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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
6 Συμμελέτες με γενικό Θέμα: 
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Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

1. Η Απομάκρυνση από τη Χάρη 
 

Ανάγνωσμα: Εβραίους 12:12-17 
 

ΩΡΑ με την εποχή του κορωνοϊού ένα όρος που μπήκε για τα καλά στη ζωή μας είναι η λ. «ιός». Βέβαια, μόνον 
οι γιατροί και όσοι ασχολούνται με τα γιατρικά ξέρουν να σου πουν τη διαφορά ανάμεσα στον ιό, στον μύκητα, 

στο μικρόβιο και σ’ όλα αυτά. Το μόνο που έχει μείνει στο μυαλό μας είναι ότι ο ιός είναι κάτι κακό, που πολεμάται 
με αντιιϊκά εμβόλια. Γι’ αυτό και καταλαβαίνουμε τις ειδήσεις που αφορούν την έρευνα για το εμβόλιο κατά του 
κορωνοϊού. 
 

Εισαγωγικά. 
Στη Βίβλο γίνεται λόγος και εκεί για ιούς – με άλλη ορολογία, βέβαια – και αφορούν παθήσεις που μπορούν να 
πλήξουν τον οργανισμό της εκκλησίας και του κάθε πιστού. Επίσης δεν αναφέρονται με ιατρική ορολογία, όπως θα 
έκανε για παράδειγμα ο Ευαγγελιστής Λουκάς που ήταν γιατρός, αλλά από την πορεία και το ολέθριο αποτέλεσμα 
αυτών των παθήσεων καταλαβαίνει κανείς ότι συμπεριφέρονται σαν τους ιούς. Δεν ξέρουμε αν ο συγγραφέας της 
προς Εβραίους Επιστολής ήταν γιατρός, αλλά όπως μας περιγράφει την παθολογική κατάσταση της χριστιανικής 
κοινότητας στην οποία απευθύνεται, μιλάει για παράγοντες (ιούς αν θέλετε) που παρεμποδίζουν την πνευματική 
ανάπτυξη και υγεία των πιστών. Στο εδ. 15, λοιπόν, αναφέρονται 3 θανατηφόροι ιοί με τους οποίους θα 
ασχοληθούμε στις επόμενες βιβλικές μελέτες μας. Οι ιοί αυτοί είναι: 1. Η Απομάκρυνση από τη Χάρη του Θεού. 2. 
Οι Ρίζες της Πικρίας που αναπτύσσονται μέσα στο έδαφος της εκκλησίας. 3. Η Επιπολαιότητα που οδηγεί στην 
κοσμικοφροσύνη και στην καταφανή αμαρτία, όπως ο Ησαύ. Και ο συγγραφέας της Επιστολής μάς λέει να 
προσέχουμε, και μάλιστα χρησιμοποιεί ένα ξεχωριστό ρήμα: ἐπισκοποῦντες. Σημαίνει «προσέχω μήπως», όταν 
συντάσσεται με ενδοιαστική πρόταση, όπως εδώ: ἐπισκοποῦντες μή τις… Είναι παρόμοιο με τις υποδείξεις των 
κυβερνήσεων: πάρτε τις προφυλάξεις σας, φοράτε μάσκες, πλένετε τα χέρια σας και κρατάτε αποστάσεις.  
     Βλέπουμε, λοιπόν, εδώ τρία μεγάλα εμπόδια στην πνευματική ανάπτυξη: 1) Η Απομάκρυνση από τη χάρη του 
Θεού, δηλ. η αποτυχία μας να οικειοποιηθούμε στο έπακρο τη χάρη του Θεού (κείμ.: μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς 
χάριτος τοῦ Θεοῦ), οδηγεί στη σάρκα. Η χριστιανική ζωή καθοδηγείται από τη σάρκα ή προσπαθήσουμε να τη 
ζήσουμε με βάση τις προσπάθειες της σάρκας. 2) Οι Ρίζες της Πικρίας είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας μας να 
συγχωρούμε. Αυτή η νοοτροπία ριζώνει μέσα μας και πικραίνει – δηλητηριάζει – το περιβάλλον των άλλων 
αδελφών. 3) Τέλος, ο τρίτος ιός, που είναι η Επιπολαιότητα στη χριστιανική ζωή, οδηγεί στην αδυναμία να 
επιδιώξουμε τις αιώνιες αξίες και έτσι στρεφόμαστε στην κοσμικοφροσύνη, δηλ. στις αξίες αυτού του κόσμου. 
Τρία, λοιπόν, μέτωπα αναπτύσσονται μέσα απ’ αυτούς τους ιούς: 1. Η Υπεροψία – 2. Η Πικρία – 3. Η 
Κοσμικοφροσύνη. 
 

Ερμηνευτικά  
Ο πρώτος ιός, λοιπόν, είναι η Απομάκρυνση από τη Χάρη του Θεού. Το ρ. μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος 
σημαίνει στη δεδομένη συνάφεια αποτυχαίνω ή απομακρύνομαι. (π.χ. Πάντες… υστερούνται της δόξης του 
Θεού=αποτυχαίνουν να δουν τη δόξα του Θεού). Εδώ σημαίνει «απομακρύνομαι» από τη χάρη του Θεού.  
Συχνά, και μάλιστα υπερβολικά πολλές φορές, αναφερόμαστε στη Χάρη του Θεού. Ψάλλουμε για τη «Θαυμάσια 
Χάρη του Θεού» κλπ. Τι σημαίνει ακριβώς η χάρη του Θεού; Διακρίνουμε διάφορα είδη στον Λόγο του Θεού: 
Το βασικό της νόημα είναι η εύνοια που δεν περιμένει ανταπόδοση. Ο Θεός δείχνει την εύνοιά του στον άνθρωπο 
(τη χάρη του) χωρίς να περιμένει κάποια ανταπόδοση απ’ αυτόν και χωρίς ο άνθρωπος να αξίζει αυτή την εύνοια. Ο 
άνθρωπος εξάλλου δεν μπορεί να κάνει και τίποτε που να αξίζει τη χάρη του Θεού. Υπάρχουν πέντε τουλάχιστον 
πλευρές της χάρης του Θεού προς τον αμαρτωλό αλλά και προς τον πιστό. Η κάθε πλευρά θα μπορούσε να 
αποτελέσει και ένα κήρυγμα. Απαιτείται μελέτη ολόκληρης της Βίβλου, μιας και σε κάθε βιβλίο της Γραφής 
αναφέρεται η χάρη του Θεού. 1. Η γενική Χάρη του Θεού. Είναι αυτή που απευθύνεται προς κάθε δημιούργημα. Ο 
Θεός στέλνει τη βροχή του «επί δικαίους και αδίκους». Δείχνει την απέραντη καλοσύνη και εύνοιά του και προς τον 
πιστό και προς τον άπιστο. 2. Η Χάρη που σώζει. Είναι ένα βασιλικό ή προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται από τον 
βασιλιά ή τον ανώτατο άρχοντα προς έναν καταδικασμένο σε θάνατο, και τον αφήνουν να ζήσει. Κοντολογίς εδώ 

Τ 



1. Η Απομάκρυνση από τη Χάρη 
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Χάρη σημαίνει Ζωή. «Κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως» (Εφ 1:4-8). Ο Θεός μάς σώζει από την 
αμαρτία και τις συνέπειές της χωρίς εμείς να κάνουμε κανένα έργο για αντάλλαγμα. Ο Θεός μάς σώζει με βάση την 
απόφασή του να μας δείξει το έλεός του παρ’ όλο που είμαστε αμαρτωλοί. 3. Η Χάρη που συγχωρεί. Αυτή η χάρη 
υπερισχύει πάντοτε της αμαρτίας. «Όπου επερίσσευσεν η αμαρτία υπερεπερίσσευσεν η χάρις». Η συγχώρηση 
είναι –θα λέγαμε– η χάρη στην πράξη, η έμπρακτη εκδήλωση της χάρης και του ελέους του Θεού. 4. Η Χάρη της 
Ανάστασης. Στη Γραφή διαβάζουμε: «Ετοιμαστείτε, λοιπόν, πνευματικά, και μείνετε άγρυπνοι· αφήστε την ελπίδα να 
σας καθοδηγεί πλήρως στη σωτηρία που σας προσμένει, όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός» (Α΄ Πε 1:13). Το 
κείμενο έχει: ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ. Χάρις εδώ είναι η 
εσχατολογική σωτηρία, δηλ. η απαλλαγή μας από την παρουσία της αμαρτίας γιατί θα αναστηθούμε κατά τη Β΄ 
Έλευση του Χριστού. 5. Η Αιώνια Χάρη. Δεν βιώνουμε τη χάρη μόνο με τη μορφή της εύνοιας που μας σώζει ούτε 
μόνο με την εσχατολογική της μορφή της ανάστασης, αλλά θα τη βιώνουμε και σ’ ολόκληρη την αιωνιότητα! Ο 
Παύλος εξηγεί ότι ο Θεός «με την αγάπη που μας έδειξε διά του Ιησού Χριστού, φανερώνει στις μελλοντικές γενιές 
πόσο υπερβολικά γενναιόδωρη είναι η χάρη του» (Εφ 2:7). Πάλι το πρωτότυπο είναι πιο αποκαλυπτικό. Λέει ότι ο 
Θεός μάς ανέστησε εν Χριστώ… ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς 
χάριτος αὐτοῦ. Ο όρος «αιών» εδώ είναι ευρύτερος. 6. Η Χάρη που μας ενισχύει. Στη Γραφή διαβάζουμε μια πολύ 
γνωστή διαβεβαίωση: «Ας πλησιάσουμε, λοιπόν, με θάρρος τον θρόνο της χάριτος του Θεού, για να μας 
σπλαχνιστεί και να μας δωρίσει τη χάρη του, την ώρα που τη χρειαζόμαστε» (Εβρ 4:16). Τι είναι αυτό που 
παίρνουμε από τον θρόνο της Χάρης; Δεν παίρνουμε τη γενική Χάρη που είδαμε στην αρχή. Μόνον οι πιστοί 
μπορούμε να πλησιάζουμε τον θρόνο του Θεού. Δεν παίρνουμε τη σώζουσα Χάρη –αφού έχουμε ήδη τη σωτηρία 
μας. Ούτε λαμβάνουμε την εσχατολογική Χάρη της ανάστασής μας –ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί. Έχουμε όμως 
κάθε μέρα ανάγκη την ενίσχυση της Χάρης και αυτή μπορούμε να τη βρούμε μόνο στον θρόνο του Θεού. Το είδος 
αυτό της Χάρης ο Θεός το δίνει όχι μόνο με την προσευχή, όταν πλησιάζουμε τον θρόνο του, αλλά και με τη 
διακονία των πιστών μεταξύ τους (Εφ 4:29). Το κείμενο εδώ αναφέρεται πάλι στην ενισχυτική Χάρη προς τους 
αδελφούς: ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσι. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε και να ενισχύουμε ο ένας τον άλλο με τα λόγια 
μας που δίνουν χάρη, που ωφελούν, στους αδελφούς μας. Αν αποτύχουμε να λειτουργήσουμε ως χριστιανοί με τη 
δύναμη της Χάρης του Θεού, αυτό σημαίνει ότι προσπαθούμε να ζήσουμε με δικές μας δυνάμεις τη χριστιανική ζωή, 
δηλ. με τη δύναμη της σάρκας, του παλαιού εαυτού μας (πρβλ. Γαλ 5:4 - οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε, τῆς χάριτος 
ἐξεπέσατε). Και πολύ σωστά έχει ειπωθεί ότι «πολλοί σώζονται με τη χάρη του Θεού αλλά προσπαθούν να πάνε 
στον ουρανό με τα έργα τους, δηλ. με τη δύναμη της σάρκας». Είναι απόλυτη ανάγκη να προσέξουμε στην εκκλησία 
μας ώστε κανένας να μην απομακρυνθεί με αυτή την έννοια από τη Χάρη του Θεού. Κανείς να μην κολλήσει τον ιό 
που λέγεται Απομάκρυνση από τη Χάρη. 
 

Πρακτικά. 
Τίθεται όμως το ερώτημα: Τι μπορεί να μας κάνει να απομακρυνθούμε από τη Χάρη του Θεού; 1. Η Άγνοια. Ίσως 
μεγαλωμένοι μέσα σε ένα νομικιστικό περιβάλλον, δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τις πηγές της 
Χάρης του Θεού, που είναι προσιτές σε ΚΑΘΕ πιστό. 2. Η Αμέλεια. Ξεχνάμε να πάμε στις αποθήκες του Θεού να 
γεμίσουμε τη ζωή μας. Πώς θα ξέρουμε ότι έχουμε απομακρυνθεί από τη Χάρη του Θεού; Όταν είμαι 
απογοητευμένος, θυμωμένος, όταν βρίσκομαι σε πτώση, παραιτημένος από κάποια δραστηριότητα, όταν δεν 
λειτουργώ όπως θα λειτουργούσε ο Χριστός στη θέση μου, τότε έχω απομακρυνθεί από τη Χάρη του Θεού. 3. Η 
Υπερηφάνεια. Δεν παραδεχόμαστε τις ανάγκες μας, πιστεύουμε στα έργα μας, βλέπουμε τους αδελφούς παρακάτω 
από μας, κατηγορούμε τους πάντες για τα πάντα, δεν ζητάμε συγνώμη για τίποτα, εμείς έχουμε πάντα δίκιο. Όμως, 
«Ο Θεός εναντιώνεται στους υπερήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη του» (4:5-6).  
     Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να θεραπευτεί απ’ αυτό τον ιό; Υπάρχουν επτά αντιβιοτικά, γιατί ο ιός είναι πολύ 
ανθεκτικός και πρέπει να επιμείνουμε! Τα βρίσκουμε στο Ιάκωβος 4:7-10. 1. Να υποταχθούμε στον Θεό. 2. Να 
αντισταθούμε στον διάβολο και θα φύγει. 3. Να πλησιάσουμε τον Θεό – και θα μας πλησιάσει κι εκείνος. 4. Να 
καθαρίσουμε τα χέρια μας. Καταδικάζοντας μία μία τις πονηρές πράξεις μας. 5. Να εξαγνίσουμε την καρδιά μας. 
Όχι μόνο οι εξωτερικές πράξεις μας αλλά και οι σκέψεις μας πρέπει να επανεκτιμηθούν. 6. Να πενθήσουμε και να 
κλάψουμε ενώπιον του Θεού.  7. Να ταπεινωθούμε κάτω από τη δύναμη του Θεού. Κι εκείνος θα μας ανορθώσει. Ο 
Θεός δεν αποθαρρύνει. Ταπεινώνει για να ανορθώσει μετά.  
     Ας έρθουμε στον Κύριο χωρίς απαιτήσεις ή δικαιολογίες ή επιφυλάξεις και εγωισμούς, να ζητήσουμε τη Χάρη 
του, και θα μας τη δώσει πάλι άφθονη και δωρεάν διά της πίστεως! 
 

**** 
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2. Η Ρίζα της Πικρίας – Μέρος Α΄ 
Χαρακτηριστικά - Αίτια 

Ανάγνωσμα: Εβραίους 12:15  

Ιακώβου 3:17-18‧ 4:1-3 

 

ΡΧΟΜΑΣΤΕ τώρα να δούμε έναν δεύτερο Ιό, αυτόν της Ρίζας κάποιας Πικρίας που μπορεί να φυτρώσει στο 
έδαφος της καρδιάς μας ή της εκκλησίας μας. Αυτός ο Ιός είναι κάπως πιο πολύπλοκος και θα χρειαστούν 4 

συνέχειες για να τον διερευνήσουμε σε βάθος. Στην πρώτη μας περικοπή στην Επιστολή προς Εβραίους (12:15) 
διαβάζουμε: «(Προσέχετε) μήπως υπάρχει καμιά ρίζα πίκρας, που θα φυτρώσει και θα προξενήσει ενοχλήσεις, κι 
έτσι θα μολυνθούν πολλοί απ’ αυτήν». Πίκρα είναι κάτι που προκαλεί δυσαρέσκεια και βαθιά θλίψη. Πρέπει να 
παρατηρήσουμε ότι ο «ιός» αυτός μεταδίδεται ταχύτατα μέσα στην εκκλησία του Χριστού σήμερα. Δεν 
διδασκόμαστε απ’ αυτήν και την υποτιμάμε στην κοινότητά μας. Η Ρίζα της Πικρίας έχει καταστρέψει περισσότερες 
ζωές και περισσότερες εκκλησίες απ’ οποιονδήποτε άλλον ιό. Είναι κι από τις μεγαλύτερες αιτίες που καταστρέφουν 
τη διανοητική και τη συναισθηματική υγεία του ατόμου. Πικρία στην εκκλησία είναι η αδυναμία ή η αποτυχία να 
δώσεις συγχώρηση και να ευλογήσεις κάποιον. 
 

1. Ο Χαρακτήρας της Πικρίας. 
α) Χαρακτηριστικά: Ένα κύριο χαρακτηριστικό της Πικρίας είναι η σκόπιμη καλλιέργεια αρνητικών σκέψεων και 
συναισθημάτων εναντίον κάποιου. Η Πικρία είναι ασθένεια της ψυχής. Γεννιέται μέσα μας από μια πράξη του 
άλλου που είτε μας πληγώνει είτε δεν είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες μας. Είναι αντίδραση σε μια επίθεση ή σε 
μια παραμέληση (δεν με πρόσεξε, δεν με χαιρέτησε). Η Πικρία παράγει αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα για 
κάποιον (θυμό, εκδίκηση, αρρωστημένες σκέψεις, απόρριψη, αποφυγή, ενοχοποίηση) και τις σκέψεις αυτές τις 
εκδηλώνουμε με λόγια και με έργα. β) Περιγραφή: Πρέπει να ξέρουμε ότι η προσβολή από μόνη της δεν παράγει 
πικρία. Όλοι δεχόμαστε προσβολές διαφόρων βαθμών. Δεν έχουμε όλοι πικρίες. Εμείς επιλέγουμε να 
καλλιεργήσουμε την πικρία μέσα μας. Δεν μπορώ να ελέγξω πώς θα μου φερθούν οι άλλοι –μπορώ όμως να ελέγξω 
πώς θα αντιδράσω εγώ. Εγώ επιλέγω συνειδητά να φιλοξενήσω και να καλλιεργήσω στην καρδιά μου την Πικρία. Η 
Πικρία εξάλλου είναι μια προσπάθεια είτε να απαιτήσω αποζημίωση είτε να προκαλέσω την τιμωρία του φταίχτη. 
Έχουμε τη λάθος εντύπωση πως η καλλιέργεια των αρνητικών αισθημάτων θα ωθήσουν με κάποιον τρόπο τον 
φταίχτη να κάνει κάτι που θα θεραπεύσει την πληγή μας. Η πραγματικότητα είναι ότι η καλλιέργεια της ρίζας της 
Πικρίας μέσα μας έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες για μας τους ίδιους παρά για κείνους που μας πλήττουν. Η 
Πικρία απαιτεί πληρωμή και θέλει να προξενήσει πόνο στον φταίχτη. Θέλω ο φταίχτης να πληρώσει, και να 
πληγωθεί όπως πληγώθηκα εγώ. Το αντίθετο είναι η Αγάπη. Η Αγάπη χαρίζει το χρέος και προσφέρει έλεος στον 
φταίχτη. Θέλω να συγχωρήσω τον φταίχτη και εγώ να συνεχίσω να αυξάνω στη χάρη και τη γνώση του Χριστού. Η 
Ρίζα της Πικρίας φυτρώνει μόνο στο έδαφος του εγωισμού –της αίσθησης ότι εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου. 
Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την καλλιέργεια του εδάφους της ψυχής μας. Πώς καλλιεργούμε την καρδιά μας; Την 
κάνουμε καλό έδαφος που να δέχεται αμέσως τον Λόγο του Θεού και να καρποφορεί; Ξεριζώνουμε τα αγριόχορτα 
και τις ρίζες της Πικρίας από μέσα, ώστε να μην πνίξουν την αλήθεια; Εμείς είμαστε υπεύθυνοι να σιγουρέψουμε 
πως οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας και οι επιλογές μας κατευθύνονται και προστατεύονται από την αλήθεια 
του Λόγου του Θεού και κάθε μέρα τις παραδίνουμε στο Πνεύμα το Άγιο που ενοικεί μέσα μας. Εμείς είμαστε 
υπεύθυνοι για ένα υγιές και απρόσβλητο σύστημα που θα εμποδίζει την ψυχή μας από τη μόλυνση του ιού που 
λέγεται Ρίζα Πικρίας. γ) Τα Χαρακτηριστικά κατά το κείμενο της Προς Εβραίους. 1. Η Πικρία είναι υπόθεση της 
κοινότητας (καὶ δι᾽ αὐτῆς μιανθῶσιν πολλοί). 2. Η Πικρία είναι αηδιαστική και δηλητηριώδης. Δεν προσφέρει καμιά 
ικανοποίηση. Δεν προσελκύει κανέναν, και προκαλεί απέχθεια κι αποστροφή. Είναι ρίζα πικρίας. 3. Η Πικρία 
ξεκινάει από κάτω (ἄνω φύουσα). Όπως όλες οι ρίζες ξεκινάει από κάτω, από τα βάθη της ψυχής. 4. Τελικά βγαίνει 
στην επιφάνεια. Κατά το πρωτ. κ.: φύουσα. Ό,τι φυτρώνει και τρέφεται στο χώμα, παίρνει τον ανήφορο και 
αναπόφευκτα βγαίνει στην επιφάνεια. Μια πικρία δεν είναι δυνατόν να μείνει κρυφή. Δεν φτάνει να χτυπήσουμε το 
αποτέλεσμα μιας πικρίας (ένα ξέσπασμα, έναν θυμό, έναν πικρό λόγο), πρέπει να βγάλουμε κιόλας τη ρίζα από το 
έδαφος. 5. Η Πικρία μάς αναστατώνει (ἐνοχλῇ). Στην Καινή Διαθήκη το ρ. ἐνοχλέω-ῶ έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, 
και σημαίνει βασανίζω, ταράσσω. (π.χ. οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο –Λκ 6:18). Η 
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Πικρία απωθεί ό,τι καλό από την καρδιά μας και τείνει να κυριαρχήσει και να ταράξει όλη μας τη ζωή. Όλα τα 
βλέπουμε μέσα από το πρίσμα της πικρίας που μας βασανίζει. Η Πικρία είναι ένα άχρουν, άοσμο και άγευστο 
δηλητήριο, που το ρίχνουμε μέσα μας και μας σκοτώνει. Επηρεάζει αρνητικά όλο τον εσωτερικό μας κόσμο και μας 
παραλύει. 6. Η Πικρία είναι κολλητική (καὶ διὰ ταύτης μιανθῶσι πολλοί). Η Πικρία είναι ένας ιός που μεταδίδεται 
μέσα στην κοινότητα με ταχύτατους ρυθμούς. Ο πικραμένος αδελφός δεν αρκείται να κρατήσει τις αρνητικές σκέψεις 
του και τα πικρά του αισθήματα για τον εαυτό του. Τις βγάζει και παραέξω. Ίσως η Πικρία είναι ο υπ’ αριθμόν 1 
καταστροφέας της ειρήνης στην εκκλησία. Αν προσέξουμε καλύτερα μέσα μας, θα δούμε πως όλες ή σχεδόν όλες οι 
αντιδράσεις, οι διαμαρτυρίες, οι διαφοροποιήσεις και οι αντεγκλήσεις σε μια συζήτηση, συνέλευση, επιτροπή κλπ., 
σε κάποιο συλλογικό όργανο πηγάζει από μια μικρή ή μεγάλη, βραχύχρονη ή μακρόχρονη Πικρία. Μπορεί να 
κρατάμε τα προσχήματα – και έτσι πρέπει να κάνουμε – αλλά μέσα μας καλλιεργείται και αυξάνει μία ή και 
περισσότερες ρίζες Πικρίας. 
 

2. Τα Αίτια της Πικρίας. 
Πώς εντοπίζουμε την αιτία της Πικρίας; Θα έχετε παρατηρήσει ότι δύο άτομα που αντιμετωπίζουν την ίδια 
προσβολή, αντιδρούν διαφορετικά. Ο ένας αποκτάει ρίζες πικρίας, ενώ ο άλλος μέσα από την προσβολή γίνεται 
καλύτερος. Ο ένας αποδυναμώνεται, διαλύεται, ενώ ο άλλος ενδυναμώνεται, θεριεύει. Είναι κάτι που συμβαίνει 
στον ψυχικό κόσμο. Η Πικρία ευδοκιμεί στο έδαφος του θυμού ενός ανθρώπου που πιστεύει πως είναι το κέντρο 
του κόσμου (βλ. φρ. «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε;;;) Η ψυχή μας είναι το φυτώριο για κάθε ανωμαλία και κακία μέσα 
στην κοινότητα. Η πικρία μπορεί να ριζώσει μόνο μέσα σε μια θυμωμένη ψυχή. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν έχει να 
κάνει με το μέγεθος ή τη φύση της προσβολής. Ένας είναι ευαίσθητος στις προσβολές, ενώ ένας άλλος είναι 
ανθεκτικός –έχει  μέσα του ένα σύστημα που τον προστατεύει από τις προσβολές και τον κάνει απρόσβλητο: 
αντέχει την προσβολή και θεραπεύεται εύκολα. Ο απόστολος Ιάκωβος δεν αποκλείει να υπάρξουν τραυματισμοί 
μέσα στην εκκλησία αλλά πιστεύει ότι μπορεί να μην υπάρξει διάδοση της πικρίας. Και πολύ αριστοτεχνικά εξετάζει 
το υπέδαφος της ψυχής, απ’ όπου φυτρώνουν οι ρίζες της Πικρίας και εκδηλώνονται με καταστροφική 
συμπεριφορά: με προκαταλήψεις, φαρμακερή γλώσσα, αδιαφορία για τις ανάγκες των άλλων, κακή συμπεριφορά 
απέναντι στους άλλους. Στα Ιάκωβος 3:13-16 και 4:1-4 ο Ιάκωβος λέει πως υπάρχουν δύο σκέψεις που υφέρπουν 
κάτω από κάθε φιλονικία και πικρία και είναι τα αίτια της Πικρίας: 1. Η Ζηλοτυπία του Πικραμένου (Μου αξίζει κάτι 
καλύτερο – Γιατί αυτός και όχι κι εγώ;) 2. Η Φιλοδοξία του Εγωιστή (Θα κάνω ό,τι μπορώ για να έχω αυτό που μου 
αξίζει). Ποιος είναι άραγε ο δικός μας τρόπος σκέψης; Αυτό είναι κοσμικοφροσύνη. Ο Ιάκωβος λέει ότι αυτός ο 
τρόπος σκέψης προέχεται απ’ αυτό τον αμαρτωλό κόσμο: από τη σάρκα κι από τις εισηγήσεις του διαβόλου. Πώς 
διαμορφώνεται η σκέψη μας; Καθώς μεγαλώνουμε, στην πορεία προστίθενται στοιχεία, αντιλήψεις, επιδράσεις από 
τους συνομηλίκους μας, τους γονείς μας, το σχολείο, τους φίλους μας ή τη γενικότερη κοινωνία. Αυτή είναι η 
κοσμική διαμόρφωση μέσα μας. Υπάρχει, όμως, και μια διαμόρφωση ιδεών και ζωής που προέρχεται από τον Θεό, 
παράγει ειρήνη και όχι χάος. Δείτε πώς το διατυπώνει καταλήγοντας ο Ιάκωβος στο 3:17-18. Δύο κατευθύνσεις 
υπάρχουν: Ή θα ζήσουμε ως χριστιανοί σε μια θεία προοπτική που διέπεται και κινητοποιείται από το Πνεύμα το 

Άγιο‧ή θα ζήσουμε με την κοσμική προοπτική, που διέπεται από τη σάρκα και τις δαιμονικές δυνάμεις. Τι είναι 

εκείνο που σε μια κοινωνία πιστών τροφοδοτεί την Πικρία; Είναι: Η Ζηλοτυπία του Πικραμένου και η Φιλοδοξία 
του Εγωιστή, που στη γλώσσα του Ιακώβου είναι: ο Εγωισμός (3:14) και η Απιστία (4:4). Ο εγωισμός που με 
εμποδίζει να πλησιάσω τον θρόνο του Θεού και να λάβω τη χάρη την ώρα που τη χρειάζομαι, είναι ο ίδιος 
εγωισμός στο έδαφος του οποίου αναφύεται κάθε ρίζα πικρίας. Ο εγωισμός θέλει όλο τον κόσμο να περιστρέφεται 
γύρω από μένα –ναι αλλά ο εγωισμός είναι ο πυρήνας της κάθε αμαρτίας. Ο εγωισμός δεν με αφήνει να εμπιστευτώ 
τη γεμάτη αγάπη φροντίδα του Πατέρα (Απιστία). Ο εγωισμός δεν με αφήνει να ξοδέψω τη ζωή μου για τους 
αιώνιους σκοπούς του Θεού και για τη δόξα του Θεού. Ο Θεός μάς δημιούργησε για να έχουμε κοινωνία μαζί του –ο 
εγωισμός καταστρέφει την κοινωνία. Επομένως ο Θεός πρέπει ν’ αντιταχθεί στην υπερηφάνεια και να δώσει τη 
χάρη του στους ταπεινούς. Ο εγωισμός δεν μας αφήνει να πλησιάσουμε τον θρόνο του Θεού για να λάβουμε τη 
χάρη που έχουμε ανάγκη. Ο εγωισμός ενεργοποιεί τη Ζηλοτυπία του Πικραμένου και τη Φιλοδοξία του Εγωιστή, 
που γίνονται το καλύτερο έδαφος για να καλλιεργηθεί η Πικρία. Η Πικρία δείχνει ότι καλλιεργούνται αρνητικές 
σκέψεις και συναισθήματα εναντίον κάποιου που τον θεωρούμε υπεύθυνο για μια οποιαδήποτε προσβολή, 
θεληματική ή αθέλητη εναντίον μας. Κι όλο αυτό το κάνουμε επειδή δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τη ζωή μας 
στην αγάπη του Πατέρα μας και στα αιώνια σχέδιά του για μας. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
6 Συμμελέτες με γενικό Θέμα: 

ΤΡΕΙΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΙ ΙΟΙ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

3. Η Ρίζα της Πικρίας – Μέρος Β΄ 
Τα Αίτια σε Εικόνες – Οι Συνέπειες 

 
Ανάγνωσμα: Εβραίους 12:15· Έξοδος 15:19-24· 

 Πράξεις 8:14-21· Θρήνοι 3:19-26 

 
ΧΟΥΜΕ πει στην αρχή ότι οι θανατηφόροι ιοί για την εκκλησία είναι τρεις: Η Απομάκρυνση από τη Χάρη 
(Νομικισμός), Η Επιπολαιότητα στη χριστιανική ζωή και η Ρίζα της Πικρίας, στην οποία και αφιερώνουμε 4 

βιβλικές μελέτες, μιας και έχει πολλές πτυχές να εξετάσουμε.  
Στην προηγούμενη μελέτη μας είδαμε (1) τον Χαρακτήρα της Πικρίας και τα χαρακτηριστικά της, την αντίθεσή 

της με την Αγάπη, τα βιβλικά της χαρακτηριστικά όπως τα βρίσκουμε στην Επιστολή προς Εβραίους (12:15), και 
ξεκινήσαμε να μιλάμε (2) για τα Αίτια της Πικρίας, τα οποία κατά τον Ιάκωβο (4:1-1) είναι Η Ζηλοτυπία του 
Πικραμένου και η Φιλοδοξία του Εγωιστή – ένας τρόπος σκέψης που κατά τον Ιάκωβο προέρχεται απ’ αυτό τον 
αμαρτωλό κόσμο: από τη σάρκα κι από τις εισηγήσεις του διαβόλου. Μ’ άλλα λόγια, ή θα ζήσουμε σε μια θεία 
προοπτική, που διέπεται και κινητοποιείται από το Πνεύμα το Άγιο· ή θα ζήσουμε με την κοσμική προοπτική, που 
διέπεται από τη σάρκα και τις δαιμονικές δυνάμεις.  
 
3. Τα Αίτια της Πικρίας σε Εικόνες 
Τώρα συνεχίζουμε πάνω στο ίδιο μοτίβο των Αιτίων της Πικρίας αλλά με μερικές εικόνες από τη Βίβλο, που είναι 
παραδείγματα για να αποφύγουμε στη ζωή μας.  

α) Ο Μολυσμένος Αγωγός. Μια πρώτη εικόνα που δεν αναφέρεται επί λέξει στον Λόγο του Θεού αλλά τη 
συνάγουμε απ’ όσα είπαμε μέχρι τώρα, είναι ότι αν αφήσουμε τη μόλυνση του εγωισμού, των προσωπικών 
φιλοδοξιών, τη ζήλια και την πικρία να κυριαρχήσουν στην ψυχή μας, θα δηλητηριαστούν τα ζωντανά νερά που ο 
Θεός ξεχύνει στη ζωή μας και με τα οποία θέλει να γινόμαστε ευλογία στο περιβάλλον μας. Ο Χριστός είπε ότι το 
νερό που εκείνος θα μας δώσει, θα γίνει μέσα μας μια αέναη πηγή που θα αναβλύζει και θα δίνει αιώνια ζωή (Ιω 
4:14· 7:38). Αυτά τα ζωογόνα νερά τώρα μολύνονται από τον μολυσμένο αγωγό, τον οχετό της πικρίας του 
εγωισμού και της ζήλιας. 

β) Η Πικρία των Ισραηλιτών. Ξέρουμε με πόσο θαυμαστό τρόπο ο Θεός έβγαλε τους Ισραηλίτες από την 
Αίγυπτο, 400 χρόνια σκλαβιάς. Εξαφάνισε θα λέγαμε από τη ζωή τους και κάθε ταπείνωση που είχαν υποστεί σ’ 
αυτά τα 400 χρόνια αλλά και εκείνους που τους είχαν υποδουλώσει και ταπεινώσει, όταν τους σύντριψε στην 
Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις οι Ισραηλίτες διάβηκαν στην αντίπερα όχθη της Ερυθράς Θάλασσας, ξέσπασαν σε έναν 
μεγαλειώδη ύμνο χαράς και δοξολογίας προς τον Θεό που τους είχε ελευθερώσει (δες Εξ 15:11): Και συνεχίζουν σ’ 
αυτό τον τόνο ώς το εδ. 18. Κι όποιος πιστεύει ότι από τότε και μετά οι Ισραηλίτες δεν ξαναπαραπονέθηκαν ποτέ και 
για τίποτα, πλανάται πλάνην οικτράν! Όποιος πίστεψε ότι αυτό το θαύμα της αγάπης και της φροντίδας του Θεού 
και αυτή η υπερφυσική απελευθέρωση γέμισε τις καρδιές του λαού με πίστη και θετικές σκέψεις και συναισθήματα, 
και με δύναμη ν’ αντιμετωπίζουν την οποιαδήποτε δυσκολία, σίγουρα διαψεύστηκε από την ιστορία. Μόλις μετά 
από 3 μέρες –στην κυριολεξία – ο εγωισμός, η απιστία και τελικά η πικρία πλημμύρισαν τις καρδιές τους. Βλέπετε, η 
πικρία δεν έχει καμιά σχέση με τα εξωτερικά γεγονότα. Σχετίζεται πάντοτε με το τι συμβαίνει μέσα σ’ εμάς και όχι τι 
συμβαίνει έξω από μας. Εξακολούθησαν να είναι ένας σκληροτράχηλος, πεισματάρης λαός, που αρνιόταν να 
εμπιστευτεί το μέλλον του στη φροντίδα του Θεού ή να θέσουν τη ζωή τους στη διάθεση του Θεού (δες Εξ 15:22-24).  
Κι αυτή δεν θα ήταν η μόνη φορά. Η εγωιστική καρδιά τους που αγόταν και φερόταν από μια διαρκή πικρία εκτόξευε 
επανειλημμένα κατηγορίες εναντίον του ίδιου του Θεού που τους είχε ελευθερώσει και τους είχε υποσχεθεί τη Γη της 
Επαγγελίας. Πάνω από μία φορά προσπάθησαν να λιθοβολήσουν τον Μωυσή, ο οποίος συνέχεια μεσολαβούσε γι’ 
αυτούς στον Θεό για να μην τους εξολοθρεύσει για την απείθειά τους. Οι αντίξοες περιστάσεις μπορούν να 
γεννήσουν πικρές σκέψεις ακόμη και εναντίον του Θεού, μόνον όταν το έδαφος του εγωισμού και της απιστίας μέσα 
μας το αφήσουμε ακαλλιέργητο και δεν ξεριζώσουμε τις ρίζες της πικρίας. Η προς Εβραίους μάς εξηγεί ξεκάθαρα 
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γιατί δεν άφησε ο Θεός εκείνη τη γενιά να μπουν στη χώρα της κατάπαυσης: «Επειδή αμάρτησαν, επαναστάτησαν 
εναντίον του και έδειξαν απιστία» (Εβρ 3:17-19). 

γ) Ο Εγωισμός ενός Μάγου. Η περίπτωση του Σίμωνα του Μάγου που διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο των 
Πράξεων είναι δύσκολο να μη συνδυαστεί με τον εγωισμό αυτού του ανθρώπου. Είχε πρόβλημα με τον εαυτό του. 
Τόσα χρόνια ήταν ο υπ’ αριθμόν 1 άνθρωπος στη Σαμάρεια. Ήταν η πιο μεγάλη ατραξιόν. Έλεγχε τα πάντα. Το 
’παιζε μέγας! Η προσωπική του φιλοδοξία, ωστόσο, τον είχε κάνει δούλο του σατανά, στον οποίο είχε καταφύγει για 
να γίνει διάσημος. Ήρθε όμως ο Φίλιππος στην πόλη, κήρυξε το ευαγγέλιο και άρχισε ο κόσμος να πιστεύει και να 
βαφτίζεται. Ακόμα και ο Σίμων βαφτίστηκε. Λίγο αργότερα, ήρθαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης στην πόλη για να 
διδάξουν τους πιστούς που είχαν βαφτιστεί. Τότε όμως, στην καρδιά του Σίμωνα λειτούργησαν οι δύο αιτίες που 
είδαμε στο προηγούμενο μάθημά μας: Η Ζηλοτυπία του Πικραμένου και η Φιλοδοξία του Εγωιστή. Οι απόστολοι 
είχαν μια δύναμη που ο Σίμων δεν την είχε ξαναδεί. Επιπλέον, έχανε το ακροατήριό του. Ο κόσμος είχε στραφεί 
στους αποστόλους. Η δύναμη του ευαγγελίου τώρα άλλαζε ζωές και δεν επιδίωκε να διασκεδάζει τον κόσμο, όπως 
ο Σίμων. Τα θαύματα του Πνεύματος δεν είναι σόου για να εντυπωσιάσουν τους ανθρώπους. Είναι η επενέργεια 
του Θεού για να αλλάζει ζωές. Έτσι ο Σίμων έχασε τη φήμη του, και η καρδιά του γέμισε πικρία. Δεν είχε πια τον 
έλεγχο των πραγμάτων. Οι πικροί άνθρωποι αρέσκονται να χειραγωγούν τους άλλους. Οι άνθρωποι του Πνεύματος 
οδηγούν τους άλλους στον Χριστό. Υπάρχει εδώ ένας κανόνας: Όπου υπάρχει υπερηφάνεια/εγωισμός, υπάρχει 
και πικρία. Όπου υπάρχει πικρία, υπάρχει και εγωισμός. Οι προσωπικές μας φιλοδοξίες που καθοδηγούνται 
από την υπερηφάνεια, θα μας οδηγήσουν πάντοτε στην απογοήτευση. Θα απογοητευτούμε και από τους 
ανθρώπους γύρω μας και από τη ζωή. Και αυτή η απογοήτευση θα μετατραπεί σε πικρία, σε αρνητικές σκέψεις και 
συναισθήματα, τα οποία στην τελική θα εκδηλωθούν με αρνητικά λόγια και πράξεις. Η ανάγκη μας για αγάπη και 
αναγνώριση γίνονται ένα τεράστιο κενό, που μόνον ο Θεός μπορεί να το γεμίσει. Αν δεν εμπιστευτούμε τη ζωή μας 
στα χέρια του Θεού, θα προσπαθούμε να έχουμε εμείς τον έλεγχο του εαυτού μας είτε για να προοδεύσουμε είτε για 
να προστατευτούμε στη ζωή. Η καρδιά μας θα γεμίζει με πικρίες, γιατί οι προσπάθειές μας να προοδεύσουμε ή να 
προστατευτούμε στη ζωή πάντοτε θα αποτυγχάνουν. Τελικά θα κατευθύνουμε την πικρία μας προς τους άλλους, θα 
τα βάζουμε με τον εαυτό μας και θα παραπονιόμαστε συνεχώς εναντίον του Θεού.  

δ)Η Πικρία του Προφήτη. Η περίπτωση του Ιερεμία είναι ιδιάζουσα. Στο κεφ. 3 ξεκινάει με ένα ελεγείο θα 
λέγαμε για την κατάσταση που είχε φέρει ο Κύριος τον λαό του κατά τη βαβυλώνια αιχμαλωσία (δες Θρ 3:15-18): 
Εντύπωση, όμως, μας κάνει ότι ο Ιερεμίας δεν συνέχισε έτσι. Αν έμενε σ’ αυτή την κατάσταση, θα είχε πεθάνει ένας 
πικραμένος γέροντας μέσα στη θλίψη του. Ο προφήτης διάλεξε να ξεκαθαρίσει τη σκέψη του και τον πνευματικό του 
ορίζοντα, και αυτό στη συνέχεια ανανέωσε τα αισθήματά του. Λέει παρακάτω (19-26): «Μα η ελπίδα έρχεται ετούτο 
όταν θυμάμαι: πως του Κυρίου η ευσπλαχνία δεν εξαντλήθηκε, ούτε και τέλειωσε το έλεός του. Την κάθε αυγή 
ξαναγεννιούνται· κι είν’ η πιστότητά του απέραντη...» Άλλο πνεύμα, εντελώς διαφορετικό από κείνο των Ισραηλιτών. 
Ο Ιερεμίας ταπεινώθηκε μπροστά στον Θεό. Κοίταξε την πικραμένη του ψυχή κι επέλεξε γι’ ακόμη μια φορά να 
εμπιστευτεί την ευτυχία του στα χέρια του Θεού που τον αγαπάει, και που το έλεός του ανανεώνεται κάθε πρωί –
ποτέ δεν εξαντλείται, και που πάντοτε είναι αξιόπιστος στις υποσχέσεις του. Για άλλη μια φορά παραχώρησε τον 
εαυτό του στα χέρια του Θεού να τον χρησιμοποιήσει. Μήπως έχεις κάποιο παράπονο εναντίον του Θεού; «Ο Θεός 
δεν τακτοποίησε μια εκκρεμότητα στη ζωή μου» - «Ο Θεός δεν απαντάει στις προσευχές μου» - «Γιατί ο Θεός να το 
επιτρέψει αυτό σ’ εμένα;» και άλλα πολλά. Κοίτα το παράδειγμα του Ιερεμία που μέσα από την αιχμαλωσία του 
εμπιστευόταν τον Θεό. 
 
4. Οι Συνέπειες της Πικρίας. 
Μετά τις συγκεκριμένες εικόνες από τον Λόγο του Θεού, αξίζει να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες της Πικρίας, και 
πού αυτές απλώνονται στους τομείς της ζωής μας.  

Όταν, λοιπόν, καλλιεργούμε την Πικρία στην καρδιά μας, οι συνέπειες επεκτείνονται στο σώμα, στην ψυχή και 
στο πνεύμα μας. Απλώνονται στην οικογένεια, στην εργασία μας, στην κοινωνική ζωή, στην προσωπική ζωή. 
Επηρεάζεται η σκέψη μας. Είναι το κρυφό δηλητήριο που προσβάλλει αργά και σταθερά εμάς τους ίδιους αλλά και 
τους γύρω μας. Οι άνθρωποι αρχίζουν και μας αποφεύγουν. Στενοχωριούνται με την παρέα μας.  

Ξέρουμε ότι το σώμα μας είναι ένα σχολαστικά ισορροπημένο χημικό θαύμα. Όταν έρχεται, τώρα, η πικρία και 
ανατρέπει αυτή την ισορροπία, το σώμα αδυνατεί να προστατευτεί από τις ασθένειες και τις δυσλειτουργίες. Η 
διανοητική, συναισθηματική, φυσική και πνευματική ισορροπία, όλα αυτά εξαρτώνται από το εάν βλέπουμε τα 
πράγματα μέσα από τον Λόγο του Θεού κι από το εάν έχουμε παραχωρήσει τη ζωή μας στα χέρια του Θεού.  
 

****  
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4. Η Ρίζα της Πικρίας – Μέρος Γ΄ 
Το Εμβόλιο κατά της Πικρίας 

 
Αναγνώσματα: Εβραίους 12:15·  

Α΄ Πέτρου 2:18-25 
 

ΑΝ ρωτούσαμε σήμερα έξω τον κόσμο, τα σχολεία και τους μαγαζάτορες, τους κάθε είδους επαγγελματίες, ακόμα και 
τις εκκλησίες, ποια είναι η μεγαλύτερη προσδοκία σας για τον Καινούργιο Χρόνο, η απάντηση θα ήταν: Ένα Εμβόλιο 

για την πανδημία! Και ώσπου να βρεθεί αυτό το εμβόλιο, η κατάσταση θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Στη σειρά 
μας, τώρα, για τη Ρίζα της Πικρίας, θα δούμε ποιο είναι κατά τον Λόγο του Θεού το αντίστοιχο εμβόλιο που μας συνιστά 
το Πνεύμα του Θεού, για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τον πνευματικό μας εαυτό, ώστε να μην προσβληθούμε από 
τον ιό της Πικρίας.  

Ο κάθε πιστός χριστιανός, όμως, αναρωτιέται: Εντάξει, εγώ δεν έχω καμιά πικρία στην καρδιά μου για κανέναν και 
για τίποτε. Πώς, όμως, είμαι σίγουρος κι ότι δεν θα προσβληθώ στο μέλλον από τον Ιό της Πικρίας; Κάποιος θα με 
στενοχωρήσει, κάποιος θα με προσβάλει, κάποιος θα με αδικήσει. Τι πρέπει να κάνω για να προστατευτώ και να μη 
δημιουργηθεί κάποια ρίζα Πικρίας στην καρδιά μου; Υπάρχει κανένας τρόπος στον Λόγο του Θεού; Υπάρχει κάποιο 
«Εμβόλιο»; Η απάντηση είναι θετική, και τη βρίσκουμε στην περικοπή που διαβάσαμε. 

Έχουμε ξαναπεί στις Μελέτες μας ότι το σχετικό Εμβόλιο είναι πολύ δυνατό, μιας και οι Ιός της Πικρίας είναι πολύ 
ανθεκτικός και δεν μπορούμε να του αντισταθούμε εύκολα. Στα εδάφια λοιπόν αυτά, διακρίνουμε 4 μέρη του τετραπλού 
αυτού Εμβολίου, και θα τα δούμε στη ζωή τεσσάρων προσωπικοτήτων της Βίβλου. Πώς αντέδρασε ο πνευματικός 
οργανισμός τους σε αυτό και δεν μολύνθηκαν από τον συγκεκριμένο Ιό; ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
 

1. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. 
Στην περικοπή μας των τριών αυτών εδαφίων, διακρίνουμε τα εξής μέρη:  
α) Ο Ιησούς εμπιστευόταν τον Θεό (εδ. 23). 
Κατά το κείμενο: παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως. Μ’ άλλα λόγια, «εμπιστευόταν τον εαυτό του στον δίκαιο Κριτή». 
Εκείνος που θα κρίνει στο μέλλον την ανθρωπότητα ως Υιός ανθρώπου, την ώρα του σταυρού είχε παραδοθεί με 
εμπιστοσύνη στα χέρια του δίκαιου Κριτή. Αντί να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, την παρέδωσε στα χέρια του Πατέρα. 
Το έδαφος της ταπεινής εμπιστοσύνης στον Θεό, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τον εγωισμό, που όπως είδαμε είναι το 
πιο κατάλληλο έδαφος για ν’ αναπτυχθεί η Πικρία, μας δίνει τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε νικηφόρα την οποιαδήποτε 
προσβολή ή αντιξοότητα συναντάμε στη ζωή μας. Αφού ο Θεός επιτρέπει να μας προσβάλλουν, είτε οι κοσμικοί στο 
περιβάλλον μας είτε ακόμα και οι αδελφοί μας, κάποιο σχέδιο και κάποιον σκοπό έχει για μας. Αν παραδίνομαι ειλικρινά 
σ’ αυτόν και εμπιστεύομαι ειλικρινά το σχέδιό του και την αγάπη του για μένα, τότε δεν υπάρχει χώρος για πικρές 
σκέψεις και συναισθήματα κατά του Θεού ή των ανθρώπων του, που πολλές φορές αποτελούν όργανα για την 
εκπλήρωση των θαυμαστών σχεδίων του στη ζωή μου.   
β) Ο Ιησούς θυσιάστηκε για να υπηρετήσει τους άλλους (εδ. 24). 
Στο κείμενο διαβάζουμε ότι τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον… Μ’ άλλα λόγια, 
«σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο του το σώμα στον σταυρό». Η υπέρτατη υποταγή στο θέλημα του Πατέρα –κι αυτό 
για να υπηρετήσει εμάς. Ο ίδιος είχε πει όταν ήταν στον κόσμο, ότι δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν αλλά για να 
υπηρετήσει τους ανθρώπους και να δώσει τη ζωή του για όλους τους (Μτ 20:28· Μκ 10:45· πρβλ. Ρωμ 5:6-8). Μπορεί 
ποτέ η δική μας θλίψη και οι προσβολές που δεχόμαστε να γίνουν εργαλείο στα χέρια του Θεού για να φέρουν σωτηρία 
και αναγέννηση σ’ εκείνους που μας προσβάλλουν; Ο Χριστός με τη θέλησή του φορτώθηκε τις αμαρτίες μας και 
πλήρωσε γι’ αυτές στον σταυρό. Μόνον με θυσία θα μπορέσουμε κι εμείς να φέρουμε στον Χριστό εκείνους που μας 
εχθρεύονται.   
γ) Ο Χριστός μάς συγχώρησε πλήρως τις αμαρτίες (εδ. 23). 
Στο κείμενο διαβάζουμε ότι λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει πάσχων οὐκ ἠπείλει. Μ’ άλλα λόγια, «τις λοιδορίες δεν 
τις ανταπέδιδε, και όταν έπασχε δεν απειλούσε». Γιατί αυτό; Πού έβρισκε αυτή τη δύναμη; Επειδή εμπιστευόταν απόλυτα 
στον Πατέρα Θεό. Όταν πάσχεις ή λοιδορείσαι και ψάχνεις να βρεις ποιος φταίει για να του το ανταποδώσεις με την 
πρώτη ευκαιρία, τότε παίρνεις εσύ τον νόμο στα χέρια σου και δεν παραδίνεσαι στον Θεό, που κρίνει με δικαιοσύνη. Κι 
όταν δεν παραδίνεσαι στον Θεό, τότε δεν συγχωρείς. «Συγχωρώ» στην ΚΔ αποδίδεται με το ρ. ἀφίημι. Αφήνω, χαρίζω 

Ε 



4. Η Ρίζα της Πικρίας – Μέρος Γ΄ - Το Εμβόλιο κατά της Πικρίας 

 

Σελίδα 2 από 2 

 

ένα χρέος. Όταν ανταποδίδω στα παθήματα και στις λοιδορίες, τότε δεν χαρίζω – πληρώνω τα ίσα πίσω τον άλλο. Αν 
εμφορούμαι από το πνεύμα της συγχωρητικότητας, τότε είναι αδύνατον να ριζώσει μέσα μου η οποιαδήποτε Πικρία.  
δ) Ο Χριστός ευλογούσε τους εχθρούς του (εδ. 22). 
Στο κείμενο διαβάζουμε: ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ. Με άλλα λόγια, «Αυτός 
αμαρτία δεν έκανε, και δόλος στο στόμα του δεν βρέθηκε». Το τέταρτο συστατικό του αντιβιοτικού κατά του Ιού της 
Πικρίας είναι η διάθεση να ευλογείς εκείνους που σε καταριούνται. Ο Χριστός με το παράδειγμά του στον σταυρό έδειξε 
τι εννοούσε όταν έλεγε: «Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν· δίνετε ευχές σ’ όσους σας δίνουν 
κατάρες, προσεύχεστε γι’ αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται» (Λκ 6:27-28). Ανάλογες προτροπές έχουμε και από τον 
Παύλο (Ρωμ 12:14· Α΄ Θεσ 5:15) και από τον Πέτρο (Α΄ Πε 3:8-9). Αν εφαρμόσουμε στη ζωή μας με τη δύναμη του Αγίου 
Πνεύματος αυτές τις τέσσερις αποφάσεις ζωής που μας προτρέπει η Βίβλος, η Πικρία δεν θα βρει ποτέ κατάλληλο ή 
επαρκές έδαφος για να απλώσει τις ρίζες της. Ή για να το πούμε με όρους πανδημίας, αυτά τα τέσσερα αντισώματα 
(ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ – ΘΥΣΙΑ – ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ – ΕΥΛΟΓΙΑ) μας εμβολιάζουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο εναντίον του 
Ιού της Πικρίας. Τα 4 αντίθετα (Εναντίωση στον Θεό – Εγωκεντρισμός – Εκδικητικότητα – Ύβρεις), προσφέρουν το τέλειο 
έδαφος για την ανάπτυξη της Πικρίας.   
  

2. Ο Ιωσήφ της ΠΔ. 
Από τα παιδικά του χρόνια ο Ιωσήφ βίωσε την αδικία και την απόρριψη, ακόμη κι από τα ίδια του τα αδέλφια. Από παιδί 
τον ζήλευαν που ο πατέρας του τον αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους, μαζί με τον ομογάλακτο αδελφό του τον 
Βενιαμίν. Καμιά θλίψη του δεν στάθηκε πρόσφορο έδαφος για να φυτρώσει η παραμικρή αρνητική σκέψη ή συναίσθημα 
στην καρδιά του Ιωσήφ. Γιατί αυτό; Επειδή όπως ο Χριστός, εμπιστευόταν τη ζωή του στον Θεό και ο Κύριος ήταν μαζί 
του. Ο Ιωσήφ δεν ήθελε να προσβάλει τον Θεό του και ο Θεός ήταν πάντοτε μαζί του. Ήταν πάντοτε στην υπηρεσία των 
αδελφών του χωρίς γογγυσμούς και διαμαρτυρίες. Συγχωρούσε και έδινε ευχές σ’ εκείνους που ήθελαν να τον 
εξαφανίσουν από την οικογένειά τους. Επομένως, πού να φυτρώσει κάποια ρίζα πικρίας σε ένα τέτοιο έδαφος στην 
καρδιά του; Ήταν πολύ καλά εμβολιασμένος επειδή ήταν αφιερωμένος στον Θεό που λάτρευε. Αυτό το βλέπουμε στα 
λόγια που είπε στα αδέλφια του, όταν τους αποκαλύφθηκε –άρχοντας πια– στην Αίγυπτο (Δες: Γεν 50:19-21).  
 

3. Το Παράδειγμα του ΙΩΒ. 
Ο Ιώβ στη ζωή του πέρασε «τα πάθη του Ιώβ»! Ονομάζεται «Ο Πολύαθλος Ιώβ». Κι όμως, εκείνο που ξεχωρίζει στη ζωή 
του δεν είναι τόσο τα βάσανά του όσο η αντιμετώπισή του και η συμπεριφορά του προς τους άλλους. Απέφυγε την 
οποιαδήποτε αρνητική ή πικρή κουβέντα απέναντι στον Θεό. Απλά διαμαρτυρόταν και πρόβαλλε τη «δικαιοσύνη του». Η 
ίδια του η γυναίκα τον παρότρυνε μέσα στη δυστυχία του να πει κάποια πικρή κουβέντα για τον Θεό και μετά ν’ 
αυτοκτονήσει, κι εκείνος της απάντησε ότι δεν πρέπει να δεχόμαστε μόνο τα καλά από τον Θεό αλλά και τα δυσάρεστα 
(Ιωβ 2:9-10). Παρακάτω διακηρύττει (κατά μία εκδοχή του εβρ. κειμένου): «Και αν με θανατώνει, εγώ θέλω ελπίζει εις 
αυτόν…» (13:15). Κάποιες φορές, βέβαια, ο Ιώβ χάνει την προοπτική του στην κυριαρχία του Θεού και αντιδράει 
διαφορετικά (π.χ.: 10:1-2). Το θετικό είναι πως ο Ιώβ στο τέλος ταπεινώνεται και ξαναβρίσκει τον προσανατολισμό του 
στην κυριαρχία του Θεού για τη ζωή του (42:1-6). Η όποια πικρία εναντίον του Θεού ή εναντίον των τριών φίλων του, 
ακόμα και εναντίον της γυναίκας του, εξαφανίζεται. Στην ουσία ο Ιώβ δίνει ευλογίες σε όλους, αντί για τα πικρά ποτήρια 
που τον πότισαν. Προσευχήθηκε γι’ αυτούς (βλ. 42:8-9). Η σχέση που είχε τελικά σφυρηλατήσει με τον Κύριο τον είχε 
μπολιάσει και ο Ιός της Πικρίας δεν μπορούσε να τον προσβάλει! 
 

4. Ο Απόστολος Παύλος. 
Κάτι ανάλογο συνέβη με τον Παύλο. Ο Παύλος είχε απόλυτα εμπιστευτεί τον Θεό μέσα σε όλους τους φρικιαστικούς 
διωγμούς και προσβολές. Δεν διακρίνουμε καμιά ρίζα Πικρίας στα γραπτά του. Βλέπουμε πως είναι πολύ προσεκτικός μ’ 
εκείνους που τον πρόδωσαν αλλά δεν διακρίνουμε καμιά πικρία. Γιατί; Επειδή είχε επικεντρώσει να διακρίνει τους 
πιθανούς μελλοντικούς σκοπούς του Θεού γι’ αυτόν. Στα σχέδια του Θεού για την αποστολή του. Όποιος δουλεύει για τον 
Χριστό, δεν έχει χρόνο ν’ ασχοληθεί με τις προσβολές, ακόμη και με τους διωγμούς εναντίον του για χάρη του Χριστού 
και του ευαγγελίου: Ο Παύλος θυσίασε την οποιαδήποτε βολή του προκειμένου να διαδώσει το ευαγγέλιο όσο 
περισσότερο γινόταν. Μπήκε φυλακή και υπέφερε όλα όσα περιγράφει στο Β΄ Κορ 11:21-33. Τον είχαν παρεξηγήσει και 
οι Ιουδαίοι και οι Χριστιανοί της εποχής του, και ο ίδιος έβλεπε τον εαυτό του να γίνεται «σπονδή» (Β΄ Τιμ 4:6) γι’ αυτούς. 
Ο Παύλος είχε εμπιστευθεί απόλυτα τη ζωή του και το έργο του στα χέρια του Θεού. Είχε αφιερωθεί στην υπηρεσία του 
ευαγγελίου με θυσία, και τέλος είχε συγχωρήσει από την καρδιά του όλους όσοι τον πλήγωσαν. Σε ένα τέτοιο έδαφος 
καρδιάς καμιά ρίζα Πικρίας δεν μπορεί να φυτρώσει. Ο πιστός που σκέφτεται έτσι, μπολιάζεται εναντίον του 
θανατηφόρου Ιού της Πικρίας.    
 

[Μπορούμε να στείλουμε την Περίληψη αυτής της Μελέτης, καθώς και των προηγούμενων Μελετών (1-2-3) σε μια ηλεκτρονική δ/νση 
σε όποιον μας το ζητήσει] 
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Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης [e-mail: harris.dagounakis@gmail.com] 

 

5. Η Ρίζα της Πικρίας – Μέρος Δ΄ 
Διάγνωση και Θεραπεία  

 
Ανάγνωσμα: Εβραίους 12:15·  

Α΄ Πέτρου 3:8-12 
 

ΤΟ επιμέρους θέμα της Πικρίας, το οποίο, όπως έχουμε πει, εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο θέμα των βιβλικών Μελετών μας 
«Τρεις Θανατηφόροι Ιοί», είδαμε τα Χαρακτηριστικά της Πικρίας, καθώς και διάφορες βιβλικές Εικόνες σχετικά με την 

αντιμετώπισή της. Στην αμέσως προηγούμενη Μελέτη μας είδαμε το Εμβόλιο κατά της Πικρίας. Πώς, δηλαδή, μπορούμε να 
θωρακίσουμε τον πνευματικό μας εαυτό ώστε να μπορεί να αντικρούσει τον Ιό της Πικρίας όταν αυτός προσπαθήσει να 
φυτρώσει στο έδαφος της καρδιάς μας. Βασισμένοι, λοιπόν, στο Α΄ Πέτρου 2:18-25, είδαμε ότι το Εμβόλιο κατά της Πικρίας 
είναι πολύ δυνατό, είναι «τετραπλό», κι αποτελείται από τα στοιχεία: Εμπιστοσύνη στον Θεό Πατέρα, τον δίκαιο Κριτή. Πνεύμα 
Υπηρεσίας με θυσία προς όλους. Πνεύμα Συγχωρητικότητας προς όλους, και τέλος, Διάθεση Ευλογίας προς όλους, ακόμα 
και προς τους εχθρούς μας. Στη σημερινή μας Μελέτη, θα ξεκινήσουμε όπως ξεκινούν οι γιατροί: με τη Διάγνωση. Και λένε ότι 
μια σωστή διάγνωση είναι η μισή θεραπεία. Αν δεν κάνουμε σωστή διάγνωση, θα ταλαιπωρηθούμε και εμείς, και ο ασθενής. 
Στη συνέχεια θα δούμε και τη Θεραπεία. 
 

1. Η Διάγνωση. 
Πώς θα μάθω αν έχω προσβληθεί ή όχι από το μικρόβιο της Πικρίας; Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουμε μια 
υγιή συμπεριφορά από τη συμπεριφορά της Πικρίας. Η Πικρία έχει την ικανότητα να προβάλλεται σαν κάτι το φυσιολογικό. Κι 
εκείνο που προέχει είναι να κάνουμε προσεκτική έρευνα για να την ανακαλύψουμε. Έτσι, συχνά η Πικρία παίρνει διάφορες 
μορφές: α) Του «ιερού» θυμού. Φέρνουμε και παράδειγμα τον Χριστό με το μαστίγιο στον ναό. Συχνά ξιφουλκούμε για το 
σωστό, το ηθικό, το κανονικό στην εκκλησία – κι αυτό το κάνουμε με μια υποβόσκουσα πικρία (πώς εμείς οι κοπέλες στα νιάτα 
μας δεν μας άφηναν να φορέσουμε μίνι ή σκουλαρίκια και τώρα τις αφήνουν;) Λέμε ότι διεκδικούμε το «ηθικό» αλλά στην ουσία 
ξερνάμε την πικρία μας κλπ. κλπ. β) Άλλη μορφή πικρίας είναι η «δικαιολογημένη» αγανάκτηση («σκανδαλιζόμαστε» μ’ αυτή ή 
την άλλη συμπεριφορά). Τώρα, πώς γίνεται 10-20-30 χρόνια πιστός να σκανδαλίζεται είναι άλλο θέμα. γ) Άλλη μορφή 
καμουφλαρισμένης πικρίας είναι η Αλήθεια με Αγάπη. «Εγώ αληθεύω εν αγάπη» - τα λέω τσεκουράτα από αγάπη! Όταν όμως ο 
λόγος μας πληγώνει, τότε σίγουρα δεν λέγεται με αγάπη! Είναι με ξεκάθαρο πνεύμα επίκρισης. δ) Άλλη μορφή είναι η 
δικαιολογία ότι προσπαθούμε να αυτοπροστατευτούμε και γι’ αυτό ενεργούμε σκληρά, αλλά αυτό δεν παύει να είναι Πικρία. 
Επομένως τι περιεχόμενο πρέπει να έχει η αυτοεξέτασή μας, η αυτοδιάγνωση της κατάστασής μας, η αυτοκριτική μας; α) 
Εξέταση σε βάθος – όχι επιδερμικά. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε εξωτερικές εκδηλώσεις «φυτών» Πικρίας, 
που βρίσκονται στην επιφάνεια: Μήπως παρατηρούμε στον εαυτό μας ότι κατ’ εξακολούθηση ξεσπάμε σε εκδηλώσεις πικρίας; 
Παλεύουμε συνέχεια με τον θυμό μας, λέμε λόγια που πληγώνουν, τα σχόλιά μας είναι πάντοτε φαρμακερά; Και μετά πάμε και 
ζητάμε συγγνώμη; Τι εντύπωση δίνουμε; του επιπόλαιου, του διαρκώς οργισμένου, του ανασφαλή; Πώς μας βλέπουν οι άλλοι; 
σαν έναν που δίνουμε ενθάρρυνση στον αδελφό μας ή που διαρκώς τον κριτικάρουμε και ψάχνουμε να του βρούμε λάθη; 
(Παράδειγμα, πολλοί παλαιοί υπεύθυνοι διακονιών, παλαιοί πρεσβύτεροι, παλαιοί εργάτες του ευαγγελίου κλπ. που εκείνοι τα 
έκαναν καλύτερα, ενώ τώρα οι νεότεροι δεν έχουν πείρα, προθυμία χάρισμα κλπ). Σε διάφορα σημεία ο Λόγος του Θεού μιλάει 
εκτεταμένα για πικρά απωθημένα μέσα μας, και μας παροτρύνει να κάνουμε θετικές σκέψεις (Γαλ 5:20-21). Και αυτά όλα ο 
Παύλος τα αναφέρει σε αντίθεση με το Θετικό: τον Καρπό του Πνεύματος που ακολουθεί αμέσως μετά στο κείμενο. Επίσης στην 
Προς Ρωμαίους (1:29-31) ο Παύλος αναφέρει την ηθική εικόνα των ανθρώπων της αμαρτίας, η οποία δυστυχώς 
επαναλαμβάνεται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό και στην εκκλησία. Όποιοι παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα εξομοιώνονται με 
τους ανθρώπους της αμαρτίας. Είναι πνευματικά ασθενείς. Στον Ματθαίο (15:18-20) ο Χριστός ξεκαθάρισε ότι απωθημένες 
ρίζες πικρίας μέσα μας, τελικά βγαίνουν στην επιφάνεια και δείχνουν ποιοι πραγματικά είμαστε. Επομένως πρέπει να κάνουμε 
κάτι περισσότερο από του να προσπαθήσουμε «να μαζέψουμε το στόμα μας». Πρέπει πρώτα να αναμορφώσουμε την καρδιά 
μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. β) «Ποίου πνεύματος είσθε σεις». Τι πνεύμα μάς χαρακτηρίζει ως παιδιά του Θεού; 
Κάποτε ο Χριστός επέπληξε τους μαθητές του γιατί απ’ αυτά που του ζητούσαν, έδειχναν ότι δεν τους χαρακτήριζε το πνεύμα 
του Χριστού (Λκ 9:55). Ποιο πνεύμα κατευθύνει τη δική μας ζωή; Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να αποτρέψουμε ή να 
αποφύγουμε τις προσβολές ή τις επιπόλαιες κρίσεις από τους άλλους. Πώς αντιδράμε; με τι πνεύμα; των απωθημένων του 
παρελθόντος; Γιατί δεν εμπιστευόμαστε τον δίκαιο Κριτή και να ηρεμήσουμε με αυτή τη βεβαιότητα; γ) Βρες την πληγή που σε 
πονάει.Είναι ανθρώπινο να υπάρχει μέσα μας κάποια πληγή που μας πονάει. Ή είμαστε υπερβολικά ευαίσθητοι σε 
συγκεκριμένα ζητήματα ή καταστάσεις. Αυτό ενδέχεται να είναι ένδειξη κάποιας ρίζας πικρίας μέσα μας, μια ανοιχτή πληγή. Οι 
πληγές που έχουν θεραπευτεί πλήρως, δεν πονούν. Οι αθεράπευτες πληγές κακοφορμίζουν και πονούν συνέχεια, με το 
παραμικρό άγγιγμα. Δεν ανέχονται τίποτε πάνω τους –ούτε το συνηθισμένο ρούχο, ακόμη και το πιο ελαφρό. Δικαιολογημένα 

Σ 



5. Η Ρίζα της Πικρίας – Μέρος Δ΄: Η Θεραπεία της Πικρίας 

 

Σελίδα 2 από 2 

 

λέει η αρχαία Σοφία (Παρ 17:9). Εάν και μόνο το όνομα κάποιου που μας πλήγωσε στο παρελθόν μάς δημιουργεί αρνητικές 
σκέψεις ή οδυνηρά συναισθήματα, τότε η παλιά εκείνη μόλυνση είναι ακόμη εδώ, παρούσα! Αν η ανάμνηση ενός 
συγκεκριμένου γεγονότος εξακολουθεί να μας δημιουργεί υπερβολική στενοχώρια και θλίψη, τότε πρέπει να αναζητήσουμε 
περαιτέρω θεραπεία. Ίσως χρειάζεται να επαναλάβουμε την αντιβίωση που κάναμε κάποτε και ν’ απαλλαχθούμε μια για πάντα 
από την Πικρία που μας βασανίζει. δ) Μήπως είσαι μυγιάγγιχτος; Είναι ανάγκη πάντα να θυμόμαστε πως «όπου υπάρχει 
εγωισμός – εκεί υπάρχει και Πικρία». Αυτό είναι κανόνας στη Βίβλο. Κι όπου υπάρχει κάποια Πικρία, εκεί σίγουρα 
υποκρύπτεται κάποιος εγωισμός: «Γιατί να μου το κάνει ΕΜΕΝΑ αυτό; ΕΓΩ δεν σκύβω να τον υπηρετήσω ύστερα απ’ αυτό που 
μου ’κανε! Ούτε να τον δω δεν θέλω». Μήπως αντιδράμε έτσι με το παραμικρό; Μήπως είμαστε μυγιάγγιχτοι; Μήπως όλα αυτά 
συμβαίνουν επειδή το επίκεντρο του κόσμου νιώθω πως είμαι ΕΓΩ; Τα δικά μου προβλήματα, οι δικές μου ανάγκες, οι δικές μου 
επιδιώξεις μέσα στην εκκλησία; Μήπως θέλω διαρκή επιβεβαίωση και τη διαρκή προσοχή των άλλων επάνω μου; Υποφέρω 
ήδη από την Πικρία. Αν αφήσω αυτό το πνεύμα της υπερβολικής ευαισθησίας να παγιωθεί μέσα μου, όταν οι αρνητικές 
σκέψεις, η επιθετικότητα εναντίον των πάντων, τα αρνητικά συναισθήματα κυριαρχούν μόνιμα και λιμνάζουν μέσα μου, τότε σε 
βάθος χρόνου η Κατάθλιψη παραμονεύει στην πόρτα μου. Αν περιμένω από τον Θεό να μου φτιάξει μια άνετη ζωή και να με 
προστατεύει διαρκώς από τις δυσκολίες της ζωής σε έναν ξεπεσμένο κόσμο φθοράς και αμαρτίας αλλά αν εκείνος δεν το κάνει 
θα το κάνω εγώ με τον δικό μου τρόπο και μέσα, τότε επαναστατώ εναντίον του Θεού και δεν ταπεινώνομαι ενώπιόν του – είμαι 
σαν τους Ισραηλίτες που γόγγυζαν στην έρημο εναντίον του Θεού, και προσπαθούσαν να παρακάμψουν τις οδηγίες και τις 
εντολές του (πχ. Αρ 14:40-45). ε) Ρίξε μια ματιά στο παρελθόν σου. Τι ίχνη και τι εντυπώσεις έχεις αφήσει πίσω σου στο 
πέρασμά σου από την εκκλησία του Χριστού; Πώς σε βλέπουν οι άλλοι; Πώς έχεις συστηθεί στις καρδιές τους; Σαν κάποιον 
που δεν συμφωνείς με κανένα και με τίποτε; Σαν κάποιον που τα θέλεις όλα δικά σου; Σαν κάποιον που δεν συνεργάζεσαι με 
κανένα; Σαν κάποιον που δεν κάνεις ούτε με τα ρούχα σου; Μήπως είσαι μονόχνοτος με διάφορες δικαιολογίες; Νιώθουν 
όμορφα οι άλλοι στην παρέα σου ή νιώθουν άβολα και βρίσκουν δικαιολογίες «να την κάνουν»; Όλα αυτά και πολλά άλλα που 
μπορεί να μας δείξει το Πνεύμα του Θεού, θα μας αποκαλύψουν ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ η πικρία μας: στους άλλους ή στον Εαυτό 
μας; Οπότε πρέπει να βάλουμε σε διαδικασία τις οδηγίες του μεγάλου Γιατρού, του Κυρίου μας και αυτά που μας λέει στον Λόγο 
του. 
 

2. Η Θεραπεία. 
Θα εκπλαγούμε αν δούμε κάτι που ίσως δεν ισχύει ή σπάνια ισχύει στην ανθρώπινη Ιατρική: το ίδιο το Εμβόλιο που μας δίνεται 
στη Βίβλο και το έχουμε δει παραπάνω, είναι το ίδιο που, ως φάρμακο πλέον, θεραπεύει την Πικρία μας. Έχουμε ήδη δει ότι το 
Εμβόλιο είναι τετραπλό, έχει τέσσερα «αντισώματα» που βγαίνουν ατόφια μέσα από τον Λόγο του Θεού, και παράδειγμα γι’ 
αυτά είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τα βρήκαμε στο Α΄ Πέτρου 2:18-25: Ο Ιησούς εμπιστευόταν τον Θεό. Θυσιάστηκε 
για να υπηρετήσει τους άλλους. Συγχώρησε πλήρως τις αμαρτίες μας. Ευλογούσε, προσευχόταν την ώρα που πέθαινε, ακόμα 
και για τους σταυρωτές του. Αν, τώρα, πάρουμε τα ίδια αυτά στοιχεία και τα εφαρμόσουμε σε μια περίπτωση Πικρίας που μας 
βασανίζει, θα δούμε πως είναι πανεύκολη και η θεραπεία μας με αυτά. α) ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ. Ίσως το πιο δραστικό φάρμακο για 
τη θεραπεία της Πικρίας να είναι αυτό. Το δοκίμασε κι ο Δαβίδ, όταν ο Σαούλ τον καταδίωκε και είχε γεμίσει με πικρίες την 
καρδιά του (δες Ψλ 94· 86 κλπ.) Μας το παραγγέλλει και ο απ. Πέτρος (Α΄ Πε 4:19). β) ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ψάξε για ευκαιρίες να 
υπηρετήσεις με θυσία εκείνους που σε πρόσβαλαν και γέμισαν πικρίες τη ζωή σου. Για παράδειγμα: μπορείς να ξενυχτήσεις 
στο νοσοκομείο πλάι του; Αν το προηγούμενο φάρμακο ήταν το πιο δραστικό, και αυτό με το ευρύτερο φάσμα εφαρμογής, αυτό 
εδώ είναι το πιο πικρό. Είναι μια μορφή πνευματικής ομοιοπαθητικής: την Πικρία της αντιμετωπίζει με πίκρα. Θα γονατίσεις και 
θα πλύνεις τα πόδια του Ιούδα, που ξέρεις ότι σε πρόδωσε ή ετοιμάζεται να σε προδώσει και του Πέτρου που σε αρνήθηκε ή 
ετοιμάζεται να σε αρνηθεί τρεις φορές. Κι εδώ μια υπόμνηση για τα ζευγάρια που σήμερα έχουν τον Χωρισμό τόσο πρόχειρο 
και εύκολο: Ταπεινώσου φίλε μου και διακόνησε το ταίρι σου όσες και όποιες πίκρες κι αν σε πότισε· εμπιστεύσου απόλυτα τον 
Κύριο και συγχώρησέ τον 490 φορές, όπως είπε ο Χριστός. Η υγιής χριστιανική ζωή έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της 
καθημερινότητάς μας. Οι ποιμένες πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των ζευγαριών; Δεν φτάνει μόνο η Ψυχολογία. Αυτά τα 
ζητήματα –αν πρόκειται για πιστούς ανθρώπους– ξεκινούν από την πικρία της καρδιάς και αντιμετωπίζονται πνευματικά –όχι 
μόνον επιστημονικά. γ) ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ. Άνοιξε την καρδιά σου και συγχώρησε απεριόριστα και ανεπιφύλακτα εκείνον που σε 
πίκρανε, και δέξου τη συγνώμη του με αγάπη. Θα δεις πόσο η καρδιά σου θα ηρεμήσει, γιατί η συγγνώμη είναι πράξη του Θεού. 
Προσπάθησε να αντιμετωπίσεις τη διαφορά σου και να τη συζητήσεις με τον άλλο – Ζήτα δύναμη να αγαπήσεις αυτόν που σε 
έχει πικράνει – Αν είσαι εσύ ο φταίχτης, προσπάθησε να κάνεις και υλική αποκατάσταση – Φρόντισε η συγγνώμη σου να είναι 
πλήρης και χωρίς αστερίσκους – Φρόντισε η συγγνώμη σου να είναι απεριόριστη, να έχεις ένα διαρκές πνεύμα 
συγχωρητικότητας (70x7). Όχι αυτό που έλεγε ο Κένεντυ: “Forgive your enemies but don’t forget their names”! Τέλος, δ) 
ΕΥΛΟΓΙΑ. Δεν αρκεί η συγχώρηση εκείνου που σε πρόσβαλε. Αυτό είναι λειψή θεραπεία. Η Γραφή μάς καλεί επιπλέον να τον 
ευλογούμε κιόλας. Συνήθως εμείς πετάμε ένα «συχωρεμένος» και δεν θέλουμε να τον ξαναδούμε –τέτοια που μας έκανε… Η 
Γραφή λέει να τον ευλογούμε. Το βλέπουμε στην περικοπή μας (Α΄ Πε 3:8-9). Όπως μας ευλόγησε ο Θεός, έτσι ευλογούμε κι 
εμείς [πάγιος κανόνας της χριστιανικής ζωής]. Όταν ευλογούμε τον άλλο, ιδιαίτερα όταν μας έχει φταίξει, αυτό λειτουργεί σαν 
λίπασμα στην ψυχή μας και εμπλουτίζει το έδαφός της. Το κάνει μαλακό και πρόσφορο για να καρπίσει το Πνεύμα το Άγιο. Ο 
Παύλος το θέτει πιο πρακτικά: «Να προσεύχεστε για το καλό των διωκτών σας, να ζητάτε την ευλογία του Θεού γι’ αυτούς κι όχι 
να τους καταριέστε» (Ρωμ 12:14). Αν δεν ξέρεις πώς να ευλογήσεις κάποιον, προσευχήσου γι’ αυτόν (βλ. και: Ρωμ 12:19-21· Λκ 
6:27-36· Α΄ Θες 5:15· Λκ 6:27-29· Μτ 5:43-48). 

**** 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 

6 Συμμελέτες με γενικό Θέμα: ΤΡΕΙΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΙ ΙΟΙ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

6. Ο Ιός της Επιπολαιότητας  
 

Αναγνώσματα: Εβραίους 12:15-17·  
Γένεσις 25:27-34· Α΄ Ιωάννου 2:15-17 

 
ΝΑ τεράστιο αεροπλάνο, ας πούμε ένα AirBus-Α380 με 800 ή 850 επιβάτες, απογειώνεται από το αεροδρόμιο για ένα 
υπερατλαντικό ταξίδι. Όλος αυτός ο κόσμος αποτελείται από κάθε ειδών ανθρώπους με ποικίλες αιτίες που 

ταξιδεύουν. Αν το αεροπλάνο πάθει βλάβη κι αρχίσει να πέφτει, τότε τίποτα δεν θα έχει καμιά αξία μπροστά στο μοιραίο. 
Το μόνο που θα μετράει εκείνη την ώρα για τον καθένα, είναι η σχέση τους με τον Χριστό. Αυτό είναι που έχει τη 
μεγαλύτερη αξία, κι αυτό που θα μείνει για πάντα στην αιωνιότητα. Υπέρτατη αξία θα είναι, τι έχουν κάνει με τον Χριστό 
και για τον Χριστό.  

Στην τελευταία αυτή βιβλική Μελέτη μας της Σειράς «Τρεις Θανατηφόροι Ιοί», θα δούμε έναν τρίτο Ιό, που θα 
μπορούσαμε να τον ονομάσουμε «Ο Ιός της Επιπολαιότητας». Οι δύο προηγούμενοι ήταν (1) ο Ιός του Νομικισμού και 
(2) Ο Ιός της Πικρίας. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους, στο 12:16-17, τον επισημαίνει σαν ένα τρίτο στοιχείο/κίνδυνο, 
που εμείς το ονομάσαμε «Ιό», για πιο επίκαιρο. Ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα επιπολαιότητας στη σχέση του με 
τον αληθινό Θεό ήταν ο Ησαύ. Άλλοι σαν αυτόν ήταν: ο Αδάμ και η Εύα· ο Αχάν (ΙησΝ 7)· ο Ιούδας· ο 
Ανανίας/Σαπφείρα· ο Δημάς, ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα. Τι κοινό συνδέει όλα αυτά τα πρόσωπα στη Βίβλο και πολλά 
άλλα παρόμοια; Η επιπολαιότητά τους στα πράγματα που έχουν σχέση με τον Θεό. Έτσι, σιγά σιγά οδηγούμαστε στην 
κατανόηση του τρίτου θανατηφόρου Ιού, της Επιπολαιότητας. Το περιεχόμενο της Επιπολαιότητας στα πράγματα του 
Θεού δεν είναι τίποτε άλλο απ’ αυτό που και ο Χριστός αναφέρει: ένα αναποδογύρισμα των ηθικών ή καλύτερα των 
πνευματικών αξιών. Ο Θεός έχει καθιερώσει μια αξιακή κλίμακα στα πνευματικά πράγματα.  

Όλοι ζούμε σ’ αυτή τη ζωή με βάση μια κλίμακα αξιών. Αν θέλετε, όλοι έχουμε το αξιακό μας σύστημα. Πού φαίνεται 
–θα ρωτήσει κανείς– το αξιακό σύστημα του καθενός; Μια απλή ένδειξη είναι το ημερολόγιο ή το σημειωματάριό μας. Εκεί 
σημειώνουμε αυτά που προηγούνται. Ένας άλλος τρόπος για να δει κανείς πού αποδίδουμε μεγαλύτερη αξία, είναι να δει 
πού ξοδεύουμε τα περισσότερα χρήματά μας. Στο φαγητό, στο ντύσιμο, στα ταξίδια, στα βιβλία κλπ. Ο Χριστός έβαλε κι 
εκείνος μία κλίμακα αξιών. «Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού…» Στον πλούσιο νέο είπε: «Πήγαινε πρώτα και 
απαλλάξου απ’ οτιδήποτε σε κρατάει δέσμιο μακριά μου και έλα να με ακολουθήσεις». Αλλού μας παροτρύνει η Γραφή: 
«Τα άνω φρονείτε … μη τα επί της γης»· ή «Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά …» ή 
«Απαρνήσου τον εαυτό σου κι έλα να ακολουθήσεις εμένα». Ο σατανάς προσπαθεί αιώνες τώρα να αντιστρέψει τον 
αξιακό μας κώδικα. Έχει καταφέρει να κάνει τους ανθρώπους να προτιμούν το εφήμερο από το σημαντικό. Το σύνθημα 
της εποχής είναι follow your heart. Σημασία δεν έχει τι πρέπει αλλά τι θέλεις. Στη σημερινή μας Μελέτη θα δούμε από την 
περικοπή μας δύο πράγματα που πρέπει να κάνει ο κάθε πιστός:   
 

1. Να είναι προσεκτικός Φύλακας. 
Ολόκληρο το 12 κεφάλαιο της προς Εβραίους είναι γεμάτο παροτρύνσεις προς τους πιστούς, τις οποίες κάποιος θα τις 
έλεγε σε φρουρούς ή φύλακες: «ας έχουμε τα μάτια μας προσηλωμένα» (εδ. 2)· «αναλογιστείτε» (3)· «μην περιφρονείτε 
τη διαπαιδαγώγηση (κείμ.: μὴ ὀλιγώρει -εδ. 5)· δείξτε υπομονή (κείμ.: εἰς παιδείαν ὑπομένετε -7)· «στεριώστε τα πόδια 
σας» (12)· «προσέχετε» (15 και 25). Και στο καπάκι ο Λόγος του Θεού μάς δίνει παράδειγμα τον Ησαύ: «Προσέχετε μη 
γίνετε σαν τον Ησαύ…» Ο προσεκτικός φύλακας καλείται να έχει τον νου του σε δύο πράγματα: στη Φιληδονία και στον 
Υλισμό. α) Ως προς τη Φιληδονία, το κείμενό μας (εδ. 26) μας λέει ότι ο Ησαύ έφτασε στο σημείο να αναποδογυρίσει τις 
αξίες του Θεού, επειδή «ήταν πόρνος και είχε κοσμικό φρόνημα». Αν προσέξουμε το πρωτότυπο (και πολλές σύγχρονες 
μεταφράσεις, η λ. «πόρνος» δεν αναφέρεται κατ’ ανάγκην στον Ησαύ. Η έννοια είναι βασικά ότι πήρε πολλές γυναίκες 
και μάλιστα ειδωλολάτρισσες: την Ιουδίθ, κόρη του Βεηρί του Χετταίου, και τη Βασεμάθ, κόρη του Αιλών του Χετταίου 
(Γεν 26:34-35). Επομένως, ακριβώς επειδή στράφηκε σε άτομα έξω από τη διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ 
και τον Ιακώβ, διέπραξε πνευματική πορνεία, μιας και δεν μπορούσε να λατρεύει και τον αληθινό Θεό και τους θεούς των 
Χετταίων. Την εποχή που γραφόταν η προς Εβραίους, όλη η κουλτούρα των Ιουδαίων της εποχής ήταν χρεωκοπημένη 
ηθικά. Φαίνεται ότι και η εκκλησία είχε μολυνθεί από το πνεύμα της διαφθοράς, έτσι που ο Θεός τους λέει να προσέχουν 
στην κοινότητά τους από την πορνεία. Η πορνεία είναι προϋπόθεση της φιληδονίας, δηλ. του ηδονισμού. Ο Ηδονισμός 
είναι φιλοσοφική θεωρία που θεωρεί υπέρτατο αγαθό και σκοπό της ζωής την ηδονή, πνευματική και υλική, συχνά 
ταυτίζεται με τον ωφελιμισμό και τον ευδαιμονισμό. Ο Ηδονισμός αναπτύχθηκε από τον Αρίστιππο τον Κυρηναίο (4ος αι. 
π.Χ.), που τροποποίησε τη σωκρατική άποψη ταυτίζοντας την ηδονή με το αγαθό. Οι οπαδοί του (Ηγησίας ο 
Πεισιθάνατος -3ος αι- κ.ά.) ανήκαν στην «Κυρηναϊκή Σχολή». Είναι σαφές ότι η σύγχρονη ζωή είναι σε γενικές γραμμές 
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πιο ηδονιστική από ποτέ. Η σύγχρονη ζωή είναι πολύ προσανατολισμένη προς την ευχαρίστηση του να ψωνίζουμε 
ακριβά ρούχα, να τρώμε ακριβό φαγητό να περνάμε το χρόνο μας σε νυχτερινά κέντρα, παραμελώντας με αυτό τον τρόπο 
την πνευματική μας ζωή. Είναι η αμαρτία του ηδονισμού. Η ηδονή έχει καταλάβει την κορυφαία θέση σήμερα στην 
κλίμακα των αξιών. Αυτό που αξίζει περισσότερο σήμερα είναι οτιδήποτε διεγείρει τα κέντρα ηδονής του εγκεφάλου. Ο 
Παύλος προειδοποιεί τον Τιμόθεο ότι στους έσχατους καιρούς οι άνθρωποι (ανάμεσα στα άλλα) «θα είναι φιλήδονοι 
μάλλον παρά φιλόθεοι» (Β΄ Τιμ 3:1-5). β) Ως προς τον Υλισμό: ήταν το δεύτερο που έκανε ο Ησαύ. Ήταν «βέβηλος». 
Κατά το Λεξικό της ΚΔ ήταν «ανίερος». Οι μεταφραστές το αποδίδουν με τη φρ. «με κοσμικό φρόνημα». Ο Ιωάννης (Α΄ Ιω 
2:15-17) διαρθρώνει το κοσμικό φρόνημα σε τρεις τομείς: Στις αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ, στη λαχτάρα ν’ 
αποχτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας, και στην υπεροψία πως κατέχουμε γήινα αγαθά» (κείμ.: ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς 

καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου). Ο κόσμος σήμερα κινείται μέσα σε αυτό το τρίπτυχο: 
Ηδονισμός, Υλισμός, Εγωτισμός. Ο κόσμος λέει: Απόλαυσέ τα όλα χωρίς κανένα αυτοέλεγχο – Χωρίς να δίνεις τίποτα σε 
κανένα – Προβάλλοντας μόνο τον εαυτό σου και αυτά που έχεις. Η Βίβλος διδάσκει: Ζήτα τις αιώνιες απολαύσεις – Βάλε 
πρώτα τη βασιλεία του Θεού στη ζωή σου – Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώστε. Εντελώς άλλος προσανατολισμός! Τι έκανε 
ο Ησαύ; Ο Ησαύ ήταν υλιστής. Το βασικό του αμάρτημα είναι ότι ανέστρεψε τον αξιακό κώδικα του Θεού. Ήρθε μια 
στιγμή στη ζωή του που είχε να επιλέξει: ή το φαΐ ή τα προνόμια και μαζί και τις ευθύνες του πρωτότοκου γιου. Γύρισε μια 
μέρα από το κυνήγι τρελαμένος από την κούραση και την πείνα κι έπεσε εύκολο θύμα του μικρού του αδελφού, που ήταν 
και ο μάγειρας του σπιτιού, και του «πούλησε» το προνόμιο των «πρωτοτοκίων» για ένα πιάτο φακή. Ήταν το δικαίωμα 
του πρωτότοκου γιου να πάρει από την περιουσία διπλάσιο μερίδιο από τα άλλα του αδέλφια, με την υποχρέωση να 
αναλάβει τη φροντίδα και τη διατροφή τους μετά τον θάνατο του πατέρα (Δτ 21:17). Ήταν μεγάλη τιμή, και μετρούσε σαν 
αξία μπροστά στον Θεό. Όμως, ο Ησαύ αυτή την αξία την περιφρόνησε για μια στιγμιαία απόλαυση. Κάτι που δείχνει 
πόση μεγάλη αξία είχαν τα πρωτοτόκια για τον Θεό, είναι και αυτό που αναφέρεται στο ίδιο κεφάλαιο (12:23), ότι έχουμε 
προσκληθεί στην εκκλησία του Θεού, που είναι «σύναξη των πρωτοτόκων υιών του Θεού, που τα ονόματά τους έχουν 
καταγραφεί στους ουρανούς». Όλοι δηλαδή οι πιστοί έχουμε την ύψιστη αξία στα μάτια του Θεού. Ο κάθε πιστός, με 
άλλα λόγια, έχει την ύψιστη τιμή από τον Θεό να είναι κανάλι ευλογιών στους άλλους –στον έξω κόσμο– όπως ο 
πρωτότοκος ήταν εξαιρετικά τιμημένος αλλά είχε την υποχρέωση να φροντίζει για τη διατροφή των άλλων αδελφών του, 
που δεν είχαν τα προνόμια των πρωτοτόκων.  
 

2. Η Απόλυτη Αφιέρωση. 
Είναι το δεύτερο που πρέπει να φροντίζει ο κάθε πιστός. Τι είναι αυτό που στην αξιακή μας κλίμακα βρίσκεται πάνω απ’ 
όλα; Πολύ εύκολα ψάλλουμε «ναι παραχωρώ όλα Σοι Χριστέ», αλλά στην πραγματικότητα πολύ λίγα «παραχωρούμε» 
για την υπόθεση του ευαγγελίου. «Εγώ δεν είμαι σαν τον Ησαύ», σκεφτόμαστε ίσως. Πολύ φοβάμαι πως είμαστε πολύ 
χειρότεροι από τον Ησαύ και δεν το παραδεχόμαστε. Εμείς που έχουμε το φως του ευαγγελίου: τι έχουμε θυσιάσει για τον 
Χριστό; τι έχουμε παραδώσει από αυτά που αγαπάμε στον Χριστό; πόσο χρόνο από τον χρόνο μας δίνουμε κάθε μέρα 
στον Χριστό; πόσα απ’ αυτά που θεωρούμε πολύτιμα για τη ζωή μας έχουν αιώνια αξία; Ο Μωυσής παραιτήθηκε από 
τους θησαυρούς μιας παγκόσμιας δύναμης (Εβρ 11:24-26)· ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός τα άφησε όλα κι έγινε 
φτωχός για χάρη μας (Β΄ Κορ 8:9)· ο Παύλος θα θεώρησε όλα σκύβαλα για να κερδίσει τον Χριστό (Φιλ 3:7-11). Δεν 
λυπάσαι για κάτι όταν το χάνεις για χάρη του Χριστού. Είναι ασήμαντη απώλεια για σένα. Για τον Παύλο κάθε επιδίωξη 
και κάθε σκοπός της ζωής του ήταν δεμένα με τη σχέση του με τον Χριστό. Τα θεώρησε όλα «σκύβαλα» για να μείνει 
σχετισμένος με τον Χριστό. Η φρ. τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν 

παθημάτων αὐτοῦ σημαίνει να σχετιστώ όσο πιο πολύ γίνεται με τον Χριστό και να μετάσχει στα παθήματά του και 
στην ανάστασή του (βλ. και Φιλ 3:2-3· 1:18-21). Ο λόγος που αναφέραμε στην αρχή το παράδειγμα με το αεροπλάνο 
είναι για δείξουμε όσο πιο παραστατικά γίνεται τι σημαίνει διαβάθμιση αξιών. Όλα είναι αξίες. Σημασία έχει ποια είναι η 
κορυφαία αξία. Ανάλογη είναι η διαβάθμιση που έκανε ο Χριστός: στη ζωή μας πρώτα πάει η σχέση της μαθητείας μας 
μαζί του και ο σταυρός της μαρτυρίας μας για κείνον που πρέπει να τον σηκώνουμε καθημερινά. Όλα τα άλλα μένουν 
πίσω (Μτ 16:24· Λκ 14:33). Δυστυχώς, η χριστιανική ζωή στην εποχή μας χαρακτηρίζεται περισσότερο από κάθε άλλη 
εποχή από τον τρίτο Ιό της σειράς μας, που είναι ο Ιός της Επιπολαιότητας. Όπως ο Ησαύ, έτσι κι εμείς αντιστρέφουμε 
πολλές φορές τις πνευματικές μας αξίες. Γι’ αυτό και διστάζουμε να τα παραχωρήσουμε όλα στον Χριστό. Αν στην 
κορυφή της αξιακής μας κλίμακας βάζουμε π.χ. την καριέρα μας ή την επιβίωσή μας, μετά βάζουμε την απόλαυσή μας και 
το πώς θα προβληθούμε στην κοινωνία, και τελευταία βάζουμε τα πράγματα του Θεού, το έργο του ευαγγελισμού, τη 
διάδοση της βασιλείας του, πώς μπορούμε να πούμε με ειλικρίνεια «Ναι παραχωρώ όλα Σοι Χριστέ»; Αφού το τελευταίο 
που βάζουμε στη λίστα είναι η σχέση μας μαζί του! «Δεν πειράζει το ένα», «δεν πειράζει το άλλο», πάει περίπατο ο 
Χριστός. Και ξέρετε, κάθε φορά που χάνουμε μια ευκαιρία να αφιερωθούμε στον Χριστό, αυτή η ευκαιρία δεν μας 
ξαναδίνεται. Μπορεί να έρθουν άλλες ευκαιρίες αλλά αυτή η ίδια και με τις ίδιες συνθήκες δεν θα ξανάρθει. Γι’ αυτό λέει η 
Γραφή πως ο Ησαύ μετάνιωσε που έχασε την ευλογία του πατέρα του κι έχυσε πικρά δάκρυα, αλλά δεν μπόρεσε να 
ξαναφέρει τα πράγματα στην αρχική τους κατάσταση και να αποφασίσει από την αρχή. Εκείνη η ευκαιρία είχε περάσει. 
Ας το προσέξουμε αυτό, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις στη ζωή μας με τον Χριστό, μακριά από τον 
Ιό της Επιπολαιότητας. 

****   
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