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Α´
ΕΠΙΚΑΙΡΑ
KYΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Ὁ Ἀντίχριστος κατά τήν Β´ πρός Θεσσαλονικεῖς
ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου
1. Πρέπει ἀδελφοί μου χριστιανοί νά μελετοῦμε τήν Ἁγία Γραφή, γιατί σ᾽ αὐτήν
μιλάει ὁ Θεός καί ἀποκαλύπτει τό θέλημά Του. Ἀλλά πρέπει νά τήν ἑρμηνεύουμε
σωστά, γιατί ἄν τήν ἑρμηνεύσουμε λανθασμένα, πέφτουμε σέ αἵρεση καί ἡ αἵρεση

εἶναι χαμός! Ἔτσι, ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔγραψε στήν Ἐκκλησία τῶν Θεσσαλονικέων μία ἐπιστολή, στήν ὁποία, μαζί μέ ἄλλα θέματα, τούς μιλοῦσε γιά τήν
Δεύτερη Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Καί τούς ἔλεγε ὅτι ἡ ἡμέρα αὐτή τοῦ Κυρίου
θά ἔλθει ξαφνικά, «ὅπως ὁ κλέφτης τή νύχτα»! Γι᾽ αὐτό τούς ἔλεγε «νά εἶναι
γρήγοροι καί νηφάλιοι» (Α´ Θεσ. 5,1.6). Αὐτόν ὅμως τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου
μερικοί χριστιανοί τόν παρεξήγησαν καί σταμάτησαν τίς δουλειές τους. Γιατί
σκέπτονταν ὅτι δέν ἀξίζει νά δουλεύουμε, ἀφοῦ καί αὐτή τήν στιγμή μπορεῖ νά
γίνει ἡ Δεύτερη Παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί νά τελειώσει ἔτσι ἡ ζωή μας. Τά
ἔμαθε αὐτά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος βρισκόμενος στήν Κόρινθο καί ἡ ἀνάγκη τό
ἐπέβαλε νά γράψει καί δεύτερο γράμμα στήν Ἐκκλησία τῶν Θεσσαλονικέων, γιά
νά τούς ἐξηγήσει καλύτερα τό θέμα.
2. Στή δεύτερη αὐτή ἐπιστολή του πρός Θεσσαλονικεῖς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
τούς λέει ὅτι δέν πρόκειται νά ἔρθει ἡ Δεύτερη Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ἄν δέν γίνουν πρῶτα δύο γεγονότα. Τό ἕνα εἶναι ἡ «ἀποστασία» καί τό ἄλλο εἶναι ὁ ἐρχομός
τοῦ ἀντιχρίστου (2,3). «Ἀποστασία» σημαίνει τό νά ἀποστατοῦν, τό νά φεύγουν
δηλαδή οἱ ἄνθρωποι ἀπό τό Θεό καί νά ζητοῦν τήν εὐτυχία τους ἀλλοῦ, σέ ἁμαρτωλές ἡδονές καί σέ παράνομα ἔργα. Πραγματικά, ὅπως τό εἶπε καί ὁ Ἴδιος ὁ
Κύριός μας, πρίν ἀπό τήν Δεύτερη Παρουσία Του θά πληθυνθεῖ ἡ ἁμαρτία καί οἱ
ἄνθρωποι θά εἶναι ἀσεβεῖς καί ἀνήθικοι, ὅπως ἦταν οἱ ἄνθρωποι πρίν ἀπό τόν κατακλυσμό τοῦ Νῶε (βλ. Ματθ. 24,37-39). Λίγοι θά μείνουν στερεοί καί σταθεροί
στό βράχο τοῦ Γολγοθᾶ, ἐκεῖ ὅπου μᾶς θέλει ὁ Χριστός νά στεκόμαστε. Ἀλλά
καί γι᾽ αὐτούς τούς λίγους θά ἔλθει ὁ ἀντίχριστος γιά νά παραπλανήσει καί
αὐτούς.
3. Τί εἶναι ὁ ἀντίχριστος, χριστιανοί μου; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν Δεύτερη
πρός Θεσσαλονικεῖς Ἐπιστολή του μᾶς δίνει μερικά χαρακτηριστικά, γιά τά
ὁποῖα θέλω νά σᾶς μιλήσω σήμερα: (α) Κατά πρῶτον μᾶς λέει ὅτι ὁ ἀντίχριστος
θά εἶναι «ἄνθρωπος» (2,3). Ἄνθρωπος κανονικός, γεννημένος ἀπό μάνα καί πατέρα. Δέν θά εἶναι ὁ ἀντίχριστος διάβολος πού θά σαρκωθεῖ, γιατί αὐτό τό θαῦμα
τῆς σαρκώσεως μόνο ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ μποροῦσε νά τό κάνει. Τέτοια δύναμη δέν
τήν ἔχει ὁ διάβολος. Ὁ ἀντίχριστος θά εἶναι ἄνθρωπος. Σ᾽ αὐτόν ὅμως τόν
ἄνθρωπο θά μπεῖ μέσα του ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος καί θά τόν κυριεύει καί θά τόν
παρακινεῖ νά κάνει πολλές ἁμαρτίες, γιά νά παρακινεῖ ἔπειτα καί αὐτός ὁ ἀντίχριστος τόν κόσμο σέ ἁμαρτίες. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν ἐπιστολή
του ἐδῶ πού μελετᾶμε τόν λέει «ἄνθρωπο τῆς ἁμαρτίας» (2,3). Καί ἐπειδή ὁ
ἀντίχριστος, μέ τό νά παρακινεῖ τούς ἀνθρώπους στήν ἁμαρτία θά φέρει καταστροφή στόν κόσμο, ὁ Ἀπόστολος τόν λέει παρακάτω καί «υἱό τῆς ἀπωλείας»
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(2,3). (β) Ὁ ἀντίχριστος θά μοιάζει πολύ μέ τό διάβολο. Ὁ διάβολος, χριστιανοί
μου, ὅπως ξέρετε, πρῶτα ἦταν ἄγγελος, ἀλλά ὑπερηφανεύθηκε, εἶπε ὅτι θά στήσει
τό θρόνο του παραπάνω ἀπό τό Θεό (βλ. Ἠσ.14,13), καί ἔτσι ἔπεσε ἀπό τήν
ὑψηλή του θέση καί ἔγινε διάβολος. Ἡ ὑπερηφάνεια λοιπόν χαρακτηρίζει τόν διάβολο. Καί ἡ ὑπερηφάνεια θά εἶναι τό κύριο χαρακτηριστικό τοῦ ἀντιχρίστου.
Γιατί λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐδῶ στήν Β´ πρός Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολή του,
ὅτι ὁ ἀντίχριστος «θά ἐναντιωθεῖ καί θά σηκώσει τό κεφάλι του ἐναντίον κάθε
ἄλλου πού ὀνομάζεται Θεός, ὥστε ὁ ἴδιος νά ἐνθρονισθεῖ στό ναό τοῦ Θεοῦ ὡς
Θεός, προσπαθώντας νά ἀποδείξει γιά τόν ἑαυτό του ὅτι εἶναι Θεός» (2,4). (γ)
Ὁ ἀντίχριστος, λέγεται ἀντίχριστος ἐπειδή θά θέλει νά μιμηθεῖ τόν Χριστό, γιά
νά παραπλανάει ἔτσι εὐκολώτερα τούς ἀνθρώπους τοῦ Χριστοῦ. Καί ὅπως ὁ Χριστός ἔκανε θαύματα, ἔτσι καί ὁ ἀντίχριστος θά κάνει καί αὐτός θαύματα, ψευδοθαύματα, «σημεῖα καί τέρατα ψεύδους», ὅπως τά λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
στήν ἐπιστολή πού μελετᾶμε (2,9). Καί ὅπως ὁ Χριστός ἔχει τό «μυστήριό»
Του, τό ὁποῖο γευόμαστε μέ τή Θεία Κοινωνία καί ὑποσχόμαστε ὅτι δέν θά τό
προδώσουμε στούς ἐχθρούς τῆς πίστης – «οὐ μή γάρ τοῖς ἐχθροῖς σου τό μυστήριον εἶπω», λέμε –, ἔτσι καί ὁ ἀντίχριστος ἔχει τό δικό του μυστήριο. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν Β´ πρός Θεσσαλονικεῖς Ἐπιστολή του ὁμιλεῖ γιά «μυστήριον
τῆς ἀνομίας», γιά τό ὁποῖο μάλιστα λέγει ὅτι «ἤδη ἐνεργεῖται» (2,7). Ἡ διαφορά
εἶναι ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας ἀποκαλύφθηκε στήν ἀρχή τοῦ δικοῦ Του μυστηρίου, ἐνῶ ὁ ἀντίχριστος θά ἀποκαλυφθεῖ στό τέλος τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας
του. Καί ὅταν ἔλθει ὁ ἀντίχριστος, ἀδελφοί μου, τότε θά ἔλθει ὁ Χριστός μέ τήν
Δεύτερή Του Παρουσία, γιά νά τόν συντρίψει καί γιά νά παραλάβει τά τέκνα Του
στή Βασιλεία Του τήν ἐπουράνιο. Ὥστε λοιπόν ἔχει χαροποιό χαρακτήρα ἡ Δεύτερη τοῦ Χριστοῦ Παρουσία, ὅπως χαροποιός πάλι εἶναι καί ἡ πρώτη Του Παρουσία. Γι᾽ αὐτό καί λέμε στό τροπάριο πρίν ἀπό τήν Θεία Κοινωνία «...ἵνα τάς
δύο σκιρτῶν μεγαλύνω ᾽Αγαθέ Παρουσίας Σου»! Μέ τόν ἐρχομό Του λοιπόν ὁ
Χριστός θά συντρίψει τόν ἀντίχριστο, αὐτόν, πού μέ τά ψευδοθαύματά του παρίστανε τόν Θεό καί παραπλανοῦσε πολλούς. Καί πῶς θά τόν συντρίψει; Μέ ἕνα
«φύσημα τοῦ στόματός Του», μᾶς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Β´ Θεσ. 2,8)!
Ἕνα τίποτα λοιπόν ἦταν ἡ δύναμή του.
4. Ποιός εἶναι ὁ ἀντίχριστος, ἀγαπητοί μου χριστιανοί; Δέν ξέρω νά σᾶς πῶ.
Ξέρω μόνο νά πῶ ὅτι κάθε ἐποχή ἔχει τόν δικό της ἀντίχριστο, πρόδρομο τοῦ
μεγάλου ἀντιχρίστου. Γι᾽ αὐτό καί λέγει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης γιά τήν ἐποχή
του ἀκόμη ὅτι «ἀντίχριστοι πολλοί γεγόνασι» (Α´ Ἰωαν. 2,18). Τό ἐρώτημα,
ποιός εἶναι ὁ ἀντίχριστος, τό ἔκαναν στόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό. Καί ἐκεῖνος,
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φωτισμένος ἅγιος ὅπως ἦταν, ἀπάντησε: «Ἀντίχριστος εἶναι ὁ πάπας»! Δεχόμαστε καί παραδεχόμαστε τήν ἑρμηνεία αὐτή γιατί τήν εἶπε ἅγιος καί γιατί βλέπουμε κοινά γνωρίσματα τοῦ πάπα καί τοῦ ἀντιχρίστου, ὅπως μᾶς τόν παρέστησε
σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος: Ὁ ἀντίχριστος μάθαμε σήμερα ὅτι θά εἶναι λίαν
ὑπερήφανος, θά «ὑπεραίρεται» καί θά παριστάνει τόν ἑαυτό του γιά Θεό. Τέτοιος
εἶναι καί ὁ πάπας: «Ὑπεραίρεται» καί αὐτός καί ἀνακήρυξε τόν ἑαυτό του γιά
Θεό, γιά ἀλάθητο. Οἱ ὑπήκοοί του ἔχουν ὡς δόγμα πίστης τους τό ἀλάθητο τοῦ
πάπα! Ὁ ἀντίχριστος πάλι, μᾶς εἶπε σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος, θά κάνει ἀπόπειρα νά μπεῖ στόν Ἱερό Ναό καί νά λάβει σ᾽ αὐτόν λατρευτική τιμή. Γι᾽ αὐτό
καί ὁ πάπας θέλει νά ἑνωθεῖ μαζί μας, γιά νά ἔρχεται στούς Ναούς μας καί νά
τόν προσκυνᾶμε ὡς ἀλάθητο. Ὄχι, δέν θέλουμε τήν ἕνωση μαζί του. Ἐμεῖς εἴμαστε μαθητές τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος ἔλεγε στούς χριστιανούς
ὄχι μόνον νά μήν ἑνωθοῦν μέ τόν πάπα, ἀλλά καί νά τόν καταριῶνται. «Τόν πάπα
νά καταρᾶσθε», ἔλεγε στό κήρυγμά του.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
Β´
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
(Ἀπό τόν Νέο Συναξαριστή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
Ἱερά Μονή Σίμωνος Πέτρας)

– Ὑπομονή ἁγίου καί ἀσθενοῦς Πατριάρχου εἰς φυλακή: Ὁ ἅγιος πατριάρχης Φώτιος σύρθηκε ὡς κακοποιός ἐνώπιον τῆς Συνόδου καί πιεζόμενος ἔντονα
νά ἀπαντήσει στίς ἐναντίον του κατηγορίες εἶπε μετά ἀπό μακρά σιωπή: «Ὁ
Θεός ἐνωτίζεται τήν φωνή αὐτοῦ πού σιγεῖ. Διότι καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός σιωπώντας δέν ἀπέφυγε τήν καταδίκη». Καθώς οἱ κατήγοροί του ἐπέμεναν, ἐκεῖνος ἀποκρίθηκε: «Ἡ δικαίωσή μου δέν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου». Ἄξιος μιμητής τοῦ
Πάθους τοῦ πραότατου καί καρτερικότατου Ἰησοῦ, ὁ ἅγιος, παρά τήν ἀσθένειά
του, ὑπέμενε γιά τρία χρόνια τά δεινά μιᾶς σκληρῆς εἱρκτῆς, τήν στέρηση κάθε
εἴδους συντροφιᾶς, ἀκόμη καί τῶν βιβλίων του, δίχως νά παραπονεθεῖ οὔτε μία
φορά, καί δίχως νά κατηγορήσει ποτέ τόν Ἰγνάτιο – ὁ ὁποῖος ἦταν ἄλλωστε
ἀθῶος γιά ὅλες τίς ὠμότητες αὐτές – μήν ἔχοντας στόν νοῦ του ἄλλο παρά νά
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ἐνθαρρύνει τούς δοκιμαζόμενους φίλους του μέ τίς ἐπιστολές του καί νά προσεύχεται γιά τόν βασιλέα καί τούς διῶκτες του (Φεβρουαρ. ΣΤ´, σελ. 74.75).
– Ἡ κατάργηση καί τῶν ἐλαχίστων τῆς παραδόσεώς μας φέρει καί τήν
πλήρη καταφρόνηση τῶν δογμάτων: Ὁ ἅγιος Φώτιος καταγγέλλοντας τούς
νεωτερισμούς τῆς Ρώμης εἶπε: «Ἡ κατάργηση καί τῶν πλέων ἐλασσόνων παρακαταθηκῶν πού ἐλάβαμε ἀπό τήν παράδοση ὁδηγεῖ στήν πλήρη καταφρόνηση
τῶν δογμάτων» (Φεβρουάρ. ΣΤ´, σελ. 72.73).
– Ἐργασία κατά τοῦ Filioque: Ἐξόριστος ὁ ἅγιος πατριάρχης Φώτιος ἀπό
τόν αὐτοκράτορα Λέοντα ΣΤ´ τόν σοφό καί ἔγκλειστος σέ ἱερά Μονή συνέταξε,
δίχως κανένα βοήθημα, τήν Μυσταγωγία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος [Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως, Περί τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Μυσταγωγίας, Ἅπαντα τά
Ἔργα, τόμος 4, ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη 2001], συστηματική ἀνασκευή τῆς αἱρέσεως τοῦ Filioque, ὅπου καταδεικνύεται ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται
αἰωνίως ἀπό τό Πρόσωπο τοῦ Πατρός, Πηγή τῆς Θεότητος, καί μᾶς ἀποστέλλεται διά τοῦ Υἱοῦ, γιά νά μᾶς καταστήσει μετόχους τῆς θείας φύσεως. Ἀφήνοντας ἐν εἴδει διαθήκης στήν Ἁγία Ἐκκλησία τήν πραγματεία αὐτή ἐν ὄψει
μελλοντικῶν ἀγώνων, μετέστη στήν χορεία τῶν Πατέρων καί Διδασκάλων, στίς
6 Φεβρουαρ. 893 (Φεβρουαρ. ΣΤ´, σελ. 76).
– Λίαν μορφωμένος πατριάρχης: Προικισμένος ἀπο τόν Θεό μέ ἐξαιρετικές
διανοητικές ἱκανότητες, ὁ νεαρός Φώτιος, ὁ μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καί Ὁμολογητής, ἔλαβε τήν πλέον ἐνδελεχῆ μόρφωση σέ ὅλες τίς
ἐπιστῆμες, θύραθεν καί ἱερές. Περνοῦσε ὁλόκληρες νύχτες μελετώντας, μήν ἐπιτρέποντας νά τοῦ ξεφύγει κανένας τομέας ἐπιστήμης τῆς τότε ἐποχῆς, καί ἀποκτώντας εὐρύτατες γνώσεις πού τόν κατέστησαν τόν σοφότερο ἄνδρα τῆς ἐποχῆς
του καί τήν κυρίαρχη μορφή τῆς πνευματικῆς ἀναγέννησης τοῦ Βυζαντίου μετά
τά δεινά τῆς εἰκονομαχίας. Ἐν συνεχείᾳ ἔγινε περίφημος δοδάσκαλος τῆς ἀριστοτελικῆς φιλοσοφίας καί τῆς θεολογίας στήν αὐτοκρατορική Ἀκαδημία πού
εἶχε ἱδρυθεῖ στό ἀνάκτορο τῶν Μαγγάνων (Δέν ἀποτελοῦσε ἀκόμη τότε πραγματικό πανεπιστήμιο· τό πανεπιστήμιο [Πανδιδακτήριον] ἱδρύθηκε τό 855 ἀπό
τόν πατριάρχη Ἰγνάτιο). Ἀπεσταλμένος σέ διπλωματική ἀποστολή στήν Βαγδάτη (845), συνέταξε ἀπό μνήμης πρός χρήση τοῦ ἀδελφοῦ του τήν Μυριόβιβλον
(βιβλιοθήκη): κριτική ἐπιτομή 280 ἔργων πάσης φύσεως, ἀπόδειξη τοῦ εὔρους
τῶν γνώσεών του. Βλ. Φωτίου, Ἅπαντα τά Ἔργα, τόμοι 5-9, Μυριόβιβλος ἤ
βιβλιοθήκη, ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη 2001. Καθώς ἡ ἀποστολή αὐτή ἐστέφθη μέ
ἐπιτυχία, ἔλαβε ἐπιστρέφοντας τό ἀξίωμα τοῦ πρωτασηκρήτη (ἔμπιστου γραμ5

ματέα καί συμβούλου τοῦ αὐτοκράτορα), δίχως παρά ταῦτα νά ἐγκαταλείψει τά
διδακτικά του καθήκοντα καί τίς ἀγαπημένες του μελέτες(Φεβρουάρ. ΣΤ´, σελ.
69. 71).
– Σχετικά μέ τήν ἐκλογή τοῦ ἁγίου Φωτίου εἰς ἐπίσκοπο καί πατριάρχη:
Προτιμώντας τόν θάνατο, παρά τό γεμάτο κινδύνους τοῦτο λειτούργημα σέ μιά
τόσο ταραγμένη περίοδο, ὁ Φώτιος ἀντιστάθηκε ὅσο μποροῦσε στίς παρακλήσεις
καί τίς ἀπειλές καί τελικά κλαίγοντας ἐνέδωσε καί δέχτηκε νά ἐγκαταλείψει τήν
γαλήνη τοῦ σπουδαστηρίου του καί τίς φιλοσοφικές συζητήσεις μέ τούς πνευματικούς του φίλους γιά νά χειροτονηθεῖ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως στίς 25
Δεκεμβρίου 858, ἀφοῦ ἀνῆλθε μέσα σέ ἕξι ἡμέρες ὅλους τούς βαθμούς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας. Σέ μιά ἐπιστολή του στόν καίσαρα Βάρδα, ἔγραφε ὅτι ἀνῆλθε
στόν πατριαρχικό θρόνο «ἀγόμενος καί ἑλκόμενος, καί μᾶλλον ἄν προτιμήσας
τοῦ βίου τήν τελευτήν». Οἱ ἀκραῖοι ὀπαδοί τοῦ Ἰγνατίου ἄρχισαν τότε νά ἀντιτίθενται στόν νέο πατριάρχη μέ κάθε εἴδους ραδιουργίες, προφασιζόμενοι τήν ἀντικανονικότητα τῆς αἰφνίδιας ἀνόδου ἑνός λαϊκοῦ στόν ἀνώτατο βαθμό τῆς
ἱεραρχίας. Ὅσο γιά τόν Φώτιο, ἐκεῖνος προσπαθοῦσε νά ἀποφύγει τήν ὁποιαδήποτε σύγκρουση καί ἔκανε ὅ,τι ἦταν στό χέρι του γιά νά ἀποκαταστήσει τήν
ἑνότητα καί εἰρήνη στήν Ἐκκλησία, στερεώνοντάς την ἐν τῇ ἀγάπῃ, τόν σύνδεσμο τῆς τελειότητος (Φεβρουάρ. ΣΤ´, σελ. 71).
– Σημεῖον ἐγκύου γυναικός γιά τό παιδί της πού ἐπρόκειτο νά γεννηθεῖ:
Ὅταν ἡ μητέρα τοῦ ἁγίου Σάββα τοῦ Σικελοῦ (ἑορτάζει στίς 6 Φεβρουαρίου)
ἦταν ἔγκυος σ᾽ αὐτόν τῆς ἐμφανίστηκε ἕνα λαμπρό ἄστρο πού μπῆκε στήν κοιλιά
της, φανερώνοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο τήν θεία εὐαρέστηση γιά τό παιδί πού θά
ἔφερνε στόν κόσμο. (Φεβρουαρ. ΣΤ´, σελ. 77).
– Ὁ Ἐπίσκοπος νά μήν μετέχει σέ κοσμικά συμπόσια, πού καταλήγουν σέ
κραιπάλες, ἀλλά μᾶλλον νά τά διαλύει: Μία ἡμέρα ὁ ἅγιος ἐπίσκοπος Βαάστ
ἔλαβε πρόσκληση ἀπό ἕναν ἄρχοντα τῆς περιοχῆς γιά ἕνα ἀπό τά συμπόσια τά
ὁποῖα κατέληγαν σέ ἐπαίσχυντες κραιπάλες, καί στό ὁποῖο θά παρευρισκόταν ὁ βασιλιάς Κλοταῖρος. Μπαίνοντας στήν αἴθουσα, ὁ Βαάστ ἔκανε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, κατά τήν συνήθειά του, καί ἀμέσως οἱ κανάτες πού ἦσαν γεμάτες μεθυστικό
κρασί ἔσπασαν. Οἱ συμποσιαστές τότε τρομοκρατημένοι δέχθηκαν μέ σεβασμό τίς
ἐπιπλήξεις τοῦ ἁγίου καί μετά τό θαῦμα αὐτό πλῆθος κόσμου ἀσπάσθηκε τήν χριστιανική πίστη σέ ὅλη τή Γαλατία (Φεβρουαρ. ΣΤ´, σελ. 82).
– Φρικτό μαρτύριο: Στόν ἅγιο μάρτυρα, τόν εὐσεβῆ ἰατρό τῆς Ἐμμέσης ᾽Ιουλιανό, ἐπειδή δέν ἀρνεῖτο τήν πίστη του καί τήν ἀγάπη του στόν Χριστό, τοῦ
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ἔμπηξαν δώδεκα καρφιά σιδερένια στό κεφάλι, στά πόδια καί στά χέρια καί τόν
ἄφησαν νά πεθάνει. Αὐτός ἀνέπεμψε μία θερμή προσευχή στόν Χριστό καί παρέδωσε σ᾽ Αὐτόν τήν ψυχή του (Φεβρουάρ. ΣΤ´, σελ. 60).
– Φρικτό μαρτύριο: Ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ Κρής διαβάζοντας μία ἡμέρα τόν
βίο ἑνός μάρτυρα εἶπε: «Ἄχ, Χριστέ μου, ἀξίωσέ με νά χύσω καί ἐγώ τό αἷμα
μου γιά Σένα». Ἔγινε μεγαλομάρτυρας. Παραδόθηκε στά βασανιστήρια, ὑπέμεινε
ἀγόγγυστα τούς πόνους, ἀναπέμποντας εὐχαριστίες στόν Θεό καί εὐχαριστώντας
ὁλόψυχα τούς δημίους του. Ἀφοῦ οἱ Τοῦρκοι τοῦ ἔκοψαν τά χέρια, τά αὐτιά, τήν
μύτη, τά γεννητικά ὄργανα, τήν γλώσσα καί τά πόδια, τοῦ ἔβγαλαν τά μάτια
καί τέλος τόν ἀποκεφάλισαν (Φεβρουαρ. Ζ´, σελ. 94).
– Δέν ἔχουν θέση οἱ δαίμονες στόν χριστιανό μέ καθαρή καρδιά: Μία
ἡμέρα, τήν ὥρα πού ὁ ἅγιος Παρθένιος ἐπίσκοπος Λαμψάκου ἐξέβαλε μέ ἐξουσία
τόν δαίμονα ἀπό ἕναν φτωχό ἄνθρωπο, τό πονηρό πνεῦμα τόν ἱκέτευσε λέγοντας:
«Δῶσε μου ἕναν τόπο νά μείνω περιμένοντας τήν τρομερή Κρίση, ἤ ἄσε με τουλάχιστον νά μπῶ στούς χοίρους» (βλ. Ματθ. 8,31). – «Ὄχι», ἀπάντησε ὁ ἅγιος,
«ἀλλά σοῦ προσφέρω ἕναν ἄλλο ἄνθρωπο, ἄν βγεῖς ἀπό τόν δύστυχο αὐτό». –
«Ποιόν ἄνθρωπο;» – «Ἐμένα! Ἐλθέ καί κατοίκησον ἐν ἐμοί!» Στά λόγια αὐτά
τό πονηρό πνεῦμα τράπηκε σέ φυγή, σάν νά εἶχε πάρει φωτιά, κράζοντας: «Πῶς
θά μποροῦσα νά μπῶ στόν οἶκο τοῦ Θεοῦ; Ἄ, μεγάλη ἡ δύναμη τῶν χριστιανῶν!»
(Φεβρουάρ. Ζ´, σελ. 86).
– Καταστροφή τῶν εἰδώλων: Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης συγκατένευσε
καί πῆρε τά εἴδωλα στό σπίτι του τήν νύκτα, γιά νά τούς ἀποδώσει τάχα λατρευτικές τιμές πρίν τήν δημόσια θυσία, ὅπως τό ἤθελαν οἱ εἰδωλολάτρες. Πῆρε λοιπόν
τά χρυσᾶ εἴδωλα πού εἶχε φέρει μαζί του ὁ Λικίνιος, καί πέρασε τήν νύκτα κομματιάζοντάς τα καί πρωί-πρωί μοίρασε τόν χρυσό στούς φτωχούς. Ὅταν ἔφθασε ἡ
ὥρα τῆς θυσίας, ἦλθε ἕνας ἑκαντόταρχος καταταραγμένος, ἀναφέροντας στόν αὐτοκράτορα ὅτι εἶχε δεῖ ἕναν φτωχό νά κουβαλάει τό χρυσό κεφάλι ἑνός ἀγάλματος
τῆς Ἀρτέμιδος. Μόλις συνῆλθε ὁ ἐμβρόντητος ἡγεμόνας, διέταξε ἔξαλλος νά δέσουν
τόν ἅγιο στό τιμωρητικό ξύλο καί μέ βούνευρα νά τοῦ δώσουν ἑφτακόσιες μαστιγιές
στήν ράχη, πεντακόσιες στήν κοιλιά καί μέ τό μαστίγιο πού εἶχε στίς ἄκρες του
σφαιρίδια μολυβένια νά τόν κτυπήσουν στόν αὐχένα. Κατόπιν ἔγδαραν τόν ἅγιο καί
ἀφοῦ πέρασαν δαυλούς πάνω στίς πληγές του, τόν ἔξυσαν μέ θραύσματα ἀγγείων.
Τήν ὥρα τοῦ μαρτυρίου τό μόνο πού ἔκανε ὁ ἅγιος μάρτυς ἦταν νά ἐπαναλαμβάνει:
«Δόξα Σοι, ὁ Θεός μου!» (Φεβρουαρ. Η´, σελ. 96).
– Μοναχός μέ ἀγάπη στήν θεολογία: Ὁ ἱερομάτρυς Πέτρος ὁ Δαμασκηνός
ἦταν μοναχός ἡσυχαστής, δοκιμασμένος γιά χρόνια πολλά στόν ἐσωτερικό πόλεμο
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κατά τῶν παθῶν καί τήν ἀναζήτηση τῆς Σωτηρίας πού προσφέρει ὁ Θεός σέ
ὅσους στρέφονται πρός Αὐτόν ἐν μετανοίᾳ, ταπεινοφροσύνῃ, ἀσκήσει καί προσευχῇ. Σάν μέλισσα πού τρυγᾶ ἀπό ἀνθό σέ ἀνθό τό νέκταρ γιά νά φτιάξει γλυκύτατο μέλι, ὁ ἅγιος Πέτρος κατέγραψε τούς καρπούς ἀπό τήν μελέτη τῆς Ἁγίας
Γραφῆς καί τῶν μεγάλων διδασκάλων τῆς ἐπιστήμης τῆς ψυχῆς. Κοπιάζοντας
μέ ἱδρώτα καί δάκρυα νά κατανοήσει τό βάθος τους καί νά τό κάνει δικό του, τό
κατέγραψε μέ τήν σοφία καί τήν διάκριση ἀνθρώπου πού διδάσκει ἀπό τήν πείρα
του. Τό ἔργο του, γράφει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, εἶναι «τῆς θείας γνώσεως καί σοφίας τό ταμεῖον, καί τήν τῆς ἱερᾶς Νήψεως ἀνακεφαλαίωσιν...οἱονεί
κύκλον κύκλῳ καί Φιλοκαλία Φιλοκαλίᾳ μείζονι μέγαν καί τῇ συνεπτυγμένῃ τήν
πλατυτέραν».
Μετά ἀπό λεπτομερῆ ἔκθεση τῆς κατάστασης τῆς πεπτωκυίας καί ὑποταγμένης στά πάθη ἀνθρωπίνης φύσεώς μας, περιγράφει τόν τρόπο τῆς ἐπιστροφῆς
πρός τόν Θεό διά τῆς τήρησης τῶν ἐντολῶν Του καί τῆς ἄσκησης τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν. Στό τέλος τῆς ὁδοῦ αὐτῆς τῆς θυσίας καί τῆς αὐταπαρνήσεως
στήν ὁποία πρέπει κανείς νά πορευτεῖ μέ τήν καθοδήγηση τῶν Πατέρων καί τῶν
ἔμπειρων Γερόντων, μπορεῖ νά φθάσει στήν μακαρία ἀπάθεια καί στήν ἀνάπαυση
τῆς ψυχῆς. Ὁ καθαρισμένος νοῦς θά μπορέσει τότε νά ὑψωθεῖ μέ χαρά, ἀπό θεωρία σέ θεωρία, ἀπό γνώση σέ γνώση, μέχρι νά συναντήσει τόν ἴδιο τόν Θεό σέ
μιά ἕνωση ἀγάπης: «Κάθε γνώση, κάθε ἀρετή, κάθε δύναμη, ὅπως καί πάντα
τά ἄλλα», γράφει, «εἶναι μιά θεία χάρις. Διότι, ἔδωσε ὁ Θεός σέ ὅλους τήν ἰσχύ
νά γίνουν τέκνα Θεοῦ κατά χάριν, τηρώντας τίς θεῖες ἐντολές. Διότι ἄνευ τῆς
χάριτός Του, δέν ἔχουμε τήν δύναμη νά τηροῦμε τῖς ἐντολές» (Φεβρουάρ. Θ´,
σελ. 108).
– Γέροντας 105 ἐτῶν σέ μαρτύριο: Ὁ ἅγιος Χαράλαμπος καταγγέλθηκε
ὡς ἐπικίνδυνος ταραχοποιός καί ὁδηγήθηκε στό δικαστήριο τοῦ Λουκιανοῦ, ὅπου
στίς ἀπειλές τοῦ διοικητῆ ἀπάντησε μέ τά λόγια: «Δέν μπορεῖς νά ξέρεις τί εἶναι
ἐπωφελές καί σωτήριο γιά μένα. Τίποτε δέν μοῦ εἶναι πιό εὐχάριστο ἀπό τά βασανιστήρια γιά τόν Χριστό. Ἐμπρός, βασάνισε τό γρηγορότερο τό γηραλέο σῶμα
μου μέ ὅ,τι πιό ἀνυπόφορο κρίνεις ἐσύ μέσο, γιά νά μάθεις πιά εἶναι ἡ ἀπροσμάχητη δύναμη τοῦ Χριστοῦ μου». Οἱ δήμιοι τότε τοῦ ἔβγαλαν τήν ἱερατική στολή
καί μέ σιδερένια νύχια τοῦ ξέσχισαν τίς σάρκες, δίχως νά μπορέσουν νά τοῦ ἀποσπάσουν τήν παραμικρή κραυγή πόνου. Ἀντίθετα, τούς ἔλεγε: «Σᾶς εὐχαριστῶ,
ἀδελφοί μου, γιατί γδέρνοντας τό γερασμένο τοῦτο σῶμα, ἀνανεώνετε τήν ψυχή
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μου καί τήν προετοιμάζεται γιά τήν αἰώνια μακαριότητα!» (Φεβρουάρ. Ι´, σελ.
111).
– Μάρτυρας προσευχόμενος πρό τοῦ μαρτυρίου του γιά τήν σωτηρία ὅλων
καί γιά τήν σωτηρία τῶν δημίων του. Ὁ ἅγιος μάρτυς Παῦλος τήν στιγμή
πού ὁ δήμιος ἑτοιμαζόταν νά ὑψώσει τό ξίφος του, τοῦ ζήτησε νά καθυστερήσει
γιά λίγο. Ὅταν ἐκεῖνος δέχθηκε, παρακάλεσε τόν Θεό μέ δυνατή καί καθαρή
φωνή, νά λυτρώσει τούς χριστιανούς ἀπό τόν διωγμό, νά ὁδηγήσει τούς Ἑβραίους
καί τούς Σαμαρεῖτες στήν ἀληθινή πίστη καί νά φωτίσει μέ τό φῶς τῆς ἀληθινῆς
γνώσεως τούς εἰδωλολάτρες πού ἦσαν βυθισμένοι στό σκότος. Ἔπειτα προσευχήθηκε γιά τόν δικαστή πού τόν εἶχε καταδικάσει, γιά τούς ἡγεμόνες καί ἀκόμη
καί γιά τόν δήμιο πού θά τοῦ ἔκοβε τό κεφάλι. Ἀφοῦ τακτοποίησε τά ἐνδύματά
του, γύμνωσε τόν αὐχένα του καί τόν πρόσφερε στό ξίφος κερδίζοντας ἐνδόξως
τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου, ἐνῶ οἱ παρευρισκόμενοι εἶχαν συγκινηθεῖ μέχρι δακρύων (Φεβρουάρ. Ι´, σελ. 115).
– Πέταμα τῶν εἰδωλολατρικῶν ἀγαλμάτων: Ἑπτά γυναῖκες, πού συνέλεγαν τό αἷμα τοῦ ἁγίου Βλασίου, συνελήφθησαν ἀμέσως καί ὁδηγήθηκαν στόν διοικητή πού τίς ἀπείλησε μέ τρομερά βασανιστήρια, ἄν ἀρνοῦνταν νά θυσιάσουν
στά εἴδωλα. Ὑποκρινόμενες ὅτι δέχονταν τήν πρόταση ζήτησαν νά τούς φέρουν
ἀγάλματα στήν ὄχθη τῆς λίμνης – τῆς ἴδιας αὐτῆς λίμνης πού λίγο ἀργότερα
κατέστη θέατρο τοῦ ἔνδοξου ἀγώνα τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων [9
Μαρτ.] – γιά νά μπορέσουν νά τά πλύνουν πρίν τούς προσφέρουν ἐπάξια θυσία.
Μόλις τούς ἔφεραν τά ἀγάλματα, αὐτές τά πέταξαν στά βάθη τῆς λίμνης (Φεβρουάρ. ΙΑ´, σελ. 125).
– Ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ καί ἡ ἀδυναμία τῆς εἰδωλολατρίας. Οἱ προσπάθειες τοῦ Ἀγρικόλαου νά κάμψει τήν ἀποφασιστικότητα τοῦ ἁγίου Βλασίου
ἔμειναν μάταιες, καί τέλος τόν καταδίκασε σέ θάνατο διά πνιγμοῦ στήν λίμνη.
Ὅταν ὁ δήμιος τόν ὁδήγησε στήν ὄχθη, ὁ ἅγιος ἔκανε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ
καί ἄρχισε νά βαδίζει πάνω στά νερά, μιμούμενος τόν Κύριο. Φθάνοντας στήν
μέση τῆς λίμνης, κάλεσε τούς εἰδωλολάτρες νά ἔλθουν νά τόν συναντήσουν, ἄν
πίστευαν ὅτι μποροῦσαν νά ἐμπιστευθοῦν τόν ἑαυτό τους στούς θεούς τους.
Ἑξήντα ὀκτώ ἀπό αὐτούς προχώρησαν καί ἀμέσως πνίγηκαν, ἐνῶ ἕνας λαμπρός
Ἄγγελος ἐμφανίσθηκε καλώντας τόν ἅγιο νά ἔλθει στήν ὄχθη γιά νά λάβει τόν
καλλίνικο στέφανο (Φεβρουάρ. ΙΑ´ σελ. 126).
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Γ´
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
Διδαχή Η´: Ἡ πλεονεξία καί ἀλαζονεία τοῦ βίου (4,13-5,6)
1. Στήν διδαχή αὐτή ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ἐλέγχει κατά πρῶτον τούς πλουσίους ἐπιχειρηματίες, πού
περιέρχονται ἀπό πόλη σέ πόλη γιά πλουτισμό (στίχ. 13), χωρίς νά λαμβάνουν ὑπ᾽ ὄψιν τους τήν ματαιότητα τῆς ζωῆς (στίχ. 14) καί πρό παντός χωρίς νά ὑπολογίζουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ (στίχ. 16).
Ἡ καύχηση αὐτῶν τῶν πλουσίων εἶναι τό νά ἐπιδεικνύουν τήν χλιδή τους καί τά πλούτη τους καί νά
κομπάζουν γι᾽ αὐτά (στίχ. 16α). Αὐτή τήν καύχηση ὁ Ἀδελφόθεος ἐδῶ τήν λέγει «πονηρά» (στίχ.
16β), δηλαδή, κακή, ἁμαρτωλή.
2. Ἀλλά δυνατόν νά ποῦν οἱ φιλάργυροι πλούσιοι ὅτι δέν ἀδικοῦν κανένα ἐπιδιώκοντες τόν περισσότερο
πλουτισμό τους καί ἑπομένως εἶναι ἀνεπίληπτοι. Ὁ Ἀδελφόθεος ὅμως προχωρεῖ βαθειά· ἐπικαλεῖται
αὐτό πού εἶχε πεῖ «νόμο ἐλευθερίας», «νόμο συνειδήσεως», νόμο ἀγάπης (βλ. 1,25. 2,12), πού «πιάνει
τά ἄπιαστα», πού βρίσκει ὑπάρχουσα ἁμαρτία ἐκεῖ ὅπου ἐξωτερικά φαίνονται ὅλα καλά καί ἀκατηγόρητα.
Γι᾽ αὐτό καί λέγει τώρα: «Εἰδότι καλόν ποιεῖν καί μή ποιοῦντι ἁμαρτία αὐτῷ ἐστιν» (στίχ. 17). Δηλαδή:
Δυνατόν οἱ πλούσιοι, γιά τούς ὁποίους λέγει ἐδῶ ὁ ἱερός συγγραφεύς, νά εἶναι ἐν τάξει μέ τούς λογαριασμούς τους καί νά μήν φαίνονται ὡς ἀδικήσαντες κάποιον· ἄν ὅμως κριθοῦν μέ τόν νόμο τῆς ἀγάπης
εἶναι ἔνοχοι. Γιατί, ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι πρέπει νά δείχνουν ἀγάπη πρός τούς πάσχοντες καί πένητες καί
ἔχουν τήν δύναμη νά τό κάνουν σάν πλούσιοι πού εἶναι, ὅμως δέν τό κάνουν. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι κατακριτέοι. Ἀλλά στήν συνέχεια ὁ Ἀδελφόθεος προχωρεῖ καί σέ ἄλλες κατηγορίες ἐναντίον τῶν πλουσίων μέ
βάσει τόν νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί αὐτοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου νόμου.
3. Οἱ πλούσιοι εἶναι ἄξιοι κλαυθμοῦ διά τάς «ἐπερχομένας ταλαιπωρίας» (στίχ. 5,1), γιά τά δεινά
δηλαδή πού πρόκεται νά τούς συμβοῦν. (α) Ὅλα τά ἐπίγεια ἀγαθά τους (πλοῦτος, ἱματισμός, χρυσός,
ἄργυρος κ.ἄ.), ὅλα θά καταστραφοῦν (στίχ. 2.3α). Τό δέ μεγαλύτερο κακό εἶναι τό ὅτι ὅλα αὐτά τά κατεστραμμένα ἀγαθά θά εἶναι «εἰς μαρτύριον», εἰς ἔλεγχον δηλαδή γιά τήν ἀσπλαγχνία τους πρός τούς
πτωχούς (στίχ. 3β). Ὁ ἀποθηκευόμενος πλοῦτος τους εἶναι φωτιά πού θά τούς κατακαύσει τίς ἡμέρες
τῆς τιμωρίας (στίχ. 3β). (β) Ὅπως τά κατεστραμμένα ἀγαθά τῶν πλουσίων, γιά τά ὁποῖα μίλησε προηγουμένως ὁ Ἀδελφόθεος, ἔτσι λέγει τώρα καί ὁ μισθός πού κατακρατοῦν αὐτοί ἀπό τούς ἐργάτες τους
καί τά βογγυτά αὐτῶν πού ἀδικοῦν, θά γίνουν σκληροί κατήγοροί τους ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τόν Ὁποῖον
ὀνομάζει ἐδῶ μέ τό ἰσχυρό ὄνομα στήν Παλαιά Διαθήκη «Κύριος Σαβαώθ». (γ) Τέλος, λέγει στούς
πλουσίους τό φοβερώτερο: Ὅτι μέ τήν τρυφηλή ζωή τους γίνονται σάν τά θρεφτάρια, πού τά προορίζουν
γιά σφαγή (στίχ. 5). Ὅλος ὁ ἀγώνας τους γιά τόν πλουτισμό τους καί τήν τρυφηλή ζωή τους ἔγινε
ἀκριβῶς γιά τήν τραγική καταστροφή τους. Εἶναι ἡ παροιμία πού λέγει ὁ λαός γιά κάποιον, ὅτι «τρέφει
γουρούνι γιά νά τό σφάξει τά Χριστούγεννα»!... Γενικά τό ἁμάρτημα τῶν πλουσίων εἶναι ὅτι γίνονται
φονεῖς τῶν πτωχῶν πού ἐκμεταλλεύονται (στίχ. 6).

4,13 Ἄγε νῦν οἱ λέγοντες· σήμερον καὶ αὔριον πορευσόμεθα εἰς τήνδε τὴν πόλιν
καὶ ποιήσομεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν ἕνα καὶ ἐμπορευσόμεθα καὶ κερδήσομεν· 14οἵτινες
οὐκ ἐπίστασθε τὸ τῆς αὔριον· ποία γὰρ ἡ ζωὴ ὑμῶν; Ἀτμὶς γὰρ ἔσται ἡ πρὸς
ὀλίγον φαινομένη, ἔπειτα δὲ καὶ ἀφανιζομένη· 15ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ ζήσομεν καὶ ποιήσομεν τοῦτο ἢ ἐκεῖνο. 16Νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν
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ταῖς ἀλαζονείαις ὑμῶν· πᾶσα καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν. 17Εἰδότι οὖν καλὸν
ποιεῖν καὶ μὴ ποιοῦντι, ἁμαρτία αὐτῷ ἐστιν.
5,1Ἅγε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν
ταῖς ἐπερχομέναις· 2ὁ πλοῦτος ὑμῶν σέσηπε καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα
γέγονεν, 3ὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται, καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον
ὑμῖν ἔσται καὶ φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν. Ὡς πῦρ ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις
ἡμέραις. 4Ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν ὁ ἀπεστερημένος ἀφ’ ὑμῶν κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα Κυρίου
Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν. 5Ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε, ἐθρέψατε
τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς. 6Κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον· οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν.
4,13 Ἐλᾶτε τώρα σεῖς πού λέτε, «σήμερα καί αὔριο θά πᾶμε σ᾽ αὐτή τήν πόλη,
καί θά μείνουμε ἐκεῖ ἕνα χρόνο, καί θά κάνουμε ἐμπόριο καί θά κερδίσουμε», 14ἐσεῖς
πού δέν ξέρετε τί θά συμβεῖ αὔριο! Γιατί, τί εἶναι ἡ ζωή σας; Εἶναι ἀκριβῶς σάν τόν
ἀτμό, πού φαίνεται γιά λίγο καί ἔπειτα ἐξαφανίζεται. 15 Ἀντί γι᾽ αὐτά θά ἔπρεπε νά
λέγετε, «ἐάν ὁ Κύριος θελήσει καί ζήσουμε, τότε θά κάνουμε αὐτό ἤ ἐκεῖνο». 16Τώρα
ὅμως καυχᾶσθε μέ τίς ἀλαζονεῖες σας, ἀλλά κάθε τέτοια καύχηση εἶναι κακή.
17
Ἐκεῖνος ὅμως πού ξέρει νά κάνει τό καλό καί δέν τό κάνει, ἁμαρτάνει.
5,1 Ἐλᾶτε τώρα οἱ πλούσιοι. Κλᾶψτε μέ γοερές κραυγές γιά τίς συμφορές πού σᾶς
ἔρχονται. 2 Ὁ πλοῦτος σας ἔχει σαπίσει καί τά ροῦχα σας φαγώθηκαν ἀπό τόν σκόρο.
3
Τό χρυσάφι σας καί τό ἀσήμι σας ἔχουν σκουριάσει καί ἡ σκοργιά τους θά εἶναι μαρτυρία ἐναντίον σας, καί θά φάει τίς σάρκες σας σάν φωτιά. Συσσωρεύσατε πλοῦτο
γιά τίς ἔσχατες ἡμέρες (ἡμέρες τιμωρίας). 4Τά ἡμερομίσθια τῶν ἐργατῶν, πού θέρισαν
τά χωράφια σας, καί σεῖς τούς τά στερήσατε, ἰδού κραυγάζουν καί οἱ κραυγές τῶν
θεριστῶν ἔχουν φθάσει στά ὦτα τοῦ Κυρίου τῶν Δυνάμεων. 5Ζήσατε στήν γῆ μέ ἀπολαύσεις καί σπατάλες. Θρέψατε τούς ἑαυτούς σας (ὅπως τρέφουν τά ζῶα) γιά τήν
ἡμέρα τῆς σφαγῆς. 6Καταδικάσατε, φονεύσατε τόν ἀθῶο· δέν σᾶς φέρει ἀντίσταση.
(Δέν παραθέτουμε ἐδῶ τόν σχολιασμό τῶν στίχων, ὁ ὁποῖος θά παρατεθεῖ
στήν ἔκδοση τοῦ ὑπομνήματος στήν Ἐπιστολή)
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