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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ
«…πως ηµείς εκφευξόµεθα
τηλικαύτης αµελήσαντες σωτηρίας»
Ο Θεός προσκαλεί στη ζωή Του τον κάθε άνθρωπο µε ακατανόητους τρόπους και ο
άνθρωπος δέχεται ή απορρίπτει την πρόσκλησή Του ανάλογα µε την ποιότητα της δικής
του ζωής, την ευταξία ή αταξία των δυνάµεων της ψυχής του και τη στάση του νου και
της καρδιάς του απέναντι στο Θεό. Ο απ. Παύλος κινούµενος από µεγάλη αγάπη για
τους «αδελφούς του κατά σάρκα» Εβραίους, προσπαθεί µε την επιστολή του να τους
βοηθήσει, ώστε να ανταποκριθούν θετικά στην κλήση που τους απηύθυνε ο Θεός, κατ’
αρχήν δια του Υιού Του και κατόπιν δια «των ακουσάντων» το κήρυγµα Εκείνου.
Πριν δούµε τον τρόπο µε τον οποίο ο απ. Παύλος στηρίζει τους Χριστιανούς των
Ιεροσολύµων, πρέπει να επισηµάνουµε ορισµένα θεµελιώδη πράγµατα.
Το µυστήριο της ελευθερίας
Η σχέση του ανθρώπου µε το Θεό είναι ένα µυστήριο. Ο Θεός, σύµφωνα µε τον απ.
Παύλο, «πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» (Α΄
Τιµοθ. 2,4) όµως δεν αποκτούν όλοι «επίγνωσιν αληθείας», ούτε επίσης όλοι σώζονται
Ενώ, δηλαδή, είναι γεγονός «ότι ουκ αδυνατήσει παρά τω Θεώ παν ρήµα» (Λουκ. 1,37), εν
τούτοις δε γίνεται πάντα αυτό που θέλει ο Θεός. Αντιστέκεται στο θέληµά Του το
θέληµα του ανθρώπου. Έχουµε, οι άνθρωποι, ακόµη και απέναντι στο Θεό, την
ελευθερία της επιλογής.
Αυτή η ελευθερία µας είναι απαραβίαστη, έχει όµως κάποιες προϋποθέσεις. Μέσα στο
πλαίσιο της ζωής µας όλα τα πράγµατα έχουν κάποια αιτία, όλες οι πράξεις έχουν
κάποια κίνητρο. Η ελευθερία µας, δηλαδή, δεν είναι πλήρης. Ως δηµιουργηµένα και
θνητά όντα για να κινηθούµε χρειαζόµαστε αφορµές και αιτίες. Η αναίτια κίνηση, η
πλήρης ελευθερία, ανήκει µόνο στο Θεό. Πως, λοιπόν, ενεργοποιείται πνευµατικά η
ψυχή µας; Πως κινείται η θέλησή µας στην υπακοή του θελήµατος του Θεού; Πως
γεννιέται και αυξάνει η πίστη;
Αυτά τα «πως» είναι πάνω από τις ερµηνευτικές ικανότητες του ανθρώπου. Πάντως,
είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ελκύεται από το Θεό. Σε κάποιες φάσεις, µάλιστα, της
ζωής του, χωρίς ο ίδιος να το «προγραµµατίσει», ενεργοποιείται πνευµατικά. Γεννιέται
µέσα του η πίστη. Ζει τότε, για κάποιον καιρό, µια αναγέννηση της υπάρξεως του. Σε
όλα βρίσκει θεολογικό νόηµα. Αλλά, αυτό δεν κρατά συνήθως πολύ, διότι πάλι βυθίζεται
στις βιωτικές µέριµνες και υποτάσσεται στη σαρκική λογική. Η πείρα των αγίων µας
διδάσκει ότι ο Χριστιανός ζει τέτοιες εναλλασσόµενες καταστάσεις, µέχρι να µάθει να
διακρίνει τη δωρεά του Θεού. Γιατί ο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπο και τον προσκαλεί
στη ζωή Του. Ο Χριστός το είπε καθαρά στους µαθητές Του: «ουδείς δύναται ελθείν προς
εµέ, εάν µη ο Πατήρ ο πέµψας µε ελκύση αυτόν» (Ιωάν. 6,44). Η γέννηση της πίστεως δεν
οφείλεται στην ανθρώπινη θέληση, αλλά στη δωρεά του Θεού. Στη θέληση και σύνεση
του ανθρώπου οφείλεται η διατήρηση και αύξηση της πίστεως. Ο Θεός µας δίνει δώρο τη
Του, την οποία θέλει ελεύθερα να αξιοποιήσουµε. Σ’ αυτό το σηµείο κρίνεται η στάση
µας απέναντι στο Θεό και το αιώνιο µέλλον µας.
Ο αφυπνιστικός φόβος
Οι χριστιανοί των Ιεροσολύµων, µέσα στους πειρασµούς που αντιµετώπιζαν, είχαν
χάσει, όπως φαίνεται, την έµπνευσή τους και άρχισαν να κλονίζονται. Ο απ. Παύλος, για
να τους στηρίξει µε την επιστολή του, στρέφει κατ’ αρχήν την προσοχή τους στη σωστή
ερµηνεία των Προφητών, οι οποίοι δείχνουν την υπεροχή του Χριστού, σε σχέση µε τα

αγγελικά τάγµατα και κατόπιν προσπαθεί να τους εµπνεύσει φόβο, λέγοντάς τους ότι,
αν κάθε παρακοή σε λόγους που µετέδωσαν άγγελοι «έλαβεν ένδικον µισθαποδοσίαν»,
πως εµείς θα ξεφύγουµε την τιµωρία αµελώντας για τη σωτηρία που µας κήρυξε ο
Χριστός;
Η αίσθηση ενός µεγάλου κινδύνου, ο φόβος µιας επερχόµενης απώλειας, βοηθά στην
αποτίναξη της πνευµατικής ραθυµίας και στη στροφή της παραλελυµένης ψυχής προς
το Θεό. Η αίσθηση αυτού του φόβου είναι αφυπνιστική και σωτηρία. Αυτός ο φόβος όµως
έχει προϋποθέσεις. Δε δηµιουργείται τεχνικά, ούτε είναι ένας ψυχολογικός τρόµος. Είναι
µια καθαρτική επίσκεψη του ειρηνοποιού Πνεύµατος του Θεού. Πρέπει να έχει
αποκτήσει κανείς προσωπική σχέση µε το Χριστό, για να φοβάται την αποστροφή του
προσώπου Του. Όταν ο απ. Παύλος γράφει: «…τηλικαύτης αµελήσαντες σωτηρίας»,
απευθύνεται σε χριστιανούς που είχαν γεύση αυτής της σωτηρίας και προσπαθεί µε το
λόγο του να την επαναφέρει στη µνήµη τους, ώστε να τους ενισχύσει στην πνευµατική
τους πορεία.
Η καλλιέργεια του υγιούς φόβου, µέσα στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, είναι µια
άσκηση που συντελεί στη διατήρηση και αύξηση της έµπνευσης για ζωή σύµφωνη µε το
θέληµα του Θεού.
Π. Θ.Α.Β.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. α΄ 10-β΄ 3)
Άγγελοι, τα λειτουργικά πνεύµατα
Σὺ κατ΄ ἀρχάς͵ Κύριε͵ τὴν γῆν ἐθεµελίωσας͵ καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί·
αὐτοὶ ἀπολοῦνται͵ σὺ δὲ διαµένεις· καὶ πάντες ὡς ἱµάτιον παλαιωθήσονται͵ καὶ ὡσεὶ
περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς͵ ὡς ἱµάτιον καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ καὶ τὰ ἔτη
σου οὐκ ἐκλείψουσιν. πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε͵ Κάθου ἐκ δεξιῶν µου ἕως
ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ
πνεύµατα εἰς διακονίαν ἀποστελλόµενα διὰ τοὺς µέλλοντας κληρονοµεῖν σωτηρίαν; Διὰ
τοῦτο δεῖ περισσοτέρως προσέχειν ἡµᾶς τοῖς ἀκουσθεῖσιν͵ µήποτε παραρυῶµεν. Εἰ γὰρ ὁ
δι΄ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος͵ καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν
ἔνδικον µισθαποδοσίαν͵ πῶς ἡµεῖς ἐκφευξόµεθα τηλικαύτης ἀµελήσαντες σωτηρίας;
ἥτις͵ ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου͵ ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡµᾶς
ἐβεβαιώθη.
Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής
Στην αρχή, Συ Κύριε τη γη θεµελίωσες και έργα των χειρών Σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί
θα καταστραφούν, αλλά Συ παραµένεις. Όλοι θα παλιώσουν σαν ένδυµα, σα µανδύα θα
τους τυλίξει και θα αλλάξουν. Συ όµως είσαι ο ίδιος και τα έτη Σου δε θα τελειώσουν. Σε
ποιόν δε από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός, κάθησε στα δεξιά µου έως ότου κάνω τους
εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου; Δεν είναι όλοι πνεύµατα που υπηρετούν και
αποστέλλονται για υπηρεσία χάριν εκείνων, που µέλλουν να κληρονοµήσουν σωτηρία;
Γι’ αυτό πρέπει εµείς να προσέχουµε περισσότερο σε όσα ακούσαµε, µη τυχόν
αποµακρυνθούµε απ’ αυτά. Διότι εάν ο λόγος, ο οποίος κηρύχθηκε δι’ αγγέλων είχε
κύρος και κάθε παράβαση και παρακοή έλαβε δίκαιη ανταπόδοση, πως θα ξεφύγουµε
εµείς, εάν δείξουµε αµέλεια για µια τόσο µεγάλη σωτηρία; Η σωτηρία αυτή άρχισε να
κηρύττεται από τον Κύριο, έπειτα µας βεβαιώθηκε από εκείνους που την άκουσαν

