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Η πξώηε θαη βαζηθή αξεηή πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο ρξηζηηαλόο είλαη ην λα
ληώζεη ζ’ απηόλ ηνλ θόζκν μέλνο θαη παξεπίδεκνο (Δβξ. 11,13). Να κε έρεη θακκία
ζρέζε κε ηα γήηλα πξάγκαηα, αιιά λα ηα απνθεύγεη, όπσο εθείλνη γηα ηνπο νπνίνπο
γξάθεη ν Παύινο όηη «πεξηθέξνληαλ ληπκέλνη κε πξνβηέο θαη δέξκαηα γηδηώλ,
γεκάηνη ζηεξήζεηο, ζιίςεηο θαθνπρίεο, θαη νη νπνίνη έρνπλ ηόζε αμία θαη αξεηή,
ώζηε λα κε αμίδεη κπξνζηά ηνπο νιόθιεξνο ν θόζκνο» (Δβξ. 11, 38). Απηνί νη
άγηνη γηα ηε πίζηε ησλ νπνίσλ καο κηιά ην 11ν θεθάιαην ηεο πξνο Δβξαίνπο
επηζηνιήο, πθίζηαλην απηέο ηηο δνθηκαζίεο θαη δνύζαλε κε ηόζε αδηαθνξία γηα ηα
επίγεηα, γηαηί ληώζαλε πάξνηθνη θαη παξεπίδεκνη (Α´Πεηξ. 2,11) ζ’ απηό ηνλ
θόζκν. Γελ ελδηαθεξόηαλ νύηε γηα απηήλ ηελ επίγεηα παηξίδα ηνπο ηελ Χαλαάλ,
πνπ ηνπο ππνζρέζεθε ν Θεόο όηη ζα ηνπο ηελ δώζεη. Γηαηί ελδηαθεξόηαλε γηα ηελ
άλσ Ιεξνπζαιήκ, ηελ αηώληα πόιε, πνπ δεκηνύξγεζε ν ίδηνο ν Θεόο.
Ο Αβξαάκ, επεηδή έλησζε μέλνο θαη παξεπίδεκνο, θεύγεη από ηε ρώξα ηνπ, ηνπο
δηθνύο ηνπ, αθήλεη ηα θηήκαηα θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ, θαη πνξεύεηαη ζε ρώξα πνπ
δελ ηελ γλσξίδεη θαζόινπ. Aθνύ θαηνίθηζε ζηε λέα ρώξα, αλαγθάδεηαη θαη θεύγεη
ζηελ Αίγππην, ρσξίο λα δπζαλαζρεηεί θαη λα ηνπ θαθνθαίλεηαη. Αιιά θη όηαλ
επηζηξέθεη από ηελ Αίγππην ζηε γε ηεο Χαλαάλ «παρώκηζε» ζηη γη ηης
επαγγελίας, όπσο καο είπε ζήκεξα ν Απόζηνινο. Καηνίθηζε δειαδή ζαλ
πάξνηθνο, ζαλ πεξαζηηθόο. Μέλεη ζε ζθελέο θαη δελ έρεη ηίπνηα ην ζηαζεξό θαη
κόληκν. Πνηέ δελ νλεηξεύηεθε θνζκηθά κεγαιεία. Όηαλ λίθεζε ηνπο πέληε βαζηιείο
(Γελ. 14ν θεθ.) θαη αλαδείρηεθε ν ηζρπξόο ηεο Παιαηζηίλεο, κπνξνύζε λα ζθεθζεί
όηη ήξζε ε ώξα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηό πνπ ηνπ είρε ππνζρεζεί ν Θεόο. Να γίλεη
ν ηζρπξόο πνιηηηθά θαη γήηλα. Κη όκσο νύηε ιάθπξα πήξε, νύηε ζηξαηό θξόληηζε
λα δηνξγαλώζεη, νύηε πεξίκελε ην Θεό ζαλ θνζκηθό Μεζζία. Γελ έθαλε ην
ακάξηεκα πνπ έθαλε ν ιαόο ηνπ θαη ζπλερίδεη λα ην θάλεη κέρξη ζήκεξα. Απηόο
πίζηεπε όηη θάηη άιιν πξόζθεξε ν Θεόο κε ηελ επαγγειία ηνπ, όηι μέζα από ασηόν
θα εσλογηθούν όλα ηα έθνη. «Δμεδέρεην ηελ ηνπο ζεκειίνπο έρνπζαλ πόιηλ, εο
ηερλίηεο θαη δεκηνπξγόο ν Θεόο». Έθαλε όηη έθαλε ν Χξηζηόο ζηελ έξεκν, όηαλ ν
Σαηαλάο ηνπ παξέδηδε όια ηα βαζίιεηα ζηα ρέξηα ηνπ.
Τν ίδην θαη ν Ιζαάθ, ηνλ πνιεκνύζαλ θαη ηνλ δηώρλαλ νη Φηιηζηαίνη από ηα
θηήκαηά ηνπ θαη ηα πεγάδηα ηνπ, θαη εθείλνο ππνρσξνύζε θαη ηαπεηλσλόηαλ
ζπλερώο, ρσξίο λα αληηδξά θαη ρσξίο λα κάρεηαη γηα ηα δίθαηά ηνπ (Γελ. 26 θεθ.).

Καη ν Ιαθώβ δεηνύζε από ην Θεό, θπλεγεκέλνο από ηνλ αδειθό ηνπ Ηζαύ,
κόλν άξην θαη ξνύρν (Γελ. 28,20) θαζώο έθεπγε λα πάεη λα βξεη θαηαθύγην ζην
ζείν ηνπ ηνλ Λάβαλ. Ό,ηη δεηά έλαο απόθιεξνο θαη έλαο δεηηάλνο, πνπ δελ έρεη πνπ
λα θιίλεη ηελ θεθαιή ηνπ, απηό δεηνύζε θαη ν Ιαθώβ. Πεξλά ρξόληα νιόθιεξα ζαλ
ππεξέηεο ζην ζείν ηνπ Λάβαλ, ν νπνίνο ηνλ εθκεηαιιεύεηαη θαη ηνλ απνκπδά· θαη
θείλνο αηάξαρνο ηα ππνκέλεη όια. Όηαλ γπξίδεη πίζσ θαη ζπλαληά ηνλ αδειθό ηνπ,
ηνλ πξνζθπλά επηά θνξέο, ηνλ απνθαιεί θύξηό ηνπ, ηνπ δίλεη δώξα θαη θπζηθά δελ
ηνπ πήξε ηίπνηα από ηελ πιηθή πεξηνπζία ηνπο. Μόλν ηα πλεπκαηηθά πξσηνηόθηα
πήξε, γηα ηα νπνία δελ ελδηαθεξόηαλε ν αδειθόο ηνπ θαη ηα πεξηθξνλνύζε θαηά
ηνλ ρεηξόηεξν ηξόπν.
Αιιά θαη ν Ισζήθ θαη ν Μσπζήο, πνπ απέθηεζαλ δύλακε, πινύηε, εμνπζία,
κεγαιεία, ηα απαξλνύληαη, ηα πεξηθξνλνύλ, δελ ηα ππνινγίδνπλ.
Ο Ισζήθ αθήλεη ηνπο αδειθνύο ηνπ λα κέλνπλ σο βνζθνί ζηε γε Γεζέκ, ηε
ζηηγκή πνπ κπνξνύζε λα ηνπο βάιιεη ζην παιάηη ηνπ Φαξαώ θαη ζε αμηώκαηα.
Θέιεη λα κείλνπλ αλεπεξέαζηνη από ηα θνζκηθά κεγαιεία θαη πινύηε. Να κε
δαιηζηνύλ από απηά ιόγσ ηεο ρακειήο πλεπκαηηθόηεηάο ηνπο θαη ράζνπλ ην
όξακα ηεο Χαλαάλ θαη ηνπ αιεζηλνύ Θενύ.
Ο Μσπζήο πνπ έδεζε ζαξάληα ρξόληα ζηηο αλέζεηο θαη ζηα κεγαιεία θαη ηα
πινύηε ηνπ Φαξαώ θαη ήηαλ ν δηάδνρνο ηνπ ζξόλνπ ηεο Αηγύπηνπ, ηα εγθαηαιείπεη
όια θαη κέλεη ζαξάληα ρξόληα ζηελ έξεκν, βνζθώληαο πξόβαηα, γηαηί δελ ζέιεη λα
εγθαηαιείςεη θαη λα πξνδώζεη ηνλ ιαό ηνπ θαη ηνλ Θεό ηνπ.
«Πάροικος εγώ ειμί παρά ζοι και παρεπίδημος καθώς πάνηες οι παηέρες
μοσ» (Ψαλμ. 38,13) ιέγεη ν Γαπίδ. Ο Γαπίδ, ν βαζηιηάο πνπ δνύζε κέζα ζε
κεγαιεία θαη ηηκέο, θαη όξηδε θξάηνο, ππεθόνπο, ζηξαηό, ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα
ληώζεη μέλνο θαη παξεπίδεκνο! Όπσο όινη νη πξόγνλνη θαη παηέξεο ηνπ. Γηαηί ελώ
είραλ παηξίδα δελ ηε ζεσξνύζαλ αιεζηλή, πξαγκαηηθή θαη κόληκε.
Ο Χξηζηόο όηαλ ηνλ ξώηεζε ν Πηιάηνο αλ είλαη ν βαζηιεύο ησλ Ινπδαίσλ,
εθείλνο απάληεζε· «Η βαζηιεία ε εκή νπθ έζηηλ εθ ηνπ θόζκνπ ηνύηνπ· εη εθ ηνπ
θόζκνπ ηνύηνπ ελ ε βαζηιεία ε εκή, νη ππεξέηαη αλ νη εκνί εγσλίδνλην, ίλα κε
παξαδνζώ ηνηο Ινπδαίνηο· λπλ δε ε βαζηιεία ε εκή νπθ έζηηλ εληεύζελ» (Ισ. 18,
36)
Ο Παύινο, ζηελ Καηλή Γηαζήθε, ν επνπξάληνο άλζξσπνο θαη ν επίγεηνο
άγγεινο, ν νπνίνο αμηώζεθε από απηή ηε δσή λα γλσξίζεη ηα θάιιε ηνπ
παξαδείζνπ, δελ έλησζε απιώο πάξνηθνο θαη παξεπίδεκνο αιιά εληειώο λεθξόο
γηα ηνλ θόζκν θαη ν θόζκνο είρε πεζάλεη γη’ απηόλ νξηζηηθά. «Δκνί ν θόζκνο
εζηαύξσηαη, θαγώ ησ θόζκσ» (Γαι. 6,14). «Δκνί ην δελ Χξηζηόο θαη ην απνζαλείλ
θέξδνο» έγξαθε ζηνπο Φηιηππηζίνπο (1,21) θαη αλαζηέλαδε πνπ ήηαλ
ππνρξεσκέλνο λα παξακέλεη αθόκε ζηνλ θόζκν απηό (Β´Κνξ. 5,4).
Τν ίδην νη κεηέπεηηα παηέξεο θαη άγηνη ηεο Δθθιεζίαο. Δίλαη γλσζηό ην
επεηζόδην ηνπ Μ. Βαζηιείνπ κε ηνλ αμησκαηνύρν ηνπ απηνθξάηνξα Οπάιε, ηνλ
Μόδεζην, ν νπνίνο απείιεζε κε δήκεπζε, εμνξία, βαζαληζκνύο θαη ζάλαην, αλ ν
Βαζίιεηνο δελ ππάθνπε ζηνλ αξεηαλό απηνθξάηνξα. Η απάληεζε ηνπ Βαζηιείνπ
ζηηο απεηιέο απηέο ήηαλ· «Γελ θνβάκαη ηελ δήκεπζε, δηόηη κόλν ξνύρα θαη βηβιία

έρσ· νύηε ηελ εμνξία, δηόηη ‘ηνπ Κπξίνπ ε γε θαη ην πιήξσκα απηνίο’· νη
βαζαληζκνί δελ κε απαζρνινύλ, δηόηη ην αζζεληθό ζαξθίν κνπ δελ ζα αληέμεη θαη ν
ζάλαηνο πνπ ζα επέιζεη ζα κε ζηείιεη γξεγνξόηεξα ζηνλ Κύξηό κνπ».
Δκείο όκσο είκαζηε μέλνη θαη παξεπίδεκνη γηα ηνλ νπξαλό θαη λεθξνί γηα ηνλ
παξάδεηζν. Γη’ απηό ηξηγπξίδνπκε κέζα ζηηο ρντθέο θαη γήηλεο απνιαύζεηο θαη δελ
ζεθώλνπκε πνηέ ηα κάηηα ζηνλ νπξαλό. Οη ζθέςεηο καο, νη επηζπκίεο καο, ηα
όλεηξά καο, ηα ηδαληθά καο, ηα πξνγξάκκαηά καο είλαη όια γήηλα θαη ρσκαηέληα.
Κη όηαλ καο έξζνπλ θάπνηεο θαθνπρίεο θαη θάπνηεο δπζθνιίεο ή καο επηζθεθηνύλ
αζζέλεηεο θαη θπζηθά ή αλζξώπηλα θαθά, ηόηε ηα ράλνπκε, απειπηδόκαζηε,
βαξπγθσκνύκε, δπζαλαζρεηνύκε, ην ξίρλνπκε ζην λαξθσηηθό, ζην πηνηό, ζηα
ηαμίδηα, ηελ ηέρλε θαη άιια αλζξώπηλα κέζα γηα λα βξνύκε παξεγνξηά. Δίκαζηε
έηνηκνη λα ηξέμνπκε ζηηο κάγηζζεο, ζηηο θαθεηδνύδεο, ζηα κέληηνπκ, ζε άιιεο
ζξεζθείεο ή αθόκε θαη λα απηνθηνλήζνπκε. Αο εκπλεπζζνύκε από ηνπο αγίνπο θη
αο ζπλέιζνπκε ην ηαρύηεξν.
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