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ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΙ
«Και εξ υµών αυτών άναστήσονται άνδρες λαλούντες
διεστραµµένα του άποσπαν τους µαθητάς οπίσω αυτών»
Η αίρεση γεννιέται µέσα στους κόλπους της Εκκλησίας από ανθρώπους πού χώρισαν
τον εαυτό τους από το Πνεύµα του θεού. Ό ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει γιʹ αυτούς ότι
«εξ ηµών εξήλθον, άλλʹ ουκ ήσαν εξ ηµών» (ΑʹΊωάν. 2,19). Ή ζωή τους ήταν ξένη προς τη
ζωή του Χριστού. Το φρόνηµα τους δεν ταυτιζόταν µε το φρόνηµα της Εκκλησίας. Κι ας
είχαν βαπτισθεί στο όνοµα της Άγιας Τριάδος κι, ακόµη, ας είχαν χειροτονηθεί ποιµένες
της Εκκλησίας. Ή χάρη των µυστηρίων µένει ανενεργός όταν ή ζωή δεν συµφωνεί µε την
πίστη πού προϋποθέτουν τα µυστήρια. Αυτή ή ίδια χάρη θα κρίνει τους κατόχους της, αν
το πέρας του βίου τους βρει χωρίς ειλικρινή µετάνοια. Ή εµφάνιση των αιρετικών και ή
άγρια εισβολή τους στο λαό της Εκκλησίας απασχόλησε µεταξύ άλλων τον απ. Παύλο
στη σύναξη των πρεσβυτέρων της Εφέσου, την οποία συγκάλεσε καθώς πορευόταν προς
τα Ιεροσόλυµα. Ένα σηµείο πολύ σηµαντικό απʹ το λόγο του Αποστόλου είναι ή
επισήµανση για το ποιοι θα είναι οι «βαρείς» (άγριοι) «λύκοι», πού θα προσπαθήσουν να
κατασπαράξουν τα µελή της Εκκλησίας µετά την αναχώρηση του από την Έφεσο. Δε θα
είναι µόνο κάποιοι ξένοι ιουδαίζοντες ή ελληνίζοντες. «Και εξ υµών αυτών», τους είπε,
«αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραµµένα του αποσπάν τους µαθητάς οπίσω
αυτών». Δηλαδή υπήρχαν ανάµεσα στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, πού
παρευρίσκονταν στη σύναξη, κάποιοι πού θα αλλοίωναν τη διδαχή του απ. Παύλου
(«λαλούντες διεστραµµένα»), προσπαθώντας να αποσπάσουν τους «µαθητάς οπίσω
αυτών». Δύο χαρακτηριστικά λοιπόν των αιρετικών είναι ότι «λαλούν διεστραµµένα» και
ότι ζητούν να δηµιουργήσουν οπαδούς, δηλαδή να αποσπάσουν τους «µαθητάς οπίσω
αυτών».
Διδάσκαλοι των αιρέσεων
Ό άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος στην επιστολή του γράφει: «Μη πολλοί διδάσκαλοι
γίνεσθε αδελφοί µου, είδότες ότι µείζον κρίµα ληψόµεθα» (3,1). Σύµφωνα δηλαδή µε τον
άγιο Ιάκωβο τον αδελφόθεο, όσοι κάνουµε το δάσκαλο έστω και αν διδάσκουµε την
αλήθεια θα κριθούµε αυστηρότερα από το Θεό. Καταλαβαίνουµε λοιπόν πόσο
δυσκολότερη θα είναι ή θέση αυτών πού ξεχωρίζουν τον εαυτό τους από το σώµα της
Εκκλησίας, διδάσκοντας δικές τους διδασκαλίες, αποκυήµατα του µυαλού τους,
γεννήµατα της φαντασίας τους. Αυτοί δε βλάπτουν µόνο τον εαυτό τους, αλλά και
αυτούς πού τους ακούνε, γιατί τους αποπροσανατολίζουν από τον ορθό δρόµο της
σωτηρίας.
Ή διακήρυξη µιας αιρετικής διδασκαλίας είναι απόδειξη υπερήφανης ψυχής, µέσα στην
οποία δεν µπορεί να κατοικήσει το ταπεινό πνεύµα του Θεού. Ό νους του υπερήφανου
είναι γυµνός από τη χάρη του Θεού, γιʹ αυτό είναι φτωχός από νοήµατα πνευµατικά. Ζει
και στοχάζεται µε ανυπόστατες φαντασίες. Σύµφωνα µε τον άγιο Διάδοχο επίσκοπο
Φωτικής, τίποτε δεν είναι «πτωχότερον διανοίας έκτος Θεού φιλοσοφούσης τα του Θεού».
Ή φτώχεια της διάνοιας, όταν δεν ταπεινώνεται ενώπιον των διδασκάλων της
Εκκλησίας, γεννά αιρετικές απόψεις.
Ή προσέλκυση οπαδών
Ένα σύµπτωµα του εγωκεντρισµού των αιρετικών διδασκάλων είναι ή επιθυµία τους να
απαρτίσουν οµάδα Οπαδών. Ό αληθινός ποιµένας δεν έχει οπαδούς. Δεν προσελκύει το
λαό στον εαυτό του. Προσπαθεί τους άλλους, µαζί και τον εαυτό του, να τους συνδέσει
µε το Χριστό. Βοηθάει το λαό να ελευθερώνεται από τις αιχµαλωσίες σε κτίσµατα και

σκοτεινούς λογισµούς, ώστε να προχωρά ελεύθερος στην πνευµατική του πορεία. Ό
λαός τον ακολουθεί, όχι γιατί αυτός επιθυµεί ακολούθους, αλλά διότι στη φωνή του
διακρίνει τη φωνή του
αληθινού ποιµένα, δηλαδή ακούει γνήσιο το λόγο του Χριστού.
Σʹ αυτό το σηµείο πρέπει να πούµε ότι ένα κριτήριο, µε το όποιο µπορούµε να κρίνουµε
κατά πόσο είµαστε ενεργά µέλη της Εκκλησίας, είναι ή δυνατότητα να διακρίνουµε τη
φωνή των αληθινών ποιµένων. Διότι ο άνθρωπος πού έχει µέσα του ενεργό τη χάρη του
Βαπτίσµατος και του Χρίσµατος δεν αναπαύεται σε «διεστραµµένες διδασκαλίες», έστω
και αν δεν µπορεί να αναλύσει θεολογικά την αποστροφή του προς αυτές. Επίσης, ενώ
αγαπά και σέβεται τους κανονικούς ποιµένες της Εκκλησίας και υπακούει στους
ιεραρχικούς θεσµούς της, εντούτοις δε γίνεται οπαδός κανενός ανθρώπου. Είναι µαθητής
πού αγαπά και σέβεται απεριόριστα τους διδασκάλους του. Ή υπακοή του σ αυτούς
γίνεται µε ελευθερία, γιατί θέλει να προσλάβει την αποστολική και πατερική παράδοση.
Διακρίνει εύκολα αυτούς πού θέλουν να εκµεταλλευτούν την υπακοή του από αυτούς
πού θέλουν να τον βοηθήσουν να υπερβεί το θνητό θέληµα του. Σύµφωνα µε το Μ.
Βασίλειο, προκοπή της ψυχής είναι ή προκοπή στην ταπείνωση, ή οποία όχι µόνο δεν
ευνοεί την τόλµη να κηρύξει κανείς αιρετικές διδασκαλίες, αλλά γενικά δεν επιτρέπει
στον κάτοχο της να κάνει το δάσκαλο σε κανέναν. Επιτρέπει διακριτικά το λόγο µόνον
όταν είναι να σωθεί «ψυχή εκ θανάτου» ή όταν επιβάλλεται ως εκκλησιαστική διακονία.
π. Θ.Α.Β.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ( Πράξ. κʹ 16 - 18, 28 - 36 )
ʺΚαλύτερο είναι να δίνεις παρά να παίρνειςʺ
Εν ταις ηµέραις εκείναις κεκρίκει γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον͵ ὅπως µὴ
γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ͵ ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῷ τὴν ἡµέραν
τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυµα. Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέµψας εἰς Ἔφεσον
µετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν εἶπεν
αὐτοῖς͵ προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιµνίῳ͵ ἐν ᾧ ὑµᾶς τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον ἔθετο
ἐπισκόπους͵ ποιµαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ͵ ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵµατος τοῦ
ἰδίου. ἐγὼ οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται µετὰ τὴν ἄφιξίν µου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑµᾶς µὴ
φειδόµενοι τοῦ ποιµνίου͵ καὶ ἐξ ὑµῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες
διεστραµµένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς µαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. διὸ γρηγορεῖτε͵ µνηµονεύοντες
ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡµέραν οὐκ ἐπαυσάµην µετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. καὶ
τὰ νῦν παρατίθεµαι ὑµᾶς τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναµένῳ
οἰκοδοµῆσαι καὶ δοῦναι τὴν κληρονοµίαν ἐν τοῖς ἡγιασµένοις πᾶσιν. ἀργυρίου ἢ χρυσίου
ἢ ἱµατισµοῦ οὐδενὸς ἐπεθύµησα· αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις µου καὶ τοῖς οὖσιν µετ΄
ἐµοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. πάντα ὑπέδειξα ὑµῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ
ἀντιλαµβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων͵ µνηµονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι
αὐτὸς εἶπεν͵ Μακάριόν ἐστιν µᾶλλον διδόναι ἢ λαµβάνειν. Καὶ ταῦτα εἰπὼν θεὶς τὰ
γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο.
Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής
Τις ηµέρες εκείνες ο Παύλος είχε αποφασίσει να προσπεράσουµε την Έφεσο για να µη
χρονοτριβήσει στην Ασία. Ήταν βιαστικός για να βρίσκεται στα Ιεροσόλυµα, εάν του
ήταν δυνατόν, την ηµέρα τής Πεντηκοστής. Από τη Μίλητο έστειλε στην Έφεσο και
κάλεσε τούς πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Όταν ήλθαν προς αυτόν, τούς είπε:
«Προσέχετε, λοιπόν, τούς εαυτούς σας και ολόκληρο το ποίµνιο στο οποίο το Πνεύµα το
Άγιο σας τοποθέτησε επισκόπους, για να ποιµαίνετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία
απέκτησε µε το δικό του αίµα. Διότι ξέρω τούτο, ότι µετά την αναχώρησή µου θα µπουν
µεταξύ σας λύκοι άγριοι και δεν θα λυπηθούν το ποίµνιο. Και από σάς τούς ίδιους θα

εγερθούν άνδρες οι οποίοι θα διαστρέψουν την αλήθεια για να παρασύρουν τούς
µαθητές, ώστε να τούς ακολουθήσουν. Γι’ αυτό να είστε άγρυπνοι και να θυµάστε ότι,
επί τριετία νύχτα και ηµέρα, δεν έπαψα να νουθετώ τον καθένα από σάς µε δάκρυα. Και
τώρα, αδελφοί, σάς εµπιστεύοµαι στο Θεό και στο λόγο της χάριτός του, ο Οποίος έχει τη
δύναµη να αυξήσει την οικοδοµή σας και να σάς δώσει κληρονοµιά µεταξύ όλων των
αγιασµένων. Δεν επιθύµησα κανενός το χρήµα ή το χρυσάφι ή το ρουχισµό. Ξέρετε σεις
οι ίδιοι ότι τις ανάγκες τις δικές µου και των συντρόφων µου εξυπηρέτησαν τα χέρια µου
αυτά. Σάς έδειξα µε κάθε τρόπο ότι έτσι µε τον κόπο της εργασίας σας πρέπει να
βοηθάτε τούς αδυνάτους και να θυµάστε τα λόγια του Κυρίου Ιησού, πού είπε αυτός ο
Ίδιος «Είναι καλύτερο να δίνει κανείς παρά να παίρνει». Και όταν είπε αυτά, γονάτισε µε
όλους και προσευχήθηκε.

