ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ και ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ΄ (Α΄ ΛΟΥΚΑ) – (22 Σεπτεμβρίου)
Μιά ὁλόκληοη μύυςα κόπξσ καί ἀγχμίαπ πέοαρε ὁ Πέςοξπ καί ξἱ
ρσμεογάςεπ ςξσ, ὅπχπ ἀκξύραμε ρςό ρημεοιμό εὐαγγελικό ἀμάγμχρμα. Μια
μύυςα ποξρπάθειαπ ἁλιεσςικῆπ πξύ ἔπερε ρςό κεμό. «Δι’ ὅληπ ςῆπ μσκςόπ
ξὐδέμ ἐλάβξμεμ».
Φσρικό εἶμαι μά αἰρθάμθηκαμ ἀπξγξήςεσρη.
Εἶμαι πιθαμό μά ποξρπάθηραμ μά ἐνηγήρξσμ ςήμ ἀπξςσυία ςξσπ, μά
ἐμςξπίρξσμ ςίπ αἰςίεπ ςηπ.
Σςόμ ἀπξλξγιρμό ςξσπ ρίγξσοα θά ἐπιρημάμθηκε ἡ ἐπαγγελμαςική
πείοα, πξύ δέμ ςξύπ ἔλειπε, ἡ υοξμική διάοκεια ςῆπ ποξρπάθειαπ πξύ ἦςαμ
ἱκαμή «δι’ ὅληπ ςῆπ μσκςόπ», ὁ υοόμξπ καί ςό πεοιβάλλξμ, μσκςεοιμό ρκξςάδι,
πξύ ἦςαμ ςό πιό καςάλληλξ γιά ςό ἔογξ αὐςό.
Τί ἄλλξ υοειαζόςαμ ἄοαγε γιά μά ὑπάονει ἐπιςσυία; Ἀμαζηςξῦμ ξἱ
φαοάδεπ «εἰπ ςό βάθξπ» ςῶμ γεγξμόςχμ κάπξια ἐνήγηρη καί δέμ μπξοξῦμ μά
καςαλάβξσμ ςί ἔτςαινε καί δέμ πήγε καλά ἡ φαοιά. Πξιόμ ἀμαγκαῖξ
παοάγξμςα ληρμόμηραμ καί δέμ ὑπξλόγιραμ ρςό ρυεδιαρμό ςξσπ!
Καί ὁ παοάγξμςαπ αὐςόπ ἐμταμίζεςαι μποξρςά ςξσπ ἀποόβλεπςξπ καί
ἀποξρδόκηςξπ. μταμίζεςαι ὁ Χοιρςόπ καί ςξύπ ποξςοέπει μά
ποξρπαθήρξσμ καί πάλι.
Βέβαια ςώοα ξἱ ρσμθῆκεπ δέμ εἶμαι ξἱ πιό καςάλληλεπ, γιαςί εἶμαι
ἡμέοα.
Παοά ςαῦςα ὁ Πέςοξπ ἀπό ςήμ διαίρθηρη πξύ διαθέςξσμ ξἱ ἁπλξί καί
εἰλικοιμεῖπ ἄμθοχπξι δείυμει ἐμπιρςξρύμη ρςόμ ρυεδόμ ἄγμχρςό ςξσ ἀκόμη
Ἰηρξῦ καί ςό ἁλιεσςικό ρκάτξπ «ἐπαμάγεςαι εἰπ ςό βάθξπ» καί ςά «δίκςσα
οίπςξμςαι εἰπ ἄγοαμ». Ὁ Θεξτύλακςξπ Βξσλγαοίαπ ἐμ ποξκειμέμῳ
παοαςηοεῖ ὅςι ὁ Πέςοξπ ἔςρι ἀπξδείυθηκε «πιρςόπ ποό ςῆπ πίρςεχπ».
Τό ἀπξςέλερμα ὑπῆονε ἐκπληκςικό! «Σσμέκλειραμ πλῆθξπ ἰυθύχμ
πξλύ• διεοοήγμσςξ δέ ςό δίκςσξμ αὐςῶμ».
Πξιόπ ἦςαμ, λξιπόμ, ὁ παοάγξμςαπ πξύ ἄλλανε ςά δεδξμέμα; Ἡ
ἀπάμςηρη ποξκύπςει ποξταμήπ: Ἡ εὐλξγημέμη παοξσρία ςξῦ Χοιρςξῦ καί ἡ
ποόθσμη πίρςη ςξῦ Πέςοξσ.
Νά ςί ἔλειπε ποξηγξσμέμχπ!
Καί ρςήμ καθημεοιμή ζχή πξλλξί ἀπξςσγυάμξσμ ρςίπ ἐπαγγελμαςικέπ
ςξσπ ποξρπάθειεπ καί ποξβλημαςίζξμςαι ςί τςαίει; Ὑπάουει ὑπεύθσμξπ
ποξγοαμμαςιρμόπ, ρχρςόπ ρυεδιαρμόπ, κόπξπ πξλύπ καί ἀπξςέλερμα
μηδεμικό.
Σκέπςεςαι ςάυα καμείπ αὐςόμ ςόμ ἀποόβλεπςξ παοάγξμςα ςῆπ υάοιςξπ
ςξῦ Χοιρςξῦ πξύ ἀμαπληοώμει ςίπ ἀμθοώπιμεπ ἐλλείφειπ; κςόπ ἀπό ςό
«μέγα ἔλεξπ» ςξῦ Θεξῦ πξύ ἀματέοεςαι ρςή ρχςηοία μαπ, ὑπάουει καί ςό
λεγόμεμξ «μικοό ἔλεξπ» πξύ ἀγκλιάζει ςίπ μόμιμεπ καί θεμιςέπ ἀμάγκεπ ςξῦ
βιξπξοιρμξῦ μαπ.

Παλαιόςεοα ἦςαμ ἀδιαμόηςξ μά νεκιμήρει ςή λειςξσογία ςξσ ἕμα
μαγαζί υχοίπ ἁγιαρμό. Σήμεοα ρέ ρσμθῆκεπ ἐκκξρμίκεσρηπ ξἱ ἄμθοχπξι
θεχοξῦμ πεοιςςό μά ἐπικαλερθξῦμ ςή βξήθεια ςξῦ Θεξῦ ρςίπ βιξςικέπ
ἀμάγκεπ ςξσπ.
Βέβαια δέμ ἀοκεῖ ὁ ςσπικόπ ςελεςξσογικόπ ἁγιαρμόπ, υοειάζεςαι πίρςη
καί μά ἐμεογεῖ καμείπ πάμςα «ἐπί ςῷ ῥήμαςί Τξσ». Πάμςα ρύμτχμα μέ ςό
μόμξ ςξῦ Θεξῦ. Τόςε ςά ἔογα θά εἶμαι εὐλξγημέμα, υαοιςχμέμα καί
ἀπξδξςικά.
Σήμεοα μέ ςήμ ξἰκξμξμική κοίρη ἡ κξιμχμία μαπ δξκιμάζεςαι.
Ἀμαζηςξῦμςαι ἐμαγώμια λύρειπ καί διένξδξι.
Πόρξι, ὅμχπ, ρςοέτξμςαι ρςό Θεό καί ἀπξταρίζξσμ μά ἀμαθεχοήρξσμ
ςήμ μέυοι ςώοα ζχή ςξσπ;
Πόρξι ρσμαιρθάμξμςαι καί ςή δική ςξσπ εὐθύμη, ὅπχπ ὁ Πέςοξπ πξύ,
ρσμειδηςξπξιώμςαπ ςήμ ἐρχςεοική ςξσ καςάρςαρη, ὁμξλόγηρε δημόρια ὅςι
«ἀμήο ἁμαοςχλόπ εἰμι, Κύοιε».
Μιά ςέςξια ρσμαίρθηρη ὁδηγεῖ ρέ μεςάμξια, ἡ μεςάμξια ἐλκύει ςήμ
υάοη καί ἔςρι ποαγμαςξπξιεῖςαι ἡ ἀπξταριρςική καί ρχςήοια καμπή.
Ἡ ποξςοξπή ςέλξπ ςξῦ Χοιρςξῦ «παμάγαγε εἰπ ςό βάθξπ» μπξοεῖ μά
θεχοηθεῖ καί ὡπ ρσμβξλική.
Πάμςα ὁ Κύοιξπ καλεῖ ςόμ Χοιρςιαμό μά ἀπξβλέπει ρςό βάθξπ ςῶμ
κξιμῶμ γεγξμόςχμ ςήμ πμεσμαςική ὄφη ςξσπ, ὅπχπ ρςήμ ἀπλή ἁλιεία ςῶμ
ἰυθύχμ ςήμ ἁλιεία ρςό βάθξπ ςῆπ φσυῆπ ςξῦ Πέςοξσ καί ςήμ ἀμςίρςξιυη
κλήρη ςξσ γιά ἁλιεία ἀμθοχπίμχμ φσυῶμ.
Ὁ Θεόπ μᾶπ θέλει υοιρςιαμξύπ «εἰπ βάθξπ», ὄυι ρσμβαςικξύπ καί
ἐπιταμειακξύπ.
Ποέπει μά ἀμαζηςξῦμε «εἰπ βάθξπ» ςήμ πμεσμαςική αἰςία καί οίζα κάθε
ἐπιταμειακξῦ (κξιμχμικξῦ) κακξῦ.
Ἔςρι θά μπξοέρξσμε μά βοξῦμε καί ςήμ οιζική καί ςέλεια διόοθχρη
καί θεοαπεία ςξσ.
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