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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Α΄ ΕΚ∆ΟΣΗ
«Ὅλα τ’ ἀστέρια χωνεύονται σ’ Ἕνα·
»Σβήνουν τά Σκότη σ’ ἀτέλειωτο Φῶς,
»Γίνοντ’ οἱ θάνατοι ἀθάνατη γέννα,
»Γίνετ’ ὁ θάνατος Ἥλιος λαµπρός»
("ΛΥΡΙΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ"
ΜΕΡΟΣ Γ' - ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΣΤΡΟΦΗ XXXIV,
Α - Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ)
Γύρω ἀπό τό Θεῖο ∆ράµα, — πού τό σωστικό του
ἔργο δέν ἀφορᾶ σάν σύνολο, µόνο τό ἀνθρώπινο γένος,
ἀλλά καί ἰδιαίτερα κάθε ἄνθρωπο χωριστά — ἀσχολήθηκαν ὅλες οἱ ἐποχές µέ τούς κυριώτερους ἐκπροσώπους τους καί πάντα θ’ ἀσχολοῦνται καί θά γυροφέρνουν σ’ αὐτό σάν τίς κυνηγηµένες ἀπό τό σκοτάδι πεταλοῦδες γύρω στό φῶς.
Οἱ προικισµένοι µέ ἀνώτερη διάνοια καί ψυχή νοιώθουν περισσότερο τήν ἀκτινοβολία τοῦ δράµατος αὐτοῦ, πού ἡ µεγάλη ἔντασή του κατορθώνει νά τό κάνη
αἰσθητό καί στόν ἁπλοϊκώτερο ἄνθρωπο. Αὐτή τήν ἀκτινοβολία τῆς Θείας Θυσίας µέ τήν ἀτµόσφαιρά της,
τόν πηγαῖο φωσφορισµό της καί τόν πανανθρώπινο ψυχοπνευµατικό δυναµισµό της, βλέπουµε ἐκφρασµένη
στό ἔργο τοῦ ἀείµνηστου ποιητῆ καί ἱστορικοῦ Ἀναστασίου—Μιλάνου Στρατηγόπουλου «Οἱ Τελευταῖες ἡµέρες
τοῦ Ἰησοῦ», πού δίνουµε στή δηµοσιότητα.
Τό ἔργο αὐτό γράφτηκε τόν Ἀπρίλη 1933 καί δηµοσιεύτηκε ἀµέσως τότε στήν ἐφηµερίδα «Πατρίς»
(κατά τή διάρκεια τῆς Μεγάλης Ἑβδοµάδας, καθηµερινά, ὅπως εἶναι χωρισµένο σέ κεφάλαια). Τά κεφάλαια
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πού διαιρεῖται εἶναι ἑπτά καί τό καθένα ἀνταποκρίνεται
στήν ἐξέλιξη τοῦ Θείου ∆ράµατος στήν ἀντίστοιχη ἡµέρα τῆς Μεγάλης Ἑβδοµάδας καί ἐπιγράφονται: «Ἡ
θριαµβευτική πορεία πρός τήν Θυσίαν» (Κυριακή τῶν
Βαΐων) καί δίνεται σ' αὐτό ἡ σηµασία τῆς εἰσόδου στήν
Ἱερουσαλήµ· «Ὁ Νυµφίος τῆς ὑπερτάτης γνώσεως»
(Μεγάλη ∆ευτέρα)· «Ἡ Γυναῖκα στή Θρησκεία τοῦ Συναισθήµατος» (Μεγάλη Τρίτη)· «Πρός τήν Τραγική Ὥρα» (Μεγάλη Τετάρτη)· «Στόν κῆπο τῆς Τραγικῆς ἀγωνίας» (Μεγάλη Πέµπτη)· «Πρός τό σκοτάδι τοῦ Πόνου
καί τοῦ Θανάτου» (Μεγάλη Παρασκευή)· καί «Ἡ λευκή
ὀπτασία τῶν Μυροφόρων» (Μέγα Σάββατον).
Ἡ συνθετική µορφή τοῦ Συγγραφέα σάν Ποιητῆ
καί Ἱστορικοῦ µιλάει στό µελετητή τοῦ ἔργου του· καί
βλέπει κανείς: τόν Ἱστορικό ἀνεβασµένο στούς ὁρίζοντες τοῦ Ποιητῆ ν’ ἀγναντεύη µαζί του τά θεῖα Ὁράµατα.
Πληροφοριακά σηµειώνω πώς — ἀνεξάρτητα µέ
τό ποιητικό, ἀλλά καί τό ἱστορικό, κριτικό καί γενικά τό
πολύµορφο πεζογραφικό ἔργο τοῦ Συγγραφέα, πού καί
ὅσο ἔχει ἀποµένει ἀκόµα ἀνέκδοτο θά ἐκδοθῇ µέ τή
σειρά του — ὅτι συµπληρώνεται ἡ συγκέντρωση καί κατάταξη καί τῶν Θρησκευτικοῦ περιεχοµένου συγγραφῶν του (δηµοσιευµένων καί µή) πού θά ἐπακολουθήσουν οἱ ἐκδόσεις τους.
Χαλάντρι, 16—1—54
ΑΛΚΑΙΟΣ—ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
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I
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΘΥΣΙΑΝ
«Ἰδού ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι
πραΰς καί ἐπιβεβηκώς ἐπί ὄνον
καί πῶλον, υἱόν ὑποζυγίου».
(ΖΑΧΑΡΙΑΣ)
«Γιά τήν ψυχή πού ἔρχεται ἀπό τόν οὐρανό, ἡ
γέννησις εἶναι θάνατος», εἶπε πέντε αἰῶνες προτήτερα
ὁ Ἐµπεδοκλῆς. Καί γιά τήν ψυχή πού πηγαίνει πρός τόν
οὐρανό, ὁ θάνατος εἶναι γέννησις. Ὅσο πιό ὑπέροχο εἶναι τό πνεῦµα πού κλείνεται µέσα στή γήινη σάρκα, τόσο καί µεγαλύτερος ὁ ἀγῶνας του γιά νά ξανάβρῃ τή
συνείδησι τῆς ἀποστολῆς του, γιά νά ξαναθυµηθῇ τό
προαιώνιο παρελθόν του, — πού ἡ πτῶσις του, ἀπό τήν
αἰώνια ἀνάγκη τῆς κινήσεως, ἡ ὑποταγή του στούς νόµους τῶν γηίνων στοιχείων, τό εἶχε κάµει νά ξεχαστῇ —
γιά νά ξυπνήσῃ καί πάλι τίς θεῖες δυνάµεις πού ἔχει
ναρκώσει µέσα του ἡ ἐπίδρασις τῆς σκοτεινῆς φυλακῆς
τοῦ σώµατος τοῦ ὑλικοῦ.
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Ὁ Ἰησοῦς κατέβαλε µαρτυρικόν ἀγῶνα γιά νά ἐπιτύχῃ τό «ξαναθύµηµα» αὐτό, αὐτό τό «ξύπνηµα» τοῦ
θείου, γιά νά κινηθῇ πρός τήν ἀπολύτρωσι µέσα στό
δρόµο τοῦ προορισµοῦ του, καί βαδίσῃ ἀπό τό λίκνο
τῆς Βηθλεέµ (ἤ τῆς Ναζαρέτ, ὅπως πολλοί παραδέχονται) πρός τή δοξαστική του εἴσοδο στήν Ἱερουσαλήµ:
Ἀπό τό σκοτάδι τῆς «λήθης» πρός τό φῶς τῆς «ἀναµνήσεως», ἀπό τή µικρή γήινη οἰκογένεια τῶν γονέων καί
τῶν ἀδελφῶν των, καί ἔπειτα, ἀνάµεσα ἀπό τή µεγάλη
ἀνθρώπινη οἰκογένεια πού συνετάραξε ἀναπλαστικά τό
πέρασµά του, πρός τό ἀπέραντο κράτος τῶν αἰωνίων
δυνάµεων πού ἀποτελοῦσε κύριον καί ἀναπόσπαστον
µέρος του καί Αὐτός.
Ξεκίνησε νύχτα ἀπό τή Βηθλεέµ, γιά νά φθάσῃ ἡµέρα στήν Ἱερουσαλήµ, — σκοτάδι καί φῶς πραγµατικά καί συµβολικά µαζί: γεννήθηκε ἄνθρωπος γιά νά πεθάνῃ, κ’ ἔφθανε στήν Ἱερουσαλήµ Θεός γιά νά νικήσῃ
τόν θάνατο. Ὁ ἄνθρωπος ἐπήγαινε γιά νά σταυρωθῇ
σάν κατάδικος καί ξαναγυρίσῃ στά στοιχεῖα πού τόν
εἶχαν πλάσει: εἶχε σκορπίσει φῶς καί κέρδιζε σκοτάδι·
ὁ Θεός, ἐπήγαινε γιά νά ἐξουσιάσῃ τόν κόσµο πού εἶχε
πλασθῆ ἀπό αὐτόν: γεννήθηκε στό σκοτάδι καί ἀνακτοῦσε τό φῶς.
Μέ τή διπλῆ αὐτή φύσι, µέ τό διπλό αὐτό πρόσωπο — πρόσωπο κάθε ἀνθρώπου, — ἀγωνία καί µακαριότης, πόνος καί ἡδονή, ἀδυναµία καί δύναµις, ἀµφιβολία καί πίστις, — ὁ Ἰησοῦς κατέβηκε ἕνα πρωί πρός τήν
κοιλάδα τοῦ Ἰορδάνη, καί πῆρε ἀποφασιστικά τό δρόµο πρός τά Ἱεροσόλυµα.

*
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Λύπη ἁπαλή ἁπλωνόταν στό χλωµό του πρόσωπο·
καί ὅµως τό µέτωπό του ἀκτινοβολοῦσε κάτω ἀπό τά
καστανόξανθα µαλλιά, πού ἀλαφροσάλευε τό ἀνοιξιάτικο ἀεράκι τῶν µυρωµένων λόγγων τῆς Παλαιστίνης.
10 τοῦ µηνός Νισάν (2 Ἀπριλίου τοῦ 34).
Ἡ µεγαλοπρέπεια τοῦ θείου ἐσωτερισµοῦ, ἡ ὑπερηφάνεια τῆς αὐτοεπιγνώσεως, ἡ ἀκτινοβολία τοῦ δικαιώµατος, ἡ συναίσθησις τῆς ἀγάπης, ἡ διαίσθησις τοῦ
µέλλοντος, ἡ γνῶσις τῆς νίκης καί τοῦ µαρτυρίου, τό ὅραµα τοῦ θριάµβου, τό φῶς τῆς ἀλήθειας καί τοῦ µίσους
τό ἔρεβος — φῶς καί σκιά, ἕνα περίεργο σµιγάδι ἀπό
θάρρος καί ἀπελπισία, µία πρωτότυπη ὀρθάνοιχτη σελίδα µιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς, ἑνός πρωτάκουστου κηρύγµατος τριῶν χρόνων, µιᾶς µυστηριώδους σοφίας, µιᾶς πρωτότυπης ἄοπλης καί θριαµβευτικῆς ἐπαναστάσεως, — ὁ
Ἰησοῦς, σεραφίµ ἀγάπης, χερουβίµ θελήσεως, θαµβωτικός ἡγέτης στό κεφαλόσκαλο τῆς ἱεραρχίας τῶν δηµιουργικῶν δυνάµεων τοῦ Κόσµου καί ἄνθρωπος µαζί ὑποτελής, πλάστης καί πλάσµα, κατέβαινε, τυλιγµένος
στή σιωπή του καί στό µακρύ του ὁλόλευκο ἱµάτιο, ἀπό
τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν πρός τήν µοιραίαν πόλιν.
Ὁ Πέτρος, ὁ Ἀνδρέας, ὁ Ἰάκωβος, ὁ Ἰωάννης, ὁ
Φίλιππος, ὁ Βαρθολοµαῖος, ὁ Θωµᾶς, ὁ Ματθαῖος, ὁ Ἰάκωβος, ὁ Θαδδαῖος, ὁ Σίµων ὁ Κανανίτης καί ὁ Ἰούδας, — µία δωδεκάς ἀνθρώπων, ἁπλοϊκῶν ἄλλοτε, ἁπλῶν καί ταπεινῶν σήµερα, καί αὔριο ξακουσµένων
καί σοφῶν — τόν ἀκολουθοῦσαν ἀµίλητοι καί αὐτοί.
Εἶχαν ξεκινήσει ἀπό τήν Βηθανία, ὅπου εἶχαν φθάσει
ἀπό τήν Ἐφραΐµ. Κατέβαιναν ἀνάµεσα ἀπό τά δένδρα
καί τούς θάµνους τοῦ Ἱεροῦ Βουνοῦ, ἄδοξοι ἀκόµη, µόνοι, τυλιγµένοι στήν ἀγωνία ἀπό τίς πληροφορίες πού
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εἶχαν, ὅτι «ὁ θάνατος» εἶχεν ἀποφασισθῆ, ἐκεῖ κάτω
στήν πόλι πού κατεδίωκε τούς προφῆτες, στήν ἀρχή
τοῦ Μαρτίου, ἕνα µῆνα προτήτερα. Και ἐπήγαιναν
πρός τόν κίνδυνο, συνώδευαν τόν ραββί πρός τόν θάνατό του!
Ἦταν φριχτό αὐτό· ἡ συνείδησίς τους ἐπαναστατοῦσε: θά τόν ἄφιναν νά χαθῇ; Κύτταζαν ὁ ἕνας τόν ἄλλο µέ ντροπή: τόσοι ἄντρες καί γύρω τους τόσος λαός
δικός τους, πού ἕνα νόηµά τους µόνο περίµενε γιά νά
ξεχειλίσῃ σάν ἀγριεµένη θάλασσα καί νά ἐπιβάλῃ τή
θέλησί του! Μά ἐγύριζαν ἔπειτα τά µάτια πρός τό λευκό
Ὅραµα πού ἐβάδιζε ἐµπρός τους· ἀντίκρυζαν τό βλέµµα του, καί ἔσκυβαν τό κεφάλι. Ἐννοοῦσαν καλά:
Ἔ π ρ ε π ε Ἐκεῖνος νά πεθάνῃ!

*
Ἔφθασαν στή Βηθφαγή, ἕνα µικρό χωριό στήν
πλαγιά τοῦ βουνοῦ. Ἀπό ἐκεῖ ἀντίκρυσαν τά σκυθρωπά
τείχη τῆς Πόλεως καί τό Ναό της, πού τό φῶς τῆς ἡµέρας λαµποκοποῦσε ἀπάνω στά µάρµαρα καί στά στολίδια του. Μά τί ἦταν ὁ πέπλος ἐκεῖνος πού ἁπλωνόταν
σά σύννεφο δοξαστικό, καί σκέπαζε τόν κάµπο καί σηκωνόταν ψηλότερα ἀπό τά τείχη καί τίς πύλες τῆς πολιτείας πού κρατοῦσαν οἱ Ρωµαῖοι καί κυβερνοῦσε µυστικά τό Σανχρεδίν;
Ἕνα χαµόγελο χαρᾶς ἄνθισε στά χείλη τοῦ Ἰού∗
δα , καί ἡ σηµασία τοῦ χαµόγελου αὐτοῦ ἐξηγήθηκε σέ
∗

Ὁ Ἰούδας, ὅπως ἀναφέρει µία παράδοσις, ἀνῆκε στό πολιτικό ἐκεῖνο κόµµα τῆς Ἰουδαίας πού ὑπενόµευε τή ρωµαϊκή κυριαρχία καί προσπαθοῦσε νά ἐπιβάλῃ ὡς βασιλέα τόν Ἰησοῦν. Σ. Σ.
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λίγο στά µάτια τῶν ἄλλων ἀκολούθων: Πλῆθος, πλῆθος
πολύ εἶχε ξεχυθῆ σά µεγάλο ποτάµι ἀπό τίς πύλες τῆς
Ἱερουσαλήµ, καί ἁπλωνόταν τώρα, σά θάλασσα τρικυµισµένη, πρός τό µέρος τῶν Κατερχοµένων. Καί τό ποτάµι αὐτό καί ἡ θάλασσα αὐτή ἐβούϊζε ἀκαθόριστα, —
ἕνας πλατύς ἀτελείωτος ἦχος, κάτι σάν ἰαχή ὄχι φοβέρας µά χαρᾶς, πού, ὅσο πλησίαζε, τόσο καί ἔπαιρνε νόηµα.
Ὁ Ἰησοῦς στάθηκε τότε καί εἶπε:
— Πηγαίνετε στό ἀντικρυνό χωριό, θά βρῆτε ἕνα
γαϊδουράκι δεµένο, πού ἄνθρωπος δέν ἀνέβηκε ποτέ
ἀπάνω του. Λύστε το καί φέρτε το σέ µένα. Κι’ ἄν σᾶς
ρωτήσῃ κανείς, πέστε του πώς ὁ Κύριος τό χρειάζεται.

*
Σέ λίγο τό ταπεινό ζῶο ἐκινήθη ὑποτακτικά, φέρνοντας τόν κοσµοκράτορα ἀναβάτη του πρός τόν πιό
µεγάλο καί πρωτότυπο θρίαµβο πού ἐγνώρισε ἡ ἱστορία
τῆς γῆς. Τριγυρισµένος ἀπό τήν Αὐλή του τῶν ψαράδων
τῆς Γαλιλαίας, ὁ «Βασιλεύς» ἐπροχώρησε. Ἡ ἀνθρωποθάλασσα τῆς Ἱερουσαλήµ δέν ἄργησε νά τόν κυκλώσῃ.
Καί ἡ ἀκαθόριστη καί µακρυνή προτήτερα ἰαχή της ἀκουγόταν τώρα ὁλοκάθαρα, ἔντονα, τρελλά, σέ ἀπερίγραπτο παλµό χαρµόσυνης ὁρµῆς:
— Ὡσαννά στό παιδί τοῦ ∆αυίδ! ∆όξα στό Μεσσία!
Εὐλογηµένος σύ πού µᾶς ἔρχεσαι µέ τό θέληµα τοῦ Κυρίου!
Ὁλόκληρη ἡ Παλαιστίνη εἶχε κατέβει τίς ἡµέρες
ἐκεῖνες στήν Ἱερουσαλήµ γιά τίς γιορτές τοῦ Πάσχα: Ἰουδαῖοι, Ἰδουµαῖοι, Περαῖοι, Γαλιλαῖοι — λαοί πού εἶ11

χαν πολλές φορές ἰδῆ καί ἀκούσει τόν µεγάλον Κήρυκα
καί στή συνείδησι τῶν ὁποίων ἡ θεραπευτική δυναµικότης του, ἡ καλωσύνη, τό θάρρος καί ἡ σοφία του, εἶχε ἁπλώσει τήν κυριαρχική της δύναµι — ὅλη αὐτή ἡ ἑορταστική ἀνθρωποθάλασσα, µόλις ἔµαθε ὅτι ἔρχεται ὁ
ἐκπληκτικός προφήτης, ξεχύθηκε, τρελλή ἀπό ἐνθουσιασµό καί ἀγάπη καί πίστι, νά τόν ὑποδεχθῇ.
— Ὠσαννά στό παιδί τοῦ ∆αυίδ! Εὐλογηµένος ὁ
ἐρχόµενος!
Οἱ πλαγιές τοῦ Ἱεροῦ Βουνοῦ ἀντιλαλοῦσαν τίς
ἰαχές αὐτές, ἀπόδιναν πιστά τίς ἐπευφηµίες τοῦ πολύχρωµου πλήθους. Γέροι, γυναῖκες καί παιδιά ἀνάµεσα
σ’ αὐτό. Γονάτιζαν, ἅπλωναν τά χέρια, ἔστρωναν στό ἔδαφος τά φορέµατά τους, ἔφραζαν τό δρόµο τοῦ θριαµβευτοῦ, γιά νά πάρουν µιά εὐλογία του, γιά ν’ ἀγγίξουν
τό ἱµάτιό του, γιά ν’ ἀντικρύσουν ἀπό κοντά τή µατιά
του, τήν παρηγορητική καί ἰαµατική καί σωστική του
µατιά. Οἱ περισσότεροι κρατοῦσαν βάγια, ἄλλοι λουλούδια τοῦ ἀγροῦ, ἄλλοι ἔκοβαν κλαδιά ἀπό τά δέντρα
καί τούς θάµνους, καί ὅλοι ἔστρωναν ὅ,τι κρατοῦσαν,
γιά νά περάσῃ ἐπάνω τους ὁ Θεός.

*
Ἔτσι ὁ Ἰησοῦς προχωροῦσε· στεκόταν ἀναγκαστικά καί κινοῦσε καί πάλι. Μά ὅσο ἡ χαρά, ἡ λατρεία,
ὁ φανατισµός, ἡ πίστις ζωήρευαν καί ἔφθαναν σέ λίγο
στή µεγαλύτερή τους ἒντασι, τόσο ζωήρευε καί πύκνωνε τό σύννεφο τῆς λύπης, πού ἀπό τό πρωί τήν ἡµέρα ἐκείνη ἐσκέπαζε τή θεία µορφή του.
Ἐνθουσιασµός, χαρά, ἀποθεωτική γύρω του λα12

τρεία· ἀλλά µέσα του ἕνα κῦµα ἀκατάβλητου πόνου:
ἀντίθεσις παράδοξη καί συγκλονιστική σκέψεων ἀνθρώπων καί σκέψεων Θεοῦ: Τό ὅραµα τοῦ ἀπωτέρου
θριαµβευτικοῦ µέλλοντος — τῆς κοσµοκρατορίας τῆς
θρησκείας τῆς συνειδήσεως, τῆς ἀθανασίας τοῦ Λόγου
— εἰς ζωηροτάτην ἀντίθεσιν µέ τό ὅραµα τοῦ εὐγλώττου µέλλοντος τῆς ἀνθρωπίνης ἀχαριστίας καί τοῦ µαρτυρίου, τῆς ἐφήµερης ἔστω ἀλλά ἥττης πάντοτε, τῆς ἀνάγκης τοῦ θανάτου.
Εἶναι θαυµαστή ἡ δύναµις νά βαδίζῃ κανείς πρός
τή δόξα µιᾶς νίκης πού ἐδηµιούργησε· ἀλλά εἶναι σεβαστή ἡ δύναµις νά βαδίζῃ κανείς ἐν γνώσει του πρός τόν
θάνατο γιά νά στερεώσῃ τή νίκη του αὐτή. Ἡ θεία συνείδησις µέ τή συνείδησι τήν ἀνθρώπινη εἶχαν στήσει
ἄγριον καί σκληρόν πόλεµο τή στιγµή ἐκείνη µέσα στήν
ψυχή τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ οὐρανός µέ τή λάµψι του καί ἡ ἄβυσσος µέ τό σκοτάδι της ἐπάλευαν στά µύχιά του· µία
εὐχετική, µία δοξαστική ἰαχή γύρω του, καί πέρα, ἐκεῖ,
ἀνάµεσα στά ἱστορικά τείχη τῆς πόλεως πού ἔβλεπε καί
ὅπου ἐπήγαινε, ἡ σιωπηλή ἀπειλή τοῦ µίσους καί τοῦ
θανάτου: ἡ δόξα καί τό αἶσχος, ἡ ἀλήθεια καί ἡ πλάνη,
ὁ θρίαµβος καί ἡ Ἱερουσαλήµ. Τήν ἡµέρα ἐκείνη ἡ ἱερά
Πόλις θά ἐδιάλεγε τόν πασχαλινόν ἀµνό, τόν ἀµνό τῆς
θυσίας· καί αὐτός ἐπροχωροῦσε, ἐπροσφερόταν στήν
ἐκλογή της...
Ἐσήκωσε τά µάτια ἀπό τήν ἄβυσσο τῶν σκέψεων
αὐτῶν· ἐκύτταξε τό χαρµόσυνο, τό πολύχρωµο, τό βουερό πλῆθος, καί ἔπειτα τήν Πόλιν τῶν Ρωµαίων καί τοῦ
Σανχρεδίν. Ἔσκυψε ἀµέσως τό κεφάλι καί ξέσπασε σέ
κλάµα βαθύ.
Ἀπό τήν ἀνατολική πύλη, ὁλοένα µέ δυναµωµένο
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γύρω του τό παραλήρηµα τῆς λατρείας τοῦ κόσµου καί
τό χρῶµα τοῦ θριάµβου, πατώντας ἐπάνω σέ στρωµένα
ὑφάσµατα, σέ κλαδιά καί σέ λουλούδια, βασιλοπρεπής
µέσα σέ µιά πρωτοφανῆ ἀποθέωσι, ἀλλά ὁλοένα καί
περισσότερο θλιµµένος, ὁ Ἰησοῦς ἐµπῆκε στήν Ἱερουσαλήµ καί ἐπροχώρησε στούς δρόµους της καί στό
σκληρό καί µεγάλο του πεπρωµένο...
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Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ

Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ
Ἐπλησίαζε τό ἀνθρώπινο τέλος· τά ψυχικά µάτια
τοῦ Ἰησοῦ τό ἔβλεπαν καθαρά. Ἀλλά τό λίγο διάστηµα
πού µεσολαβοῦσε ὡς αὐτό δέν ἔπρεπε νά χαθῇ: ἔπρεπε
νά προφθάσῃ νά πληρώσῃ τά κενά τῆς διδασκαλίας
του, νά σηκώσῃ καί τόν τελευταῖο πέπλο τῆς µυήσεως
πού ἔκρυβε ἀκόµη ἀπό τά µάτια τῶν µαθητῶν καί ἀποστόλων του τήν ὑπέρτατη θείαν ἀλήθεια. Στήν ἀλήθεια
τῆς γήινης ἀποστολῆς των τήν ὁρατή, τήν πιό ἀντιληπτή, τούς εἶχε µυήσει· ἔµενε τώρα νά τούς µυήσῃ καί
στήν ἀόρατη ἀλήθεια, τήν ἀκατάληπτη στά ὑλικά µάτια.
Τήν ἀ λ ή θ ε ι α αὐτή, τήν ἀόρατη αὐτή π ρ α γµ α τ ι κ ό τ η τ α, τρεῖς µόνο, οἱ διαλεχτότεροι ἀπό
τούς µαθητάς του, ὁ Πέτρος, ὁ Ἰωάννης καί ὁ Ἰάκωβος
εἶχαν ἀντιληφθῆ κάπως σάν σέ ὅνειρο, ἀπάνω στό ὄρος
Θαβώρ ἕνα βράδυ, — τό βράδυ τῆς Μεταµορφώσεως:
Μέσα στή διάφανη σκιά τῆς νύχτας ἐκείνης, οἱ τρεῖς
µαθηταί εἶδαν νά λάµπῃ ἡ µορφή τοῦ ∆ασκάλου, διάφανη σάν καθαρό ρεῖθρο. Τό πρόσωπό του ἔλαµπε ὅπως ὁ ἥλιος καί τά φορέµατά του σάν τό φῶς. Καί δίπλα του δύο ἄλλες µορφές, λαµπρές κι’ αὐτές, ἐφάνηκαν εὐθύς ἀµέσως.
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Τήν εἶχαν ἰδῆ τήν ἀλήθεια αὐτή· ἀλλά δέν ἤξεραν
ἀκόµη τό βαθύτερό της νόηµα· δέν εἶχε γίνει ἀκόµη πίστις στή σκέψι τους, καί στά µάτια τους ἀναµφισβήτητη πραγµατικότητα, ὅπως ἦταν. Οἱ γυναῖκες, — ἡ Μάρθα καί ἡ Μαρία τοῦ Λαζάρου, καί ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή εἶχαν µυηθῆ κι’ αὐτές σ’ αὐτή· εἶχε µυηθῆ καί ὁ Λάζαρος· καί ὁ Νικόδηµος τήν ἐγνώριζε, ὅπως τήν ἐγνώριζαν καί οἱ Ἐσσαῖοι. Μόνο οἱ µαθηταί του τήν ἀγνοοῦσαν ἀκόµη. Ἐπίστευαν στήν ἀνάστασι τῶν νεκρῶν,
στήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, ἀλλά τούς ἔλειπε ἡ βαθύτερη, ἡ ἀληθινή γνῶσις. Καί ἔπρεπε νά τήν ἀποκτήσουν.
Ὄχι µόνον ἡ ἀνθρωπιστική, ἡ ἠθική καί κοινωνική
πλευρά τοῦ κηρύγµατος τοῦ Κυρίου, ἀλλά καί ἡ µεταφυσική ἀλήθεια πού κρυβόταν µέσα στό κήρυγµα αὐτό
καί πού ἔπρεπε νά τήν γνωρίζουν γιά νά γίνουν ἀκατάβλητοι στό δικό τους τό κήρυγµα, ὅταν Ἐκεῖνος θά εἶχε
ἐπιστρέψει στόν οὐράνιο Π α τ έ ρ α.
Πρός τόν σκοπόν αὐτόν ὁ Ἰησοῦς, γιά ν’ ἀποµακρύνῃ ὅσο ἠµποροῦσε περισσότερο τή µοιραία στιγµή,
πού οἱ Φαρισαῖοι ἀγωνίζονταν νά ἐπιταχύνουν, καί φωτίσῃ κάθε σκιά πού ἀπόµενε στή συνείδησι τῶν µαθητῶν γιά µερικούς κεφαλαιώδεις νόµους τοῦ «κοσµικοῦ»
σύµπαντος, ἀποτραβήχτηκε καί πάλι στή γαλήνη τῆς
Βηθανίας στό σπιτάκι τοῦ Σίµωνος. Ὕστερ’ ἀπό τόν ἐπίπονο καί σκληρόν ἀγῶνα του ἐναντίον τῆς ὑποκρισίας τῶν Φαρισαίων καί τοῦ ὑλιστικοῦ «ἀγνωστικισµοῦ»
τῶν Σαδδουκαίων, — ἀγών πού ἐξακολουθοῦσε ἀκόµη
(χθές µόλις, κατά τήν θριαµβευτικήν εἴσοδό του στήν Ἱερουσαλήµ, δέν τόν ἐπείραζαν, δέν προσπαθοῦσαν νά
τόν ταπεινώσουν καί τόν ἐκθέσουν τά ὄργανα τῶν
ἐχθρῶν του σκορπισµένα ἀνάµεσα στό ἑορταστικό πλῆ18

θος πού τόν ὑπεδέχετο;) — ὕστερ’ ἀπό τούς κόπους αὐτούς, αἰσθανόταν ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη τῆς γαλήνης
καί τῆς ἀποµονώσεώς του µέ ψυχές γύρω του γεµάτες
ἀγάπη, πίστι καί ἀφοσίωσι.
Εἶναι ἀναγκαία ἡ τέτοια περισυλλογή, εἶναι ἀπαραίτητη στίς βαθειές καί τρυφερές ψυχές ἡ αὐτοσυγκέντρωσις µέσα σέ περιβάλλον γαλήνης καί ἐµπιστοσύνης. Ἐκεῖ ἐπῆγε ὁ Ἰησοῦς γιά ν’ ἀντλήσῃ τή δύναµι πού
τοῦ ἐχρειάζετο γιά τή συµπλήρωσι τῆς διδασκαλίας
του. Ὁρµητήριό του τό σπιτάκι τοῦ Σίµωνος· καί ἄδυτό
του τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν: Ἀνάµεσα στά πυκνά δέντρα
τοῦ βουνοῦ αὐτοῦ εὕρισκε τή δύναµι τῆς ἐπικοινωνίας
του µέ τήν ἱεραρχία τῶν ἀοράτων καί δηµιουργικῶν
δυνάµεων τοῦ κόσµου — τή δύναµι τῆς προσευχῆς· ἐκεῖ
µέσα εἶχε κάµει καί τίς βαθύτερες καί γλυκύτερες ὁµιλίες µέ τούς δικούς του· ἐκεῖ µέσα θά ἐφανέρωνε σ’ αὐτούς καί τό τελευταῖο θεῖο του µυστικό πού εἶχε φανερώσει, ἀναπτύξει στό Νικόδηµο καί συζητήσει µαζί
του...

*
Ἡ θέα ἀπό τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν εἶναι µεγαλοπρεπής, ὑποβλητική µεγάλων σκέψεων καί ἀνωτέρων διαχύσεων: Τά σκυθρωπά βουνά τῆς Ἰουδαίας καί τοῦ Μοάβ µέ τό ὑπογάλανο καί γιουλί χρῶµα τους, πλαισιώνουν τόν ὁρίζοντα· µακρυά φαίνεται ἕνα κοµµάτι τῆς
Νεκρῆς Θάλασσας, σάν κοµµάτι ἀστραφτεροῦ µετάλλου· στά πόδια τοῦ Βουνοῦ ἁπλώνεται ἡ Ἱερουσαλήµ, ἡ
πόλις τοῦ ∆αυΐδ µέ τό µεγάλο ναό της καί τήν ἀκρόπολι
τῆς Σιών, πού ἐξέχουν ἐπάνω ἀπό τά τείχη της. Καί ὅλα
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αὐτά τυλιγµένα µέσα σέ ἁπαλά πέπλα ἀτµῶν — ἄχνες
τῆς ζωῆς πού ὀνειρεύεται µέσα στήν πύρινη ἀγκαλιά
τοῦ Ἡλίου τῆς Ἀνατολῆς.
Μέσα εἰς τό ὑποβλητικό αὐτό περιβάλλον ὁ Νυµφίος τῆς ὑπερτάτης Γνώσεως κατέφυγε πάντοτε καί
καταφεύγει καί τώρα γιά νά µεταδώσῃ µιά σπίθα ἀπό
τόν ἥλιο πού ἐφώτιζε τόν ἐσωτερικό του κόσµο. Ὁ ἥλιος
αὐτός, πού εἶχε φωτίσει τόν Κρίσνα µέ τήν ἀκτινοβολία
τοῦ «ἡλιακοῦ λόγου», τόν Ἑρµῆ τόν Τρισµέγιστο µέ τήν
ἀποκάλυψι τοῦ «µυστηρίου τῆς ἀναστάσεως», τόν Μωυσῆ µέ τήν ἀποκάλυψι τοῦ «ἑνός Θεοῦ», τόν Ὀρφέα
καί τόν Ραµά, τόν Πυθαγόρα καί τόν Πλάτωνα καί τόν
Σωκράτη, µέ τίς «βεδικές», τίς «διονυσιακές», τίς
«δελφικές» καί τίς «ἐλευσινιακές» ἀποκαλύψεις, — ὁ
ἥλιος αὐτός εἶχε ἀποκαλυφθῆ µόνος του στόν Ἰησοῦ.
Στά ἄδυτα τῆς ἀπέραντης συνειδήσεώς του, — ὄχι ἀπό
τούς Ἐσσαίους, ὄχι ἀπό τήν πανάρχαια γνῶσι πού προηγήθη, µά ἀπό ἄµεση ἐπικοινωνία του µέ τό Μέγα Πᾶν,
τόν Πατέρα του, — ἔλαµψε τό φῶς τῆς ὑπερτάτης, τῆς
µεταφυσικῆς καί πραγµατικῆς ἀλήθειας, πού ὁ ὄχλος
τήν ἀγνοεῖ καί µόνο στούς θεούς ἀποκαλύπτεται.

*
Ὁ θεῖος Ὁραµατιστής ἐκάθησε σ’ ἕνα ὑψωµατάκι
καί γύρω στά πόδια του ἐµπρός οἱ µύσται τῆς θρησκείας τοῦ Ἐσωτερισµοῦ του. Ἀπό ὅλους τούς εὐαγγελιστάς, µόνος ὁ Ἰωάννης ἔδωσε στίς σελίδες του κάποιαν
ἰδέα τῆς µυστικῆς αὐτῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ:
«Ὡς τή στιγµή, τούς εἶπε ὁ ∆ιδάσκαλος, σᾶς ἐµίλησα µέ παραβολές, ἀλλά ἦλθε ἡ ὥρα νά σᾶς µιλήσω
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πιά καθαρά γιά τόν Πατέρα µου». Ἐπίσηµη καί Ἱερή
στιγµή· ἱερόν δέος, βέβαια, εἶχε πληµµυρίσει τίς καρδιές τῶν ἀποστόλων: ἐπρόκειτο ν’ ἀνοίξουν οἱ οὐρανοί
καί ν’ ἀποκαλύψουν τά µυστικά τους! Καί ἄνοιξαν καί
ἔλαµψαν οἱ οὐρανοί, ὄχι συµβολικά πιά, ὄχι ὡραιοφραστικά µόνον, ὄχι ἀπό ἀνάγκη µόνον γιά τό στόλισµα
µιᾶς ὑψηλῆς κοινωνικῆς καί ἠθικῆς φιλοσοφίας, ἀλλά
π ρ α γ µ α τ ι κ ά.
Κύκλοι µεγαλειώδεις τῆς πλανητικῆς καί κοσµικῆς ζωῆς ἔλαµψαν µπροστά στά κατάπληκτα πνευµατικά µάτια τους: Ἡ ψυχική ζωή τοῦ ἀτόµου, ἡ ὁµαδική
ζωή τοῦ Ἰσραήλ, ἡ ἀνθρώπινη ἐξέλιξις γενικά. Τό θεῖον
ἄστρο τοῦ Ἰησοῦ ἔδυε, καί, πρίν φύγῃ γιά νά φωτίσῃ
ἄλλους κόσµους, ἔστελνε τίς τελευταῖες ἐντατικές ἀκτινοβολίες του... Μέ τήν ψυχή τυλιγµένη στήν ἔκστασι
καί τά µάτια καρφωµένα στό θεῖο του πρόσωπο, οἱ ἀπόστολοι ἄκουαν, ἄκουαν...
Ἡ πρώτη κρίσις τί σηµαίνει; Ποία εἶναι ἡ µοῖρα
τῆς ψυχῆς µετά τόν θάνατον τοῦ σώµατος; Ἡ τύχη της
εἶναι ἀνάλογη µέ τόν τρόπο τῆς συνθέσεώς της καί µέ
τίς πράξεις της στή ζωή τῆς γῆς αὐτῆς. Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπό τρία σώµατα: τό ὑλικό, τό ψυχικό καί τό
πνευµατικό. Τό πρῶτο εἶναι θνητό καί φθαρτό· τό τρίτο, τό πνεῦµα, εἶναι ἀθάνατο καί ἄφθαρτο· καί τό δεύτερο, ἡ ψυχή, συνδέει αὐτά τά δύο σώµατα καί ἔχει καί
τίς δύο φύσεις των. Ἡ ψυχή εἶναι ὀργανισµός ζωντανός. Τό σῶµα της εἶναι ρευστό καί αἰθέριο, ὁµοιάζει µέ
τό ὑλικό σῶµα. Ἀλλά τό ὑλικό σῶµα χωρίς τά δύο ἄλλα
σώµατα, δέν θά εἶχε τή δύναµι οὔτε νά ζήσῃ, οὔτε νά
κινηθῇ, οὔτε νά ἔχῃ ἑνότητα. Ἐάν, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος
ἀκολουθῇ στή γήινη ζωή του τίς ὁρµές τοῦ σώµατος καί
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ὑποτάσσεται στίς ἀνάγκες του, τό ψυχικό του σῶµα, τότε, ὑφίσταται τήν ἐπίδρασι τοῦ ὑλικοῦ του σώµατος, ἀποκτᾶ βάρος, πυκνότητα ὑλικήν, καί χάνει τήν αἰθέριά
του φύσι, σέ βαθµόν ὥστε, µετά τόν θάνατον τοῦ σώµατος, ὑφίσταται καί αὐτή δεύτερον θάνατον, διά νά κατορθώσῃ νά ἀπαλλαγῇ ἀπό τό βάρος τῶν ὑλικῶν στοιχείων πού τῆς ἔδωσεν ὁ τρόπος τῆς γήινης ζωῆς της,
καί πού τήν ἐµποδίζουν στήν ἐξελιξί της. Ἀντιθέτως, ἐάν ὁ ἄνθρωπος ἒχει ἀφοσιωθῆ στίς ἀνάγκες τοῦ πνεύµατος, τό ψυχικό του σῶµα διατηρεῖ τήν αἰθεριότητά
του, ἐξελίσσεται καί ἀπό τή γήινη ἀκόµη ζωή του καί
µετά τόν θάνατον τοῦ ὑλικοῦ σώµατος, ἀβίαστα ὁρµᾶ
πρός περιβάλλοντα ἀνάλογα µέ τή λεπτότητα τῆς συνθέσεώς της. «Ὅ,τι ἒχει γεννηθῆ ἀπό σάρκα, εἶναι σάρκα καί ὅ,τι ἀπό πνεῦµα, εἶναι πνεῦµα. Φυλάγεστε, λοιπόν, ἀπό τόν ἑαυτό σας καί ἀποφεύγετε νά βαρύνετε
τίς καρδιές σας, γιατί ὁ υ ἱ ό ς τ ο ῦ ἀ ν θ ρ ώ π ο υ
µπορεῖ νά ἔλθῃ ξαφνικά ἐνῶ δέν τόν περιµένετε».

*
Ἐµίλησε ἔπειτα ὁ Ἰησοῦς γιά τόν γήινο προορισµό τῆς ἀνθρωπότητος, γιά τήν ἄνοδό της, ὕστερ’ ἀπό
σειρά ἱστορικῶν ἐξελικτικῶν της γεγονότων, στό ἐπίπεδο τῆς Ἀλήθειας, τῆς ∆ικαιοσύνης καί τῆς Ἀγάπης. Ἐµίλησε ἔπειτα γιά τήν «καταστροφή καί ἀνοικοδόµησι
τοῦ ν α ο ῦ καί τό τέλος τοῦ Ἰσραήλ», γιά τήν ἐπίδρασι
δηλαδή τῆς θρησκείας του, τήν ἐξαφάνισι µέ αὐτήν τοῦ
παλαιοῦ κόσµου καί τήν µεταµόρφωσι τῶν ἐθνῶν, —
προσπάθεια πού θά ἐστοίχιζε κόπους καί µαρτύρια
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στούς ἀποστόλους του. Καί τελευταῖα γιά τήν «Ὑστάτη
Κρίσι»:
Ἡ κρίσις αὐτή εἶναι τό τέρµα τῆς κοσµικῆς ἐξελίξεως τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ ὁποία θά ἔχῃ ἀποκτήσει
πλέον ὁριστικήν πνευµατικότητα, φύσιν πνευµατικήν.
Ὓστερ’ ἀπό ἑκατοµµύρια αἰώνων, ὕστερ’ ἀπό σειράν
γεννήσεων καί ἀναγεννήσεων, ἐνσαρκώσεων καί θανάτων, πού ἀπετέλεσαν, ἀποτελοῦν καί θ’ ἀποτελέσουν ἀκόµη τήν ἀνθρωπότητα, θά εἰσέλθουν οἱ ἄνθρωποι ὁριστικά στήν πνευµατικήν σφαῖραν. Τό ψυχικόν τους περίβληµα δέν θά εἶναι πλέον βαρύ καί σκιερόν, ἀλλά,
χωρίς κανένα πιά ὑλικό στοιχεῖον ἀπάνω του, φωτεινό
καί διάφανο, ἡ ἀληθινή πιά ἐκδήλωσις τοῦ ἐσωτερισµοῦ πού ζῇ ναρκωµένος µέσα στόν γήινον ἄνθρωπον,
θά ἔχῃ τή δύναµι νά ἐπικοινωνῇ µέ τά µεγάλα νοήµατα
τοῦ Παντός καί τούς µεγάλους του σκοπούς. Ὁ υἱός τοῦ
ἀνθρώπου, τότε, θά ἔχῃ ἐπιστρέψει στόν Πατέρα του.
«Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ θά περάσουν, ἀλλά τά λόγια
µου δέν θά περάσουν ποτέ». Μέ τά λόγια αὐτά ὁ Ἰησοῦς ἐτελείωσε τήν ἀποκαλυπτικήν ὁµιλίαν του. Στά
πρόθυρα τοῦ γηίνου θανάτου του, εἶχε συµπληρώσει
τήν διδασκαλίαν του. Ἦταν ἥσυχος πιά καί µποροῦσε
τώρα νά γυρίσῃ καί πάλι στήν ἀνθρωπίνη του φύσι. Ἡ
φύσις αὐτή, ἀντικρύζοντας τόν θάνατον, ἐκλονίσθη, ἐπόνεσε. Εἶπε λόγια θλιµµένα, ἐγέννησε θλίψι καί στούς
γύρω του. Μά οἱ γύρω του τώρα, οἱ ἄνθρωποι πού τόν
ἀγαποῦσαν καί ἔπασχαν γιατί θά τόν ἔχαναν, ἐγνώριζαν πιά πώς θά τόν ξανάβρισκαν κάποτε σέ ὅλη του τή
θεία καί πνευµατική φύσι, πνευµατοποιηµένοι καί αὐτοί καί ἀθάνατοι...
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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΚ∆ΙΩΚΕΙ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΑΟ

III
ΜΕΓΑΛΗ

ΤΡΙΤΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

«Κύριε, γυναίκα ἁµαρτωλή, πολλά
πολλά, θολά, βαριά τά κρίµατά µου.
Μά, ὦ Κύριε, πῶς ἡ θεότης Σου µιλᾶ
µές στήν καρδιά µου!»
(«Κασσιανή» — Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ)
Ἡ ἀγάπη εἶναι συγγνώµη, ἡ συγγνώµη εἶναι ἀγαθότης, ἡ ἀγαθότης εἶναι κατάκτησις. Τό Συναίσθηµα:
Προηγεῖται ὁ κόσµος του καί ἀκολουθεῖ ὁ κόσµος τῆς
σκέψεως. Ἡ ὡραιότης τοῦ ψυχικοῦ «ἐ γ ώ» εἶναι ὁ ὁδηγός τῆς ὡραιότητος τοῦ πνευµατικοῦ «ἐ γ ώ», ἡ µόνη βεβαιότης καί δύναµις τῶν µεγάλων ἀποστολῶν.
Μέ τό Συναίσθηµα ὁ Ἰησοῦς κατέκτησε τόν κόσµο
καί ἄνοιξε τήν πύλη τῆς «βασιλείας τῶν οὐρανῶν». Ἀνάµεσα στόν ὁλόφωτον ὁρίζοντά του — τό ὑψηλόν αὐτό
ἐπίπεδον τό ἀποκαλυπτικόν τῆς ἀκτινοβολίας τοῦ Θείου — ἔφερε πρῶτα - πρῶτα τά βήµατά του ὁ ἐκπληκτικός Προφήτης τῆς Γαλιλαίας, καί ἔπειτα πρός τίς Συναγωγές γιά τόν τεράστιον ἀγῶνα καί τή νίκη τοῦ Λόγου.
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Ἐζήτησε πρῶτα τόν καθαρµό τῆς Καρδιᾶς, καί ἔπειτα τόν θρίαµβο τοῦ Λογικοῦ. Ἤντλησε τίς ἀναπλαστικές δηµιουργικές, ἠθικές καί πνευµατικές δυνάµεις
του ἀπό τόν κόσµον τοῦ Συναισθήµατος: Ἡ ἁγνότης µέ
τό πλατύ της νόηµα, ἡ πίστις, ἡ ἀφοσίωσις, ἡ γαλήνη, ἡ
ταπεινότης, ἡ ἁπλότης, ἡ µετριοπάθεια — ἄπειρα, ὁλοκάθαρα καί ζωογονητικά ρεῖθρα τοῦ µυρωµένου παραδείσου τοῦ κόσµου αὐτοῦ, τοῦ ἐσωτερικοῦ, τοῦ πλησιεστέρου πρός τόν ὑπέρτατο Θρόνο τῆς Τελειότητος, τοῦ
ἀκαταλήπτου στόν ὄχλο. Ὁ κόσµος τοῦ Συναισθήµατος
εἶναι τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τῆς αὐτοσυγκεντρώσεως,
τῆς περισυλλογῆς, τῆς προσευχῆς, τῆς ἐπικοινωνίας καί
τῆς ἀποκαλύψεως τῶν µεγάλων δυναµικοτήτων, πού
ζοῦν νεκρωµένες µέσα σέ κάθε ἄνθρωπο καί ἀγνοοῦνται ἀπό αὐτόν.
Πρός τίς πηγές αὐτές τοῦ κόσµου του ὡδήγησε
πρῶτα ὁ Ἰησοῦς τά βήµατά του, καί ἔπειτα τή µικρή
του πρώτη ὁµάδα· µέ τίς πηγές αὐτές ἐπότισε καί ἐγιγάντωσε τό πολύκλαδο δένδρο τῆς ἀσύγκριτης θρησκείας τοῦ ἠθικοῦ καθαρµοῦ, τῆς ἀγάπης, τῆς συγγνώµης, τῆς µεγαλειώδους ἀ ρ ι σ τ ο κ ρ α τ ι κ ῆ ς δηµοκρατίας του. Ἀπό τά παιδικά του πρῶτα βήµατα τῆς
Ναζαρέτ ὡς τά τελευταῖα µαρτυρικά του βήµατα τοῦ
Γολγοθᾶ.
Κατέβηκε πρός τίς ὁλοπράσινες ὀάσεις τῆς Καφαρναούµ, τῆς Βησθαϊδᾶ, τοῦ Κοραζίµ, πρός τίς βάρκες τῶν ψαράδων τῶν ὀχθῶν τῆς λίµνης τῆς Γενησαρέτ, τῆς λίµνης τῆς Τιβεριάδος, παντοῦ ὅπου τά παιδιά
τοῦ Ἰσραήλ ἐστέναζαν κάτω ἀπό τά σκοτεινά σύννεφα
τῆς ρωµαϊκῆς βίας ἤ τῆς φαρισαϊκῆς διαστροφῆς ἤ τοῦ
ὑλιστικοῦ κηρύγµατος τῶν Σαδδουκαίων — δουλεία καί
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τρόµος καί ὑποκρισία καί ἄρνησις, καί µῖσος καί ἐκδίκησις, καί ἐκµετάλλευσι τῶν πολλῶν ἀπό τούς λίγους,
— καί, ὅµοιος µέ ξώκοσµον ὅραµα µέσα στό ὁλόλευκο
µακρόσυρτο ἐσσαϊκό του ἱµάτιο, ἅπλωσε θεραπευτικά
τό χέρι του πρός τούς πάσχοντας, ἄνοιξε παρηγορητικά
τά χείλη του πρός τούς ἀπελπισµένους, ἔρριξε τή σαγηνευτική µατιά του πρός τούς ταπεινούς καί «καθαρούς»
καί τή λυτρωτική του συµπόνια πρός τούς ἁλυσοδεµένους τῆς ἁµαρτίας, τῆς προλήψεως καί τῆς πλάνης. Ἀπό τά βάθη τῆς ἀφανείας, τῆς ἀκολασίας, τοῦ ἀγνωστικισµοῦ, ἀνέσυρε πρός τό φ ῶ ς τ ο υ τούς ταπεινούς
ψαράδες τῶν ἐρήµων: Εἶπε στόν Πέτρο: «ἀκολούθησέ
µε, καί στό µέλλον θά γίνῃς ἁλιεύς ἀνθρώπων»· εἶπε
στόν Ἰάκωβο καί στόν Ἰωάννη: «ἐλᾶτε µαζί µου!», καί
τόν ἀκολούθησαν καί αὐτοί· εἶπε στούς τροµαγµένους,
τούς πιεζοµένους καί τούς δειλούς: «ἀκολουθῆστε µε,
καί θ’ ἀλαφρώσω τό βάρος σας· εἶναι εὐκολοβάσταχτος
ὁ δικός µου ζυγός, καί ἐλαφρό τό δικό µου τό βάρος»·
εἶπε στούς νοσοῦντας καί τούς νεκρούς νά σηκωθοῦν
θεραπευµένοι καί γεµᾶτοι ζωή· καί ἔδωσε τό χέρι του
στή γυναῖκα τῆς ἁµαρτίας καί στή γυναῖκα τῆς κοινωνικῆς σκλαβιᾶς, καί τίς ἐλευθέρωσε καί τίς δύο ἀπό τό
βάρος τῆς δυστυχίας των. Ἔτσι ἐξύπνησε τίς συνειδήσεις· ἐσκόρπισε πίστι γύρω του· καί ἐκήρυξε τή µεγαλειώδη του καί πρωτοφανῆ του Ἐπανάστασι.
Ἡ γυναῖκα στή θρησκεία τοῦ Ἰησοῦ εἶναι τό σύµβολο καί τό κυριώτερον µέσον τῆς Ἐπαναστάσεως αὐτῆς. Τά κυριώτερα στοιχεῖα της, — ἡ ἀγάπη, ἡ συγγνώµη, ἡ ἀγαθότης, — εὑρῆκαν στήν ψυχή τῆς γυναίκας
τήν ζωντανώτερη καί πιστότερη ἀπήχησί τους. Πλασµένη γιά νά πλάσῃ, νά ἀνέχεται, νά ἐµπνέῃ καί νά
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συµπονῇ, — αὐτή ἡ ὡραιοτέρα ἐνσάρκωσις τῆς σκέψεως τῆς ∆ηµιουργίας, ἕνα ἔµψυχον ὄργανον στά χέρια
τῆς Μοίρας καί τῆς Φύσεως γιά τήν ἐκπλήρωσι τῶν µεγάλων πεπρωµένων τοῦ κόσµου, — ἀλλά ἐκτροχιασµένη ἀπό τόν προορισµό της, παραγκωνισµένη στό ρόλο
της, διωγµένη ἀπό τή σκηνή τῆς ὑψηλῆς δράσεως κάτω
ἀπό τήν παγερή ἐπίδρασι µιᾶς ἀτµοσφαίρας σκοτεινῆς,
ὑλιστικῆς, ἐγωιστικῆς, — ἀτµοσφαίρας ἐνστίκτου καί
βίας, ἀµαθείας καί προλήψεως, — ἑπόµενον ἦτο νά νοιώσῃ βαθύψυχα τά τρία στοιχεῖα τῆς Μεγάλης Ἐπαναστάσεως, αὐτήν τήν τρίχρωµη ἀκτινοβολίαν τοῦ θείου
δηµιουργοῦ της, καί ν’ ἀφοσιωθῇ σ’ αὐτήν ἀπεριόριστα
µέχρι θανάτου.
Οἱ χῆρες, οἱ ἀδελφές καί οἱ µητέρες, πού εἶδαν
τούς ἀρρώστους ἤ νεκρούς ἀνθρώπους των νά ἀποδίδωνται σ’ αὐτές ἀπό Ἐκεῖνον· οἱ σκλάβες τοῦ µωσαϊκοῦ
χαρεµιοῦ γυναῖκες πού τόν ἄκουσαν νά τίς καλῇ κοντά
του γιά νά τίς ἐλευθερώσῃ καί νά τίς βάλῃ παράπλευρα
στόν ἄνδρα σέ δικαίωµα· οἱ µοιχαλίδες, οἱ περιφρονηµένες καί ὑπόδικες, τά θύµατα αὐτά µιᾶς ἀδυναµίας
τῆς στιγµῆς, καί οἱ γυναῖκες τοῦ ἀγοραίου ἔρωτος, θύµατα τοῦ ἀνδρικοῦ κτήνους ἤ τῆς ἀνάγκης· ὅλες αὐτές
οἱ παραστρατηµένες, οἱ κεραυνόπληχτες ἀπό τή δυστυχία, οἱ ποτισµένες σκοτάδι γυναῖκες, καί ἡ Γυναῖκα, γενικά, ἐξύπνησαν ἔκθαµβες στό ἄκουσµα τοῦ ἀπροσδόκητου προσκλητηρίου τῆς ἀναστάσεώς των. Μιά γλυκειά ἀπερίγραπτη φωνή, δυό µάτια πού ἐστάλαζαν µέσα στίς ψυχές πρωτοφανέρωτο φῶς, µιά µορφή πού
συνετάραζε µέ τόν φωτεινό κυµατισµό τῆς πνευµατικότητός της, τίς καλοῦσαν στήν ἀπολύτρωσι.
Εἶδαν ὅτι ἡ ζωή ἀνοιγόταν πιά γι’ αὐτές, ὅτι εἶχαν
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δικαίωµα στήν ἐλπίδα, ὅτι µποροῦσαν ν’ ἀνεβοῦν στόν
δρόµο τοῦ προορισµοῦ των, ὅτι ἦταν ψέµµατα ὅσα τούς
ἔλεγαν οἱ ἄλλοι, οἱ οἰκογενειακοί καί κοινωνικοί των
δεσµοφύλακες. Ἦταν ἐλεύθερες πιά! Ἐκύτταξαν στά
βάθη τους καί ἀναγνώρισαν τόν ἑαυτό τους...
Ἡ γυναῖκα ἀνάπνευσε, καί µάλιστα ἡ γυναῖκα τῆς
ἁµαρτίας. Ἀπό τό πρῶτο θάµβος µετεπήδησε στήν εὐγνωµοσύνη· ἀπό τήν εὐγνωµοσύνη στή συγκριτική σκέψι· ἀπό αὐτή στήν ἔκστασι· καί ἀπό τήν ἔκστασι, στήν
πίστι καί στήν ἀφοσίωσι. Καί ἔπειτα στή θυσία. ∆έν ἦταν πιά τό ἕρµαιο τῆς ὀρφάνιας, τοῦ πόνου καί τοῦ θανάτου· δέν ἦταν τό ἄψυχον «πρᾶγµα», τό ὄργανον τῶν
κυρίων της, ἡ φιλοξενουµένη τῆς ζωῆς. Ἐξύπνησε στό
κάλεσµα τῆς λυτρώσεώς της ἀπό Ἐκεῖνον. Ἐγκατέλειψε τήν φυλακή της, καί ἔτρεξε καί ἔπεσε στά πόδια
Του.
Τό κάλεσµα τῆς Συγγνώµης Του, ἡ φωνή τῆς θεότητός Του «ἐµίλησε στήν καρδιά της». Ἕνας συγκλονιστικός σεισµός στά βάθη της. Καί ἡ Γυναῖκα ἔγινε ἡ ἱέρεια τῆς Ἀγάπης, ἡ µεγάλη Ἐµπνεύστρια τῶν κατευθύνσεων τοῦ Κόσµου, ἡ Μυροφόρος τῆς Ἀναστάσεως, ἡ
ἀπόστολος τῆς θρησκείας τοῦ Συναισθήµατος.

*
Ἡ Ἀ ϊ σ ά τοῦ Μωϋσέως, δηλαδή ἡ δυναµική ἰδιότης τῆς διαισθήσεως, τῆς διοράσεως καί τῆς ἀγάπης, ἡ
κάπως περιωρισµένη µέσα στά ὅρια τοῦ ἀτόµου
δυναµική αὐτή γυναῖκα, ἐξύπνησε καί ἀνεγεννήθη,
ἀνεστήθη καί µετεµορφώθη. Μέ τό κάλεσµα τῆς
ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ, ἡ Ἀ ϊ σ ά ἔγινε Μ α ρ ί α ἡ Μ α γ δ αλ η ν ή, Κ α σ σ ι α ν ή ἔπειτα, Παναγία. Ὄ χ ι ἡ «θυ31

ελλώδης» Μαρία, ἡ ἐρωµένη τῶν Ρωµαίων εὐγενῶν καί
τῶν πλουσίων ἐµπόρων· ὄχι ἡ ἐρωµένη τοῦ Θεοφίλου, ἡ
γυναῖκα τῆς νύχτας τῆς σκοτεινῆς καί ἀσέληνης, τοῦ
οἴστρου τῆς ἀκολασίας, τοῦ ἔρωτος τοῦ αἰσθησιακοῦ·
ὄχι ἡ Ε ὔ α ἡ βιβλική· ἀλλά ἡ Μαρία, — ἡ Κασσιανή
τοῦ Ἰ η σ ο ῦ: ἡ µεγάλη ὁραµατίστρια τοῦ Λόγου καί
τῆς Ἀναστάσεως, ἡ Εὔα ἡ προµήτωρ καί µορφοποιός.
Ἡ λυτρωµένη ἔγινε λυτρώτρια· ἡ ἀπαρηγόρητη,
παρήγορος· ἡ σκλάβα, ἐλευθερώτρια συνειδήσεων· ἡ
γυναῖκα τῶν κυρίων, ἔγινε παρηγορία καί ἔµπνευσις
καί ἑρµηνεία τοῦ Κυρίου.
Ἡ γυναῖκα τῆς ἁγιαστικῆς µητρότητος τῆς φάτνης τῆς Βηθλεέµ γεννῶντας τόν Θεό τοῦ Συναισθήµατος, ἐγέννησε καί τήν Γυναῖκα τῆς Βηθανίας, τῶν Μαγδάλων, καί τοῦ Βυζαντίου, µέ τήν ὁποίαν µετεµορφώθη καί κατεκτήθη ὁ κόσµος.
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ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ

IV
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΩΡΑ
Ἡ νύχτα τῆς 13 τοῦ µηνός Νισάν τοῦ 34 περικλείει τή συγκινητικώτερη σκηνή τῆς ἱστορίας τοῦ Χριστιανισµοῦ: Μέσα σ’ ἕνα σπίτι ἀρχοντικό τῆς Ἱερουσαλήµ
(πιθανόν τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Ἀριµαθαίας, µυστικοῦ φίλου
τοῦ Ραββί), ὁ Κύριος εἶχε δώσει ἐντολή νά ἑτοιµασθῇ
τό πασχαλινό τραπέζι: Ἐγνώριζε ὅτι ἦταν ἡ τελευταία
νύχτα τῆς ἐπιγείου του ζωῆς, ὅτι ἡ «ἀρχιερατική οἰκογένεια»∗ τῆς Ἱερουσαλήµ εἶχε ἀποφασίσει νά τόν συλλάβῃ ὁπωσδήποτε καί τόν θανατώσῃ, ὅτι ὑπηρέται τῆς
οἰκογενείας αὐτῆς εἶχαν πλησιάσει τούς µαθητάς του
ἀπό τήν ἡµέρα καί προσπαθοῦσαν νά τούς βολιδοσκοπήσουν γιά νά µάθουν τά σπίτια ἤ τά ἐρηµικά µέρη ὅπου ἐσυνήθιζε ἐκεῖνος νά πηγαίνῃ, ὅτι κάποιος ἀπό
τούς µαθητάς, µαταιόδοξος, ὀργίλος καί φίλαυτος, εἶχε
φανερώσει εὐνοϊκές διαθέσεις πρός τήν προσπάθειαν
τῶν κατασκόπων αὐτῶν — ἐγνώριζε ὅλα αὐτά, καί ἤθε∗

Ἡ οἰκογένεια αὐτή ἐθεµελιώθη ἀπό τόν Χανάν (Ἄνναν),
πενθερόν τοῦ Καϊάφα, ὁ ὁποῖος εἶχε λάβει τό ἀξίωµα τοῦ ἀρχιερέως ἀπό τόν Πόπλιον Σουλπίκιον Κυρίνιον, τό 7 ἔτος καί τό ἔχασε τό 14 ἐπί Τιβερίου, χωρίς νά χάσῃ ὅµως καί τήν µεγάλην
του ἐπιρροήν ἐπί τοῦ Συνεδρίου.—Σ.Σ.
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λε νά δειπνήσῃ µαζί µέ τόν ἀγαπηµένον του ὅµιλον γιά
τελευταία φορά, νά τούς µιλήσῃ γιά τελευταία φορά,
νά τούς παρηγορήσῃ καί νά παρηγορηθῇ γιά τόν τραγικό ἀποχωρισµό πού σέ λίγο θά συνέβαινε...
Τό δωµάτιον τοῦ ∆είπνου ἦταν στρωµένο µέ ἕνα
πολύτιµο χαλί. Τό τραπέζι εἶχε σχῆµα κεφαλαίου Π,
καί γύρω ἀπό αὐτό ὑπῆρχαν, κατά τήν ἀνατολίτικη συνήθεια, τέσσερα πλατειά ντιβάνια, ὅπου, ἀνά τρεῖς περίπου στό καθένα, ἐκάθησαν ὁ ∆ιδάσκαλος καί οἱ Μαθηταί.
Στή µέση ἐκάθησε ὁ Ἰησοῦς· δεξιά του οἱ δύο «υἱοί τῆς βροντῆς» (ὅπως τούς ἔλεγε ὁ ἴδιος): ὁ Ἰωάννης
καί ὁ ἀδελφός του Ἰάκωβος· ἔπειτα ὁ ἐξάδελφος τοῦ Ἰησοῦ Ἰάκωβος τοῦ Ἀλφαίου· τέταρτος ὁ Βαρθολοµαῖος
(ὁ ἄλλοτε Ναθαναήλ)· πέµπτος ὁ Θωµᾶς (ὁ Ταούµ κατά
τούς Ἰουδαίους, ὁ ∆ίδυµος κατά τούς Ἕλληνας)· ἕκτος
ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης. Ἀριστερά τοῦ Ἰησοῦ, πρῶτος ὁ
Πέτρος· ἔπειτα ὁ ἀδελφός του ὁ Ἀνδρέας· τρίτος ὁ ἄλλος Ἰούδας (ὁ Θαδδαῖος ἤ Λεββαῖος, ὅπως τόν ἔλεγαν
οἱ Ἑβραῖοι, ἀπό τίς λέξεις Θ ά δ δ πού σηµαίνει στῆθος καί λ έ β πού σηµαίνει καρδιά), ὁ πιό πιστός καί ἀφοσιωµένος τοῦ ὁµίλου· τέταρτος, ὁ Σίµων ὁ ζηλωτής,
(ἐλέγετο ἔτσι, γιατί ἀνῆκε στήν ἑβραϊκή ἐκείνη πολιτικήν µερίδα πού εἶχε ὁρκισθῆ νά ἀγωνισθῇ µέχρι θανάτου διά νά ἐλευθερώσῃ τήν Ἱερουσαλήµ ἀπό τούς Ρωµαίους)· πέµπτος ὁ Ματθαῖος ὁ τελώνης· καί ἕκτος καί
τελευταῖος ὁ Φίλιππος. Στό κέντρο τοῦ τραπεζιοῦ, τό
πασχαλινό ἀρνί· δεξιά του ἕνα πιάτο µέ πικρά χόρτα
(σύµβολον τῆς ἀναµνήσεως τῆς πικρᾶς ἐξορίας τῶν Ἑβραίων) καί ἀριστερά του ἕνα πιάτο µέ χόρτα γλυκά
(σύµβολον τῆς γλυκειᾶς ἀναµνήσεως τῆς πατρίδος). Ὅ36

λα ἄφθονα· ψωµί καί κρασί ἐπίσης µέσα σέ κανάτες
καί σ’ ἕνα πολύτιµο Ποτήρι. Κάποιος Ἠλίας τούς ὑπηρετοῦσε· 13 πρόσωπα, καί µέ αὐτόν 14.
Τά κοσµοϊστορικά µεγάλα γεγονότα ἀπαιτοῦν καί
µεγάλη σκηνογραφική λεπτοµέρεια καί ἐνηµερότητα·
ἀλλά ἐνδιαφέρει πρό πάντων ἡ οὐσία τους.

*
Ὁ Ἰησοῦς τό βράδυ ἐκεῖνο ἦτο ἕνας ἐκπληκτικός
ἐπαµφοτερισµός: ἄνθρωπος καί Θεός, µυστήριον καί
διαφάνεια, σκιά καί φῶς, ἀµφιβολία καί ἀπόφασις, ὀλιγοψυχία καί θάρρος, τρικυµία καί γαλήνη καί πικρία
καί χαρά: Ἐπλησίαζε πρός τήν τραγική ὥρα, καί ἀγωνιοῦσε ὡς ἄνθρωπος διά τό τέρµα καί ἔχαιρε ὡς Θεός διά
τόν θρίαµβον. Ὅπως καί κατά τήν εἴσοδόν του στήν Ἱερουσαλήµ, σύννεφο λύπης ἐσκέπαζε τήν ἀκτινοβόλο
µορφή του. Ποικιλία σκέψεων καί αἰσθηµάτων ἀβυσσαλέων καί αἰθερίων ἐπερνοῦσαν σέ λαιλαπώδη ὁρµή
ἀπό τό πνεῦµα καί τήν ψυχήν του. Εἶχε ἀρχίσει ἡ τελευταία ἀγωνία, καί, µέσα στό ψυχορράγηµά της, ὁλόκληρο τό παρελθόν του, ἡ ζωή του, τό ἔργο του, ἡ ὑψηλή του προσπάθεια, οἱ ἄνθρωποι, περνοῦσαν µέ ἀστραπιαίαν ταχύτητα ἐµπρός ἀπό τά ἐρευνητικά καί κριτικά
µάτια του. Ἕνας πόνος, µία ἀµφιβολία τό συµπέρασµα:
πρό τοῦ ὄγκου τῆς σκοτεινῆς ἀκόµη ἀνθρωπότητος, θά
ἀντεῖχαν ἆρά γε οἱ δώδεκα γύρω του ἀσθενεῖς καί ἁπλοϊκοί ἀκόµη — ἀλλοίµονον! — ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πού
εἶχε διαλέξει ὡς ἀποστόλους του; Ἡ βία τῶν Ρωµαίων,
ἡ βία τῶν Ἰουδαίων, ἡ ἀντίδρασις τῶν ἀνθρώπων ἐν
γένει, δέν θά τούς συνέτριβε, δέν θά τούς παρέσυρε,
δέν θά τούς ἐξηφάνιζε, καί µαζί µέ αὐτούς καί τό µεγά37

λο Κήρυγµά του γιά πάντα; Ἰδού ἡ ζωή του εἶχε φθάσει
στό τέλος της· ἀλλά ἡ θυσία θά εἶχε τάχα ἀποτέλεσµα;
Θά ἔφερε εἰς πέρας ὁ καθένας ἀπό τούς Μαθητάς αὐτούς γύρω του τό βαρύ καί σκληρό ἔργο πού τοῦ εἶχε ἀναθέσει καί πού θά ἀπαιτοῦσε ἴσως καί ἀπό αὐτούς θυσίαν ὅµοια µέ τή δική του;
∆ιότι καί τή στιγµή αὐτή, ἐνῷ τά πονεµένα καί πικρά του λόγια τούς εἶχαν πληροφορήσει ὅτι ἐπερνοῦσαν µαζί τίς τελευταῖες του ὧρες, αὐτοί ἐξεχνοῦσαν τόν
ἀπέραντον ὁρίζοντα τῆς ἀποστολῆς των καί, κλεισµένοι
στά ἄτοµά των, ἐφιλονεικοῦσαν διά τά πρωτεῖα! Ὁ Ἰησοῦς εἶχε φθάσει στό χεῖλος τῆς σκοτεινῆς ἀβύσσου
πού τροµάζει τήν θνητότητα καί εἶχε ξεχάσει τά θεῖα
φτερά του µέ τά ὁποῖα θά ὑπερέβαινε τό χάος της· ἀλλά
ἡ µικροπέτεια τῆς φιλονεικίας αὐτῆς τῶν µαθητῶν του
ἐξύπνησε καί πάλι µέσα του ἔντονη τήν ἐνεργητικότητα
τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐγέννησε τήν λήθην τοῦ ἀνθρώπου: Ἐσηκώθη, µετεβλήθη σέ ὑπηρέτην, ἔσκυψε ἐµπρός τους,
τούς ἔπλυνε τά πόδια καί τούς ἐµύησε στήν ταπεινοφροσύνη — τήν ἀπαραίτητη αὐτή δύναµι πρός τήν νίκην. «Εἰ οὖν ἐγώ ἔνιψα ὑµῶν τούς πόδας, ὁ κύριος καί
διδάσκαλος, καί ὑµεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τούς
πόδας. Καθώς ἐποίησα καί ὑµεῖς ποιεῖτε. Οὐκ ἔστι δοῦλος µείζων τοῦ κυρίου καί ἀπόστολος µείζων τοῦ πέµψαντος αὐτόν».

*
Μεταβολή ἐσηµειώθη καί πάλι: ἡ θνητή φύσις διεµαρτύρετο καί προσπαθοῦσε νά καταβάλῃ τή θεία φύσι πού τήν ὡδηγοῦσε στή φθορά· ὁ ἄνθρωπος προσπα38

θοῦσε νά ἐπιβάλῃ τά δικαιώµατά του, χωρίς νά τό κατορθώσῃ ὅµως τώρα ἀπολύτως: ἄνθρωπος καί Θεός ἀπό τή στιγµή αὐτή ἐξεδηλώνοντο ἰσοδύναµα καί ταυτόχρονα: ὅλα τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τή στιγµή αὐτή ἔχουν τήν πνοή καί τῶν δύο αὐτῶν φύσεων: Γιά τελευταία φορά ὁ Θ ε ό ς, φεύγοντας ἀπό τή γῆ ὑπενθύµιζε
στούς διαχειριστάς τῆς πνευµατικῆς του κληρονοµίας
τό µεγάλο Κήρυγµα· γιά τελευταία φορά τούς καθώριζε
τούς ἠθικούς καί πνευµατικούς δρόµους πού εἶχαν ν’ ἀκολουθήσουν· τούς ἔδιδε τίς τελευταῖες ὁδηγίες του·
ἀλλά καί ὁ ἄ ν θ ρ ω π ο ς, γνωρίζοντας ὅτι εἶναι ἡ τελευταία φορά, ὅτι ὁ δεῖπνος ἐκεῖνος εἶναι ἀποχαιρετιστήριος, διετύπωνε τίς ὑπενθυµίσεις αὐτές, τούς καθορισµούς αὐτούς, αὐτές τίς τελευταῖες ὁδηγίες, µέ φράσεις βουτηγµένες στή λύπη, µέ τρόπον εὐγενικό, καθαρό ἤ ἡµισυµβολικό, ἀνθρώπινον τρόπο, ἑρµηνευτικόν
µιᾶς ταραχῆς συγκρατηµένης ἀλλά πάντοτε ταραχῆς,
πού µετεδόθη συγκλονιστική καί σ’ αὐτούς.
Τά µάτια τους ἐδάκρυζαν, στεναγµοί ἐβγῆκαν ἀπό τά στήθη τους, ὅταν τόν ἄκουσαν νά λέῃ, ὅτι ἤθελε
νά δειπνήσῃ µαζί τους γιατί ἐγνώριζε ὅτι ἦταν ἡ τελευταία φορά· ὅτι τό ψωµί ἐκεῖνο πού ἔπαιρνε καί εὐλογοῦσε, ἔπρεπε νά τούς θυµίζῃ τό σῶµα του πού δινόταν
στό θάνατο γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων· ὅτι τό κρασί ἐκεῖνο πού τούς ἔδινε νά πιοῦν, ἔπρεπε νά τούς θυµίζῃ τό αἷµα του, πού θά χυνόταν σέ λίγο γιά τόν ἠθικό
καθαρµό τους· ὅτι ἔπρεπε νά ἐξακολουθοῦν ν’ ἀγαποῦν
ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ὅπως αὐτός, πού ἔφευγε τώρα, τούς
εἶχε ἀγαπήσει!...
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*
Ἔτρωγαν τά σώµατα καί θρηνοῦσαν οἱ ψυχές,
καί τά πνεύµατα ἐξίσταντο. Ἡ ταπεινοφροσύνη καί ἡ
ἀγάπη ὡς βάσις, καί ἔπειτα ἡ ἐξύψωσις πρός τήν εὐδαιµονίαν, πρός τήν «µετάληψιν» τῶν γηίνων ἀγαθῶν καί
τῶν ἀγαθῶν τῶν οὐρανίων, — τῶν δύο µυστηρίων τῆς
γῆς καί τοῦ πνευµατικοῦ κόσµου. Ἔτσι καί µόνον µέ
τήν δύναµιν τῶν µυστηρίων αὐτῶν θά κατεκτᾶτο ὁ κόσµος, διά τόν ὁποῖον ἐκεῖνος ἐθυσιάζετο.
Ἀλλά πῶς τό ἐγνώριζε τάχα αὐτό; Ἄ, βέβαια, τό
ἐγνώριζε: τούς εἶχε εἰπῆ πρό ὀλίγου, ὅτι κάποιος ἀπό
αὐτούς θά τόν παρέδιδε πρός τόν θάνατον!... Καί ὁ
κ ά π ο ι ο ς αὐτός, — τόν εἶχαν ρωτήσει οἱ διπλανοί
του, ὁ Ἰωάννης καί ὁ Πέτρος — ἦταν ὁ Ἰούδας τῆς φυλῆς τοῦ Ἰσάχαρ, ὁ µαθητής πού εἶχε τό «γλωσσόκοµον»
(ταµεῖον) τοῦ ὁµίλου... Ἀλλά γιατί, δίνοντάς του, αὐτοῦ
τοῦ κάποιου, τή βρεγµένη µπουκιά, τοῦ εἶπε καί τά λόγια: «Κάµε ὅσο µπορεῖς γρηγορώτερα ὅ,τι ἔχεις νά κάµῃς»; Κανείς δέν τά ἐννόησε τά λόγια αὐτά. Καί ὅµως,
ἔδειχναν τόσο καθαρά τήν βεβαιότητα τοῦ Ἰησοῦ γιά
τήν παράδοσί του καί τό τέλος του!...
Καί ὅταν ὁ Ἰούδας ἐσηκώθη καί ἔφυγε ἀµίλητος,
τό πρόσωπον καί ἡ φωνή τοῦ Ἰησοῦ ἔγιναν περισσότερον σκυθρωπά, θλιβερά καί ταραγµένα.
Ἡ « ἄ β υ σ σ ο ς » ἀνοιγόταν ζωντανά πιά καί
ἀναµφισβήτητα ἐµπρός στά πόδια του. ∆ιά νά προσπαθήσῃ νά τήν ἀποφύγῃ, ἔπρεπε νά θυσιάσῃ τόν Θ ε ό·
ἔπρεπε νά προχωρήσῃ ἀποφασιστικά στό χάος της διά
νά τόν σώσῃ καί τόν δοξάσῃ... ∆έν ὑπῆρχε ἄλλος τρόπος...
40

Ἀλλά ἠµποροῦσε νά τήν ἀποφύγῃ τήν τροµερή
αὐτή ἄβυσσο τοῦ µαρτυρίου καί τοῦ θανάτου;
Ὁ ἄ ν θ ρ ω π ο ς ἐπρόβαλε καί πάλι τό ἐρώτηµα αὐτό,
ὁ π ε ι ρ α σ µ ό ς καί πάλι φανερωνόταν κυριαρχικά
στά µάτια Του. Πῶς ὄχι; Καί βέβαια ἠµποροῦσε...
Ἐγύρισε τό ταραγµένο βλέµµα του γύρω−γύρω
στά πρόσωπα τῶν ἕνδεκα ἀφωσιωµένων του φίλων,
πού, ὡς ἀντίλαλοι τῶν ἀνθρωπίνων τώρα σκέψεών του
αὐτῶν, τίς ἐπανελάµβαναν µουρµουριστά ὁ ἕνας µέ τόν
ἄλλον. Ὁ Σίµων ὁ ζηλωτής πρωτοστατοῦσε στήν µυστικήν συζήτησιν πρός ἀποφασιστικήν ἄµυναν ἐναντίον
τῆς βίας, — συζήτησιν πού ὑπηγόρευε τό ἐξεγειρόµενον
ἔνστικτον τῆς αὐτοσυντηρήσεως τῆς ἀπειλουµένης ὕλης... Καί τούς εἶπε:
— Ὅποιος ἔχει χρήµατα ἄς τά δώσῃ τώρα, καί ὅποιος δέν ἔχει, ἄς πουλήσῃ τά φορέµατά του γιά ν’ ἀγοράσῃ ὅπλα... Γιατί σᾶς λέγω, ὅτι ἡ τελευταία µου στιγµή ἔφθασε...
Ὁ Σίµων, ὁ Πέτρος καί ἄλλοι, ὅλοι τους, χαρούµενοι τότε, ἀπήντησαν :
— Μάλιστα, Κύριε: ἔχουµε δύο µαχαίρια γιά τήν
ὥρα· δέ θά σέ ἀφήσωµε νά χαθῇς...
— Ἀρκετά εἶναι, τούς ἀπήντησε.
Καί ὁ µικρός ὅµιλος ἐσηκώθη ἀπό τό τραπέζι, κατέβηκε ἀπό τό σπίτι τοῦ «φίλου» καί ἐπροχώρησε
στούς ἔρηµους δρόµους τῆς πόλεως πρός τήν ἀνατολικήν πύλην της, κάτω ἀπό τόν διάφεγγο ἀστροστόλιστο
οὐρανό τῆς τελευταίας τραγικῆς νύχτας...
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Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ∆ΕΙΠΝΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ
Γαλήνη, βαθειά γαλήνη — λές καί ἀκούεται ὁ
θροῦς τῶν λαµπρῶν ἄστρων πού µετροῦν µέ τά γυρίσµατά τους τούς κύκλους τῆς ἀνθρώπινης µοίρας καί
τῆς µοίρας τοῦ σύµπαντος...
Οἱ Ἕνδεκα προχωροῦν ὅπου τούς ὁδηγεῖ ἡ θέλησις τοῦ µεγάλου Ἀγωνιῶντος καί τά βήµατά τους ἠχοῦν
ἐπάνω στά λιθόστρωτα τῶν δροµίσκων. Σιωπηλός κ’ ἐκεῖνος, σιωπηλοί καί οἱ ἀκόλουθοι· βυθισµένοι. Ἐπάνω
καί γύρω τους ἡ µακαριότης τῆς διάφεγγης ἀθάνατης
νύχτας, γεµάτης ἀπό τά µύρα τοῦ Ἀπρίλη, ἀπό τά ὄνειρα τῆς ἀναγεννωµένης φύσεως· καί µέσα τους, ὁ πόνος
καί ἡ ἀνησυχία µιᾶς νύχτας σκοτεινῆς — µούγκρισµα
φοβέρας, φριχτῆς στό ψυχικό τους ἄκουσµα! ∆ρᾶµα
ἀντιθέσεως γεµᾶτο σπαραγµούς !
Ἀπό τόν λόφο Σιών (στά µεσηµβρινά τῆς πόλεως),
ὅπου τό σπίτι τοῦ µυσταγωγικοῦ ∆είπνου, µέχρι τῆς πύλης τῶν τειχῶν πού περνοῦν τώρα καί βγαίνουν, γιά νά
προχωρήσουν πρός τόν Κῆπο τῆς Γεσθηµανῆ∗, ὁ Ραββί
∗

Ἡ ἑβραϊκή λέξις «γεσθηµανῆ» (ἀπό τό γέθ = πατητῆρι,
καί σεµάν = λάδι) σηµαίνει «ἐλαιοτριβεῖον». Στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ὑπῆρχαν πολλά ἐλαιοτριβεῖα, διότι καί οἱ ἐληές τοῦ βουνοῦ ἦσαν πολλές καί ἔδιναν ἄφθονο καρπό. Σ. Σ
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κρατεῖ σφραγισµένα τά χείλη καί τό κεφάλι σκυφτό.
Προχωροῦν ἀνατολικά πρός τίς ὑπώρειες τοῦ Ἱεροῦ
Βουνοῦ, ἀνάµεσα ἀπό τούς κήπους καί τ' ἀµπέλια τοῦ
Ὀφέλ, γιά νά περάσουν τόν χείµαρρο τῶν Κέδρων, πού
εἶχε περάσει ἄλλοτε καί ὁ ∆αυίδ φεύγοντας τούς διῶκτες του, καί ὅπου οἱ τρεῖς βασιλεῖς, Ἐζεκίας, Ἀσά καί
Ἰωσίας, ἀνέτρεψαν τά εἴδωλα πού εἶχε στήσει ἡ µητέρα τοῦ δευτέρου, ἡ Μαάχι. Ἐκεῖ, καί λίγον καιρό προτήτερα ἀπό τήν τραγική αὐτή νύχτα, κάποιος ψευδοπροφήτης ἀπό τήν Αἴγυπτο, µαζί µέ τόν Φήλικα τόν
Ρωµαῖο καί λίγους ὀπαδούς, ἐπανεστάτησε κατά τῆς
ρωµαϊκῆς ἐξουσίας καί συνετρίβη. Ἐκεῖ πέρα πόσες
φορές εἶχε διδάξει καί ζήσει καί ὁ Ἰησοῦς! Ἀναµνήσεις
ἱστορικές, ἀτοµικές, ἄπειρες, πού περνοῦσαν ἀπό τό
ταραγµένο πνεῦµα τῶν µαθητῶν, καθώς προχωροῦσαν
σιωπηλοί πάντοτε πίσω ἀπό τόν σιωπηλό Ραββί...

*
Ἡ ὥρα, ὁ τόπος πού ἐζωντάνευε τίς ἀναµνήσεις
αὐτές — πράγµατα καί πρόσωπα, ἡ Μαρία ἡ Μάννα, ἡ
Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ ἐξαιρετική φίλη, ὁ Ἰωάννης, ὁ
ἀσύγκριτος φίλος — τρεῖς ἀγάπες, τρεῖς θεῖοι καί ἐµπνευστικοί ἔρωτες· ἡ γαλήνη τῆς νύχτας, τό ἐλεύθερο
ὕπαιθρο, ὁ πλατύς οὐρανός, ἡ συναίσθησις τοῦ κινδύνου, ἀλλά καί ἡ συναίσθησις τῆς γιγαντιαίας ἀποστολῆς, πού ἐζωντάνευε ἐµπρός στά πνευµατικά µάτια Του
τό καθῆκον πρός τήν ἀνθρωπίνην Ὁλότητα· ὅλα αὐτά
ἐπέδρασαν εὐεργετικά καί ἡµέρωσαν κάπως τήν τρικυµία τῆς θείας ἐκείνης Καρδιᾶς: Στήν ὄχθη τοῦ χειµάρρου, πρίν περάσουν τό γεφύρι, ὁ Ἰησοῦς ἐστάθη. Ἔρρι46

ξε µιά µατιά στά γύρω του λουλούδια καί ἀµπέλια, πού
ἡ ἀστροφεγγιά ἔκανε αἰσθητή τή ναρκωµένη χάρι τους
στό ἀνθρώπινο µάτι, καί ἐστέναξε· ἀλλά καί ἀκτινοβόλησε µαζί σάν ἄλλοτε σέ ἥσυχες καί ἀσφαλισµένες
στιγµές: Ἁπαλή σάν µουσικός τόνος, τροµώδης, ἄφθαστα ὑποβλητική, ἀκούσθη, τότε καί πάλι, ἔξαφνα ἡ θεία
φωνή:
— Ἐγώ εἰµι ἡ ἄµπελος καί ὁ πατήρ µου ὁ γεωργός... Ἐγώ εἰµι ἡ ἄµπελος, ὑµεῖς τά κλήµατα.
Εἶπε, εἶπε πολλά· ἐτραγούδησε τά θεῖα νοήµατα
τῆς ἐµπράκτου πίστεως στήν ἰδέα τῆς ἀνυψώσεως τοῦ
κόσµου, τήν θείαν ἀκτινοβολίαν τῆς ἀγάπης, τῆς παρηγορίας καί τοῦ θάρρους ἀνάµεσα στό µῖσος καί στούς
διωγµούς τοῦ κόσµου· ἀνασυνέθεσε τό ἔπος τῆς συντελεσθείσης ἐργασίας του καί ἀποκορυφωµένος στόν λυρισµό τῆς βεβαιότητος τοῦ θριαµβευτικοῦ µέλλοντος, ἐζωντάνεψε καί πάλι µπροστά στά ἐκστατικά µάτια τῶν
Ἕνδεκα τήν ἐλπίδα τοῦ Παρακλήτου καί τῆς ∆υνάµεως, ἐφώτισε καί πάλι τό µυστήριον τοῦ ἀνθρώπου καί
τοῦ Κόσµου.
Τό Πνεῦµα ἐλευθερωµένο τή στιγµή ἐκείνη ἀπό
τίς ἀδυναµίες τῆς φθαρτῆς ὕλης, ἔλαµπε µέ ὅλη του τήν
ἐκτυφλωτική δύναµι καί γιά ἄλλη µία φορά ἀκόµη· γιά
τελευταία φορά ὁ πνευµατικός Θεός ἀστραποβολοῦσε
καί ἔγραφε τήν Ὑψηλή ∆ιαθήκη του µέ πύρινα γράµµατα στίς καρδιές τῶν ἐκτελεστῶν της.
Ἔπειτα, ὁ Ἰησοῦς ἅπλωσε τά χέρια, ἐσήκωσε τά
µάτια ψηλά· ἄφησε τούς ἀνθρώπους καί ἐπεκοινώνησε
µέ τήν Ὑπερτάτην Αἰτίαν: ἐδόθηκε σέ µεγαλόφωνο
προσευχή πρός τόν Πατέρα Του. Καί ὅταν ἐτελείωσε,
κατέβασε τό κεφάλι. ∆έν ἔβλεπε πιά φῶς, ἀλλά σκιά
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καί πάλι· εἶχε χάσει καί πάλι τόν Θεό τῆς πίστεως καί
τῆς δυνάµεως καί ἀντίκρυζε καί πάλι τό φασµατῶδες
σκιερό πλάσµα τῆς στιγµῆς, τῆς ταραχῆς καί τῆς ἀµφιβολίας.
Μέ κίνησιν ἐπιτακτικήν ἔσυρε πίσω του τόν µικρόν Ὅµιλον πρός τήν γέφυρα, καί ἐπέρασε τόν χείµαρρο... Ἐπροχωροῦσε νευρικά µά ἀποφασισµένος
πρός τόν Κῆπο, πρός τήν τελευταία σκηνή τοῦ ∆ράµατος τῆς Ἐνεργείας και τήν πρώτη τῆς τραγωδίας τῶν
Παθῶν...

*
Εἶχε ἀρχίσει ἡ λυσσώδης ἀντίστασις τοῦ σαρκίνου ἀνθρώπου ἐναντίον τῆς βίας πού ἀσκοῦσε ὁ ἔγκλειστός του Πνευµατικός ∆ικτάτωρ.
Τό ἄθλιον κατασκεύασµα τῶν ὀστῶν, τοῦ αἵµατος, τῶν σαρκῶν καί τῶν νεύρων, τρελλό ἀπό ἀπελπισίαν διά τήν εἰς θάνατον καταδίκην του, µανιασµένο ἀπό
τόν τρόµον τοῦ κινδύνου, ἀπό τήν φρίκην τῆς φθορᾶς,
ἀπό τό δέος τοῦ ἀγνώστου, ἀπό τόν στενόν, µά ἔντονον
ἔρωτα τῆς ζωῆς, εἶχε χυθῆ εἰς λυσσαλέαν ἐξοντωτικήν
ἐπίθεσιν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τοῦ µισητοῦ αὐτοῦ αἰτίου
τῆς δυστυχίας του... Ἡ ἀπερίγραπτος γιγαντοµαχία τοῦ
Περσικοῦ συµβολισµοῦ, τῆς ἰνδικῆς προθρησκείας, τῆς
µωσαϊκῆς καί ἑλληνικῆς ποιήσεως — ἡ κοσµογονική τιτανοµαχία τοῦ Ἀριµάν καί τοῦ Ὀρµούζ, τοῦ Ἐρέβους
καί τοῦ Φωτός, εἶχε ἀρχίσει φρικώδης, ἀπαισία, πρωτογονική, µέχρι θανάτου!... Τό ἀνθρώπινον ζῶον ὡρµοῦσε ἀφρισµένον ἀπό λύσσαν, ἀπροκάλυπτον, ἀθωράκιστον, ἐναντίον τοῦ παραδόξου ἀντιπάλου του — ἑ48

νός ἀπαιτητικοῦ θεοῦ, θωρακισµένου εἰς τήν ἀθανασίαν του. ∆έν ἐπρόκειτο — τό ἐγνώριζε — νά ἐπιτύχῃ τόν
θάνατον τοῦ ἀθανάτου, ἀλλά τήν ἀποµάκρυνσίν του
µόνο γιά τή νύχτα ἐκείνη, καί, συνεπῶς, τήν ἰδικήν του
ἀπαλλαγήν καί σωτηρίαν. ∆ιότι ἡ ἀποµάκρυνσις, ἡ ἀπώθησις τοῦ θ ε ο ῦ τ ή ν ύ χ τ α ἐ κ ε ί ν η, θά ἐσήµαινε τ ή ν σ ω τ η ρ ί α ν τ ο ῦ ἀ ν θ ρ ώ π ο υ. Ἡ ἀποµάκρυνσις τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ θά ἐσήµαινε τήν σωτηρίαν τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἰωσήφ. Ἡ ἀπώθησις καί ἡ ἧττα τοῦ
βασιλέως τοῦ οὐρανοῦ θά ἐσήµαινε τήν σωτηρίαν καί
τήν νίκην τοῦ βασιλέως τῶν Ἰουδαίων... Ὁ παλαιός τέκτων τῆς Ναζαρέτ ἠγωνίζετο φρικτόν ἀγῶνα κατά τοῦ
µύστου τῆς ἐσσαϊκῆς ἐρήµου...
Μόνο γιά τή νύχτα ἐκείνη. Ἡ νύχτα ἐκείνη ἦταν ἡ
προκριµατική τῆς τύχης τοῦ κόσµου. Λίγες ὧρες, λίγες
στιγµές, ἴσως, καί τό ἀποτέλεσµα θά ἐπήρχετο: ἤ µέ
τήν νίκην τοῦ Θεοῦ, ἤ µέ τήν νίκην τοῦ ἀνθρώπου: Τό
πρῶτον ἐσήµαινε τήν µαρτυρικήν θυσίαν· τό δεύτερον,
τήν ζωήν, τήν γεµάτην ἀπό δόξες, τιµές καί ἐλευθερίαν
ἐθνικήν... Τό πνεῦµα τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ, ὑπό τήν
µορφήν τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰσσαχάρ, (πού τήν στιγµήν ἐκείνην, ἴσως, ἐβάδιζεν ἐπί κεφαλῆς τῆς ρωµαϊκῆς σπείρας
καί τῶν ὑπηρετῶν τοῦ Ναοῦ πρός τόν Κῆπον, διά νά ἐκτελέσῃ, ἴσως, ἐθνοσωτήριον, κατά τήν ἀντίληψίν του,
σκοπόν), παρακολουθοῦσε µέ ἀγωνίαν, κάτω ἀπό τήν
ἀστροφεγγιά τῆς βουβῆς νύχτας, τήν τιτανοµαχίαν ἐκείνην, καί ηὔχετο ὑπέρ τῆς νίκης τοῦ ἀνθρώπου· τό
πνεῦµα τῆς ἀνθρωπότητος, ἀντιθέτως, µέ τήν ἴδιαν ἀγωνία παρακολουθοῦσε καί αὐτό, καί ηὔχετο ὑπέρ τῆς
νίκης τοῦ Θεοῦ... Ποῖος θά ἐπικρατοῦσε;
Τά µάτια τοῦ Ἰησοῦ, ἡ ὄψις του ὅλη, ἄλλοτε συγ49

χωνευόταν µέ τή νύχτα καί ἄλλοτε ἔβγαινε ἀστραφτερή
ἀπό τό ἔρεβος. Ἔρεβος ὅµως περισσότερο παρά φῶς,
ὅσο ἀνέβαινε µέ τούς Ἕνδεκα τόν ἀνήφορο τοῦ κήπου
— 150 µέτρα ψηλότερα ἀπό τόν χείµαρρο πού εἶχαν περάσει. Σιγά - σιγά ὁ Θεός ὑποχωροῦσε πρό τῶν λυσσαλέων ἐπιθέσεων τοῦ ἀνθρωπίνου ζώου. Ἡ τυφλότης τοῦ
ζώου αὐτοῦ εἶχε στήσει ἄλλοτε τό εἴδωλον τοῦ Χαµῶς
στό ὕψωµα ἐκεῖνο, πού γι’ αὐτό εἶχε ὀνοµασθῆ «ὄρος
ὀργῆς καί βδελυγµίας»· ἡ φωτεινότης τοῦ κατόπιν Θεοῦ πού εἶχε διδάξει, ἀγαπήσει καί προσευχηθῆ ἐκεῖ, τό
ἐξηγίασε καί τό ὠνόµασε «Ὄρος προσευχῆς»· καί ἡ δυναµικότης κατόπιν τοῦ νικητοῦ Θεοῦ, πού ἀπεχαιρέτησε τόν κόσµο ἀπό τό ὕψωµα αὐτό, ὓστερ’ ἀπό σαράντα
ἡµέρες ἀπό τή νύχτα αὐτή, τοῦ ἔδωσε τό ὄνοµα «Ὄρος
τῆς ἀναλήψεως». Τά τρία ὀνόµατα τοῦ Κήπου τῆς Γεσθηµανῆ, ὅπου ἔφθασε σέ λίγο ἡ µικρά ὁµάς.

*
Ἡ µυστική ἀγωνία ἐπλησίαζε στή µεγαλύτερη ἔντασί της. Καί ὅµως — πρᾶγµα παράδοξον — ἐκτός ἀπό
τή βαθειά βουβή λύπη, τή χυµένη στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ, τίποτε ἄλλο δέν τήν ἐφανέρωνε. Ἀλλά ὅσο αὐτή ἐδυνάµωνε, τόσο ἐγίνετο ἐπιτακτικώτερη καί ἡ ἀνάγκη
τῆς ἐκδηλώσεώς της. Ὑπεράνθρωπη ἀξιοπρέπεια, ἀλλά
καί ἀνησυχία τραγική, πού ὠθοῦσε πρός τήν ἐξοµολόγησιν. Τό αἴσθηµα τῆς ἀσφαλείας εἶχε χαθῆ ἀπό τήν
ψυχή του, ὅπου, ἕνας−ἕνας, οἱ ἀστραφτεροί στύλοι τοῦ
ναοῦ τῆς «Πίστεώς» του, ἐσωριάζονταν σέ χαλάσµατα:
Ἡ προθυµία πρός τήν θυσίαν, ἡ περιφρόνησις πρός τίς
γήινες µαταιότητες καί πρός τόν θάνατον, ἡ ἀκτινοβο50

λία τῆς ὀµορφιᾶς τῆς ἰδέας — ὅλα - ὅλα κατρακυλοῦσαν µέσα του, ἔσβυναν σιγά-σιγά. Ἡ νύχτα εἶχε γεµίσει
ἀπό φαντάσµατα τροµερά· τό σύµπαν ἦταν γεµᾶτο ἀπό
τό µούγκρισµα τοῦ θανάτου... φρίκη καί τρόµος Τόν ἐκυρίευσε· ὀπισθοχώρησε µπροστά στό ἀπύθµενο βάραθρο πού ἀνοιγόταν ἐµπρός Του καί Τόν καλοῦσε µέ
οὐρλιάσµατα.
Εἶπε στούς ὀκτώ νά καθήσουν καί νά περιµένουν
πρός τήν εἴσοδο τοῦ Κήπου, καί, µέ τόν Ἰωάννη, τόν
Πέτρο καί τόν Ἰάκωβο, ἀπεµακρύνθη ἀνάµεσα στά
δένδρα. Καί τό στόµα του ἄνοιξε τότε καί ἡ σπαραγµένη του ψυχή τούς ἐµπιστεύθηκε τήν πίκρα καί τίς ἀνησυχίες της· καί τούς παρεκάλεσε µέ τρόπο νά µή τήν ἀφήσουν µόνη, νά ἀγρυπνήσουν γιά τήν ἀσφάλειά του.
Ἐκινδύνευε· ἐκαλοῦσε τούς ἐµπίστους του νά τόν βοηθήσουν:
— Ἡ ψυχή µου εἶναι περίλυπος µέχρι θανάτου.
Μείνετε λίγο καί ἀγρυπνῆστε γιά µένα...
Εἶχε ἀνάγκη νά πῇ καί ἄλλα, νά τά πῇ ὅλα, νά ἐξοµολογηθῇ, νά διαχυθῇ ἀπόλυτα· ἀλλά δέν θά ξέπεφτε
πολύ στά µάτια τῶν φίλων του καί στά ἴδια του τά µάτια, πρό πάντων, αὐτός ὁ πλάστης τῶν συνειδήσεων,
τῆς Συνειδήσεως ὁ µυσταγωγός; Ἡ ἐκπληκτική του ἀξιοπρέπεια καί πάλι τοῦ ἔδωσε τή δύναµι νά κρατηθῇ·
ἀλλά ἦταν ὑπεράνθρωπο νά κρατήσῃ µέσα του ὁλόκληρο τό βάρος καί τήν ὁρµή τῆς ἀγωνίας ἐκείνης.
Ἀποτραβήχτηκε λίγο, ἔπεσε µέ τό πρόσωπο στή
γῆ καί ἐδόθηκε ἀπροκάλυπτα πιά στήν ἀνθρώπινη ἀδυναµία του:
— Ὤ! νά µποροῦσε νά περάσῃ ἀπό µένα τό ποτῆρι
αὐτό, χωρίς νά τό πιῶ, Πατέρα µου!, ἐφώναξε σπαρα51

κτικά.
Τό µέτωπό του ἵδρωσεν αἷµα. Ἡ καρδιά του ἀνάβλυσε δάκρυα. Ἕνας φόβος ξαφνικός τόν ἐκυρίευσε
καί πάλι. Σηκώθηκε καί ξαναγύρισε στούς τρεῖς ἐµπίστους του. Κοιµόνταν. Τόν εἶχαν ἀφήσει, λοιπόν, µονάχο στήν ἀγωνία του; ἀνυπεράσπιστο; Κουράσθηκαν, ἐνῶ ζοῦσε αὐτός ἀκόµη! Τί θά ἔκαναν αὔριο στόν µεγάλον ἀγῶνα τους, ὅταν αὐτός δέν θά ὑπῆρχε πιά γιά νά
τούς ἐνισχύσῃ; Ἀλλοίµονο! Ὥστε ἐπρόκειτο νά παύσῃ
νά ζῇ; πραγµατικά; Ἦταν ἀπαραίτητο; ἦταν ἀναγκαῖο;
ἔπρεπε νά χαθῇ; Τούς ἐξύπνησε, τούς ἐπετίµησε. Καί
κάπως ἡσυχώτερος τώρα, ἀποτραβήχθηκε καί πάλι:
— Ἂν εἶναι ἀνάγκη νά τό πιῶ τό ποτῆρι αὐτό, ἔστω, Πατέρα µου: γεννηθήτω τό θέληµά σου!...
Ἐγύρισε καί πάλι κοντά τους ἀµέσως. Τούς εἶχε
ξαναπάρει ὁ ὕπνος. Κάθε ἐλπίδα πιά γιά τή ζωή του ἔσβυσε µέσα του: Κανείς δέν ὑπῆρχε γιά νά τόν ὑπερασπίσῃ καί τόν σώσῃ! Ἀδύνατες καρδιές γύρω του. Πλήρης ἀπελπισία τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶχε ὅµως ὡς ἀποτέλεσµα τήν ἐπικράτησι καί πάλι τοῦ Θεοῦ: Ἐπῆρε τήν
ὑπερτάτη ἀπόφασι. Τούς ἐξύπνησε.
— Σηκωθῆτε, τούς εἶπε· ἡ ὥρα ἦλθε νά παραδοθῶ
σέ χέρια ἁµαρτωλῶν. Νά, ἔρχεται ἐκεῖνος πού µέ παρέδωσε...
Θόρυβος σπαθιῶν, βηµάτων, µουρµουρητά, λάµψεις πυρσῶν, ἀκούστηκαν καί φάνηκαν κάτω στήν εἴσοδο τοῦ Κήπου τῆς Ἀγωνίας…
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Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

VI
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΤΑ∆Ι ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
«Ἰησοῦν τόν Ναζωραῖον, ταραξίαν τῆς κοινωνίας, συνωµότην
κατά τοῦ Καίσαρος, ψευδο-Μεσσίαν, ὡς διά τῆς µαρτυρίας τῶν περισσοτέρων τοῦ ἔθνους του ἀπεδείχθη, ὁδηγήσατε εἰς τόν συνήθη
τόπον τῶν ἐκτελέσεων καί πρός
ἐµπαιγµόν τῆς βασιλικῆς του µεγαλειότητος, σταυρώσατέ τον ἐν
µέσῳ δύο ληστῶν. Ὕπαγε ραβδοῦχε, ἀπόστειλε τούς σταυρούς».
(Ἡ ἀπόφασις τοῦ Πιλάτου)

Ὁ οὐρανός ὡµίλησε µέ τό στόµα τῆς Ἀβύσσου· ἀπεφάσισε τήν θυσίαν: Τό αἷµα ἔπρεπε νά χυθῇ, ὁ Πόνος ἔπρεπε νά θριαµβεύσῃ γιά τήν ἀνύψωσιν τῶν ἀνθρωπίνων πλασµάτων τοῦ γηίνου κύκλου τῆς κοσµικῆς
ἐξελίξεως. Οἱ γιγάντιοι ἐκτελεσταί τῆς δηµιουργικῆς
Θελήσεως, τά οὐράνια Ἐλοχίµ, παρέλαβον προσωρινῶς
55

ἀπό τή νύχτα τῆς ἀγωνίας τοῦ Κήπου, ὅλες τίς θεῖες δυναµικότητες τοῦ ἐνσαρκωµένου Θεοῦ, γιά νά τοῦ τίς ἐπιστρέψουν σέ λίγες ὧρες, καί ἄφησαν τόν Κατάδικον
Ὑπεράνθρωπον νά βαδίσῃ πρός τό ἐξυψωτικόν µαρτύριον – τήν σφραγῖδα τῆς ἀναπλαστικῆς ἀποστολῆς του.
Τόν ἐθωράκισαν µόνον µέ τήν ἀπάθειαν καί τόν ἄφησαν ἀνάµεσα στήν ἄγρια τρικυµία τῶν παθῶν. Ὁ οὐρανός ἔκλεισε προσωρινά, γιά ν’ ἀνοίξῃ καί πάλι λαµπρότερος µέ τό κλειδί τοῦ Πόνου...

*
Ἀπό τή στιγµή αὐτή, ὁ Ἰησοῦς µένει ἀπαθής· διατηρεῖ µόνον τήν ἀνάµνησιν τῆς ἀποστολῆς του. Εἶναι
τό θῦµα πού ἐγκατελείφθη µέσα στή φρικώδη ἐρηµιά,
µέσα στήν ἄβυσσο τῶν σπαραγµῶν, τή γεµάτη ἀπό τά
οὐρλιάσµατα τοῦ µίσους, ἀπό τήν παγωνιά τοῦ συµφέροντος, ἀπό τίς σκληρότητες τῶν στρατιωτῶν, ἀπό τίς
βαναυσότητες τοῦ Ἑβραϊκοῦ ὄχλου, ἀπό τίς µοχθηρίες
καί τούς ὑπολογισµούς τῶν ἐφηµέρων ἀρχόντων, καί ἀπό τούς ἀνώφελους θρήνους τῆς ἀγάπης. Ἡ µαρτυρική
νύχτα εἶναι παγερή, καί ἡ ἡµέρα πού ἐξηµέρωσε σκεπασµένη µέ σκιερούς πέπλους...
Ὁ φόβος τῆς θνητῆς σάρκας τούς ἀπεµάκρυνε ὅλους ἀπό κοντά του. Περίτροµοι οἱ Μαθηταί µπροστά
στόν κίνδυνο, τόν ἐγκατέλειψαν καί κατέφυγαν σέ µιά
µυστική σπηλιά τῆς κοιλάδος τοῦ Ἰωσαφάτ. Ἕνα — δύο
ἀπό αὐτούς, ἔφυγαν γιά ν’ ἀντισταθοῦν στό θέληµα τῆς
Μοίρας, γιά νά ὀργανώσουν τήν ἔνοπλη ἀντίστασι, γιά
τήν ἀπελευθέρωσι τοῦ Κυρίου καί τήν κοσµική δόξα
του. Ἀνώφελη προσπάθεια: «Ἡ βασιλεία ἡ ἐµή οὐκ ἔ56

στιν ἐκ τοῦ κόσµου τούτου», τούς εἴχε εἰπῆ ἡ φωνή του·
καί ἡ φωνή του τούς εἶχε προστάξει ἀκόµη, ἔπειτα, νά
βάλουν στή θήκη τους τά µαχαίρια τους καί νά µεταχειρισθοῦν ἕνα µονάχα ὅπλο: τήν ἀγάπη. Μά ἀφοῦ τό µῖσος οὔρλιαζε γύρω τους — ἀφοῦ ὁ πυκνός ἀνθρώπινος
ἐγωισµός ἐτύλιγε µέ τόν ἀδιαπέραστον θώρακά του τόν
κόσµο, θά ἴσχυε τό ζωογονητικό ρευστό τῆς «ἀγάπης»
του νά τόν διαπεράσῃ καί φθάσῃ ὡς τίς καρδιές τῶν
ἀνθρώπων; Ὁ φόβος, ὁ ὑπολογισµός καί ἡ βία, ἀγνοοῦν
τήν παντοδυναµίαν τῆς θυσίας.
Φοβισµένοι καί ὑπολογιστικοί — ὅλοι τόν ἐγκατέλειψαν· καί µόνον τρεῖς τόν ἀκολουθοῦν, — τρεῖς ἐνισχυτικές δυνάµεις ἀκόµη: ἡ ὑψηλή εὐφυία τοῦ Ἰωάννη,
ἡ ἀφωσιωµένη µά ἀδύνατη καρδιά τοῦ Πέτρου, καί ἡ
ἀγάπη τῆς Γυναίκας. Καί ὁ ἄνθρωπος µέ τήν ὑπεράνθρωπη ψυχή προχωρεῖ πρός τό µαρτύριον ἀπαθής, ὡπλισµένος µέ τήν γνῶσιν τῆς ἐσσαϊκῆς του δυναµικότητος...

*
Ἄγεται, σέρνεται, τραβιέται, δεµένος σάν τροµερός κακοποιός, ἀπό τόν Χανάν στόν Καϊάφα, ἀπό τόν
Καϊάφα στόν Πόντιο µέ τήν ἀγαθή ψυχή, τό ἔξυπνο
πνεῦµα, ἀλλά τόν δειλό καί ὑπολογιστικό χαρακτῆρα·
ἀπό τόν Πόντιο στόν Ἡρώδη Ἀντύπα, ἀπό ἐκεῖ στόν
Πόντιο καί πάλι. Ἡ αἰτία πού τόν καταστρέφει εἶναι
οὐσιαστικά ἡ διδασκαλία του, πού ὑπενόµευσε τήν φαρισαϊκήν ἐξουσίαν· τυπικά ὅµως (χωρίς τόν τύπον αὐτόν δέν θά ἐστηρίζετο κατηγορία)· εἶναι ὅτι ἦτο ἐχθρός
τοῦ Καίσαρος, ἀφοῦ ἀποκαλοῦσε τόν ἑαυτόν του «βα57

σιλέα». Ὁ Πόντιος ἐκλονίσθη ἐµπρός στό ἐπιχείρηµα
αὐτό τοῦ µισητοῦ Ἱερατείου, καί ὑπέγραψε τήν καταδίκην.
Καί ὁ Ἰησοῦς παραδίδεται στά χέρια τῶν χυδαίων
ρωµαίων δηµίων του καί τοῦ µοχθηροῦ ὄχλου.
Ραπίζεται, ὑβρίζεται, φτύνεται, περιπαίζεται,
φραγγελώνεται, — λεία ἀνυπεράσπιστος πιά στά νύχια
τίγρεων καί λύκων. Καί ἔπειτα σέρνεται πρός τήν Ἀγοράν τῆς Ἱερουσαλήµ, κάτω ἀπό τήν ἀκρόπολιν Ἀντωνίαν, ὅπου τόν ἐπερίµενε ἕτοιµος ὁ σταυρός — ἡ φρικτή
αὐτή βασανιστική ἐπινόησις τῶν Φοινίκων. Ἄλλοι δύο
σταυροί ἐπερίµεναν ἐκεῖ: τῶν δύο ληστῶν, τοῦ Γέστα
καί τοῦ ∆ηµᾶ πού θά σταυρώνονταν µαζί του καί εἶχαν
ὁδηγηθῆ καί αὐτοί ἐκεῖ.
Ἀπαθής πάντοτε ὁ Ἰησοῦς, ἐξαντληµένος ἀπό τά
βάσανα καί νηστικός ἀπό τήν προηγουµένην ἡµέραν,
ἄυπνος, µά πάντοτε ἀξιοπρεπής στή σιωπή του καί µέ
τά µάτια τῆς ὑπεράνθρωπης ψυχῆς του καρφωµένα ἀδιάκοπα πρός τό ἰδεῶδες γιά τό ὁποῖον ὑπέφερε, µόλις
ἔφθασε ἐµπρός στόν σταυρό του, ἔκαµε µιά κίνησι —
κίνησι ἀνάλογη πρός τό ἰδεῶδες αὐτό: Ἐγονάτισε καί
ἐφίλησε τό ξύλινο ἐκεῖνο ὄργανο τοῦ µαρτυρίου του:
Καθηγίαζε τόν Πόνον ὡς δύναµιν λυτρωτικήν τῆς ψυχῆς, ὡς µέσον τῆς πνευµατοποιήσεως τοῦ ἀνθρώπου.
Μετά τά «µυστήρια» τοῦ ὑψηλοῦ Κηρύγµατος τῶν τριῶν χρόνων, µετά τά «µυστήρια» τοῦ ∆είπνου καί τοῦ
Κήπου, τά «µυστήρια» τώρα τοῦ µαρτυρίου, — θαυµαστή ἀλληλουχία, συνέπεια καί ἁρµονία µυητικῶν βαθµῶν ἑνός κολοσσιαίου νέου σύµπαντος.
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*
Οἱ στρατιῶται, ἀνοίγοντας δρόµο µέ κόπο µεγάλο
ἀνάµεσα στό θορυβῶδες καί σαδιστικό πλῆθος πού ἐσάλευε σάν τρικυµισµένη θάλασσα γύρω ἀπό τόν Μάρτυρα, ἐπῆραν τόν σταυρό καί τοῦ τόν ἔβαλαν ἐπάνω
στόν δεξιό του ὦµο.
Εἴκοσι ὀκτώ ἔφιπποι θωρακοφόροι — ἡ συνοδεία
τῶν καταδίκων — παρετάχθησαν τότε κάτω ἀπό τά τείχη τῆς ἀκροπόλεως. Ἐπί κεφαλῆς των ὁ ἑκατόνταρχος
Λογγῖνος. Ὁ Ρωµαῖος ἀποσπασµατάρχης ὕψωσεν ἔξαφνα τό ξῖφος του, καί οἱ σάλπιγγες ἀντήχησαν. Εἶχε
δοθῆ τό πρόσταγµα τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ Πόνου·
ἄρχιζεν ἐπάνω στήν «Ὁδόν τοῦ Σταυροῦ» τό πρωινό ξεκίνηµα γιά τό δυσµικόν τέρµα· ἄρχιζε ὁ φρικώδης δρόµος τῶν 1321 βηµάτων πρός τόν ἀ ν α γ ε ν ν η τ ι κ ό ν
θάνατον, ὁ δρόµος τῶν πέντε πτώσεων πρός τήν τελευταίαν ἀ ν ο ρ θ ω τ ι κ ή ν πτῶσιν τῆς κορυφῆς τοῦ Γολγοθᾶ...∗
∆ύο στρατιῶτες τόν ἅρπαξαν ἀπό τίς µασχάλες
καί τόν ἐσήκωσαν. Ὁ Ἑκατόνταρχος προηγήθη. Τόν ἀκολούθησαν τέσσερες ἱππεῖς καί, πίσω ἀπό αὐτούς, ἕνας ἔφιππος σαλπιγκτής πού ἦταν ὑποχρεωµένος νά
στέκεται στή γωνία κάθε δρόµου καί σέ κάθε σταυροδρόµι, νά σαλπίζῃ καί νά διαβάζῃ µεγαλόφωνα τήν καταδικαστικήν ἀπόφασιν. Ἀκολουθοῦσεν ἔπειτα µία ὁµάς πεζῶν θωρακοφόρων µέ ἀσπίδες καί ξίφη· πίσω ἀπό αὐτούς, ἕνας κενός χῶρος, καί ἀνάµεσα σ’ αὐτόν, ἕ∗

Τόσα βήµατα ἔκαµε ὁ Ἰησοῦς ἀπό τό Πραιτώριον µέχρι
τῆς κορυφῆς τοῦ Γολγοθᾶ, καί τόσες φορές ἔπεσε ἐξηντληµένος
στόν δρόµο. Σ.Σ.
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νας πού κρατοῦσε ἕναν λευκό ξύλινο πίνακα µέ τήν ἐπιγραφή «Ἰησοῦς Ναζωραῖος, βασιλεύς Ἰουδαίων»,
γραµµένη σέ τρεῖς γλῶσσες, ἑλληνικά, ἑβραϊκά καί λατινικά. Ἔπειτα ἐρχόταν ὁ µεγάλος Μάρτυς ἀνάµεσα σέ
λογχοφόρους ρωµαίους· πίσω του δύο Ἰουδαῖοι πού
κρατοῦσαν µέ δύο σχοινιά τήν ἄκρη τοῦ σταυροῦ, γιά
νά µή σέρνεται στό λιθόστρωτο καί ἐµποδίζῃ τόν κατάδικο νά προχωρῇ. Οἱ δύο αὐτοί, καθώς καί ἕνα παιδί,
κρατοῦσαν ἐπίσης καί καλάθια, γεµᾶτα µέ σφυριά καί
καρφιά. Πίσω ἀπό αὐτούς ἐπροχωροῦσαν ἄλλοι στρατιῶτες· καί ἔπειτα τό ἄπειρο, τό βουερό, τό ἀδιάντροπο
µέ τά γέλια του, τό ἀπαίσιο στά οὐρλιάσµατά του, τό
φρικῶδες στή θηριωδία του πλῆθος τῆς Ἱερουσαλήµ
τοῦ 34, — ἄνδρες, γυναῖκες, γέροι καί νέοι, — ἕνας
φαῦλος ὄχλος στιγµατισµένος, χυδαῖος καί ἀπαίσιος, —
λαός µοιραῖος πού ὑπέγραφε τή στιγµή ἐκείνη τήν αἰωνία κατάρα τῆς αὐτοκαταδίκης του...
Μέ τά πόδια, τό σῶµα, τό χλωµό πρόσωπο αὐλακωµένα ἀπό αἷµα, ἀφίνοντας αἱµατηρά ἴχνη στίς πέτρες τοῦ δρόµου, ραντίζοντας τό ἔδαφος µέ ἱδρῶτα καί
σταγόνες αἵµατος, ὁ Ἰησοῦς ἐπροχωροῦσε. Ἀνασήκωσε
µέ τό ἀριστερό χέρι τό µακρύ του ἱµάτιο πού τοῦ ἐµπόδιζε τά πόδια, καί µέ τό δεξί προσπαθοῦσε νά ἀλαφρώσῃ τό βάρος τοῦ σταυροῦ. Ὀγδόντα βήµατα εἶχε κάµει,
καί ἔπεσε ἐξηντληµένος — πρώτη πτῶσις — ἀπό τό βάρος αὐτό. Ἡ συνοδεία ἐστάθη ἀπότοµα. Ὁ Μάρτυς ἅπλωσε τό χέρι γιά νά τόν βοηθήσουν καί σηκωθῇ. Ἀλλά
τό χέρι ἐκεῖνο κανείς δέν τό ἔπιασε: Στήν ἀγωνιώδη καί
σιωπηλή αὐτή ἐπίκλησί του, οἱ δήµιοί του ἀπήντησαν
µέ θηριώδη γέλια, χτυπώντας τον µέ σχοινιά, κεντώντας τον µέ τίς λόγχες τους! Τό κεφάλι του εἶχε χτυπήσει
60

σέ µιά πέτρα καί τ’ ἀγκάθια τοῦ στεφάνου πού τοῦ εἶχαν φορέσει∗ µπήχτηκαν βαθειά στή σάρκα ὡς τό κόκκαλο! Γέλια φρικώδη, οὐρλιάσµατα, σφυρίγµατα, ἀντηχοῦσαν γύρω του. Ἡ τρικυµία τῆς ἀνθρώπινης ἀγριότητος ἐκύκλωνε µέ τά ἀνάλγητα κύµατά της τόν πόνο του.
Ἤντλησε θάρρος ἀπό τόν ἔνοικόν του Ὑπεράνθρωπον·
ἐπῆρε δυνάµεις ἀπό τόν ἀόρατον κόσµον τῶν ∆υνάµεων µέ τίς ὁποῖες ἐπικοινωνοῦσε, εὐχερέστερα τώρα µέ
τό µαρτύριον, καί κατώρθωσε νά σηκωθῇ µόνος του
καί νά συνεχίσῃ τήν πορείαν...
Τό πανδαιµόνιον τῆς λύσσας τοῦ ὄχλου εἶχε φθάσει στή µεγαλύτερη ἔντασί του. Καί ἀνάµεσα στήν κόλασι αὐτή ἐπνίγη ὁ θρῆνος πού ὑψώθη ἔξαφνα σπαρακτικός ἀπό κάποιο σταυροδρόµι:
Ἦταν ἡ Μάννα πού ἐθρηνοῦσε ἐµπρός στήν ἀγωνία τοῦ Παιδιοῦ της, γέρνοντας στήν ἀγκαλιά τῆς Μαγδαληνῆς καί τοῦ Ἰωάννου...
Ἔτσι, ἀπό πτῶσι σέ πτῶσι, ἀπό ἀγωνία σέ ἀγωνία,
ἀπό ἐξευτελισµό σέ ἐξευτελισµό, µέ τήν παρηγορία µονάχα πού τοῦ ἔδωσε στό δρόµο ἡ θυσία τοῦ Κυρηναίου
καί ἡ προσφορά τῶν γυναικῶν πού τόν ἀκολουθοῦσαν,
ἀφοῦ ἐπέρασε τόν θόλο τῆς ∆ικαστικῆς Πύλης, τή γέφυρα τῆς Κοιλάδος τῶν Πτωµάτων καί ἀπό τόν τάφο
τοῦ Προφήτου Ἀνανία, ὁ Ἰησοῦς ἔφθασε στήν κορυφή
τοῦ Γολγοθᾶ...

*
∗

Τό ἀγκαθερό φυτό µέ τό ὁποῖο πλέχθηκε τό στεφάνι τοῦ
Ἰησοῦ, ἔχει κλωνιά εὐλύγιστα καί ἀγκάθια µακρυά ὡς ἕνα δάχτυλο. Τό φυτό αὐτό λέγεται Ziziphus Spina Hristi, ἤ Rhammus,
ἤ Spina Alba. Σ.Σ
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Σκοτάδι χαλασµοῦ ἁπλώθηκε ἐκεῖ ἐπάνω· µιά
λάµψις τελευταία τό ἐφώτισε τό σκοτάδι αὐτό, — λάµψις ἐκτυφλωτική, ἀσύγκριτος, πρωτοφανής, σωτηρία,
ἀνορθωτική: Ὁλόκληρη ἡ Θρησκεία τοῦ Συναισθήµατος ἄστραψε ἐπάνω στόν σκοτεινόν ἐκεῖνον λόφον τῶν
τριῶν σταυρῶν, τοῦ µίσους καί τοῦ θανάτου: Ἡ λάµψις
καί ἡ ἀστραπή τῆς συγγνώµης τῆς Ἀγάπης: Ὁ ἐκπνέων
ἄνθρωπος ἐβροντοφώνησε µέ τήν φωνήν τοῦ ἐπιζῶντος
θεοῦ: « Ἄφες αὐτοῖς! ».
Ἔπειτα, ὅλα ἐτελείωσαν... Ὁ θρῆνος, τό σφύριγµα
τοῦ ἀνέµου, ὁ κρότος τοῦ κεραυνοῦ καί τοῦ σεισµοῦ ἡ
βοή, ἔκλεισαν τήν Μεγάλην Τραγωδίαν...
Ἀλλά ἡ Μεγάλη Τραγωδία ἔκλεισε πραγµατικά;
Ἡ λυσσώδης πάλη τῆς θείας Ἀγάπης καί τοῦ Θανάτου
ἐτελείωσε; «Ποῖος ὁ νικητής;» Εἶναι τάχα οἱ ἱερεῖς αὐτοί τῆς ὑποκρισίας καί τοῦ δόλου πού κατεβαίνουν τώρα θριαµβευτικά ἀπό τόν λόφον τῆς ἀγωνίας, ἀνάµεσα
στήν λαιλαπώδη ὀργήν τῶν στοιχείων; Ἤ εἶναι ὁ µικρός ὅµιλος τῶν µετρηµένων στά δάχτυλα πιστῶν ἐκείνων γυναικῶν καί ἀνδρῶν πού κατεβαίνουν θλιµµένοι,
κρατώντας τό πτῶµα τοῦ ἀγαπηµένου Μάρτυρος;
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Ο ΑΙΡΩΝ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ

VII

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Η ΛΕΥΚΗ ΟΠΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
«Ὑπάρχουν πράγµατα στή
γῆ καί τόν οὐρανό, Ὁράτιε,
πού οὔτε φαντάζεται ἡ φιλοσοφία σας».
(«Ἄµλετ» ΣΑΙΞΠΗΡ)

Ὁ Ἰωάννης, ὁ Νικόδηµος καί ὁ Ἀριµαθαίας Ἰωσήφ ἀποκαθήλωσαν τό σῶµα τοῦ Νεκροῦ καί τό ἀπίθωσαν ἐπάνω στά γόνατα τῆς καθισµένης στό βράχο
τοῦ Σταυροῦ Πονεµένης Μητέρας. Ἡ Μαγδαληνή, ἡ
Σαλώµη, ἡ Μαρία τοῦ Κλεώπα, ἡ Βερονίκη, ἡ Ἰωάννα
Χουζᾶ, ἡ Σωσάννα καί ἡ Ἄννα ἡ ἀνεψιά τοῦ Ἰωσήφ, ἔπλυναν, ἐχτένισαν, ἐµύρωσαν, ἐβαλσάµωσαν, ἐσαββάνωσαν τό κρεουργηµένο Λείψανο· ἔπειτα, ἐπάνω σέ ἕνα φορεῖον, σκεπασµένο µέ τόν µανδύα τοῦ Ἰωάννη,
πού κρατοῦσαν ὁ Νικόδηµος καί ὁ Ἰωσήφ ἀπό ἐµπρός,
καί ὁ Ἰωάννης καί ὁ Λογγῖνος ἀπό πίσω, καί κάτω ἀπό
τή λάµψι τῶν πυρσῶν, πού κρατοῦσαν οἱ συνοδοί στρατιῶτες τοῦ Ἑκατόνταρχου, τό κατέβασαν σαράντα βή65

µατα πιό κάτω, στόν ἰδιόκτητον τάφο πού εἶχε ὁ Ἰωσήφ... Τό σκοτάδι τῆς νύχτας εἶχε ἁπλωθῆ πένθιµο καί
βουβό· µόνο τά βήµατα τῶν κηδευτῶν, οἱ στεναγµοί
τῆς Μάννας καί οἱ λυγµοί τῆς Μαγδαληνῆς πού τήν ἐστήριζε, ἦταν οἱ µόνοι ἦχοι πού τό ἐτάρασσαν...
Σέ λίγο, ἀνάµεσα στά λουλούδια πού ἔκοψαν τά
χέρια τῆς Μαγδαληνῆς, ραντισµένο µέ µύρα ἀπό τό χέρι τῆς Μάννας, τυλιγµένο στό ὁλοκάθαρο σεντόνι τοῦ
σαββάνου του, ἀναπαυόταν ἐπάνω στή λάρνακα τοῦ
σπηλαιώδους τάφου, τό λείψανο τοῦ Γυιοῦ τῆς Μαρίας
καί τοῦ Ἰωσήφ. Μιά ὁλοπόρφυρη πέτρα∗ ἔκλεισε τό
σκοτεινό στόµα τῆς ἀβύσσου, πού εἶχε καταπιεῖ τήν ἀγαπηµένη µορφή τοῦ Σταυρωµένου καί ὁ εὐλαβικός ἐκεῖνος ὅµιλος ἐπῆρε τόν δρόµο πρός τήν πόλι, σιωπηλός
καί σκυφτός κάτω ἀπό τό βάρος τῆς σπαρακτικῆς του
ἀπελπισίας.
Ἀντάµωσαν τόν Πέτρο καί τούς δύο Ἰακώβους
(τόν µαθητή καί τόν ἀδελφό τοῦ Νεκροῦ), πού θρηνοῦσαν πικρά, γιατί δέν εἶχαν βρεθῆ στό θάνατο καί στήν
κηδεία τοῦ Ραββί, καί κατέβαιναν πρός τόν τάφο· τούς
ἐγύρισαν πίσω µαζί τους· καί οἱ ἄντρες ἐπῆγαν στά
σπίτια τους, καί οἱ γυναῖκες σ’ ἕνα σπιτάκι κοντά στό
φρούριο τοῦ ∆αυίδ, ὅπου τίς περίµεναν ἡ Μάρθα πού
εἶχε ἔλθει ἀπό τή Βηθανία, ἡ Σαµαρεῖτις, καί ἡ χήρα
τῆς Ναΐµ.

∗
Ὁ ∆ιονύσιος Πύρρος ὁ Θεσσαλός ἀναφέρει στό σύγγραµµά του «Ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ» γιά τήν πέτρα αὐτή τοῦ στοµίου τοῦ Τάφου, ἡ ὁποία σώζεται ὡς σήµερα στό ἐξωτερικό κουβούκλιο τοῦ Παναγίου Τάφου. Σ. Σ.
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*
Ξηµέρωσε τό Σάββατο, 15 τοῦ Νισάν (7 Ἀπριλίου)
καί ἐπέρασε ὁλόκληρο µέ τή σιωπή τοῦ πένθους καί
τούς στεναγµούς τῆς ἀπελπισίας. Ἄγρια καί παγερή ἐρηµιά εἶχε ἁπλωθῆ στίς καρδιές τῶν Γυναικῶν.
Πρός τό βράδυ, ἡ Μαγδαληνή, ἡ Σαλώµη καί ἡ
µητέρα τοῦ Ἰακώβου ἡ Μαρία, ἐβγῆκαν κινηµένες ἀπό
τήν ἐσώψυχη ἀνάγκη νά ξαναϊδοῦν τόν τάφο πού τούς
εἶχε πάρει γιά πάντα τόν Ἀγαπηµένο τους. Οἱ Ρωµαῖοι
τῆς σπείρας τοῦ Λογγίνου ἐφρουροῦσαν ἀπ’ ἔξω, καθισµένοι γύρω ἀπό φωτιές. Στή λάµψι τους, οἱ Γυναῖκες
εἶδαν ὅτι ἡ Πέτρα εἶχε σφραγισθῆ µέ τή σφραγῖδα τοῦ
Σανχρεδίν ἀπό τούς Φαρισαίους καί τούς ἀρχιερεῖς τήν
ἡµέρα ἐκείνη. Ἐφοβοῦντο καί τόν θάνατο ἀκόµη τοῦ
θαυµατοποιοῦ, καί εἶχαν φροντίσει ν’ ἀσφαλισθοῦν;
Ὄχι: ἐφοβοῦντο µήπως κλέψουν τό σῶµα... Οἱ γυναῖκες
ξαναγύρισαν στήν πόλι καί ἀγόρασαν µυρωδικά, γιατί
ἐσκόπευαν νά ξαναγυρίσουν στόν Νεκρό πρός τά χαράµατα τῆς ἄλλης ἡµέρας καί νά τοῦ φανερώσουν ἔτσι
τήν εὐλαβική τους λατρεία.
Ἦταν τρεῖς τό πρωί τοῦ Σαββάτου πρός τήν Κυριακή (16 τοῦ Νισάν, 8 Ἀπριλίου π. ἡ. τοῦ 34) ὅταν ἀπό
τό σπίτι τῆς Μαρίας ξεκίνησαν οἱ Γυναῖκες, πιστές
στήν ἀπόφασί τους. ∆έν ἐπῆγαν ἀπό τή ∆ικαστική Πύλη, ἀπό φόβο µή τίς ἐµποδίσουν οἱ φρουροί, ἀλλά κατέβηκαν στήν κάτω πύλη ἀπό τήν ἀκρόπολι τοῦ ∆αυίδ,
ἀκολούθησαν τήν τάφρο τοῦ Τυροπέου, ἐβγῆκαν ἀπό
τήν Πύλη τῶν Ἰχθύων, ἔκαναν τόν γῦρο ὅλης τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τῆς πόλεως καί τή στιγµή πού τά πρῶτα
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χαµόγελα τῆς αὐγῆς ἁπλώνονταν ἀπάνω στήν κορυφή
τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, ἔφθαναν στούς πρόποδες τοῦ
Γολγοθᾶ καί κατηφόριζαν πρός τόν κῆπο τοῦ Μνηµείου.
Ὁ θάνατος τρέφει τήν ἀγάπη, ἡ θλῖψις τήν κάνει
λατρεία: κρατώντας τήν καρδιά της, πού φτεροκοποῦσε σάν πουλί λαβωµένο, πρώτη ἡ Μαγδαληνή ἔσπευσε
πρός τόν Τάφο, πολύ µπροστά ἀπό τίς ἄλλες. Ἡ θλιµµένη Μάννα εἶχε µείνει πολύ πίσω καί ἔτρεχε γιά νά τίς
προφθάσῃ. Τό αὐγινό ἀεράκι ἀνέµιζε τά πέπλα τῶν γυναικῶν ἐκείνων, πού τρέχοντας ἔσφιγγαν στήν ἀγκαλιά
τους τά δοχεῖα µέ τά πολύτιµα µύρα. Ἦταν κάτι ἐξαιρετικό ἡ σκηνή αὐτή, πού εἶχε συνθέσει ὁ Πόνος καί διαιώνισεν ἡ Λατρεία: ἡ Γυναῖκα, ἐξαγιασµένη ἀπό τήν
θλῖψι τῆς Ἀγάπης, ἐγίνετο ἡ Μυροφόρος της Ἰδέας.
Ἡ πόρτα τοῦ κήπου ἦταν ἀνοιχτή. ∆ειλές, διστακτικές, µή θέλοντας νά ἐκθέσουν σέ ξένα µάτια, στά
µάτια τῶν Ρωµαίων φυλάκων, τό ἅγιο µυστικό τους,
στάθηκαν στήν εἴσοδο. Ἀλλά ἡ θυελλώδης Μαγδαληνή
εἶχε τολµήσει καί προχωρήσει πρός τόν Τάφο. Καί ἔξαφνα, µία κραυγή καταπλήξεως, θαυµασµοῦ, πόνου
καί τρόµου µαζί, ἐτάραξε τή γαλήνη τῆς αὐγῆς: Τροµερός σεισµός εἶχε γίνει· οἱ φύλακες τῆς κουστωδίας ἀνετράπησαν µέ τό πρόσωπο στή γῆ· ἡ πέτρα πού ἔφραζε
τόν Τάφο εἶχε παραµερισθῆ... Ἔξαλλη ἡ Μαγδαληνή ἐπλησίασε καί ἔρριξε µιά γοργή µατιά στό ἐσωτερικό
τοῦ µνηµείου: τά σάββανα ἦταν πεταµένα στό ἔδαφος·
ὁ Νεκρός ἔλειπε, καί στή θέσι του καθόταν ἕνα πάγκαλλο πλάσµα µέ πρόσωπο λαµπρό σάν ἀστραπή καί φόρεµα διάφανο καί ὁλόλευκο σάν τό χιόνι!...
Στίς τροµαγµένες γυναῖκες κάτι εἶπε τό πλάσµα
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αὐτό: «ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε... ἀλλά ὑπάγετε, εἴπατε
ὅτι προάγει ὑµᾶς εἰς Γαλιλαίαν... ἐκεῖ αὐτόν ὄψεσθε...»
Ὁ νοῦς θαµβώνεται ὅταν ἡ καρδιά µιλῇ µέ τή
γλῶσσα τοῦ πόνου: Ἄκουσαν τά λόγια αὐτά τοῦ παραδόξου πλάσµατος αἱ Μυροφόροι· µά ἕνα µόνο ἔνοιωθαν
οἱ Γυναῖκες: Ἐκεῖνος ἔλειπε, Ἐκεῖνος εἶχε χαθῆ· εἶχαν
ἔλθει νά κλείσουν τήν καρδιά τους στή γωνιά ἐκείνη
καί συναντοῦσαν ἄβυσσο καί χάος... Ρίχτηκαν πίσω
πρός τήν πόλι, τρέχοντας σάν τρελλές... Μόνο ἡ Μαγδαληνή ἔµεινε στό δρόµο· τά γόνατά της λύθηκαν·
ἔπεσε καί δόθηκε στό θρῆνο τοῦ σπαραγµοῦ. Ἔξαφνα,
πίσω της, µιά γλυκειά φωνή τήν ἐρώτησε γιά τήν αἰτία
τῆς λύπης της:
— Ἐσήκωσαν τόν Ἀφέντη µου καί δέν ξέρω ποῦ
µοῦ τόν πῆγαν… ἀπεκρίθη ἀνάµεσα στούς λυγµούς της.
Ἐγύρισε πίσω της· αἰσθανόταν κυριαρχηµένη παράδοξα τή θέλησί της: Εἶδε κάποια µορφή συγχυµένη
µέ τό πρωινό φῶς· ἄκουσε τή φωνή της νά τήν ρωτᾶ:
— Γιατί κλαῖς; ποιόν ζητεῖς;
Κάποιος ἄνθρωπος τοῦ κτήµατος τοῦ Ἰωσήφ θά
τήν ρωτοῦσε, κάποιος συµπονετικός ἄνθρωπος, ἂν ἔκρινε ἀπό τή φωνή του. Ποιός ξέρει· µποροῦσε αὐτός
νά ἤξερε... Καί τοῦ ἀποκρίθηκε :
— Ἄν τόν ἐσήκωσες ἐσύ, ἂν ξέρῃς, πές µου ποῦ
τόν πῆγαν, καί ἐγώ θά τόν πάρω…
Καί ἡ φωνή αὐτή τότε, ἄφραστα γλυκειά, γνώριµη φωνή, µιά φωνή ἀγαπηµένη καί ἀξέχαστη, γεµάτη
συµπόνια καί ἀγάπη, εἶπε καί πάλι — τήν ἐκάλεσε µέ τό
ὄνοµά της:
— Μαρία !
Ἐκάρφωσε τά µάτια της ἐπάνω του· στρόβιλος
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χαρᾶς τήν συνεπῆρε λαχτάρα ὀλβιότητος: Τόν ἀνεγνώρισε... Ἦταν Ἐκεῖνος! Καί ἐνῷ σερνόταν νά τόν ἀγγίσῃ
µέ τά χέρια ἁπλωµένα, ὅλη ἡ ψυχή της χύθηκε σέ µιά
κραυγή, µιά λέξι:
— Ραββουνί !
Μιά ἐπιτακτική κίνησις τοῦ ἐνοργάνου ἐκείνου ὁράµατος τήν ἀνεχαίτισε, καί ἡ φωνή του, χωρίς νά χάσῃ τήν ἁπαλότητά της, ἀλλά σοβαρά τώρα, τῆς εἶπε:
— Μή µέ ἐγγίζῃς, γιατί δέν ἀνέβηκα ἀκόµη πρός
τόν Πατέρα µου, ἀλλά πήγαινε καί πές στούς ἀδελφούς
µου, ὅτι ἀνεβαίνω σ’ αὐτόν, τόν Πατέρα µου καί Πατέρα σας, τόν Θεό µου καί Θεό σας...

*
Ἀπό τή στιγµή αὐτή, τό µυστήριον τῆς ζωῆς καί
τῆς ἐξελίξεως προσφέρεται σέ ὅλους πού ἔχουν τή δύναµι καί τή θέλησι νά τό µελετήσουν. Ἡ β ε β α ι ό τ η ς
τῆς Ἀναστάσεως προσφέρει τήν ἀληθινή της διπλῆ ἐξήγησι: τήν ἠθική καί πραγµατική.
Μέσα ἀπό τήν καρδιά τῆς γυναίκας ἀπεκαλύφθη
στήν ἀνθρωπότητα ἡ µυσταγωγία τῆς ἀγάπης ὡς βάσις
τῆς ἠθικῆς καί πνευµατικῆς της µεταµορφωτικῆς ἐξυψώσεως. Ἀλλά δέν ἀπεκαλύφθη ὡς ὀπτασία σέ ὄνειρο,
ἀλλά ὡς πραγµατικότης στά µάτια τοῦ ὑλικοῦ σώµατος:
Τό «ἀστρικόν» σῶµα τοῦ Ἰησοῦ, πού ἀπεχωρίσθη ἀπό
τό ὑλικόν του σῶµα εὐθύς µόλις ἡ καρδιά του ἔπαυσε
νά πάλλῃ ἐπάνω στόν σταυρό, ὅσο ἀχνοΰφαντο, ὅσο λεπτό καί ἂν ἦτο, διατηροῦσε ἀκόµη κάποια ποσότητα ὑλικῶν στοιχείων, πού δέν τοῦ ἐπέτρεπαν, κατά τόν νόµον τῆς βαρύτητος τῶν σωµάτων, «νά ἀναβῇ ἀµέσως
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πρός τόν πατέρα του». Ἔπρεπε νά περάσῃ λίγος καιρός, γιά νά ἀπαλλαγῇ ἀπό τά στοιχεῖα αὐτά καί τό κατορθώσῃ. Ἀλλά ἔπρεπε µαζί νά στηρίξῃ καί τήν βεβαιότητα πρός τήν ἀνάστασίν του, πρός τήν ἐπιβίωσιν δηλαδή τοῦ ψυχοπνευµατικοῦ σώµατος ὅλων τῶν ὄντων,
γιατί, χωρίς τήν βεβαιότητα αὐτή, τό κολοσσιαῖον ἔργο
του δέν θά ἠµποροῦσε νά ἐπιβληθῇ στόν κόσµο καί τόν
κατακτήσῃ· οἱ µαθηταί του δέν θά εἶχαν τή δύναµι, τό
θάρρος, τόν ἐνθουσιασµό, γιά νά κηρύξουν τό ἔργο αὐτό, καί τήν προθυµία τῆς θυσίας των, γιά νά τό ἑδραιώσουν ὡς θρησκείαν. Πρός τόν ἀπώτερον αὐτόν σκοπόν,
τό πνευµατικόν σῶµα τοῦ Ἰησοῦ ἐζωογόνησε µέ τίς ἀπαιτούµενες δυναµικότητες τῶν φυσικῶν γηίνων στοιχείων (ἠλεκτρικά ἤ µαγνητικά ζωτικά στοιχεῖα), τό ψυχικόν σῶµα καί τ ό κ α τ έ σ τ η σ ε ὁ ρ α τ ό ν (φαινόµενον φυσικόν καί ὄχι ὑπερφυσικόν, γιατί ὅλα εἶναι
φ ύ σ ι ς, εἴτε ὁρατή, εἴτε ἀόρατος). Καί ἐ ν ε φ α ν ίσ θ η κατ’ ἐπανάληψιν, — ἐλαφρός καί φευγαλέος σάν
σκιά στήν πρώτη του ἐµφάνισι στή Μαγδαληνή, καί ἔπειτα — τίς πέντε ἀκόµη φορές — µέ περισσότερη δύναµι ζωῆς, φυσικότητος καί λάµψεως, — σῶµα ὀργανικό, ζωντανόν, ὅµοιον περίπου µέ τό ὑλικόν γήινον σῶµα, πού ἄλλες πάλι φ υ σ ι κ έ ς δυναµικότητες εἶχαν
ἀποσυνθέσει καί συγχωνεύσει µέ τά γήινα στοιχεῖα
πού τό εἶχαν πλάσει.

*
Οἱ πεποιθήσεις αὐτές τῶν «µυστηρίων» τῶν ἀρχαιοτάτων λαῶν (ἀνάγκη νά ἐπαναληφθῇ) δέν εἶναι ἁπλές ποιητικές ὀµορφιές καί ἀλληγορικές εἰκόνες, ἀλλά
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πραγµατικότης. Ἡ «ἀνάστασις» εἶναι τό ἄγνωστον τῆς
φύσεως ὁρατοποιούµενον· εἶναι «ὁ φωσφορισµός µέσα
στά ὅρια τοῦ ὁρατοῦ» τῆς µυστικῆς ἐξακολουθήσεως
τῆς ὑπάρξεως µετά τόν θάνατον τοῦ ὑλικοῦ σώµατος·
εἶναι ἡ βεβαίωσις τῶν ὑλικῶν µατιῶν διά τά ὁράµατα
καί τίς διαισθήσεις τοῦ πνεύµατος. ∆έν πρόκειται µόνον περί θρησκευτικῆς, φιλοσοφικῆς ἤ ποιητικῆς δογµατολογίας ἤ φρασεολογίας· π ρ ό κ ε ι τ α ι κ υ ρ ί ω ς
π ε ρ ί φ υ σ ι ο λ ο γ ί α ς ἐ π ι σ τ η µ ο ν ι κ ῆ ς. Ἡ «ἀνάστασις» εἶναι γεγονός πραγµατικόν, πού ἀφορᾷ ὅµως µόνον τό ψυχοπνευµατικόν σῶµα, καί ὄχι βέβαια
τό ὑλικόν.
Ἀλλά τότε ἡ ἐξαφάνισις τοῦ σώµατος τοῦ Ἰησοῦ;
Ἠµπορεῖ καί αὐτή νά ἐξηγηθῇ, ὅπως ἀναφέραµε πιό
πάνω, µέ αἰτίες φυσικές. Σώµατα µεγάλων µεµυηµένων
εἶχαν ἐξαφανισθῇ ἄλλοτε, πολύ πρίν ἀπό τήν ἐποχήν
τοῦ Ἰησοῦ, κατά τόν ἴδιον τρόπον: τοῦ Μωυσῆ, τοῦ Πυθαγόρα, τοῦ Ἀπολλωνίου τοῦ Τυανέως ἔπειτα.
Ἀλλ’ αὐτά παρέλκουν ἐδῶ. Τό γεγονός εἶναι, ὅτι ἡ
ἐξήγησις τῆς «ἀναστάσεως» δέν ἔχει µόνον ὄψιν µ υσ τ η ρ ι α κ ή ν, ἀλλά καί φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή ν· δέν εἶναι µόνον κ ή ρ υ γ µ α π ί σ τ ε ω ς τῆς θρησκείας τοῦ
Χριστοῦ καί ἄλλων προγενεστέρων θρησκειῶν, ἀλλά
κ ή ρ υ γ µ α ἐ π ι σ τ ή µ η ς.
Οἱ Σάδδουκαῖοι τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἰησοῦ ὑπάρχουν
καί σήµερα ὑπό τήν µορφήν τῶν ὑλιστῶν καί τῶν ἀρνητῶν τῆς ἐπιστηµονικῆς αὐτῆς δογµατολογίας. Ἀλλά ἡ
ἄρνησίς των ἠµπόδισε καί ἐµποδίζει τόν ἀόρατον «φυσικόν» κόσµον νά ὑπάρχη; Καί νά ὁρατοποιῆται
σιγά−σιγά, νά ἀποδεικνύεται ἐπιστηµονικά, νά γίνεται
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χειροπιαστή πραγµατικότης ἀνακαλύψεων καί ἐφευρέσεων;
Ἡ ἱεραρχία τῶν κοσµογονικῶν ∆υνάµεων τοῦ
Σύµπαντος ἔχει εἰς τό ἐνεργητικόν της καί πολλά ἄλλα
σύµπαντα ἐκτός τοῦ ὁρατοῦ. Καί µέρος τῶν συµπάντων
αὐτῶν ἀπεκάλυψε στά κατάπληκτα µάτια τῶν Μυροφόρων καί τῶν µαθητῶν ἡ λευκή ὀπτασία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἀπριλίου τοῦ 34.
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Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τό παρόν ἔργο ἐκδόθηκε τό 1954. Ὁ Πνευµατιστικός Ὅµιλος Ἀθηνῶν, ἀναγνωρίζοντας τήν σπουδαιότητά του, τό δηµοσίευσε τό 1983 στό µηνιαῖο περιοδικό
πού ἐκδίδει.
Τό βιβλίο αὐτό ἀνατυπώθηκε τό 1998, µέ τήν
µορφή τῆς ἀρχικῆς ἔκδοσης καί µέ τήν προσθήκη τῶν
δύο πνευµατιστικῶν ὁµιλιῶν πού ἀκολουθοῦν, στίς ὁποῖες σκιαγραφεῖται ἡ προσωπικότητα τοῦ συγγραφέα
καί τό φωτεινό πνεῦµα του.
Οἱ δύο αὐτές ὁµιλίες µετεδόθησαν ἀπό τόν
Πνευµατικό Κόσµο µέσω τοῦ Επικοινωνοῦ τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Γεωργίου Πιζάνη, ὑπό τοῦ Πνευµατικοῦ του Ὁδηγοῦ Φαράχ. (Στοιχεῖα περί τοῦ ∆ιδασκάλου αὐτοῦ βλέπε στό βιβλίο τοῦ Ὁµίλου «Ὁµιλίες Μεγάλων Μυστῶν»).
Σήµερα προβαίνουµε στήν ∆εύτερη Ἔκδοση,
ἐµπλουτίζοντας τό ἀρχικό Κείµενο µέ µερικές εἰκόνες
παρµένες ἀπό τά θρησκευτικά ἔργα τοῦ El Greco. Πιστεύουµε ὅτι ὁ ἐµπλουτισµός αὐτός προσδίδει µιά νέα
αἰσθητική στό περιεχόµενο τοῦ ἔργου, ἡ ὁποία δηµιουργεῖ ἕνα βαθύτερο συναίσθηµα κατάνυξης καί δέους
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καί συµβάλλει στήν βαθύτερη κατανόηση τοῦ Θείου
∆ράµατος καί τῆς πανανθρώπινης σηµασίας του.
Τό βιβλίο ἔχει µεταφραστεῖ καί στά Ἀγγλικά τό
2005 µέ τόν τίτλο “The last days of Jesus”

Π.Ο.Α.

Γιά περισσότερες πληροφορίες σχετικά μέ τόν
Πνευματιστικό Ὅ μιλο Ἀθηνῶ
θηνῶν «Τ
Τό Θεῖ
Θεῖ ον Φῶ
Φῶς»
μπορεῖ τε νά ἐπισκεφθεῖ τε τήν ἱστοσελίδα:

www.divinelight.org.gr
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15 Νοεµβρίου 1961

Ἡ προσωπικότης
τοῦ Ἀναστασίου Στρατηγοπούλου
ΦΑΡΑΧ:
Ὁ Στρατηγόπουλος δέν ἦτο µόνον µεγάλη ψυχή,
ἀλλά καί φωτεινόν πνεῦµα. Ἀκόµη καί σεῖς πού ἀσχολεῖσθε µέ τό Ἔργον του, δέν µπορέσατε νά εἰσδύσετε
εἰς τό βάθος τοῦ ἀνθρωπισµοῦ του. Χρειάζεται περισπούδαστη µελέτη, διά νά ἔλθουν εἰς φῶς τά ἀνεκτίµητα γραπτά τοῦ Μεγάλου Ποιητοῦ.
Νά εἶσθε ὑπερήφανοι διά τό ὄνοµά του. Αὐτός καί
µόνον ἐξ ὅλου τοῦ οἰκογενειακοῦ δένδρου ἀνύψωσε τήν
λέξιν «ἄνθρωπος».
Εἶναι µεγάλη τιµή διά τόν Τοµέα ὅπου ἀνῆκε.
Ποῖος ὅµως τόν γνωρίζει; Οὐδείς, δύναµαι νά εἴπω, διότι οἱ ἄνθρωποι δέν γνωρίζουν νά ἐκτιµοῦν τάς πραγµατικάς ἀξίας. Τό φῶς του, ὅµως, θά λάµψῃ εἰς τήν
Χώραν ὅπου ἔλαµψε καί πρότερον.
Νέα ἐποχή µέ νέον φῶς θά φωτίσῃ τό σκότος τῆς
ἀνθρωπότητος. Νέαι ἀκτῖνες ἀπό τό Ἔργον του θά δηµιουργήσουν νέας σκέψεις καί νέοι δρόµοι θά ἀνοίξουν
πρός ὄφελος τοῦ ἀνθρώπου.
Λέγω πάντα ταῦτα, διά νά δώσω ἀµυδράν ἰδέαν
τῆς ὀντότητός του ὡς πνευµατικοῦ ἀνδρός εἰς τόν Σταθµόν σας. Ποτέ δέν ἐπεδίωξε τιµάς καί µεγαλεῖα. Ἦτο ἄοκνος ἐργάτης τοῦ πνεύµατος καί τοῦ καλοῦ ἔργου.
Πῶς νά µή τόν τιµήσῃ ὁ Πνευµατικός Κόσµος; Μέ
τήν ἀξίαν του ἔγινεν ἕνας ἀπό τούς ∆έκα Ἀστέρας τῆς
Ἐπουρανίου Βασιλείας.
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Τό Ἔργον του θά ἀναστηθῆ, διά νά δώσῃ ζωήν εἰς
τά πνεύµατα τά ἔχοντα ἀνάγκην αὐτῆς.
Ἡ Ἀποστολή του εἰς τόν µακρυνόν Ποσειδῶνα
τοῦ ἐδόθη ἐπαξίως, διότι µόνον οὗτος εἶναι εἰς θέσιν νά
διοίκησῃ ὅ,τι ἀνέλαβεν.
Φαράχ

___ . ___
29 Ἀπριλίου 1964

Τό ἀθάνατον ἐν τῇ Γῇ ἔργον
τοῦ Ἀναστ. - Μ. Στρατηγοπούλου:
«Οἱ τελευταῖες ἡµέρες τοῦ Ἰησοῦ»
ΦΑΡΑΧ:
Θά ὁµιλήσω ἐν ὀλίγοις περί τοῦ ἀθανάτου Ἔργου
τοῦ Ἀδελφοῦ Ἄρχοντος τοῦ Ποσειδῶνος∗.
Τό µικρόν τοῦτο Ἔργον εἶναι συµπαγές. Περιέχει
ἐννοίας τάς ὁποίας ἀκόµη δέν ἠδυνήθητε νά συλλάβετε. Ὁ µελετητής τοῦ ἔργου τούτου ὀφείλει νά εἶναι ἐµβριθής εἰς τάς γνώσεις τοῦ Ὑπερπέραν, εἰδ’ ἄλλως δέν
θά ἀποδώσῃ τάς βαθυτέρας τοῦ ἀδελφοῦ Γνώσεις εἰς
τό πλατύ κοινόν.
Τό Ἔργον τοῦτο πρέπει νά γίνῃ κτῆµα ὅλων τῶν
ἀνθρώπων. Εἶναι τό µοναδικόν ἀπό ὅλα του τά Ἔργα,
πού τόν ἀνύψωσεν εἰς τά µεγάλα ὕψη τοῦ Πνευµατικοῦ
Κόσµου.
Εἶναι ἀπορίας ἄξιον, πῶς µέχρι στιγµῆς οἱ ἄνθρω∗ Τόν τίτλο «Ἄρχων τοῦ Ποσειδῶνος» ἔχει ὁ συγγραφέας Α.-Μ. Στρατηγόπουλος ὡς ὑψηλή Ὀντότης τοῦ
Πνευµατικοῦ Κόσµου.
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ποι δέν ἀντελήφθησαν τί κρατοῦν εἰς χεῖρας των· οὐχί
καί δι’ Ἡµᾶς, οἱ ὁποῖοι γνωρίζοµεν ὅτι οἱ ἄνθρωποι εὑρίσκονται εἰς τό βαθύ σκότος καί δέν δύνανται νά ἀνεύρουν τήν ὀρθήν ὁδόν πρός φωτισµόν των.
∆έν συντρέχει οὐδεµία ἀνάγκη νά γραφῇ ἄλλο ἔργον ἐπί αὐτοῦ τοῦ ζητήµατος, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει καί φωτίζει τό µικρόν αὐτό, ἀλλά Μέγα Ἔργον τοῦ ἀδελφοῦ
Μας. Μέ εὐλάβειαν καί πίστιν πρός τά ὅσα συνέγραψε,
κλίνατε γόνυ πρός τήν ∆όξαν τοῦ Κυρίου.
Οὐδείς ἄλλος ὕµνος τῶν τελευταίων ἡµερῶν τοῦ
Κυρίου ἔχει γραφῆ µέ τόσην γλαφυρότητα καί ἀκρίβειαν, ὅσον τοῦ Ἀναστασίου - Μιλάνου Στρατηγοπούλου. Ὅταν συνέγραφε τό Ἔργον τοῦτο, εὑρίσκετο εἰς
συνεχῆ ἐπαφήν µετά τοῦ Θείου. ∆ιά τοῦτο ἀπέδωσε τό
Ἀληθές. Ἡ Ἀλήθεια µόνον µέσω τοῦ Θείου συλλαµβάνεται.
Μικροί οἱ ἄνθρωποι, εἰς τάς ἀπέραντους αὐτῶν
γηίνας γνώσεις! Μεγάλαι αἱ Ὀντότητες, εἰς τάς καθαράς αὐτῶν Γνώσεις πρός τό ἀνθρώπινον γένος!
Μέγας Ἀστήρ εἶναι εἰς τήν Ἐπουράνιον Ζωήν ὁ
συγγράψας τό µικρόν τοῦτο πόνηµα, ἀλλά µεγαλουργόν εἰς τόν κόσµον τῆς καθαρᾶς διανοήσεως. Ὁ Ἀναστάσιος εἶναι ἄξιον καί ὑπεράξιον τέκνον τοῦ Ἐπουρανίου Βασιλείου.
Προσπαθήσατε νά τόν µιµηθῆτε, ὅσον δύνασθε,
διά νά ἀποδώσετε καί σεῖς, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, ἔστω καί ἕνα κόκκον καθαρᾶς γνώσεως πρός τό Μέγα
Οἰκοδόµηµα τοῦ Πνευµατικοῦ Κόσµου ἐν τῇ Γῇ ταύτῃ.
Φαράχ
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