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9. ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ
(Κεφάλαιο 13)

Το κεφάλαιο 13 αποτελείται από τρία μέρη:
1. Εύστοχες ποιμαντορικές προτροπές (εδ. 1-16).
2. Η σωστή συμπεριφορά των πνευματικών ηγετών στην εκκλησία (εδ. 17-21).
3. Διάφορες ποιμαντορικές υπομνήσεις καθώς ο συγγραφέας αποχαιρετάει τους
αναγνώστες του (εδ. 22-25).

Α. Ποιμαντορικές προτροπές (13,1-16)
1.

Να έχετε αγάπη (13,1-3)

Στην ανάπτυξη της ζωής της συνάθροισης των αναγνωστών, αλλά και κάθε άλλης, η
αγάπη μετράει πολύ περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο.
α. Η αγάπη πρέπει να είναι συνεχής (13,1)
Συνεχίστε ν’ αγαπάτε ο ένας τον άλλο σαν αδέρφια.

β. Η αγάπη ως χριστιανική φιλοξενία (13,2)
Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία, γιατί μ’ αυτήν μερικοί, χωρίς να το ξέρουν, φιλοξένησαν
αγγέλους.

γ. Το πρακτικό καθήκον της αγάπης (13,3)
Να θυμάστε τους φυλακισμένους, σαν να είστε κι εσείς φυλακισμένοι μαζί τους· και όσους
υποφέρουν, γιατί κι εσείς μπορείτε να βρεθείτε στη θέση τους.

2.

Να διατηρείστε αγνοί (13,4)
Ο γάμος να θεωρείται από όλους σας άξιος τιμής, και η συζυγική κλίνη να είναι αμόλυντη·
γιατί ο Θεός θα καταδικάσει τους πόρνους και τους μοιχούς.

2 σχολές γραμματέων:
Η σχολή του Χιλλέλ (προοδευτική) και του
Η σχολή Σαμάι (συντηρητική).
3. Να είστε αυτάρκεις (13,5-6)
Μην είστε φιλάργυροι· αρκεστείτε σε όσα έχετε. Όπως είπε ο Θεός: «Δε θα σ’ αφήσω
μόνον, ούτε θα σ’ εγκαταλείψω». 6 Έτσι θα μπορούμε με θάρρος να λέμε: «Ο Κύριος είναι
βοηθός μου· δε θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει ένας
5
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άνθρωπος;»

4.

Να είστε αφοσιωμένοι πιστοί (13,7-12)
Να θυμάστε τους εκκλησιαστικούς ηγέτες σας, που σας μετέδωσαν το λόγο του Θεού· να
βλέπετε πώς τέλειωσαν τη ζωή τους και ν’ ακολουθείτε το παράδειγμα της πίστης τους. 8 Ο
Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και για πάντα. 9 Μην παρασύρεστε από διάφορες
ξένες διδασκαλίες. Είναι προτιμότερο να στηρίζετε την καρδιά σας στη χάρη του Θεού
παρά σε φαγητά. Όσοι βασίστηκαν σ’ αυτά, δεν είδαν καμιά ωφέλεια.
10
Εμείς έχουμε ένα θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν το δικαίωμα να φάνε όσοι
συνεχίζουν να λατρεύουν το Θεό στη σκηνή. 11 Τα σώματα των ζώων, που το αίμα τους
εισάγεται από τον αρχιερέα στα άγια των αγίων για τη συγχώρηση των αμαρτιών,
καίγονται έξω από το στρατόπεδο. 12 Γι’ αυτό κι ο Ιησούς, για να εξαγνίσει το λαό του με
το ίδιο του το αίμα, θανατώθηκε έξω από την πύλη.
7

5. Να είστε θαρραλέοι (13,13-14)
Ας πάμε, λοιπόν, κι εμείς έξω από το στρατόπεδο κοντά του, κι ας υποστούμε τον ίδιο μ’
αυτόν εξευτελισμό. 14 Γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταρούμε τη
μελλοντική.
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6. Να είστε παντοτινοί λατρευτές (13,15-16)
Ας προσφέρουμε, λοιπόν, συνεχώς στο Θεό διά του Ιησού σαν θυσία τον ύμνο μας,
δηλαδή τον καρπό των χειλιών μας, που ομολογούν το μεγαλείο του. 16 Μην ξεχνάτε ακόμα
να κάνετε το καλό και να μοιράζεστε με τους άλλους ό,τι έχετε. Με τέτοιες θυσίες
ευχαριστείται ο Θεός.
15

1.
2.
3.
4.

Η θυσία του ευχαριστήριου ύμνου.
Η θυσία της θαρραλέας ομολογίας.
Η θυσία της αγαθοεργίας.
Η θυσία της γενναιόδωρης προσφοράς.

Β. Τιμή στους εκκλησιαστικούς ηγέτες
(13,17-21)
Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά της εκκλησιαστικής ηγεσίας.
Αυτή είναι:
ποιμαντορική,
ελεγχόμενη και
εξαρτημένη.
1.

Η ποιμαντορική ηγεσία (13,17)
Ν᾿ ακολουθείτε πιστά και να υπακούτε τους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες. Γιατί αυτοί
αγρυπνούν για τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Έτσι η μέριμνά τους θα
γίνεται με χαρά, κι όχι με στενοχώρια, πράγμα που δε σας συμφέρει.

Οι ποιμένες πρέπει να προσφέρουν:
την άμεση υπακοή τους,
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την πρόθυμη υποταγή τους και
την αρμονική συνεργασία τους.
2.

Η ελεγχόμενη ηγεσία

3.

Η εξαρτημένη ηγεσία

α. Οι προσευχές τους για τον συγγραφέα (13,18-19)
Να προσεύχεστε για μας. Φυσικά, είμαστε βέβαιοι πως έχουμε καθαρή τη συνείδησή
μας, αφού σε κάθε περίπτωση θέλουμε να συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει. 19 Ιδιαίτερα σας
παρακαλώ να προσεύχεστε για να με φέρει ο Θεός σύντομα κοντά σας.
18

β. Η προσευχή του συγγραφέα για τους αναγνώστες του (13,20-21)
Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριό μας Ιησού, το μεγάλο ποιμένα
των προβάτων, αυτόν δηλαδή που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια διαθήκη, 21 αυτός
να σας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι ώστε να κάνετε το θέλημά του. Ας ενεργεί
δια του Ιησού Χριστού να γίνεται ανάμεσά σας αυτό που τον ευχαριστεί. Σ᾿ αυτόν ανήκει η
δόξα παντοτινά. Αμήν.
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Γ. Καταληκτικοί χαιρετισμοί
(13,22-25)
Στη χριστιανική ζωή υπάρχουν:
1.

Οι οδηγίες που πρέπει να προσέξουμε
(13,22)
Σας παρακαλώ, αδερφοί, ν’ ακούσετε υπομονετικά τους ενθαρρυντικούς αυτούς λόγους.
Εξάλλου, το γράμμα αυτό δεν είναι μεγάλο.

2.

Η κοινωνία που πρέπει να καλλιεργήσουμε
(13,23-24)
Πρέπει να σας πω πως ο αδερφός μας ο Τιμόθεος βγήκε από τη φυλακή. Αν έρθει
σύντομα, θα τον πάρω μαζί μου όταν σας επισκεφθώ. 24 Χαιρετίσματα σ’ όλους τους
εκκλησιαστικούς σας ηγέτες και σ’ όλους τους πιστούς. Οι αδερφοί από την Ιταλία σας
στέλνουν χαιρετίσματα.
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3. Η χάρη που πρέπει να αγκαλιάσουμε
(13,25)
Η χάρη του Θεού να είναι με όλους εσάς. Αμήν.

****
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