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Ποόπ
Τό εὐρεβέπ πλήοχμα ςῆπ καθ’ ἡμᾶπ θεξρώρςξσ Μηςοξπόλεχπ
Κλῆοξμ καί Λαόμ
Ἀγαπηςξί Ἀδελτξί καί Παςέοεπ
«Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶμ διά τῆς φιλοσοφίας καί κεμῆς ἀπάτης…».
(Κξλαρραεῖπ 2,8). Μέ αὐςήμ ςήμ θεόπμεσρςη ποξςοξπή ςξῦ Ἀπξρςόλξσ Παύλξσ κοίμαμε
καλό μά ἀουίρχμε ςήμ γκύκλιό μαπ ποόπ ςήμ εὐρέβεια ραπ ρήμεοα ποώςη ςξσ Νέξσ Ἔςξσπ
2013. Τήμ ἀκξύραμε ρςό Ἀπξρςξλικό ἀμάγμχρμα ςῆπ Θείαπ Λειςξσογίαπ, ςό ὁπξῖξ εἶμαι μία
μικοή πεοικξπή ἀπό ςήμ ποόπ Κξλαρραεῖπ πιρςξλή ςξῦ Ἀπξρςόλξσ Παύλξσ. Ἡ πόλη ςῶμ
Κξλξρρῶμ βοιρκόςαμ ρςήμ Μικοά Ἀρία. Τόςε εἶυε πξλλξύπ υοιρςιαμξύπ. Σήμεοα εἶμαι
ἐοείπια.
Σςήμ ποξςοξπή ςξσ αὐςή ὁ Ἀπόρςξλξπ Παῦλξπ ἐτιρςᾶ ςήμ ποξρξυή ςῶμ υοιρςιαμῶμ
ρςξύπ φεσςξδιδαρκάλξσπ ςῆπ ἐπξυῆπ ςξσ, ξἱ ὁπξῖξι ποξρπαθξῦραμ μά ἀπξδσμαμώρξσμ ςήμ
πίρςη ςῶμ υοιρςιαμῶμ καί μά ςήμ μξθεύρξσμ μέ διδαρκαλίεπ καί ἰδέεπ μή υοιρςιαμικέπ, ςίπ
ὁπξῖεπ παοξσρίαζαμ μάλιρςα μέ ἔμδσμα τιλξρξτικό. Ἦραμ κξρμικέπ ἰδέεπ, ςάυα
τιλξρξτικέπ, ρςήμ ξὐρία ἦραμ ρκέςη ἀπάςη! Καί ὅμχπ ἀπό αὐςέπ ςίπ παοάνεμεπ καί
ἐπικίμδσμεπ τιλξρξτίεπ καί ἰδέεπ κιμδύμεσαμ μά υάρξσμ ςήμ ἀληθιμή καί ὡοαία πίρςη ςχμ ξἱ
υοιρςιαμξί καί μά ἐπιρςοέφξσμ ρςήμ παλιά θοηρκεία ςῶμ εἰδώλχμ.
Ποξρέναςε! τχμάζει ὁ Ἀπόρςξλξπ. Αὐςξί πξύ ἐμταμίζξμςαι ράμ μεγάλξι καί
ρπξσδαῖξι τιλόρξτξι ἔουξμςαι μά ρᾶπ κλέφξσμ ςόμ θηρασοό ςῆπ πίρςεχπ καί μά ρᾶπ

καςαμςήρξσμ ὅπχπ ποίμ «χωρίς Χριστόμ, ἀθέους, ἐλπίδα μή ἔχομτας» (τερίξσπ 2, 12),
δσρςσυεῖπ μέρα ρςήμ πλάμη καί ςήμ ἄγμξια, καοάβια νσλάομεμα μέρα ρςό ἄγοιξ πέλαγξπ ςῆπ
ζχῆπ!
Ἔςρι ἀκοιβῶπ ὅπχπ ἕμα καοάβι ςόςε κιμδσμεύει μά ρσμςοιβῆ, ὅςαμ υάρη ςήμ πσνίδα
ςξσ, ςό ἴδιξ καί ὁ κάθε ἄμθοχπξπ ὅςαμ δέμ ἔυη καλή πσνίδα, δηλαδή ςό Εὐαγγέλιξ καί ςήμ
πίρςη ςξῦ Χοιρςξῦ ὁδηγό ρςή ζχή ςξσ. Ἀπό ὥοα ρέ ὥοα θά πεοιμέμη ςό μασάγιξ. Ὅπξιξπ
καί μά εἶμαι, ὅπξια θέρη καί μά καςέυη ρςήμ κξιμχμική πσοαμίδα. Σέ ὅπξια ξἰκξμξμική
καςάρςαρη καί ἄμ εὑοίρκεςαι. Θά κιμδσμεύη ἀπό ὑτάλξσπ καί ρκξπέλξσπ. Θά κιμδσμεύη ἀπό
θύελλεπ καί τξσοςξῦμεπ. Θά κιμδσμεύη ἀπό ςά θαλάρρια κύςη καί ςξύπ δοάκξμςεπ ςξῦ ὑγοξῦ
ρςξιυείξσ…
Καί διαςοέυει κίμδσμξ θαμάριμξ ὁ ςανιδιώςηπ ρςό πέλαγξπ ςῆπ ζχῆπ ὄυι μόμξ ὅςαμ δέμ
ἔυει ςήμ πσνίδα πλεύρεχπ ἀλλά καί ὅςαμ δέμ ἔυει ρχρςή πσνίδα. Δσρςσυῶπ καί ρήμεοα
ρσμβαίμει, ὅ,ςι ρσμέβη κάπξςε ρςήμ ἐπξυή ςξῦ Ἀπξρςόλξσ Παύλξσ. Δέμ εἶμαι λίγξι ἐκεῖμξι,
πξύ ἀμςιμάυξμςαι ςό Εὐαγγέλιξ ςξῦ Χοιρςξῦ καί δίμξσμ μέ ὕτξπ τιλξρότξσ καί ρπξσδαίξσ
ἀμθοώπξσ ὁδηγίεπ, ἰδέεπ καί καςεσθύμρειπ ρςόμ υοιρςιαμό, νέμεπ ςελείχπ μέ ὅ,ςι διδάρκει ἡ
υοιρςιαμική μαπ πίρςη.
Οἱ ἄμθοχπξι αὐςξί ποξρτέοξσμ κακίρςη ὑπηοερία ρςήμ κξιμχμία μαπ. Δέμ εἶμαι
ἐυθοόπ μόμξ ἐκεῖμξπ πξύ ἀταιοεῖ δξλίχπ ςήμ πσνίδα ἀπό ςό πλξῖξ, ἀλλά καί ἐκεῖμξπ πξύ
ποξρτέοει ςήμ λάθξπ πσνίδα. Ἡ πίρςη ςξῦ Χοιρςξῦ υαοίζει ςό ὡοαιόςεοξ καί πληοέρςεοξ
μόημα ρςόμ ἄμθοχπξ. Ἡ πίρςη ςξῦ Χοιρςξῦ εἶμαι γιά κάθε ἡλικία, γιά πλξύριξσπ καί
τςχυξύπ, γιά δίκαιξσπ καί ἁμαοςχλξύπ. Κάθε ἄμθοχπξ, ρέ ὅπξια καςάρςαρη καί ἄμ εὑοεθῆ,
μπξοεῖ μά βξηθήρη. Δίμει ποχςίρςχπ ὅοαμα καί παμςξςειμή ἐλπίδα. Καμέμα δέμ ἀτήμει μά
πέρη κάςχ καί μά διαλσθῆ.
Γι’ αὐςό ὅρξι ποξρπαθξῦμ μά μᾶπ ἀπξμακούμξσμ ἀπό ςήμ πίρςη ςῶμ ποξγόμχμ μαπ
εἶμαι ξἱ μεγαλύςεοξι ἐυθοξί μαπ. Ὁ Ἀπόρςξλξπ Παῦλξπ πξλύ ρχρςά ςξσπ παοξμξίαρε μέ
κλέπςεπ καί ἀπαςεῶμεπ, πξύ ἀγχμίζξμςαι μά βοξῦμ καί μά λεηλαςήρξσμ ςό θηρασοό.
Εἴθε μά ἀκξύρχμε ρήμεοα ςή τχμή ςξσ. Εἴθε ςή ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ μά ἐκςιμήρχμε
πεοιρρόςεοξ ςόμ θηρασοό ςῆπ πίρςεώπ μαπ καί μέ πσνίδα καί ὁδηγό ἀρταλῆ ςό Εὐαγγέλιό
μαπ μά ἀμςιμεςχπίρχμε ἀπξςελερμαςικά ὅλα ςά ποξβλήμαςά μαπ. Ἀμήμ
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