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ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ
«Άναλογίσασθε γαρ τον τοιαύτην ύποµεµενηκότα
υπό των αµαρτωλών εις αυτόν άντιλογίαν...»
Οι Εβραίοι της Ιερουσαλήµ, που δέχθηκαν το κήρυγµα των αποστόλων και βαπτίσθηκαν
Χριστιανοί, περνούσαν µεγάλους πειρασµούς από τους οµοεθνείς τους, οι οποίοι δεν
ακολούθησαν το Χριστό, επειδή έµειναν φανατικά προσηλωµένοι στη φαρισαϊκή και
εθνικιστική ερµηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Πολλές φορές ο Χριστός, κατά την επίγεια
δράση Του, τους είχε επισηµάνει τη λανθασµένη ερµηνεία που έκαναν στο νόµο. Τους
αποκάλυπτε, µε πολλά πειστήρια, ότι ο Μωϋσής και οι Προφήτες µιλούσαν γιʹ Αυτόν.
Κάτι τέτοιο, όµως, το άκουγαν σαν ύβρη εναντίον του Θεού. Γιʹ αυτό τον κατηγορούσαν
ότι «πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιών τω Θεώ» (Ίωάν. 5,18).
Τον καιρό εκείνο ή Ρωµαϊκή εξουσία παραχώρησε στους Εβραίους της Ιερουσαλήµ το
δικαίωµα να κρίνουν, να φυλακίζουν και να κακοποιούν όσους ήθελαν. Ό φανατισµός
και το µίσος, που κρυβόταν κάτω από το ζήλο τους για το µωσαϊκό νόµο, τους οδήγησε
σε εγκληµατικές πράξεις εναντίον των οµοεθνών τους Χριστιανών. Τους άρπαζαν τις
περιουσίες, τους φυλάκιζαν, κάποιους από αυτούς τους σκότωσαν. Αυτός ο διωγµός, που
προηγείται από τους διωγµούς που εξαπέλυσε η ρωµαϊκή εξουσία, δηµιούργησε µεγάλη
απόγνωση σε πολλούς Χριστιανούς, τους οποίους προσπαθεί ο απ. Παύλος µε την
επιστολή του να στηρίξει.
Μια αιτία της απόγνωσης
Μία βασική αιτία της µεγάλης απόγνωσης των Χριστιανών της Ιερουσαλήµ ήταν η
λανθασµένη άποψη που είχαν για την ιστορία των προπατόρων τους. Είχαν διαβάσει
στην Πεντάτευχο τις πολλές ταλαιπωρίες τους, τη δουλεία στην Αίγυπτο, τις στερήσεις
και τους ποικίλους κινδύνους κατά την πορεία στην έρηµο, αλλά είχαν την εντύπωση ότι
ο Θεός γρήγορα επενέβαινε και τους απάλλασσε από τα δεινά. Ή εντύπωση αυτή τους
δηµιουργούσε µεγάλη λύπη, γιατί αισθάνονταν ότι ο Θεός στα δικά τους δεινά αργούσε
να επέµβει, πράγµα πού προετοίµαζε την ψυχή τους να καταληφθεί από το βασανιστικό
λογισµό της απιστίας.
Έπαθαν, δηλαδή, αυτό πού παθαίνουν πολλοί ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι όποιοι διαβάζουν
συναισθηµατικά, και µε πολλή φαντασία, τους βίους των αγίων. Βλέπουν τους αγίους
στην ωριµότητά τους, στις θαυµατουργίες τους, στη δόξα τους, αλλά αγνοούν τους
ιδρώτες, τις ταπεινώσεις και τους κόπους τους, µε αποτέλεσµα να σχηµατίζουν µια
διαστρεβλωµένη εικόνα για την εκκλησιαστική ζωή, η οποία δεν τους βοηθά στην
πνευµατική τους πορεία, θέλουν γρήγορα αποτελέσµατα, θέλουν άσκηση µε γρήγορους
πνευµατικούς καρπούς, µε υψηλές εµπειρίες. Δεν µπορούν να σηκώσουν ταπεινώσεις ή
συκοφαντίες. Δυσανασχετούν σε περιόδους «πνευµατικής ξηρασίας». Ή επιθυµία για
διαρκή καρποφορία τους κάνει ευάλωτους στα κηρύγµατα των ανατολικών θρησκειών ή
άλλων παρόµοιων θεωριών.
ʺΌλοι αυτοί έχουν ανάγκη από το ρεαλισµό του απ. Παύλου, ο οποίος γνωρίζει τον τρόπο
µε τον οποίο παιδαγωγεί ο ουράνιος Πατέρας τα παιδιά Του, προκειµένου να
«µεταλάβουν της αγιότητος αυτού». Χρειάζεται υποµονή και πίστη· µια πίστη που βάζει
σε κίνηση όλον τον εσωτερικό άνθρωπο, ο οποίος προσηλώνει την οπτική του δύναµη
στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς µας, τον Ιησού Χριστό. Αυτή η προσήλωση στο
πρόσωπο του Χριστού εκφράζεται µε τη διαρκή µνήµη του ονόµατός Του, την αδιάλειπτη
εσωτερική προσευχή.

Αποξένωση άπʹ το Θεό της υποµονής
Πρίν απʹ όλα όµως, για να προχωρήσει κανείς πνευµατικά, πρέπει να ελευθερωθεί από
λανθασµένες αντιλήψεις. Γιʹ αυτό, ο απ. Παύλος, θυµίζει στους Χριστιανούς της
Ιερουσαλήµ, ότι οι παλαιοί άγιοι και δίκαιοι δεν έλαβαν ακόµη τα αγαθά που τους είχαν
επαγγελθεί. Έζησαν και κινήθηκαν µε την πίστη. Η πίστη τους αποδείχθηκε από τα
έργα τους. Τη ζούσαν ως ένα αγαθό πολυτιµότερο από τη ζωή, όπως συνέβη µε τον
Αβραάµ, που οδήγησε το µονάκριβο γιο του σε θυσία. Όµως, παρά την αποδεδειγµένη
πίστη «ουκ έκοµίσαντο την έπαγγελίαν» που τους είχε δοθεί.
Ό απ. Παύλος καθαρίζοντας, σαν καρκίνωµα, το πυρήνα της απογνώσεως των
Χριστιανών, συµβουλεύει να αποτινάξουµε από πάνω µας όλο το βάρος των γηΐνων
πραγµάτων – «όγκον αποθεµένοι πάντα» - καθώς και την «εύπερίστατον άµαρτίαν», η
οποία, σύµφωνα µε τον άγιο Νικόδηµο, ονοµάζεται έτσι, γιατί εύκολα µας περικυκλώνει,
ρίχνοντας µας σε ποικίλες δυσάρεστες περιστάσεις, αλλά και εύκολα αντιµετωπίζεται,
όταν προσέχουµε και αποφεύγουµε τις αιτίες που την προκαλούν. Οι γήινες φροντίδες
και η αµαρτία αδυνατίζουν την πίστη. Της αφαιρούν τη δύναµη της αναµονής. Την
υποβιβάζουν σε πίστη που ζητά άµεσα αποτελέσµατα, γιʹ αυτό µας αποξενώνει από το
Θεό «της υποµονής».
Πάντως, µεγάλη πηγή εµπνεύσεως µέσα στους ποικίλους πειρασµούς της παρούσης
ζωής αποτελεί η µνήµη των παθών του Χριστού, ο οποίος «αντί της προκειµένης αυτώ
χαράς ύπέµεινε σταυρόν, αισχύνης καταφρονήσας». Τα «παθήµατα» του Χριστού µας
δείχνουν τον τρόπο µε τον οποίον ο άνθρωπος οµοιώνεται µε το Θεό.
π. Θ.Α.Β.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Έβρ. ιβʹ 1-10)
Το νέφος των µαρτύρων Αδελφοί, τοσούτον έχοντες περικείµενον ήµίν νέφος µαρτύρων,
όγκον αποθέµενοι πάντα καί τήν εύπερίστατον άµαρτίαν, δι’ υποµονής τρέχωµεν τόν
προκείµενον ήµίν αγώνα, άφορώντες είς τόν τής πίστεως άρχηγόν καΙ τελειωτήν Ίησούν,
ός αντί τής προκειµένης αύτώ χαράς ύπέµεινε σταυρόν, αισχύνης καταφρονήσας, έν
δεξιά τε τού θρόνου του Θεού κεκάθικεν. Αναλογίσασθε γάρ τόν τοιαύτην
ύποµεµενηκότα υπό των αµαρτωλών είς αυτόν άντιλογίαν, ίνα µή κάµητε ταίς
ψυχαίς ύµών εκλυόµενοι. Ούπω µέχρις αίµατος άντικατέστητε πρός τήν άµαρτίαν
ανταγωνιζόµενοι, καί έκλέλησθε της παρακλήσεως, ήτις ύµίν ώς υίοίς διαλέγεται· «Υιέ
µου, µή ολιγώρει παιδείας Κυρίου, µηδέ έκλύου ύπʹ αυτού ελεγχόµενος. Όν γάρ αγαπά
Κύριος παιδεύει, µαστιγοί δέ πάντα υιόν όν παραδέχεται». Εί «παιδείαν» υποµένετε, ώς
«υίοίς» ύµίν προσφέρεται ο Θεός, τίς γάρ εστίν υιός όν ού «παιδεύει» πατήρ; Εί δέ χωρίς
έστε «παιδείας», ής µέτοχοι γεγόνασι πάντες, άρα νόθοι έστέ και ούχ «υιοί». Είτα τούς
µέν τής σαρκός ηµών πατέρας είχοµεν παιδευτάς καί ένετρεπόµεθα, ού πολλώ µάλλον
ύποταγησόµεθα τώ πατρί τών πνευµάτων καί ζήσοµεν; Οί µέν γάρ πρός ολίγας ηµέρας
κατά το δοκούν αύτοίς έπαίδευον, ο δέ επί το συµφέρον, είς το µεταλαβείν τής αγιότητας
αυτού.
Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής
Άδελφοί, αφού έχουµε γύρω µας ένα τόσο µεγάλο σύννεφο από µάρτυρες, άς
αποτινάξουµε κάθε βάρος και την αµαρτία, η οποία εύκολα µάς µπλέκει, και άς
τρέχουµε µε υποµονή το αγώνισµα του δρόµου που είναι εµπρός µας, µε τούς
οφθαλµούς µας προσηλωµένους προς τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς µας, τον
Ιησού, ο οποίος, χάριν τής χαράς που τον ανέµενε, υπέµεινε σταυρό, περιφρονήσας την
αισχύνη και κάθησε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Σκεφθείτε λοιπόν αυτόν, ο οποίος
υπέµεινε τόση εχθρότητα εναντίον του εκ µέρους των αµαρτωλών, για να µη
κουρασθείτε και αποθαρρυνθείτε. Ακόµη δεν αντισταθήκατε µέχρι αίµατος στον αγώνα

κατά τής αµαρτίας και λησµονήσατε την νουθεσία, που σάς απευθύνεται σαν σε παιδιά:
Παιδί µου, µην περιφρονήσεις την διαπαιδαγώγηση του Κυρίου και µη χάσεις το θάρρος
σου, όταν ελέγχεσαι από αυτό, διότι εκείνον που αγαπά ο Κύριος τον παιδαγωγεί, και
µαστιγώνει κάθε παιδί, το οποίο δέχεται. Υποµείνετε τη διαπαιδαγώγησή σας. Ό Θεός
σάς µεταχειρίζεται σαν παιδιά του, διότι ποιό παιδί δεν το παιδαγωγεί ο πατέρας του;
Εάν όµως δε δοκιµάσατε διαπαιδαγώγηση, την οποία έχουν όλοι περάσει, τότε είστε
νόθα παιδιά και όχι γνήσια. Εξ άλλου, είχαµε παιδαγωγούς τούς επιγείους πατέρες µας
και τούς σεβόµασταν. Δεν πρέπει λοιπόν πολύ περισσότερο να υποταχθούµε στον
Πατέρα των πνευµάτων και να ζήσουµε; Εκείνοι µάς παιδαγωγούσαν για λίγο καιρό και
όπως ήθελαν, αλλ’ αυτός για το καλό µας, για να γίνουµε µέτοχοι τής αγιότητάς του.

