
Μεγάλη Παρασκευὴ εἶνε σήμερα, ἀγαπη-
τοί μου συναμαρτωλοὶ ἀδελφοί, ἡμέρα

ἱερὰ γεμάτη ἀναμνήσεις, ἡμέρα ποὺ προκα-
λεῖ ῥίγη συγκινήσεως καὶ δάκρυα.

Ἂς βγάλουμε τὴν ὥρα αὐτὴ ἀπὸ τὴν καρδιὰ
καὶ τὸ μυαλό μας κάθε ἰδέα γήινη, κάθε ῥυπα -
ρὴ σκέψι καὶ λογισμό, ἂς καθαρίσουμε τὴ διά-
νοιά μας, καὶ μὲ τὰ φτερὰ τῆς φαν τασί ας ἂς δι -
ασχίσουμε τὶς ἀποστάσεις καὶ τοὺς αἰ ῶ νες, κι
ἂς ἐπισκεφθοῦμε νοερὰ τοὺς Ἁγίους Τόπους.
Μπορεῖ κανεὶς νὰ πάῃ ἐκεῖ κι ὅμως νὰ μὴν εἶ -
νε ἐκεῖ, καὶ μπορεῖ νὰ μὴν πάῃ σωματικὰ στοὺς
Ἁγίους Τόπους κι ὅμως νά ᾽νε ἐκεῖ ψυχικά.
Ἂς βρεθοῦμε λοιπὸν τώρα μὲ τὴ σκέψι μας
στὸ μέρος ἐ κεῖνο ποὺ λέγεται Κρανίου τόπος
ἢ Γολγο θᾶς· ἐκεῖ ποὺ παίχθηκε τὸ δρᾶμα τῶν
δραμάτων, ἐ κεῖ ποὺ δόθηκε ἡ μεγάλη μάχη με-
 ταξὺ φω τὸς καὶ σκότους, ἀληθείας καὶ ψεύ-
δους. Ἐκεῖ, στὸ Γολγοθᾶ, εἶνε τώρα ὁ ἐσταυ-
ρωμένος Λυτρω τὴς τοῦ κόσμου. 

Θεαταὶ τῆς θυσίας του εἶνε πολλοί. Ἀπ᾽ τὸν
οὐρανὸ τὰ τάγματα τῶν ἁ γίων ἀγγέ λων καὶ ἀρ -
χαγγέλων, τὰ Χερουβὶμ καὶ Σεραφίμ, ποὺ ἀ -
 πὸ τὰ θεωρεῖα τῆς αἰωνιότητος βλέπουν τὸ
δρᾶμα, ἀγανακτοῦν κ᾽ εἶνε ἕ τοιμοι μὲ τὶς πύρι -
νες ῥομφαῖες τους νὰ σαρώ σουν τοὺς δημίους.
Θεαταὶ ἀπ᾽ τὴ γῆ εἶνε ὁ ὄ χλος ἐκεῖνος, ποὺ πρὶν
τέσσερις μέρες, τὴν Κυ ριακὴ τῶν Βα ΐων, ἐ -
κραύγαζε «Ὡσαννά» (Ματθ. 21,9. Μᾶρκ. 11,9-10. Ἰω. 12,13) καὶ τώρα
εἶνε κάτω ἀπ᾽ τὸ σταυ ρὸ γιὰ νὰ ἐμπαίξῃ.

Θεαταὶ εἶνε ἀκόμα οἱ εἰδωλολάτρες στρα-
τιῶτες, τὸ ἀπόσπασμα ποὺ μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν
ἑκατόνταρχο (λοχαγό) ἔλαβε ἐντολὴ ν᾽ ἀ νε -
βῇ στὸν Κρανίου τόπον καὶ νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἀ -
πόφασι τοῦ Ἰουδαϊκοῦ δικαστηρίου. Οἱ ἀγροῖ -
κοι αὐτοὶ ̔Ρωμαῖοι, ποὺ ἔχουν λάβει μέρος σὲ
μάχες καὶ συνήθισαν νὰ βλέπουν τὸ ἀνθρώπι-
 νο αἷμα νὰ χύνεται, εἶνε ἀδιάφοροι· ἢ μᾶλ λον
ὄ χι ἀδιάφοροι, ἀλλὰ συνεχίζουν τὸν ἐμ παιγμὸ
ποὺ ἔκαναν μέσα στὸ πραιτώριο τοῦ Πιλάτου.

Παρακολουθοῦν τὴν ἐκτέλεσι, παίζουν ζάρια
κάτω ἀπ᾽ τὸ σταυρό, καὶ πίνουν ποτά…

Ἀλλὰ ξαφνικὰ ὁ μεσαῖος ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἐ -
σταυρωμένους, ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ἑλκύει
τὴν προσοχή τους. Βλέπουν ὅτι διαφέρει ἀ  πὸ
τοὺς ἄλλους. Ἐκεῖνοι βλαστημοῦν, κατα ριῶν ται
τὴ μέρα ποὺ γεννήθηκαν, ἐκσφενδονίζουν ὕ -
βρεις σὲ ὅλους, ἐνῷ ὁ Ἐσταυρωμένος αὐτὸς
σιωπᾷ. Ἡ σιωπή του εἶνε μυστηρι ώδης, σιωπὴ
ποὺ προκαλεῖ συγκίνησι. Σιωπᾷ ὁ Χριστός.

Κι ὅταν ἀνοίγει τὰ ἄχραντα χείλη του γιὰ
νὰ πῇ τοὺς ἑπτὰ λόγους τοῦ σταυροῦ, τὰ λό-
για του αὐτὰ δὲν εἶνε κατάρες, εἶνε εὐλογί -
ες, λόγια ποὺ προκαλοῦν βαθειὰ ἐντύπωσι σὲ
κάθε ἀ κροατὴ καὶ θεατή. Αὐτὰ τὰ λόγια τὰ
πρόσεξαν οἱ σταυρωταὶ τοῦ Χριστοῦ μας. Οἱ
στρατι  ῶτες τοῦ ἀποσπάσματος ἄκουσαν τὸ
«Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦ -
σι» (Λουκ. 23,34), ἄκουσαν τὸ «Διψῶ» (Ἰω. 19,28), ἄκουσαν
τὸ «Ἠλὶ Ἠλί, λιμᾶ σαβαχθανί;», «Θεέ μου Θεέ
μου, ἱνα τί με ἐγκατέλιπες;» (Ματθ. 27,46. Μᾶρκ. 15,34), ἄκου-
σαν καὶ τὸ «Τετέλεσται» (Ἰω. 19,30). Ὅλα αὐτὰ τὰ
ἄκουσαν καὶ διαλογίζονταν· Ποιός νά ᾽νε
αὐτὸς ἆραγε; αὐτὸς διαφέρει τελείως ἀπὸ
τοὺς ἄλλους καταδίκους…

Κι ὅταν μετὰ τὸ μεσημέρι εἶδαν τὸν ἥλιο νὰ
σκοτεινιάζῃ, τὸ σκοτάδι ν᾽ ἁπλώνεται σ᾽ ὅλη
τὴν κτίσι, τὴ γῆ νὰ σείεται καὶ τὰ μνή ματα ν᾿ ἀ -
 νοίγουν, τότε πλέον πίστεψαν. Δὲν τοὺς ἔμει-
νε κανένας δισταγμὸς ἢ ἀμφιβο λία, καὶ μαζὶ μὲ
τὸν ἑκατόνταρχο εἶπαν κατατρομαγμένοι· «Ἀλη -
θῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος» (Ματθ. 27,54)· αὐτὸς πρα γμα-
 τικὰ δὲν εἶνε τυχαῖος, ἔχει ὑπερφυσικὴ προ-
έλευσι, εἶνε Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Θεὸς ἀληθινός.

* * *
Ἀπὸ τότε ποὺ εἶπε τὰ λόγια αὐτὰ ὁ ἑκατόν -

ταρχος ἔχουν περάσει –μετρῆστε– εἴκοσι πε-
ρίπου αἰῶνες. Καὶ ἡ μαρτυρία - ὁμολογία αὐ -
τὴ δὲν ἔμεινε μόνη· ἐπαναλαμβάνεται καὶ συ-
νεχίζεται μέχρι σήμερα. Πολλές, ἀναρίθμη-
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τες μαρτυρίες λένε, ὅτι ὄντως ὁ Χριστὸς εἶνε
Θεός, Θεάνθρωπος. Ἔχουμε ἀποδείξεις; Ἔ -
χουμε. Ποιές εἶν᾽ αὐτές; Ἀναφέρω μερικές·

⃝ «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος». Τὸ φωνάζει
πρῶτα - πρῶτα ἡ διδασκαλία του. Ἀνοῖξτε τὰ
κείμενα ὅλων τῶν θρησκειῶν, διαβάστε τὰ βι-
βλία τῶν φιλοσόφων, ἀκοῦστε τοὺς λόγους
τῶν μεγαλυτέρων ῥητόρων· θὰ δῆτε, ὅτι ἡ δι-
δασκαλία τοῦ Χριστοῦ ὑπερτερεῖ, εἶνε ὑπέ-
ροχη. Δὲν ἀρνοῦμαι, ὅτι κι ἄλλοι εἶπαν σπου-
δαῖα πράγματα· ἀλλὰ τὰ λόγια τους μοιάζουν
μὲ μικρὰ ψήγματα χρυσοῦ ἀνακατεμένα μέσα
σ᾽ ἕνα ὄγκο εὐτελῶν μετάλλων· μοιάζουν μὲ μι-
 κρὰ φῶτα, πυγολαμπίδες θὰ ἔλεγα, μπροστὰ
στὸν ἥλιο. Τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ εἶνε φῶς καὶ
ζωή, κ᾽ ἔκαναν πάντα μεγάλη ἐντύπωσι. Ἐχθρι-
 κοὶ ἀκροαταί του ἀ ναγκάστηκαν νὰ ὁμολογή-
σουν· «Οὐδέποτε οὕ τως ἐλάλησεν ἄνθρωπος,
ὡς οὗτος ὁ ἄνθρω πος» (Ἰω. 7,46). Ἂς προάγεται τὸ
ἀνθρώπινο πνεῦμα, ὅπως εἶπε κάποιος, ἂς
προχωροῦν οἱ ἐπιστῆμες, ἂς γίνωνται ἀνακα-
λύψεις· ποτέ ἡ ἀνθρωπότης δὲν θὰ φθάσῃ τὸ
ὕψος τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ
κάποιος ἄλλος εἶπε· Δὲν ξέρω ἂν σὲ ἄλλους
πλανῆτες κατοικοῦν λογικὰ ὄντα· ἀλλὰ καὶ ἂν
ὑποθέσουμε ὅτι ὑπάρχουν καὶ κατοικοῦν ἐκεῖ,
δὲν μπορεῖ νὰ ἔ χουν θρησκεία ἀνώτερη ἀπὸ
αὐτὴν ποὺ κήρυξε ὁ Χριστός. 
⃝ «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος»· τὸ φωνάζει
ἡ διδασκαλία του, τὸ φωνάζουν καὶ τὰ θαύ-
ματά του. Τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ! Ὅπου ἅ -
πλωνε τὰ ἄ χραντα χέρια του, ὅπου ἀκουγό-
ταν ἡ θεϊκὴ προσταγή του, ἐκεῖ ὁ ἄνεμος στα-
ματοῦσε, ἡ τρικυμισμένη θάλασσα γαλήνευε,
τὰ δαιμόνια ἔφευγαν, τυφλοὶ ἔβλεπαν, κου-
φοὶ ἄκουγαν, μουγγοὶ μιλοῦσαν, λεπροὶ καθα-
 ρίζονταν, παράλυτοι σηκώνονταν, κι αὐτοὶ ἀ -
κόμα οἱ νεκροὶ ἀνασταίνονταν ἀπὸ τοὺς τά-
φους. Θαύματα πραγματικά, ὄχι φανταστικά.
Θαύματα ποὺ ἔγιναν ὄχι νύχτα καὶ σὲ κάποια
ἀθέατη γωνιά, ἀλλὰ μπροστὰ σὲ πλῆ θος μάτια,
μερικὲς φορὲς καὶ ἐχθρῶν, ποὺ τὰ ἔβλεπαν καὶ
κατάπληκτοι ἔλεγαν· «Οὐδέποτε οὕ τως εἴ δο-
μεν» (Μᾶρκ. 2,12). Τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ εἶνε ἀνα-
ρίθμητα. Κι ἂν ἡ θάλασσα γίνῃ μελάνι κι ὁ οὐ -
ρανὸς χαρτὶ καὶ τὰ δέντρα μολύβια, δὲν φτά-
νουν γιὰ νὰ ἱστορηθοῦν τὰ θαύματα ποὺ ἔκα-
νε, κάνει καὶ θὰ κάνῃ μέχρι συντελείας τῶν
αἰώνων ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

⃝ «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος». Τὸ φωνάζει
ἀκόμα ὁ ἄψογος βίος του. Ὁ Χριστὸς εἶνε ἅ -
γιος, ὄχι μὲ ἔννοια σχετικὴ ὅ πως πολλοὶ ἄν -
θρωποι, ἀλλὰ μὲ ἔννοια ἀπόλυτη. Εἶνε ἐκεῖ -
νος στὸν ὁποῖο δὲν ὑπάρχει καμμία κακία ἢ ἐ -

λάττωμα, δὲν «εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι
αὐτοῦ» (Ἠσ. 53,9 = Α΄ Πέτρ. 2,22), ἐκεῖνος ποὺ ἡ ζωή του λάμ πει
ἀπὸ κάθε πλευρά, ἐκεῖνος ποὺ ἡ ἀρετή του
«ἐ κάλυψεν οὐρανούς» (Ἀμβ. 3,3). Ποιά ἀρετὴ τοῦ
Χριστοῦ ν᾽ ἀναφέρουμε πρώτη; τὴ φτώχεια καὶ
ἁπλότητά του, ποὺ καν είς ἄλλος δὲν ἔζησε
τόσο ταπεινὰ ὥστε νὰ μὴν ἔ χῃ «ποῦ τὴν κεφα -
λὴν κλίνῃ» (Ματθ. 8,20); τὴν πραότη τα καὶ ἀνεξικακία
του ἀπέναντι στοὺς ἐχθροὺς καὶ σταυρωτάς
του; τὸ θάρρος καὶ τὴν ἀφοβία του ἐνώπιον
τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ Πιλάτου ὅταν διεκήρυτ-
 τε τὴν ἀλήθεια; τὴν ταπείνωσί του, μέχρι ση-
μείου νὰ σκύψῃ νὰ πλύνῃ τὰ πόδια τῶν μαθη -
τῶν του; ἢ πρὸ παντὸς τὴν ἀγάπη του πρὸς τὸ
Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ὑ ποφέρουν; Ὅ -
λα αὐτὰ συνθέτουν τὴ μεγαλειώδη εἰκόνα τῆς
ζωῆς τοῦ Χριστοῦ μας στὴ γῆ. Μερικοὶ προ-
σπάθησαν νὰ τοῦ βροῦν ἐλαττώματα· ἔψαξαν
τὰ Εὐαγγέλια, πίεσαν τὸν ἐγκέφαλό τους, μὰ
δὲν μπόρεσαν νὰ βροῦν ψεγάδι. Ὁ ἥλιος ἔχει
τὶς κηλῖδες του, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἀκηλί-
δωτος ἥλιος. Εἶνε ἐκεῖνος ποὺ εἶπε «Τίς ἐλέγ-
 χει με περὶ ἁμαρτίας;» (Ἰω. 8,46), καὶ τὸ ἐρώτημά του
μένει ἀναπάντητο διὰ μέσου τῶν αἰώνων.
⃝ «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος», τὸ ἀποδει-
κνύουν ἡ διδασκαλία του, τὰ θαύματά του, ἡ
ἁγιότης τοῦ βίου του, τὸ ἀποδεικνύει τέλος ἡ
μαρτυρία τῶν αἰώνων. Δὲν τὸ μαρτυρεῖ μόνο
ὁ ἑκατόνταρχος· τὸ μαρτυροῦν οἱ γενεὲς γε-
νεῶν τῶν ἁγίων· μικρὰ παιδιὰ σὰν τὸν ἅγιο
Κή ρυκο ποὺ κρατοῦν στὴν ἀγκαλιὰ οἱ μητέ-
ρες, σεμνὲς παρθένες, ἁπλοϊκοὶ ἰδιῶτες ὅπως
οἱ ψαρᾶδες, σοφοὶ ἐπιστήμονες· ὅλοι ὁμολο-
γοῦν, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε Θεὸς ἀληθινός.

* * *
Θεαταὶ κ᾽ ἐμεῖς σήμερα, ἀγαπητοί μου, τοῦ

πάθους τοῦ Σωτῆρος μας. Πῶς παρακολου-
θοῦμε τὸ θεῖο δρᾶμα; Ὅπως οἱ ἄγγελοι μὲ ἀ -
γά πη καὶ λατρεία, ἢ ὅπως ὁ ὄχλος ποὺ ξέχασε
τὰ «Ὡσαννά» καὶ φώναζε «Σταύρωσον σταύ-
 ρωσον αὐτόν»; (Ἰω. 19,6). Ἂς τὸ παρακολουθοῦμε
ὅ  πως ὁ ἑκατόνταρχος, ποὺ ἄφησε τοὺς διστα -
γμούς, πίστεψε καὶ τὸν ὡμολόγησε Υἱὸ Θεοῦ.

Ἂν ὑπάρχῃ κάποιος ποὺ ἔχει κάποια ἀμφι-
βολία γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, δὲν ἔχει
παρὰ νὰ τὸν πλησιάσῃ, νὰ ἐξετάσῃ, νὰ ἐρευ-
νή σῃ μὲ εἰλικρίνεια. Καὶ τότε σὰν τὸν ἑκατόν -
ταρχο θὰ ὁδηγηθῇ ἀπὸ τὰ πράγματα νὰ ὁμο-
λογήσῃ κι αὐτός, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε «ἀληθῶς
Θεοῦ Υἱός», ὅτι εἶνε τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ τρία πρό-
σωπα τῆς ἁγίας Τριάδος, ὅτι εἶνε ὁ Θεάνθρω -
πος Λυτρωτής· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ
ὑπερυψοῦ τε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 
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