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ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΡΩΤΙΑΣ
«Ος αν θέλη εν ύµίν είναι πρώτος, έσται πάντων δούλος»
Ή τελευταία πορεία του Χριστού στα Ιεροσόλυµα ήταν δραµατική όχι µόνον γι’ αυτόν,
αλλά καί για κείνους πού τον άκολουθοϋσαν. «Ήσαν εν τη οδώ άναβαίνοντες εις
Ιεροσόλυµα» (Μάρκ. 10,32). Ό Χριστός προπορευόταν καί ακολουθούσαν φοβισµένοι οί
µαθητές. Ό Κύριος, όσο πλησιάζει το πάθος του, τόσο πιό συχνά οµιλεί στους µαθητές γι’
αυτό και για το θάνατό του. Τους µίλησε γιά το ποτήριο του θανάτου καί για το
βάπτισµα του αίµατος. Τους έκανε σαφές πώς ή πορεία τους θα έχει πολλές οµοιότητες
µε τη δική Του κατάληξη στη ζωή. Οι µαθητές φοβούνται. Μέχρι τώρα δεν είχαν περάσει
κανένα µαρτύριο. Σ’ αυτές τίς δραµατικές στιγµές δυο µαθητές Του Του ζητούσαν
πρωτοκαθεδρίες, πράγµα πού ανάγκασε το Χριστό να τους πει πώς όποιος θέλει να είναι
πρώτος, οφείλει να είναι διάκονος καί δούλος όλων.
H ταπείνωση του Χριστού
Ό Χριστός, «ό βασιλεύς των επουρανίων δυνάµεων», καταδέχθηκε να γεννηθεί βρέφος
µέσα σε φάτνη σπηλαίου, να ανατραφεί «εν οίκω τέκτονος καί µητρός πενιχρός», κατά
το Μέγα Βασίλειο. Επίσης να βαπτισθεί από ένα δηµιούργηµα του, να σταυρωθεί µε τον
πιο φρικτό θάνατο. Τίποτε απ αυτά δε συγκινούν τους µαθητές. Αυτό συµβαίνει, γιατί ή
φιλοπρωτία καί ή φιλοδοξία είναι πάθη τυραννικά καί πολύ συχνά ενοχλούν πολλούς
καί µάλιστα καί µεγάλους άνδρες. Ό Χριστός µιλούσε για τους αγώνες του κι εκείνοι
ονειρευόντουσαν τιµές καί δόξες. Μπορεί να είναι κάποιος µαθητής του Χριστού, αλλά,
εάν δεν είναι καλλιεργηµένος, ενδέχεται να είναι υποχείριο κάποιου πάθους. Στα ύψιστα
αξιώµατα ανεβαίνουµε, αλλά τα πάθη µας παραµένουν ζωντανά µέσα µας.
Οί Πατέρες της Εκκλησίας λέγουν πώς του αµαρτωλού ή µόνη φιλοδοξία είναι, εάν
µετανοήσει, να αποτινάξει από πάνω του «πάντα τα εαυτού πάθη», δηλ. τα πάθη καί τίς
αµαρτίες του καί να ζήσει τη χαρισµατική ζωή του Αγίου Πνεύµατος. Ό πνευµατικός
νόµος έχει πιστοποιήσει, πώς όποιος επιζητήσει να καταδυναστεύσει τους άλλους καί να
τους κάνει υποχείρια του, Ίσως γίνει «άτιµώτερος πάντων», θα γίνουµε πιο άδοξοι καί
µισητοί απ όλους. Παράδειγµα ό διάβολος θέλησε να γίνει πρώτος καί κατάντησε
τελευταίος. «Άξιος της δόξας δεν είναι εκείνος πού την επιδιώκει, άλλ’ εκείνος πού την
περιφρονεί. Ή δόξα µοιάζει µε τη σκιά του ανθρώπου. Όσο την κυνηγάς, τόσο περισσότερο
αποµακρύνεται.
Τα φάρµακα του πάθους της φιλοπρωτίας
Στην πληγή της φιλοπρωτίας καί φιλοδοξίας ό Χριστός βάζει το φάρµακο της
ταπεινώσεως. Εάν ό µεγάλης βουλής άγγελος, δηλ. ό Χριστός, ταπεινώθηκε τόσο πολύ, τον
ίδιο δρόµο οφείλουµε να ακολουθήσουµε καί εµείς. «Έταπείνωσεν εαυτόν γενόµενος
υπήκοος µέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού» (Φι-λιπ. 2,8), θα τονίσει εµφαντικά ό
απόστολος Παύλος. Ό άνθρωπος όσο πιο ψηλά ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ οφείλει να
ταπεινώνει τον εαυτό του καί να µην επαίρεται. Ή εξουσία του δόθηκε όχι για να
καταδυναστεύει, αλλά για να υπηρετεί τους άλλους. «Όχι µόνο να τέµνει, αλλά καί να
περιποιείται τα τραύµατα των άλλων. Μόνο µε την ταπείνωση ό ηγέτης αποκτά
φυσιολογική συµπεριφορά έναντι των άλλων. Εµείς µε το θεό έχουµε συνάψει συνθήκη
µετανοίας κι όχι εξουσίας, λέγει ό όσιος Ιωάννης της Κλίµακας.
Ή συµπεριφορά των σηµερινών αρχόντων
Σήµερα αυτοί πού φαίνονται άρχοντες των Εθνών κι όλοι όσοι έχουν κάποια εξουσία
κινδυνεύουν να πέσουν στο αµάρτηµα της φιλοπρωτίας καί της καταδυναστεύσεως των

άλλων. Όλοι θέλουµε να εξουσιάζουµε τους άλλους. Στρατιωτικοί ηγέτες, άνδρες,
γυναίκες, κληρικοί καί λαϊκοί, πολιτικοί ταγοί καί όλοι όσοι έχουν κάποια εξουσία,
κινδυνεύουν να γίνουν τυραννίσκοι των άλλων. Ό ηγέτης δεν ανοίγει µόνον τίς πληγές,
αλλά περιποιείται καί τα τραύµατα. Ή εξουσία να ασκείται µε ταπείνωση, για να έχει
θετικά αποτελέσµατα. Για µας παράδειγµα είναι ό Κύριος πού ταπεινώθηκε πολύ, για
να υψωθούµε εµείς µέχρι τον ουρανό. Αυτός είναι ο ασφαλής δρόµος της εξουσίας. Ή
ταπείνωση είναι το φάρµακο της φιλοπρωτίας.
Αρχιµ. Ι.Δ.Φ.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ. Γ 32-45)
Γνωρίζετε τί αιτείσθε;
Τω καιρώ έκείνω, παραλαµβάνει ό Ιησούς τους δώδεκα Μαθητάς αυτού, και ήρξατο
αύτοίς λέγειν τα µέλλοντα αύτω συµβαίνειν ʺΌτι ιδού, άναβαίνοµεν εις Ιεροσόλυµα, και
ό Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται τοις Άρχιερεύσι και τοις Γραµµατεύσι, και
κατακρινούσιν αυτόν θανάτω, και παραδώσουσιν αυτόν τοις έθνεσιν, και έµπαίξουσιν
αύτω, και µαστιγώσουσιν αυτόν, και έµπτύσουσιν αύτω, και άποκτενούσιν αυτόν, και τη
τρίτη ήµερα άναστήσεται. Και προσπορεύονται αύτω Ιάκωβος και Ιωάννης, οί υιοί
Ζεβεδαίου, λέγοντες Διδάσκαλε, θέλοµεν ίνα ό εάν αίτήσωµεν, ποίησης ήµίν. Ό δε είπεν
αύτοίς· Τί θέλετε ποιήσαί µε ύµίν; Οί δε είπον αύτώ· Δός ήµίν, ίνα εις εκ δεξιών σου, καί
εις εξ ευωνύµων σου, καθίσωµεν εν τη δόξη σου. Ό δε Ιησούς είπεν αύτοίςʹ Ουκ οίδατε τί
αίτείσθε. Δύνασθε πιείν το ποτήριον ό εγώ πίνω, και το βάπτισµα, ό εγώ βαπτίζοµαι,
βαπτισθήναι; Οί δε είπον αύτω· Δυνάµεθα. Ό δε Ιησούς είπεν αύτοίςʹ Το µεν ποτήριον, ό
έγώ πίνω, πίεσθε καί το βάπτισµα, ό εγώ βαπτίζοµαι, βαπτισθήσεσθε το δε καθίσαι εκ
δεξιών µου και εξ ευωνύµων µου, ουκ εστίν έµόν δούναι, αλλʹ οίς ήτοίµασται. Και
άκούσαντες οί Δέκα, ήρξαντο άγανακτείν περί Ιακώβου και Ιωάννου. Ο δε Ιησούς,
προσκαλεσάµενος αυτούς λέγει αύτοίς· Οίδατε ότι οί δοκούντες άρχειν των εθνών
κατακυριεύουσιν αυτών και οί µεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτών ούχ ούτω δε
έσται εν ύµίν, αλλʹ ός εάν θέλη γενέσθαι µέγας εν ύµίν, έσται υµών διάκονος, και ός εάν
βέλη υµών γενέσθαι πρώτος, έσται πάντων δούλοςʺ και γαρ ό Υίός του ανθρώπου ουκ
ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι, καί δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Εκείνο τον καιρό ό Ιησούς πήρε κατά µέρος τους δώδεκα και άρχισε να τους λέγει τα
µέλλοντα να του συµβούν, ότι: «Ιδού, αναβαίνουµε στα Ιεροσόλυµα και ό Υιός του
ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και τους γραµµατείς και θα τον καταδικάσουν
σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς, θα τον εµπαίξουν καί θα τον
µαστιγώσουν, θα τον φτύσουν καί θα τον θανατώσουν και την τρίτη ήµερα θα
αναστηθεί». Καί τον πλησιάζουν Ο Ιάκωβος καί Ο Ιωάννης, οι γιοί του Ζεβεδαίου καί του
λένε: «Διδάσκαλε, θέλουµε εκείνο πού θα σου ζητήσουµε να µας το κάνεις». Αυτός τους
είπε: «Τί θέλετε να σας κάνω;». Εκείνοι του είπαν: «Δός µας να καθίσουµε ό ένας στα
δεξιά σου καί ό άλλος στα αριστερά σου όταν έλθει ή ήµερα της δόξας σου». Ό Ιησούς
τους είπε: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι, πού εγώ πίνω καί να
βαπτισθείτε το βάπτισµα, πού εγώ βαπτίζοµαι;». Εκείνοι είπαν: «Μπορούµε». Ό Ιησούς
τους είπε: «Το ποτήρι πού εγώ θα πιω, θα το πιείτε καί θα βαπτισθείτε το βάπτισµα, το
όποϊο εγώ βαπτίζοµαι. Το να σας βάλω όµως να καθίσετε στα δεξιά µου ή στα αριστερά
µου, δεν είναι δικαίωµα µου να το δώσω άλλʹ είναι για εκείνους, για τους οποίους· έχει
ετοιµασθεί». Καί όταν οί δέκα το άκουσαν, άρχισαν να αγανακτούν εναντίον του
Ιακώβου καί του Ιωάννου. Ό Ιησούς τους κάλεσε καί τους λέγει: «Ξέρετε ότι εκείνοι πού
θεωρούνται άρχοντες των εθνών, τα καταδυναστεύουν, καί οί µεγάλοι άνδρες τους τα
καταπιέζουν. Μεταξύ σας όµως δεν θα συµβαίνει το ίδιο. Άλλʹ εκείνος πού θέλει να γίνει

µεγάλος µεταξύ σας, θα είναι υπηρέτης σας, καί εκείνος πού θέλει να εϊναι µεταξύ σας
πρώτος, θα είναι δούλος όλων. Διότι καί ό Υίός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετεί
αλλά να υπηρετήσει καί να δώσει τη ζωή του λύτρο για πολλούς».

