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Ἐγκύκλιος κατὰ τὴμ Ἁγίαμ καὶ Μεγάλημ Παρασκευὴμ
«Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ»
«…ξὐκ ξἶδα τόμ ἄμθοωπξμ» (Μαςθ. 26,72)
Ὤ! καιμῶμ καί παοαδόνχμ ποαγμάςχμ! θά ἀματχμήρη ἔκπληκςξπ, Ἀγαπηςξί Ἀδελτξί
καί Παςέοεπ, ὁ Ἅγιξπ Ἰχάμμηπ ὁ Χοσρόρςξμξπ, καθώπ μελεςᾶ ςόμ λόγξ ςξῦ Ἀπξρςόλξσ
Πέςοξσ, πξύ ἀματέοαμε ρςήμ ἀουή ςῆπ ρημεοιμῆπ Ὁμιλίαπ μαπ. Τί ἀπάμςηρε ὁ κξοσταῖξπ
Ἀπόρςξλξπ, ὅςαμ μία ὑπηοέςοια ςξῦ ἀουιεοέχπ Καψάτα, ςόμ ἀμεγμώοιρε καί ςόμ ἔδεινε ρέ
ὅρξσπ βοέθηκαμ ἐκεῖ ςή μύυςα, πξύ κακξῦογξι καί ἀπαίριξι ἄμθοχπξι ρσμέλαβαμ ςόμ Κύοιξ
καί ςόμ ὁδήγηραμ ρςό μέγαοξ ςξῦ ἀουιεοέχπ γιά μά Τόμ δικάρη ςό Σσμέδοιξ ςῶμ Ἰξσδαίχμ;
Μέ ςήμ φσυή γεμάςη τόβξ καί ἀγχμία ὁ Πέςοξπ ἀομήθηκε, καί μάλιρςα ἀομήθηκε ὁ δσρςσυήπ
μέ ὅοκξ, ςήμ γμχοιμία ςξσ μέ ςόμ Διδάρκαλό ςξσ. Καί ςόλμηρε καί εἶπε ἐκεῖμξ ςό λόγξ, πξύ
κάθε τξοά πξύ θά ςόμ θσμόςαμ ἀογόςεοα θά ςξῦ πλήγχμε ςήμ καοδιά: «ξὐκ ξἶδα τόμ
ἄμθοωπξμ…». Οὔςε ςό ὄμξμά Τξσ δέμ ἀμέτεοε. «Δέμ τόμ νέοω τόμ ἄμθοωπξ…!», Τόμ εἶυε
νευάρει!
Γι’ αὐςό καί ὁ ἱεοόπ Χοσρόρςξμξπ ἀματχμεῖ: Ὦ! καιμῶμ καί παοαδόνχμ ποαγμάςχμ!
Τί ποάγμαςα εἶμαι αὐςά, ποχςξταμῆ καί παοάνεμα! Αὐςόπ πξύ ποίμ λίγξ ρςόμ κῆπξ ςῆπ
Γεθρημαμῆ ςόρξ εἶυε ἀγαμακςήρει, ὅςαμ εἶδε ἐλεψμξύπ ἀμθοώπξσπ μά ἁπλώμξσμ ςά υέοια ςξσπ
γιά μά πιάρξσμ ςό Διδάρκαλό ςξσ, ςόρξ ὀογίρθηκε, ςόρξ ἀγαμάκςηρε, ὥρςε ἔβγαλε μαυαίοι
καί ὥομηρε ἐμαμςίξμ ςχμ καί εὐςσυῶπ ἔκξφε μόμξ ςό αὐςί ἑμόπ ἀπό αὐςξύπ ςξύπ
θοαρύςαςξσπ, ςώοα λέγει ρέ μία ςαπειμή ὑπηοέςοια «λάθξπ κάμειπ… Ἐγώ δέμ νέοω τόμ
ἄμθοωπξ…», Εἶυε νευάρει καί ςό ὄμξμα Τξσ!

Λσπξύμαρςε γιά ςήμ θλιβεοή αὐςή καί ἀποόρμεμη ἄομηρη ςξῦ Χοιρςξῦ ἀπό ςόμ
κξοσταῖξ μαθηςή Τξσ, ςόμ Ἀπόρςξλξ Πέςοξ. Ἄμ καί ποῶςξπ λσπήθηκε πξλύ ὁ ἴδιξπ ὁ
μαθηςήπ καί ἔδχρε διένξδξ ρςήμ βαθειά ςξσ θλίφη ρςά δάκοσα, ςά πύοιμα δάκοσα μέ ςά
ὁπξῖα ἔβοενε ςό δάπεδξ ςξῦ μεγάοξσ ςξῦ ἄμξμξσ ἀουιεοέχπ ἐκείμη ςήμ Μεγάλη Πέμπςη ςηπ
δίκηπ καί καςαδίκηπ ςξσ μεγάλξσ Ἀθώξσ. μεῖπ ρήμεοα ἄπ αἰρθαμθξῦμε λύπη ρςήμ καοδιά
γιά πξλλξύπ ἄλλξσπ, ρήμεοα Ἁγία καί Μεγάλη Παοαρκεσή, παμρεβάρμια ἡμέοα ςῶμ
Ἀυοάμςχμ Παθῶμ ςξῦ Κσοίξσ μαπ, πξύ ἔυξσμ νευάρει ςόμ Χοιρςό…
«ξὐκ ξἶδα τόμ ἄμθοωπξμ…». Ἡ ἴδια κσμική ἄομηρη ρσμειδηςά ἤ ἀρσμείδηςα,
δσρςσυῶπ ἐπαμαλαμβάμεςαι καί ρήμεοα ἀπό πξλλξύπ. Αὐςό ςό θλιβεοό ταιμόμεμξ δέμ
βλέπξμε ςόρεπ τξοέπ ρςήμ Πξλιςεία, ρςήμ Διξίκηρη, ὅςαμ καςαπαςεῖ Νόμξσπ ςξῦ Εὐαγγελίξσ,
μξμίζξμςαπ ὅςι ἔςρι ἐνσπηοεςεῖ ςό ρσμτέοξμ ςξῦ Ἔθμξσπ; Πεοιτοξμεῖ ἀρύρςξλα ςό
Εὐαγγέλιξ ςξῦ Χοιρςξῦ, ὅςαμ μξμξθεςῆ ἀμςίθεςα ςελείχπ μέ ςίπ αἰώμιεπ ἀουέπ Τξσ, ξἱ ὁπξῖεπ
θερπίρθηκαμ γιά ςό καλό ςῶμ ἀμθοώπχμ. Πῶπ, γιά παοάδειγμα, δέμ ἀομεῖςαι ράμ ςόμ Πέςοξ
ςόμ Χοιρςό ἡ Πξλιςεία, ὅςαμ ἀμςί μά βξηθήρη ςήμ ξἰκξγέμεια ςήμ πξλύςεκμη, ἡ ὁπξία
αἱμξδξςεῖ κσοιξλεκςικά καί μεςατξοικά ςό Ἔθμξπ, ςήμ ἐπιβαούμει μέ βαούςεοη καί
ρκληοόςεοη τξοξλξγία; Πῶπ δέμ μιμεῖςαι ςόμ δσρςσυῆ Πέςοξ ἡ Πξλιςεία, ὅςαμ ἀμςί μά
ρςηοίνη ςήμ θοηρκεσςική Παιδεία, ςήμ ὑπξμξμεύει ρσμευῶπ;
Ἀλλά μήπχπ καί ρ’ αὐςήμ ςήμ ςαλαίπχοη Παιδεία μαπ δέμ ἀομήθηκαμ, δέμ νέυαραμ ςό
Χοιρςό μαπ, ὅπχπ ὁ Πέςοξπ; Δέμ ποξρπαθξῦμ υοόμια ςώοα μά ςήμ ἀπξυοιρςιαμίρξσμ; Δέμ
πξλεμξῦμ μεοικξί, ἄμθοχπξι, ὄογαμα μᾶλλξμ ςξῦ ἀμςιυοίρςξσ, εἰ δσμαςόμ ξὔςε ςό ὄμξμα ςξῦ
Χοιρςξῦ μά ἀκξύγεςαι μέρα ρςά ρυξλεῖα; Δέμ ἀγχμίζξμςαι μά ἐναλείφξσμ ςόμ ὁμξλξγιακό
υαοακςήοα ςῆπ θοηρκεσςικῆπ παιδείαπ μξμξθεςώμςαπ ςελικά μία ἄυοχμη καί ἄξρμη
θοηρκεσςική γμώρη, ὥρςε ςά παιδιά μαπ ρςό ὄμξμα ςάυα ςῆπ πξλσπξλιςιρμικόςηςαπ καί ςῆπ
παγκξρμιξπξίηρηπ μά μή μπξοξῦμ μά διακοίμξσμ ἀμάμερα ρςήμ Ἀλήθεια, ςήμ μξμαδική καί
ρώζξσρα Ἀλήθεια ςξῦ Εὐαγγελίξσ καί ςίπ θοηρκεσςικέπ παοαδόρειπ νέμχμ λαῶμ καί ἐθμῶμ;
«ξὐκ ξἶδα τόμ ἄμθοωπξμ…» μία τξοά εἶπε ὁ Πέςοξπ καί ςό μεςάμιχρε ἀογόςεοα καί
ἔκλαφε πικοά, ἐμῶ ἐμεῖπ καί ςό λέμε καί δέμ μεςαμξξῦμε. Αὐςό ςό ταιμόμεμξ ςέλξπ ςό
ἀνιξδάκοσςξ δέμ παοαςηοξῦμε ρςό θέμα ξἰκξγέμεια αὐςξῦ ςξῦ καιοξῦ; Δέμ βλέπεςε, ὅςι
πόρξι ἀπξταρίζξσμ μά μξμιμξπξιήρξσμ ςίπ μακοξυοόμιεπ ρυέρειπ ςχμ καί μά ςελέρξσμ γάμξ;
Ποξςιμξῦμ μά ζξῦμ ρςήμ παοαμξμία καί μάλιρςα καί μά ςεκμξπξιξῦμ. Ἀλλά καί ὅςαμ
ἀπξταρίρξσμ μά ρσμάφξσμ γάμξ ξἱ μιρξί ςόμ ςελεσςαῖξ καιοό καςατεύγξσμ ρςξύπ
δημξςικξύπ ἄουξμςεπ γιά ςήμ παοχδία ςξῦ γάμξσ ἀπξτεύγξμςαπ ςό Μσρςήοιξ ςῆπ
κκληρίαπ. Δσρςσυῶπ ὅμχπ υχοίπ πίρςη, υχοίπ υοιρςιαμικά ἰδαμικά καί ἀουέπ, υχοίπ ςήμ
εὐλξγία καί ςήμ Χάοη ςξῦ Χοιρςξῦ, ςόμ ὁπξῖξμ νέυαραμ ράμ ςόμ Πέςοξ, ρυεδόμ ξἱ μιρξί

γάμξι ρςήμ παςοίδα μαπ μασαγξῦμ, ἀπξςσγυάμξσμ. Σπάμια πιά, πξῦ τθάραμε!, γάμξι
ρςεοιώμξσμ καί εὐδξκιμξῦμ. Τά διαζύγια ἰρξδσμαμξῦμ ρυεδόμ μέ ςξύπ γάμξσπ…
Μεγάλη Παοαρκεσή ρήμεοα, ἀγαπηςξί ἀδελτξί! Σςό κήοσγμα μαπ ρςαθήκαμε ρέ ἕμα
υαοακςηοιρςικό καί ἐμδιατέοξμ ρημεῖξ ςξῦ Δοάμαςξπ ςῶμ Ἀυοάμςχμ Παθῶμ ςξῦ Χοιρςξῦ
μαπ. Μείμαμε ρκεπςικξί γιά λίγα λεπςά ρςήμ θλιβεοή ἄομηρη ςξῦ Πέςοξσ. «ξὐκ ξἶδα τόμ
ἄμθοωπξμ…» Καί μεςά ἀπό αὐςό οίναμε ςό βλέμμα μαπ ρςήμ κξιμχμία, ὅπξσ ζξῦμε καί
διαπιρςώραμε πξλλξύπ, μά πξλλξύπ μιμηςέπ ςξῦ Πέςοξσ. Σςήμ Πξλιςεία, ρςήμ Παιδεία, ρςήμ
Οἰκξγέμεια. Ἄπ εὐυηθξῦμε ὅρξι κακῶπ, κάκιρςα, μιμήθηκαμ ςόμ Πέςοξ ρςήμ ἄομηρη, ὅλξι
αὐςξί, μᾶλλξμ ὅλξι μαπ μά θελήρχμε μά μιμηθξῦμε ςόμ Πέςοξ καί ρςήμ μεςάμξιά ςξσ. Τό
ρτάλλειμ ἀμθοώπιμξμ, ςό ἐπιμέμειμ ὅμχπ ρςό ρτάλμα δαιμξμικόμ. Σήμεοα μέ δάκοσα ρςά
μάςια καί πόμξ εἰλικοιμῆ ρςή φσυή ἄπ ζηςήρξσμε ρσγγμώμημ ἀπό ςόμ δι’ ἡμᾶπ Παθόμςα
Κύοιξ. Καί ὅπχπ ὁ Πέςοξπ, ἄπ μείμχμε γιά πάμςα κξμςά Τξσ, ὑπό ςήμ ρκέπημ ςῆπ αἰώμιαπ
Ἀγάπηπ καί Εὐλξγίαπ Τξσ. Ἀμήμ!
Διάπσοξπ ποόπ ςόμ Χοιρςόμ εὐυέςηπ ραπ
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