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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ και ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (Κολ. 3,4-11)
«Όηαν ο Χπιζηόρ θανεπωθή, η ζωή ημών, ηόηε και ςμείρ θανεπωθήζεζθε εν
δόξη» γξάθεη ν απόζηνινο Παύινο ζηνπο Κνιαζζαείο. Ζ αιεζηλή δσή δελ είλαη
απηή πνπ δείηε. Ζ αιεζηλή θαη πξαγκαηηθή δσή ζαο είλαη ν Χξηζηόο. Απηή ε δσή
ζαο, πνπ ηελ αληηιακβάλεζζε θαη ηελ ληώζεηε κε ηηο αηζζήζεηο, είλαη ςεύηηθε, δελ
είλαη αιεζηλή. Δίλαη όλεηξν θαη ζθηά. «Πάληα καηαηόηεο ηα αλζξώπηλα, όζα νπρ
ππάξρεη κεηά ζάλαηνλ. Οπ παξακέλεη ν πινύηνο, νπ ζπλνδεύεη ε δόμα. Δπειζώλ
γαξ ν ζάλαηνο, ηαύηα πάληα εμεθάληζηαη» ςάιινπκε ζηελ λεθξώζηκε αθνινπζία.
Αιιά θαη ε αξξώζηηα, ε απνηπρία, ν δησγκόο, ε ζπθνθαληία, ν ππνβηβαζκόο, ν
παληνεηδήο πόλνο θαη ε πνηθίιε ζιίςε θαη απηά είλαη όλεηξν θαη ζθηά. Δίλαη
ςεύηηθα θαη θαηλνκεληθά, αθνύ είλαη παξνδηθά. Δίλαη έλα ζέαηξν πνπ δελ έρεη
ζπλέρεηα ζηελ αιεζηλή δσή θαη πξαγκαηηθόηεηα.
Ζ αιεζηλή θαη ιακπεξή ινηπόλ δσή ζαο είλαη θξπκκέλε απηή ηελ ζηηγκή ελ Χξηζηώ θαη δελ ηελ αληηιακβάλεζηε νύηε βέβαηα ν θόζκνο ηελ γλσξίδεη. Όπσο
αθξηβώο ην καξγαξηηάξη είλαη θξπκκέλν θαη δελ θαίλεηαη, όζν θαηξό είλαη κέζα
ζην ζηξείδη ηνπ. Όηαλ όκσο θαλεξσζεί ν Χξηζηόο ηόηε ζα δήζεηε πξαγκαηηθά.
Τόηε ζα δνμαζηείηε πξαγκαηηθά. Τόηε ζα επηπρήζεηε πξαγκαηηθά. Τόηε
νπζηαζηηθά ζα ληώζεηε απόιαπζε θαη εδνλή. Τόηε ν πόλνο θαη ην δάθξπ θαη ε
ζιίςε δελ ζα έρεη θακκηά ππόζηαζε θαη εμνπζία ζε ζαο. Τόηε λα δεηείηε ηελ
εμνπζία θαη ηελ δόμα θαη ηελ επηπρία.
Σπλεπώο «ηα άλσ δεηείηε, ηα άλσ θξνλείηε, κε ηα επί γεο» (Κνι. 3,1-2). Οη
λεθξνί κπνξνύλ πνηέ λα δεηνύλ επίγεηεο θαηαζηάζεηο θαη δόμεο θαη ηηκέο; Σε
θακκηά πεξίπησζε βέβαηα. Λνηπόλ θαη εζείο είζηε λεθξνί γηα ηνλ θόζκν. Έρεηε
πεζάλεη κε ην βάπηηζκα θαη ηελ είζνδό ζαο ζηελ Δθθιεζία. Πάλσ ζηνλ λεθξό δελ
έρεη θακκηά εμνπζία ν θόζκνο θαη νη επίγεηεο θαηαζηάζεηο. Αιιά θαη ν λεθξόο δελ
έρεη θακκία απαίηεζε θαη επηδίσμε θνζκηθή. Ο ρξηζηηαλόο επνκέλσο είλαη απηόο
πνπ θπξηαξρείηαη, θαζνδεγείηαη, εκπλέεηαη από ηνλ Χξηζηό θαη είλαη κέηνρνο ζε
όζα έρεη ν Χξηζηόο. Ο Χξηζηόο είλαη ε θεθαιή καο θαη εκείο ην ζώκα ηνπ. Γελ
δνύκε πιένλ εκείο αιιά κέζα καο δεη ν Χξηζηόο. Όπσο ιέγεη αιινύ ν Παύινο «Εσ
δε νπθέηη εγώ δε δε ελ εκνί Χξηζηόο» (Γαι. 2,20). Δίκαζηε Χξηζηνθίλεηνη θαη όρη
εγσθίλεηνη. Γελ έρνπκε «εζεινζξεζθεία» (Κνι. 2,23), αιιά πηζηεύνπκε θαη δνύκε
ό,ηη ζέιεη ν Χξηζηόο. Ξέξνπκε όηη είκαζηε εδώ μέλνη θαη παξεπίδεκνη. Γελ είλαη
απηή ε παηξίδα καο, δελ είλαη εδώ ην ζπίηη καο, δελ είλαη εδώ ν πξννξηζκόο καο.
Πνηόο είλαη ηόζν αλόεηνο, ιέγεη ν άγηνο Χξπζόζηνκνο, πνπ λα αγνξάδεη γηα έλαλ

λεθξό ζπίηηα θαη θηήκαηα, θαη δώα ή λα θάλεη θαηαζέζεηο επ' νλόκαηη ηνπ θαη
ζπκβόιαηα; Καλείο.
«Νεκπώζαηε οςν ηα μέλη ςμών ηα επί ηηρ γηρ». Δλώ είπε όηη είλαη λεθξνί γηα
ηνλ θόζκν κεηά ην βάπηηζκα πνπ έιαβαλ, ελ ηνύηνηο ηνπο ζπληζηά λα λεθξώζνπλ
πλεπκαηηθά ηα κέιε ηνπ ζώκαηνο ηνπο πνπ ζπλερίδνπλ λα είλαη πάλσ ζηε γε θαη
ζπλεπώο είλαη επεπίθνξα ζην λα ακαξηήζνπλ. Γηαηί ε πξναίξεζε πξνο ην θαθό
ζπλερίδεη λα ππάξρεη θαη έηζη ρξεηάδεηαη ζπλερήο λήςε θαη επαγξύπλεζε, κήπσο
επέιζεη μαλά ε ακαξηία ζηνλ αλαγελλεκέλν άλζξσπν.
Καη κεηά αλαθέξεη βαζηθέο ακαξηίεο, πνπ θειηδώλνπλ θαη εμαρξεηώλνπλ ηνλ
άλζξσπν, ηελ πνξλεία, ηελ αθαζαξζία, δειαδή θάζε είδνπο βξώκηθε ζαξθηθή
πξάμε, ην πάζνο, ην κε θαηά Θεόλ, θάζε επηζπκία θαθή θαη ηελ πιενλεμία πνπ
είλαη εηδσινιαηξία. Μεξηθνί ζεσξνύλ ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ Παύινπ γηα ην
ηειεπηαίν πάζνο, ηελ πιενλεμία, πνιύ ππεξβνιηθό, δελ είλαη όκσο ππεξβνιηθόο
αιιά αιεζηλόο. Γηόηη ν πιενλέθηεο απνκαθξύλεηαη από ηνλ Θεό, όπσο αθξηβώο
θαη ν εηδσινιάηξεο. Ο Χξηζηόο ιέγεη «δελ κπνξείηε λα είζζε ζπγρξόλσο δνύινη
ηνπ Θενύ θαη ηνπ ρξήκαηνο (Μαηζ. 6,24). Ο πιενλέθηεο ζπλεπώο, πνπ επηζπκεί
δηαξθώο ηελ αύμεζε ησλ πιηθώλ αγαζώλ, θεύγεη από ηνλ Θεό θαη θάλεη ηνλ εαπηό
ηνπ εηδσινιάηξε.
Μα ζα πεη θάπνηνο· «δελ έθαλα είδσιν, νύηε έζηεζα βσκό, νύηε ζπζίαζα δώα,
νύηε πξόζθεξα ζπνλδή νίλνπ. Αληίζεηα εηζέξρνκαη κέζα ζηελ εθθιεζία θαη
πξνζεύρνκαη θαη ιακβάλσ κέξνο ζηα κπζηήξηα θαη ζε όια ηα πξέπνληα γηα ηνλ
ρξηζηηαλό».
«Απηό είλαη ην ιάζνο ζνπ», ιέγεη ν άγηνο Χξπζόζηνκνο, «όηη λνκίδεηο πσο
κπνξείο λα είζαη ρξηζηηαλόο, όηαλ ζπλερώο επηζπκείο αύμεζε ησλ πιηθώλ αγαζώλ
θαη όρη ησλ πλεπκαηηθώλ. Γηόηη ε πιενλεμία ησλ αλζξώπσλ επξίζθεηαη θπξίσο ζηα
πιηθά αγαζά. Πξνζεπρήζεθεο κηα ώξα; Λεο εληάμεη είκαη, αο ζηακαηήζσ ηελ
πξνζεπρή. Νήζηεπζεο ηελ πξώηε εβδνκάδα ησλ λεζηεηώλ; Λεο θζάλεη, αο αθήζσ
ηελ ππόινηπε Σαξαθνζηή. Γηάβαζεο έλα θεθάιαην από ηελ Γξαθή; Λεο αξθεηά, αο
αζρνιεζώ ηώξα κε ηηο βηνηηθέο κνπ ππνζέζεηο.
Όηαλ όκσο απνθηήζεηο έλα ζπίηη δελ ιεο θζάλεη, αιιά πξνζπαζείο λα απνθηήζεηο δεύηεξν, ηξίην, ηέηαξην θ.ν.θ. Απέθηεζεο έλα εθαηνκκύξην, δελ είζαη
ηθαλνπνηεκέλνο θαη πξνζπαζείο λα απνθηήζεηο δεύηεξν, ηξίην, ηέηαξην θ.ν.θ. Έηζη
ελώ είζαη κέζα ζηελ εθθιεζία αξρίδεηο λα ζθέθηεζαη ην εκπόξην ζνπ θαη ηηο
νηθνλνκηθέο θαη πιηθέο ππνζέζεηο ζνπ. Σηελ εξγαζία ζνπ όκσο δελ ζθέθηεζαη ηελ
πξνζεπρή, ηε Γξαθή, ηελ εθθιεζηαζηηθή δσή θαη πξάμε.
Ζ πιενλεμία δεκηνύξγεζε ηνλ Κάηλ. Κξάηεζε σο δηθά ηνπ απηά πνπ ήηαλ ηνπ
Θενύ θαη ελώ ν Θεόο ηνπ ηα άθελε λα ηα ραίξεηαη θαη λα ηα θαξπνύηαη. Μεηά
έθζαζε ζηελ δνινθνλία ηνπ αδειθνύ ηνπ, επεηδή δελ ζέιεζε λα ζεξαπεύζεη ην
πάζνο ηνπ, ώζηε λα γίλεη δεθηή ε ζπζία ηνπ, όπσο ηνπ αδειθνύ ηνπ. Ζ πιενλεμία
ηνπ ζθόησζε ηελ αγάπε θαη ην αδειθηθό αίζζεκα. Ζ πιενλεμία δεκηνύξγεζε ηελ
πνξλεία, ηελ κνηρεία, ηελ αζέιγεηα, ην ραξέκη, ηελ ιαηκαξγία, ηελ αζσηία...

Σπλεπώο ηη λα ην θάλσ πνπ δελ ιπγίδεηο ηα γόλαηα ζηα είδσια, αιιά κε ηα έξγα
ζνπ ιαηξεύεηο ηα πάζε. Καη ζηελ εθθιεζία ιαηξεύνπλ ηνλ Θεό αιεζηλά εθείλνη
πνπ πξάηηνπλ ην ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη όρη απηνί πνπ απιώο ζηέθνληαη θαη
πξνζεύρνληαη θαη θάλνπλ κεηάλνηεο.
Οη εηδσινιάηξεο πάιη κπνξεί λα πξνζθπλνύλ ηα είδσια αιιά πνιιέο θνξέο λα
είλαη ειεύζεξνη από ηα πάζε, πνπ απηά εθθξάδνπλ. Δίλαη ιάηξεο ηνπ Άξε θαη
ειέγρεη ηνλ ζπκό ηνπ πνιιέο θνξέο έλαο εζληθόο. Δζύ όκσο πνπ δελ ηνλ ειέγρεηο
θαη πξνζβάιιεηο θαη βιαζθεκείο θαη εμνπζελώλεηο θαη ζπληξίβεηο ην εζηθό ηνπ
άιινπ, δελ ζπζηάδεηο, όρη απιώο δώα θαη ζώκαηα, αιιά ηηο ςπρέο ησλ αλζξώπσλ,
γηα ηηο νπνίεο πέζαλε ν Χξηζηόο».
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