Ι Ε Ρ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Θ Η Β Ω Ν κ α ι Λ Ε Β Α Δ Ε Ι Α Σ
ΚΗΡΤΓΜΑ ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΤΣΟΤ
ΕΛΕΗΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΑΗ

Α΄. Αματέοει η αγία Γοατή (Γ΄ Βαρ. 17ξ κετ.) ϊςι μεςά ςημ αμξμβοία πξσ επικοάςηρε ςημ επξυή ςξσ ποξτήςη Ζλία ρςξ Θροαήλ, ςα πάμςα νεοάθηκαμ και
κάηκαμ· ξι υείμαοοξι, ϊπχπ ξ Χξοοάθ κξμςά ρςξμ ξπξίξμ ζξϋρε ξ Ζλίαπ, και ασςξί
ρςέοεφαμ. Έςρι τξβεοή πείμα επικοάςηρε ρςξ Θροαήλ. Οι άμθοχπξι και ςα ζόα
πέθαιμαμ ρσμευόπ, λϊγχ ελλείφεχπ ςοξτήπ και μεοξϋ. Τα πάμςα καςαρςοετϊςαμ.
Πειμξϋρε και ξ ποξτήςηπ Ζλίαπ, ξ ξπξίξπ έςρι ρσμμεςείυε ρςη δξκιμαρία ςχμ
ρσμπαςοιχςόμ ςξσ, υχοίπ ϊ ίδιξπ μα είμαι αμαοςχλϊπ. Ο Ηεϊπ δεμ επιςοέπει ξι άγιξι
ςξσ μα γλιςόμξσμ εμςελόπ ςιπ ρσμέπειεπ ςηπ παιδαγχγίαπ ςξσ, αλλά και ξι ίδιξι ξι
δίκαιξι δεμ εναιοξϋμ ςξμ εασςϊ ςξσπ απϊ ςιπ δξκιμαρίεπ, πξσ ασςξί ξι ίδιξι
επιβάλλξσμ· ρσγκακξπαθξϋμ και ασςξί με ςξσπ αμαοςχλξϋπ αδελτξϋπ ςξσπ.
Κξιπϊμ πειμά και διφά ξ Ζλίαπ. Ιαι ξ Ηεϊπ ςξσ επιβάλλει μια μέα δξκιμαρία.
Ποξηγξσμέμχπ ςξμ έςοετε με ςα κξοάκια, πξσλί ριυαμεοϊ και ακάθαοςξ για ςξσπ
Θξσδαίξσπ. Τόοα ςξμ αμαγκάζει μα πξοεσθεί ρςα Σαοεπςά ςηπ Σιδχμίαπ, ρςξμ
ρημεοιμϊ Κίβαμξ, ϊπξσ παλαιϊςεοα ζξϋραμε ξι Φξίμικεπ, ρε νέμξ λαϊ και
ειδχλξλάςοη. Ιαι κει ςξμ διαςάζει μα ζηςήρει μα τιλξνεμηθεί απϊ μία υήοα ςηπ
πεοιξυήπ. Λεγάλη δξκιμαρία για ςξμ σπεοήταμξ, ασρςηοϊ και ζηλχςή Ζλία. Ο
Ζλίαπ σπακξϋει και, ατξϋ ρσμάμςηρε ςημ υήοα, ζήςηρε απ’ ασςήμ μα ςξμ ςαΐρει.
Δκείμη ςξσ απάμςηρε ϊςι έυει μϊμξ μια υξϋτςα αλεϋοι και λίγξ λάδι ρςξ δξυείξ ςξσ
λαδιξϋ. Λε ςξ αλεϋοι θα κάμει λίγξ φχμί γι’ ασςή και ςα παιδιά ςηπ και μεςά θα
πεοιμέμξσμ μα πεθάμξσμ. Ο Ζλίαπ ςημ ποξρςάζει μα κάμει μια λαγάμα και μα ςαΐρει
ποόςα ασςϊμ και μεςά μα τάμε ασςή και ςα παιδιά ςηπ. Αλλά ςηπ είπε ϊςι, αμ
σπακξϋρει ρςημ εμςξλή ςξσ, ςξ αλεϋοι και ςξ λάδι δεμ θα λείφξσμ πξςέ απϊ ςξ ρπίςι
ςηπ, μέυοι μα ρςαμαςήρει η αμξμβοία. Ζ υήοα πίρςεφε ρςξμ ποξτήςη Ζλία και
εκςέλερε ςημ εμςξλή ςξσ. Έςρι ζξϋραμε μαζί, υχοίπ μα έυξσμ ποϊβλημα επιριςιρμξϋ.
Ιάπξια μέοα ϊμχπ, έμα απϊ ςα παιδιά ςηπ υήοαπ αοοόρςηρε με βαοιά
αοοόρςια και πέθαμε. Ζ υήοα δεμ αγαμάκςηρε, ξϋςε ςα έβαλε με ςξ Ηεϊ γι’ ασςή ςη
μέα δξκιμαρία πξσ ςηπ ήοθε, αμ και έκαμε ϊςι ςηπ ζηςξϋρε ξ Ηεϊπ μέρχ ςξσ Ζλία.
Λϊμξ έκλαφε για ςιπ αμαοςίεπ ςηπ και ελεειμξλϊγηρε ςξμ εασςϊ ςηπ, πξσ εμό ήςαμ
αμάνια, τιλξνεμξϋρε ςξμ ποξτήςη ςξσ Ηεξϋ. Ο Ζλίαπ πήοε ρςημ αγκαλιά ςξσ ςξ
παιδί, αμέβηκε ρςξ σπεοόξ ϊπξσ έμεμε, ςξ νάπλχρε ρςξ κοεβάςι ςξσ και άουιρε μα
θοημεί και μα παοαπξμείςαι ποξπ ςξμ Ιϋοιξ, πξσ επέςοεφε ασςή ςη δξκιμαρία.
Φϋρηνε ςοειπ τξοέπ ποξπ ςξ παιδί, ϊπχπ ξ Ηεϊπ έκαμε ρςξμ Αδάμ ϊςαμ ςξμ έπλαθε,
και παοακάλερε ςξμ Ηεϊ μα επιρςοέφει η φσυή ςξσ παιδιξϋ, ποάγμα ςξ ξπξίξ και
έγιμε. Οι παςέοεπ ςηπ Δκκληρίαπ επαιμξϋμ και εγκχμιάζξσμ ςημ αλλϊτσλη και
αλλϊθοηρκη υήοα μέυοι ςοίςξσ ξσοαμξϋ και ςημ ελεημξρϋμη πξσ ασςή παοξσρίαρε.
Τημ ελεημξρϋμη πξσ ςημ έθοεφε, ϊςαμ ϊλξι πέθαιμαμ, και ςηπ αμέρςηρε ςξ παιδί ςηπ,
ϊςαμ ασςϊ πέθαμε. Κέγει ξ ιεοϊπ Χοσρϊρςξμξπ· «Πξιξπ είμαι ςϊρξ τςχυϊπ, πξσ μα
έυει μϊμξ μία υξϋτςα αλεϋοι και λίγξ λάδι μϊμξ ρςξ κελάοι ςξσ ρπιςιξϋ ςξσ; Ιαμείπ.

Ιαι ϊμχπ η υήοα μ’ ασςή ςημ ελάυιρςη ςοξτή έκαμε ςημ πιξ μεγάλη και θασμαρςή
ελεημξρϋμη. Δλεημξρϋμη πξσ αμέρςηρε μεκοϊ»!
Β΄. Δπίρηπ ρςημ αγία Γοατή (Δ΄ Βαρ. 4ξ κετ.) αματέοεςαι ϊςι μία γσμαίκα,
πξσ επέδεινε μεγάλξ εμδιατέοξμ για ςξμ ποξτήςη Δλιραίξ –μαθηςή ςξσ ποξτήςξσ
Ζλία– και ςξμ τιλξνεμξϋρε καςά ιδιαίςεοξ και μξμαδικϊ ςοϊπξ, εμό ήςαμ ρςείοα, με
ςημ βξήθεια ςξσ Δλιραίξσ απέκςηρε παιδί. Τξ παιδί ασςϊ ϊμχπ, ϊςαμ μεγάλχρε, εμό
ήςαμ ρςξσπ αγοξϋπ πξσ θέοιζε ξ παςέοαπ ςξσ, έμιχρε τξβεοϊ πϊμξ ρςξ κετάλι και
ρε λίγξ πέθαμε. Ζ μηςέοα ςξσ ςξ πήοε και ςξ πήγε ρςξ σπεοόξ ςξσ ρπιςιξϋ, ρε
δχμάςιξ πξσ είυε κάμει ειδικά για μα τιλξνεμεί ςξμ Δλιραίξ, ϊςαμ πεομξϋρε απϊ ςημ
πεοιξυή ςξσπ, και ςξ νάπλχρε ρςξ κοεβάςι ςξσ Δλιραίξσ. Λεςά καβαλίκεφε έμα
γαψδξσοάκι και με ςη ρσμξδεία εμϊπ σπηοέςη ςηπ πήγε ρςξ Ιαομήλιξ ϊοξπ, για μα
βοει ςξμ ποξτήςη. Ατξϋ ςξμ βοήκε και ςξμ έτεοε ρςξ ρπίςι ςηπ, ξ Δλιραίξπ
αμέρςηρε ςξ παιδί ςηπ. Ιαι ρςξ επειρϊδιξ ασςϊ ταίμεςαι ϊςι η τιλξνεμία –πξσ είμαι
μία μξοτή ελεημξρϋμηπ– πέςσυε ςημ αμάρςαρη ςξσ παιδιξϋ ςηπ Σχμαμίςιδξπ υήοαπ.
Γ΄. Σςημ Ιαιμή Διαθήκη (Ποαν. 9,36-43) ξ Πέςοξπ αμαρςαίμει ςημ Ταβιθά,
μία γσμαίκα πξσ ήςαμ «πλήοηπ αγαθόμ έογχμ και ελεημξρσμόμ», επειδή ςξμ
ειδξπξίηραμ και ςξμ παοακάλεραμ με δάκοσα ξι υήοεπ, πξσ ςιπ ποξρςάςεσε και ςιπ
ρσμςηοξϋρε. Πξλλξί υοιρςιαμξί πέθαμαμ ςημ επξυή εκείμη· μϊμξ ϊμχπ ςημ Ταβιθά
αμέρςηρε ξ Πέςοξπ, γιαςί υοειαζϊςαμε μα ρσμευίρει ςημ ποξρςαρία ςϊρχμ και ςϊρχμ
εμδεόμ. Ιι εδό ξι ελεημξρϋμεπ ςηπ αμέρςηραμ ςημ Ταβιθά.
Αλλά εκςϊπ απϊ ςημ ρχμαςική αμάρςαρη η ελεημξρϋμη υαοίζει και ςημ πμεσμαςική αμάρςαρη, η ξπξία είμαι ποξωπϊθερη για μα ζήρξσμε ςημ αιόμια ζχή κξμςά
ρςξ Ηεϊ.
Όςαμ ξ Ιϋοιξπ ήλεγνε ςξσπ Φαοιραίξσπ ϊςι εμδιατέοξμςαι για ςημ ενχςεοική καθαοιϊςηςα και αγιϊςηςα· ϊςι καθαοίζξσμ απ’ ένχ ςξ πξςήοι ςξσπ και ςξ πιάςξ ςξσπ
εμό μέρα είμαι βοόμικα και ακάθαοςα και ριυαμεοά, ςϊςε ςξσπ είπε· «πλημ ςα
εμϊμςα (ασςά πξσ έυεςε) δϊςε ελεημξρϋμη, και ιδξϋ άπαμςα καθαοά σμίμ έρςαι»
(Κξσκ. 11,41).
Δπίρηπ ρςξ Κξσκ. 12,33-34 ρσμβξσλεϋει· «Πχλήραςε ςα σπάουξμςα σμόμ και
δϊςε ελεημξρϋμημ. Πξιήραςε εασςξίπ βαλάμςια μη παλαιξϋμεμα, θηρασοϊμ αμέκλειπςξμ εμ ςξιπ ξσοαμξίπ, ϊπξσ κλέπςηπ ξσκ εγγίζει ξσδέ ρηπ διατθείοει· ϊπξσ γαο
έρςιμ ξ θηρασοϊπ σμόμ, εκεί και η καοδία σμόμ έρςαι».
Ο δε Εακυαίξπ, μϊλιπ ςξμ πληρίαρε ξ Χοιρςϊπ, για μα δείνει ςημ μεςάμξια ςξσ,
έδχρε ςα μιρά σπάουξμςά ςξσ ρςξσπ πςχυξϋπ και ϊπξιξμ αδίκηρε σπξρυέθηκε μα
ςξμ απξζημιόρει ρςξ ςεςοαπλξϋμ. Σσμεπόπ η ελεημξρϋμη μαπ καθαοίζει ερχςεοικά!
Κέγει ξ Θόβ (14,4-5) ϊςι καμείπ δεμ είμαι καθαοϊπ απϊ αμαοςία, ακϊμη και μια
μέοα αμ είμαι η ζχή ςξσ. Ιαμείπ εκςϊπ απϊ ςξ Χοιρςϊ δεμ μπξοεί μα κασυηθεί ϊςι είμαι αμαμάοςηςξπ. Άοα ϊλξι υοειάζεςαι μα βαδίρξσμε «ςαπ ξδξϋπ ςηπ μεςαμξίαπ»
ϊπχπ λέγει ξ άγιξπ Χοσρϊρςξμξπ· και μία ξδϊπ μεςαμξίαπ καςά ςξμ ιεοϊ παςέοα
είμαι και η ελεημξρϋμη. Γοάτει ξ ιεοϊπ παςήο· «Όρεπ αμαοςίεπ κι αμ έυειπ, η
ελεημξρϋμη ρξσ ςιπ ιρξζσγίζει ϊλεπ. Ασςή τθάμει ρςξμ θοϊμξ ςξσ Ηεξϋ και γίμεςαι
ρσμήγξοϊπ ρξσ. Γι’ ασςϊ λέει ξ Ηεϊπ ρςξμ Ιξομήλιξ· ‘Ιξομήλιε αι ποξρεσυαί ρξσ και
αι ελεημξρϋμαι ρξσ αμέβηραμ εμόπιξμ ςξσ Ηεξϋ’ (Ποαν. 10,4). Σςιπ δέκα παοθέμεπ
ϊμχπ, πξσ, εμό καςϊοθχραμ ςημ δϋρκξλη αοεςή ςηπ παοθεμίαπ, δεμ τοϊμςιραμ μα
απξκςήρξσμ ςξ έλαιξμ ςηπ ελεημξρϋμηπ, έκλειρε ςημ πϊοςα ςξσ παοαδείρξσ». Πϊρξ
μεγάλξ ςξ αγαθϊ ςηπ ελεημξρϋμηπ!
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