ΕΤΟΣ 51ον 6 Ιουλίου 2003 ΑΡΙθ. ΦΥΛ. 27(2614)
Η ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΥΧΗΣΗ
«καυχώµεθα επʹελπίδιι τής δόξης του Θεού. Ου
µόνον δε, αλλά και καυχώµεθα εν ταΐς θλίψεσιν...»
Ο λόγος του απ. Παύλου είναι µια µεγάλη δοκιµασία για την αντιληπτική ικανότητα του
κοινού ανθρώπου. Δεν µπορούµε εύκολα να τον καταλάβουµε, όχι µόνο γιατί είναι
δύσκολη σε κάποιες περιπτώσεις ή γλώσσα του, αλλά κυρίως γιατί εκφράζει µια ζωή πού
έχει υπερβεί βασικές αντιθέσεις τής κοινής λογικής. Στο σηµερινό αποστολικό
ανάγνωσµα υπάρχουν ορισµένες χαρακτηριστικές εκφράσεις πού δείχνουν αυτήν την
υπέρβαση. Αυτές οι εκφράσεις είναι πιθανό να περνούν απαρατήρητες από τούς
πολλούς, γιʹ αυτό είναι ωφέλιµο να τίς µελετήσουµε.
Γράφει, λοιπόν, ο απ. Παύλος µεταξύ άλλων στην επιστολή του: «...καυχώµεθα έπʹ
έλπίδι τής δόξης του Θεού». Πώς µπορούµε όµως να καυχόµαστε για πράγµατα πού δεν
έχουν ακόµη πραγµατοποιηθεί; Η ελπίδα µάς συνδέει µε πράγµατα πού πρόκειται να
πραγµατοποιηθούν στο µέλλον. Με ποια λογική, λοιπόν, µπορούµε να καυχόµαστε για
δόξες του µέλλοντος; Προχωρεί όµως ο Απόστολος ακόµη παρά πέρα και γράφει: «Ου
µόνον δε, αλλά και καυχώµεθα εν ταις θλίψεσιν...». Αυτή η αποστολική εµπειρία
υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη κατανόηση. Αν µάλιστα δε γνωρίζουµε το υπόβαθρο της
µπορούµε εύκολα να την παρεξηγήσουµε, να την αντιµετωπίσουµε ψυχολογικά και να
δούµε πίσω της επικίνδυνες πνευµατικές στρεβλώσεις. Όµως ο απ. Παύλος την εξηγεί
ασκητικά. Καυχόµαστε, γράφει, γιατί µε τη σωστή αντιµετώπιση των θλίψεων
οδηγούµαστε στην υποµονή, η οποία ισχυροποιεί την ψυχή µας, ώστε να µπορεί να
αγκυροβολεί µε σταθερότητα το νου µας στην ελπίδα· σε µια ελπίδα πού δεν είναι
ψεύτικη γιʹ αυτό και δε µάς ντροπιάζει.
Πως όµως επιβεβαιωνόµαστε ότι ή ελπίδα µας δεν είναι ψεύτικη;
Η επιβεβαίωση της ελπίδας
Κεντρικό σηµείο του σηµερινού αναγνώσµατος, είναι η περιγραφή της µεγάλης αγάπης
του Χριστού, ο οποίος «όντων ηµών ασθενών κατά καιρόν υπέρ ασεβών απέθανεν».
Αυτό το θαυµαστό γεγονός χρησιµοποιεί ο απ. Παύλος ως βάση για να στηρίξει την
ελπίδα των χριστιανών πού δέχονταν τον πειρασµό της απελπισίας. Βεβαιώνει την
ελπίδα από «των ήδη κεχαρισµένων ηµίν αγαθών» (στʹ ευχή του Λυχνικοΰ), αφαιρώντας
την αµφιβολία για την πραγµατοποίησή της και αυξάνοντας τη δύναµη της υποµονής.
Η ελπίδα µας, δηλαδή, δεν είναι ένας ψυχολογικός εξισορροπιστής της απογοήτευσης,
ούτε µια ανέρειστη και παράλογη φυγή από τη θλιβερή πραγµατικότητα. Είναι η
αναµονή ενός επιβεβαιωµένου γεγονότος. Το µυστικό της υπόθεσης αυτής είναι ότι η
επιβεβαίωση της ελπίδας δε γίνεται µόνο µε πειστική διδασκαλία· δίνεται στην ψυχή από
την αγάπη του Θεού πού «χύνεται» µέσα της µε την ενέργεια του Αγίου Πνεύµατος.
Καυχόµαστε, λοιπόν, «νοµίµως» όταν η καύχηση µας είναι καρπός της αγάπης του Θεού,
πού κατοικεί µέσα µας.
Σε αυτό το σηµείο χρειάζεται να επισηµάνουµε µια βασική αλήθεια.
Ο φόβος και η αγάπη
Ο παράδεισος πού υπάρχει µέσα στην ψυχή των αληθινών χριστιανών είναι η αγάπη του
Θεού. Σʹ αυτήν την αγάπη στηρίζεται ή εκκλησιαστική ζωή. Όταν η ζωή µας µέσα στην
εκκλησία δεν έχει αυτό το έρεισµα, αλλά έχει ως διαρκές κίνητρο το φόβο (είτε κάποιων
επερχοµένων δεινών, είτε τής κολάσεως) γινόµαστε ανίκανοι να κατανοήσουµε, µε την
απαιτούµενη καθαρότητα, το πνεύµα της διδασκαλίας των αποστόλων, γεγονός πού έχει

δυο πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Πρώτη συνέπεια αν διαθέτουµε κάποιο φιλότιµο είναι
ότι εξαντλούµε τη ζωή µας σε αγχώδεις πνευµατικούς αγώνες, οι οποίοι µας κρατούν σε
πολύ χαµηλά επίπεδα πνευµατικής ζωής αγωνιζόµαστε στερηµένοι από υψηλές
εµπνεύσεις, καταβαπτισµένοι σε µια ευσεβοφανή απελπισία, µέσα στο πνεύµα της
οποίας θεωρούµε ότι είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθούν σε µάς αυτά πού έχει
επαγγελθεί ο Χριστός σε όσους τον αγαπούν. Ο Χριστός, αισθανόµαστε, ότι στέκεται
απέναντι µας σαν αυστηρός δικαστής, πού µάς ελέγχει για πράγµατα πού είµαστε
αδύναµοι να πραγµατοποιήσουµε. Έτσι, ενώ θέλουµε να είµαστε ευσεβείς και
αγωνιζόµαστε γι’ αυτό µε τη νοοτροπία µας υβρίζουµε την αγάπη του Θεού,
διαστρέφοντας το νόηµα των εντολών Του. Η δεύτερη συνέπεια άφορα σε όσους
µοιάζουµε µε «γη πετρώδη», στην οποία ο σπόρος της διδασκαλίας δε βρίσκει «βάθος
γης». Σε αυτή την περίπτωση µετά από τον πρώτο ενθουσιασµό, πού εκφράζεται µε
κάποιες υπερβολές στην τήρηση του «τυπικού» της Εκκλησίας (ακολουθιών, νηστειών.
Ιεραποστολικού ζήλου κ.τ.λ.), κουραζόµαστε και παγώνει η σχέση µας µε την Εκκλησία,
επειδή, παρά τους κόπους µας, δε βλέπουµε κανένα καρπό. Η «πετρώδης» καρδιά
θρυµµατίζεται από τον υγιή φόβο, αλλά ή αγάπη την κάνει γόνιµο έδαφος. Όταν
µένουµε µόνο στο φόβο και δεν ανοιγόµαστε στην αγάπη, είναι φυσική συνέπεια η
πνευµατική ακαρπία, η οποία σταδιακά µάς αποµακρύνει από τη ζωή της Εκκλησίας.
Η «νόµιµη καύχηση» για την ελπίδα και τις θλίψεις είναι καρπός της αγάπης, η οποία
καταλαµβάνει την ψυχή όταν αναπαύεται µέσα της το Άγιο Πνεύµα.
π.Θ.Α.Β.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. εʹ 1 - 10)
Η συµφιλίωση µέ τό Θεό
Αδελφοί, δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχοµεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ͵ δι΄ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαµεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν
ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαµεν͵ καὶ καυχώµεθα ἐπ΄ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐ µόνον δέ͵
ἀλλὰ καὶ καυχώµεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν͵ εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑποµονὴν κατεργάζεται͵ ἡ δὲ
ὑποµονὴ δοκιµήν͵ ἡ δὲ δοκιµὴ ἐλπίδα· ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει͵ ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν διὰ πνεύµατος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡµῖν͵ ἔτι γὰρ Χριστὸς
ὄντων ἡµῶν ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. Μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου
τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολµᾷ ἀποθανεῖν· συνίστησιν δὲ τὴν
ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡµᾶς ὁ Θεὸς ὅτι ἔτι ἁµαρτωλῶν ὄντων ἡµῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡµῶν
ἀπέθανεν. Πολλῷ οὖν µᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵµατι αὐτοῦ σωθησόµεθα δι΄
αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. Εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγηµεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ
υἱοῦ αὐτοῦ͵ πολλῷ µᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόµεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ·
Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής
Αδελφοί µου, αφού εδικαιωθήκαµε δια της πίστεως έχοµεν ειρήνην µε τόν Θεόν δια του
Κυρίου µας Ιησού Χριστού, δια του οποίου έχοµεν δια της πίστεως και την είσοδον εις την
χάριν αυτήν, εις την οποίαν στεκόµεθα, και καυχώµεθα δια ιην ελπίδα µας εις την
δόξαν του Θεού. Όχι µόνον αυτό, αλλά καυχώµεθα και δια τας θλίψεις, διότι
γνωρίζοµεν ότι ή θλίψις παράγει υποµονήν, η δε υποµονή δοκιµασµένον χαρακτήρα, ο
δε δοκιµασµένος χαρακτήρ ελπίδα, η δε ελπίς δεν ντροπιάζει, διότι η αγάπη του Θεού
είναι χυµένη στις καρδιές µας δια του Πνεύµατος του Αγίου που µας εδόθηκε. Διότι όταν
εµείς ήµεθα ακόµη αδύνατοι, ο Χριστός απέθανε κατά τον ώρισµένον καιρόν υπέρ των
ασεβών. Διότι µετά δυσκολίας θα πεθάνη κανείς διʹ ένα δίκαιον, δια τον αγαθόν ίσως να
τολµήση κανείς να πεθάνη. Ο Θεός όµως αποδεικνύει την αγάπην του σʹ εµάς µε το ότι,
ενώ εµείς ήµεθα ακόµη αµαρτωλοί, ο Χριστός επέθανε για µας. Πολύ περισσότερον
λοιπόν αφού εδικαιωθήκαµε τώρα δια του αίµατός του, θα σωθούµε διʹ αυτού από την

οργήν. Διότι εάν, όταν ήµεθα εχθροί, συµφιλιωθήκαµε µε τον Θεόν δια του θανάτου του
Υιού του, πολύ περισσότερον, αφού συµφιλιωθήκαµε, θα σωθούµε δια της ζωής του.

