ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ ΜΕΗΝΙΑ
ΜΕΑ ΚΑΣΗΧΗΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ

πλάληεζηο Γεθάηε ὀγδόε:

Σά δάκρυα τοῦ Πέτρου !!

Μέ ηό ὕθνο ηῆο ηέρλεο ηνπ ὁ Γθξέθν ζέιεη λά ἐθθξάζῃ ηήλ
πξαγκαηηθή ζεκαζία ηῶλ ἱεξῶλ ζεκάησλ. Οἱ κνξθέο ράλνπλ ηήλ ὑιηθήλ ηνπο
ὑπόζηαζη θαί ἐπηκεθύλνληαη, ηά ρξώκαηα εἶλαη ἀκηγῆ θαί ιακπξά, θαί ηό θῶο
ἀπνθηᾶ κεηαθπζηθή ζεκαζία.Ἕλαο ἀπό ηνύο πηό ζεκαληθνύο κειεηεηέο ηῆο
ηέρλεο ηνῦ Γθξέθν ιέγεη: «Τά ἔργα του χρησιμεύουν ὡς ἔμπνευσι γιά
τήν ἀνύψωσι τοῦ νοῦ πρός τό Θεό».
Ἀλάκεζα ζηνύο πίλαθέο ηνπ ζεκαληηθή ζέζη θαηέρεη ὁ πίλαθαο « Τά
δάκρυα τοῦ Ἁγίου Πέτρου». Ἀλήθεη ζηήλ πεξίνδν 1587-1596 πεξίπνπ. 
Ἅγηνο εἰθνλίδεηαη κέ δξακαηηθόηεηα θαί ἐθθξαζηηθόηεηα ζέ ζηάζη πξνζεπρῆο
κέζα ζέ κηά ζπειηά, ηόπν «μόνυζιρ», ἀπαξαίηεην γηά ηή «μεηάνοια». Σά
κάηηα ηνπ εἶλαη γεκᾶηα δάθξπα, ἐλῶ ζηό βξαρίνλά ηνπ θξέκνληαη ηά θιεηδηά
ηῆο θθιεζίαο, ζύκβνιν ηῆο ἀπνθαηαζηάζεώο ηνπ. ηά ηνηρώκαηα ηῆο
ζπειηᾶο ἀλέξρνληαη θύιια θηζζνῦ πνύ ζπκβνιίδνπλ ηήλ ἐκκνλή ζηήλ πίζηη.
ηό βάζνο ὁ θελόο ηάθνο θαί  Μαξία  Μαγδαιελή, πνύ ἔξρεηαη λά ἀλαθνηλώζῃ ηό ραξκόζπλν λέν. Ἕλαο πίλαθαο
πνύ πξνθαιεῖ ζπγθίλεζη κέ ηήλ ὀκνξθηά θαί ηήλ πλεπκαηηθόηεηά ηνπ.

* * *
Γηά ηήλ ξζόδνμε θθιεζία  κνξθή ηνῦ Πέηξνπ, ζά ιέγακε, ἐλζαξθώλεη ηό δηαρξνληθό κήλπκά ηεο, πνύ
εἶλαη «ἡ πρόσκλησις γιά μετάνοια».
 Πέηξνο ἦηαλ ἐθεῖλνο ἀπό ηνύο καζεηέο, πνύ ἔδεηρλε πεξηζζόηεξν ηήλ ἀγάπε θαί ηήλ ἀθνζίσζί ηνπ πξόο
ηόλ Κύξην: «Κύπιε, μεηά ζοῦ ἕηοιμόρ εἰμι καί εἰρ θςλακήν καί εἰρ θάναηον ποπεύεζθαι» (Λνπθ. θβ΄33). Ἡ
ἀγάπε ηνπ ἦηαλ ἀλακθηζβήηεηα εἰιηθξηλήο θαί κεγάιε, ἀιιά ἦηαλ παξνξκεηηθή, εἶρε πεξηζζόηεξν πάζνο, παξά
βάζνο.Ὑπεξεθηίκεζε ηόλ ἑαπηόλ ηνπ. Πίζηεςε ὅηη ζά ἄληερε ηά πάληα. Ὑπνζρέζεθε πεξηζζόηεξα ἀπ’ ὅζα
κπνξνῦζε λά πξαγκαηνπνηήζῃ.
 Πέηξνο:
«Ἠκολούθει αὐηῷ (τόν Κύριο) ἀπό μακπόθεν».
 ἀθνζησκέλνο καζεηήο δέλ κπνξεῖ θαί δέλ ζέιεη λά ἀθήζῃ κόλν ηόλ Γηδάζθαιν. Θέιεη λά εἶλαη θνληά
ηνπ αὐηή η δύζθνιε ζηηγκή, ἴζσο λά θαηνξζώζῃ θαί θάπνηα ἐμππεξέηεζη λά ηνῦ πξνζθέξῃ. Ἡ θιόγα ηῆο ζείαο
ἀγάπεο θαίεη κέζα ζηήλ θαξδηά ηνπ. Πξνρσξεῖ κέρξη ηήλ αὐιήλ ηνῦ ἀξρηεξέσο.
θεῖ θάπνηνη ηόλ ξσηνῦλ ἄλ γλσξίδῃ ηόλ Κύξην θαί ὁ Πέηξνο, ἀιινίκνλν, ηόλ ἀξλεῖηαη. Σόλ ἀξλεῖηαη πξώηε
θαί δεύηεξε θνξά θαί κάιηζηα κέ ὅξθν.  Πέηξνο εἶλαη πιένλ ἕλα ἐξείπην.  θόβνο ηόλ ἔρεη δαιίζεη.  ζαηαλᾶο
ηόλ ζπξώρλεη ὅιν θαί πηό θάησ. Καί ἔξρεηαη  ηξίηε ἄξλεζηο: «Οὐκ οἶδα ηόν ἄνθπυπον». Σή ζηηγκή αὐηή
πεξλνῦλ ηόλ Κύξην ἀπό δίπια ηνπ.  Γηδάζθαινο ἀθνύεη ηίο ηξεῖο ἀξλήζεηο ηνῦ Πέηξνπ, ὅηη δέλ γλσξίδεη ηόλ
Κύξην, «…καί ζηπαθείρ ὁ Κύπιορ ἐνέβλετε ηῷ Πέηπῳ, καί ὑπεμνήζθη ὁ Πέηπορ ηοῦ λόγος ηοῦ
Κςπίος» (Λνπθ. θβ΄ 60-61). Πνηόο ζά κπνξέζῃ πνηέ λά κηιήζῃ γηά ηό βάξνο ηῆο ιύπεο θαί ηῆο ζπκπόλνηαο αὐηνῦ
ηνῦ βιέκκαηνο; Ἦηαλ ἕλα βιέκκα πνύ ζπγθιόληζε ηόλ καζεηή.
«Καί ἐξελθών ἔξυ ὁ Πέηπορ ἔκλαςζε πικπῶρ». (Λνπθ. θβ΄ 62).
Σήλ ζεκαζία ηνῦ βιέκκαηνο ἐθείλνπ κόλν ὁ Πέηξνο ἦηαλ ζέ ζέζη λά ἐλλνήζῃ.
Ἦηαλ βιέκκα ἀλππόθνξν «ζέ γλυκύτητα θαί στοργή», πνύ πξνεξρόηαλ ἀπό πνλεκέλε θαξδηά θαί γεκάηε
ἀγάπε ςπρή. –«Πησρέ Πέηξε, πόζν ἀζζελήο ἀπεδείρζεο! Πνῦ ζά εὑξίζθεζν ηώξα, ἐάλ δέλ πξνζεπρόκνπλ γηά
ζέλα»; Ἦηαλ βιέκκα «καθοδηγήσεως». Αὐηή ηή θνξά ὁ Υξηζηόο ὡδήγεζε ηόλ Πέηξν κέ ηό βιέκκα ηνπ,
δηόηη δέλ κπνξνῦζε λά ἁπιώζῃ ηό ρέξη ηνπ, γηά λά ηόλ ζώζῃ, ὅπσο ἔθαλε ηόηε, πνύ ὁ Πέηξνο ἐβπζίδεην εἰο ηή
ζάιαζζα θαί θώλαμε «Κύπιε, ζῶζόν με». Ἦηαλ βιέκκα «ἀγάπης» πνύ ηνῦ ἔξξηςε θαί ἔθαλε ηόλ Πέηξν λά
ζπλαηζζαλζῇ ὅηη ἐβπζίδεην θαί ηώξα εἰο ἄβπζζνλ ὀιεζξησηέξαλ.
Γλσξίδεη ηώξα ὁ Πέηξνο, ἦηαλ ἐπείγνπζα ἀλάγθε λά ἐπηθαιεζζῇ ηήλ «ἀόρατον χεῖρα τοῦ Λυτρωτοῦ»
πνύ ζά ηόλ ἔβγαδε ἀπό ηό βπζό πνύ εὑξίζθεην. Ἔλνησζε πώο δέλ κπνξνῦζε λά πῇ ἄιιν ἕλα «ὄχι δέν τόν
γνωρίζω». Φιόγα ἀλππόθνξε ηνῦ ἔθαηγε ηό πξόζσπν. Σύςεηο καζηίγσλαλ ηήλ ςπρή ηνπ. Υακήισζε ηό θεθάιη,
ἔζπξε κέ θόπν ηά βήκαηά ηνπ θαί βγῆθε ἔμσ. Σό καθξηλό, ραξσπό θαί πεξήθαλν ιάιεκα ἑλόο θόθνξα ηόλ
μύπλεζε μαθληθά ζάλ ἀπό βαζαληζηηθό ἐθηάιηε. Θπκᾶηαη ηά ιόγηα ηνῦ Κπξίνπ θαί μεζπᾶ ζέ ιπγκνύο ζξήλνπ.
Αὐηόο ὁ πόλνο, αὐηά ηά δάθξπα ἦηαλ πνύ μέπιπλαλ ηήλ ςπρή ηνῦ Πέηξνπ, πνύ θαζάξηζαλ ηήλ ἐζσηεξηθή ὅξαζί
ηνπ, πνύ ηόλ ἔθαλαλ λά δῇ ηόλ ἑαπηόλ ηνπ ὅπσο πξαγκαηηθά εἶλαη.
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Πέέττρροοςς!!

 Πέηξνο ηόλ ἀξλήζεθε 
ηόλ Βαζηιέα Υξηζηό,
κπξνζηά ζέ κηά «παηδίζθε».
Σά ιόγηα ηνπ ηά θινγεξά
ὁ Πέηξνο ηά ιεζκόλεζε!
δείιηαζε… θαί ηνῦ Υξηζηνῦ
ἀξλήζεθε ηήλ πίζηη.

Μά  Ἀλάζηαζηο ἔθζαζε!

–«Φιλεῖρ με;» ὁ Κύξηνο ξσηᾶ.
–«Ναί Κύπιε, θιλῶ ζε»,
κά ύ γλσξίδεηο πηό θαιά,
ηά βάζε ηῆο θαξδηᾶο κνπ.
–«Ποίμανε τά ἀρνία μου»…

Κη ἀμηώζεθε ὁ ἀξλεηήο
κέ ηήλ «ὁμολογία»
ὁ πύξηλνο Ἀπόζηνινο
θαί πάιη λά γελῇ.
–Υαξεῖηε Υξηζηηαλνί!

--«βόσκε τά πρόβατά μου».

Γιατί ὁ Κύριος ἐπέτρεψε τήν πτῶσι τοῦ Πέτρου;
(…) σζηά!  Γηά λά ἀπνθαιπθζῇ  «ἀδπλακία» ηνῦ ἀλζξώπνπ θαί ηά θνβεξά ἐπαθόινπζα ηῆο
«αὐηνπεπνηζήζεσο» θαί  λά δεηρζῇ  «ζεία εὐζπιαγρλία» θαί «ἀγαζόηεο»,  ὁπνία ζπγρσξεῖ ηόλ ἁκαξησιό θαί
δέρεηαη ηό κεηαλννῦληα.

Τί συγκλόνισε τόν Πέτρο;
(…) Ἔηζη, παηδηά! Σό «γιπθύηαην βιέκκα» ηνῦ Κπξίνπ ἔθεξε ηήλ «ζςνηπιβή» ζηόλ Πέηξν.

Ποιές εἶναι οἱ πρῶτες σκέψεις τοῦ Πέτρου μετά τήν ἁμαρτία;
(…) Μάιηζηα!  Πέηξνο ἔπεζε ζηό ζξῆλν ηῆο ζπληξηβῆο, ἀιιά θαί ηῆο ἀκθηβνιίαο κεηά ηή βαξεηά ἁκαξηία ηνπ.
Γηά ζθεθζεῖηε αἴ, ἀξλήζεθε ηόλ «ιαηξεπηόλ ηνπ Γηδάζθαιν» ζηή πηό θξίζηκε ἀλζξώπηλε ὥξα Σνπ. Σήλ ὥξα πνύ
ὅινη Σόλ ζπθνθαληνῦζαλ, Σόλ ἐδίθαδαλ, πξνδνκέλνλ θαί κόλνλ!.. Ἆξα γε ζά κέ δερζῇο μαλά ζηό θύθιν ηῶλ
Μαζεηῶλ νπ ἤ «πνηήζεηο κέ πάιηλ ἁιηέα ηνῦ βπζνῦ»;  Πέηξνο πεξλάεη δύζθνιεο ὧξεο.

Ποιά ἦταν ἡ διαφορά τοῦ Πέτρου ἀπό τόν Ἰούδα;
(…) Βεβαίσο! Καί νἱ δύν πξόδσζαλ ηόλ Κύξην.  Ἰνύδαο ηόλ πξνδίδεη ἀπό θηιαξγπξία. ύληνκα ζπλαηζζάλεηαη ηί
ἔθαλε θαί δείρλεη «κεηακέιεηα».Ἡ ζπλείδεζίο ηνπ ηόλ εἰδνπνηεῖ γηά ηό θαθό πνύ ἔθαλε, ἔρεη ηύςεηο, ἀιιά ιόγῳ
ἐγωϊσμοῦ θαί ἐλλείψεως ἀγάπης δέλ δεηᾶ ζπγρώξεζη. Γέλ ηξέρεη λά πέζῃ ζηά πόδηα ηνῦ Κπξίνπ. Πξνηίκεζε,
παηδηά, ηήλ «αὐηνθηνλία». Ὅκσο ὀ Πέηξνο, ἔρπζε ζάλ ἀπό βξύζε ὅια ηά δάθξπα ηῶλ καηηῶλ ηνπ θαί κᾶο ἔδεημε
ηό δξόκν ηῆο «μετανοίας». Μέ ηήλ ηξηπιῆ «μετάνοια», κεηά ηήλ Ἀνάζηαζι ηοῦ Συηῆπορ θαί ηήλ ηξηπιῆ
«ὁμολογία», «Κύξηε, ζ’ ἀγαπῶ» ἔπιπλε γηά πάληα ηήλ ἐπίνξθε ςπρή ηνπ. Καί ὁ Ἀναζηημένορ Χπιζηόρ
ηόλ ἀπνθαηέζηεζε ζηή ζέζη ηνῦ θνξπθαίνπ Ἀπνζηόινπ. Σό ζύλζεκα κᾶο ηό ἔγξαςε ὁ Ἀπ.Πέηξνο ζήκεξα. 
ΤΝΘΗΜΑ: «Σςνηπιβή, μεηάνοια, ἐξομολόγηζιρ». «Δἶλαη ηό ηξίπηπρν ηῆο ζσηεξίαο καο».
Ἀπό ηό ὁιόθσην κέζα ζηή λύρηα κλεκεῖν ηῆο Ἀλαζηάζεσο, ἀληερεῖ παξήγνξε, παληνδύλακε 
πξνζηαγή: «…καί ηῷ Πέηπῳ….». « Θεόο πνύ ἔπιαζε ηόλ Πέηξν, δεκηνύξγεζε θη ἐζέλα…εἶλαη ὁ Κύξηνο
ἐθείλνπ, ἀιιά θαί δηθόο ζνπ…» κᾶο ιέγεη ὁ Ἰ. ὁ Υξπζόζηνκνο. Καί ζθέπηνκαη… .  ἀπ. Πέηξνο λαί, ἀπό θόβν
ἀξλήζεθε, ἀιιά δέλ ζθόησζε κέζα ζηήλ θαξδηά ηνπ ηήλ ἀγάπε πξόο ηόλ Τἱόλ ηνῦ Θενῦ θαί ζηό θάιεζκά Σνπ,
θνίηα ηνλ, ὄρη ἁπιῶο ηξέρεη, ἀιιά θηεξνπγᾷ πξόο ηό «θαηλόλ κλεκεῖνλ», λά ζπλαληήζῃ ηόλ «Ἀναζηάνηα» θαί
ηήλ ἀλάζηαζηλ.
κεῖο εἴκαζηε ἕηνηκνη λά ηξέμνπκε ζηό θάιεζκα ηνῦ «Κςπίος»; Ἡ κηθξή θαξδηά καο εἶλαη ἕηνηκε λά
ἀπνδερζῇ ηή κεγάιε Υάξη Σνπ θαί λά ζπλεξγαζζῇ καδί Σνπ ζηό ἔξγν ηῆο ζσηεξίαο ηεο; Δἶλαη ἕηνηκε γηά πνξεία
πξόο ηήλ Μεηάλνηα θαί ηήλ μνκνιόγεζη; Φινγεξή εἶλαη  ἀγάπε ηνῦ Κπξίνπ γηά ηό πιάζκα Σνπ. βύλεη ηνύο
δηζηαγκνύο, ηή ληξνπή, ... . Ξεγξάθεη ὅπνην ἁκάξηεκα ηνῦ ἐκπηζηεπζῇο. Θά ηξέμνπκε λά ηόλ ζπλαληήζνπκε;….
άλ πάξῃο θαί ζύ ηό κνλνπάηη
πξόο ηήλ Ἀλάζηαζη,
λἆλαη ηά βήκαηά ζνπ ζηαζεξά θη νἱ πόζνη
ηῆο θαξδηᾶο ζνπ θηεξσκέλνη.
ΠΡΟΔΤΥΗ: «Κύπιε, θιλάνθπυπε, πού ἕνεκα ηῆρ πολλῆρ ἀγάπηρ ζος ζςγκαηέβηρ καί ἔπαθερ ηόζα
παθήμαηα γιά νά μᾶρ ἀνςτώζῃρ ἀπό ηήν καηάπηυζί μαρ καί νά μᾶρ ζώζῃρ, ἐλέηζέ μαρ. Σςγσώπηζέ
μαρ, διόηι καί ηά δικά μαρ ἁμαπηήμαηα ἔγιναν αἰηία νά ὑποθέπῃρ ηόζα θπικηά παθήμαηα. Σέ
παπακαλοῦμε «ππόζθερ ἡμῖν πίζηι», διῶξε ηή δειλία καί ηό θόβο μαρ ὥζηε ἄθοβα νά λέμε: «Οἶδα
ηόν ἄνθπυπο, εἶναι ὁ Διδάζκαλόρ μος, εἶμαι μαθηηήρ ηος. Ἀμήν».
BOHΘΗΜΑΣΑ: Σά Πάζε ηά επηά (π. Γεσξγίνπ Γεκνπνύινπ)
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ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ: σηῆξαο, Λπδία, Ἡ Γξᾶζηο καο , Πξόο ηήλ ΝΙΚΗΝ.

