
Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, ἀγαπητοί μου, νὰ δια-
θέσω λίγα λεπτὰ τῆς ὥρας, γιὰ νὰ δοῦ με

τί ἑορτάζουμε σήμερα. Ἑορτάζουμε τὰ σε-πτὰ πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Εἴπαμε ἐφέτος νὰ ἑρμηνεύσουμε τοὺς ἑπτὰ

λόγους, ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὸ σταυ-
ρό, ποὺ περιέχουν πολύτιμα διδάγματα· κάθε
λόγος του, εἴπαμε, εἶνε ἕνα θαῦμα. Ὁ πρῶτος
ἔχει τὸ δίδαγμα τῆς συγγνώμης· ὁ δεύτερος
ἔχει τὸ δίδαγμα, τὰ παιδιὰ νὰ ἐνδιαφέρωνται
γιὰ τοὺς γονεῖς· ὁ τρίτος διδάσκει νὰ μὴ λη-
σμονοῦμε τὸ σκοπό μας ποὺ εἶνε ὁ παράδει-
σος· ὁ τέταρτος φωτίζει τὸ μυστήριο τῆς σταυ-
 ρικῆς θυσίας, μὲ τὴν ὁποία ἐκπληρώνεται ἡ
προφητεία τοῦ Ἠσαΐα «Οὗτος τὰς ἁμαρτίας
ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται…» (Ἠσ. 53,4).
Καὶ τώρα εἶνε ἡ σειρὰ τοῦ πέμπτου λόγου.

Ποιός εἶνε ὁ πέμπτος λόγος τοῦ σταυροῦ;
Εἶνε μία λέξις, τὸ ῥῆμα «Διψῶ» (Ἰω. 19,28). Τὸ εἶπε ὁ
Χριστὸς «ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή». Ἦταν προ-
φη τευμένο ἀπὸ τὸν ψαλμῳδό· «ξεράθηκε ἡ
δύναμί μου σὰν ψημένο κεραμίδι, καὶ ἡ γλῶσ -
σα μου κόλλησε στὸ λαρύγγι μου» (Ψαλμ. 21,16). 

* * *Περὶ δίψης λοιπὸν θὰ μιλήσουμε. Ὁ λόγος
τοῦ Κυρίου μας «Διψῶ» εἶνε πολυσήμαντος.
Καὶ διακρίνουμε τρία εἴδη δίψης· τὸ πρῶτο εἶ -
νε ἡ δίψα ἡ σωματική, τὸ δεύτερο ἡ δίψα ἡ
πνευματική, καὶ τὸ τρίτο εἶνε ἡ μυστηριώδης
δίψα. Ἂς προσπαθήσουμε μὲ λίγα ἁπλᾶ λόγια
νὰ ἐξηγήσουμε αὐτὰ τὰ τρία.
⃝ Πρῶτα ἡ σωματικὴ δίψα, πάθος ἀδιάβλητο.

Ἕνα ἀπὸ τὰ κυρι ώτερα συστατικὰ τοῦ ἀν -
θρωπίνου ὀργανισμοῦ καὶ τῆς φυσικῆς ζωῆς
εἶνε τὸ νερό. Ἀπαραίτητο τὸ νερό.Ἡ Γῆ, ὁ μικρὸς αὐτὸς πλανήτης, ἕνας κόκ-
κος ἄμμου ἀπέναντι στὶς τεράστιες σφαῖρες
τῶν διαφόρων οὐρανίων σωμάτων ποὺ στρο-
βιλίζονται στὸ ἄπειρο, ἐπειδὴ ὡρίσθηκε ἀπὸ

τὸν Δημιουργὸ νὰ εἶνε ἡ κατοικία τοῦ ἀνθρώ-
που, ἔχει νερό. Ἀλλοῦ, π.χ. στὴ σελήνη, δὲν
ὑ πάρχει σταγόνα, ἐπικρατεῖ ξηρασία. Θὰ θυ -
μᾶ στε ὅτι, ὅταν ἕνας Ἀμερικανὸς ἀ στροναύ-της βρισκόταν σὲ διαστημικὸ ταξίδι, ἐκεῖ πά-
νω δίψασε, καὶ τότε εἶπε· Θεέ μου, πότε νὰ κα-
 τεβῶ στὴ Γῆ, ν᾽ ἀνοίξω τὴν κάνουλα τοῦ σπι-
τιοῦ μου νὰ πιῶ νεράκι!… Πόσο ἀχάριστοι εἴ -μα στε, ποὺ λησμονοῦμε νὰ ποῦμε εὐχαριστῶ
στὸ Θεὸ γιὰ τὴν δωρεὰ αὐτὴ τοῦ ὕδατος!

Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως λένε οἱ ἐπι-
στή μονες, εἶνε κατὰ τὰ δύο τρίτα (⅔) νερό. Καὶ
τὰ δύο τρίτα (⅔) ἐπίσης τῆς ἐπιφανείας τῆς ὑ -
δρογείου σφαίρας τὰ καλύπτει ἡ θάλασ σα, ἐνῷ
μία ἄλλη μεγάλη ποσότητα νεροῦ αἰ ωρεῖται
στὴν ἀτμόσφαιρα ὡς ὑδρατμοί. Ἡ πο σότητα
αὐ τὴ τῶν ὑδάτων εἶνε ῥυθμισμένη. Γιατὶ ἂν ἡ
ἐξάτμισι ἦταν μικρότερη, τότε ἀλλοίμονο· ἡ
στάθμη τῶν θαλασσῶν θὰ ὑψωνόταν, τὰ νε  ρὰ
θὰ ἐκάλυπταν καὶ τὴν κορυφὴ τῶν Ἱμαλαΐων·
ἂν πάλι ἦταν μεγαλύτερη, ἄλλη συμφορά· οἱ ὑ -
δρατμοὶ θὰ τύλιγαν τὴ γῆ στὸ σκοτάδι. Ποιός
τὰ ῥύμισε αὐτά; «Τίς ἐμέτρησε τῇ χειρὶ τὸ ὕ -
δωρ;» (Ἠσ. 40,12). Σύ, Κύριε, ὁ ὁ ποῖ ος τὰ «πάντα μέ-
 τρῳ καὶ ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ δι έταξας» (Σ. Σολ. 11,20).Τὰ ἔχει μετρήσει ὅλα ἀκριβῶς ὁ Κύριος.

Τώρα ὅμως αὐτός, «ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρε μά  -
σας» (ιε΄ ἀντίφ. ὄρθρ. Μ. Παρ.), λέει «Διψῶ». Ποιός τὸ λέει;
«Ὁ λίμνας καὶ πηγὰς καὶ θαλάσσας ποιήσας»
(μεσῴδ. κάθ. ὄρθρ. Μ. Πέμπ.), αὐτὸς ποὺ δημιούργησε ὅλα τὰ
νερά· «ὁ διαρρήξας πέτραν ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐρ ρύ -
ησαν ὕδατα καὶ χείμαρροι κατεκλύσθησαν καὶ
διψῶντα τὸν λαὸν κορέσας», αὐτὸς ποὺ χόρτα-
 σε στὴν ἔρημο μὲ νερὸ τοὺς διψασμένους Ἰσ -
ρα ηλῖ τες (εὐχ. Μεγ. Ἁγιασμ.). Δίψασε καὶ μιὰ ἄλλη φο ρά,
ὅ ταν περπατώντας μέσ᾽ στὸν ἥλιο ἔφτασε κα-
τάκοπος στὸ φρέαρ Συχὰρ καὶ ζήτησε νερὸ ἀ -
πὸ τὴ Σαμαρείτιδα (βλ. Ἰω. 4,7)· τώρα ὅ μως στὴ δίψα
του ἀντὶ γιὰ νερὸ τὸν ποτίζουν ξίδικι ἀκούγε -
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ται τὸ παράπονό του· «Λαός μου, τί ἐποίησά
σοι, καὶ τί μοι ἀνταπέδωκας; ἀντὶ τοῦ μάννα
χολήν, ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος» (θ΄ & ιβ΄ ἀντίφ. ὄρθρ. Μ. Παρ.). 

Σήμερα ὁ Χριστὸς διψᾷ. Καὶ εἶνε φυσικὸ νὰ
αἰσθάνεται σωματικὴ δίψα. Ἔχει ἐξαντληθῆ ἀ -
 πὸ τὴν ἀγωνία τῆς Γεθσημανῆ μὲ ἱδρῶτα ποὺ
ἔσταζε πάνω στὴ γῆ «ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος»
(Λουκ. 22,44), ἀπὸ τὴν ὁλονύκτιο ἀνάκρισι καὶ δί κη
στὸ συνέδριο τῶν ἀρχιερέων, ἀπὸ τὸ ῥάπισμα
τοῦ ὑπη ρέτου, ἀπὸ τὴν ἀνάκρισι στὸν Πιλᾶτο,
ἀ πὸ τὴν «ἐξουθένωσι» στὸν Ἡρῴδη (ἔ.ἀ. 23,11), ἀπὸ
τοὺς ἐμπαιγμοὺς τῶν στρατιωτῶν, ἀπὸ τὴ φραγ-
 γέλλωσι στὸ πραιτώριο, ἀπὸ τὸ ἀγκάθινο στε-
φάνι, ἀπὸ τὴν πορεία πρὸς τὸ Γολγοθᾶ ὑπὸ τὸ
βάρος τοῦ σταυροῦ, ἀπὸ τὶς πληγὲς τῶν ἥλων,
ἀπὸ ὅλη τὴν αἱμορραγία, ἀπὸ τὴν ψυχικὴ ὀδύνη.
Ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ ἔχει ἐξαντληθῆ καὶ λέει «Διψῶ».
⃝ Ὁ Χριστὸς ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σωματικὴ εἶχε καὶδίψα πνευ ματική. Τί διψᾷ ὁ Κύριός μας; Τὴν ἐ -πικράτησι τῆς βασιλείας του. Διψᾷ νὰ δῇ ἐπά-
νω στὸν πλανήτη μας νὰ βασιλεύῃ ἡ δικαιοσύ-νη, καὶ δὲν βρίσκει δικαιοσύ νη, βρίσκει ἀδικία
καὶ ἐκμετάλλευσι τῶν ἀδυνάτων ἀπὸ τοὺς ἰ -
σχυ ρούς. Διψᾷ ὁ Κύριος νὰ λάμπῃ παντοῦ ἡἀλήθεια, μὰ ἡ ἀλήθεια ἀποκρύπτεται ἢ παρα-
ποιεῖται καὶ νοθεύεται. Δι ψᾷ ν᾽ ἁπλώνεται ἡ εἰ - ρήνη του, καὶ ἀντὶ τῆς εἰρή νης κρο τοῦν ὅ πλα,
διεξάγονται πόλεμοι τοπικοὶ καὶ παγκόσμιοι·
δὲν ἀποκλείεται κατὰ τὴ Γραφὴ τὰ μάτια μας
νὰ δοῦν καὶ τὸν Ἁρμαγε δῶνα τῆς Ἀποκαλύψε -
ως (16,16). Οἱ ἄνθρωποι βαυ καλίζον ται μὲ αἰσιό-
δοξες προβλέψεις γιὰ τὸ μέλλον· δὲν συμμε-
ρί ζομαι τὴν αἰσιοδοξία τους. Αἰσιόδοξοι μπο-
ροῦν νὰ εἶνε μόνο οἱ δίκαιοι. Οἱ ἄλλοι ἔ χουμε
ἁμαρτήσει τόσο πολύ, σταυρώσαμε τὸ Χρι-
στὸ τόσες φορές, ὥστε πρέπει νὰ περιμένου -
με θλίψεις καὶ δεινά. Διψᾷ ὁ Χριστὸς τὴν ἀγά-πη, καὶ βλέπει κακία καὶ μῖσος ἄγριο στὸν κό-
σμο. Αὐτὴ εἶνε δυστυχῶς ἡ πραγματικότης.
⃝ Τέλος, στὴν ψυχὴ τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει καὶ
μιὰ ἄλλη δίψα μυστηριώδης, ὅπως τὴν λέει ὁ
ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Ποιά εἶνε αὐ -
τὴ ἡ μυστικὴ δίψα; Τόσο πολὺ μᾶς ἀγαπᾷ ὁ
Κύριός μας, ὥστε ἦταν πρόθυμος νὰ ὑποστῇ
ὄχι μόνο αὐτὰ ποὺ ὑπέφερε, ἀλλὰ πολὺ πε-
ρισ σότερα, ἀρκεῖ νὰ σωθῇ τὸ ἀνθρώπινο γέ-
νος. Ἡ ἀγάπη του εἶνε πολὺ μεγάλη, δὲν βρί-
σκεται εὔκολα εἰκόνα κατάλληλη νὰ τὴν πα-
ρα στήσῃ. Μικρὸ δεῖγμα τῆς ἀγάπης του μπο-
ρεῖ ἴσως νὰ θεωρηθῇ ἡ ἀγάπη τῆς μάνας. Τί
κάνει ἡ μάνα, κάθε μάνα· ἀγαπάει τὸ παιδί της
καὶ θυσιάζεται γι᾽ αὐτό. Ὅταν εἶνε ἄρρωστο,
ἀ γρυπνεῖ ὅ λη τὴ νύχτα στὸ προσκέφαλό του.
Λένε καὶ γιὰ κάποια μητέρα ποὺ βρέθηκε στὴν

ἔρημο, ὅτι ἐκεῖ ἐστείρευσαν οἱ μαστοί της, δὲν
εἶ χε γάλα νὰ τὸ ποτίσῃ, καὶ τότε τί ἔκανε· ἄ -
νοιξε τὶς φλέβες της καὶ πότισε τὸ βρέφος μὲ
τὸ αἷμα της! Διότι τί εἶνε τὸ γάλα, ποὺ ἡ ἐπι-
στή μη τὸ θεωρεῖ ἀναντικατάστατο γιὰ τὴν
τροφοδοσία καὶ ὑγεία τοῦ παιδιοῦ; αἷμα τῆς
μητέρας εἶνε, ποὺ μεταβάλλεται σὲ γάλα μέσα
στὸ θαυ μαστὸ ἐργαστήριο τοῦ ὀργανισμοῦ της.
Ὅταν κανεὶς παρατηρῇ τέτοια φαινόμενα, ἀ -
πορεῖ πῶς ὑπάρχουν ἄπιστοι; Παίρνει ἡ γυ-
ναίκα νερὸ καὶ τροφή, αὐτὰ γίνονται αἷμα, καὶ
τὸ αἷμα γίνεται φυσικὸ γάλα. Ἡ μάνα λοιπὸν
αὐ τὴ στὴν ἔρημο ἄνοιξε τὶς φλέβες της, πό-
τι σε μὲ αἷμα τὸ βρέφος, καὶ ἔτσι αὐτὸ ἔζησε.
Μικρὴ εἰκόνα αὐτὴ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ,
ποὺ διψᾷ τὴ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος.

* * *Δύο λόγια ἀκόμη, ἀγαπητοί μου. Ἐφιστῶ τὴν
προσοχή σας στὸ ἑξῆς. Ὅσο εἶστε βέβαιοι ὅτι
αὔ ριο εἶνε Μεγάλη Παρασκευή, τόσο καὶ ἀκό-
μη πιὸ βέβαιοι νὰ εἶστε, ὅτι θὰ ἔρ θῃ ἡ ἡμέρα,
ποὺ οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ «ὄψονται εἰς ὃν ἐξ -
εκέντησαν» (Ζαχ. 12,10 = Ἰω.19,37). Θὰ σειστοῦν τὰ θεμέ -
λια τῆς γῆς, ὁ ἥλιος θὰ σκοτισθῇ, τὰ ἄστρα θὰ
πέσουν, οἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν θὰ σαλευ-
τοῦν, θὰ λάμψῃ ὁ σταυρὸς πιὸ πολὺ κι ἀπὸ τὸν
ἥλιο, καὶ τότε θὰ ἔρθῃ ὁ Χριστὸς νὰ κρίνῃ τὸνκόσμο. Δὲν θὰ εἶνε ὅπως στὴν πρώτη παρουσία
του· τώρα θὰ ἔρθῃ μὲ ὅλη τὴ δόξα καὶ τὸ με-
γαλεῖο του. Θὰ δικάσῃ τὸν Πιλᾶτο, τοὺς Ἰουδαί -
ους, τὸν Ἰούδα· ἀλλὰ θὰ δικάσῃ κ᾽ ἐμᾶς, ποὺ ἁ -
μαρ τήσαμε περισσότερο ἀπὸ ἄλλες γενεές.
Θὰ μᾶς διαιρέσῃ σὲ δύο κατηγορίες, τοὺς δι-
καίους καὶ τοὺς ἁμαρτωλούς, στοὺς ὁποίους
μεταξὺ ἄλλων θὰ πῇ· Δίψασα καὶ δὲν μοῦ δώ-
σατε νὰ πιῶ. Αὐτοὶ θὰ ποῦν· Πότε σὲ εἴδαμε,
Κύριε, διψασμένο καὶ δὲν σοῦ δώσαμε νὰ πιῇς;
Κ᾽ ἐκεῖνος θὰ τοὺς ἀποστομώσῃ λέγοντας·
«Ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐ -
λαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25,45). 

Δηλαδή; Ὁ Χριστὸς περπατάει στὸν κόσμο.
Ποῦ περιπατάει; ὅπου φτωχός, ὅπου γυμνός,
ὅπου πεινασμένος, ὅπου διψασμένος, ὅπου
φυλακισμένος, ἐκεῖ εἶνε ὁ Χριστός. Οἱ πολλοὶ
γλεντοῦν, διασκεδάζουν· κάποιοι ἄλλοι ὅμως
ὑποφέρουν, πεινοῦν, πεθαίνουν. Ἂς φιλοτιμη-
 θοῦμε τὸ Πάσχα νὰ δείξουμε ἀγάπη. Καὶ ἕνα
ποτήρι νερὸ νὰ δώσουμε, θὰ ὑπάρχῃ ἀμοιβή
(βλ. Ματθ. 10,42). Ὁ Χριστιανὸς χωρὶς ἀγάπη καὶ ἐλε-
ημοσύνη δὲν ἑορτάζει. Οἱ ἅγιες αὐτὲς ἡμέ-
ρες νὰ εἶνε ἡμέρες ἐλεημοσύνης.

Αὔριο τὸ πρωί, ἂν θέλῃ ὁ Θεός, θὰ συνεχί-
σουμε μὲ τὸν ἕκτο λόγο τοῦ σταυροῦ.
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