
Καὶ πάλι, ἀγαπητοί μου, κήρυγμα. Ὅλα ὅσα
συνέβησαν κατὰ τὰ σεπτὰ πάθη τοῦ Κυρί-

 ου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶνε σημαντικά. Ἂς
στρέψουμε τώρα ἰδιαιτέρως τὴν προσοχή μας
στὴν τελευταία του ἀγρυπνία. Εἶνε αὐτὴ ποὺ
ἔκανε τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης.

* * *
Μετὰ τὴν τέλεσι τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ὁ

Κύριος ἀπηύθυνε στοὺς μαθητάς του τὴν ἀ πο  -
χαιρετιστήρια ὁμιλία του καὶ τοὺς συνέστη σε
πρὸ παντὸς νὰ ἔχουν μεταξύ τους ἀ γά πη καὶ ἑ -
νότητα. Ὅταν τελείωσε ἦταν μεσάνυχτα. «Ἄ-
γωμενἐντεῦθεν», εἶπε, ἂς ἀναχωρήσουμε ἀ πὸ
ἐ δῶ (Ἰω. 14,31). Βγῆκαν ἔξω καὶ βάδισαν, ἐνῷ στὸν
οὐρανὸ ἔλαμπε ἡ πανσέληνος. Πέρασαν τὸν
χείμαρρο τῶν Κέδρων καὶ ἔφθασαν σὲ μία το-
πο θεσία ἀγαπητὴ στὸν Κύριο, στὸν κῆπο τῆς
Γεθσημανῆ, στοὺς πρόποδες τοῦ ὄρους τῶν
Ἐλαιῶν. Ἡ ἑβραϊκὴ λέξι Γεθσημανῆ στὰ ἑλ -
ληνικὰ σημαίνει «ἐλαιοτριβεῖο»· ὑπῆρχαν ἐκεῖ
ἐλιὲς καὶ λένε, ὅτι καὶ μέχρι σήμερα σῴζονται
ὀκτὼ ἀπὸ τὰ δέντρα ἐκεῖνα.

Ὁ Χριστὸς ἄφησε τοὺς ὀκτὼ μαθητὰς στὴν
ἀρχὴ τοῦ κήπου, πῆρε τοὺς ἄλλους τρεῖς (Ἰω -
άννη, Ἰάκωβο καὶ Πέτρο), προχώρησε βαθύ-
τερα καὶ τοὺς εἶπε· «Περίλυπόςἐστινἡψυχή
μουἕωςθανάτου· μείνετε ἐδῶ καὶ ἀγρυπνεῖ -
τε μαζί μου». Ἔπειτα προχώρησε μόνος του ἀ -
κόμη πιὸ μέσα, γονάτισε καὶ μὲ τὸ πρόσωπο
στὴ γῆ ἔκανε μιὰ προσευχὴ λέγοντας· «Πά-
τερμου,εἰδυνατόνἐστι,παρελθέτωἀπ᾿ἐμοῦ
τὸποτήριοντοῦτο·πλὴνοὐχὡςἐγὼθέλω,ἀλλ᾽
ὡςσύ» (Ματθ. 26,38-39). Γυρίζει στοὺς τρεῖς μαθητάς,
τοὺς βρίσκει νὰ κοιμοῦνται καὶ λέει· «Γρηγο-
ρεῖτεκαὶπροσεύχεσθε…» (ἔ.ἀ. 26,41). Καὶ ἐνῷ οἱ
μαθηταὶ κοιμοῦνται, πηγαίνει γιὰ δεύτερη καὶ
γιὰ τρίτη φορὰ καὶ λέει πάλι τὴν ἴδια ἐναγώ-
νια προσευχή. Τὰ δάκρυα ἔτρεχαν ἀπὸ τὰ μά-
τια του καὶ ὁ ἱδρώτας ποὺ τὸν ἔλουζε ἔ σταζε
στὴ γῆ «ὡσεὶθρόμβοιαἵματος», πηκτὲς σταλα -
γματιὲς αἷμα (Λουκ. 22,44). Τέλος ἔρχεται στοὺς μα-

θη τὰς καὶ τοὺς λέει· Ἔρχονται νὰ μὲ συλλά-
βουν· «κοιμᾶστε τὸλοιπόν! νά, ἔφτασε ἡ ὥ -
ρα…, πλησίασε ὁπαραδιδούςμε» (Ματθ. 26,45-46).

Αὐτὴ εἶνε ἡ συγκλονιστικὴ ὥρα, ἡ ὥρα ποὺ
ὁ Χριστὸς περιῆλθε σὲ ἀγωνία.

* * *
Τί εἶνε, ἀγαπητοί μου, ἡ ἀγωνία; Γνωρίζουμε·

εἶνε μία ταραγμένη κατάστασι ποὺ καταλαμβά-
 νει τὴν ψυ  χὴ ὅταν κανεὶς βρεθῇ σὲ κίνδυνο.

Ὁ ἄνθρωπος, ἐνῷ εἶνε ἤρεμος, ξαφνικὰ τὸν
πιάνει φόβος καὶ τρόμος γιὰ διαφόρους λό-
γους· πολλὰ εἴδη ἀγωνίας ὑπάρχουν. Ἀγωνιᾷ
π.χ. ὁ μαθητὴς ποὺ δίνει ἐξετάσεις, μήπως δὲν
ἐπιτύχῃ. Ἀγωνιᾷ ὁ ἀθλητὴς ποὺ μετέχει σὲ ἀ -
γῶνες, μήπως νικη θῇ. Ἀγωνιᾷ ὁ ναύτης μέσα
στὸ ἄγριο πέλαγος, μήπως τὸ σκάφος καταπον -
τισθῇ. Ἀγωνιᾷ ὁ ἀ σθενὴς ποὺ πρόκειται νὰ ὑπο-
 βληθῇ σὲ δύσκολη ἐγχείρησι. Ἀγωνιᾷ πρὸ παν -
τὸς ὁ ἑτοιμοθάνατος, ποὺ βλέ πει ὅτι φεύγει ἀπ᾽
αὐτὸ τὸν κόσμο. «Οἴμοι,οἷονἀγῶναἔχειἡψυχὴ
χωριζομένηἐκτοῦσώματος!…», ψάλλει ἡ Ἐκ -
 κλησία μας (νεκρώσ. ἰδιόμελ.). Νά τί θὰ πῇ ἀγωνία.

Γεννᾶται ὅμως τὸ ἐρώτημα. Καλὰ ἐμεῖς οἱ
ἄνθρωποι ἀγωνιοῦμε· ὁ Χριστός, ποὺ εἶνε Θε-
 ός, πῶς κατελήφθη ἀπὸ ἀγωνία; Σκαν δαλίζον -
ται μερικοί, ποὺ δὲν ἐμβαθύνουν στὸ μυστήριο
τοῦ Θεανθρωπίνου προσώπου. Φοβήθηκε λοι -
πὸν τὸ θάνατο; λένε. Μὰ ἐκεῖνος δὲν εἶνε ποὺ
εἶπε «Μὴφοβηθῆτεἀπὸτῶνἀποκτεννόντων
τὸσῶμα,τὴνδὲψυχὴνμὴδυναμένωνἀποκτεῖ-
ναι»; (Ματθ. 10,28). Ἐκεῖνος δὲν εἶνε ποὺ ἐπέ πληξε
τοὺς μαθητὰς λέγοντας· «Ἐγώεἰμι·μὴφοβεῖ-
σθε»; (ἔ.ἀ. 14,27. Μᾶρκ. 6,50. Ἰω. 6,20). Ἐκεῖ νος δὲν εἶνε ποὺ ἐν -
έπνευσε ἡρωισμὸ καὶ ἀνδρεία σὲ μυριάδες μάρ-
 τυρες, ὄχι μόνο ἄντρες ἀλλὰ καὶ γυναῖκες καὶ
νεάνιδες καὶ μικρὰ ἀκόμη παιδιά, καὶ ἀψήφη-
σαν τὰ βασανιστήρια καὶ τὸ θάνατο; Πῶς λοι -
πὸν τώρα κατελήφθη ἀπὸ ἀγωνία;

Τί ἔχουμε ν᾽ ἀπαντήσουμε; Ἡ ἀγωνία τοῦ
Χριστοῦ κρύβει μεγάλο μυστήριο. Ὁ Χρι στὸς
εἶ νε ἀναμάρτητος. Ἀλλ᾽ ἐνῷ εἶνε ἀναμάρτη-
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τος, μέσα στὴ Γεθσημανῆ καὶ ἰδίως ἐπά νω στὸ
σταυρὸ γίνεται ἀντιπρόσωπος ὅλης τῆς ἁμαρ-
 τωλῆς ἀνθρωπότητος· ἔρχεται σὲ ἐ παφὴ μὲ
τὴν ἁμαρτία, κάτι τελείως ξένο γι᾽ αὐ τόν· καί,
γιὰ νὰ λυτρωθοῦμε ἐμεῖς, ἔρχεται νὰ φορτω -
θῇ αὐτὸς τὶς ἁμαρτίες ὅλων μας· εἶνε «ὁαἴρων
τὴνἁμαρτίαντοῦκόσμου» (Ἰω. 1,29). Νά λοιπὸν
γιατί ἀ γωνιᾷ. Ὑποτάσσεται ὅμως ἀμέσως στὸ
θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατρὸς καὶ λέει «Πλὴν
οὐχὡςἐγὼθέλω,ἀλλ᾽ὡςσύ» (Ματθ. 26,39).

* * *
Κ᾽ ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου; Ἂς μείνουμε κοντά

του, ἂς τὸν συνοδεύσουμε. Μερικοὶ εὐχαρι-
στοῦνται, ὅπως τότε στὴ Γαλιλαία, ν᾽ ἀκοῦνε
τὰ γλυκά του λόγια, τὴν ὡραία του διδασκαλία,
νὰ διαβάζουν τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἄλλα θρησκευ  -
τικὰ ἢ ἐκκλησιαστικὰ βιβλία, νὰ βλέπουν καὶ ν᾽
ἀκοῦνε θαύματα, νὰ τὸν συνοδεύουν μὲ μυστι κι-
 σμὸ μέχρι τὸ Θαβὼρ καὶ νὰ λένε «Καλόνἐστιν
ἡμᾶςὧδεεἶναι» (Ματθ. 17,4). Ἀλλ᾽ ἐ ὰν εἶσαι Χριστι -
ανός, πρέπει νὰ περάσῃς τὸ χείμαρρο τῶν Κέ-
 δρων καὶ νὰ μπῇς στὴ Γεθσημανῆ μὲ ἐναγώ-
νια προσ ευχή, νὰ φθάσῃς μέχρι σταυροῦ! 

Οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἔχουμε ἀγωνία. Ὄ -
χι ἀγωνία καταθλιπτική, ὅπως ὁ κόσμος, ἀλλὰ
μία ἁγία ἀνησυχία, ἕναν ἅγιο φόβο, ποὺ δυσ -
τυχῶς σήμερα σπανίζει. Ὅλοι πρέπει νὰ ἀ γωνι -
 οῦμε, καὶ μάλιστα ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν εὐθῦ νες
γιὰ ψυχὲς ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτούς· νὰ ἀ -
γωνιοῦν ὁ πατέρας καὶ ἡ μάνα γιὰ τὰ παιδιὰ
ποὺ ἔφεραν στὸν κόσμο, ὁ δάσκαλος γιὰ τοὺς
μαθητὰς ποὺ διδάσκει, ὁ ἀξιωματικὸς γιὰ τοὺς
στρατιῶ τες ποὺ ἐκπαιδεύει, ὁ κυβερνήτης γιὰ
τὸ ἔθνος ποὺ κυβερνᾷ, πρὸ παν τὸς δὲ ὁ ποι-
μένας γιὰ τὸ λαὸ ποὺ ποιμαίνει. Σήμερα δυσ -
τυχῶς τέτοια ἀγωνία δὲν ὑπάρχει.

Δὲν εἶνε σχῆμα λόγου ἀλλὰ πραγματικότης·
δὲν εἴμαστε φαντασιόπληκτοι, οὔτε κινδυνο-
λογοῦμε καὶ ἐνσπείρουμε ἀνησυχίες. Ἐγώ, ποὺ
πέρασα τόσα καὶ δοκίμασα τόσες πικρίες, βλέ-
 πω ὅτι τὸ ἔθνος μας κινδυνεύει. Εἴμα στε ἕνα
μικρὸ πλοῖο ποὺ πλέει σ᾿ ἕναν ὠκεανὸ καὶ τώ-
ρα τελευταίως τὸ πλήττουν ἄγρια κύματα· εἴ -
μαστε στὸ στόχαστρο. Ἰδίως πρέπει νὰ ἀγωνι -
οῦμε οἱ ἀκρῖτες, ὅσοι κατοικοῦμε στὰ σύνο-
ρα καὶ φυλάσσουμε Θερμοπύλες, καὶ μάλιστα
ὁ ἐπίσκοπος. Συνεχίζουμε τὴν παράδοσι θυ-
σίας ἡρώων ἐπισκόπων καὶ ἱερέων· τετρακό-
σοι πενήντα κληρικοὶ ἐσφάγησαν τὴν περίοδο
ἐκείνη ποὺ ἐπικράτησαν ἄθεοι καὶ ὑλισταί…

Ἀλλὰ τὸ εἴπαμε· καὶ μόνοι νὰ μείνουμε, θὰ
συνεχίσουμε τὸν ἀγῶνα, ὅ ποιο κι ἂν εἶνε τὸ ἀ -
ποτέλεσμα. Εἴμαστε κ᾽ ἐμεῖς στὴ Γεθσημανῆ
καὶ ἀγωνιοῦμε, πα ρακαλοῦμε τὸ Θεὸ καὶ ἀγω-

νιζόμαστε. Εἴμαστε στὴ Γεθσημανῆ, καὶ ἀνα-
μένουμε τὴ σταύρωσι. Καὶ δὲν εἶνε ἡ πρώτη
φορὰ ποὺ ἡ πατρί δα μας σταυρώθηκε, καὶ δὲν
ἀποκλείεται νὰ ἀκουστῇ πάλι· Ἑλλάδα,«διε-
μερίσαντοτὰἱμάτιάσου…καὶἐπὶτὸνἱματισμόν
σου ἔβαλονκλῆρον» (πρβλ. Ψαλμ. 21,19). Ἄλλοι ζητοῦν
τὴ δυτικὴ Μακεδονία, ἄλλοι τὴ Θρᾴκη, ἄλλοι
τὰ νησιά μας· ὑπάρχει φόβος νὰ γίνουμε νε κρο-
 θάφτες τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ ἔθνος, καὶ στὸ
Λευκὸ Πύργο νὰ κυματίσῃ ἡ σημαία τοῦ Κεμάλ.

* * *
Ἀλλ᾽ ἂς ἐλπίσουμε, ἀδελφοί μου, –μὴν τε-

λει ώνουμε μὲ ἀπελπισία– ὅτι θ᾽ ἀνατείλουν
καὶ καλύτερες ἡμέρες. Ὅλοι ἐσεῖς ποὺ πιστεύ -
ετε, ἔχετε εὐθύνη· αὐτὰ ποὺ ἀκοῦ τε, τὰ λόγια
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλη σίας μας, νὰ μὴν τὰ
κρύψετε γιὰ τὸν ἑαυτό σας, ἀλ λὰ τὰ στόματά
σας νὰ γίνουν σάλπιγγες, στὴ γειτονιά σας καὶ
παντοῦ· νὰ προσπα θήσουμε νὰ ἀφυπνίσουμε
τὸ λαό μας, νὰ ξυπνή σῃ, καὶ νὰ ἰδοῦμε καλύ-
τερες ἡμέρας.

Ἡ φωνὴ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν ἀ -
κού γεται νὰ ἐλέγχῃ· Ὦ πόλεις πλήρεις αἱ μά-
των καὶ ἀδικίας καὶ ἐγκλήματος, ὦ λαὲ ποὺ εἶ -
σαι ἔνοχος τοῦ ἐγκλήματος τῆς βλασφημί ας!…
Καὶ μία ἀκόμη βλαστήμια νὰ ἀκουγόταν, θὰ ἔ -
πρεπε νὰ ἀνησυχοῦμε· πόσο μᾶλλον τώρα, ποὺ
οἱ βλαστήμιες πλημμύρισαν τὸν τόπο! Καὶ δυσ   -
 τυχῶς κανείς δὲν ἀγωνιᾷ γιὰ τὴν ἀναμενό  με νη
ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Ποιός παρακαλεῖ γιὰ νὰ ῥυ-
 σθοῦμε «ἐκτῆςἐπικειμένηςδικαίαςαὐτοῦἀπει-
λῆς» (λιτὴ - ἀρτοκλ.) ποὺ κρέμεται πάνω μας; Ποιός
διαμαρτύρεται καὶ ἀντιδρᾷ κατὰ τοῦ κα κοῦ; Ἀ -
κοῦνε νὰ βλαστημάῃ κάποιος, καὶ δὲν σηκώ νε-
ται ἕνα χέρι νὰ ῥαπίσῃ τὸν βλάστημο. Ποιούς
νὰ κλάψουμε, αὐτοὺς ποὺ δὲν πατοῦν στὴν ἐκ -
 κλησία, ἢ αὐτοὺς ποὺ ἔρχονται ἀλλὰ εἶνε ἀ -
διάφο ροι καὶ δὲν ἔχουν μέσα τους αἰσθήματα;

Μία μπάλλα τοὺς συγκινεῖ, μιὰ γυναίκα τοὺς
συγκινεῖ, τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῦ Ἰούδα
τοὺς συγκινοῦν, ἀλλὰ δὲν τοὺς συγκινεῖ ὁ Ἐ -
σταυρωμένος. Δὲν ὑπάρχει μέσα μας ἡ ἱερὴ
ἀ γανάκτησι ποὺ ὑπῆρχε στὰ στήθη ἑνὸς Χρυ-
σοστόμου, στὰ στήθη τῶν προγόνων μας, στὰ
στήθη τοῦ Μακρυγιάννη ὁ ὁποῖος ἔλεγε «Πε-
θαίνω γιὰ τὴν πίστι, πεθαίνω γιὰ τὸ Θεό». Γι᾽
αὐτὸ συνεχῶς συρρικνούμεθα καὶ λιγοστεύ-
ουμε. Εἴμαστε ψευτοχριστιανοί.

Νὰ παρακαλέσουμε τὸ Θεὸ νὰ γίνῃ ἵλεως, νὰ
ποῦμε ἀπ᾿ τὰ βάθη μας ἕνα «Κύριε,ἐλέησον»·
νὰ μᾶς λυπηθῇ, καὶ διὰ τῶν πρεσβει ῶν τῆς ὑ -
περαγίας Θεοτόκου καὶ ὅλων τῶν ἀποστόλων
καὶ προφητῶν νὰ ἐλεήσῃ πάντας ἡμᾶς· ἀμήν.
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