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ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ
«Μανθανέτωσαν δε και οι ηµέτεροι καλών έργων
προΐστασθαι..., ίνα µη ώσιν άκαρποι»
Είναι αποδεδειγµένο από την ιστορική πείρα, και από τη σύγχρονη νευροβιολογική
έρευνα, ότι οι εµπειρίες του παρελθόντος παίζουν σηµαντικό ρόλο στον τρόπο µε τον
οποίο αντιδρούµε στα διάφορα γεγονότα της ζωής µας. Αυτές οι θετικές ή αρνητικές
εµπειρίες διαµορφώνουν µε τον καιρό ένα πλαίσιο κανόνων και δογµάτων πίστεως που
αποτελούν τον «καταστατικό χάρτη» της ζωής µας. Δεν είναι κάποιο υποσυνείδητο που
ρυθµίζει τη συµπεριφορά µας, αλλά η αποκρυσταλλωµένη πείρα, η οποία δεν έχει σχέση
µόνο µε τη µνήµη της ψυχής µας, αλλά και µε τη βιολογία του εγκεφάλου, διότι κατά τη
διαδικασία της αποκρυστάλλωσής της επιδρά στη διαµόρφωση κάποιων µερών του
εγκεφάλου.
Δυστυχώς σε πολλούς χριστιανούς αυτοί οι «προσωπικοί» τους κανόνες και τα δόγµατα
δεν ταυτίζονται µε τούς κανόνες και τα δόγµατα που διατύπωσαν οι άγιοι Πατέρες µας.
Διαφοροποιούνται από αυτούς συνήθως σε ένα σηµείο, στη σχέση της πίστης µε την
καθηµερινή ζωή. Αντιλαµβάνονται το Ευαγγέλιο σαν έναν κώδικα ηθικής δεοντολογίας,
προσαρµοζόµενο ανάλογα µε τις συνθήκες της ζωής του, ενώ τα δόγµατα τα θεωρούν
σαν κάποιες δύσκολες διανοητικές διατυπώσεις πραγµάτων που δεν είναι απαραίτητο
να γνωρίζουµε.
Ο άγιος Διάδοχος επίσκοπος Φωτικής όµως αποδοκιµάζει εξίσου και την «άεργη» πίστη
και το «άπιστο» έργο, διότι η διάσπαση της πίστης από το έργο κάνει την πίστη µάταιη
και το έργο χωρίς υψηλό νόηµα. Επισηµαίνει µάλιστα ότι αυτός που πιστεύει αλλά δεν
έχει µέσα του ενεργούσα την αγάπη, ούτε την πίστη, την οποία νοµίζει ότι έχει, στην
πραγµατικότητα κατέχει. Πιστεύει µε µια ελαφρότητα του νου, γιατό ο νους του δεν
ενεργεί κάτω από το βάρος «της δόξης της αγάπης». Διότι η αγάπη είναι που δίνει στη
δραστηριότητα του νου βαρύτητα. Γι’ αυτό προσγειωµένος και ταυτόχρονα υψιπέτης
είναι µόνον αυτός που ζει την πίστη «δι΄ αγάπης ενεργουµένην».
Μάθηση και αποµάθηση
Για το θέµα αυτό είναι χαρακτηριστικό το σηµερινό αποστολικό ανάγνωσµα. Είναι
ανάγνωσµα που καθορίστηκε να διαβάζεται την Κυριακή των αγίων Πατέρών των επτά
Οικουµενικών Συνόδων µε κύριο θέµα την προτροπή για καλά έργα. Δείχνει µε πολύ
απλές προτάσεις το πώς συνδέεται η πίστη µε την καθηµερινή πράξη.
Ο απ. Παύλος γράφει στον απ. Τίτο: «Μανθανέτωοαν δε και οι ηµέτεροι καλών έργων
προΐστασθαι». Σ’ αυτήν την σύντοµη φράση θα µπορούσε κανείς να σταµατήσει σε κάθε
λέξη και να αντλήσει σωτήριο νόηµα. Θα σταθώ όµως µόνο σε δύο σηµεία της. Στο ρήµα
«µανθανέτωσαν» και στην έκφραση «καλών έργων προΐστασθαι».
Η εκκλησιαστική ζωή είναι µια διαρκής διαδικασία µαθήσεως. Το «µανθανέτωσαν» είναι
προτροπή για ευαγγελική άσκηση. Πριν από την µάθηση των καλών έργων χρειάζεται η
«αποµάθηση» των συνηθειών της κακίας. Αυτό απαιτεί πολύ κόπο, απαιτεί επίµονη
επανάληψη «καλών έργων», παρά την αντίσταση της κακής συνήθειας. Αυτή η
επανάληψη στην τήρηση των ευαγγελικών εντολών, οιι οποίες συνοψίζονται στην στην
εντολή της αγάπης προς το Θεό και τον πλησίον – αυτές στην πραγµατικότητα
αποτελούν τα «καλά έργα» µας βοηθάει ν’ αποκτήσουµε την «καλή συνήθεια» ή, κατά
την αριστοτελική έκφραση, την έξη της αρετής.
Πρωτοβουλία για καλά έργα
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο απ. Παύλος ζητά από τον Τίτο να διδάξει το ποίµνιό του να

«προΐσταται καλών έργων». Να έχει δηλαδή την πρωτοβουλία για καλά έργα. Το καλό
πολλές φορές γίνεται µε ένα παθητικό τρόπο. Μας ζητούν, για παράδειγµα, ελεηµοσύνη
και δίνουµε. Το θέµα όµως είναι να δίνουµε χωρίς να µας το ζητούν. Αυτό µπορούµε να
το κάνουµε αν έχουµε «ανοιχτή» και «ευκίνητη» ψυχή, ώστε να κινούµαστε χωρίς
προτροπή µε πολύ αγάπη και διάκριση προς αυτούς που έχουν ανάγκη. Στην περίπτωση
αυτή η διάκριση πρέπει να είναι συνδεδεµένη µε την αγάπη προκειµένου να µην
πληγώνουµε το φιλότιµο αυτών που δέχονται την υλική ή ηθική συµπαράστασή µας.
Τα «καλά έργα» ως ευαγγελικές εντολές είναι µίµηση του Χριστού, µίµηση του
οικτίρµονος ουρανίου Πατρός. Ταυτόχρονα είναι «τα καλά και ωφέλιµα τοις ανθρώποις»,
είναι, για παράδειγµα, η υπεράσπιση των αδικούµενων, η προστασία των χηρών και των
ορφανών, η βοήθεια των φτωχών, η επίσκεψη γερόντων και των ασθενών και τα όµοια.
Την υπόµνηση γιʹ αυτά τα έργα την έκανε ο απ. Παύλος αφού πιο µπροστά µίλησε για
την «χρηστότητα» και τη «φιλανθρωπία» του «Σωτήρος ηµών Θεού». Τα έργα αυτά
δηλώνουν τον τρόπο που δρα ο Θεός στον κόσµο.
Η πίστη στο Θεό, πού µας αγαπά και µας ανακαινίζει µε την χάρη του Αγίου Πνεύµατος,
µας διδάσκει την ακενόδοξη πρωτοβουλία για «καλά έργα» Έτσι η πίστη είναι άρρηκτα
δεµένη µε την καθηµερινότητα.
π.Θ.Α.Β.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Τίτ. γ΄ 8-15)
«Αιρετικόν… παραιτού»
Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλοµαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα
φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ
ὠφέλιµα τοῖς ἀνθρώποις· µωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔριν καὶ µάχας νοµικὰς
περιΐστασο, εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ µάταιοι. Αιῥετικὸν ἄνθρωπον µετὰ µίαν καὶ
δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁµαρτάνει, ὢν
αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέµψω Ἀρτεµᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός µε
εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειµάσαι. Ζηνᾶν τὸν νοµικὸν καὶ Ἀπολλῶν
σπουδαίως πρόπεµψον, ἵνα µηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡµέτεροι
καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα µὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί
σε οἱ µετ᾽ ἐµοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡµᾶς ἐν πίστει. ἡ χάρις µετὰ πάντων
ὑµῶν, αµήν.
Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής
Παιδί µου Τίτε, είναι αξιόπιστα τα λόγια αυτά, και αυτά θέλω να διαβεβαιώνεις, ώστε να
φροντίζουν εκείνοι που επίστεψαν εις τον Θεό να είναι πρωτοπόροι καλών έργων. Αυτά
είναι τα καλά και ωφέλιµα για τους ανθρώπους, άλλʹ απόφευγε µωράς συζητήσεις,
γενεαλογίας, έριδας και φιλονικίας δια τον νόµον, διότι είναι ανωφελείς και µάταιοι.
Αιρετικόν άνθρωπον µετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν, άφηνε τον. Να γνωρίζης ότι
ένας τέτοιος έχει διαστροφή, αµαρτάνει και έτσι καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτόν του.
Όταν θα στείλω τον Αρτεµάν σʹ εσέ ή τον Τυχικόν, φρόντισε να έλθης σʹ εµέ εις την
Νικόπολιν, διότι εκεί απεφάσισα να περάσω τον χειµώνα. Τον Ζηνάν τον νοµικόν και
τον Απολλώ κατευόδωσέ τους µε ενδιαφέρον, δια να µη τους λείψη τίποτε. Ας µαθαίνουν
και οι δικοί µας να είναι πρωτοπόροι καλών έργων εις επείγουσας ανάγκας, δια να µην
είναι άκαρποι. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι µαζί µου. Χαιρέτησε εκείνους που µας
αγαπούν εν πίστει. Η χάρις να είναι µαζί µε όλους σας. Αµήν.
(Εκ της µεταφράσεως της Καινής Διαθήκης των αειµνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Αρχιµ. Ευ.
Αντωνιάδου, Αµ. Αλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Εκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

