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«Έυχ ρςασοχθεί μαζί με ςξμ Χοιρςό. Δεμ ζχ πλέξμ εγώ, αλλά ζει μέρα μξσ ξ
Χοιρςόπ» (Γαλ. 2,20). Σε άλλη επιρςξλή ςξσ ξ Παύλξπ θα πει· «Για μέμα η ζχή είμαι ξ
Χοιρςόπ και ξ θάμαςξπ είμαι κέοδξπ» (Φιλιπ. 1,21).
Έυχ τθάρει ρε μία καςάρςαρη, λέγει ξ Παύλξπ, πξσ μέρα μξσ δε ζει ςξ αμθοώπιμξ
εγώ μξσ, με ςιπ επιθσμίεπ ςξσ, ςιπ θελήρειπ ςξσ, ςξσπ ποξρχπικξύπ ρυεδιαρμξύπ και ςιπ
ποξξπςικέπ· όλα ασςά ςα έυχ ρςασοώρει και ςα έυχ μεκοώρει (Γαλ. 6,14). Μέρα μξσ ζει
μόμξ ξ Χοιρςόπ. Θέλχ ό,ςι θέλει εκείμξπ, επιθσμώ και ρυεδιάζχ και ποξγοαμμαςίζχ ό,ςι
εκείμξπ θέλει. Η ποξρχπική μξσ θέληρη ςασςίζεςαι με ςη θέληρη ςξσ Χοιρςξύ. Έςρι ζχ
και γι’ ασςό ζχ· για μα σπηοεςώ ςξ Χοιρςό και ςημ Δκκληρία ςξσ· κι αμ πεθάμχ (ακόμη
και μαοςσοικά) ςξ θεχοώ κέοδξπ και χτέλεια.
Ασςή η ρσρςαύοχρη με ςξμ Χοιρςό αλλά και η ζχή εμ Χοιρςώ, πξσ δεμ έυει
καμμία ρυέρη με ξ,ςιδήπξςε γήιμξ και υξψκό παοξσριάζεςαι πξλύ όμξοτα και
υαοακςηοιρςικά ρςξ γμχρςό επειρόδιξ ςξσ Μ. Βαριλείξσ με ςξμ ανιχμαςξύυξ ςξσ
ασςξκοάςξοα Οσάλη, ςξμ Μόδερςξ, ξ ξπξίξπ απείληρε με δήμεσρη, ενξοία, βαραμιρμξύπ
και θάμαςξ, αμ ξ Βαρίλειξπ δεμ σπάκξσε ρςξμ αοειαμό ασςξκοάςξοα. Η απάμςηρη ςξσ
Βαριλείξσ ρςιπ απειλέπ ασςέπ ήςαμ· «Δεμ τξβάμαι ςημ δήμεσρη, διόςι μόμξ οξύυα και
βιβλία έυχ· ξύςε ςημ ενξοία, διόςι ‘ςξσ Κσοίξσ η γη και ςξ πλήοχμα ασςξίπ’· ξι
βαραμιρμξί δεμ με απαρυξλξύμ, διόςι ςξ αρθεμικό ραοκίξ μξσ δεμ θα αμςένει και ξ
θάμαςξπ, πξσ θα επέλθει, θα με ρςείλει γοηγξοόςεοα ρςξμ Κύοιό μξσ».
Αλλξύ ξ Παύλξπ για μα εκτοάρει ςξ «Χοιρςώ ρσμερςαύοχμαι» λέγει· «Πάμςξςε
ρςξ ρώμα μαπ πεοιτέοξσμε ςη μέκοχρη ςξσ Κσοίξσ Ιηρξύ, για μα ταμεοχθεί ρςξ ρώμα
μαπ και η ζχή ςξσ Ιηρξύ» (Β´Κξο. 4,10). Νέκοχρη ςξσ Κσοίξσ είμαι ξι καθημεοιμξί
θάμαςξι και διχγμξί και ξι δσρκξλίεπ και ξι διάτξοεπ αδσμαμίεπ πξσ αμςιμεςώπιζαμ ξι
απόρςξλξι. Με όλα ασςά ταμεοχμόςαμ η αμάρςαρη. Αμ κάπξιξπ δσρπιρςεί ρςημ
αμάρςαρη ςξσ Χοιρςξύ, λέγει ξ άγιξπ Χοσρόρςξμξπ, απ πιρςέφει με ςιπ διαοκείπ
μεκοαμαρςάρειπ ςχμ απξρςόλχμ. Σσμεπώπ ασςό πξσ ταίμεςαι ρημείξ αδσμαμίαπ και
εγκαςαλείφεχπ και μεκοώρεχπ ασςό κηούςςει και παοξσριάζει ςημ αμάρςαρη ςξσ
Χοιρςξύ αλλά και ςχμ μαθηςώμ ςξσ.
Όμχπ κι όςαμ δεμ έυξσμε πεοιόδξσπ διχγμξύ και καςαςοεγμξύ, ακόμη και ςόςε, ξι
υοιρςιαμξί μεκοώμξσμ ςξ αμαοςχλό εγώ ςξσπ με ςημ πξικιλόςοξπη και ρσμευή άρκηρη. Ο
μακαοιρςόπ καθηγξύμεμξπ ςηπ Ι. Μ. Γοηγξοίξσ ρςξ Άγιξμ Όοξπ, αουιμ. Γεώογιξπ
Καφάμηπ πεοιγοάτει πξλύ υαοακςηοιρςικά ςξ ιδεώδεπ ςηπ αρκήρεχπ από ςξ ξπξίξ
διακαςέυεςαι η Οοθόδξνη Δκκληρία βαριρμέμη ρςα λόγια ςξσ Παύλξσ. «Η Οοθόδξνξπ
Δκκληρία είμαι Δκκληρία ςηπ αρκήρεχπ. Τξ αρκηςικό ρςξιυείξ είμαι πξλύ έμςξμξ ρςη
παοάδξρή ςηπ. Δεμ είμαι ςσυαίξ ςξ όςι κι ασςή η ξμξμαρςική εξοςή ςηπ είμαι εμςεςαγμέμη
–αμ και υαομόρσμη– ρςημ πεοίξδξ ςηπ Μ. Σαοακξρςήπ· ρςημ Α΄ Κσοιακή ςχμ Νηρςειώμ.
Ο μξμαυιρμόπ και δη ξ αμαυχοηςιρμόπ απξςελεί καςά ςημ μακοαίχμη ιρςξοία ςηπ
Οοθξδξνίαπ ςα ιδεώδεπ, ςξσ ξοθξδόνξσ. Τξ ιδεώδεπ ςξ ξπξίξ διαδέυθηκε ςξ ιδεώδεπ ςξσ

μαοςσοίξσ. Ο μξμαυόπ θεχοείςαι από ςημ Οοθόδξνη παοάδξρη ‘ςη ςξσ ποχςξμάοςσοξπ
ρςοαςεία βαδίζχμ’, η δε μξμαυική πξλιςεία θεχοείςαι χπ ςξ τχπ ςξσ κόρμξσ. Σςα
ρσμανάοια και ρςημ σμμξλξγία, μεςά ςξσπ μάοςσοεπ, ςιμώμςαι ξι μξμαυξί. Σε πλείρςξσπ
ςόμξσπ σμμείςαι ςξ ιδεώδεπ ςηπ αρκήρεχπ, ςξσ πξλέμξσ καςά ςηπ ραοκόπ, ςξσ πλξύςξσ,
ςηπ τιληδξμίαπ και ςηπ μαςαιξδξνίαπ ςξσ κόρμξσ. Αλλά και ρςη ζχή ςηπ Δκκληρίαπ μαπ
ταίμεςαι ςξ αρκηςικό τοόμημα ςηπ. Μεγάλεπ μηρςείεπ, μακοέπ ακξλξσθίεπ, ξοθξρςαρία,
(παλαιόςεοα καθίρμαςα δεμ σπήουαμ ρςξσπ μαξύπ, ςα δε ελάυιρςα ρςαρίδια ήςαμ για
ςξσπ γέοξσπ και ςξσπ αοοώρςξσπ, και δεμ έδιδαμ, χπ γμχρςό, ςη δσμαςόςηςα
αμαπασςικξύ καθίρμαςξπ), ασρςηοά επιςίμια. Δίμαι αδιαμόηςξ για έμα Δσςικό Χοιρςιαμό
μα μηρςεύρη ή μα μείμη ρςημ Δκκληρία ςοειπ ή πέμςε ώοεπ όπχπ μέμξσμ ξι ξοθόδξνξι
ιδίχπ καςά ςιπ ακξλξσθίεπ ςηπ Μ. Δβδξμάδξπ. Δίμαι αμςιθέςχπ ρύμηθεπ ρςξσπ
Διαμαοςσοξμέμξσπ μα κξιμχμξύμ, ατξύ ποξηγξσμέμχπ έυξσμ τάγει ςξ πλξύριξ ποχιμό
ςξσπ. Οι Ρχμαιξκαθξλικξί καςήογηραμ ςελεσςαία ρςημ Αμεοική κι ασςή ςη ρκιώδη
μηρςεία ςηπ Παοαρκεσήπ».
Η μέκοχρη ςξσ εγώ μαπ δεμ ατξοά μόμξ άμξμα ποάγμαςα αλλά και μόμιμα.
«Όπξιξπ αγαπά παςέοα ή μηςέοα παοαπάμχ από μέμα, δεμ μξσ είμαι άνιξπ. Και ασςόπ
πξσ δεμ παίομει ςξ ρςασοό ςξσ και δεμ με ακξλξσθεί, δεμ μξσ είμαι άνιξπ. Όπξιξπ θα
ρώρει ςξμ εασςό ςξσ (απξτεύγξμςαπ ςξ μαοςύοιξ), θα ςξμ υάρει. Και όπξιξπ θα θσριάρει
ςξμ εασςό ςξσ για υάοη μξσ θα ςξμ ρώρει (Μαςθ. 10,37-39).
Απ θσμηθξύμε ςξμ Νώε πξσ θσρίαρε ςιπ εογαρίεπ ςξσ, ςημ ηρσυία ςξσ, ςημ
ξικξγεμειακή θαλπχοή ςξσ και επί 100 υοόμια μασπηγξύρε ςημ κιβχςό. Απ θσμηθξύμε
ςξμ Αβοαάμ πξσ εγκαςαλείπει ςξ έθμξπ ςξσ, ςξσπ ρσγγεμείπ ςξσ, ςα ήθη και έθιμα ςηπ
υώοαπ ςξσ, ςξ πξλιςιρμό ςηπ και έουεςαι ρε άγμχρςη υώοα, γιαςί ςξσ ςξ ζήςηρε ξ Θεόπ.
Και ρςξ ςέλξπ, ατξύ πεοίμεμε 25 υοόμια μα απξκςήρει παιδί και ατξύ ςξ μεγάλχρε
αοκεςά, λαμβάμει ςημ εμςξλή μα ςξ θσριάρει.
Απ θσμηθξύμε ςξμ Μχσρή, πξσ θσριάζει βαριλική αμέλινη και θοόμξ και δόνα και
πλξύςξ και μεγαλεία και πάει ρςημ έοημξ και βόρκει ςα ποόβαςα ςξσ πεθεοξύ ςξσ Ιξθόο
για 40 ξλόκληοα υοόμια.
«Τξύςξ ραπ λέγχ, αδελτξί· ξ καιοόπ πξσ απξμέμει είμαι πεοιξοιρμέμξπ, ώρςε και
όρξι έυξσμ γσμαίκεπ μα ζξσμ ραμ μα μη έυξσμ· και όρξι έυξσμ θλίφειπ ραμ μα μη έυξσμ·
και όρξι έυξσμ υαοέπ ραμ μα μη έυξσμ· και όρξι αγξοάζξσμ ραμ μα μη καςέυξσμ ασςά πξσ
αγξοάζξσμ· και όρξι απξλαμβάμξσμ ςα αγαθά ςξσ κόρμξσ ραμ μα μη ςα απξλαμβάμξσμ
καθόλξσ. Διόςι η μξοτή ασςξύ ςξσ κόρμξσ παοέουεςαι (Α´Κξο. 29-31).
Η Δκκληρία ποξρέυξμςαπ ςι παοαγγέλλει ξ Παύλξπ βιώμει ςξ ερυαςξλξγικό πμεύμα
ςηπ αμαμξμήπ, αλλά και ςηπ ποξγεύρεχπ ςηπ υαοάπ ςηπ Βαριλείαπ ςξσ Θεξύ. Ο υοιρςιαμόπ
αρκείςαι και απέυει από ςιπ υαοέπ ςξσ κόρμξσ, όυι γιαςί ςξμ ριυαίμεςαι ή ςξμ θεχοεί
κακό, αλλά γιαςί ζη και ποξρμέμει με λαυςάοα ςξμ εουξμό ςξσ Χοιρςξύ. Τα νευμά όλα
υάοιμ ςξσ μεγάλξσ επιρκέπςξσ. Τξ ερυαςξλξγικό ασςό πμεύμα ςηπ Δκκληρίαπ ςξ
παοξσριάζει πξλύ χοαία έμα κείμεμξ ςξσ β΄ αιώμξπ ή ποξπ Διόγμηςξμ Δπιρςξλή. Οι
υοιρςιαμξί, λέγει, «καςξικξύμ ρςιπ παςοίδεπ ςξσπ, αλλά ραμ πάοξικξι· μεςέυξσμ ρε όλα
πξσ ποέπει μα μεςέυει κάπξιξπ πξλίςηπ (και αρκξύμ ςα δικαιώμαςά ςξσπ), και όλα (ςα
δειμά και άδικα) ςα σπξμέμξσμ ραμ μα είμαι νέμξι (υχοίπ καμέμα δικαίχμα)· κάθε νέμη
υώοα ςημ θεχοξύμ παςοίδα ςξσπ και κάθε παςοίδα ςημ θεχοξύμ νέμη υώοα… Έυξσμ
ραοκικό ρώμα και αμάγκεπ, αλλά δεμ ζξσμ καςά ράοκα. Πάμχ ρςη γη διαβιξύμ, αλλά
ρσμπεοιτέοξμςαι ραμ μα ζξσμ ρςξμ ξσοαμό».
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