
...Εἶναι βασικὴ ἀρχὴ τῆς ἐν Χριστῷ καὶ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ζωῆς, ὅτι 
χρειάζεται ἀπεξάρτηση τοῦ κάθε πιστοῦ ἀπὸ τὶς γνῶμες τοῦ κόσμου, 
γιατὶ ἀλλιῶς ἐμποδίζεται στὴν πνευματική του πρόοδο.

Ὁ Χριστιανὸς ὀφείλει νὰ ἀγαπᾶ «πάντας ἀνθρώπους», ἀλλὰ δὲν 
πρέπει νὰ δίνη τὰ ἠνία τῆς ζωῆς του στὸν ὁποιονδήποτε...

Βασικὴ προϋπόθεση γιὰ νὰ προχωρήση κανεὶς πνευματικὰ εἶναι νὰ 
γνωρίζη πῶς διατηρεῖται ἡ ἐσωτερικὴ εἰρήνη καὶ πῶς διαφυλάσσεται ἡ 
ἀνεξαρτησία ἀπὸ τὴν νοοτροπία τῶν υἱῶν τοῦ παρόντος αἰῶνος, ἀπὸ τὶς 
πολλὲς καὶ ἀντικρουόμενες γνῶμες τους...

* * *
Ξεκαθαρίζουν τὰ πράγματα ἀπὸ τοὺς ἀκόλουθους δύο λόγους τοῦ 

Χριστοῦ καὶ Σωτῆρος μας·
α. Ὁ πρῶτος: «Oὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες 

οἱ ἄνθρωποι· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδο-
προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν» (Λουκ. Ϛ΄ 26). 

Σὲ μία ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση, μᾶς λέει: 
Ἀλλοίμονον, ὅταν σᾶς ἐπαινέσουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι 

καὶ αὐτοὶ ἀκόμη, ποὺ γιὰ τὶς πράξεις τους εἶναι ἄξιοι 
ἐλέγχων. Ἀλλοίμονόν σας, διότι τὰ ἴδια ἀκριβῶς ἔκα-
ναν καὶ στοὺς ψευδοπροφῆτες οἱ πρόγονοι τῶν ση-
μερινῶν Ἰουδαίων. Τοὺς ἐπευφημοῦσαν δηλαδὴ καὶ δέχονταν αὐτὰ ποὺ 
τοὺς ἔλεγαν, ἐπειδὴ ἐκεῖνοι, προδίδοντας τὴν ἀλήθεια, ἔλεγαν ὅσα ἦταν 
ἀρεστὰ σ᾿ αὐτούς, κολακεύοντας τὶς ἀδυναμίες τους. 
● Δηλαδή, γνώρισμα τῶν ψευδοπροφητῶν ἦταν ἡ γενικὴ ἀποδοχὴ 

ἀπὸ τὸν λαό. Οἱ γνήσιοι Προφῆτες τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ εὕρισκαν συνήθως 
ἀντίσταση ἀπὸ ἄρχοντες καὶ λαό.

β. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ Ἀλήθεια δὲν εἶναι κτίσμα, ἀλλὰ ὁ  Ἴδιος ὁ Χριστός, 
στὸν ἀκόλουθο, δεύτερο λόγο Του εὑρίσκεται ἡ θεολογικὴ ἑρμηνεία 
τῆς ψυχολογικῆς ἀντίστασης μεγάλου μέρους τῶν ἀνθρώπων σὲ ὅσους 
ἐκφράζουν τὴν Ἀλήθεια: 

«Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ 
κόσμου οὔκ ἐστε, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ 
τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος» ( Ἰωάν. ιε΄ 19)...

Ἀπεξάρτηση ἀπὸ τὶς γνῶμες τοῦ κόσμου
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