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Ποὸπ
Τὸμ Ἱεοὸμ Κλῆοξμ καὶ ςὸμ εὐρεβῆ λαὸμ
Τῆπ καθ’ ἡμᾶπ θεξρώρςξσ Μηςοξπόλεχπ
Λόγος εἰς τὴμ Ἁγίαμ καὶ Μεγάλημ Παρασκευὴμ
«...ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεμ Χριστὸμ ἐσταυρωμέμομ... Θεοῦ δύμαμιμ καὶ Θεοῦ σοφίαμ».
(Α΄ Κορ.)
Πάμςξςε, ἀγαπηςξὶ ἀδελτξί, ὀτείλξμε ὡπ υοιρςιαμξὶ μὰ ἐμθσμξύμεθα ςὸμ Λσςοχςὴμ
μαπ Ἰηρξῦμ Χοιρςὸμ γιὰ ὅρα ἀμεκςίμηςα ἀγαθὰ καὶ εὐεογερίεπ μᾶπ ἔυει δχοήρει ἐουόμεμξπ
ρςὴ γῆ . Ποξπάμςχμ ὅμχπ ὀτείλξμε μὰ μή ληρμξμξῦμε πξςέ ςὴμ ὑπέοςαςη καὶ μξμαδικὴ
Θσρία Τξσ, ςὴμ ὁπξίαμ ποξρέτεοε γιὰ ςὴ ρχςηοία μαπ ἐπάμχ ρςὸ Σςασοό.
Ἰδιαιςέοχπ ὅμχπ μμημξμεύξμε μὲ εὐγμχμξρύμη ςὴ Σςασοικὴ Θσρία ςξῦ Χοιρςξῦ μαπ
ρήμεοα, καςὰ ςὴμ Ἁγία καὶ Μεγάλη Παοαρκεσή. Σήμεοα μὲ ςξὺπ ἔνξυξσπ ὕμμξσπ καὶ ςὶπ
καςαμσκςικὲπ Ἀκξλξσθίεπ ςῆπ κκληρίαπ μαπ ναμαζξῦμε καὶ μὲ ςὸ πμεῦμα καὶ μὲ ςὴμ καοδιά
μαπ ςὸ Θεῖξ Δοᾶμα. «Σήμεοξμ κοεμᾶςαι ἐπὶ νύλξσ ὁ ἐμ ὕδαρι ςὴμ γῆμ κοεμάραπ…».
Σήμεοα ἐπίρηπ ἀκξῦμε ναμὰ ςὸμ ζχηοό ποξβλημαςιρμὸ ἁγίχμ καὶ θεξτώςιρςχμ
ἀμδοῶμ καὶ διδαρκάλχμ ςῆπ πίρςεώπ μαπ, καθὼπ τέοξσμ μὲ ρεβαρμὸ καὶ πεοίρκεφη ςὸμ
ρςασοχμέμξ ρςὸ ἐπίκεμςοξ ςῆπ ζχῆπ ςῶμ ἀμθοώπχμ. Καὶ ςξῦςξ, διόςι ὁ Ἰηρξῦπ Χοιρςὸπ καὶ
κσοίχπ ἡ Θσρία Τξσ ἐπάμχ ρςὸμ Σςασοὸ, θὰ κιμῆ πάμςξςε ςὸ ἐμδιατέοξμ ὅλχμ, ἀκόμη καὶ
αὐςῶμ ςῶμ ἀδιάτξοχμ ρςὰ θέμαςα ςῆπ θοηρκείαπ ρσμαμθοώπχμ μαπ.

Καὶ αὐςὸμ ςὸμ πάμςα ἐπίκαιοξ ποξβλημαςιρμὸ, ὅρξμ ἀτξοᾶ ςὴ θέρη ςξῦ
ρςασοχμέμξσ ὄυι μόμξ μέρα ρςὴμ Ἱρςξοία, ςὴμ ὁπξίαμ ποάγμαςι ἐυώοιρε ρςὰ δύξ, ρςὴμ
ποὸ Χοιρςξῦ καὶ ςὴμ μεςὰ Χοιρςὸμ ἐπξυή, ἀλλὰ καὶ ρςὴ ζχὴ ςξῦ κάθε ἀμθοώπξσ, πξλὺ
ἐκτοαρςικὰ ςὸμ διεςύπχρε ἐκεῖμξπ, πξύ κσοιξλεκςικὰ ἐςαύςιρε ἀπόλσςα ςὴ ζχή ςξσ μὲ ςὴ
ζχὴ ςξῦ Χοιρςξῦ, δηλαδὴ ὁ ποῶςξπ μεςὰ ςὸμ Ἕμα Ἀπόρςξλξπ Παῦλξπ. Τὶπ ρκέφειπ ςξσ αὐςὲπ
καὶ ςὸμ ποξβλημαςιρμὸ ςξσ ςὰ ἔγοαφε κάπξςε ρατέρςαςα ρὲ πιρςξλή ςξσ ρςξὺπ ποξγόμξσπ
μαπ ςῆπ Κξοίμθξσ καὶ ςέςξια νευχοιρςὴ ἡμέοα, Μεγάλη Παοαρκεσή, ὡπ ἐπίκαιοα μᾶπ ςὰ
ναμαθσμίζει ἡ κκληρία.
Γιὰ ςὸμ Ἀπόρςξλξ Παῦλξ, λξιπόμ, ςὸμ Διδάρκαλξ ςῆπ Οἰκξσμέμηπ, ςὸμ πιὸ θεομὸ καὶ
δοαρςήοιξ κήοσκα ςξῦ Εὐαγγελίξσ ςξῦ Χοιρςξῦ, ὁ ρςασοχμέμξπ Κύοιόπ μαπ δσρςσυῶπ δὲμ
εἶμαι ἀπξδεκςὸπ ἀπὸ ὅλξσπ ςξσπ ἀμθοώπξσπ. Γιὰ ἄλλξσπ ὁ Χοιρςὸπ εἶμαι πέςοα ρκαμδάλξσ,
γιὰ ἄλλξσπ ἕμα θέμα ἄμεσ ρημαρίαπ, ἕμα ςίπξςε, καλύςεοα μία ἀμξηρία. Ἥμαοςξμ Κύοιε!
Ἔςρι ξἱ ποξρηλχμέμξι ἀκόμη ρςὴμ παλιὰ Θοηρκεία ςξῦ Νόμξσ, ξἱ ςσπξλάςοεπ καὶ «λξγικξὶ»
Ἰξσδαῖξι, ἦςαμ ἀδύμαςξμ μὰ παοαδευθξῦμ, ὅςι ἕμαπ Υἱὸπ Θεξῦ, πξύ ὑπξρυόςαμ ςὴ λύςοχρη
καὶ ςὴ ρχςηοία, ἔτθαρε ρὲ ςέςξιξ ρημεῖξ ἔρυαςηπ ἀδσμαμίαπ, ὥρςε μὰ ὑπξρςῆ ςὸμ πιὸ
ἐνεσςελιρςικὸ καὶ ἐπώδσμξ θάμαςξ. Οἱ ἄλλξι πάλι, ξἱ ἐθμικξί, ἐνίρξσ «λξγικξὶ» καὶ
τιλξρξτημέμξι ἄμθοχπξι, ἑομήμεσαμ μία ςέςξια θοηρκεσςικὴ θεχοία, δηλαδὴ ἕμαμ
ἐρςασοχμέμξ, μεκοὸ Θεό, ὡπ καθαοὴ ἀμξηρία!
Ἀλλὰ καὶ ρήμεοα, ἀςεμίζξμςαπ μὲ δέξπ ςὸμ Κύοιξ καθημαγμέμξ ἐπάμχ ρςὸ Σςασοὸ ἤ
ἄπμξσμ, μεκοὸμ, μέρα ρςὸμ Τάτξ καὶ βλέπξμςαπ ποξρεκςικὰ ςί ρσμβαίμει γύοχ μαπ, ρςὸ ἴδιξ
θλιβεοὸ ρσμπέοαρμα θὰ καςαλήνξσμε: Γιὰ πξλλξύπ, μικοξὺπ καὶ μεγάλξσπ, ὁ Κύοιόπ μαπ εἶμαι
μία ἀδύμαμη, ἀμίρυσοη ὕπαονη. Ὅςι ἀπὸ κεῖμξμ πξλὺ λίγα μπξοεῖ μὰ πεοιμέμξμε, εἴςε ὡπ
ἄςξμα, εἴςε ὡπ λαξί. Γι’ αὐςὸ καὶ ρςὰ ςόρα ποξβλήμαςα, πξύ ἀμςιμεςχπίζξμε, δὲμ ζηςξῦμε ςὴ
λύρη ςξσπ ρ’ κεῖμξμ καὶ ςὸ Εὐαγγέλιό Τξσ, ἀλλὰ εἴςε ρςὸ ἀδύμαμξ μσαλό μαπ, εἴςε ,ρὲ ἄλλα
κξρμικὰ εὐαγγέλια καὶ κξιμχμικὲπ θεχοίεπ. Καί ἐμῶ ςὴ ρχρςὴ λύρη ςὴμ κοαςᾶ ρςὰ υέοια
Τξσ, ἐμεῖπ φάυμξμε ἐμαγώμια μὰ ςὴμ βοξῦμε κάπξσ ἀλλξῦ.
Καὶ ὅμχπ, ἀγαπηςξί ἀδελτξί, γιὰ ςὸμ Ἀπόρςξλξ Παῦλξ καὶ ςξὺπ ὅμξιξύπ ςξσ πιρςξὺπ
υοιρςιαμξύπ, ὁ Ἰηρξῦπ Χοιρςόπ, ὁ δι’ ἡμᾶπ Σςασοχθείπ καὶ Τατείπ, δὲμ εἶμαι ξὔςε ρκάμδαλξ,
ξὔςε ποόβλημα καὶ ἀπξοία, ξὔςε ἕμα ςίπξςε, μία μχοία, ἀλλὰ «Θεξῦ Δύμαμιπ καὶ Θεξῦ
Σξτία»! Δηλαδὴ ὁ Παμςξδύμαμξπ καὶ Πάμρξτξπ Θεόπ!
Πόςε, ἄοαγε, θὰ Τὸμ πιρςεύρχμε ἔςρι ὡπ Θεὸμ Παμςξδύμαμξ καὶ Πάμρξτξ; Πόςε θά
Τόμ ςιμξῦμε, ὄυι μόμξ ςέςξιεπ μεγάλεπ ἡμέοεπ, ἀλλά ὅλξ ςό υοόμξ, ὡπ Τόμ Μξμαδικό Σχςήοα
καί Λσςοχςή; Μόμξ ςόςε θὰ διαλσθξῦμ ςὰ ἀδιένξδα, μόμξ ςόςε θὰ ἔλθη ἡ πξλσπόθηςη λύρη,
μόμξ ςόςε θὰ ἀμαςείλξσμ ἡμέοεπ καλύςεοεπ γιὰ ςὸμ καθέμα μαπ, γιὰ ὁλόκληοη ςὴμ παςοίδα.

Εἴθε μὰ ἐναταμιρθξῦμ διρςαγμξὶ καὶ ἀπιρςία καὶ ςὸ τῶπ ςξῦ Χοιρςξῦ μὰ τχςίρη μξῦ
καὶ καοδιά, ὥρςε μὰ πάοη ςὴμ καλύςεοη πξοεία ςηπ ρςὴμ ἱρςξοία ἡ παςοίδα μαπ. Ἀμὴμ
Διάπσοξπ ποόπ ςόμ Χοιρςόμ εὐυέςηπ ραπ
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