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ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ
Λόγος Κατηχητικός γιά τήν Ἁγία
καί Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα

Εἰσαγωγή

Ὁἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη τό
759 μ.Χ. ἀπό πλούσια οἰκογένεια. Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Φωτει-

νός καί ἡ μητέρα του Θεοκτίστη. Ὁ ἀδελφός τῆς μητέρας του, Πλάτων, ἦταν
ἀνώτατος κρατικός ἀξιωματοῦχος, ἀργότερα ὅμως ἔγινε μοναχός στή Μονή
Συμβόλων τῆς Βιθυνίας καί ἔπεισε ὅλη τήν οἰκογένεια τοῦ Θεοδώρου νά ἀκο-
λουθήσουν τή μοναχική ζωή, ὑπό τήν πνευματική καθοδήγηση τοῦ Πλάτωνος.
Ἡ οἰκογένεια ἀρχικῶς ἀσκήθηκε στή Μονή τοῦ Σακκουδίου, ἐνῶ ὁ Πλάτων
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ἔλαβε μέρος στήν Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Νικαίας τό 787.
Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ἐπέκρινε ἔντονα τόν δεύτερο γάμο τοῦ αὐτοκράτορα

Κωνσταντίνου ΣΤ΄ μέ τή Θεοδότη καί γιά τόν λόγο αὐτό ὑπέστη διωγμούς. Ἡ
Εἰρήνη ἡ Ἀθηναία προσέφερε στόν Θεόδωρο Στουδίτη τήν ἀρχαία Μονή τοῦ
Στουδίου, ἐπί τῶν τειχῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, γιά νά τήν ἀναδιοργανώ-
σει. Τό 806 ὁ ἀδελφός τοῦ Θεοδώρου, Ἰωσήφ, ἐξελέγη Μητροπολίτης Θεσσα-
λονίκης. Τό 815 ὁ Θεόδωρος ἀντέδρασε ἔντονα κατά τήν ἔναρξη τῆς νέας εἰκο-
νομαχίας καί στόν αὐτοκράτορα Λέοντα Ε΄ τόν Ἀρμένιο, καί γι’ αὐτό ἐξορίστη-
κε στή Βιθυνία, ὅπου καί ἐκοιμήθη τό 826. Συνέγραψε δύο σειρές κατηχήσεων,
ποιήματα, ἐπιστολές καί θεολογικά κείμενα. Ὁ βασικός βίος τοῦ ἁγίου Θεο-
δώρου τοῦ Στουδίτου ἔχει γραφεῖ ἀπό τόν μοναχό Μιχαήλ τόν Στουδίτη, καί
εἶναι ἐκδεδομένος στήν PG (Patrologia Graeca), τόμος 99, καί εἶναι μία ἀκριβής
καταγραφή τῶν πιό σημαντικῶν περιστατικῶν τῆς ζωῆς του.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος συνέθεσε διάφορες ὁμιλίες, ἐκ τῶν ὁποίων καί ὁμιλία
πρός τό Πάσχα, ἡ ὁποία εἶναι πολύ ἀξιόλογο ἐγκωμιαστικό κείμενο, πού ἀνα-
λύει τή θεολογική σημασία τῆς ἑορτῆς καί παρέχει στήν ἔρευνα καί στό χρι-
στεπώνυμο πλήρωμα τίς βασικές παραμέτρους τῆς σπουδαίας ἑορτῆς τῆς
Ὀρθοδοξίας, προκειμένου ὁ πιστός νά καταστεῖ μέτοχος τῆς χάριτος, πού
ἄφθονη παρέχει ἡ Ἐκκλησία σέ ὅλους ὅσοι μετέχουν μέ καθαρά καρδία στό
πάθος τοῦ Κυρίου.

Ὁ κάτωθι Κατηχητικός λόγος τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου ἀνήκει
στήν μεγάλη σειρά τῶν «Κατηχήσεών» του, οἱ ὁποῖες ἀπευθύνονται στούς
μοναχούς τῆς Μονῆς Στουδίου. Οἱ «Κατηχήσεις» χωρίζονται σέ δύο κατηγο-
ρίες: στίς «μικρές», οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν ἀκόμη πλήρως ἐκδοθεῖ, καί στίς «μεγά-
λες», οἱ ὁποῖες εἶναι προσιτές μόνο σέ μία ἔκδοση τοῦ 19ου αἰῶνος, τοῦ Ἀθα-
νασίου Παπαδοπούλου-Κεραμέως. Ὅπως διαπιστώνει ὁ ἀναγνώστης, στήν
πραγματικότητα ὁ ἅγιος Θεόδωρος ἀφορμᾶται καί σχολιάζει τόν γνωστό κατη-
χητικό λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὡστόσο, ὁ ἅγιος Θεόδωρος
προεκτείνει ἐδῶ τίς σκέψεις τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί τονίζει
περισσότερο τή λυτρωτική πλευρά τοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου.

Ὁ παρών λόγος ἐκφωνήθηκε προφανῶς κατά τή διάρκεια τῆς Μεγάλης
Ἑβδομάδος, ὅταν ὁ ἅγιος Θεόδωρος βρισκόταν ἀκόμη στή Μονή Στουδίου καί
πρίν ἐξοριστεί ἀπό τούς εἰκονομάχους. Ὁ λόγος αὐτός (PG 99, στ. 709-720) γιά
πρώτη φορά μεταφράζεται καί ἑρμηνεύεται στή νεοελληνική γλώσσα μέ σχετικά
κατατοπιστικά σχόλια. Καμία δέ παρέμβαση δέν γίνεται στό ἀρχαῖο κείμενο.
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Λόγος κατηχητικός 
τῇ ἁγίᾳ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.

1. 
Τί τοῦτο, ἀδελφοὶ ἀγαπητοὶ καὶ φιλέορτοι καὶ φιλόχριστοι; τίς ἡ τοσαύτη

λαμπροφορία; τίς ἡ τοσαύτη φωταγωγία καὶ θυμηδία; τί τὸ καταστράψαν
οὕτω τὴν Ἐκκλησίαν; τί τὸ καταγλαΐσαν τὴν οἰκουμένην; τί τὸ παρασκευάσαν
τοσαύτην γενέσθαι ἡδονὴν καὶ φαιδρότητα; Χθὲς ἐν ἀθυμίᾳ, καὶ σήμερον ἐν
εὐθυμίᾳ· χθὲς ἐν κατηφείᾳ, καὶ σήμερον ἐν φαιδρότητι· χθὲς ἐν ὁλολυγμοῖς,
καὶ σήμερον ἐν ἀλαλαγμοῖς. Ἐρωτᾷς τί τούτων τὸ αἴτιον, καὶ τί τὸ παρα-
σκευάσαν γενέσθαι τοσαύτην χαρὰν καὶ λαμπρότητα; Χριστὸς ἀνέστη ἐκ
νεκρῶν, καὶ ἅπας ὁ κόσμος ἠγαλλιάσατο. Κατήργησε τῷ ζωοποιῷ αὐτοῦ
θανάτῳ τὸν θάνατον, καὶ πάντες οἱ ἐν τῷ ἅδῃ τῶν δεσμῶν ἀπελύθησαν·
ἠνέῳξε τὸν παράδεισον, καὶ πᾶσιν αὐτὸν εἰσηκτὸν ἀπειργάσατο. Ὢ βάθος μὴ
νοούμενον! Ὢ ὕψος μὴ μετρούμενον! Ὢ μυστηρίου φρικτοῦ, νοὸς δύναμιν
ὑπερβαίνοντος! Ὑμνοῦσιν ἄγγελοι τῇ σωτηρίᾳ ἡμῶν ἐπευφραινόμενοι.
Προφῆται χαίρουσι τὰς οἰκείας προῤῥήσεις πληρουμένας θεώμενοι. Πᾶσα ἡ
κτίσις συνεορτάζει. Ηὔγασε γὰρ αὐτῇ ἡμέρα σωτήριος, ἔλαμψε πάλιν ὁ τῆς
δικαιοσύνης Ἥλιος. Τίς τοίνυν ἀξίως τῆς λαμπρᾶς ταύτης ἡμέρας τὴν χάριν
ἐξυμνήσει; Τίς μεγαλοπρεπῶς τοῦ τοσούτου μυστηρίου ἐκθειάσῃ τὴν δύναμιν;
τίς ἕτερος, ἢ ὁ χρυσοῦς ἡμῶν Πατὴρ Ἰωάννης, ὁ διαπρύσιος καὶ μεγαλοφώνα-
τος κήρυξ, ὁ τῆς οἰκουμένης διαφανέστατος καὶ λαμπρότατος φωστήρ, καὶ
ἀληθινὸς ποιμὴν καὶ διδάσκαλος, ὁ τῶν ψυχῶν εὐφυέστατος καὶ δοκιμώτατος
ἰατρός, ὁ τῶν ἁμαρτωλῶν ἐγγυητὴς ἀξιόχρεως, ὁ ὑπὲρ τὸν Νεῖλον ποταμὸν
ῥέων τὰ χρυσόῤῥειθρα νάματα, ὁ χρυσοῦς καὶ χρυσόγλωσσος καὶ χρυσόστο-
μος; οὗτος ἐκθειαζέτω καὶ ἀνυμνείτω καὶ κροτείτω τοῦ μυστηρίου τὴν δύναμιν·
καὶ τούτου χάριν, ὡς οἷόν τε διὰ βραχέων συντετμημένων λόγων ἐξαγγελλέτω·
ἀλλ’ ὁ μὲν ἕτοιμός ἐστιν, ὡς τοῦ λόγου ῥήτωρ ποικίλος, καὶ σάλπιγξ μεγαλο-
φωνάτη τοῦ Πνεύματος· ἡμεῖς δὲ πρὸς τὸ ἀκούειν τούτου ἑτοιμώτεροι γενώ-
μεθα καὶ προσεκτικώτεροι, ἵν’ εἴδωμεν οἷα ἡμῖν ἐπαγγέλλεται ὁ μετανοίας
κήρυξ ὁ δεύτερος. Διὸ ἀκούσατε.

Ἀρχή τοῦ Χρυσοστόμου
2.

Εἴ τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος, ἀπολαυέτω ταύτης τῆς καλῆς πανηγύρεως •
εἴ τις δοῦλος εὐγνώμων, εἰσελθέτω χαίρων εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου αὐτοῦ •
εἴ τις ἔκαμε νηστεύων, ἀπολαβέτω νῦν τὸ δηνάριον • εἴ τις ἀπὸ πρώτης ὥρας
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εἰργάσατο, δεχέσθω νῦν τὸ δίκαιον ὄφλημα • εἴ τις μετὰ τὴν τρίτην ἦλθεν,
εὐχαριστῶν ἑορτάσοι • εἴ τις περὶ τὴν ἕκτην ἦλθεν, μηδὲν ἀμφιβαλέτω, καὶ
γὰρ οὐδὲν ζημιοῦται • εἴ τις ὑστέρησεν εἰς τὴν ἐννάτην, προσέλθοι μηδὲν
ἐνδοιάζων • εἴ τις μόνον ἔφθασε τὴν ἐνδεκάτην, προσέλθοι καὶ αὐτὸς μηδὲν
ἐνδοιάζων • φιλότιμος γὰρ ὢν ὁ Δεσπότης, δέχεται τὸν ἔσχατον καθάπερ τὸν
πρῶτον • ἀναπαύει τὸν τῆς ἐνδεκάτης, ὡς τὸν ἐργασάμενον ἀπὸ τῆς πρώτης
• καὶ τὸν ὕστερον ἐλεεῖ, καὶ τὸν πρῶτον θεραπεύει • κἀκείνῳ δίδωσι, καὶ
τούτῳ χαρίζεται • καὶ τὰ ἔργα δέχεται, καὶ τὴν γνώμην ἀσπάζεται • καὶ τὴν
πρᾶξιν τιμᾷ, καὶ τὴν πρόθεσιν ἐπαινεῖ. Οὐκοῦν εἰσέλθετε πάντες εἰς τὴν
χαρὰν τοῦ Κυρίου ἡμῶν • καὶ πρῶτοι καὶ δεύτεροι τὸν μισθὸν ἀπολάβετε •
πλούσιοι καὶ πένητες, μετ’ ἀλλήλων χορεύσατε • ἐγκρατεῖς καὶ ῥᾴθυμοι, τὴν
ἡμέραν τιμήσατε • νηστεύσαντες καὶ μὴ νηστεύσαντες, εὐφράνθητε σήμερον
• ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες • ὁ μόσχος πολύς, μηδεὶς ἐξέλθοι
πεινῶν • πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος• μηδεὶς θρηνείτω
πενίαν, ἐφάνη γὰρ ἡ κοινὴ βασιλεία • μηδεὶς ὀδυρέσθω τὰ πταίσματα, συγ-
γνώμη γὰρ ἀπὸ τοῦ τάφου ἀνέτειλεν • μηδεὶς φοβείσθω τὸν θάνατον, ἠλευ-
θέρωσεν γὰρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος • ἔσβεσεν αὐτὸν ὑπ’ αὐτοῦ κατε-
χόμενος • ἐκώλυσε τὸν ᾅδην ὁ κατελθὼν εἰς τὸν ᾅδην • ἐπίκρανεν αὐτὸν γευ-
σάμενον τῆς σαρκὸς αὐτοῦ • καὶ τοῦτο προλαβὼν Ἡσαΐας, ἐβόησεν • Ὁ ᾅδης,
φησίν, ἐπικράνθη, συναντήσας σοι κάτω • ἐπικράνθη, καὶ γὰρ ἐνεκρώθη •
ἐπικράνθη, καὶ γὰρ ἐνεπαίχθη • ἔλαβε σῶμα, καὶ Θεῷ περιέτυχεν • [ἔλαβε
γῆν, καὶ συνήντησεν οὐρανῷ.] ἔλαβεν ὅπερ ἔβλεπεν, καὶ πέπτωκεν ὅθεν οὐκ
ἔβλεπεν. Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; ποῦ σου, ᾅδη, τὸ νῖκος; Ἀνέστη Χρι-
στός, καὶ πεπτώκασι δαίμονες • ἀνέστη Χριστός, καὶ χαίρουσιν ἄγγελοι • ἀνέ-
στη Χριστός, καὶ ζωὴ πολιτεύεται • ἀνέστη Χριστός, καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐπὶ
μνήματος. Χριστὸς γὰρ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο
• Κύριος ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, καὶ μετ’ αὐτοῦ πολὺς ὄχλος ἁγίων. Ἑορτάσω-
μεν ἡδέως τε καὶ σωφρόνως • αὕτη γὰρ ἀληθῶς ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος
• ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ • κηρύξωμεν τὴν τοῦ Σωτῆρος
ἀνάστασιν, μᾶλλον δὲ τὴν ἡμετέραν βοήσωμεν σωτηρίαν • κηρύξωμεν τῆς
σωτηρίου ἡμέρας τὴν ὑπόμνησιν • κηρύξωμεν τὴν νέκρωσιν τοῦ διαβόλου, τὴν
τῶν ἀκαθάρτων δαιμόνων αἰχμαλωσίαν, τὴν τῶν Χριστιανῶν σωτηρίαν, τὴν
τῶν νεκρῶν ἀνάστασιν • διὰ γὰρ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ σβέννυται μὲν
γέεννα πυρός, σκώληξ ὁ ἀκοίμητος τελευτᾷ, ᾅδης ταράττεται, πενθεῖ διάβο-
λος, ἁμαρτία νεκροῦται, πνεύματα πονηρὰ διώκονται, οἱ ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανοὺς
ἀνατρέχουσιν, οἱ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐλευθεροῦνται τῶν δεσμῶν τοῦ διαβόλου, καὶ Θεῷ
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προσφεύγοντες λέγουσι τῷ διαβόλῳ • Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; ποῦ σου,
ἅδη, τὸ νῖκος;

3.
Αἴτιος δὲ ἡμῖν τῆς θείας ἑορτῆς καὶ πανηγύρεως ὁ Χριστός, ὁ καὶ πάντων

ἡμῖν τῶν καλῶν πρόξενος • οὗτος γὰρ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἐποίησεν, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος
εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν • οὗτος καὶ νῦν ἀπολλυμένους ἔσωσεν, νεκρωθέντας
ἐζώωσεν, καὶ τῆς τοῦ διαβόλου τυραννίδος ἀφείλετο • οὗτος δούλους ὄντας
ἡμᾶς τῆς ἁμαρτίας, ἐλευθέρους ἀνέδειξεν, ἐξαλείψας τὸ καθ’ ἡμῶν χειρόγρα-
φον • Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου, γενόμενος ὑπὲρ
ἡμῶν κατάρα • ἐφ’ οἷς ἄξιον καὶ ἡμᾶς εἰπεῖν • Τί ἀνταποδώσομεν τῷ Κυρίῳ
περὶ πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν; ὁ Θεὸς ὁ μονογενής, ἄνθρωπος, δι’ ἡμᾶς
γενέσθαι εὐδόκησεν, καὶ γέγονεν ὑπήκοος μέχρι θανάτου, ἵνα ἡμᾶς αἰωνίου
θανάτου ῥύσηται δούλου μορφὴν ἐνεδύσατο ὁ τῶν ἀγγέλων Κύριος • σάρκα
προσελάβετο ὁ Θεὸς Λόγος, καὶ ἄνθρωπος ἐφαίνετο ὁ σύμμορφος καὶ ὁμοού-
σιος τῷ Πατρί • καὶ ταῦτα ὑπέμεινεν ἵνα ἡμᾶς καὶ τῆς ἀδίκου δουλείας ἐξέ-
ληται, καὶ τῆς ἀτιμίας λυτρώσηται • διὰ τοῦτο ἠνέσχετο σαρκὶ ὁ τῆς ζωῆς
ἀρχηγός • διὰ τοῦτο καὶ ἐτάφη τῆς ἀθανασίας ἡ πηγή, ἵνα τοῖς θνητοῖς ἀεί-
διον χαρίσηται ζωήν • καὶ παρῆν μὲν ἐπὶ τῆς γῆς εὐεργετῶν, καὶ ἰώμενος πάν-
τα τὰ πάθη τῶν ἀνθρώπων, ἀναξίας δὲ ὑπὸ τῶν θεομάχων Ἰουδαίων ὑπολαμ-
βάνει τὰς ἀμοιβάς • ὁ μὲν γὰρ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ πολλὴν ἀγα-
θότητα λεπροὺς ἐκαθάρισεν, τυφλοῖς τὸ βλέπειν ἐχαρίσατο, ἀσθενοῦντας
ἐθεράπευσεν, δαίμονας ἀπήλασεν, τὸν Λάζαρον τετραήμερον ἐκ τῶν νεκρῶν
ἤγειρεν, καὶ ἐκ πέντε ἄρτων πεντακισχιλίους ἐχόρτασεν • ἐπὶ θαλάσσης
περιεπάτησεν, τὸ ὕδωρ εἰς οἶνον μετέβαλεν, τὴν αἱμοῤῥοοῦσαν ἰάσατο, τὴν
θυγατέρα τοῦ ἀρχισυναγώγου θανοῦσαν ἐζωοποίησεν • Ἰουδαῖοι δὲ ὑπὸ φθό-
νου καὶ βασκανίας κινηθέντες, ποτὲ μὲν ἐλίθαζον αὐτόν, ποτὲ δὲ κατακρημνί-
ζειν ἐπειρῶντο, τελευταῖον δὲ καὶ ἐπὶ τὸν σταυρὸν ἤγαγον.

4.
Ἀλλ’ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς οὐκ ἐμιμήσατο τῶν βλασφήμων Ἰου-

δαίων τὴν κακίαν, ἀλλὰ καὶ τὸν νῶτον ἐδίδου εἰς μάστιγας κατὰ τὸν προφή-
την, καὶ τὰς σιαγόνας αὐτοῦ εἰς ῥαπίσματα, καὶ οὐκ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσω-
πον αὐτοῦ ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων • καὶ τὸ τελευταῖον, Ὡς πρόβατον ἐπὶ
σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείραντος αὐτὸν ἄφωνος, οὐκ ἀντι-
τασσόμενος, οὐκ ἀντιλέγων • βλασφημούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ
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ἠπείλει, παρεδίδου δὲ ἑαυτὸν τῷ κρίνοντι • οὐ γὰρ ἦλθεν ἐπὶ τῇ πρώτῃ
παρουσίᾳ κολάσαι καὶ τιμωρήσασθαι τοὺς ἀπίστους, ἀλλ’ ἠθέλησεν διὰ μακρο-
θυμίας ὁδηγῆσαι τοὺς πεπλανημένους ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν • καὶ μάθε τοῦ Κυρίου
τὴν ἀγαθότητα καὶ τὴν χρηστότητα τὴν μεγάλην • ἐβλασφήμουν εἰς αὐτὸν οἱ
Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον • Δαιμόνιον ἔχεις • ὁ δὲ Κύριος μακρόθυμος ὤν, τοὺς δαί-
μονας ἀπό τῶν ἀνθρώπων ἀπήλαυνεν • Ἰουδαῖοι εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνέ-
πτυον, αὐτὸς δὲ τοὺς τυφλοὺς αὐτῶν ἐθεράπευεν • Ἰουδαῖοι τὸν Χριστὸν ἐλί-
θαζον, ὁ δὲ Χριστὸς τοῖς χωλοῖς αὐτῶν τὸ βαδίζειν ἐχαρίζετο • καὶ δι’ ὅλου διε-
τέλεσεν εὐεργετῶν τοὺς ὑβρίζοντας καὶ ἀντὶ κακῶν ἀγαθὰ δωρούμενος τοῖς
ἀχαρίστοις ἐκείνοις καὶ μυσαροῖς ἀνθρώποις • ἀνεξικάκως δὲ φέρων τὰς λοι-
δορίας, ἴσως καὶ ἀσθενὴς ἐνομίζετο ὁ ὑπὸ ἀγγέλων δορυφορούμενος.

5.
Καὶ ἵνα μὴ πολλὰ λέγοντες δόξωμεν μηκῦναι τὸν λόγον, ἔλθωμεν καὶ εἰς

αὐτὰ τὰ κεφάλαια τῶν πραγμάτων • τέλος οὖν ἤγετο ἐπὶ τὸν σταυρὸν καὶ
θάνατον ὁ τῆς δόξης βασιλεύς, καὶ προσήλωτο τῷ ξύλῳ ὁ ὑπὸ τῶν Χερουβὶμ
καὶ Σεραφὶμ ἀνυμνούμενος, καὶ ὑπὸ πασῶν δυνάμεών τε καὶ ἀγγέλων προ-
σκυνούμενος • ταῦτα πραέως ὑπέμεινέ τε καὶ ἔπασχεν, ἡμῖν ὑπογραμμὸν
παρέχων, καὶ διδάσκαλος ἐπιεικείας γινόμενος • διὰ τοῦτο οὖν καὶ ἡμεῖς ὀφεί-
λομεν γενναίως φέρειν τὰς τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων ἀπειλάς • ἀλλὰ γὰρ καὶ
ἐπὶ τοῦ σταυροῦ κρεμασθεὶς μείζονα ἔργα καὶ πλείονα θαύματα ἐνεδείξατο,
ἵνα ἂν οὕτως παύσῃ τῶν θεοστυγῶν τὴν μανίαν, ὥστε μὴ ἔχειν αὐτοὺς πρό-
φασιν τῆς ἀπιστίας, μήτε λέγειν ὅτι Ψιλὸν ἄνθρωπον ἐσταυρώσαμεν • πρῶτον
μὲν οὖν ἠνέσχετο ὁ Χριστὸς σταυρωθῆναι, καὶ εἰς τὸν ἀέρα ἀρθῆναι, ἵνα τοὺς
ἐν τῷ ἀέρι δαίμονας φυγαδεύσῃ • ἐκρεμάσθη ἐπὶ ξύλου, ἵνα τὴν πάλαι διὰ
ξύλου προσγενομένην τοῖς ἀνθρώποις ἁμαρτίαν ἰάσηται • ἐνύγη καὶ λόγχῃ
τὴν πλευράν, διὰ τὴν ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ Ἀδὰμ ληφθεῖσαν γυναῖκα • ἐπειδὴ
γὰρ ὁ ὄφις τὴν Εὔαν ἠπάτησεν, ἡ δὲ Εὔα τὸν Ἀδὰμ παραβῆναι παρεσκεύασεν,
ἐξῆλθεν δὴ ἀπόφασις κατὰ τῶν ἀμφοτέρων. Καὶ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ
Ἀδὰμ μέχρι Μωϋσέως καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας. Διὰ τοῦτο τιτρώσκεται
ἡ πλευρά, ἵνα μάθωμεν ὅτι οὐ μόνον ἀνδράσιν ἤνεγκε σωτηρίαν τὸ πάθος τοῦ
Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ γυναιξί • Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὔα • καὶ Ἀδὰμ
οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἀπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονε. Σωθήσεται δὲ διὰ
τῆς τεκνογονίας τῆς ἁγίας Μαρίας • αὕτη γὰρ τὸν Σωτῆρα Χριστὸν ἐτεκνώ-
σατο, οὐκ ἀνδρὶ συνελθοῦσα, ὡς Ἡσαΐας μαρτυρεῖ, ἀλλὰ Πνεύματος ἁγίου
ἐπισκιάσει, καθὼς ὁ Γαβριὴλ ὁ ἀρχάγγελος εὐηγγελίσατο • διὰ ταύτην οὖν τὴν
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πρόφασιν καὶ ἡ πλευρὰ πλήσσεται τοῦ Χριστοῦ, ἵνα καὶ τὰ προειρημένα
οἰκονομηθῇ, καὶ τὸ μυστήριον τοῦ βαπτίσματος κηρυχθῇ, καὶ ἡ χάρις ἡ μέλ-
λουσα λάμψῃ • πηγάζει γὰρ αἷμα καὶ ὕδωρ ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ Χριστοῦ, ἵνα
καὶ τὸ καθ’ ἡμῶν χειρόγραφον τῆς ἁμαρτίας ἀπαλείψῃ, καί τῷ αἵματι αὐτοῦ
καθαρισθῶμεν, καὶ τὸν παράδεισον ἀπολάβωμεν.

6.
Ὢ μυστηρίου μεγάλου! Μετενόησεν ὁ λῃστής • χρεία ἦν ὕδατος ἵνα

βαπτισθῇ • ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἐκρέματο • οὐκ ἦν ἕτερος τόπος βαπτίσματος,
οὐ πηγή, οὐ λίμνη, οὐκ ὄμβρος, οὐχ ὁ τὴν μυσταγωγίαν ἐπιτελῶν • πάντες γὰρ
διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων ἔφυγον οἱ μαθηταί • ἀλλ’ οὐκ ἠπόρησεν ὁ
Ἰησοῦς ναμάτων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ σταυροῦ κρεμάμενος, δημιουργὸς ὑδάτων γέγο-
νε • ἐπειδὴ γὰρ οὐχ οἷόν τε ἦν εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τὸν λῃστὴν δίχα
βαπτίσματος, αἷμα καὶ ὕδωρ προσήκατο τῆς νυγείσης αὐτοῦ πλευρᾶς ὁ
Σωτήρ, ἵνα αὐτὸν λῃστὴν ἐλευθερώσῃ τῶν ἐπηρμένων κακῶν, καὶ τὸ αἷμα
λύτρον ἀποδείξῃ γενόμενον τῶν εἰς αὐτὸν τὰς ἐλπίδας ἐχόντων • Εἰ γὰρ τὸ
αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμέ-
νους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς κάθαρσιν, πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ
Σωτῆρος ἡμῶν καθάρσιον γέγονε πάντων ὁμοῦ Χριστιανῶν; Ἐὰν οὖν εἴπῃ σοί
τις τῶν ἀπίστων, Διὰ τί ἐσταυρώθη ὁ Χριστός; εἰπὲ αὐτῷ, Ἵνα σταυρώσῃ τὸν
διάβολον • ἐὰν εἴπῃ σοι, Διὰ τί ἐκρεμάσθη ἐπὶ ξύλου; εἰπὲ αὐτῷ, Ἵνα τὰς
ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἐκριζώσῃ τοῦ Ἀδάμ • ἐκεῖνος γὰρ στένειν καὶ τρέμειν
κατεδικάσθη καὶ τριβόλους γεωργεῖν • Ἰησοῦς οὖν φιλάνθρωπος ὤν, καὶ τοῦ
ἰδίου πλάσματος θέλων προνοήσασθαι, πάντα ὑπέστη δι’ ἡμᾶς, ἵνα ἡμεῖς τῆς
καταδίκης ἐλευθερωθῶμεν • ὥσπερ γὰρ ἐγεννήθη ὑπὸ γυναικός, ἵνα τὴν ἐκ
γυναικὸς προσγενομένην ἁμαρτίαν τοῖς ἀνθρώποις ἀπαλείψῃ, οὕτως καὶ ταῖς
ἀκάνθαις στεφανοῦται, ἵνα τὴν κακῶς γεωργηθεῖσαν ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας γῆν,
διὰ τῆς ἰδίας ὑπακοῆς ἡμερωτέραν ἐργάσηται • ἐὰν εἴπῃ σοι, Διὰ τί χολὴν καὶ
ὄξος ἔπιεν; εἰπὲ αὐτῷ, Ἵνα ἡμεῖς τὸν θανατηφόρον ἰὸν ἐξεμέσωμεν τοῦ δρά-
κοντος • ἡ γὰρ χολή, ἐμὸν γέγονε γλύκασμα • καὶ τὸ ὄξος ἐκεῖνο, ἐμοὶ γέγονεν
εἰς γλύκασμα καὶ ἴαμα • ἐὰν δέ σοι πάλιν εἴπῃ ἄπιστος, Διὰ τί ἐγονυπέτουν
αὐτὸν προσιόντες αὐτῷ; εἰπὲ αὐτῷ, Ἵνα καὶ μὴ θέλοντες προσκυνήσωσιν
αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἄκοντες ἐπὶ τὴν γῆν ὁμολογήσωσι
• νῦν μὲν γὰρ χλευάζοντες προσεκύνουν, μὴ εἰδότες ὃ ἔπραττον, ἐν δὲ τῇ μελ-
λούσῃ ἀναστάσει «πᾶν γόνυ κάμψει ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθο-
νίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται, ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν
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Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν». Ἔχει δὲ καὶ ἡ χλαμὺς ἐκείνη καὶ ἕτερον αἴνιγμα• οὐ
μόνον γὰρ τὴν βασιλείαν ὑπετύπουν, ἀλλὰ γὰρ καὶ τὸ αἱμοβόρον καὶ φονῶδες
τῶν Ἰουδαίων ἐπεδείκνυντο • ἔδωκαν δὲ καὶ κάλαμον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, ἵνα
γραφῶσιν αὐτῶν αἱ ἁμαρτίαι.

7.
Ταῦτα μὲν οὖν οἱ Χριστομάχοι ἐποίουν, ἀγνοοῦντες τὸν ἐσταυρωμένον • ἡ

δὲ κτίσις οὐκ ἠγνόησε τὸν ἑαυτῆς Δεσπότην καὶ Δημιουργόν • ἔτι γὰρ τοῦ
Σωτῆρος ἐπὶ τοῦ σταυροῦ κρεμαμένου, θεωρήσας ὁ αἰσθητὸς ἥλιος τὸν Ἥλιον
τῆς δικαιοσύνης ὑπὸ τῶν ἀνόμων ὑβριζόμενον, καὶ μὴ φέρων τὸ τόλμημα, φεύ-
γει σκοτίσας τὴν γῆν, ἄτοπον ἡγησάμενος συνεργεῖν καὶ φωτίζειν ὀφθαλμοὺς
τὴν μεγίστην ἀσεβοῦντας ἀσέβειαν • οὐ μόνον δὲ ὁ ἥλιος ἔφευγεν, ἀλλὰ καὶ ἡ
γῆ, ἐκινεῖτο μὴ φέρουσα τὴν ἀνομίαν τῶν ὁρωμένων, ἐνδεικνυμένη δὲ καὶ διδά-
σκουσα, ὅτι Θεὸς ἦν ὁ σταυρούμενος • διὸ οὐδὲ ἠνείχετο, ἀλλ’ ἐχαλέπαινε μὴ
θέλουσα φέρειν ἐφ’ ἑαυτῆς τοὺς θεοστυγεῖς Ἰουδαίους • οὐχ οὕτως γὰρ ἀδελ-
φοκτονήσας ἔχρανε τὴν γῆν ὁ Καΐν, οὐδ’ οὕτως ἐβάρησεν αὐτὴν ἡ τῶν γιγάν-
των πυργοποιΐα, οὐδ’ οὕτως αὐτὴν ἐμίαναν ἀθεμιτουργήσαντες Σοδομῖται, οὐδ’
αὐτοὶ οἱ τὰ εἴδωλα ἐξ αὐτῆς πλάσαντες, οὐ τὸ αἷμα ἀπὸ Ἄβελ ἕως Ζαχαρίου
ἐκχυθὲν ἐποίησεν αὐτὴν οὕτως, ὅσον οἱ Ἰουδαῖοι τὸ μέγα τοῦτο τολμήσαντες
ἀσέβημα • διὰ γὰρ τοῦτο καὶ αἱ σκληραὶ πέτραι ἐσχίζοντο, ἵνα μάθωσιν ὅτι
οὗτός ἐστιν ἡ πνευματικὴ καὶ ζῶσα πέτρα • Ἔπινον γάρ, φησίν, ἐκ πνευμα-
τικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστός. Ὤ τῆς Ἰουδαίων ἀγνω-
μοσύνης! Αἱ πέτραι διαῤῥήγνυνται, καὶ αὐτοὶ ἀναισθητοῦσι• τὰ ἄψυχα κλο-
νεῖται, καὶ οἱ ἔμψυχοι ἀπιστοῦσι • τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ῥήγνυται, ἵνα
λοιπὸν ἡ ἐρήμωσις αὐτῶν δειχθῇ • ἐσχίσθη γὰρ τὸ καταπέτασμα καὶ ἐγυμνώ-
θη τὰ ἐν τῷ ναῷ, διὰ τὸν εἰπόντα Χριστόν, Ἰδοὺ ἀφίεται ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος
• καὶ γὰρ ἠρήμωται μετὰ τὴν Χριστοκτονίαν πάντα τὰ τῶν Ἰουδαίων σεμνά •
καὶ οἱ παραμένοντες τῇ πόλει καὶ τῷ ἱερῷ ἄγγελοι μετέβησαν ἐκεῖθεν, καὶ
ἦλθον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν • πολλὰ δὲ καὶ σώματα τῶν κεκοιμημένων συνανέ-
στη τῷ Χριστῷ, ἵνα μάθωμεν ἡμεῖς ὅτι Χριστὸς ἀποθανών, μόνος οὐκ ἀνίστα-
ται, ἀλλὰ πάντας τοὺς εἰς αὐτὸς πιστεύοντας ἐκ νεκρῶν ἀνίστησι. 

8.
Αὕτη ὡς ἐν κεφαλαίῳ ἐστὶν ἡ σεμνὴ τοῦ Πάσχα ἑορτή • καὶ ταῦτα Χρι-

στιανῶν τὰ μυστήρια περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν καὶ ζωῆς αἰωνίου πανηγυρίζο-
μεν • τοιγαροῦν ἑορτάσωμεν μὴ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ’ ἐν ἀζύμοις
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εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας, πιστεύοντες εἰς Πατέρα, καὶ Υἱόν, καὶ Πνεῦμα τὸ
ἅγιον, εἰς Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἄκτιστον, πιστεύοντες τῇ ἀναστάσει, προσ-
δοκῶντες τὸν Κύριον πάλιν ἐρχόμενον, οὐκέτι μὲν ταπεινῶς, ἀλλ’ ἐνδόξως μετὰ
λαμπρότητος οὐρανίου, μετὰ φωτεινῶν ἀγγέλων, μετὰ σαλπίγγων καὶ φόβου
καὶ χαρᾶς, χαρᾶς μὲν τῶν ἁγίων, φόβου δὲ τῶν καταδίκων καὶ ἁμαρτωλῶν •
ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης καταξιώσῃ πάντας ἡμᾶς μετὰ ἁγίων ἀναστάσεως, ἐν
ἔργοις καὶ λόγοις εὑρεθέντας καὶ πίστει ὀρθοδόξῳ! ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ
κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Λόγος Κατηχητικός γιά τήν Ἁγία
καί Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα

1.
Τί εἶναι αὐτό πού ἐπιτελεῖται1, ἀγαπητοί καί φιλέορτοι καί φιλόχριστοι

ἀδελφοί μου; Τί σημαίνει αὐτή ἡ τόσο μεγάλη λαμπροφορία2; Τί σημαίνει αὐτή
ἡ τόσο μεγάλη φωταγωγία καί διάθεση γιά γέλιο καί χαρά; Τί εἶναι αὐτό πού
μέ τέτοιο τρόπο φώτισε σάν τήν ἀστραπή τήν Ἐκκλησία; Τί εἶναι αὐτό πού
καταστόλισε ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη; Τί εἶναι αὐτό πού δημιούργησε τήν
αἰτία νά γεννηθεῖ τόσο μεγάλη ἀπόλαυση καί εὐτυχία; Μέχρι ἐχθές ἐπικρα-
τοῦσε στούς ἀνθρώπους λιποψυχία καί σήμερα γαλήνη καί ἀταραξία. Μέχρι
ἐχθές βαρυθυμία καί σήμερα εὐθυμία. Μέχρι ἐχθές κλάματα καί λυγμοί καί
σήμερα ἀλαλαγμοί. Ρωτᾶς, λοιπόν, ποιά εἶναι ἡ αἰτία ὅλων αὐτῶν καί τί εἶναι
αὐτό πού δημιούργησε τόσο μεγάλη χαρά καί λαμπρότητα; Χριστός ἀνέστη
ἐκ νεκρῶν, καί ὅλος ὁ κόσμος χαίρεται. Μέ τόν ζωοποιό Του θάνατο κατήργη-
σε τόν θάνατο καί λύθηκαν ὅλοι ὅσοι βρίσκονταν στά δεσμά τοῦ ἅδη. Ἄνοιξε
τόν παράδεισο3, καί τόν ἔκανε προσβάσιμο γιά ὅλους. Ὤ, βάθος σοφίας πού
ἄνθρωπος δέν ἀντιλαμβάνεται! Ὤ, ὕψος πού δέν μπορεῖ νά μετρηθεῖ! Ὤ,
μυστήριο φρικτό, πού ὑπερβαίνει τή δύναμη τοῦ νοῦ! Οἱ ἄγγελοι χαρούμενοι

1 Ὁ λόγος ξεκινᾶ μέ μιά σειρά ρητορικῶν ἐρωτήσεων, μέ τίς ὁποῖες ὁ ρήτορας προσποιεῖται
ὅτι ἀγνοεῖ τί συμβαίνει, προκειμένου νά ἐπιστήσει τήν προσοχή τῶν ἀκροατῶν του στό νόημα
τοῦ μεγάλου «μυστηρίου» τῆς Ἀναστάσεως.
2 Προφανῶς στό Βυζάντιο, ὅπως καί σήμερα, οἱ Ἐκκλησίες φωτίζονταν ἀπό τή λάμψη τῶν
κεριῶν μετά τήν ἐκφώνηση τοῦ «δεῦτε λάβετε φῶς».
3 Συνοπτικά ἐκφράζεται ἡ θεολογία τῆς ἀπολυτρώσεως τοῦ ἀνθρώπου πού τούς δίδει τή
δυνατότητα νά εἰσέλθουν στόν ἀπωλεσθέντα παράδεισο.
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ὑμνοῦν τή σωτηρία μας. Οἱ προφῆτες θεώμενοι χαίρονται πού ἐκπληρώθηκαν
οἱ δικές τους προφητεῖες. Ὁλόκληρη ἡ κτίση γιορτάζει μαζί μας. Ἐπειδή ξημέ-
ρωσε ἡ σωτήρια αὐτή ἡμέρα, ἔλαμψε καί πάλι ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης. Καί
ποιός, λοιπόν, μπορεῖ ἐπάξια νά ἐξυμνήσει τή χάρη αὐτῆς τῆς λαμπρῆς ἡμέ-
ρας; Ποιός μπορεῖ μεγαλοπρεπῶς νά ἐκθειάσει τή δύναμη ἑνός τέτοιου μεγά-
λου μυστηρίου; Ποιός ἄλλος, ἀπό τόν χρυσό μας Πατέρα Ἰωάννη4, τόν δια-
πρύσιο καί πιό μεγαλόφωνο κήρυκα, τόν διαφανέστατο καί λαμπρότατο
φωστήρα τῆς οἰκουμένης, καί ἀληθινό ποιμένα καί διδάσκαλο, τόν εὐφυέστα-
το καί φημισμένο ἰατρό τῶν ψυχῶν, τόν ἀξιομνημόνευτο ἐγγυητή τῶν ἁμαρ-
τωλῶν, αὐτόν πού ρέει τά χρυσόρειθρα νάματα στόν ποταμό Νεῖλο5, τόν χρυ-
σό καί χρυσόγλωττο καί χρυσόστομο; Αὐτός  μόνο μπορεῖ νά ἐκθειάσει, νά
ἀνυμνήσει, νά σφυρηλατήσει τή δύναμη τοῦ μυστηρίου. Χάρη σ᾽ αὐτόν, πού
μοναδικά μπορεῖ νά ἐξαγγείλει τέτοιου εἴδους σύντομους καί συντετμημένους
λόγους. Ἀλλά αὐτός, βεβαίως, εἶναι ἕτοιμος, καθώς εἶναι ὁ ποικίλος ρήτορας
τοῦ λόγου καί ἡ πιό μεγαλόφωνη σάλπιγγα τοῦ Πνεύματος. Ἐμεῖς, ὅμως, πρέ-
πει νά γίνουμε πιό προετοιμασμένοι καί προσεκτικότεροι γιά νά ἀκούσουμε,
ὥστε νά γνωρίσουμε τί μονάχα σέ ἐμᾶς προσφέρει ὁ δεύτερος κήρυκας τῆς
μετανοίας6. Γι’ αὐτό, λοιπόν, ἀκοῦστε μέ προσοχή.

Ἀρχή τοῦ Χρυσοστόμου
2. 

Ὅποιος εἶναι εὐσεβής καί φιλόθεος, ἄς ἀπολαύσει τήν ὡραία καί λαμπρή
αὐτή πανήγυρη. Ὅποιος εἶναι δοῦλος εὐγνώμων στόν Θεό, ἄς εἰσέλθει χαρού-
μενος στή χαρά τοῦ Κυρίου του. Ὅποιος καταπονήθηκε ἀπό τή νηστεία, ἄς
ἀπολαύσει τώρα τήν ἀνταμοιβή του. Ὅποιος ἐργάστηκε ἀπό τήν πρώτη ὥρα,
ἄς δεχθεῖ σήμερα τή δίκαιη ἀμοιβή του. Ὅποιος ἦλθε μετά τήν τρίτη ὥρα, ἄς
γιορτάσει μέ χαρά καί εὐγνωμοσύνη. Ὅποιος ἦλθε ἀπό τήν ἕκτη ὥρα, νά μήν
ἀμφιβάλλει, γιατί δέν πρόκειται νά ζημιωθεῖ σέ τίποτα. Ὅποιος καθυστέρησε
καί ἦλθε μετά τήν ἐνάτη ὥρα, νά προσέλθει στή γιορτή χωρίς φόβο. Ὅποιος

4 Ἀναφέρεται στόν «Κατηχητικό λόγο» τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τόν ὁποῖο
στή συνέχεια παραθέτει ὁλόκληρο.
5 Συχνά οἱ βυζαντινοί συγγραφεῖς παρομοιάζουν τούς μεγάλους συγγραφεῖς, ὅπως τόν
Ὅμηρο, τόν ἅγιο Γρηγόριο τό Θεολόγο καί τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, μέ τόν ποταμό
Νεῖλο, ἐπειδή ὁ Νεῖλος δήλωνε πάντα τήν ἁφθονία καί τόν πλοῦτο τῶν ἀγαθῶν.
6 Ὁ πρῶτος κήρυκας τῆς «μετανοίας» εἶναι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, πρός τόν ὁποῖο
παραβάλλεται ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
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ἔφτασε μόλις τήν ἑνδέκατη ὥρα, καί αὐτός νά προσέλθει χωρίς δισταγμό καί
φόβο. Διότι ὁ Δεσπότης εἶναι φιλότιμος, δέχεται τόν τελευταῖο ὅπως ἀκριβῶς
καί τόν πρῶτο. Ἀναπαύει στή χαρά του αὐτόν πού ἔφτασε τήν ἑνδέκατη ὥρα,
τό ἴδιο μέ αὐτόν πού ἔφτασε τήν πρώτη ὥρα. Καί τόν τελευταῖο ἐλεεῖ, καί τόν
πρῶτο περιποιεῖται. Καί σέ ἐκεῖνον δίνει, καί σέ αὐτόν χαρίζεται. Καί τά ἔργα
δέχεται, καί τή γνώμη καλωσορίζει. Καί τήν πράξη τιμᾶ, καί τήν πρόθεση ἐπαι-
νεῖ. Γι’ αὐτό, λοιπόν, νά εἰσέλθετε ὅλοι στή χαρά τοῦ Κυρίου μας. Πρῶτοι καί
δεύτεροι νά ἀπολαύσετε τόν μισθό σας. Πλούσιοι καί φτωχοί, χορέψτε μαζί.
Ἐγκρατεῖς καί ράθυμοι, τιμῆστε τούτη τήν ἡμέρα. Ὅσοι νηστέψατε ἀλλά καί
ὅσοι δέν νηστέψατε, εὐφρανθεῖτε σήμερα. Τό τραπέζι εἶναι γεμάτο, ἀπολαῦστε
ὅλοι. Ὁ μόσχος εἶναι ἄφθονος, κανείς νά μήν φύγει πεινασμένος. Ὅλοι νά ἀπο-
λαύσετε τήν ἀγαθότητα τοῦ πλούτου. Κανείς νά μήν θρηνεῖ γιά φτώχια, γιατί
ἔγινε φανερή ἡ βασιλεία πού εἶναι κοινή γιά ὅλους. Κανείς νά μήν ὀδύρεται
γιά τά σφάλματά του, γιατί ἀνέτειλε συγχώρεση ἀπό τόν τάφο τοῦ Κυρίου.
Κανείς νά μήν φοβηθεῖ τόν θάνατο, γιατί μᾶς ἐλευθέρωσε ὁ θάνατος τοῦ
Σωτῆρα. Ἔσβησε τόν θάνατο ὅταν βρισκόταν ὑπό τήν ἐξουσία του. Ἐμπόδισε
τόν ἅδη αὐτός πού κατέβηκε στόν ἅδη. Τόν πίκρανε ὅταν γεύτηκε τή σάρκα
του. Καί τοῦτο τό προφήτεψε ὁ Ἠσαΐας, λέγοντας: Ὁ Ἅδης πικράθηκε, ὅταν
Σέ συνάντησε κάτω. Πικράθηκε, γιατί πραγματικά νεκρώθηκε. Πικράθηκε, για-
τί πραγματικά ἐμπαίχθηκε. Πῆρε στά χέρια σῶμα ἀνθρώπινο, καί τοῦ ἔτυχε
Θεός. Πῆρε γῆ, καί συνάντησε οὐρανό. Πῆρε αὐτό τό ὁποῖο ἔβλεπε, καί ἔπεσε
σέ αὐτό πού δέν ἔβλεπε. «Ποῦ εἶναι, θάνατε, τό κεντρί σου; Ποῦ εἶναι, ἅδη, ἡ
νίκη σου;» Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί ἔπεσαν οἱ δαίμονες. Ἀναστήθηκε ὁ Χρι-
στός καί χαίρονται οἱ ἄγγελοι. Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί βασιλεύει ἡ ζωή.
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί κανένας νεκρός δέν εἶναι πιά σέ μνῆμα. Διότι μέ
τήν ἔγερσή του ὁ Χριστός ἔγινε ἡ ἀπαρχή ὅλων τῶν κεκοιμημένων. Ὁ Κύριος
ἀνασταίνεται ἐκ νεκρῶν, καί μαζί Του μεγάλο πλῆθος ἁγίων. Ἄς γιορτάσουμε,
λοιπόν, μέ εὐχαρίστηση καί φρόνηση. Γιατί, στ’ ἀλήθεια, αὐτήν τήν ἡμέρα τή
δημιούργησε ὁ Κύριος. Νά χαροῦμε καί νά ἐνθουσιαστοῦμε μέσα σέ αὐτή. Νά
κηρύξουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρα μας, ἀλλά ἀκόμη περισσότερο νά
φωνάξουμε δυνατά τή δική μας σωτηρία. Νά κηρύξουμε τή μνεία τῆς σωτήριας
ἡμέρας. Νά κηρύξουμε τή νέκρωση τοῦ διαβόλου, τήν αἰχμαλωσία τῶν ἀκά-
θαρτων δαιμόνων, τή σωτηρία τῶν Χριστιανῶν, τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.
Διότι μέσῳ τῆς ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ σβήνει ἡ φωτιά τῆς κόλασης, τό ἀκοί-
μητο σκουλήκι πεθαίνει, ὁ ἅδης ἀναταράσσεται, ὁ διάβολος πενθεῖ, ἡ ἁμαρτία
νεκρώνεται, τά πονηρά πνεύματα καταδιώκονται, αὐτοί πού βρίσκονται στή
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γῆ ἀνατρέχουν στούς οὐρανούς, αὐτοί πού βρίσκονται στόν ἅδη ἐλευθερώνον-
ται ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου, καί προσφεύγοντας στόν Θεό λένε στόν διά-
βολο: Ποῦ εἶναι, θάνατε, τό κεντρί σου; Ποῦ εἶναι, ἅδη, ἡ νίκη σου;

3.
Ὁ αἴτιος, λοιπόν, γιά τή θεϊκή γιορτή καί τήν πανήγυρή μας εἶναι ὁ Χρι-

στός7, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ πρόξενος κάθε καλοῦ πού μᾶς συμβαίνει. Διότι
Αὐτός –καί μάλιστα ἀπό τήν ἀρχή– δημιούργησε, ἀπό ἐκεῖ πού δέν ὑπῆρχε
τίποτα, Ἐκεῖνος ἔφερε σέ ὕπαρξη (σέ ζωή). Διότι Αὐτός τώρα ἔσωσε αὐτούς
πού εἶχαν χαθεῖ, ἔδωσε ζωή στούς νεκρούς, καί κατήργησε τήν τυραννίδα τοῦ
διαβόλου. Ἐκεῖνος μᾶς ἀνέδειξε ἐλεύθερους, ἐνῶ ἤμασταν δοῦλοι τῆς ἁμαρ-
τίας, διαγράφοντας τό χειρόγραφό μας (τῆς δουλείας/ἁμαρτίας). Ὁ Χριστός
μᾶς ἐξαγόρασε ἀπό τήν κατάρα τοῦ νόμου, μέ τό νά γίνει ὁ ἴδιος «κατάρα» γιά
ἐμᾶς8. Γιά ὅλα τοῦτα, εἶναι ἄξιο κι ἐμεῖς νά ποῦμε: Τί νά δώσουμε ὡς ἀνταπό-
δωμα στόν Κύριο γιά ὅλα ὅσα μᾶς ἔχει χαρίσει;. Ὁ μονογενής Θεός συναίνεσε
νά γίνει γιά μᾶς ἄνθρωπος κι ἔγινε ὑπήκοος μέχρι τόν θάνατο, καί γιά νά σώσει
ἀπό τόν αἰώνιο θάνατο ντύθηκε τή μορφή τοῦ δούλου, Αὐτός πού εἶναι ὁ
κύριος των ἀγγέλων. Προσέλαβε σάρκα ὁ Θεός Λόγος, καί φανερώθηκε
ἄνθρωπος αὐτός, ὁ ὁποῖος εἶναι σύμμορφος καί ὁμοούσιος μέ τόν Πατέρα. Κι
ὅλα αὐτά τά ὑπέμεινε γιά νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τήν ἄδικη δουλεία καί νά
μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν ἀτιμία. Γι’ αὐτό προσέλαβε σάρκα ὁ ἀρχηγός τῆς ζωῆς.
Γι’ αὐτό καί ἐτάφη ἡ πηγή τῆς ἀθανασίας, γιά νά χαρίσει στούς θνητούς
αἰώνια ζωή. Κι ἐνῶ παρέμενε πάνω στή γῆ εὐεργετώντας καί θεραπεύοντας
ὅλες τίς ἀσθένειες καί τά πάθη τῶν ἀνθρώπων, τοῦ ἀνταποδίδονται οἱ ἀνάξιες
ἀμοιβές τῶν θεομάχων Ἰουδαίων. Γιατί, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, λόγῳ
τῆς μεγάλης του ἀγαθότητας καθάρισε λεπρούς, χάρισε στούς τυφλούς τήν
ὅραση, θεράπευσε τούς ἀρρώστους, ἀπάλλαξε ἀπό δαίμονες, ἀνάστησε τόν
Λάζαρο, πού ἦταν τέσσερις μέρες νεκρός, καί χόρτασε ἀπό πέντε ψωμιά πέν-
τε χιλιάδες ἀνθρώπους. Περπάτησε πάνω στή θάλασσα, μετέβαλε τό νερό σέ
κρασί, θεράπευσε τήν αἱμορροοῦσα καί ἔδωσε καί πάλι ζωή στή νεκρή θυγα-
τέρα τοῦ ἀρχισυναγώγου. Οἱ Ἰουδαῖοι, ὅμως, κινούμενοι ἀπό φθόνο καί κακία,

7 Ἡ Χριστοκεντρικότητα εἶναι τό βασικό χαρακτηριστικό τῆς ὁμιλίας τοῦ ἁγίου Θεοδώρου
τοῦ Στουδίτου, ἐπειδή στό κείμενό του ὑπάρχει ἀκόμη μεγαλύτερη ἔμφαση στό πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ ἀπ’ ὅ,τι στόν λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
8 Στό σημεῖο αὐτό ἀναπαράγεται ἡ διδασκαλία τοῦ ἀπ. Παύλου γιά τήν ὑπέρβαση διά τοῦ
Χριστοῦ τῆς «κατάρας τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου».
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ἄλλοτε ἤθελαν νά τόν λιθοβολήσουν, ἄλλοτε προσπάθησαν νά τόν ρίξουν
στόν γκρεμό καί, στό τέλος, τόν ὁδήγησαν ἐπάνω στόν σταυρό.

4.
Ὅμως ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός δέν μιμήθηκε τήν κακία τῶν βλάσφη-

μων Ἰουδαίων, ἀλλά σύμφωνα μέ τόν προφήτη9 καί τήν πλάτη του προσέφερε
γιά μαστίγωμα, καί τίς σιαγόνες του γιά ραπίσματα, καί δέν ἀπέστρεψε τό
πρόσωπό του ἀπό τό ὄνειδος τῶν ἐμπτυσμῶν. Καί τέλος, σάν τό πρόβατο πού
τό ὁδηγοῦν στή σφαγή, καί σάν τόν ἀμνό πού εἶναι σιωπηλός ἀπέναντι σέ
αὐτόν πού θά τόν σφάξει, δέν ἀντιστέκεται, δέν ἀντιμιλάει. Ἐνῶ βλασφημεῖται
δέν ἀπαντάει μέ ὑβρισμούς, ἐνῶ πάσχει δέν ἀπειλεῖ, ἀλλά παραδίδει τόν ἑαυ-
τό του στόν κριτή. Ἐπειδή μέ τήν πρώτη παρουσία του δέν ἦρθε νά κολάσει
καί νά τιμωρήσει τούς ἄπιστους, ἀλλά ἀντιθέτως θέλησε μέ τή μακροθυμία νά
ὁδηγήσει τούς πλανημένους στήν ἀλήθεια. Καί μάθε τή μεγάλη ἀγαθότητα καί
χρηστότητα τοῦ Κυρίου: ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι τόν βλασφημοῦσαν κι ἔλεγαν ἔχεις
δαιμόνιο10, ὁ Κύριος ὄντας μακρόθυμος ἐκδίωκε τούς δαίμονες ἀπό τούς
ἀνθρώπους. Ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι τόν ἔφτυναν στό πρόσωπο, αὐτός θεράπευε
τούς τυφλούς τους. Ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι λιθοβολοῦσαν τόν Χριστό, ὁ Χριστός
χάριζε στούς χωλούς τήν ἱκανότητα νά περπατᾶνε. Κι ὅλη του τή ζωή τή διή-
γαγε εὐεργετώντας αὐτούς πού τόν ἔβριζαν, καί χαρίζοντας ἀγαθά ἀντί κακῶν
σέ ἐκείνους τούς ἀχάριστους καί μισερούς ἀνθρώπους. Ὑπέμενε μέ ἀνεξικακία
τήν κακολογία11 καί ἴσως τόν θεωροῦσαν καί (γι’ αὐτό) ἄρρωστο, αὐτόν πού
ὑπηρετεῖται ἀπό ἀγγέλους.

5.
Καί γιά νά μήν φανοῦμε ὅτι λέμε πολλά γιά νά μακρύνουμε τόν λόγο, ἄς

ἔρθουμε καί σέ αὐτά τά κεφάλαια τῶν πραγμάτων12. Στό τέλος, λοιπόν, ὁ
βασιλιάς τῆς δόξης ὁδηγήθηκε ἐπάνω στόν σταυρό καί στόν θάνατο καί καρ-

9 Ἀναφέρεται στόν προφήτη Ἠσαΐα, ὁ ὁποῖος στό Κεφάλαιο 53 τοῦ ὁμώνυμου βιβλίου προ-
φητεύει τά πάθη τοῦ Χριστοῦ καί τήν πραότητα πού ἐπέδειξε ἐνώπιον τῶν διωκτῶν του.
10 Ἡ γνωστή ἀφήγηση ἀπό τά «Συνοπτικά Εὐαγγέλια».
11 Πάλι ὁ ἅγιος Θεόδωρος κάνει χρήση ρητορικῶν μέσων. Ἐδῶ χρησιμοποιεῖται τό ρητορικό
σχῆμα τῆς «ἀντίθεσης», προκειμένου νά τονισθοῦν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Χριστοῦ καί ἡ βλά-
σφημη συμπεριφορά τῶν Ἰουδαίων.
12 Ὁ ὅρος εἶναι ἀσυνήθιστος στή βυζαντινή ρητορική καί ἀναφέρεται στά βασικά σημεῖα
μιᾶς ἀφήγησης, πού θά πρέπει ὁ ρήτορας ν’ ἀναπτύξει μέ τόν λόγο του.
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φώθηκε στό ξύλο αὐτός πού ἀνυμνήθηκε ἀπό Χερουβίμ καί Σεραφίμ, καί προ-
σκυνήθηκε ἀπό ὅλες τίς δυνάμεις καί τούς ἀγγέλους. Τοῦτα τά ὑπέμεινε μέ πρα-
ότητα κι ἔπασχε, παρέχοντας σέ ἐμᾶς ὑπόδειγμα καί γινόμενος διδάσκαλος τῆς
ἐπιείκειας. Γιά τόν λόγο αὐτό κι ἐμεῖς ὀφείλουμε νά ὑπομένουμε μέ γενναιότητα
τίς ἀπειλές τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά καί γιατί καί κρεμασμένος πάνω
στόν σταυρό φανέρωσε μεγαλύτερα ἔργα καί περισσότερα θαύματα, ἔτσι ὥστε
ἄν αὐτός σταματήσει τή μανία τῶν θεοστυγῶν, γιά νά μήν ἔχουν αὐτοί καμία
πρόφαση γιά ἀπιστία, καί γιά νά μήν μποροῦν νά ποῦνε ὅτι σταυρώσαμε ἕναν
Ἁπλό ἄνθρωπο13.Πρῶτον, λοιπόν, ὁ Χριστός ἀνέχτηκε νά σταυρωθεῖ καί στόν
ἀέρα νά ἀνυψωθεῖ, ὥστε νά διώξει τούς δαίμονες πού βρίσκονται στόν ἀέρα.
Κρεμάστηκε στό ξύλο, ὥστε νά θεραπεύσει τήν ἁμαρτία πού ἄλλοτε εἶχε προ-
κληθεῖ ἀπό ξύλο ἀπό τούς ἀνθρώπους. Καί τρυπήθηκε στήν πλευρά μέ λόγχη,
γιατί ἀπό τό πλευρό τοῦ Ἀδάμ δημιουργήθηκε ἡ γυναίκα. Ἐπειδή, λοιπόν, τὁ
φίδι ἐξαπάτησε τήν Εὔα, καί ἡ Εὔα προετοίμασε τήν παράβαση τοῦ Ἀδάμ, ἐλή-
φθη ἡ ἀπόφαση κατά καί τῶν δύο «καί βασίλευσε ὁ θάνατος ἀπό τόν Ἀδάμ
μέχρι τόν Μωϋσῆ καί γιά ὅσους δέν ἔχουν ἁμαρτήσει». Γιά τόν λόγο αὐτό πλη-
γώνεται ἡ πλευρά, γιά νά μάθουμε ὅτι τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ ἔφερε τή σωτηρία
ὄχι μόνο στούς ἄνδρες ἀλλά καί στίς γυναῖκες. Ὁ Ἀδάμ πλάστηκε πρῶτος κι
ἔπειτα ἡ Εὔα. Καί ὁ Ἀδάμ δέν ἐξαπατήθηκε, ἀλλά ἡ γυναίκα καθώς ἐξαπατή-
θηκε ἔγινε αἰτία γιά τήν παράβαση. Θά σωθεῖ, ὅμως, μέσῳ τῆς τεκνογονίας τῆς
ἁγίας Μαρίας. Γιατί αὐτή γέννησε τόν Σωτήρα Χριστό, χωρίς νά ἔχει σχέση μέ
ἄνδρα, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Ἠσαΐας, ἀλλά μέ Ἅγιο Πνεῦμα. Θά ἐπισκιάσει, ὅπως
ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἀνήγγειλε τό χαρμόσυνο μήνυμα. Μέ αὐτή, λοιπόν, τήν
αἰτία πλήττεται καί ἡ πλευρά τοῦ Χριστοῦ, ὥστε καί ὅσα ἔχουν προφητευτεῖ
νά ρυθμιστοῦν, καί τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος νά κηρυχθεῖ καί ἡ μέλλουσα
χάρις νά λάμψει. Διότι αἷμα καί νερό πηγάζουν ἀπό τήν πλευρά τοῦ Χριστοῦ14,
ὥστε καί τό χειρόγραφο τῶν δικῶν μᾶς ἁμαρτιῶν νά ἀπαλείψει, καί μέ τό Αἷμα
του νά καθαριστοῦμε, ἀλλά καί τόν Παράδεισο νά ἐπανακτήσουμε.

6.
Τί μεγάλο μυστήριο! Ὁ ληστής μετανόησε. Γιά νά βαπτιστεῖ15 ἦταν ἀπαραί-

13 Στό σημεῖο αὐτό ὁ ἅγιος Θεόδωρος ἐννοεῖ τή διαδεδομένη «αἵρεση» στήν ἀρχαιότητα, ὅτι
ὁ Χριστός εἶναι «ψιλός ἄνθρωπος», δηλαδή ὄχι Θεός.
14 Τό γνωστό ἐπεισόδιο ἀπό τό Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο ἑρμηνεύεται ἀλληγορικά καί συν-
δυάζεται μέ τήν πλευρά τοῦ Ἀδάμ, ἀπό τήν ὁποία προέκυψε ἡ ζωή γιά τήν Εὔα.
15 Ὁ ἅγιος Θεόδωρος πάλι ἑρμηνεύει ἀλληγορικά τό νερό πού χύθηκε ἀπό τήν πλευρά τοῦ
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τητο νά ὑπάρχει νερό. Ἦταν κρεμασμένος ἐπάνω στόν σταυρό. Δέν ὑπῆρχε
ἄλλος τόπος βαπτίσματος, οὔτε πηγή, οὔτε λίμνη, οὔτε δυνατή βροχή, οὔτε
κάποιος νά ἐπιτελέσει τή μυσταγωγία. Ὅλοι οἱ μαθητές ἔφυγαν ἀπό τό φόβο
τους γιά τούς Ἰουδαίους. Ἀλλά ὁ Χριστός δέν στερήθηκε τῶν τρεχούμενων
νερῶν, ἀλλά ἀκόμη καί πάνω στόν σταυρό κρεμασμένος, ἔγινε δημιουργός τῶν
νερῶν. Ἐπειδή, λοιπόν, ἦταν ἀδύνατον γιά τόν ληστή νά εἰσέλθει στή Βασιλεία
δίχως τό Βάπτισμα, ὁ Σωτήρας ἔβγαλε αἷμα καί νερό ἀπό τήν τρυπημένη
πλευρά Του, ἔτσι ὥστε νά ἐλευθερώσει τόν ληστή ἀπό τίς ἐξυψωμένες ἀθλιό-
τητες καί νά ἀναδείξει ὅτι τό αἷμα γίνεται ἐξιλέωση γιά ὅσους ἐλπίζουν σέ
Αὐτόν.  Ἄν, λοιπόν, τό αἷμα τῶν ταύρων καί τῶν τράγων καί ἡ στάχτη τῆς ἀγε-
λάδας, ἡ ὁποία ραντίζει αὐτούς πού εἶναι μέτοχοι ἁγιάζει γιά τόν καθαρισμό
τοῦ σώματος, πόσο περισσότερο τό Αἷμα τοῦ Σωτῆρα μας γίνεται ἐξαγνιστικό
γιά ὅλους μαζί τούς Χριστιανούς; Ἐάν, λοιπόν, κάποιος ἀπό τούς ἄπιστους
σοῦ πεῖ «Γιατί σταυρώθηκε ὁ Χριστός;», πές σέ αὐτόν, «Γιά νά σταυρώσει τόν
διάβολο»16. Ἐάν σου πεῖ «Γιατί κρεμάστηκε πάνω στό ξύλο;», πές σέ αὐτόν
«Γιά νά ξεριζώσει τά ἀγκάθια καί τά τριβόλια τοῦ Ἀδάμ». Ἐκεῖνος καταδικά-
στηκε νά στενάζει καί νά τρέμει καί νά καλλιεργεῖ τήν ἀκανθώδη γῆ. Ὁ Ἰησοῦς,
λοιπόν, ὄντας φιλάνθρωπος, καί θέλοντας νά φροντίσει ἐκ τῶν προτέρων γιά
τό δικό του πλάσμα, ὑπέμεινε τά πάντα γιά ἐμᾶς, ἔτσι ὥστε ἐμεῖς νά ἐλευθε-
ρωθοῦμε ἀπό τήν καταδίκη. Ὅπως ἀκριβῶς γεννήθηκε ἀπό γυναῖκα, γιά νά
ἀπαλείψει τήν ἁμαρτία πού ἀπό γυναῖκα ἦρθε στούς ἀνθρώπους, ἔτσι στεφα-
νώνεται τά ἀγκάθια, ὥστε τή γῆ πού καλλιεργήθηκε ἀπό τήν ἁμαρτία μέ ἄθλιο
τρόπο, νά τήν ἐργαστεῖ γιά ἐμᾶς μέ τή δική Του θέληση. Ἐάν σοῦ πεῖ «Γιατί
ἤπιε χολή καί ξύδι;», πές σέ αὐτόν «Γιά νά ἀποβάλουμε ἐμεῖς τό θανατηφόρο
δηλητήριο τοῦ διαβόλου». Διότι ἡ χολή ἔχει γίνει σέ ἐμᾶς γλύκισμα, καί ἐκεῖνο
τό ξύδι ἔχει γίνει σέ ἐμᾶς γλύκισμα καί φάρμακο. Ἐάν πάλι σοῦ πεῖ ἄπιστος
«Γιατί καθώς τόν πλησιάζουν γονατίζουν μπροστά του;», πές σέ αὐτόν «Ἔτσι
ὥστε καί οἱ Ἰουδαῖοι πού δέν θέλουν νά τόν προσκυνήσουν, καί αὐτοί πού
ἀκοῦν γιά τή Βασιλεία του νά ὁμολογήσουν πάνω στή γῆ». Γιατί τώρα προσκυ-
νοῦσαν χλευάζοντας, χωρίς νά ἀντιλαμβάνονται αὐτό πού κάνουν, ὅμως στή
μέλλουσα Ἀνάσταση «κάθε γόνατο θά λυγίσει στόν οὐρανό καί στή γῆ καί
κάτω ἀπό τή γῆ, καί κάθε γλώσσα θά δοξολογήσει ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς

Ἰησοῦ ὡς μία εὐκαιρία γιά τό «βάπτισμα» τοῦ ληστοῦ.
16 Στό σημεῖο αὐτό ὑπάρχει τό βασικό δίδαγμα τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου Θεοδώρου, ὅτι δηλαδή
ὁ «θάνατος» τοῦ Χριστοῦ ἐπέφερε τήν πτώση τοῦ διαβόλου.
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Χριστός ὑπάρχει πρός δόξα τοῦ Θεοῦ Πατέρα. Ἀμήν». Ὅμως, καί ἐκείνη ἡ χλα-
μύδα ἔχει καί ἄλλο αἴνιγμα. Γιατί δέν ὑποτύπωνε μονάχα τή Βασιλεία, ἀλλά
ἀποδείκνυε καί τήν αἱμοβόρα καί φονική φύση τῶν Ἰουδαίων. Ἔδωσαν ἀκόμη
καί κάλαμο στό χέρι Του, γιά νά καταγράφονται οἱ δικές τους ἁμαρτίες.

7.
Αὐτές τίς πράξεις, λοιπόν, ἔκαναν οἱ Χριστομάχοι, ἀγνοώντας τόν Ἐσταυ-

ρωμένο. Ὅμως, ἡ κτίση δέν ἀγνόησε τόν δικό της Δεσπότη καί Δημιουργό. Για-
τί ἀκόμη καθώς ὁ Σωτήρας ἦταν κρεμασμένος ἐπάνω στόν σταυρό, ὅταν ὁ
αἰσθητός ἥλιος ἀντίκρισε τόν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης νά ἐξυβρίζεται ἀπό τούς
ἄνομους, καί μή ἀντέχοντας τό ἐγχείρημα, ὀπισθοχωρεῖ σκοτίζοντας τή γῆ,
καθώς τοῦ ἦταν τερατῶδες νά εἶναι συνεργός καί νά φωτίζει τά μάτια αὐτῶν
πού διέπρατταν τή μεγαλύτερη ἀσέβεια. Ὅμως, δέν κρύφτηκε μόνο ὁ ἥλιος,
ἀλλά καί ἡ γῆ σείστηκε, ἀφοῦ δέν μποροῦσε νά ὑποφέρει τήν ἀνομία τῶν
ὅσων συνέβαιναν, καταγγέλλοντας καί διδάσκοντας ὅτι αὐτός πού σταυρώνε-
ται εἶναι Θεός. Γι’ αὐτό δέν ἀνέχτηκε τίποτα, ἀλλά ὀργίστηκε πολύ καθώς δέν
ἤθελε νά κουβαλάει πάνω της τούς θεοστυγεῖς Ἰουδαίους. Γιατί οὔτε ὅταν ὁ
Κάιν ἔγινε ἀδελφοκτόνος μόλυνε μέ τέτοιο τρόπο τή γῆ, οὔτε βάρυνε τόσο ἡ
γῆ ἀπό τήν κατασκευή τοῦ πύργου ἀπό τούς ἰσχυρούς, οὔτε μιάνθηκε μέ
τέτοιο τρόπο ὅταν ἁμάρτησαν οἱ Σοδομῖτες, οὔτε ὅταν ἀπό αὐτή πλάστηκαν
ἀπό ἀνθρώπους τά εἴδωλα, οὔτε τό αἷμα πού χύθηκε ἀπό τόν Ἄβελ μέχρι τόν
Ζαχαρία17 τήν προκάλεσε μέ τέτοιο τρόπο, ὅσο οἱ Ἰουδαῖοι πού τόλμησαν
ἐτούτη τή μεγάλη ἀσέβεια. Γιά τόν λόγο αὐτό καί σχίζονται οἱ σκληρές πέτρες,
γιά νά μάθουν ὅτι Αὐτός εἶναι ἡ πνευματική καί ζωντανή πέτρα. Γιατί ἔπιναν,
λέει, ἀπό πνευματική πέτρα πού ἀκολουθοῦσε, κι αὐτή ἡ πέτρα ἦταν ὁ Χρι-
στός18. Τί μεγάλη ἡ ἀγνωμοσύνη τῶν Ἰουδαίων! Οἱ πέτρες διερράγησαν, κι
αὐτοί παρέμειναν ἀναίσθητοι. Τά ἄψυχα κλονίστηκαν, καί οἱ ἔμψυχοι ἀπι-
στοῦσαν. Τό καταπέτασμα τοῦ ναοῦ σκίστηκε, γιά νά φανερωθεῖ ἡ ἐρήμωσή
τους. Ἐπειδή σκίστηκε τό καταπέτασμα καί ἀποκαλύφθηκαν τά ὅσα ἦταν
στόν ναό, γιά τόν προφητευμένο Χριστό, Ἰδού μένει ὁ οἶκος σας ἔρημος19. Καί

17 Πρόκειται γιά τόν Ζαχαρία τοῦ Βαραχίου, ὁ ὁποῖος θανατώθηκε ἀπό τούς Ἰουδαίους,
ὅπως μᾶς λέγει τό Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο, ἐν μέσῳ ναοῦ καί θυσιαστηρίου.
18 Πάλι ἀναπαράγεται ἡ σχετική διδασκαλία τοῦ Ἀπ. Παύλου ἀπό τήν Α´ πρός Κορινθίους
Ἐπιστολή.
19 Πρόκειται γιά προφητεία τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία καταγράφεται στά «Συνοπτικά
Εὐαγγέλια».
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πραγματικά μετά τή Χριστοκτονία ἐρημώνονται ὅλα τά ἱερά τῶν Ἰουδαίων.
Καί ὅσοι ἄγγελοι παρέμεναν στήν πόλη καί στό ἱερό ἔφυγαν ἀπό ἐκεῖ καί
ἦρθαν στήν Ἐκκλησία. Ἀλλά καί πολλά ἀπό τά σώματα τῶν κεκοιμημένων
ἀναστήθηκαν μαζί μέ τόν Χριστό20, γιά νά καταλάβουμε ἐμεῖς ὅτι κι ἄν ὁ Χρι-
στός πεθαίνει, δέν ἀνασταίνεται μόνος, ἀλλά ἀνασταίνει ἀπό τούς νεκρούς κι
ὅσους τόν πιστεύουν. 

8.
Αὐτή εἶναι, λοιπόν, συνοπτικά ἡ σεμνή γιορτή τοῦ Πάσχα. Καί πανηγυρί-

ζουμε αὐτά τά Μυστήρια τῶν Χριστιανῶν γιά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καί
γιά τήν αἰώνια ζωή. Ἔτσι, λοιπόν, ἄς γιορτάσουμε ὄχι μέ προζύμι κακίας καί
μοχθηρίας, ἀλλά μέ ἄζυμο ψωμί ἁγνό καί ἀληθινό, πιστεύοντας σέ Πατέρα,
Υἱό καί Ἅγιο Πνεῦμα, στήν ὁμοούσια καί ἄκτιστη Τριάδα, πιστεύοντας στήν
ἀνάσταση, προσδοκώντας νά ἔρθει καί πάλι ὁ Κύριος, ὄχι πλέον ταπεινά,
ἀλλά ἔνδοξα καί μέ οὐράνια λαμπρότητα, μέ φωτεινούς ἀγγέλους, μέ σάλπιγ-
γες21 φόβου καί χαρᾶς, χαρᾶς γιά τούς ἁγίους καί φόβου γιά τούς κατάδικους
καί ἁμαρτωλούς. Ὁ Θεός τῆς εἰρήνης ἄς κάνει ἄξιους ὅλους ἐμᾶς μαζί μέ τούς
ἁγίους γιά τήν ἀνάσταση, νά βρεθοῦμε μέ σωστά ἔργα καί λόγια καί μέ ὀρθό-
δοξη πίστη22! Γιατί σέ Αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα καί ἡ δύναμη στούς αἰῶνες τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

20 Τό γνωστό ἐπεισόδιο, τό ὁποῖο ἀναφέρεται μόνο ἀπό τό Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο.
21 Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου προεικονίζει τή Δευτέρα Παρουσία, ἡ ὁποία περιγράφεται ὅπως
στήν Α’ πρός Θεσσαλονικεῖς Ἐπιστολή τοῦ Ἀπ. Παύλου.
22 Πρόκειται γία τήν τελική προτροπή τοῦ ὁμιλοῦντος πρός τό ἀκροατήριό του, προκειμένου
νά εἶναι σέ διαρκή ἐγρήγορση ἀναμένοντας τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ.

25

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

7. ΑΡΧΗ.qxp_Layout 1  08/05/2019  10:52  Page 25


