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I

Ή ιστορία τού πρώτου Χριστιανισμού έχει σημαντικά σημεία 
δμοιότητας μέ τό σύγχρονο έργατικό κίνημα. "Οπούς τό τελευταίο, 
δ Χριστιανισμός ήταν άρχικά ενα κίνημα των καταπιεζομένων: πρω- 
τοεμφανίσθηκε σαν θρησκεία τών δούλων καί των χειραφετημένων 
δούλων, τοΰ φτωχοΰ λαού πού είχε στερηθεί κάθε δικαιώματος, των 
λαών που είχαν υποταχθεί ή διασκορπιστεί άπό τη Ρώμη. Τόσο δ 
Χριστιανισμός δσο καί δ έργατικδς σοσιαλισμός κηρύσσουν τήν προ
σεχή σωτηρία άπό τη δουλεία καί τήν Αθλιότητα' δ Χριστιανισμός 
τοποθετεί αυτή τή σωτηρία σέ μια ζωή στό υπερπέραν, μετά τδ θά
νατο, στον ουρανό' δ σοσιαλισμός τήν τοποθετεί σέ τοϋτο τον κόσμο, 
σέ μια μεταβολή τής κοινωνίας. Καί όί δυό καταδιώκονται καί βασα- * 
νίζονται, όί δπαδοί τους περιφρονοϋνται καί γίνονται αντικείμενο 
έκτάκτων νόμων, οί πρώτοι σαν έχθροί τού άνθρώπινου γένους, οί 
τελευταίοι σαν έχθροί του κράτους, έχθροί τής θρησκείας, τής οικο
γένειας, τής κοινωνικής τάξης. Καί παρ’ δλη τή δίωξη, μάλιστα, 
καί υποκινούμενη άπ’ αύτήν, άνοίγουν δρμητικά, άσυγκράτητα, τό 
δρόμο πρός τα έμπρός. Τρακόσια χρόνια υστερ’ από τήν έμφάνισή 
του δ Χριστιανισμός ήταν ή αναγνωρισμένη κρατική θρησκεία στή
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Ρωμαϊκή Κοσ|ΐ/>κρατορία, καί μόνο μέσα σ’ έξήντα χρόνια, ό σο
σιαλισμός κατάχτησε μιά θέση πού κάνει τή νίκη του απόλυτα σί
γουρη.

νΛν, κατά συνέπεια, δ καθηγητής ’Άντον Μένγκερ, απορεί στό 
έργο του «Τό Δικαίωμα σ’ Όλόκληρο τό ΙΙροϊδν Εργασίας», γιατί, 
μέ τή τεραστία συγκέντρωση τής γαιοκτησίας, στα χρόνια των Ρω- 
jtaiiov αύτοκρατόρων καί τα απεριόριστα δεινά τής εργατικής τά
ξης τής έποχής, πού τήν άποτελοΰσαν σχεδόν άποκλειστικα δοΰλοι, 
«δ σοσιαλισμός δέν άκολούθησε τήν άνατροπή τής Ρωμαϊκής Αύ- 
τοκρατορίας στή Δύση», συμβαίνει πώς δέν μπορεί νά δει δτι αυτός 
6 «σοσιαλισμός» στή πραγματικότητα, δσο ήταν δυνατό έκείνη τήν 
εποχή, υπάρχει καί μάλιστα κυριάρχησε —  στό Χριστιανισμό. Μο
νάχα, αυτός δ Χριστιανισμός, 8πως είχαν τα πράγματα στίς ιστορι
κές συνθήκες, δέν ήθελε νά πραγματοποιήσει τήν κοινωνική μετα
βολή σ’ αυτό τον κόσμο, αλλά στό υπερπέραν, στόν ουρανό, στήν αι
ώνια ζωή, στήν έπικείμενη «χιλιετία».

Ό παραλληλισμός άνάμεσα στά δυό ιστορικά φαινόμενα επιβάλ
λει νά προσέξουμε τις πρώτες έξεγέρσεις τών καταπιεζόμενων χω
ρικών καί ιδιαίτερα τών πληβείο)ν τών πόλεων άπό τό Μεσαίωνα. 
Οί έξεγέρσεις αυτές, όπως δλα τά μαζικά κινήματα του Μεσαίιονα, 
ήταν ύποχρεωμένες νά φοροϋν τό προσωπείο τής θρησκείας καί Εμ
φανιζόταν σάν ή άποκατάσταση του πρώτου Χριστιανισμού ένάντια 
στήν έπέχταση του έκφυλισμοΰ (η) * αλλά πίσω άπό τή θρησκευτική

(1) Μιά ιδιόμορφη αντίθεση σ’ αύτό ήσαν ot θρησκευτικές έξεγέρσεις 
στόν Μωαμεθανικό κόσμο, ιδιαίτερα στήν Αφρική. Τό Ίσλάμ είναι μιά θρη
σκεία προσαρμοσμένη στους Άνατολίτες, ειδικά τούς νΑραβες, δηλ., άπό τή 
μιά μεριά στους κατοίκους τών πόλεων, πού άσχολούνται μέ τό έμπόριο καί 
τή βιομηχανία, άπό τήν άλλη μεριά στούς νομάδες Βεδουίνους. Σ ’ αυτό βρί
σκεται, ωστόσο, τό έμβρυο μιας περιοδικά επαναλαμβανόμενης σύγκρουσης. 01 
κάτοικοι τών πόλεων πλούτιζαν, γινόταν λάγνοι καί χαλαροί στή τήρηση 
τού «νόμου». Οί Βεδουΐνοι, φτωχοί καί άπό τούτο αύστηρής ήθικής, άντιμε- 
τώπιζαν μέ φθόνο καί άπληστία, αύτά τά πλούτη καί άπολαύσεις. Τότε, ένώ- 
νονται κάτω άπό τή σημαία ένός προφήτη, ένός Μαχντί, γιά  νά τιμωρή
σουν τούς άποστάτες καί ν’ άποκαταστήσουν τή τήρηση τού τελετουργικού 
καί τής άληθινής πίστης καί νά ιδιοποιηθούν τούς θησαυρούς τών άρνησί- 
Ορηακων. Τστβρα άπό έκατό χρόνια, βρίσκονται, φυσικά, στήν Ιδια θέση μέ
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Ιξαρση ύπαρχε πάντα 2να πολύ χειροπιαστό κοσμικό συμφέρον. Αύ- 
τό φάνηκε έξαιρετικά λαμπρά στην οργάνωση τών Ταβοριτών τής 
Βοημίας κάτω άπό τήν ένδοξη μνήμη τοΰ Γιάν Τσίζσκαί1) , άλλα 
τό χαρακτηριστικό αυτό κυριαρχεί σ’ δλόκληρο τό Μεσαίωνα, |^χρι 
πού σιγά - σιγά έξαφανίζεται υστερ’ άπό τόν II άλεμο τών χωρικών 
στη Γερμανία γιά ν’ άναζήσει πάλι μέ τούς εργάτες Κομμουνιστές 
μετά το 1830. Οί Γάλλοι έπαναστάτες Κομμουνιστές καί ιδιαίτερα 
δ Βάϊτλινγκ (2) και οί οπαδοί του, άναφέρονταν στον πρώτο Χρι
στιανισμό πολύ πρίν πεΐ δ Ρενάν: «"Αν ήθελα νά σάς δώσω μιά ι
δέα τών πρώτων Χριστιανικών κοινοτήτων, θά σάς πώ νά ρίξετε μιά

τούς αρνησίθρησκους: ένας νέος καθαρμός τής πίστης χρειάζεται, αναφαί
νεται ένας καινούργιος ΜαχντΙ καί τό παιγνίδι ξεκίνα πάλι άπό τήν αρχή.
Αύτό συνέβη μέ τΙς καταχτητικές έκστρατείες τών ’Αφρικανών Άλμοραβι- 
δών καί Άλμοχαδών στήν 'Ισπανία καί τοΰ τελευταίου ΜαχντΙ στό Χαρτούμ 
πού άνέτρεψε μ ’ επιτυχία τοΟ νΑγγλους [Οί Άλμοραβίδες ήσαν μιά βερ- 
βέρικη φεουϊαρχική δυναστεία στή Βόρειο ’ Αφρική καί Νότιο 'Ισπανία στό 
11ο καί 12ο Αιώνα. 01 Άλμοχάδοι —  βερβέρικη δυναστεία πού άνάτρεψε 
τούς Άλμοραβίδες καί βασίλεψε τό 12 καί 13ο αιώνα. Ό  ΜαχντΙ τοΰ Χαρ
τούμ, Μωάμεθ Ά χμέντ (1844 - 1885) αρχηγός τής έθνικής εξέγερσης τών 
χωρικών καί τών νομάδων στό ’Ανατολικό Σουδάν (1881 - 1885) στράφη
κε ενάντια στούς “Άγγλους καί άλλους Ευρωπαίους αποικιστές. Ή έξέγερ- 
ση κατέληξε στήν εκδίωξή τους μέχρι τό 1898]. Συνέβη κατά τόν ίδιο τρό
πο ή άνάλογο μέ τΙς έξεγέρσεις στή ΙΙερσία καί άλλες μωαμεθανικές χώ
ρες. "Ολ* αύτά τά κινήματα περιντύθηκαν θρησκευτική μορφή άλλά έχουν 
οικονομικά αίτια* δμως, άκόμα, κ ι’ δταν ήταν νικηφόρα, έπέτρεψαν στίς 
παλιές οικονομικές συνθήκες νά ύπάρχουν άθιχτες. "Ετσι ή παλιά κατά
σταση παραμένει αμετάβλητη καί ή σύγκρουση επαναλαμβάνεται περιοδικά.
Στίς λαϊκές έξεγέρσεις τού Χριστιανικού κόσμου, αντίθετα, ή θρησκευτική 
μεταμφίεση είναι μονάχα μιά σημαία κ ι’ ένα προσωπείο γιά  έπιθέσεις έ- 
νάντια στήν οικονομική τάξη πού έχει παλιώσει. Τέλος αύτή άνατρέπεται, 
καινούργια οικονομική τάξη αναφαίνεται καί δ κόσμος προοδεύει [Σημ. τού 
Έ ν γ κ ελς ].

(1) JAN ΖΙΖΚΑ(1360 - 1424) έξέχων Τσέχος στρατιωτικός καί πολιτι- % 
κός. ’Από τούς άρχηγούς τών Χουσιτών. Λαϊκός Τσέχος ήροιας.

(2) WILHELM YVEITLING (1808 - 1871). Έξέχων άρχηγός τού έργα- 
τικοϋ κινήματος στή Γερμανία στή περίοδο τοδ σχηματισμού του- δημιουρ
γός τού ούτοπικοΒ έξισωτικού κομμουνισμού, μέ στοιχεία θρησκευτικών ά- 
πόψεων. Τό έπάγγελμά του ήταν ράπτης άνδρικών ένδυμάτων.
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ματιά στούς τοπικούς τομείς της Διεθνούς Εργατικής "Ενωσης».
Λυτός ό Γάλλος διανοούμενος, πού ακρωτηριάζοντας τήν 

γερμανική κριτική τής Βίβλου, κατά τρόπο, χωρίς προηγού
μενο ακόμα καί στή σύγχρονη δημοσιογραφία, συνέθεσε τό μυθιστό
ρημα τής ιστορίας τής έκκλησίας ’Α ρ χ έ ς  τ ο ΰ  Χ ρ ι σ τ ι α 
ν ι σ μ ο ύ  (ORIGINES DU C R IST IA N ISM E ), δέν γνωρίζει 6 
Γδιος πόση αλήθεια υπάρχει στα λόγια πού παραθέσαμε. Θάθελα νά 
οώ τον παλιό «Διεθνή» πού μπορεί νά διαβάζει, λόγου χάρη, τή λε- 
γόμενη Δεύτερη Επιστολή τοΰ Παύλου πρός Κορινθίους, χωρίς ν’ 
ανοίξει πάλι παλιά τραύματα, τό λιγότερο άπό μιά άποψη. Όλό- 
κληρη ή έπιστολή, άπό τό κεφάλαιο δγδοο καί πέρα, άντηχεΐ τό 
αιώνιο, καί ώ, τόσο πολύ γνωστό παράπονο: LES COTISATIONS 
ΝΕ RENT RENT PAS —  οί εισφορές δέν εισρέουν! ΙΙόσοι άπό 
τούς πιό πολύ φλογερούς προπαγανδιστές τής δεκαετίας του έξήν
τα θά σφίγγαν μέ συμπάθεια τό χέρι του συγγραφέα αύτής τής ε
πιστολής, δποιος κι’ άν είναι, καί θά ψιθύριζαν: «Έτσι, λοιπόν, τό 
ίδιο γινόταν καί μέ σάς!». Κ ι’ έμεΐς — ήσαν λεγεώνα Κορίνθιοι στήν 
'Ενωσή |̂ ας —  μπορούμε νά ψάλλουμε ύμνο για εισφορές πού δέν 
εισρέουν άλλά μάς βασάνιζαν καθώς φτερούγιζαν φευγαλέες μπρο
στά στα μάτια μας. ΤΗσαν τά περίφημα «έκατομμύρια τής Δ ιε
θνούς» !.

Μιά άπό τις καλύτερές μας πηγές γιά τούς πρώτους Χριστιανούς 
είναι ό Λουκιανός άπό τά Σαμόσατα, δ Βολταΐρος τής κλασσικής 
άρχαιότητας, πού ήταν έξίσου σκεπτικιστής άντίν.ρυ σέ κάθε είδος 
θρησκευτικής πρόληψης καί κατά συνέπεια δέν είχε ούτε ειοωλολα- 
τρικούς θρησκευτικούς ούτε πολιτικούς λόγους, νά μεταχειρίζεται 
τούς Χριστιανούς διαφορετικά άπό κάποιο άλλο είδος θρησκευτικής 
κοινότητας. ’Αντίθετα, τούς ειρωνευόταν δλους γιά τις προλήψεις 
τους, τόσο έκείνους πού προσεύχονταν στό Δία δσο καί κείνους πού 
προσεύχονταν στό Χριστό' άπό τή δική του ρηχή ρασιοναλιστική &- 
ποψη, ενα είδος πρόληψης ήταν τόσο άνόητη δσο καί ή άλλη. Αυτός 
ό, δπως κι’ άν είναι, άμερόληπτος μάρτυρας ιστορεί, ανάμεσα στ’ 
άλλα καί τήν ιστορία κάποιου τυχοδιώχτη Περεγρίνου, πού τό ονο- 
μα του ήτο Πρωτεύς, άπό τό Πάριον τοΰ Ελλησπόντου. "Οταν ή
ταν νέος αύτός δ Περεγρίνος, 2κα;ιε τή DEBUT (πρώτη του εμφά
νιση) στήν ’Αρμενία διαπράττοντας μοιχεία. Πιάστηκε πάνω στή
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πράξη, καί λυντσαρίστηκε σύμφο>να μέ τό έθιμο τής χώρας. Στάθη
κε αρκετά ευτυχής πού διέφυγε καί άφοΰ στραγγάλισε τό πατέρα 
του στό Πάριον αναγκάστηκε να φύγει.

«Κι* 2τσι συνέβει» — παραθέτω άπό τή μετάφραση τοΰ Σκότ— 
«ν’ άκούσει κι’ αυτός γιά τή καταπληχτική γνώση τών Χριστια
νών, πού μέ τούς ιερείς καί γραφείς τους, καλλιέργησε σχέσεις στή 
ΙΙαλαιστίνη. ’Έκαμε τέτοιες προόδους, σέ πολύ σύντομο χρονικό δι
άστημα, ώστε οί δάσκαλοί του ήταν σαν παιδιά σέ σύγκριση μ’ αυ
τόν. "Εγινε προφήτης πρεσβύτερος, προϊστάμενος τής συναγωγής, μέ 
λίγα λόγια, σπουδαίος σ’ 3λα. Ερμήνευε τά γραφτά τους κι 6 ίδιος 
Ιγραψε πολυάριθμα Ιργα, ώστε τελικά ό λαός είδε σ’ αυτόν ενα ανώ
τερο ον, τόν άφησε νά θεσπίζει νόμους γ ι’ αυτούς καί τόν εκαμε έ- 
πόπτη του (έπίσκοπο)... Γ ι’ αυτό τό λόγο (δηλαδή έπειδή ήταν 
Χριστιανός) ό Ιΐρωτεύς πιάστηκε τελικά άπό τις άρχές καί ρίχτη
κε στίς φυλακές... Καθώς ήταν άλυσσοδεμένος, οι Χριστιανοί, πού 
είδαν στή σύλληψή του μιά μεγάλη κακοτυχιά, κά|ΐανε δτι ήταν δυ
νατό γιά νά τόν έλευθερο>σουν. ’Αλλά δέν πέτυχαν. Τότε τοϋ προσ- 
φέρανε, μέ κάθε δυνατό τρόπο, τή πιό μεγάλη'φροντίδα. Πολύ νω
ρίς τήν αυγή μπορούσε κανένας νά δεΐ ήλικιωμένες μητέρες, χήρες 
καί μικρά όρφανά νά συνωστίζονται στή πόρτα τής φυλακής του' 
ό πιο έξέχων άνάμεσα στούς Χριστιανούς, μάλιστα, δωροδοκούσε τούς 
φύλακες καί περνούσε όλόκληρες νύχτες μαζί του' γευμάτιζαν μα
ζί του καί διάβαζαν τά ιερά τους βιβλία μπροστά του' σύντομα, δ α
γαπημένος Περεγρίνος» (είχε ακόμα αυτό τό δνομα) «ήταν γ ι’ 
αυτούς ενας καινούργιος Σωκράτης. ’Απεσταλμένοι άπό τις Χρι
στιανικές κοινότητες τόν έπισκέπτονταν, άκόμα καί άπό πόλεις τής 
Μικράς ’Ασίας, γιά νά τοΰ δόσουν χέρι βοήθειας, νά τόν παρηγορή
σουν καί νά καταθέσουν ευνοϊκά γ ι’ αυτόν στό δικαστήριο. Είναι ά- 
πίστευτο πόσο γρήγορα αυτοί οί άνθρωποι ένεργοΰν κάθε φορά πού 
δημιουργεΐται πρόβλημα γιά τή κοινότητά τους* άμέσως δέ λογα
ριάζουν ούτε κόπο ούτε Ιξοδα. ΚΓ Ιτσι άπ’ δλες τις πλευρές τό χρή
μα έρρεε στά χέρια τοΰ Πελεγρίνου, ώστε ή φυλάκισή του £γινε μιά 
πηγή μεγάλου εισοδήματος. Γιατί οί φτωχοί άνθρωποι είχαν πει- 
σθεϊ δτι τό σώμα καί ή ψυχή τους ήταν άθάνατα καί δτι θά ζοΰσαν 
αιώνια’ γ ι’ αύτό κορόϊδευαν τό θάνατο καί πολλοί τους μάλιστα θυ
σίαζαν θεληματικά τή ζωή τους. Λοιπόν 6 πιό έξέχων νομοθέτης
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τους τούς είχε πείσει δτι δλοι τους θάπρεπε νά ήσαν αδερφοί δ ένας 
γιά τδν άλλο, άφοΰ είχαν προσηλυτισθεΐ, δηλ., άπαρνήθηκαν τούς 
Ελληνικούς θεούς, ομολόγησαν πίστη στδ σταυρωμένο σοφιστή καί 
ζοΟσαν σύμφωνα μέ τις εντολές του. Γ ι’ αύτδ περιφρονοΰν δλα τά Ο
λικά αγαθά χωρίς διάκριση καί τά κατέχουν μαζί ολοι ·— διδασκα
λίες πού τις δέχθηκαν μέ καλή πίστη, χωρίς εκδήλωση ή απόδειξη. 
Καί δταν ενας Ικανός λαοπλάνος γνωρίζει μέ ποιό τρόπο νά έκμε- 
ταλλευθεϊ τις περιστάσεις πού παρουσιάζονται, καταφέρνει νά πλου
τίσει σέ σύντομο χρονικό διάστημα καί νά γελά κάτω άπό τά μου
στάκια του μ’ αυτούς τούς άφελεΐς. Γιά τά υπόλοιπα, δ Περεγρίνος, 
ελευθερώθηκε άπό εκείνον πού ήταν έπαρχος στή Συρία».

'Ύστερα, άπό λίγες περιπέτειες, «Ό  εύηπόληπτός μας άνθρωπος 
ξεκίνησε γιά δεύτερη φορά» (άπό τό ΙΙάριον «γιά τις περιηγήσεις 
του, ή καλή διάθεση τών Χριστιανών τόν συμπαραστάθηκε σέ χρή
μα στό ταξίδι του: τόν φρόντισαν στις άνάγκες τ?υ παντού καί πο
τέ δέν τόν άφησαν νά υποφέρει καμμιά έλλειψη. Τόν τρέφανε γιά 
κάμποσο χρόνο στό ταξίδι του. Άλλα τότε, δταν παραβίασε καί τούς 
νόμους τών Χριστιανών — νομίζω δτι τόν πιάσανε νά τρώει απαγο
ρευμένη τροφή—  τόν άφόρισαν άπό τή κοινότητά τους».

IIόσες αναμνήσεις τής νεότητάς μου, δέν μοΰ ήρθαν στή μνήμη, 
καθώς διάβαζα τή περικοπή αυτή άπό τό Λουκιανό! Πρώτη απ’ ό
λες δ «προφήτης Άλμπρεχτ», πού άπό τό 1840 περίπου, λήστευε 
κυριολεχτικά τις κομμουνιστικές κοινότητες τοΰ Βάϊτλιγκ στήν Ε λ 
βετία γιά κάμποσα χρόνια —  ενας ψηλός δυνατός άνδρας, μέ μιά 
μακρυά γενειάδα πού περιπλανιόταν μέ τά πόδια σ’ δλάκερη τήν 
Ελβετία καί μάζευε ακροατήριο γιά τό μυστηριώδες καινούργιο του 
Ευαγγέλιο άπελευθέρωσης τοΰ κόσμου, άλλά πού, στό κάτω - κά
τω, φαίνεται πώς ήταν ενας άνεχτά άκίνδυνος άπατεώνας καί πέθα- 
νε γρήγορα. "Γστερα δ δχι καί τόσο άκίνδυνος διάδοχός του, «δ δό- 
κτορας» Τζώρτζ Κούλμαν άπό τό Χολστάϊν, πού έκμεταλλεύθηκε 
τό χρόνο τής φυλάκισης τοΰ Βάϊτλιγκ, γιά νά προσηλυτίσει τις κοι
νότητες της Γαλλικής Ελβετίας στό δ ι κ ό  τ ο υ  Ευαγγέλιο 
καί γιά κάμποσο χρόνο, μέ τέτοια έπιτυχία, ώστε παγίδευσε άκόμα 
καί τόν Αύγουστο Μπέκερ, πάρα πολύ πιό έξυπνο, άλλά κι’ έπίσης 
τό πιό μεγάλο άχρηστο, άνάμεσά τους. Αυτός δ Κούλμαν συνήθιζε 
νά τούς βγάζει διδαχτικούς λόγους, πού δημοσιεύθηκαν στή Γενεύη
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τό 1845, με τόν τίτλο, Ό Κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο ς  Κ ό σ μ ο ς ,  ή 
ή Β α σ ι λ ε ί α  τ ο υ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς  π ά ν ω  σ τ ή  
Γ ή. Π ρ ο κ ή ρ υ ξ η .  Στήν εισαγωγή, γραμμένη άπό τούς ύ- 
ποστηριχτές του (πιθανά τόν Αύγουστο Μπέκερ) διαβάζουμε:

«Έκεΐνο πού μας χρειαζόταν ήταν ένας άνθρωπος πού στα χείλη 
του θάβρισκαν έκφραση δλα μας τά δεινά κι’ δλοι οί πόθοι κι’ οί 
ελπίδες μας, μέ μιά λέξη, κάθε τί πού Ενδιαφέρει πιό βκθειά τήν 
έποχή μας... Αύτός ό άνθρωπος, πού περίμενε ή εποχή μας, ήρθε. 
Είναι ό δόκτορας Τζώρτζ Κούλμαν, άπό τό Χολστάϊν. Εμφανίστη
κε μέ τή διδασκαλία τοΰ καινούργιου κόσμου ή τό βασίλειο τοΰ 
πνεύματος στήν πραγματικότητα».

Δέν είναι άνάγκη νά προσθέσω δτι αυτή ή διδασκαλία γιά τον 
καινούργιο κόσμο δέν ήταν τίποτε περισσότερο άπό τις πιό κοινές 
αισθηματικές άνοησίες πού άποδιδόταν μέ μισοβιβλικές εκφράσεις 
κ α τ ά  Λ α μ ε ν ν έ καί πού άπαγγελόταν μέ προφητική έπαρ
ση. "Ομως αυτό δέν έμπόδιζε τούς άγαθούς όπαδούς τοΰ Βάϊτλινγκ 
νά μεταφέρουν στούς ώμους τους τόν κατεργάρη, δπως έκαναν κά
ποτε γιά τόν ΙΙερεγρίνο οί Χριστιανοί τής "Άσίας. Αύτοί πού ήσαν 
κατά τά άλλα άρχιδημοκράτες καί άκρα ίσοπεδωτές μέχρι τό ση
μείο, νά τρέφουν άξερίζωτη ύποψία Ενάντια σέ κάθε δάσκαλο, δη
μοσιογράφο καί γενικά κάθε άνθρωπο πού δέν ήταν χειρόνακτας ερ
γάτης, σάν «διαβασμένο» πού ήταν έτοιμος νά τούς έκμεταλλευθεΐ, 
άφέθηκαν νά πεισθοΰν άπό τό μελοδραματικά στολισμένο Κούλμαν, 
δτι στον «Καινούργιο Κόσμο» θά ήταν δ πιό σοφός άπ” δλους, στήν 
πραγματικότητα 6 Κούλμαν πού θά ρύθμιζε τή διανομή τών απολαύ
σεων καί πώς, κατά συνέπεια, άκόμα καί τότε, στό Παλιό Κόσμο, 
οί μαθητές άφείλανε νά τοΰ κουβαλοΰν πλήθος άπολαύσεις ενώ ε
κείνοι θάπρεπε νά μένουν Ικανοποιημένοι μέ ψίχουλα. 'Έτσι δ Πε- 
ρεγρίνος - Κούλμαν έζησε μιά θαυμάσια ζωή άπόλαυσης σέ βάρος 
τής κοινότητας —  δσο κράτησε. Φυσικά, δέ κράτησε πολύ χρόνο’ 
οί ψίθυροι δσων άμφιβάλλανε καί δσων δέν πιστεύανε καί ή άπειλή 
τής δίωξης άπό τήν Κυβέρνηση θέσανε τέρμα στή «Βασιλεία τοΰ 
Πνεύματος» στή Λωζάνη καί δ Κούλμαν Εξαφανίστηκε.

"Ολοι δσοι γνώρισαν άπό πείρα τό εύρωπαϊκό Εργατικό κίνημα 
στις άρχές του, θά θυμούνται πλήθος δμοια παραδείγματα. Σήμερα 
τέτοιες άκραΤες περιπτώσεις, τό λιγότερο στά μεγάλα κέντρα, είναι
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αδύνατο νά παρουσιαστοΰν Αλλά σέ Απομακρυσμένες περιοχές δπου 
τό κίνημα κατάχτησε καινούργιο έδαφος, ένας μικρός Περεγρί- 
νος αύτοΰ του είδους, μπορεί άκόμα νά υπολογίζει σέ μιά πρόσκαι
ρη περιορισμένη έπιτυχία. Κα'ι άκριβώς δπως δλοι έκεινοι πού δέν 
έχουν τίποτε νά περιμένουν άπό τόν έπίσημο κόσμο ή φτάσανε στό 
τέρμα τής αντοχής τους μ’ αυτόν —  άντίπαλοι τοΰ έμβολιασμοΰ, ύ- 
ποστηριχτές τής λιτότητας, χορτοφάγοι, άντίπαλοι τής ζωοτομίας, 
φυσικοθεραπευτές, κήρυκες τής έλεύθερης κοινότητας, πού οί κοι- 
νότητές τους διαλύθηκαν, συγγραφείς καινούργιων θεωριών γιά τή 
καταγωγή τοΰ σύμπαντος, Αποτυχημένοι ή άτυχοι έφευρέτες, θύμα
τα πραγματικής ή φανταστικής άδικίας πού προσδιορίζονται «ά
χρηστοι δικολάβοι» άπό τή γραφειοκρατία, τίμιοι τρελλοί ή άνέν- 
τιμοι άπατεώνες — δλοι περικυκλο')νουν τά έργατικά κόμματα σ’ δ- 
λες τις χώρες—  τό ίδιο συμβαίνει μέ τούς πρώτους Χριστιανούς. "Ο
λα τά στοιχεία πού άφέθηκαν έλεύθερα, δηλαδή έλεύθερα χωρίς 
δουλειά, άπό τή διάλυση τοΰ παλιοΰ κόσμου ήρθαν τό ένα ύστερ’ 
άπό τό άλλο στή τροχιά τοΰ Χριστιανισμού σαν τό μόνο στοιχείο 
πού άντιστεκόταν σ’ αυτή τή διαδικασία τής διάλυσης — γιά τόν Α
ποκλειστικό λόγο δτι ήταν τό άναγκαϊο προϊόν αύτής τής διαδικα
σίας— καί πώς κατά συνέπεια διατηρόνταν καί μεγάλωνε ένώ δλα 
τά άλλα στοιχεία δέν ήσαν παρά έφήμερες πεταλούδες. Δέν ύπήρ- 
χε κανένας φανατισμός, καμμιά τρέλλα, καμμιά μηχανορραφία πού 
νά μήν είχε συγκεντρωθεί στίς νεαρές Χριστιανικές κοινότητες καί 
τό λιγότερο γιά κάμποσο χρόνο καί σέ άπομονωμένες θέσεις νά μή 
βρίσκανε προσεχτικά αυτιά κα'ι πρόθυμους πιστούς. Κα'ι σάν τΙς πρώ
τες μας κομμουνιστικές έργατικές ένώσεις καί οί πρώτοι Χριστια
νοί δέχονταν, μέ τέτοια, χωρίς προηγούμενο, εύπιστία καθετί πού 
ταίριαζε στό σκοπό τους, ώστε δέν είμαστε κάν βέβαιοι πώς αυτή ή 
εκείνη ή περικοπή άπό τά «πολυάριθμα έργα» πού ό Περεγρίνος 
έγραψε γιά τό Χριστιανισμό νά μή πέρασε στή Νέα Διαθήκη.

II

ΊΙ γερμανική κριτική γιά τή Βίβλο, ή μόνη μέχρι σήμερα έπι- 
: ^μονιχή βάση τής γνώσης μας γιά τήν Ιστορία τοΰ πρώτου Χρι- 
ί  ινι ι|ιμ·), Ιχολούθησε διπλή τάση.
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Ή πρώτη τάση ήταν έκείνη τής Σχολής τής Τυβίγγης, δπου, 
πρέπει νά συμπεριληφθεϊ, μέ πλατεία έννοια καί 6 Ντ. Φ. Στράους. 
Στή κριτική έρευνα, προχωρεί μέχρι τό σημείο πού μπορεί νά φτά
σει μιά θ ε ο λ ο γ ι κ ή  σχολή. Δέχεται δτι τά τέσσερα Ευαγ
γέλια, δέν είναι αφηγήσεις άπό αύτόπτες μάρτυρες, άλλά μονάχα 
μεταγενέστερες διασκευές γραφτών πού χάθηκαν' δτι οχι περισσό
τερες άπό τέσσερεις Επιστολές πού άποδίδονται στόν άπόστολο 
Παύλο, είναι αυθεντικές, κ.λπ. Διαγράφει άπό τις Ιστορικές άφη- 
γήσεις δλα τά θαύματα καί τις άντιφάσεις, πού τις θεωρεί σαν άπα- 
ράδεχτες’ άλλά γιά τά υπόλοιπα προσπαθεί «νά σώσει αυτό πού μπο
ρεί νά σωθεί» καί κατά συνέπεια ή φύση της, σάν θεολογ'.κής σχο
λής, είναι πολύ φανερή. Έτσι βοήθησε τόν Ρενάν, πού στηρίζεται 
πάρα πολύ πάνω σ’ αυτήν, νά «σώσει» ακόμα πιό πολλά, εφαρμό
ζοντας τήν ίδια μέθοδο καί, πρόσθετα, νά προσπαθήσει νά μάς έπι- 
βάλλει σάν ιστορικά αυθεντικές πολλές άφηγήσεις τής Νέας Δια
θήκης πού είναι κάτι παραπάνω άπό άμφίβολες καί, παραπέρα, πλή
θος άλλων μύθων γιά τούς μάρτυρες. "Οπως κι’ άν είναι, δλα δσα α
πορρίπτει ή Σχολή τής Τυβίγγης σάν μή ιστορικά ή σάν απόκρυφα 
μπορεί νά θεωρηθούν σάν σβησμένα δριστικά γιά τήν έπιστήμη.

Ή άλλη τάση έχει μονάχα ένα έκπρόσωπο —  τόν ΜπροΟνο Μπά- 
ουερ. Ή μεγαλύτερη υπηρεσία του στέκεται δχι άπλώς δτι ύπόβαλ- 
λε σέ άνελέητη κριτική τά Ευαγγέλια καί τις Επιστολές τών ’Α
ποστόλων, άλλά στό δτι γιά πρώτη φορά άνέλαβε σοβαρά μιά ερευ
νά δχι μονάχα γιά τά ’Ιουδαϊκά καί Έλληνοαλεξανδρινά στοιχεία, 
άλλά καί γιά τά καθαρά Ελληνικά καί Ελληνορωμαϊκά στοιχεία 
πού πρώτα άνοιξαν στό Χριστιανισμό τό δρόμο τής παγκόσμιας θρη
σκείας. Ό  θρύλος δτι 6 Χριστιανισμός έμφανίστηκε έτοιμος καί πλή
ρης στήν Ίουδαία καί, ξεκινώντας άπό τήν Παλαιστίνη, κατάχτη
σε τόν κόσμο μέ τό δόγμα του καθορισμένο ήδη στά κύρια σημεία 
του καί τήν ήθική του, δέ μπόρεσε νά ύποστηριχθεΐ άπό τήν έποχή 
τοΰ Μπάουερ' μπορεί να έξακολουθεΐ νά φυτοζωεί μονάχα στις θεο- 
λογικές πανεπιστημιακές σχολές καί μ’ άνθρώπους πού'θέλουν «νά 
κρατούν τή θρησκεία ζωντανή γιά τό λαό» ακόμα καί σέ βάρος τής 
επιστήμης. Ή τεραστία έπίδραση πού είχε ή Φιλωνική Σχολή τής 
Αλεξάνδρειας καί ή Ελληνορωμαϊκή κοινή φιλοσοφία — ή Πλατω

νική καί κύρια ή Στωϊκή—  στό Χριστιανισμό, πού έγινε ή κρατι
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κή θρησκεία μέ τόν Κωνσταντίνο, πολύ απέχει άπό τοΰ νά έχει 
προσδιοριστεί σέ λεπτομέρειες, άλλα ή ύπαρξή της άποδείχτηκε καί 
αυτό κατά κύριο λόγο είναι έπίτευγμα τοΰ Μπροΰνο Μπάουερ: θε
μελίωσε τήν άπόδειξη δτι 6 Χριστιανισμός δέν είσάχθηκε άπό τά 
έξω — άπό τήν Ίουδαία—  στόν Ελληνορωμαϊκό κόσμο καί έπεβλή- 
θηκε σ’ αυτόν, αλλά πώς, τό λιγότερο στή κοσμοθρησκευτική του 
μορφή, είναι προϊόν αύτοΰ τοΰ κόσμου. Ό  Μπάουερ, φυσικά, σάν δ- 
λους έκείνους πού πολεμοΰν ένάντια στίς βαθειοριζωμένες προλήψεις, 
ξεπέρασε τό σκοπό σ’ αυτό τό έργο. Γιά νά καθορίσει καί άπό φιλο
λογικές πηγές, τήν έπίδραση τοΰ Φίλωνα καί ιδιαίτερα τοΰ Σενέκα, 
στόν άναφαινόμενο Χριστιανισμό καί ν’ άποδείξει τούς συγγραφείς 
τής Νέας Διαθήκης τυπικά σάν άπόλυτα λογοκλόπους αυτών τών 
φιλοσόφων, Ιπρεπε νά τοποθετήσει τήν έμφάνιση τής καινούργιας 
θρησκείας μισό αιώνα, περίπου, άργότερα, ν’ άπορρίψει τις Αντίθε
τες άφηγήσεις τών Ρωμαίων Ιστορικών καί νά πάρει πλατειές ελευ
θερίες μέ τήν ιστοριογραφία γενικά. Σύμφωνα μέ τόν Μπάουερ, ο 
Χριστιανισμός, σάν Χριστιανισμός έμφανίζεται μονάχα τήν έποχή 
τών Φλαβίων, ή φιλολογία τής Νέας Διαθήκης μονάχα τήν έποχή 
τοΰ Άδριανοΰ, τοΰ "Αντωνίου καί τοΰ Μάρκου Αύρήλιου.

Σάν Αποτέλεσμα, οί άφηγήσεις τής Νέας Διαθήκης γιά τό Χρι
στό καί τούς μαθητές του στερούνται, γιά τόν Μπάουερ, κάθε ίστο- 
ρικοΰ βάθους: οί άφηγήσεις αυτές διαλύονται σέ θρύλους δπου οί 
φάσεις τής έσωτερικής έξέλιξης καί τών ηθικών Αγώνων τών πρώ
των κοινοτήτων μεταφέρονται σέ περισσότερο ή λιγότερο πλασμα
τικά πρόσωπα. Κατά τόν Μπάουερ, ό τόπος γέννησης τής καινούρ
γιας θρησκείας, δέν είναι ούτε ή Γαλιλαία ούτε καί ή 'Ιερουσαλήμ, 
άλλά ή ’Αλεξάνδρεια καί ή Ρώμη.

*Αν, κατά συνέπεια, ή σχολή τής Τυβίγγης, μάς παρουσιάζει 
στά ύπολειματα τής Νέας Διαθήκης ιστορίες καί φιλολογία πού ά
φησε άθιχτο τό μέγιστο άνώτατο δριο άπ’ δ,τι ή έπιστήμη σήμερα 
|ΐ.:ορ;ΐ άκόμα νά δεχθεί σάν συζητήσιμο, ό Μπροΰνο Μπάουερ μάς 
norpo'i η4Γα τό μέγιστο άπ’ δ,τι μπορεί ν’ άμφισβητηθεΐ. Ή πραγμα- 

4 //I:· / βρίσκεται άνάμεσα σ’ αύτά τά δυό άκρα. Τό άν αυτή 
μΐΜψ·( νά όριστεΐ μέ τά μέσα, πού έχουμε σήμερα στή 

»Ιν«ι * ' > > ' 1  άμφίοολο. Καινούργιες ά,νακαλύψεις, ίδι-



αίτερα στή Ρώμη, στήν ’Ανατολή, καί πάν’ άπ' δλα στήν Αίγυπτο, 
θά συμβάλλουν πιό πολύ σ’ αυτό άπό κάθε κριτική.

"Αλλά εχουμε στή Νέα Διαθήκη ενα μοναδικό βιβλίο, πού δ χρό
νος τής συγγραφής του μπορεί νά προσδιοριστεί μέ διαφορά λίγους 
μήνες, πού πρέπει νά γράφτηκε άνάμεσα στόν Ίούνη τοΰ '67 καί 
τον Ιανουάριο ή "Απρίλη τοΰ ’68’ ενα βιβλίο, πού κατά συνέπεια, 
ανήκε στήν ίδια τήν αρχή τής Χριστιανικής εποχής καί αντανα
κλά μέ τήν πιό απλοϊκή πιστότητα καί στήν αντίστοιχη ιδιωματι
κή γλώσσα τις ΐοέες τής αρχής αυτής τής έποχής. Αυτό τό βιβλίο, 
συνεπώς, κατά τή γνώμη μου, είναι μιά πάρα πολύ πιό σημαντι
κή πηγή, γιά νά καθορίσουμε τί ήταν πραγματικά ό πρώτος Χρι
στιανισμός, απ’ δσο ή υπόλοιπη Νέα Διαθήκη, πού, στήν παρού
σα μορφή της, είναι πολύ ύστερότερης χρονολογίας. Αυτό τό βιβλίο 
είναι τό λεγόμενο 'Αποκάλυψη τοΰ Ιωάννη. Καί έπειδή αυτό, φαι
νομενικά τό πιό σκοτεινό βιβλίο σ’ ολόκληρη τή Βίβλο, παρ’ δλ’ 
αυτά είναι σήμερα, χάρις στή γερμανική κριτική, τό πιό κατανοη
τό καί πιό σαφές, θά δώσω στούς άναγνώστες μου, μιά ανάλυσή του.

Άοκεϊ νά ρίξει κανείς μιά ματιά σ’ αυτό τό βιβλίο γιά νά πει- 
σθεί γιά τή κατάσταση τής μεγάλης έξαψης δχι μονάχα τοΰ συγ
γραφέα, άλλά καί τοΰ «κοινωνικοΰ περιβάλλοντος» πού έκινείτο. Ή 
«’Αποκάλυψή» μας, δέν είναι ή μόνη τοΰ είδους της καί τής έποχής 
της. ’Από τό ετος 164 πρό τής δικής μας χρονολογίας, όταν γρά
φτηκε τό λεγόμενο βιβλίο τοΰ Δανιήλ, τό πρώτο πού ϋφτασε μέχρι 
έμάς, μέχρι τό 250 τής δικής μας χρονολογίας, τή πιθανή χρονο
λογία τής Κ ά ρ μ ε ν τοΰ Κομοδιανοΰ C ) , 6 Ρενάν μέτρησε δ- 
χι λιγότερες άπό δεκαπέντε εκτεταμένες κλασσικές «’Αποκαλύ
ψεις», χωρίς νά υπολογίζονται οί μεταγενέστερες άπομιμήσεις (ά- 
ναφέρω τόν Ρενάν γιατί τό βιβλίο του είναι έπίσης τό πιό πολύ 
γνωστό στούς μή ειδικούς καί τό περισσότερο προσιτό) . ΤΗταν μιά 
ίποχή πού ακόμα καί στή Ρ(όμη καί τήν Ελλάδα κι’ άκό|ΐα περισ
σότερο στή Μικρά ’Ασία, Συρία καί Αίγυπτο, £να άπόλυτα στε
ρημένο κριτικού πνεύματος μίγμα άπό τις πιό χονδροειδείς προκα

(1) ’Αναφορά στό CABMEN APOLOGETTCUM AD VERSUS JUDAEOS 
ET G EUTES ( ’Απολογητικός ΰμνος ενάντια στους ’ Ιουδαίους καί Είδ(»λο- 
λάτρες) τού COMMODIAN (III αιώνας μ .Χ .)  λατίνου Χριατιανοδ ποιητή.
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ταλήψεις τών πιό διαφορετικών λαών γινόταν δεχτό χωρίς διάκρι
ση καί συμπληρωνόταν άπό ευσεβή έξαπάτηση καί άπόλυτο τσαρ- 
λατανισμό' μιά έποχή δπου θαύματα, έκστασιασμοί, δράματα, έμ- 
φανίσεις, μαντική, άλχημία, καββάλα(Ί) καί άλλες μυστικές μα
γείες παίζανε Ινα πρωτεύοντα ρόλο. Σ ’ αυτή τήν άτμόσφαιρα, καί, 
πρόσθετα, ανάμεσα σέ μιά τάξη ανθρώπων πού ήσαν περισσότερο 
πρόθυμοι άπό άλλους νά πιστεύουν σ’ αυτές τις ύπερφυσικές φαν
τασίες, άναφάνηκε δ Χριστιανισμός. Μήπως οί Χριστιανοί γνωστι
κοί στήν Αίγυπτο στή διάρκεια τοΰ δεύτερου αιώνα της έποχής 
μας δέν καταπιάνονταν άποκλειστικά μέ τήν αλχημεία καί δέν έμ
πασαν άλχημιστικές έννοιες στις διδασκαλίες τους, δπως, άνάμε- 
σα στ’ άλλα, άποδεικνύουν καί τά ντοκουμέντα τών παπύρων Λέϋν- 
τεν. Καί οί Χαλδαΐοι καί ’Ιουδαίοι MATHEMATICI (μαθηματι
κοί) , πού, σύμφωνα μέ τόν Τάκιτο, έξορίστηκαν δυό φορές άπό τή 
Ρώμη, γιά μαγεία, τή μιά φορά τήν έποχή τοΰ Κλαύδιου, καί ξα
νά τήν έποχή τοΰ Βιτέλλιου μήπως δέν έφαρμόζανε τό είδος τής γε
ωμετρίας πού θά βροΰμε στή βάση τής ’Αποκάλυψης τοΰ ’Ιωάννη.

Σ ’ αυτά πρέπει νά προσθέσουμε καί κάτι άλλο. "Ολες οί άπο- 
καλύψεις οίκειοποιοΰνται τό δικαίωμα νά έξαπατοΰν τούς άναγνώ
στες τους. νΟχι μονάχα γράφτηκαν, κατά κανόνα, άπό δλότελα 
διαφορετικούς άνθρώπους άπό τούς δήθεν συγγραφείς τους, καί πιό 
πολύ άπό άνθρώπους πού ζήσανε πολύ άργότερα, παράδειγμα τό 
βιβλίο τοΰ Δανιήλ, τό βιβλίο τοΰ Ένώχ, οί ’Αποκαλύψεις τοΰ Έ - 
ζρα, τοΰ Μπαρούχ, τοΰ ’Ιούδα, κ.λ.π. καί τά Σιβυλλικά βιβλία, άλ
λά, καθόσον άφορά στό βασικό τους περιεχόμενο, προφητεύουν μο
νάχα πράγματα πού Ιχουν γίνει ήδη πολύ καιρό πρωτύτερα καί ή
σαν πάρα πολύ γνωστά στό πραγματικό συγγραφέα. ’Έτσι τό ετος 
164, λίγο ύστερα άπό τό θάνατο τοΰ Άντίοχου τοΰ Έπιφανοΰς, δ 
συγγραφέας τοΰ Βιβλίου τοΰ Δανιήλ, πού υποτίθεται δτι Ιζησε τά 
χρόνια τοΰ Ναβουχοδονόσορα, προφητεύει τήν άνοδο καί πτώση 
τής Περσικής καί Μακεδονικής αύτοκρατορίας καί τήν άρχή τής 
Ρίομαικής αύτοκρατορίας, μέ τό σκοπό ν’ άποδείξει μ’ αυτά πώς 
ϊχει τό χάρισμα της προφητείας, γιά νά προετοιμάσει τόν άναγνο')-

(1) CABBALA μιά μυστική θρησκευτική διδασκαλία συνδεδεμένη μέ τή 
μαγι(α πού ήταν διαδεδομένη άνάμεσα στούς ’ Ιουδαίους.

(2) Γ ν ο» σ τ ι κ ο ί, θρησκευτική μυστικιστική τάση τοϋ πρώτου 
ΧριοτιανημοΟ· άνηδραστική έκλεχτική τάση στή φιλοσοφία.
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στη νά δεχθεί τήν τελική προφητεία δτι δ λαδς τοΰ ’Ισραήλ θά ξε- 
περάσει δλες τις δυσκολίες καί θά νικήσει τελικά. "Αν, κατά συ
νέπεια, ή ’Αποκάλυψη του ’Ιωάννη ήταν πραγματικά τδ εργο του 
άναφερόμενου συγγραφέα του, θά ήταν ή μόνη εξαίρεση άνάμεσα 
στήν άποκαλυπτική φιλολογία.

Ό  ’Ιωάννης πού ισχυρίζεται δτι είναι δ συγγραφέας ήταν, δ- 
πως κι’ αν έχει, διακεκριμένη προσωπικότητα άνάμεσα στους Χρι
στιανούς τής Μικρής ’Ασίας. Αυτό συμπεραίνεται άπό τδν τόνο 
τοΰ μηνύματος στις επτά έκκλησίες. ’Ίσιος ήταν δ ’Απόστολος ’Ι 
ωάννης, πού, ώστόσο, ή ιστορική του ύπαρξη, δέν είναι δλότελα 
βεβαιωμένη, άλλα είναι πολύ πιθανή. ’Άν αύτδς δ άπόστολος ήταν 
πραγματικά δ συγγραφέας, τόσο τό καλύτερο, γιά τήν άποψή μας. 
Αυτή θά ήταν ή καλύτερη άπόδειξη δτι δ Χριστιανισμός αύτοΰ τοΰ 
βιβλίου είναι πραγματικά δ γνήσιος πρώτος Χριστιανισμός. "Ας 
σημειώσουμε, κατά παρέκβαση, δτι, φαινομενικά, ή ’Αποκάλυψη 
οέν γράφτηκε άπδ τδν ίδιο συγγραφέα πού έγραψε τδ Ευαγγέλιο 
καί τις τρεις Επιστολές πού άποδίδονται έπίσης στδν ’Ιωάννη.

Ή ’Αποκάλυψη άποτελεΐται άπδ μιά σειρά δραμάτων. Στδ πρώ
το δ Χριστδς παρουσιάζεται μέ άμφίεση άρχιερέα, Ιρχεται στή μέ
ση έπτά λυχνιών πού άντιπροσωπεύουν τΙς έπτά έκκλησίες τής ’Α
σίας καί ύπαγορεύει στδν «’Ιωάννη» μηνύματα ατούς έφτά «άγγέ- 
λους» αυτών τών έκκλησιών. ’Εδώ άπδ τήν πρώτη άρχή βλέπουμε 
πλέρια, τή διαφορά άνάμεσα σ’ α ύ τ δ τδ Χριστιανισμό καί τή 
παγκόσμια θρησκεία τοΰ Κωνσταντίνου πού διατυπώθηκε άπδ τή 
Σύνοδο τής Νίκαιας. Ή Α γία Τριάδα δέν είναι μονάχα άγνωστη, 
είναι μάλιστα άπίθανη. ’Αντί τοΰ έ ν ό ς 'Αγίου Πνεύματος 
τής τελευταίας, έδώ εχουμε τά « έ φ τ ά  π ν ε ύ μ α τ α  τ ο ΰ
0  ε ο ΰ», δπως τά έρμηνεύει δ Ραββί άπδ τδν Ίσαΐα (XI, 2) . Ό 
Χριστδς είναι δ υίδς τοΰ Θεοΰ, δ πρώτος καί δ έσχατος τδ ά λ- 
φ α καί τδ ω μ έ γ α ,  άλλά σέ καμμιά περίπτωση δ ’ίδιος δ 
Θεδς ή ίσος στδ Θεό, άλλά άντίθετα, «ή άρχή τής δ η μ ι ο υ ρ 
γ ί α ς  τοΰ θεοΰ», συνεπώς ή έκπόρευση τοΰ θεοΰ, πού ύπήρχε άπδ 
τήν αιωνιότητα άλλά υποτελής στδ θεό, δπως τά προαναφερθέντα 
έφτά πνεύματα. Στδ κεφάλαιο 15, παρ. 3, οί μάρτυρες στδν ούρα- 
νδ τραγουδούν :«τήν ωδήν τοΰ Μωϋσέως τοΰ δούλου τού θεοΰ, καί 
τήν ώδήν τοΰ Άρνίου» δοξολογώντας τδ θεό. Συνεπώς δ Χριστδς
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έδώ παρουσιάζεται δχι μονάχα σάν ύποτεταγμένος στό θεό άλλά 
κι’ ακόμα, άπό κάποια άποψη, ισος μέ τό Μωϋσή. Ό  Χριστός σταυ
ρώνεται στήν "Ιερουσαλήμ (XI, 8) άλλά άνασταίνεται πάλι (I, 
5, 18)' είναι «τό Άρνίον» πού θυσιάστηκε γιά τΙς αμαρτίες τοΰ κό
σμου και πού μέ τό αίμα του ό πιστός οποία γλώσσα κι’ αν μιλεΐ 
καί σέ δποιο έθνος κι’ αν άνήκει λυτρώθηκε στό Θεό. Έδώ συναν
τούμε τή βασική ιδέα πού βοήθησε τό πρώτο Χριστιανισμό νά εξε
λιχθεί σέ παγκόσμια θρησκεία. Όλες οί Σημιτικές καί Ευρωπαϊ
κές θρησκείες έκείνης τής έποχής συμμερίζονταν τήν άποψη δτι 
οί θεοί πού προσβάλλονταν άπό τις πράξεις τοΰ άνθρώπου μπορού
σαν νά έξευμενισθοΰν μέ θυσία' ή πρώτη έπαναστατική βασική ι
δέα (παρμένη άπό τή σχολή τοΰ Φίλωνα) στό Χριστιανισμό, ήταν 
πώς μέ τή μοναδική μεγάλη θεληματική θυσία ένός μεσάζοντα ή 
αμαρτία δλων τών αιώνων καί δλων τών άνθρώπων πληρωνόταν 
μιά γιά πάντα —  δσον άφορά τό πιστό. Έτσι ή άνάγκη γιά πα
ραπέρα θυσίες έξαφανιζόταν καί μαζί μ’ αυτήν ή βάση γιά πλήθος 
θρησκευτικών τελετουργιών: άλλά ή άπαλλαγή άπό τελετουργίες 
πού δυσκόλευαν ή απαγόρευαν τήν έπαφή μέ άνθρώπους άλλων 
θρησκευτικών πεποιθήσεων ήταν ό πρώτος δρος μιας παγκόσμιας 
θρησκείας. Παρ’ δλ’ αύτά ή συνήθεια τής θυσίας ήταν τόσο βαθειά 
ριζομένη στά Ιθιμα τών λαών ώστε 6 Καθολικισμός — πού δανεί
στηκε τόσα πολλά άπό τήν είδωλολατρεία—  βρήκε πρόσφορο νά 
προσαρμοσθεΐ στό γεγονός αυτό μέ τήν εισαγωγή τό λιγότερο τής 
συμβολικής θυσίας τής λειτουργίας. Άπό τήν άλλη μεριά δέν υ
πάρχει κανένα άπόλυτα ίχνος τοΰ δόγματος τοΰ πρωταρχικού αμαρ
τήματος στό βιβλίο μας.

Άλλά τό πιό χαρακτηριστικό σ' αύτά τά μηνύματα, δπο>ς καί 
σ’ όλόκληρο τό βιβλίο είναι δτι ποτέ καί πουθενά δέν συμβαίνει, ό 
συγγραφέας, ν’ άναφέρεται στόν έαυτό του καί τούς δμοπίστους 
τους μέ άλλο δνομα, έκτός άπό τό δνομα ’Ι ο υ δ α ί ο ι .  Ό ’ Ι
ωάννης κατήγορε! τά μέλη τών έκκλησιών τής Σμύρνης καί τή; 
Φιλαδέλφειας πού έξαπολύει έναντίον τους κεραυνούς «έκ τών λε- 
γόντων ’Ιουδαίους είναι έαυτούς, καί ούκ είσίν, άλλά συναγωγή 
τοΰ σατανά»' καί γιά τά μέλη τής έκκλησίας τής Περγάμου λέ
γει : δτι κρατοΰν τή διδασκαλία τοΰ Βαλαάμ πού τήν έοίζαξε ό 
Βαλάκ «βαλεϊν σκάνδαλον έ ν ώ π ι ο ν τ ώ ν  υ ί ώ ν I-
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σ p α ή λ, φαγείν είδωλόθυτα καί πορνεΰσαι». 'Εδώ, κατά συνέ
πεια δέν έχουμε μιά περίπτο^ση συνειδητών Χριστιανών, άλλά αν
θρώπων πού λένε δτι είναι Ιουδαίοι. Βέβαια, ό "Ιουδαϊσμός τους 
είναι μιά καινούργια φάση έξέλιξης τοΰ παλιότερου, άλλά γι αύ- 
τδν ακριβώς το λόγο είναι δ μοναδικά αληθινός. Έδώ, δταν οί ά
γιοι έμφανίστηκαν μπροστά στο θρόνο τοΰ θεοΰ, ήρθαν πρώτα 144.
000 'Ιουδαίοι, 12.000 άπό κάθε φυλή, καί μόνο ίίστερ’ απ’ αυτούς 
οί αναρίθμητες μάζες τών είδωλολατρών πού είχαν προσηλυτισθεΐ 
στόν άνανεο>μένον αυτό 'Ιουδαϊσμό. Λυτό δείχνει πόσο λίγο ό συγ
γραφέας μας ήταν ένήμερος, τό έτος 69 τής Χριστιανικής έποχής, 
δτι άντιπροσώπευε όλότελα μιά καινούργια φάση στήν έξέλιξη μιας 
θρησκείας πού έπρόκειτο νά γίνει ένα άπό τά πιό έπαναστατικά 
στοιχεία στήν ιστορία τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος.

Βλέπουμε, συνεπώς, δτι ό Χριστιανισμός τής έποχής έκείνης, πού 
αγνοούσε άκόμα τόν εαυτό του, διέφερε, δσο 6 ούρανός άπό τή γή, 
άπό τήν κατοπινή δογματικά καθορισμένη παγκόσμια θρησκεία 
τής Συνόδου τής Νίκαιας’ ό ένας δέν άναγνωρίζεται στόν άλλο. 
Έδώ δέν έχουμε ούτε τό δόγμα ούτε τήν ήθική τοΰ κατοπινού Χρι
στιανισμού άλλά αντίθετα ένα αίσθημα δτι κάποιος αγωνίζεται ε
νάντια σ’ όλόκληρο τόν κόσμο καί δτι δ άγώνας θά είναι νικηφό
ρος" ένα πάθος γιά τον αγώνα καί μιά βεβαιότητα γιά νίκη πού 
λείπει όλότελα στους σημερινούς Χριστιανούς καί πού στήν έποχή 
μας συναντάται μονάχα στον άλλο πόλο τής κοινωνίας, άνάμεσα 
στους σοσιαλιστές.

Πραγματικά, ό άγώνας ένάντια σ’ ένα κόσμο πού άρχικά ήταν 
άνώτερος σέ δύναμη, καί ταυτόχρονα ένάντια στούς 'ίδιους τούς ά- 
νακαινιστές, είναι κοινός στούς πρώτους Χριστιανούς καί τούς Σο
σιαλιστές. Κανένα άπό τά δυο αυτά μεγάλα κινήματα δέ γίνη- 
κε άπό αρχηγούς ή προφήτες — άν καί υπάρχουν άρκετοί προφή
τες άνάμεσα καί στά δύο—  είναι μαζικά κινήματα. Καί τά μαζικά 
κινήματα είναι άναπόφτευχτο νά είναι συγκεχυμένα στήν άρχή* 
συγκεχυμένα γιατί ή σκέψη τών μαζών κινείται κατά πρώτον άνά
μεσα σέ αντιφάσεις, τής λείπει ή σαφήνεια καί ή άλληλουχία κι’ 
επίσης έςαιτίας τοΰ ρόλου πού παίζουν ακόμα σ’ αυτές, οί προφή
τες, στήν άρχή. Αυτή ή σύγχυση καταφαίνεται στό σχηματισμό 
πλήθους αιρέσεων πού πολεμά ή μιά τήν άλλη, τό λιγότερο μέ τον
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ιδιο ζήλο, πού μάχονται τόν κοινό έξωτερικό έχθρό. Έτσι γινόταν 
μέ τόν πρώτο Χριστιανισμό, έτσι γινόταν στήν αρχή τοΰ σοσιαλιστι
κού κινήματος, Ανεξάρτητα τοΰ πόσο αυτό βασάνιζε τούς καλοπρο
αίρετους άξιους πού κήρυσσαν τήν ένότητα έκεΐ πού ή ένότητα δέν 
ήταν δυνατή.
Μήπως ή Διεθνής κρατήθηκε άπό ενα ένιαΐο δόγμα; ’Αντίθετα. Υ 
πάρχουν κομμουνιστές τής προ τού 1848 Γαλλικής παράδοσης πού κι 
ανάμεσα τους υπήρχαν πάλι διάφορες άποχρώσεις: Κομμουνιστές 
τής σχολής Βάϊτλιγκ καί άλλοι τής Αναμορφωμένης Κομουνιστι
κής Λίγκας, Προυντονιστές πού κυριαρχούσαν στή Γαλλία καί τό 
Βέλγιο, Μπλανκιστές, τό Γερμανικό Κόμμα τών Εργαζομένων καί 
τέλος οί Μπακουνιστές άναρχικοί, πού κάποιο διάστημα έπικράτη- 
σαν στήν 'Ισπανία καί τήν ’Ιταλία, γιά ν’ αναφέρουμε μονάχα τις 
κυριότερες όμάδες. Χρειάστηκε ένα δλόκληρο τέταρτο τοΰ αιώνα 
άπό τήν ίδρυση τής Διεθνούς πριν γίνει παντού οριστικός καί πλή
ρης ό χωρισμός άπό τούς ’Αναρχικούς καί γίνει δυνατή ή άποκα- 
τάσταση τής ένότητας, τό λιγότερο σχετικά μέ τΙς πιό γενικές οι
κονομικές άπόψεις. Κ ι’ αυτό μέ τά μέσα έπικοινωνίας πού διαθέ
ταμε —  σιδηροδρόμους, τηλέγραφο, γιγαντιαΐες βιομηχανικές πό
λεις, τό τύπο, δργανωμένες λαϊκές συνελεύσεις.

Υπήρχε άνάμεσα στούς πρώτους Χριστιανούς ή ί'δια διαίρεση σέ 
άναρίθμητες αιρέσεις, πού στάθηκε τό πραγματικό μέσο πού έπι- 
τεύχθηκε ή συζήτηση καί μ’ αυτήν ή μεταγενέστερη ένότητα. Τήν 
συναντούμε κιόλας σ’ αύτό τό βιβλίο, πού είναι Αναμφισβήτητα τό 
Αρχαιότερο Χρ-ιστιανικό έγγραφο, κΓ δ συγγραφέας μας τήν κα
ταπολεμά μέ τόν ίδιο άδιάλλαχτο ζήλο δσο καί τό μεγάλο αμαρ
τωλό έξωτερικό κόσμο. Συναντούμε, πάνω άπ’ δλους τούς Νικολαΐ- 
τες, στήν Έφεσο καί στή Πέργαμο’ έκείνους πού λένε πώς ήταν 
’Ιουδαίοι άλλά ήσαν ή συναγωγή τού Σατανά, στή Σμύρνη καί τή 
Φιλαδέλφεια’ τούς ύποστηριχτές τοΰ Βαλαάμ, πού λέγεται ψευδο
προφήτης, στή Πέργαμο" έκείνους πού λέγανε πώς ήσαν άπόστο- 
λοι καί δέν ήσαν, στήν Έφεσο’ καί τέλος στα θυάτειρα, τούς ύπο- 
στηριχτές τής ψευδοπροφήτισσας πού περιγράφεται σάν Ίεζάβελ. 
Δέ μας δίδονται περισσότερες λεπτομέρειες γ ι’ αυτές τις αιρέσεις, 
λέγεται, μονάχα, γιά τούς δπαδούς τοΰ Βαλαάμ καί τής Ίεζάβελ 
δτι τρώγανε πράγματα πού θυσιάζονταν στά είδωλα καί δτι πορ

40



νεύονταν. Έγιναν άπόπειρες νά παρουσιασθούν οί πέντε αυτές αι
ρέσεις σάν ΙΙαυλιανοΙ Χριστιανοί καί δλα τά μηνύματα πώς στρέ
φονταν ένάντια στόν Παϋλο, τό ψευδοαπόστολο, τόν δήθεν Βαλαάμ 
καί «Νικόλαο». Τά έπιχειρήματα γ ι’ αυτό τό αποτέλεσμα, έλάχι- 
στα βάσιμα βρίσκονται συγκεντρωμένα στόν Α π ό σ τ ο λ ο  II α0· 
λ ο τοΰ Ρενάν (ΙΙαρίσι 1869, σ. 303 - 05 καί 367 - 70). "Ολα 
τείνουν νά έρμηνέψουν τό μήνυμα μέ τΙς Πράξεις τών ’Αποστόλων 
κα'ι τις λεγόμενες Επιστολές τοΰ Παύλου, γραφτά πού, τό λιγότε
ρο στή σημερινή μορφή τους, είναι τουλάχιστο 60 χρόνια μεταγε
νέστερα άπό τήν ’Αποκάλυψη καί, κατά συνέπεια, τά σχετικά ου
σιαστικά δεδομένα τους δέν είναι μονάχα έξαιρετικά άμφίβολα άλ
λά κ ι’ άκόμα όλότελα αντιφατικά. ’Αλλά τό άποφασιστικό γεγο
νός είναι δτι δέ μπορούσε δ συγγραφέας νά σκεφθεΐ νά δώσει πέν
τε διαφορετικά δνόματα σέ μιά καί τήν ί'δια αΐ'ρεση καί μάλιστα 
δυό μονάχα γιά τήν Έφεσο (ψευδοαπόστολοι καί Νικολαίτες) καί 
έπίσης δυό γιά τή Πέργαμο (Βαλααμίτες καί Νικολαίτες), καί ν’ 
άναφέρεται σ’ αυτές, κάθε φορά, κατηγορηματικά σάν σέ δυό δια
φορετικές αιρέσεις. Ταυτόχρονα, δέ μπορεί κανείς ν’ άρνηθεΐ τήν 
πιθανότητα δτι υπήρχαν, άνάμεσα σ’ αυτές τις αιρέσεις καί στοι
χεία, πού θά μπορούσαν νά χαρακτηρισθοΰν, σήμερα σάν Παυλια- 
νοί.

Καί στίς δυό περιπτώσεις, πού δίδονται περισσότερες λεπτομέ
ρειες, ή κατηγορία στηρίζεται στό φάγωμα κρεάτων πού προσφέ- 
ρθηκαν στά είδωλα καί στή πορνεία, δυό σημεία δπου οί ’ Ιουδαίοι 
— τόσο οί παλιοί δσο καί οί Χριστιανοί—  βρισκόταν σέ ασταμά
τητη φιλονεικία μέ προσηλυτισμένους είδωλολάτρες. Τό κρέας ά
πό είδωλολατρικές θυσίες προσφερόταν δχι μόνο σ’ έορταστικά συμ
πόσια δπου ή άρνηση τής προσφερομένης τροφής θά φαινόταν ά- 
νάρμοστη καί μπορούσε μάλιστα νά είναι έπικίνδυνη' πουλιόνταν 
έπίσης στίς δημόσιες άγορές, δπου δέν ήταν πάντα δυνατό νά έ- 
ξακριβωθεϊ άν ήταν καθαρό στά μάτια τού νόμου. Άλλά πορνεία 
οί ’Ιουδαίοι έννοοΰσαν δχι μονάχα τίς έξοσυζυγικές σεξουαλικές 
σχέσεις άλλ’ άκόμα καί τό γάμο μέσα σέ βαθμούς συγγενείας πού 
άπαγορευόταν άπό τόν ’Ιουδαϊκό νόμο ή άνάμεσα σ’ ενα ’Ιουδαίο 
κι’ £να έθνικό, καί μέ τήν έννοια αύτή ή λέξη νοείται γενικά στίς 
Πράξεις τών ’Αποστόλων XV, 20 καί 29. ’Αλλά δ ’Ιωάννης μας
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έχει τις Απόψεις του γιά τις σεξουαλικές σχέσεις πού έπιτρεπόταν 
στούς ορθοδόξους "Ιουδαίους. Λέγει, XIV, 4, γιά τούς 144.000 ου
ράνιους ’Ιουδαίους: «ούτοι είσιν οι μετά γυναικών ούκ έμολύνθησαν' 
παρθένοι γάρ είσιν». Καί πραγματικά, στόν ουρανό τοΰ Ιωάννη 
μας, δέν υπάρχει ούτε καί μιά μονάχα γυναίκα. Κατά συνέπεια α
νήκει στή τάση, πού παρουσιάζεται έπίσης συχνά καί σ’ άλλα πρώ
τα Χριστιανικά γραφτά, πού θεωρεί τις σεξουαλικές σχέσεις γενι
κά σάν αμαρτία. Καί όταν πάρουμε, παραπέρα, υπόψη τό γεγονός 
δτι δ ’Ιωάννης ονομάζει τή Ρώμη Μεγάλη ΙΙόρνη πού μαζί της έ- 
πορνεύθησαν οί βασιλείς τής γης καί έμέθυσαν μέ τό κρασί τής 
πορνείας καί οί έμποροι σώρευσαν πλούτη άπό τήν αφθονία τών 
τρυφεροτήτων της, μάς είναι αδύνατο νά πάρουμε τή λέξη στα μη
νύματα μέ τή στενή έννοια πού άρέσκονται νά τής αποδίδουν οί θεο- 
λογικοί απολογητές προσπαθώντας νά συλλάβουν έτσι κάποια επι
βεβαίωση άλλων περικοπών στή Νέα Διαθήκη. ’Αντίθετα. Οί πε
ρικοπές αυτές στά μηνύματα είναι μιά δλοφάνερη ένδειξη ένός φαι
νομένου κοινού σ’ όλες τις Ιποχές μεγάλης αναταραχής, δτι οί πα
ραδοσιακοί δεσμοί τών σεξουαλικών σχέσεων, όπως κι’ δλα τ’ άλ
λα δεσμά, άποτινάσσονται. Στούς πρώτους Χριστιανικούς αιώνες, 
έπίσης, παρουσιαζόταν αρκετά συχνά, πλάϊ πλάϊ μέ τούς Ασκητές 
πού άπονέκρωναν τή σάρκα, ή τάση νά έπεχταθεΐ ή Χριστιανική 
έλευθερία σέ μιά περισσότερο ή λιγότερο Αχαλίνωτη σεξουαλική 
σχέση ανάμεσα σ’ άντρες καί γυναίκες. Τό ί'διο πράγμα παρατη
ρήθηκε στό σύγχρονο σοσιαλιστικό κίνημα. Ποιά Ανείπωτη φρίκη 
γινόταν αισθητή στό τότε «ευσεβές νέρσερι» τής Γερμανίας στήν 
REHABITATION DE LA CHAIR (Αποκατάσταση τής σάρκας) 
τοΰ Σαίν - Σιμόν, στή δεκαετία τοΰ τριάντα, πού στή Γερμανική 
Αποδιδόταν σάν «W IEDEREINSETZUNG DES FLEISH ES» (Α
ποκατάσταση τής σάρκας) ! Καί τό πιό τρομερό Απ’ δλα ήταν πώς 
οί τότε ιθύνουσες διακεκριμένες καταστάσεις (ESTATES) (τά
ξεις δέν υπήρχαν Ακόμα στή χώρα μας) πού δέ μπορούσαν νά ζοΰν 
στό Βερολίνο πιά δσο στά επαρχιακά τους κτήματα χωρίς έπανει- 
λημένη Αποκατάσταση τής σάρκας τους! Ά ν , τό λιγότερο, οί κα
λοί αυτοί άνθρωποι ήσαν ίκανοί νά ξέρουν τό Φουρριέ πού Αντιμε
τώπιζε δλότελα διαφορετικές τρέλλες γιά τή σάρκα! Μέ τήν ύ- 
περνίκηση τοΰ ουτοπισμού οί υπερβολές αυτές ύπεχώρησαν σέ μιά
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πιό ορθολογική και στή πραγματικότητα πολύ περισσότερο ριζο
σπαστική αντίληψη, καί άφοΰ ή Γερμανία ξεπέρασε τό ευσεβές νερ- 
σερι τού Χάϊνε καί εξελίχθηκε στό κέντρο τού Σοσιαλιστικού κι
νήματος ή υποκριτική άγανάχτηση τού διακεκριμένου ευσεβούς κό
σμου γελοιοποιείται.

Λυτό είναι ολο τό δογματικό περιεχόμενο τών μηνυμάτων. Τό 
υπόλοιπο συνίσταται σ’ έξορκισμούς τών πιστών νά δείχνουν ζήλο 
στή προπαγάνδα, στή θαρραλέα καί υπερήφανη δμολογία τής πί
στης τους μπροστά στόν εχθρό, στόν άδιάλλαχτο άγα')να ένάντια στόν 
έχθρό τόσο τόν εσωτερικό δσο καί τόν έξωτερικό —  καί δσον αφο
ρά αυτά μπορούσαν, μιά χαρά, νά τά έχει γράψει κάποιος άπό τούς 
μέ προφητικό πνεύμα ενθουσιώδεις τής Διεθνούς.

III

Τά μηνύματα δέν είναι παρά μονάχα ή εισαγωγή στό καθαυτό 
θέμα τής λεγόμενης ανακοίνωσης τοΰ ’Ιωάννη, στίς έφτά εκκλη
σίες τής Μικράς ’Ασίας καί άπ’ αυτές στόν υπόλοιπο Ανακαινι
σμένο Ιουδαϊσμό τοΰ έτους (59, άπ’ δπου έξελίχθηκε αργότερα ό 
Χριστιανισμός. Καί μ’ αυτό εΐσερχόμεθα στά βαθύτερα άγια τών 
αγίων τοΰ Χριστιανισμού.

Τ ί είδους άνθρωποι ήσαν οί πρώτοι στρατολογημένοι Χριστια
νοί; Κύρια είχαν στρατολογηθεΐ άπό τούς «έργαζόμενους καί επι
βαρυμένους», μέλη τών κατώτεροί στρωμάτων τού λαού, πού 
είχαν γίνει έπα να στατικό στοιχείο. Καί τί αποτελούσαν; Στίς πό
λεις φτωχευμένους έλεύθερους άνθρώπους, ανθρώπους κάθε εί
δους, σάν τούς «άθλιους λευκούς» στίς νότιες πολιτείες πού διατη
ρούσαν τή δουλεία καί τούς Εύριοπαίους αλήτες τών λιμανιών καί 
τυχοδιώκτες στά αποικιακά καί Κινέζικα λιμάνια, υστέρα χει
ραφετημένους δούλους καί, πάνω άπ’ δλα, πραγματικούς δούλου;' 
στά μεγάλα κτήματα στήν "Ιταλία, Σικελία καί ’Αφρική δού
λους, καί στίς αγροτικές περιοχές τών έπαρχιών μικρούς χω
ρικούς πού είχαν πέσει ολο καί περισσότερο στή δουλεία άπό χρέη. 
Δέν υπήρχε απόλυτα κοινός δρόμος χειραφέτησης γιά δλ’ αυτά τά
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στοιχεία. Γιά δλους αύτούς δ παράδεισος είχε χαθεΐ πίσω τους' για 
τούς καταστραμένους έλεύθερους άνθρώπους ήταν ή πρώην π ό- 
λ ι ς (έλληνικά στό κείμενο) , ή πόλη καί τό κράτος έκείνου τού 
καιρού, δπου οί προπάτορές τους ήσαν ελεύθεροι πολίτες' γιά τούς 
δούλους πού είχαν πιαστεί αιχμάλωτοι στό πόλεμο, δ χρόνος της 
έλευθερίας προ τής υποταγής καί αιχμαλωσίας τους' γιά τούς μι- 
κροχωρικούς τό κοινωνικό σύστημα τού γένους καί ή κοινοτική γαι
οκτησία, πού είχαν καταργηθεϊ. "Ολ’ αύτά τσακίστηκαν άπό τήν 
ίσοπεδωτική σιδερένια γροθιά τής καταχτήτριας Ρώμης. Ή φυλή 
καί ή ένωση συγγενικών φυλών ήταν ή πιό πλατειά κοινωνική δ- 
μάδα οπού έφτασε ή άρχαιότητα' άνάμεσα στούς βαρβάρους, ή συγ
κέντρωση σέ δμάδες βασιζόταν σέ συμμαχίες άνάμεσα σέ οικογέ
νειες καί άνάμεσα στούς πολεοϊδρυτές "Ελληνες καί ’ Ιταλούς στήν 
π ό λ ι ν [έλληνικά στό κείμενο] πού τήν άποτελούσαν μιά ή πε
ρισσότερες συγγενικές φυλές. Ό  Φίλιππος καί ό ’Αλέξανδρος δό- 
σανε στήν Ελληνική χερσόνησο πολιτική ένότητα, άλλά δέν οδή
γησε στό σχηματισμό 'Ελληνικού έθνους. Τά εθνη Ιγιναν δυνα
τά μονάχα άπό τή πτώση τής Ρωμαϊκής κοσμοκρατορίας. Αύτή ή 
κυριαρχία τερμάτισε μιά γιά πάντα τις μικρότερες ένώσεις' ή στρα
τιωτική δύναμη, ή Ρωμαϊκή δικαιοδοσία καί ό μηχανισμός είσπρα
ξης φόρων διάλυσαν δλότελα τή παραδοσιακή έσωτερική όργάνω- 
ση. Στήν απώλεια της άνεξαρτησίας τής χωριστής όργάνωσης προ
στέθηκαν ή βίαιη λεηλασία άπό στρατιωτικές καί πολιτικές άρχές 
πού άρπαζαν τούς θησαυρούς τών ύποδουλωμένων κι’ υστέρα τούς 
δάνειζαν τούς ίδιους τούς θησαυρούς τους μέ τοκογλυφικό τόκο γιά 
νά τούς άποσπάσουν άκόμα πιό πολλά. Ή φορολογική πίεση καί ή 
άνάγκη γιά χρήματα πού προκαλοΰσε σέ περιοχές οπου κυριαρ
χούσε μονάχα ή κυρίως ή φυσική οικονομία, βύθιζε τούς χωρικούς 
σ’ άκόμα βαθύτερη δουλεία στούς τοκογλύφους, δημιουργούσε με
γάλες περιουσιακές διαφορές, πού Ικαναν τό πλούσιο πλουσιώτερο 
καί άπογυμνωνε τέλεια τό φτωχό. Κάθε άπόπειρα άντίστασης άπο- 
μονωμένων μικρών φυλών ή πόλεων, στή γιγαντιαία Ρωμαϊκή παγ
κόσμια δύναμη ήταν χωρίς έλπίδα. Πού ύπήρχε ή διέξοδος, ή σω
τηρία, γιά τούς υπόδουλους, τούς καταπιεζόμενους καί έξαθλιωμέ- 
νους, μιά διέξοδος κοινή γιά δλες αυτές τίς άνθρώπινες δμάδες πού 
τά συμφέροντά τους ήσαν άμοιβαΐα ξένα ή κι’ άκόμα άντιτιθέμενα;
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Κ ι δμως έπρεπε νά βρεθεί Ινα μεγάλο έπαναστατικό κίνημα πού νά 
τούς αγκαλιάσει δλους αυτούς.

Έ  διέξοδος είχε βρεθεί πράγματι. Ά λλ’ δχι σ’ αυτόν τό 
κόσμο. Στήν κατάσταση πού βρισκόντουσαν τά πράγματα μπο
ρούσε νά υπάρξει μονάχα μιά θρησκευτική διέξοδος. Τότε άπο- 
καλύφθηκε ένας καινούργιος κόσμος. Ή συνέχεια τής ζωής τής ψυ
χής ϋστερ’’ άπό τό θάνατο τοΰ σώματος, αναγνωρίστηκε σιγά - σι
γά, άρθρο πίστης σ’ ολάκερο τόν Ρο>μαϊκό κόσμο. "Ενα είδος αντα
μοιβής ή τιμωρίας τών πεθαμένων ψυχών γιά τις πράξεις τους δ
σο ήσαν στή γή επαιρνε έπίσης ολοένα καί μεγαλύτερη άναγνώριση. 
‘ Οσον άφορά τήν άνταμοιβή, οί προοπτικές δέν ήταν τόσο καλές: 
ή αρχαιότητα ήταν πάρα πολύ αυτόματα υλιστική γιά νά μήν απο
δίδει απεριόριστα πολύ μεγαλύτερη αξία στή ζωή πάνω στή γή άπ’ 
δσο στή ζωή στό βασίλειο τών σκιών' τή ζωή ΰστερ’ άπό τό θάνα
το, οί "Ελληνες τή θεωρούσαν, πιό πολύ, σάν δυστύχημα. “Γστερα 
ήρθε ό Χριστιανισμός, πού πήρε τήν άνταμοιβή καί τή τιμωρία στόν 
άλλο κόσμο στά σοβαρά καί δημιούργησε τόν ουρανό καί τόν άδη, 
καί βρέθηκε μιά διέξοδος πού θά δδηγουσε τούς έργαζόμενους καί 
ταλαιπωρημένους άπό τό λιβάδι του όδυρμοΰ στόν αιώνιο παράδει
σο. Καί στή πραγματικότητα μονάχα μέ τή προοπτική μιας άντα- 
μοιβής στόν άλλο κόσμο μπορούσε ή στωϊκοφιλονική άπάρνηση τοΰ 
κόσμου καί ό άσκητισμός νά υψωθεί στή βασική ηθική άρχή μιας 
καινούργιας παγκόσμιας θρησκείας πού θά μπορούσε νά έμπνεύσε* 
τόν ένθουσιασμό στίς καταπιεζόμενες μάζες.

Άλλά δ ουράνιος αύτός παράδεισος δέν ανοίγεται στόν πιστό μέ 
τό άπλό γεγονός τοΰ θανάτου του. Θά δούμε, δτι τό βασίλειο τοΰ Θε
οΰ, πού πρωτεύουσά του είναι ή Νέα Ιερουσαλήμ, μπορεί νά κα
ταχτηθεί καί ν’ άνοίξει μονάχα δύσκολους άγώνες ένάντια στίς 
δυνάμεις τοΰ άδη. Άλλά στή φαντασία τών πρώτων Χριστιανών 
οί άγώνες αυτοί βρίσκονταν πολύ κοντά. Ό ’Ιωάννης περιγράφει 
στό βιβλίο του, στήν άρχή - άρχή, σάν τήν αποκάλυψη «ά δει γενέ- 
σθαι έ ν τ ά χ ε ι» καί άμέσως σέ συνέχεια, Α, 3, δηλώνει 
^Μακάριοι ό άναγιγνώσκων καί οί άκούοντες τούς λόγους τής προ
φητείας... 6 γ ά ρ  κ α ι ρ ό ς  έ γ γ ύ ς » .  Στήν ’Εκκλησία 
τής Φιλαδέλφειας, δ Χριστός στέλνει τό μήνυμα: «“Ερχομαι, τ ά- 
χ υ» καί στό τελευταίο κεφάλαιο δ άγγελος λέγει δτι Ιδειξε στόν
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Ιωάννη «α δει γενέσθαι έ ν τ ά χ ε ι» καί τοΰ δίνει τήν έν- 
τολή: «Μή σφραγίσεις τούς λόγους τής προφητείας τοΰ διβλίου τού
του' ό καιρός γάρ ε γ γ ύ ς  έ σ τ ι ν : » .  Καί ό 'ίδιος ό Χρι
στός, λέγει δυο φορές (XXII, 12, 20) «Έρχομαι τ α χ ύ». Ή 
συνέχεια θά μάς δείξει πόσο γρήγορα άναμενόταν αυτός ό ερχο
μός.

Τά όράματα τής 'Αποκάλυψης, πού μας δείχνει τώρα ό συγ
γραφέας, είναι πέρα γιά πέρα, αντιγραφή, κ,αί στό μεγαλύτερό 
τους μέρος κατά λέξη,’ άπό παλιότερα πρότυπα, μερικά άπό τούς 
κλασσικούς προφήτες τής ΙΙαλαιάς Διαθήκης, ιδιαίτερα τοΰ Ι ε 
ζεκιήλ, μερικά άπό νεώτερες Ιουδαϊκές Αποκαλύψεις, πού γρά
φτηκαν κατά τό τρόπο τοΰ βιβλίου τοΰ Δανιήλ καί ιδιαίτερα άπό 
τό βιολίο τοΰ Ένώχ, πού είχε κιόλας γραφεί, τό λιγότερο μερικά. 
Ή κριτική άπόδειξε, μέχρι τή πιό παραμικρή λεπτομέρεια, άπό 
ποΰ ό ’Ιωάννης μας πήρε κάθε εικόνα, κάθε απειλητικό σημάδι, 
κάθε πληγή πού στάλθηκε στήν άπιστη Ανθρωπότητα, μέ μιά λέ
ξη, όλόκληρο τό υλικό γιά τό βιβλίο του' έτσι πού δείχνει δχι μο
νάχα μεγάλη πνευματική φτώχεια, άλλά κι* άκόμα Αποδείχνει 
ο ίδιος δτι ποτέ δέ δοκίμασε έστω καί κατά φαντασία τις δήθεν 
έκστάσεις καί όράματα πού περιγράφει.

Ή τάξη τών δραμάτων αυτών είναι σέ συντομία ή παρακάτω: 
Ό  Ιωάννης βλέπει πρώτα τό Θεό νά κάθεται στό θρόνο του κρα
τώντας στό χέρι του ένα βιβλίο μέ έφτά σφραγίδες καί μπροστά του 
τό Άρνίον πού είχε σφαγεΐ καί είχε άνεγερθεΐ άπό τούς νεκρούς 
(ό Χριστός) καί βρέθηκε αξιο ν’ Ανοίξει τις σφραγίδες τοΰ βιβλίου. 

Κάθε είδους θαυματουργά Απειλητικά σημάδια Ακολουθούν τό ά
νοιγμα τών σφραγίδων. "Οταν Ανοίγεται ή πέμπτη σφραγίδα, ό 
’ Ιωάννης είδε κάτω άπό τό θυσιαστήριο τοΰ Θεοΰ τις ψυχές τών 
μαρτύρων τοΰ Χριστοΰ πού είχον σφαγεΐ γιά τό λόγο τοΰ θεοΰ καί 
πού έκραζαν μέ μεγάλη φωνή λέγοντας: «'Έως πότε, ό δεσπότης 
6 άγιος καί ό άληθινός, ου κρίνεις καί έκδικεΐς τό αίμα ημών έκ 
τών κατοικούντων έπί τής γής;» Καί τότες τούς δόθηκαν Ασπρες 
στολές καί τούς ειπώθηκε δτι πρέπει νά περιμένουν άκόμα λίγο, 
γιατί έπρεπε νά έχτελεσθοΰν κι’ Αλλοι μάρτυρες.

Έτσι έδώ δεν πρόκειται άκόμα γιά «μιά θρησκεία άγάπης», «’Α
γαπάτε τούς έχθρούς σας, ευλογείτε δσους σάς καταριούνται». Έδώ
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κηρύσσεται άκρατη έκοίκηση, σταθερά, τίμια έκ&ίκηση ένάντια 
στούς διώχτες τών Χριστιανών. Το ίδιο σ’ όλόκληρο τό βιβλίο. "Ο
σο πιό κοντά πλησιάζει ή κρίση, τόσο πιο βαρείες πέφτουν οί πλη
γές και τιμωρίες άπό τούς ουρανούς, μ’ ολο καί περισσότερο ικανο
ποίηση ό Ιωάννης αναγγέλλει δτι τό σύνολο τής άνθρωπότητας δέ 
θα εξοφλήσει γιά τις αμαρτίες της, δτι καινούργιες πληγές τοΰ 
Θεοΰ πρέπει νά τή μαστιγώσουν, δτι ό Χριστός πρέπει νά τούς κυ
βερνήσει μέ σιδερένιο ραβδί καί νά πατήσει το πατητήρι τοΰ κρα- 
σιοΰ τοΰ θυμού καί τής οργής τοΰ παντοκράτορα Θεοΰ, άλλ’ δτι οί 
ασεβείς μένουν άκόμα πεπωρωμένοι στίς καρδιές τους. Είναι το φυ
σικό συναίσθημα, έλεύθερο άπό κάθε υποκρισία, δτι ένας άγώνας 
συνεχίζεται καί δτι —  στ ό ν  π ό λ ε μ ο  σ ά ν  τ ό ν  π ό λ ε μ ο .

"Οταν άνοίχθηκε ή έβδομη σφραγίδα ήρθαν έφτά άγγελοι μέ 
έφτά σάλπιγγες καί κάθε φορά πού ένας τους φυσούσε τή σάλ
πιγγά του συνέοαιναν καινούργιες φρικαλεότητες. "Γστερα άπό τό 
έβδομο φύσημα, έφτά περισσότεροι άγγελοι ήρθαν στή σκηνή μέ 
έφτά φυάλες τοΰ Ουμοΰ τοΰ Θεοΰ πού τις άδειασαν πάνω στή γή' 
άκόμα καινούργιες πληγές καί τιμωρίες, βασικά άνιαρές έπανα- 
λήψεις, αυτών πού είχαν γίνει κιόλας κάμποσες φορές. "Γστερα 
έρχεται ή γυναίκα, ή Βαβυλώνα, ή Μεγάλη Πόρνη, πού καθόταν 
πάνο) στά νερά ντυμένη κόκκινα, μεθυσμένη άπό τό αίμα τών ά
γιων καί τών μαρτύρων τοΰ Ίησοΰ, ή μεγάλη πόλη τών έφτά λό
φων, πού κυριαρχεί δλων τών βασιλειάδων τής γής. Ή γυναίκα 
καθόταν πάνω σ' ένα θηρίο πού είχε έφτά κεφαλές καί δέκα κέρα
τα. Τά έφτά κεφάλια άντιπροσωπεύουν τούς έφτά λόφους κι’ άκό
μα έφτά «βασιλιάδες». Ά π’ αυτούς οι πέντε έπεσαν, 6 ένας είναι, 
ό άλλος δέν ήρθε άκόμα, καί υστέρα άπό αυτόν θάρθει πάλι, ένας 
άπό τούς πέντε πρώτους' αυτός τραυματίσθηκε θανάσιμα, άλλά θε- 
ραπεύθηκε. Αυτός θά βασιλεύσει στόν κόσμο 42 μήνες ή 3|4 χρό
νια (μισό καιρό έφτά χρόνων) καί θά καταδιώξει τούς πιστούς 
μέχρι θανάτου καί θά φέρει τή βασιλεία τής άθειας. Άλλά υστέρα 
ακολουθεί ή μεγάλη τελική μάχη, οί άγιοι καί οί μάρτυρες έκδι- 
κοΰνται μέ τήν καταστροφή τής Μεγάλης Πόρνης Βαβυλώνας καί 
δλων τών οπαδών τη;, δηλαδή, τής μεγάλης μάζας τής άνθρωπότη
τας· ό διάβολος ρίχνεται στήν άπύθμενη άβυσσο καί κλείνεται έκεΐ 
γιά χίλια χρόνια, πού στή διάρκειά τους βασιλεύει ό Χριστός μέ
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τούς μάρτυρες πού έχουν άναστηθει. Άλλά ΰστερ’ άπδ χίλια χρό
νια δ διάβολος ελευθερώνεται πάλι καί γίνεται μιά άλλη μεγάλη 
μάχη τών πνευμάτων δπου δ διάβολος καταστρέφεται δριστικά. 
Τότες ακολουθεί ή δεύτερη ανάσταση, δταν έγείρονται έπίσης 
καί οί άλλοι νεκροί καί παρουσιάζονται μπροστά στό θρόνο τής κρί
σης τοΰ θεοΰ (δχι τοΰ Χριστοΰ, πρέπει νά σημειωθεί) καί οί πι
στοί θά μποΰνε σ’ ενα καινούργιο ουρανό, μιά καινούργια γη καί 
μιά καινούργια Ιερουσαλήμ, γιά ζωή αιώνια.

Επειδή δλόκληρο αύτδ τδ μνημείο είναι φτιαγμένο μέ αποκλει
στικά προχριστιανικό ιουδαϊκό υλικό, παρουσιάζει, σχεδόν, απο
κλειστικά ιουδαϊκές ιδέες. Άπδ τήν έποχή πού τά πράγματα άρ
χισαν νά πηγαίνουν άσχημα σέ τοΰτο τον κόσμο, γιά τδ λαδ τοΰ 
’Ισραήλ, άπδ τδν καιρδ πού έγινε φόρου υποτελής στούς Άσσύριους 
καί Βαβυλώνιους, άπδ τήν καταστροφή τών δυδ βασιλείων τοΰ ’Ισ
ραήλ καί τοΰ Ιούδα ίσαμε τή δουλεία στούς Σελευκίδες, δηλαδή 
άπδ τόν Ίσαΐα ίσαμε τδν Δανιήλ, σέ κάθε σκοτεινή περίοδο, υπήρ
χαν προφητείες γιά κάποιο σωτήρα. Στδ βιβλίο τοΰ Δανιήλ, X II,
1 - 3, υπάρχει καί μιά προφητεία γιά τδν Μιχαήλ, τδν φύλακα άγ
γελο τών ’Ιουδαίων, πού κατεβαίνει στή γή γιά νά τούς σώσει άπδ 
μεγάλη στενοχώρια' πολλοί νεκροί θά έλθουν ξανά στή ζωή, θά ύ- 
πάρχει ένα είδος τελευταίας κρίσης καί οί δάσκαλοι πού δίδαξαν 
τή δικαιοσύνη στδ λαό, θά λάμπουν σάν άστέρια στούς αίώνες τών 
αιώνων. Τδ μόνο χριστιανικό σημείο είναι ή μεγάλη σημασία πού 
δίδεται στήν έπικείμενη βασιλεία τοΰ Χριστοΰ καί τή δόξα τών πι
στών, ιδιαίτερα τών μαρτύρων πού έγέρθηκαν άπδ τούς νεκρούς.

Τήν έρμηνεία αυτών τών προφητειών, στδ βαθμδ πού άναφέρον- 
ται σέ γεγονότα έκείνου τοΰ καιροΰ, τή χρωστούμε στή γερμανική 
κριτική, ιδιαίτερα στούς EWALD, LUCKE καί Φερδινάρδο Μπέ- 
ναρυ. Ό Ρενάν τήν έκαμε προσιτή στούς μή θεολόγους. Είδαμε 
κιόλας δτι ή Βαβυλώνα, ή Μεγάλη Πόρνη, στέκεται γιά τή Ρώμη, 
τήν έφτάλοφο πόλη. Στδ κεφάλαιο X V II, 9 -1 1 , μάς πληροφορεί 
γιά τό θηρίο πού πάνω του κάθεται, δτι:

«Οί έπτά κεφαλαί» τοΰ θηρίου, «δρη έπτά είσιν, δπου ή γυνή 
κάθηται έπ’ αυτών καί βασιλείς έπτά είσιν' οί πέντε έπεσαν, δ είς 
έστιν, δ άλλος οϋπω ήλθε, καί δταν έλθη, δλίγον αυτόν δεί μεΐναι’
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καί τό θηρίον δ ήν καί ούκ έστι, καί αυτός δγδοος έστι, καί έκ τών 
έπτά έστι, καί εις άπώλειαν υπάγει».

Σύμφωνα μ’ αύτά, τό θηρίον είναι ή Ρωμαϊκή κοσμοκρατορία πού 
άντιπροσωπεύεται άπό έφτά διαδοχικούς καίσαρες, πού ό ένας τους 
τραυματίστηκε θανάσιμα καί δέ βασιλεύει πιά, άλλά θά θεραπευ- 
θεΐ καί θά γυρίσει. Καί θά τοϋ δοθεί σάν δγδοου ή έξουσία νά ιδρύ
σει το βασίλειο τής βλασφημίας καί περιφρόνησης του θεοΰ. θά 
τοΰ δοθεί ή έξουσία:

«Πόλεμον ποιήσαι μετά τών άγίων καί νικήσαι αυτούς... καί 
προσκυνήσουν αυτόν πάντες οί κατοικοΰντες έπί τής γής, ών ου γε- 
γραπται τό δνομα έν τψ βιβλίψ τής ζωής τοΰ άρνίου... καί ποιεί 
πάντας, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους καί 
τούς πτωχούς, καί τούς έλεύθερους καί τούς δούλους, ίνα δώσωσι 
αύτοϊς χάραγμα έπί τής χειρός αυτών τής δεξιάς, ή έπί τών μετώ
πων αύτών, καί ίνα μή τις δύνηται άγοράσαι ή πωλήσαι, εί μή έ- 
χων το χάραγμα, τό δνομα τοΰ θηρίου ή τόν άριθμόν τοΰ δνόματος 
αύτοΰ. ΤΩδε ή σοφία έστίν' ό Ιχων νοΰν ψηφισάτω τόν άριθμόν τοΰ 
θηρίου" άριθμος γάρ άνθρώπου έστί* καί 6 άριθμός αύτοΰ χξς' —  
εξακόσια εξήντα έξη».

Σημειώνουμε μονάχα δτι τό μποϋκοτάζ άναφέρεται έδώ σάν Ινα 
άπό τά μέτρα πού έφαρμοζόταν ένάντια στούς Χριστιανούς άπό τή 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία — καί είναι, κατά συνέπεια, δλοφάνερα 
έφεύρεση τοΰ διαβόλου—  καί περνοΰμε στό ζήτημα ποιός εί
ναι αυτός ό Ρωμαίος αύτοκράτορας πού βασίλεψε μιά φορά πρω- 
τήτερα, τραυματίστηκε θανάσιμα καί άπομακρύνθηκε, άλλά θά ξα- 
ναγυρίσει σάν ό δγδοος στή σειρά, στό ρόλο τοΰ ’Αντίχριστου.

Παίρνοντας τον Αύγουστο σάν τόν πρώτο έχουμε: 2. Τιβέριος. 
3. Καλιγούλας. 4. Κλαύδιος. 5. Νέρων. 6. Γάλβας. «Πέντε έπε
σαν, καί είς έστιν». Κατά συνέπεια b Νέρων έχει πέσει κιόλας καί 
ό Γάλβας είναι. Ό Γάλβας κυβέρνησε άπό τις 9 τοΰ Ίούνη 68 ίσα
με στίς 15 τοΰ Γενάρη τοΰ 69. ’Αλλά άμέσως ΰστερ’ άπό τήν άνο
δό του στό θρόνο, οί λεγεώνες τοΰ Ρήνου έπαναστάτησαν μ’ έπικε- 
φαλής τό Βιτέλλιο ένώ άλλοι στρατηγοί έτοιμάζανε στρατιωτικές 
έξεγέρσεις σ’ άλλες έπαρχίες. Στήν ίδια τή Ρώμη έπαναστάτησαν 
οί II ραιτωριανοί, σκότωσαν τό Γάλβα κι’ άνακήρυξαν αύτοκράτο- 
ρα τόν Όθωνα.

49
•1



Άπό τοΰτο βλέπουμε δτι ή Αποκάλυψή μας γράφτηκε τήν έπο
χή τοΰ Ι'άλβα. ’Ίσως στά τέλη τής βασιλείας του. ’Ή, τό αργότε
ρο, τούς τρεις μήνες (ίσαμε τις 15 τοΰ Απρίλη τοΰ 69) τής βα
σιλείας τοΰ ’Όθωνα, «τοΰ έβδομου». Άλλά ποιός είναι ό δγοοος, 
πού «ήν καί ούκ έστι»; Αυτό τό μαθαίνουμε άπό τόν άριθμό 666.

Άνάμεσα στούς Σημίτες —Χαλδαίους καί Ιουδαίους—  ύπήρ- 
χεν εκείνο τόν καιρό ενα είδος μαγείας πού βασιζόταν στή διπλή 
σημασία τών γραμμάτων. 300 χρόνια περίπου, πρίν τή δική μας 
χρονολογία, τά Εβραϊκά γράμματα τά χρησιμοποιούσαν σά σύμ
βολα γιά αριθμούς: α = 1 ,  6 = 2 , γ =  3, δ = 4  κλπ. Οί μάντεις καβ- 
βάλα πρόσθεταν τήν αξία κάθε γράμματος ένός όνόματος καί ζη
τούσαν άπό τό σύνολο νά προφητέψουν τό μέλλον αύτοΰ πού είχο 
τό δνομα, λ.χ., σχηματίζοντας λέξεις ή συνδυασμούς λέξεων ϊσης 
αξίας. Έπίσης, στή γλώσσα τών αριθμών έκφράζονταν μυστικές 
λέξεις καί τά δμοια. Στήν τέχνη αυτή είχε δοθεί τό έλληνικό δνο
μα γ ε μ α τ ρ ί α γεωμετρία’ οι Χαλδαΐοι, πού είχαν κάμει τήν τέ
χνη αυτή έπιχείρηση καί ό Τάκιτος τούς όνόμαζε μαθηματικούς, ε
ξορίστηκαν άργότερα άπό τή Ρώμη, τήν έποχή τοΰ Κλαύδιου καί 
ξανά τήν έποχή τοΰ Βιτέλλιου, πιθανόν γιά «σοβαρές ταραχές».

Μέ τή βοήθεια αυτών τών μαθηματικών, παρουσιάστηκε ό α
ριθμός μας 666. Είναι ένα κάλυμμα γιά τό ονομα ένός άπό τούς 
πέντε πρώτους καίσαρες. Άλλά έχτός άπό τόν άριθμό 666, ό Ε ι
ρηναίος, στά τέλη τοΰ δεύτερου αιώνα, γνο')ριζε μιά άλλη ανάγνω
ση —  616, πού, κατά πάσαν πιθανότητα, παρουσιάστηκε σέ μιά 
έποχή πού ό αριθμός γρίφος ήταν άκόμα πλατειά γνωστός. Ή α
πόδειξη τής λύσης θά είναι άν ισχύει καί γιά τούς δυό αριθμούς.

Ή λύση αυτί] δόθηκε άπό τό Φεροινάνδο Μπέναρυ τοΰ Βερολί
νου. Τό δνομα είναι Νέρων. Ό αριθμός βασίζεται στό NERON ΚΕ- 
SAR, τόν εβραϊκό συλλαβισμό τοΰ Έλληνικοΰ Νέρων Καίσαρ, Αύ- 
τοκράτορας Νέρων, πού έπιβεβαιώνεται μέ τή βοήθεια τοΰ Ταλμούδ 
καί τών Παλμυριακών έπιγραφών. Ή έπιγραφή αυτή βρέθηκε σέ 
νομίσματα πού είχαν κοπεί, τήν έποχή τού Νέρωνα, στό ανατολικό 
μισό τής αύτοκρατορίας. Καί Ιτσι —  η (νούν) =  50’ r (ρές) =  
200' ν (βάου) γιά ο =  6' η (νούν) =  50' k (κάφ) =  100' 
s (σαμέτες) =  60’ r (ρές) =  200. Σύνολο 666.

’Άν πάρουμε σάν βάση τό λατινικό συλλαβισμό NERO CAESAR
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τό δεύτερο νούν =  50 έξαφανίζεται καί έχουμε 666— 50 =  616, 
πού είναι ή ανάγνωση τοΰ Ειρηναίου.

Πραγματικά όλάκαιρη ή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ξαφνικά επε- 
σε σέ σύγχυση τον καιρό τοΰ Γάλβα. Ό ίδιος δ Γάλβας βάδισε κα
τά τής Ρώμης έπικεφαλής τών Ισπανικών καί Γαλλικών λεγεώ
νων ν’ ανατρέψει τό Νέρωνα, πού δραπέτευσε καί διέταξε ένα α
πελεύθερο δοΰλο νά τόν σκοτώσει. Άλλά στή Ρώμη δέν συνωμο
τούσαν μονάχα οί πραιτωριανοί ένάντια στό Γάλβα, άλλά καί οί 
ύπατοι διοικητές στίς έπαρχίες' καινούργιοι διεκδικητές τοΰ θρό
νου παρουσιάστηκαν παντοΰ καί έτοιμάζονταν νά βαδίσουν κατά 
τής Ρώμης μέ τις λεγεώνες τους. Ή αυτοκρατορία φαινόταν κατα
δικασμένη στόν έμφύλιο πόλεμο, ή διάλυση φαινόταν άμεση. Πρόσ
θετα καί πάνω απ’ δλα αυτά, διαδόθηκε ή φήμη, ειδικά στήν Α 
νατολή, δτι ό Νέρωνας δέν είχε σκοτωθεί, άλλά μονάχα τραυμα- 
τισθει, δτι είχε φύγει στούς Πάρθους καί δτι έπρόκειτο νά περά
σει μ’ ένα στράτευμα τόν Ευφράτη γιά ν’ άρχίσει μιά πιό αιματη
ρή έξουσία τρόμου. Ή Άχαία καί ή Άσία, είχαν τρομοκρατηθεί, 
ιδιαίτερα, άπό τις τέτοιες πληροφορίες. Καί άκριβώς τήν έποχή, 
πού πρέπει νά γράφτηκε ή Αποκάλυψη, παρουσιάστηκε ένας ψευ
δό - Νέρωνας, πού έγκαταστάθηκε μ’ ένα άρκετά τεράστιο άριθμό 
οπαδών, κοντά στήν Πάτμο καί τή Μικρά Άσία, στό νησί Κύθνος 
στό Αιγαίο (σήμερα λέγεται θερμιά) , μέχρι πού σκοτώθηκε δσο 
βασίλευε άκόμα ό Οθωνας.

Τ ί τό καταπληχτικό λοιπόν, στό γεγονός, δτι άνάμεσα στούς Χρι
στιανούς, πού ένάντιά τους δ Νέρωνας είχεν αρχίσει τόν πρώτο με
γάλο διωγμό, απλώθηκε ή άποψη δτι θά ξαναγύριζε ό Αντίχρι
στος καί πώς ή έπιστροφή του καί ή έντατικοποιημένη προσπάθεια 
αιματηρής κατάπνιξης τής καινούργιας αίρεσης πού θ’ άκολουθοΰ- 
σε, θ αποτελούσε τό σημάδι καί τό προοίμιο τής έπιστροφής τοΰ 
Χριστοΰ, τοΰ μεγάλου νικηφόρου αγώνα ένάντια στίς δυνάμεις τοΰ 
άδη, τής χιλιόχρονης βασιλείας πού θά έγκαθιδρυόταν «τάχυ», πού 
ή βέβαιη αναμονή της ένέπνεε τούς μάρτυρες νά πορεύονται χα
ρούμενοι στό θάνατο;

Ή χριστιανική καί ή άπό τό χριστιανισμό έπηρεαζόμενη φιλο
λογία, στούς δυό πρώτους αιώνες, δίδει αρκετές ένδείξεις δτι τό 
μυστικό τοΰ άριθμοΰ 666 ήταν τότε γνωστό σέ πολλούς. Ό Είρη-
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ναΐος δέν τδν ήξερε πιά, άλλά άπό τήν άλλη μεριά, τόσον αυτός 
δσο καί πολλοί άλλοι μέχρι καί τό τέλος του τρίτου αίώνα ξέρα
νε δτι τό θηρίο τής ’Αποκάλυψης σήμαινε τήν έπιστροφή τοΰ Νέ
ρωνα. "Ύστερα αύτό τό ίχνος χάθηκε καί τό έργο πού μάς ένδιαφέ- 
ρει ερμηνεύεται φανταστικά άπό τούς μέ θρησκευτική σκέψη μάν
τεις" εγώ ό ίδιος σάν παιδί γνώρισα γέρους άνθρώπους πού, Ακο
λουθώντας το παράδειγμα τοΰ παλιοΰ Γιόχαν Άλμπερτ Μπέν- 
γκελ, (η) περίμεναν τό τέλος τοΰ κόσμου καί τήν τελευταία κρίση 
τό ετος 1836. Τό θΰμα τής τελευταίας κρίσης, ώστόσο, δέν ήταν δ 
αμαρτωλός κόσμος, άλλά οί ίδιοι οί ευσεβείς έρμηνευτές τής ’Απο
κάλυψης. Γιατί τό 1836, δ Φ. Μπέναρυ έδωσε τδ κλειδί τοΰ ά- 
ριθμοΰ 666 κι’ έτσι έδωσε μαρτυρικό τέλος σ’ δλους τούς προφητι
κούς υπολογισμούς, τήν καινούργια αυτή gematriah (γεωμετρία) .

Ό  ’Ιωάννης μάς δίδει μονάχα μιά έπιφανειακή περιγραφή τοΰ 
βασιλείου τοΰ ούρανοΰ πού έπιφυλλάσσεται στόν πιστό. Ή Νέα Ι ε 
ρουσαλήμ απλώνεται σέ μιά πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα, τό λιγό
τερο σύμφωνα μέ τις άντιλήψεις τοΰ καιροΰ: έχει έχταση 12.000 
σταδίους ή 2,227 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έτσι πού ή περιοχή της 
είναι πέντε, πάνω - κάτω, έκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, 
μεγαλύτερη άπό τδ μισό τής έχτασης τών Ηνωμένων Πολιτειών 
τής 'Αμερικής. Καί είναι χτισμένη άπό χρυσάφι καί κάθε είδους 
πολύτιμα πετράδια. Έ κεΐ ζεΐ δ θεός μέ τό λαό του, πού τδν φο>- 
τίζει άντί τοΰ ήλιου, καί δέ θά υπάρξει πιά θάνατος, ούτε λύπη, 
ούτε θά ύπάρχει πιά πόνος. Καί ένας ποταμός μέ κρυστάλλινο νε
ρό τής ζωής, διασχίζει τήν πόλη, καί σέ κάθε δχθη τοΰ ποταμοΰ 
ύπάρχουν δέντρα τής ζωής, πού δίδουν δώδεκα είδών καρπούς κά
θε μήνα* καί τά φύλλα τών δέντρων «είς θεραπείαν τών έθνών». 
("Ενα είδος θεραπευτικού πιοτού, νομίζει ό Ρενάν —  Ό  ’Αντίχρι

στος σ. 242) . Έδώ οί άγιοι θά ζοΰν αιώνια.
Τέτοιος, απ’ δσα ξέρουμε, ήταν δ Χριστιανισμός στή Μικρά ’Α

σία, τήν κύρια έδρα του, γύρο) στδ έτος 68. Κανένα ίχνος τής Τριά
δας, άλλά, άντίθετα, δ παλιός καί άδιαίρετος ’Ιεχωβά τοΰ νεώτε- 
ρου ’Ιουδαϊσμού πού υψώθηκε άπό τόν έθνικδ θεό τών ’ Ιουδαίων

(1) JOHANN ALBRECHT BENGER Γερμανός Λιαμαρτυράμενος θεολό
γος (1687 - 1752).
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στόν ένα καί υπέρτατο θεό τοΰ ούρανοΰ καί τής γής, δπου διεκδι- 
κεί νά κυβερνά δλα τά έθνη, υποσχόμενος έλεος σ’ δσους προσηλυ
τίζονται καί άνελέητα συντρίβοντας τούς άμετάπειστούς σύμφωνα 
μέ τό αρχαίο «Συγχώρει τόν ταπεινό καί πολέμα τόν υπερήφανο». 
Κατά συνέπεια, αυτός ό Θεός, αυτοπροσώπως, δχι δ Χριστός δπως 
στίς ύστερώτερες αφηγήσεις τών Ευαγγελίων καί τών ’Επιστολών, 
θά κρίνει κατά τήν τελευταία κρίση. Κατά τήν Περσική διδασκα
λία τής έκπόρευσης, πού ήταν διαδομένη στό νεώτερο Ιουδαϊσμό, 
ό Χριστός, τό Άρνίον, έκπορεύεται αιώνια άπό αυτόν δπως έπίσης, 
άλλά σέ κατώτερο έπίπεδο, καί τά «έφτά πνεύματα τοΰ Θεοΰ» πού 
χρωστούν τήν ύπαρξή τους σέ παρανόηση μιας ποιητικής περικο
πής (Έοαΐα, XT, 2) . "Ολα τους είναι υποταγμένα στό θεό, μά 
δέν είναι Θεοί τά ίδια, ή ισα μέ τό θεό. Τό Άρνίον αύτοθυσιάζε- 
ται γιά νά έξιλεώσει τις αμαρτίες τοΰ κόσμου καί γ ι’ αυτό προω
θήθηκε τεράστια στόν ουρανό, γιατί ό θεληματικός του θάνατος ά- 
ναγνωρίζεται σάν ένας εξαιρετικός άθλος σ’ δλάκαιρο τό βιβλίο, 
οχι σάν κάτι πού έκπορεύεται αναγκαστικά άπό τήν ένδογενή φύ
ση του. Φυσικά όλόκληρος 6 ουράνιος χορός τών γερόντων, τά Χε
ρουβείμ, οί άγγελοι καί άγιοι είναι έκεϊ. Γιά νά γίνει μονοθεϊστική 
θρησκεία έπρεπε νά κάμει παραχο)ρήσεις στό πολυθεϊσμό — άπό 
τήν έποχή τής Ζέντ - Άβέστα. ί 1) Μέ τούς ’Ιουδαίους ή παρακμή 
τών φιλήδονων θεών τών είδωλολατρών συνεχίστηκε χρονικά, ίσα
με πού, υστερ’ άπό τήν έξορία, ή ουράνια αυλή, σύμφωνα μέ τό 
Περσικό πρωτότυπο, προσάρμοσε τή θρησκεία κάπως καλύτερα μέ 
τή φαντασία τοΰ λαοΰ, καί δ ίδιος ό Χριστιανισμός, άκόμα κι’ ά- 
φοΰ άντικατάστησε τόν αιώνια δμοιο μέ τόν έαυτό του άμετάβλη- 
το θεό τών 'Ιουδαίων μέ τό μυστηριώδη αύτοδιαφοροποιούμενο θεό 
τής Τριάδας, οέ μποροΰσε νά βρει τίποτε γιά ν’ άντικαταστήσει τή 
λατρεία τών παλιών θεών έχτός άπό τή λατρεία τών άγιων' έτσι 
σύμφωνα μέ τόν Φάλμεραϊερ, ή λατρεία τοΰ Δία στήν ΙΙελοπόνη-

(1) ZEND - AVESTA —  μιά συλλογή «μυστικών βιβλίιον» τής θρησκείας 
τοϋ Ζωροάστρη πού άπλώθηκε σ’ δλόκληρη τήν ’Αρχαία Περσία, τό ’Αζερ
μπαϊτζάν καί τή Κεντρική Ά σία: δποτίθεται δτι συντάχθηκαν άνάμεσα στόν 
1>ο αιώνα πρό τής χρονολογίας μας καί τόν 3ο αιώνα τής νεοιτερης χρονο
λογίας.
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οο, τή Μάνη καί τήν ’Αρκαδία, εσβησε [ίονάχα τδν Ιννατο αίώνα. 
(GESCHICHTE DER H A LBIN SEL MOREA, I, σ. 227). Μο

νάχα ή σύγχρονη αστική περίοδος καί δ Προτεσταντισμός έγκατέ- 
λειψαν πάλι τούς αγίους καί τέλος πήραν στά σοβαρά τδ διαφορο
ποιημένο μονοθεϊσμό.

Στδ βιβλίο γίνεται πολύ λίγο λόγος γιά τδ προπατορικό αμάρ
τημα καί τή δικαίωση μέ τήν πίστη. Ή πίστη τών πρώτων αύτών 
αγωνιστικών κοινοτήτων είναι -δλότελα διαφορετική άπό τήν πίστη 
τής νεώτερης έκκλησίας: πλάϊ - πλά'ί μέ τή θυσία του ’Αρνίου, ή 
έπικείμενη έπιστροφή τοΰ Χριστοΰ καί τό χιλιόχρονο βασίλειο πού 
πρέπει σύντομα νά μορφοποιήσει τδ ουσιαστικό του περιεχόμενο* αυ
τή ή πίστη έπιζει μονάχα μέ τή βοήθεια δραστήριας προπαγάνδας, 
τόν άδιάλλαχτο αγώνα ενάντια στόν έσωτερικό καί έξωτερικό έ- 
χθρό, τήν υπερήφανη δμολογία τής έπαναστατικής θέσης, μπρο
στά στούς εΐδο)λολάτρες δικαστές καί τό μαρτύριο, τήν έμπιστοσύ- 
νη στή νίκη.

Είδαμε δτι δ συγγραφέας μας δέν Ιχει συνειδητοποιήσει άκόμα 
δτι είναι τίποτα άλλο άπό ’Ιουδαίος. Κατά συνέπεια δέ γίνεται λό
γος γιά βάφτισμα σ’ δλόκληρο τό βιβλίο, δπως καί πολλά άλλα γε
γονότα δείχνουν δτι τό βάφτισμα έφαρμόστηκε τή δεύτερη περίοδο 
τοΰ Χριστιανισμού. Οί 144.000 πιστοί ’Ιουδαίοι έχουν «σφραγι- 
σθε ΐ» δέν Ιχουν βαφτιστεί. Λέγεται γιά τούς άγιους στόν ούρανό 
καί τούς πιστούς στή γή δτι έπλυναν τις αμαρτίες τους καί Ιπλυ- 
ναν τις στολές τους καί τις έλεύκαναν στό αίμα τοΰ ’Αρνιού* δέν 
γίνεται λόγος γιά τά νερά τοΰ βαφτίσματος. Οί δυδ προφήτες πού 
προηγοΰνται τοΰ έρχομοΰ τοΰ ’Αντίχριστου στό κεφάλαιο ΙΑ' δέν 
βαφτίζουν* καί σύμφωνα μέ τό κεφάλαιο Ι θ ' ,  ΙΟ, ή μαρτυρία τοΰ 
Ίησοΰ δέν είναι τό βάφτισμα άλλά τδ πνεΰμα τής προφητείας. Τό 
βάφτισμα φυσικά θά μνημονευόταν σ’ δλες αυτές τις περιπτώσεις 
άν ήταν ήδη σέ ισχύ* πρέπει, κατά συνέπεια, νά συμπεράνουμε, 
σχεδόν μέ απόλυτη βεβαιότητα, δτι δ συγγραφέας δέ γνώριζε τδ 
βάφτισμα, πώς τό βάφτισμα πρωτοεμφανίστηκε δταν οί Χριστιανοί 
χωρίστηκαν, τελικά, άπδ τούς ’Ιουδαίους.

Ούτε καί ξέρει δ συγγραφέας μας τίποτε γιά τό δεύτερο μυστή
ριο, τήν εύχαριστεία. Ά ν  στδ Λουθηριανό κείμενο, δ Χριστός ύπό- 
σχεται σ’ δλους τούς θυατειρινούς πού μένουν στέρεοι στήν πίστη
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νά έλθει DAS ABENDMAHL HALTEN |χαζί τους, αύτό δημιουρ
γεί ψεύτικη έντύπο)ση. Τό ελληνικό κείμενο έχει δ ε ι π ν ή σ ω  
—  κα'ι ή ’Αγγλική βίβλος τό μεταφράζει σωστά: I SHALL SUF 
μαζί του. Δέν γίνεται έδώ λόγος γιά τήν Εύχαριστεία άκόμα καί 
σάν αναμνηστικού δείπνου.

Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι αυτό το βιβλίο, μέ τή χρονολογία τό
σο κατ’ αρχήν βεβαιωμένη, σάν τό έτος 68 ή, 69, είναι τό πιό πα
λιό στγ; Χριστιανική φιλολογία. Κανένα άλλο δέν είναι γραμμένο 
σέ τόσο βαρβαρική γλώσσα, τόσο γιομάτο Εβραϊσμούς, απίθανη 
σύνταξη καί γραμματικά λάθη. Στό κεφάλαιο Α ', παράγραφος 4, 
λόγου χάρη, λέγει κατά λέξη: «Χάρις ύμΐν καί εΙρήνη άπό θεοΰ, 
ό ών καί ό ήν καί ό έρχόμενος». Μονάχα έπαγγελματίες θεολόγοι 
καί άλλοι ιστορικοί, πού έχουν συμφέρον, άρνιοΰνται τώρα δτι, τά 
Ευαγγέλια καί αί ΙΙράξεις τών 'Αποστόλων, είναι μονάχα μετα
γενέστερες διασκευές γραφτών, πού Ιχουν χαθεί σήμερα καί ό α
δύνατος ιστορικός πυρήνας τους είναι άγνώριστος στό λαβύρινθο τοΰ 
θρύλου, δτι άκόμα καί οί λίγες ’Επιστολές πού δ Μπροΰνο Μπά
ουερ, υποθέτει πώς είναι «αυθεντικές», είναι είτε γραφτά μεταγενέ
στερης χρονολογίας ή στήν καλύτερη περίπτωση διασκευές παλιών 
έργων άγνωστων συγγραφέων πού τροποποιήθηκαν μέ προσθήκες 
καί παρεμβολές. Είναι, έπειτα άπ’ αυτό, πάρα πολύ σπουδαίο, δτι 
έχουμε, έδώ, στήν κατοχή μας, ένα βιβλίο πού ή χρονολογία τής 
συγγραφής του έχει προσδιοριστεί στό πλησιέστερο μήνα, ενα βι
βλίο πού μάς έκθέτει τό Χριστιανισμό στήν άνεξέλιχτη μορφ>] του. 
Αυτή ή μορφή στέκεται στήν ίδια σχέση άντίκρυ στήν κρατική 
θρησκεία τοΰ τέταρτου αιώνα μέ τό πλέρια έξελιγμένο δόγμα καί 
τή μυθολογία της, πού ήταν καί ή ασταθής μυθολογία τών Γερμα
νών τοΰ Τάκιτου, απέναντι στήν εξελιγμένη διδασκαλία τών θεών 
τής Έντα τής έπηρεασμένης άπό Χριστιανικά καί αρχαία στοι
χεία. Ό  πυρήνας τής παγκόσμιας θρησκείας υπάρχει έδώ, άλλά 
περιλαμβάνει, χωρίς διάκριση τις χιλιάδες δυνατότητες έξέλιξης 
πού έγιναν πραγματικότητα στίς άπειρες κατοπινές αιρέσεις. Καί 
ό λόγος πού το πιό παλιό αυτό σύγγραμμα τής έποχής πού γεννιό
ταν ό Χριστιανισμός είναι ειδικά πολύτιμο γιά μάς, είναι δτι μάς 
οείχνει χωρίς καμμιά νοθεία τί πρόσφερε στό Χριστιανισμό, έπηρεα- 
σμένος πάρα πολύ άπό τήν 'Αλεξάνδρεια ο ’Ιουδαϊσμός. "Οσα ά-
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κολούθησαν αργότερα είναι δυτική, Έλληνο - ρωμαϊκή προσθήκη. 
Μονάχα μέ τή μεσολάβηση τής Ιουδαϊκής μονοθεϊστικής θρησκείας 
ό έκπολιτισμένος μονοθεϊσμός τής νεώτερης έλληνικής. λαϊκής φι
λοσοφίας μπόρεσε νά περιβληθεΐ τή θρησκευτική μορφή, πού μο
νάχα αύτή, μπορούσε ν’ άδράξει τΙς μάζες. Άλλά σάν βρέθηκε αυ
τό τό ένοιάμεσο, μπόρεσε νά γίνει παγκόσμια μονάχα στόν Ε λλη
νορωμαϊκό κόσμο, κ ι’ αυτό μέ παραπέρα έξέλιςη καί συγχώνευση 
μέ τό υλικό τής νόησης πού έπέτυχε ό κόσμος.



ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΕΝ ΓΚ ΕΛ Σ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

Μιά έπιστήμη σχεδόν Άγνωστη σέ τούτη τή χώρα, μ’ έξαίρεση σέ 
λίγους έλευθερόφρονες θεολόγους, πού κατορθώνουν νά τήν κρα
τούν δσο μπορούν μυστική, είναι ή Ιστορική καί γλωσσολογική κρι
τική τής Βίβλου, ή ερευνά γιά τήν ήλικία, τήν καταγωγή καί τήν 
Ιστορική άξία τών διαφόρων γραφτών, πού περιλαμβάνονται στήν 
ΙΙαλαιά καί Καινή Διαθήκη.

Ή έπιστήμη αυτή είναι σχεδόν άποκλειστικά Γερμανική. Καί, 
ωστόσο, τό λίγο άπ’ αυτήν πού πέρασε τά σύνορα τής Γερμανίας, 
δέν είναι άκριβώς τό καλύτερο κομμάτι της: είναι έκείνη ή λατι- 
τουδινάρια [έλευθερόφρονη στά θρησκευτικά ζητήματα] κριτική 
πού καυχιέται δτι είναι απροκατάληπτη καί εύσυνείδητη, καί, ταυ
τόχρονα Χριστιανική. Έ  βίβλος δέν άποκαλύφθηκε άκριβώς άπό 
τό "Αγιο Πνεΰμα, άλλά είναι άποκαλύψεις τής θεότητας μέσω τοϋ 
ίεροϋ πνεύματος τής άνθρωπότητας. Έ τσι, ή Σχολή τής Τυβίγ- 
γ η ς ί1) ,  (Μπάουερ, GFRORER, κλπ.) είναι οί μεγάλοι εύνοού-

( I )  Σ χ ο λ ή  τ ή ς  Τ υ β ί γ γ η ς: σχολή βιβλικών έρευνών καί
χμτικής πού Ιδρύθηκε άπό τόν Φ. Μπάουερ, τό πρώτο μισό τοΰ 19ου αιώνα.
II ^.θολογιστική κριτική τών Εύαγγελίων άπό τούς όπαδούς της είναι ά- 

ιημείωτη γιά  τήν άσυνέπειά της στήν έπιθυμία της νά ύποστηρίξει δρι- 
ομ ίνις προτάσεις τής Βίβλου σάν Ιστορικά αξιόπιστες. Χωρίς νά τό θέλει ή 
Ο/ο/ή αύτή βοήθησε πάρα πολύ, μέ τή κριτική της, νά κλονίσει τό κϋρος 
ι ϊ (. ΙΚβλου σάν άξιόπιστης Ιστορικής πηγής.
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μενοι στήν "Ολλανδία, Ελβετία, δσο καί στήν Αγγλία, καί, Αν με
ρικοί θέλουν νά προχωρήσουν λίγο περισσότερο, άκολουθοΰν τόν 
Στράους. Τό ίδιο μετριοπαθές, άλλά απόλυτα ανιστόρητο, πνεΰμα 
κυριαρχεί στόν φημισμένο Έρνεστ Ρενάν, πού δέν είναι παρά £νας 
φτωχός λογοκλόπος τών γερμανών κριτικών. ’Απ’ δλα του τά £ργα 
τίποτε δέν του ανήκει έχτός μονάχα ό αισθητικός αισθηματισμός 
τής κυριαρχικής νόησης, καί ή γλυκανάλυτη γλώσσα πού τόν περι
τυλίγει.

"Ωστόσο, δ Έρνέστ Ρενάν, είπε κι’ Ινα καλό:
«"Οταν θέλετε να σχηματίσετε μιά καθαρή ιδέα, τοΰ τί ήταν οί 

πρώτες Χριστιανικές κοινότητες, μήν τις συγκρίνετε μέ τις σημε
ρινές ένοριακές συναθροίσεις' ήταν πιό πολύ σάν τά τοπικά τμή
ματα τής Διεθνούς "Ενωσης Εργαζομένων».

Κ ι’ αυτό είναι σωστό. "Ο Χριστιανισμός κρατεί τις μάζες Ακρι- 
βώς 2πως 6 σύγχρονος σοσιαλισμός, κάτω άπό τή μορφή ποικίλων 
αιρέσεων, κι’ άκόμα πιό πολύ μέ συγκρουόμενες άτομικές απόψεις 
— μερικές πιό ξάστερες, μερικές πιό μπερδεμένες, οί τελευταίες 
αυτές είναι κι’ οί πιό πολλές—  πού δμως δλες τους είναι αντίθετες 
στό σύστημα πού κυβερνά, στό «κατεστημένο».

"Ας πάρουμε, λογουχάρη, τήν ’Αποκάλυψή μας, πού θά δοΰμε 
δτι, αντί νά είναι τό πιό σκοτεινό καί πιό μυστηριώδες, είναι τό πιό 
άπλούστερο καί πιό ξάστερο βιβλίο δλης τής Καινής Διαθήκης. Γιά 
τήν ώρα, πρέπει νά ζητήσουμε άπό τόν αναγνώστη νά πιστέψει, 
αυτό πού θ’ Αποδείξουμε σιγά - σιγά. "Οτι, ή ’Αποκάλυψη, γράφτη
κε τό έτος 68 ή τό Γενάρη του 69 τής δικής μας χρονολογίας, κι’ 
δτι είναι, συνεπώς, δχι μονάχα τό μόνο βιβλίο τής Καινής Διαθή
κης, πού ή χρονολογία του είναι πραγματικά καθορισμένη, άλλά καί 
τό πιό παλιό βιβλίο. Έδώ μπορούμε νά δοΰμε σάν σέ καθρέφτη, 
τοΰ τί ήταν δ Χριστιανισμός τό ετος 68.

Πρώτ’ άπ’ δλα, αιρέσεις πάνω στήν αίρεση. Στά μηνύματα στις 
έφτά Εκκλησίες τής ’Ασίας μνημονεύονται, τδ λιγότερο, τρεις αι
ρέσεις, πού γ ι’ αυτές, έξάλλου, δέν ξαίρουμε Απόλυτα τίποτε: τών 
Νικολαϊτών, τών Βαλααμιτών καί οπαδών μιας γυναίκας, πού συμ
βολίζεται έδώ μέ τό δνομα Ίεζάβελ. Καί γιά τις τρεις λέγεται δτι 
έπιτρέπανε στούς οπαδούς τους νά τρώνε πράγματα πού θυσιάζον
ταν στά είδωλα, κι’ δτι έπιδίδονταν στή πορνεία. Είναι παράξενο τό
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γεγονός, ότι σέ κάθε μεγάλο έπαναστατικό κίνημα τδ ζήτημα του 
«έλεύθερου έρωτα» βγαίνει στό προσκήνιο. Γιά μιά μερίδα άνθρώ- 
πων σάν έπαναστατική πρόοδος, σάν μιά αποτίναξη παλιών παρα
δοσιακών δεσμών, πού δέν είναι πιά άναγκαΐοι' γ ι’ άλλους σάν μιά 
καλόδεχτη διδασκαλία, πού καλύπτει βολικά κάθε είδους έλεύθε- 
ρες κα'ι εύκολες πράξεις άνάμεσα σ' άνδρα κα'ι γυναίκα. Ή τελευ
ταία, τό φιλιστα'ικό είδος, φαίνεται πώς έπεκράτησε έδώ" γιατί ή 
«πορνεία» συσχετίζεται πάντα μέ τό φάγωμα «είδωλόθυτων», πού 
απαγορευόταν αυστηρά νά τό κάνουν οί ’Ιουδαίοι καί Χριστιανοί, 
άλλά, πού συχνά, μπορεί νά ήταν έπικίνδυνο ή τό λιγότερο, δυσά
ρεστο νά τό άρνοϋνται. Αύτό δείχνει δλοφάνερα δτι οί έλεύθεροι έ- 
ραστές πού άναφέρονται έδώ είχαν γενικά τήν κλίση νά είναι φί
λοι μέ τόν καθένα, καί δέν ήταν καθόλου άπό τό υλικό γιά μάρ
τυρες.

Ό  Χριστιανισμός, σάν κάθε μεγάλο επαναστατικό κίνημα έγινε 
άπό τις λαϊκές μάζες. ’Αναφάνηκε στήν Παλαιστίνη, κατά τρόπο 
απόλυτα άγνοιστο σέ μας, σέ μιά έποχή δπου καινούργιες αιρέσεις, 
καινούργιες θρησκείες, καινούργιοι προφήτες άναφαίνονταν κατά 
έκατοντάδες. Είναι, στήν πραγματικότητα, ενας άπλός μέσος δρος, 
πού σχηματίστηκε αυτόματα άπό τήν άμοιβαία σύγκρουση τών πιό 
προοδευτικών άπό τις τέτοιες αιρέσεις, καί μετέπειτα σχηματοποιή
θηκαν σέ μιά διδασκαλία μέ τήν προσθήκη θεωρημάτων τοΰ ’Α
λεξανδρινού ’ Ιουδαίου, τοΰ Φίλωνα, καί άργότερα μέ ισχυρές στω- 
ϊκές διαβρώσεις. Στήν πραγματικότητα, άν μποροΰμε νά δνομάζου- 
με το Φίλο)να τό θεωρητικό πατέρα τοΰ Χριστιανισμού, δ Σενέκας 
ήταν ό θείος του. Ολόκληρες περικοπές στήν Καινή Διαθήκη φαί
νονται, σχεδόν κατά γράμμα άντιγραφή άπό τά εργα του, καί θά 
βρείτε, άπό τήν άλλη μεριά, περικοπές στίς σάτυρες τοΰ Πέρσιους, 
πού φαίνονται άντιγραφές άπό τήν τότε άγραφη Καινή Διαθήκη. 
Απ’ δλα αυτά τά θεωρητικά στοιχεία δέν βρίσκεται ούτε ίχνος 
:ους στήν ’Αποκάλυψη. Έδώ εχουμε τό Χριστιανισμό στήν πιό α
κατέργαστη μορφή του πού διασώθηκε ώς σήμερα. Υπάρχει μονά- 
/ α cνα δεσπόζον δογματικό στοιχείο: δτι δ πιστός σώθηκε μέ τή 
Ιΐ'»σία τοΰ Χριστού. Μά μέ ποιό τρόπο, καί γιατί είναι τέλεια άκα- 
Οόριστο. Δέν υπάρχει τίποτε άλλο άπό τήν παλιά ’Ιουδαϊκή καί 
• Ιίωλολατρική έννοια, δτι δ θεός, ή οί θεοί, πρέπει νά έξευμενί-
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ζονται μέ θυσίες, πού μετατράπηκε στήν ειδική Χριστιανική Ιν- 
νοια (πού, πραγματικά, έκαμε τδ Χριστιανισμό παγκόσμια θρη
σκεία) δτι δ θάνατος τοΰ Χριστοΰ είναι ή μεγάλη θυσία πού άρκεΐ 
μιά γιά πάντα.

Γιά τήν προπατορική αμαρτία, οΰτε ίχνος. Τίποτε γιά τήν Α 
γία Τριάδα. Ό  Ίησοΰς είναι «τδ άρνίον», άλλά υποταγμένος στδ 
θεό. Στήν πραγματικότητα, σέ μιά περικοπή (XV, 3) τοποθετεί
ται σέ ιση μοίρα μέ τδ ΜωΟσή. ’Αντί ένδς Αγίου Πνεύματος υπάρ
χουν «τά έπτά πνεύματα τοΰ θεοΰ» (III, 1 καί IV, 5) .

Οί φονευμένοι άγιοι (οί μάρτυρες) φωνάζουν στδ θεό, γιά έκ- 
δίκηση: «"Εως πότε, δ δεσπότης δ άγιος καί άληθινός, ού κρίνεις 
καί έκδικείς τδ αίμα ήμών έκ τών κατοικούντων έπί τής γής;» 
(VI, 10) —  ενα αίσθημα πού, άργότερα, διαγράφηκε μέ προσο

χή άπδ τδ θεωρητικό κώδικα τής ηθικής τοΰ Χριστιανισμού, άλλά 
πού έφαρμόστηκε μέ έκδικητικότητα μόλις δ Χριστιανισμός έπι- 
βλήθηκε στούς είδωλολάτρες.

Φυσικά, δ Χριστιανισμός, παρουσιάζεται σάν μιά απλή αίρεση 
τοΰ "Ιουδαϊσμού. Έ τσι, στά μηνύματα στις έφτά έκκλησίες: «Οί- 
δα καί τήν βλασφημίαν έκ τών λεγόντων ’Ιουδαίους είναι έαυτούς, 
καί ούκ είσίν, άλλά συναγωγή τοΰ σατανά» (II, 9) καί πάλι, III , 
9: «’Ιδού, δίδ(ομι έκ τής συναγωγής τοΰ σατανά τών λεγόντων έ
αυτούς Ιουδαίους, είναι, καί ούκ είσίν, άλλά ψεύδονται». Έ τσι, δ 
συγγραφέας μας, τδ έτος 69 τής δικής μας χρονολογίας, οέν είχε 
ούτε τήν πιδ άόριστη ιδέα δτι άντιπροσώπευε μιά καινούργια φά
ση θρησκευτικής έξέλιξης, πού προοριζόταν νά γίνει μιά άπδ τά 
μεγαλύτερα έπαναστατικά στοιχεία. Έ τσι, έπίσης, δταν οί άγιοι 
παρουσιάζονται μπροστά στδ θρόνο τοΰ θεοΰ, υπάρχουν πρώτα 
144.000 ’Ιουδαίοι, 12.000 άπδ κάθε μιά άπδ τις δώδεκα φυλές 
τοΰ ’Ισραήλ, καί μονάχα υστερ’ άπ’ αυτούς γίνονται δεχτοί οί εί- 
δωλολάτρες πού προσχώρησαν σ’ αυτή τήν καινούργια φάση τοΰ 
Ίουδαϊσμοΰ.

Τέτοιος ήταν δ Χριστιανισμός τδ ετος 68, όπως άπεικονίζεται στδ 
πιδ παλιότερο, καί τδ μοναδικό, βιβλίο τής Καινής Διαθήκης, πού 
ή αυθεντικότητα του, δέν μπορεί ν’ άμφισβητηθεί. Ποιός ήταν δ 
συγγραφέας του οέν ξαίρουμε. Λέγει πώς δνομάζεται ’Ιωάννης. "Ο
μως δέν Ισχυρίζεται δτι είναι δ «άπόστολος» ’Ιωάννης, γιατί στούς



«θεμελίους» τής «Νέας Ιερουσαλήμ» είναι «τά όνόματα τών δώδε
κα αποστόλων τοΰ άρνίου» (XXI, 14) . Συνεπώς αυτοί πρέπει νά 
είχαν πεθάνει δταν έκεΐνος Ιγραφε. "Οτι ήταν Εβραίος είναι φα
νερό άπδ τούς εβραϊσμούς πού άφθονοΰν στά έλληνικά του, πού ξε
περνούν σέ κακή γραμματική, πάρα πολύ, άκόμα καί τά άλλα βι
βλία τής Καινής Διαθήκης. "Οτι τό λεγόμενο Ευαγγέλιο τοΰ ’Ι 
ωάννη, οί Πράξεις τοΰ Ιωάννη καί τοΰτο τό βιβλίο είχαν τό λι
γότερο τρεις διαφορετικούς συγγραφείς, τό άποδείχνει όλοκάθαρα 
ή γλώσσα τους, άν δέν τό αποδείχνουν οί διδασκαλίες πού περιέ
χουν καί πού συγκρούονται άπόλυτα ή μιά μέ τήν άλλη.

Τά αποκαλυπτικά όράματα πού άποτελοΰν σχεδόν τό σύνολο τής 
’Αποκάλυψης, είναι παρμένα, σέ πολλές περιπτώσεις κατά λέξη, 
άπό τούς κλασσικούς προφήτες τής Παλαιάς Διαθήκης καί τούς 
τελευταίους μιμητές τους, αρχίζοντας άπό τις προφητείες τοΰ Δα
νιήλ (γύρω στο 190 πριν άπό τή δική μας χρονολογία, πού προ
φήτευαν γεγονότα πού έγιναν πριν έκατονταετηρίδες) καί τέ- 
λειωναν μέ τίς «Προφητείες τοΰ Ένώχ», 2να άποκρυφικό κατα
σκεύασμα, γραμμένο στά έλληνικά, λίγο χρόνια πριν τήν άρχή τής 
δικής μας χρονολογίας. Ή αρχική έφεύρεση, άκόμα καί ή συσ
σώρευση τών σφετερισμένων δραμάτων, είναι έξαιρετικά πτωχή. Ό  
καθηγητής Φερδινάνδος Μπέναρυ, πού στά μαθήματά του, στό Πα
νεπιστήμιο τοΰ Βερολίνου, τό 1841, χρεωστώ τά δσα άκολουθοΰν, 
άπόδειξε, κατά κεφάλαιο καί παράγραφο, άπδ ποΰ δ συγγραφέας 
μας δανείστηκε τδ καθένα άπδ τά τάχατες δράματά του. Δέν χρειά
ζεται, λοιπόν, νά παρακολουθήσουμε τόν «Ιωάννη» μας σ’ δλες τίς 
φαντασιοπληξίες του. Τδ καλύτερο είναι νά φτάσουμε άμέσως στό 
σημείο πού αποκαλύπτει τό μυστήριο τοΰ καθόλα περίεργου αύτοΰ 
βιβλίου.

Σέ απόλυτη άντίθεση μ’ δλους τούς όρθόδοξους σχολιαστές του, 
πού δλοι τους περιμένουν άκόμα δτι οί προφήτες του πρόκειται νά 
πραγματοποιηθούν, ύστερα άπό περισσότερα άπό 1800 χρόνια, δ

Ιωάννης» δέ σταματά ποτέ νά λέει, «& δει γενέσθαι έν τάχει, καί 
ιδού έρχομαι ταχύ». Κ ι’ αυτό είναι είδικά ή περίπτωση μέ τήν 
κρίση πού προλέγει, καί πού φανερά περιμένει νά δει.

II κρίση αύτή είναι ή μεγάλη τελική μάχη άνάμεσα στό θεό 
/ /.I τον «άντίχριστο», όπως τόν όνόμασαν άλλοι. Τά άποφασιστικά
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κεφάλαια είναι τό X III  καί X V II. Παραλείπουμε δλα τά περιττά 
στολίσματα. Ό  «’Ιωάννης» βλέπει ένα θηρίο νά βγαίνει άπό τή 
θάλασσα πού έχει έφτά κεφαλές καί δέκα κέρατα (τά κέρατα δέ 
μάς ένδιαφέρουν καθόλου) «καί εϊδον έκ τής θαλάσσης θηρίον ά- 
νεβαινον, εχον κέρατα δέκα καί κεφαλάς έπτά, καί μίαν έκ τών 
κεφαλών αυτών ώς έσφαγμένην είς θάνατον, καί ή πληγή τοΰ θα
νάτου αύτοΰ έθεραπεύθη». Στό θηρίον αυτό δόθηκε ή έξουσία πά
νω στή γή, ένάντια στό θεό καί τό άρνίον γιά σαράντα δυό μήνες 
(τό μισό τών ιερών έφτά χρόνων) , καί δλοι οί άνθρωποι ήταν υπο

χρεωμένοι σ’ αύτό τό διάστημα, νά έχουν τό σημάδι (χάραγμα] τοΰ 
θηρίου ή τόν άριθμό τοΰ όνόματός του, στό δεξί τους χέρι ή στό μέ
τωπό τους. «ΤΩδε ή σοφία έστίν' ό εχων νοΰν ψηφισάτω τόν ά
ριθμόν τοΰ θηρίου' άριθμός γάρ ανθρώπου έστί' καί δ άριθμός αύ
τοΰ χξς!» [666].

Ό  Ειρηναίος, στό δεύτερο αιώνα, ήξαιρε άκόμα δτι ή κεφαλή 
πού ήταν τραυματισμένη καί θεραπεύθηκε, σήμαινε τόν Αύτοκρά- 
τορα Νέρωνα. ΤΠταν δ πρώτος μεγάλος οιώχτης τών Χριστιανών. 
"Οταν πέθανε διαδόθηκε ή φήμη, ειδικά στήν Άχαΐα καί τήν Ά 
σία, δτι δέν είχε πεθάνει, άλλά μονάχα τραυματισθεϊ, καί δτι θά 
ξαναφαινόταν κάποια μέρα γιά ν’ απλώσει τόν τρόμο σ’ δλον τόν 
κόσμο (Τάκιτος, Ann. VI, 22) . Καί ταυτόχρονα ό Ειρηναίος, γνώ
ριζε ένα πάρα πολύ παλιό άνάγνωσμα, πού άνάφερε τόν άριθμό 
616, άντί τόν άριθμό 666.

Στό κεφάλαιο X II, τό θηρίο μέ τά έφτά κεφάλια έμφανίζεται 
πάλι, αυτή τή φορά μέ καβάλα πάνω του τήν πασίγνωστη πορφυ
ρή γυναίκα, πού τήν κομψή περιγραφή της ό αναγνώστης μπορεί 
νά διαβάσει ό ίδιος στήν Αποκάλυψη. Έδώ ένας άγγελος έξηγεΐ 
στόν ’Ιωάννη:

«Τό θηρίον δ είδες, ήν καί ούκ έστί... αί έπτά κεφαλαί δρη έ
πτά είσίν, δπου ή γυνή κάθηται έπ’ αυτών' καί βασιλείς έπτά εί- 
σίν’ οί πέντε έπεσαν, δ είς έστιν, δ άλλος ούπω ήλθε, καί δταν έλ- 
θη δλίγον αυτόν δει μεΐναι, καί τό θηρίον δ ήν καί ούκ έστι, καί 
αυτός δγδοος έστι, καί έκ τών έπτά έστι,... Καί ή γυνή ήν είδες 
έστιν ή πόλις ή μεγάλη ή έχουσα βασιλείαν έπί τών βασιλέων τής
γής».

Έδώ, λοιπόν, έχουμε δυό καθαρές προτάσεις: (1) ή πορφυρή
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γυναίκα είναι ή Ρώμη, ή μεγάλη πόλη πού βασιλεύει πάνω στούς 
βασιλιάδες τής γής* (2) τήν έποχή πού γραφόταν τό βιβλίο βα
σιλεύει δ έχτος Ρωμαίος αύτοκράτορας' ΰστερ’ απ’ αύτδν θά βασι- 
λεύσει ενας άλλος γιά σύντομο διάστημα, κι’ υστέρα θά γυρίσει 
ενας πού «έκ τών έπτά εστι», πού τραυματίστηκε καί πού θεραπεύ
τηκε καί πού τδ ονομά του περιλαμβάνεται σ’ έκεΐνον τδ μυστη
ριώδη άριθμό, καί πού δ Ειρηναίος ξαίρει άκόμα δτι είναι δ Νέ
ρων.

Λογαριάζοντας άπδ τδν Αύγουστο, εχουμε τδν Αύγουστο, Τιβέ- 
ριο, Καλιγούλα, Κλαύδιο, Νέρωνα πέμπτο. Ό  έχτος, ποιός είναι, 
είναι δ Γάλβας, πού ή άνοδός του στδ θρόνο υπήρξε τδ σύνθημα 
γιά μιά σύρραξη τών λεγεώνων, ειδικά στή Γαλατία, μ’ έπικεφα- 
λής τδν "Οθωνα, τδ διάδοχο τοΰ Γάλβα. Έτσι τδ βιβλίο μας γρά
φτηκε τήν έποχή τοΰ Γάλβα, πού βασίλεψε άπδ τίς 9 τοΰ Ίούνη 
τοΰ 08, ίσαμε τίς 15 τοΰ Γενάρη τοΰ 69. Καί προλέγει δτι είναι ά
μεση ή έπιστροφή τοΰ Νέρωνα.

Άλλά τώρα ή τελική άπόδειξη —  δ άριθμός. Κ ι’ αυτός, έπί
σης, άνακαλύφθηκε άπδ τδν Φερδινάνδο Μπέναρυ, κι’ άπδ τότες 
οέν αμφισβητήθηκε στδν έπιστημονικδ κόσμο.

Περίπου 300 χρόνια πριν άπδ τή δική μας χρονολογία οί Ι 
ουδαίοι άρχισαν νά χρησιμοποιοΰν τά γράμματα τοΰ άλφαβήτου 

ους σάν σύμβολα γιά άριθμούς. Οί θεωρητικοί Ραββί βρήκανε σ’ 
χύτδ μιά καινούργια μέθοδο γιά μυστική έρμηνεία τής καββάλα. 
Μυστικές λέξεις έκφράζονταν μέ τδν άριθμδ πού σχημάτιζαν μέ 
ήν πρόσθεση τών άριθμητικών άξιών τών γραμμάτων πού περιεί

χαν οί λέξεις αυτές. Ή καινούργια αυτή έπιστήμη όνομάστηκε 
γ e μ α τ ρ ί α, γεωμετρία. Τώρα αυτή ή έπιστήμη έφαρμόζεται
1 δώ άπδ τδν «Ιωάννη» μας. Πρέπει ν’ άποδείξουμε (1) δτι δ 
Αριθμός περιέχει τδ δνομα ένδς άνθρώπου καί, δτι αύτδς δ άνθρω
πος είναι δ Νέρων' καί (2) δτι ή λύση πού δίδεται ισχύει γιά τδ 
Λ'ά^ασμα τοΰ άριθμοΰ 666 δσο καί γιά τδ διάβασμα τοΰ παλιοΰ 
•ΜΗ. Παίρνουμε τά εβραϊκά γράμματα καί τίς άξίες τους—
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NERON K ESA R, b Αύτοκράτορας Νέρων, έλληνικά Νέρων 
Καΐσαρ. Τώρα, αν άντί. τοΰ συλλαβισμού στά έλληνικά, μεταφέ
ρουμε τό λατινικό NERON KAESAR, στούς έβραϊκούς χαραχτή- 
ρες, τό ν ο υ ν  στό τέλος τοΰ Ν έ ρ ω ν  έξαφανίζεται, καί 
μ’ αυτό ή αξία πενήντα. Αυτό μάς γυρίζει στήν παλιά άνάγνωση 
τοΰ 616, κι* 2τσι ή άπόδειξη είναι δσο θά θέλαμε πλήρης (') .

Τό μυστηριώδες βιβλίο λοιπόν, είναι τώρα τελείως σαφές. Ό  
«’Ιωάννης» προλέγει τήν Ιπιστροφή τοΰ Νέρωνα γύρω στό Ιτος 70, 
καί μιά βασιλεία τρόμου κάτω άπό τό σκήπτρο του πού θά κρατή
σει σαράντα δυό μήνες ή 1.260 μέρες. Στό τέλος αυτής τής περιό
δου 6 Θεός φανερώνεται, νικά τόν Νέρωνα, τόν άντίχριστο, κατα
στρέφει τή μεγάλη πόλη μέ φωτιά καί φυλακίζει τό διάβολο γιά 
χίλια χρόνια. Ή χιλιετηρίδα άρχίζει και Ιτσι συνέχεια. "Ολ’ αυ
τά τώρα Ιχουν χάσει κάθε ένδιαφέρον, έχτός γιά τούς άμόρφωτους 
πού μπορεί νά προσπαθούν άκόμα νά υπολογίσουν τήν ήμέρα τής 
τελευταίας κρίσης. "Ομως σάν αυθεντική εικόνα τοΰ άρχέγονου 
σχεδόν Χριστιανισμού, πού τήν εδωσε ενας άπό τούς πρωτοχριστια- 
νούς, τό βιβλίο αξίζει πολύ περισσότερα άπ’ δλη τήν άλλη Καινή 
Διαθήκη, στό σύνολό της.

(1) *0  παραπάνω συλλαβισμός τοϋ δνδματος, τόσο με τό καί χωρίς τό 
δεύτερο ν ο ύ ν, είναι δ συλλαβισμός τοΰ συναντιέται στό Ταλμούδ, καί 
συνεπώς είναι αυθεντικός.
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