ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ και ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ (15η Σεπτεμβρίου)
Ἀπό ἕμα ρημεῖξ καί πέοα ὁ Χοιρςόπ ἄουιρε μά μιλᾶ δημόρια υχοίπ
ἐπιτσλάνειπ γιά ςά ρυέδια ςῶμ ἐυθοῶμ ςξσ, ςῶμ ἀουιεοέχμ, ταοιραίχμ καί
γοαμμαςέχμ, γιά ςήμ ἐπικείμεμη ρύλληφη, ςόμ ἄδικξ θάμαςξ καί ςήμ ἀμάρςαρη.
Ὁ Πέςοξπ τεοόμεμξπ ράμ ςσπικόπ μέρξπ ἄμθοχπξπ πξύ «ρσμεςά» ἀπξτεύγει
ςήμ ρύγκοξσρη μέ ςξύπ ἰρυσοξύπ γιά μά μή κιμδσμεύρει, θξοσβεῖςαι ἀπό ςήμ
ἐμέογεια αὐςή καί παίομει ἰδιαίςεοα ςόμ Ἰηρξῦ καί ςξῦ ρσμιρςᾶ μά εἶμαι
ποξρεκςικόπ.
Αὐςή ἡ ρσμβαςική τοόμηρη ςξῦ Πέςοξσ ποξκαλεῖ ςήμ ἔκοηνη ςξῦ μεγάλξσ
ἐπαμαρςάςη ςῆπ ἀγάπηπ, ςξῦ Κσοίξσ μαπ Ἰηρξῦ, ὁ ὁπξῖξπ ἐπιςιμᾶ μέ αὐρςηοά
λόγια ςόμ κξοσταῖξ μαθηςή, πξύ ἔμτξβξπ ἔςοεμε γιά ςό ραοκίξ ςξσ.
Ἀπό ςό ἐπειρόδιξ αὐςό πῆοε ἀτξομή ὁ Χοιρςόπ γιά μά ποξειδξπξιήρει ὅςι
ὅπξιξπ θά ἔπαιομε ςήμ ἀπόταρη μά ςόμ ἀκξλξσθήρει, θά ἔποεπε μά γμχοίζει ὅςι
ὀτείλει μά ἀπαομηθεῖ ςόμ ἑασςό ςξσ καί μά ρηκώρει βαού ρςασοό.
Δέμ ὑπάουξσμ πεοιθώοια βξλέμαςξπ καί ἐναρτάλιρηπ μέ ἔμξυξσπ
ρσμβιβαρμξύπ μέ ςό καςερςημέμξ ςῆπ ἀμξμίαπ γιά ςξύπ ποαγμαςικξύπ μαθηςέπ
ςξσ. Οἱ ἄμθοχπξι ὁδηγξύμεμξι καί ἀπό ςό τσρικό ἔμρςικςξ ςῆπ
αὐςξρσμςήοηρηπ ἐπιδιώκξσμ ςήμ ἐναρτάλιρη ςῆπ ζχῆπ ςξσπ. Ἡ βιξλξγική
ἐπιβίχρη δέμ εἶμαι αὐςανία, ἡ ἀληθιμή ζχή βοίρκεςαι πάμχ ἀπό ςό ἀπλό
βιξλξγικό γεγξμόπ ὅςαμ ὁ ἄμθοχπξπ ἀοθεῖ ρςό πμεσμαςικό ἐπίπεδξ μέ ςήμ
αὐςξθσρία καί αὐςξποξρτξοά. Ἔςρι ὅπξιξπ ποξρπαθεῖ μέ κάθε ςίμημα μά
ρώρει ςή «ζχξύλα» ςξσ, ςελικά εἶμαι αὐςξκαςαδικαρμέμξπ μά υάρει ςήμ
ποξξπςική ςῆπ ὄμςχπ ζχῆπ.
Ὁ ραοκικόπ ἄμθοχπξπ θεχοεῖ ὅςι ςό πξλσςιμώςεοξ ἀγαθό εἶμαι ἡ βιξλξγική
ςξσ ὕπαονη, ἡ «ζχξύλα»ςξσ, καί ὅ, ςι ςήμ ἐνσπηοεςεῖ καί ςήμ ἐναρταλίζει. Γι’
αὐςό τθάμει ρςό ρημεῖξ μά ἀπξλσςξπξιεῖ ςά πεοιξσριακά ρςξιυεῖα, ςήμ
κξιμχμική θέρη, ςήμ ἐπαγγελμαςική ρςαδιξδοξμία.
Γιά ςόμ πμεσμαςικό ἄμθοχπξ, ὅμχπ, πξύ ἀνιξλξγεῖ μέ «μξῦμ Χοιρςξῦ» ὅλα
αὐςά ρσμιρςξῦμ ςήμ ἐτήμεοη μαςαιόςηςα.
Γιά ςόμ γμήριξ καί εἰλικοιμή Χοιρςιαμό ἄλλεπ εἶμαι ξἱ ποξςεοαιόςηςεπ. Μᾶπ
ςίπ ὑπεμθσμίζει μέρα ἀπό ςίπ διδαυέπ ςξσ ὁ μέγαπ ἰραπόρςξλξπ τχςιρςήπ ςξῦ
Γέμξσπ μαπ Ἅγιξπ Κξρμᾶπ ὁ Αἰςχλόπ: «Ψσυή καί Χοιρςόπ» ρᾶπ υοειάζξμςαι!
Οἱ ἄγιξι θέςξσμ ρςήμ ποώςη γοαμμή πάμςξςε ςήμ ἀγχμία καί ςόμ ἀγώμα γιά
ςή ρχςηοία ςῆπ φσυῆπ καί ὄυι ςξῦ ραοκίξσ.
Ποῶςα ρςήμ ἀνιξλξγική ςξσπ κλίμακα ἔουξμςαι ςά πμεσμαςικά καί ὄυι ςά
ὑλικά. Τά πμεσμαςικά εἶμαι αἰώμια καί ἄτθαοςα, ἐμῶ ςά ὑλικά καί ραοκικά
εἶμαι ἐτήμεοα καί τθαοςά. Ἀνίζει, λξιπόμ, μά ρςασοώρει καμείπ ςό ἰδιξςελέπ
ραοκίξ ςξσ γιά μά ἀμαδειυθεῖ ὁ κοσμμέμξπ θηρασοόπ ςξῦ φσυικξῦ μεγαλείξσ.
Ὄπξιξπ θέλει μά ρώρει ςήμ φσυή ςξσ, ςημ ὑπαονή ςξσ ρέ πμεσμαςική ἔμμξια
ποέπει μά ςήμ ποξρτέοει μέ θσριαρςική διάθερη ρςασοξῦ καί διακξμίαπ.
Ἀμςίθεςα ὅπξιξπ θεξπξιεῖ ςήμ ἐπίγεια καί ἐγκόρμια διάρςαρη ςῆπ ζχῆπ, ςελικά
ζημιώμει καί υάμει ςήμ φσυή ςξσ.

Μέ ςόμ γλατσοό ςοόπξ ςξσ ἀπξταίμεςαι ὁ πούςαμηπ ςῶμ μεξελλήμχμ
ἱεοξκηούκχμ, ὁ ρξτόπ ἐκεῖμξπ ἐπίρκξπξπ Κεομίςρηπ καί Καλαβούςχμ Ἠλίαπ
Μημιάςηπ ρέ λόγξ ςξσ «πεοί φσυῆπ» :
«γώ ἔυαρα ὅλα καί δέμ ἔυαρα ςίπξςε, ἕχπ ὅςξσ δέμ ἔυαρα ςήμ φσυήμ μξσ»
καί πιξ κάςχ ρσμευίζει:
«Διά ςήμ παςοίδα μξσ, διά ςξύπ γξμεῖπ μξσ, διά ςξύπ ἀδελτξύπ μξσ, διά ςά
παιδία μξσ, διά ςξύπ αὐθέμςαπ μξσ, ςά μέμ ἄλλα πάμςα, μεςά υαοᾶπ, ὅςαμ
εἶμαι υοεία, ἄπ κιμδσμεύρξσμ καί υοήμαςα καί κςήμαςα καί ὅ, ςι ἔυχ εἰπ ςόμ
κόρμξμ, μά ὅςαμ εἶμαι λόγξπ διά ςήμ φσυήμ μξσ, ὅπξσ εἶμαι μία καί μξμαυή,
ςήμ ὁπξίαμ ἄμ υάρχ, ἔυαρα ὅλα, ἄπ μέ ρσμπαθήρει καί παςοίδα καί γξμεῖπ
καί ἀδελτξί καί αὐθέμςαι καί τίλξι, διά ςήμ φσυήμ μξσ δέμ πιρςεύχ εἴπ
ςιμα.»!
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