιiλλo, Π'ιxριi YLΙX νιχ 
εκτελοόν εντολές. Το t3LO XΙXL OL vspιiL8st; λέγετΙΧL 6ΤL Π'ιχΙρνουν τιχ 
(LLXPιi nιxL8LιX ιχπ6 't'Lς XOUVLSC; ΤΟ1)ς XΙXL τιχ με't'ΙΧβιiλλουν σε χΙΧζοός, 
ιxU't'out; Π'ου OL ιχπλο( ιiνθρωΠ'ΟL ιχΠ'οκΙΧλοόν νεριx·ί30Π'ιxρμ.έ'Joυς XΙXL 
έχουν την τιiση νιχ κιχνουν το κιχκ6. 

OL (LUeOL 't'ων γριχ1:3Ιων 8εν μιχς λένε σε ΤL εΙ30υς μιxγιxζΙ � ερ
γιχσΤ�ΡLΟ πιxριxσκεuιχζoυν 't'Lt; γητεLές τους OL νεριχL8ες. EtVΙXL 6μως 
πολό γνωστό όΤL τιχ εργιχστηΡLΙΧ 't'ou κλ�ρoυ SLVΙXL τιχ Π'ιχνεΠ'Lστ�
(LLΙX, τιχ οΠ'οΙιχ έλιχβιχν την κιxτεόθυν� τους ιχπό την ΠΙΧΠ'LΚ� εξουσΙιχ. 

Ότιχν OL vspιiL8st; 3υσιχρεστοuνΤΙΧL με xιinOLOV, λέγετΙΧL όη 
στέλνουν τιχ ξωηκιi τους νιχ τον πεφιχζουν. Ότιχν OL εκκλησLιχσΤLΚΟΙ 
8υσιχρεστηθοόν με κιΧΠΟLΟ κριiτoς, στέλνουν XΙXL ιχυτο( τιχ ξωΤLΚιΧ 
τους, 8ηλιx8� τους 8εLσL8ιχ(μονες, γητεμένους υΠ'1jκ60υς νιχ εvoχλ�
σουν τους ΥΙγεμ6νες, ΚΥΙρόσσοντιχς την ιχντιχρσ(ιχ, � xιXnOLOV ΥΙγεμ6-
νιχ, γητεμένο ιχΠ'6 ΤLς υΠ'οσχέσεLς, νιχ εvοχλ�σεL xιinOLOV ιiλλoν. 

OL vspιXL8sc; 3εν πιχvτρεUΟVΤΙΧL. lΠ'ιiρχoυν όμως ιxνιχμ.εσιi τους 
εφLιΧλτες Π'ου συνουσLιΧζονΤΙΧL με σιiρκιx XΙXL ιχ(μιχ. OL LSPS(C; 8εv Π'ιχν
τρεόονΤΙΧL επ(σης. 
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o� εκκλ'Y)σ�ιxσ'nκoι πιχΙρνουν τον ιχφρ6 Τ'Υ)ς γ'Υ)ς με 8ωρεές ιχμιχ
θών ιχνθρώπων, που στέκουν έντρoμo� μπροστ« τους, κιx� με τον 
φ6ρο της 8εκιΧΤ'Υ)ς. Έτσ� γ(νετιx� κιx� στο μUΘo, 6που o� νερ«�8ες 
ε�σβ«λλoυν στιχ γιχλιχκτοκομεΙιχ κιx� ευωχoόντιx� με την κρέμιχ που 
ξιχφρ(ζουν ιχπ6 το γιίλΙΧ. 

T� εΙ80υς χρ�μιx κυκλοφορεί στο νεριx" 80βιxσΙλε�0 8εν ιχνιχφέρε
τιx� στ'Υ) 8��γ'Y)σ'Y). o� εκκλ'Y)σ�ιxστικoί πιίντως 6τιχν ε�σπριίττoυν 
8έχoντιx� το Ι8�0 χρ�μιx όπως κ� εμείς. Ωστ6σο, ότιχν πρ6κε�τιx� νιχ 
κιίνουν κιίπo�ιx πλ'Y)ρωμ�, Τ'Υ)ν τιxκτoπo�oόν με ιxγ�oπo��σε�ς, συγ
χωρoχιίρτ�ιx κιx� θεΙες λε�τoυργίες. 

Σ' ιχυτην κιx� σε ιίλλες ιχν6.λογες oμo�ότητες, που υπιίρχουν 
μετιχξό του πιxπ�σμoό κιx� του νεΡΙΧL80βιχσ�λείοu, μπορεΙ νιχ προσ
τεθεί κιx� το 6τ�, όπως o� νεριί�8ες 8εν υπιίρχουν πιχριί στ�ς φιχντιχ
σ�ώσε�ς των ιχμΙΧθών, κΙΧθώς γε:νν�oόντιx� μέσιχ ιχπ6 τ�ς πιxριx86σε�ς 
των γριχί:8Ιων κιx� ιχπό ιχρχιχΙους ΠO�'Y)τές, έτσ� κιx� 'Υ) πνεuμιxτ�κ� 
εξουσΙιχ του Πιίπιχ, εκτός των ορΙων της 8�κ�ς του πoλ�τ�κ�ς ε:π�
κριίτε�ιxς, σuνΙστιxτιx� μ6νον στον φ6βο του ιxφoρ�σμoό, ιχπό τον 0-
ποΙο 8�ιxκιxτέχoντιx� ιxπoπλιxν'Y)μένo� ιίνθρωπo� ιχκοόγοντιχς Ψεu8� 
θΙΧόμιχτιχ, ψεu8εΙς πιxριx86σε�ς κιx� λιχνθιχσμένες ερμ'Υ)νεΙες της Γριχ
φ�ς. 

Γ�ιx τον λόγον ιχυτ6 8εν �τιxν πολό 8όσκολο γ�ιx τον ΕρρΙκο τον 
Η', ότιχν ιχφορΙσθ'Υ)κε, οότε γ�ιx Τ'Υ)ν βιxσΙλ�σσιx Eλ�σιXβετ, ότιχν ιχφο
ρΙσθ'Υ)κε επΙσ'Υ)ς, νιχ τους εκ8�ώξoυν. Πo�oς όμως μπορεΙ νιχ γνωρΙζε� 
μ�πως 't'o πνεόμιχ της Ρώμ'Υ)ς, που τώριχ β�κε κιx� βιx8Ιζε� με "'Υ) 
μoρφ� ιχποστολών μέσιχ ιχπό τ�ς ιίγονες περ�oχές της ΚΙνιχς, της 
ΙιχπωνΙιχς κιx� των Iν8�ών, βλέποντιχς ότ� εχεΙ λΙγους κιχρποός θιχ 
8ρέΨε�, γuρΙσε� πΙσω - � μ�πως μ�ιx σuνέλεuσ'Y) πνεuμιίτων χειρ6-
τεΡ'Υ) κ� ιχπ' ιχυτό ε�σβ6.λε� κιx� εγκιχτιχστΙΧθεΙ στον κΙΧθιχρό τοότο 
οΙκο, γ�IX νιχ κιxτιxστησε� το τέλος του χειρότερο κ� ιχπό την ιxρχ� ; 
Δ�6τ� εκτ6ς ιχ-πό τον ρωμΙΧLΚΟ κλ�ρo υπιίρχουν Κ� ιίλλo� που 8�ιx
τεΙνoντιx� ότ� 'Υ) βιxσ�λε(ιx του Θεοό ε(νιx� του κόσμου τοότου κιx�, 
σuνεπώς, 8�εκ8�κoόν μέσιχ σ' ιχυτην εξουσΙιχ χωρ�στ� ιχπό εκεΙV'Y) του 
κριίτους. Αυτιί εΙνιx� 6λΙΧ, όσιχ σκ6πεuιx νιχ ειπώ σχετ�κ« με Τ'Υ)ν θε
ωρ(ιχ της πoλ�τ�κ�ς' κ� ιχφοό τιχ ιxνιxσκo�σω, θιχ τιχ υποβιίλω πρ6-
θυμιχ στην κρΙσ'Υ) της χώριχς μου. 
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Με επ�χεLΡ7Jμιχ την ιxντωεσYJ, 7J οποΙιχ εκ87Jλώνετιχ� ιχν6.μεσιχ σε 
oρ�σμένει;; φυσ�κές νΟ7Jτ�κές λε�τoυργΙες � σuνιx�σθ�μιxτιx, κΙΧθώς 
κιx� τη σχέσYJ των τελΕUΤΙXεων προς τον 8�6.λoγo, μεΡ�ΚOE έβγΙΧλιχν το 
σuμπέριxσμιx, ότ� εενιx� ιχΜνιχτο νιχ υπ6.ρχε� 6.νθρωπος με επιxρκ� 
πp08�6.θεσYJ νιχ ιxντιxπoκp�θεε σε όλες τ�ς υπoχρεώσε�ς του ως πο
λετη. Η ιχυστηρότητιχ της ΚΡLσ7Jς, λέγουν, κ6.νε� τους ιχνθρώπους 
εΠ�ΚΡ�τLΚOύς κιx� ιχπρόθυμους νιχ σuγχωρoύν τιχ λ6.θ') κιx� τ�ς ιx8u
νιχμΙες των ιΧ.λλων.  Η τιχχύτητιχ της φιχντιχσειχς, εξαιου, κιxθ�
στιf τ�ς σκέΨε�ς λ�γότερo στΙΧθερέι;; ιχπό όσο εενιx� ιχπιχριχΙτητο γ�ιx 
νιχ 8�ιxκρΙνoυμε επιxκρ�βώς μ.ετιχξύ ορθού κιx� εσφotλμένoυ. Σε όλες, 
π6.λ�, τ�ς στιxθμ(σε�ς κιx� τους �σχυρ�σμoύς εΙνιx� ιχνιχγκιχειχ 7J λε�
τουργΙιχ της ιxυστηρ�ς λoγ�κ�ς σκέψ7Jς. Πρ6.γμιxτL, χωρες ιχυτην, 

.!. θ ' ' β ' , τιχ σuμπερ�σμιxτιx των ιχν ρωπων ε�νιx� �ιχστ�κOt κιx� o� ιχποφOtσε�ς 
τους 6.8�κες. Ωστόσο 8(χως έντον') εuφp6.8ε�ιx, 7J οπο(ιχ πρoκotλε( 
πρoσoχ� κιx� σuνιxΙνεσYJ, το ιχποτέλεσμ.ιχ της λoγ�κ�ς θιχ εενιx� μ�κρό. 
O� πιχριχπ6.νω όμως εΙνιx� ιχντ(θετει;; λε�τoυργ(ες, εφόσον 7J πρώτη 
στηρΙζετιx� στ�ς ιχρχές T7Jt; otλ�θε�ιxς, ενώ 7J 6.λλ') σε �8') 8�ιxμoρφω
μέ'ιες ιxπόΨε�ς, otλ7Jθε(ς � ψεu8εΙς, κΙΧθώς κιx� στιχ Μθ') κιx� στιχ εν-
8�ιxφέρoντιx ιχνθρώπων 8�ΙXφOρετLκών κιx� εuμετ6.βλ7Jτων. 

Από τιχ σuνιx�σθ�μιxτιx, το θ6.ρρος (κιx� με ιχυτό εννοώ την πε
ρ�φρ6ν'ησYJ του π6νου κιx� του βειx�oυ θιχν6.του) πιχρωθεε τους ιxv
θρώπους σε πρoσωπ�κές ιxντεκ8�κ�σε�ς κιx� κ6.ποτε σε προσπ6.
θε�ες uποv6μ.εuσYJΙ; Τ7Jς 87JIJo6cr�ιxt; εφ�ν7Jς. Kιx� 'η 8ειλειχ 087JγεΙ πολ
λές φορές στην ιχπεμπ6λ7JσYJ της 87Jμόσ�ιχς 6.μυνιχι;;. Αυτές o� �8ι6-
τητες, υπoστηρ(ζετιx�, 8εν μποΡε( νιχ σuνυπ6.ρχoυν στο (8�0 πρ6-
σωπο. 
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ΕξετιΧζοντοις όσες οινΤLθsσεLς ενυπιΧρχουν, γεν LXιX, στLς οιπ6-
ψεLς XOΙL σπι σuμπεΡLφοριΧ των οινθρώπων, ΟΡLσμένΟL LσχuρΙζονΤΙΧL 
όΤL eLVOΙL οι8όνοιτο νοι 8Lοιτηρ�σεL κοινεΙς (LLOΙ στoιθερ� ΚΟLνωνLΚ� φL
λΙοι με όλους όσους κοιτ' οινιΧγΚ'ην σuν8Lοιλεγόμοιστε στLς εγκ6σμLες 
uποθSσεLζ. KOΙL οιυτες σuνΙστοινΤΟΙL οιποκλεLστLΚιΧ σχε8όν σε ΣUνε
χεΙς 8Lοιμιχχες YLOΙ τψηΤLκsς 8LοικρΙσεLς, πλοUτ7J κοιι εξουσΙοι. 

Σε τοότο οιποιντώ ML υπιΧρχουν πριχγμΟΙΤL μεΥιΧλες, όΧL όμως 
οιξεπεροιστες 8υσκολΙες. ΔLόη με 'r7JV εΚΠOΙΙ8ΕUσ"f) XOΙL την μιΧθ7Jσ"f) 
OL ιχνθρωΠΟL 8όνοινΤΟΙL, XOΙL ενΙοτε κοιτορθώνουν, νοι σuμφLλLωθοόν. 
Η ΚΡΙσ"f) XOΙL 7J φοιντοισ(οι μποροόν νοι σuνυπιχρχoυν στον E8LO ιΧνθρω
πο, οιλλιΧ εκ πεΡLτρο�ς, όπως το ΟΙΠΟΙLτεΙ ο ΕΠL8Lωκόμενος σκοπός. 
Όπως OL ΙσΡΟΙ7Jλ(τες σπιν Α(ΥιιΠΤΟ ιΧλλοτε οιφοσLώνοντοιν σπιν 
εργοιο(οι της κoιτoισκεu�ς τοόβλων XOΙL ιΧλλοτε πεΡLφέροντοιν YLOΙ νοι 
μoιζεόoυ � ιΧχυροι, ποιρομοΙως XOΙL 7J ΚΡΙσ"f) (LSVEL κιΧποτε προσκολλ7J
(LSΝ7J σε (LLOΙ σuγκεκΡLμsν7J θεώΡ7Jσ"f), ενώ ιΧλλοτε 7J φοιντοισΙοι πεΡL
πλοινιΧ-ΙΟΙL στον κόσμο. Το L8LO ωροιΙοι μποροόν νοι σuνυπιχρξoυν 7J 
AOYLX� XOΙL "f'ι Ρ"f'ιΤΟΡLΚ�, XOΙL οιν όΧL σης φuσLκsς, oπωσ8�πo-ιε στLς 
"f'ιθLκές εΠLστημες. ΠρσtγμΟΙΤL, όπου υπιΧρχε. πεΡLθώΡLΟ εξωροιϊ:σμοό 
XOΙL πρoτΙμ"f'ισ"f)ς της πλιXν"f'ις, πολό πεΡLσσ6τερο πεΡLθώΡLΟ υπιΧρχει 
YLOΙ νοι εξωροιtζεΤΟΙL ΚΟΙΙ νοι προημιΧΤΙΧL "f'ι οιλ�θεLΙΧ, ιχν βέβΟΙLΙΧ ιχυτη 
χρεLιΧζεΤΙΧL εξωροιLσμό. Οό-ιε προκόπτεL OΙντΙφΙXσ"f), ότοιν xιXπOLOt; 
φοβιΧΤΟΙL τους νόμους, ενώ 8εν φοβιΧΤΟΙL ένoι� πολLΤLκό εχθρ6 � 6τιχν 
φροντΙζεL νοι μ"f'ι βλσtψεL κοινένοιν, ενώ σuγχωρεΙ το κοικό που κιΧνουν 
OL σtλλΟL .  Δεν uπιΧρχεL, λΟLπόν, τόσ"f'ι οινηφΟΙΤLκότητιχ ιχνιΧμεσοι σπιν 
ιχνθρώΠLν"f'ι φόσ"f'ι XΙXL σπιν ΕΠLτέλεσ"f'ι των κoιθ"f'ικόντων μιχς ως πο
λLτών, όπως νομΙζουν (LEpLXOL . Έχω σuνοιντησεL 8LOΙuyεLOΙ κρΙσεως 
σuν8υιxσμέν"f'ι με πλοότο φοιντοισΙοις 8όνoιμ"f'ι AOYLX�C; με εuχιχΡLστο 
τρόπο ομLλΙοις' γεννΟΙL6τητοι στον πόλεμο XOΙL 8έος προ των νόμων, 
XOΙL όλΙΧ ιxυτσt συγκεντρωμένιχ, κιχτιΧ τρόπο έξοχο, στον E8LOV ιχνθρω
πο. Ο ιΧνθρωπος ιχυτός �τιxν ο ευγενέστοιτος XOΙL τψ."f'ιμένoς φ(λΟζ 
μου, ο XUPLOt; Sidney Godolphin, ο οπο(ος, ενώ κoινSΝoι 8εν μισοόσε 
οότε κιχνενοις τον μισοόσε, θoινoιτώθ"fjκε, 8υστυχώς, στLΙ; οιρχέι; του 
τΕΛΕuτoι(oυ εμφυλ(ου πολέμου σε 8"f'ιμόσLΟΙ σuμπλoκ�, ιχπό χέΡL που 
οότε έxPLve οότε 8LέxPLVE. 

Σε 6σους νόμους Τ"f'ις φόσ"fjς οινιχφέρονΤΟΙL στο 150 κεφιχλΟΙLΟ 
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θιχ �θελΙX ΥΙΧ προσθέσω XΙXL τον ιχκόλοuθο: κιΧθε ιΧΥθρωπος εΙνΙΧL εκ 
φόσεως uποχρεωμ.ένος νιχ uπεριχσπΙζεL σε ΣUνθ�κες πολέμ,οΙ) όσο 
γΙνετΙΧL κιxΛUτερΙX την εξοuσΙιχ, ιχπό την οποΙιχ προστιχτεόεΤΙΧL ο L8LOt; 
σε περΙo�o εφ�ν'Y)ς. ΔLόΤL όΠΟLΟς επLκιχλεΙΤΙΧL το φUσLκό 8lXΙXLO YLΙX 
νιχ προστιχτεόσεL τη �LX� ΤΟΙ) φuσαή uπόστιχσ'Υ) �εν �όνΙΧΤΙΧL νιχ επL
κΙΧλεσθεΙ το φUσLκό �lXΙXLO XΙXL πocλL προκε.μ,ένοΙ) νιχ κιχτιχστρέψSL 
όΠΟLον με την LaXQ τοΙ) τοι) πιχρέχεL προστιχσΙιχ. ΔLόΤL τότε προφιχ
νώς θιχ ιχντέφιχσκε με τον ειχuτό "tou. Kιx.L, μ,ολον6ΤL Ο νόμ,ος ιχuτός 
εξιΧγεΤΙΧL κΙΧτ' ιχκολοuθΙιχν προς όσιχ ιχνιχφέρ()ηκιχν έως τώριχ, OL XΙXL
ροΙ εντοόΤΟLς ΙΧΠΙΧLτοόv νιχ τον εντuπώσοuμε κΙΧλιΧ στο νοΙ) μ,ιχς XΙXL 
νιχ μ,'Υ)ν 1;0'01 λ'Υ)σμ,ον�σοuμ,ε. 

ΕπεL�ή ιχπ6 �LιXcpOPΙX ιχγγλLΚιΧ βLβλΙιχ, ποι) τuπώθ'Υ)κιχν τελεu
τιχΙιχ, �LΙΧΠLστώνω όΤL OL εμ,φόλLΟL πόλεμ,ΟL 8εν �Ι�ΙXξΙXν ιχκόμ,'Υ) κΙΧλιΧ 
aTOUt; ιχνθρώποuς οότε "tL εΙνΙΧL 'Υ) ΚΙΧΤOCΚΤ'Υ)σ'Υ), οότε σε TCOLΙX ΧΡΟ>JLκή 
σηγμ,� ένιχς uποτελ�ι:; κιχθΙσΤΙΧΤΙΧL uπόχρεως προς τον κιχτιχκτητη, 

, , β , , , 
, 

, οuτε πως aUIJ. ΙΧLνεL νιχ uποχρεωνεΤΙΧL κιχνεLζ νιχ UTCΙXXOUΕL στοuς '010-
(JoOUt; τοι) τελ6UΤΙΧΙΟU, YLΙX νιχ "tOUt; προσφέρω πλ'Υ)ρέστερ'Υ) εν'Υ)μ,έρω
σ'Υ) YLΙX το θέμ,ιχ θέλω νιχ πω τιχ εξής: το χρονLκό σ'Υ)μ,εΙο, κιχτιΧ το 

ι β.!." λ ' 
" 

, 
, oπo�o μ,ετιχ "'"" εΤΙΧL XΙXTCOLOt; σε UΠ'Y)XOO εν<>ς κιχτιχκτητη, εLνΙΧL ε-

κει(νο όποu, όντιχς ελεόθερος νιχ uποτιχχθεΙ, aUVΙXLνtL, εΙτε Ρ'Υ)ΤιΧ εΙτε 
με ιΧλλο επιχρκές σ'Υ)μ,εΙο, 6ΤL εΙνΙΧL πριΧγμ,ιχη U�ΚΟό.; "tou. Πότε 
εΙνΙΧL κιχνεΙι; ελεόθερος νιχ �'Υ)λώσεL uποτιχγ�, το έ8εLξΙΧ ΠΡΟ'Υ)γοuμ,έ
νως, στο τέλος τοι) 210u Υ..εφΙΧλΙΧΙΟU· ότιχν 8'Υ)λιχ8ή 8εν έχεL ιΧλλ'Υ) u
ποχρέωσ'Υ) προς τον ΠΡΟ'Υ)γοόμ,ενο 'Υ)γεμ,όνιχ τοι) πλ'Υ)ν εκεΙν'Υ)ζ ενός 
σuν'Υ)θLσμ,έvοu UΠ'Υ)κόΟU, επεL8-ή ό,ΤL τοΙ) εξιχσφΙΧλΙζεL Τ'Υ)ν ζωή βρΙ
σκεΤΙΧL Π'.ΙΧ στο στριχτόπε8ο κιχι Uπό Τ'Υ) φροόρ'Υ)σ'Υ) τοι) εχθροό. 
Π Ρ ιΧγμ,ΙΧΤL , σΤ'Υ)ν περΙπτωσ'Υ) ιχuτη ΙΧΚΡLβώς &'01 ιχπολιχμ,β&νεL TCLΙX 
Τ'Υ)ν προστιχσΙιχ TOU, σtλλιX προστιχτεόεΤΙΧL ιχπό την ιχντΙπΙΧλ'Υ) TCMUPιX 
YLΙX όσιχ της προσφέρεL. Δε�ομ.ένοu, λΟLπόν, 6'η ΙXνιXλOΎ'YJ σu"εLσ
φοριΧ θεωρε(ΤΙΧL ΠΙXVΤOό ν6μ,Lμ,'Υ), ως xi't'L ιχ�jνιχτο νιχ ιχποφεuχθεΙ, 
μ,ολον6'η σuνLστtt βο�θεLΙΧ προς τον εχθρό, θιχ �τιxν &τοπο νιχ θεωρ'Υ)
θε( πιχρ&νομ,'Υ) XΙXL 'Υ) πλ�Ρ'Y)ς uποτιχγ�, 'Υ) ΟπΟ(ΙΧ 8εν εΙνΙΧL πιχρ& εν(
axUσ'Y) προς τον εχθρό. ΕξιΧλλοu, ιχν ιχνΙΧλογLοθαόμε 6ΤL 6aOL UTCo
τιΧσσQνΤΙΧL ενLσχόοuν τον εx.θ�6 μ,ε τμ,-ήμ,ιχ μ,6�0 Τ'Υ)ς κτημ,ιχηκΎις 
'tOUc; πεΡLοuσΙιχι;, ενώ 6aOL ΙXρνOόντΙX� νιχ uποτιχχθοuν τον tνLσxUOUIJ 
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με ολόκληρη την περ�οuσΙιχ τοuc;;, 8εν uπιΧρχε� λόγος νιχ εκλιxμβιiνε
τιx� η uποτιχγή ή ο ΣUμβιβΙXσμόι;; ως ε�Ισχuση τοu εχθροό' ιχντΙθετιχ, 
μιiλλoν τον ζημ�ώ"ει. Eιi..ι όμως κιiπo�oς, εκτός ιχπό Τ�ζ uποχρεώ
σε�ζ τοu UΠ'Y)xbOU, έχε� ιxνΙXΛιiβει κιx� εκεΙνει;; 't'OU στριχτιώτη, τότε 
8εν εΙνιx� ελεόθεροι;; νιχ uποτιχχθεΙ σε νέιχ εξοuσΙιχ γ�ιx όσο χρονικό 
8�ιiστημιx η πΙΧλΙΧιιχ εξιχκολοuθεΙ νιχ XUP�ΙXpxeL κιx� νιχ τοu πιxρέχε� 
στις τιiξε�ζ τοu στριχ't"οu ή της φροuριχc;; τηι;; 't"ΙX μέσιχ τηι;; ΣUντηρη
σήι;; τοu. Στην προκειμένη περΙπ't"ωση 8εν μπορεΙ νιχ πιxριxπoνεΙτιx� 
γ�ιx έλλε�Ψη προστιχσ(ιχι;; κιx� μέσων επ�βΙωσηι;; uπό την στριχτ�ω't"�κή 

t- , '0 ' , λε'Ψ , έ ' �o�oτητιx. τιχν ομωι;; κιx� ιχuτιχ εκ � ouv, τοτε κιx� vιxc;; στριχτιω-
τηι;; 8�κιx�oότιx� νιχ ιxνιxζητησε� προστιχσΙιχ εκεΙ, όποu έχει πεp�σσό
τερει;; ελπΙ8ει;; νιχ τη βρε�' κιx� , ΣUνεπώς, νιχ 8ηλώσε� νομΙμωι;; uπο
't"ιxyή στο νέο τοu κόρ�o. Au't"ιX σε ό, τ� ιχφοριχ τον χρόνο, κιχτιχ τον 
οποΙο Mνιxτιx� νομΙμωι;; νιχ την 8ηλώσει, ειχν επ�θuμεΙ νιχ 't"0 κιiμει. 
Eπ�πλέoν, ότιx� το πριχξει, uποχρεοότιχ� ιxνιxμφ�βόλωι;; νιχ εΙνιx� π�-

, , Δ ό '  β 'λ  ' , t-a't"OC;; UΠ'Y)XOOC;; . ι 't"� ενιχ aUIL ο ιx�o ποu σuνιχπ't"ετιχ� νoμ�μιx οεν 

μπορεΙ νιχ ιχκuρωθεΙ νόμιμιχ. 
Με ιxνιiλoγo τρ6πο γΙνε't"ιx� επΙσηι;; κιχτιχνοητό πότε θεωρεΙτOt� 

όη ένιχι;; τόπος κιχτOtκτήθηκε, σε 't"� σuνΙστιxτιx� η φόση τηι;; xιx't"ιJ.
κτησηι;; κιx� πo�o εΙνιx� το 8Ικιx�0 ενός κιχτιχκτητη. Δ�6τ� όλΙΧ ιχuτιJ. 
ιχπορρέοuv ιχπό τη" UΠΟΤΙΧΥή. Η κιxτιJ.κτηίΠ) 8εν εΙνιx� η νίκη ιχuτη 
κιχθ' ειχuτη, ιxλλιJ. η ιχπόκτηση, μέσω τηι;; νΙκης, 8ικιx�ώμιxτoι;; επΙ 
't"ou προσώποu των ιχνθρώπων. Γ�ιx 't"ov λόγο ιχuτό όπo�oι;; φoνεόετOt� 
uποκόπτε� μεν στον εχθρό , ιxλλιJ. 8εν κιχ't"ιχκ't"ιJ.τιχ�. Επίσης, όποιος 
σuλλιχμβιJ.νε't"ιχ� κιx� φuλιχκΙζετιχ� ή ιχλuσσ08έvε't"ιχ� 8εν κιxτιxκτιJ.τOt�, 
ιχν κιx� 'YjffιJ.'t"ΙX�. ΠριJ.γμιxτ�, ΠOtριxμένε� Otκόμη εχθρός κOt� uπιίρχε� η 
8uνOtτότητιχ νιχ σωθεΙ, ειJ.ν μπορέσει. Όπo�oι;; όμωι;; 8ιOtτηρεί τη ζωή 
κιx� την ελεuθερ(ιx τοu uποσχόμενοc;; uπιχκοή, κιχ't"ιχκτιχτιχ� --4'6τε 
μόνον κOt� όχ� προηγοuμένωc;;- κιxθ�στιJ.μενoι;; uπήκοοc;;. O� Ρω
μιxΙo� σuνήθ�ζιxν νOt λένε όη ο στριχτηγός -rout; εΙχε ιxπoκιxτιxστησε� 
την εφήνη στην τιΧ8ε επιχρχΙOt, 8ηλ. την εΙχε κιxτιxκτησε�' κιx� ότ� 
στη χώριχ εΙχε με τη νΙκη ιχποκιχτιχστιχθεΙ η εφήνη, ότιχ..ι ο λΙΧός της 
εΙχε uποσχεθεΙ imperata facere, 8ηλ. νιχ κιχνε� ό,τ� 8ιέτιχσσOtν o� 
PωμιxΙo�. Τοότο σημιxΙνε� κOtτιJ.κτηση. Η uπόσχεση, όμως, μπορεί 
νOt εΙνιχι ρητη ή σιωΠ'Υ)ρή, ρητη 8�Ot bpxou κιχι σ�ωΠ'Y)ρή με ιΧλλΙΧ ση-
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μoεLot. Αν π.χ. κ�πo�oς, ενώ 8εν έχε� κλ'YjθεΙ νot 8ώσε� P'Yjτyι υπ6σχε
σ'Yj (επε�8ή, Ισως, 'Yj �σχός του 8εν εΙνot� uπολογΙσψ.'Yj), εντoότo�ς 
ζε� υπό την προστotσίot της κuβέρν'Yjσ'Yjς χωρ[ς �ot κpόβετot�, τότε 
θεωροόμε ό'η υπoτ�σσετot� σ' otυτήν. Eιiν όμως ζε� εν κρυπτώ, εκ
τ[θετot� σε 6σους κ�νMνoυς otπε�λoόν ένotν κotτOCσΧοπο κot� εχθρό του 
κp�τoυς. Δεν εννοώ βεβotίως ότ� 8�otπpιiττε� otδίΚ'Yjμot, εφόσον o� 
ενέργειες otνo�κτής εχθρότητotς δεν oνoμιXζOντot� έτσ�' εννοώ ότ� 
μπορεί 8�κotΙως νot θotνotτωθεΙ Πotρομοίως, ειiν otπουσΙotζε κotνεΙς 
otπό τη χώρot του ότotν otυτή ΚotΤotκτιόΤotν, ο Ι8�oς οότε κotΤotκτη
e'Yjxε, οότε ε(νot� υπήκοος. Εφόσον όμως επιστρέφονΤotς 8'Yjλώσε� 

, βL ι ι " ,  uOΠOΤotY'YJ σΤ'Yjν κυ δΡV'Yjσ'Yj, ε�νot� υποχρεωμενος νot υΠotκoυε� σ otυτη. 
Κotτιiκτησ'Yj, λo�πόν, γ�ot νot 8ώσουμε τον op�σμό της, εΙνot� 'Yj otπ6-
κτησΥ) του 8�κot�ώμotτoς της κυρ�otΡΧΙotς μέσω της νίΚ'Yjς. Kot� το 8�
κotΙωμot otυτό otπoκτιiτot� με την υΠΟΤotγή του λotοό, xιip'Yj στην ο-

ι β , '1. '1. - , ό ' ''1.'1. ποιot συμ otΛΛl>Τot� με το ν�κ'Yjτη υποσχ μενος υπotκοη με otντot1V\otγ-
μot τη ζωή κot� την ελεuθεpΙot. 

Στο 290 κεφιiλot�o θεώΡ'Yjσot ως ένot otπό τot otίτ�ot 8�ιiλυσ'Yjς 
των ΠOλ�ΤLΚών κo�νoτητων την otτελή σόσ'ι'otσή τους, που ΈYκε�τot� 
στην έ)J..ε�Ψ'Yj otπόλυτης κot� otuτόβοuλ'Yjς νoμoθετ�κής εξουσΙotς. '0-
τotν otυτή λεΙπε�, ο πoλ�ηκ6ς XUPLotPlOt; ρέπε� στο vot χεφΙζετot� ΤΟ 
ξΙφος της 8�κlχ�οσόν'Yjς με otmocOE�ot κotι aotv vot του έκot�Υε τot χέρ�ot. 
ΜΙot otπό ης ot�τΙες 'r'Yjt; έ)J..ε�Ψης otυτής (που δεν otνotφέρω εκεΙ) 
εΙνot� 6τ� όλo� 8�κot�ώvοuν τον πόλεμο, με τον οποΙο xsp8Yje'YjXS otp
χ�κ� 'Yj εξοuσΙot τους, κot� θεωροόν ότ� το 8�κotΙωμoc τους πιΧνω στην 
XUp�otPXLot εξotρΤιXτot� περ�σσ6τεpo otΠ' otυτ6ν notpιX otπό την κotτοχή 
της - λες κot� το 8ικotΙωμot των βotσιλέων 'rYjC;; Απλ(otς π.χ. εξotρ
τ�όΤotν otπ6 το 8Ικot�0 του Γoυλ�έλμoυ του Κotτotκτητή Κot� την εu
OSLot κot� OCμεσΥ) κotτotΥωγή otπό τον ί8�0. Έτσ�, όμως, 8εν θot υπήρ
χε σήμερot σε ολόκλ'YjΡΟ τον κ6σμο oπo�ot8ήπoτε υπoχρέωσ'Yj υπot
κοής των υΠYjκόων προς Τον XUPLotpxb τους. Πρ�γμotΤ�, ενώ π�
msUouv otβιiσLμ.ot �τι με τον τρόπο otυτό 8�κotιώνοντot�, 8�κotιώνoυν 
όλες τ�ς επ�τuχείς δξεyέpσε�ς, που 'Yj φ�λ080ξΙot oπo�ot8ήπoτε στιγ
μή . Oot εyεΙρε� ενotντίον τους κot� ενotντΙοv των 8Ιot86χων 'tοuς. Γιot 
τον λόγον otυτό θεωρώ ως ένot otπό Τot otποτελεσμotτικότερot otL't'Lot 
θotνOCτου ενός κρOCτους το ότ� οι κotτotκτητές 8εν otπotιτοόν μόν() την 
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μ.ελλoντ�κ� υποτΙΧΥή των ιxνθρώπ�νων πριΧξεων στη θέλΥΙσή τους, 
riλλ.ά. κιx� την ιxνιx8ρoμ�κ� επ�80κ�μιxσΙιx όλων των 8�κών τους πριΧ
ξεων κιχτιΧ το πιχρελθό"ι, ότιχν εΙνιx� ιχμφΙβολο, ειΧν υπιXρχε� έστω κιx� 
μ(ιχ πoλ�τικ� κo�νότητιx στον κόσμο, της οπο(ιχς Yj γΈVνYIσYj νιχ μπο
ρε( νιχ 8�κιx�ωθε( YIθ�κιX. 

Eπει8� Yj λέξΥΙ τυριχννΙιχ 8εν σYjμΙXΙνει τ(ποτε περισσότερο � 
λιγότερο ιχπό κυριιχρχ(ιχ, ε(τε ιχσκεΙτιχι ιχπό ένιχ εΙτε ιχπό πολλους 
ιχνθρώπους -εκτός α.ν εννοοόμε ότι όσοι χρ"l)σιμοποιοόν την λέξ"l) 
ιxυτ� 8ΥΙλώνουν την OΡΎ� τους ενιχντ(ον όσων ιχποκlΧλοόν τυριΧννους-, 
ιιομ(ζω ότι "Ι) ιxlloχ� 8ε8ΥΙλωμένου μ(σους γιιχ τηll τυριχνν(ιχ ε(ιιιχι 
α.νOΧ� μ(σους γιιχ την πoλιτικ� κοιν6τ"l)τιχ εν γένει κιχι ένιχ επιπλέον 
IχΙτιο κα.κοό ελιΧχιστιχ 8ιιχφορετικό α.πό το προ"l)γοόμενο. Διότι, 
προκειμένου να. κιχτιχξιωθε( Yj υπόθεσYj ενός κα.τα.κτητ� , ε(να.ι ως 
επΙ το πλεΙστον ιχπιχρlχΙτητο νιχ ψεχθεΙ "Ι) υπ6θεσΥΙ του κlχτlχκτημέ
νου. ΤΙποτιχ όμως ιχπό τιχ 860 8εν ε(νιχι ιχνιχγκιχ(ο για. την επιβoλ� 

λ "  . .  /. Α ' θ ' , πο ιτικων υποχρεωσεων στον ΚΙΧΤΙΧΚΤΥΙι-νο. υτιχ εωΡΥΙσιχ οτι 
έπρεπε νιχ πω κιΧνοντσις ΙΧνlχσκό7t'YjσYj του πρώτου κιχι 8ευτέρου μέ
ρους ιχυτης της πριχγμιχτεΙιχι;. 

Στο 350 κεφιίλΙΧ.Ο κιχτέσ't'Yjσιχ επιχρκώι; σιχφές, με βιXσYj 't"l) 
Γριxφ�, ότι σΤΥΙν πoλιτικ� κοινότητιχ των ΕβριχΙων κυρΙιχρχος έγι
νε ο (8ιος ο Θεός συνιχπτοντιχς σόμβιxσYj με τον λιχό. Κιχι γιιχ τον 
λόγον ιχυτό ονομιχστηκιχν περιοόσιος λΙΧός, γιιχ νιχ 8ιιχκρΙνετιχι ιχπό 
τους υπόλοιπους λιχοόι; επ( των οπο(ων ο Θεόι; 8εν βιχσ(λευε με τη 
συγκιχτιχθεσή τους, ΙΧλλιΧ xιXp"l) στην ισχό του . Eπ(σYjΙ;, στο βιχσΙ
λειο των Εβριχ(ων τοποτηΡΥΙτης του Θεοό επΙ ΤΥΙς Ύ"lJς �τιxν ο Μω
υσής- ιχυτός 'touc; ιχποκιχλυψε με ποιους νόμους όρισε ο Θεός ιια. κυ
βερνώιιτιχι. Πιχρέλειψιχ όμως νιχ ιχνιχφέρω ποιοι �σα.ν οι ιχξιωμιχτοό
χοι, που ορΙσθ"l)κα.ν για. την εφιxρμoγ� τους, ι8ια.Ιτεριχ ότιχll ιχφοροό
σε στις θιχιιιχτικές ποινές, επει8ή τότε 8εν θεώΡΥΙσιχ ότι έπρεπε α.πιχ
ριχιτητως νιχ με ιxπιxσχoλ�σει το θέμιχ, ενώ α.ντιθtτως το πιστεόω 
τώριχ. ΓνωρΙζουμε ότι, ΥεΙΙΙΚιί, σε όλες τις πολιτικές κοιιιό't'Yjτες, Yj 
εκτέλεσYj των θιχνα.τικών ποινών � ιχνετιθετο στους φρουροός � ιΧλ
λους στρα.τιώτες της XUPLocpx"l)t; εξουσΙιχς ή σε όσους κιχθιστοόσε 
κιχτιΧλλΥΙλους γιιχ ένιχ τέτοιο λεΙΤOόΡΎ"IJμα. Yj έλλεtψ1J μέσων συντη
ΡYIσYjς, Yj πεpιφρόνYIσYj γιιχ 't"YjIl τιμ� ΚΙΧΙ Yj σκλΥΙρότητιχ 't'Yjt; κιχρ8ιιχς. 
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o� ΙσρΙΧ'Υ)λΙτες εΙχιχν όμως ένιχ θε'Ηκό νόμο του Θεοό κιx� κυρ�ιiρ
χου τους, ΣUμφωνιx με τον οποίο όπo�oς κιxτιx8�κιxζ6τιxν γ�ιx χεφιχ
λ�κό έγκλ'Υ)μιχ έπρεπε νιχ θιχνιχτωθεΙ με λ�θoβoλ�σμό ιχπό τον λιχό. 
o� μιiρτuρες μιχλ�στιx έπρεπε νιχ ρΙξουν τον πρώτο λ(θο, κιx� νιχ ιxxc.
λoυθ�σε� ο υπόλo�πoς λΙΧός. Αυτός ο νόμος κιxθόρ�ζε 8'Υ)λ. πo�o� θιχ 
�σιxν o� εκτeλεστές. Δεν επέτρεπε όμως νιχ ρ�φθεΙ λ(θος ιχπό κιχνένιχ 
πρ�ν ιχπό την ιχπόφιχση κιx� την ΚΙXΤΙX�ΙΚ'Y) με κp�τη την σuνδΛΕUση. 
o� μιχpτupει;, πιΧντως, δπρεπε νιχ ιχκουστοόν, πp�ν προχωρήσε. 'Υ) 
εκτέλεση, εκτός ειχν 'Υ) πp�ξ'Y) εΙχε γΙνε� μπροστOC στην Ι8�ιx τη σuνέ
ΛΕUση fι ενώπ�oν των νομΙμων 8�κιxστών. Δ�ότ� τότε 8εν χpε�ocζoν
τιχν ιXλλo� μocpτupες, ιχφοό μOCρτ\)ρες ήσιχν o� Ι8ιo� οι 8�κιxστές. Ε
πε�8ή όμως 'Υ) 8�ιx8�κιxσΙιx ιχυτή 8εν έγ�νε πέριχ γιΙΧ πέριχ ΚΙXΤΙX\O'Y)Τ�, 
έ8ωσε λιχβή σε μιιχ επικΙν8\)νΥ) ιΧΠΟψ'Υ), ότι 8'Υ)λ. κιχθε OCνθρωπος μπο
ρεΙ, σε ορισμένες πεp�πτώσε�ς, νιχ σκoτώσε� κocπo�oν OCΛλον με το 
8Ικιχιο το\) πpoσωΠ�ΚOό ζήλο\), λες ΚΙΧΙ οι εκτελέσε�ς των πιχρΙΧβΙΧ
τών στο βιxσΙλε�o το\) Θεοό, τιχ πιxλιx�oc χpόν�ιx, 8εν γΙνοντιχν με εν
τολή του κυp�ιχpχoυ, ιχλλιχ με το 8�κιxΙωμιx του προσωπικοό ζήλο\). 
ΑλΜ τοότο έρχετιx� σε πλήρ'Υ) ιχντΙθεση κιx� με όσιχ κεΙμενιχ φιχΙνετιχι 

, , , .f, νιχ ευνοο\)ν μ�ιx τετo�ιx ΙΧΠΟψ'Υ). 
Πρώτον, ότιχν o� ΛευΙτες επέπεσιχν στον λιχό, ο οποεος εΙχε 

ΚΙXΤΙXσχευιχσε� κιx� λιxτρεόσε� τον χρ\)σό μόσχο, κιχι κιχτέσφιχξιχν 
τρε�ς χ�λ�ιχ8ες, το έκιχνιχν με εντολή του Μωυσέως, την οποΙιχ ο 
Ι��Oζ έλΙΧβε ιχπό στόμιχτος Θεοό (Έξοδος, ΛΒ" 27) . Kιx� ότιχν τέ-

, Ι 'λ βλ ' Θ ' , , κνο μ�ιx.; γυνιx�κιxς του σριχ"l) ιχσφ'Υ)μ'Υ)σε τον ' εο, oσo� τον ιχκου· 
σιχν �εν τον σχότωσιχν, ιxλλoc τον έσ\)ριχν ενώπ�oν του Μωυσέως, κ� 
ιχυτός τον έθεσε υπό φροόΡ'Υ)σ'Υ), μέχρ�ς ότου ο Θεός ιχποφιχσΙσει γ�ιx 
ΤΥ)ν τόχ'Υ) το\) (Λευιτικόν, ΚΕ" 11-12). Στο\)ς Αριθμούς (ΚΕ" 
6-7), πιχλι, ότιχν ο Φινεές φόνευσε το\)ς ΖιχμρβΙ ΚΙΧ. ΧιχσβΙ �εν ενήρ
γ"ι)σε ΣUμφωνιx με το �Ικιxιo του ιxτoμ�κoό ζήλου. Το έγχλ'1jμrX τους 
��ιχπριχχθ"l)κε εμπρός στιχ μocτ�ιx της συ'/ελεόσεως 8εν \)πήρχε ιχ
vrX"t'x'1j μιχρτόρων. Ο νόμος ήτιχν γνωστός κιx� εκε(νος ήτιχν ο προ
φιχνής κλ'Υ)ρον6μος της κυρ�ιxρχ(oις κιx�, το βιxσ�κ6τερo, '1j νομιμό
τητιχ τ"l)t; πρocξ'1jς του εξιχρτιότιχν ιxπoκλε�στ�κoc οιπ6 την μετέπε�τιx 
επ�κόρωσή της εκ μέρους του Μωυσέως, γ�ιx την οποΙιχ 8εν ε(ΧΖ 
λόγους νιχ ιxμφ�βιXλλε�. Αυτή '1j επ�φόλιxξ'Y) μελλoντ�κήι; εΠ�ΚόρωσYJς 
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eLVΙXL κιχποτε ιχνιχγκιχΙιχ YLΙX 'rYjV ιχσφιΧλεLΙΧ (JoLΙXC; πολLΤLκ�ς ΚΟLvότη
τιχς YLΙX πσφιχδεLγμ.ιχ, ότιχν σε μ.Ιιχ χώριχ ξεσπιχ ΙΧLφνΙδLΙΧ εξέγεριπι, 
όΠΟLος μ.πορεί νιχ την κιχτιχστεΙλεL μ.ε τις δικές του δυνιΧμ.εις, χωρΙς 
εντοότοις νιχ κιχλuπτετΙΧL otπό κιΧποιο Ρ'Υ)τό ν6μ.ο � εντoλ�, μ.πορεί 
νομ.ίμ.ως νot το κιχμ.ει κιχι νιχ φροντΙσει νot επικυρωθεΙ � νιχ συγχωρε
θεΙ 'Υ) πρ&:ξ'Υ) του είτε κιχτιχ Τ'Υ) διιίρκειιχ Τ'Υ)ς ΚΙXΤΙXστOλ�ς, εΙτε ότιχν 
otυτ� θot έχεL oλoκλ'Y)�ωθεΙ Στους Αριθμούς (ΑΕ', 30) ιχvιχφέρετotL 
ρ'Υ)τώς όΤL «πOCς πιχριίξιχς Ψυχ�ν, διoc μ.ιχρτυρων φονευσεις τον φο
νΕUσΙXντΙX» .  Η υπιχρξ'Υ) μ.ιχρτυρων όμ.ως προuποθέτεL μ.ιιχ τυπικ� δι
κιxστικ� 8ιot8ικotσΙιχ XΙXL, συνεπώς, ιχπορρΙπτετιχι το πρόσχ'Υ)μ.ιχ του 
jus zelotarum. Ο νόμ.ος του Μωυσέως σχεηκιί μ.ε όΠΟLον προιπι
λυτίζει στην εL8ωλολΙΧΤΡLΙΧ, 8'Υ)λ. την ιxπoκ�ρυξ'Y) της πΙστης στο βΙΧ
σΙλειο του Θεου (Δευτερονόμιον, ΙΓ', 8), ιχπιχγορευει Vot φυγΙΧδευ
θεΙ XΙXL δΙΙΧτιίσσεL τον κιxτ�γoρo τόσο νιχ ΙΧΠotΎγεΙλει ΚΙΧΤ'Υ)γορΙot 
ενιχντΙον του, γιιχ νιχ θιχνιχτωθεΙ, όσο κιχι νιχ ρΙΨει τον πρώτο λιθο· 
δεν υπσι.γορεόει ωστόσο νιχ εκτελεσθεΙ πρLV κιχτιχ8ΙΚotσθεί·  επίιπις 
(Δευτερονόμιον, ΙΖ', 4-6) 'Υ) 8LΙX8LXΙXaLot ενotντΙον της ειδωλολotτρίιχς 
ΚΙΧΤotγρ&.φεΤΙΧL επιχκριβώς. ΔLδΤL ο Θεός otπευθύνετιχι προς τον λιχό, 
ως ΚΡLτ�ς, κιχι 8ιιχτιίσσει: ειίν κιίποιος κotτηγορεΙτotι ΥΙΙΧ ει8ωλολot
τρΙιχ, 'Υ) πριίξ'Υ) του νιχ ερευνιίτιχι μ.ε πρoσoχ� κιχι, ειίν ιχποδειχθεΙ 
ένοχος, τότε vιx λιθοβολ'Υ)θεΙ Π&,ντοτε, όμ.ως, το χέρι του μ.&.ρτυριχ 
ρΙχνει Τον πρώτο λLθo. Αυτό δεν είνιχι ι8ιωΤLκός ζ�λoς, ιχλλιχ δ'Υ)
μ.όσιot ΚΙΧΤotδΙκ'Υ). Κιχτιί τον Ιδιο τρόπο, ότιχν ένιχς πotτέρotι; έχεL ένotν 
ιχνυπδτιχκτο υιό, ο νόμ.ος υπotγορευει (Δευτερονόμιον, ΚΑ', 18) 
νιχ τον οδ'Υ)�σεL ενώΠLΟV των κριτών της πόλεως κotι όλος ο λΙΧός 
νιχ τον λιθoβoλ�σει. Άλλωστε XΙXL ο Άγ. Στsφιχvος λιθoβoλ�θ'Y)κε 
μ.ε επΙκλ'Υ)ΙΠΙ των νόμ.ων otυτών XΙXL όχι μ.ε επΙκλ'Υ)ΙΠΙ του otτομ.ικοό 
ζ�λoυ. Πρ&.γμ.ιχη, πριν μ.ετιxφερθ�Ι στον τόπο της εκτελέσεως, εΙχε 
υπεριχσπLσθεΙ τον ειχυτό του ενώπιον του otΡΧLεPέως. Δεν υπιίρχει 
τίποτε σε όλΙΧ τιχ πιχριχπιχνω, οότε σε κιχνένιχ ιίλλο χωρίο της ΒΙ
βλου,  που νιχ συν'Υ)γορεΙ υπέρ των εκτελέσεων μ.ε Lδιωτικό ζ�λo. 
Κιχι επειδ� συν�θως ιχυτός δεν εΙνιχι ΠΙΧριΧ προtόv ιχμ.ιίθειιχς κotι πιχ
θους, σ't'ρέφετotι ενotντΙον τόσο της 8ικιxιoΣUν'Y)ς, όσο κιχι της εφ�
ν'Υ)ς (JoLotc; πoλιτικ�ς κοινόΤ'Υ)τotς. 

Στο 360 κεφιχλιχιο επιιπιμ.otΙνω δη δεν otνιχφέρετotι μ.ε ποιον 
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unepιpua�x6 τρόπο μ,�λoόσε ο Θε6ς προς τον Μωuσ1), οότε ιiλλωστε 
ότ� τοΙ) μ,�λoόσε μέσιχ ιχπ6 όνεφιχ κιx� οριχμ,ιχτιχ, κιx� μ,ε φωνή unep
ιpua�xYj, όπως στοuς &.λλοuς προφήτες. Ο τρόποι;, με τον οποίο ιχ
ΠΕUθόνθΎjκε προς ιxu�bv ιχπό τον θρόνο τοΙ) ε).έοuς, ιxνιxγpιχφετιx� ΡΎj
τώς στοuς Αριθμούς (Ζ', 89) ως εξής: «'Εν -r<j) εEσπopεόεσθιx� Μω
uσYjv εΕς την σκΎjν�ν του μ,ιxpτuρίoυ λιxλYίσιx� ιχuτ<j) xιxt �xouae: την 
φων�ν KupLou λιχλουντος προς ιχυτον α.νωθεν του ίλιχστηρίοu, Ο έστ�ν 
lnt της κ�βωτoυ του tLιxpτupLou, ά.να: μέσον των 8όο Χεροuβείμ" xιxt 
έλιXλε� προς ιχίιτ6ν». Δεν ��εuκp�νίζετιx� 6μ,ως σε τ� unepeLxe: ο τρό
πος, μ,ε τον οποίο ο Θεός ιχπεuθuν6τιχν προς το Μωuσ1), ένιxντ� τοι) 
τρόποΙ) επ�κo�νωνίιxς με -rouc; ιXλλouc; πρoφ�τες, όπως τον Σιχμ,οuήλ 
κιx� τον Αβριχιχμ" στοuς onoLouc; ιχπεuθuν6τιχν επίσΎjς ��ιx φωνής 
(�Ύjλ. μέσιχ ιχπό όριχμ,ιχ). Εκτός ειχν Ύj ��ιxφoριχ σuνίστιxτιx� στην κιχ
θιχρότητιχ τοι) οριχμ,ιχτος. Δ�όη o� εκφpιχσε�ς πρόσωπο προς πρόσω
πο κιx� στόμ,ιχ προς στόμ,ιχ �εv είνιx� �uνιχτόν νιχ ιχπο�ώσοuν το ιίπε;�
ρο κιx� το ιxΚΙXΤΙXνόΎjΤO ΤΎjς θείιχς φόσεως. 

Σε ό,τ�, τώριχ, ιίπτετιx� της όλΎjς θεωρίιχς ILou, &.λλο �εν ��ιxπ�
στώνω πιχριΧ μόνο ότ� o� ιχρχές ΤΎjς είνιx� ΙXλΎjθείς κιx� ορθές, κιx� Ύj 
λoγ�κή ΤΎjς επιχγωγή στέpεΎj. Kιx� τοότο επε��ή θεμελ�ώνω τόσο το 
πολtηκ6 �tκιχίωμ,ιχ των κuρtιΧρχων όσο XΙXL τιχ κΙΧθήκοντιχ XΙXt ΤΎJν 
εΛΕUθεpίιx τ'ων UΠΎjκόων στ�ς γνωστές ιpua�xic; �tιχθέσε�ς της ιχν
θρωπ6τητιχς κΙΧθώς XΙXt στιχ ιiρθριx τοΙ) νόμ,οΙ) ΤΎJς φόσΎjς, τον οποίο 
�εν npinet νιχ ΙΧΎνοεί 6πo�oς tσχuρίζετιχt όη επιχρκε;ί Ύj λOΎ�Κ� γ�σι 
νιχ κuβερνήσε� την ��κή τοι) O�ΚOΎένε�ιx. TΎjν εκκλΎjσ�ΙXσηκ� εζοuσίΙΧ 
των κuρ�ιiΡχωv την θεμ,ελtώνω nιXλt σε κεΙμ,ενιχ, τσι οποίιχ XΙXt ιχuτο
νόΎjΤΙX είνιx� XΙXt σόμ,φωνιχ με το 6λο πνεόμ,ιχ της Γρσιφής. Kιxt γ�ιx τον 
λόγο ιχuτό είμ,ιx� nenetaILivoc; όη, όπo�oς ��ιxβιχσε� το β�βλίo μ,οΙ) 
μ,ε μ6νο σκοπό την πλΎjpoφ6pΎJσΎj, θιχ βρεt σ' ιχuτό τ�ς πλΎjpOφoρ(ες 
ποι) θέλε�. 'OaOt όμ,ως με γριχφτιΧ τοuς, με �ΎjIL6atec; σuζΎjτησεtς � 
με πσισί�Ύjλες πριχξε�ς -rouc; ixouv ή�Ύj �εσμ.εuθεί στην uποστηρ�ξΎj 
ιχντιθετων ιχπ6ψεων, �εν θιχ tκιχνΟΠΟ�ΎJθοόν τ6σο εόκολΙΧ. Δ�ότ� σ-ης 
περtmώσεις ιχuτές εΙνιχι ιpua�x6 o� ιiνθρωπo� νιχ �tιχβιχζοuν κιx� την 
Ι�tσι σηγμ,ή νιχ ��ιxσπoόν την προσοχή 'rOUC; προσπΙΧθώντσις νιχ ent
vooήaouv ιχvτφρήσεtς γ�ιx όσιχ ��ιXβιxσιxν. Σε ILtΙXV εποχη όποΙ) τιχ 
σuμ,ιΡέροντιχ των ιχνθρώπων μ,ετιχβιχλλοντιχι (�ε�oμένoυ 6η μεγιΧλο 
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μέρος όποιocς θεωρ(ocς σuνετέλεσε στην εγκocθ(8ρυση μιocς νέιχς χυ
βέρνYJ<ΠJς πρέπει, ocνocyκιxσ't'ικιX, νoc ocντιφιΧσκει προς όποιιχ θεωρ(ιχ 
σuνέτεινε στη 8ιιXλυ<ΠJ της πιχλιχιιχς), 8εν μπορε( πocριΧ οι ιxντφρ�
σε�ς νιχ εΕ νocι πιχρoc πc."λλJ;ς. 

Στο μέρος, όπου πριχγμocτεύομιχι τoc σχετικιχ με μιoc χρισ't'ιιx
νικ� πoλιτικ� κοινότητιχ, εμφιλοχωρούν ορισμένες νέες θεωρ(ες, κιχι 
lχυτές σε ένιχ κριχτος, όπου οι ocντΕθετες θεωρ(ες ε(νocι 1)81) πλ�pως 
εμπε8ωμένες, θιχ �τocν (σως σφιχλμιχ \/ιχ τις 8ιιχ8(8ει χωρ(ς ιχ8ειoc 
ένιχς υ'Π-ήκοος εφ6σον κιχτι τέτοιο θεωΡεΙΤΙΧΙ σφετερισμός της θέ<ΠJς 
των 8ι8ιχσκιΧλων.  Στην επoχ� μιχς, όμως, όπου οι ιχνθρωποι ocπocι
τούν 6χι μόνο Τ1)ν εφ1)ν1) ΙΧλλό: κocι την ocλ�θειoc, το νιχ 8ι8ιΧσκω όσες 
θεωρ(ες νομ(ζω ocλ1)θινές, κιχι επιπ!J:ον κocτιχφocνώς ιχποσκοποον 
στην εφ�ν1) κιχι στη νομιμόΤ1)ΤΙΧ, σε όσους ocκό(1) το σκέφτοντιχι το 
πριχγμιχ, εΕνιχι σιχν νιχ προσφέρω νειχρό κριχσΕ, γιιχ νιχ μπει σε κιχι
νούργιο βocρέ).ι, κocι νιχ 8ΙΙΧΤ1)ρ1)θούν μιχζΙ Κocι υποθέτω ότι, 6τιχν 
1) κιχινοτομΕιχ 8εν υπ08ιχυλ(ζει ούτε τocριχχές ούτε ocτocξΕoc σε ένιχ κριχ
τος, τότε οι ιχνθρωποι 8εν εΕνocι, γενικιχ, 8ιocτεθεψοένοι νιχ σέβοντιχι 
την ocPΧΙXιόΤ1)ΤΣC σε βocθμό ώστε νιχ προτιμούν τιχ πocλιχιιΧ σφιΧλμιχτoc 
ocπό τη νέιχ κocι ocπ08ε8ειγμέν1) ιxλ�θειιx. 

Γιιχ τΕποτε 8εν εΕμocι λιγ6τερο βέβocιος ocπό όσο γιoc την εκφρoc
στικ� μου τέχν1)' ωστόσο, έχω Τ1)ν πεπo(θ1)<ΠJ ότι, ιχν ocφocφέσει κιχ
νε(ς τoc σφιΧλμιχτoc του -Νπογρocφε(ου, 8εν μιλώ 8υσνό1)ΤΙΧ. Το ότι 
ocμέλ1)σιχ (ΚΙΧλώς 1ι κocκώς) νoc 8ιocνθΕσω τον λόγο μου πιχρocθέτοντιχς 
ιχποσπιχσμιχτoc ocρχocΕων ΠΟΙ1)τών, Ρ1)τόρων κιχι φιλοσ6φων, ocντ(θε
τιχ προς τη συν�θειιx των τελευτocΙων χρόνων, Π1JγιXζει ocπό μΙoc 8Κ
τE(1)� μου βocσισμέν1) σε πολλούς λόγους. Πρώτον ότι 1) ιχλ1)θειoc 
Τ1)ς θεωρΕocς εξocρτιχτocι 1) ocπ6 τον Λόγο � ocπό Τ1)ν Γριxφ�, που κocι 
οι 8υο τους σε πολλούς συγγρocφεΕς προσ8Ι80υν ocξιoπισ't'Ιoc, ocλλιχ 
Τ1)ν 8ικ� τους 8εν την ocντλούν ιχπό κocνένocν σuyγριxφέoc. Δεύτερο, 
τιχ υπό σuζήτη<ΠJ θέμιχτoc 8εν ocφορούν γ&γον6τιχ ιχλλιχ το 3Ικlχιο, 
όπου 8εν έχουν θέ<ΠJ οι μιχΡ1'υρες. ΕΙνocι ζ�τημσc ειΧν έστω κιχι ένιχς 
ιχπ6 τους πιχλιχιούς σuγγριxφε(ς 3εν έρχετιχι σε ιxντEφιx<ΠJ τόσο με τον 
ειχυτ6 του όσο ΚΣCι με τους ιχλλους. Κocι ocυτ6 κocθισ't'ιX τις μιχρ-ruρΙες 
τους ocνεπocρκεΙς. Τέτιχρτο, ocπ6ψεις ε8ρocιωμένες μόνο σ't'1)ν όποιoc 
ιχξιοπιστΙoc τους προσ3Ε3ει 1) ocρχocι6Τ1)ΤιΧ τους 8εν εκφριχζουν την 

Digitized by 10uk1s, April 2009



ANAΣKOΊΠJΣH ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 335 

προσωΠLΚ� κρΙσ'Υ) όσωv ηζ ΠΙΧΡΙΧθέτοuv, ΙΧλΜ e(VΙXL λέξεLς ποu, όπως 
το χιχσμΟUΡ'Υ)τ6, μετιχ8Ι80VΤΙΧL ιχπ6 σ't'όμιx σε σ't'6μιx. ΠέμΠ't'o, σuχvιx. 
οι rf.νθρωΠΟL κιχρuκεόουv με 8όλιους σκοποός τηv φΙΧόλ'Υ) θεωρ(ιχ τους 
με μυρω8ικιΧ. του πvεόμιχτος rX.λλωv ιχvθρώπωv. Έκτο, 8εν vομΙζω 
6η οι (8LOL ΙXPXΙX(OL, τους οποΙους πιχρΙΧθέτουν, θεωροόσιχv κοσμ'Υ)τικό 
vιχ επιχνιχλιχμβrf.νουν ό,τι εΙχιχν γριίψει &:λλΟL πριν ιχπό ιχυτοός. Έ
β80μο, ε(νιχι κιχκοχωνεμέ"ιχ τιχ επ�χεφ�μιxτιx, ότιχν ελλ'Υ)VLΚrf. XΙXL λιχ
τιvικιχ. ιχποφθέγμιχτιχ επιχvέρχοvτιχι ιχμιΧσ'Υ)ΤΙΧ XΙXL κιχτιχ. το ΣUνήθειO 
τους ιxπιxρrX.λλιxκτιx. Τέλος, μολοvότι σέβομιχι όσους ιχvθρώπους έ
γριχψιχv σ't''Y)V ιχρχιχΙιχ εκεΙv'Υ) εποχή την ΙΧλήθεLΙΧ με 8ιΙΧόγειιχ, ή μιχς 
έσπρωξιχv σε κιχΜτερο 8ρόμο YLΙX vιχ τηv ιχvιχκιχλόΨουμε μ6νοι μιχς, 
τΙποτε 8εν οφείλω στην L8LΙX τηv ΙΧΡΧΙΧL6't"Y)τιχ. ΠριΧγμΙΧΤL, erf.v θέλου
με νιχ υποκλLθοuμε στηv 'Y)J.LX(ΙX, το πιχρό'J e(VΙXL ΠLΟ 'Υ)λικιωμέvο. ΕιΧv 
πrX.λt σεβόμιχστε το γήριχς του σuγγριxφέιx, �εν ε(μιχι βέβιχιος ότι 
yεVLXrX. εκεΙvοι, στους οποΙους ιχπ08Ι8εΤΙΧL τοότη 'Υ) τιμ�, �σιxν πε
ΡLσσ6τερο 'Υ)λικιωμένοι, ότιχv έγριχφιχν, ιχπό 6,η εγώ τώριχ πο\) yprf.
φω. Άλλωστε ιχν μελετ�σoυμε προσεκτικrX. Το θέμιχ θιχ 8LΙΧΠLστώ
σουμε όΤL οι έΠΙΧLVΟL προς τους ιχρχιχ(ους σuγγριxφεΙς �εν εΙνΙΧL ιχπόρ
pOLΙX του σεβιχσμοό προς τουζ vεκροόζ, ΙΧλλrX. του ιxΨrιχγωνLσμοό κιχι 
του ιχμΟLβιχ(ου φθόvου των ζωντιχνών. 

Κιχτιχλήγοvτιχς λέγω ότι 8εν υπιΧρχεL τΙποτε σε ολ6κλ'Υ)Ρ'Υ) ιχυτή 
't"Y)V πριχγμιχτεΙιχ οότε κιχι σε εκεΙν'Υ) που έγριχψιχ πΙΧλιχιότεριχ επΙ 
του ι8Ιου θέμΙΧΤΟζ στιχ λιχΤΙVΙΚrX., όσο τουλrX.χισ't'οv μπορώ vιχ ΙXVTL
λ'Υ)φθώ, που vιχ έρχεΤΙΧL σε ιχvτ(θεσ'Υ) εΙτε με τον λόγο του Θεοό ε(τε 
με τη ΧΡ'Υ)σ't'ό't"Y)τιχ των τρόπων ή ιχκόμιχ που vιχ υποvομεuεL 't"Y) 8'Υ)
μόσιιχ 'Υ)ρεμίΙΧ. rLΙX τον λόγον ιχυτό vομΙζω QΤL το β Lβλ(ο μου μπορε( 
επωφελώς vιχ εκ80θεΙ XΙXL ιχκόμ'Υ) επωφελέστεριχ νιχ �ι8ιxχθεΙ στιχ 
πιχνεπιστημιιχ, ειΧν έχουν 't"Y)V Ι8ιιχ γνώμ'Υ) XΙXL εκε(VΟL, στους οπο(
ους έxSL ιχvιχτεθεΙ 'Υ) κρΙσ'Υ) των βLβλΙωv. ΔLόΤL, έχοντιχς κιχτrX. νου 
ότι τιχ πιχvεπιστημLΙΧ εΙvιχι οι Π'YJγές 't"Y)l; πολLΤLκής XΙXL 'Υ)θLκής 8ι8ιχ
σκιχλΙΙΧζ, ιχπ6 όπου OL κήρυκες κιχι OL ευγενεΙς ιχvτλώvτιχς το ό8ωρ 
ποτΙζουv μ' ιχυτό (ιχπό τον rX.μβωvιχ ή σ1'Lζ συζ'Υ)τησεLζ) τον λιχό, 
πρέπεL, ιχσφΙΧλώς, vιχ προσέχουμε ποΜ ώστε τοό1'Ο το ό8ωρ vιχ 8LΙX
Τ'Υ)ρεΙτιχι ιxμ6λυvτo τόσο ιχπό το 8'Υ)λ'Υ)τηΡLΟ τωv εL8ωλολιχτρώv πο
λιτικώv, όσο XΙXL ιχπό ης Ύ'Υ)τεLές τωv ιχπιχ't"Y)λώ" πνεuμιXτωv. Έτσι 
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OL πεΡLσσ6τεΡΟL ιχνθρωΠΟL, γvωρΙζοντlχς τlχ ΚOΙθήκoντιk τους, θιχ 
S(VIXL λLγ6τερο επφρεπε(ς στο νιχ υΠ"r)ρεΤOόν τη φLλ080ξ(1χ ολ(γων 
8uσlχρεστημ.ένων XIXL τlΧ σχέ8Lιχ τους ενιχντ(ον του κριχτους XOΙL θιχ 
βιχρuγκομοuν λLγ6τe:ρο YLIX 'r'YjV 6ΠΟLΙΧ ΣUVSLacpOPιX τους, που e(VIXL 
IXvlXyκlX(1X YLIX 'r'YjV eLpYιv'Yj XIXL 't''YjV ιχμυνοι των (8Lων. Εξιχλλου o� (8LOL 
OL κuβερνών'rες έχουν τους λLγ6'rεροuς λόγους οιπό όλους νοι 8.lΧτη
ροόν, με 8'YjILbaLIX 8lχπιχν'Yj, στριχτό (LεyIXΛU'rSPO ιχπό όσο SLVIXL ΙΧΠΙΧ
ριχ(τητος YLIX 't"1JV 8Llχφuλlχξ'Yj της 8'YjILbaLOCt; sΛΕUeSP(OCt; ιχπό εLσβολές 
XIXL κlχτlχπlχτησεLς ξένων εχθρών. 

ΈτσL λΟLπόν περιχ'rωσιχ 't"1JIi πρlχγμlΧ'rεΙIχ μου περΙ πολL'rLκής 
XΙXL εκκλ'YjσLlχσ'rLκής κυβερνήσεως, που οφεΙλεL τη σuλλ'Yjψή 'r'YjI; σΤLς 
lχνιχτιχρlχχές της εποχής μιχς, χωρΙς μερολ'YjΨΙIΧ, χωρ(ς SCPIXPILOyή 
σε ΣUyκεxPLμoέIist; κlχτlχστιχσεLς XIXL χωρ(ς ΟΠΟLΙΧ8ήποτε ocλλ'Yj σκο
ΠLμότητlχ πέρlχν του νιχ lχποκlΧλόψω στους ιχνθρώπους την ιχμΟLβlΧ(1Χ 
σχέσ'Yj μετlΧξu προστlχσΙιχς XIXL uπιχκοής· 'r'Yj σχέσ'Yj 8'Yjλo , ο εuλlΧβL
κός σεβocσμός της οπο(ιχς SLIiIXL ιχπιχριχ(τητος, εζΙΧLτ(ocς της L8LOΣU
στιχσ(ocς της ιχ.νθρώΠLν'Yjς φUσ'Yjς XIXL 1:ων θεΙων νόμων, φuσLκών XΙXL 
θετLκών. KOCL ενώ σε εποχές πολLτεLlχκών επιχνιχστocσεων 8εν S(VOCL 
εξocφ8't'LΚ� ΕUνOΤΚOΙ OL IXMSΡLaILO( YLIX 1:'YjV γένν'Yjσ'Yj τέΤΟLων otλ'Yj
θεLών (OCcpOU XlXvs(t; έxSL (LLIXV OCvιXXIX'r'Yj SLxbvlX όσων κιχτotλuοuν το 
πotλlΧLό ΠOλ(ΤΕUμ.oc χωρ(ς 'rlXu't'όxpovoc νιχ 8LIXXP(VSL τ(ποτoc έξω ιχπό 
'rLt; πλOCτες όσω'ι OCvεyε(pOUV ένoc νέο), ιχ8uνlΧ'rώ 1tIXP' όλιχ ιχυτOC νoc 
ΠLστέψω όΤL το βLβλ(ο μου θιχ κlχτoc8LΚΙΧστεΙ, έστω XΙXL lχυτές 'rLt; 
μ.έρες, ocπό το 8'YjIL6aLO XpLτYι 1:ων θεωΡLών, ή ιχπό ΟΠΟLον8ήποτε 
επLθuμ.st τη 8LOCτYιp'Yjσ'Yj 't"1JI; 8'YjIL6aLIXt; εφήν'Yjς. KΙXL μ.s την ελπ(81χ 
«υτη επLστρέφω, μετOC ιχπ6 τοότη τη BLIXXOπYι, στην εργιχσ(ιχ μο\) 
την lχφLερωμ.έν'Yj στη μελέτη των φuσLκών σωμOCτων, της οπο(ιχς 
'Yj ΚΙΧLνοτομ(οι, εOCν ο Θε6ς μου llXp(aeL υγε(ιχ ώστε νoc την ολοκλ'Yj
ρώσω, θοι εuΧIΧΡLστήσεL, ελπ(ζω, τόσο, 6σο 'Yj ΚIΧLνοτομ(ιχ των ocνΤL
λήψεών μου YLΙX το TeXV'YjT6 σώμιχ σuνήθως 8uσιχρεστεΙ llPOCrILΙX'rL, 
6τιχν 'Yj ocλήθεLΙΧ Βεν ocνΤLτωετΙΧL στιχ ΣUμφέΡOντlX τω� ιχvθρώπων 
οότε οτην εuχlχρΙστησή ,<ους, e(VΙXL εuπρόσ8εκτη lχπ6 όλους. 
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ΤΟ ΒΙΒ.ΛΙΟ αΛΕΒΙΑΘΑΝ. ΤΟΜΟΣ Β' ΤΟΊ" 

THOMAS HOBBES ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑΝ 

ΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑκοποrΛοr-ΑΙΜΙ.ΛΙΟΤ ΜΕ 

TASOllOrAor TrlloeHKE ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜ 

ΒΡΙΟ ΤΟΊ" 1989 ΣΤΟ τrΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΤ 

ΑΓΗΣΙΛΑΟΊ" ΖοrΜΑΔΑΚΗ (ΙΚΑΡΙΑΣ 9, 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. 57 22 038) ΣΕ ΧΑΡΤΙ 

CHAMOIS ΜΑΤ 80 ΓΡΑΜΜ. ΑΘΗΝΑΤ 

ΚΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

«ΓΝΩΣΗ», ΙΠΠΟΚΡΑτοrΣ 31 106 80 Α 

θΗΝΑ, ΤΗΛ. 36 29 '1 - 77 86 "1. Η ΒΙ 

Β.ΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ τοrΣ θΟΔ. Η 

.ΛIOllOrAO - ΠΑΝΤΕΛΗ ΡΟΔοποrΛΟ, 

ΤΟ ΕΞΩφrΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝ Ο ΤΑΞΙΔ Η 
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