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Ο απόρςξλξπ Παύλξπ γοάτει από ςημ τσλακή ρςξσπ Δτερίξσπ, και ςξσπ ρσμβξσλεύει
για θέμαςα δξγμαςικά και ηθικά. Δίμαι υαοακςηοιρςικό όςι ζηςώμςαπ ςξσπ «ανίχπ
πεοιπαςήραι ςηπ κλήρεχπ ηπ εκλήθηραμ» (Δτ. 4,1) δεμ ποξρςάζει, δεμ ασθεμςεί, αλλά
μιλά ρσμερςαλμέμα· «Παοακαλώ ξσμ σμάπ…». Δομημεύξμςαπ, ξ ι. Χοσρόρςξμξπ, ςημ ποξπ
Δτερίξσπ επιρςξλή, παοαςηοεί όςι· «Αοεςή ςχμ διδαρκάλχμ είμαι μα ζηςξύμ ςη ρχςηοία
ςχμ πιρςώμ, όυι ςημ ςιμή και ςη δόνα. Αμ κάμξσμ ςξ δεύςεοξ είμαι ςύοαμμξι και όυι
διδάρκαλξι».
Μιλώμςαπ λξιπόμ εσγεμικά και ςαπειμά, υχοίπ έπαορη και αλαζξμεία, υχοίπ ύτξπ και
επιβληςικόςηςα, αματέοει και ςημ ιδιόςηςά ςξσ. παοξσριάζει ςημ ςασςόςηςα ςξσ. ςα
διάρημα και ςα παοάρημα πξσ καςέυει. Πξια είμαι ασςά; Μήπχπ όςι είμαι απόρςξλξπ,
θεόπςηπ, ξσοαμξβάμχμ, θασμαςξσογόπ, διώκςηπ ςχμ δαιμόμχμ, επόπςηπ ςξσ παοαδείρξσ
και ςηπ μακαοιόςηςαπ ςχμ δικαίχμ, εμώ ακόμη τξοά ράοκα και ξικεί ςξμ κόρμξ; Όυι δεμ
αματέοει ςίπξςα απ’ ασςά. Αματέοει μόμξ όςι είμαι δέρμιξπ, δηλαδή τσλακιρμέμξπ, και
μάλιρςα για ςξμ Χοιρςό. Τξ ίδιξ κάμει και ρςημ ποξπ Φιλήμξμα επιρςξλή ςξσ· «Παύλξπ
δέρμιξπ Χοιρςξύ».
Γιαςί εμεογεί έςρι ξ Παύλξπ; Διόςι όπχπ λέγει ξ κλαρικόπ εομημεσςήπ ςξσ και ιδαμικόπ
αμαλσςήπ ςηπ θεξλξγίαπ ςξσ, ξ ι. Χοσρόρςξμξπ, ςξ μεγαλύςεοξ ανίχμα πξσ μπξοεί μα
καςέυει καμείπ, ρςξ υώοξ ςηπ Δκκληρίαπ, είμαι μα διώκεςαι και μα κακξπαθεί υάοιμ ςξσ
Χοιρςξύ.
«Τίπξςα δεμ είμαι ςόρξ λαμποό όρξ η τσλακή για ςξμ Χοιρςό. Όρξ ξι αλσρίδεπ πξσ
κοαςξύμ δέρμια ςα άγια υέοια. Ούςε ςξ μα είραι απόρςξλξπ, ή διδάρκαλξπ, ή
εσαγγελιρςήπ, ξύςε ςξ μα καςξικείπ ρςξσπ ξσοαμξύπ, ξύςε ςξ μα καθίρειπ δενιά ςξσ
Χοιρςξύ, ξύςε ςξ μα καθίρειπ ρςξσπ δώδεκα θοόμξσπ και μα κοίμειπ ςξμ κόρμξ, ξύςε ςξ
μα ςιμάραι παμςξειδώπ από ςξμ Χοιρςό, είμαι μεγαλύςεοα από ςξ μα είραι τσλακιρμέμξπ
και διχκόμεμξπ για ςξμ Χοιρςό.
«Τξ μα σπξτέοειπ για ςξμ Χοιρςό είμαι μεγαλύςεοξ από ςξ μα θασμαςξσογείπ· από ςξ
μα έυειπ ξοάμαςα και απξκαλύφειπ. Τξ μα έυειπ ςα ρςίγμαςα ςχμ παθώμ ςξσ Χοιρςξύ
είμαι μεγαλύςεοξ από ςξ μα κάμειπ θαύμαςα. Δάμ με έβαζαμ μα διαλένχ μεςανύ ςξσ
ξσοαμξύ και ςηπ αλσρίδαπ ςξσ Παύλξσ, ςημ αλσρίδα εγώ θα ποξςιμξύρα. Δάμ με έβαζαμ
αμάμερα ρςξσπ αγγέλξσπ ή με ςξμ Παύλξ ρςη τσλακή, ςη τσλακή θα ποξςιμξύρα. Δάμ
ήςαμ δσμαςό μα γίμχ άγγελξπ ή τσλακιρμέμξπ για ςξμ Χοιρςό, ςξ δεύςεοξ θα
ποξςιμξύρα. Δεμ μακαοίζχ ςξμ Παύλξ γιαςί αμηοπάγη ρςξμ Παοάδειρξ, αλλά ςξμ
μακαοίζχ γιαςί ςξμ έοοιναμ ρςη τσλακή. Δεμ ςξμ μακαοίζχ γιαςί άκξσρε άοοηςα
οήμαςα, αλλά ςξμ μακαοίζχ γιαςί σπέμειμε ςα δερμά».
Ποάγμαςι ρςξσπ μακαοιρμξύπ, ξ Χοιρςόπ, δεμ λέγει όςι είρθε μακάοιξι όςαμ κάμεςε
θαύμαςα, ή όςαμ έυεςε ξσοάμιεπ απξκαλύφειπ, ή όςαμ ραπ ςιμά ξ κόρμξπ, αλλά· «Όςαμ
ξμειδίρχριμ σμάπ, και διώνχρι και είπχρι παμ πξμηοόμ οήμα καθ’ σμώμ φεσδόμεμξι
έμεκεμ εμξύ» (Μαςθ. 5,11). Γι’ ασςό ξ Παύλξπ λέγει για ςημ πεοίπςχρή ςξσ· «Νσμ υαίοχ
εμ ςξιπ παθήμαρι μξσ σπέο σμώμ, και ασςαμαπληοώ ςα σρςεοήμαςα ςχμ θλίφεχμ ςξσ
Χοιρςξύ εμ ςη ραοκί μξσ σπέο ςξσ ρώμαςξπ ασςξύ, ξ ερςίμ η εκκληρία» (Κξλ.1,2). Kαι
αλλξύ λέγει· «Ήδιρςα κασυήρξμαι εμ ςαιπ αρθεμείαιπ μξσ» (Β΄ Κξο.12,9).

Δμείπ κασυώμεθα για ςημ ξμξοτιά μαπ, ςξμ πλξύςξ μαπ, ςημ ενσπμάδα μαπ, ςη δόνα
μαπ, ξ Παύλξπ κασυάςαι για ςιπ αρθέμειέπ ςξσ. Δηλαδή, για ςιπ τσλακίρειπ ςξσ, ςξσπ
διχγμξύπ ςξσ, ςξσπ λιθξβξλιρμξύπ ςξσ, ςα μαρςιγώμαςά ςξσ, ςημ ακςημξρύμη ςξσ, ςημ
δχοεάμ ποξρτξοά ςξσ εσαγγελίξσ ςξσ, ςιπ αγοσπμίεπ ςξσ, ςιπ σπξυοεχςικέπ μηρςείεπ ςξσ
και όλα ςα ρσματή.
«Η δύμαμίπ μξσ εμ αρθεμεία ςελειξύςαι» (Β΄ Κξο. 12,9).
Τξ πόρξ μεγάλξ είμαι μα κακξπάθει καμείπ για ςξμ Χοιρςό, και πόρξ δύμαμη και καςά
Θεό γόηςοξ δίμξσμ ξι κακξπάθειεπ και ςα μαοςύοια για ςξ Χοιρςό, ςξ βλέπει καμείπ ρςη
τσλάκιρη ςξσ Παύλξσ και ςξσ Σίλα ρςξσπ Φιλίππξσπ ςηπ Μακεδξμίαπ (Ποαν. 16,19-34).
Ο Παύλξπ διώυμει ςξ πξμηοό πμεύμα πξσ είυε μια σπηοέςοια, η ξπξία έκαμε μαμςείεπ
και απέτεοε έςρι πξλλά κέοδη ρςα ατεμςικά ςηπ, με απξςέλερμα ξι κύοιξι ςηπ –
βλέπξμςαπ όςι έυαραμ ςα κέοδη ςξσπ– μα τέοξσμ ςξμ Παύλξ και ςξμ Σίλα ρςιπ αουέπ ςηπ
πόλεχπ και μα ςξσπ ρσκξταμςήρξσμ όςι διαρςοέτξσμ ςα ήθη και έθιμα ςχμ Ρχμαίχμ. Οι
ρςοαςηγξί ςόςε ςηπ πόλεχπ ςξσπ οάβδιραμ αμηλεώπ και ςξσπ τσλάκιραμ.
Γεμάςξι πληγέπ και αίμαςα, πειμαρμέμξι και πξμεμέμξι, ξ Παύλξπ και ξ Σίλαπ, δεμ
υάμξσμ ςξ ηθικό ςξσπ, ξύςε ςημ πίρςη ςξσπ, αλλά αμςιθέςχπ ποξρεύυξμςαι και φάλλξσμ
ύμμξσπ ρςξμ Θεό και μάλιρςα καςά ςξ μερξμύκςιξ.
Η απάμςηρη ςξσ Θεξύ ήοθε γοήγξοη και εμςσπχριακή. Έγιμε ρειρμόπ μεγάλξπ,
ραλεύθηκαμ ςα θεμέλια ςηπ τσλακήπ, άμξιναμ ξι πόοςεπ και όλχμ ςα δερμά λύθηκαμ.
Όςαμ νύπμηρε ξ δερμξτύλακαπ και είδε ςξ γεγξμόπ απξπειοάθηκε μ’ ασςξκςξμήρει.
Οι απόρςξλξι δεμ ςξμ άτηραμ λέγξμςάπ ςξσ όςι όλξι είμαι ρςη θέρη ςξσπ και δεμ
ποόκειςαι μα ςιμχοηθεί από ςξσπ αμχςέοξσπ ςξσ. Τόςε έμαπ μέξπ, πμεσμαςικόπ ρειρμόπ,
ρσμέβη. Ο δερμξτύλακαπ βλέπξμςαπ ςημ καλχρύμη και ςημ αγάπη ςξσπ, ακόμη και ρςξσπ
διώκςεπ ςξσπ, έμιχρε μα ρείεςαι η ύπαονή ςξσ εκ βαθέχμ. Απξοοίπςει αμέρχπ ςημ
ειδχλξλαςοία και γίμεςαι υοιρςιαμόπ.
Απ ατήρξσμε ςξμ ιεοό Χοσρόρςξμξ μ’ αμαλύρει ςξ γεγξμόπ· «Δίδεπ ςα δερμά μα
καςαλύξμςαι από ςη τσλάκιρη ςξσ Παύλξσ. Όπχπ ξ θάμαςξπ ςξσ Κσοίξσ θαμάςχρε ςξμ
θάμαςξ, έςρι και ςα δερμά ςξσ Παύλξσ έλσραμ ςα δερμά ςχμ τσλακιρμέμχμ, έρειραμ ςη
τσλακή, άμξιναμ ςιπ πόοςεπ ςηπ. Βέβαια η τύρη ςχμ δερμώμ είμαι μα κοαςξύμ ςξσπ
αμθοώπξσπ τσλακιρμέμξσπ. Αλλά όςαμ ςα δερμά είμαι υάοιμ ςξσ Χοιρςξύ, ςόςε αλλάζει
και η τύρη ςξσπ. Και έςρι λύμξσμ ςα δερμά ςχμ τσλακιρμέμχμ, και τσλακίζξσμ ςξσπ
δερμξτύλακεπ, και γκοεμίζξσμ ςιπ τσλακέπ. Οι απόρςξλξι έυξσμ ςη δύμαμη μ’ αμξίγξσμ
ςξσπ ξσοαμξύπ, μα λύμξσμ ςημ ενξσρία ςχμ δαιμόμχμ και δεμ θ’ άμξιγαμ ςη τσλακή; Τα
δερμά ςχμ δαιμόμχμ δέμξσμ ςη φσυή και όμχπ ξι απόρςξλξι ςα λύμξσμ και δεμ θα
λύρξσμ ςα δερμά ςξσ ρώμαςξπ; Οι δξύλξι ςξσ Χοιρςξύ κι όςαμ δεθξύμ, έυξσμ
μεγαλύςεοη δύμαμη απ’ ασςξύπ πξσ δεμ έυξσμ δεθεί».
Πόρξ διατξοεςικόπ θα ήςαμ ξ κόρμξπ μαπ, αμ σπήουαμ πεοιρρόςεοξι «δέρμιξι εμ
Κσοίῳ»!
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