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Ἐάλ ἡ κλήκε θάζε ἁγίνπ, εἶλαη θνηλή 
ἀθνξκή εὐθξνζύλεο θαί πξόμελνο κεγάιεο 
ὠθέιεηαο ζ' ὅινπο, δηόηη ἐγθσκηάδεηαη 
δίθαηνο, πόζν πεξηζζόηεξν ηῆο θνξπθαίαο 
ἄθξαο ηνῦ θνξπθαίνπ ρνξνῦ ηῶλ 
Ἀπνζηόισλ, Πέηξνπ θαί Παύινπ 

Αὐηνί εἶλαη θνηλνί παηέξεο θαί θαζνδεγεηέο 
ὅισλ ὅζσλ ἔρνπλ ηό ὄλνκα ἀπό ηό Χξηζηό, 
ἀπνζηόισλ, καξηύξσλ, ὁζίσλ, ἱεξαξρῶλ, 
πνηκέλσλ θαί πνηκαηλνκέλσλ, δηδαζθάισλ 
θαί δηδαζθνκέλσλ, ὅισλ, ὡο ἀξρηπνηκέλεο 
θαί ἀξρηηέθηνλεο ηῆο θνηλῆο ὅισλ εὐζεβείαο 
θαί ἀξεηῆο θαί ὡο θσζηῆξεο ζηόλ θόζκν 
πνύ ὑπεξβάιινπλ ζέ ιάκςε ὅινπο ὅζνπο 
δηέιακςαλ κέ εὐζέβεηα θαί ἀξεηή. 

Τέηνηνη θσζηῆξεο θαηδξύλνπλ ηήλ 
Ἐθθιεζία, γηαηί ἡ ζπλάληεζή ηνπο δέλ 
πξνθαιεῖ ἔθιεηςε, ἀιιά πεξίζζεηα θσηόο. 

Ἀθνῦ κεηέζρνλ θαί νἱ δύν ηῆο ἀδηάθνπεο πεγῆο θαί ηνῦ αἰσλίνπ θσηόο ηνῦ Χξηζηνῦ, 
ἐμ ἴζνπ, ἀπέθηεζαλ ἴζην θαί ηό ὕςνο θαί ηή δόμα θαί ηή ιακπξόηεηα. 

Ὁ ἀπόζηνινο Πέηξνο ὡο παηέξαο ηνῦ γέλνπο πνύ ἄθνπζε ἀπό ηό Κύξην: «ζύ εἶζαη 
Πέηξνο θη' ἐπάλω ζέ αὐηή ηή πέηξα ζά νἰθνδνκήζω ηήλ Ἐθθιεζία κνπ» 
(Μάηζ.16,18), θζνλήζεθε ἀπό ηόλ ἀξρέθαθν θαί πιαλήζεθε, κάιηζηα ἀπό ηά δεμηά 
ὅηαλ εἶπε ὁ Κύξηνο ὅηη αὐηή ηή λύρηα ζά ζθαλδαιηζζεῖηε ὅινη ἀπέλαληί κνπ. Ἀληεῖπε 
κέ ἀπείζεηα θαί ἔζεζε ηό ἑαπηό ηνῦ ὑπεξάλσ ηῶλ ἄιισλ, ιέγνληαο ὅηη θαί ἄλ ὅινη 
ζθαλδαιηζζνῦλ, ὄρη πάλησο ἐγώ. Ἐπεηδή θαηαιήθζεθε ἀπό ἀιαδνλεία, 
ἐγθαηαιείπεηαη πεξηζζόηεξν ἀπό ηνῦ ἄιινπο, γηά λά ηαπεηλσζεῖ πεξηζζόηεξν ἀπό 
ηνύο ἄιινπο, ἀιιά θαί λά ἀλαθαλεῖ ιακπξόηεξνο. 

Πῶο; Μέ ηήλ αὐηνθξηηηθή ηνπ, ηή κεγάιε ηνπ ιύπε θαί κεηάλνηα θαί κέ ηό δξαζηηθό 
γηά ηήλ ἐμηιέσζε θάξκαθν, ηά δάθξπα. «Καξδία θαζαξή, ζπληξηκκέλε θαί 
ηαπεηλωκέλε, δέλ ζά ἐμνπζελώζεη ὁ Θεόο».Ἡ θαηά Θεό ιύπε πξνθαιεῖ ὁξηζηηθή 
κεηάλνηα γηά ηή ζσηεξία, «ὅπνηνο ζπείξεη ηήλ ἱθεζία κέ δάθξπα, ζά ζεξίζεη 
κέ ἀγαιιίαζε ηήλ ἄθεζε». (Ψάικ. 125,5). 

Μάιηζηα ἐμεξξίδσζε ηειείσο ἀπό ηή ςπρή ηνῦ ηό πάζνο ηνῦ ὅπσο θαίλεηαη ὅηαλ ὁ 
Κύξηνο ηόλ ἐξώηεζε ἀξγόηεξα ἄλ ηόλ ἀγαπᾶ. Αὐηόο πνύ πξσηύηεξα, θαί ρσξίο λά 
ἐξσηεζεῖ, ηνπνζεηνῦζε πάλσ ἀπό ηνύο ἄιινπο ηόλ ἑαπηό ηνπ, ηώξα ἐξσηώκελνο 



ζπλαηλεῖ κέλ ὅηη ἀγαπᾶ ηόλ Κύξην, παξαιείπεη ὅκσο ηή ιέμε "πεξηζζόηεξν" ιέγνληαο 
«λαί, Κύξηε, ζύ γλωξίδεηο ηά πάληα, ζύ γλωξίδεηο ὅηη ζέ ἀγαπῶ». Ἐξσηᾶηαη 
κάιηζηα ηξεῖο θνξέο ὥζηε κέ ηήλ ηξηπιῆ ὁκνινγία ηνπ λά ζεξαπεπζεῖ ἡ ηξηπιῆ 
ἄξλεζή ηνπ. Καί ὁ ρνξεγόο ηεο ζσηεξίαο ἀπό ὑπεξβνιηθή θηιαλζξσπία ὡο 
αὐηόθιεηνο κᾶιινλ ὡο αὐηνπαξάθιεηνο ηόλ ηνπνζεηεῖ βνζθό ζηά πξόβαηα. Ὅπσο 
πξίλ ηόλ ἔζεζε ζεκέιην ὅηαλ ὀλνκάδεη νἰθνδνκή ηήλ ὁκάδα ηῶλ πηζηεπόλησλ θαί ὅηαλ 
ὁ ιόγνο ἦηαλ γηά ηήλ ἁιηεία ηόλ ἔθαλε ἁιηέα ἀλζξώπσλ, ηώξα ηόλ θάλεη πνηκέλα θαί 
ἀξρηπνηκέλα ὅιεο ηεο Ἐθθιεζίαο ηνπ. Μάιηζηα ηνῦ ὑπόζρεηαη ὅηη ζά ηόλ πεξηδώζεη 
κέ ηόζε δύλακε, ὥζηε θαί κέρξη ζάλαην ζηαπξηθό λά ὑπνκείλεη. 

Γηά ηόλ ἀπόζηνιν Παῦιν πνηά γιώζζα λά κηιήζεη ηή κέρξη ζαλάηνπ θαξηεξία ἐθείλνπ 
γηά ράξε ηνῦ Χξηζηνῦ, ἀθνῦ πέζαηλε θαζεκεξηλά θαί δέλ δνῦζε πιένλ ὁ ἴδηνο, ἀιιά 
εἶρε κέζα ηνῦ δσληαλό ηό Χξηζηό, ὅπσο ὁ ἴδηνο ιέγεη. Καί ζέ πνηόλ ἀπό ὅινπο ζά 
παξαρσξήζεη ἴζν δῆιν παξά κόλν ζηόλ ἀπόζηνιν Πέηξν. Πόζν ηαπεηλόο δέ εἶλαη, 
ἄθνπζε ηόλ ἴδην λά ιέγεη: «ἐγώ εἶκαη ὁ ἐιάρηζηνο ηῶλ Ἀπνζηόιωλ πνύ δέλ εἶκαη 
ἱθαλόο λά θαινῦκαη ἀπόζηνινο». 

Ὁ Κύξηνο ιέγεη πεξί ηνῦ Παύινπ πξόο ηόλ Ἀλαλία: «Αὐηόο εἶλαη ζθεῦνο ἐθινγῆο 
κνπ γηά λά βαζηάζεη ηό ὄλνκά κνπ ἐλώπηνλ ἐζλῶλ θαί βαζηιέωλ». Πνηό 
ὄλνκα; Φπζηθά ηό δνζκέλν ζέ ἐκᾶο, ζηήλ Ἐθθιεζία ηνῦ Χξηζηνῦ, ηή ὁπνία βαζηάδεη ὁ 
Πέηξνο ὡο ζεκέιην. Βιέπεηε πόζε εἶλαη ἡ ιακπξόηεηα θαί ἡ ὁκνηηκία ηνῦ Πέηξνπ θαί 
ηνῦ Παύινπ; Γη' αὐηό θαί αὐηή ηώξα ἀπνλέκεη κηά θαί ηήλ ἴδηα ηηκή θαί ζηνύο δύν, 
ζπλενξηάδνληαο ὁκόηηκα θαί ηνύο δύν. 

Καί ἐκεῖο ἐμεηάδνληαο ηό ηέινο ηνπο, ἄο κηκεζνῦκε ηή δηαγσγή ηνπο θαί ἄλ ὄρη ηά 
ἄιια, ηνπιάρηζηνλ ηήλ ἀπό ηήλ ηαπείλσζε θαί κεηάλνηα δηόξζσζε. Ἡ δηόξζσζε ἀπό 
ηή κεηάλνηα ἁξκόδεη ζέ κᾶο πεξηζζόηεξν παξά ζέ ἐθείλνπο, ἀθνῦ θάζε ἡκέξα 
θάλνπκε ὁ θαζέλαο πηαίζκαηα θαί ἀπό πνπζελά ἀιινῦ δέλ ὑπάξρεη γηά κᾶο ἐιπίδα 
ζσηεξίαο, ἄλ δέλ ηήλ ἐμαζθαιίζνπκε ἀπό ηή δηαξθῆ κεηάλνηα. Πξνεγεῖηαη δέ ηῆο 
κεηαλνίαο ἡ ἐπίγλσζε ηῶλ πηαηζκάησλ καο, ὅπσο ιέγεη ὁ ςαικσδόο «ἐιέεζνλ κέ, 
γηαηί γλωξίδω ηήλ ἀλνκία κνπ» ἑιθύνληαο ἔηζη ηό ἔιενο θαί κέ ηήλ ἐμαγόξεπζε 
ἔξρεηαη ηειεία ἄθεζε. Καί ὅπσο ιέγεη ὁ ἀπόζηνινο Παῦινο κέ ηή θαηά Θεό ιύπε 
ἀθνινπζεῖ θπζηθά ἡ κέ ζπληξηκκέλε θαξδηά ἐμαγόξεπζε θαί δέεζε πξόο ηό Θεό θαί ἡ 
ὑπόζρεζε ζηό ἑμῆο ἀπνρή ἀπό ηίο θαθίεο πνύ αὐηό εἶλαη ἡ κεηάλνηα. 

Καί ὁ ἀπόζηνινο Παῦινο κέ ηή κεηάλνηα θέξδηζε ηή πξνζηαζία ηῆο Ἐθθιεζίαο ηνῦ 
Χξηζηνῦ κεηά ηήλ ἐπηζηξνθή θαί ηή πξνθνπή θαί ηήλ παξαπάλσ ἀπό ηνύο ἄιινπο 
νἰθείσζε πξόο ηό Θεό, γηαηί ἡ κεηάλνηα, ἄλ εἶλαη ἀιεζηλά ἀπό ηή θαξδηά, πείζεη ηόλ 
θάηνρό ηεο λά κήλ ἐπηδίδεηαη πιένλ ζηίο ἁκαξηίεο, ἀιιά λά θαηαθξνλεῖ ηά παξόληα, 
λά ἀθηεξώλεηαη ζηά κέιινληα, λά ἀγσλίδεηαη θαηά ηῶλ παζῶλ, λά ἐπηδηώθεη ηίο 
ἀξεηέο, λά ἐγθξαηεύεηαη, λά ἐπαγξππλεῖ, λά εἶλαη ἐιεήκσλ ζηνύο πηαίνληαο θαί 
ζηνύο ἔρνληαο ἀλάγθε ηῆο βνεζείαο ηνπ κέ ὅζα ἔρεη, ιόγηα, ἔξγα, ρξήκαηα γηά λά 
θεξδίζεη ηή θηιαλζξσπία θαί ηή ζεία εὐκέλεηα θαί λά πεηύρεη ηό αἰώλην ἔιενο. 

(Ἀπόσπασμα ἀπό: ΠΑΣΕΡ. ΕΚΔΟΕΙ "ΓΡΗΓ.ΠΑΛΑΜΑ"Σ.10) 

 


