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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ και ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΒ΄ - Δ΄ ΛΟΥΚΑ(5.11.17)
«ΔΜΟΙ ΔΔ ΜΗ ΓΔΝΟΙΤΟ ΚΑΥΧΑΣΘΑΙ
ΔΙ ΜΗ ΔΝ ΤΩ ΣΤΑΥΡΩ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»
Τξ απξρςξλικό αμάγμχρμα πξσ ακξύραμε απξςελεί ςξμ επίλξγξ ςηπ ποξπ Γαλάςαπ
επιρςξλήπ ςξσ απξρςόλξσ Παύλξσ και πεοιληπςικά και ρσμπεοαρμαςικά αμακεταλαιώμει όλξ ςξ πεοιευόμεμό ςηπ. Απ ςξ μελεςήρξσμε.
Η ποξπ Γαλάςαπ και η ποξπ Φιλήμξμα είμαι ξι μόμεπ επιρςξλέπ πξσ γοάτει ξ ίδιξπ ξ
Παύλξπ. Τιπ άλλεπ ςιπ σπαγξοεύει και ςιπ γοάτει κάπξιξπ από ςξσπ ρσμεογάςεπ ςξσ.
Εδώ επειδή ςξ θέμα είμαι ρπξσδαίξ και επειδή κάπξιξι, πιθαμώπ, διέδιδαμ ςευμηέμςχπ,
όςι και ξ Παύλξπ δεμ είμαι καςά ςηπ πεοιςξμήπ, αλλά έςρι ςξμ παοξσριάζξσμ κάπξιξι
ρσμεογάςεπ ςξσ, ξ Παύλξπ αμαγκάζεςαι μα γοάφει με ςα δικά ςξσ μεγάλα, και άρυημα
καςά ςξμ ιεοό Χοσρόρςξμξ, γοάμμαςα ςξσ. «Ίδεςε πηλίκξιπ σμίμ γοάμμαριμ έγοαφα ςη
εμή υειοί». Λέγει όςι ςημ έγοαφε «ςη εμή υειοί» και ατήμει ςξμ γοατικό ςξσ
υαοακςήοα, ςξμ μη καλλιγοατικό, μα ςξ πιρςξπξιήρει.
Αμέρχπ μεςά νεγσμμώμει ςξσπ ιξσδαΐζξμςεπ, ξι ξπξίξι σπξκοίμξμςαι ςξσπ εσρεβείπ και
παοαδξριακξύπ, ξι ξπξίξι ξσριαρςικά κάμξσμ όςι και ξι ταοιραίξι ςημ επξυή ςξσ
Χοιρςξύ. Εμδιατέοξμςαι για ςημ βιςοίμα, για ςα ενχςεοικά και ςσπικά υαοακςηοιρςικά
ςξσ μόμξσ ςηπ Παλαιάπ Διαθήκηπ και για ςημ άμερη και αρτάλειά ςξσπ. Οι Ρχμαίξι
άτημαμ ςημ ιξσδαψκή θοηρκεία ελεύθεοη ςημ επξυή εκείμη και ξι Ιξσδαίξι ετόρξμ
έκαμαμ πεοιςξμή ξι ποξρήλσςξι ρςξμ υοιρςιαμιρμό εθμικξί, ςξσπ αμευόςαμ. Σσμεπώπ
και ςξσπ «ξοθξδόνξσπ» έκαμαμ και ςημ ηρσυία ςξσπ είυαμ.
«Μόμξμ ίμα μη ςχ ρςασοώ ςξσ Χοιρςξύ διώκξμςαι». Όρξι πίρςεσαμ ρςημ ρςασοική
θσρία ςξσ Χοιρςξύ και ρςημ ρχςηοία πξσ ποξρτέοει διχκόςαμ. Πλημ όμχπ ξ ρςασοόπ
ςξσ Κσοίξσ και η άτερη πξσ παοέυει και η υάοη πξσ ποξρτέοει ασςά εγγσώμςαι ςημ
ρχςηοία μαπ. «Εάμ αμξμίαπ παοαςηοήρηπ, Κύοιε Κύοιε, ςιπ σπξρςήρεςαι» (Ψαλ. 129,3).
Σσμεπώπ μόμξι μαπ και κας’ άμθοχπξμ δεμ μπξοξύμε μα ρχθξύμε. Ακόμη και ξι
ιξσδαΐζξμςεπ δεμ ςηοξύμ ςξμ μόμξ ρςιπ λεπςξμέοειέπ ςξσ και ρςιπ ξσριαρςικέπ
απαιςήρειπ. Αλλά επαμαπαύξμςαι ρε ενχςεοικά ρυήμαςα εσρεβείαπ, ςα ξπξία και
ρυεςικά αμώδσμα είμαι και ςξσπ δίμξσμ ςημ εσκαιοία μα κασυώμςαι όςι είμαι εσρεβείπ
και ζηλχςέπ διδάρκαλξι ςξσ μόμξσ.
«Εμξί δε μη γέμξιςξ κασυάρθαι ει μη εμ ςχ ρςασοώ ςξσ Κσοίξσ ημώμ Ιηρξύ
Χοιρςξύ». 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 απελεσθεοώμει, 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.
«Δι’ ξσ εμξί ξ κόρμξπ ερςαύοχςαι καγώ ςχ κόρμχ». Κόρμξπ εδώ δεμ είμαι η τσρική
δημιξσογία, αλλά 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 μαπ ρςασοώμξσμ για μα μαπ νετξοςχθξύμ. Ασςά έυει ρςξ μξσ ςξσ ξ
Παύλξπ και γοάτει ασςή ςημ τοάρη.
«Εμ γαο Χοιρςώ Ιηρξύ ξύςε πεοιςξμή ιρυύει ξύςε ακοξβσρςία, αλλά καιμή κςίριπ».
Πάοςε ςξ είδηρη ξ Χοιρςόπ μαπ ειράγει ρε έμα καιμξύογιξ κόρμξ, πξσ δεμ έυει καμμία
ρυέρη με ςξμ παλιό. Ούςε η πεοιςξμή έυει θέρη ξύςε και ςξ αμςίθεςό ςηπ η ακοξβσρςία.
Ο Χοιρςόπ είμαι ξ καιμξπξιόπ και καιμά πξιεί ςα πάμςα (Απξκ. 24,5). Με ςη βάπςιρη,
λέγει ξ άγιξπ Χοσρόρςξμξπ, μαπ ειράγει ρε μια μέα δημιξσογία με μεοό και άγιξ
Πμεύμα. Τα ποξηγξύμεμα ίρυσαμ γι’ ασςξύπ πξσ είυαμ δημιξσογηθεί με μεοό και υώμα.
Δεμ σπάουει καμμία ρύγκοιρη και καμμία ρσμέυεια ςηπ ποξ Χοιρςξύ και μεςά Χοιρςόμ
επξυήπ. Η Εκκληρία είμαι η «καιμή κςίριπ»· ξ ιξσδαψρμόπ (πεοιςξμή) και η
ειδχλξλαςοία (ακοξβσρςία) δεμ έυξσμ καμμία θέρη ρ’ ασςήμ.
«Και όρξι ςχ καμόμι ςξύςχ ρςξιυήρξσριμ, ειοήμη επ’ ασςξύπ και έλεξπ, και επί ςξμ
Ιροαήλ ςξσ Θεξύ». Όρξι ρσμμξοτώρξσμ ςημ ζχή ςξσπ με ςημ διδαρκαλία ασςή ςξσ
Παύλξσ, απ έυξσμ ειοήμη και ςξ έλεξπ και ασςά απ απξλαμβάμει και ξ Ιροαήλ ςξσ
Θεξύ. Σςημ Παλαιά Διαθήκη λαόπ ςξσ Θεξύ ήςαμ ξ Ιροαήλ και ρημάδι ςξσ ήςαμ η
πεοιςξμή. Σςημ Καιμή Διαθήκη Ιροαήλ είμαι η Εκκληρία και ρημάδι ςχμ πιρςώμ ςηπ
είμαι η πίρςη ρςξ Χοιρςό και ρςημ ρχςηοία πξσ ασςόπ παοέυει με ςη ρςασοική ςξσ
θσρία. Όρξι από ςξσπ Γαλάςεπ γσοίζξσμ ποξπ ςημ πεοιςξμή και ςξμ παλαιό Ιροαήλ
ξσριαρςικά τεύγξσμ από ςημ Εκκληρία και υάμξσμ ςημ ρχςηοία.
«Τξσ λξιπξύ κόπξσπ μξι μηδείπ παοευέςχ». Δεμ ςξ λέγει γιαςί κξσοάρςηκε ξύςε γιαςί
βαοέθηκε μα ςξσπ ρσμβξσλεύει, αλλά για μα ςξσπ διξοθώρει και μα ςξσπ κάμει
ρξβαοξύπ ρςα θέμαςα ςηπ πίρςεχπ. Να μη σπαμαυχοξύμ από ςξ ξοθόδξνξ δόγμα και
ήθξπ.
«Εγώ γαο ςα ρςίγμαςα ςξσ Κσοίξσ Ιηρξύ εμ ςχ ρώμαςί μξσ βαρςάζχ». Τημ επξυή
εκείμη ξι δξύλξι έτεοαμ ρςξ μέςχπό ςξσπ έμα ρημάδι όςι είμαι ιδιξκςηρία κάπξιξσ
Κσοίξσ. Οι ρςοαςιώςεπ ξμξίχπ έτεοαμ ρημάδι ςξσ άουξμςα ρςξμ ξπξίξμ αμήκαμ. Ο
Παύλξπ γεμάςξπ σπεοητάμεια κοαςά ρςξ ρώμα ςξσ ςα ρημάδια ςξσ Χοιρςξύ. Τα
ςοαύμαςα από ςξσπ διχγμξύπ και ςιπ ςαλαιπχοίεπ ςηπ ιεοαπξρςξλήπ. Όπχπ δεμ
μπξοξύμε έμα ρςοαςιώςη λαβχμέμξ μα ςξμ καςηγξοξύμε όςι είμαι ποξδόςηπ και
λιπξςάκςηπ, έςρι δεμ μπξοξύμε μα λέμε όςι ξ Παύλξπ δήθεμ δεμ έυει ποόβλημα με ςημ
πεοιςξμή. Έυει, διόςι δεμ ςημ θεχοεί ρημάδι ςξσ Θεξύ. Ασςόπ έυει ςα όμςχπ ρημάδια
ςξσ Θεξύ. Τα ςοαύμαςα από ςημ μαοςσοική ζχή ςξσ απξρςόλξσ.
«Η υάοιπ ςξσ Κσοίξσ ημώμ Ιηρξύ Χοιρςξύ μεςά ςξσ πμεύμαςξπ σμώμ, αδελτξί·
αμήμ». Και ρςιπ άλλεπ επιρςξλέπ ξ Παύλξπ εύυεςαι ρςξσπ υοιρςιαμξύπ μα έυξσμ ςη υάοη
ςξσ Χοιρςξύ, αλλά εδώ ςξμίζει «μεςά ςξσ πμεύμαςξπ σμώμ». Ασςό είμαι μία εσυή και
μία μξσθερία. Τξσπ σπεμθσμίζει όςι με ςξ βάπςιρμα πήοαμ ςξ Άγιξ Πμεύμα, ςξ πμεύμα
ςξσπ αμακαιμίρθηκε, έγιμαμ πμεσμαςικξί άμθοχπξι και ποέπει ρσμευώπ μα έυξσμ ςξσπ
καοπξύπ ςξσ Αγίξσ Πμεύμαςξπ. Τξσπ καοπξύπ ασςξύπ δεμ ςξσπ έδχρε ξ μόμξπ με ςιπ
ςσπικέπ διαςάνειπ ςξσ αλλά η πίρςη ρςξμ Χοιρςό και ςα μσρςήοια ςηπ Εκκληρίαπ.
Γι’ ασςό μη ναμαγσοίζξσμ ρε ποάγμαςα πξσ καςαογήθηκαμ υχοίπ μα ποξρέυξσμ από
πξσ πήοαμε ςα υαοίρμαςα. «Αδελτξί». Επειδή ςξ ύτξπ ςηπ επιρςξλήπ ήςαμ ρκληοό και
επιθεςικό ξ Παύλξπ ςξσπ απξκαλεί και πάλι αδελτξύπ, για μα δείνει ό,ςι έγοαφε, ςξ
έγοαφε όυι γιαςί έυει μεύοα και πάθξπ μαζί ςξσπ, αλλά από αδελτική αγάπη. Τημ
αγάπη ασςή σπξδηλώμει και η εσυή πξσ ήδη εομημεύραμε.
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