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μὲ τὸ δικό μας ἀνάστημα, ἀντὶ νὰ ἐλέγχουμε τὸ φρόνημά 
μας μὲ τὸ ἀνάστημα τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ καὶ τό «μοντέρνο 
φρόνημα» ἐπίσης ὑπόκειται στὴν κρίση τοῦ Λόγου τοῦ 
Θεοῦ.

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καὶ ἡ Ἁγία Γραφὴ

Ἀλλὰ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἀρχίζουν οἱ μεγαλύτερες δυ 
σκολίες. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς ἔχουμε χάσει τὴν 
ἀκεραιότητα τοῦ βιβλικοῦ φρονήματος ἂν καὶ διατηροῦμε 
μερικὰ κομμάτια τῆς βιβλικῆς φρασεολογίας. Ὁ σύγ
χρονος ἄνθρωπος συχνὰ διαμαρτύρεται ὅτι ἡ ἀλήθεια 
τοῦ Θεοῦ τοῦ προσφέρεται σὲ «ἀρχαϊκὸ ἰδίωμα», δηλαδὴ 
στὴ γλώσσα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ποὺ τοῦ εἶναι ξένη καὶ 
δὲν χρησιμοποιεῖται πλέον. Πρόσφατα ἔχει προταθεῖ ὅτι 
θὰ ἔπρεπε ριζικὰ νά «ἀπομυθοποιήσουμε» τὴ Γραφή, ἐν
νοώντας νὰ ἀντικαταστήσουμε τὶς ἀπαρχαιωμένες κα
τηγορίες της μὲ κάτι πιὸ σύγχρονο. Ἀκόμη προκύπτει τὸ 
ἐρώτημα ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφευχθεῖ. Μήπως ἡ γλώσσα 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνα τυχαῖο 
ἐξωτερικὸ περίβλημα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἐξαχθεῖ 
κάποια «αἰώνια ἰδέα», ἢ μήπως εἶναι ἕνας αἰώνιος φορέας 
τοῦ θείου μηνύματος, ποὺ μᾶς παραδόθηκε μία φορὰ γιὰ 
πάντα;

Κινδυνεύουμε νὰ χάσουμε τὴ μοναδικότητα τοῦ Λόγου 
τοῦ Θεοῦ στὴ διαδικασία τῶν συνεχῶν «ἐπανερμηνειῶν». 
Ἀλλὰ πῶς μποροῦμε νὰ ἑρμηνεύσουμε ἐὰν ἔχουμε ξεχάσει 
τὴν ἀρχικὴ γλώσσα; Μήπως θὰ ἦταν ἀσφαλέστερο νὰ 
προσαρμόσουμε τὴ σκέψη μας στὰ ἰδιώματα τῆς βι
βλικῆς γλώσσας καὶ νὰ μάθουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴ 
γλώσσα τῆς Ἁγίας Γραφῆς; Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ δεχτεῖ 
τὸ εὐαγγέλιο ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς «μετανοοῦντες». Διότι στὴ 
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γλώσσα τοῦ εὐαγγελίου «μετανοεῖτε» δὲν σημαίνει ἁπλῶς 
ὁμολογία τῶν ἁμαρτιῶν καὶ συντριβὴ γιὰ αὐτές, ἀλλά 
«ἀλλαγὴ φρονήματος», δηλαδὴ μία βαθιὰ ἀλλαγὴ στὴν 
πνευματικὴ καὶ συναισθηματικὴ συμπεριφορά, μία ὁλο
κληρωτικὴ ἀνανέωση τοῦ ἑαυτοῦ μας, ποὺ ἀρχίζει μὲ τὴν 
αὐταπάρνηση, ὁλοκληρώνεται δὲ καὶ ἐπισφραγίζεται διὰ 
τοῦ Ἁγ. Πνεύματος. 

Σήμερα ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τοῦ διανοητικοῦ χάους καὶ 
τῆς ἀποσύνθεσης. Πιθανὸν ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δὲν 
ἔχει ἀκόμη καταλήξει πουθενὰ καὶ ἡ ποικιλία τῶν γνωμῶν 
δὲν παρέχει καμία ἐλπίδα συμφιλίωσης. Πιθανὸν ἡ μόνη 
φωτεινὴ σήμανση ποὺ ἔχουμε νὰ μᾶς καθοδηγεῖ μέσα 
στὴν πνευματικὴ ὁμίχλη τῆς ἀπελπισμένης ἐποχῆς μας 
εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ «πίστη, ἡ ὁποία παραδόθηκε στοὺς 
ἁγίους», ὅσο ἀπαρχαιωμένη καὶ ἂν φαίνεται ἡ γλώσσα τῆς 
πρώτης Ἐκκλησίας κρινόμενη ἀπὸ τὰ ἐφήμερα μέτρα μας. 

Κηρύσσετε τὰ δόγματα 

Τί λοιπὸν θὰ κηρύξουμε; Τί θὰ κηρύξω στοὺς συγ χρό
νους μου «σὲ μία τέτοια ἐποχὴ ὅπως αὐτή»; Δὲν ὑπάρ
χουν περιθώρια γιὰ δισταγμούς: θὰ κηρύξω τὸν Ἰη σοῦ, 
σταυρωμένο καὶ ἀναστημένο. Θὰ κηρύξω καὶ θὰ ἐμπι
στευθῶ σὲ ὅλους ἐκείνους πού μοῦ ἀνατέθηκε νὰ ἀπευθύνω 
τὸ μήνυμα τῆς σωτηρίας, ὅπως ἔχει φτάσει σὲ ἐμένα μέσῳ 
μιᾶς ἀδιάκοπης παράδοσης τῆς Οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας. 
Δὲν θὰ ἀπομονωθῶ στὴν ἐποχή μου. Μὲ ἄλλα λόγια, θὰ 
κηρύξω τά «δόγματα τῆς πίστεως». 

Ἔχω πλήρη ἐπίγνωση ὅτι τὰ δόγματα ἀποτελοῦν ἕνα 
ἐμπόδιο γιὰ πολλοὺς στὴ γενιά μας. «Τὰ δόγματα εἶναι 
σεβαστὰ ὅπως οἱ κουρελιασμένες σημαῖες στοὺς τοίχους 
τῶν ἐθνικῶν ἐκκλησιῶν. Ἀλλὰ γιὰ τὸν σημερινὸ πόλεμο τῆς 
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Ἐκκλησίας στὴν Ἀσία, τὴν Ἀφρική, τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν 
Ἀμερική, αὐτὰ τὰ σύμβολα, καὶ ἄν ἀκόμη κατανοηθοῦν 
εἶναι τόσο εὔχρηστα ὅσο τὸ τσεκούρι στὴ μάχη ἢ τὸ ἀρκε
βούζιο στὰ χέρια τοῦ σύγχρονου στρατιώτη». Αὐτὰ ἔχουν 
γραφεῖ κάποια χρόνια πρίν, ἀπὸ ἕνα διακεκριμένο Βρετανὸ 
λόγιο, ποὺ εἶναι ἐπίσης καὶ εὐσεβὴς ἱερέας. Πιθανὸν 
σήμερα νὰ μὴν τὰ ἔγραφε αὐτά. Ὅμως ὑπάρχουν ἀκόμη 
πολλοὶ ποὺ ὁλόψυχα θὰ υἱοθετοῦσαν αὐτὲς τὶς δηλώσεις. 
Ἂς θυμηθοῦμε, ὅμως, ὅτι τὰ πρῶτα σύμβολα τῆς πίστεως 
ἦταν σκοπίμως βιβλικὰ καὶ αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ βιβλικὴ 
φρασεολογία τὰ καθιστᾶ δύσκολα γιὰ τὸν σύγχρονο 
ἄνθρωπο. 

Ἔτσι σήμερα ἀντιμετωπίζουμε πάλι τὸ ἴδιο πρόβλη
μα: Τί μποροῦμε νὰ προσφέρουμε ἀντὶ τῆς Ἁγίας Γραφῆς; 
Θὰ προτιμοῦσα τὴ γλώσσα τῆς παράδοσης, ὄχι λό γῳ 
ὀκνηρίας καὶ εὔπιστης «συντηρητικότητας» ἢ τυ φλῆς 
«ὑπακοῆς» σὲ κάποιες ἐξωτερικὲς «αὐθεντίες», ἀλλὰ 
ἁ  πλῶς διότι δὲν μπορῶ νὰ βρῶ καλύτερη φρασεολογία. 
Εἶμαι προετοιμασμένος νὰ ἐκτεθῶ σὲ ἀναπόφευκτη κα
τηγορία περὶ «ἀπαρχαιωμένου» καί «φονταμενταλιστή». 
Θὰ διαμαρτυρόμουν λέγοντας ὅτι μία τέτοιου εἴδους 
κατηγορία εἶναι ἀδικαιολόγητη καὶ ἐσφαλμένη. Βεβαίως 
δέχομαι καὶ ὑποστηρίζω τά «δόγματα τῆς πίστεως» ἐν  
συνείδητα καὶ ὁλόψυχα, διότι ἀντιλαμβάνομαι διὰ τῆς 
πί στεως τὴν αἰώνια ὀρθότητα καὶ ἐπικαιρότητά τους 
σὲ ὅλες τὶς ἐποχὲς καὶ σὲ ὅλες τὶς καταστάσεις, συμπε
ριλαμβανόμενης καὶ τῆς «σημερινῆς». Πιστεύω ἀκριβῶς 
ὅτι τά «δόγματα τῆς πίστεως» μποροῦν νὰ βοηθήσουν 
μία ἀπελπισμένη γενιὰ σὰν τὴ δική μας νὰ ἀνακτήσει 
χριστιανικὸ θάρρος καὶ ὅραμα.


