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Τ

ὸ ἀνὰ χεῖρας τεῦχος μὲ τὸν Λόγο τοῦ ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου «εἰς τὴν Γέννησιν
τοῦ Χριστοῦ» ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο τῆς σειρᾶς
«Πατερικοὶ Λόγοι».
Δεδομένου ὅτι ἡ ἀνάγκη γιὰ ψυχοφελὴ ἀναγνώσματα
εἶναι ἐπιτακτικὴ, ἰδίως στὰ χρόνια μας, ὁπότε ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἀπαρνεῖται καὶ ἀποβάλλει βαθμιαία
τὶς ὀρθόδοξες ἀξίες καὶ τὰ πάτρια δόγματα, ἡ μοναστικὴ μας Ἀδελφότητα ἐκθύμως προχωρεῖ στὴν κατ’
ἐκλογὴν ἔκδοση καὶ διάδοση πατερικῶν Λόγων ἀπὸ
τὸν θησαυρὸ τῶν χειρογράφων τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ
μοναστηρίου μας.
▪3▪
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Ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ περιοδική, ἀλλ’ ἐπὶ τῇ βάσει
τοῦ Ὀρθοδόξου ἑορτολογίου, αὐτὴ σειρὰ ἀποσκοπεῖ
στὴν ψυχικὴ ὠφέλεια καὶ ἀνύψωση τῶν πιστῶν. Προκειμένου, λοιπόν, οἱ Λόγοι αὐτοὶ νὰ συμβάλουν σὲ
αὐτό, τὰ κείμενα μεταφράζονται καὶ διασκευάζονται
κατὰ τὸ νόημα καὶ τὸ πνεῦμα, καὶ ὄχι κατὰ λέξη.
Εὐχόμαστε ἡ ἀνάγνωση τῶν πατερικῶν αὐτῶν Λόγων, οἱ ὁποῖοι μαρτυροῦν ὅσο τίποτε ἄλλο τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας, νὰ ἐνισχύσει τὴν πίστη στὰ ζωηφόρα νάματα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας, ἐπιφέροντας
μεγίστη ὠφέλεια στὴν Ἐκκλησία.
Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Μετεωριτίσσης
καὶ πάντων τῶν Ὁσίων τῶν ἐν τοῖς λίθοις τῶν Μετεώρων λαμψάντων, εἴη μετὰ πάντων ἡμῶν, Ἀμήν.

▪4▪

ΛΟΓΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

«Χριστὸς γεννᾶται σήμερα, ἄς τὸν δοξάσουμε· ὁ Χριστὸς κατέρχεται ἀπὸ τοὺς οὐρανούς, ἄς τὸν προϋπαντήσουμε»· ὁ Χριστός μας εἶναι ἤδη ἐδῶ στὴν γῆ, ἄς
ὑψωθοῦμε μὲ τρόπο πνευματικό. «Δοξολογῆστε τὸν
Κύριο, ὅλη ἡ γῆ»· ἄς εὐφρανθοῦν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἄς νιώσει ἀγαλλίαση ἡ γῆ∙ Γιὰ ποιό λόγο; Γιὰ τὸν οὐράνιο
Λόγο, ποὺ ἔγινε γιὰ μᾶς ἐπίγειος. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ δημιουργὸς τοῦ σύμπαντος κόσμου, σαρκώνεται∙ ἀδελφοί μου, νιῶστε ἀγαλλίαση
ἀπὸ χαρά ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τρόμο. Τρόμο ἐξ ἀφορμῆς τῆς
ἁμαρτίας· ἀπὸ χαρὰ ἐξαιτίας τῆς ἐλπίδας. Ὁ Χριστός
μας γεννᾶται ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαρία. Γιὰ αὐτό, λοι▪5▪
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πόν, γυναῖκες, εἶναι καλὸ νὰ ζῆτε ἐν παρθενίᾳ, ἐὰν
θέλετε νὰ γίνετε καὶ σεῖς μητέρες τοῦ Χριστοῦ κατὰ
χάριν.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ποιός δὲν ἀποδίδει λατρεία
σὲ Ἐκεῖνον ποὺ ὑπῆρξε ἀπὸ τὴν ἀρχή; Ποιός δὲν δοξολογεῖ Ἐκεῖνον ποὺ ἐμφανίστηκε «πρόσφατα», στὰ
χρόνια τὰ ρωμαϊκά; Πάλιν ἀφανίζεται τὸ σκοτάδι, πάλιν ἐμφανίζεται τὸ φῶς. Πάλιν ἡ Αἴγυπτος τῆς ἁμαρτίας τιμωρεῖται μὲ σκότος, πάλιν ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ φωτίζεται μὲ στήλη πυρός. «Ὁ λαός, ποὺ βρίσκεται στὸ
σκοτάδι ἄς δεῖ τὸ λαμπρὸ φῶς τῆς γνώσεως τῶν θείων
Μυστηρίων», «Τὰ παλαιὰ ἔχουν περάσει· ὅλα ἔχουν γίνει νέα». Τὸ γράμμα ὑποχωρεῖ, ἐνῶ τὸ πνεῦμα ἀναδεικνύεται. Οἱ σκιὲς τῆς ἀγνωσίας φεύγουν, καὶ στὴν
θέση τους ἔρχεται ἡ Ἀλήθεια. Ἐκπληρώνεται ὁ τύπος
τοῦ προπάτορα Μελχισεδέκ, ἀφοῦ ὁ ἄνευ μητρὸς γίνεται τώρα ἄνευ πατρός∙ αὐτὸς ποὺ ἦταν πρὶν χωρὶς
μητέρα γεννημένος, τώρα σαρκώνεται χωρὶς πατέρα. Οἱ νόμοι τῆς φύσεως καταλύονται, διότι ὁ οὐράνιος κόσμος πρέπει νὰ συμπληρωθεῖ. Ὁ Κύριός μας
ἐπιτάσσει: ἄς μὴν ἀντιστεκόμαστε, «ὅλοι οἱ λαοὶ χειροκροτεῖστε», καθόσον «γεννήθηκε παιδί, μᾶς δόθηκε
υἱός, στοὺς ὤμους τοῦ ὁποίου βρίσκεται πᾶσα ἐξουσία
(ἐφόσον ὁ Κύριος ἐξυψώνεται μαζὶ μὲ τὸν σταυρό) καὶ
ὀνομάζεται Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος» τοῦ Πατέρα.
Ὁ Ἰωάννης βροντοφωνάζει: «ἑτοιμάστε τὸν δρόμο τοῦ
▪6▪
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Κυρίου». Καὶ ἐμεῖς ἄς διακηρύξουμε τὸ μέγα νόημα
τῆς ἡμέρας: ὁ Ἄσαρκος λαμβάνει σάρκα∙ ὁ Λόγος ἑνώνεται μὲ τὴν ὕλη∙ ὁ Ἀόρατος μεταβάλλεται καὶ γίνεται
ὁρατός∙ Ἐκεῖνον τὸν ὁποῖον κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ
ἀγγίξει, τώρα Αὐτὸς μπορεῖ νὰ ψηλαφηθεῖ∙ ὁ Ἄχρονος
ἀποκτᾶ ἀρχή∙ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ γίνεται Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου∙ «Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος ἦταν χθές, εἶναι
καὶ σήμερα καὶ θὰ παραμείνει ὁ Ἴδιος στοὺς αἰῶνες».
Ἄς σκανδαλίζονται καὶ ἄς εἰρωνεύονται οἱ ἄθεοι
καὶ οἱ ἄπιστοι. Θὰ πιστέψουν, ὅταν θὰ δοῦν τὸν Κύριο μπροστά τους, νὰ ἀνέρχεται στοὺς οὐρανούς κατὰ
τὴν Ἀνάληψή του. Κι ἄν ὄχι τότε, ὁπωσδήποτε ὅταν
θὰ Τον ἀντικρίσουν νὰ κατέρχεται ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς καὶ νὰ κάθεται στὸ λαμπρό Του θρόνο, ὡς κριτής
τοῦ κόσμου...
Ἀδελφοί μου, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ὑπῆρχε ἐξ ἀρχῆς, προερχόμενος ἀπὸ Αὐτὸν ποὺ πάντοτε
ὑπῆρχε, πάνω ἀπὸ κάθε αἰτία καὶ λογική. Ἐν συνεχείᾳ ὅμως ἔλαβε σῶμα γιὰ χάρη μας, προκειμένου νὰ
μᾶς χαρίσει, ἤ μᾶλλον νὰ μᾶς ἐπαναφέρει μὲ τὴν σάρκωσή Του στὴν ἀληθινὴ καὶ γεμάτη εὐτυχία ὕπαρξη,
ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπομακρυνθήκαμε λόγῳ τῆς κακίας
καὶ ἀδιαφορίας μας. Τοῦτο εἶναι τὸ νόημα τῆς πανηγύρεως ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα: ὁ ἐρχομὸς τοῦ Θεοῦ
στοὺς ἀνθρώπους, ὄχι γιὰ κανένα ἄλλο λόγο, ἀλλὰ
▪7▪
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γιὰ μπορέσουμε ἐμεῖς νὰ σταθοῦμε κοντά Του, νὰ
ἐπανέλθουμε στὴν ἀγκάλη Του, καὶ νὰ ἐνδυθοῦμε τὸν
νέον ἄνθρωπο, ἀφοῦ ἐγκαταλείψουμε τὸν παλαιό. Καὶ
ὅπως πεθάναμε κάποτε μαζὶ μὲ τὸν Ἀδάμ, ἔτσι ἄς ζήσουμε στὸ ἑξῆς μαζὶ μὲ τὸν σωτῆρα μας Χριστό.
Ἄς γεννηθοῦμε, ἀγαπητοί, καὶ μεῖς μαζὶ Του, ἄς συσταυρωθοῦμε καὶ ἄς ταφοῦμε μαζί Του, γιὰ νὰ ἀναστηθοῦμε μὲ τὴν δική Του ἀνάσταση. Διότι ὅπως ἀπὸ
τὰ τερπνὰ τοῦ Παραδείσου ἦλθαν τὰ δυσάρεστα, ἔτσι
καὶ ἀπὸ τὰ δυσάρεστα τοῦ ἐγκόσμιου βίου πρέπει νὰ
προκύψουν τὰ εὐχάριστα. «Διότι ἐκεῖ ποὺ διογκώθηκε ἡ ἁμαρτία, ἐκεῖ δόθηκε πλουσιοπάροχα καὶ ἡ χάρη».
Ἐὰν ἡ γεύση τοῦ ἀπαγορευμένου καρποῦ ἔφερε τὴν
καταδίκη μας, ὅμως τὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἀποκατέστησε στὴν ἀρχαία δόξα.
Ἄς ἑορτάσουμε, ἑπομένως, ὄχι μὲ φαῦλες κοινὲς
διασκεδάσεις, ἀλλὰ μὲ τρόπο θεϊκό∙ ὄχι μὲ τρόπο κοσμικό, ἀλλὰ μὲ τρόπο ὑπερκόσμιο∙ ὄχι τὰ τῆς ματαιοδοξίας μας, ἀλλὰ τὰ τοῦ Κυρίου∙ ὄχι τὰ σχετικὰ μὲ
τὴν ἀσθένεια τῆς σαρκός μας, ἀλλὰ τὰ σχετικὰ μὲ τὴν
θεραπεία της∙ ὄχι τὰ τῆς Δημιουργίας, ἀλλὰ τὰ τῆς
Ἀναδημιουργίας.
Ἀλλὰ πώς μπορεῖ νὰ γίνει αὐτό, ἀδελφοί μου; Ἄς
μὴν στολίσουμε τὶς πλατεῖες καὶ τοὺς δρόμους, ἀλλὰ
τὴν ἀθάνατη ψυχή μας∙ ἄς μὴν σκηνοθετήσουμε χο▪8▪
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ροὺς καὶ γλέντια, ἄς μὴν χορτάσουμε τὰ μάτια μας,
βλέποντας τὰ μὴ ἐπιτρεπτά, ἄς μὴν τέρψουμε τὰ
αὐτιά μας μὲ μελωδίες χυδαῖες, ἄς μὴν διαφθείρουμε τὴν ὄσφρηση καὶ τὴν γεύση μας μὲ τὰ περίτεχνα
σκευάσματα τῶν μαγείρων καὶ ἄς μὴν ἀφήσουμε τὴν
ἀφὴ μας νὰ εὐαρεστηθεῖ, ψηλαφώντας «ξένα» πράγματα. Στὶς εὔκολες αὐτὲς εἰσόδους τῆς ἁμαρτίας, ἄς
μὴν δείξουμε ἀδυναμία, ἀλλὰ ἀνδρεία πνευματική∙
Ἐσεῖς γυναῖκες, ἔνδυμα προκλητικό, κύριο γνώρισμα
τοῦ ὁποίου εἶναι νὰ ἔλκει ἄσεμνα βλέμματα, μὴν φορέσετε∙ ἄς μὴν φορτωθεῖτε μὲ περιττὰ κοσμήματα, ἄς
μὴν κάνετε ἀλογιστη χρήση βαφῶν καὶ ἀρωμάτων, τὰ
ὁποῖα ψευτίζουν τὸ φυσικὸ κάλλος καὶ τὰ ὁποῖα ἔχουν
ἐφευρεθεῖ γιὰ νὰ ἀλλοιώσουν τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.
Λοιπόν, ἄς μὴν παραδοθοῦμε σὲ γλέντια, οἰνοποσίες
καὶ στὶς σαρκικὲς ἁμαρτίες, οἱ ὁποῖες ἀκολουθοῦν τὰ
δύο προηγούμενα, καὶ ἄς μὴν ἐπιχειρήσουμε νὰ ξεπεράσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον στὴν ἀκολασία. Διότι ἀκολασία εἶναι γιὰ μᾶς κάθε τί περιττό, κάθε τί περισσότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ χρειαζόμαστε.
Ἄς τὰ ἀφήσουμε αὐτὰ στοὺς ἄθεους, στοὺς ἄθρησκους, στοὺς κακοπροαίρετους, ἀλλὰ καὶ στοὺς χριστιανοὺς ἐκείνους ποὺ διέπονται ἀπὸ κοσμικὸ φρόνημα. Ἐμεῖς, ἀντιθέτως, ἐμεῖς ποὺ προσκυνοῦμε καὶ συντασσόμαστε μὲ τὸν θεῖο Λόγο, ἀκόμη καὶ ἄν πρέπει
νὰ ἀπολαύσουμε κάτι, ἄς τὸ ἀπολαύσουμε μὲ λογική,
▪9▪
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σὲ ἁρμονία μὲ τὸν θεῖο νόμο, κυρίως μὲ ὕμνους καὶ
ἀφηγήσεις γιὰ τὰ ἱερὰ γεγονότα τῆς σωτηρίας μας,
ἰδίως δὲ κατὰ τὴν σημερινὴ λαμπρὴ πανήγυρι.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὑπῆρχε πάντοτε
καὶ ὑπάρχει καὶ θὰ ὑπάρχει. Βεβαίως τὸ «ὑπῆρχε» καὶ
τὸ «θὰ ὑπάρχει» εἶναι σχήματα γλωσσικά, μέρη τοῦ
χρόνου καὶ τῆς φθαρτῆς φύσεώς μας. Ὅμως ὁ ὅρος «Ὁ
ὑπάρχων», ὄνομα τὸ ὁποῖο παρέδωσε σὲ μᾶς ὁ Κύριος,
ὅταν ἐμφανίστηκε στὸν Μωυσέα πάνω στὸ ὄρος Σινᾶ,
μαρτυρεῖ τὸ αἰώνιο. Διότι ὁ Θεὸς ἔχει συγκεντρώσει
καὶ συντηρεῖ τὸ πλήρωμα τῆς «ὑπάρξεως», ἡ ὁποία
οὔτε ἄρχισε ποτέ, οὔτε θὰ λήξει ποτέ, σὰν κάποιος
ἀπέραντος και ἄνευ ὁρίων ὠκεανὸς οὐσίας, ὁ ὁποῖος
ξεπερνᾶ κάθε ἔννοια χρόνου καὶ ὕλης, καὶ ὁ ὁποῖος
μόνον μὲ τὸν νοῦ μπορεῖ κάπως νὰ προσδιορισθεῖ,
καὶ τοῦτο στὴν βάση ἐξωτερικῶν φαινομένων, καὶ
ὄχι τῆς οὐσίας. Κατὰ συνέπεια, ἡ ἀσθενὴς νόησή μας
ἀντιλαμβάνεται ἀτελὴ εἰκόνα τῆς ἀλήθειας, ἡ ὁποία
χάνεται προτοῦ μπορέσει κανεὶς νὰ τὴν συγκρατήσει, καὶ ἐξαφανίζεται προτοῦ τὴν συλλάβει. Σὰν τὴν
ἀστραπή, λάμπει γιὰ λίγο στὸν νοῦ μας, μόνον ὅταν
αὐτὸς εἶναι καθαρός. Νομίζουμε ὅτι αὐτὸ συμβαίνει
γιὰ νὰ προσελκύσει ὁ Θεὸς τὴν σκέψη μας μὲ ἐκεῖνο ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει κατανοητό, ἀφετέρου γιὰ νὰ
προκαλέσει τὸ θαυμασμό μας μὲ τὸ ἀκατανόητο· μὲ
▪ 10 ▪
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τὸν θαυμασμὸ δημιουργεῖ περισσότερο πόθο, καὶ μὲ
τὴν κάθαρση, ποὺ ὁ πόθος ἐπιφέρει, νὰ κάνει τὸν νοῦ
μας θεόμορφο. Ἀφοῦ δὲ γίνουμε τέτοιοι, τολμῶ νὰ πῶ,
μποροῦμε πλέον νὰ συναναστρεφόμαστε μὲ τὸν Θεὸ
σὰν νὰ εἴμαστε συγγενεῖς Του. Σὲ αὐτὰ ἄς ἀρκεσθεῖ ἡ
φιλοσοφική μας ἐνασχόληση, ἐπειδὴ ἐκεῖνο ποὺ ἔχουμε νὰ ἐξετάσουμε εἶναι ἡ Οἰκονομία τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι
ἡ Θεολογία.
Ἀγαπητοί μου, ὅταν λέμε Θεό, ἐννοοῦμε τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἡ τριαδικὴ θεότητα
οὔτε διαχέεται πέρα ἀπὸ τὰ πρόσωπα αὐτά, γιὰ νὰ
μὴν παραδεχθοῦμε πολλοὺς θεούς, οὔτε περιορίζεται σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτά, γιὰ νὰ μὴν κατηγορηθοῦμε ὡς
ἰουδαΐζοντες, ἐξαιτίας τῆς μονοθεΐας, οὔτε ὡς εἰδωλολάτρες, ἐξαιτίας τῆς πολυθεΐας. Τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων
συγκεντρώνονται σὲ μία ἀρχὴ καὶ μία θεότητα, πράγμα ποὺ ἔχει ἤδη ἐξετασθεῖ ἀπὸ τοὺς μεγάλους Θεολόγους τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐπειδὴ ὅμως δὲν ἦταν ἀρκετὸ στὴν ἀγαθότητα
τῆς Ἁγίας Τριάδος τὸ νὰ κινεῖται μόνο νοητῶς, ἀλλὰ
ἔπρεπε τὸ ἀγαθό Της νὰ διαδοθεῖ καὶ νὰ ἐξαπλωθεῖ,
ὥστε νὰ γίνουν περισσότερα τὰ εὐεργετούμενα ὄντα,
δημιουργεῖ κατ’ ἀρχὰς τοὺς ἀγγέλους καὶ τὶς οὐράνιες δυνάμεις. Ἔτσι δημιουργήθηκαν νοερὰ πνεύματα,
σὰν ἄυλη φωτιά, «δεύτερες» λαμπρότητες, ὑπηρέτες
▪ 11 ▪
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τῆς πρώτης λαμπρότητας. Ὡς εἶναι γνωστό, οἱ ἅγιοι
ἄγγελοι δὲν μποροῦν νὰ κινηθοῦν πρὸς τὸ κακό∙ μόνο
πρὸς τὸ καλὸ μποροῦν νὰ βαδίσουν, ἐπειδὴ βρίσκονται γύρω ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ φωτίζονται ἀπὸ τὸ φῶς
Του. Ἐντούτοις, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι δὲν εἶναι παντελῶς ἀκίνητοι πρὸς τὸ κακό, ἀλλὰ δυσκίνητοι, καθόσον ὁ Ἐωσφόρος, ὁ ὁποῖος ὀνομάσθηκε ἔτσι ἐξαιτίας τῆς λαμπρότητάς του, καὶ ὁ ὁποῖος ἔγινε σκοτάδι ἐξαιτίας τῆς ὑπερηφάνειάς του, κινήθηκε ἐντέλει
πρὸς τὸ κακὸ καὶ κατέστη πατέρας τοῦ κακοῦ.
Δημιουργήθηκε, λοιπόν, ἀπὸ τὸν Θεὸ ὁ νοητὸς
τῶν ἀγγέλων κόσμος. Ἐπειδὴ δὲ τὰ πρῶτα ἦταν καλὰ
γιὰ Αὐτόν, φιλοτεχνεῖ δεύτερο κόσμο, ὑλικό, γιὰ νὰ
ἀποδείξει ὅτι μπορεῖ νὰ φέρει στὴν ὕπαρξη ὄχι μόνον
φύση ὅμοια πρὸς Αὐτόν, ἀλλὰ καὶ τελείως διαφορετική. Διότι εἶναι μὲν ὅμοια πρὸς τὴν θεότητα τὰ πνευματικὰ ὄντα, τὰ ὁποῖα συλλαμβάνονται μόνον μὲ τὸν
νοῦ∙ ὅμως τὰ ὄντα, ποὺ γίνονται ἀντιληπτὰ μὲ τὶς αἰσθήσεις, εἶναι τελείως διαφορετικὰ ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ
ἀκόμη περισσότερο διαφορετικὰ εἶναι ἐκεῖνα ποὺ εἶναι τελείως ἄψυχα καὶ ἀκίνητα. Λοιπόν, ὁ νοητὸς καὶ
ὑλικὸς κόσμος, κεχωρισμένοι ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο,
παρέμειναν ὁ καθένας ἐντὸς τῶν ὁρίων του, φέροντας
ὅμως μέσα τους τὸ μεγαλεῖο τοῦ δημιουργοῦ Λόγου,
σιωπηλοὶ ἐγκωμιαστὲς καὶ διαπρύσιοι κήρυκες τοῦ
μεγαλουργήματος τοῦ Δημιουργοῦ.
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Ἐντούτοις, δὲν ὑπῆρχε ἀκόμη κράμα ἀπὸ τὰ δύο,
οὔτε κάποιου εἴδους ἕνωση τῶν ἀντιθέτων, ὡς δεῖγμα ἀνώτερης σοφίας. Ἐπειδὴ δὲ ὁ δημιουργὸς Λόγος
αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ πράγμα ἤθελε νὰ κάνει, νὰ πλάσει
ἕνα ὄν ἀπὸ τὴν ἕνωση τῶν δύο, τῆς ἀόρατης, δηλαδή,
καὶ τῆς ὁρατῆς φύσεως, δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο.
Καὶ ἀφοῦ ἔλαβε ἀπὸ τὴν ὕλη τὸ σῶμα καὶ ἀφοῦ ἔβαλε
σὲ αὐτὸ τὴν πνοή του (τὴν ὁποία ὁ θεολογικὸς λόγος
ὁρίζει ὡς νοερὰ ψυχὴ καἰ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ), τὸν τοποθέτησε στὴν γῆ, σὲ δεύτερο κόσμο, μεγάλο μέσα στὴν
μικρότητά του∙ τὸν ὅρισε σὰν ἄλλο ἄγγελο φύλακα
τῆς ὁρατῆς κτίσεως ἀλλὰ καὶ ἱερουργὸ τῆς ἀοράτου,
βασιλέα ὅσων βρίσκονται στὴν γῆ καὶ συνάμα κυβερνώμενο ἀπὸ τὸν οὐρανό. Τὸν ἔπλασε, δηλαδή, ἐγκόσμιο καὶ ταυτόχρονα οὐράνιο, θνητὸ καὶ ἀθάνατο,
ὁρατὸ καὶ νοητό, πνεῦμα καὶ σάρκα μαζί. Τὸ μὲν ἕνα
γιὰ νὰ ζεῖ καὶ νὰ δοξάζει τὸν εὐεργέτη Θεό, τὸ δὲ ἄλλο
γιὰ νὰ διαπαιδαγωγεῖται ἀπὸ τοὺς πόνους τοῦ βίου
καὶ τῆς σαρκός του, ἐπιδιώκοντας νὰ ὑψωθεῖ πρὸς τὸ
μεγαλεῖο τῆς οὐράνιας δόξας καὶ νὰ γίνει θεός κατὰ
χάριν, διὰ τῆς ὁμοιώσεως πρὸς τὸν ἀληθινὸ Θεό καὶ
δημιουργό του.
Καὶ ὁ Θεὸς τοποθέτησε τὸν ἄνθρωπο στὸν Παράδεισο, ἀφοῦ τὸν τίμησε πρῶτα μὲ τὸ αὐτεξούσιο. Αὐτὸ
δὲ τὸ ἐπραξε γιὰ νὰ ἀνήκει τὸ ἀγαθὸ σὲ ἐκεῖνον ποὺ
θὰ τὸ ἐπιλέξει, ὄχι λιγότερο ἀπὸ ὅσο σὲ Ἐκεῖνον ποὺ
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ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο τὰ σπέρματα τοῦ ἀγαθοῦ, σὲ
Ἐκεῖνον ποὺ τὸν ἔκανε γεωργὸ ἀθάνατων φυτῶν, δηλαδὴ τῶν θείων ἐννοιῶν, σὲ Ἐκεῖνον ποὺ τὸν ἔπλασε
γυμνὸ ἐξαιτίας τῆς ἁπλότητας καὶ τῆς ἀπονήρευτης
ζωῆς. Διότι τέτοιος ἔπρεπε νὰ εἶναι ὁ πρῶτος ἄνθρωπος. Καὶ τί ἄλλο κάνει ὁ Θεός; Δίνει στὸν ἄνθρωπο
τὸν Νόμο. Ὁ δὲ Νόμος ἦταν ἡ ἐντολὴ ἀπὸ ποιὰ δένδρα καὶ φυτὰ ἦταν ἐπιτρεπτὸ νὰ φάει καὶ ποιὰ δὲν θὰ
ἔπρεπε νὰ ἀγγίξει. Σὲ αὐτὰ ἀνῆκε τὸ Δένδρο τῆς γνώσεως, τὸ ὁποῖο οὔτε φυτεύτηκε μὲ κακὸ σκοπό, οὔτε
ἀπαγορεύθηκε ἀπὸ φθόνο. Ἀλλὰ ἦταν μὲν καλό, ἐάν
ὁ ἄνθρωπος τὸ δοκίμαζε στὸν κατάλληλο καιρό. Διότι
τὸ δένδρο τοῦτο φαίνεται πὼς ἦταν ἡ θέα τοῦ Θεοῦ,
τὴν ὁποία μποροῦσαν νὰ προσεγγίσουν χωρίς κίνδυνο, μόνον ἐκεῖνοι ποὺ θὰ τελειοποιοῦνταν μὲ τὴν
ἄσκηση. Ἀντιθέτως, δὲν ἦταν ὠφέλιμο γιὰ τοὺς ἀδοκίμαστους, ὅπως ἡ σκληρὴ τροφὴ δὲν εἶναι ὠφέλιμη γιὰ
τὰ βρέφη, ποὺ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ γάλα.
Ἀφοῦ δὲ ἐξαιτίας τοῦ φθόνου τοῦ διαβόλου καὶ
τῆς παρακινήσεως τῆς γυναίκας, ὁ προπάτοράς μας
Ἀδὰμ λησμόνησε τὴν ἐντολή, ποὺ τοῦ εἶχε δοθεῖ, νικήθηκε ἀπὸ τὴν δοκιμὴ τῆς γεύσεως τοῦ ἀπαγορευμένου καρποῦ∙ καὶ ἔτσι ἐκδιώχτηκε ἀπὸ τὸ Δένδρο τῆς
ζωῆς, ἀπὸ τὸν Παράδεισο καὶ ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ φόρεσε
ροῦχα δερμάτινα. Συνεπείᾳ τῆς πράξεώς του, ὁ Ἀδὰμ
ἀντιλήφθηκε ἀμέσως τὴν καταισχύνη του∙ ἔσπευσε
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νὰ κρυφτεῖ ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ ἐντέλει ἀπομακρύνθηκε
ἀπὸ τὸν Παράδεισο.
Ὡστόσο, ἀδελφοί μου, ὑπάρχει κάποιο κέρδος ἀπὸ
τὸ ἄκρως θλιβερὸ γεγονὸς τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου: τὸ ὅτι αὐτὸς γίνεται θνητός, καὶ ὅτι μὲ τὸν θάνατό του διακόπτεται ἡ ἁμαρτία, ὡς ἀτομικὴ πραγματικότητα, γιὰ νὰ μὴ γίνει τὸ κακὸ ἀθάνατο. Ἔτσι ἡ
τιμωρία τοῦ ἀνθρώπου ἀποβαίνει φιλανθρωπία. Διότι
ἡ τιμωρία τοῦ Θεοῦ εἶναι στὴν οὐσία καὶ πάντοτε πράξη ἀγάπης.
Ἐξαιτίας τῶν ἀνωτέρω, οἱ ἄνθρωποι τιμωρήθηκαν
στὸ παρελθὸν μὲ πολλοὺς τρόπους, ἀπὸ διάφορα αἴτια
καὶ σὲ διαφορετικοὺς χρόνους, μὲ τὶς ἀπειλές, τὶς φυσικὲς καταστροφές, τοὺς πολέμους, μὲ τὶς ἀνέλπιστες
μεταβολὲς ἀνθρώπων, πόλεων καὶ λαῶν κ.ἄ. Τὰ ὀδυνηρὰ αὐτὰ γεγονότα ἀποσκοποῦσαν στὸ νὰ ἐξαφανισθεῖ ἡ κακία ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν ἀνθρώπων. Ἐντέλει
ὅμως χρειάστηκε ἰσχυρότερο φάρμακο γιὰ τὶς πλέον
φοβερὲς ἀσθένειες τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας, τὶς
ἀδελφοκτονίες, τὶς μοιχεῖες, τὶς ἐπιορκίες, τὶς ἀφύσικες ἐπιθυμίες καὶ τὸ χειρότερο καὶ μεγαλύτερο ἀπὸ
ὅλα τὰ κακά, τὴν μετατόπιση τῆς προσκυνήσεως ἀπὸ
τὸν Δημιουργὸ στὰ ἀνθρώπινα δημιουργήματα.
Ἐπειδή, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ μεγαλύτερη βοήθεια γιὰ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὰ πάθη καὶ
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τὴν ἁμαρτία, τοῦ δίνεται καὶ τέτοια: Ὁ ἴδιος ὁ Λόγος
τοῦ Θεοῦ, ὁ προαιώνιος, ὁ ἀόρατος, ὁ μὴ δυνάμενος νὰ
περιορισθεῖ, ὁ ἀσώματος, ἡ ἀρχὴ ποὺ προέρχεται ἀπὸ
τὴν ἀρχή, τὸ φῶς ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ φῶς, ἡ πηγὴ
τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ζωῆς, τὸ ἀντίγραφο τοῦ ἀρχετύπου κάλλους, ἡ ἀναλλοίωτη σφραγίδα, ἡ ἀπαράλλακτη εἰκόνα τοῦ Πατρός, ὁ Χριστός μας. Αὐτὸς εἰσέρχεται στὴν ἴδια τὴν εἰκόνα Του∙ Αὐτὸς ἐνδύεται σάρκα
γιὰ χάρη τῆς σάρκας καὶ μὲ ψυχὴ πνευματικὴ πρὸς
χάριν τῆς ψυχῆς μας, ἀναπλάθοντας ἔτσι τὸ ὅμοιο
μὲ τὸ ὅμοιό του. Καὶ γίνεται κατὰ πάντα, παρεκτὸς
ἁμαρτίας, τέλειος ἄνθρωπος. Γεννᾶται μὲν ἀπὸ τὴν
Παρθένο Μαρία, τῆς ὁποίας καὶ ἡ ψυχὴ καἰ τὸ σῶμα
εἶχε καθαρισθεῖ προηγουμένως ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα
(διότι ἔπρεπε νὰ τιμηθεῖ ἡ γέννηση, ἀλλὰ καὶ νὰ προτιμηθεῖ ἡ παρθενία), παραμένει δὲ Θεὸς καὶ μετὰ τὴν
πρόσληψη τῆς ἀνθρώπινης φύσεως. Γινόμενος ἕνα
ἀπὸ τὰ δύο ἀντίθετα, ἀπὸ τὴν σάρκα καὶ τὸ Πνεῦμα,
ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ δεύτερο μετέβαλε τὸ ἄλλο σὲ Θεό.
Ὄντως, ἄξια θαυμασμοῦ ἡ ἕνωση αὐτὴ! Παράδοξη
ὄντως σύνθεση! Ὁ Ὑπάρχων δημιουργεῖται, ὁ ἀδημιούργητος πλάθεται, καὶ ὁ ἀπεριόριστος περιορίζεται
διὰ τῆς ὑλικότητας τῆς σάρκας. Ἐκεῖνος ποὺ δίνει τὸν
πλοῦτο, γίνεται πτωχός. Γίνεται πτωχὸς κατὰ τὸ ὅτι
λαμβάνει τὴν σάρκα μας, γιὰ νὰ γίνουμε ἐμεῖς πλούσιοι μὲ τὴν θεότητά Του. Ἐκεῖνος ποὺ εἶναι γεμάτος
▪ 16 ▪

ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ἀδειάζει· γιατί κενοῦται ἀπὸ τὴν δόξα Του, προκειμένου ἐμεῖς νὰ γευθοῦμε τὴν πληρότητά Του.
Ἀγαπητοί μου, ποιός εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς ἀγαθότητας; Ποιό εἶναι τὸ μυστήριο ποὺ μᾶς περιβάλλει; Λάβαμε τὴν θεία εἰκόνα καὶ δὲν τὴν φυλάξαμε. Κι ὅμως
ὁ Χριστός μας λαμβάνει τὴν σάρκα μας, γιὰ νὰ διατηρήσει ἀλώβητη τὴν θεία εἰκόνα, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ κάνει
ἀθάνατη τὴν θνητὴ σωματική μας ὕπαρξη. Ἔρχεται
σὲ δεύτερη συνάφεια, ἀπείρως πιὸ παράδοξη ἀπὸ τὴν
πρώτη∙ γιατί, τότε μὲν Αὐτὸς ἔδωσε στὸν Ἀδὰμ τὸ καλύτερο, τώρα δὲ παίρνει γιὰ χάρη μας τὸ χειρότερο.
Αὐτὸ εἶναι περισσότερο ταιριαστὸ στὸν Θεό, αὐτὸ εἶναι, γιὰ ὅσους διαθέτουν κρίση, ἀνώτερο ἀπὸ ὅλες τὶς
εὐεργεσίες Του.
Τί μποροῦν νὰ μᾶς ποῦν γιὰ αὐτὰ οἱ ἄθεοι συκοφάντες, οἱ πικρόχολοι κριτὲς τοῦ Θεοῦ μας, οἱ σκοτεινοὶ
ἐν σχέσει πρὸς τὸ φῶς, οἱ ἀστοιχείωτοι ἐν σχέσει μὲ
τὴν σοφία, ἐκεῖνοι ποὺ γιὰ χάρη τους πέθανε ὁ Χριστός, χωρὶς νὰ ζητήσει ἀντάλλαγμα, τὰ ἀχάριστα
πλάσματα τοῦ πονηροῦ; Ἐσεῖς κατηγορεῖτε τὸν Θεὸ
γιὰ τὴν εὐεργεσία Του; Τὸν κατηγορεῖτε ὡς μικρὸ καὶ
ἀσήμαντο, ἐπειδὴ ταπεινώθηκε γιὰ χάρη σας; Τὸν κατηγορεῖτε ἐπειδὴ εἶναι ὁ καλὸς ποιμένας, ὁ ὁποῖος δίνει
τὴν ζωή του γιὰ τὰ πρόβατα; Αὐτὸς ποὺ ἦλθε πρὸς τὸ
πρόβατο ποὺ εἶχε χαθεῖ στὰ βουνά, καὶ ἀφοῦ τὸ βρῆκε
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τὸ σήκωσε στοὺς ὤμους Του, ἐπάνω στοὺς ὁποίους σήκωσε καὶ τὸ ξύλο τοῦ σταυροῦ, καὶ τὸ ἐπανέφερε στὴν
οὐράνια ζωή καὶ τὸ ἔβαλε μαζί μὲ ἐκεῖνα ποὺ εἶχαν
μείνει ἐκεῖ; Κατηγορεῖτε τὸν Χριστό μας ἐπειδὴ ἄναψε
«λυχνάρι», τὴν ἴδια τὴν ἁγία σάρκα Του, καὶ σκούπισε τὴν «οἰκία» (καθαρίζοντας ἔτσι τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν
ἁμαρτία) καὶ ἀναζήτησε τὴν «δραχμή», τὴν εἰκόνα δηλαδή τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶχε συντριβεῖ ἀπὸ τὰ πάθη; Γιὰ
αὐτὸ κατηγορεῖτε τὸν Θεό μας; Γιὰ αὐτὰ τὸν θεωρεῖτε
κατώτερο, ἐπειδὴ θέτει στὴν μέση Του ποδιά καὶ πλένει τὰ πόδια τῶν μαθητῶν Του, ὑποδεικνύοντας τὸν
πλέον πρόσφορο δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ὕψωση δηλαδὴ τὴν ταπείνωση; Τὸν θεωρεῖτε κατώτερο, ἐπειδὴ ταπεινώνεται γιὰ χάρη μας, προκειμένου νὰ ἀνυψώσει
μαζί Του τὶς ἄθλιες ψυχές μας, ποὺ γέρνουν πρὸς τὰ
κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἁμαρτιῶν; Παράδοξα πράγματα! Θὰ μποροῦσε κανεὶς ποτὲ νὰ κατηγορήσει ἕνα
γιατρό, ἐπειδή σκύβει μὲ κατανόηση πάνω στὶς πληγές καὶ ἀνέχεται τὴν δυσωδία καὶ τὰ μικρόβια, γιὰ νὰ
ἐπαναφέρει τὴν ὑγεία στοὺς ἀσθενοῦντες;
Ἀδελφοί μου, ἀπεστάλη μὲν ὁ Ἰησοῦς, ἀλλὰ ὡς ἄνθρωπος πραγματικός, ὁ ὁποῖος ἔνιωσε πόνο καὶ κούραση, ὁ ὁποῖος πείνασε καὶ δίψασε καὶ δάκρυσε κατὰ
τοὺς φυσικούς νόμους. Ἐὰν δὲ ἐστάλη καὶ ὡς Θεός,
σὲ τί τοῦτο ἐνοχλεῖ; Μὴν σκανδαλίζεσθαι, ἐὰν ἡ Ἁγία
Γραφὴ ἄλλοτε συνδέει τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν
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δύναμή Του καὶ ἄλλοτε μὲ τὴν βούληση τοῦ Πατέρα.
Ἔχει γραφτεῖ, λόγου χάριν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς «παρέδωσε
τὸν ἑαυτόν Του», καὶ ὅτι ἔχει ἀναστηθεῖ καὶ ἀναληφθεῖ
ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅτι Αὐτὸς ἀνέστησε τὸν ἑαυτό Του. Πράγματι, τὰ μὲν προέρχονται ἀπὸ
τὴν βούληση τοῦ Πατέρα, τὰ δὲ ἀπὸ τὴν δύναμη τοῦ
Χριστοῦ. Ἐντούτοις, κάποιοι ἄνθρωποι τὰ μὲν πρῶτα
θεωροῦν μειωτικά, τὰ δὲ δεύτερα, τὰ παραβλέπουν.
Καὶ τὸ ὅτι ἔπαθε, συχνὰ τὸ ὑπογραμμίζουν∙ τὸ ὅτι
ἔπαθε μὲ τὴν θέλησή Του, ὡς Θεός, δὲν τὸ ἀναφέρουν
ποτέ. Τί παθαίνει ἀκόμη καὶ σήμερα ὁ Χριστός μας!
Καὶ ὅμως, μετὰ τὴν γέννησή Του, βλέπουμε τὸν
Χριστὸ νὰ «καθαρίζεται» στὸν Ἰορδάνη ἤ, καλύτερα,
νὰ ἐξαγνίζει μὲ τὴν «κάθαρσή» Του τὰ νερά, διότι δὲν
εἶχε ἀνάγκη καθαρισμοῦ ἐκεῖνος ποὺ σήκωσε καὶ σηκώνει τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου. Βλέπουμε νὰ ἀνοίγουν
γιὰ Αὐτὸν οἱ οὐρανοί, νὰ μαρτυρεῖ γιὰ Αὐτὸν τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα, βλέπουμε τὸν Ἰησοῦ νὰ δέχεται πειρασμούς
καὶ νὰ τοὺς νικᾶ, νὰ ὑπηρετεῖται ἀπὸ ἀγγέλους, νὰ
θεραπεύει πᾶσα ἀσθένεια καὶ ἀδυναμία, νὰ δίνει ζωὴ
στοὺς νεκρούς, νὰ ἐκδιώκει δαιμόνια, καὶ νὰ τρέφει μὲ
λίγα ψωμιὰ χιλιάδες ἀνθρώπους, νὰ περπατᾶ πάνω
στὴν θάλασσα. Βλέπουμε ἐπίσης τὸν Χριστό μας νὰ
προδίδεται, νὰ σταυρώνεται καὶ νὰ σταυρώνει μαζὶ
τὶς ἁμαρτίες μας∙ νὰ προσφέρεται θυσία σὰν ἀμνὸς
καὶ ταυτόχρονα νὰ προσφέρει θυσία ὡς μέγας ἀρχι▪ 19 ▪
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ερέας, Τὸν βλέπουμε νὰ θάπτεται ὡς ἄνθρωπος κοινὸς καὶ νὰ ἀνασταίνεται ὡς Θεός, νὰ ἀνέρχεται στοὺς
οὐρανούς γιὰ νὰ ἐπιστρέψει καὶ πάλιν μὲ ὅλη Του τὴν
δόξα. Μεγάλα καὶ ἀκατανόητα τοῦτα τὰ μυστήρια
τοῦ Χριστοῦ! Σκοπὸς δὲ μοναδικὸς ὅλων αὐτῶν εἶναι ἡ
τελειοποίηση, ἡ ἀναδημιουργία μας καὶ ἡ ἐπιστροφή
μας στὴν ἀρχικὴ κατάσταση τοῦ Ἀδάμ.
Σὺν τούτοις, ἄς σεβαστοῦμε, ἀδελφοί μου, τὴν Ἀπογραφή, ἐξαιτίας τῆς ὁποίας γραφτήκαμε στοὺς οὐρανούς· ἄς τιμήσουμε τὴν Γέννηση τοῦ Κυρίου ἐξαιτίας
τῆς ὁποίας λυθήκαμε ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ὑλικῆς γεννήσεως· ἄς τιμήσουμε καὶ τὴν μικρὴ Βηθλεέμ, ἡ ὁποία
μᾶς ἐπανέφερε στὸν Παράδεισο καὶ ἄς προσκυνήσουμε τὴν φάτνη, χάρις στὴν ὁποία δεχθήκαμε πνευματικὴ τροφὴ ἀπὸ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, καθὼς δὲν εἴχαμε
τὴν καθοδήγηση τοῦ λογικοῦ. Ὁ προφήτης Ἠσαΐας
παραγγέλλει: «Γνώρισε, ὅπως τὸ βόδι, τόν κύριό σου,
καὶ ὅπως ὁ ὄνος τὸ παχνὶ τοῦ κυρίου του». Ἄς τρέξουμε
μαζὶ μὲ τὸν ἀστέρα καὶ ἄς φέρουμε δῶρα μαζὶ μὲ τοὺς
τρεῖς Μάγους, χρυσό σὰν σὲ βασιλέα, λίβανο σὰν σὲ
Θεό καὶ σμύρνα σὰν σὲ νεκρό, ὁ ὁποῖος πέθανε πρὸς
χάρη μας. Ἄς δοξάσουμε τὸν Κύριό μας μαζὶ μὲ τοὺς
ποιμένες, ἄς ὑμνήσουμε Αὐτὸν μαζὶ μὲ τοὺς ἁγίους
ἀγγέλους, ἄς γίνουμε χορὸς δοξολογίας μαζὶ μὲ τοὺς
ἀρχαγγέλους. Ἄς εἶναι ἡ πανήγυρις κοινὴ γιὰ τὶς ἐπίγειες καὶ τὶς οὐράνιες δυνάμεις. Διότι πιστεύουμε ὅτι
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καὶ αὐτὲς ἀγάλλονται καὶ πανηγυρίζουν μαζί μας
σήμερα, ἐφόσον εἶναι φίλοι τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ τῶν
ἀνθρώπων.
Ἀδελφοὶ μου, ἕνα πράγμα νὰ μισήσετε ἀπὸ ὅσα
συνδέονται μὲ τὴν ἄφραστη γέννηση τοῦ Χριστοῦ
μας∙ τὸν φόνο τῶν νηπίων ἀπὸ τὸν Ἡρώδη ἤ, καλύτερα, καὶ αὐτὴ νὰ τὴν σεβαστεῖτε γιατὶ εἶναι θυσία, ἡ
ὁποία προσφέρεται πρὶν ἀπὸ τὴν θυσία τοῦ νέου σφαγίου, δηλαδὴ τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν φεύγει στὴν Αἴγυπτο,
ἄς φύγουμε καὶ μεῖς μαζί Του. Εἶναι καλὸ νὰ φύγουμε
μαζὶ μὲ τὸν Χριστό, ὅταν Αὐτὸς, δηλαδὴ ἡ πίστη μας,
διώκεται. Ἄς πέρασουμε ἄμεπτοι ἀπὸ ὅλες τὶς ἡλικίες
καὶ ἄς μιμηθοῦμε τὶς πράξεις τοῦ Χριστοῦ, ὡς πιστοί
Του ἀκόλουθοι. Ἄς καθαρισθοῦμε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία,
ἄς κάνουμε περιτομή, ἀφαιρώντας τὸ κάλυπτρο ποὺ
ἔχουμε ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς δημιουργίας. Ἔπειτα, ἄς
διδάξουμε στὸ Ἱερό, ἄς διώξουμε ἀπὸ ἐκεῖ τοὺς ἐμπορευόμενους τὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ, ἄς ἐπιτρέψουμε νὰ μᾶς
λιθοβολήσουν γιὰ τὴν πίστη μας. Ἐὰν μᾶς ὁδηγήσουν
μπρὸς σὲ κάποιο Ἡρώδη, ἄς μὴν δώσουμε ἀπάντηση
στὰ πονηρά του λόγια. Θὰ σεβασθεῖ τὴν σιωπή μας.
Ἐὰν μᾶς μαστιγώσουν ἤ μᾶς καταδικάσουν γιὰ τὴν
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἄς ζητήσουμε νὰ ἐκτελέσουν ὁλόκληρη τὴν ποινή. Ἄς φροντίσουμε νὰ γευθοῦμε χολή,
ἄς πιοῦμε ξύδι, ἄς ζητήσουμε ἐμπτυσμούς, ἄς δεχθοῦμε κτυπήματα καὶ ὕβρεις γιὰ τὸν Χριστό μας.
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Ἀδελφοί μου, ἄς στέψουμε τὸ κεφάλι μας μὲ τὰ
ἀγκάθια τοῦ δύσκολου δρόμου τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ,
ἄς ἐνδυθοῦμε τὴν κόκκινη χλαμύδα, ἄς δεχθοῦμε τὸ
καλάμι, ἄς ἀφήσουμε νὰ μᾶς προσκυνήσουν χλευαστικῶς ἐκεῖνοι ποὺ εἰρωνεύονται τὴν ἀλήθεια καὶ
ζοῦν στὸ ψέμα. Τέλος, ἄς σταυρωθοῦμε μαζὶ μὲ τὸν
Χριστό, ἄς νεκρωθοῦμε μαζί Του, ἄς κατεβοῦμε πρόθυμα μαζί Του στὸν τάφο, γιὰ νὰ ἀναστηθοῦμε καὶ
ἐμεῖς μαζί Του, γιὰ νὰ δοξασθοῦμε καὶ νὰ βασιλεύσουμε δίπλα Του, μὲ τὴν χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, στὸν ὁποῖο ἀνήκει ἡ δόξα στοὺς ἀπεράντους
αἰῶνες. Ἀμήν.
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