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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ και ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
«Αδελτξί, εμί εκάρςχ ημώμ εδόθη η υάοιπ καςά ςξ μέςοξμ ςηπ δχοεάπ ςξσ
Χοιρςξύ». Σςξ ρώμα ςξσ Χοιρςξύ, ςημ Δκκληρία, σπάουει πξικιλία υαοιρμάςχμ και
πξικιλία διακξμιώμ. Όπχπ και ρςξ αμθοώπιμξ ρώμα σπάουξσμ διάτξοα μέλη με
νευχοιρςή απξρςξλή ςξ καθέμα. Τα πξικίλα ασςά υαοίρμαςα ςα δώοιρε ξ ίδιξπ ξ
Χοιρςόπ καςά ςξμ ςοόπξ πξσ θέληρε ασςόπ. Δίμαι δχοεά ςξσ, δεμ είμαι ξτειλή ποξπ
εμάπ. Δεμ μαπ υοχρςά ςίπξςα ξ Κύοιξπ, απλώπ ςα υξοηγεί· καςά ςξ ρσμτέοξμ ςηπ
Δκκληρίαπ, αλλά και καςά ςξ ρσμτέοξμ καθεμόπ από εμάπ. Γι’ ασςό ποέπει μα
αοκξύμαρςε ρςξ όςι ασςόπ έςρι ςξ θέληρε και μα μη εοεσμξύμε ςξ γιαςί.
Δκείμξ πξσ μαπ κάμει μεγάλξσπ ή μικοξύπ εμώπιξμ Κσοίξσ, δεμ είμαι ασςό
καθασςό ςξ υάοιρμα, αλλά ξ ςοόπξπ πξσ θα ςξ υοηριμξπξιήρξσμε· και πχπ θα
ασνήρξσμε με ςη δική μαπ ποξθσμία ςημ εσεογεςική ςξσ απξρςξλή. Η παοαβξλή ςχμ
ςαλάμςχμ (Μαςθ. 25,14-30) είμαι εμδεικςική για ςα όρα λέμε. Κι ασςόπ πξσ έτεοε
δέκα ςάλαμςα κι ασςόπ πξσ έτεοε ςέρρεοα παίομξσμ ςξμ ίδιξ έπαιμξ και ςημ ίδια
αμξιβή, διόςι, αμ και ςξ πξρό είμαι διατξοεςικό, ξ καθέμαπ ςξσπ ςξ διπλαρίαρε.
Σσμεπώπ δεμ αμείβξμςαι καςά ςξ μέγεθξπ ςξσ υαοίρμαςόπ ςξσπ, αλλά καςά ςξ
μέςοξμ ςηπ ποξθσμίαπ και ςξσ κόπξσ ςξσπ.
Δκςόπ ςξύςξσ ςα μεγάλα και όμςχπ ζηλεσςά υαοίρμαςα ςξσ Αγίξσ Πμεύμαςξπ –
αγάπη, υαοά, ειοήμη, μακοξθσμία, υοηρςόςηςα, αγαθχρύμη, πίρςιπ, ποαόςηπ,
εγκοάςεια (Γαλ. 5,22)– όπχπ και ασςά πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξσπ μακαοιρμξύπ ςξσ
Κσοίξσ (Μαςθ. 5,1-12) είμαι ρςη διάθερη ςξσ καθεμόπ υοιρςιαμξύ κι από εμάπ
εναοςάςαι ξ βαθμόπ καςξυήπ ςξσπ αμάλξγα με ςημ ποξθσμία και ςξ ζήλξ και ςξ
εμδιατέοξμ πξσ θα επιδείνξσμε για μα ςα απξκςήρξσμε. Σσμήθχπ ξι αμώοιμξι
υοιρςιαμξί δείυμξσμ εμδιατέοξμ και ζήλξ για ςα ενχςεοικά υαοίρμαςα ςξσ Αγίξσ
Πμεύμαςξπ –ςέοαςα, ρημεία, δσμάμειπ– πξσ ξύςε ςη ρχςηοία μαπ εγγσώμςαι ξύςε
πάμςξςε είμαι ρημεία πμεσμαςικόςηςαπ καςά Θεό. Ο Ιξύδαπ έκαμε θαύμαςα (Μαςθ.
10,1·8), ξ Καψάταπ ποξτήςεσρε (Ιχ. 11,49) και πλήθξπ άλλξι υαοιρμαςξύυξι
θασμαςξύογηραμ πξικιλξςοόπχπ (Μαςθ. 7,22-23), αλλά δεμ απόλασραμ ςημ
ρχςηοία και ςημ εμ Χοιρςώ δικαίχρη.
Και μη ληρμξμξύμε όςι ξι άγιξι, πξσ είυαμ και ενχςεοικά ρημεία και ιδιαίςεοεπ
απξκαλύφειπ και ξοάμαςα, είυαμ πλήθξπ πειοαρμώμ και αρθεμειώμ και
βαραμιρμώμ, για μα μη σπεοηταμεσθξύμ και καςαμςήρξσμ ραμ ςξμ Δχρτόοξ
(Β´Κξο. 12, 7-9) και η καύυηρή ςξσπ, εμ Κσοίχ βέβαια, ήςαμ για ςιπ «αρθέμειέπ» ςξσπ
και όυι για ςα υαοίρμαςά ςξσπ. Και ξσριαρςικά ρςη θεξλξγία ςηπ Δκκληρίαπ μαπ «ξι
αρθέμειεπ» είμαι ςα μεγαλύςεοα υαοίρμαςα. Τξ δε καςενξυήμ υάοιρμα είμαι ςξ
μαοςύοιξ· Τξ μαοςύοιξ είμαι δώοξ ςξσ Θεξύ πξσ δίμεςαι ρςξσπ πιξ εκλεκςξύπ. «Υμίμ
ευαοίρθη, ςξ σπέο Χοιρςξύ, ξσ μόμξμ ςξ ειπ ασςόμ πιρςεύειμ αλλά και ςξ σπέο
ασςξύ πάρυειμ» (Φιλιπ. 1,29). Και ρςημ Α΄ Θερ. 3,4 λέγει ξ Παύλξπ μα μη ςα υάμει
καμείπ μποξρςά ρςιπ θλίφειπ γιαςί «ειπ ςξύςξ κείμεθα». Ασςόπ είμαι ξ ποξξοιρμόπ
μαπ, ςξ έογξ μαπ, η κληοξμξμιά μαπ, ςξ πεοιευόμεμξ ςηπ ζχήπ μαπ. Δμείπ γξγγύζξσμε

και μεμφιμξιοξύμε για ςιπ ςσυόμ «αρθέμειέπ μαπ», επιζηςξύμε ςημ άμερη και ςημ
εστξοία, εμώ ρσγυοόμχπ επιζηςξύμε υαοίρμαςα με ποξβξλή και δημξριόςηςα.
«Και ασςόπ έδχκε ςξσπ μεμ απξρςόλξσπ, ςξσπ δε ποξτήςαπ, ςξσπ δε εσαγγελιρςάπ,
ςξσπ δε πξιμέμαπ και διδαρκάλξσπ, ποξπ ςξμ καςαοςιρμό ςχμ αγίχμ ειπ έογξμ
διακξμίαπ, ειπ ξικξδξμήμ ςξσ ρώμαςξπ ςξσ Χοιρςξύ, μέυοι καςαμςήρχμεμ ξι πάμςεπ
ειπ ςημ εμόςηςα ςηπ πίρςεχπ και ςηπ επιγμώρεχπ ςξσ σιξύ ςξσ Θεξύ ειπ άμδοα
ςέλειξμ, ειπ μέςοξμ ηλικίαπ ςξσ πληοώμαςξπ ςξσ Χοιρςξύ…» (Δτερ. 4,7-13).
Σςξσπ αμχςέοχ ρςίυξσπ ςηπ ποξπ Δτερίξσπ επιρςξλήπ ςξσ απξρςόλξσ Παύλξσ
αματέοεςαι ξ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ έογξσ ςηπ Δκκληρίαπ, ξ ποξξοιρμόπ ςχμ πιρςώμ,
και ςι έδχρε ξ Χοιρςόπ για μα επιςεσυθξύμ ςα αμχςέοχ. Μαπ λέγει όςι ξ Θεόπ έδχρε
πέμςε ςάνειπ λειςξσογημάςχμ δια μα επιςεσυθεί ξ καςαοςιρμόπ ςχμ αγίχμ. Άγιξι εδώ
είμαι όλξι ξι υοιρςιαμξί, χπ ατιεοχμέμξι πλήοχπ ρςξ Θεό.
Απ δξύμε ςιπ ςάνειπ ςχμ υαοιρμαςξύυχμ υχοιρςά ςημ κάθε μια.
Οι απόρςξλξι· ξι ξπξίξι είυαμ όλα ςα υαοίρμαςα και μάλιρςα ρε σπεοθεςικό
βαθμό. Κήοσςςαμ, ποξτήςεσαμ, έκαμαμ θαύμαςα, θεοάπεσαμ αοοώρςξσπ,
κσβεομξύραμ ςημ Δκκληρία, και μιλξύραμ γλώρρεπ διάτξοεπ.
Οι ποξτήςεπ· ξι ξπξίξι κσοιαουξύραμ ρςημ Παλαιά Διαθήκη, αλλά δεμ έπασραμ
μα σπάουξσμ ρε κάθε επξυή· καςά ςημ γμώμη ςξσ αγίξσ Χοσρξρςόμξσ, ρςημ Καιμή
Διαθήκη ήςαμ πεοιρρόςεοξι από ςημ Παλαιά Διαθήκη. Δίυαμ απξκαλύφειπ από ςξ
Θεό ςι ρσμβαίμει ρςημ επξυή ςξσπ και πξσ δεμ ςξ αμςιλαμβαμόςαμ ξι άλλξι, ςι θα
ρσμβεί ρςξ κξμςιμό μέλλξμ, και ςι θα ρσμβεί ρςξ απώςεοξ και μακοιμό.
Οι εσαγγελιρςέπ· είμαι ασςξί πξσ έγοαφαμ εσαγγέλια, αλλά και ασςξί πξσ
εσαγγελιζόςαμ ςξ μήμσμα ςξσ εσαγγελίξσ, όπχπ ξ Ακύλαπ και η Ποίρκιλλα, όπχπ ξ
Φίλιππξπ (Ποαν. 21,8), όπχπ ξ Τιμόθεξπ (Β´Τιμ. 4,5). Οοιρμέμξι από ασςξύπ ήςαμ
πεοιτεοόμεμξι ρε διατόοξσπ ςόπξσπ, άλλξι δε ήςαμ ρε ξοιρμέμεπ πόλειπ και μέοη
όπχπ ξ Τιμόθεξπ. Δηλαδή και ξι πξιμέμεπ μπξοξύμε μα πξύμε όςι είμαι εσαγγελιρςέπ.
Οι πξιμέμεπ και ξι διδάρκαλξι· κήοσςςαμ, βαριζόμεμξι ρςη μελέςη ςχμ Γοατώμ και
ςχμ θεξλόγχμ, είςε ποξγεμερςέοχμ είςε ρσγυοόμχμ. Δηλαδή, εμώ ρςξσπ ποξτήςεπ ςξ
κήοσγμα ςξσπ ποξεουόςαμ εν ξλξκλήοξσ από ςξ Θεό, ρ’ ασςξύπ ήςαμ ποξψόμ και ςξσ
δικξύ ςξσπ κόπξσ· τσρικά και ςηπ εμπμεύρεχπ ςξσ Θεξύ και καοπόπ ςχμ ποξρεσυώμ
ςξσπ και ςηπ εκζηςήρεχπ ςηπ θείαπ βξηθείαπ.
«Ποξπ ςξμ καςαοςιρμόμ ςχμ αγίχμ, ειπ έογξμ διακξμίαπ, ειπ ξικξδξμήμ ςξσ
ρώμαςξπ ςξσ Χοιρςξύ». Να ξ ρκξπόπ ςχμ υαοιρμάςχμ· μα καςαοςίζξμςαι ξι άγιξι,
δηλαδή ξι υοιρςιαμξί, μα ποαγμαςξπξιξύμςαι ςα διακξμήμαςα ςηπ Δκκληρίαπ, μα
ξικξδξμείςαι ςξ ρώμα ςηπ Δκκληρίαπ.
«Μέυοι καςαμςήρχμεμ ξι πάμςεπ ειπ ςημ εμόςηςα ςηπ πίρςεχπ και ςηπ επιγμώρεχπ
ςξσ σιξύ ςξσ Θεξύ». Οι υαοιρμαςξύυξι, και μάλιρςα ξι έυξμςεπ πξιμαμςικά
υαοίρμαςα, ποέπει μα εογάζξμςαι ρσμευώπ μέυοι μα τθάρξσμ ςα μέλη ςηπ Δκκληρίαπ
ρςημ δξγμαςική εμόςηςα και ςημ καλή γμώρη ςξσ Χοιρςξύ. «Τξσ γμώμαι ασςόμ και
ςημ δύμαμιμ ςηπ αμαρςάρεχπ ασςξύ και ςημ κξιμχμίαμ ςχμ παθημάςχμ ασςξύ»
όπχπ θα πεί αλλξύ ξ Παύλξπ (Φιλιπ. 3,10). Η «κξιμχμία ςχμ παθημάςχμ»· ςξ ύφιρςξ
υάοιρμα αλλά και ςξ θέμα πξσ δσρςσυώπ ρκαμδαλίζει ςξσπ υοιρςιαμξύπ, ξι ξπξίξι
δεμ έτθαραμ «ειπ άμδοα ςέλειξμ, ειπ μέςοξμ ηλικίαπ ςξσ πληοώμαςξπ ςξσ Χοιρςξύ».
Δηλαδή δεμ έτθαραμ ρςημ ςέλεια γμώρη ςξσ Χοιρςξύ και ςηπ δσμάμεχπ ςηπ
αμαρςάρεχπ, αλλά και ρςξ αμεςάπςχςξ τοόμημα και ςημ ςελεία πίρςη, πξσ είυαμ ξι
μάοςσοεπ.
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