
Αὐτό, ἀγαπητοί μου, ποὺ ἀκούσατε εἶ νε ἕ -
να ἀπὸ τὰ ἑκατὸ περίπου ἐγκώμια τοῦ Ἐπι-

 ταφίου θρήνου, ποὺ ψάλλονται ἀπόψε. Εἶνε τὸ
πρῶτο ἐγκώμιο τῆς Γ΄ στάσε ως τοῦ Ἐπιταφίου.
Πάνω σ᾿ αὐτὸ ἐπιτρέψτε σ᾿ ἐμένα τὸ γέροντα
ἐ πίσκοπο νὰ διατυπώσω μερικὲς σκέψεις.

* * *
Ὅπως γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν ἀνάγνωσι τῶν

12 εὐαγγελίων τῆς Μεγάλης Πέμπτης, ὁ Χρι-
στὸς τὶς πρωινὲς ὧρες τῆς Μεγάλης Παρα-
σκευῆς ὡδηγήθηκε δεμένος στὸ πραιτώριο,
γιὰ νὰ δικασθῇ ἀπὸ τὸν Πιλᾶτο. Οἱ Ἰουδαῖοι,
σὰν ἄγρια θηρία, συνεχῶς φώναζαν «Σταυ-
ρωθήτω» (Ματθ. 27,22). Ὁ δὲ Πιλᾶτος, ἂν καὶ ἀπὸ
τὴν ἀνάκρισι ποὺ ἔκανε πείσθηκε ὅτι ὁ Χρι-
στὸς εἶνε τελείως ἀθῷος καὶ ἤθελε νὰ τὸν ἐ -
λευθερώσῃ, ἐν τούτοις φοβήθηκε μήπως χά -
σῃ τὴ θέσι του, καὶ γι᾿ αὐτό, λόγῳ δειλίας, ὑ -
πέ γραψε τὴν καταδίκη του σὲ θάνατο. Καὶ σὲ
τί θάνατο! Τὸν πιὸ σκληρό, τὸν σταυρι κὸ θά-
νατο, στὸν ὁποῖο καταδικάζονταν οἱ κακοῦρ -
γοι καὶ οἱ ἐγκληματίες· σ᾿ αὐτὸ τὸ εἶ δος θα-
νά  του καταδικάστηκε ὁ Χριστός. Οἱ ἐ χθροί
του, γεμᾶτοι τώρα χαρὰ γιὰ τὴ «νίκη» τους,
πῆραν τὸ Χριστὸ καὶ τὸν ὡδήγησαν ἔξω ἀπὸ
τὴν πόλι, στὸ φρικτὸ Γολγοθᾶ, καὶ ἐκεῖ τὸν
σταύρωσαν μαζὶ μὲ δύο κακούργους. Ὁ Χρι-
στὸς ἔμεινε καρφωμένος πάνω στὸ σταυ ρὸ
ἕξι ὧρες καὶ βριζόταν καὶ περιπαιζόταν ἀπὸ
τοὺς σταυρωτάς του. Τέλος, τὴν ἐνάτη ὥ ρα,
δηλαδὴ στὶς τρεῖς τὸ ἀπόγευμα, εἶπε τὸ «Τε-
τέλεσται καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε
τὸ πνεῦμα» στὸν οὐράνιο Πατέρα (Ἰω. 19,30). Νε-
κρὸς πλέον ὁ Χριστὸς πάνω στὸ σταυρό!

Τὰ σώματα αὐτῶν ποὺ σταυρώνονταν ἔμε-
ναν ἄταφα καὶ κοράκια ἔρχον ταν καὶ ἔτρω γαν
τὶς σάρκες τους. Ἀλλὰ στὴν περίπτωσι τοῦ
Χριστοῦ ἡ θεία πρόνοια ἀλλιῶς ὥρισε νὰ ἐξ -
ελιχθοῦν τὰ πράγματα. Ὁ βουλευτὴς Ἰω σὴφ ὁ
ἀπὸ Ἀ ριμαθαίας τόλμησε καὶ ζήτησε ἀ πὸ τὸν

Πιλᾶτο τὴν ἄδεια νὰ θάψῃ τὸ ἄχραντο σῶμα
τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Πιλᾶτος ἔδωσε τὴν ἄ δεια, καὶ
μαζὶ μ᾿ ἕνα κρυφὸ μαθητὴ τοῦ Χριστοῦ, τὸ Νι-
κόδημο, καὶ μὲ τὶς μυροφόρες γυναῖ κες ξε-
κάρφωσαν τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἀ πὸ τὸ σταυ -
 ρὸ κι ἀφοῦ τὸ ἔπλυναν καὶ τὸ ἄλειψαν μὲ πο-
λύτιμα ἀρώματα, τὸ τύλιξαν σὲ καθαρὸ σεν -
τόνι καὶ τὸ ἔθαψαν σὲ ἕνα καινούργιο τάφο,
ὅπου κανείς ὣς τότε δὲν εἶχε ταφῆ.

* * *
Ἀπὸ τότε ποὺ ἔγινε ἡ σταύρωσι καὶ ἡ ταφὴ

τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου, ἔχουν περάσει εἴ -
 κοσι (20) περίπου αἰῶνες. Κάθε αἰώνας ὑπολο γί-
ζεται ὅτι ἔχει τέσσερις (4) γενιές (ἡ γενιὰ ὑ πο-
λογίζεται σὲ εἰκοσιπέντε (25) χρόνια). Συνε πῶς
ἀπὸ τότε ἔχουν περάσει ὀγδόν τα (80) ὁλόκλη-
ρες γενιές· ἐμεῖς εἴμαστε ἡ ὀ γδοηκοστὴ γε-
νιά. Ὅλες αὐτὲς οἱ γενιὲς τῶν ἀνθρώπων, λέ-
ει τὸ ἐγκώμιο ποὺ ἑρμηνεύουμε, προσφέ-
ρουν ὕμνο στὸ Χριστό, τὸν ὑμνοῦν καὶ τὸν
δο ξάζουν. Στὸν ὕμνο αὐτὸν λοιπὸν πρέπει νὰ
λάβῃ μέρος καὶ ἡ δική μας γενιά. Καὶ γεν νᾶ -
ται τὸ ἐρώτημα· ἡ σημερινὴ γε νιὰ ὑμνεῖ ἆρα-
 γε καὶ δοξάζει τὸ Χριστὸ ὅπως οἱ προηγού-
μενες γενιές, ποὺ ἔβλε παν τὸ Χριστὸ πάνω
στὸ σταυρό, συγκινοῦνταν, ἔκλαιγαν καὶ μὲ
συναίσθη σι ἔλεγαν «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅ -
ταν ἔλθῃς ἐν τῆ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42);

Πρέπει νὰ τὸ ὁμολογήσουμε· ἡ σημερινὴ
γενιὰ δὲν τιμᾷ, δὲν ὑ μνεῖ, δὲν δοξολογεῖ ὅπως
πρέπει τὸ Χριστό. Ἀντὶ ν᾿ ἀκούγεται τὴν ἅγια
αὐτὴ μέρα ὕμνος καὶ δοξολογία σ᾽ αὐτόν, κά-
ποιοι «χριστιανοὶ» δυστυχῶς σὲ δρόμους καὶ
πλατεῖ ες ποικιλοτρόπως ἀσχημονοῦν, μεθοῦν,
αἰσχρολογοῦν, καί –τὸ χειρότερο– ἀνοίγουν
τὰ βρωμερά τους στόματα καὶ βρίζουν μὲ τὶς
πιὸ χυδαῖες λέξεις τὸ Χριστό, χειρότερα ἀπὸ
τοὺς Ἰουδαίους ποὺ κάτω ἀπὸ τὸ σταυρὸ τὸν
ὕβριζαν τότε καὶ τὸν βλασφημοῦσαν. Ἔτσι,
ἀντὶ δοξολογίας ὕβρις, «ἀντὶ τοῦ μάννα χο-
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λή» (ὄρθ. Μ. Παρ., ἀντίφ. ιβ΄). Ἄλλοι πάλι μόνο στὸ ναὸ μὲ
τὰ χείλη ψάλλουν τὸν ὕμνο «Αἱ γενεαὶ νῦν πᾶ -
σαι ὕμνον τῇ ταφῇ σου προσφέρουσι, Χριστέ
μου», ἐνῷ ἡ καρδιά τους μένει ἀσυγκίνητη ἀ -
πὸ τὸ θεῖο δρᾶμα. Ἀλλὰ ἡ γενιὰ αὐτὴ τῶν ἀπί-
στων καὶ τῶν ἀθέων, τῶν ψυχρῶν καὶ τῶν ἀ -
συγ κίνητων ἀνθρώπων, θὰ παρέλθῃ, καὶ θὰ
ἔλθουν νέες γενιές, ποὺ ὄχι μὲ τὰ χείλη ἀλλὰ
μὲ τὴν καρδιὰ θὰ ψάλλουν τὸ ὑπέροχο «Αἱ
γενεαὶ νῦν πᾶσαι ὕμνον τῇ ταφῇ σου προσ φέ-
ρουσι, Χριστέ μου».
⃝ Πρέπει ὅμως νὰ ὁμολογήσουμε, ὅτι καὶ στὴ
σημερινὴ γενιὰ ὑπάρχουν πιστοί, ποὺ δὲν
παύουν νὰ πιστεύουν καὶ νὰ ὑμνοῦν τὸ Θεό.

⃝ Ὕμνος, λοιπόν, καὶ δοξολογίες ἁρμόζουν
τὴν ἅγια αὐτὴ ἡμέρα ν᾿ ἀναπέμπουμε ἀπ᾿ τὴν
καρδιά μας. Γι᾿ αὐτὸ καὶ κατὰ τὴν περιφορὰ
τοῦ Ἐπιταφίου πρέπει σεμνοπρεπῶς νὰ συν ο-
 δεύουμε τὸ Μεγάλο Νεκρό μας, νὰ τὸν κηδεύ-
 ουμε μὲ τὰ αἰσθήματα ποὺ τὸν κήδευσαν ὁ Ἰ -
ωσὴφ καὶ ὁ Νικόδημος. Αὐτὴ εἶνε ἡ πιὸ συγ κινη-
τικὴ κηδεία. Κι ὅπως στὶς κηδεῖες τῶν ἀ γαπη -
τῶν μας προσώπων κανένας δὲν γελάει καὶ
θεωρεῖται ὡς ἀσέβεια πρὸς τὸ νεκρὸ τὸ νὰ
γελάσῃ καὶ ν᾽ ἀστειευθῇ κάποιος, ἔτσι καὶ ἀ -
πείρως περισσότερο ἐδῶ· εἶνε μεγάλη ἀσέ-
βεια πίσω ἀπὸ τὸν Ἐπιτάφιο ἄλλοι νὰ γελοῦν
κι ἄλλοι νὰ συζητοῦν διάφορα θέματα. Ἀλλοί-
μονο ἂν δὲν ἐκδηλώνουμε τὴν ἀγάπη καὶ τὴ
λατρεία μας πρὸς τὸ Χριστό. Μόνο χυδαῖες
ψυχὲς μποροῦν νὰ παραμείνουν ἀσυγκίνητες
ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖο καὶ
αὐτὴ ἡ νεκρὴ φύσι πένθησε. Πῶς ἐμεῖς θὰ
μένουμε ἀσυγκίνητοι καὶ θὰ γελᾶμε;

⃝ Ὕμνος καὶ δοξολογία στὸ Χριστό, τὸ πρῶτο
μας καθῆκον. Σεμνοπρεπὴς ἡ παρακολούθη-
σι, τὸ δεύτερο καθῆκον. Ἀλλὰ καὶ κάτι ἀκόμη.
Τί; Κηδεύουμε ἀπόψε τὸ Μεγάλο Νεκρό. Κα-
λούμεθα νὰ θυμηθοῦμε καὶ ὅλους τοὺς ἄλ -
λους νεκρούς (πατέρες, μητέρες, ἀδελφούς,
ἀδελφές, τέκνα, προσφιλεῖς συγγενεῖς καὶ
φί  λους). Ὤ πόσο πολλοὶ εἶνε! Τὰ ἄλλα χρόνια
ἦταν μαζί μας καὶ ἀκολουθοῦσαν κι αὐτοὶ μα-
ζί μας τὸν Ἐπιτάφιο καὶ ἄκουγαν τὴν ἀνάστα-
σι τοῦ Χριστοῦ καὶ κάθονταν στὸ ἴδιο τραπέ-
ζι καὶ τσουγκρίζανε τὰ κόκκινα αὐγά· τώρα ἀ -
πουσιάζουν. Οἱ ψυχές τους βρίσκονται στὸν
ἄλ λο κόσμο, κοντὰ στὸ Χριστό, ποὺ εἶνε «ἡ
ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή» (Ἰω. 11,25). Ἂς τοὺς θυμη-
θοῦμε λοιπὸν κατὰ τὴν ἁγία αὐτὴ ἡμέρα. Τὸ
συνιστᾶ τὸ τελευταῖο ἐγκώμιο τῆς πρώτης
στάσεως, ποὺ λέει·

«Τοὺς ἐν εὐσεβείᾳ μεταστάντας πιστοὺς
ἐν σκηναῖς δικαίων, Σῶτερ, ἀνάπαυσον,

βασιλείας σῆς αὐτοὺς καταξιῶν» (Α΄ στ. ἐγκ.).
Στὰ παλιὰ χρόνια, ποὺ ὑπῆρχε βαθειὰ πίστι
στὸ Χριστό, τὶς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης
Παρασκευῆς καὶ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πή-
γαιναν ὅλοι στὰ κοιμητήρια καὶ ἄναβαν κερὶ
καὶ ἔκαναν δεήσεις ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν
ψυχῶν τῶν προσ φιλῶν τους νεκρῶν. Καὶ ὅ -
πως διδάσκει ἡ Ἐκ κλησία μας, οἱ ψυχὲς τῶν
νεκρῶν μας ἀνακουφίζονται πολὺ μὲ τὰ ἱερὰ
μνημό συνα, τὶς δεήσεις καὶ τὶς προσευχές.

⃝ Ἀλλὰ πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι ἐξ ἴσου καὶ
ἀκόμη περισσότερο οἱ ψυχὲς ἀνακουφίζονται
καὶ θὰ λέγαμε αἰσθάνονται τὴν αὔρα τοῦ πα-
ραδείσου – πότε; Ὅταν τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέ-
ρες ὅλοι κάνουμε ἐλεημοσύνες καὶ δωρεὲς
στὰ φιλόπτωχα ταμεῖα καὶ στὰ εὐαγῆ ἱδρύμα-
τα. Μεγάλη Παρασκευὴ καὶ Πάσχα δὲν νοοῦν -
ται χωρὶς ἔλεος, χωρὶς νὰ ἐκδηλώνουμε πρὸς
τοὺς πάσχοντας τὴν ἀγάπη μας, πού, ὅσο
σπουδαία κι ἂν εἶνε, ἐν συγκρίσει μὲ τὴν ἀγά-
πη τοῦ Χριστοῦ πρὸς ἐμᾶς, δὲν εἶνε παρὰ μιὰ
σταγόνα στὸν ὠκεανό. Ὁ Χριστὸς ἔδειξε τό-
ση ἀγάπη, ὥστε σταυρώθηκε γιὰ μᾶς· κ᾿ ἐμεῖς
οὔτε σταγόνα ἀγάπης γιὰ τοὺς πάσχοντας
συνανθρώπους μας; Τί μᾶς ὠφελοῦν τότε τὰ
ἐγκώμια καὶ οἱ ἀκολουθίες, οἱ ἑορτὲς καὶ τὰ
πανηγύρια, ὅταν οἱ καρδιές μας εἶνε ξηρὲς ἀ -
πὸ ἀγάπη;

Ὕμνος καὶ δοξολογία στὸ Χριστό! Κάθε
γλῶσσα νὰ γίνῃ μιὰ κιθάρα ποὺ θὰ ψάλλῃ στὸ
Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου· σεμνοπρεπὴς ἡ συμμε -
τοχή μας στὴν ἀποψινὴ ἐκφορὰ τοῦ Ἐπιταφί-
ου· ἐπίσκεψι τῶν τάφων καὶ δεήσεις ὑπὲρ τῶν
προσφιλῶν νεκρῶν· καί, τέλος, ἔλεος καὶ ἔρ -
γα ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας. Νά ὁ χριστια νι -
κὸς ἑορτασμὸς τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Χριστοῦ.

Ἔτσι, ὄχι μόνο μὲ τὰ χείλη ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν
καρδιὰ θὰ ποῦμε ὅλοι μας τὸν ὕμνο·

«Αἱ γενεαὶ νῦν πᾶσαι ὕμνον τῇ ταφῇ σου
προσφέρουσι, Χριστέ μου».

* * *
Θέλω, ἀγαπητοί μου, νὰ προσθέσω καὶ τοῦ -

το. Σᾶς παρακαλῶ κ᾿ ἐφέτος, ἡ εὐλάβεια αὐ -
τὴ ὄχι μόνο νὰ μὴν ἐλαττωθῇ ἀλλὰ καὶ νὰ αὐ -
ξηθῇ· καὶ νὰ δώσῃ ὁ Θεὸς ν᾿ αὐξηθῇ τόσο πο-
λύ, ὥστε στὴ μαρτυρικὴ αὐτὴ γωνιὰ τῆς Ἑλ -
λάδος καμμιά ὕβρις καὶ καμμιά βλασφημία νὰ
μὴν ἀκούγεται ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ μας, ἀλ -
λὰ ὅλοι μὲ λόγια καὶ ἔργα νὰ τιμοῦμε καὶ νὰ
δο ξάζουμε τὸν σταυρωθέντα καὶ ἀναστάντα
ἐκ νεκρῶν Χριστό, στὸν ὁποῖο ἀνήκει ἡ δόξα
καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας.
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