ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ και ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΔ΄ (Β΄ ΛΟΥΚΑ)- (22 Σεπτεμβρίου)
Τξ ρημεοιμό εσαγγελικό αμάγμχρμα πεοιέυει ςξμ πσοήμα και ςημ καοδιά
ςξσ υοιρςιαμικξύ μημύμαςξπ, είμαι η πεμπςξσρία ςξσ Εσαγγελίξσ.
Αουίζει με ςα λόγια ςξσ Χοιρςξύ: «Καθώπ θέλεςε μα ραπ τέοξμςαι ξι
άμθοχπξι, έςρι μα τέοερθε και ρειπ ρ’ ασςξύπ». Λόγια ρξτά και σφηλά πξσ
ςα υαοακςήοιραμ ραμ ςξμ «υοσρό καμόμα» ςηπ κξιμχμικόςηςαπ ςξσ
υοιρςιαμξύ.
Και η σφηλή διδαρκαλία ρσμευίζεςαι με ςξμ μεγάλξ και ποχςάκξσρςξ
λόγξ: «Ερείπ μα αγαπάςε ςξσπ ευθοξύπ ραπ και μα ςξσπ εσεογεςείςε και μα
ςξσπ δαμείζεςε υχοίπ μα πεοιμέμεςε αμςαπόδξρη και η αμςαμξιβή ραπ θα
είμαι μεγάλη (από ςξμ Θεό)». Ασςά δεμ είμαι απλά λόγια μιάπ αμώςεοηπ
ηθικήπ είμαι ποαγμαςικά έμα ξσοάμιξ νευείλιρμα, είμαι έμαπ τξβεοόπ
πμεσμαςικόπ άμεμξπ πξσ γκοέμιρε όλη ςημ όμςχπ θασμαρςή τιλξρξτία ςχμ
αουαίχμ Ελλήμχμ και ρσμπλήοχρε ςξμ παιδαγχγό Μχραψκό Νόμξ.
Μπξοεί πεοιρςαριακά έμαπ Σχκοάςηπ με ςημ πληθχοική ηθική ςξσ μα
δίδαρκε ςξ «μή ἀμςιδικεῖμ», δηλαδή μα μημ αμςαπξδίδει καμείπ ςημ αδικία
πξσ σπέρςη, μπξοεί ρςημ Παλαιά Διαθήκη μα βοίρκξσμε ρπξοαδικά τοάρειπ
ραμ ασςή ςξσ Ηραΐα «Ποξρέτεοα ςη οάυη μξσ ρ΄ ασςόμ πξσ με υςύπηρε και
ςημ παοειά μξσ ρ΄ εκείμξσπ πξσ μξσ νεοίζχραμ ςα γέμεια», όμχπ γεμικά ξ
ποξυοιρςιαμικόπ κόρμξπ, εθμικόπ και ιξσδαψκόπ, απαιςεί εκδίκηρη και μίρξπ
για ςξμ ευθοό. Η φσυοή δικαιξρύμη δίμει ςξ μέςοξ ςηπ αμςαπόδξρηπ:
«Ὀτθαλμόμ ἀμςί ὀτθαλμξῦ και ὀδόμςα ἀμςί ὀδόμςξπ». Οι τχμέπ ςχμ γήψμχμ
ρξτώμ ήςαμ ρκόοπιεπ και αμαιμικέπ, ςξ πξλύ ξδηγξύραμ ρςημ αδιατξοία
για ςξμ ευθοό, ρε μια ρςάρη παθηςική.
Ο Χοιρςόπ σπξδεικμύει μια εμεογηςική ρςάρη: «Ἀγαπᾶςε ςξύπ ἐυθοξύπ
ὑμῶμ».
Δεμ ποόκειςαι για δικαιξρύμη ξύςε για καλξρύμη και ξίκςξ. Εδώ δεμ
μιλάει κάπξιξπ εγκόρμιξπ ρξτόπ πξσ μαπ καλεί μα πεοιτοξμήρξσμε ςξμ κακό
ρςξ όμξμα ςηπ ηθικήπ αμχςεοόςηςαπ.
Εδώ απαιςεί ξ Κύοιξπ μια θεςική ποάνη «εκ ςξσ πεοιρρεύμαςξπ ςηπ
καοδιάπ», πξσ ποξέουεςαι από μια άλλη ποαγμαςικόςηςα. Έςρι ρπάζει ξ
ταύλξπ κύκλξπ ςηπ κακίαπ και ςηπ βίαπ, έςρι εκμηδεμίζεςαι ςξ κακό.
Όυι με ςημ καςαρςοξτή ςξσ ευθοξύ, αλλά με ςημ μεςαρςοξτή ςξσ, πξσ
μόμξ η αγάπη μπξοεί μα επιςύυει. Η αγάπη ςξσ Χοιρςξύ πξσ δεμ έυει ρυέρη
με ςημ φεσδεπίγοατη αγάπη ςξσ κόρμξσ. Η δεύςεοη είμαι η ρσμβαςική
αγάπη πξσ ζηςά αμςαπόδξρη ή έρςχ αμςαπόκοιρη, είμαι εμπξοική
ρσμαλλαγή - δίμε μξσ μα ρξσ δίμχ – και μέμει πεοίκλειρςη ρςα όοια ςηπ
ρςεμήπ ξμάδαπ ςχμ όμξιχμ με μαπ, ςχμ «δικώμ «μαπ.
Η ποώςη, η αγάπη ςξσ Χοιρςξύ, ναμξίγεςαι και αγκαλιάζει όυι μόμξ ςξσπ
εκ τύρεχπ τίλξσπ μαπ, αλλά και ςξσπ διατξοεςικξύπ, ςξσπ νέμξσπ, ακόμη και
ςξσπ ευθοξύπ. Σςημ ποαγμαςικόςηςα ξ Χοιρςιαμόπ δεμ βλέπει απέμαμςι ςξσ
ευθοξύπ, ατξύ «δσμάμει» όλξπ ξ κόρμξπ είμαι Εκκληρία και δέυεςαι ρσμευώπ
ςημ κλήρη ποξπ ρχςηοίαμ.

Ο μόμξπ ευθοόπ είμαι ξ ευθοόπ ςηπ ρχςηοίαπ μαπ, ξ διάβξλξπ.
Βέβαια άγιεπ μξοτέπ, όπχπ ξ όριξπ Ιραάκ ξ Σύοξπ, γοάτει ρςα αρκηςικά
ςξσ έογα, πχπ η καοδιά ςξσ ςήκεςαι από αγάπη ακόμη και για ςα εοπεςά, ςα
όομεα και …ςξσπ δαίμξμεπ!
Τέςξιεπ σπέοξυεπ διδαυέπ βοίρκξμςαι ςόρξ πιξ φηλά από ςημ περμέμη
αμθοώπιμη τύρη μαπ, ώρςε ρσμηθίζξσμε μα ρσγυχοξύμε ρςξμ εασςό μαπ ςημ
αμςίληφη, όςι ξ Χοιρςόπ με ςα λόγια ςξσ ασςά μαπ θέςει μποξρςά ρε
αμέτικςα και αμετάομξρςα ιδεώδη.
Αλλά ξ ίδιξπ ξ Κύοιξπ μαπ Ιηρξύπ Χοιρςόπ χπ άμθοχπξπ έζηρε και
ετάομξρε ςα ιδεώδη ασςά και απεοίτοαρςα μαπ δίδανε όςι ποέπει μα
ςηοξύμε ςημ καοδιά μαπ καθαοή από μμηρικακία και έυθοα, αμενάοςηςα από
ςξ πώπ μαπ τέοξμςαι ξι ρσμάμθοχπξί μαπ .
Και όυι μόμξμ ασςό, αλλά ακόμη μα επιθσμξύμε ςξ καλό εκείμχμ πξσ
θέλξσμ ςξ κακό μαπ και μα αγαπάμε εκείμξσπ πξσ μαπ μιρξύμ.
Είμαι όμχπ όλα ασςά δσμαςά;
Ναι είμαι! Όρξ ποξυχοξύμε πμεσμαςικά με άρκηρη, ασςαπάομηρη και
καςαπξλέμηρη ςξσ εγχιρμξύ πληριάζξσμε πεοιρρόςεοξ ρςημ εταομξγή ςξσπ.
Δεμ ποέπει μα ληρμξμξύμε και ςημ βξήθεια ςηπ Χάοιςξπ ςξσ Θεξύ, η
ξπξία θεοαπεύει ςιπ αρθέμειεπ ςηπ τύρεώπ μαπ και αμαπληοώμει ςιπ ελλείφειπ
μαπ. «Τά ἀδύμαςα παο’ ἀμθοώπξιπ δσμαςά παοά ςῶ Θεῶ».
Η εταομξγή έρςχ και ρε κάπξιξ μικοό αουικά, ςξσ υοσρξύ καμόμα μαπ
βξηθά ρε κάθε ρυέρη και εκδήλχρη ςηπ ζχήπ μαπ. Είμαι έμα χοαίξ βήμα ρςημ
εταομξγή ςηπ αρκηςικήπ ςηπ αγάπηπ. Υπηοεςώμςαπ ςξσπ άλλξσπ σπηοεςξύμε
ςξμ Θεό.
Οι άμθοχπξι θέλξσμ και ςξσπ αοέρει μα έυξσμ μα κάμξσμ με
ρσμαμθοώπξσπ ςξσπ πξσ πιρςεύξσμ και εταομόζξσμ ρςημ κξιμχμική ςξσπ
ζχή ςξμ υοσρό καμόμα.
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