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Ομιλία του Σεβαςμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρασ και Χερρονήςου ςτον Εςπερινό τον Σαββάτου,  
8 Ιουνίου 2013 ςτον Ιερό Ναό Ευαγγελιςμού τησ Θεοτόκου Καςτελίου Κιςάμου 

 
 
Αναςτϊςιμοσ Εςπερινόσ απόψε. Μετϊ από λύγο θα διαυγϊςει η Ημϋρα Κυρύου, η Κυριακό. Αναςτϊςιμοσ 
Εςπερινόσ γιατύ εύμαςτε ςτην ευλογημϋνη περύοδο του Πεντηκοςταρύου, όπου δεςπόζουν ύμνοι και παιϊνεσ 
αναςτϊςιμοι. 
Μετϊ από τρεισ ημϋρεσ φεύγει, όπωσ λϋει ο λαόσ μασ, το Χριςτόσ Ανϋςτη, που αποτελεύ τον πιο ηδύμολπο 
ύμνο, τον πιο ελπιδοφόρο παιϊνα τησ ζωόσ μασ. αφού καταργεύ τον ϋςχατο εχθρό μασ, τον θϊνατο. 
Αναςτϊςιμοσ Εςπερινόσ απόψε. Και εμεύσ, όπωσ οι Μυροφόρεσ γυναύκεσ, προετοιμαζόμαςτε για να αλεύψουμε 
αύριο, λύαν πρωύ τησ μιασ Σαββϊτων, με τα μύρα τησ αγϊπησ μασ, το Πανϊχραντο Σώμα του Ιηςού και να 
γύνουμε όπωσ αυτϋσ, μϊρτυρεσ από θϋασ του υπερφυούσ γεγονότοσ, τησ εκ νεκρών Αναςτϊςεωσ του Κυρύου 
μασ. 
Τι ευλογημϋνο που εύναι το Σαββατόβραδο και πωσ κατόντηςε ςτουσ ϋςχατουσ χρόνουσ μασ! Λϋγουν οι 
Πατϋρεσ ότι όςο καλύτερα προετοιμαζόμαςτε για την Θεύα Λειτουργύα, για την Θεύα Κοινωνύα, τόςο 
περιςςότερο την νιώθουμε, την βιώνουμε, την απολαμβϊνουμε. 
Σαββατόβραδο λοιπόν απόψε. Το τελευταύο Σαββατόβραδο, εφϋτοσ, με το Χριςτόσ Ανϋςτη. Και ακούςαμε 
ςτουσ ύμνουσ να διαζωγραφύζεται παρϊλληλα και το θαύμα τησ φωτοδοςύασ του τυφλού. Θαύμα 
Αναςτϊςεωσ, αφού ϋγινε ςε τυφλό εκ γενετόσ. Ήταν δημιουργύα, Ανϊςταςη, γι' αυτό εορτϊζεται μϋςα ςτο 
Πϊςχα. Αλλϊ εύναι και θαύμα εξ υγρού, γι' αυτό τιμϊται τώρα, αφού προαναγγϋλει την «εξ ύδατοσ και 
πνεύματοσ» αναγϋννηςη μασ, ςτην ϋςχατη και μεγϊλη Εορτό τησ Πεντηκοςτόσ. 
Θαύμα Αναςτϊςεωσ το θαύμα που ϋγινε ςτον τυφλό, με πλούςιο θεολογικό περιεχόμενο, που καταλόγει ςτην 
προςκύνηςη του Ιηςού από τον θεραπευθϋντα τυφλό. Τι μασ διδϊςκει; Οι φυςικού νόμοι δεν δεςμεύουν την 
παντοδύναμη χϊρη του Ιηςού. Ο Θεόσ ϋθεςε τουσ φυςικούσ νόμουσ και όπου βούλεται νικϊται φύςεωσ τϊξισ. 
Μπορεύ εκ του αιώνοσ να μην ϋχει ακουςθεύ τϋτοιο θαύμα, όμωσ η δυναμικό επϋμβαςη του Θεού μαρτυρεύ την 
υπϋρβαςη των φυςικών νόμων, την Ανϊςταςη. 
Θϋλω να προςϋξετε τισ τρεισ κατηγορύεσ των ανθρώπων, που βλϋπουν το θαύμα και όμωσ αδυνατούν να το 
αποδεχθούν. Μϋςα απ' αυτϋσ τισ κατηγορύεσ περνϊει η ζωό του κϊθε Χριςτιανού, που ϋχει δεχθεύ την 
επύςκεψη τησ χϊριτοσ του θεού. 
Πρώτοι οι γεύτονεσ, που απορούςαν για το θαύμα και ϋφθαςαν ςτο ςημεύο να αμφιςβητόςουν και αυτό το 
πρόςωπο του τυφλού. Ύςτερα οι Φαριςαύοι, οι αιώνιοι υποκριτϋσ, που προςπαθούν να χειραγωγόςουν τον 
τυφλό ςτισ δικϋσ τουσ ςοφιςτύεσ. Κι όταν δεν το καταφϋρνουν, τον αποβϊλλουν από τη ςυναγωγό. Η τρύτη 
κατηγορύα εύναι οι γονεύσ, που γνωρύζουν το παιδύ τουσ, που πιςτοποιούν το θαύμα, αλλϊ φοβούνται τισ 
ςυνϋπειεσ του. Ενδιαφϋρονται για την αςφϊλεια τουσ, δεν διακινδυνεύουν και θυςιϊζουν την αλόθεια. 
Μπροςτϊ ς' όλουσ αυτούσ υπϊρχει ϋνασ ϊνθρωποσ που τώρα βλϋπει ςωματικϊ και πνευματικϊ, ό ποτϋ 
τυφλόσ. Αυτόσ που γνωρύζει ποιοσ τον θερϊπευςε, που ζει και ομολογεύ το θαύμα, που δεν τον πτοούν οι 
αλλεπϊλληλεσ ερωτόςεισ, που δεν φοβϊται τισ ςυνϋπειεσ, που προςκυνεύ τον Χριςτό, ωσ θεό αληθινό. 
Αγαπητού μου, 
Τελούμε, απόψε κι αύριο εδώ, ϋνα μνημόςυνο. Αναςτϊςιμο γεγονόσ. Σε ϋνα αναςτημϋνο Πρόςωπο, μϊρτυρα 
από θϋασ τησ Αναςτϊςεωσ, που λιτϊνευςε χαριςματικϊ ϋνα και πλϋον αιώνα «Ιησούν Χριστό ν εγηγερμένον εκ 
νεκρών». 
Μπορεύτε, με όςα ςασ εύπα παραπϊνω, για τισ κατηγορύεσ των ανθρώπων, να κϊνετε τουσ ςυνειρμούσ ςασ, για 
να ιδεύτε πωσ επαναλαμβϊνονται τα ύδια πρόςωπα, οι ύδιεσ ςκηνϋσ, απορύεσ, ςτϊςεισ, αμφιςβητόςεισ ςτο 
Πρόςωπο αυτού του ανθρώπου του Θεού. 
Ενθυμεύςθε τισ περιπϋτειεσ, τουσ κινδύνουσ, εκ γϋνουσ κ.λπ., τισ αγωνύεσ, τισ αμφιςβητόςεισ, τισ διεκδικόςεισ, 
που ςυνεχύζονται ακόμη και ςόμερα και τόςα ϊλλα, ςυνόθη ςτα μεγϊλα θαύματα και ςτα μεγϊλα πρόςωπα, 
που πϋραςε αυτόσ ο ευλογημϋνοσ ϊνθρωποσ, από τουσ εκϊςτοτε και ςτην ευρύτερη ϋννοια γεύτονεσ, τουσ 
εκϊςτοτε εκπροςώπουσ του Νόμου, με τισ ςτρεψοδικύεσ τουσ, τουσ εκϊςτοτε οικογενεύσ του, ςτον ευρύτερο 
κύκλο των ςυνεργατών, των ςυνοδοιπόρων, των ευεργετηθϋντων, των πνευματικών του παιδιών. 
Και ςτισ τόςεσ δοκιμαςύεσ και περιπϋτειεσ, εκεύνοσ ο θεοφόροσ Πατϋρασ εξεδόλωνε καθημερινϊ την ομολογύα, 
την βαθειϊ αγϊπη του ςτο Χριςτό, την ειρηναύα υπομονό και επιμονό του. 
Ο Γϋρων Ειρηναύοσ εύχε απλότητα, παροιμιώδη απλότητα ςτην ζωό του, που φανϋρωνε αρχοντιϊ και 
αξιοπρϋπεια. Εύχε ςεβαςμό ςτο πρόςωπο του κϊθε ανθρώπου, ακλόνητη πύςτη, θϊρροσ, εύχε φωσ Χριςτού. 
Δεν φοβόθηκε ποτϋ τισ οποιεςδόποτε ςυνϋπειεσ τησ ομολογύασ τησ Πύςτεωσ. Διετρϊνωνε ότι ο Θεόσ εύναι ο 
Κύριοσ του κόςμου και τησ ιςτορύασ, Αυτόσ, ωσ Παντοδύναμοσ θεόσ, θα μεριμνϊ πϊντοτε για τον κόςμο και θα 
επεμβαύνει ςτην προςωπικό ζωό του κϊθε ανθρώπου. 
Ο Γϋρων Ειρηναύοσ με τη ζωό και το λόγο του, μασ αποκϊλυψε ότι ο Θεόσ εύναι μεγαλύτεροσ απ' ότι μπορούμε 
να ςυλλϊβουμε, με την δυνατότητα του νου μασ και πρϋπει να εύμαςτε ανοικτού, ευρύχωροι, απϋραντοι ςε 
τούτο: ότι ο Θεόσ μπορεύ με εντελώσ διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι περιμϋνουμε να αποκαλυφθεύ ςε μασ. Αυτό το 
διαφορετικό που εύχε ο Ειρηναύοσ, το πρωτότυπο, το ακϋραιο, το πηγαύο, το ρηξικϋλευθο τον ϋκανε μεγϊλο και 
ανεπανϊληπτο. 
Το τύμημα ς' αυτϋσ τισ ςτϊςεισ εύναι βαρύ και το βύωςε. Η ανταμοιβό όμωσ εύναι ακόμη μεγαλύτερη...  
Αγαπητού μου, 
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Αναςτϊςιμοσ Εςπερινόσ. Όταν θα βρεθούμε ςε λύγο ςτον τϊφο του Γϋροντοσ, ςασ παρακαλώ πολύ να 
ενωτιςτούμε μυςτικϊ την φωνό του. θα την γνωρύςουμε, εύναι οικεύα. Τι θα μασ ςαλπύςει; Ότι ο θϊνατοσ δεν 
εύναι το ϊρμα, όπου ο διϊβολοσ δϋνει τουσ ανθρώπουσ και τουσ οδηγεύ ςτον Άδη. Ο θϊνατοσ εύναι 
επιςτρατευμϋνοσ από την Ανϊςταςη, ύνα μη το κακόν αθϊνατον γϋνηται. 
Η Ανϊςταςη του Χρύςτου μασ ϋχει όλουσ ςυνταξιδιώτεσ. Ο Χριςτόσ «ςυνόγειρεν και ςυνεκϊθιςεν ημϊσ εν τοισ 
επουρανύοισ». Και μπορεύ το ςώμα του Γϋροντοσ Ειρηναύου να βρύςκεται αυτόν την ώρα ςτο μνόμα, για να το 
θυμόμαςτε, γι' αυτό λϋγεται και μνόμα και γιατύ περνϊ, τώρα, την διαδικαςύα τησ μεταςτοιχειώςεωσ, αφού 
«δει το φθαρτόν τούτο ενδύσασθαι αφθαρσίαν και το θνητόν ενδύσασθαι αθανασίαν», η -ψυχό του όμωσ, 
αγϊλλεται ςτην Βαςιλεύα των Ουρανών, όπου την ϊνοιξε ο Αναςτϊσ Χριςτόσ με το κλειδύ τησ Αναςτϊςεωσ Του. 
Μητροπολύτησ Γϋρων Ειρηναύοσ. Πιςτόσ ςτην Ανϊςταςη, Επύςκοποσ τησ Αναςτϊςεωσ. Απ' όπου κι αν πϋραςε, 
εν πολλούσ τεκμηρύοισ και λόγοισ, μαρτύρηςε και καινοπούηςε την Ανϊςταςη. Γι' αυτό ζει τώρα το καινόν, το 
αιώνιον Πϊςχα, ςτην ανϋςπερη ημϋρα τησ Βαςιλεύασ του Θεού. Και το μνημεύο, ο τϊφοσ του γύνεται για όλουσ 
μασ φωταγωγόσ Αναςτϊςεωσ, Αναςτϊςεωσ ελπύςι ζωογόνων απαντϊσ. 
Χριςτόσ Ανϋςτη Γϋροντα. Αυτόσ όταν, εύναι και θα εύναι εισ αιώνασ ο δικόσ μασ, ςε ςϋνα, ο ευγνώμων 
χαιρετιςμόσ. 
 
 


