ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ
Περιοδικό ἐκδιδόμενο κάθε Κυριακή
Ὑπό Ἐπισκόπου Ἰερεμίου, Μητροπολίτου Ἱ. Μ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως

«Εἰς πόλιν ἤ εἰς Ρούμελην, ὅπου περιπατήσεις,
παντοῦ ἀκούεις ὄνομα τό τῆς Προυσιωτίσσης»
(Ἆσμα τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ)

Κυριακή 8 Ἀπριλίου 2012
† Κυριακή τῶν Βαΐων
Ἡρωδίωνος, Ρούφου, Ἑρμοῦ ἀπ., Κελεστίνου πάπα Ρώμης
Ἀπολυτίκιον
Παναγίας Προυσιωτίσσης
Ἦχος α´
Τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης Σύ προΐστασαι πρόμαχος
καί τερατουργός ἐξαισίων τῇ ἐκ Προύσσης εἰκόνι
Σου. Πανάχραντε Παρθένε Μαριάμ καί γάρ φωτίζεις ἐν τάχει τούς τυφλούς δεινούς τε ἀπελαύνεις δαίμονας· καί παραλύτους δέ συσφίγγεις,
Ἀγαθή, κρημνῶν τε σῴζεις καί πάσης βλάβης
τούς Σοί προσφεύγοντας. Δόξα τῷ Σῷ ἀσπόρῳ τοκετῷ, δόξα τῷ Σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά Σοῦ τοιαῦτα θαύματα.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΚΑΙ Η ΕΡΧΟΜΕΝΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
1. Κυριακή τῶν Βαΐων σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Βλέπετε ὅτι ἡ σημερινή
Κυριακή ἔχει ἄλλο ὄνομα καί δέν λέγεται Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ὅπως λέγονται οἱ
Κυριακές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τέλειωσε λοιπόν ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή,
ὅπως μᾶς τό εἶπε καί προχθές ἕνα ἑσπέριο τροπάριο, πού ἔλεγε: «Τήν ψυχοφελῆ
πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν». Ὑπάρχουν δύο τυπικά γιά τήν Κυριακή τῶν Βαΐων.
Κατά τό ἕνα τυπικό, ἀφοῦ τελείωσε ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή τέλειωσε καί ἡ νηστεία
της. Ἔτσι, κατά τό τυπικό αὐτό, γινόταν ἕνα διάλειμμα τήν Κυριακή τῶν Βαΐων

καί κατέλυαν τό ἐλαφρότερο ἀπό τά ἀρτήσιμα, τό ψάρι μόνο. Καί ἑτοιμάζονταν οἱ
χριστιανοί γιά τήν αὐστηρότερη νηστεία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Τό τυπικό αὐτό
φαίνεται ὅτι τό ἀκολοθοῦσε τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως· γιατί ἔχουμε παράδοση ἀπό τόν δικό μας Δημητσανίτη ἅγιο, τόν Πατριάρχη ἅγιο Γρηγόριο τόν Ε´, ὁ
ὁποῖος τήν Κυριακή τῶν Βαΐων εἶπε προφητικά στήν τράπεζα τοῦ Πατριαρχείου:
«Σήμερα τρῶμε ψάρια καί τήν ἄλλη Κυριακή θά μᾶς φᾶνε τά ψάρια»! Πραγματικά,
τήν ἑπόμενη Κυριακή, τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα, ἔγινε τό φρικτό μαρτύριο τοῦ ἐθνομάρτυρος Πατριάρχου μας καί οἱ αἱμοβόροι Τοῦρκοι πέταξαν τό ταλαιπωρημένο μαρτυρικό σῶμα του στή θάλασσα τοῦ Βοσπόρου, γιά νά τό φᾶνε τά ψάρια. Καλά
θυμήθηκα τόν ἅγιο ἐθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγόριο τόν Ε´, τόν Δημητσανίτη, γιατί
σάν αὔριο 10 Ἀπριλίου συνέβηκε ὁ μαρτυρικός του ἀπαγχονισμός. Ἄς μήν ξεχνᾶμε
Ἕλληνες χριστιανοί τό σχοινί τοῦ Πατριάρχου! Ὁ μαρτυρικός του θάνατος ἄναψε
ἀκόμη περισσότερο τήν καρδιά τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ὅρμησαν μέ
δυνατώτερη ὁρμή κατά τῶν τυράννων Τούρκων. Τά «σκυλιά - εἶπαν γι᾽ αὐτούς -, πού
μᾶς κρεμάσαν τόν Πατριάρχη. Ὁρμᾶτε καταπάνω τους»!
2. Κατά τό ἄλλο τυπικό, πού ἐφαρμόζεται καί αὐτό γιά τήν Κυριακή τῶν Βαΐων,
δέν καταλύεται τό ψάρι, γιατί θεωρεῖται ὅτι καί ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀνήκει καί
αὐτή στήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, σάν τό ἱερό βῆμα καί τά Ἅγια τῶν Ἁγίων αὐτῆς.
Τό τυπικό αὐτό τό ἐφαρμόζει τό Ἅγιον Ὄρος καί πολλά Μοναστήρια στήν πατρίδα
μας καί ἀλλοῦ, ἐξαρτώμενα ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος. Ἐγώ, σάν Ἐπίσκοπός σας, σᾶς
λέγω νά ἐφαρμόσετε ὅποιο τυπικό θέλετε, γιατί καί τά δύο τυπικά ἀπηχοῦν κάποια
παράδοση· κάνετε ὅ,τι σᾶς πεῖ ὁ πνευματικός σας. Ἐκεῖνο ὅμως πού θέλω νά σᾶς πῶ
καί νά σᾶς τονίσω εἶναι ὅτι ὅσοι καταλύσετε τό ψάρι τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, τό
βραδινό σας φαγητό μέ ψάρι νά τό κάνετε πρίν ἀπό τήν βραδυνή Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Γιατί καί μόνοι σας τό καταλαβαίνετε ὅτι δέν ἐπιτρέπεται μετά ἀπό τήν πένθιμη
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, ἀρχή τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, νά φᾶτε ἔπειτα ψάρι. Μέ
τί καρδιά θά τό κάνετε αὐτό;
3. Τέλειωσε ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί ἀρχίζει ἀπό σήμερα τό βράδυ ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Νηστεία ἀπόλυτη τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα.
Λέγω ἀπόλυτη, γιατί δέν ἐπιτρέπεται οὔτε τό λάδι, γιά ὅσους μποροῦν βέβαια. Ἡ νηστεία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος εἶναι αὐστηρότερη ἀπό τήν νηστεία τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς, γιατί γιά ἄλλο σκοπό γίνεται ἡ μία καί γιά ἄλλο σκοπό γίνεται ἡ
ἄλλη. Ἡ Νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς γίνεται ἀπό αἴσθημα μετανοίας γιά
τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἡ νηστεία ὅμως τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος γίνεται
γιά συμμετοχή στό Πάθος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Φανταστεῖτε, ἀγαπητοί
μου, τό ὀδυνηρό Πάθος τοῦ Χριστοῦ μας. Φρικτοί οἱ πόνοι Του πάνω στόν Σταυρό,
πού τοῦ ἔφερναν ἰσχυρή φλόγωση. Καί στό κορύφωμα τοῦ πόνου Του εἶπε «Διψῶ»!
Καί Ἐκεῖνος πού ἔκανε τά ρυάκια καί τά ποτάμια δέν εἴχε σταλαγματιά νερό νά
2

βρέξει τά φλογισμένα του χείλη. Δηλαδή, ὁ Χριστός στόν Σταυρό νήστεψε καί ἀπό
νερό ἀκόμη γιά ᾽μᾶς. Πόσο ἀγανακτῶ γιά μερικά ἀγόρια καί κορίτσια, νεαρούς καί
νεαρές, πού τή Μεγάλη Παρασκευή τρῶνε εὐχάριστα τά δροσερά παγωτά τους!...
Ἀλλά τί φταῖνε τά παιδιά, ἀφοῦ βλέπουν τούς γονεῖς τους νά κάνουν καί αὐτοί τά ἴδια
ὅλη τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί αὐτήν ἀκόμη τή Μεγάλη Παρασκευή;
4. Σᾶς εὔχομαι, ἀγαπητοί μου, νά γευθεῖτε τή φετινή Μεγάλη Ἑβδομάδα. Νά τήν
γευθεῖτε περισσότερο ἀπό πέρυσι. Γιατί αὐτό σημαίνει πρόοδος: Κάθε χρονιά νά γευόμαστε καλύτερα τήν πίστη μας ἀπό τήν προηγούμενη χρονιά. Μήν ἀκούσετε τραγούδια τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, οὔτε καί ἀπό αὐτά τά πατριωτικά μας τραγούδια.
Μή φορᾶτε πολυτελῆ φορέματα καί λοῦσα, γιατί πρόκειται γιά τήν κηδεία τοῦ Μεγάλου Νεκροῦ, τοῦ Ζῶντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἄς εἶναι κάπως σκοῦρα τά ροῦχα σας.
Ἄς ζήσουμε σέ μιά ἄλλη ἀτμόσφαιρα τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, γιατί θά βοηθήσει καί
αὐτό γιά νά γευθοῦμε θερμότερα τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ. Θά κερδίσουμε καί τό ἔλεος
τοῦ Χριστοῦ γι᾽ αὐτό. Διάβασα καί συγκινήθηκα ὅτι ἡ μητέρα τοῦ μεγάλου ὀρθοδόξου
θεολόγου τοῦ αἰῶνος μας, τοῦ πατρός Σμέμαν, ὅταν ἦταν μικρός μαθητής τοῦ Δημοτικοῦ, τοῦ κλείδωνε τό πιάνο τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, γιά νά καταλάβει ἀπό μικρός
ὅτι κάτι τό πολύ σοβαρό καί πένθιμο γίνεται τήν Ἑβδομάδα αὐτή. Τό παιδάκι αὐτό
ἔγινε μεγάλος θεολόγος ἐπιστήμονας καί γράφει στά βιβλία του ὅτι «τό τί εἶναι Μεγάλη Ἑβδομάδα τό ἔμαθα μικρός ἀπό τή μητέρα μου, πού μοῦ κλείδωνε τό πιάνο τήν
Ἑβδομάδα αὐτή». Καλή Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἀδελφοί χριστιανοί, καί εὐλογημένο
Ἅγιο Πάσχα γιά τήν πατρίδα μας καί ὅλο τόν κόσμο, ΑΜΗΝ.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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