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Μόιηο εκθαλίδεηαη θάηη θαιό, αξρίδεη ακέζσο ε επίζεζε θαη ν δησγκόο ελαληίνλ ηνπ
από ηηο δπλάκεηο ηνπ θαθνύ. Μόιηο πξνζέθεξε ηε ζσζηή ζπζία ν Άβει, ακέζσο ηνλ
θόλεπζε ν αδειθόο ηνπ ν Κάηλ. Μόιηο εκθαλίζηεθε ν ελάξεηνο Ισζήθ, ακέζσο
θξόληηζαλ ηα αδέιθηα ηνπ λα ηνλ εμνληώζνπλ. Μόιηο άξρηζαλ λα πιεζαίλνπλ θαη λα
επδνθηκνύλ νη Ιζξαειίηεο ζηελ Αίγππην, ακέζσο άξρηζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κε δηαθόξνπο ηξόπνπο ε γελνθηνλία ηνπο. Αξγόηεξα κε ηελ εκθάληζε ησλ πξνθεηώλ ζα
αξρίζεη θαη ε αληίδξαζε ελαληίνλ ηνπο θαη ζα θνξπθσζεί ζην πξόζσπν ηνπ Χξηζηνύ.
Μεηά ηελ αλάζηαζε ηνπ Χξηζηνύ θαη κόιηο άξρηζε λα εδξαηώλεηαη ν ρξηζηηαληζκόο
άξρηζαλ θαη πάιη νη δησγκνί. Πξώηνο δησγκόο εθείλνο θαηά ηνλ νπνίν καξηύξεζε ν
άγηνο ηέθαλνο ν πξσηνκάξηπο. Γεύηεξνο δησγκόο απηόο πνπ έγηλε επί Ηξώδε Αγξίππα
Α´, εγγνλνύ ηνπ κεγάινπ Ηξώδε, θαη είρε σο απνηέιεζκα λα θνλεπζεί κε μίθνο ν
Ιάθσβνο, αδειθόο ηνπ Ισάλλε ηνπ Θενιόγνπ θαη λα ζπιιεθζεί ν απόζηνινο Πέηξνο,
ώζηε θαη απηόο λα θνλεπζεί κόιηο πεξάζεη ε γηνξηή ηνπ Πάζρα.
Ο Αγξίππαο θόλεπζε ηνλ Ιάθσβν θαη ζπλέιαβε ηνλ Πέηξν γηα λα ηνλ θνλεύζεη θη
απηόλ, κε απώηεξν ζθνπό λα γίλεη αξεζηόο ζηνπο Ινπδαίνπο. Η ηάζε λα αξέζνπκε
ζηνπο αλζξώπνπο είλαη ε αηηία κεγάισλ ακαξηεκάησλ. Οη άλζξσπνη ζην ζύλνιό ηνπο
δελ έρνπλ επηζπκίεο θαηά Θεό, γη' απηό αξέζνπλ ηνπο αλζξώπνπ πνπ ηνπο ηθαλνπνηνύλ
ηα θαηώηεξα έλζηηθηά ηνπο. Ο πξαγκαηηθόο εγεκόλαο θξνληίδεη λα θαζνδεγεί ηνλ ιαό
πξνο ην θαιό θαη εκπνδίδεη ηηο άλνκεο επηζπκίεο ηνπ, αζρέησο αλ γίλεη κηζεηόο θαη
παύζεη λα είλαη δεκνθηιήο. Δίλαη δηαθσηηζηήο πξνο ην αγαζό θαη όρη δηαθζνξεύο. Σελ
ίδηα ηαθηηθή κε ηνλ Αγξίππα εθάξκνζε θαη ν Πηιάηνο, όηαλ ζηαύξσζε ηνλ Χξηζηό, όρη
από δηθή ηνπ πξσηνβνπιία βέβαηα, αιιά ππνρσξώληαο ζηηο πηέζεηο ησλ Ινπδαίσλ.
Αιιά θαη ε επζύλε ηνπ ιανύ είλαη κεγάιε. Όρη κόλν δελ πξέπεη λα δεηά από ηνπο
εγεκόλεο ηνπ ακαξησιά πξάγκαηα, αιιά θαη λα ελαληηώλεηαη ζε απηνύο όζεο θνξέο
ηνπο βιέπεη λα ακαξηάλνπλ. Γπζηπρώο όκσο δελ ην θάλνπκε. Αδηαθνξία γηα ην ηη είλαη
δίθαην θαη ζσζηό θαη επηδίσμε λα έρνπκε ηελ εζπρία θαη ηελ θαινπέξαζε καο απηά
είλαη ηα ηδαληθά καο θαη νη επηδηώμεηο καο. Δηδηθά γηα καο ηνπο Έιιελεο πξέπεη λα
αλαθέξνπκε ηα ξεηά πνπ είλαη ν πξαγκαηηθόο εζληθόο καο ύκλνο. «Δγώ ζα βγάισ ην
θίδη από ηελ ηξύπα;», «εγώ ζα ζώζσ ην Ρσκέτθν;». Καη αλαξσηηόκαζηε κεηά γηαηί δελ
πξννδεύεη ε ρώξα καο, αιιά είλαη ζε ζπλερή θαηάπησζε θαη καξαζκό. Καη, γηα λα
δηθαηνινγεζνύκε, ιέκε όηη θηαίλε νη μέλνη.
Ο Πέηξνο κπήθε ζηελ θπιαθή ινηπόλ θαη θπιαζζόηαλ από ηέζζεξηο ηεηξάδεο
ζηξαηησηώλ, ώζηε, κεηά ην Πάζρα θη ελώ ζα είρε ζπξξεύζεη ζηα Ιεξνζόιπκα πιήζνο
Ινπδαίσλ από όια ηα έζλε, λα δηθαζηεί ελώπηόλ ηνπο θαη λα ζαλαησζεί. Παξαηεξνύκε
εδώ ηελ αηώληα ηάζε ησλ αλζξώπσλ λα ηεξνύλ ηνπο ηύπνπο θαη ηα έζηκα εμσηεξηθήο
επζέβεηαο θαη λα αδηαθνξνύλ γηα ηελ νπζία ηεο πίζηεσο θαη ηεο αξεηήο. Ο Ηξώδεο

ζθαγηάδεη αζώνπο απνζηόινπο γηα λα γίλεη αξεζηόο ζηνπο θαλαηηθνύο θαη
κηζαιιόδνμνπο Ινπδαίνπο θαη θξνληίδεη λα κε γίλεη ν θόλνο ηηο εκέξεο ηεο γηνξηήο!
Η Δθθιεζία ησλ Ιεξνζνιύκσλ κόιηο έκαζε ην γεγνλόο ακέζσο εηέζε ζε ζπλαγεξκό
θαη άξρηζε λα πξνζεύρεηαη εθηελώο, κάιηζηα δε ηελ ηειεπηαία λύρηα πξηλ ηε δίθε θαη
ηελ θαηαδίθε ηνπ έγηλε νινλύρηηνο πξνζεπρή. Η Δθθιεζία είρε ράζεη ηνλ Ιάθσβν, αλ
έραλε θαη ηνλ Πέηξν, ηνλ δεύηεξν από ηνπο θνξπθαίνπο απνζηόινπο, ην ρηύπεκα ζα
ήηαλ κεγάιν. Ο Πέηξνο ινηπόλ ζηελ θπιαθή θαη ε Δθθιεζία ζηα γόλαηα, λύρηα θαη
εκέξα. Ο Πέηξνο κε πίζηε θαη εξεκία είρε βγάιεη ηα ξνύρα ηνπ θαη έπεζε ζε ύπλν βαζύ
ζαλ λα κε ζπλέβαηλε ηίπνηα, ε Δθθιεζία όκσο αγσληνύζε θαη αγξππλνύζε γη' απηόλ.
Όηαλ ν Χξηζηόο ήηαλ ζηελ Γεζζεκαλή θαη ήηαλ πεξίιππνο κέρξη ζαλάηνπ θαη
παξαθαινύζε ζαλ άλζξσπνο αλ ήηαλ δπλαηόλ λα κε πηεη ην πνηήξην ηνπ καξηπξίνπ θαη
δεηνύζε από ηνπο καζεηέο ηνπ λα ηνλ ζπκπαξαζηαζνύλ κε πξνζεπρή ζηελ αγσλία ηνπ
θαη ζηελ εγθαηάιεηςή ηνπ, νη καζεηέο Πέηξνο, Ιάθσβνο θαη Ισάλλεο θνηκήζεθαλ θαη
κάιηζηα κε βαξύ ύπλν θαη, αλ θαη ηνπο μύπλεζε ηξεηο θνξέο, απηνί ζπλέρηζαλ λα
θνηκνύληαη (Μαηζ. 26,36-46). Σώξα ν Πέηξνο έρεη ηνπο ρξηζηηαλνύο λα ηνλ
ζπκπαξαζηέθνληαη θη απηόο θνηκάηαη ήξεκνο θαη ήζπρνο, ρσξίο λα θνβάηαη ηνλ ζάλαην
θαη ην καξηύξην. Απηόο πνπ ζην άθνπζκα όηη ν Χξηζηόο ζα ζηαπξσζεί ζνξπβήζεθε θαη
είπε όηη κε θαλέλα ηξόπν δελ ζα ηνλ αθήζνπλ λα καξηπξήζεη, γηαηί κεηά ήμεξε όηη
ζεηξά είραλ νη απόζηνινη· απηόο πνπ αξλήζεθε ηνλ Χξηζηό ηξεηο θνξέο από θόβν θαη
ηνλ εγθαηέιεηςε, όηαλ ήηαλ ζηνλ Γνιγνζά· απηόο ηώξα θνηκάηαη ήξεκνο θαη γαιήληνο.
Πόζν άιιαμε ηνπο απνζηόινπο ην Άγην Πλεύκα κεηά ηελ Πεληεθνζηή!
Σν απνηέιεζκα ηεο πξνζεπρήο ησλ ρξηζηηαλώλ ησλ Ιεξνζνιύκσλ ππήξμε ηόζν
απίζηεπην, πνπ ν Πέηξνο λόκηζε όηη βιέπεη όξακα. Ο Θεόο έζηεηιε άγγειν πνπ μύπλεζε
ηνλ Πέηξν, άλνημε ηηο αιπζίδεο, ηνπ είπε λα ληπζεί θαη ηνλ νδήγεζε έμσ από ηελ
θπιαθή, ρσξίο λα ηνπο αληηιεθζνύλ νη ζηξαηηώηεο ζηηο δηάθνξεο ζθνπηέο, θη ελώ νη
πόξηεο άλνηγαλ από κόλεο ηνπο. Όηαλ ν Πέηξνο έθζαζε ζην ζπίηη πνπ αγξππλνύζαλ νη
ρξηζηηαλνί θαη θηύπεζε ηελ πόξηα, απηνί δελ πίζηεςαλ όηη είλαη απηόο θαη είπαλ ηελ
ππεξέηξηα πνπ ηνπο ην αλήγγεηιε όηη ηξειάζεθε!
Πξνζεπρή ινηπόλ ππέξ ησλ πνηκέλσλ ηεο Δθθιεζίαο. Όρη κόλν όηαλ απηνί θηλδπλεύνπλ από αζζέλεηα ή ζάλαην, αιιά ζπλερώο θαη γηα θάζε πηπρή ηνπ έξγνπ ηνπο. Ο
Παύινο ζηελ πξνο Ρσκαίνπο επηζηνιή παξαθαιεί ηνπο πηζηνύο λα ζπλαγσληζζνύλ καδί
ηνπ ζην δύζθνιν απνζηνιηθό έξγν δηα ηεο πξνζεπρήο· «Παξαθαιώ… ζπλαγσλίζαζζαί
κνη ελ ηαηο πξνζεπραίο.» (Ρσκ. 15,30), ιέγεη. Καη ζηελ Β΄ πξνο Κνξηλζίνπο ηνπο θαιεί
λα γίλνπλ ζπλππνπξγνί ηνπ εηο ην έξγν ηνπ· «ζπλππνπξγνύλησλ θαη πκώλ ππέξ εκώλ ηε
δεήζεη» (Β΄ Κνξ.1,11). Δπίζεο δεηεί νη πηζηνί λα πξνζεύρνληαη «ίλα ν ιόγνο ηνπ
Κπξίνπ ηξέρε θαη δνμάδεηαη» (Β΄ Θεζ. 3,1-2), «ίλα ν Θεόο αλνίμε ηελ ζύξαλ ηνπ ιόγνπ,
ιαιήζαη ην κπζηήξηνλ ηνπ Χξηζηνύ» (Κνι. 4,3). Θεσξεί δε όηη κε ηηο πξνζεπρέο ηνπο
ζα απνθπιαθηζηεί από ηηο θπιαθέο ηεο Ρώκεο. «Διπίδσ γαξ όηη δηά ησλ πξνζεπρώλ
πκώλ ραξηζζήζνκαη πκίλ» ιέγεη ζηε επηζηνιή πξνο Φηιήκνλα (ζηηρ. 22).
Να ε επζύλε ησλ πηζηώλ. Να ην θαζήθνλ ηνπο. Με δεηνύλ κόλν ηηο πξνζεπρέο ησλ
πνηκέλσλ ηνπο, αιιά σο γλήζηα ηέθλα αο πξνζθέξνπλ θη απηνί ηηο δηθέο ηνπο, ράξηλ ησλ
πνηκέλσλ ηνπο. ήκεξα, πνπ γηνξηάδεη ν Μεηξνπνιίηεο καο θ. θ. Γεώξγηνο, ην
θαιύηεξν θαη ζπνπδαηόηεξν δώξν καο πξνο απηόλ αο είλαη ε πξνζεπρή καο γη' απηόλ.
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