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ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, 15 Αὐγούστου, ἑορτάζει ἡ Παναγία μας, μέ
τήν μεγαλύτερη θεομητορική ἑορτή Της. Δέν εἶναι εὔκολο νά μιλάει κανείς γιά τήν
Παναγία, γιατί ὁ λόγος γι᾽ Αὐτήν εἶναι δύσκολος. Ἡ Θεοτοκολογία εἶναι ὅλη ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας. Μή μπορώντας λοιπόν, χριστιανοί μου, νά σᾶς μιλήσω
γιά τήν Παναγία μας, θά καταφύγω στόν ἁγιασμένο Γέροντα, τόν πατέρα Παΐσιο, ὁ
ὁποῖος ἀγαποῦσε πολύ τήν Παναγία μας, καί θά πάρω ἀπ᾽ αὐτόν ὀλίγα καί ὡραῖα γιά
τό σημερινό μου κήρυγμα.
2. Τόσο πολύ ὁ ἅγιος Γέροντας ἀγαποῦσε τήν Παναγία, ὥστε ἀλλοιωνόταν καί
μόνον ἀκούγοντας τό Ὄνομά Της ΜΑΡΙΑ. Ὅταν τό ἔβλεπε κάπου γραμμένο, ἔκανε
τόν σταυρό του, τό ἀσπαζόταν μέ εὐλάβεια καί σκιρτοῦσε ἡ καρδιά του. Ἔλεγε, μάλιστα, ὅτι μπορεῖ κανείς νά κάνει καί ὁλόκληρη Ἀκολουθία ἀσπαζόμενος συνεχῶς τό
Ὄνομα τῆς Παναγίας. Τό ἴδιο λέγεται καί γιά τόν ἅγιο Νεκτάριο, ὁ ὁποῖος εἶχε καί
αὐτός θερμή ἀγάπη στήν Θεοτόκο. Ἀκούσαμε ὅτι ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος ΓεροὝδρας Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπό τό χωριό Ἐκκλησούλα τῆς Μεγαλοπόλεως,
φύλαγε ὡς θυσαυρό μιά μικρή Εἰκόνα τῆς Παναγίας, πού εἶχε τά βαθουλώματα τῶν
φιλημάτων τοῦ ἁγίου Νεκταρίου σ᾽ Αὐτήν!!! Ὁ πατήρ Παΐσιος, ὅταν ἤθελε νά πάει
νά προσευχηθεῖ στήν Παναγία, ἔκοβε λίγα ἀγριολούλουδα ἔξω ἀπό τήν καλύβη του
καί τά πήγαινε στήν Εἰκόνα Της. «Πῶς νά πάω μέ ἄδεια χέρια νά Τήν παρακαλέσω;»,
ἔλεγε.
3. Ἤθελε, ὁ ἅγιος Γέροντας, νά πηγαίνουμε ἀφιερώματα στήν Παναγία, ὅ,τι ἔχει
ὁ καθένας. Ἔλεγε μάλιστα γιά κάποιον πού πῆγε στήν Μονή τῶν Ἰβήρων, γιά νά
προσκυνήσει τήν Παναγία τήν Πορταΐτισσα. Ἡ Εἰκόνα αὐτή εἶναι γεμάτη μέ φλουριά.
Σκανδαλίσθηκε κάπως ὁ προσκυνητής καί εἶπε, ὅταν ἔφευγε: «Παναγία μου, ἐγώ

ἤθελα νά σέ δῶ ἁπλή καί ὄχι μέ φλουριά». Στόν δρόμο ὅμως τόν ἔπιασε ἕνας πόνος
δυνατός καί ἔμεινε ἐκεῖ, στήν μέση τοῦ δρόμου, ζητώντας βοήθεια ἀπό τήν Παναγία.
«Παναγία μου, ἔλεγε, κάνε με καλά καί θά Σοῦ φέρω δυό φλουριά». Τότε τοῦ παρουσιάσθηκε ἡ Παναγία, τόν ἔκανε καλά καί τοῦ εἶπε: «Ἔτσι μοῦ τά φέραν τά φλουριά,
δέν τά ζήτησα ἐγώ»!
4. Ὁ Γέροντας Παΐσιος ἤθελε νά «συγγενεύουμε» μέ τήν Παναγία. Καί συγγενεύουμε μέ τήν Παναγία – ἔλεγε –, μέ τήν ταπείνωση, γιατί ἡ Παναγία ἦταν ταπεινή.
Ἄς σκεφθοῦμε: Ὅταν ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ Τῆς εἶπε ὅτι θά γεννήσει τόν Υἱόν τοῦ
Θεοῦ, τόν Μεσσία, Αὐτή ὀνόμασε τόν Ἑαυτό Της «δούλη Κυρίου». «Ἰδού ἡ δούλη
Κυρίου – εἶπε στόν ἀρχάγγελο –, γένοιτό μοι κατά τό ρῆμά σου»! Καί ἡ Ἴδια πάλι
ἐμεγάλυνε τόν Κύριο λέγοντας, «ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ».
Γιά τήν ταπείνωσή Της ἡ Παναγία κατέχει τά δευτερεῖα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὁ ἅγιος
Ἀνδρέας τῆς Κρήτης, λέγει σέ ἕνα τροπάριό του σ᾽ Αὐτήν: «Χαίροις μετά Θεόν ἡ
Θεός, τά δευτερεῖα τῆς Τριάδος ἡ ἔχουσα»!
5. Πρέπει νά προσευχόμαστε, χριστιανοί μου, στήν Παναγία ἀνοίγοντας τήν καρδιά
μας σ᾽ Αὐτήν, μιλώντας Της ἐλεύθερα, γιατί εἶναι ἡ Μάνα μας. Μά, μαζί μέ τήν καρδιακή αὐτή δική μας προσευχή, πρέπει νά λέγουμε στήν Παναγία καί τίς προσευχές
καί τά τροπάρια πού θέσπισαν οἱ ἅγιοι Πατέρες γ᾽ Αὐτήν. Οἱ καλύτερες προσευχές
στήν Παναγία εἶναι οἱ Παρακλητικοί Κανόνες σ᾽ Αὐτήν καί οἱ Χαιρετισμοί. Ὁ ἅγιος
Γέροντας Παΐσιος συνιστοῦσε πολύ νά διαβάζουν οἱ χριστιανοί κάθε μέρα τό Θεοτοκάριο. Τό Θεοτοκάριο εἶναι μιά μεγάλη Συλλογή 62 Κανόνων πρός τήν Ὑπεραγία
Θεοτόκο, πού τούς συγκέντρωσε ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἀπό χειρόγραφα
τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Εἶναι ὑπέροχα, χριστιανοί μου, τά τροπάρια τῶν Κανόνων αὐτῶν
καί βοηθάει πολύ τήν ψυχή μας νά διαβάζουμε ἀπό τήν Συλλογή αὐτή, ὅσο μποροῦμε
κάθε μέρα. Ὁ πατήρ Παΐσιος ἔλεγε σέ κάποια Μοναχή: «Νά διαβάζεις κάθε μέρα τό
Θεοτοκάριο. Αὐτό θά σέ βοηθήσει πολύ νά ἀγαπήσεις τήν Παναγία. Καί νά δεῖς ἡ
Παναγία μετά!...Θά σοῦ δώσει μεγάλη παρηγοριά»! «Καί πότε νά διαβάζω τό Θεοτοκάριο», τόν ρώτησε αὐτή ἡ Μοναχή. «Τό βράδυ ἤ τό πρωί;». «Καλύτερα τίς πρωινές ὧρες – τῆς ἀπάντησε ὁ Γέροντας –, ὥστε αὐτά πού διαβάζεις, νά τά ἔχεις στό
νοῦ σου ὅλη τήν ἡμέρα. Τό Θεοτοκάριο πολύ βοηθάει. Θερμαίνεται ἡ καρδιά καί συγκινεῖται». Καί μνημόνευε ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος τόν Ἁγιορείτη παπα-Κύριλλο,
τόν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Κουλτουμουσίου, πού δέν μποροῦσε νά συγκρατηθεῖ ἀπό
τούς λυγμούς καί τά δάκρυα, ὅταν διάβαζε τό Θεοτοκάριο!
6. Ἀδελφοί χριστιανοί! Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ἰδιαίτερα στά τωρινά τά χρόνια, πού
βουλιάζει ἡ πατρίδα μας, πρέπει νά προσευχόμαστε στήν Παναγία, γιά νά μᾶς κάνει
τό θαῦμα Της. Θά μᾶς σώσουν ὄχι οἱ ἄρχοντες καί οἱ ἐπιστήμονες μέ τά κοσμικά
τους συστήματα, ἀλλά θά μᾶς σώσει τό Κομποσχοίνι καί τό Θεοτοκάριο, ἡ προσευχή
στήν Παναγία μας. – Χρόνια σας πολλά καί ἡ Παναγία βοήθεια σέ ὅλους μας.
138

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 1 Ἰουλίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
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
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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 «ὀγδόη ἡμέρα» τῆς αἰωνιότητος. Ἀλλά γιατί λέγεται «ὀγδόη
ἡμέρα»; Λέγεται ἔτσι, γιατί ἡ Κυριακή εἶναι μέν ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος,
ἀλλά, ἀφοῦ εἶναι ἡ ἄλλη μέρα τοῦ Σαββάτου, πού εἶναι ἡ ἑβδόμη ἡμέρα, ἡ Κυριακή
λέγεται καί εἶναι ὀγδόη ἡμέρα. Ἔτσι, λοιπόν, καί ἡ μελλοντική ζωή, πού εἶναι μιά
αἰώνια καί ἀτέλειωτη Κυριακή, ὅπως εἴπαμε, καλεῖται «ὀγδόη 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
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 μεταβάλει 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 τόν 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 λιγώτερο 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, ἔδωσε τίς
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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 στόν Θεό γιά τίς ἕξι
μέρες τῆς ἑβδομάδος πού μᾶς δίνει, Τοῦ ἁρπάζουμε καί τήν Κυριακή ἡμέρα καί
τήν κάνουμε ἡμέρα ἰδικῶν μας ἁμαρτωλῶν θελημάτων. Ἄς μᾶς συγχωρέσει ὁ Θεός
γιά τήν ἀγνωμοσύνη μας αὐτή. Ἄς συνέλθουμε ἐπί τέλους, ἀδελφοί, ἄς μετανοήσουμε καί ἄς ἐπιστρέψουμε στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Σωτῆρα μας,
ζῶντες κατά τό πανάγιο θέλημά Του, ΑΜΗΝ.

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη, ἀδελφοί, εἶναι πτωχοτάτη. Ὅμως οἱ
ἀνάγκες τῶν χριστιανῶν μας εἶναι πολλές – συνέβηκε καί δεύτερη
πυρκαγιά στήν ἐπαρχία Μεγαλοπόλεως – καί μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου
ἀνταποκρινόμεθα μέ θυσία, ὅσο μποροῦμε, στίς ἀνάγκες τῶν πενήτων
ἀδελφῶν (καθημερινά συσσίτια, φάρμακα, χρηματικά βοηθήματα
κ.ἄ.). Παρακαλοῦμε, ὅσον δύνασθε, βοηθήσατέ μας, γιά νά βοηθοῦμε
τούς ἀδελφούς μας.
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2. Ἡ Δευτέρα ἡμέρα
1. Στό τελευταῖο μας κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, ὁμιλοῦντες γιά τόν ἑβδομαδιαῖο
κύκλο τῆς προσευχῆς, εἴπαμε γιά τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς. Ἐπαναλαμβάνω καί στό
σημερινό μου κήρυγμα, νά μήν ξεχνᾶμε τόν ἐκκλησιασμό τήν ἡμέρα αὐτή. Εἶναι δέ
ὡραῖο νά ἐκκλησιάζεστε ὅλη ἡ οἰκογένεια μαζί. Τό μικρό σας παιδάκι, ὅταν μεγαλώσει
καί γίνει ἄνδρας, δέν θά τό ξεχάσει ποτέ ὅτι, ὅταν ἦταν μικρούλης, τόν ἔπαιρναν οἱ γονεῖς
του ἀπό τό χέρι καί τόν πήγαιναν τήν Κυριακή στήν Ἐκκλησία. Θά τό θυμᾶται αὐτό
καί θά βουρκώνουν τά μάτια του καί θά κάνει καί αὐτός τό ἴδιο καί στά δικά του παιδιά.
2. Σήμερα, ἀγαπητοί μου, θά σᾶς μιλήσω γιά τήν ἄλλη μέρα μετά τήν Κυριακή, τήν
Δευτέρα. Λέγεται ἔτσι ἡ ἡμέρα αὐτή, διότι εἶναι ἡ δεύτερη μέρα τῆς ἑβδομάδος. Ἀλλά
ἐπειδή ἡ Κυριακή θεωρεῖται καί σάν πρώτη καί σάν τελευταία ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος,
ὅτι, τρόπον τινά, καί ἀρχίζει καί σφραγίζει τήν ἑβδομάδα, γι᾽ αὐτό καί μέσα μας ἡ Δευτέρα θεωρεῖται σάν ἀρχή τῆς ἑβδομάδος. Καί ὅλοι μας τήν Δευτέρα τό πρωί λέμε «καλή
ἑβδομάδα». Ἀφοῦ λοιπόν ἔτσι ἔχει τό πράγμα, ὅτι δηλαδή θεωροῦμε τήν Δευτέρα ὡς
ἀρχή ἑβδομάδος, θά σᾶς πῶ τώρα ἕνα ὡραῖο, πού πιθανόν νά μήν τό ξέρετε. Ἤ μπορεῖ
νά τό ξέρετε, ἀλλά δέν γνωρίζετε τό γιατί. Θά ἔχετε ἀκούσει ὅτι στά Μοναστήρια οἱ
Μοναχοί καί οἱ Μοναχές μας, ἀλλά καί μερικοί εὐσεβεῖς χριστιανοί στόν κόσμο, νηστεύουν τήν Δευτέρα. Γιατί νηστεύουν τήν ἡμέρα αὐτή; Εἶπαν ὅτι νηστεύουν τήν ἡμέρα
αὐτή χάριν τῶν Ἀγγέλων, τούς ὁποίους τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία ἰδιαίτερα κάθε Δευτέρα. Αὐτή
ἡ ἀπάντηση, ἀγαπητοί μου, δέν εἶναι σωστή, γιατί τότε θά ἔπρεπε νά νηστεύουμε καί
τήν Τρίτη, χάριν τοῦ Προδρόμου, ὁ ὁποῖος τιμᾶται κάθε Τρίτη καί μάλιστα ἦταν καί
νηστευτής. Ἡ σωστή ἀπάντηση, τό γιατί νηστεύουμε τήν Δευτέρα, εἶναι ἡ ἑξῆς: Ὁ
Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶπε ὅτι ἡ ἀρετή μας πρέπει νά «περισσεύει» τῶν γραμματέων καί τῶν Φαρισαίων, γιατί, ἄν δέν «περισσεύει», δέν θά εἰσέλθουμε στήν Βασιλεία
τῶν Οὐρανῶν (βλ. Ματθ. 5,20). Οἱ Φαρισαῖοι νήστευαν δυό φορές τήν ἑβδομάδα· θυμηθεῖτε τόν Φαρισαῖο ἐκεῖνο, πού ἐκαυχᾶτο καί ἔλεγε στό Θεό ὅτι νηστεύει «δίς τοῦ Σαββάτου» (Λουκ. 18,12), δυό φορές δηλαδή τήν ἑβδομάδα. Καί ἐμεῖς οἱ χριστιανοί
νηστεύουμε δυό φορές τήν ἑβδομάδα, τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή, σέ ἀνάμνηση
τοῦ Πάθους τοῦ Χριστοῦ μας. Δέν φτάνει ὅμως γιά μᾶς ἡ νηστεία δυό μέρες μόνο τήν
ἑβδομάδα, γιατί δυό μέρες τήν ἑβδομάδα νήστευαν καί οἱ Φαρισαῖοι. Ἀλλά ὁ Χριστός
μᾶς εἶπε ὅτι ἡ ἀρετή μας πρέπει νά εἶναι μεγαλύτερη ἀπό τήν ἀρετή τῶν Φαρισαίων.
Πρέπει λοιπόν νά βρεθεῖ καί τρίτη μέρα τῆς ἑβδομάδος γιά νηστεία τῶν χριστιανῶν.
Ποιά θά εἶναι ἡ ἡμέρα αὐτή; Τό Σάββατο καί ἡ Κυριακή δέν μπορεῖ νά εἶναι ἡμέρες νηστείας, γιατί εἶναι λαμπρές ἡμέρες. Τό μέν Σάββατο θυμίζει τήν Δημιουργία τοῦ κόσμου,
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ἡ δέ Κυριακή τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Τρίτη καί ἡ Πέμπτη πάλι οὔτε καί αὐτές
μποροῦν νά γίνουν ἡμέρες νηστείας τῶν χριστιανῶν, γιατί αὐτές τίς ἡμέρες νήστευαν οἱ
Φαρισαῖοι· καί δέν πρέπει νά συμπίπτει ἡ νηστεία μας μέ τήν νηστεία τῶν αἱρετικῶν.
Ἡ Τετάρτη καί ἡ Παρασκευή ἦταν ἤδη καθορισμένες ὡς ἡμέρες νηστείας, ὅπως εἴπαμε,
καί ἔτσι, ὡς τρίτη ἡμέρα νηστείας, ἀπέμεινε μόνο μία ἡμέρα, ἡ Δευτέρα. Μέ χαρά ἡ
Ἐκκλησία ἔβαλε τήν ἡμέρα αὐτή ὡς ἡμέρα νηστείας καί γιά τόν ἄλλο ὡραῖο λόγο, γιατί
ἔτσι θά ἀρχίζει ἡ ἑβδομάδα μέ νηστεία! Τά παραπάνω, χριστιανοί μου, δέν τά εἶπα ὡς
ἐντολή τοῦ Θεοῦ νά νηστεύετε καί τήν Δευτέρα, ἀλλά ἐγώ πρέπει νά σᾶς δείξω καί τά
ὑψηλά βουνά καί τίς ὑψηλές κορυφές τῶν ἀρετῶν, πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία μας, καί ὁ καθένας ἄς τίς ἀνέβει μέχρι ἐκεῖ πού μπορεῖ. Ἤ, τουλάχιστον, ἄς λέμε μέ ταπείνωση τό
τραγούδι ἐκεῖνο, πού λέγαμε παλαιά στά Κατηχητικά Σχολεῖα: «Κι᾽ ὅλο γυρεύουμε
κάπου ν᾽ ἀνέβουμε, κι ὅλο βρισκόμαστε στά χαμηλά»!
3. Τήν ἡμέρα τῆς Δευτέρας ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ ἰδιαίτερα τούς Ἀγγέλους. Οἱ Ἄγγελοι, ἀγαπητοί μου, εἶναι οἱ πρῶτοι πού δημιουργήθηκαν ἀπό ὅλα τά ὄντα. Πρῶτα δημιουργήθηκαν οἱ Ἄγγελοι πού εἶναι πνεύματα, ἔπειτα δημιουργήθηκε ὁ ὑλικός κόσμος,
καί τελευταῖα ὅλων δημιουργήθηκε ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος μετέχει τῶν Ἀγγέλων κατά
τήν ψυχή του καί μετέχει καί τοῦ ὑλικοῦ κόσμου κατά τό σῶμα του. Ἡ Ἁγία Γραφή
ἀρχίζει λέγοντας: «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί τήν γῆν». Μέ τήν λέξη
«οὐρανόν» – κατά κάποια ἑρμηνεία – ἐννοοῦνται οἱ Ἄγγελοι· καί μέ τή λέξη «γῆ»
ἐννοεῖται ὅλος ὁ ὑλικός κόσμος καί ὁ ἄνθρωπος μαζί, πού κατοικεῖ στή γῆ. Αὐτούς τούς
Ἀγγέλους τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοί μου, κάθε Δευτέρα μέ ὡραίους Κανόνες καί
τροπάρια, πού εἶναι γραμμένα στήν Παρακλητική ἤ Ὀκτώηχο, ἕνα ἱερό βιβλίο τῆς
Ἐκκλησίας μας, γιά τό ὁποῖο θά σᾶς μιλήσω ἄλλοτε. Σέ ἕνα ἄλλο ἱερό βιβλίο τῆς
Ἐκκλησίας μας, τό Ὡρολόγιο, εἶναι γραμμένος ἕνας ὡραῖος Κανόνας στόν ἅγιο Ἄγγελο,
πού εἶναι καλό, εἶναι πολύ καλό γιά τήν ψυχή μας, νά τόν διαβάζουμε κάθε Δευτέρα.
Καί ξέρετε γιατί; Ἀκοῦστε: Ὁ Κανόνας αὐτός δέν εἶναι γραμμένος γενικά στούς Ἀγγέλους, ἀλλά στόν Ἄγγελο. Σέ ποιόν Ἄγγελο; Ὅταν βαπτιστήκαμε, χριστιανοί μου, πήραμε δῶρο ἀπό τόν Θεό ἕναν Ἄγγελο, ἕναν προσωπικό γιά μᾶς Ἄγγελο. Καί ἡ Παναγία
εἶχε καί Αὐτή τόν δικό Της Ἄγγελο, τόν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ. Σ᾽ αὐτόν, λοιπόν, τόν
προσωπικό μας Ἄγγελο, τόν φύλακα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός μας, σ᾽ αὐτόν ἀπευθύνεται ὁ Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας, γιά τόν ὁποῖο σᾶς μιλῶ. Καί πρέπει νά τόν λέμε
τόν Κανόνα αὐτόν στόν Ἄγγελό μας, γιά νά τόν παρακαλᾶμε καί γιά τήν καθημερινή
του προστασία, ἀλλά, ἰδιαίτερα, γιά νά τόν ἔχουμε παραστάτη καί πρέσβυ τήν φοβερά
Ἡμέρα τῆς Κρίσεως κατά τήν Δευτέρα τοῦ Κυρίου Παρουσία. Καί ἄν, χριστιανοί μου,
δέν μπορεῖτε νά διαβάζετε κάθε Δευτέρα ὅλο τόν Κανόνα στόν Ἄγγελό σας, διαβάστε
ἀπ᾽ αὐτόν λίγο τήν μιά Δευτέρα καί τήν ἄλλη Δευτέρα διαβάστε παρακάτω. Ἔτσι, θά
γλυκαθεῖτε ἀπό τά ὡραῖα τροπάρια τοῦ Κανόνα αὐτοῦ καί θά περιμένετε πότε νἄρθει ἡ
ἡμέρα τῆς Δευτέρας, γιά νά τιμήσετε τόν ἅγιο Ἄγγελό σας. Εὔχεσθε καί ὑπέρ ἐμοῦ,
ἁγιασμένοι ἀδελφοί μου χριστιανοί.
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3. Οἱ ὑπόλοιπες ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος
1. Μιλᾶμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιά τήν λειτουργική ἔννοια τῶν ἡμερῶν
τῆς ἑβδομάδος. Μέχρι τώρα μιλήσαμε γιά τήν Κυριακή καί τήν Δευτέρα. Τήν
Κυριακή εἴπαμε ὅτι τήν τιμᾶμε, ἐπειδή εἶναι ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.
Τήν Δευτέρα εἴπαμε ὅτι τιμᾶμε ἰδιαίτερα τούς Ἀγγέλους καί μάλιστα τόν προσωπικό μας Ἄγγελο, πού πήραμε ὡς δῶρο κατά τό Βάπτισμα, τόν Ἄγγελο φύλακα τῆς ψυχῆς μας. Σήμερα θά σᾶς μιλήσω, μέ σύντομο λόγο, γιά τίς ὑπόλοιπες
μέρες τῆς ἑβδομάδος.
Οἱ ἡμέρες Τρίτη καί Πέμπτη ἦταν ἡμέρες πού νήστευαν οἱ Φαρισαῖοι, γι᾽ αὐτό
καί ἡ Ἐκκλησία μας δέν τίς καθόρισε ὡς τακτές ἡμέρες νηστείας. Εἶναι ἡμέρες
ὅμως κατά τίς ὁποῖες λατρεύουμε τόν Θεό· καί τήν μέν Τρίτη τιμᾶμε ἰδιαίτερα
τόν τίμιο Πρόδρομο καί Βαπτιστή τοῦ Κυρίου μας Ἰωάννη, τήν δέ Πέμπτη τήν
ἔχουμε ἀφιερωμένη στούς ἁγίους Ἀποστόλους καί στόν ἅγιο Νικόλαο. Κάθε
Τρίτη, λοιπόν, πρέπει νά ἐπικαλούμαστε ἰδιαίτερα τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Βαπτιστή
καί νά λέμε τό Ἀπολυτίκιό του ἤ ὅποιον ἄλλον ὕμνο σ᾽ αὐτόν ξέρουμε. Ἡ προσευχή στόν Βαπτιστή Ἰωάννη, ἀγαπητοί μου, ἔχει δύναμη πολύ. Τοῦ δόθηκε ἰδιαίτερα ἡ χάρη ἀπό τόν Θεό νά πρεσβεύει γιά μᾶς. Ἕνας ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας
μας σ᾽ αὐτόν λέγει: «Βαπτιστά τοῦ Χριστοῦ πάντων ἡμῶν μνήσθητι, ἵνα
ρυσθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν. Σοί γάρ ἐδόθη Χάρις πρεσβεύειν ὑπέρ ἡμῶν». Αὐτόν
τόν ὕμνο, ἀγαπητοί μου, νά τόν λέτε συχνά στήν προσευχή σας στόν Βαπτιστή
Ἰωάννη καί ἰδιαίτερα νά τόν λέτε κάθε Τρίτη, γιατί, ὅπως εἴπαμε, τήν ἡμέρα
τῆς Τρίτης τιμᾶ ἰδιαίτερα ἡ Ἐκκλησία μας τόν Πρόδρομο καί Βαπτιστή Ἰωάννη.
2. Τήν Πέμπτη, ὅπως εἴπαμε, τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας τούς ἁγίους Ἀποστόλους.
Καί βέβαια ἀξίζει ἰδιαίτερη τιμή σ᾽ αὐτούς τούς Δώδεκα, στούς ὁποίους ὀφείλουμε
τόν εὐαγγελισμό ὅλης τῆς οἰκουμένης. Μάλιστα ἐμεῖς οἱ χριστιανοί τῆς Ἐλλάδος
εὐγνωμονοῦμε περισσότερο τόν ἀπόστολο Παῦλο, γιατί ἦρθε στά μεγάλα κέντρα
τῆς πατρίδος μας καί ἵδρυσε σ᾽ αὐτά Ἐκκλησίες καί ἀπέστειλε καί ἐπιστολές
στίς Ἐκκλησίες αὐτές. Σάν εὐγνωμοσύνη μας σ᾽ αὐτόν, ἄς διαβάζουμε κάθε μέρα
ἕνα κομμάτι ἀπό τά ἱερά αὐτά γράμματα τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὅπως καί ἀπό
τίς ἐπιστολές τῶν ἄλλων Ἀποστόλων. – Τήν Πέμπτη σᾶς εἶπα ὅτι τιμᾶμε ἰδιαί144

τερα καί τόν ἅγιο Νικόλαο. Τό γιατί τό καθόρισε αὐτό ἡ Ἐκκλησία δέν ξέρω νά
σᾶς τό πῶ. Πάντως ὁ ἅγιος Νικόλαος, ὅπως ὅλοι τό γνωρίζουμε, εἶναι ἕνας μεγάλος ἅγιος καί ἡ προσευχή μας σ᾽ αὐτόν μᾶς φέρνει μεγάλη χάρη καί εὐλογία.
Θεωρεῖται προστάτης τῶν ναυτικῶν. Ἀλλά, κατά κάποια ἔννοια, ὅλοι μας εἴμαστε
καραβοκύρηδες στό πέλαγος τῆς ζωῆς αὐτῆς. Ὅλοι μας, λοιπόν, ἄς ἐπικαλούμαστε τόν ἅγιο Νικόλαο, γιά νά μᾶς βοηθήσει νά φθάσουμε στό τελικό λιμάνι,
πού εἶναι ὁ γλυκός παράδεισος.
3. Οἱ ἡμέρες Τετάρτη καί Παρασκευή (ἤ «Προσάββατο», ὅπως τήν λένε τά
κείμενα), ὅπως ὅλοι τό ξέρουμε, εἶναι καθορισμένες ἀπό τήν Ἐκκλησία μας ὡς
ἡμέρες νηστείας. Τήν μέν Τετάρτη τήν τιμᾶμε γιατί αὐτήν τήν ἡμέρα, μέ τήν
προδοσία τοῦ Ἰούδα, συνέλαβαν οἱ Ἰουδαῖοι τόν Χριστό μας, τήν δέ Παρασκευή
τήν τιμᾶμε σέ ἀνάμνηση τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ. Ἄς νηστεύουμε,
χριστιανοί μου, τίς ἡμέρες αὐτές, ὅπως καθόρισε ἡ Ἐκκλησία μας. Δέν ἔδωσε ὁ
Θεός γιά φαγητό μόνο τά κρέατα καί τά ψάρια, ἀλλά ἔδωσε καί τίς πατάτες καί
τά μακαρόνια καί τά τόσο θρεπτικά καί νόστιμα φροῦτα καί τόσους ἄλλους γλυκεῖς καρπούς τῆς γῆς. Γιατί, χριστιανοί μου, νά φᾶμε τήν Παρασκευή τό κρέας
καί τήν Πέμπτη τά φασόλια; Νά φᾶμε τήν Πέμπτη τό κρέας καί τήν Παρασκευή
νά φᾶμε τά φασόλια, γιά νά νηστέψουμε τήν Παρασκευή. Γυναῖκες, πού ἡ μαγειρική σας τέχνη κάνει νόστιμα φαγητά, βάλτε ὅλη αὐτή τήν τέχνη σας τήν
Τετάρτη καί τήν Παρασκευή, γιά νά κάνετε πολύ νόστιμο τό νηστήσιμο φαγητό!
Ἔτσι, θά λέει τό παιδί σας πότε νἄρθει ἡ Τετάρτη καί ἡ Παρασκευή, γιά νά
φάω ἐκείνη τήν ὡραία χορτόπιτα, πού κάνει ἡ μαμά μου, ἤ ἐκεῖνα τά ὡραῖα γεμιστά μέ τά μπαχαρικά καί τά μυρωδικά, πού μοσχοβολᾶνε ἀπό μακρυά, ὅταν
πλησιάζω στό σπίτι μου. Καί νἆναι αὐτά νηστήσιμα. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή θέλω
νά σᾶς πῶ, χριστιανοί μου, μάθετε καί τά παιδιά σας νά νηστεύουν. Μήν τό
φοβᾶστε αὐτό γιά τήν ὑγεία τους. Ἀντίθετα, ἡ νηστεία θά κάνει καλό στήν ὑγεία
τους. «Μέλανα ζωμό» ἔπιναν τά σπαρτιατόπουλα τῆς Ἑλλάδος καί ἔγιναν
ἀνδρεῖοι ἀγωνιστές κατά τῶν ἐχθρῶν τῆς πατρίδος. Ἡ νηστεία, πέρα ἀπό τήν
ἐγκράτεια πού χαρίζει στήν ψυχή, δυναμώνει καί σωματικά τόν ἄνθρωπο καί τοῦ
χαρίζει εὐρωστία καί ἰσχυρή ὑγεία. Ἐνῶ ἡ πολυφαγία κάνει πλαδαρό καί ἄτονο
τόν ἄνθρωπο καί τόν ἀποχαυνώνει ψυχικά καί σωματικά.
4. Τέλος, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἐρχόμαστε στήν τελευταία ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, τό Σάββατο. Γιά τό Σάββατο μιλάει ἡ Παλαιά Διαθήκη καί μᾶς λέει ὅτι
τήν ἡμέρα αὐτή κατέπαυσε ὁ Θεός τό δημιουργικό Του ἔργο, γι᾽ αὐτό καί «Σάββατο» σημαίνει «ἀνάπαυση». Τήν ἡμέρα αὐτή τοῦ Σαββάτου τήν τιμᾶμε εἰς
ἀνάμνηση τῆς Δημιουργίας τοῦ κόσμου. Γι᾽ αὐτό δέν γίνεται νηστεία (χωρίς λάδι)
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τήν ἡμέρα αὐτή, πλήν μόνο τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Οἱ Ἰουδαῖοι τιμοῦσαν πολύ
τό Σάββατο, ἀλλά γιά μᾶς τούς χριστιανούς τό Σάββατο ἀντικαταστάθηκε μέ
τήν Κυριακή, ἡμέρα κατά τήν ὁποία, ὅπως ξέρουμε, ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ μας. Ἡ ἡμέρα τοῦ Σαββάτου γιά μᾶς ἔγινε ἡμέρα ἀφιερωμένη στήν
μνήμη τῶν προσφιλῶν μας νεκρῶν. Κάθε ἡμέρα βέβαια θυμόμαστε τά ἀγαπητά
μας πρόσωπα, πού ἔφυγαν ἀπό ἀνάμεσά μας, ἀλλά τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου
πρέπει νά τά θυμόμαστε ἰδιαίτερα τά πρόσωπα αὐτά στήν προσευχή μας καί νά
τελοῦμε τρισάγια καί μνημόσυνα γιά τίς ψυχές τους. Κανονικά, χριστιανοί μου,
τά μνημόσυνα δέν πρέπει νά γίνονται τήν Κυριακή, γιατί ἡ Κυριακή εἶναι ἀναστάσιμη ἡμέρα, ὅπως εἴπαμε. Τά μνημόσυνα κανονικά γίνονται τό Σάββατο,
χωρίς ὅμως τό θέμα αὐτό νά εἶναι δογματικό θέμα, ὅτι δηλαδή ἀπαγορεύεται τήν
Κυριακή νά γίνονται μνημόσυνα.
Αὐτά τά λίγα, ἀδελφοί χριστιανοί, ἤθελα νά σᾶς πῶ γιά τίς ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος καί ὅ,τι μπορεῖ ὁ καθένας ἀπό σᾶς ἄς πράξει.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 22 Ἰουλίου 2012

Θέμα: Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ καί Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΥ
1. Mιλήσαμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιά τόν Ἑβδομαδιαῖο κύκλο λατρείας καί
προσευχῆς. Σάν συνέχεια τῆς Σειρᾶς πού ἔχουμε θά ἔπρεπε νά μιλήσουμε γιά τόν
ἐτήσιο κύκλο τῆς λατρείας μας, νά μιλήσουμε δηλαδή γιά τίς ἐτήσιες ἑορτές, ὅπως
εἶναι τά Χριστούγεννα, τά Θεοφάνεια, τό Πάσχα κ.ἄ. Ἀλλά ἐπειδή εἶναι ἀταίριαστα
τά θέματα αὐτά γιά τήν θερινή περίοδο πού διερχόμαστε, τά ἀναβάλλουμε γιά ἄλλη
φορά. Στό σημερινό μου κήρυγμα θά σᾶς μιλήσω γιά ἕνα σχετικό θέμα. Θά σᾶς μιλήσω γιά τήν προσευχή καί ποιές εἶναι οἱ στάσεις τοῦ προσευχομένου χριστιανοῦ.
2. Ἡ προσευχή, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἶναι τό πιό ὡραῖο καί τό πιό γλυκό, πού
μπορεῖ νά νοιώσει ἡ ἀνθρώπινη ψυχή. Ξέρεις, ἄνθρωπέ μου, τί μεγάλη τιμή πού εἶναι νά
μιλᾶς μέ τόν Θεό; Τό ξέρεις, ἀδελφέ μου, ὅτι μπορεῖς νά μιλήσεις στόν Χριστό καί στήν
Παναγιά ὅποια ὥρα θέλεις, ἀκόμη καί στίς 3 ἡ ὥρα τά μεσάνυχτα;! Σάν τολμᾶς πάρε
ἕναν ὑπουργό τηλέφωνο αὐτή τήν ὥρα!... Ἡ προσευχή, λοιπόν, εἶναι τό πιό μεγάλο καί
τό πιό ὡραῖο πού γεύεται ὁ χριστιανός. Κατεβάζει τόν Μεγάλο Θεό στήν μικρή καρδιά
καί ἀνεβάζει τήν μικρή καρδιά στόν Μεγάλο Θεό! Ἡ προσευχή εἶναι ἕνωση μέ τόν Θεό!
Ἑπομένως, ὅ,τι εἶναι ὁ Θεός, τό ἴδιο εἶναι καί ἡ προσευχή. Ναί! Μέ τίς ἐκφράσεις καί
μέ τίς εἰκόνες μέ τίς ὁποῖες παρομοιάζεται ὁ Θεός, μέ τίς ἴδιες παρομοιάζεται καί ἡ προσευχή. «Φῶς» λέγεται ὁ Θεός; «Φῶς» εἶναι καί ἡ προσευχή, πού φωτίζει τά σκοτάδια
τῆς ψυχῆς μας. «Ὕδωρ» - νερό λέγεται ὁ Θεός στήν Ἁγία Γραφή; Τό ἴδιο εἶναι καί ἡ
προσευχή, γιατί ἡ ψυχή μας, πού διψάει τόν Θεό, ξεδιψάει ὅταν προσεύχεται.
3. Ἀλλά, γιά νά μή λέω πολλά, γιά ὅποιον θέλει νά μάθει τί εἶναι ἡ προσευχή, τόν
παραπέμπω σέ ἕνα ὡραῖο βιβλίο ἑνός μεγάλου ἀσκητοῦ πατρός καί διδασκάλου, τοῦ
ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος. Εἶναι τό μόνο βιβλίο πού ἔγραψε αὐτός ὁ ἅγιος Πατέρας.
Ἄς μήν κατηγορήσει κανείς τήν λιονταρίνα, γιατί γεννᾶ ἕνα μόνο. Ἕνα, ἀλλά λέοντα!
Καί ἄς μήν κατηγορήσει κανείς τόν ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος, γιατί ἔγραψε ἕνα μόνο
βιβλίο. Ἕνα, ἀλλά ρωμαλέο καί πυκτό στό περιεχόμενό του βιβλίο. Τό ὀνόμασε
«Κλῖμαξ», δηλαδή «σκάλα», σκάλα τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Σκαλοπάτια γιά τόν
οὐρανό! Εἶναι 30 τά σκαλοπάτια τοῦ βιβλίου αὐτοῦ. Αὐτό ὅμως πού μᾶς κάνει ἐντύπωση
εἶναι ὅτι, ἐνῶ ἡ προσευχή εἶναι τό πρῶτο πράγμα γιά τόν χριστιανό καί θά ἔπρεπε λοιπόν
νά εἶναι ἡ πρώτη ὁμιλία τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, ὅμως τόν λόγο περί τῆς προσευχῆς τόν ἔχει
στό 28ο σκαλοπάτι. Γιατί αὐτό; Μέ αὐτό ὁ ἅγιος Ἰωάννης, ὁ συγγραφεύς τοῦ βιβλίου
αὐτοῦ, θέλει νά δηλώσει ὅτι ἡ προσευχή εἶναι τῶν τελείων. Πρέπει δηλαδή νά ἀνεβεῖς
προηγουμένως ἄλλα σκαλοπάτια ἀρετῆς, γιά νά γευθεῖς καί νά ἀπολαύσεις μετά ἀπό
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πολλά τήν προσευχή. Ἀλλά γιά μᾶς τούς συγχρόνους χριστιανούς ἔδωσε ὁ Θεός ἕνα
ἄλλο σύγχρονο βιβλίο γιά τήν προσευχή ἑνός συγχρόνου πατρός τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ
ἁγιασμένου γέροντος πατρός Παϊσίου. Χριστιανοί μου, εἶναι ἀπόλαυση καί πνευματική
μέθη τό βιβλίο αὐτό, γιατί ἔχει ἐμπειρίεςτοῦ ἰδίου τοῦ συγγραφέα, ἀσκητοῦ πατρός, πού
ζοῦσε νύχτα-μέρα μέ τήν προσευχή. Τό συνιστῶ ὁλόκαρδα τό βιβλίο αὐτό. Τό ἔχουν
ἐκδώσει οἱ ὁσιώτατες Μοναχές τῆς Σουρωτῆς καί τίς εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τήν προσφορά τους αὐτή στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ γενικά, ἀλλά καί στόν καθένα ἀπό μᾶς
χωριστά.
4. Ἀλλά στήν ἀρχή σᾶς εἶπα ὅτι σήμερα θά σᾶς μιλήσω καί γιά τήν στάση τοῦ προσευχομένου χριστιανοῦ. Γιά νά σᾶς τό πῶ σύντομα τό θέμα αὐτό, ὁ πιστός, ὅταν προσεύχεται, μπορεῖ νά εἶναι ὄρθιος, ἀλλά μπορεῖ νά προσεύχεται καί γονατιστός. Ὥστε,
λοιπόν, ὑπάρχουν δύο στάσεις προσευχῆς: Πρῶτον, ἡ ὀρθία στάση· καί δεύτερον, «ἡ τῶν
γονάτων κλίσις», προσευχή δηλαδή στά γόνατα. Καί οἱ δυό στάσεις εἶναι πολύ καλές
καί ἔχουν ἕνα βαθύ θεολογικό νόημα. Ἀκοῦστε:
Προσεύχομαι ὄρθιος, γιατί ἔτσι ὄρθιο, βασιλέα τοῦ κόσμου μέ δημιούργησε ὁ Θεός.
Ναί, ἔτσι εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ἀδελφοί, μέ τό «κατ᾽ εἰκόνα» καί τό «καθ᾽ ὁμοίωσιν» τοῦ
Θεοῦ πού ἔχει ἀπό τήν δημιουργία του. Εἶναι τό ἀνώτερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά
ἡ ἁμαρτία τόν ἔρριξε κάτω. Συνέτριψε τό ὡραῖο αὐτό ἄγαλμα, τόν ἄνθρωπο. Γι᾽ αὐτό
καί πέφτουμε καταγῆς γιά νά προσκυνήσουμε τόν Θεό, ἀλλά δέν μένουμε πάντα ἐκεῖ
γονατιστοί. Σηκωνόμαστε πάλι ὄρθιοι. Μ᾽ αὐτό θέλουμε νά δηλώσουμε ὅτι ὁ Θεός δέν
μᾶς ἄφησε στήν πτώση μας, στά συντρίμμια μας, ἀλλά μᾶς ἀνόρθωσε. Αὐτό, λοιπόν,
τό νά εἴμαστε ὄρθιοι στήν προσευχή, ἔπειτα νά πέφτουμε καταγῆς, καί ἔπειτα πάλι νά
σηκωνόμαστε καί πάλι νά ξαναπέφτουμε, αὐτό, λέγω, λέγεται «κάνω μετάνοιες». Κατά
τήν ἑρμηνεία δέ πού ἔδωσα προηγουμένως, οἱ «μετάνοιες» σημαίνουν αὐτές τίς τρεῖς
μεγάλες ἀλήθειες. Σημαίνουν τήν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου (ὅταν εἶμαστε ὄρθιοι στήν
προσευχή), τήν πτώση μας (ὅταν πέφτουμε καταγῆς) καί τήν ἀναδημιουργία μας (ὅταν
ξανασηκωνόμαστε). Αὐτά τά τρία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΠΤΩΣΗ -ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ,
αὐτά εἶναι τό γενικό περιεχόμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί γύρω ἀπό αὐτά τά τρία πλέκεται ὅλο τό ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας γιά τήν σωτηρία μας. Ἡ ἑρμηνεία αὐτή πού
σᾶς ἔδωσα γιά τίς «μετάνοιες» δέν εἶναι δική μου, ἀλλά εἶναι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ὥστε, λοιπόν, ἡ προσευχή στά γόνατα δηλώνει τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου. Γι᾽ αὐτόν
τόν λόγο, χριστιανοί μου, ἡ πρώτη κιόλας Οἰκουμενική Σύνοδος καθόρισε τό «μή κλίνειν
γόνυ τήν Κυριακήν», νά μή γονατίζουμε, δηλαδή, τήν Κυριακή, γιατί ἡ Κυριακή, μέ
τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, δηλώνει τήν ἀνόρθωσή μας καί ὄχι τήν πτώση μας. Σᾶς
εὔχομαι καί εὐχηθεῖτε καί ἐσεῖς τό ἴδιο γιά μένα, νά ἀγαπήσουμε τήν προσευχή, νά γίνει
ἡ μεγαλύτερη χαρά μας καί ὅλα μας τά προβλήματα νά τά λύνουμε μέ τήν προσευχή
στήν Παναγία.
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ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τά ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅμως, ἄν μέ ἐρωτήσετε νά σᾶς πῶ τί εἶναι τά ἱερά Μυστήρια δέν ξέρω νά σᾶς πῶ τί ἀκριβῶς εἶναι. Γι᾽ αὐτό ἐξάλλου καί τά λέμε
«Μυστήρια». Λέγονται ἔτσι ἀπό τό ρῆμα «μύω», πού σημαίνει κλείνω τά μάτια μου
– «μύωπας» πού λέμε. Καί οἱ ἅγιοι Πατέρες πουθενά στά ἱερά τους συγγράμματα
δέν δίνουν ὁρισμό τί εἶναι τά Μυστήρια. Γενικά θά λέγαμε ὅτι Μυστήρια εἶναι ἱερές
τελετές τῆς Ἐκκλησίας μας, διά τῶν ὁποίων, μέ ὁρατά σημεῖα καί πράξεις, ἔρχεται
σέ μᾶς ἡ ἀόρατη Θεία Χάρη.
Λέγουν ὅτι τά Μυστήρια εἶναι ἑπτά τόν ἀριθμό. Αὐτό, χριστιανοί μου, δέν εἶναι καί
ἀπόλυτα ὀρθό. Καί θά σᾶς πῶ γιατί. Ὁ γάμος εἶναι Μυστήριο. Ὡραῖα! Εὐλογεῖται ἀπό
τήν Ἐκκλησία ἡ ἀγάπη τῶν δυό γιά νά στεριώσουν τήν οἰκογένειά τους. Ἀλλά γιατί
μεταξύ τῶν ἑπτά Μυστηρίων δέν ἀναφέρεται καί ἡ Μοναχική κουρά; Καί ἡ Μοναχική
κουρά εἶναι ἀσφαλῶς Μυστήριο, ὅπως καί ὁ γάμος. Μυστήριο ἐπίσης εἶναι καί ὁ Μέγας
Ἁγιασμός. Μυστήριο εἶναι καί ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία καί τό Μνημόσυνο ὑπέρ τῶν
κεκοιμημένων καί, μέ γενική ἔννοια, ὅ,τι τελεῖ ὁ Ἱερεύς ὡς ἱερή τελετή εἶναι Μυστήριο.
Στήν πραγματικότητα, χριστιανοί μου, ΕΝΑ εἶναι τό Μυστήριο, ἡ Θεία Εὐχαριστία, ἡ
Θεία Λειτουργία, πού λέμε. Ἀλλά, ἐπειδή, γιά νά μετέχει κανείς στήν Θεία Λειτουργία
πρέπει νά εἶναι βαπτισμένος καί χρισμένος, γι᾽ αὐτό τά βασικά Μυστήρια εἶναι τρία: Ἡ
Θεία Εὐχαριστία, τό Βάπτισμα καί τό Χρῖσμα. Ὁ λόγος γιά ἑπτά Μυστήρια συναντᾶται
στήν Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας γιά πρώτη φορά μετά τόν 14ο αἰ. Ἄς λέτε αὐτό πού
μάθαμε ὅτι τά Μυστήρια εἶναι ἑπτά, ἀλλά πρέπει νά ξέρετε ὅτι τό κύριο Μυστήριο εἶναι
ἡ Θεία Λειτουργία καί ἀπό αὐτήν παίρνουν δύναμη καί ἰσχύ τά ἄλλα Μυστήρια. Ὅλα
τά ἄλλα Μυστήρια ἦταν πρῶτα δεμένα μέ τήν Θεία Λειτουργία καί γίνονταν μέσα σ᾽
αὐτήν. Ἔτσι, γινόταν Θεία Λειτουργία καί μέσα σ᾽ αὐτήν γινόταν ὁ γάμος τῶν νεονύμφων· ὅπως καί σήμερα γίνεται Θεία Λειτουργία καί μαζί μ᾽ αὐτήν τελοῦμε τό Μνημόσυνο
τοῦ μακαριστοῦ πεθαμένου μας.
2. Ἕνα βασικό, πού θέλω νά σᾶς πῶ, ἀδελφοί μου, καί πού πρέπει νά γνωρίζετε, εἶναι
ὅτι μόνο τά Μυστήρια πού τελεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι ἔγκυρα, ἐνῶ τά Μυστήρια τῶν αἱρετικῶν καί τῶν σχισματικῶν εἶναι ἄκυρα. Γιά νά τό καταλάβουμε αὐτό
πρέπει νά ἔχουμε ὑπόψη τόν λόγο τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ ὅτι «ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία
δέν ὑπάρχει σωτηρία». Οἱ αἱρετικοί καί οἱ σχισματικοί εἶναι πραγματικά ἔξω ἀπό τήν
Ἐκκλησία. Τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού τελεῖ τά ἱερά Μυστήρια, ὑπάρχει μόνο μέσα στήν
Ἐκκλησία. Ἀφοῦ, λοιπόν, οἱ αἱρετικοί καί οἱ σχισματικοί εἶναι ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία,
δέν μπορεῖ νά τελοῦν τά ἱερά Μυστήρια, γιατί δέν ἔχουν Ἅγιο Πνεῦμα καί ἄρα δέν μποροῦν νά τό μεταδώσουν. Μᾶς τό λέγει καθαρά αὐτό ὁ ἅγιος Βασίλειος: «Οἱ τῆς ἐκκλησίας
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ἀποστάντες –λέγει – οὐκ ἔτι ἔσχον τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾽ ἑαυτούς· ἐπέλιπε
γάρ ἡ μετάδοσις τῷ διακοπῆναι τήν ἀκολουθίαν» (MPG 32,669). Οἱ αἱρετικοί δέν
ἔχουν ἱερωσύνη. Ἐπίσης, δέν εἶναι ἔγκυρα καί τά Μυστήρια τῶν καθηρημένων. Δέν
εἶναι σωστό αὐτό πού λέγουν μερικοί, ὅτι καί νά καθαιρεθεῖ ὁ Ἱερεύς δέν ἐξαλείφεται ἡ
ἱερωσύνη του καί ἄρα τό Μυστήριο πού θά τελέσει καί ὡς καθηρημένος εἶναι ἔγκυρο.
Ὄχι, χριστιανοί μου! Ὁ χειροτονούμενος λαμβάνει τό χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης γιά νά
τελεῖ τά Μυστήρια, μέ τήν προϋπόθεση ὅμως ὅτι διατηρεῖ τήν Ἱερωσύνη του μέσα στό
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Τότε τά Μυστήρια πού τελεῖ εἶναι ἔγκυρα. Μᾶς ἀρέσει τό ἁπλό
καί ὡραῖο παράδειγμα τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου: Ὁ χειροτονούμενος Ἱερεύς
γίνεται ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας γιά τόν ἐξαγιασμό τῶν πιστῶν. Γίνετι μάτι, χέρι καί
πόδι στό ἱερό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά τό μάτι, τό χέρι ἤ τό πόδι ἤ ἄλλο ὄργανο,
γιά νά τελέσει τήν ἰδιαίτερη λειτουργία του στό σῶμα, πρέπει νά εἶναι ἑνωμένο μ᾽ αὐτό.
Ἄν ἀποκοπεῖ ἕνα ὄργανο ἀπό τό ὑπόλοιπο σῶμα, φέρει μέν τήν μορφή του καί τό σχῆμα
του, ἀλλά εἶναι νεκρό καί δέν μπορεῖ νά τελέσει τήν λειτουργία, γιά τήν ὁποία πλάστηκε.
Ἔτσι, καί ἕνας Ἱερεύς πού καθαιρέθηκε, ἔχει πιά ἀνενέργητη τήν Ἱερωσύνη του καί
δέν ἔχουν τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τά Μυστήρια πού θά τελέσει.
3. Ξαναλέμε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας στηριζόμενη στόν λόγο τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ ὅτι «ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει σωτηρία», δέν δέχεται ὡς ἔγκυρα τά
Μυστήρια πού τελοῦν οἱ αἱρετικοί καί οἱ σχισματικοί καί οἱ καθηρημένοι Ἱερεῖς, ἀλλά
τά θεωρεῖ ἄκυρα καί ἀνίσχυρα, γι᾽ αὐτό καί τά ἐπαναλαμβάνει. Ἐφαρμόστηκε ὅμως
ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν περίπτωση τῶν «Μυστηρίων» τῶν αἱρετικῶν καί
τῶν σχισματικῶν, ἐφαρμόστηκε, λέγω, σέ μερικές περιπτώσεις, τό μέτρο τῆς «οἰκονομίας». Κατά τό μέτρο αὐτό τά «Μυστήρια» τῶν αἱρετικῶν θεωροῦνται βεβαίως ὡς
ἄκυρα, ἀλλά ὄχι καί ὡς ἐντελῶς ἀνυπόστατα καί ὡς ἐντελῶς μή ὑπάρχοντα. Ὅπως
δηλαδή ἡ διδασκαλία τῶν αἱρετικῶν εἶναι ἀτελής καί ἐσφαλμένη καί θέλει τήν συμπλήρωσή της καί τήν διόρθωσή της ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας, ἔτσι, κατά κάποιο τρόπο,
καί τά «Μυστήρια» τῶν αἱρετικῶν εἶναι ἀτελῆ καί παραμορφωμένα καί τά τελειώνει ἡ
Μία ἀληθινή Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἤ συμπληρώνοντάς τα ἤ ἐπαναλαμβάνοντάς τα ἀπό
τήν ἀρχή. Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία μας ἔκανε καί παλαιότερα καί κάνει καί σήμερα δεκτά
τά «Μυστήρια» τῶν αἱρετικῶν μέ χρίση τοῦ Ἁγίου Μύρου. Τονίζουμε ὅμως ὅτι αὐτό
γίνεται «κατ᾽ οἰκονομίαν» καί ὄχι «κατ᾽ ἀκρίβειαν» καί τό κάνει σέ εἰδικές περιπτώσεις
ἀποβλέποντας στά ἀγαθά πού θά ἀπολαύσουν αὐτοί ἐπιστρέφοντας στήν ἀληθινή
Ἐκκλησία καί γιά νά ἀποτραπεῖ μεγαλύτερο κακό στούς αἱρετικούς τούς εὑρισκομένους
στήν πλάνη. Ἀκόμη πρέπει νά ποῦμε ὅτι, ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἐφαρμόζει, χάριν «οἰκονομίας», τήν χρίση στά «Μυστήρια» τῶν αἱρετικῶν, αὐτό τό κάνει μέ τήν προϋπόθεση
ὅτι τό βάπτισμά τους ἔχει γίνει στό Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἀλλά, κανονικά, καί σ᾽
αὐτούς καί σέ ὅλους τούς αἱρετικούς πρέπει νά ἐφαρμόζεται ἡ «ἀκρίβεια», ὅπως λέγει
καί τονίζει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.
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ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ – ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ (α)
1. Στό προηγούμενο κήρυγμά μου, ἀδελφοί χριστιανοί, σᾶς μίλησα γενικά γιά τά ἱερά
Μυστήρια. Εἶναι ὁρατές ἱερές τελετές, πού τελοῦν οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας, καί
διά τῶν τελετῶν αὐτῶν ἔρχεται ἡ ἀόρατη θεία Χάρη στούς χριστιανούς. Ἐκεῖνο τό
ὁποῖο, ἀγαπητοί μου, θέλω νά τονίσω ἰδιαίτερα εἶναι ὅτι μόνο τά Μυστήρια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας εἶναι ἔγκυρα, ἐνῶ τά Μυστήρια τῶν αἱρετικῶν εἶναι ἄκυρα. Καί
βέβαια, ἔτσι εἶναι, γιατί οἱ αἱρετικοί, Καθολικοί καί Προτεστάντες, δέν ἔχουν κανονική
ἱερωσύνη, ἐπειδή ἔχουν ἀποκοπεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία. – Μετά τά ὅσα γενικά σᾶς εἶπα
γιά τά Μυστήρια, θά ἐξετάσουμε τώρα ἕνα - ἕνα ἀπό αὐτά καί ἀρχίζουμε ἀπό τό Βάπτισμα.
2. Τό Βάπτισμα εἶναι ἀναγκαῖο Μυστήριο, γιατί μέ αὐτό τό Μυστήριο μπαίνουμε
στήν οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, πού λέγεται Ἐκκλησία. Γι᾽ αὐτό καί τό Βάπτισμα λέγεται
«θύρα», ἀπό τήν ὁποία μπήκαμε ὅλοι στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ, δηλαδή στήν Ἐκκλησία. Τό
Βάπτισμα λέγεται καί «φύτευμα», γιατί μ᾽ αὐτό τό Μυστήριο φυτευόμαστε στήν
«Ἄμπελο» τοῦ Χριστοῦ, ὅπως λέγεται διαφορετικά ἡ ᾽Εκκλησία. Μέ τό Βάπτισμα γινόμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό καί τό Βάπτισμα λέγεται καί «υἱοθεσία». Αὐτά τά
διάφορα, ἀλλά καί ἄλλα ὀνόματα, μέ τά ὁποῖα καλεῖται τό Βάπτισμα, δείχνουν τήν μεγάλη του ἀξία καί σπουδαιότητα. Μέ τό Βάπτισμα παίρνουμε τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.
«ΙΧΘΥΣ» (Ἰησοῦς, Χριστός, Θεοῦ, Υἱός, Σωτήρ), εἶναι τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας·
καί ἐμεῖς μέ τό Βάπτισμα γινόμαστε τά «ἰχθύδιά» Του, ἀφοῦ γεννιώμαστε στά νερά
τῆς ἱερῆς Κολυμβήθρας, ὅπως τά ἰχθύδια-ψάρια γεννιῶνται στά νερά τῶν ποταμῶν καί
τῶν θαλασσῶν.
3. Τήν σπουδαιότητα καί τό ἀπαραίτητο τοῦ Βαπτίσματος τά δείχνει καί τό ὅτι ἡ
Ἐκκλησία, σέ περίπτωση ἀνάγκης, ἐπιτρέπει καί σέ λαϊκό χριστιανό νά τό τελέσει.
Πραγματικά, ὅταν ἕνα νήπιο ἀβάπτιστο κινδυνεύει νά πεθάνει, οἱ χριστιανοί γονεῖς του
ἤ συγγενεῖς του, ἤ κάποιος χριστιανός πού θά εὑρίσκεται ἐκεῖ, κάνει στό νήπιο τό λεγόμενο «ἀεροβάπτισμα». Παίρνει, δηλαδή, τό νήπιο στά χέρια του καί λέγει: «Βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ τάδε (καί δίνει ἕνα ὄνομα)». Καί ἀμέσως τό ὑψώνει στόν ἀέρα
τρεῖς φορές, λέγοντας τήν κάθε φορά τό κάθε Ὄνομα τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Δηλαδή: «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός», λέγει στήν πρώτη ὕψωση τοῦ νηπίου, «καί τοῦ
Υἱοῦ», στήν δεύτερη ὕψωση, «καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», λέγει στήν τρίτη ὕψωση τοῦ
νηπίου στόν ἀέρα. Τό νήπιο, ἄν πεθάνει, θεωρεῖται βαπτισμένο. Ἄν τό νήπιο ζήσει, πρέπει
νά γνωρίζουμε ὅτι πρέπει νά τελεστεῖ κανονικά τό Βάπτισμά του ἀπό τόν ἱερέα, μέ τό
ὄνομα ὅμως πού ἔδωσε ὁ λαϊκός χριστιανός κατά τό ἀεροβάπτισμα.
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4. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, ἄς πῶ τί γίνεται μέ τά νήπια πού πέθαναν ἀβάπτιστα.
Κατά τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας τά νήπια αὐτά δέν ἀπολαμβάνουν μέν τήν δόξα τῆς Οὐράνιας Βασιλείας, γιατί βαρύνονται μέ τό προπατορικό ἁμάρτημα (τό ὁποῖο ἐξαλείφεται μόνο μέ τό Βάπτισμα), ἀλλά καί δέν κολάζονται. Νομίζω
ὅτι στά νήπια αὐτά πρέπει νά γίνεται ἡ νεκρώσιμη Ἀκολουθία τῶν νηπίων (χωρίς νά
μνημονεύουμε ὄνομα, ἀφοῦ τό νήπιο εἶναι ἀβάπτιστο, ἀλλά ἁπλῶς θά λέμε «τοῦ δούλου
Σου»), νομίζω ὅμως πάλι ὅτι στήν κηδεία τῶν ἀβάπτιστων νηπίων δέν διαβάζουμε
Εὐαγγέλιο.
5. Στά παλαιά χρόνια, στήν πρώτη Ἐκκλησία, τό Βάπτισμα γινόταν σέ μεγάλη ἡλικία. Αὐτός πού ἐπρόκειτο νά βαπτιστεῖ, «κατηχεῖτο» πρῶτα, διδασκόταν δηλαδή πρῶτα
τίς ἀλήθειες τῆς πίστης μας, ἐξεταζόταν στήν συνέχεια ἀπό τόν Ἐπίσκοπο ἄν τίς ἔμαθε,
καί ἔπειτα βαπτιζόταν. Μάλιστα ἔχουμε περιπτώσεις πού, ἄν στήν ἐξέταση αὐτή ἀπό
τόν Ἐπίσκοπο ὁ κατηχούμενος δέν γνώριζε τίς ἀλήθειες τῆς πίστης μας, ἀναβαλλόταν
τό Βάπτισμά του, γιά νά κατηχηθεῖ καλύτερα καί νά μελετήσει περισσότερο τά δόγματα
τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι, οἱ πρῶτοι χριστιανοί ἦταν διδαγμένοι, γεύονταν τήν πίστη τους,
γιατί τήν γνώριζαν καλά καί μποροῦσαν νά τήν ὑπερασπίσουν στούς αἱρετικούς. Ἀργότερα
ἡ Ἐκκλησία, λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τόν κίνδυνο θανάτου σέ νεαρά ἡλικία καί ἀκόμη ὅτι
τό Βάπτισμα εἶναι ἀναγκαῖο γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, θέσπισε τόν νηπιοβαπτισμό. Τό ἔκανε ὅμως αὐτό ἡ Ἐκκλησία μέ τήν προϋπόθεση, ἕνας ἀπό τούς χριστιανούς
νά «ἀναδεχθεῖ», νά ἀναλάβει δηλαδή τήν ὑποχρέωση ὅτι, ὅταν θά μεγαλώσει τό βαπτιζόμενο νήπιο, θά τοῦ διδάξει αὐτός ἤ θά φροντίσει νά διδαχθεῖ ἀπό ἄλλους τίς ἀλήθειες
τῆς πίστεως. Αὐτός εἶναι ὁ «Ἀνάδοχος». Προσοχή στόν Ἀνάδοχο! Δέν εἶναι γιά μιά
«κουμπαριά»! Ὁ Ἀνάδοχος πρέπει νά εἶναι εὐσεβής καί νά ἔχει διδαχθεῖ καλά τήν πίστη,
γιά νά μπορεῖ νά τήν δώσει στό βαπτιζόμενο παιδί, ὅταν θά μεγαλώσει. Ἐπειδή ὅμως ὁ
Ἀνάδοχος- «ὁ νουνός» πού λέμε-, ὅπως τό ξέρουμε, δέν κάνει τό ἱερό του ἔργο, ἀλλά
ἀρκεῖται στήν «κουμπαριά», γι᾽ αὐτό, σέ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες στό ἐξωτερικό
οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐνορίας βάζουν καί δεύτερο Ἀνάδοχο, ἕναν πραγματικά εὐσεβῆ χριστιανό,
πού θέλει καί ξέρει νά κάνει στό βαπτιζόμενο παιδί τό ἔργο τῆς κατηχήσεως. Αὐτός ὁ
δεύτερος Ἀνάδοχος σέ ἐμᾶς ἐδῶ στήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία εἶναι οἱ Κατηχητές καί οἱ
Κατηχήτριες. Εἶναι πολύ ἱερό καί ἀναγκαῖο τό ἔργο τους. Νά εἶναι ὅμως ἔργο Κατηχήσεως τῆς νεότητος καί ὄχι ἔργο δημιουργίας χορευτικῶν τμημάτων καί κοσμικῶν
ἐκδηλώσεων, μέ τήν ὑπερηφάνεια μάλιστα καί τήν διαφήμισή τους στά ἔγχρωμα περιοδικά τους ὅτι μέ τίς ἐκδηλώσεις τους αὐτές κάνουν σωστά τό ἔργο τοῦ Κατηχητοῦ. Σ᾽
αὐτά πού γράφω, χριστιανοί μου, κατηγορῶ τόν ἑαυτό μου πρῶτα, γιατί καί ἐμεῖς ἐδῶ
στήν Μητροπολή μας σάν νά μοῦ φαίνεται ὅτι δίνουμε βαρύτητα στή δημιουργία χορωδιῶν καί χορευτικῶν ἐκδηλώσεων καί παραμελοῦμε τήν Κατήχηση, πού εἶναι τό κύριο
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ἄς μᾶς συγχωρέσει ὁ Θεός γιά τήν ἁμαρτία μας αὐτή.
Ἀλλά θά συνεχίσουμε περί τοῦ ἱεροῦ Βαπτίσματος στό ἑπόμενο κήρυγμά μας.
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ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ – ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ (β)
1. Συνεχίζουμε, ἀδελφοί χριστιανοί, τόν λόγο μας γιά τό ἱερό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος. Λέγαμε στό προηγούμενο κήρυγμα ὅτι παλαιά ὅσοι ἤθελαν νά βαπτιστοῦν, κατηχοῦνταν πρῶτα, διδάσκονταν δηλαδή πρῶτα τίς ἀλήθειες τῆς πίστης μας καί ἔπειτα
βαπτίζονταν. Τώρα ἐφαρμόζουμε τόν νηπιοβαπτισμό, μέ τήν προϋπόθεση ὅμως ἕνας χριστιανός, πού τόν λέμε «Ἀνάδοχο», νά ἀναλάβει τήν ὑποχρέωση νά φροντίσει γιά τήν
κατήχηση τοῦ παιδιοῦ, ὅταν μεγαλώσει. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἀνάδοχος πρέπει νά εἶναι εὐσεβής
χριστιανός καί νά γνωρίζει καλά τά δόγματα τῆς πίστης μας, γιά νά μπορεῖ νά τά δώσει
στό παιδάκι πού βάπτισε, πού εἶναι πνευματικό του παιδί. Συνεχίζουμε σήμερα τά σχετικά μέ τό Βάπτισμα.
2. Πρίν ἀπό τό Βάπτισμα γίνονται οἱ λεγόμενες «προβαπτιστικές» τελετές. Οἱ τελετές
αὐτές εἶναι πρῶτον τρεῖς εὐχές, πού λέγονται εὐχές τοῦ «ἀφορκισμοῦ», γιατί μέ τίς
εὐχές αὐτές ὁ Ἱερέας «ὁρκίζει» στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ τό πονηρό πνεῦμα, πού κατέχει
τό ἀβάπτιστο νήπιο, γιά νά φύγει ἀπ᾽ αὐτό. Μετά τίς εὐχές τοῦ «ἀφορκισμοῦ» ἔχουμε
τήν «ἀπόταξη» καί τήν «σύνταξη». Τήν ἀπόταξη τοῦ Σατανᾶ καί τήν σύνταξη μέ τόν
Χριστό. Οἱ πράξεις αὐτές εἶναι πολύ σπουδαῖες, γιατί εἶναι δυό ὁμολογίες: Ἀποτασσόμαστε τόν Σατανά καί ὅλες τίς πομπές του (τά καρναβάλια) καί συντασσόμαστε μέ τόν
Χριστό. Ὅλο αὐτό τό τμῆμα τῶν προβαπτιστικῶν τελετῶν κλείνει μέ μία εὐχή, στήν
ὁποία σήμερα δίνουν τό ὄνομα στόν βαπτιζόμενο. Τό σωστό ὅμως εἶναι τήν ὀγδόη ἡμέρα
τῆς γεννήσεως τοῦ παιδιοῦ νά καλεῖται ὁ Ἱερεύς στό σπίτι καί νά διαβάζει τήν εὐχή τῆς
ὀνοματοδοσίας. Τότε κανονικά δίνεται τό ὄνομα τοῦ παιδιοῦ, ὅπως καί ὁ Χριστός μας
τήν ὀγδόη ἡμέρα τῆς γεννήσεώς του ἔλαβε τό ὄνομά του «Ἰησοῦς», πού τό εἶπε ὁ ἄγγελος στήν Παναγία μας κατά τόν Εὐαγγελισμό.
3. Θά μιλήσουμε τώρα γιά τήν ἀκολουθία τοῦ ἴδιου τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος.
Πρέπει νά σᾶς πῶ ὅτι τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος γίνεται στό κέντρο τοῦ Ναοῦ καί
ὄχι στόν Πρόναο, ὅπου ἔγιναν οἱ προβαπτιστικές τελετές, οἱ εὐχές δηλαδή τοῦ ἀφορκισμοῦ, ἡ ἀπόταξη τοῦ Σατανᾶ καί ἡ σύνταξη μέ τόν Χριστό. Ἡ ἀκολουθία τοῦ Βαπτίσματος ἀρχίζει μέ τό «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία», ὅπως ἔτσι ἀρχίζει καί ἡ Θεία
Λειτουργία. Αὐτό συμβαίνει, γιατί τό Βάπτισμα ἦταν πρῶτα ἑνωμένο μέ τήν Θεία Λειτουργία. Γινόταν ἡ Θεία Λειτουργία καί μέσα στήν Θεία Λειτουργία γινόταν τό Βάπτισμα
ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο Μυστήριο, καί αὐτή ἀκόμη ἡ κηδεία τοῦ νεκροῦ. Στό πρῶτο μέρος
τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Βαπτίσματος ἔχουμε εὐχές γιά τόν καθαγιασμό τῶν ὑδάτων τῆς
κολυμβήθρας, πού θά βαπτιστεῖ τό νήπιο. Μέ τίς εὐχές αὐτές τοῦ Ἱερέα γίνεται θαῦμα.
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Στό φυσικό καί κτιστό νερό κατέρχεται ἡ ἄκτιστη Χάρη τοῦ Θεοῦ καί αὐτό τό νερό πιά
ἔχει τήν δύναμη τῆς κάθαρσης τῶν ἁμαρτιῶν καί τῆς ἀναγέννησης. Μετά τόν καθαγιασμό τοῦ ὕδατος ἔχουμε τήν εὐλογία τοῦ ἐλαίου. Ἀπό τό εὐλογημένο λάδι χύνει λίγο
ὁ Ἱερεύς στήν κολυμβήθρα (κάνοντας τρεῖς Σταυρούς) καί τό ὑπόλοιπο λάδι ἀπό τό δοχεῖο τό χύνει στήν χούφτα τοῦ Ἀναδόχου. Ἀπ᾽ αὐτό τό λάδι, πού κρατάει στήν χούφτα
του ὁ Ἀνάδοχος, ὁ Ἱερεύς χρίει τά μέλη τοῦ νηπίου πού πρόκειται νά βαπτιστεῖ, ἐνῶ ὁ
Ἀνάδοχος ἀλείφει μέ τό λάδι τῶν χεριῶν του ὅλο τό σῶμα τοῦ νηπίου ἀπό τήν κορυφή
μέχρι τά πόδια. Χρειάζεται ὅμως προσοχή μήν πάει λάδι μέσα στά μάτια τοῦ παιδιοῦ.
Τί νόημα ἔχει ἡ ἄλειψη αὐτή μέ τό λάδι; Γενικά σημαίνει ὅτι αὐτός πού θά βαπτιστεῖ
ἔχει πάνω του τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δηλαδή. Πραγματικά, τό λάδι
συμβολίζει τήν ἀγάπη καί τήν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά εἶναι ὡραία καί ἡ ἑρμηνεία
τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: Ὅπως οἱ ἀθλητές, προτοῦ νά παλέψουν, ἀλείφονταν μέ λάδι,
γιά νά γλυστροῦν ἀπό τά χέρια τοῦ ἀντιπάλου τους, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία ἀλείφοντας
μέ λάδι αὐτόν πού πρόκειται νά βαπτιστεῖ, τόν προετοιμάζει γιά νικηφόρο ἀγώνα ἐναντίον
τοῦ Διαβόλου καί κατά τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν.
4. Τό νήπιο τώρα εἶναι ἕτοιμο νά βαπτιστεῖ. Τό παίρνει ὁ Ἱερεύς στά χέρια του καί τό
βυθίζει στήν ἁγία Κολυμβήθρα τρεῖς φορές, λέγοντας τήν κάθε φορά τό κάθε ὄνομα τῆς
Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔχουν πολύ μεγάλη
σημασία οἱ τρεῖς αὐτές καταδύσεις καί ἀναδύσεις τοῦ βαπτιζομένου ἀπό τήν ἁγία Κολυμβήθρα. Τό Βάπτισμα, ἀγαπητοί μου, εἶναι συμμετοχή στό Πάθος καί στήν Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ! Αὐτά τά δύο μᾶς ἔσωσαν, ἡ Σταύρωση καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Στό Βάπτισμα ἔχουμε μία ζωηρή ἀναπαράσταση τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Χριστοῦ. Ἡ βύθιση στήν ἁγία Κολυμβήθρα σημαίνει ὅτι συνθαπτόμαστε μέ τόν Χριστό.
Καί ἡ ἀνάδυση ἀπό τήν ἁγία Κολυμβήθρα σημαίνει ὅτι συνανασταινόμαστε μέ τόν Χριστό. Γίνεται δέ τρεῖς φορές ἡ κατάδυση καί ἡ ἀνάδυση, γιά νά μνημονευθοῦν καί τά τρία
ὀνόματα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Οἱ Καθολικοί δέν ἔχουν βάπτισμα, ἀλλά ράντισμα. Ἀλλά
τότε πῶς τό ράντισμά τους τό λένε «βάπτισμα»; Γιατί «βαπτίζω» σημαίνει «βυθίζω»,
«βουτῶ». Καί γιά τόν Χριστό μας λέει ὁ Εὐαγγελιστής ὅτι, ὅταν βαπτίστηκε στόν
Ἰορδάνη ποταμό, «ἀνέβη ἀπό τοῦ ὕδατος» (Ματθ. 3,16). Οἱ Καθολικοί εἶναι ἀβάπτιστοι.
Βάπτισμα κανονικό ἔχουμε μόνον οἱ Ὀρθόδοξοι.
5. Στούς προσερχομένους ἀπό τόν Καθολικισμό στήν Ἐκκλησία μας, γιά νά γίνουν
Ὀρθόδοξοι, κανονικά πρέπει νά γίνεται σ᾽ αὐτούς ὅλη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Βαπτίσματος
καί νά βυθιστοῦν στήν ἁγία Κολυμβήθρα. Σέ προηγούμενο κήρυγμα σᾶς ἔγραψα ὅτι
«κατ᾽ οἰκονομίαν» τούς χρίουμε καί δέν τούς βαπτίζουμε. Παραγγέλλω ὅμως ὅτι, ἐάν
συμβεῖ στήν Μητρόπολή μας τοιαύτη περίπτωση, Καθολικοῦ προσερχομένου στήν
Ὀρθοδοξία, θά εἰδοποιεῖτε προσωπικῶς ἐμέ τόν Ἐπίσκοπο, γιά νά τούς βαπτίζω, προτιμῶντες ἔτσι τήν ἀκρίβεια, ὅπως τό θέλει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καί ὅλοι οἱ
ἅγιοι Πατέρες μας, νἄχουμε τήν εὐχή τους!
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
1. Ἀμέσως μετά τό Βάπτισμα ὁ ἱερέας τελεῖ στό νήπιο πού βαπτίσθηκε ἕνα ἄλλο
Μυστήριο, τό Χρῖσμα. ᾽Εάν μέ τό Βάπτισμα σβήνεται τό προπατορικό ἁμάρτημα,
μέ τό Χρῖσμα ἔρχεται ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν βαπτισθέντα. Γι᾽ αὐτό τό
Μυστήριο αὐτό οἱ ἅγιοι Πατέρες τό λέγουν «Δῶρον τοῦ Πνεύματος» ἤ τό «Μυστήριον
τοῦ Πνεύματος» ἤ τό «Σύμβολον τοῦ Πνεύματος», ὅπως τό λέγει ὁ ἅγιος Κύριλλος
Ἰεροσολύμων. Τό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος γίνεται ἀπό τόν ἱερέα χρίοντας τόν βαπτισθέντα μέ ἅγιο Μύρο, κάνοντας τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ στό μέτωπο, στά μάτια,
στούς μυκτῆρες, στό στόμα, στά αὐτιά, στό στῆθος, στά χέρια καί στά πόδια. Σφραγίζοντας δέ ὁ ἱερεύς καθένα ἀπό τά παραπάνω μέλη τοῦ σώματος λέγει: «Σφραγίς
δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου, Ἀμήν». Ἡ ἔκφραση αὐτή, μέ τήν ὁποία δίνεται τό Ἅγιο
Πνεῦμα στόν βαπτιζόμενο, προέρχεται ἀπ᾽ αὐτά τά λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου:
«Μή λυπεῖτε – λέγει ὁ Ἀπόστολος– τό Πνεῦμα τό Ἅγιον τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε» (Ἐφ. 4,30). Ἡ σφραγίδα τοῦ Θεοῦ εἶναι τό «Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος
Ἁγίου», πού λέγει ὁ ἱερεύς στόν βαπτιζόμενο ἀμέσως μετά τό Βάπτισμα, τελώντας
τό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος σ᾽ αὐτόν.
2. Στήν πρώτη Ἐκκλησία, ὅπως τό διαβάζουμε στό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (βλ. 8,14-16), τό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος γινόταν μέ τήν ἐπίθεση τῶν
χειρῶν τῶν Ἀποστόλων. Ἀργότερα ὅμως, ὅταν πληθύνθηκαν οἱ χριστιανοί, ἄρχισε τό
Μυστήριο αὐτό νά τελεῖται μέ χρίση διά Μύρου. Ἔτσι γινόταν στήν Παλαιά Διαθήκη,
ὅπου οἱ ἱερεῖς, οἱ προφῆτες καί οἱ βασιλεῖς χρίονταν μέ ἔλαιο καί λέγονταν «χριστοί
Κυρίου». Καί ἐμεῖς λεγόμαστε «χριστιανοί» γιατί «χριστήκαμε», ὅπως καί ὁ Κύριός
μας Ἰησοῦς λέγεται «Χριστός», γιατί «ἐχρίσθη καί Αὐτός κυρίως τῷ ἀληθινῷ ἐλαίῳ
τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. Τίς γάρ ἄλλος εἶχε τό Πνεῦμα ὡς ὁ Κύριος;», λέγει ὁ Θεοφύλακτος Βουλγαρίας.
3. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τελεῖ τό Χρῖσμα εὐθύς ἀμέσως μετά τό Βάπτισμα.
Οἱ παπικοί ὅμως τό τελοῦν στό δωδέκατο ἔτος τῆς ἡλικίας τοῦ βαπτιζομένου. Γιά νά
δεῖτε, χριστιανοί μου, πόσο κάνουν λάθος καί σ᾽ αὐτό οἱ παπικοί, σκεφθεῖτε: Εἴπαμε
ὅτι μέ τό Χρῖσμα ὁ βαπτιζόμενος παίρνει τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού εἶναι
ἀναγκαία καί ἀναγκαιοτάτη γιά τήν ζωή τοῦ χριστιανοῦ. Ἀλλά πῶς ἀφήνουν οἱ παπικοί τόσα χρόνια, δώδεκα ὁλόκληρα χρόνια, τό παιδάκι χωρίς τό Χρῖσμα, χωρίς δηλαδή νά τοῦ δώσουν τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Ἀλλά, τί εἶπα; Ἀφοῦ οἱ παπικοί
εἶναι αἱρετικοί καί σάν αἱρετικοί δέν ἔχουν κανονική ἱερωσύνη, τί Χάρη Ἁγίου Πνεύ155

ματος νά δώσουν; Ὅλα τά «σμπαράλιασαν αὐτοί». Τούς εὐχόμαστε καλή μετάνοια
καί ἐπιστροφή στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀπό τήν ὁποία ἀποκόπηκαν.
4. Τό Χρῖσμα λέγεται καί «τελείωση». Μέ τό Βάπτισμα ἄρχισε μία νέα ζωή τοῦ
ἀνθρώπου καί αὐτή ἡ ζωή ἐνισχύεται καί τελειοποιεῖται μέ τό Χρῖσμα. Μέ τό Βάπτισμα τυπώνεται στή ζωή τοῦ βαπτισμένου τό Πάθος καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ,
ὅπως εἴπαμε σέ προηγούμενο κήρυγμά μας. Μέ τό Χρῖσμα ὅμως γίνεται ἡ Πεντηκοστή στόν βαπτιζόμενο, γιατί μέ τό Μυστήριο αὐτό ὁ βαπτισμένος λαμβάνει τό Ἅγιο
Πνεῦμα. Γι᾽ αὐτό καί τό Χρῖσμα λέγεται «τελείωσις».
Εἴπαμε ὅτι στήν Παλαιά Διαθήκη χρίονταν οἱ ἱερεῖς, οἱ προφῆτες καί οἱ βασιλεῖς
καί λέγονταν «χριστοί τοῦ Κυρίου». Ἀλλά καί μέ τό Χρῖσμα του ὁ χριστιανός ἀναδεικνύεται κατά κάποιο τρόπο ἱερεύς, προφήτης καί βασιλεύς. Ναί, ἔτσι πρέπει νά
βλέπει ὁ χριστιανός τόν ἑαυτό του, σάν βαπτισμένος καί χρισμένος πού εἶναι, γιά νά
μήν ἁμαρτάνει. Ναί, ἄν σκέπτεται ὁ χριστιανός τήν δόξα του καί τήν εὐγένειά του,
σάν βαπτισμένος καί μυρωμένος, θά νοήσει ὅτι ἡ ἁμαρτία πρέπει νά εἶναι ξένη σ᾽
αὐτόν, πού ἔγινε παιδί τοῦ Θεοῦ καί ἀνήκει στήν Βασιλεία Του. Εἶναι, ὅπως εἴπαμε,
κατά κάποιον τρόπο ἱερέας ὁ βαπτισμένος χριστιανός, γιατί μέσα στήν Ἐκκλησία
ὄντας, τελεῖ, διά τοῦ ἱερέως καί μαζί μέ τούς ἄλλους ἀδελφούς του, τήν «λογικήν λατρείαν» καί προσφέρει τόν ἑαυτό του θυσία στό Θεό, «ζῶσαν, ἁγίαν καί εὐάρεστον»
σ’ Αὐτόν (βλ. Ρωμ. 12,1). Ἔτσι, καί μετά τό Χρῖσμα ἔχουμε μιά προσφορά, μιά
θυσία τοῦ βαπτιζομένου στόν Θεό, σάν αὐτός νά εἶναι ἱερεύς. Μετά τό Χρῖσμα, πράγματι, ὁ ἱερέας κάνει στόν βαπτιζόμενο τήν «τριχοκουρία», μιά σπουδαία πράξη, πού
δηλώνει ὅτι ὁ βαπτιζόμενος κάνει ἀπό τό ἴδιο του τό σῶμα, ἀπό τό κεφάλι του, ἀπό
τό κορυφαῖο, δηλαδή, σημεῖο τοῦ σώματός του μιά προσφορά στόν Θεό. Στήν Παλαιά
Διαθήκη, ἄν καί μία φυλή, ἡ φυλή τοῦ Λευΐ, ἱεράτευε τόν Κύριο, ὅμως ὅλος ὁ ἰσραηλιτικός λαός λογιζόταν σάν ἱερεύς καί λεγόταν «βασίλειον ἱεράτευμα» (Ἔξ. 19,6).
Ἔτσι καί στήν Ἐκκλησία μας, κατά κάποιο τρόπο, καί οἱ λαϊκοί ἀποτελοῦν «βασίλειον ἱεράτευμα». «Ὤ τήν ἱέρεια», λέγει ὁ Χρυσόστομος γιά κάποια χριστιανή νεάνιδα,
πού θυσιάστηκε γιά τόν Χριστό. Ἀλλά ὁ βαπτισμένος καί χρισμένος χριστιανός εἶναι
καί βασιλεύς, γιατί ἀγωνίζεται νά «βασιλεύσει» στά ἁμαρτωλά του πάθη καί νά τά
καταπατήσει. Καί τέλος εἶναι προφήτης, γιατί ἀπό τώρα, ἀπό τήν παρούσα ἐπίγεια
ζωή, ζεῖ τά μελλοντικά οὐράνια ἀγαθά. Ναί, ὁ ἀληθινός χριστιανός ζεῖ ἀπό τώρα τόν
Παράδεισο!

156

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 26 Αὐγούστου 2012

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τό Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης. Τό τί εἶναι Ἱερωσύνη θά τό νοήσουμε ἄν σκεφθοῦμε τό τί εἶναι ἡ Παναγία.
Σκεφθεῖτε: Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός μας, γιά νά ρθεῖ ἀνάμεσά μας, πέρασε ἀπό
τήν Παναγία πρῶτα, γεννήθηκε ἀπό τήν Παναγία. Αὐτό σημαίνει, ὅτι καί ἐμεῖς,
γιά νά ἐπικοινωνήσουμε μέ τόν Θεό, ἡ προσευχή μας πρέπει πρῶτα νά περνάει ἀπό
τήν Παναγία. Ὅπως, λοιπόν, ὁ Θεός ἐπικοινώνησε μέ τούς ἀνθρώπους διά τῆς Παναγίας καί οἱ ἄνθρωποι ἐπικοινωνοῦμε μέ τόν Θεό πάλι διά τῆς Παναγίας, ἔτσι, ἡ
Χάρη τοῦ Θεοῦ κατέρχεται στούς ἀνθρώπους διά τῶν Ἱερέων, καί οἱ ἄνθρωποι ἀνεβαίνουν στόν Θεό μέ τήν Ἱερωσύνη τῶν Ἱερέων. Γι᾽ αὐτό καί εἶπα ὅτι τό Μυστήριο
τῆς Ἱερωσύνης ἐκφράζεται μέ τό Μυστήριο τῆς Θεοτόκου, τῆς Παναγίας μας. Τό
τί εἶναι Ἱερωσύνη, ἀγαπητοί μου, ἐμένα μοῦ τό δίδαξαν, πρῶτον, ἕνα μικρό παιδάκι
στόν Πειραιᾶ καί μία ἀγράμματη γιαγιά στήν Ἄμφισσα ἔπειτα. Τό μικρό παιδάκι,
ἄγνωστο σέ μένα, ὅταν μέ εἶδε, μοῦ εἶπε: «Χριστούλη, σταμάτα νά σοῦ φιλήσω τό
χέρι»! Καί τήν ἅγια γιαγιά τήν Ἄννα, τήν νεωκόρα τῆς Εὐαγγελίστριας τῆς
Ἄμφισσας, ὅταν τήν ρώτησα, «γιαγιά προσεύχεσαι γιά μένα;», αὐτή μοῦ ἀπάντησε
ἐπί λέξει: «Γιά τό Δεσπότη πρῶτα. Καί μετά ἀπό τό Δεσπότη, προσεύχομαι γιά
ὅλους τούς παπάδες. Γιατί, ἄν δέν ὑπήρχατε οἱ παπάδες, θά βρυκολάκιαζε ὁ κόσμος»! Κατά τά καταπληκτικά αὐτά λόγια, τοῦ ἀθώου μικροῦ παιδιοῦ καί τῆς
ἀγράμματης ἀλλά ἅγιας γιαγιᾶς, ὁ Ἱερέας εἶναι, πρῶτον μέν, ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ
Χριστοῦ στή γῆ, εἶναι «Χριστούλης», καί δεύτερον εἶναι αὐτός, πού μέ τή Χάρη
τῆς Ἱερωσύνης διώχνει τούς δαίμονες καί τά σατανικά πάθη (τούς «βρυκόλακας»)
καί ἁγιάζει, λοιπόν, τόν κόσμο.
2. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας περί τοῦ Χρίσματος εἴπαμε, ἀγαπητοί μου,
ὅτι ὅλοι οἱ βαπτισμένοι καί χρισμένοι χριστιανοί ἀποτελοῦμε, ὅπως μᾶς τό λέγει ὁ
ἀπόστολος Πέτρος, «ἅγιον ἔθνος» καί «βασίλειον ἱεράτευμα» (Α´ Πέτρ. 2,9). Ἀλλά
αὐτό γίνεται, γιατί στήν Ἐκκλησία μας ὑπάρχουν οἱ Ἱερεῖς, πού ἔχουν μιά εἰδική
συμμετοχή στήν Ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ, πού ἔχουν τήν Χάρη τῆς εἰδικῆς Ἱερωσύνης. Αὐτοί βάζουν μέ τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος τούς ἀνθρώπους στήν Οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, τήν Ἐκκλησία, καί τούς τρέφουν μέ τήν Χάρη τῶν Ἁγίων
Μυστηρίων, πού μόνο αὐτοί μποροῦν νά τελέσουν.
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Ἡ Ἱερωσύνη δέν εἶναι κανένα νεώτερο ἐφεύρημα, ἀλλά εἶναι ἕνας ἱερός θεσμός,
ὁ ὁποῖος ἔχει τήν ἀρχή του σ᾽ αὐτήν ἀκόμη τήν Παλαιά Διαθήκη. Ναί, στήν Παλαιά Διαθήκη, ἄν καί ὅλοι οἱ Ἰσραηλῖτες ἀποτελοῦσαν «βασίλειον ἱεράτευμα» (Ἐξ.
19,6), ὅμως, οἱ ἄνδρες τῆς φυλῆς τοῦ Λευί ἦταν ἀφιερωμένοι νά ἱερατεύουν τόν
Θεό. Ὑπάρχει μάλιστα στήν Παλαιά Διαθήκη καί εἰδικό βιβλίο, τό βιβλίο τοῦ Λευιτικοῦ, πού μιλάει γιά τούς Ἱερεῖς καί τά τελετουργικά τους καθήκοντα. Ἰδιαίτερα
ὅμως ἡ Καινή Διαθήκη μᾶς λέει ὅτι οἱ Ἀπόστολοι χειροτονοῦσαν Ἐπισκόπους καί
Πρεσβυτέρους σέ κάθε Ἐκκλησία (βλ. Πράξ. Ἀπ. 6,2-6. 14,23. 20,28. Α´ Τιμ.
5,22. κ.ἄ.).
3. Τρεῖς εἶναι οἱ βαθμοί Ἱερωσύνης: Τοῦ Ἐπισκόπου, τοῦ Ἱερέα καί τοῦ Διακόνου.
Ὁ Διάκονος μετέχει λίγο στήν Ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτό καί δέν μπορεῖ νά
τελέσει τά Ἱερά Μυστήρια. Ὁ Ἱερέας μετέχει περισσότερο καί ὁ Ἐπίσκοπος μετέχει σέ ὅλη τήν Ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ. Στήν οὐσία ὅμως δέν διαφέρει πολύ ὁ
Ἐπίσκοπος, ὁ Δεσπότης δηλαδή, ἀπό τόν Ἱερέα. Σέ προηγούμενα κηρύγματά μας
εἴπαμε πολλές φορές ὅτι τό πᾶν εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία. Σ᾽ αὐτήν ἐκφράζεται τό
Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Ἀφοῦ δέ τήν Θεία Λειτουργία μπορεῖ νά τήν τελέσει
καί ὁ Ἱερεύς καί ὄχι μόνον ὁ ᾽Επίσκοπος, ἄρα δέν διαφέρει ὁ Ἐπίσκοπος ἀπό τόν
Ἱερέα. Δέν εἶναι ἄλλο Αἷμα Χριστοῦ στό Ἅγιο Ποτήριο, ὅταν τελεῖ ὁ Ἱερέας τήν
Θεία Λειτουργία, καί ἄλλο Αἷμα Χριστοῦ, ὅταν τήν τελεῖ ὁ Ἀρχιερέας. Τό ἴδιο Αἷμα
τοῦ Χριστοῦ εἶναι στό Ἅγιο Ποτήριο, αὐτό τό Αἷμα πού χύθηκε ἀπό τήν ἀνοιγμένη
πλευρά Του στόν Γολγοθᾶ, εἴτε τελεῖ τήν Θεία Λειτουργία ὁ Δεσπότης μέ τά λαμπρά
του ἄμφια, εἴτε τήν τελεῖ ἕνας Παπᾶς μέ τό ξεσχισμένο πετραχήλι του! Ὅπως
λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, κατά τήν χειροτονία μόνο ὑπερτερεῖ ὁ Ἐπίσκοπος ἀπό
τόν Ἱερέα. Ἀλλά καί γιά νά κάνει τήν χειροτονία ὁ Ἐπίσκοπος, δέν τολμᾶ νά τήν
κάνει, ἄν δέν πάρει τήν βεβαίωση καί τήν ἄδεια πρῶτα ἀπό τόν Ἱερέα, τόν πνευματικό τοῦ χειροτονουμένου.
4. Τρεῖς εἶναι οἱ βαθμοί Ἱερωσύνης, ξαναλέγουμε, τοῦ Ἐπισκόπου, τοῦ Ἱερέα (ἤ
τοῦ Πρεσβυτέρου) καί τοῦ Διακόνου, ὅπως καί τρία εἶναι τά στάδια τῆς πνευματικῆς
ζωῆς: Ἡ κάθαρση, ἡ ἔλλαμψη καί ἡ θέωση. Κάθε ἕνα ἀπό αὐτά τά στάδια ἀντιστοιχεῖ στόν κάθε βαθμό Ἱερωσύνης. Πρόσεχαν πολύ πρῶτα οἱ ἅγιοι Πατέρες ποιούς θά χειροτονήσουν. Διάκονο χειροτονοῦσαν ἐκεῖνον πού ἦταν στό στάδιο τῆς
κάθαρσης. Καί ὅταν αὐτός προόδευε στήν πνευματική του ζωή καί ἀνέβαινε στό
στάδιο τῆς ἔλλαμψης, τόν χειροτονοῦσαν Ἱερέα. Καί ὅταν αὐτός ὡς Ἱερέας προόδευε περισσότερο καί ἄγγιζε τό ἀνώτερο στάδιο, τῆς θέωσης, τόν χειροτονοῦσαν
Ἐπίσκοπο, Ἀρχιερέα Χριστοῦ! Τώρα, ὅπως γίναμε, ἀγαπητοί μου, ὁ Θεός ἄς μᾶς
ἐλεήσει!... Ἐγώ πού σᾶς τά λέγω αὐτά εἶμαι Ἐπίσκοπος, ἔπρεπε νά εἶμαι στό
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στάδιο τῆς θέωσης, ἀλλά δέν ἔχω προχωρήσει ἀκόμη οὔτε τό πρῶτο στάδιο, τό
στάδιο τῆς κάθαρσης. Γι᾽ αὐτό καί δέν λέγω ὅτι «ἀξιώθηκα» καί ἔγινα Ἐπίσκοπος,
ἀλλά λέγω πάντα «ἐλεήθηκα» ἀπό τό Θεό, κατά τά πολλά καί μεγάλα Του ἐλέη,
καί ἔγινα Ἐπίσκοπος.
5. Δέν εἶναι ἀνάγκη νά τό ποῦμε, γιατί εἶναι πιά γνωστό, ἀλλά ἄς τό ξαναποῦμε.
Ἡ ἀληθινή Ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ εἶναι μόνο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Οἱ σχισματικοί καί οἱ αἱρετικοί δέν ἔχουν Ἱερωσύνη. Αὐτοί, ὅπως λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος
(Κανών 1), ἀφοῦ ἔφυγαν ἀπό τήν Ἐκκλησία, δέν ἔχουν πιά τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Καί ἀφοῦ δέν τήν ἔχουν, δέν μποροῦν καί νά τήν δώσουν. Ἀκόμη, ἄς
ποῦμε καί τό ἄλλο, γιατί ἀκούγεται στίς μέρες μας: Τήν Χάρη τῆς Ἱερωσύνης τήν
λαμβάνει μόνο ὁ ἄνδρας καί ὄχι ἡ γυναίκα, γιατί ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὅταν σαρκώθηκε,
ἔλαβε ἀνδρώα φύση. Ἔπειτα, ἡ γυναίκα ἐκφράζει περισσότερο τήν πεπτωκυῖα
φύση, γιατί, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης, δέν εἶναι πάντα σέ κατάσταση καθαρότητος γιά νά ἱερατεύει τόν Κύριο.
6. Τέλος, ἀπευθύνομαι στούς γονεῖς καί λέγω μέσα ἀπό τήν καρδιά μου: Ὦ Γονεῖς! Νά τό θεωρεῖτε τιμή, μεγάλη τιμή καί δόξα καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιά τήν
οἰκογένειά σας τό νά δώσετε ἕνα παιδί στήν Ἐκκλησία γιά νά γίνει Ἱερέας. Ὅταν
τό παιδί σας ἐκδηλώσει τέτοιο πόθο, νά γίνει Ἱερεύς ἤ Μοναχός ἤ Μοναχή, μήν τό
ἐμποδίσετε. Μήν πᾶτε κόντρα πρός τήν τιμή, πού σᾶς κάνει ὁ Θεός, καλώντας τό
παιδί σας νά ἀφιερωθεῖ σ᾽ Αὐτόν. Τό παράπονό μου ὡς Ἐπίσκοπος εἶναι ὅτι ὅλοι
θέλετε νά ἔχουμε καλούς Παπάδες, ἀλλά δέν βοηθᾶτε σ᾽ αὐτό. «Χαρεῖτε», λοιπόν,
τώρα τό ἀποτέλεσμα στήν ἐπαρχία μας. Καί οἱ δύο ἐπαρχίες μας, Γορτυνία καί
Μεγαλόπολη, πού ἦταν πρῶτα «παπαδομάνες» (!) καί δανείζαμε Παπάδες σ᾽ ὅλη
τήν Ἑλλάδα, ἔγιναν τώρα ζητιάνες (!...) καί ζητᾶμε Παπάδες ἀπό ἀλλοῦ!... Πενήντα εἶναι τά ἐφημεριακά μας κενά σέ ὅλη τήν Μητρόπολη!....
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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚO ΚΗΡΥΓΜΑ
Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
1. Τήν 7η Ἰουλίου, ἀδελφοί χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία γιορτάζει τήν
μεγαλομάρτυρα ἁγία Κυριακή. Ἡ ἁγία αὐτή γεννήθηκε ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, τόν
Δωρόθεο καί τήν Εὐσεβία. Ἦταν ἄτεκνοι οἱ γονεῖς αὐτοί, ἀλλά παρακαλοῦσαν
τόν Θεό νά τούς δώσει τέκνο, γιατί, ἀγαπητοί μου, ὅπως λέει ἡ Ἁγία Γραφή, ὁ
Θεός δίδει κύηση (Ρούθ 4,13). Καί ὁ Θεός ἄκουσε τήν προσευχή τους καί τούς
χάρισε μία θυγατέρα, ἡ ὁποία γεννήθηκε ἡμέρα Κυριακή, γι᾽ αὐτό καί τήν ὀνόμασαν Κυριακή. Τό ἴδιο συνέβηκε καί μέ τήν ἁγία Παρασκευή. Γεννήθηκε Παρασκευή ἡμέρα καί γι᾽ αὐτό πῆρε τό ὄνομα Παρασκευή. Δύο ἡμέρες τῆς
ἑβδομάδος, ἀγαπητοί μου, ἡ Παρασκευή καί ἡ Κυριακή, μπορεῖ νά γίνουν ὀνόματα πού δίνονται στό βάπτισμα. Γιατί τήν μέν Παρασκευή σταυρώθηκε ὁ Χριστός μας, τήν δέ Κυριακή ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν. Αὐτά δέ τά δύο γεγονότα τῆς
ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, ἡ σταύρωση καί ἡ ἀνάστασή Του, εἶναι σωτήρια γεγονότα
γιά μᾶς καί τά τιμοῦμε ἰδιαίτερα.
2. Κυριακή ἡμέρα λοιπόν γεννήθηκε ἡ ἁγία Κυριακή, γι᾽ αὐτό καί ἔλαβε τό
ὄνομα αὐτό. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς της τήν ἀνέθρεψαν μέ χριστιανική παιδεία καί
ἤθελαν νά τήν ἀφιερώσουν στόν Θεό. Ἔτσι ἡ Ἁγία, μέ τήν παιδεία πού ἔλαβε
ἀπό τούς γονεῖς της, διέφερε ἀπό μικρή ἀπό τά ἄλλα παιδιά τῆς ἡλικίας της.
Δέν ἔπαιζε ἄτακτα, ὅπως τά ἄλλα κορίτσια, οὔτε ἀσχολεῖτο μέ ἄπρεπα παιχνίδια
καί ἀργολογίες, ἀλλά ἀπό μικρή προσευχόταν στόν Χριστό καί ἄκουγε πολύ πρόθυμα τίς καλές νουθεσίες τῶν γονέων της. Καί ὅσο μεγάλωνε ἡ Ἁγία, τόσο περισσότερο προόδευε στήν ἀρετή. Σάν κύριο ἔργο της εἶχε πῶς νά ἀρέσει στόν
Θεό, γι᾽ αὐτό προσευχόταν συνεχῶς καί μελετοῦσε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Εἶχε δέ
μεγάλη ἐπιθυμία νά παρθενεύσει στήν ζωή της κατά μίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
3. Ἕνας πλούσιος εἰδωλολάτρης, πού βρέθηκε στήν πόλη πού ἦταν ἡ ἁγία
Κυριακή, ἄκουγε ἐπαίνους γιά τήν ὀμορφιά καί τό ἦθος τῆς νεαρῆς παρθένου,
τῆς Κυριακῆς, καί γι᾽ αὐτό τήν πλησίασε καί τῆς πρότεινε νά τῆς δώσει γιά σύζυγό της τόν γιό του. Ἡ Ἁγία ὅμως τοῦ ἀπάντησε ὅτι θέλει νά εἶναι νύμφη τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά ζήσει παρθενικά. Ὁ εἰδωλολάτρης πλούσιος, ὅταν ἄκουσε
τά λόγια αὐτά, ἔγινε ἔξαλλος καί κατήγγειλε αὐτήν καί τούς γονεῖς της στόν
εἰδωλολάτρη αὐτοκράτορα Διοκλητιανό. Ἦταν δέ ὁ Διοκλητιανός σκληρός καί
ὠμός αὐτοκράτορας, πού μέ τήν βία καί μέ σκληρά βασανιστήρια ἐπέβαλλε τήν
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εἰδωλολατρία. Ἐκάλεσε λοιπόν ὁ ἡγεμόνας αὐτός τούς γονεῖς τῆς Ἁγίας καί τούς
ἀνέκρινε σχετικά μέ τήν πίστη τους. Ὁ Δωρόθεος, ὁ πατέρας τῆς Ἁγίας, ἀπάντησε μέ θάρρος ὅτι εἶχε μάθει ἀπό τούς γονεῖς του νά μή λατρεύει ἄλλον Θεό,
παρά μόνον Ἕνα, τόν ἀληθινό Θεό, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, τόν σωτήρα καί
λυτρωτή τοῦ κόσμου. Τό ἴδιο εἶπε καί ἡ σύζυγός του ἡ Εὐσεβία. Γιά τήν θαρραλέα
τους αὐτή ὁμολογία καί διότι ἐχλεύαζαν τά εἴδωλα καί τήν εἰδωλολατρία ὑποβλήθηκαν καί οἱ δυό σέ σκληρά βασανιστήρια καί τελικά ἀποκεφαλίστηκαν. Ἔγιναν μάρτυρες λοιπόν γιά τήν πίστη οἱ γονεῖς τῆς ἁγίας Κυριακῆς.
4. Ὁ Διοκλητιανός ἔπειτα, γιά νά μήν ἐξευτελιστεῖ περισσότερο, ὅτι δέν πετυχαίνει αὐτό πού θέλει, ἔστειλε τήν ἁγία Κυριακή στόν γαμπρό του Καίσαρα Μαξιμιανό, πού ἔμενε στήν Νικομήδεια. Αὐτός θαύμασε τήν Ἁγία ἀπό τήν ἐμφάνισή
της καί τῆς ὑποσχέθηκε νά τήν παντρέψει μέ κάποιον συγγενῆ τοῦ αὐτοκράτορα,
ἄν δεχόταν νά προσκυνήσει τά εἴδωλα. Ἡ νεαρά παρθένος ὅμως Κυριακή τοῦ
ἀπάντησε μέ θάρρος ὅτι τίποτε δέν πρόκειται νά τήν χωρίσει ἀπό τόν Νυμφίο
της Ἰησοῦ Χριστό. Τότε ὁ ἄρχοντας τήν ἔριξε κατά γῆς καί πρόσταξε νά τήν
μαστιγώσουν πολλές ὧρες. Σέ ὅλο της αὐτό τό μαρτύριο ἡ Ἁγία παρέμεινε σταθερή στήν πίστη της καί χλεύαζε καί αὐτή, ὅπως οἱ γονεῖς της, τήν εἰδωλολατρία.
Μήν ἀπορήσετε, χρστιανοί μου, γιά τήν ἀντοχή αὐτή μιᾶς νεαρῆς κοπέλλας. Ἡ
κοπέλλα αὐτή ἦταν θεοφόρα, γιατί ἔζησε ἁγνή καί καθαρή ζωή, ζωή μέ ἄσκηση
καί μέ προσευχή. Καί ὅταν τέτοια εἶναι ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ, ἔρχεται πλούσια
ἡ θεία Χάρη στήν ψυχή του καί τόν δυναμώνει νά ὑπερβαίνει τά ἀνθρώπινα καί
τά φυσικά, γιατί κατοικεῖ μέσα του ὁ ὑπέρ φύσιν Θεός. Τό βλέπουμε αὐτό σέ
ὅλους τούς μάρτυρες καί τούς ἀσκητές τῆς Ἐκκλησίας μας.
5. Δέν λύγισε λοιπόν ἡ Ἁγία μας ἀπό τό μαρτύριο τοῦ ραβδισμοῦ, γι᾽ αὐτό καί
ὁ Μαξιμιανός, ντροπιασμένος, τήν ἀπέστειλε σέ ἄλλο σκληρό εἰδωλολάτρη, τόν
Ἱλαριανό, τόν διοικητή τῆς Βιθυνίας. Ὁ Ἱλαριανός, ἀφοῦ ἀνέκρινε τήν Ἁγία καί
τήν εἶδε νά εἶναι σταθερή στήν πίστη της καί νά ὑβρίζει τά εἴδωλα, τήν πῆγε
στόν ναό τῶν εἰδώλων. Μόλις μπῆκε ἡ Ἁγία στόν ναό αὐτό, τόν γεμάτο μέ
εἴδωλα, προσευχήθηκε καί ἀμέσως ἔγινε σεισμός καί τά εἴδωλα γκρεμίστηκαν
καί κομματιάστηκαν, μιά ἀστραπή δέ πού ἦλθε ἀπότομα κατέκαυσε στό πρόσωπο
τόν ἀσεβῆ ἡγεμόνα Ἱλαριανό. Ὁ ἄλλος τώρα ἄρχοντας, ὁ διάδοχος τοῦ Ἱλαριανοῦ,
κατεδίκασε τήν Ἁγία νά κατακαεῖ. Ἄναψαν λοιπόν φωτιά οἱ εἰδωλολάτρες, μεγάλη φωτιά, καί ἔσπρωξαν τήν Ἁγία μέσα σ᾽ αὐτήν. Ἡ Ἁγία ἔκανε τήν προσευχή
της – ὤ, ἡ προσευχή τῶν ἁγίων! – καί ἐνῶ ἡ ἐποχή ἦταν θερινή, φάνηκε ἕνα
σύννεφο ἀπό τόν οὐρανό – πιστέψατέ το, χριστιανοί! – καί ἔγινε βροχή, μεγάλη
βροχή καί ἔσβησε ἡ φωτιά. Πολλοί εἰδωλολάτρες πού εἶδαν τό παράδοξο αὐτό
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θαῦμα πίστεψαν στόν Χριστό καί Τόν ὁμολόγησαν ὡς ἀληθινό Θεό. Κατεξευτελίστηκε καί καταντροπιάστηκε ὁ ἄρχοντας, γιατί ἀπεδείχθη ὡς ψεύτικη ἡ εἰδωλολατρία καί ὡς ἀληθινή ἡ πίστη τῆς ἁγίας Κυριακῆς, ἡ πίστη στόν Ἰησοῦ
Χριστό. Γι᾽ αὐτό καί γρήγορα-γρήγορα ἔβγαλε τήν ἀπόφαση νά ἀποκεφαλίσουν
τήν Ἁγία. Πῆραν οἱ δήμιοι τήν ἁγία Κυριακή καί βγῆκαν ἔξω ἀπό τήν πόλη γιά
νά τήν ἀποκεφαλίσουν, ἀκολούθησαν δέ καί μερικοί χριστιανοί. Ἡ ἁγία ζήτησε
τότε μικρή διορία γιά νά προσευχηθεῖ. Προσευχήθηκε καί μετά πλάγιασε στήν
γῆ καί παρέδωσε τήν ψυχή της στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Πλησίασαν οἱ στρατιῶτες
γιά νά τήν ἀποκεφαλίσουν, ἀλλά τήν εἶδαν νεκρή καί ἐξεπλάγησαν. Τότε ἦλθε
φωνή θεϊκή ἀπό τόν οὐρανό πού ἔλεγε: «Πηγαίνετε, ἀδελφοί, καί διηγηθεῖτε σέ
ὅλους τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ». Οἱ στρατιῶτες πίστεψαν καί αὐτοί στόν ἀληθινό
Θεό, τόν Ἰησοῦ Χριστό.
6. Ἡ ἁγία Κυριακή, ἀγαπητοί μου, μιά νεαρή κοπέλλα αὐτή, χλεύαζε τήν
εἰδωλολατρία καί τά ψεύτικα κατασκευάσματά της, τά εἴδωλα, καί ὁμολογοῦσε
τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς μόνον ἀληθινό Θεό. Καί βέβαια, ἔτσι εἶναι: Ψέμα εἶναι ἡ
εἰδωλολατρία, ψέμα εἶναι οἱ δώδεκα θεοί τοῦ Ὀλύμπου, ψέμα ὁ Δίας καί ἡ Ἀφροδίτη. Ἕνας μόνο εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός: Ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί
τό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί μία εἶναι ἡ ἀλήθεια, αὐτή πού κηρύττει ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας. Καί ἐμεῖς, πού τιμᾶμε τήν ἁγία Κυριακή καί ὅλους τούς ἁγίους
τῆς Ἐκκλησίας μας, μαζί μέ αὐτούς χλευάζουμε τήν εἰδωλολατρία καί λυπούμαστε γιά τούς νεοειδωλολάτρες δωδεκαθεϊστές, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ ἔλαμψε τό φῶς
καί ἡ ἀλήθεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, αὐτοί, σάν τυφλοπόντικες, χώνονται στά σκοτάδια τῆς νύχτας.
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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚO ΚΗΡΥΓΜΑ
Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
1. Στίς 17 Ἰουλίου ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀδελφοί χριστιανοί, ἑορτάζει τήν
ἁγία Μαρίνα. Ἡ ἁγία αὐτή ἔζησε στά τέλη τοῦ 3ου αἰ. σέ κάποιο χωριό τῆς
Πισιδίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἀπό μικρή ἡλικία ἔμεινε ὀρφανούλα ἀπό μητέρα
καί ὁ πατέρας της, πού ἦταν εἰδωλολάτρης ἱερέας, τήν παρέδωσε σέ μιά γυναίκα
γιά νά τήν ἀναθρέψει. Γειτόνισσες γυναῖκες, πού ἦταν χριστιανές, ἀλλά καί ἄλλοι
χριστιανοί, μίλησαν στήν μικρή Μαρίνα γιά τήν πίστη στόν Χριστό, τόν ἀληθινό
Θεό. Καί ἡ Μαρίνα, σάν καλό χωράφι πού ἦταν ἡ ψυχή της, ἀλλά προπαντός
μέ τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ, δέχτηκε τά καλά λόγια, πού ἄκουσε ἀπό στόματα
χριστιανῶν, καί πίστεψε ἀπό μικρή στόν ἀληθινό Θεό, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστό. Καί ὄχι μόνον πίστεψε, ἀλλά καί ἀγάπησε θερμά τόν Χριστό, τόσο πολύ,
ὥστε σέ ἡλικία δεκαπέντε ἐτῶν φλεγόταν ἡ καρδιά της νά Τόν ὁμολογήσει καί
νά πεθάνει μέ μαρτυρικό θάνατο γι᾽ Αὐτόν. Ἄς εἶναι ἀναπαυμένες καί ἅγιες οἱ
ψυχές τῶν χριστιανῶν ἐκείνων, πού μίλησαν στό μικρό κοριτσάκι τήν Μαρίνα
γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, καί νά τώρα αὐτή, νεαρή κοπέλλα,
θέλει καί νά μαρτυρήσει γι᾽ Αὐτόν. Βλέπετε, χριστιανοί μου, ὅτι πρέπει νά μιλᾶμε
στούς ἄλλους γιά τήν πίστη μας καί σ᾽ αὐτά ἀκόμη τά μικρά παιδάκια; Ἀλλά
πρέπει νά μιλᾶμε σωστά γιά τήν πίστη μας, ὅπως ἐκεῖνοι οἱ ἄγνωστοι χριστιανοί
μίλησαν σωστά στήν μικρή Μαρίνα γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Γιατί, γιά νά
θέλει τώρα ἡ δεκαπεντάχρονη κοπέλλα Μαρίνα νά μαρτυρήσει γιά τόν Χριστό,
φαίνεται ὅτι οἱ χριστιανοί πού τήν κατήχησαν τῆς εἶπαν καί γιά μαρτύριο. Τῆς
εἶπαν ὅτι γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη στόν Χριστό πρέπει νά δώσει καί τήν
ζωή της ἀκόμη.
2. Ἡ Μαρίνα, τώρα πού ἔγινε κοπέλλα, ὁμολογοῦσε σέ ὅλους τήν πίστη της
στόν Χριστό καί ἔβριζε τά ψεύτικα εἴδωλα. Τό ἄκουσε αὐτό καί ὁ πατέρας της,
πού ἦταν, ὅπως εἴπαμε, ἱερέας τῶν εἰδώλων, καί προσπάθησε νά τήν μεταπείσει
καί νά λατρέψει καί αὐτή τά εἴδωλα. Ἀλλά εἰς μάτην! Ἡ Μαρίνα μέ περισσότερη
δύναμη ὁμολογοῦσε τήν πίστη στόν Χριστό καί ἐχλεύαζε τά εἴδωλα λυπούμενη
γιά τήν εἰδωλολατρία τοῦ πατέρα της. Ὁ πατέρας της τήν ἐμίσησε γι᾽ αὐτό καί
τήν ἀποκλήρωσε.
3. Τόν καιρό ἐκεῖνο ἔτυχε νά περνᾶ ἀπό τόν τόπο πού κατοικοῦσε ἡ Ἁγία ὁ εἰδωλολάτρης ἔπαρχος Ὀλύμβριος, ἕνας ἄγριος στόν χαρακτήρα του ἄνθρωπος. Αὐτός,
ὅταν εἶδε τήν Μαρίνα, τήν ἀγάπησε γιά τήν ὀμορφιά της καί ἤθελε νά τήν πάρει
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γιά γυναίκα του. Γι᾽ αὐτό διέταξε νά τήν φέρουν στό παλάτι του. Ὁ ἄρχοντας τήν
ἐρώτησε νά τοῦ πεῖ τό ὄνομά της καί τόν Θεό πού λατρεύει. Αὐτή τότε τοῦ ἀποκρίθηκε ἄφοβα: «Μέ λένε Μαρίνα καί θέλω νά εἶμαι δούλη τοῦ Θεοῦ καί Σωτήρα
μου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ἔκανε ὅλο τόν κόσμο»! Γι᾽ αὐτήν τήν ἀπάντηση
τῆς Ἁγίας ὁ ἔπαρχος τήν ἐφυλάκισε μέχρι τήν ἄλλη ἡμέρα, κατά τήν ὁποία εἶχαν
μιά μεγάλη εἰδωλολατρική ἑορτή, ἐλπίζοντας ὅτι θά τήν πείσει νά ἔλθει καί αὐτή
στήν γιορτή γιά νά θυσιάσει. Τήν ἄλλη μέρα ἔφεραν πράγματι καί τήν Μαρίνα
ἀπό τήν φυλακή στήν γιορτή. Ὁ Ὀλύμβριος καί μέ κολακεῖες καί μέ ἀπειλές προσπάθησε νά μεταπείσει τήν Μαρίνα νά ἀρνηθεῖ τά ὅσα εἶπε στήν πρώτη συνάντηση
μαζί του καί νά προσφέρει καί αὐτή θυσία στά εἴδωλα. Ἀλλά ἡ ἁγία Μαρίνα τώρα
μέ μεγαλύτερη παρρησία τοῦ εἶπε: «Δεῖρε με, πνίξε με, σφάξε με, βασάνισέ με μέ
μύρια βάσανα. Δέν πρόκειται νά ἀρνηθῶ τόν Χριστό μου, πού εἶναι ἡ Ἀλήθεια, καί
νά προσκυνήσω τά εἴδωλα, πού εἶναι ψέματα». Τότε, χριστιανοί μου, μάνιασε ὁ
εἰδωλολάτρης ἄρχοντας καί διέταξε νά ρίξουν καταγῆς τήν Ἁγία καί νά τήν ραβδίσουν σκληρά μέ ραβδιά πού εἶχαν ἀγκάθια. Αὐτό καί ἔκαναν οἱ ὑπήκοοί του.
Ἀπό τούς ραβδισμούς κυλοῦσε ἄφθονο στήν γῆ τό παρθενικό αἷμα τῆς μάρτυρος
ἁγίας Μαρίνας. Ἀλλά αὐτή, παρά τήν σκληρότητα τοῦ βασανιστηρίου ὑπέφερε μέ
ἀνδρεία τούς πόνους τοῦ ραβδισμοῦ. Αὐτό σημαίνει ὅτι αὐτή ἡ νεαρή κόρη Μαρίνα
ἦταν θεοφόρα, ὅτι εἶχε μέσα της πλούσια τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού τήν δυνάμωνε
νά ὑποφέρει ἀγόγγυστα τό μαρτύριο. Ὅσοι λύγιζαν στό μαρτύριο, αὐτό ἦταν ἀποδεικτικό στοιχεῖο ὅτι δέν εἶχαν μέσα τους τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, καί ἄς παρίσταναν
τόν ἑαυτό τους ὑποκριτικά ὡς καλόν.
4. Τέλος πάντων, μέ τήν σταθερότητα τῆς Ἁγίας κατεξευτελίστηκε ὁ ἄρχοντας
καί διέταξε πάλι νά τήν βάλουν στήν φυλακή. Ἐκεῖ, χριστιανοί μου, πολέμησε
τήν ἁγία Μαρίνα προσωπικά ὁ ἴδιος ὁ διάβολος, γιατί τῆς παρουσιάστηκε σάν
ἕνας φοβερός δράκοντας, πού ἀπό τό στόμα του ἔβγαινε φωτιά καί καπνός. Ἡ
Ἁγία προσευχόταν καί, ἀφοῦ ἐπικαλέστηκε τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔκανε
μέ τό δεξί της χέρι τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ στά σπλάγχνα τοῦ δράκοντα καί –
ὤ, ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ! – σχίστηκε ἡ κοιλιά του καί ἔγινε ἄφαντος. Ἀλλά σέ
λίγο ὁ διάβολος τῆς ἐμφανίστηκε πάλι μέ μορφή μαύρου σκυλιοῦ. Ἡ Ἁγία, δυναμωμένη τώρα ἀπό τήν προηγούμενη νίκη της, ἅρπαξε τό σκυλί ἀπό τίς τρίχες
του καί τό χτύπησε στό κεφάλι μέ ἕνα σφυρί πού βρῆκε καταγῆς καί ταπείνωσε
ἔτσι ἐντελῶς τόν διάβολο. Τότε, χριστιανοί μου, μετά ἀπό αὐτά, ἐκεῖ στήν φυλακή
πού ἦταν ἡ Ἁγία, φάνηκε μία θεία ὀπτασία. Ἀπό ἕναν Σταυρό, ὁ ὁποῖος ἔφθανε
ἀπό τήν γῆ μέχρι τόν οὐρανό, ἔβγαινε ἕνα μεγάλο Φῶς· ἐπάνω δέ στόν Σταυρό
πετοῦσε μία λευκή καί καθαρή Περιστερά. Αὐτή ἡ ὀπτασία δήλωνε τό μυστήριο
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τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Θεοῦ μας. Τό Φῶς σήμαινε τήν δόξα τοῦ Πατρός· ὁ
Σταυρός δήλωνε τόν Ἐσταυρωμένο Κύριο καί ἡ λευκή Περιστερά τό Ἅγιο
Πνεῦμα. Ἡ Περιστερά ἔπειτα ἦλθε κοντά στήν Ἁγία καί τῆς εἶπε: «Χαῖρε καί
εὐφραίνου, Μαρίνα, γιατί ἔφθασε ἡ ὥρα νά λάβεις τό στεφάνι τῆς νίκης καί νά
εἰσέλθεις στήν Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ τήν ἐπουράνιο». Ὅλη αὐτή ἡ θεοφάνεια
ἐνθάρρυνε πολύ τήν ἁγία Μαρίνα καί τῆς θεράπευσε τίς πληγές, πού εἶχε ἀπό τό
μαρτύριό της. Μετά τήν θεία αὐτή ὀπτασία, τήν ἄλλη μέρα, ὁμολόγησε μέ μεγαλύτερο θάρρος στόν ἄρχοντα τήν πίστη της στόν Ἰησοῦ Χριστό, χλευάζοντας
τά εἴδωλα καί λέγοντας ὅτι ὅσοι τά λατρεύουν εἶναι στό ψέμα καί στήν πλάνη.
5. Μάνιασε περισσότερο ὁ τύραννος Ὀλύμβριος καί ὑπέβαλε σέ νέα βασανιστήρια τήν νεαρή κοπέλλα. Τήν κρέμασαν γυμνή σέ ἕνα ξύλο καί ἔκαιγαν τίς
πλευρές της καί τό στῆθος της μέ λαμπάδες. Ἔπειτα ἔφεραν ἕνα μεγάλο-μεγάλο
λέβητα καί τόν γέμισαν μέ νερό. Ξεκρέμασαν τήν Ἁγία ἀπό τό ξύλο καί τήν βούτηξαν στόν λέβητα κατακέφαλα γιά νά πνιγεῖ. Ἀλλά ἐκείνη τήν ὥρα, χριστιανοί
μου, ἔγινε μεγάλος σεισμός καί φάνηκε πάλι ἡ θεία Περιστερά, πού εἴπαμε παραπάνω, κρατώντας αὐτή τήν φορά στό στόμα της ἕνα στεφάνι καί τό ἔδωσε
στήν μάρτυρα λέγοντάς της ὅτι αὐτό εἶναι ἀπό τήν Δεξιά τοῦ Ὑψίστου. Τό θέαμα
αὐτό τό εἶδαν καί τό ἄκουσαν πολλοί εἰδωλολάτρες καί τούς ἔκανε νά πιστεύσουν
καί αὐτοί στόν Ἰησοῦ Χριστό καί νά Τόν ὁμολογήσουν γιά ἀληθινό Θεό. Γιά τήν
ὁμολογία τους δέ αὐτή ὁ σκληρός Ὀλύμβριος διέταξε νά θανατωθοῦν καί ἔτσι βαπτίστηκαν ὅλοι αὐτοί στό αἷμα τους. Ἀμέσως ἔπειτα, βλέποντας τήν ἥττα του,
εἶπε γιά τήν ἁγία Μαρίνα νά ἀποκεφαλιστεῖ. Πῆραν λοιπόν οἱ δήμιοι τήν ἁγία
Μαρίνα καί τήν ὁδήγησαν στόν τόπο τῆς καταδίκης. Αὐτή, πρίν ἀπό τόν ἀποκεφαλισμό της, ζήτησε νά προσευχηθεῖ. Στήν προσευχή της ἡ Ἁγία ζήτησε νά
ἔρχεται εὐλογία καί Χάρη ἀπό τόν Θεό σέ ὅποιον ἐπικαλεῖται τήν βοήθειά της.
Ἔπειτα τήν ἀποκεφάλισαν.
6. Ἐνθυμούμενοι καί ἐμεῖς τήν προσευχή αὐτή τῆς παρθενομάρτυρος ἁγίας
Μαρίνας, τήν παρακαλοῦμε νά πρεσβεύει στόν Ἰησοῦ Χριστό γιά μᾶς νά μᾶς
δίνει τήν Χάρη Του, νά Τόν ἀγαπᾶμε, νά τηροῦμε τό ἅγιο θέλημά Του καί νά δίνουμε καί ἐμεῖς θαρραλέα μαρτυρία γιά τήν πίστη μας, ὅπου οἱ περιστάσεις τό
καλοῦν ἤ θά τό καλέσουν. – Δι᾽ εὐχῶν τῆς παρθενομάρτυρος ἁγίας Mαρίνας,
Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς, ΑΜΗΝ.
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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚO ΚΗΡΥΓΜΑ
Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1. Τήν ἁγία Παρασκευή, ἀδελφοί χριστιανοί, τήν γιορτάζουμε στίς 26 Ἰουλίου.
Εἶναι πολύ ἀγαπητή Ἁγία στόν λαό μας καί γι᾽ αὐτό πολλά πρόσωπα χριστιανῶν,
ἀνδρῶν καί γυναικῶν, φέρουν τό ὄνομά της καί πολλοί ναοί ἔχουν ἀνεγερθεῖ στήν
μνήμη της. Ἔζησε στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης Ἀντωνίνου (140
μ.Χ.). Οἱ γονεῖς της ἦταν ἄτεκνοι καί παρακαλοῦσαν τόν Θεό νά τούς δώσει
τέκνο. Ὁ Θεός ἄκουσε τήν προσευχή τους καί τούς ἔδωσε μία θυγατέρα. Ἐπειδή
δέ αὐτή γεννήθηκε Παρασκευή ἡμέρα, γι᾽ αὐτό καί ἔλαβε τό ὄνομα «Παρασκευή». Ἡ κορούλα αὐτή ἀπό μικρή γνώρισε ἀπό τούς εὐσεβεῖς γονεῖς της τόν
ἀληθινό Θεό, τόν Ἰησοῦ Χριστό, καί ἔκανε συνέχεια προσευχή σ᾽ Αὐτόν καί ζοῦσε
κατά τό ἅγιο θέλημά Του.
2. Ὅταν ἡ Παρασκευή ἦταν δώδεκα ἐτῶν, πέθαναν οἱ γονεῖς της καί αὐτή
μοίρασε τήν περισσότερη περιουσία της στούς πτωχούς καί ἡ ἴδια πῆγε νά μονάσει
σέ ἕναν παρθενώνα. Ἔνοιωθε πολύ ὡραῖα ἐκεῖ, ἀλλά ἤθελε αὐτά τά ὡραῖα, πού
νοιώθει αὐτή κοντά στόν Θεό, νά τά γεύονται καί ἄλλοι. Οἱ ἄνθρωποι τότε, χριστιανοί μου, ζοῦσαν στό σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρίας καί δέν γνώριζαν τόν ἀληθινό
Θεό. Αὐτό ἔκανε τήν ἁγία Παρασκευή νά στενοχωρεῖται καί γι᾽ αὐτό μέ τήν
ἄδεια τοῦ πνευματικοῦ της πατρός, τοῦ Ἑρμολάου, πήγαινε σέ πόλεις καί χωριά
καί κήρυττε τόν ἀληθινό Θεό, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Σάν θεοφόρα πού
ἦταν ἡ νεαρά αὐτή ἱεροκήρυκας ἔφερε πολλούς εἰδωλολάτρες στήν ἀληθινή πίστη.
Αὐτό ὅμως προκάλεσε τό μίσος τῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι τήν κατήγγειλαν στόν
βασιλιά τῆς περιοχῆς. Ὁ ἡγεμόνας διέταξε νά συλλάβουν τήν ἁγία Παρασκευή
καί νά τήν φέρουν ἐνώπιόν του. Ὅταν τήν εἶδε, ἐντυπωσιάστηκε ἀπό τήν ὀμορφιά
της καί ἄρχισε νά τήν κολακεύει, γιά νά τήν κάνει νά ἀφήσει τήν πίστη της καί
νά προσκυνήσει καί αὐτή τά εἴδωλα. Ἡ Ἁγία ὅμως τοῦ ἀπάντησε: «Τίποτε δέν
πρόκειται νά μέ κάνει νά ἀφήσω τήν πίστη μου στόν Χριστό καί τίποτε δέν θά
μέ χωρίσει ἀπό τήν ἀγάπη Του». Ὁ ἄρχοντας θύμωσε τότε καί ὀργίστηκε πολύ
καί ἄρχισαν τά βασανιστήρια τῆς Ἁγίας. Τῆς φόρεσαν στό κεφάλι της μιά πυρακτωμένη περικεφαλαία, τῆς ἔκοψαν τά στήθη καί ἔπειτα τήν ἔριξαν καταγῆς
στήν φυλακή μέ μιά βαρειά πέτρα πάνω της. Τά ἄντεξε ἡ Ἁγία τά μαρτύρια αὐτά
μέ καρτερότητα καί αὐτό μαρτυροῦσε ὅτι πραγματικά ἦταν θεοφόρα, ὅτι δηλαδή
εἶχε τόν Θεό μέσα της, πού τήν ἐνίσχυε γιά νά ἀντέχει στό μαρτύριο.
3. Ἀλλά στήν φυλακή, πού ρίχθηκε ἡ Ἁγία, ἀγαπητοί μου, ἔγινε μεγάλος σει166

σμός καί φάνηκε ἄγγελος Κυρίου, ὁ ὁποῖος θεράπευσε τήν Ἁγία ἀπό τίς πληγές
της. Ἑβδομήντα στρατιῶτες τῆς φρουρᾶς, πού ἦταν ἐκεῖ καί εἶδαν τό θαῦμα
αὐτό, πίστεψαν καί αὐτοί στόν Χριστό, ἀλλά ἀμέσως μέ τήν ἐντολή τοῦ ἡγεμόνα
θανατώθηκαν. Ὁ ἡγεμόνας διέταξε νά φέρουν πάλι ἐνώπιόν του τήν ἁγία Παρασκευή. Τήν πῆραν λοιπόν στρατιῶτες τήν Ἁγία ἀπό τήν φυλακή καί τήν ἔφεραν
ἐνώπιόν του. Ἀλλά καί αὐτή τήν φορά ἡ Ἁγία ἐπανέλαβε τήν ἴδια ὁμολογία, ὅτι
δηλαδή πιστεύει στόν Ἰησοῦ Χριστό, ὡς ἀληθινό Θεό, καί ὄχι τά εἴδωλα. Γι᾽
αὐτήν της τήν νέα ὁμολογία ὁ ἄρχοντας διέταξε νά βράσουν καζάνι μέ λάδι καί
πίσσα καί νά βάλουν τήν μάρτυρα μέσα σ᾽ αὐτό. Ἔτσι καί ἔγινε. Ἀλλά ἡ ἁγία
Παρασκευή, χριστιανοί μου, μέσα στό καζάνι τώρα μέ τό κοχλάζον λάδι, δέν
ἔνοιωθε τό κάψιμο τῆς φωτιᾶς καί ἔμεινε ἀβλαβής. Αὐτό ἔκανε τόν ἡγεμόνα νά
ἀπορήσει καί ἐνόμισε ὅτι οἱ δήμιοι δέν εἶχαν βράσει τό λάδι. Γι᾽ αὐτό καί εἶπε:
«Παρασκευή, πέταξέ μου καί μένα λίγο λάδι ἀπό τό καζάνι, γιά νά δῶ ἄν εἶναι
καυτό». Ἡ ἁγία Παρασκευή τοῦ πέταξε μία χούφτα λάδι στό πρόσωπο, καί τό
λάδι αὐτό, σάν καυτό πού ἦταν, τόν ἔκαψε καί τόν τύφλωσε. Kαί τότε ὁ ἄρχοντας
πονώντας δυνατά φώναξε καί εἶπε: «Παρασκευή, κάνε καλά τά μάτια μου, δός
μου πάλι τό φῶς, καί ἐγώ θά πιστέψω στόν Θεό πού κηρύττεις». Μέ τήν προσευχή τῆς Ἁγίας ὁ ἄρχοντας ξαναβρῆκε τό φῶς τῶν ματιῶν του, ἀλλά καί βαπτίστηκε στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος μέ ὅλους τούς σωματοφύλακές του.
4. Ἀφέθηκε ἐλεύθερη τότε ἡ ἁγία Παρασκευή καί συνέχισε τήν ἀποστολή της,
τό νά κηρύττει δηλαδή στούς ἀνθρώπους τόν Ἰησοῦ Χριστό. Σέ κάποια πόλη
πού κήρυττε ἦταν διοικητής ὁ εἰδωλολάτρης Ἀσκληπιός. Συνέλαβαν τήν Ἁγία
καί τήν παρουσίασαν ἐνώπιόν του. Ὁ Ἀσκληπιός τῆς ζήτησε νά τοῦ πεῖ ποιά
εἶναι. Ἡ Ἁγία τότε ἔκανε μπροστά του τό σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί δήλωσε
ὅτι εἶναι δούλη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος δημιούργησε τόν οὐρανό καί τήν γῆ. Τότε ὁ τύραννος τῆς πρότεινε νά πᾶνε στόν ναό
τῶν εἰδώλων, γιά νά θυσιάσει καί νά προσκυνήσει τά εἴδωλα. Ἀκούγοντας αὐτό
ἡ ἁγία Παρασκευή ἔφτυσε περιφρονητικά τόν τύραννο στό πρόσωπο. Ἔξαλλος
ὁ Ἀσκληπιός ἀπό τήν περιφρόνηση αὐτή τῆς Ἁγίας διέταξε νά τήν μαστιγώσουν
δυνατά καί ἔπειτα νά τήν ρίξουν στήν φυλακή. Ἀλλά τήν ἄλλη μέρα, πού πῆγαν
οἱ στρατιῶτες στό κελλί της, τήν βρῆκαν σώα καί χωρίς κανένα σημεῖο ἀπό τόν
ἄγριο ξυλοδαρμό πού τῆς ἔκαναν. Τήν θεράπευσε ὁ Χριστός, χριστιανοί μου, τήν
ἄξια αὐτή παρθένο καί μάρτυρα. Ἡ ἁγία Παρασκευή εἶπε στούς στρατιῶτες νά
ποῦν στόν βασιλέα νά μεταβοῦν ὅλοι καί αὐτή μαζί τους στόν ναό τοῦ Ἀπόλλωνα.
Χάρηκαν οἱ εἰδωλολάτρες γι᾽ αὐτό νομίζοντας ὅτι θά θυσιάσει στά εἴδωλα. Ἐκεῖ
στόν ναό τοῦ Ἀπόλλωνα ἡ ἁγία Παρασκευή ἔκανε τήν προσευχή της καί σταύ167

ρωσε τά εἴδωλα. Μονομιᾶς, χριστιανοί μου, τότε τά εἴδωλα γκρεμίστηκαν καταγῆς μέ μεγάλο πάταγο καί ὅλος ὁ λαός φώναξε: «Μέγας εἶναι ὁ Θεός τῶν
χριστιανῶν, πού κηρύττει ἡ δούλη Του Παρασκευή»! Οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδώλων τότε
καταντροπιάστηκαν καί ἀπαίτησαν ἀπό τόν βασιλιά νά τελειώνει ἡ ὑπόθεση αὐτή
μέ αὐτήν τήν νεαρή κοπέλλα. Γι᾽ αὐτό τήν ἔριξαν σ᾽ ἕνα βαθύ καί ἐπικίνδυνο
λάκκο, πού εἶχε μέσα του ἕνα δράκοντα καί δηλητηριώδη ἑρπετά. Ἀλλά μέ τήν
προσευχή της ἡ Ἁγία, ἐκεῖ σ᾽ αὐτόν τόν λάκκο, θανάτωσε τόν δράκοντα καί ὅλα
τά ἑρπετά. Ντροπιασμένος τώρα ὁ Ἀσκληπιός, γιατί νικήθηκε ἀπό μία κοπέλλα,
τήν ἔδιωξε σέ ἄλλο βασίλειο, πού τό κυβερνοῦσε ἄλλος σκληρός τύραννος, ὁ Ταράσιος. Ἐκεῖ ἡ ἁγία Παρασκευή, ἐπικαλούμενη τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, θεράπευσε
ὅλους τούς ἀσθενεῖς πού τῆς ἔφεραν. Ὁ ἄπιστος βασιλιάς ὅμως τήν κατηγόρησε
ὅτι κάνει μάγια, γι᾽ αὐτό διέταξε νά τήν βασανίσουν. Ἡ θεοφόρα ὅμως ἁγία Παρασκευή ἄντεξε σέ ὅλα αὐτά τά βασανιστήρια, γι᾽ αὐτό τελικά ὁ βασιλιάς Ταράσιος διέταξε νά τήν ἀποκεφαλίσουν. Ὅταν τό κεφάλι της ἔπεσε ἀπό τό ξίφος
κάτω στήν γῆ, ἀκούστηκε μιά οὐράνια φωνή πού τήν καλωσόριζε στήν Βασιλεία
τῶν Οὐρανῶν.
5. Δύο παράγοντες, χριστιανοί μου, συνετέλεσαν στό νά ἔχουμε τήν ἁγία Παρασκευή. Πρῶτον, οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς της καί, δεύτερον, ὁ πνευματικός της πατέρας, ὁ ἱερομάρτυς Ἑρμόλαος, πού ἑορτάζει μαζί μέ τήν Ἁγία. Μάλιστα στά
μαρτύριά της ἡ Ἁγία ἔβλεπε ἐνώπιόν της τόν Ἰησοῦ Χριστό νά τήν ἐνδυναμώνει.
Ἀλλά ὁ Χριστός τῆς ἐμφανιζόταν μέ τήν μορφή τοῦ πνευματικοῦ της πατέρα,
τοῦ ἁγίου Ἑρμολάου. – Γιά νά ἔχουμε καί σήμερα ἁγίους, πρέπει νά ἔχουμε εὐσεβεῖς γονεῖς καί ἁγίους πνευματικούς πατέρες. Δι᾽ εὐχῶν τῆς παρθενομάρτυρος
ἁγίας Παρασκευῆς, Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς, ΑΜΗΝ.
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