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ΔΕΝ ΤΟΝ

ΓΝΩΡΙΖΩ ...!!!

Μέσα στή νύχτα τοῦ πόνου καί τῆς ὀδύνης τοῦ Κυρίου, μετά τήν σύλληψίν Του
ἀπό τούς ἐχθρούς Του, ἀκούστηκε καί ἡ φωνή τοῦ μαθητοῦ Toυ.
Σαφής, κατηγορηματική ἡ πρώτη ἀπάντησις. Καί ἡ δεύτερη ἀπάντησις, τό ἴδιο.
Καί ἡ τρίτη πιό κατηγορηματική. Συνοδευόταν μάλιστα καί μέ ὅρκους.

Δέν τόν γνωρίζω!

Δέν τόν ξέρω!

Τρεῖς ἀπαντήσεις....
Τρεῖς ἀρνήσεις....
Ἀλλοίμονο!
Τό νά περιπέσῃ κανείς μία μόνον φορά εἰς ἕνα παράπτωμα, εἶναι ἐλαφρότερο ἀπό τό νά
περιπέσῃ δύο. Ἐάν δέ καί τρίτη φορά πέσῃ εἰς τό ἴδιο, τότε τό πρᾶγμα ἔχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα.
Γι’ αὐτό εἶναι ἀνάγκη νά προσέξουμε στήν πρώτη πτῶσι, στό πρῶτο ὀλίσθημα. Ἐάν αὐτό ἀποφευχθῇ,
ὑπάρχει μιά ἀσφάλεια στόν ἄνθρωπο. Ἐάν ὅμως ἡ πρώτη πτῶσις λάβῃ χώραν, τότε δημιουργεῖται
ἔδαφος ὀλισθηρό. Καί ὅπως στό ὀλισθηρό ἔδαφος δύσκολα ὁ ἄνθρωπος βρίσκει τήν ἰσορροπία του,
ἔτσι καί στήν πνευματική ζωή. Τό πρῶτο ὀλίσθημα θά φέρῃ τό δεύτερο, τό δεύτερο θά φέρῃ τό τρίτο.
Καί ἐάν ὁ Κύριος δέν βάλῃ τό χέρι Του γιά νά συγκρατήσῃ τόν ἄνθρωπο, δέν γνωρίζει κανείς ποῦ θά
καταλήξῃ. Ὅμως ζητάει ὁ ἄνθρωπος τήν χάρι τοῦ Θεοῦ ἤ στηρίζεται στίς δικές του δυνάμεις;
Θά τό συζητήσουμε ἀμέσως μετά τό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ΤΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(Ματθ. κστ΄33-35, Μαρκ. ιδ΄ 29-31)

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πρός τούς μαθητές, ὅτι θά σκανδαλισθοῦν καί θά σκορπισθοῦν προκάλεσε
πολύ φόβο στίς καρδιές τους. Ἀσφαλῶς θερμή προσευχή θά ἀνῆλθε πρός τόν Θεό γιά νά τούς
διατηρήσῃ καί νά τούς διαφυλἀξῃ ἀπό τήν σφοδρότητα τοῦ πειρασμοῦ, πού θά ἀντιμετώπιζαν.
Ὁ θερμός ὅμως καί φλογερός μαθητής, ὁ Πέτρος, δέν παραδέχεται τόν λόγον. Αὐτός νά
σκανδαλισθῇ καί νά ἐγκαταλείψῃ τόν Διδάσκαλο; Ὄχι! Ποτέ! Ἔχει στόν ἑαυτόν του πεποίθησι. Τί; Δέν
τόν γνωρίζει τόν ἑαυτόν του; Τώρα θά τόν μάθῃ; Εἶναι ἰσχυρός, εἶναι ἀνδρεῖος. Τί νά φοβηθῇ; Τά λόγια
τοῦ Διδασκάλου.... δέν ἀφοροῦν αὐτόν. Ὁ Κύριος δέν τό εἶπε γι’ αὐτόν.
Τόση πεποίθησι εἶχε στόν ἑαυτόν του γι’ αὐτό καί λέγει στόν Κύριο:
«εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγώ δέ ο ὐ δ έ π ο τ ε σκανδαλισθήσομαι» (στίχ. 33).

Ὅταν ὁ Πέτρος ἔλεγε τά λόγια αὐτά στόν Κύριο, ὅτι αὐτός δέν θά κλονισθῇ , ἐξεδήλωνε τήν
θερμή καί εἰλικρινῆ του ἀγάπη κι ἀφοσίωσι.Ἦταν ὁμολογία ἀληθινή! Πόθος του βαθύς ἦταν νά μήν
ἀποχωρισθῇ ἀπό τόν Κύριο ὁ,τιδήποτε κι ἄν τοῦ συνέβαινε. Φύσις ὅμως θερμή καί χαρακτήρας
ὁρμητικός καθώς ἦταν στηρίχθηκε περισσότερο στίς δικές του δυνάμεις, παρά εἰς τήν χάριν τοῦ Θεοῦ.
Ὑπερεκτίμησε τόν ἑαυτόν του. Πίστεψε ὅτι θά ἄντεχε τά πάντα. Καί .....
«Ἠκολούθει αὐτῷ (τόν Κύριο) ἀπό μακρόθεν».
Ὁ ἀφοσιωμένος μαθητής δέν μπορεῖ καί δέν θέλει νά ἀφήσῃ μόνο τόν Διδάσκαλο. Θέλει νά εἶναι
κοντά του αὐτή τή δύσκολη στιγμή. Ἡ φλόγα τῆς θείας ἀγάπης καίει μέσα στήν καρδιά του. Προχωρεῖ
μέχρι τήν αὐλήν τοῦ ἀρχιερέως. Κάθεται ἀνάμεσα στούς
ὑπηρέτες, δίπλα στή φωτιά. Τάχα ἀδιάφορος... Ἀπό τήν θέσι
ὅμως αὐτή μπορεῖ νά βλέπῃ τόν Κύριο, νά παρακολουθῇ τά
πάντα κι ἄν χρειασθῇ νά τρέξῃ.
«Κύριε, μετά σοῦ ἕτοιμός εἰμι καί εἰς φυλακήν καί εἰς
θάνατον πορεύεσθαι» (Λουκ. κβ΄33).

Ὤ, ὁ φλογερός μαθητής Πέτρος, πού τόσες φορές ἔχει δείξει
τήν ἀγάπη του στόν Διδάσκαλο, πού λίγες ὧρες πρίν, εἶχε
δηλώσει, ὅτι ἦταν ἀποφασισμένος καί στή φυλακή καί στό
θάνατο ἀκόμη νά φθάσῃ γι’ Αὐτόν, πῶς τώρα ἔχει τόσο
ἀλλοιωθεῖ, ὥστε νά ἐπαναλαμβάνῃ, ὅτι δέν ἔχει καμμία σχέσι μ’
Αὐτόν; Πῶς φοβήθηκε μία μικρή κόρη καί δύο-τρεῖς ὑπηρέτες;
« Οὐκ οἶδα τόν ἄνθρωπον»! «Οὐκ οἶδα αὐτόν»!
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Τί μεσολάβησε;
Μεσολάβησε..... ναί ... ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία! Ἡ ἀδυναμία πού μεγάλωσε καί φούντωσε σάν
βρέθηκε στόν τόπο τοῦ πειρασμοῦ. Στό ἄγνωστο γι’ αὐτόν... ἐκεῖνο... περιβάλλον.  Ἐάν δέν
ἔμπαινε ὁ Πέτρος στήν αὐλή τοῦ ἀρχιερέα μέσα στούς ἐχθρούς τοῦ Διδασκάλου του, ἤ  ἐάν
ἀπομονωνόταν κάπου καί προσευχόταν νά μήν πραγματοποιηθῇ ἡ πρόρρησις, πού τοῦ εἶχε πεῖ ὁ
Κύριος, ὅτι θά τόν ἠρνεῖτο τρεῖς φορές, δέν θά ἔπεφτε στό βαρύ σφάλμα....!
Ἤ καί τό σπουδαιότερο  ἐάν συναισθανόμενος τήν ἀδυναμία του ἔλεγε στόν Κύριο: «Κύριε,
εἶμαι ἀδύναμος κι ἐάν ὅλοι οἱ μαθητές πρόκειται νά σέ ἐγκαταλείψουν, ὅπως λές, ἐγώ πολύ περισσότερο
ἀπό αὐτούς θά ὑποστῶ αὐτήν τήν πτῶσι. Ὅμως σέ παρακαλῶ βοήθησέ με νά σταθῶ στά πόδια μου».
Ὁ Κύριος βλέποντας τήν ταπείνωσίν του δέν θά ἐπέτρεπε ποτέ τήν πτῶσιν
του. Ἀλλά ὁ Πέτρος ὄχι ἁπλῶς ὑπερεκτιμᾶ τίς δυνάμεις του, ἀλλά βρίσκει τόν
ἑαυτόν του ἰσχυρότερο ἀπό ὅλους τούς ἄλλους μαθητές. Ἔδειξε ἐγωϊστική
αὐτοπεποίθησι, ὑπερεκτίμησε τόν ἑαυτόν του ! Καί προχώρησε ... ἄφοβα! Καί
ἡ πτῶσις... σύντομα ἦρθε! Ἀρνεῖται τόν Κύριο...πρώτη καί δεύτερη φορά καί
μάλιστα μέ ὅρκο.
Ὁ Πέτρος πλέον εἶναι ἐρείπιο. Ὁ φόβος τόν ἔχει ζαλίσει. Ὁ σατανᾶς
τόν σπρώχνει ὅλο καί πιό κάτω. Καί ἔρχεται καί ἡ τρίτη ἄρνησις....! Καί τότε...
ὤ τότε... μιά πολυσήμαντη λεπτομέρεια ἀπό τό πάθος τοῦ Κυρίου μᾶς τήν
ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς. Ἡ διασταύρωσις τοῦ βλέμματος τοῦ Κυρίου
μέ ἐκεῖνο τοῦ Πέτρου. Ὁ Κύριος μέ δεμένα τά χέρια ἀνάμεσα στούς
φρουρούς του διασχίζει τό προαύλιο. Ἀκούει τίς τρεῖς ἀρνήσεις τοῦ Πέτρου,
ὅτι δέν γνωρίζει τόν Κύριο....
«…καί στραφείς ὁ Κύριος ἐνέβλεψε τῷ Πέτρῳ, (Λουκ. κβ΄ 60-61).

Ποιός θά μπορέσῃ ποτέ νά μιλήσῃ γιά τό βάρος τῆς λύπης καί τῆς
συμπόνοιας αὐτοῦ τοῦ βλέμματος; Μόνο ὁ Πέτρος... ἦταν σέ θέσι νά
ἐννοήσῃ τήν σημασία του...!
Ἦταν βλέμμα ἀνυπόφορο «σέ γλυκύτητα καί στοργή», πού προερχόταν
ἀπό πονεμένη καρδιά καί γεμάτη ἀγάπη ψυχή. –«Πτωχέ Πέτρε, πόσο ἀσθενής
ἀπεδείχθης! Ποῦ θά εὑρίσκεσο τώρα, ἐάν δέν προσευχόμουν γιά σένα»;
Ἦταν βλέμμα «καθοδηγήσεως». Αὐτή τή φορά ὁ Χριστός ὡδήγησε τόν
Πέτρο μέ τό βλέμμα του, διότι δέν μποροῦσε νά ἁπλώσῃ τό χέρι του, γιά νά
τόν σώσῃ, ὅπως ἔκανε τότε, πού ὁ Πέτρος ἐβυθίζετο εἰς τή θάλασσα καί
φώναξε «Κύριε, σῶσόν με». Ἦταν βλέμμα «ἀγάπης» πού τοῦ ἔρριψε καί
ἔκανε τόν Πέτρο νά συναισθανθῇ ὅτι ἐβυθίζετο καί τώρα εἰς ἄβυσσον ὀλεθριωτέραν.  Ἦταν ἕνα
βλέμμα πού συγκλόνισε τόν μαθητή.
«Καί ἐξελθών ἔξω ὁ Πέτρος ἔκλαυσε πικρῶς». (Λουκ. κβ΄ 62).

Γνωρίζει τώρα ὁ Πέτρος, ἦταν ἐπείγουσα ἀνάγκη νά ἐπικαλεσθῇ τήν «ἀόρατον χεῖρα τοῦ
Λυτρωτοῦ» πού θά τόν ἔβγαζε ἀπό τό βυθό πού εὑρίσκετο. Ἔνοιωσε πώς δέν μποροῦσε νά
πῇ ἄλλο ἕνα «ὄχι δέν τόν γνωρίζω». Φλόγα ἀνυπόφορη τοῦ ἔκαιγε τό πρόσωπο. Τύψεις
μαστίγωναν τήν ψυχή του. Χαμήλωσε τό κεφάλι, ἔσυρε μέ κόπο τά βήματά του καί βγῆκε
ἔξω. Τό μακρινό, χαρωπό καί περήφανο λάλημα ἑνός κόκορα τόν ξύπνησε ξαφνικά σάν ἀπό
βασανιστικό ἐφιάλτη. Θυμᾶται τά λόγια τοῦ Κυρίου καί ξεσπᾶ σέ λυγμούς θρήνου. Αὐτός ὁ
πόνος, αὐτά τά δάκρυα ἦταν πού ξέπλυναν τήν ψυχή τοῦ Πέτρου, πού καθάρισαν τήν
ἐσωτερική ὅρασί του, πού τόν ἔκαναν νά δῇ τόν ἑαυτόν του ὅπως πραγματικά εἶναι.

Γιατί ὁ Κύριος ἐπέτρεψε τήν πτῶσι τοῦ Πέτρου;
Σωστά!  Γιά νά ἀποκαλυφθῇ ἡ «ἀδυναμία» τοῦ ἀνθρώπου καί τά φοβερά ἐπακόλουθα τῆς
«αὐτοπεποιθήσεως» καί  νά δειχθῇ ἡ «θεία εὐσπλαγχνία» καί «ἀγαθότης», ἡ ὁποία συγχωρεῖ
τόν ἁμαρτωλό καί δέχεται τό μετανοοῦντα.
Εἶναι πολύ ἐκφραστική ἡ διατύπωσις τοῦ ἱεροῦ Μάρκου... «ἐκ περισσοῦ ἔλεγε μᾶλλον» (ιδ΄ 31),
δηλαδή ὁ Πέτρος ἐπέμενε πολύ καί κατά τρόπο ἀνένδοτο διεβεβαίωνε ... Ὅμως ὁ Πέτρος δέν ἐγνώριζε
τόν ἑαυτόν του. Καί ἡ ἄγνοια τῆς ἀδυναμίας του τόν ὡδήγησε εἰς ὑπερεκτίμησι τῆς σταθερότητάς του.

22

Πόσες φορές κι ἐμεῖς συλλαμβανόμεθα νά ἀγνοοῦμε τόν ἑαυτόν μας. Ἀγνοοῦμε τίς ἀδυναμίες
μας και ἡ ἄγνοια αὐτή μᾶς κάνει νά ἔχουμε πεποίθησι στίς δυνάμεις μας. Καί τότε πέφτουμε. Δέν μπορεῖ
νά σταθῇ ὁ ἄνθρωπος στήν πνευματική ζωή ὁσεσδήποτε κι ἄν διαθέτῃ δυνάμεις, ἐάν ὁ Θεός δέν τόν
βοηθήσῃ, ἐάν ἡ χάρις δέν συνεργήσῃ μέ τίς δικές του πτωχές δυνάμεις καί δέν τόν στερεώσῃ ἡ δύναμις
τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό τό «χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. ιε΄5), πού εἶπε ὁ Κύριος, εἶναι
ἀνάγκη πολύ νά τό προσέξουμε. Καί νά ζητοῦμε τήν χάρι καί τήν παρά τοῦ Κυρίου ἐνίσχυσι.
Εὔχεται ὁ ψαλμωδός: «Τό πνεῦμά σου τό ἅγιον μή ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ», (Ψαλμ. ν΄13).
Μή μοῦ ἀφαιρέσῃς τό Πνεῦμα σου τό Ἅγιο...
Καί ὁ θεῖος Παῦλος λέγει: «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλιπ. δ΄13).
Τά πάντα κατορθώνω μέ τήν δύναμι πού μοῦ δίνει ἡ κοινωνία καί ἡ σχέσις μου μέ τό Χριστό.
Μαζί μέ τόν Χριστό τά πάντα δύναται ὁ πιστός. Χωρίς τόν Χριστό, μέ σύντροφο τήν αὐτοπεποίθησι,
ὑπάρχει ἄμεσος κίνδυνος τῆς πτώσεως καί τῆς ἁμαρτίας.
Γι’ αὐτό ὁ ἴδιος Ἀπόστολος συμβουλεύει:

«ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μή πέσῃ».

(Α΄Κορ. ι΄12)

Ὅταν νοιώσουμε πολύ σίγουροι, τί μᾶς λέγει ὁ ἀπόστολος νά κάνουμε; (...)
Νά ἀνοίξουμε περισσότερο τά μάτια μας. «Προσοχή» μᾶς φωνάζει. Ὁ κίνδυνος νά πέσετε εἶναι
αὐξημένος.

Καί γιατί τότε εἶναι αὐξημένος;
Διότι νοιώθοντας σιγουριά μειώνεται ἡ προσοχή μας καί μπορεῖ νά μήν ἀντιληφθοῦμε κάποια
παγίδα τοῦ ἐχθροῦ. Ἔχουμε μικρές-μικρές πτώσεις, καί ἡ αὐτοπεποίθησίς μας θριαμβολογεῖ... ἀπτόητη!
Γι’ αὐτό λέγει «Ὁ δοκῶν ἑστάναι...» αὐτός πού ἔχει τήν ἰδέα, πού φαντάζεται ὅτι στέκει καλά, ἐνῶ ἡ
πραγματικότητα εἶναι ἀντίθετη. Καί τό σπουδαιότερο: Ὁ ἄνθρωπος πού πιστεύει στίς δυνάμεις του εἶναι
σά νά λέῃ στή θεία Χάρι, «δέν σέ ἔχω ἀνάγκη». Ἀλλοίμονο! Χωρίς τή θεία χάρι, πού σέ τέτοιες
περιπτώσεις εἶναι ἕτοιμη νά φύγῃ ἀπό πάνω μας, θά γίνουμε συντρίμμια.
Ἕνας ἀπόστολος, ἕνας ἀπό τούς τρεῖς, πού ξεχώριζε ὁ Χριστός, πίστευσε στίς δυνάμεις του καί
ἔπεσε ἀπό τό ὕψος πού ἦταν στό χάος, πόσον μᾶλλον ἐμεῖς...!
Πέτρε σ’ εὐχαριστοῦμε γιά τό μάθημα πού μᾶς ἔδωσες καί σέ παρακαλοῦμε πρέσβευε καί ὑπέρ
ἡμῶν. Μετά ἀπό ὅλα αὐτά ἄς κάνουμε σύνθημά μας
ΣΥΝΘΗΜΑ:


«ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μή πέσῃ».

(Α΄Κορ. ι΄12

Καί .. προσοχή... προσοχή... προσοχή... !!!
Μακριά μας ἡ ἐγωϊστική αὐτοπεποίθησις!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Κύριε, φιλάνθρωπε, πού ἕνεκα τῆς πολλῆς ἀγάπης σου συγκατέβης καί ἔπαθες τόσα
παθήματα γιά νά μᾶς ἀνυψώσῃς ἀπό τήν κατάπτωσί μας καί νά μᾶς σώσῃς, ἐλέησέ μας. Συγχώρησέ
μας, διότι καί τά δικά μας ἁμαρτήματα ἔγιναν αἰτία νά ὑποφέρῃς τόσα φρικτά παθήματα. Σέ
παρακαλοῦμε «πρόσθες ἡμῖν πίστι», διῶξε τή δειλία καί τό φόβο μας ὥστε ἄφοβα νά λέμε: «Οἶδα
τόν ἄνθρωπο, εἶναι ὁ Διδάσκαλός μου, εἶμαι μαθητής του. Ἀμήν».

BOHΘΗΜΑΤΑ: Τά Πάθη τά Σεπτά (π. Γεωργίου Δημοπούλου)
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Ὁ Σωτήρ, Λυδία, Ἡ Δρᾶσις μας , Πρός τήν ΝΙΚΗΝ.
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