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† Κυριακή Δ´ Ματθαίου, Ἁγίων Ἀναργύρων
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
Ἑβδομαδιαῖος κύκλος προσευχῆς
1. Ἡ Κυριακή ἡμέρα
1. Στό προηγούμενο κήρυγμά μου, ἀδελφοί χριστιανοί, σᾶς μίλησα γιά τόν
Ἡμερήσιο κύκλο τῆς προσευχῆς, τίς ὧρες, δηλαδή, τῆς ἡμέρας πού πρέπει νά
προσευχόμαστε. Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι τήν προσευχή μας μποροῦμε νά τήν
κάνουμε κάθε ὥρα καί κάθε στιγμή, «ἐν παντί καιρῷ καί πάσῃ ὥρᾳ». Ὅπως,
ὅταν ἔχουμε ὄρεξη γιά φαγητό πηγαίνουμε καί τρῶμε, ἔτσι καί ὅταν ἔχουμε ὄρεξη
γιά προσευχή, ὁποιαδήποτε ὥρα, ἄς πηγαίνουμε νά προσευχόμαστε.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τόν Ἡμερήσιο Κύκλο προσευχῆς, ἔχουμε καί τόν Ἑβδομαδιαῖο
Κύκλο. Μέ αὐτή τήν ἔκφραση ἐννοῶ ὅτι κάθε ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος ἔχει μία ἰδιαίτερη λατρευτική ἔννοια γιά μᾶς τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς καί πρέπει νά γνωρίζουμε τήν ἔννοια αὐτή. Καί ἀρχίζουμε πρῶτα-πρῶτα ἀπό τήν Κυριακή ἡμέρα.
2. Ἡ Κυριακή, ἀγαπητοί μου, λέγεται ἔτσι, γιατί εἶναι ἡμέρα τοῦ Κυρίου τοῦ
Θεοῦ μας. Κάθε ἡμέρα βέβαια εἶναι ἡμέρα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς
εἶναι ἰδιαίτερα ἀφιερωμένη σ᾽ Αὐτόν. Παλαιότερα μόνο αὐτή τήν ἡμέρα γινόταν
Θεία Λειτουργία. Ἡ ἡμέρα αὐτή στά Εὐαγγέλια λέγεται «μία τῶν Σαββάτων».
Ὅλη τήν ἑβδομάδα οἱ Ἰουδαῖοι τήν καλοῦσαν «Σάββατα». Ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς
ἑβδομάδας λεγόταν «πρώτη τῶν Σαββάτων», ἡ δεύτερη ἡμέρα «δευτέρα τῶν Σαββάτων», ἡ τρίτη ἡμέρα «τρίτη τῶν Σαββάτων», κ.λπ., καί ἡ τελευταία ἡμέρα, ἡ
ἑβδόμη, λεγόταν κατ᾽ ἐξοχήν «Σάββατον». Ἐπειδή ὅμως στήν ἑβραϊκή γλώσσα
τό ἀριθμητικό ἐπίθετο ταυτίζεται μέ τό ἀπόλυτο, γι᾽ αὐτό, τήν πρώτη ἡμέρα τῆς
ἑβδομάδος, ἀντί νά τήν λέμε «πρώτη τῶν Σαββάτων», τήν λέμε «μία τῶν Σαββάτων». Αὐτή τήν ἡμέρα, ἀδελφοί μου, τήν πρώτη τῆς ἑβδομάδος, αὐτή τήν ἡμέρα
ἀναστήθηκε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός καί γι᾽ αὐτό ἀνήκει ἰδιαίτερα σ᾽ Αὐτόν.
Ἡ Ἐκκλησία μας τήν ὀνόμασε Κυριακή ἡμέρα. Ἀλλά, ὅπως μᾶς λέγουν οἱ ἅγιοι
Πατέρες, καί ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός στά κηρύγματά του, αὐτή
τήν ἡμέρα, τήν Κυριακή ἡμέρα, ἔγινε καί ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου. Αὐτή τήν
ἡμέρα πάλι ἔγινε καί ἡ ἀναδημιουργία τοῦ κόσμου μέ τόν Εὐαγγελισμό τῆς Παναγίας μας καί αὐτή τήν ἴδια ἡμέρα, τήν Κυριακή, πρόκειται νά γίνει καί ἡ Δευτέρα
τοῦ Κυρίου Παρουσία. Τό θεῖο ὅραμα, τό ὁποῖο διαβάζουμε στό βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης, πού μιλάει γιά τήν Παρουσία αὐτή τοῦ Χριστοῦ, τό εἶδε ὁ Εὐαγγελιστής
Ἰωάννης τήν Κυριακή ἡμέρα (βλ. Ἀποκ. 1,10). Αὐτή ἡ Κυριακή τῆς Δεύτερης
Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ δέν θά τελειώσει ποτέ, δέν θά ἔχει βραδιά, θά εἶναι ἀβράδιαστη Κυριακή! Ἡ αἰώνια ζωή λοιπόν, θά εἶναι μιά ἀτέλειωτη καί αἰώνια Κυριακή.
Αὐτή εἶναι ἡ «ὄγδοη ἡμέρα» τῆς αἰωνιότητος. Ἀλλά γιατί λέγεται «ὄγδοη ἡμέρα»;
Λέγεται ἔτσι, γιατί ἡ Κυριακή εἶναι μέν ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, ἀλλά, ἀφοῦ
εἶναι ἡ ἄλλη μέρα τοῦ Σαββάτου, πού εἶναι ἡ ἕβδομη ἡμέρα, ἡ Κυριακή λέγεται
καί εἶναι ὄγδοη ἡμέρα. Ἔτσι, λοιπόν, καί ἡ μελλοντική ζωή, πού εἶναι μιά αἰώνια
καί ἀτέλειωτη Κυριακή, ὅπως εἴπαμε, καλεῖται «ὄγδοη ἡμέρα».
3. Πρέπει νά τιμᾶμε τήν ἡμέρα αὐτή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί τήν τιμᾶμε μέ
τόν ἐκκλησιασμό μας. Ἄς μήν παραλείπουμε ποτέ τόν κυριακάτικο ἐκκλησιασμό.
Ἰδιαίτερα πρέπει νά συνηθίσουμε στόν ἐκκλησιασμό τῆς Κυριακῆς τήν νέα γενεά
καί τά πιό μικρά ἀκόμη παιδιά. Γιατί ἐμεῖς οἱ πνευματικοί σας πατέρες μέ πόνο
παρατηροῦμε ὅτι ἀπό τά νέα παιδιά μας χάνεται ἡ Κυριακή ἡμέρα. Καί ἀφοῦ στήν
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καρδιά τῶν νέων μας παιδιῶν δέν μιλάει ὁ ἐκκλησιασμός τῆς Κυριακῆς, πῶς αὐτά
μεθαύριο, ὅταν θά μεγαλώσουν καί θά γίνουν γονεῖς, πῶς νά μιλήσουν στά δικά
τους παιδιά γιά ἐκκλησιασμό τήν Κυριακή; Πολλοί, βαπτισμένοι χριστιανοί δυστυχῶς, τήν Κυριακή ἡμέρα τήν ἔχουν μεταβάλλει σέ ἡμέρα κοσμικῶν καί ἁμαρτωλῶν διαχύσεων, σέ ἡμέρα ἀσεβῶν πράξεων καί ἀκολασίας. Γι᾽ αὐτό καί κάποτε
ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος, ὁ Δεσπότης τῆς Φλώρινας, εἶχε πεῖ ὅτι γιά πολλούς ἡ Κυριακή ἔγινε «σατανική» καί ὄχι Κυριακή ἡμέρα.
4. Θά σᾶς πῶ, χριστιανοί μου, ἕνα παράδειγμα, γιά νά δεῖτε πόσο κακό καί πόση
ἀχαριστία πρός τό Θεό μας εἶναι τό νά μήν ἐκκλησιαζόμαστε τήν Κυριακή ἡμέρα.
Τό παράδειγμα αὐτό παρακαλῶ νά τό προσέξετε, γιατί εἶναι παρμένο ἀπό μία ὁμιλία
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πού κάθε Κυριακή τελοῦμε τήν Θεία του
Λειτουργία. Ἦταν ἕνας πτωχός – λέει τό παράδειγμα αὐτό – πού καθόταν σέ μιά
γωνιά τοῦ δρόμου καί ζητοῦσε βοήθεια. Πέρναγαν οἱ ἄνθρωποι καί τοῦ ἔδιναν ἄλλος
μικρότερη καί ἄλλος μεγαλύτερη βοήθεια. Πέρασε ὅμως καί κάποιος κάποτε καί
ἔδωσε σ᾽ αὐτόν τόν ζητιάνο ἕξι λίρες. Τοῦ ἔδωσε ὄχι ἁπλῶς πολλά, ἀλλά πάρα
πολλά. Πέστε μου, παρακαλῶ, τί ἔπρεπε νά πεῖ ὁ ζητιάνος στόν φιλάνθρωπο αὐτόν
κύριο; Τό λιγότερο πού ἔπρεπε νά κάνει καί νά πεῖ, ἦταν νά τοῦ πεῖ ἕνα θερμό εὐχαριστῶ γιά τήν μεγάλη βοήθεια πού τοῦ ἔδωσε. Ὁ ζητιάνος ὅμως, χριστιανοί μου,
ὄχι μόνο αὐτό δέν εἶπε, ἀλλά ἀκοῦστε τί σκέφτηκε: Γιά νά μοῦ δώσει – σκέφτηκε –
αὐτός σέ μένα ἕξι λίρες, γιά φαντάσου πόσα ἔχει! Δέν εἶναι καλά νά τόν σκοτώσω
καί νά τοῦ πάρω καί τά ὑπόλοιπα; Αὐτό σκέφτηκε καί αὐτό ἔκανε. Κτύπησε λοιπόν
ὁ ζητιάνος στό κεφάλι τόν καλό ἄνθρωπο, τόν ἔρριξε κάτω, τόν ἔψαξε καί τοῦ βρῆκε
πάνω του μόνο μία λίρα. Δηλαδή, ὁ φιλάνθρωπος κύριος εἶχε ἑπτά λίρες, ἔδωκε τίς
ἕξι στόν ζητιάνο καί κράτησε γιά τόν ἑαυτό του μόνο μία λίρα. Κατηγορεῖτε, χριστιανοί, τόν κακό ζητιάνο; Καί βέβαια τόν κατηγοροῦμε. Ἀλλά τό ἴδιο κάνουμε καί
μεῖς, ὅταν δέν ἐκκλησιαζόμαστε τήν Κυριακή ἡμέρα. Ἀκοῦστε: Ποιός εἶναι ὁ ζητιάνος; Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε ὁ ζητιάνος. Ζητιαναρέοι εἴμαστε στόν Θεό. Ὅλο
«δεηθῶμεν» λέμε σ᾽ Αὐτόν. Δῶσε Θεέ! Καί μᾶς δίνει ὁ Θεός τόν ἀέρα πού ἀναπνέουμε, τό νερό πού πίνουμε, τούς καρπούς τῆς γῆς, πού τρῶμε. Δῶσε Θεέ! Καί μᾶς
δίνει ὁ Θεός ἕξι λίρες! Ποιές εἶναι οἱ λίρες; Ὁ χρόνος εἶναι χρῆμα. Ναί, μᾶς δίνει ὁ
Θεός ἕξι λίρες, ἕξι μέρες! Μετρῆστε: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Καί κρατάει ὁ Θεός γιά τόν ἑαυτό Του μόνο μία λίρα, μόνο μία
μέρα, τήν Κυριακή ἡμέρα. Ἐμεῖς, ἀντί νά ποῦμε εὐχαριστῶ στό Θεό γιά τίς ἕξι
μέρες τῆς ἑβδομάδος πού μᾶς δίνει, Τοῦ ἁρπάζουμε καί τήν Κυριακή ἡμέρα καί τή
κάνουμε ἡμέρα ἰδικῶν μας ἁμαρτωλῶν θελημάτων. Ἄς μᾶς συγχωρέσει ὁ Θεός γιά
τήν ἀγνωμοσύνη μας αὐτή. Ἄς συνέλθουμε ἐπί τέλους, ἀδελφοί, ἄς μετανοήσουμε
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καί ἄς ἐπιστρέψουμε στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Σωτῆρα μας, ζῶντες
κατά τό πανάγιο θέλημά Του, ΑΜΗΝ.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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