ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ και ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ- ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ
(1η Σεπτεμβρίου)
Έμαπ εμςσπχριακϊπ και παοάνεμξπ θερμϊπ ςηπ θοηρκείαπ ςχμ αουαίχμ
ιροαηλιςόμ, πξσ ποξβλημαςίζει ςξσπ μελεςηςέπ, είμαι ςξ λεγϊμεμξ ιχβηλαίξ
έςξπ, ςξ έςξπ ςηπ ατέρεχπ και παοαγοατήπ ςχμ υοεόμ. Ήςαμ καθξοιρμέμξ
αμά πεμςηκξμςαεςία και η εναγγελία ςξσ γιμϊςαμ παμηγσοικά απϊ ιεοείπ με
ήυξσπ ραλπίγγχμ. Απέβλεπε μάλλξμ ρςημ απξκαςάρςαρη ςηπ κξιμχμικήπ
ειοήμηπ και ιρξοοξπίαπ με ςημ επιβξλή απαλλαγήπ απϊ ςα υοέη και ςημ
απελεσθέοχρη ςχμ δξϋλχμ. Δπίρηπ αμ κάπξιξπ είυε αμαγκαρθεί μα πξσλήρει
ςξ υχοάτι ςξσ, με ςξ θερμϊ ςξσ ιχβηλαίξσ ςξ υχοάτι ςξσ επιρςοετϊςαμ. Τξ
ιχβηλαίξ έςξπ ήςαμ μια έμποακςη εταομξγή ςηπ αουήπ πξσ απξοοέει απϊ ςη
Βίβλξ, ϊςι η γη αμήκει ρςξ Θεϊ και άοα ρε ϊλξσπ. Βαριζϊςαμ ρςημ πεπξίθηρη
ϊςι ϊλξι ξι άμθοχπξι και ξι ιδιξκςήςεπ γηπ είμαι «ποξρήλσςξι και πάοξικξι»
ςξσ Κσοίξσ ρϋμτχμα με ςξ Λεσψςικϊ. Χάοη ρςξμ ϊμςχπ τιλάμθοχπξ ασςϊ
θερμϊ ςξσ ιχβηλαίξσ (50ξσ έςξσπ) και ςξσ ραββαςιαίξσ (7ξσ έςξσπ)
αμςιμεςχπιζϊςαμ ςα ποϊβλημα ςηπ σπεορσγκέμςοχρηπ ςηπ έγγειαπ
ιδιξκςηρίαπ.
Για ϊλξσπ ασςξϋπ ςξσπ λϊγξσπ ςξ ιχβηλαίξ αμαμεμϊςαμ με υαοά και
εξοςαζϊςαμ με μεγαλξποέπεια.
Σ’ ασςϊ ςξ θερμϊ αματέοθηκε ξ Χοιρςϊπ με ςη τοάρη «κηοϋναι εμιασςϊμ
Κσοίξσ δεκςϊμ», ϊπχπ ακξϋραμε ρςξ ρημεοιμϊ εσαγγελικϊ αμάγμχρμα, πξσ
έυει ξοιρθεί για ςημ αουή ςηπ ιμδίκςξσ, δηλαδή ςημ ποόςη ημέοα ςξσ
εκκληριαρςικξϋ έςξσπ.
Ο Χοιρςϊπ ατξϋ εμίκηρε ςξμ διάβξλξ πξσ ςξμ σπέβαλε ρςξσπ γμχρςξϋπ
πειοαρμξϋπ ρςημ έοημξ, άουιρε πεοιξδεία ρςημ Γαλιλαία διδάρκξμςαπ ρςιπ
ρσμαγχγέπ ςχμ πϊλεχμ και υχοιόμ ςηπ. Όςαμ ήλθε ρςη Ναζαοές, ϊπξσ είυε
μεγαλόρει, πήγε ρςη ρσμαγχγή ςηπ ςημ ημέοα ςξσ Σαββάςξσ και αμέβηκε
ρςξμ άμβχμα για μα διαβάρει ςιπ Γοατέπ.
Δπέλενε ςξ απϊρπαρμα απϊ ςξ βιβλίξ ςξσ ποξτήςη Ηραΐα πξσ ακξϋραμε:
«Πμεϋμα Κσοίξσ είμαι επάμχ μξσ, γιαςί με έυοιρε και με απέρςειλε μα τέοχ
ρςξσπ τςχυξϋπ υαοξπξιϊ μήμσμα, μα θεοαπεϋρχ ϊρξσπ έυξσμ ρσμςεςοιμμέμη
καοδιά, μα κηοϋνχ ρςξσπ αιυμαλόςξσπ απελεσθέοχρη και ρςξσπ ςστλξϋπ
αμάβλεφη, μα ελεσθεοόρχ εκείμξσπ πξσ καςαπιέζξμςαι και μα κηοϋνχ ςξ
έςξπ ςηπ εσμξίαπ ςξσ Κσοίξσ».
Ο Χοιρςϊπ δήλχρε ρςξσπ ακοξαςέπ ςξσ ϊςι η ποξτηςεία ασςή είυε
εκπληοχθεί ρςξ ποϊρχπϊ Τξσ.
Ο θερμϊπ ςξσ Ιχβηλαίξσ ήςαμ μία απϊ ςιπ παιδαγχγικέπ ποξςσπόρειπ ςηπ
Παλαιάπ Διαθήκηπ, ςόοα, με ςημ έλεσρη ςξσ Χοιρςξϋ ρςξμ κϊρμξ, ήλθε η
όοα μα εταομξρςεί ςξ Ιχβηλαίξ έςξπ και ρςα πμεσμαςικά υοέη ςχμ
αμθοόπχμ.
Ήλθε η όοα μα υαοίρει ξ Χοιρςϊπ ςιπ ξτειλέπ ςχμ αμθοόπχμ ποξπ ςξμ
Θεϊ, μα ρβήρει ςιπ αμαοςίεπ ςξσπ για πάμςα, μα αμξοθόρει ςξσπ περμέμξσπ,

μα δόρει ςξ τχπ ρςξσπ πμεσμαςικά ςστλξϋπ και ςημ ελεσθεοία ρςξσπ
δξϋλξσπ ςχμ παθόμ και ςηπ αμαοςίαπ.
Με ςξμ Χοιρςϊ αουίζει έμα μέξ Ιχβηλαίξ αμόςεοξ απϊ ςξ παλαιϊ,
εγκαιμιάζεςαι ξ «εμιασςϊπ Κσοίξσ δεκςϊπ».
Τξμ άμθοχπξ ςελικά δεμ ςξμ ελεσθεοόμει ςξ Ιχβηλαίξ έςξπ, αλλά η κλήρη
ςξσ Θεξϋ και η θσρία ςξσ Χοιρςξϋ.
Πξλλξί αγόμεπ έυξσμ γίμει για ςημ ελεσθεοία ςχμ αμθοόπχμ, ϊπχπ έυει
καςαγοάφει η ιρςξοία. Αγόμεπ ρκληοξί, αιμαςηοξί και επίμξμξι, μα ςα
απξςελέρμαςα αβέβαια, αρςαθή και κάπξςε ςοαγικά. Γιαςί ; Δπειδή ξι
άμθοχπξι ποξρπάθηραμ μα ελεσθεοχθξϋμ με ςιπ δικέπ ςξσπ μϊμξ δσμάμειπ,
αγμξόμςαπ και παοαμεοίζξμςαπ ςξ μεγάλξ ποαγμαςικϊ ελεσθεοχςή, ςξμ
Χοιρςϊ.
Γι’ ασςϊ η ελεσθεοία πξσ κέοδιραμ ήςαμ ποϊρκαιοη και φεσδεπίγοατη.
Αγμϊηραμ ςξ υξοηγϊ και εγγσηςή ςηπ αληθιμήπ ελεσθεοίαπ. Η ελεσθεοία για
μα είμαι αρταλήπ και ακλϊμηςη υοειάζεςαι πμεσμαςική θεμελίχρη.
Η μεςαμϊοτχρη ςξσ κϊρμξσ δεμ είμαι απλά σπϊθερη αμθοχπίμχμ
ποξρπαθειόμ, ρσρςημάςχμ κξιμχμικόμ και ξικξμξμικόμ αμαλϋρεχμ και
ρυεδιαρμόμ.
Δίμαι ποϊ πάμςχμ σπϊθερη πμεσμαςική.
Ο κϊρμξπ δεμ μπξοεί μα γίμει καλϋςεοξπ, ϊςαμ ξι άμθοχπξι με διαβξλικϊ
πείρμα απξοοίπςξσμ ςημ σπέοξυη διδαρκαλία ςηπ αγάπηπ ςξσ Χοιρςξϋ και
απξκοξϋξσμ ςη υάοη Τξσ, ςημ μϊμη πξσ μπξοεί μα θεοαπεϋρει ςιπ αδσμαμίεπ
μαπ και μα καλϋφει ςιπ ελλείφειπ μαπ.
Ασςή η θεία υάοη δημιξσογεί ςιπ ποξωπξθέρειπ για έμα διαοκέπ Ιχβηλαίξ
έςξπ, εσκαιοία ατέρεχπ και ποαγμαςικήπ ελεσθεοίαπ.
Σήμεοα με ςημ έμαονη ςξσ μέξσ εκκληριαρςικξϋ έςξσπ, απ επιυειοήρξσμε
ϊλξι μια μέα αουή ρςη ζχή μαπ, απ δευθξϋμε με διάθερη μεςαμξίαπ ςξ
υαομϊρσμξ άγγελμα ςξσ ελεσθεοχςή Χοιρςξϋ, όρςε μα έυξσμε κάθε όοα και
κάθε ρςιγμή Ιχβηλαίξ έςξπ, «ἐμιασςϊμ δεκςϊμ Κσοίξσ».
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