
Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στον Εσπερινό:

«Τοῖς τριβόλοις κεντούμενος, τοῖς βουνεύροις τυπτόμενος, τῷπυρί τό 
σῶμα σου δαπανώμενος, οὐκ ἐξηρνήσω τό ὄνομα, Χριστοῦτό σωτήριον».

Μέσα σέ μία φράση περιλαμβάνει ὁἱερός ὑμνογράφος ὅλη τήν ἀπάνθρω-
πη σκληρότητα τῶν διωκτῶν τοῦΧριστοῦ, ἐνώπιον τῶν ὁποίων μέ θάρρος 
καί γενναιότητα στάθηκε ὁἑορταζόμενος σήμερα ἅγιος μεγαλομάρτυς 
Μηνᾶς, στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό τοῦὁποίου τιμοῦμε τή παμφαῆμνή-
μη του. Στήν ἴδια ὅμως φράση περιλαμβάνει καί τό μεγάλοἐγκώμιό του, 
τήν ὁμολογία τοῦὀνόματος τοῦΧριστοῦκαί τή σταθερότητα τῆς πίστεώς 
του σέ Αὐτόν.

Καί παρότι ὁκαθένας ἀπό ἐμᾶς θά πίστευε ὅτι εἶναι ἀδύνατο 
στόν ἄνθρωπο νά ἀντέξει τόσα βασανιστήρια, νά ὑπομείνει τόση ταλαι-
πωρία καί ὀδύνη καί μάλιστα ἐξαιτίας τῆς πίστεώς του στόν Χρι-
στό, ὁἅγιος Μηνᾶς μᾶς διαψεύδει καί ἀποδεικνύει μέ τήν καρτερία καί τό 
ψυχικό του σθένος ὄχι μόνο ὅτι ἡπίστη ἐνισχύει τόν ἄνθρωπο σέ τέτοιο 
βαθμό, ὥστε νά μπορεῖνά ἀντέξει καί αὐτά τά ἀπάνθρωπα 
βασανιστήρια, ἀλλά καί ὅτι τοῦδίδει τή δύναμη νά ὁμολογήσει τό ὄνομα 
τοῦΧριστοῦ, ἀδιαφορώντας γιά τίς συνέπειες. 

Ἄς ἐπινοοῦσαν οἱεἰδωλολάτρες κάθε εἴδους βασανιστήριο προκειμένου 
νά ἀναγκάσουν τούς μαθητές τοῦΧριστοῦνά ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους 
καί τήν ἀγάπη τους σέ Αὐτόν καί νά θυσιάσουν στά ψεύτικα εἴδωλά 
τους. Ὅ,τι καί ἄν ἐφεύρισκαν, ὅσο σκληρό καί ἐπώδυνο καί ἄν ἦταν, δέν 
κατόρθωνε νά μεταπείσει τούς ἁγίους μάρτυρες νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό, 
γιατί κανείς δέν μποροῦσε νά τούς χωρίσει ἀπό τήν ἀγάπη του, γιατί 
γι᾽αὐτούς ἴσχυε αὐτό πού διακηρύττει ὁμέγας ἀπόστολος Παῦλος «ἐμοί 
τό ζῆν Χριστός καί τό ἀποθανεῖν κέρδος» καί «ἐπιθυμῶἀναλῦσαι καί σύν 
Χριστῷεἶναι».

Αὐτό ἀκριβῶς θά ἐπαναλάμβανε καί ὁἅγιος μεγαλομάρτυς 
Μηνᾶς, ὁὁποῖος ἄν καί ταλαιπωρημένος καί κατώδυνος ἀπό τίς πληγές 
πού τοῦπροξενοῦσαν τά βασανιστήρια, δέν ἀρνεῖτο τό ὄνομα τοῦΧριστοῦ. 
Γι᾽αὐτό καί δικαίως ψάλλει ὁἱερός ὑμνογράφος πρός τιμήν του «Τοῖς 
τριβόλοις κεντούμενος, τοῖς βουνεύροις τυπτόμενος, τῷπυρί τό σῶμά σου 
δαπανώμενος, οὐκ ἐξηρνήσω τό ὄνομα Χριστοῦτό σωτήριον». Γι᾽αὐτό καί 
δικαίως καί οἱπιστοί συρρέουν στούς ναούς του, ὅπως καί ἐμεῖς ἀπόψε, 
στόν περικαλλῆαὐτόν ναό, γιά νά πανηγυρίσουν καί νά τιμήσουν τή 
μνήμη του, καί νά τοῦπροσφέρουν τά εὐσεβῆδῶρα τῆς ἀγάπης τους. 

Ὅμως ὁἅγιος μεγαλομάρτυς Μηνᾶς, ἀδελφοί μου, δέν μᾶς ἀφήνει νά 
φύγουμε ἀπόψε ἀπό τόν ναό του χωρίς νά μᾶς προσφέρει τό δικό 
του ἀντίδωρο. Καί ποιό εἶναι αὐτό; Εἶναι τό παράδειγμα τῆς ζωῆς του, 



εἶναι ἡσθεναρή καί ἀκλόνητη ὁμολογία τῆς πίστεώς του στόν Χριστό, πού 
τοῦἄνοιξε διάπλατα τήν πόρτα τοῦπαραδείσου, τή θύρα τῆς βασιλείας 
τοῦΘεοῦ, κατά τήν ὑπόσχεση τοῦΚυρίου ὅτι ὅποιος τόν ὁμολο-
γήσει ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, θά τόν ὁμολογήσει καί ἐκεῖνος ἐνώπιον 
τοῦΠατρός του τοῦἐν οὐρανοῖς.

Μᾶς προσφέρει ὅμως καί ἕνα ἀκόμη δῶρο ὁἅγιος Μηνᾶς. Καί αὐτό 
εἶναι ἡεὐκαιρία νά συγκρίνουμε τόν ἑαυτό μας καί τή ζωή μας μέ τή δική 
του. Νά σκεφθοῦμε καί νά ἐξετάσουμε τόν ἑαυτό μας γιά νά δοῦμε κατά 
πόσον ἐμεῖς ὁμολογοῦμε καί δέν ἀρνούμεθα τό ὄνομα τοῦΧριστοῦ. 

Διότι, ἀδελφοί μου, ὁΧριστός δέν ἀνέμενε μόνο ἀπό τόν ἅγιο Μηνᾶκαί 
τούς ἄλλους ἁγίους μάρτυρες νά μήν ἀρνηθοῦν τό ὄνομά του καί 
νά ὁμολογήσουν τήν πίστη τους ἐνώπιον τῶν διωκτῶν τους καί τῶν 
δημίων τους, ἀλλά τό ἀναμένει καί ἀπό ὅλους ἐμᾶς, ὅσους τόν 
πιστεύουμε καί φέρουμε τό ὄνομά του καί ἔχουμε βαπτισθεῖχριστιανοί. 

Ἐμεῖς, βεβαίως, δέν ζοῦμε σέ ἐποχή ἐπισήμων διωγμῶν, ὅπως ὁἅγιος 
Μηνᾶς. Δέν καλούμεθα νά ἀντιμετωπίσουμε καί νά ὑπομείνου-
με ὅλα ἐκεῖνα τά βασανιστήρια πού ὑπέμεινε ἐκεῖνος, ἔχουμε ὅμως 
καί ἐμεῖς εὐκαιρίες νά ὁμολογήσουμε τόν Χριστό καί τήν πίστη μας σέ 
Αὐτόν. Ἔχουμε εὐκαιρίες στίς ὁποῖες καλούμεθα νά ὁμολογήσουμε ὅτι 
εἴμεθα καί ἐμεῖς μαθητές του καί νά μήν τόν ἀρνηθοῦμε, ὅταν οἱἄλλοι 
γύρω μας ἐπίσημα τόν ἀρνοῦνται, τόν ἀμφισβητοῦν, τόν συκοφαντοῦν 
καί δηλώνουν ἄθεοι, ἄπιστοι ἤκαι ὁτιδήποτε ἄλλο. Ἔχουμε εὐκαιρίες 
νά ὁμολογοῦμε τήν πίστη μας στή σημερινή κοινωνία, πού 
δυστυχῶς ἀπομακρύνεται προοδευτικά ἀπό τόν Χριστό καί 
τήν Ἐκκλησία, ἐπηρεασμένη ἀπό ἰδεολογικά καί φιλοσοφικά 
συστήματα ἀλλά καί ἀπό τήν ἀδιαφορία γιά κάθε τι πνευματικό. Καί 
καλούμεθα νά τό κάνουμε, ἐάν θέλουμε καί ἐμεῖς νά εἴμεθα γνήσιοι 
μαθητές τοῦΧριστοῦ, ἐάν θέλουμε νά τιμοῦμε τόν ἅγιο μεγαλομάρτυρα 
Μηνᾶὄχι μόνο μέ τά λόγια μας ἀλλά καί μέ τά ἔργα μας καί μέ τή ζωή 
μας. Διότι τιμή μάρτυρος, λέγει ὁἅγιος Ἰωάννης ὁΧρυσόστομος εἶναι 
μίμηση μάρτυρος.Ἐάν θέλουμε νά τιμήσουμε τούς ἁγίους μας, νά 
μιμηθοῦμε τούς ἁγίους μας, καί μάλιστα τούς μάρτυρες. Καί ὅλοι 
καλούμεθα ἀπόψε τιμώντας τον νά τόν μιμηθοῦμε τόν ἅγιο Μηνᾶ, γιά 
νά ἔχουμε τή χάρη του καί τίς πρεσβεῖες του στή ζωή μας. Ἀμήν


