
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ Πρώτη (Α΄) Κυ-
 ριακὴ τῶν Νηστειῶν ἢ τῆς Ὀρθοδοξίας  καὶ

θ᾿ ἀπασχολήσω τὴν ἀγάπη σας μὲ ἕνα πρα-
κτικὸ θέμα. Θέλω νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχή
σας στὸ ἐρώτημα ἐκεῖνο ποὺ ἔθεσε ὁ Ναθα-
ναὴλ στὸν Κύριο ὅταν τοῦ εἶπε· «Πόθεν με γι-
νώσκεις;», ἀπὸ ποῦ μὲ γνωρίζεις; (Ἰω. 1,49). Στὸ ἐ -
ρώτημα αὐτὸ τοῦ Ναθαναήλ, ὅπως καὶ στὴν
ἀπάντησι τοῦ Κυρίου, ὑπάρχει κρυμμένη ὠ -
φε λιμωτάτη πνευματικὴ διδασκαλία.

Ὁ Ναθαναὴλ δὲν ἐγνώριζε τὸ Χριστό. Ὁ
Χριστὸς τοῦ ἦταν ἄγνωστος. Εἶχε ὅμως ἕνα
φί λο, τὸν Φίλιππο, ποὺ εἶχε γνωριστῆ μὲ τὸ
Χρι στό, καὶ ἀφ᾿ ὅτου πίστεψε σ᾿ αὐτὸν ἔπλεε
σὲ ὠκεανὸ χαρᾶς. Θεώρησε λοιπὸν καθῆκον
ὁ Φίλιππος νὰ καλέσῃ καὶ τὸ Ναθαναὴλ νὰ
γνωρίσῃ τὸ Χριστό. Ὅταν μετὰ ἀπὸ κάποιο
δισταγμὸ ὁ Ναθαναὴλ πείσθηκε νὰ πλησιάσῃ,
πρὶν ἀκόμη μιλήσουν, ὁ Κύριος –ποὺ πρώτη
φο ρὰ τὸν ἔβλεπε– λέει γι᾿ αὐτόν· «Ἴδε ἀλη -
θῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι», νά ἕ -
νας ἄνθρωπος ποὺ μέσα του δὲν ἔχει ὑπο-
κρισία (ἔ.ἀ. 1,48). Ὁ Ναθαναὴλ ἀπόρησε, πῶς τὸν
γνωρίζει, καὶ κάνει τὸ ἐρώτημα· –Κύριε, ποῦ
μὲ ξέρεις, καὶ δίνεις τέτοιο πιστοποιητικὸ γιὰ
μένα; Καὶ τότε ὁ Κύριος τοῦ ἀποκαλύπτει μιὰ
λεπτομέρεια τῆς ζωῆς του, ποὺ μόνο ὁ ἴδιος
γνώριζε. –Σὲ εἶδα, λέει, «ὑπὸ τὴν συκῆν», σὲ
εἶδα κάτω ἀπ᾿ τὴ συκιά (ἔ.ἀ. 1,49)· σὲ εἶδα τὴν ὥρα
τῆς κατανύξεώς σου, τὴν ὥρα ποὺ προσευ-
χό σουν… Ὁ Ναθαναὴλ ἔμεινε κατάπληκτος,
καὶ λέει· –«Ῥαββί, σὺ εἶσαι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ,
σὺ εἶσαι ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ». Καὶ ὁ Κύ-
ριος ἀπαντᾷ· –Πιστεύεις διότι σοῦ φανέρωσα
ἕνα μυστικό σου; «μείζω τούτων ὄψει», θὰ
δῇς ἀκόμα μεγαλύτερα (ἔ.ἀ. 1,51)· θὰ δῇς τὸν οὐ -
ρανὸ ν᾿ ἀνοίγῃ καὶ ἄγγελοι ν᾿ ἀνεβαίνουν καὶ
νὰ κατεβαίνουν στὸν Υἱὸ τοῦ ἀνθρώπου.

* * *

Αὐτὸ εἶνε τὸ περιεχόμενο τοῦ ἱεροῦ εὐαγ-
γελίου. Ἀλλ᾿ ὅπως σᾶς εἶπα, ἀπὸ τὴν ἐρώτη-
σι τοῦ Ναθαναὴλ καὶ τὴν ἀπάντησι τοῦ Κυρίου
μας «Σὲ εἶδα ὑπὸ τὴν συκῆν» διδασκόμαστε ἕ -
να ὕψιστο δίδαγμα. Ποιό· ὅτι ὁ Χριστὸς ὅ πως
γνώριζε τὴν προσωπικὴ καὶ μυστικὴ ζωὴ τοῦ
Ναθαναήλ, ἔτσι γνωρίζει καὶ τὴ ζωή μου καὶ τὴ
ζωή σας, τὴ ζωὴ ὅλου τοῦ κόσμου. Διότι βρί-
σκεται παντοῦ καὶ ὅλα γίνονται μπροστά του.

Εἶνε ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας, ὅτι ὁ Κύρι ος
δὲν εἶνε ἁπλῶς ἕνας ἄνθρωπος· εἶνε ὁ Θεός,
καὶ ὡς Θεὸς εἶνε πανταχοῦ παρών. Ἀπὸ τὰ μι-
κρά μας χρόνια μιὰ μάνα ἢ μιὰ γιαγιὰ μᾶς ἔ -
μαθε νὰ λέμε «Κύριε, ποὺ εἶσαι ὁ πανταχοῦ
παρών…». Σκεφτήκαμε τί ἔννοια ἔχει αὐτό;

–Μὰ πῶς εἶνε δυνατόν, λένε μερικοί, νά ᾿νε
πανταχοῦ παρών; Αὐτὸ ἀντιβαίνει στὴ λογική.

Ἀπαντοῦμε μὲ τρία παραδείγματα ἀπὸ τὴ
φύσι. Στὸ δημοτικὸ ὁ δάσκαλος, γιὰ ν᾿ ἀκονί-
σουμε τὸ μυαλό, μᾶς ἔβαζε νὰ λύσουμε τὸ αἴ -
νιγμα· «Κλείνω τὸ σπιτάκι μου, κι ὁ κλέφτης εἶ -
νε μέσα». Κι ἀφοῦ μᾶς παίδευε, ἔλεγε τὴ λύ σι·
ὁ κλέφτης εἶνε ὁ ἥλιος. Ἐνῷ τὸ σπίτι εἶνε κλει-
 στό, ὁ ἥλιος κατορθώνει καὶ περνάει τὰ τζάμια,
καὶ εἶνε μέσα καὶ στὴν καλύβα τοῦ φτωχοῦ
καὶ στὸ παλάτι τοῦ πλουσίου. Οἱ ἀ κτῖ νες του
περνοῦν ἀκόμη καὶ τὰ κάγκελλα τῆς φυλα -
κῆς, φθάνουν καὶ στὰ ὑπόγεια. Ὁ ἥ λιος χαϊ-
δεύει καὶ ἀγκαλιάζει ὅλους· εἶνε τὸ φίλημα τοῦ
Θεοῦ. Ἡ ἀκτίνα του σπάει τοὺς φραγμοὺς τοῦ
χώρου, εἰσχωρεῖ παντοῦ. Καὶ ἂν ὁ ἥλιος, ἕνα
δημιούργημα, ἔχῃ τὴν ἱκανότητα νὰ εἶνε παν -
τοῦ, πόσο μᾶλλον ὁ Δημιουρ γός του; Ἀλλὰ καὶ
ὁ ἀέρας δὲν εἶνε παντοῦ; Αὐτὸς περισσότε-
ρο κι ἀπ᾿ τὸν ἥλιο· διότι δὲν κινεῖται μόνο σὲ
εὐθεῖα, ὅπως τὸ φῶς. Πάει ὅ που θέλει. Κατορ-
 θώνει νὰ εἰσχωρῇ κι ἀπὸ μιὰ ἐλάχιστη σχισμή.
Περικαλύπτει τὴν ὑδρόγειο σὰν σεντόνι. Ἂν
λοιπὸν τὸ δημιούργημα κατορθώνῃ νὰ διεισ-
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Ἡ πανταχοῦ παρουσία τοῦ Θεοῦ
«Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· Πόθεν με γινώσκεις;» (Ἰω. 1,49)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



δύῃ παντοῦ, πολὺ περισσότερο ἐκεῖνος ποὺ
δημιούργησε τὸν ἀτμοσφαιρικὸ ἀέρα. Νά ὅ μως
κι ὁ ἄνθρωπος. Μπορεῖ νὰ βρίσκεται ἐ δῶ, μὰ
κατορθώνει μὲ τὶς νέες ἐφευρέσεις (μὲ τὴν
τηλεόρασι λόγου χάριν) νὰ βλέπῃ αὐτὸν ποὺ
εἶνε στὴ Νέα Ὑόρκη ἢ στὴ Μόσχα ἢ στὸ Λον-
δῖνο, καὶ ν᾿ ἀκούῃ τὴ φωνή του. Ἂν ὁ ἄνθρω-
πος τὸ κατώρθωσε αὐτό, γιατί τάχα ὁ Θεὸς
νὰ μὴν ἔχῃ τὴν ἱκανότητα νὰ εἶνε πανταχοῦ
παρών; Ὁ Θεὸς μάλιστα δὲν παρίσταται μόνο
ἐξωτερικῶς· εἶνε καὶ μέσα στὴν καρδιά, στὶς
σκέψεις, στὰ αἰσθήματα, στοὺς πόθους, σὲ ὅ -
λο τὸ εἶναι μας. Εἶνε ὁ καρδιογνώστης.

Ἡ ἀλήθεια αὐτή, ἀγαπητοί μου, ὅτι ὁ Θεὸς
εἶνε πανταχοῦ παρών, βεβαιώνεται ἀπὸ ὅλη
τὴν ἁγία Γραφή. Σᾶς θυμίζω μόνο ἕνα χωρίο,
ἐκεῖ ποὺ ὁ ψαλμῳδὸς λέει· Κύριε, ἔκανα τὴν
ἁμαρτία καὶ τρέμω· ποῦ νὰ πάω νὰ κρυφτῶ;
Ἂν κάνω φτερὰ σὰν ἀετὸς καὶ πετάξω στὰ ὕ -
ψη τοῦ οὐρανοῦ, ἐκεῖ εἶσαι Θεέ μου. Ἐὰν ἀ -
νοί ξω τὴ γῆ καὶ κατεβῶ μέσ᾿ στὶς σπηλιές, κ᾿
ἐκεῖ σὲ βρίσκω. Ἐὰν καταδυθῶ στὰ βάθη τῆς
θάλασσας, κ᾿ ἐκεῖ συναντῶ τὸ χέρι σου (βλ. Ψαλμ.
138,7-10). Καὶ πράγματι· ἂν ἕνας Ἕλληνας ἐγκλη-
ματήσῃ, περνάει τὰ σύνορα, πάει σ᾿ ἄλλο κρά-
 τος, καὶ ξεφεύγει ἀπὸ τὴ δικαιοσύνη τῆς Ἑλ -
λάδος. Ἀλλ᾿ ὅταν ἐγὼ ἐγκληματήσω στὸ Θεό,
ποιά σύνορα νὰ περάσω; Ἡ αὐτοκρατορία του
εἶνε ἀπέραντη. Ποῦ ἀρχίζει καὶ ποῦ τελειώ-
νει; Στὰ ἄστρα; Πέρα ἀπὸ τὰ ἄστρα; Δὲν ὑ -
πάρχουν σύνορα.

* * *
Ἡ ἀλήθεια, ἀγαπητοί μου, ὅτι ὁ Θεὸς εἶνε

πανταχοῦ παρών, εἶνε πνευματικὸ ὅπλο. Ὅ -
ποιος τὸ ἔκανε αὐτὸ βίωμά του, δὲν νιώθει μό-
 νος. Ἀποκτᾷ φτερά. Στὴ ζωὴ τοῦ Κολοκοτρώ -
νη ἱστορεῖται, ὅτι κάποτε στὶς μάχες μὲ τὸν Ἰμ -
πραὴμ στὴν Πελοπόννησο οἱ συμπολεμισταί
του τὸν ἐγκατέλειψαν. Τότε ἐκεῖνος εἶ πε· –Δὲν
εἶμαι μόνος· δίπλα μου εἶνε ὁ Θεός, ποὺ ἀγα -
πᾷ τὸ δίκαιο καὶ θὰ μᾶς δώσῃ τὴν ἐλευθερία…

Ἔχεις φόβο; ἔχεις πόνο; ἀδικεῖσαι; συκο-
φαντεῖσαι; καταδιώκεσαι; κινδυνεύεις; Ἡ πί-
στι ὅτι δίπλα σου ἔχεις τὸ Θεὸ εἶνε μεγάλη
δύναμι· ἀκόμη κι ὅταν ὁ χάρος φτερουγίζῃ μὲ
τὰ μαῦρα του φτερὰ καὶ κανείς δὲν μπορεῖ νὰ
προσφέρῃ βοήθεια. «Ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ
ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κα-
κά, ὅτι σὺ μετ᾿ ἐμοῦ εἶ»· κι ἂν πρόκειται νὰ
πε ράσω τὸ σκοτεινὸ γεφύρι τοῦ θανάτου, καὶ
τότε, Θεέ μου, εἶσαι κοντά μου (Ψαλμ. 22,4).

Ἀλλὰ ἡ ἰδέα ὅτι ὁ Θεὸς εἶνε κοντά μας εἶνε
καὶ σωτήριο χαλινάρι τοῦ ἀνθρωπίνου κτήνους.
Εἶσαι ἕτοιμος νὰ κάνῃς τὸ κακό; Μιὰ φωνὴ ἀ -

κούγεται μέσα σου Ἄλτ! καὶ σταματᾷς. Ὁ Ἰω -
σὴφ ὁ πάγκαλος βρέθηκε στὴν Αἴγυπτο μό-
νος μὲ τὴν ἀνήθικη γυναῖκα τοῦ Πετεφρῆ, ποὺ
τὸν καλοῦσε ν᾿ ἁμαρτήσουν. Τί τὸν συγκρά-
τη σε; Ἡ σκέψι «Μὲ βλέπει ὁ Θεός, πῶς νὰ κά-
νω τὴν ἁμαρτία;» (Γέν. 39,9). Καὶ κάποιος ἀσκητὴς
εἶχε παρόμοιο πειρασμό. Πῆγε μιὰ διεφθαρ-
μένη γυναίκα καὶ προσπαθοῦσε μὲ τὰ θέλγη-
τρά της νὰ τὸν παρασύρῃ στὴν ἁμαρτία. Κ᾿ ἐ -
κεῖνος ὄχι μόνο ὁ ἴδιος σώθηκε ἀλλὰ κι αὐτὴν
ἔφερε σὲ μετάνοια. Πῶς; Μὲ τὴ διδασκαλία τῆς
πανταχοῦ παρουσίας. Τῆς λέει· –Πολὺ καλά,
ἀ ποφάσισα νὰ κάνουμε τὴν ἁμαρτία. –Ποῦ; –
Στὴν πλατεῖα τῆς πόλεως τὸ μεσημέρι! –Πώ
πω! δὲ ντρέπεσαι; νὰ μᾶς βλέπῃ ὅλος ὁ κό-
σμος; Τέτοιο πρᾶγμα δὲ μοῦ τό ᾿πε ὁ πιὸ διε-
φθαρμένος ἐραστής. –Ὦ δυστυχισμένη κό-
ρη, τὸν κόσμο φοβήθηκες; Ὅπου νὰ πᾶμε,
μᾶς βλέπουν τὰ μάτια τοῦ Θεοῦ!… Τότε ἡ γυ-
ναίκα χαμήλωσε τὸ κεφάλι, βούρκωσαν τὰ μά-
 τια της καὶ μετανοημένη λέει· Πάτερ, ἐγκα-
ταλείπω τὴν ἁμαρτία, φεύγω νὰ ἀσκητέψω…

Ἰδού πῶς ἡ πίστι στὴν πανταχοῦ παρουσία
τοῦ Θεοῦ γίνεται ὅπλο, δύναμις, χαλινάρι. Τὸ
πλησιέστερο πρόσωπο γιὰ τὸν καθένα μας εἶ -
νε ἡ μάνα. Καὶ ὅμως ὁ Θεὸς μᾶς γνωρίζει πα-
ραπάνω κι ἀπ᾿ τὴ μάνα, κι ἀπ᾿ τὴ σύζυγο, κι ἀπ᾿
τὸ γιατρό, κι ἀπ᾿ τὸν ἀστυνόμο, κι ἀπ᾿ τὰ ρα-
ντάρ, παραπάνω ἀπὸ ὅλα. Ὁ Θεὸς ἐποπτεύει
τὰ πάντα. Ὤ τί τρομακτικὴ ἀλήθεια γιὰ τοὺς
ἀσεβεῖς, τί ἐνίσχυσι γιὰ τοὺς εὐσεβεῖς!

* * *
Ἀγαπητοί μου! Στὴν ἀρχαία ἐποχὴ ὑπῆρχε

ἕνας λαὸς ποὺ λάτρευε τὸν ἥλιο. Μόλις ἀνέ-
τελλε, ἔπεφταν καὶ τὸν προσκυνοῦσαν. Καὶ ὅ -
σο φώτιζε τὴ γῆ, κανένας δὲν ἔκανε κακό.
Γιατὶ ἔλεγαν· Μᾶς βλέπει ὁ ἥλιος! Ὅταν ὅ -
μως βράδιαζε, ὅλοι ἄρχιζαν τὶς ἁμαρτίες, μὲ
τὴν ἰ δέα ὅτι ὁ ἥλιος δὲν τοὺς βλέπει.

Ἐμεῖς δὲν πιστεύουμε στὸν ἥλιο καὶ τὰ ἄ -
στρα· πιστεύουμε στὸν ἀληθινὸ Θεό, ποὺ εἶ -
νε πανταχοῦ παρών. Γι᾿ αὐτὸ ἂς ἐντυπώσου-
με στὴν καρδιά μας ἕνα δίδαγμα· Ὑπάρχει ἕ -
να μάτι, ποὺ τὰ βλέπει ὅλα· ὑπάρχει ἕνα αὐτί,
ποὺ τ᾿ ἀκούει ὅλα· ὑπάρχει ἕνα χέρι ποὺ τὰ
γράφει ὅλα. Νά ἡ πανταχοῦ παρουσία τοῦ Θε-
οῦ. Ἂς πέσουμε νὰ τὸν προσκυνήσουμε καὶ ἂς
γίνουμε παιδιά του ἀγαπημένα. Καὶ τότε πι-
στεύεις; θαύματα θὰ δῇς στὴ ζωή σου, στὸ
σπίτι σου, στὴν κοινωνία. Πιστεύεις; οἱ οὐρα-
νοὶ θ᾿ ἀνοίξουν. Πιστεύεις; ἡ καρδιὰ θὰ γίνῃ
παράδεισος. Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι, αἰνεῖτε καὶ
ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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