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«ΕΜΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΕΣΤΑΥΡΩΤΑΙ ΚΑΓΩ ΤΩ ΚΟΣΜΩ»
Ο Παύλξπ ρςημ ποξπ Γαλάςαπ επιρςξλή ςξσ μιλά για κάπξιξσπ ιξσδαΐζξμςεπ
υοιρςιαμξύπ, πξσ θέλξσμ μα αοέρξσμ ρςξσπ αμθοώπξσπ και μα ταίμξμςαι ρπξσδαίξι και
πξλύ εσλαβείπ, ςηοώμςαπ κάπξιεπ εμςξλέπ ςξσ μόμξσ ςηπ Παλαιάπ Διαθήκηπ, πξσ
ταίμξμςαι ενχςεοικά και μξμξπχλξύραμ ςόςε ςξ εμδιατέοξμ ςχμ επιπόλαιχμ πιρςώμ.
Τέςξια βαρική εμςξλή ήςαμ η πεοιςξμή. Δεμ ςξσπ εμδιατέοει ξ ρςασοόπ ςξσ Χοιρςξύ, πξσ
υαοίζει ξσριαρςικά ςημ ρχςηοία ξύςε ξ ρςασοόπ πξσ επχμίζεςαι ξ κάθε πιρςόπ
ακξλξσθώμςαπ ςξμ Χοιρςό και πξσ απξδεικμύει αμ ποαγμαςικά είμαρςε πιρςξί, αλλά
εμδιατέοξμςαι για ενχςεοικά ραοκικά έθιμα, ςα ξπξία είυαμ ςημ ρημαρία ςξσπ ρςξμ
καιοό ςξσπ, ςώοα όμχπ έυαραμ κάθε ανία. Ασςξί όμχπ ρσμευίζξσμ μα επιμέμξσμ ρε ασςά
και μάλιρςα ιρυσοίζξμςαμ όςι η ρχςηοία πξσ παοέυει ξ Χοιρςόπ δεμ ιρυύει, εάμ δεμ
ςηοηθξύμ ςα έθιμα ςηπ Παλαιάπ Διαθήκηπ. Ο Παύλξπ λξιπόμ διατχμεί μαζί ςξσπ και, αμ
και έυει πεοιςξμή, εμ ςξύςξιπ δεμ κασυάςαι γι' ασςό, αλλά για ςξμ ρςασοό ςξσ Κσοίξσ.
«Εμοί δε μη γέμοιτο καυχάσθαι ει μη εμ τω σταυρώ του Κυρίου ημώμ Ιησού
Χριστού». Ο ρςασοόπ πξσ για ςξσπ Ιξσδαίξσπ ήςαμ ρκάμδαλξ και για ςξσπ ειδχλξλάςοεπ
μχοία, για ςξμ Παύλξ είμαι ατξομή κασυήρεχπ και καςά Χοιρςόμ επάορεχπ. Λέγει ξ
άγιξπ Χοσρόρςξμξπ όςι, εάμ κάπξιξπ είμαι τσλακή για κακξσογήμαςα και έοθει ξ
βαριλιάπ ξ ίδιξπ και ςξμ απελεσθεοώρει, βάζξμςαπ εγγύηρη ςξμ εασςό ςξσ, δεμ θα είμαι
γεμάςξπ υαοά και εσγμχμξρύμη, γιαςί ςξμ έρχρε κας’ ασςόμ ςξμ ςοόπξ; Κι αμ τσρικά
μςοέπεςαι γι’ ασςό πξσ απόλασρε, ςόςε θα είμαι κακόφσυξπ ή φσυαρθεμήπ.
Χάριμ αυτού του σταυρού «ο κόσμος εσταύρωται» για τομ Παύλο αλλά και ο ίδιος
για τομ κόσμο. Δεμ αομείςαι ςημ τσρική δημιξσογία ςξσ Θεξύ ξ Παύλξπ ρςξ ρημείξ ασςό.
Ασςή είμαι «καλή λίαμ» και όςαμ ςημ παοαςηοξύμε ρχρςά μαπ αμάγει ρςξμ Θεό. «Ωπ
εμεγαλύμθη ςα έογα ρξσ Κύοιε πάμςα εμ ρξτία επξίηραπ, επληοώθη η γη ςηπ κςίρεώπ
ρξσ» (Ψαλ. 103,24). «Οι ξσοαμξί διηγξύμςαι δόναμ Θεξύ, πξίηριμ δε υειοώμ ασςξύ
αμαγγέλει ςξ ρςεοέχμα» (Ψαλ. 18,2). «Παπ ξίκξπ καςαρκεσάζεςαι σπό ςιμξπ, ξ δε ςα
πάμςα καςαρκεσάραπ Θεόπ» (Δβο. 3,4).
Κόρμξπ εδώ είμαι ςξ τοόμημα και η κξιμή γμώμη ςχμ αμθοώπχμ υχοίπ Θεό. Ασςά για
ςξμ απόρςξλξ Παύλξ είμαι μεκοά (ρςασοχμέμα) και υχοίπ καμμιά ζχμςάμια· δεμ ςξμ
ρσγκιμξύμ και δεμ ςξμ επηοεάζξσμ καθόλξσ. Αλλά και ξ ίδιξπ είμαι μεκοόπ για όλα ςα
κξρμικά και αμαοςχλά. Σσμεπώπ όςαμ ξι άλλξι είμαι μεκοξί, εμείπ κάμξσμε όςι θέλξσμε,
αλλά και ξι άλλξι, ατξύ μαπ θεχοξύμ μεκοό για ςημ κξιμχμία και ςημ ζχή ςξσπ, δεμ
έυξσμ καμμία απαίςηρη από εμάπ. Απλώπ, αμ ςξσπ εμξυλξύμε με ςη ζχή μαπ και ςξ
κήοσγμα, μαπ ρςασοώμξσμ για μα μαπ νετξοςχθξύμ. Ασςά έυει ρςξ μξσ ςξσ ξ Παύλξπ και
γοάτει ασςή ςημ τοάρη.
Ο Παύλξπ λξιπόμ αομείςαι ςημ σπξδξύλχρη ρςξ τοόμημα ςχμ αμθοώπχμ υχοίπ Θεό.
Αομείςαι όμχπ και ςξ κςίρμα, ξ τσρικόπ κόρμξπ η τσρική δημιξσογία, μα αμςικαςαρςήρει
ςξμ κςίρςη. Να γίμει είδχλξ μαπ και μα μαπ απξμακούμει από ςξμ Θεό. Δεμ λαςοεύει ςημ
κςίρη παοά ςξμ κςίραμςα. Έυει γλσκύςηςα ξ κόρμξπ και έυει ξμξοτιέπ και έυει ηδξμή η
απόλασρη ςχμ αγαθώμ ςξσ. Αλλά, όςαμ ασςά μαπ κάμξσμ μα νευαρςξύμε και μα

ληρμξμήρξσμε ςημ όμςχπ γλσκύςηςα και χοαιόςηςα ςξσ Θεξύ, και ςημ ηδξμή πξσ
απξλαμβάμξσμ όρξι ανιώμξμςαι ςχμ δχοεώμ ςξσ, ςόςε ξ κόρμξπ για ςξμ Παύλξ ποέπει
μα ρςασοχθεί, μα θσριαρςεί, μα νευαρςεί. Αλλιώπ θα γίμει ξ ςάτξπ ςηπ αληθιμήπ ζχήπ και
ρχςηοίαπ.
Λέγει ξ άγιξπ Γοηγόοιξπ ξ Παλαμάπ για ςξμ τιλάογσοξ όςι έυει κάμει ςξ μσαλό ςξσ
μεκοξςατείξ. Τξ έυει γεμίρει με ςα μεκοά μέςαλλα και ςιπ μεκοέπ πέςοεπ. Τα ξμξμάζει
πξλύςιμα και ςα θεχοεί ρπξσδαία και ζχςικά. Αλλά όλα είμαι μεκοά. Δεμ παοέυξσμ και
δεμ δημιξσογξύμ ζχή. Ασςό ςξ νευμάμε ρσυμά και μιλάμε για «ζχςικά εδάτη», για
«ζχςικά ρσμτέοξμςα» νευμώμςαπ όςι ξ Θεόπ δίμει ςημ ζχή και όυι ςα υςιρςά μέςαλλα και
πεςοάδια πξσ δημιξύογηρε και μειπ ξι άμθοχπξι ςα θεχοήραμε χπ πξλύςιμα και
αμεκςίμηςα.
«Ο άμθρωπος είμαι εκείμο που τρώει» είπε κάποιος. Δάμ ξ άμθοχπξπ ςοέτει ςξ
πμεύμα ςξσ με τθαοςά, ςόςε καςαμςά κι ασςόπ τθαοςόπ. Δάμ όμχπ διφά ςξ άτθαοςξ, ςξ
αιώμιξ και μ’ ασςό ςοέτει ςξ πμεύμα ςξσ, ςόςε γίμεςαι κι ασςόπ με ςη υάοη ςξσ Θεξύ
αιώμιξπ και αθάμαςξπ.
Λεγει ξ Διξμύριξπ Σξλχμόπ· «Γλσκό είμαι ςηπ παοάδειρχπ μα μελεςάπ ςα κάλλη». Να
μελεςάπ ςα κάλλη ςξσ παοαδείρξσ κι όυι ςξσ κςιρςξύ κόρμξσ, μήπχπ και απξνεμχθείπ
από ςξμ Θεό. «Γλσκειά η ζχή κι ξ θάμαςξπ μασοίλα» λέγει αλλξύ πάλι ξ ίδιξπ· αλλά η
αμάρςαρη ημεοώμει ςξμ θάμαςξ και ενξσδεςεοώμει ςξ δηληςήοιό ςξσ.
Οι μάοςσοεπ πξσ έςοεταμ ςξμ εασςό ςξσπ με ςιπ αιώμιεπ αλήθειεπ και ποαγμαςικόςηςεπ
ςηπ πίρςεώπ μαπ είυαμ ακαςαμόηςα για μαπ αιρθήμαςα και βιώμαςα. Ο άγιξπ Ιγμάςιξπ ξ
Θεξτόοξπ, εμώ ξδηγείςαι δέρμιξπ ρςημ Ρώμη από ςξσπ ειδχλξλάςοεπ για μα θαμαςχθεί,
γοάτει ρςημ ποξπ Ρχμαίξσπ επιρςξλή ςξσ, επειδή έμαθε όςι κάμξσμ κιμήρειπ μα ςξμ
ελεσθεοώρξσμ και μα μη σπξρςεί ςξ μαοςύοιξ, ςα ενήπ ανιξποόρεκςα αλλά και
ακαςαμόηςα για μαπ· «Φξβάμαι ςημ αγάπη ραπ, μη μξσ κάμει καμμιά ζημιά. Καμμιά
άκαιοη εύμξια. Ατήρςε με μα απξλαύρχ ςξ μαοςύοιξ πξσ είμαι πάμχ από κάθε ανίχμα
και δόνα. Αμ δεμ με ατήρεςε μα μαοςσοήρχ θα είμαι αμθοώπιμη τχμή. Αμ με ατήρεςε θα
είμαι Λόγξπ Θεξύ. Λέγει ξ εσαγγελιρςήπ Ιχάμμηπ όςι ξ κάθε άμθοχπξπ μξιάζει με ςξ
ριςάοι. Δάμ ξ κόκξπ ςξσ ρίςξσ δεμ θατςεί μέρα ρςη γη μα ραπίρει και μα λιώρει, ςόςε
μέμει μόμξπ κι άκαοπξπ. Δάμ όμχπ πεθάμει, δηλαδή διαλσθεί και τθαοεί, ςόςε πξλύ
καοπό τέοει (Ιχ. 12, 24-25). Δίμαι λξιπόμ ρίςξπ λέγει ξ άγιξπ Ιγμάςιξπ. Ατήρςε ςα δόμςια
ςχμ λιξμςαοιώμ μα με αλέρξσμ για μα γίμχ Άοςξπ Θεξύ.
Σςξ απξλσςίκιξ ςξσ μεγαλξμάοςσοξπ Θεξδώοξσ ςξσ Τήοχμξπ (17 Φεβοξσαοίξσ)
διαβάζξσμε ςα ενήπ· «Μεγάλα ςα ςηπ πίρςεχπ καςξοθώμαςα! Δμ ςη πηγή ςηπ τλξγόπ, χπ
επί ύδαςξπ αμαπαύρεχπ, ξ άγιξπ μάοςσπ Θεόδχοξπ ηγάλλεςξ· πσοί γαο ξλξκασςχθείπ, χπ
άοςξπ ηδύπ, ςη Τοιάδι ποξρήμεκςαι. Ταιπ ασςξύ ικερίαιπ, Χοιρςέ ξ Θεόπ, ρώρξμ ςαπ
φσυάπ ημώμ.
Σε άοςξ λξιπόμ πξσ ςοέτει ςξμ κόρμξ μεςαςοέπεςαι ξ άμθοχπξπ, ξ υοιρςιαμόπ, ασςόπ
πξσ έυει ραμ ςοόπξ ζχήπ ςξ μαοςύοιξ. Τξ πξικίλξ μαοςύοιξ. Γιαςί ρςασοόπ ςξσ Κσοίξσ
δεμ είμαι μόμξ η ρςαύοχρη αλλά όλεπ ξι ςαπειμχςικέπ και μαοςσοικέπ λεπςξμέοειεπ ςηπ
ζχήπ ςξσ. Γέμμηρη κάςχ από άθλιεπ ρσμθήκεπ, τσγή ρςημ Αίγσπςξ, σπξςαγή ρςξμ Ιχρήτ
και ςη Μαοία, μηρςεία και πειοαρμξί ραοάμςα ημεοώμ ρςημ έοημξ, κήοσγμα,
ρσκξταμςίεπ Ιξσδαίχμ, αμχοιμόςηςα μαθηςώμ και λαξύ, ποξδξρία από ςξμ Ιξύδα και
εγκαςάλειφη από ςξσπ μαθηςέπ και λαό, αμακοίρειπ, ρςημέμεπ δίκεπ, διαπόμπεσρη και εμ
ςέλει ρςαύοχρη. Ασςό είμαι ςξ έογξ ςξσ και η ζχή ςξσ· ξ πξικίλξπ ρςασοόπ.
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