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«  � Πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν �ἱὸν 
Σωτῆρα τοῦ κόσμου»

(�� �ωάν. δ� 14)

«Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα
"ύριον �ησοῦν &ριστόν»

(Φιλιπ. γ� 20)

«+, �Π-/Φ/35-65»
ὲ τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστο-
λή του ὁ μεγάλος Ἀπόστολος 
τῶν ἐθνῶν Παῦλος, σύμφωνα 
μὲ τὸ χάρισμα ποὺ εἶχε λάβει 

ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ εἶναι Ἀπόστολος τῶν 
ἐθνῶν ζητεῖ νὰ τοὺς βοηθήσει.

Οἱ παραγγελίες του, οἱ ὑποδείξεις του, 
οἱ συμβουλές του εἶναι ἀλλεπάλληλες 
καὶ ὅλες μὲ τόνο, διαποτισμένες ἀπὸ ἀ        -
γά πη, μάρτυρες χάριτος Θεοῦ καὶ σο -
φίας θαυμαστῆς. Μεταξὺ αὐ   τῶν ξεχωρι-
στὴ θέση κατέχει αὐτὴ ἡ παραγγελία 
του ποὺ πε  ριέ χεται στὸ δω  δέ   κατο κε φά-
λαιο. «Λέ   γω γὰρ διὰ τῆς 
χάριτος τῆς δο    θεί  σης μοι 
παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν, μὴ 
ὑ  περ φρονεῖν παρ’ ὃ δεῖ 
φρονεῖν, ἀλλὰ φρο νεῖν 
εἰς τὸ σωφρ ο  νεῖν, ἑκά -
στῳ ὡς ὁ Θεὸς ἐμέρι  σε 
μέτρον πίστε ως» (Ρωμ. 
ιβ΄ 3). «Πρὸς ἀπόκτησιν 
δὲ τῶν νέων φρονη-
μάτων ποὺ θὰ σᾶς 
ἀλλάξουν τὸν νοῦν, 
φωτιζόμενος ἐγὼ ἀ-
      πὸ τὸ χάρι  σμα τοῦ 
ἀποστολικοῦ ἀ   ξιώ-
  ματος ποὺ μοῦ ἐδό-

θη, διακηρύττω εἰς πάντα μετα ξύ σας 
πιστὸν νὰ μὴ ἔχῃ διὰ τὸν ἑαυτόν του 
φρόνημα ὑψηλότερον παρ’ ἐκεῖνο ποὺ 
ὀφείλει νὰ ἔχῃ»(*).

Τοὺς καθιστᾶ προσεκτικοὺς στὸν λό   -
γο ποὺ διατυπώνει, διότι δὲν εἶναι λό -
γος ἑνὸς ἀνθρώπου ἔστω σοφοῦ, τοῦ 
Παύλου. Ἀλλὰ εἶναι λόγος Ἀποστόλου 
τοῦ Χριστοῦ, λόγος Θεοῦ ἐ     μ    πνευ  σμέ-
νος ἀπὸ τὸ Πνεῦ μα τὸ Ἅγιον. Εἶναι ὅλος 
ἀλή θεια καὶ μόνον ἀ   λή θεια καὶ πρέπει 
νὰ προσεχθεῖ διότι ὁ ἄν     θρωπος, ὁ κάθε 
ἄν  θρωπος ποὺ φέρει κληρονομικὴ τὴν   

 ἀ   δυναμία μέσα του ἀ    πὸ
 τὸ ἁμάρτημα τὸ ἀνθρω-

ποκτόνο τοῦ γενάρχου 
μας Ἀ     δάμ, εὔκολα πα-
ρασύρεται καὶ σχηματί-
ζει γιὰ τὸν ἑαυτό του 
φρόνημα ὑψηλό. Ὑπερ-
τονίζει δῶρα καὶ ἱκα νό-
τητες καὶ ἀρετὴ ποὺ ἔχει 
λάβει ἀπὸ τὸν Θεό. Αὐ-
τὸ τὸ βλέπουμε καὶ ὅ-
ταν ἀνακρίνου με βαθύ-
τε ρα τὸν ἑαυτό μας, 
ἀλλὰ καὶ στὴν Ἁγία μας
 Γραφή. Παρουσιάζε -

 ται καὶ μεταξὺ ἀνθρώ -
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πων μὲ διάθεση καὶ πρόοδο στὴν ἀρε-
τή.

Ἂς ἐνθυμηθοῦμε τὸν πρωτοκορυφαῖο 
Πέτρο, ὁ ὁποῖος μπροστὰ στὸν Κύριο 
καὶ τοὺς συμμαθητές του τόλμη σε νὰ 
πεῖ   ὅτι καὶ ἂν ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀρνη θοῦν καὶ
ἐγκαταλείψουν τὸν Χριστό, αὐ  τὸς ποτὲ 
δὲν θὰ Τὸν ἐγκαταλείψει· «καὶ εἰ πάν-
τες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ’   οὐκ ἐγώ» 
(Μάρκ. ιδ΄ 29). Καὶ ὁ ὁποῖος πάλι ὅταν 
ὁ Κύριος τοὺς προέλεγε ὅτι στὰ Ἱε     ρο-
σόλυμα ὅπου πήγαιναν ἐπρόκειτο νὰ 
κακοποιηθεῖ καὶ νὰ θανατωθεῖ, τόλ μη-
σε νὰ δώσει συμβουλὴ στὸν θεῖο Δι δά-
σκαλο: «Ἵλεώς σοι, Κύριε· οὐ μὴ ἔσται 
σοι τοῦτο» (Ματθ. ις΄ 22). Ὁ Θεὸς νὰ σὲ 
φυ λάξει ἀπὸ αὐτό, Κύριε. Δὲν πρέπει 
στὸν Μεσσία νὰ γίνει αὐτὸ ποὺ εἶπες. 
Ἀλ     λὰ καὶ δυὸ ἄλλοι ἐκλεκτοὶ μαθητὲς τοῦ 
Κυρίου, ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Ἰωάννης, πα   -
ρουσιάσθηκαν μὲ ἀπαιτήσεις νὰ κα ταλά-
βουν κοντὰ στὸν δοξασμένο Κύριο τὶς 
πλέον τιμητικὲς θέσεις (Μάρκ. ι΄ 35-45).

Αὐτὸς εἶναι ὁ μὴ ἀναγεννημένος ἄν-
θρωπος, ὑπερφρονεῖ γιὰ τὸν ἑαυτό του. 
Ἔχει πολὺ μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑ   αυτό 
του. Αὐτὴν τὴν ἀλήθεια δὲν τὴν  πρό  σε-
ξαν οἱ Χριστιανοὶ τῆς Ρώ μης καὶ μάλι -
στα ἐκκλησιαστικοί: ὁ Πάπας. Ἔ  τσι φαν -
τάσθηκαν γιὰ τὸν ἑαυτό τους   πράγμα τα 
ἀδιανόητα γιὰ Χριστια νούς. Εἶδαν τὸν
Πάπα κυρίαρχο τῆς Ἐκ   κλησίας, μονο-
κράτορα ἐπὶ τῆς γῆς. Ἀκόμη ἀλάθητο, 
καὶ παρέσυραν τὴν Χριστιανοσύνη τῆς
Δύσεως στὴ μεγάλη αἵρεση τοῦ Παπι-
σμοῦ. Ἐνῶ τὸ νὰ ἔχουμε τὸ πρέπον καὶ 
ὀρθὸ φρόνημα γιὰ τὸν ἑαυτό μας, τὴν 
ἀξία μας καὶ τὴ θέση μας στὴν Ἐκκλησία, 
εἶναι ὑποχρέωση τοῦ κάθε Χριστιανοῦ. 
Ὅπως ἀκούσαμε, ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
τὸ τονίζει: «Λέγω... παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑ  -
μῖν». Γιὰ ὅλους ἰσχύει τὸ νὰ ἔχουμε τὸ 
ὀρθὸ φρόνημα, ὁ καθέ νας μας γιὰ τὸν 
ἑαυτό του. 

Ἀλλ’ ἴσως ἐρωτήσει κανείς: Ὅταν κά-

ποιος ἔχει χαρίσματα καὶ ἐπιδόσεις στὴν 
ἀρετὴ καὶ ἔργα ἀξιόλογα στὴ ζωὴ τῆς 
Ἐκ κλησίας, δὲν θὰ τὰ παραδέχεται; Ἐὰν 
ἔχει, πρέπει βέβαια νὰ τὰ δέχεται καὶ νὰ 
τὰ παραδέχεται καὶ νὰ τὰ ἀναγνωρίζει. 
Ἀλλὰ νὰ ἔχει φρόνημα ὀρθό, δίκαιο, δι -
ότι πραγματικὰ ἔχει ὁ ὁποιοσδήποτε 
σπουδαῖος Χριστιανὸς χαρίσματα. Ἀλλὰ 
εἶναι χαρίσματα. Τοῦ χαρίστηκαν ἀπὸ τὸν 
Θεό. Ὁ Ἀπόστολος σὲ ἄλλη περίπτωση 
ἐρωτᾶ: «Τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ 
καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;» 
(Α΄ Κορ. δ΄ 7). «Ποῖον δὲ χάρισμα ἔχεις 
τὸ ὁποῖον δὲν ἔλαβες ἀπὸ τὸν Θεόν; Ὅλα 
ἀπὸ τὸν Θεὸν τὰ ἔχεις. Ἐὰν δὲ κάθε τι 
ποὺ ἔχεις, τὸ ἔλαβες ἀπὸ τὸν Θεόν, διατί 
καυχᾶσαι σὰν νὰ μὴ ἔλαβες τίποτε;» 

Λοιπὸν ὁ Χριστιανὸς ποὺ σκέπτεται 
ὀρθά, γνωρίζει πὼς ὅ,τι καλὸ ἔχει τὸ ἔχει 
λάβει ἀπὸ τὸν Θεό, εἴτε φυσικὸ εἶ  ναι τὸ
χάρισμα εἴτε πνευματικό. Ἐὰν κάποιος 
πρέπει νὰ ἐπαινεθεῖ γι’ αὐτό, εἶναι ὁ 
δωρεοδότης Θεός. Τὸν Θεὸ νὰ εὐχαρι-
στοῦ με, τὸν Θεὸ νὰ δοξάζουμε, ἂν ἔ  -
χουμε εὐφυΐα ἢ καὶ ὁποιαδήποτε ἀρε   τή. 
Καὶ πολὺ περισσότερο ἐὰν μᾶς ἔχουν 
δοθεῖ ἁρμοδιότητες ἢ ἀξιώματα. Δικό 
μας καθῆκον εἶναι αὐτὰ ποὺ ἐλά βαμε, 
νὰ τὰ διαχειριζόμαστε γιὰ τὴ δόξα τοῦ 
Θεοῦ, γιὰ τὸ καλὸ τοῦ πλησίον. Καὶ μὴ 
λησμονοῦμε ὅτι γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ δῶ  ρα
εἴμαστε ὑπόλογοι καὶ θὰ κριθοῦμε κά-
ποτε καὶ πρέπει μὲ φόβο καὶ τρόμο νὰ τὰ 
διαχειριζόμαστε. Διαφορετικὰ ὑπάρ χει 
φόβος νὰ τὰ χάσουμε καὶ νὰ χαθοῦμε. 
Ἔτσι σκέπτονται οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, 
οἱ σοφοὶ καὶ συνετοὶ ἔτσι φέρονται. Εὐ-
χαριστοῦν τὸν Θεό, δοξάζουν τὸν Θεὸ 
καὶ μὲ τὴ συναίσθηση τῆς ἀνθρωπίνης ἀ  -
δυναμίας τους ἐπικαλοῦνται τὰ ἐλέη του. 
Καὶ τὰ ἐξασφαλίζουν καὶ σώζονται.

(*) Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετὰ συντόμου ἑρμηνείας, 
ὑπὸ Παν. Ν. Τρεμπέλα, ἐκδ. «Ὁ Σωτήρ», ἔκδ. 52α, 
σελ. 646.




