
Εἶνε, ἀγαπητοί μου, τὸ ῥητὸ τοῦ ἀποστόλου
Παύλου, ἀπὸ τὸ ἀνάγνωσμα ποὺ ἀ κού σαμε

σήμερα. ̔Ρητὸ σύντομο, τρεῖς λέξεις, ἀλ λὰ πό-
 ση σοφία ὑπάρχει μέσα σ᾽ αὐτές! Οἱ τρεῖς αὐ -
τὲς λέξεις, «Θεοῦ ἐσμεν ποίημα» (Ἐφ. 2,10), ἔ χουν
πλάτος καὶ βάθος ὠκεάνιο. Μὲ τὸ ῥη τὸ αὐτὸ
ὁ ἀπόστολος Παῦλος - ἡ Ἐκ κλησία τοῦ Χριστοῦ
δίνει ἀ  πάν  τησι στὸ καίριο ζήτημα ποὺ ἐνδιαφέ -
 ρει τὸν καθένα μας, ἀπαντᾷ στὸ ἐρώτημα· ἀ -πὸ ποῦ ἔρχεται καὶ ποῦ πηγαίνει ὁ ἄνθρωπος;

«Θεοῦ ἐσμεν ποίημα». Ἐπάνω στὸ βαθυ-
στόχαστο αὐ  τὸ ῥητὸ θὰ μιλήσουμε. Θὰ προ-
σπαθήσω νὰ τὸ ἑρ μηνεύ σω πρακτικά, καὶ πα-
ρακαλῶ νὰ προσ έ ξετε τὴν ἑρμηνεία.

* * *Ἀρχίζω μ᾽ ἕνα παράδειγμα. Λένε γιὰ κάποιο
διάσημο καλλιτέχνη, ἕνα γλύπτη, ὅτι μιὰ μέρα
εἶδε στὸ δρόμο ἕνα κομμάτι μάρμαρο μέσα σὲ
λασπόνερα. Τὸ ἔβγαλε ἀπὸ ᾽κεῖ, τὸ ἔπλυνε, τὸ
καθάρισε, τὸ πῆγε στὸ ἐργαστήριό του καὶ ἄρ -
χισε νὰ τὸ δουλεύῃ. Τὸ πελέκη σε, τὸ λάξευσε,
τὸ λείανε, τοῦ ἔδωσε μορφή. Ἀσχολή θηκε μα-
 ζί του ἐπὶ πολύ –τὰ καλλιτεχνήματ α δὲν γί-
νον ται σὲ μιὰ μέρα–, τὸ κράτησε ἕ  ναν ὁλόκλη -
ρο χρόνο. Τέλος, ὕστερα ἀπὸ τόση καλ λιτεχνι -
κὴ ἐργασία, μέσα ἀπὸ τὸ λασπωμένο ἐ κεῖνο
μάρμαρο τί βγῆκε· ἕνας ἄγ γελος! Ἄγ γελος
βέβαια ὄχι ζωντανός, ὅπως αὐτοὶ ποὺ περικυ -
κλώνουν τὴν ἁγία τράπεζα τὴν ὥρα τοῦ μυστη -
ρίου τῆς θείας λειτουργί ας, ἀλλὰ ἄγγελος - ἄ -γαλμα. Τὸ ἄγαλμα αὐτὸ εἶνε στημένο ἔ  ξω ἀπὸ
ἕνα καθεδρικὸ ναὸ τῆς Δύσεως, καὶ ὅ  σοι μέχρι
σήμερα ἐπισκέπτονται τὸ μέρος αὐ τὸ θαυμά-
ζουν τὸ ἄγαλμα καὶ τὸν γλύπτη ποὺ τὸ φιλοτέ-
χνησε. Καὶ βέβαια καν ένας ἀπ᾽ αὐτοὺς ποὺ τὸ
βλέπουν δὲν λέει, πὼς ἔτσι μόνο του βρέθη-
κε ἐκεῖ. Ὅλοι πίσω ἀ πὸ τὸ ἄγαλμα βλέπουν
τὸν καλλιτέχνη. Κ᾽ ἐμεῖς ἄλλωστε, ὅσες φο -
ρὲς βλέπουμε ἀγάλματα –κ᾽ ἔχει πολλὰ ἀ γάλ-
ματα ἡ πατρίδα μας–, πίσω ἀ πὸ τὰ ἀγάλματα

βλέπουμε καὶ θαυμάζουμε τοὺς καλλιτέχνες
ποὺ τὰ φιλοτέχνησαν.

Ἐλᾶτε τώρα, ἀγαπητοί μου, νὰ σᾶς δείξω κά-
 ποιο ἄλλο ἄγαλμα, ποὺ δὲν τὸ λάξευσε Φειδί -
ας ἢ Πραξιτέλης ἢ ἄλλος μεγάλος λιθοξόος.
Εἶνε ἄγαλμα ὄχι νεκρὸ ἀλλὰ ζων τανό. Τὰ ἄλ -
λα ἀγάλματα, ὅσο τέλεια κι ἂν εἶ νε, μένουν ἀ -
σάλευτα, σὰν «νεκρὰ φύσις» ποὺ λένε· μάτια ἔ -
χουν μὰ δὲν βλέπουν, αὐτιὰ ἔχουν μὰ δὲν ἀ κοῦ -
νε, χέρια ἔχουν μὰ δὲν κινοῦνται, πόδια ἔ χουν
μὰ δὲν περπατοῦν (πρβλ. Ψαλμ. 113,13-15· 134,16-17). Σᾶς δεί-
χνω ἕνα ἄγαλμα ἔμψυχο· ἔχει αὐτιὰ κι ἀ κούει,
ἔχει μάτια καὶ βλέπει, ἔχει πόδια καὶ κι νεῖ ται.
Τὸ ἄγαλμα αὐτὸ εἶνε ὁ ἄνθρωπος! Καὶ ὅ πως κά-
τω ἀπὸ τὰ ἀγάλματα οἱ καλλιτέ χνες ἔ γραφαν
τὸ ὄνομά τους, π.χ. «Φειδίας ἐποίει» ἢ «Πρα -
 ξιτέλης ἐποίει», ἔτσι καὶ πάνω στὸ ἔμ ψυ  χο αὐ -
τὸ ἄγαλμα, τὸν ἄνθρωπο, κάποιο χέρι ἀγ γέλου
ἢ μᾶλλον ὁ ἀπόστολος Παῦλος γρά φει· «Θεοῦ ἐ -
σμεν ποίημα» εἴμαστε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.
Ἂν λοιπὸν μὲ πείσῃς, ὅτι τὸ ἄγαλ μα τοῦ Κολο-
κοτρώνη ἔτσι βγῆκε, ἔτσι φύτρω σε στὸ χωρά-
φι, τότε θὰ πεισθῶ ὅτι καὶ τὸ ἔμψυχο ἄ γαλμα
- ὁ ἄνθρωπος ἔτσι βρέθηκε στὸν κόσμο.

«Θεοῦ ἐσμεν ποίημα». Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπη -
τοί μου, εἶνε μυστήριο, θαῦμα θαυμάτων. Εἶ νε
μεῖγμα ἀπὸ ὕλη καὶ πνεῦμα· εἶνε σύνθετος ἀπὸσῶμα φθαρτὸ καὶ ψυχὴ ἄυλη καὶ ἀθάνατη. Αὐ -
τὸ πιστεύει καὶ κηρύττει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία.

Καὶ ὡς πρὸς τὸ σῶμα βέβαια εἶνε θαυμαστός.
Τὸ κάθε τὶ στὸν ὀργανισμό του κάνει τοὺς ἐ πι-
 στήμονες νὰ θαυμάζουν. Τὰ μά τια π.χ.; εἶνε ἡ
τέ λεια φωτογραφικὴ μηχανή· καὶ ποιός θὰ πῇ,
ὅτι μιὰ φωτογραφι κὴ μηχανὴ φύτρωσε στὸ
χωράφι σὰν μανιτάρι; κάποιος τὴν κατασκεύ-
ασε. Τὰ αὐτιά μας ἔπειτα· νά τὸ τέλειο ῥαν τάρ.
Ἡ καρδιά; ἀντλία ποὺ ἀνακυκλώνει ἀκατάπαυ-
 στα ὅλο τὸ αἷμα. Οἱ φλέβες; σωλῆνες ἐλαστι-
κοί. Τὰ νεῦρα; καλώδια ποὺ μεταφέρουν τὰ σή-
 ματα τοῦ ἐγκεφάλου. Κι ὁ ἐγκέφαλος; «χαῖρε,
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Εἴμαστε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ
«Ἀδελφοί, Θεοῦ ἐσμεν ποίημα» (Ἐφ. 2,10)
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Ἕνας, ἀγαπητοί μου, ἕνας φτωχὸς ζητιά-
νος καθόταν σ᾽ ἕνα σταυροδρόμι τῆς

πόλεως Ἰεριχὼ καὶ ζητοῦσε τὴν ἐλεημοσύνη
τῶν διαβατῶν. Ἔλεος ζητοῦσε ὁ δύστυχος.
Πολλοὶ περνοῦσαν ἀπὸ τὸ μέρος ἐκεῖνος. Καὶ
ἄλλοι μὲν διάβαιναν βιαστικὰ μπροστά του
χωρὶς νὰ δίνουν προσοχὴ στὶς παρακλήσεις
του. Ἄλλοι πάλι, πονετικοί, τὸν πλησίαζαν, ἔ -
βγαζαν καὶ τοῦ ἔρριχναν κάποιο νόμισμα, μι-
κρὰ βοηθήματα· ἀλλὰ τί νὰ τοῦ κάνουν αὐτά;
Μ᾽ αὐ τὰ δὲν θεραπευόταν ὁ πόνος, ὁ μεγά-
λος πόνος τῆς ψυχῆς του· αὐτός, χρόνια τώ-
ρα, ζοῦσε μέσα στὸ σκοτάδι, ἦταν τυφλός!

Ἀλλὰ ἐδῶ τώρα, ἀπὸ τὸ σημεῖο ἐκεῖνο ποὺ
καθόταν ὁ τυφλός, περνάει ὄχι κάποιος τυ-
χαῖος διαβάτης, ὄχι κάποιος πλούσιος, οὔτε
κά ποιος βασιλιᾶς· περνάει ὁ Χριστός! Περνά-
ει δηλαδὴ – ποιός· ἐκεῖνος ποὺ δημιούργησε
τὸ φῶς καὶ ἔπλασε τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων.
Περνάει ὁ Χριστός, ἐκεῖνος ποὺ ἄναψε καὶ
κρέμασε στὸ στερέωμα τὸν ἥλιο καὶ τὴ σελήνη,
περνάει ἐκεῖνος ποὺ ἀνάβει τὴ νύχτα τοὺς
λαμπρότερους πολυελέους, τὰ ἀμέτρητα ἀ -
στέρια τοῦ οὐρανοῦ. Αὐτὸς περνάει.

Ἀκούει ὁ τυφλὸς κίνησι ἀπὸ πλῆθος κόσμου
καὶ ρωτάει, τί συμβαίνει. Τοῦ λένε, ὅτι περνά -
ει ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος. Καὶ μόλις τ᾽ ἀ  κούει,ἀρχίζει νὰ φωνάζῃ μὲ ὅλη τὴ δύναμι τῶν πνευ-
 μό νων του· «Ἰησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με» (Λουκ.
18,37)· ζῶ μέσα στὸ σκοτάδι, λυπήσου με!…

Μικρὴ ἡ προσευχὴ τοῦ τυφλοῦ, πέντε λέ-
ξεις· μεγάλη ὅμως ἡ δύναμί της, ἀφοῦ τὴν δέ-
 χτηκε ὁ Θεὸς καὶ τὸ αἴτημά του ἱκανοποιή-
θηκε, ὅπως βλέπουμε στὴ συνέχεια.

Ὁ Χριστὸς τὸν ἀκούει, σταματᾷ, τὸν φωνά -
ζει, κι αὐτὸς πηγαίνει κον τά του. Ὁ Κύριος
τὸν ἐρωτᾷ τί ζητάει ἀπὸ ἐκεῖνον, καὶ ὁ τυφλὸς
ἀπαντᾷ «Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω», θέλω νὰ δῶ τὸ
φῶς μου. Τότε ὁ Κύριος τοῦ λέει «Ἀνάβλε -

ψον· ἡ πίστις σου σέ σω κέ σε» (ἔ.ἀ. 18,41-42), κι ἀμέ-
σως ὁ τυφλὸς εἶδε τὸ φῶς του· ἔβλεπε καὶ
δὲν χόρταινε νὰ βλέπῃ ὅλα τὰ ὡ ραῖα τῆς γῆς
καὶ τοῦ οὐρανοῦ. * * *

Ἀπὸ τὴ μικρὴ αὐτὴ προσευχὴ τοῦ τυφλοῦ,
ἀγαπητοί μου, ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ ἔχουμε νὰ
διδαχθοῦμε δύο σπουδαῖα μαθήματα.
⃝ Πρῶτο μάθημα. Ὅσες φορὲς κάνουμε τὴν
προσευχή μας –καὶ πρέπει νὰ τὴν κάνουμε τα  -
κτικά–, ἡ προσευχή μας πρέπει νά ᾽νε θερμὴ καὶοὐσιώδης. Θερμή, γιὰ νὰ νιώθουμε τί ζη τοῦμε·
νὰ λέῃ ὄχι μόνο ἡ γλῶσσα ἀλλὰ καὶ ἡ καρδιά.
Νά ᾽νε ἐπίσης σύν τομη, ὄχι φλύαρη, ἀλλὰ μὲ
νόημα καὶ συναίσθησι. Τέτοιες προσ ευχὲς μᾶς
διέσωσε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο μέσα στὴν Καινὴ
Διαθήκη, γιὰ νὰ τὶς ἔχουμε ὑπόδειγμα.� «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βα-
 σιλείᾳ σου» ἦταν ἡ προσευχὴ τοῦ εὐ γνώ μονοςλῃστοῦ στὸ Γολγοθᾶ τὴ Μεγάλη Παρασκευή
(Λουκ. 23,42), κι αὐτὴ ἡ σύντομη προσ ευχὴ εἰσακού-
 σθηκε ἀμέσως· ὁ λῃστὴς ἀπὸ κα  τάδικος μελλο -
θάνατος ἔγινε ὁ πρῶτος πολίτης τοῦ παρα δεί-
 σου· νά γιατί ἡ προσευχή του ἔχει μεγαλύ τε-
ρη ἀξία ἀπὸ μακρὲς καὶ φλύαρες προσ ευχὲς
ποὺ κάνουμε ἐμεῖς μηχανικὰ καὶ τυπικά.� Ἄλλο παράδειγμα. «Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ
ἁμαρτωλῷ» (ἔ.ἀ. 18,13), εἶπε μὲ συντετριμμένη καρ-
διὰ ὁ τελώνης τῆς γνωστῆς παραβολῆς ὅταν
προσευχόταν στὸ ναό. Τὴν ἴδια ὥρα ἦταν ἐκεῖ
καὶ ὁ φαρισαῖος· ἀλλ᾽ ἐνῷ ἐκεῖνος εἶπε πολλὰ
λόγια γεμᾶτα αὐταρέσκεια καὶ κατάκρισι καὶ
δὲν εἰσακούσθηκε, ὁ τελώνης δικαι ώθηκε καὶ
βρῆ κε ἔλεος, γιατὶ εἶπε τὴν ταπεινή του προσ -
ευχὴ συντετριμμένος καὶ μὲ συναίσθησι.

«Ἐλέησόν με», λέει τώρα καὶ ὁ τυφλὸς στὴν
Ἰεριχώ, καὶ ὁ Χριστὸς ἀκούει τὴν προσ ευχή
του, γιατὶ βγῆκε μὲ πόνο ἀπὸ μιὰ καρδιὰ γε-
μάτη πίστι καὶ ἐλπίδα στὸ ἔλεός του.
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Χωρὶς τὸ θεῖο ἔλεος τίποτα!
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Ὅταν λοιπὸν κ᾽ ἐμεῖς προσ ευχώμαστε, ἂς
προσπαθοῦμε ἡ προσευχή μας νά ᾽νε θερμή,
ὄ χι χλιαρὴ ἢ ψυχρή, καὶ μὲ πόνο. Ἐκεῖνος ποὺ
ἔχει πόνο σωματικὸ κλαίει· ἐκεῖνος ποὺ ἔχει
πόνο στὴν ψυχὴ γιὰ τὶς ἁμαρτίες, τὶς δικές καὶ
τῶν οἰκείων του, θὰ κάνῃ προσ ευχὴ μὲ δάκρυ,
μὲ συναίσθησι, μὲ θέρμη. Καὶ ὁ Χριστός, ποὺ
βλέπει καὶ διαβάζει τὶς καρδιές, θ᾽ ἀπαντήσῃ.

Πρῶτο μάθημα λοιπὸν ποὺ μᾶς δίνει ὁ τυ-
φλός εἶνε, ὅτι πρέπει νὰ προσευχώμαστε μὲθέρμη καὶ πόθο, μὲ συναίσθησι καὶ πόνο.
⃝ Δεύτερο μάθημα. Στὶς προσευχές μας νὰζητοῦμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Τί εἶνε αὐτὸ τὸ ἔ -
λεος τοῦ Θεοῦ; Εἶνε ἡ εὐσπλαχνία καὶ ἡ συγ-
χώ ρησίς του, ἡ ἐνίσχυσις καὶ βοήθειά του, ἡ
χάρις καὶ ἡ προστασία του· εἶνε σὲ τελικὴ ἀ -
νάλυσι ἡ σωτηρία μας.

Τὸ ἔλεος καὶ τὴν προστασία τοῦ Θεοῦ ἔ -χουμε ἀνάγκη ὅ λοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἄν -
τρες γυναῖκες καὶ παιδιά. Γιατὶ ὁ Θεὸς εἶνε ὁ
ἰσχυρός, κ᾽ ἐ μεῖς εἴμαστε τὰ ἀδύναμα σκου-
λήκια· ὁ Θεὸς εἶνε ὁ ἅγιος, κ᾽ ἐμεῖς εἴμαστε οἱ
ἁμαρτωλοί· ὁ Θεὸς εἶνε ὁ πλούσιος, κ᾽ ἐμεῖς
εἴμαστε οἱ ἐ παῖ ται - ζητιάνοι ποὺ χτυπᾶμε τὴν
θύρα του. Καὶ πρέπει πάντοτε νὰ χτυποῦμε
τὴν πόρτα του φωνάζοντας· Ἄνοιξέ μας, Κύ-
ριε, τὴν θύρα τοῦ ἐλέους σου! Νὰ ζητοῦμε
καὶ τὴ μεσολάβησι τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁ -
γίων, γιὰ νὰ λάβου με τὸ θεῖο ἔλεος, ὅπως λέ-
ει ὁ ὡραῖος ὕ μνος·

«Ἐν τῷ ναῷ ἑ στῶτες τῆς δόξης σου
ἐν οὐρανῷ ἑστᾶναι νομίζομεν,
Θεοτόκε, πύλη ἐπουράνιε, ἄνοιξον ἡμῖντὴν θύραν τοῦ ἐλέους σου» (τέλ. ὄρθρ. Μ. Τεσσαρ.).
Σὲ ὅλες τὶς περιστάσεις καὶ σὲ κάθε ἀνάγ -κη τῆς ζωῆς μας χρειαζόμαστε τὸ ἔλεος τοῦ

Θεοῦ. Γι᾽ αὐτὸ βλέπετε ὅτι ἡ Ἐκκλησία σὲ κά-
θε δέησι ποὺ κάνει πρὸς τὸν Θεὸ αὐτὸ ζητάει·• «ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου»

– «Κύριε, ἐλέησον»• «ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστι -
ανῶν» – «Κύριε, ἐλέησον»• «ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρ-
 πῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν»,

– «Κύριε, ἐλέησον»• «ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούν -
των, καμνόντων, αἰχμαλώτων καὶ τῆς σωτηρί -
ας αὐτῶν» – «Κύριε, ἐλέησον» κ.τ.λ..

Σὲ κάθε δέησι ἡ Ἐκκλησία ὁρίζει νὰ λέγε-
ται τὸ «Κύριε, ἐλέησον».

Ὤ αὐτὸ τὸ «Κύριε, ἐλέησον»! Ὅταν ὑπῆρ -
χε πίστι βαθειά, τὸ ἔλεγαν ὅλοι μαζί, λαὸς καὶψάλτες. Τώρα; Ὤ τώρα, ποὺ ἔσβησε ἡ πίστι
ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων! Οἱ μὲν ψάλ-

τες πολλὲς φορὲς δὲν τὸ λένε ἤ, ἐὰν θὰ τὸ
ποῦν, θὰ τὸ ποῦν μᾶλλον γιὰ νὰ ἐπιδείξουν τὴ
φωνή τους παρὰ γιὰ νὰ παρακαλέσουν μὲ φω -
νὴ εὐλαβικὴ τὸ Θεό. Ὁ δὲ λαὸς χάσκει, δὲν
προσ  έχει. Ὦ Χριστιανέ, τὴ στιγμὴ ποὺ ἀκοῦς
τὸν ἱερέα νὰ παρακαλῇ τὸ Θεό, νὰ λὲς κ᾽ ἐσὺ
μέσα στὴν ψυχή σου τὸ «Κύριε, ἐλέησον».

Τὸ «Κύριε, ἐλέησον» θαύματα μπορεῖ νὰ
κάνῃ, ὅταν τὸ λέμε μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας·
θεραπεύει ἀρρώστους, σῴζει ναυαγούς, φέρ-
νει εὐλογία στὰ ἔργα μας, προστατεύει ἔθνη
ὁλόκληρα, εἰρηνεύει τὸν κόσμο.

Τὸ «Κύριε, ἐλέησον» εἶνε τὸ κουδούνι ποὺ
χτυπάει ὁ φτωχὸς ἄνθρωπος στὴν θύρα τοῦΘεοῦ. Καὶ ἐδῶ μὲν στὴ γῆ, ὅταν χτυπᾷς τὸ
κουδούνι στὰ παλάτια, δὲν σοῦ ἀνοίγουν· ἢ
τὸ πολὺ θὰ βγῇ ἡ ὑπηρέτρια καί, ἂν εἶσαι
φτωχός, θὰ σοῦ πῇ ὅτι «Δὲν εἶνε ἐδῶ ὁ κύρι -
ος». Ἀλλὰ τελείως διαφορετικὰ συμβαίνει μὲ
τὸ Θεό. «Κύριε, ἐλέησον» λέει ὁ ἄνθρωπος,
κι ἀμέσως ὁ οὐράνιος Πατέρας ἀκούει τὴν
προσευχή, σπεύδει νὰ βοηθήσῃ τὸν δοῦλο
του· στέλνει ἀνθρώπους καὶ ἀγγέλους –διά-
φορα μέσα μεταχειρίζεται– γιὰ νὰ σώσῃ ἀπὸ
τὸν κίνδυνο τὸ παιδί του.

* * *Ἀγαπητοί μου. Αὐτὸ τὸ ἔλεος ἂς ζητοῦμε
κ᾽ ἐμεῖς. Χωρὶς αὐτὸ τίποτε δὲν μποροῦμε νὰ
κάνουμε. Δὲν μποροῦμε νὰ νικήσουμε τὰ πά-
θη, νὰ προχωρήσουμε στὴν ἀρετή, ν᾽ ἀγγί-
ξουμε τὴν ἁγιότητα. Τὸ ἔλεος ἂς ζητοῦμε· τὸ
ἔλεος ποὺ ζήτησε ὁ Δαυῒδ ὁ βασιλεὺς ὅταν
ἔλεγε «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔ -
λεός σου…» (Ψαλμ. 50,3), τὸ ἔλεος ποὺ ζήτησε ὁ
λῃστὴς ἐπάνω στὸν σταυρό, τὸ ἔλεος ποὺ ζή-
τησαν καὶ ἔλαβαν χιλιάδες ἁμαρτωλοὶ καὶ πο-
νεμένοι ἄνθρωποι, αὐτὸ ἂς ζητοῦμε κ᾽ ἐμεῖς.

Καὶ ὁ Κύριος, ὅταν ἡ προσευχή μας εἶνε
θερμή, τότε δὲν θὰ κωφεύσῃ, θ᾽ ἀπαντήσῃ,
θὰ μᾶς προστατεύσῃ. Γιατί, ὅπως ψάλλει ὁ
Δαυῒδ κι ὅπως βλέπουμε κ᾽ ἐμεῖς στὴ ζωή
μας, «Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μα-
κρόθυμος καὶ πολυέλεος· οὐκ εἰς τέλος ὀργι-
σθήσεται, οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ» (ἔ.ἀ. 102,8-9)·
δὲν θὰ κρατήσῃ γιὰ πάντα τὸ θυμό του, ἀλ λὰ
θὰ σπεύσῃ νὰ μᾶς βοηθήσῃ, ὅπως τρέχει ἡ
μάνα κοντὰ στὸ παιδί της ὅταν ἀκούσῃ τὴ
φωνὴ καὶ τὸ κλάμα του.

«Τὸ ἔλεός σου, Κύριε, καταδιώξει με πά-
σας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου» (ἔ.ἀ. 22,6). Τὸ ἔλε-
ος τοῦ Κυρίου εἴθε νὰ εἶνε ὁ διαρκὴς καὶ ἀ χώ-ριστος σύντροφός μας σὲ ὅλη τὴ διάρκεια
τῆς πρόσκαιρης ζωῆς μας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 1-12-1940.Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀναπλήρωσις 25-10-2018.
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Αἰχμάλωτος! Νά μία λέξις, ἀγαπητοί μου,
τὴν ὁποία τὰ τελευταῖα χρόνια συχνὰ ἀ -

κοῦμε στὰ δελτία εἰδήσεων ἢ βλέπουμε στὶς
στῆλες τῶν ἐφημερίδων, ἐξ αἰ τίας τῶν διαφό-
  ρων ἐχθροπραξιῶν καὶ πολεμικῶν συγ κρού-
σε ων σὲ διάφορα ση μεῖα τοῦ πλανήτου.

Ἡ φλόγα τοῦ πολέμου, σὰν νὰ ὑπάρχῃ κά-
ποιος εἰ δι κὸς θερμαστής (ἔτσι λέγεται ὁ ἐρ -
γάτης ποὺ συντηρεῖ τὴ φωτιὰ στὴν ἑστία τοῦ
λέβητος, εἴτε σὲ ἐργοστάσια εἴτε ὁπουδήπο-
τε ἀλλοῦ), καίει διαρκῶς. Λὲς καὶ ὑπάρχει ἕ -
νας ἐντεταλμένος ποὺ ἐπιμελῶς τροφο δοτεῖ
τὴ φωτιὰ τῆς ἐνόπλου συρράξεως, κι αὐτὴ
δυστυχῶς ἀ ναρριπίζεται κάθε τόσο, καὶ φουν -
τώνει, καὶ δὲν παύει νὰ καίῃ ἐπὶ χρόνια τώρα.
Φαίνεται ὅτι τὰ ἐργοστάσια ποὺ παράγουν
πο λεμικὸ ὑ λικὸ βρίσκουν ἔτσι ἐπικερδεῖς εὐ -
καιρίες καὶ νέους ἀγοραστάς, ὥστε νὰ διο-
χευτεύουν τὴν παραγωγή τους καὶ ν᾽ αὐξά-
νουν δι αρ κῶς τὶς πωλήσεις τους. Ἰδοὺ λοι -
πὸν πῶς ἡ φωτιὰ τοῦ πολέμου διατηρεῖται ἄ -
σβηστη καὶ γιατί, ἐὰν συμβῇ κάποτε σὲ ἕνα
μέτωπο νὰ σβήσῃ, ἀνάβει ἀμέσως σὲ κάποιο
ἄλλο. Εἶνε φρικτὸ κάποιοι, μὲ τὸν ἀποτρόπαιο
θάνατο πλήθους ἄλλων, θυμάτων τῆς κερδο -
σκοπίας τους, αὐτοὶ νὰ πλουτίζουν! Ἀλλ᾽ ἂς
ἐπανέλθουμε στοὺς αἰχμαλώτους, διότι ἡ κα-
τάστασί τους εἶνε διδακτική.

Τὰ κατὰ καιροὺς ἀνακοινωθέντα τῶν στρα-
τηγείων τῶν ἑ  κατέρωθεν διαμαχομένων προ-
βάλλουν μὲ καύχησι τὶς ἐπιτυχίες τους· κ᾽ ἐ -
μεῖς ἀκοῦμε κάθε τόσο, ὅτι οἱ δυνάμεις τους
συνέλαβαν τόσους ἢ τόσους αἰχμαλώτους ἀ -
πὸ τὴν ἀντίθετη παράταξι. Οἱ ταλαίπωροι αὐ -
τοὶ αἰχμάλω τοι κρατοῦνται σὲ ἰδιαίτερους χώ-
 ρους συγ  κεν  τρώσεως καὶ φρουροῦνται αὐ -
στηρά· ἐκεῖ ἀφοπλίζονται, ἀπομονώνον ται καὶ
ζοῦν μιὰ ζωὴ στερήσεων, στενοχώριας, θλί-
ψεως, βασά νων, μαρτυρίου πολλὲς φορές.

Δὲν μποροῦν νὰ κινηθοῦν, νὰ ἐ πικοινω νή-
σουν μὲ τὴν πατρίδα τους, μὲ τοὺς συγγενεῖς
καὶ τοὺς φίλους τους.

Παλαιότερα, ὅταν τὸ ἄγριο αἴσθημα τῆς
ἐκ δικήσεως κόχλαζε στὰ στήθη τῶν διαμα-
χομέ νων, ἡ ζωὴ τῶν αἰχμαλώτων κρεμόταν ἀ -
πὸ τὶς διαθέ σεις τοῦ ὄχλου· ὅλο τὸ μῖσος, ποὺ
οἱ ἐ χθροὶ ἔτρεφαν ἐναντίον τοῦ ἀντιπάλου ἔ -
θνους, ξεσποῦσε πάνω στοὺς δυστυχεῖς αἰ -
χμαλώτους μὲ διάφορα μέτρα σκληρά, ἄγρια,
ἀπάν θρωπα. Καὶ τόση ἦταν ἡ φρίκη ποὺ προ-
ξενοῦ σε στὶς ψυ  χὲς τῶν μαχομένων στρατιω -
τῶν ἡ λέξι αἰ  χμαλωσία, ὥστε πολλοὶ μαχηταί,
σκεπτόμενοι τὸ ἐνδεχόμενο νὰ συλ ληφθοῦν
αἰχμάλωτοι, προτιμοῦσαν τὸν ἔν τιμο θάνατο
στὸ πεδίο τῆς μάχης παρὰ τὴν αἰχμαλωσία.

* * *Ἀλλὰ γιατί σήμερα σᾶς ὁμιλῶ γιὰ πολέ-
μους καὶ αἰχμαλώτους; τί σχέσι ἔχουν αὐτὰ
μὲ τὸ κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας; Αὐτά, ἀγαπη-
τοί μου, εἶνε μία βοηθητικὴ εἰκόνα. Ἀπὸ τὴνεἰκόνα λοιπὸν τοῦ αἰχμαλώτου καὶ τῆς αἰχμα-
λωσίας ἂς ἔλ θουμε τώρα σὲ μία πραγματικό-τητα, ἡ ὁποία δὲν εἶνε λιγώτερο ὀδυνηρή.

Δυστυχισμένοι οἱ αἰχμάλωτοι. Πιὸ δυστυ-
χισμένοι ὅμως ἀπ᾽ τοὺς αἰχμαλώτους αὐτοὺς
τῶν πολέμων εἶνε οἱ ἁμαρτωλοί. Αὐτοὶ εἶνε οἱ
πιὸ τραγικοὶ αἰχμάλωτοι, γιὰ τοὺς ὁποίους ἀ -
ξίζει καὶ πρέπει νὰ χύσῃ κανεὶς δάκρυα.

Αἰχμάλωτοι οἱ ἁμαρτωλοί. Τίνος; Τῶν ἐλατ-τωμάτων, τῶν κακιῶν, τῶν παθῶν, τοῦ σατα -νᾶ· γιατὶ πίσω ἀπ᾽ αὐτὰ κρύβεται ὁ σατανᾶς.
Ναί, αὐτὸς διεξάγει πόλεμο ἐναντίον τοῦ ἀν -
θρώπου. Θέλει νὰ αἰχμαλωτίσῃ ὄχι ἁπλῶς τὸ
σῶμα του, ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχή του. Καὶ ἐδῶ εἶ -
νε ὁ σοβαρώτερος κίνδυνος.

Ἡ πιὸ φοβερὴ ἀπ᾿ ὅλες τὶς αἰχμαλωσίες εἶ -
νε ἡ αἰχμαλωσία τῆς ψυχῆς, ἡ ὑποδούλωσις
δη λαδὴ τοῦ πνεύματος στὶς κατώτερες ὁρ -

Κυριακὴ Ι΄ Λουκᾶ (Λουκ. 13,10-17)9 Δεκεμβρίου 2018Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΕ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2140 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Μήπως εἶσαι αἰχμάλωτος;
«Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦνσυγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές» (Λουκ. 13,11)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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μὲς καὶ ἐπιθυμίες μας. Τὸ σῶμα μπορεῖ νὰ
συλληφθῇ, νὰ δεθῇ, νὰ περιοριστῇ, νὰ ῥιχτῇ
στὴ φυλακή· ἀλλ᾽ ἐφ᾿ ὅσον ἡ ψυχὴ δὲν ὑπο-
τάσσεται στὴ βία τῆς ἁμαρτίας καὶ στὶς ἐπιτα -
γὲς τῶν παθῶν, ὁ ἄνθρωπος στὴν πραγματι-
κό τητα ἐξακολουθεῖ νὰ εἶνε ἐλεύθερος. Τὰ
κρατητήρια, τὰ κάγκελλα τῶν φυλακῶν καὶ οἱ
χειροπέδες δεσμεύουν τὸ σῶμα, ἀλλὰ τὴν
ψυ χὴ τὴν ἀφήνουν ἄθικτη. Τίποτα δὲν μπορεῖ
νὰ περιορίσῃ τὴ ζωὴ καὶ τὶς κινήσεις τοῦ ἐσω-
τερικοῦ πνευματικοῦ μας κόσμου.

Οἱ ἅγιοι μάρτυρες, ὅταν τοὺς ἔπιαναν καὶ
τοὺς ἔρριχναν στὶς φυλακές, σωματικὰ ἦταν
αἰχμάλωτοι τῶν τυράννων τους, ψυχικὰ ὅμως
ἦταν ἐλεύθεροι· τὸ κελλὶ τῆς φυλακῆς τους
μεταβαλλόταν σὲ ναό, ὅπου ὁ Χριστὸς λα-
τρευόταν πιὸ θερμὰ καὶ πιὸ φλογερὰ ἀπ᾽ ὅ,τι
στοὺς σημερινοὺς μεγαλοπρεπεῖς ναοὺς τῶν
χριστιανῶν. Ὅπως ἐξιστορεῖ ὁ εὐαγγελιστὴς
Λουκᾶς στὶς Πράξεις τῶν ἀποστόλων, οἱ ἀπό-
στολοι Παῦλος καὶ Σίλας δὲν σταμάτησαν καὶ
ἔγκλειστοι στὴ φυλα κὴ τῶν Φιλίππων καὶ αὐ -
στηρὰ φρουρούμενοι νὰ λατρεύουν τὸν Κύ-
ριο, νὰ ἀντηχῇ τὴ νύχτα ἡ φυλακὴ ἀπὸ τοὺς
ὕ μνους καὶ ν᾽ ἀκοῦνε οἱ ἄλλοι κρατούμενοι·
«κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας
προσ ευχόμενοι ὕμνουν τὸν Θεόν· ἐπηκροῶν -
το δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι» (Πράξ. 16,25).

Ὅσο λοιπὸν ἡ ψυχὴ παραμένει ἀδέσμευτη
καὶ ἀδούλωτη, ὁ ἄνθρωπος εἶνε ἐλεύθερος,
κάτω ἀπὸ ὁποιεσδήποτε ἐξωτερικὲς συνθῆ -
κες καὶ ἂν βρίσκεται. Ἀλλ᾿ ἐὰν ἡ ψυχὴ –ποὺ
αὐ τὴ εἶνε ὁ κυρίως ἄνθρωπος– ἀρχίσῃ νὰ ὑ -
ποχωρῇ στὶς κακίες καὶ νὰ δεσμεύεται ἀπὸ τὰ
πάθη, τότε ἀρχίζει ἡ ὑποδούλωσις, ἡ πραγμα -
τικὴ αἰχμαλωσία. Ὁ δοῦλος τῶν παθῶν δὲν εἶ -
νε ἐλεύθερος ἄνθρωπος, εἶνε ἕνας αἰχμάλω-
τος. Σὰν σκυλάκι σέρνεται καὶ ὁδηγεῖται δεμέ-
 νος μὲ τὴν ἁλυσίδα τοῦ φοβεροῦ τυράν νου,
τοῦ πάθους του. Μέσα στὴν ψυχή του στρογ-
γυλοκάθεται καὶ θρο νιάζεται ὁ σατα νᾶς· αὐ -
τὸς κρατάει πλέον τὰ γκέμια τῆς ψυ χῆς του·
ὅ,τι κάνει, ὅλα γίνονται κατὰ τὴ δική του δια-
ταγή. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ὡς αἰχμάλω τος τοῦσατανᾶ, ἐργάζεται σὰν σκλάβος στὰ καταναγ -
καστικὰ ἔργα τῆς κακίας. Εἶνε ὁ πιὸ ἀξιολύ-
πητος ἀπ᾽ ὅλους τοὺς αἰχμαλώτους.

Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, ποὺ εἶνε μία περι-
κοπὴ ἀπὸ τὸ 13ο κεφάλαιο τοῦ κατὰ Λουκᾶν
Εὐαγγελίου, μιλάει γιὰ μία γυναῖκα ποὺ ὁ σατα -
 νᾶς τὴν εἶχε δέσει, ὥστε νὰ εἶνε 18 χρόνια δι -
αρκῶς σκυμμένη στὴ γῆ καὶ νὰ μὴ μπορῇ κα-
θόλου νὰ ἀνορθωθῇ· «ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ
δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παν τελές» (Λουκ. 13,11).

Ἀλλὰ ἕνας δοῦλος τῶν παθῶν καὶ αἰχμάλω-
τος τοῦ σατανᾶ βρίσκεται σὲ ἀκόμη πιὸ δεινὴθέσι καὶ ἀπὸ τὴ γυναῖ κα αὐτή· διότι αὐτὴ δια-
τηροῦσε τὴν ἐλευθερία της, ἐνῷ αὐτὸς ὄχι.

* * *Νὰ φοβηθοῦμε, ἀγαπητοί μου, τὴν αἰχμα-
λω σία αὐτήν, ποὺ δημιουργεῖ ἡ ἁμαρτία. Πλα-
σθή καμε ἐλεύθεροι, ἡ ἁμαρτία ὅμως δεσμεύ -
ει τὴν θεόσδοτη ἐλευθερία μας καὶ μᾶς σκλα-
βώνει. Καὶ ἐνῷ θά ᾽πρεπε νὰ πετᾶμε σὰν ἀε-
τοὶ στὰ ὕψη τῆς ἀρετῆς, ἐμεῖς τώρα εἴμαστε
κλει σμένοι μέσα στὰ κλουβιὰ τῆς κακίας.Ἡ ψυχὴ αἰχμάλωτη! Δὲν ὑπάρχει ἐλεεινό-
τερο θέαμα. Τί τὸ ὄφελος νά ᾽νε τὸ σῶμα ἐ -
λεύθερο, νὰ κινῆται ὅπου θέλει, νὰ κάνῃ τα-
ξί δια, ν᾽ ἀνεβαίνῃ στὰ ὕ ψη τοῦ οὐρανοῦ, νὰ ζῇ
μὲ ἀνέσεις σὲ ἀνάκτορα, τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ ψυ -
χὴ ἀναστενάζει κάτω ἀπὸ δεσμὰ τῆς ἁμαρ-
τίας, ὑπόδουλη στὸ σατανᾶ;

Θυμηθῆτε τὴν σύζυγο τοῦ Πετεφρῆ στὴν
Αἴγυπτο (βλ. Γέν. κεφ. 39ο), τὴν αἰ  σχρὴ ἐκείνη γυναῖκα,
ποὺ ζητοῦσε νὰ παρασύρῃ στὴν ἁμαρτία τὸν
Ἰωσήφ, «τὸν δουλωθέντα μὲν τῷ σώματι, τὴν
ψυχὴν δὲ ἀδούλωτον συντηροῦντα» (οἶκ. Μ. Δευτ.).Ὁ Ἰωσήφ, μολονότι δοῦλος, αἰχμάλωτος καὶ
φυλακισμένος κατὰ τὸ σῶμα, εἶχε διατηρήσει
τὴν ψυχή του ἀδούλωτη· ἦταν ὁ ἀληθινὰ ἐ λεύ-
 θερος, γιατὶ δὲν ἄφησε τὴν ἁμαρτία νὰ τὸν αἰ -
χμαλωτίσῃ. Ἐνῷ ἡ γυναίκα τοῦ Πετεφρῆ, μο λο-
νότι ἀφέντρα στὰ ἀνάκτορα, ἦταν ἐν τούτοις
δούλη καὶ αἰχμάλωτη, γιατὶ τὸ αἰσχρὸ πάθος
τὴν εἶχε ὑποδουλώσει μέχρι τέτοιου σημείου,
ὥστε νὰ γίνῃ δούλη τοῦ δούλου της. Ὁ Ἰω -
σὴφ ἐλεύθερος μέσ᾽ στὶς φυλακές, αὐτὴ αἰ -
χμάλωτη μέσ᾽ στὰ ἀνάκτορα· ὁ δοῦλος κύρι -
ος καὶ αὑτοκράτωρ, κυρίαρχος ἐπὶ τοῦ ἑαυ-
τοῦ του, ἡ κυρία δούλη τοῦ πάθους της.

Ἀγαπητὲ ἀδελφέ! Ἐξέτασε καλὰ τὸν ἑαυτό
σου, μήπως εἶσαι αἰχμάλωτος σὲ κάποιο ἐλάτ-
 τωμα μικρὸ ἢ μεγάλο. Καὶ ἐὰν εἶσαι, μὴν ἀφή -
σῃς νὰ περνάῃ ὁ καιρὸς καὶ νὰ πληθύνωνται
οἱ ἡμέρες τῆς αἰχμαλωσίας σου. Ζήλωσον «τὴν
ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ»
(῾Ρωμ. 8,21), ζήλεψε τὴν ἔνδοξη ἐ λευθερία ποὺ χα-
ρίζει ὁ Θεὸς στὰ παιδιά του. Τρέξε στὸ Χρι-
στό. Καὶ Ἐκεῖνος, ποὺ ἐλευθέρω σε σήμερα
τὴν συγκύπτουσα ἀπὸ αἰχμαλωσία 18 ἐτῶν,
εἶ νε ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ ἐλευθε ρώσῃ κ᾽ ἐ -σένα, ὅσα χρόνια κι ἂν διετέλεσες ὑπὸ τὴν
ἐξ ουσία τῆς ἁμαρτίας. Καὶ τότε θὰ εἶσαι πρα -
 γματικὰ ἐλεύθερος. Γιατὶ ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος ὁ
Ἰησοῦς, «ἐὰν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄν -
τως ἐλεύθεροι ἔσεσθε» (Ἰω. 8,36).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 228-229/1-11 Δεκ. 1939, σ. 130).Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 6-11-2018.
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Εἶνε γνωστὴ σὲ ὅλους μας, ἀγαπητοί μου, ἡ
ὡραία παραβολὴ τοῦ σημερινοῦ εὐαγγε-

 λίου, ἡ παραβολὴ τοῦ μεγάλου δείπνου. Ἀ πὸ
παιδιὰ τὴν ἀκοῦμε νὰ διαβάζεται στὴν ἐκ κλησία
κάθε χρόνο τὸ Δεκέμβριο, καθὼς πλη σιάζει ἡ
μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων. Ἀλλ᾽ ὅσο
ἁπλᾶ εἶνε τὰ λόγια της, τόσο σπουδαῖα διδά -
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* * *Ἡ παραβολὴ τοῦ μεγάλου δείπνου μᾶς πα-
ρουσιάζει ἕναν ἀγαθὸ βασιλέα, ποὺ χαίρεται
νὰ μεταδίδῃ ἀπὸ τὰ ἄφθονα ἀγαθά του στὸ
λαό του. Ὁ βασι λεὺς αὐτὸς παραθέτει ἕνα
με γάλο δεῖπνο, ἕνα πλούσιο τραπέζι, καὶ κα-
λεῖ πολλούς, ὅ λους δηλαδὴ τοὺς ὑπηκόους
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Βασιλεύς, ἀγαπητοί μου, δὲν εἶνε κανεὶς ἄλ -
λος παρὰ ὁ ἴδιος ὁ Δημιουργὸς τοῦ κόσμου
καὶ Πλάστης τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸς δὲν περι -
ώρισε τὰ ἀγαθά του μόνο μέσα στὰ θεϊκὰ ἀ -
νά  κτορα. Δὲν θέλησε μόνο αὐτὸς καὶ οἱ ἄγγε-
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Καὶ ποιό εἶνε τὸ δεῖπνο; Δεῖπνο ἐδῶ ὁ Χρι-
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σὲ γάλα). Κατὰ παρόμοιο λοιπὸν τρόπο καὶ
αὐτὸ ποὺ μᾶς δίνει ὁ Χριστὸς μὲ τὴν θεία κοι-
νωνία δὲν εἶνε πλέον ψωμί, δὲν εἶνε κρασί,
ἀλλὰ τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασὶ ποὺ βρίσκονται ἐ -
πάνω στὴν ἁγία τράπεζα μεταβάλλον ται μυ-
στηριωδῶς, κατὰ τρόπο ἀνέκφραστο, καὶ γί-
νονται αὐτὸ σῶμα καὶ αὐτὸ τὸ αἷμα του. Ἡ
θεία κοινωνία εἶνε ἡ τροφὴ τῆς ψυχῆς.

Ἂν ἄνοιγαν τὰ μάτια μας καὶ καταλαβαίνα-
με τί παραθέτει καὶ μᾶς προσφέρει ὁ Χριστὸς
ἐπάνω στὴν τράπεζα τὴν ὥρα τῆς θείας λει-
τουργίας, θὰ τρέχαμε σ᾽ αὐτὴν μὲ μεγαλύτε-ρη ὄ ρεξι ἀπ᾽ ὅ,τι τρέχουμε σ᾽ ἕνα ἑορταστικὸ
τραπέζι ποὺ μᾶς καλοῦν νὰ φᾶμε.

Στὴν θεία λειτουργία ἀκούγεται ἡ φωνὴτοῦ Χριστοῦ ποὺ προσκαλεῖ· «Λάβετε φάγε-
τε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα… Πίετε ἐξ αὐτοῦ
πάντες· τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου…» (Ματθ. 26,26-27).
Εἶνε τὸ σῶμα ἐκεῖνο ποὺ προσηλώθηκε καὶ τὸ
αἷμα ἐκεῖνο ποὺ χύθηκε ἐπάνω στὸ σταυρό!

* * *Στὸ δεῖπνο αὐτό, ἀγαπητοί μου, στὴν θεία
κοινωνία, καλεῖ ὁ Κύριος τοὺς πιστούς. Ἀλλὰ
τί συμβαίνει; Οἱ πολλοὶ –κ᾽ ἐμεῖς δυστυχῶς
συ χνά– δείχνουμε τὴν ἴδια ἀκατανόητη συμ -
περιφορά, ποὺ εἴδαμε νὰ δεί  χνουν οἱ προσκε-
κλημένοι τῆς παραβολῆς. Μένουμε μακριὰ ἀ -
πὸ τὴν θεία κοινωνία. Οἱ μὲν ἄπιστοι ἀπέχουν
γιατὶ δὲν ἔχουν ἰδέα τί εἶνε τὸ μυστήριο αὐτό.
Ὅσοι πάλι ἔχουν ὑποπέσει σὲ σοβαρὰ ἁμαρ-
τήματα, αἰσθάνονται ἀκάθαρτοι καὶ ἀνάξιοι νὰ
πλησιάσουν, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ φροντίζουν νὰ
καθαριστοῦν καὶ νὰ γίνουν δεκτοί. Ὑ πάρχουν
ὅμως καὶ πολλοὶ ἀπὸ μᾶς τοὺς λεγο μένους πι-
 στούς, ποὺ χωρὶς ἄλλο σοβα ρὸ λόγο, κυρίως
διότι οἱ μέριμνες τοῦ πλούτου καὶ οἱ ἀ πολαύ-
σεις τῆς ζω ῆς μᾶς ἀπορροφοῦν – τὰ «ἀγ κά θια»
ποὺ εἶπε ἄλλοτε ὁ Κύριος (βλ. Ματθ. 13,7,22. Μᾶρκ. 4,7,18-19.
Λουκ. 8,7,14), μένουμε ἔξω ἀπὸ τὸ μέγα δεῖ πνο.

Μᾶς κρατάει μακριὰ ὁ σατανᾶς μὲ διάφο-ρες προφάσεις. Ὁ ἕνας προφασίζεται τὰ χω-
ράφια του, ὁ ἄλ λος τὰ ἐμπόριά του, ὁ τρίτος
τὴν οἰκογένειά του. Ποῦ τώρα καιρός, σοῦ λέ-
 ει, νὰ σκεφτῶ γιὰ τὴ θεία κοινωνία; Ὁσεσδή-
ποτε ὅμως ἐργασίες κι ἂν ἔχῃ κανείς, εἶνε
ἀνάγκη νὰ ἐξοικονομήσῃ χρόνο ἑτοιμασίας
γιὰ τὴν θεία κοινωνία. Ἂν τὸν καλοῦσε κά-
ποιος ἐπίσημος, θὰ ἄφηνε κάθε ἄλλη ἀ σχολία
καὶ θά ᾽τρεχε γιὰ ν᾽ ἀνταποκριθῇ στὴν πρόσ -
κλησι· ἂν τὸν καλοῦσε ἕ  νας φίλος σὲ εὐχάρι-
 στο γλέντι, πάλι θὰ εὕρισκε χρόνο γιὰ νὰ πάῃ.

Γιὰ ὅλα ἔχουμε καιρό. Ἔχουμε χρόνο γιὰ
νὰ καλλωπιστοῦμε, νὰ ξυριστοῦμε, νὰ παί-
ξου με τάβλι, νὰ καθίσουμε ὧρες στὸ καφφε-

νεῖο, νὰ συζητήσουμε περὶ ἀθλητισμοῦ καὶ πο-
 λιτικῆς, περὶ ἀνέμων καὶ ὑδάτων· οἱ γυναῖκες
ἔχουν χρόνο γιὰ τηλεφωνήματα, γιὰ ἐ πι σκέ-
ψεις, γιὰ νὰ καθίσουν ὧρες μπροστὰ στὸν κα-
θρέφτη ἢ στὴν καρέκλα τοῦ κομμωτη ρίου, γιὰ
περιποιήσεις τοῦ σώματος, γιὰ νὰ κάνουν ἐ -
πεμβάσεις αἰσθητι κῆς, ἀκόμα καὶ γιὰ ἐκτρώ-
σεις! Γιὰ ὅλα βρίσκουμε ὧρες, μόνο γιὰ τὸν
ἐκκλησιασμό, γιὰ τὴν ἑτοιμασία καὶ συμμετο -
χὴ στὴν θεία κοινωνία δὲν βρίσκουμε.

Ἀλλὰ ὅλοι αὐτοί, ποὺ τώρα δείχνουν τέ-
τοια ἀδιαφορία, ἂς γνωρίζουν ὅτι θὰ μείνουνἐκτὸς τοῦ δείπνου. Δὲν φρόντισαν ἐδῶ στὴ
ζωὴ αὐτὴ νὰ ἑτοιμάσουν τὸν ἑαυτό τους; γι᾽
αὐτοὺς θὰ κλείσουν ὅλες οἱ πόρτες τοῦ πα-
ραδείσου, δὲν θὰ ἔχουν θέσι στὸ δεῖπνο.

Πολλοὶ ἀναβάλλουν καὶ περιμένουν νὰ κοι-
νωνήσουν ὅταν θὰ βρεθοῦν στὰ τέλη τῆς ζω -ῆς τους. Ἀλλὰ ἡ θεία κοινωνία τότε δὲν ὠφε-
λεῖ. Γιὰ νὰ φέρῃ ὠφέλεια, πρέπει ὁ ἄνθρωπος
νὰ ἔχῃ τὶς αἰσθήσεις του, νὰ τὸ ζητήσῃ μόνος
του, νὰ κάνῃ τὴν προσ ευχή του, νὰ μετέχῃ
συνειδητά, νὰ νιώθῃ ποιόν παίρνει μέσα του.
Τότε ἡ θεία κοινωνία ὠφελεῖ καὶ σῴζει.

* * *Γι᾽ αὐτό, ἀγαπητοί μου, ἂς κοινωνοῦμε ὅσο
ἔχουμε τὶς αἰσθήσεις μας, ἐφ᾽ ὅσον ἔχουμεσυνείδησι τῶν πράξεών μας.

Ἂς ἐκτιμήσουμε, ἂς ζηλώσουμε τὴν ὑ ψί-
στη αὐτὴ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἄπιστοι ἂς πε-
 ριφρονοῦν, ἂς λένε ὅ,τι θέλουν γιὰ τὸ ἁ γιώ-
τα το μυστήριο. Οἱ ψυχροὶ χριστιανοὶ –ποὺ δὲν
διαφέρουν ἀπὸ τοὺς ἀπίστους– ἂς μὴν πλησι -
άζουν· δικαίωμά τους, κανείς δὲν θὰ τοὺς πι -
έσῃ σ᾽ αὐτό. Ἐμεῖς ὅμως νὰ κοινωνοῦ με. Καὶ
κάθε φορὰ ποὺ κοινωνοῦμε νὰ νιώ θου με ὅτι
βρισκόμαστε μέσα στὸν μυστικὸ δεῖπνο τοῦ
Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς μᾶς προσκαλεῖ νὰ πλη-
σιάσουμε καὶ νὰ τὸν δεχθοῦμε μέσα μας μαζὶ
μὲ τὸν Ἰωάννη, τὸν Πέτρο, τὸν Ἰάκω βο….
Μὴν τὸν πλησιάσουμε ὅπως ὁ Ἰούδας, μὴν
τοῦ δώσουμε φίλημα προδοτικό.

Τότε ἡ θεία κοινωνία θὰ γίνῃ «φάρμακονἀθανασίας» (Ἰγν. θεοφ.). Θὰ λάβουμε μέσα μας τὸν
Χριστό. Κι ὅταν εἶνε μέσα μας ὁ Χριστός, τό-
τε θὰ ἔχουμε ὅλες τὶς χάριτες τοῦ οὐρανοῦ.

Εἴθε ἐδῶ, κάθε φορά, νὰ κοινωνοῦμε ἀξί -
ως. Καὶ ὅταν ὁ Κύριος μᾶς καλέσῃ στὴν ἄλληζωή, ἐκεῖ, νὰ μετάσχουμε στὸν ἄλλο ἐκεῖνο
δεῖπνο, καὶ νὰ ἔχουμε τὸν Χριστὸ ὄχι πλέον
ὑ πὸ τὰ εἴδη τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου, ἀλλὰ«ἐκ τυπώτερον», φανερώτερα (θ΄ ᾠδ. Πάσχ.), καὶ μα-
ζί του νὰ εὐφραινώμεθα αἰωνίως.
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περιποιήσεις τοῦ σώματος, γιὰ νὰ κάνουν ἐ -
πεμβάσεις αἰσθητι κῆς, ἀκόμα καὶ γιὰ ἐκτρώ-
σεις! Γιὰ ὅλα βρίσκουμε ὧρες, μόνο γιὰ τὸν
ἐκκλησιασμό, γιὰ τὴν ἑτοιμασία καὶ συμμετο -
χὴ στὴν θεία κοινωνία δὲν βρίσκουμε.

Ἀλλὰ ὅλοι αὐτοί, ποὺ τώρα δείχνουν τέ-
τοια ἀδιαφορία, ἂς γνωρίζουν ὅτι θὰ μείνουνἐκτὸς τοῦ δείπνου. Δὲν φρόντισαν ἐδῶ στὴ
ζωὴ αὐτὴ νὰ ἑτοιμάσουν τὸν ἑαυτό τους; γι᾽
αὐτοὺς θὰ κλείσουν ὅλες οἱ πόρτες τοῦ πα-
ραδείσου, δὲν θὰ ἔχουν θέσι στὸ δεῖπνο.

Πολλοὶ ἀναβάλλουν καὶ περιμένουν νὰ κοι-
νωνήσουν ὅταν θὰ βρεθοῦν στὰ τέλη τῆς ζω -ῆς τους. Ἀλλὰ ἡ θεία κοινωνία τότε δὲν ὠφε-
λεῖ. Γιὰ νὰ φέρῃ ὠφέλεια, πρέπει ὁ ἄνθρωπος
νὰ ἔχῃ τὶς αἰσθήσεις του, νὰ τὸ ζητήσῃ μόνος
του, νὰ κάνῃ τὴν προσ ευχή του, νὰ μετέχῃ
συνειδητά, νὰ νιώθῃ ποιόν παίρνει μέσα του.
Τότε ἡ θεία κοινωνία ὠφελεῖ καὶ σῴζει.

* * *Γι᾽ αὐτό, ἀγαπητοί μου, ἂς κοινωνοῦμε ὅσο
ἔχουμε τὶς αἰσθήσεις μας, ἐφ᾽ ὅσον ἔχουμεσυνείδησι τῶν πράξεών μας.

Ἂς ἐκτιμήσουμε, ἂς ζηλώσουμε τὴν ὑ ψί-
στη αὐτὴ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἄπιστοι ἂς πε-
 ριφρονοῦν, ἂς λένε ὅ,τι θέλουν γιὰ τὸ ἁ γιώ-
τα το μυστήριο. Οἱ ψυχροὶ χριστιανοὶ –ποὺ δὲν
διαφέρουν ἀπὸ τοὺς ἀπίστους– ἂς μὴν πλησι -
άζουν· δικαίωμά τους, κανείς δὲν θὰ τοὺς πι -
έσῃ σ᾽ αὐτό. Ἐμεῖς ὅμως νὰ κοινωνοῦ με. Καὶ
κάθε φορὰ ποὺ κοινωνοῦμε νὰ νιώ θου με ὅτι
βρισκόμαστε μέσα στὸν μυστικὸ δεῖπνο τοῦ
Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς μᾶς προσκαλεῖ νὰ πλη-
σιάσουμε καὶ νὰ τὸν δεχθοῦμε μέσα μας μαζὶ
μὲ τὸν Ἰωάννη, τὸν Πέτρο, τὸν Ἰάκω βο….
Μὴν τὸν πλησιάσουμε ὅπως ὁ Ἰούδας, μὴν
τοῦ δώσουμε φίλημα προδοτικό.

Τότε ἡ θεία κοινωνία θὰ γίνῃ «φάρμακονἀθανασίας» (Ἰγν. θεοφ.). Θὰ λάβουμε μέσα μας τὸν
Χριστό. Κι ὅταν εἶνε μέσα μας ὁ Χριστός, τό-
τε θὰ ἔχουμε ὅλες τὶς χάριτες τοῦ οὐρανοῦ.

Εἴθε ἐδῶ, κάθε φορά, νὰ κοινωνοῦμε ἀξί -
ως. Καὶ ὅταν ὁ Κύριος μᾶς καλέσῃ στὴν ἄλληζωή, ἐκεῖ, νὰ μετάσχουμε στὸν ἄλλο ἐκεῖνο
δεῖπνο, καὶ νὰ ἔχουμε τὸν Χριστὸ ὄχι πλέον
ὑ πὸ τὰ εἴδη τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου, ἀλλὰ«ἐκ τυπώτερον», φανερώτερα (θ΄ ᾠδ. Πάσχ.), καὶ μα-
ζί του νὰ εὐφραινώμεθα αἰωνίως.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 15-12-1940.Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀναπλήρωσις 26-10-2018.
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σὲ γάλα). Κατὰ παρόμοιο λοιπὸν τρόπο καὶ
αὐτὸ ποὺ μᾶς δίνει ὁ Χριστὸς μὲ τὴν θεία κοι-
νωνία δὲν εἶνε πλέον ψωμί, δὲν εἶνε κρασί,
ἀλλὰ τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασὶ ποὺ βρίσκονται ἐ -
πάνω στὴν ἁγία τράπεζα μεταβάλλον ται μυ-
στηριωδῶς, κατὰ τρόπο ἀνέκφραστο, καὶ γί-
νονται αὐτὸ σῶμα καὶ αὐτὸ τὸ αἷμα του. Ἡ
θεία κοινωνία εἶνε ἡ τροφὴ τῆς ψυχῆς.

Ἂν ἄνοιγαν τὰ μάτια μας καὶ καταλαβαίνα-
με τί παραθέτει καὶ μᾶς προσφέρει ὁ Χριστὸς
ἐπάνω στὴν τράπεζα τὴν ὥρα τῆς θείας λει-
τουργίας, θὰ τρέχαμε σ᾽ αὐτὴν μὲ μεγαλύτε-ρη ὄ ρεξι ἀπ᾽ ὅ,τι τρέχουμε σ᾽ ἕνα ἑορταστικὸ
τραπέζι ποὺ μᾶς καλοῦν νὰ φᾶμε.

Στὴν θεία λειτουργία ἀκούγεται ἡ φωνὴτοῦ Χριστοῦ ποὺ προσκαλεῖ· «Λάβετε φάγε-
τε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα… Πίετε ἐξ αὐτοῦ
πάντες· τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου…» (Ματθ. 26,26-27).
Εἶνε τὸ σῶμα ἐκεῖνο ποὺ προσηλώθηκε καὶ τὸ
αἷμα ἐκεῖνο ποὺ χύθηκε ἐπάνω στὸ σταυρό!

* * *Στὸ δεῖπνο αὐτό, ἀγαπητοί μου, στὴν θεία
κοινωνία, καλεῖ ὁ Κύριος τοὺς πιστούς. Ἀλλὰ
τί συμβαίνει; Οἱ πολλοὶ –κ᾽ ἐμεῖς δυστυχῶς
συ χνά– δείχνουμε τὴν ἴδια ἀκατανόητη συμ -
περιφορά, ποὺ εἴδαμε νὰ δεί  χνουν οἱ προσκε-
κλημένοι τῆς παραβολῆς. Μένουμε μακριὰ ἀ -
πὸ τὴν θεία κοινωνία. Οἱ μὲν ἄπιστοι ἀπέχουν
γιατὶ δὲν ἔχουν ἰδέα τί εἶνε τὸ μυστήριο αὐτό.
Ὅσοι πάλι ἔχουν ὑποπέσει σὲ σοβαρὰ ἁμαρ-
τήματα, αἰσθάνονται ἀκάθαρτοι καὶ ἀνάξιοι νὰ
πλησιάσουν, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ φροντίζουν νὰ
καθαριστοῦν καὶ νὰ γίνουν δεκτοί. Ὑ πάρχουν
ὅμως καὶ πολλοὶ ἀπὸ μᾶς τοὺς λεγο μένους πι-
 στούς, ποὺ χωρὶς ἄλλο σοβα ρὸ λόγο, κυρίως
διότι οἱ μέριμνες τοῦ πλούτου καὶ οἱ ἀ πολαύ-
σεις τῆς ζω ῆς μᾶς ἀπορροφοῦν – τὰ «ἀγ κά θια»
ποὺ εἶπε ἄλλοτε ὁ Κύριος (βλ. Ματθ. 13,7,22. Μᾶρκ. 4,7,18-19.
Λουκ. 8,7,14), μένουμε ἔξω ἀπὸ τὸ μέγα δεῖ πνο.

Μᾶς κρατάει μακριὰ ὁ σατανᾶς μὲ διάφο-ρες προφάσεις. Ὁ ἕνας προφασίζεται τὰ χω-
ράφια του, ὁ ἄλ λος τὰ ἐμπόριά του, ὁ τρίτος
τὴν οἰκογένειά του. Ποῦ τώρα καιρός, σοῦ λέ-
 ει, νὰ σκεφτῶ γιὰ τὴ θεία κοινωνία; Ὁσεσδή-
ποτε ὅμως ἐργασίες κι ἂν ἔχῃ κανείς, εἶνε
ἀνάγκη νὰ ἐξοικονομήσῃ χρόνο ἑτοιμασίας
γιὰ τὴν θεία κοινωνία. Ἂν τὸν καλοῦσε κά-
ποιος ἐπίσημος, θὰ ἄφηνε κάθε ἄλλη ἀ σχολία
καὶ θά ᾽τρεχε γιὰ ν᾽ ἀνταποκριθῇ στὴν πρόσ -
κλησι· ἂν τὸν καλοῦσε ἕ  νας φίλος σὲ εὐχάρι-
 στο γλέντι, πάλι θὰ εὕρισκε χρόνο γιὰ νὰ πάῃ.

Γιὰ ὅλα ἔχουμε καιρό. Ἔχουμε χρόνο γιὰ
νὰ καλλωπιστοῦμε, νὰ ξυριστοῦμε, νὰ παί-
ξου με τάβλι, νὰ καθίσουμε ὧρες στὸ καφφε-

νεῖο, νὰ συζητήσουμε περὶ ἀθλητισμοῦ καὶ πο-
 λιτικῆς, περὶ ἀνέμων καὶ ὑδάτων· οἱ γυναῖκες
ἔχουν χρόνο γιὰ τηλεφωνήματα, γιὰ ἐ πι σκέ-
ψεις, γιὰ νὰ καθίσουν ὧρες μπροστὰ στὸν κα-
θρέφτη ἢ στὴν καρέκλα τοῦ κομμωτη ρίου, γιὰ
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τοια ἀδιαφορία, ἂς γνωρίζουν ὅτι θὰ μείνουνἐκτὸς τοῦ δείπνου. Δὲν φρόντισαν ἐδῶ στὴ
ζωὴ αὐτὴ νὰ ἑτοιμάσουν τὸν ἑαυτό τους; γι᾽
αὐτοὺς θὰ κλείσουν ὅλες οἱ πόρτες τοῦ πα-
ραδείσου, δὲν θὰ ἔχουν θέσι στὸ δεῖπνο.

Πολλοὶ ἀναβάλλουν καὶ περιμένουν νὰ κοι-
νωνήσουν ὅταν θὰ βρεθοῦν στὰ τέλη τῆς ζω -ῆς τους. Ἀλλὰ ἡ θεία κοινωνία τότε δὲν ὠφε-
λεῖ. Γιὰ νὰ φέρῃ ὠφέλεια, πρέπει ὁ ἄνθρωπος
νὰ ἔχῃ τὶς αἰσθήσεις του, νὰ τὸ ζητήσῃ μόνος
του, νὰ κάνῃ τὴν προσ ευχή του, νὰ μετέχῃ
συνειδητά, νὰ νιώθῃ ποιόν παίρνει μέσα του.
Τότε ἡ θεία κοινωνία ὠφελεῖ καὶ σῴζει.

* * *Γι᾽ αὐτό, ἀγαπητοί μου, ἂς κοινωνοῦμε ὅσο
ἔχουμε τὶς αἰσθήσεις μας, ἐφ᾽ ὅσον ἔχουμεσυνείδησι τῶν πράξεών μας.

Ἂς ἐκτιμήσουμε, ἂς ζηλώσουμε τὴν ὑ ψί-
στη αὐτὴ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἄπιστοι ἂς πε-
 ριφρονοῦν, ἂς λένε ὅ,τι θέλουν γιὰ τὸ ἁ γιώ-
τα το μυστήριο. Οἱ ψυχροὶ χριστιανοὶ –ποὺ δὲν
διαφέρουν ἀπὸ τοὺς ἀπίστους– ἂς μὴν πλησι -
άζουν· δικαίωμά τους, κανείς δὲν θὰ τοὺς πι -
έσῃ σ᾽ αὐτό. Ἐμεῖς ὅμως νὰ κοινωνοῦ με. Καὶ
κάθε φορὰ ποὺ κοινωνοῦμε νὰ νιώ θου με ὅτι
βρισκόμαστε μέσα στὸν μυστικὸ δεῖπνο τοῦ
Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς μᾶς προσκαλεῖ νὰ πλη-
σιάσουμε καὶ νὰ τὸν δεχθοῦμε μέσα μας μαζὶ
μὲ τὸν Ἰωάννη, τὸν Πέτρο, τὸν Ἰάκω βο….
Μὴν τὸν πλησιάσουμε ὅπως ὁ Ἰούδας, μὴν
τοῦ δώσουμε φίλημα προδοτικό.

Τότε ἡ θεία κοινωνία θὰ γίνῃ «φάρμακονἀθανασίας» (Ἰγν. θεοφ.). Θὰ λάβουμε μέσα μας τὸν
Χριστό. Κι ὅταν εἶνε μέσα μας ὁ Χριστός, τό-
τε θὰ ἔχουμε ὅλες τὶς χάριτες τοῦ οὐρανοῦ.

Εἴθε ἐδῶ, κάθε φορά, νὰ κοινωνοῦμε ἀξί -
ως. Καὶ ὅταν ὁ Κύριος μᾶς καλέσῃ στὴν ἄλληζωή, ἐκεῖ, νὰ μετάσχουμε στὸν ἄλλο ἐκεῖνο
δεῖπνο, καὶ νὰ ἔχουμε τὸν Χριστὸ ὄχι πλέον
ὑ πὸ τὰ εἴδη τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου, ἀλλὰ«ἐκ τυπώτερον», φανερώτερα (θ΄ ᾠδ. Πάσχ.), καὶ μα-
ζί του νὰ εὐφραινώμεθα αἰωνίως.
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νωνία δὲν εἶνε πλέον ψωμί, δὲν εἶνε κρασί,
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τουργίας, θὰ τρέχαμε σ᾽ αὐτὴν μὲ μεγαλύτε-ρη ὄ ρεξι ἀπ᾽ ὅ,τι τρέχουμε σ᾽ ἕνα ἑορταστικὸ
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τε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα… Πίετε ἐξ αὐτοῦ
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αἷμα ἐκεῖνο ποὺ χύθηκε ἐπάνω στὸ σταυρό!
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γιατὶ δὲν ἔχουν ἰδέα τί εἶνε τὸ μυστήριο αὐτό.
Ὅσοι πάλι ἔχουν ὑποπέσει σὲ σοβαρὰ ἁμαρ-
τήματα, αἰσθάνονται ἀκάθαρτοι καὶ ἀνάξιοι νὰ
πλησιάσουν, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ φροντίζουν νὰ
καθαριστοῦν καὶ νὰ γίνουν δεκτοί. Ὑ πάρχουν
ὅμως καὶ πολλοὶ ἀπὸ μᾶς τοὺς λεγο μένους πι-
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ράφια του, ὁ ἄλ λος τὰ ἐμπόριά του, ὁ τρίτος
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του, νὰ κάνῃ τὴν προσ ευχή του, νὰ μετέχῃ
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Τότε ἡ θεία κοινωνία θὰ γίνῃ «φάρμακονἀθανασίας» (Ἰγν. θεοφ.). Θὰ λάβουμε μέσα μας τὸν
Χριστό. Κι ὅταν εἶνε μέσα μας ὁ Χριστός, τό-
τε θὰ ἔχουμε ὅλες τὶς χάριτες τοῦ οὐρανοῦ.

Εἴθε ἐδῶ, κάθε φορά, νὰ κοινωνοῦμε ἀξί -
ως. Καὶ ὅταν ὁ Κύριος μᾶς καλέσῃ στὴν ἄλληζωή, ἐκεῖ, νὰ μετάσχουμε στὸν ἄλλο ἐκεῖνο
δεῖπνο, καὶ νὰ ἔχουμε τὸν Χριστὸ ὄχι πλέον
ὑ πὸ τὰ εἴδη τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου, ἀλλὰ«ἐκ τυπώτερον», φανερώτερα (θ΄ ᾠδ. Πάσχ.), καὶ μα-
ζί του νὰ εὐφραινώμεθα αἰωνίως.
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σὲ γάλα). Κατὰ παρόμοιο λοιπὸν τρόπο καὶ
αὐτὸ ποὺ μᾶς δίνει ὁ Χριστὸς μὲ τὴν θεία κοι-
νωνία δὲν εἶνε πλέον ψωμί, δὲν εἶνε κρασί,
ἀλλὰ τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασὶ ποὺ βρίσκονται ἐ -
πάνω στὴν ἁγία τράπεζα μεταβάλλον ται μυ-
στηριωδῶς, κατὰ τρόπο ἀνέκφραστο, καὶ γί-
νονται αὐτὸ σῶμα καὶ αὐτὸ τὸ αἷμα του. Ἡ
θεία κοινωνία εἶνε ἡ τροφὴ τῆς ψυχῆς.

Ἂν ἄνοιγαν τὰ μάτια μας καὶ καταλαβαίνα-
με τί παραθέτει καὶ μᾶς προσφέρει ὁ Χριστὸς
ἐπάνω στὴν τράπεζα τὴν ὥρα τῆς θείας λει-
τουργίας, θὰ τρέχαμε σ᾽ αὐτὴν μὲ μεγαλύτε-ρη ὄ ρεξι ἀπ᾽ ὅ,τι τρέχουμε σ᾽ ἕνα ἑορταστικὸ
τραπέζι ποὺ μᾶς καλοῦν νὰ φᾶμε.

Στὴν θεία λειτουργία ἀκούγεται ἡ φωνὴτοῦ Χριστοῦ ποὺ προσκαλεῖ· «Λάβετε φάγε-
τε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα… Πίετε ἐξ αὐτοῦ
πάντες· τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου…» (Ματθ. 26,26-27).
Εἶνε τὸ σῶμα ἐκεῖνο ποὺ προσηλώθηκε καὶ τὸ
αἷμα ἐκεῖνο ποὺ χύθηκε ἐπάνω στὸ σταυρό!

* * *Στὸ δεῖπνο αὐτό, ἀγαπητοί μου, στὴν θεία
κοινωνία, καλεῖ ὁ Κύριος τοὺς πιστούς. Ἀλλὰ
τί συμβαίνει; Οἱ πολλοὶ –κ᾽ ἐμεῖς δυστυχῶς
συ χνά– δείχνουμε τὴν ἴδια ἀκατανόητη συμ -
περιφορά, ποὺ εἴδαμε νὰ δεί  χνουν οἱ προσκε-
κλημένοι τῆς παραβολῆς. Μένουμε μακριὰ ἀ -
πὸ τὴν θεία κοινωνία. Οἱ μὲν ἄπιστοι ἀπέχουν
γιατὶ δὲν ἔχουν ἰδέα τί εἶνε τὸ μυστήριο αὐτό.
Ὅσοι πάλι ἔχουν ὑποπέσει σὲ σοβαρὰ ἁμαρ-
τήματα, αἰσθάνονται ἀκάθαρτοι καὶ ἀνάξιοι νὰ
πλησιάσουν, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ φροντίζουν νὰ
καθαριστοῦν καὶ νὰ γίνουν δεκτοί. Ὑ πάρχουν
ὅμως καὶ πολλοὶ ἀπὸ μᾶς τοὺς λεγο μένους πι-
 στούς, ποὺ χωρὶς ἄλλο σοβα ρὸ λόγο, κυρίως
διότι οἱ μέριμνες τοῦ πλούτου καὶ οἱ ἀ πολαύ-
σεις τῆς ζω ῆς μᾶς ἀπορροφοῦν – τὰ «ἀγ κά θια»
ποὺ εἶπε ἄλλοτε ὁ Κύριος (βλ. Ματθ. 13,7,22. Μᾶρκ. 4,7,18-19.
Λουκ. 8,7,14), μένουμε ἔξω ἀπὸ τὸ μέγα δεῖ πνο.

Μᾶς κρατάει μακριὰ ὁ σατανᾶς μὲ διάφο-ρες προφάσεις. Ὁ ἕνας προφασίζεται τὰ χω-
ράφια του, ὁ ἄλ λος τὰ ἐμπόριά του, ὁ τρίτος
τὴν οἰκογένειά του. Ποῦ τώρα καιρός, σοῦ λέ-
 ει, νὰ σκεφτῶ γιὰ τὴ θεία κοινωνία; Ὁσεσδή-
ποτε ὅμως ἐργασίες κι ἂν ἔχῃ κανείς, εἶνε
ἀνάγκη νὰ ἐξοικονομήσῃ χρόνο ἑτοιμασίας
γιὰ τὴν θεία κοινωνία. Ἂν τὸν καλοῦσε κά-
ποιος ἐπίσημος, θὰ ἄφηνε κάθε ἄλλη ἀ σχολία
καὶ θά ᾽τρεχε γιὰ ν᾽ ἀνταποκριθῇ στὴν πρόσ -
κλησι· ἂν τὸν καλοῦσε ἕ  νας φίλος σὲ εὐχάρι-
 στο γλέντι, πάλι θὰ εὕρισκε χρόνο γιὰ νὰ πάῃ.

Γιὰ ὅλα ἔχουμε καιρό. Ἔχουμε χρόνο γιὰ
νὰ καλλωπιστοῦμε, νὰ ξυριστοῦμε, νὰ παί-
ξου με τάβλι, νὰ καθίσουμε ὧρες στὸ καφφε-

νεῖο, νὰ συζητήσουμε περὶ ἀθλητισμοῦ καὶ πο-
 λιτικῆς, περὶ ἀνέμων καὶ ὑδάτων· οἱ γυναῖκες
ἔχουν χρόνο γιὰ τηλεφωνήματα, γιὰ ἐ πι σκέ-
ψεις, γιὰ νὰ καθίσουν ὧρες μπροστὰ στὸν κα-
θρέφτη ἢ στὴν καρέκλα τοῦ κομμωτη ρίου, γιὰ
περιποιήσεις τοῦ σώματος, γιὰ νὰ κάνουν ἐ -
πεμβάσεις αἰσθητι κῆς, ἀκόμα καὶ γιὰ ἐκτρώ-
σεις! Γιὰ ὅλα βρίσκουμε ὧρες, μόνο γιὰ τὸν
ἐκκλησιασμό, γιὰ τὴν ἑτοιμασία καὶ συμμετο -
χὴ στὴν θεία κοινωνία δὲν βρίσκουμε.

Ἀλλὰ ὅλοι αὐτοί, ποὺ τώρα δείχνουν τέ-
τοια ἀδιαφορία, ἂς γνωρίζουν ὅτι θὰ μείνουνἐκτὸς τοῦ δείπνου. Δὲν φρόντισαν ἐδῶ στὴ
ζωὴ αὐτὴ νὰ ἑτοιμάσουν τὸν ἑαυτό τους; γι᾽
αὐτοὺς θὰ κλείσουν ὅλες οἱ πόρτες τοῦ πα-
ραδείσου, δὲν θὰ ἔχουν θέσι στὸ δεῖπνο.

Πολλοὶ ἀναβάλλουν καὶ περιμένουν νὰ κοι-
νωνήσουν ὅταν θὰ βρεθοῦν στὰ τέλη τῆς ζω -ῆς τους. Ἀλλὰ ἡ θεία κοινωνία τότε δὲν ὠφε-
λεῖ. Γιὰ νὰ φέρῃ ὠφέλεια, πρέπει ὁ ἄνθρωπος
νὰ ἔχῃ τὶς αἰσθήσεις του, νὰ τὸ ζητήσῃ μόνος
του, νὰ κάνῃ τὴν προσ ευχή του, νὰ μετέχῃ
συνειδητά, νὰ νιώθῃ ποιόν παίρνει μέσα του.
Τότε ἡ θεία κοινωνία ὠφελεῖ καὶ σῴζει.

* * *Γι᾽ αὐτό, ἀγαπητοί μου, ἂς κοινωνοῦμε ὅσο
ἔχουμε τὶς αἰσθήσεις μας, ἐφ᾽ ὅσον ἔχουμεσυνείδησι τῶν πράξεών μας.

Ἂς ἐκτιμήσουμε, ἂς ζηλώσουμε τὴν ὑ ψί-
στη αὐτὴ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἄπιστοι ἂς πε-
 ριφρονοῦν, ἂς λένε ὅ,τι θέλουν γιὰ τὸ ἁ γιώ-
τα το μυστήριο. Οἱ ψυχροὶ χριστιανοὶ –ποὺ δὲν
διαφέρουν ἀπὸ τοὺς ἀπίστους– ἂς μὴν πλησι -
άζουν· δικαίωμά τους, κανείς δὲν θὰ τοὺς πι -
έσῃ σ᾽ αὐτό. Ἐμεῖς ὅμως νὰ κοινωνοῦ με. Καὶ
κάθε φορὰ ποὺ κοινωνοῦμε νὰ νιώ θου με ὅτι
βρισκόμαστε μέσα στὸν μυστικὸ δεῖπνο τοῦ
Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς μᾶς προσκαλεῖ νὰ πλη-
σιάσουμε καὶ νὰ τὸν δεχθοῦμε μέσα μας μαζὶ
μὲ τὸν Ἰωάννη, τὸν Πέτρο, τὸν Ἰάκω βο….
Μὴν τὸν πλησιάσουμε ὅπως ὁ Ἰούδας, μὴν
τοῦ δώσουμε φίλημα προδοτικό.

Τότε ἡ θεία κοινωνία θὰ γίνῃ «φάρμακονἀθανασίας» (Ἰγν. θεοφ.). Θὰ λάβουμε μέσα μας τὸν
Χριστό. Κι ὅταν εἶνε μέσα μας ὁ Χριστός, τό-
τε θὰ ἔχουμε ὅλες τὶς χάριτες τοῦ οὐρανοῦ.

Εἴθε ἐδῶ, κάθε φορά, νὰ κοινωνοῦμε ἀξί -
ως. Καὶ ὅταν ὁ Κύριος μᾶς καλέσῃ στὴν ἄλληζωή, ἐκεῖ, νὰ μετάσχουμε στὸν ἄλλο ἐκεῖνο
δεῖπνο, καὶ νὰ ἔχουμε τὸν Χριστὸ ὄχι πλέον
ὑ πὸ τὰ εἴδη τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου, ἀλλὰ«ἐκ τυπώτερον», φανερώτερα (θ΄ ᾠδ. Πάσχ.), καὶ μα-
ζί του νὰ εὐφραινώμεθα αἰωνίως.
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* * *Στὸ δεῖπνο αὐτό, ἀγαπητοί μου, στὴν θεία
κοινωνία, καλεῖ ὁ Κύριος τοὺς πιστούς. Ἀλλὰ
τί συμβαίνει; Οἱ πολλοὶ –κ᾽ ἐμεῖς δυστυχῶς
συ χνά– δείχνουμε τὴν ἴδια ἀκατανόητη συμ -
περιφορά, ποὺ εἴδαμε νὰ δεί  χνουν οἱ προσκε-
κλημένοι τῆς παραβολῆς. Μένουμε μακριὰ ἀ -
πὸ τὴν θεία κοινωνία. Οἱ μὲν ἄπιστοι ἀπέχουν
γιατὶ δὲν ἔχουν ἰδέα τί εἶνε τὸ μυστήριο αὐτό.
Ὅσοι πάλι ἔχουν ὑποπέσει σὲ σοβαρὰ ἁμαρ-
τήματα, αἰσθάνονται ἀκάθαρτοι καὶ ἀνάξιοι νὰ
πλησιάσουν, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ φροντίζουν νὰ
καθαριστοῦν καὶ νὰ γίνουν δεκτοί. Ὑ πάρχουν
ὅμως καὶ πολλοὶ ἀπὸ μᾶς τοὺς λεγο μένους πι-
 στούς, ποὺ χωρὶς ἄλλο σοβα ρὸ λόγο, κυρίως
διότι οἱ μέριμνες τοῦ πλούτου καὶ οἱ ἀ πολαύ-
σεις τῆς ζω ῆς μᾶς ἀπορροφοῦν – τὰ «ἀγ κά θια»
ποὺ εἶπε ἄλλοτε ὁ Κύριος (βλ. Ματθ. 13,7,22. Μᾶρκ. 4,7,18-19.
Λουκ. 8,7,14), μένουμε ἔξω ἀπὸ τὸ μέγα δεῖ πνο.

Μᾶς κρατάει μακριὰ ὁ σατανᾶς μὲ διάφο-ρες προφάσεις. Ὁ ἕνας προφασίζεται τὰ χω-
ράφια του, ὁ ἄλ λος τὰ ἐμπόριά του, ὁ τρίτος
τὴν οἰκογένειά του. Ποῦ τώρα καιρός, σοῦ λέ-
 ει, νὰ σκεφτῶ γιὰ τὴ θεία κοινωνία; Ὁσεσδή-
ποτε ὅμως ἐργασίες κι ἂν ἔχῃ κανείς, εἶνε
ἀνάγκη νὰ ἐξοικονομήσῃ χρόνο ἑτοιμασίας
γιὰ τὴν θεία κοινωνία. Ἂν τὸν καλοῦσε κά-
ποιος ἐπίσημος, θὰ ἄφηνε κάθε ἄλλη ἀ σχολία
καὶ θά ᾽τρεχε γιὰ ν᾽ ἀνταποκριθῇ στὴν πρόσ -
κλησι· ἂν τὸν καλοῦσε ἕ  νας φίλος σὲ εὐχάρι-
 στο γλέντι, πάλι θὰ εὕρισκε χρόνο γιὰ νὰ πάῃ.

Γιὰ ὅλα ἔχουμε καιρό. Ἔχουμε χρόνο γιὰ
νὰ καλλωπιστοῦμε, νὰ ξυριστοῦμε, νὰ παί-
ξου με τάβλι, νὰ καθίσουμε ὧρες στὸ καφφε-

νεῖο, νὰ συζητήσουμε περὶ ἀθλητισμοῦ καὶ πο-
 λιτικῆς, περὶ ἀνέμων καὶ ὑδάτων· οἱ γυναῖκες
ἔχουν χρόνο γιὰ τηλεφωνήματα, γιὰ ἐ πι σκέ-
ψεις, γιὰ νὰ καθίσουν ὧρες μπροστὰ στὸν κα-
θρέφτη ἢ στὴν καρέκλα τοῦ κομμωτη ρίου, γιὰ
περιποιήσεις τοῦ σώματος, γιὰ νὰ κάνουν ἐ -
πεμβάσεις αἰσθητι κῆς, ἀκόμα καὶ γιὰ ἐκτρώ-
σεις! Γιὰ ὅλα βρίσκουμε ὧρες, μόνο γιὰ τὸν
ἐκκλησιασμό, γιὰ τὴν ἑτοιμασία καὶ συμμετο -
χὴ στὴν θεία κοινωνία δὲν βρίσκουμε.

Ἀλλὰ ὅλοι αὐτοί, ποὺ τώρα δείχνουν τέ-
τοια ἀδιαφορία, ἂς γνωρίζουν ὅτι θὰ μείνουνἐκτὸς τοῦ δείπνου. Δὲν φρόντισαν ἐδῶ στὴ
ζωὴ αὐτὴ νὰ ἑτοιμάσουν τὸν ἑαυτό τους; γι᾽
αὐτοὺς θὰ κλείσουν ὅλες οἱ πόρτες τοῦ πα-
ραδείσου, δὲν θὰ ἔχουν θέσι στὸ δεῖπνο.

Πολλοὶ ἀναβάλλουν καὶ περιμένουν νὰ κοι-
νωνήσουν ὅταν θὰ βρεθοῦν στὰ τέλη τῆς ζω -ῆς τους. Ἀλλὰ ἡ θεία κοινωνία τότε δὲν ὠφε-
λεῖ. Γιὰ νὰ φέρῃ ὠφέλεια, πρέπει ὁ ἄνθρωπος
νὰ ἔχῃ τὶς αἰσθήσεις του, νὰ τὸ ζητήσῃ μόνος
του, νὰ κάνῃ τὴν προσ ευχή του, νὰ μετέχῃ
συνειδητά, νὰ νιώθῃ ποιόν παίρνει μέσα του.
Τότε ἡ θεία κοινωνία ὠφελεῖ καὶ σῴζει.

* * *Γι᾽ αὐτό, ἀγαπητοί μου, ἂς κοινωνοῦμε ὅσο
ἔχουμε τὶς αἰσθήσεις μας, ἐφ᾽ ὅσον ἔχουμεσυνείδησι τῶν πράξεών μας.

Ἂς ἐκτιμήσουμε, ἂς ζηλώσουμε τὴν ὑ ψί-
στη αὐτὴ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἄπιστοι ἂς πε-
 ριφρονοῦν, ἂς λένε ὅ,τι θέλουν γιὰ τὸ ἁ γιώ-
τα το μυστήριο. Οἱ ψυχροὶ χριστιανοὶ –ποὺ δὲν
διαφέρουν ἀπὸ τοὺς ἀπίστους– ἂς μὴν πλησι -
άζουν· δικαίωμά τους, κανείς δὲν θὰ τοὺς πι -
έσῃ σ᾽ αὐτό. Ἐμεῖς ὅμως νὰ κοινωνοῦ με. Καὶ
κάθε φορὰ ποὺ κοινωνοῦμε νὰ νιώ θου με ὅτι
βρισκόμαστε μέσα στὸν μυστικὸ δεῖπνο τοῦ
Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς μᾶς προσκαλεῖ νὰ πλη-
σιάσουμε καὶ νὰ τὸν δεχθοῦμε μέσα μας μαζὶ
μὲ τὸν Ἰωάννη, τὸν Πέτρο, τὸν Ἰάκω βο….
Μὴν τὸν πλησιάσουμε ὅπως ὁ Ἰούδας, μὴν
τοῦ δώσουμε φίλημα προδοτικό.

Τότε ἡ θεία κοινωνία θὰ γίνῃ «φάρμακονἀθανασίας» (Ἰγν. θεοφ.). Θὰ λάβουμε μέσα μας τὸν
Χριστό. Κι ὅταν εἶνε μέσα μας ὁ Χριστός, τό-
τε θὰ ἔχουμε ὅλες τὶς χάριτες τοῦ οὐρανοῦ.

Εἴθε ἐδῶ, κάθε φορά, νὰ κοινωνοῦμε ἀξί -
ως. Καὶ ὅταν ὁ Κύριος μᾶς καλέσῃ στὴν ἄλληζωή, ἐκεῖ, νὰ μετάσχουμε στὸν ἄλλο ἐκεῖνο
δεῖπνο, καὶ νὰ ἔχουμε τὸν Χριστὸ ὄχι πλέον
ὑ πὸ τὰ εἴδη τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου, ἀλλὰ«ἐκ τυπώτερον», φανερώτερα (θ΄ ᾠδ. Πάσχ.), καὶ μα-
ζί του νὰ εὐφραινώμεθα αἰωνίως.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 15-12-1940.Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀναπλήρωσις 26-10-2018.

2

σὲ γάλα). Κατὰ παρόμοιο λοιπὸν τρόπο καὶ
αὐτὸ ποὺ μᾶς δίνει ὁ Χριστὸς μὲ τὴν θεία κοι-
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τραπέζι ποὺ μᾶς καλοῦν νὰ φᾶμε.
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σεις τῆς ζω ῆς μᾶς ἀπορροφοῦν – τὰ «ἀγ κά θια»
ποὺ εἶπε ἄλλοτε ὁ Κύριος (βλ. Ματθ. 13,7,22. Μᾶρκ. 4,7,18-19.
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 λιτικῆς, περὶ ἀνέμων καὶ ὑδάτων· οἱ γυναῖκες
ἔχουν χρόνο γιὰ τηλεφωνήματα, γιὰ ἐ πι σκέ-
ψεις, γιὰ νὰ καθίσουν ὧρες μπροστὰ στὸν κα-
θρέφτη ἢ στὴν καρέκλα τοῦ κομμωτη ρίου, γιὰ
περιποιήσεις τοῦ σώματος, γιὰ νὰ κάνουν ἐ -
πεμβάσεις αἰσθητι κῆς, ἀκόμα καὶ γιὰ ἐκτρώ-
σεις! Γιὰ ὅλα βρίσκουμε ὧρες, μόνο γιὰ τὸν
ἐκκλησιασμό, γιὰ τὴν ἑτοιμασία καὶ συμμετο -
χὴ στὴν θεία κοινωνία δὲν βρίσκουμε.

Ἀλλὰ ὅλοι αὐτοί, ποὺ τώρα δείχνουν τέ-
τοια ἀδιαφορία, ἂς γνωρίζουν ὅτι θὰ μείνουνἐκτὸς τοῦ δείπνου. Δὲν φρόντισαν ἐδῶ στὴ
ζωὴ αὐτὴ νὰ ἑτοιμάσουν τὸν ἑαυτό τους; γι᾽
αὐτοὺς θὰ κλείσουν ὅλες οἱ πόρτες τοῦ πα-
ραδείσου, δὲν θὰ ἔχουν θέσι στὸ δεῖπνο.

Πολλοὶ ἀναβάλλουν καὶ περιμένουν νὰ κοι-
νωνήσουν ὅταν θὰ βρεθοῦν στὰ τέλη τῆς ζω -ῆς τους. Ἀλλὰ ἡ θεία κοινωνία τότε δὲν ὠφε-
λεῖ. Γιὰ νὰ φέρῃ ὠφέλεια, πρέπει ὁ ἄνθρωπος
νὰ ἔχῃ τὶς αἰσθήσεις του, νὰ τὸ ζητήσῃ μόνος
του, νὰ κάνῃ τὴν προσ ευχή του, νὰ μετέχῃ
συνειδητά, νὰ νιώθῃ ποιόν παίρνει μέσα του.
Τότε ἡ θεία κοινωνία ὠφελεῖ καὶ σῴζει.

* * *Γι᾽ αὐτό, ἀγαπητοί μου, ἂς κοινωνοῦμε ὅσο
ἔχουμε τὶς αἰσθήσεις μας, ἐφ᾽ ὅσον ἔχουμεσυνείδησι τῶν πράξεών μας.

Ἂς ἐκτιμήσουμε, ἂς ζηλώσουμε τὴν ὑ ψί-
στη αὐτὴ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἄπιστοι ἂς πε-
 ριφρονοῦν, ἂς λένε ὅ,τι θέλουν γιὰ τὸ ἁ γιώ-
τα το μυστήριο. Οἱ ψυχροὶ χριστιανοὶ –ποὺ δὲν
διαφέρουν ἀπὸ τοὺς ἀπίστους– ἂς μὴν πλησι -
άζουν· δικαίωμά τους, κανείς δὲν θὰ τοὺς πι -
έσῃ σ᾽ αὐτό. Ἐμεῖς ὅμως νὰ κοινωνοῦ με. Καὶ
κάθε φορὰ ποὺ κοινωνοῦμε νὰ νιώ θου με ὅτι
βρισκόμαστε μέσα στὸν μυστικὸ δεῖπνο τοῦ
Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς μᾶς προσκαλεῖ νὰ πλη-
σιάσουμε καὶ νὰ τὸν δεχθοῦμε μέσα μας μαζὶ
μὲ τὸν Ἰωάννη, τὸν Πέτρο, τὸν Ἰάκω βο….
Μὴν τὸν πλησιάσουμε ὅπως ὁ Ἰούδας, μὴν
τοῦ δώσουμε φίλημα προδοτικό.

Τότε ἡ θεία κοινωνία θὰ γίνῃ «φάρμακονἀθανασίας» (Ἰγν. θεοφ.). Θὰ λάβουμε μέσα μας τὸν
Χριστό. Κι ὅταν εἶνε μέσα μας ὁ Χριστός, τό-
τε θὰ ἔχουμε ὅλες τὶς χάριτες τοῦ οὐρανοῦ.

Εἴθε ἐδῶ, κάθε φορά, νὰ κοινωνοῦμε ἀξί -
ως. Καὶ ὅταν ὁ Κύριος μᾶς καλέσῃ στὴν ἄλληζωή, ἐκεῖ, νὰ μετάσχουμε στὸν ἄλλο ἐκεῖνο
δεῖπνο, καὶ νὰ ἔχουμε τὸν Χριστὸ ὄχι πλέον
ὑ πὸ τὰ εἴδη τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου, ἀλλὰ«ἐκ τυπώτερον», φανερώτερα (θ΄ ᾠδ. Πάσχ.), καὶ μα-
ζί του νὰ εὐφραινώμεθα αἰωνίως.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 15-12-1940.Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀναπλήρωσις 26-10-2018.
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ὉΚύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί
μου, τοῦ ὁποίου τὴν θεία γέννησι θὰ ἑ -

ορτάσουμε σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶνε ὁ
Σωτήρας τοῦ κόσμου. Ὁ Χριστὸς ἔσωσε τὸνκόσμο, ὁ ὁποῖος θὰ εἶχε καταστραφῆ ἐὰν δὲν
ἐρχόταν ἐκεῖνος.Ἡ διαφθορὰ τῶν ἀνθρώπων ἦταν μεγάλη,
ἀφάνταστη. Δὲν ἦταν μία φυλὴ ἢ ἕνα ἔθνος
μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό· ὅλα τὰ ἔθνη ζοῦσαν στὴν
ἁμαρτία. Κι αὐτοὶ ἀκόμα οἱ Ἰουδαῖοι, ποὺ ἀπο-
τελοῦσαν τὸν περιούσιο λαὸ τοῦ Θεοῦ, εἶχαν
παρεκ τραπῆ σοβαρά. Ἡ ἁμαρτία, σὰν μία με-
ταδοτικὴ νόσος –δὲν ὑπάρχει περισσότερο
κολλητικὴ ἀσθένεια– εἶχε μεταδοθῆ παντοῦ.

Τὴν εἰκόνα τῆς διαφθορᾶς ἐκείνης μᾶς δί-
νει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο. Ἀκούσατε πολλὰ ὀ -νόματα, πάνω ἀπὸ σαράντα. Τὰ ὀνόματα αὐτὰ
δὲν εἶνε ὀνόματα ἁγίων· πολλοὶ ἀπ᾽ αὐτούς,
ἄντρες καὶ γυναῖκες, εἶχαν διαπράξει μεγάλα
ἁμαρτήματα, ἐγκλήματα σοβαρά. Γιὰ παρά-
δειγμα ἂς δοῦμε μερικούς.� Ὁ Ἰακὼβ (Ματθ. 1,2) ἐξαπάτησε τὸν γέροντα πα-
τέρα του καὶ μὲ τὴν ἀπάτη πῆρε τὰ πρωτοτό-
κια, τὰ ὁποῖα κανονικὰ ἀνῆκαν στὸν ἀδελφό
του τὸν Ἠσαῦ (βλ. Γέν. 27ο).� Ἁμάρτησε ὁ Ἰακώβ, ἁμάρτησαν καὶ οἱ ἕντε-κα γυιοί του (Ματθ. 1,2). Αὐτοί, ὅπως γνωρίζουμε,
φθόνησαν τὸν ἀδελφό τους τὸν Ἰωσήφ, τὸν
πούλησαν σὰν σκλάβο σὲ Αἰγυπτίους ἐμπό-
ρους, καὶ εἶπαν ψέματα στὸν πατέρα τους ὅτι
τὸν ἔφαγε κάποιο θηρίο (βλ. Γέν. 37ο).� Ἁμάρτησε ἐπίσης ὁ Δαυΐδ (Ματθ. 1,6-7). Ποιά ἦταν
τὰ ἁμαρτήματά του; Μεγάλα καὶ βαρειά, μοι-
χεία καὶ φόνος. Πῆρε κατ᾽ ἀρχὴν παρανόμως
τὴ Βηρσαβεέ, σύζυγο ἑνὸς ἀξιωματικοῦ του,
τοῦ Οὐρία, καὶ συζοῦσε μαζί της ἀναίσχυντα,
γινόμενος ἔτσι δημόσιο σκάνδαλο. Καὶ μόνο
αὐ τό; Γιὰ νὰ σκεπάσῃ τὸ ἕνα ἁμάρτημά του,

δι έπραξε κι ἄλλο ἔγκλημα πιὸ βαρύ, προκά-
λεσε φόνο, σκότωσε τὸν σύζυγο τῆς Βηρσα-
βεέ, τὸν Οὐρία (βλ. Β΄ Βασ. 11ο).� Ἁμάρτησε καὶ ὁ γυιὸς τοῦ Δαυΐδ, ὁ Σολο -μῶν (Ματθ. 1,6-7). Βρῆκε αὐτὸς ἀπὸ τὸν πατέρα του
ἰσχυρὴ βασιλεία καὶ διακρίθηκε γιὰ τὴ σοφία
καὶ ἄλλα εἰρηνικὰ ἔργα του, ἀλλὰ τόσο στὰ
νιᾶτα του ὅσο καὶ στὸ τέλος τῆς ζωῆς του ἦ -
ταν ἐπιρρεπὴς στὰ θέλγητρα τῆς σαρκός, συ-
ζεύχθηκε μὲ πολλὲς γυναῖ κες καὶ κατήντησε
«ὁ ἐραστὴς τῆς σοφίας ἐραστὴς πορ νῶν γυ-
ναικῶν» (Μ. Καν. ᾠδ. ζ΄· βλ. Γ΄ Βασ. 11,1 κ.ἑ.).� Ὁ Ὀζίας (Ματθ. 1,8-9), ποὺ λέγεται καὶ Ἀζαρίας (βλ.
Δ΄ Βασ. 15ο καὶ Β΄ Παραλ. 26ο), κατεκρίθη, γιατὶ αὐτὸς, ἐνῷ
ἦ ταν ὄχι ἱερεὺς ἀλλὰ βασιλεύς, μπῆκε στὸ
ναό, πῆρε τὸ θυμίαμα καὶ προσέφερε λατρεία,
ἁμάρτημα γιὰ τὸ ὁποῖο τιμωρήθηκε μὲ λέπρα.
(Ἂν τότε αὐτὸς λεπρώθηκε ἐπειδὴ θυμίασε
χωρὶς νὰ ἔ χῃ ἄδεια, φαντασθῆτε τί ἔχουν νὰ
πάθουν ἐκεῖνοι οἱ σημερινοὶ χριστιανοὶ ποὺ
χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ πνευματικοῦ τους πλησι -
άζουν καὶ κοινωνοῦν καὶ δέχονται στὴν ἀκά-
θαρτη ὕπαρξί τους ἐκεῖνον τὸν Καθαρό, ποὺ
οὔτε οἱ ἄγγελοι δὲν μποροῦν ν᾽ ἀτενίσουν).� Ἁμάρτησε ὁ Ὀζίας, ἁμάρτησε καὶ ὁ Μανασ-σῆς (βλ. Ματθ. 1,9-10· βλ. Δ΄ Βασ. 21,1-18 καὶ Β΄ Παραλ. 33,1-20), διότι ἀρνή-
θη τὴ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ λά-
τρευσε τὰ εἴδωλα.

Ἀλλ᾽ ἀρκετὰ τὰ παραδείγματα αὐτά. Δὲν
εἶ  νε ἀνάγκη νὰ ἐξετάσουμε τί ἔκαναν οἱ ἄλ -
λοι ποὺ ἀναφέρονται στὸν κατάλογο τοῦ ση-
μερινοῦ εὐαγγελίου. Ἐκεῖνο ποὺ βλέπουμε εἶ -
νε, ὅτι μέσα στὸν κατάλογο αὐτὸν τῶν προ-
γό νων τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχουν ἁμαρτωλοὶ με-γάλοι· ἄλλοι ἀπατεῶνες ὅπως ὁ Ἰακώβ, ἄλλοι
μοιχοὶ ὅπως ὁ Δαυΐδ, ἄλλοι πόρνοι ὅπως ὁ
Σολομῶν, ἄλλοι εἰδωλολάτρες ὅπως ὁ Ὀζίας,
ἄλλοι φθονεροὶ ὅπως τὰ ἀδέρφια τοῦ Ἰωσήφ.

Καὶ ἂν αὐτὰ τὰ ἁμαρτήματα συνέβαιναν

Κυριακὴ πρὸ Χρ. Γεννήσεως (Ματθ. 1,1-25)23 Δεκεμβρίου 2018Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΕ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2142 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ὁ Ἰησοῦς εἶνε ὁ Σωτήρας
«Τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰ η σ ο ῦ ν · αὐτὸςγὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (Ματθ. 1,21)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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μεταξὺ τῶν Ἰουδαίων, ποὺ ἦταν ὁ ἐκλεκτὸς
λαὸς τοῦ Θεοῦ, φανταστῆτε τώρα τί φοβερὰ
ἁμαρτήματα θὰ συνέβαιναν μεταξὺ τῶν ἐθνι -κῶν - εἰδωλολατρῶν. Ἐκεῖ ὄχι πλέον ἄνθρω-
ποι ἀλλὰ καὶ οἱ θεοὶ ἁμάρταναν. Οἱ θεοί, κατὰ
τὴν ἑλληνικὴ μυθολογία, ἔκαναν τὰ μεγαλύ-
τερα ἐγκλήματα· ὁ Ζεὺς ἦταν μοιχός, ὁ Ἄρης
αἱμοβόρος, ὁ Βάκχος μέθυσος, ἡ Ἥρα ζηλό-
τυπη, ἡ Ἀφροδίτη ἀσελγής, ὁ Ἑρμῆς κυνηγὸς
τοῦ κέρδους κ.τ.λ..

Οἱ θεοὶ προστάτες τοῦ κακοῦ, τῶν παθῶν,
τῆς ἀνηθικότητος. Κι ἀφοῦ οἱ θεοὶ προστά-
τευαν τὰ ἐγκλήματα, τί περιμένετε πλέον νὰ
κάνουν οἱ ἄνθρωποι; Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ –ἐνῷ
ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο «κατ᾽ εἰκόνα καὶ
καθ᾽ ὁμοίωσιν» δική του (Γέν. 1,26)– τότε ὁ ἄν θρω- πος ἔπλαθε θεοὺς κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν
τῆς πεπτωκυίας φύσεώς του, θεοὺς ποὺ «εὐ -
λογοῦσαν» τὰ ἀνθρώπινα πάθη καὶ «προστά-
τευαν» ἐκείνους ποὺ δούλευαν σ᾽ αὐτά. Ἔτσι
«καθησύχαζαν» καὶ κατασίγαζαν οἱ ἀρχαῖοι
τὶς διαμαρτυρίες τῆς συνειδήσεώς τους.

* * *Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, ἔμοιαζε τότε
μὲ ἕνα ἀφηνιασμένο ἄλογο, ποὺ ἔσπασε τὰ
λουριὰ καὶ τὰ χαλινάρια καὶ τρέχει ἀσυγ κρά-
τητο στὸ γκρεμό. Αὐτός ἦταν ὁ κόσμος ὅ ταν
ἦρθε στὴ γῆ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Χριστὸς
ἔ βαλε χαλινάρι στὸν ξέφρενο κατήφορο ποὺ
εἶχε πάρει τὸ ἅρ μα τῆς ἀν θρωπότητος, διώρ-
θωσε τὴ λανθασμένη καὶ καταστρεπτικὴ πο-
ρεία του, φώτισε τὸ δρόμο του· ἀπεκάλυψε
τὴν ἀλήθεια, διέλυσε τὴν πλάνη, γκρέμισε τὰ
εἴδωλα, κήρυξε τὴν ἀ  γάπη. Δημιούργησε ἀπὸ
τὰ ἐρείπια ἕνα νέο κόσμο, τὴν Ἐκκλησία του.

Καὶ νά σήμερα ὁ ἄγγελος, ὁ ὁποῖος, ἀναγ-
γέλλοντας τὸ μέλλον ἐκείνου ποὺ θὰ γεννη -
θῇ, ἔδωσε ἐν τολὴ στὸν μνήστορα Ἰωσήφ, νὰ
δώσῃ εἰς τὸ παιδίον τὸ γλυκὺ ἐκεῖνο ὄνομαἸησοῦς, ποὺ σημαίνει «Σωτήρας»· «Τέξεται δὲ
υἱὸν (θὰ γεννήσῃ υἱὸν ἡ Μαριὰμ) καὶ καλέσεις
τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰ η σ ο ῦ ν  (καὶ θὰ τὸν ὀνομά -
σῃς Ἰησοῦ)· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐ τοῦ
ἀ  πὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (γιατὶ αὐτὸς θὰ σώ -
σῃ τὸν λαό του ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες τους). Καὶ
πράγματι, ὅταν γεννήθηκε τὸ Θεῖο Βρέφος, ὁ
Ἰωσὴφ «ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰ η σ ο ῦ ν »
(τοῦ ἔδωσε τὸ ὄνομα Ἰησοῦς) (Ματθ. 1,21,25).

Ὁ Ἰησοῦς εἶνε ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου. Ἀ -
πεκάλυψε τὴν ἀλήθεια καὶ θεμελίωσε τὴν ἁ -γία του Ἐκκλησία. Κι ἀπὸ τότε ἡ ἁγία του Ἐκ -
κλησία ἔγινε τὸ λιμάνι ὅλης τῆς ἀνθρωπότη-
τος. Ὤ ἐὰν αὐτὸ τὸ δεχόταν καὶ τὸ πίστευε
ὅλος ὁ κόσμος!

Δυσ τυχῶς οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἀν -
θρώπους δὲν μπόρεσαν νὰ συλλάβουν τὴν ἀ -
λήθεια ὅτι μόνο διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ θὰ
βροῦν αὐτὸ ποὺ ζητοῦν, τὴ λύτρωσι ἀπὸ τὰ
πάθη καὶ τὴν ἁμαρτία, τὴν σωτηρία τους. Γι᾽
αὐτὸ καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ὑποφέρουν, γι᾽
αὐ   τὸ καὶ τόση διαφθορὰ καὶ τόση δυστυχία
βασανίζει ἀκόμα τὴν ἀνθρωπότητα.

Ναί, ἀγαπητοί μου. Ἐὰν σήμερα τὸ ἄτομο
δυστυχῇ –καὶ πόσο δυστυχεῖ τὸ γνωρίζουμε
ὅλοι–, ἐὰν ἡ οἰκογένεια κοντεύῃ νὰ διαλυθῇ
καὶ καθημερινῶς ἀκοῦμε οἰκογενειακὰ ναυά-
για, ἐὰν ἡ κοινωνία μας παρουσιάζῃ τόσα ἐ -
λαττώματα καὶ κακίες, ἐὰν ἡ ἀνθρωπότητα
κινδυνεύῃ νὰ πνιγῇ μέσα στὸν ὠκεανὸ τῆς
πλάνης καὶ τοῦ μίσους, ὅλα αὐτὰ ὀφείλονται
στὸ ὅτι δὲν ἐννοοῦμε, ὡς σύνολο, νὰ πλησι ά-
σουμε τὸν Χριστό. Δὲν εἶν᾽ αὐτὸ παραλογι-σμός; Τί θὰ λέγατε, ἀδελφοί μου, γιὰ τὸν πλοί-
 αρχο ἐκεῖνον πού, ἐνῷ κινδυνεύει νὰ ναυα-
γήσῃ, ἐν τούτοις δὲν ἐννοεῖ νὰ ὁ δηγήσῃ τὸ
πλοῖο του στὸ λιμάνι ποὺ βρίσκεται μπροστά
του, ἀλλὰ ἐξακολουθεῖ νὰ παραδέρνῃ στὸ πέ-
λαγος; Ἢ τί θὰ λέγατε γιὰ τὸν ἀσθενῆ ἐκεῖ -
νον πού, ἐνῷ ἔχει μπροστά του τὸ φάρμακο,
αὐτὸς δὲν ἐννοεῖ νὰ τὸ πάρῃ, ἀλλὰ προτιμᾷ
νὰ μένῃ χωρὶς αὐτὸ καὶ τέλος νὰ πεθαίνῃ; Αὐ -
τὸ κινδυνεύουμε νὰ πάθουμε κ᾽ ἐμεῖς. Κινδυ-
νεύουμε νὰ πνιγοῦμε, μὰ δὲν ἐννοοῦμε νὰ
προσεγγίσουμε στὸ λιμάνι τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ
ῥίξουμε ἐκεῖ τὴν ἄγκυρά μας· κινδυνεύουμε
νὰ πεθάνουμε ἀπὸ τὸ δηλητήριο τῆς ἁμαρ-
τίας, μὰ δὲν ἁπλώνουμε τὸ χέρι νὰ πάρουμε
τὸ φάρμακο ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ Χριστός·
δὲν κάνουμε τὸ βῆμα τῆς μετανοίας, δὲν ἀ -
ποφασίζουμε νὰ προσέλθουμε στὴν ἐξομολό -
γησι καὶ τὴν θεία κοινωνία.

* * *
Ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ Σωτήρας. Ἑορτάζουμε τὴ

γέννησί του. Ἂς γίνῃ ἡ μεγάλη αὐτὴ ἑορτὴεὐκαιρία νὰ σκεφτοῦμε καὶ ν᾽ ἀποφασίσουμε.
Μὲ πόθο ψυχῆς ἂς τὸν πλησιάσουμε, ἂς τὸν
παρακαλέσουμε καὶ ἂς τοῦ ποῦμε·

Σύ, Κύριε, ποὺ ἔσωσες τὸν κόσμο ἀπὸ τὴ
φοβερὴ καταστροφή· σύ, ποὺ εἶσαι τὸ ἴαμα
τῶν ἁμαρτωλῶν, ἡ δόξα τῶν δικαίων, τὸ καύ-
χημα τῶν ἀγγέλων, σὲ παρακαλοῦμε, ἄκουσέ
μας, λύτρωσέ μας ἀπὸ τὰ δεινά, καὶ ἀξίωσέ
μας νὰ ἑορτάσουμε τὰ Χριστούγεννα ὅπως οἱ
ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν ψάλλοντας τὸν ὕμνο
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰ  -
ρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 18-12-1938.Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀναπλήρωσις 27-10-2018.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει ἕνας ἄγ -
γελος. Ποιός ἄγγελος, ὁ Μιχαὴλ ἢ ὁ Γα-

βριὴλ ὁ ἀρχάγγελος; Οὔτε ὁ ἕνας οὔτε ὁ ἄλ -
λος. Ὁ ἄγγελος ποὺ ἑορτάζει εἶνε… ἄνθρω-
πος. Μὰ ὑπάρχει ἄνθρωπος ποὺ νὰ εἶνε ἄγ -
γε λος; Ναί, ὑπάρχει. Ἄνθρωπος ἦταν, καὶ ἔγι-
νε ἄγγελος. Ποιός εἶνε αὐτός; Ἂν κοιτάξου-
με στὶς εἰκόνες, θὰ δοῦμε ἕναν ἅγιο ποὺ τὸν
ζωγραφίζουν μὲ φτερά. Ποιός εἶνε; Εἶνε ὁ ἅ -γιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Τὸν ζωγραφίζουν
μὲ φτερά, γιατὶ ἦταν ἄνθρωπος σὰν κ᾿ ἐμᾶς,
ἀλλὰ ἔζησε σὰν ἄγγελος.

* * *Μικρὸ παιδί, ἀγαπητοί μου, ἔζησε κοντὰ
στὸν πατέρα του, ποὺ λεγόταν Ζαχαρίας κ᾽ ἦ -
ταν ἱερεύς, καὶ στὴ μητέρα του, ποὺ λεγόταν
Ἐλισάβετ. Αὐτοὶ ἦταν ἅγιοι ἄνθρωποι, καὶ τὸ
παιδὶ αὐτὸ ἦταν ἀπὸ τὸ Θεό.

Μόλις μεγάλωσε ἔφυγε ἀπὸ τὸ χωριό του,
ὄχι νὰ πάῃ νὰ μαζέψῃ λεφτά, ἀλλὰ γιὰ ἕνα με-
γάλο σκοπό. Ποῦ πῆγε; Πέρα ἀπὸ τὸν Ἰορδά-
νη, ἐκεῖ ποὺ ἦταν ἡ ἔρημος. Εἶχε ἐκεῖ φαγητὸ
καὶ κουζίνα; Ὄχι. Εἶχε στρῶμα καὶ κρεβάτι;
Ὄχι. Εἶχε σπίτι; Ὄχι. Ὡς ἄγγελος ζοῦσε. Τὸ
ῥοῦχο του ἦταν φτειαγμένο ἀπὸ τρίχες κα-
μή λου. Τὸ ποτό του δὲν ἦταν κρασί, οὖζο καὶ
μπίρες. Τέτοια πράγματα δὲν ἔβαζε στὸ στό-
μα του. Πήγαινε στὸ ποτάμι καὶ μὲ τὶς χοῦ -
φτες του ἔπινε ἀπὸ τὸ νερὸ τοῦ Ἰορδάνου.Τροφή του, λέει τὸ Εὐαγγέλιο, ἦταν «ἀκρίδες
καὶ μέλι ἄγριον» (Ματθ. 3,4). Τί ἦταν αὐτὲς οἱ «ἀ -
κρίδες»; Δύο ἑρμηνεῖες ὑπάρχουν. Κάτω στὴν
Ἀραπιά, ποὺ ὑπάρχουν ἀκρίδες, τὶς πιάνουν,
τὶς ξηραίνουν στὸν ἥλιο καὶ τὶς παστώνουν
μὲ ἁλάτι. Καὶ ὅπως ἄλλοι τρῶνε τὶς γαρίδες
καὶ τοὺς ἀστακούς, ἔτσι ἐκεῖ τρῶνε καὶ τὶς ἀ -
κρίδες. Ἀλλὰ καὶ δεύτερη ἑρμηνεία ὑ πάρχει,
ποὺ λέει ὅτι «ἀκρίδες» εἶνε οἱ ἄκρες ἀ πὸ τὰ

ἄγρια χόρτα. Εἴτε τὸ ἕνα εἶνε εἴτε τὸ ἄλλο, ἡ
τροφή του ἦταν πολὺ ἁπλῆ. Συντροφιά του
εἶχε ὄχι ἀνθρώπους ἀλλὰ τὰ ἄγρια θηρία, τὰ
λιον τάρια καὶ τοὺς λύκους, ποὺ στέκονταν
σὰν ἀρνάκια κοντά του.

Μετὰ ἦρθε στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ καὶ κή-ρυξε στὸν κόσμο μετάνοια. Νὰ μετανοήσουν
οἱ φτωχοί, οἱ πλούσιοι, οἱ βασιλιᾶδες, οἱ γέροι
μὲ τ᾿ ἄσπρα μαλλιά, οἱ γυναῖκες καὶ οἱ ἄντρες,
νὰ μετανοήσουν ὅλοι, ἀφοῦ ὅλοι ἔχουμε ἀ -
νάγκη μετανοίας. Καὶ ὁ κόσμος ἐρχόταν. Ὅ -
πως τὸ μελίσσι τρέχει στὰ λουλούδια, ἔτσι ἔ -
τρεχαν στὸν Ἰωάννη, σ᾽ αὐτὸ τὸν ἔνσαρκο
ἄγ  γελο. Καὶ τί ἔκαναν κοντά του; Ἐξωμολο-
γοῦν το «τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν» (Ματθ. 3,6).

* * *Ὅπως ἔκαναν αὐτοὶ ποὺ πήγαιναν στὸν Ἰ -
ωάννη, ἔτσι νὰ κάνουμε κ᾿ ἐμεῖς, ἀγαπητοί
μου. Κάθε ἄν θρωπος ποὺ αἰσθάνεται τὸν ἑ -
αυτό του, πρέπει νὰ πηγαίνῃ νὰ ἐξομολογῆ -
ται. Καὶ ἀφοῦ ὁ Ἰωάννης ἔζησε σὰν ἄγγελος,
ἔτσι νὰ ζοῦμε κ᾿ ἐμεῖς· σὰν ἄγγελοι. 

Ἔχει ὁ ἄνθρωπος ἕνα μεγάλο προορισμό.
Τὸ ἀκοῦμε κάθε φορὰ ποὺ λέμε τὸ «Πάτερ ἡ -
μῶν»· «Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐ -
ρα  νῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς» (Ματθ. 6,10). Παρακαλοῦμε
τὸ Θεό, ὅπως οἱ ἄγγελοι πάνω στὰ οὐράνια
κάνουν τὸ θέλημά του, ἔτσι κ᾿ ἐμεῖς κάτω στὴ
γῆ· νὰ κάνουμε ὄχι τὸ κέφι τοῦ διαβόλου ἀλ -
λὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καὶ τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ τὸ ξέρουμε. Εἶνε γραμμένο στὸ Εὐαγ-
γέλιο. Κι ὅταν κάνουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ,
τὰ χωριά μας, οἱ πολιτεῖες, ἡ ἀνθρωπότης ὅ λη
θὰ γίνῃ παράδεισος. Δὲν θὰ ὑπάρχουν κλέ-
 φτες, φονιᾶδες, ψευδομάρτυρες, πόρνοι, μοι-
 χοί, πλεονέκτες καὶ ἅρπαγες, ἀλλὰ θὰ ὑ πάρ-
χῃ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.

Δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι δὲν ἀκοῦνε τὸ Εὐ -
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αγγέλιο καὶ δὲν ζοῦν ἀγγελικά, σὰν τὸν Ἰω-
άννη· ζοῦν σὰν τὰ ζῷα καὶ χειρότερα ἀπὸ τὰζῷα. Τὸ λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Οἱ ἄνθρω-
ποι ποὺ δὲν κάνουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γί-
νονται σὰν τὰ τετράποδα. Μιὰ ζούγκλα ἔγινε
ὁ κόσμος. Ὁ ἄνθρωπος ἔγινε θηρίο – τί λέω;
τίποτε δὲν εἶνε τὸ θηρίο μπροστὰ στὸν κακὸ
ἄνθρωπο.

Ὤ ὁ ἄνθρωπος! Ἔγινε ἕνα ἐπιστημονικὸθηρίο. Ξέρεις πόσα ἀεροπλάνα εἶνε ἕτοιμα νὰ
πετάξουν ἐπάνω στὸν οὐρανό; Γλέντα καὶ δι -
ασκέδαζε, ἄνθρωπε· ἔννοια σου ὅταν θὰ πα-
ρουσιαστοῦν τὰ μαυροπούλια, τ᾿ ἀεροπλάνα.
Καὶ πάνω στ᾿ ἀεροπλάνα θὰ εἶνε ἄνθρωποι, ἐ -
πιστήμονες. Αὐτοὶ θὰ πατήσουν τὰ κουμπιά.
Καὶ μετά…, Θεέ μου Θεέ μου! Μιὰ βόμβα νὰ
πέσῃ στὴ Θεσσαλονίκη, μία στὴν Ἀθήνα, μία
στὴ Σόφια, μία στὸ Βελιγράδι, μία στὴ Μόσχα,
μία στὸ Λονδῖνο, μία στὴ Νέα Ὑόρκη, μία στὸ
Σικάγο…, καὶ τίποτα δὲν θὰ μείνῃ, κάρβουνο
θὰ γίνῃ ἡ γῆ.

Νά, λοιπόν, ποὺ ὁ ἄνθρωπος εἶνε χειρότε-
ρος ἀπὸ θηρίο. Χίλιες φορὲς νὰ μὴν εἴχαμε
σχολειὰ καὶ πανεπιστήμια, καὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ
ἦταν ἀγράμματοι. Τέτοια γράμματα, ποὺ θὰ
καταστρέψουν τὸν κόσμο, τί νὰ τὰ κάνῃς; Θὰ
ποῦμε σὲ λίγο αὐτὸ ποὺ λέει μιὰ προφητεία·Ἀνοῖξτε, βουνὰ καὶ σπηλιές, νὰ μᾶς κρύψετε
(πρβλ. Λουκ. 23,30). Γιατὶ ἔφθασε ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐ -
πάνω σ᾿ αὐτὸ τὸν ἁμαρτωλὸ κόσμο.

–Πολὺ ἀπελπιστικὰ μᾶς τὰ λές. 
Ἀπὸ μᾶς ἐξαρτᾶται νὰ μὴν εἶνε ἀπελπιστι-

κά, ἀλλὰ νὰ εἶνε γεμᾶτα ἐλπίδα καὶ χαρά.
Πῶς; Ποιός μπορεῖ νὰ μᾶς ἀλλάξῃ; Ποιός μπο-
ρεῖ ν᾿ ἀλλάξῃ τὸν κόσμο; Πῶς θὰ πᾶμε μπρο-
στὰ καὶ πῶς θὰ δοῦμε καλὲς ἡμέρες; Μὲ τὸ
νὰ χτυπᾷ ἡ καμπάνα τὴν Κυριακὴ κ᾽ οἱ Χρι-
στιανοὶ νὰ μὴν πατᾶνε στὴν ἐκκλησία; ἔτσι θὰ
πᾶμε καλά; Πῶς θ᾿ ἀλλάξουμε; Ἅμα ἀκούσου -
με τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ ἐφαρμόσουμε, ἅμα ἀ -
κούσουμε τὸν Ἰωάννη ποὺ μᾶς φωνάζει «Με-τανοεῖτε» (Ματθ. 3,2), ἂν ἀνοίξουμε τὰ φυλλο κάρ-
δια μας καὶ γίνουμε ἄνθρωποι.

Ἕνας ἀρχαῖος φιλόσοφος, ὅταν ἔγινε με-
σημέρι κι ὁ ἥλιος ἔκαιγε τὶς πέτρες, αὐτὸς ἄ -
ναψε ἕνα φανάρι καὶ γύριζε μέσα στοὺς δρό-
μους καὶ τὶς πλατεῖες. Ὅλοι ἔλεγαν, ὅτι πα-
λά βωσε. Ἀλλ᾿ αὐτὸς δὲν εἶχε παλαβώσει. Τὸ
ρωτοῦσαν· Τί ἔπαθες, τί ζητᾷς; Κι αὐτὸς ἀ πα-
ντοῦσε· «Ἄνθρωπον ζητῶ».

Καὶ σήμερα, ποῦ εἶνε οἱ ἄνθρωποι; Δὲν ρω -
τᾷς, τί τραβᾶνε οἱ γυναῖκες ἀπὸ τοὺς ἄν τρες
τους, καὶ οἱ ἄντρες ἀπὸ τὶς γυναῖκες τους; τί

τραβᾶνε οἱ μανάδες ἀπὸ τὰ παιδιὰ ποὺ γέν-
νησαν, καὶ οἱ πατεράδες ἀπὸ τὰ παιδιὰ ποὺ
κο πίασαν νὰ τὰ θρέψουν; Θηρία γινήκαμε,
δαίμονες καὶ χειρότεροι ἀπὸ τοὺς δαίμονες.

Τί νὰ κάνουμε; Νὰ μετανοήσουμε ὅλοι· ἄ -
σπροι, μαῦροι, κόκκινοι, κίτρινοι. Αὐτὸ φωνά-
ζει τὸ Εὐαγγέλιο, αὐτὸ μᾶς φωνάζει ὁ ἅγιος
Ἰωάννης.

Θὰ μετανοήσουμε; Ποιός μπορεῖ νὰ μᾶς
ἀλ λάξῃ; Οὔτε ὁ βούρδουλας τοῦ χωροφύλα-
κα, οὔτε τὰ δικαστήρια… Ὅλα τὰ δοκιμάσα-
με, δὲν ἀλλάζει ἔτσι ὁ ἄνθρωπος. Ἕνας μπο-
ρεῖ νὰ ἀλλάξῃ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου, νὰ
πά ρῃ τὸ κοράκι καὶ νὰ τὸ κάνῃ περιστέρι, νὰ
πάρῃ τὸ λύκο καὶ τὸν κάνῃ πρόβατο. Καὶ αὐ -
τὸς ὁ ἕνας καὶ μοναδικὸς εἶνε ὁ μεγαλοδύ-ναμος Χριστός.

* * *
–Μὰ ποῦ εἶνε ὁ Χριστός;
Ἐδῶ μέσα στὴν Ἐκκλησιὰ εἶνε, κύριε, καὶ

ἂν ἔχῃς μάτια, καρδιὰ καὶ μυαλό, ἔλα καὶ θὰ
τὸν δῇς. Βλέπεις τὸν παπᾶ; Νά ὁ Χριστός.
Αὐτὸ τὸν παπᾶ, ποὺ βλέπεις μπροστά σου,
ἄγ   γελος εἶνε. Μπορεῖ ἔξω νὰ εἶνε σὰν τοὺς
ἄλλους ἀνθρώπους. Μπῆκε στὴν ἐκκλησία,
φόρεσε τὸ πετραχήλι, εἶπε τὸ «Εὐλογημένη
ἡ βασιλεία…»; Ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη μὴ τὸν
βλέπεις σὰν ἄνθρωπο, ἀλλὰ σὰν ἄγγελο. Κρα-
τάει τὰ ἅγια στὰ χέρια του. Καὶ ὅπως ὁ στρα-
τηγός, ὅταν φορέσῃ τὴ στολή του, δὲν εἶνε ἕ -
νας ἁπλὸς πολίτης ἀλλὰ στρατηγός, ἔτσι καὶ
ὁ παπᾶς, ὅταν βάλῃ τὸ πετραχήλι, δὲν εἶνε ὁ
ἄλφα ἢ ὁ βῆτα· δὲν εἶνε ὁ Νικόλας, ὁ Ἀνα-
στάσης, ὁ Παῦλος ἢ ὁ Πέτρος, δὲν εἶνε ὁ Μι-
χάλης ἢ ὁ Παντελῆς, ἀλλὰ εἶνε ἄγγελος Κυ-
ρίου. Εἶνε σὰν τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο,
ποὺ βάπτιζε στὸν Ἰορδάνη.

Τὸν παπᾶ νὰ τὸν βλέπῃς ὡς φορέα τῆς ὑ -
ψηλότερης ἐξουσίας. Τὸ λέει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς
ὁ Αἰτωλός· «Ὁ παπᾶς ἔχει ἐξουσία παραπάνω
ἀπὸ τοὺς βασιλεῖς, τοὺς ἀγγέλους καὶ τοὺς
ἀρχαγγέλους». Ὁ παπᾶς μᾶς συνδέει μὲ τὸν
οὐρανό, καὶ πρέπει νὰ τὸν σεβώμαστε ὅλοι.
Κι ὅταν σεβώμαστε τὸν παπᾶ, εἶνε σὰν νὰ σε-
βώμαστε τὸ Χριστό.

* * *
Ἄγγελος εἴπαμε ὅτι ἦταν ὁ Ἰωάννης ὁ

Πρόδρομος. Ἄγγελοι εἶνε στὸν κόσμο οἱ ἱε-
ρεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐκτελοῦν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.Ἄγγελοι πρέπει νὰ γίνουμε κ᾿ ἐμεῖς. Αὐτὸς
εἶνε ὁ προορισμός μας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ χωριοῦ Σιταριὰ - Φλωρίνης τὴν 4-1-1976. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 7-1-2001, ἐπανέκδοσις 5-11-2018.
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