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ΑΔΤΝΑΜΙΕ ΣΗ ΠΡΩΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑ

Όπξιξπ διαβάζει ςιπ Ποάνειπ ςχμ απξρςόλχμ παοαςηοεί όςι μεςά ςξ
ποώςξ κήοσγμα ςξσ απξρςόλξσ Πέςοξσ, ςημ ημέοα ςηπ Πεμςηκξρςήπ (Ποαν.
2ξ κετ.), πίρςεφαμ και βαπςίρθηκαμ 3.000 άςξμα και ποξρςέθηκαμ ρςα 120
αουικά (Ποαν. 1,15). Ασςά ςα άςξμα ήςαμ ατξριχμέμα ρςη διδαυή ςχμ
απξρςόλχμ, ρςημ μεςανύ ςξσπ ρςξογική επικξιμχμία και εμόςηςα, ρςη
μεςάληφη ςηπ θείαπ Δσυαοιρςίαπ και ρςημ ποξρεσυή. Δπιπλέξμ ζξύραμ ραμ
μια ξικξγέμεια και ςα είυαμ όλα κξιμά. Καςά καιοξύπ πξσλξύραμ,
εθελξμςικά, πεοιξσριακά ςξσπ ρςξιυεία και ςα υοήμαςα, πξσ ελάμβαμαμ, ςα
μξίοαζαμ ρ’ όλξσπ, αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ πξσ είυε ξ καθέμαπ ςξσπ. Κξιμά
ςοαπέζια και κξιμή κξιμχμική ζχή ρσμπλήοχμαμ ςημ ειδσλλιακή ζχή ςχμ
ποώςχμ υοιρςιαμώμ.
Κι όμχπ ασςήμ ςημ παοαδειρέμια καςάρςαρη ςχμ ποώςχμ υοιρςιαμώμ ςημ
επιρκίαζαμ και άρυημα γεγξμόςα και ρσμβάμςα.
Έςρι διαβάζξσμε ρςξ 5ξ κετάλαιξ ςχμ Ποάνεχμ για ςξμ Αμαμία και ςημ
Σαπτείοα, πξσ έκοσφαμ μέοξπ ςχμ υοημάςχμ, πξσ έλαβαμ από ςη πώληρη
κάπξιξσ κςήμαςόπ ςξσπ, και είπαμ φέμαςα ρςξσπ απξρςόλξσπ όςι ςξσπ
παοέδχραμ όλξ ςξ πξρό. Τξ παοάπςχμά ςξσπ ήςαμ ξ ποώςξπ μξλσρμόπ ςηπ
αγιόςηςαπ ςηπ ποώςηπ Δκκληρίαπ και γι’ ασςό ςιμχοήθηκαμ παοαδειγμαςικά
και ρκληοά. Τξσπ θαμάςχρε ςξ Πμεύμα ςξ Άγιξ ρχμαςικά, για μ’ απξκαλύφει
ςξμ πμεσμαςικό ςξσπ θάμαςξ, πξσ επήλθε λόγχ ςηπ δξλιόςηςάπ ςξσπ.
Σςξ 6ξ κετάλαιξ ςχμ Ποάνεχμ, επίρηπ, διαβάζξσμε για ςξμ γξγγσρμό πξσ
είυαμ ξι Ιξσδαίξι ςξσ ενχςεοικξύ, διόςι παοαμελξύμςαμ ξι υήοεπ ςξσπ ρςα
καθημεοιμά ςοαπέζια, πξσ παοείυαμ ρςξσπ πςχυξύπ ξι υοιρςιαμξί. Ο
επίρκξπξπ και μέγαπ διδάρκαλξπ ςξσ εσαγγελίξσ, Νικητόοξπ Θεξςόκηπ (17311800), παοαςηοεί ρςξ Κσοιακξδοόμιό ςξσ όςι ςξ μα γξγγύζξσμ ξι Δβοαίξι
ρςημ έοημξ εμαμςίξμ ςξσ Μχσρή και τσρικά εμαμςίξμ ςξσ Θεξύ ςξ
καςαλαβαίμει. Αλλά μα γξγγύζξσμ ξι μεξτώςιρςξι υοιρςιαμξί, μεςά ςξ
γεγξμόπ ςηπ Πεμςηκξρςήπ και ςξ ποξρχπικό ςξσπ βάπςιρμα και ςημ εμ
Χοιρςώ αμαγέμμηρή ςξσπ, ασςό δεμ ςξ καςαλαβαίμει· αμςίθεςα ςξσ ταίμεςαι
πξλύ παοάδξνξ και παοάλξγξ.
Δπίρηπ ξι Ποάνειπ μαπ πληοξτξοξύμ για ςη ρύγκοξσρη πξσ ρσμέβη μεςανύ
Παύλξσ και Βαομάβα, για ςξ αμ θα πάοξσμ μαζί ςξσπ ρςημ δεύςεοη
ιεοαπξρςξλική πεοιξδεία ςξσπ ςξμ μεςέπειςα εσαγγελιρςή Μάοκξ, ξ ξπξίξπ
ςξσπ είυε εγκαςαλείφει ρςημ ποώςη πεοιξδεία ςξσπ, όςαμ ασςξί ήςαμ ρςημ
Παμτσλία. Η ρύγκοξσρη ήςαμ ςόρξ ιρυσοή και επίμξμη, ώρςε μα υχοίρξσμ ξ
Παύλξπ και ξ Βαομάβαπ (Ποαν. 15,35-41).

Σςημ ποξπ Γαλάςαπ επιρςξλή ςξσ απξρςόλξσ Παύλξσ (2,11-14), βλέπξσμε
ςξμ Παύλξ μα ρσγκοξύεςαι με ςξμ Πέςοξ, διόςι έκαμε πίρχ ρςξ θέμα ςηπ
ειρδξυήπ ςχμ εθμικώμ ρςξμ υοιρςιαμιρμό, υχοίπ μα πεοιςέμμξμςαι και μα
ςηοξύμ ςα έθιμα ςξσ μχραψκξύ μόμξσ. Έςρι εμώ έςοχγε μαζί με ςξσπ εν εθμώμ
υοιρςιαμξύπ, όςαμ ήοθαμ ξι ιξσδαΐζξμςεπ υοιρςιαμξί ςχμ Ιεοξρξλύμχμ,
σπξκοίθηκε όςι δεμ έυει ρυέρειπ μαζί ςξσπ και ρσμεπώπ δεμ ςξσπ απξδέυεςαι.
Σσμεπώπ η ιδέα όςι η ποώςη Δκκληρία ήςαμ ςέλεια και παοαδειρέμια δεμ
είμαι ρχρςή. Και ςόςε σπήουαμ ποξβλήμαςα και αδσμαμίεπ, διόςι ξσδέμ ςέλειξ
και ξλξκληοχμέμξ ρςξ κόρμξ ασςό. Δκείμξ πξσ σπήουε όμχπ ήςαμ η άμερη
αμςιμεςώπιρη ςχμ ποξβλημάςχμ από ςξσπ απξρςόλξσπ, με ςη ρσμδοξμή ςχμ
πιρςώμ. Έςρι, μόλιπ ρσμέβη ξ γξγγσρμόπ ςχμ Ιξσδαίχμ υοιρςιαμώμ ςξσ
ενχςεοικξύ, ξι δώδεκα απόρςξλξι ρσγκάλεραμ ςξ πλήθξπ ςχμ πιρςώμ και ςξ
έθεραμ ποξ ςχμ εσθσμώμ ςξσ.
Τξσπ είπαμ όςι εμείπ ξι απόρςξλξι δεμ μπξοξύμε μ’ ατήρξσμε ςξ κύοιξ έογξ
μαπ, πξσ είμαι ςξ κήοσγμα, και μ’ αρυξληθξύμε με ςα ςοαπέζια ςχμ εμδεώμ.
Σαπ δίμξσμε ςημ ποχςξβξσλία ερείπ ξι πιρςξί, πξσ μεςέυεςε ςχμ υαοιρμάςχμ
ςξσ Αγίξσ Πμεύμαςξπ, μα διαλένεςε επςά άμδοεπ, πξσ μα είμαι ρξτξί και
γεμάςξι με Πμεύμα Άγιξ, ςξσπ ξπξίξσπ εμείπ θα διξοίρξσμε, ώρςε μα
τοξμςίζξσμ για ςη ρχρςή λειςξσογία ςξσ τιλαμθοχπικξύ έογξσ ςηπ
Δκκληρίαπ. Δμείπ δε θα μείμξσμε ελεύθεοξι μα καςαγιμόμαρςε με ςημ
ποξρεσυή και ςη διακξμία ςξσ κηούγμαςξπ.
Θασμάζει καμείπ ςη ρύμερη, ςημ ςαπείμχρη, αλλά και ςημ ξνσδέοκεια ςχμ
απξρςόλχμ. Δμώ είυαμ όλα ςα υαοίρμαςα, εμώ είυαμ ςημ πλήοη διξίκηρη ςηπ
Δκκληρίαπ και ήςαμ εκλεγμέμξι από ςξμ ίδιξ ςξμ Θεό γι’ ασςή ςη διακξμία, εμ
ςξύςξιπ δεμ απξταρίζξσμ ξι ίδιξι, αλλά θέςξσμ ρε εμέογεια ςξσπ πιρςξύπ και
ςξσπ καλξύμ μα μξιοαρθξύμ μ’ ασςξύπ ςημ εσθύμη ςηπ αμςιμεςχπίρεχπ ςχμ
ποξβλημάςχμ ςηπ Δκκληρίαπ. Ξέοξσμ όςι «η αουιεοχρύμη δεμ είμαι
αμενέλεγκςξπ και αρύδξςη ενξσρία καςά ςξ δξκξύμ, αλλά σπεύθσμη διακξμία
καςά ςξ ποόςσπξ ςξσ Χοιρςξύ».
Πμεύμα Άγιξ έποεπε μα έυξσμ ασςξί πξσ θα διακξμξύραμ ςξ
τιλαμθοχπικό έογξ ςηπ Δκκληρίαπ. Αλλά Πμεύμα Άγιξ υοειάζεςαι και για
ςημ αμάληφη ςηπ ξπξιαρδήπξςε εκκληριαρςικήπ διακξμίαπ. Δίραι φάλςηπ,
μεξκώοξπ, επίςοξπξπ, μέλξπ ςξσ τιλξπςώυξσ ςαμείξσ, ή ξ,ςιδήπξςε άλλξ;
Χοειάζεςαι μα έυειπ Πμεύμα Άγιξ και τσρικά υειοξθερία ή διξοιρμό από ςξμ
επίρκξπξ ςηπ μηςοξπόλεώπ ρξσ.
Δεμ σπάουξσμ αμώςεοα και καςώςεοα ανιώμαςα ρςημ Δκκληρία. Απλώπ
σπάουξσμ αμώςεοξι και καςώςεοξι άμθοχπξι. Όλα είμαι σπεύθσμεπ και
ξσριαρςικέπ και ρξβαοέπ διακξμίεπ και όλα απαιςξύμ πμεσμαςξτόοξσπ και
αγίξσπ υοιρςιαμξύπ. Ο άγιξπ Χοσρόρςξμξπ παοαςηοεί όςι ξ ποόκοιςξπ ςχμ
διακόμχμ, ξ άγιξπ Σςέταμξπ, δεμ σπξλειπόςαμ ρε ςίπξςα ςχμ μεγάλχμ
θεξπςώμ ποξτηςώμ ςηπ Παλαιάπ Διαθήκηπ και ςχμ απξρςόλχμ ςηπ Καιμήπ.
Ήςαμε πλήοηπ πίρςεχπ, έκαμε μεγάλα θαύμαςα, κήοσςςε σπεύθσμα και με
ζήλξ, ήςαμ μέγαπ θεξλόγξπ και γεμάςξπ Πμεύμα Άγιξ, έβλεπε ξοάμαςα και
σπήονε θεόπςηπ, σπήονε μάοςσοαπ και –ςξ ρπξσδαιόςεοξ– ρσγυώοηρε ςξσπ
ευθοξύπ ςξσ και ποξρεσυήθηκε και ξ Θεόπ μα ςξσπ ρσγυχοήρει.
Βέβαια και ρςξσπ αγίξσπ σπάουξσμ διαβαθμίρειπ ςηπ αγιόςηςάπ ςξσπ, όυι
όμχπ λόγχ ανιώμαςξπ, αλλά λόγχ μεγέθξσπ ποξρχπικξύ κόπξσ, αρκήρεχπ,
μαοςσοίξσ, ςαπειμώρεχπ και αγάπηπ.
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