
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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Θὰ ποῦμε, ἀγαπητοί μου, λίγα λόγια γιὰ
τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸ Δαμασκηνό, τοῦ ὁ -

ποίου τὴν ἱερὰ μνήμη ἑορτάζουμε.
* * *Ὁ ἅγιος Ἰωάννης εἶνε ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγά -

λους πατέρας τῆς Ἐκκλησίας. Γεννήθηκε στὴ
Δαμασκό, ἐξ οὗ καὶ τὸ ἐπίθετο Δαμασκηνός.
Ἔ ζησε καὶ ἔδρασε τὸν 8ο αἰῶνα μ.Χ., σὲ ἐ πο -χὴ πολὺ δύσκολη, κατὰ τὴν ὁποία τὸ κῦ μα τοῦ
ἰσλαμισμοῦ, οἱ ὀρδὲς τοῦ Μωάμεθ, κατέκλυ-
σαν τὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ τὴ Συρία καὶ οἱ Χριστι -
ανοὶ ὑπέφεραν. Μέσα σὲ τέτοιο τραχὺ κλίμα ἔ -
ζησε. Ἀλλ᾽ ὅπως λέει ὁ βιογράφος του, μέσ᾽ ἀπ᾽
τ᾿ ἀγκάθια βγῆκε ἄνθος, τὸ ὡραῖο αὐτὸ κρίνο.

Συμβαίνει πολλὲς φορὲς αὐτό. Συνεπῶς,καὶ στὶς πιὸ ἀντίξοες καταστάσεις μπορεῖ νὰζήσῃ κανεὶς μὲ ἁγιότητα. Ἕνας Γάλλος ἔγρα-
ψε, ὅτι καὶ στὸ Παρίσι, διεφθαρμένη κοινωνία
τῆς Εὐρώπης, ζοῦν ἄντρες ποὺ ἀσκοῦν παρ-
θενία, παρθενία ποὺ δὲν τὴ βρίσκεις οὔτε
στὸ Ἅγιο Ὄρος. Δὲν εἶνε, λοιπόν, μόνο τὸ
περιβάλλον ποὺ διαμορφώνει τὸ χαρακτῆρα·
εἶνε καὶ ἡ διάθεσι τοῦ ἀνθρώπου. Μπορεῖ κα-
νεὶς νὰ ζήσῃ στὸ πιὸ εὐεργετικὸ περιβάλλον,
καὶ ὅμως νὰ ἔχῃ κακὴ ἐξέλιξι. Παράδειγμα ὁ
Ἰούδας· ἔζησε στὸ περιβάλλον ποὺ ἐφώτιζε τὸ
πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
καὶ ὅμως διέπραξε τὸ πιὸ στυγερὸ ἔγκλημα.Ὁ πατέρας τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμα-
σκηνοῦ λεγόταν Σέργιος καὶ ἦταν ὑψηλόβα -
θμος ἀξιωματοῦχος τοῦ χαλίφη τῆς Συρίας
Ἀβδοὺλ Μελέκ· ἦταν ὑπουργὸς τῶν οἰκονο-
μι κῶν. Ἡ ἀρετή του ἐκτιμήθηκε ἀπὸ τὸν Σα-
ρακηνὸ ἐκεῖνον ἄρχοντα, κι ἀπὸ τὴ θέσι ποὺ
κατεῖχε πολλοὺς εὐεργέτησε.Ὁ υἱός του Ἰωάννης ἦταν εὐφυής. Καὶ ὁ κα-
 λός του πατέρας ὁ Σέργιος φρόντισε γι᾿ αὐ -
τόν, καθὼς καὶ γιὰ ἕνα θετὸ ἀδελφό του, τὸνΚοσμᾶ (αὐτὸς ἀργότερα ἔγινε καὶ ἐπίσκοπος)
ποὺ τὸν εἶχε υἱοθετήσει ἀπὸ εὐσπλαχνία. Ὁ

Σέργιος βρῆκε ἕνα σοφὸ Ἕλληνα μοναχὸ
ἀπὸ τὴν Καλαβρία τῆς Κάτω Ἰταλίας, ποὺ εἶχε
πουληθῆ ὡς δοῦλος. Ὁ Σέργιος τὸν ἐξαγό-
ρασε καὶ τὸν ἐλευθέρωσε, κ᾿ ἐκεῖνος ἀνέλαβε
νὰ ἐκπαιδεύσῃ τὰ παιδιά του, τὸν Ἰωάννη καὶ
τὸν Κοσμᾶ. Τοὺς δίδαξε τὰ πρῶτα γράμματα,
καὶ κατόπιν φιλοσοφία, θεολογία καὶ μουσι-
κή. Ἔτσι οἱ δύο αὐτοὶ νέοι ἔγιναν ἀπὸ τοὺς
πιὸ μορφωμένους ἄνδρες τῆς ἐποχῆς τους.

Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Σεργίου ὁ μουσουλ-
μᾶνος χαλίφης προσέλαβε τὸν Ἰωάννη, λόγῳ
τῶν ἐξαιρετικῶν προσόντων του, ὡς πρωθυ-
πουργὸ τῆς Συρίας. Ἀλλ᾿ αὐτὸς δὲν ἔμεινε γιὰ
πολὺ στὴν ἐπίζηλη αὐτὴ θέσι. Σύντομα ἄφη-
σε τὶς δόξες τοῦ κόσμου καὶ μαζὶ μὲ τὸν Κο-
σμᾶ ἀφωσιώθηκαν στὰ θεῖα γράμματα.

Ὅταν ὁ χαλίφης τῆς Δαμασκοῦ Ὀμὰρ ὁ Β΄
(717-720 μ.Χ.) κίνησε διωγμὸ κατὰ τῶν Χριστιανῶν,
οἱ δύο ἀδελφοὶ ἔφυγαν ἀπὸ τὴ Δαμασκό. Πῆ -
γαν στὰ Ἰεροσόλυμα καὶ ἔγιναν μοναχοὶ στὴνπερίφημη μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα. Ἐκεῖ πλέον
ἔζησε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὅλη τὴν ὑπόλοιπη ζωή
του. Προσευχόταν, μελετοῦσε, ἔγραφε, μέ-
χρι ποὺ ἔκλεισε τὰ μάτια στὸ μάταιο τοῦτο
κόσμο σὲ ἡλικία ἑκατὸ περίπου ἐτῶν.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς ὠνομάστη -
κε καὶ Χρυσορρόας. Τί θὰ πῇ χρυσορρόας; Τὸ
στόμα του, δηλαδή, ἦταν ἕνας ποτα μὸς ποὺ
ἔρρεε χρυσό, κατέβαζε χρυσάφι. Ὅπως ὁ ἄλ -
λος Ἰωάννης ὠνομάστηκε Χρυσόστομος, ἔτσι
αὐτὸς ὠνομάστηκε Χρυσορρόας.

* * *Χαρακτηριστικὸ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δα-
 μασκηνοῦ εἶνε, ὅτι ὑπῆρξε ἀγωνιστής. Ἀγωνι-στὴς ἐναν τίον τριῶν ἐχθρῶν.
� Πρῶτον ἐναν τί ον τοῦ ἰσ λαμισμοῦ. Σὲ διάλο -
γο, ποὺ ἔκανε μὲ τοὺς Σαρακηνούς, τοὺς ἔ -
δειξε, ὅτι ἕνας εἶ νε ὁ ἀληθινὸς Θεός, αὐτὸς
ποὺ ἀπεκάλυψε ὁ Κύ ριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι-
στός· Πατήρ, Υἱός, καὶ ἅγιον Πνεῦμα· ἁγία
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Τριάς, ἐλέησον τὸν κόσμον σου! Σήμερα, ποὺ
τὸ Ἰσλὰμ πάει νὰ κατακτήσῃ τὴν Εὐρώπη, δια-
 θέτουμε ἕνα τέτοιον ἀγωνιστή; Στὸ Παρίσι
κλείνουν ἐκκλησίες κι ἀνοίγουν τζαμιά. Φοβε -
ρὰ χρόνια ἔρχονται καὶ γιὰ τὴν πατρίδα μας…
� Ὑπῆρξε ἀκόμα ἀγωνιστὴς ἐναντίον τῶν αἱ -
ρέσεων καὶ μάλιστα τῆς εἰκονομαχίας. Οἱ εἰ -
κονομάχοι εἶχαν προστάτες βασιλεῖς καὶ αὐ -
το κράτορες, ἰδίως τὸν Λέοντα τὸν Ἴσαυρο. Τί
πίστευαν αὐτοί; Δὲν ἤθελαν νὰ βλέπουν εἰκό-
νες· τὶς ἔσπαζαν, τὶς ἔκαιγαν, καὶ καταδίωκαν
ὅσους τὶς ἀσπάζονταν. Ὅσους προσκυνοῦ σαν
τὶς εἰκόνες, τοὺς ἔλεγαν εἰδωλολάτρες. Λά-
θος! Ὅσοι προσκυνοῦμε τὶς εἰκόνες δὲν προσ -
κυνοῦμε εἴδωλα – αὐτὸ ποὺ μᾶς κατηγο ροῦν
καὶ σήμερα τὰ ἐγγόνια τοῦ Ἀρείου, οἱ χιλια-
σταί, ποὺ εἶνε ἕνα εἶδος εἰκονομάχων. Ὁ ἱε -
ρὸς Δαμασκηνὸς μὲ εἰδικὸ σύγγραμμά του ἀ -
πέδειξε, ὅτι ἄλλο λατρεία καὶ ἄλλο τιμή (=τι-
μητικὴ προσκύνησις) τῆς εἰκόνος· διαφέρει
τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο. Ἔλεγε λοιπόν· Ὁ Θεὸς εἶ -
νε ἀόρατος· κανείς δὲν τὸν εἶδε. Γι᾿ αὐτὸ δὲν
τὸν ζωγραφίζουμε, δὲν ὑπόκειται σὲ ζωγραφι-
 κή. Ἀλλ᾿ ἀφ᾿ ὅτου κατῆλθε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ
στὴ γῆ καὶ ἔγινε ἄνθρωπος καὶ ἔλαβε σάρκα
ἀ πὸ τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο, ἔγινε πλέον ὁρα-
τός. «Ὤφθη» τοῖς ἀνθρώποις (Λουκ. 24,34. Πράξ. 13,31. Α΄ Κορ.
15,5-8 κ.ἀ.). Ὁ ἀόρατος –αὐτὸ εἶνε τὸ μεγαλεῖο τῆς
θρησκείας μας– ἔγινε ὁρατός. Καὶ τότε πλέον
ἔχει θέσι ὁ χρωστήρας, μπορεῖ ἕνας ζωγρά-
φος νὰ τὸν ζωγραφίσῃ. Καὶ ζωγραφίζον ται εἰ -
κόνες· ὁ Χριστὸς ὡς ἄνθρωπος, ἡ ὑπεραγία
Θεοτόκος, οἱ ἅγιοι καὶ οἱ μάρτυρες. Αὐτὰ εἶπε
ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, καὶ ἔτσι ἀνα-
στηλώθηκαν οἱ ἅγιες εἰκόνες. Ἦταν ἕνας ἀπὸ
τοὺς προμάχους τῆς ἀναστηλώσεως.
� Ἀλλ᾿ ὁ σπουδαιότερος ἀγώνας του ποιός ἦ -
ταν; Ἐὰν νίκησε τὸ Ἰσλάμ, ἐὰν νίκησε τὶς αἱ ρέ-
 σεις, εἶνε διότι εἶχε νικήσει πρῶτα – ποιόν;
Τὸν ἑαυτό του! Μάλιστα· ἀγωνίστηκε ἐναντί -
ον τοῦ «παλαιοῦ ἀνθρώπου» (Ῥωμ. 6,6. Ἐφ. 4,22. Κολ. 3,9).
Γιατὶ ὅλοι μέσα μας κρύβουμε τὸν ἐχθρό. Καὶ ὁ
ἐχθρὸς εἶνε τὸ ἐγώ μας, τὸ ἁμαρτωλὸ ἐγὼ τοῦ
ἀνθρώπου, ποὺ ἐκδηλώνεται ὡς πολυκέφαλο
κακὸ μὲ τρεῖς κεφαλές· φιληδονία, φιλοδοξία,
φιλαργυρία. Τὰ τρία αὐτά, ποὺ δέρνουν τὴν ἀν -
θρωπότητα, αὐτὰ πολέμησε ὁ ἅ γι ος Ἰωάννης.
Μὲ τί ὅπλο; Μὲ μιὰ λέξι, λέξι ποὺ ὁ κόσμος τὴ
μισεῖ. Ξέρετε ποιά εἶνε; Ὑπακοή. Δὲν ὑπάρχει
πλέον ὑπακοή. Δὲν ὑπακούουν οὔ τε ἡ γυναί-
κα στὸν ἄντρα, οὔτε τὰ παιδιὰ στὸν πατέρα,
οὔτε οἱ πολῖτες στοὺς ἄρχον τες, οὔτε οἱ Χρι-
στιανοὶ στοὺς ἱερεῖς. Ἐκεῖνος ὅμως ἦταν ὑπά-
 κουος. Ὑπήκουε ποῦ; Σὲ ἕνα κατώτερό του,

σὲ ἕναν ὀλιγογράμματο ἀσκητή. Ὑπήκουε ὄχι
μόνο σ᾿ αὐτὰ ποὺ φαίνονται λογικά, ἀλλὰ καὶ
σ᾿ αὐτὰ ποὺ φαίνονταν παράλογα. Ὑπήκουε
μέχρι θανάτου. «Ὑπακοὴ ζωή, ἀνυπακοὴ θά-
νατος», εἶνε δό γμα τοῦ μοναχισμοῦ.

Ὑπάρχουν βέβαια τώρα μοναχοὶ ποὺ ἐφαρ-
 μόζουν τὸ μοναχικὸ ἰδεῶδες· οἱ περισσότεροι
ὅμως δὲν ὑπακούουν. Ἀλλὰ μήπως καὶ στὰ ἱε-
ραποστολικὰ πρόσωπα ποὺ συγκροτοῦν ἀδελ-
 φότητες ὑπάρχει ὑπακοή; Λένε «ὁ πατέρας
μας ὁ πατέρας μας»· ἀλλὰ «πατέρας τους»
εἶνε ἐφ᾿ ὅσον λέει τὰ ἀρεστὰ σ᾿ αὐτούς. Ὅ -
ταν ἐλέγξῃ τὸ κακὸ καὶ ὑποδείξῃ τὰ δέοντα
καὶ συστήσῃ τὰ πικρὰ φάρμακα ποὺ θεραπεύ -
ουν, ἐξανίστανται. Ὑπακοὴ λοιπὸν κ᾿ ἐσεῖς, ἀ -
γαπητοί μου. Διαφορετικά, ἔχετε μεγάλη εὐ -
θύνη. Τὸ εἶπε καθαρὰ ὁ Χριστός (βλ. Λουκ. 10,16).

* * *Παράδειγμα ὑπακοῆς ὁ ἅγιος Ἰωάννης. Ὑ -
πήκουσε δέ, μολονότι ἦταν πολυτάλαντος.
Ἦ ταν ὄχι μόνο δεινὸς θεολόγος, ἀλλὰ καὶ ὑ -μνογράφος. Ἡ ἴδια ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος, γρά-
 φει τὸ συναξάριό του, ἐμφανίσθηκε στὸ γέρον -
 τά του καὶ τοῦ ἔδωσε ἐντολή, νὰ ἐπιτρέ ψῃ στὸ
μαθητή του νὰ συνθέσῃ ὕμνους. Ἔτσι ὁ Ἰωάν-
 νης ἄρχισε νὰ γράφῃ ὕμνους μοναδικούς, στὰ
Χριστούγεννα, στὴ Μεταμόρφωσι, στὴν Πεν -
τηκοστή. Τὸ λαμπρότερο ὅμως ποίημά του εἶ -
νε ὁ κανόνας τοῦ Πάσχα· «Ἀναστά σεως ἡμέρα,
λαμπρυνθῶμεν λαοί…», «Νῦν πάν τα πεπλήρω-
ται φωτός…». Ὕψος! Εἶνε ἕνας Πίνδαρος τῆς
Ἐκκλησίας. Καὶ ἐπειδὴ τὰ ποιήματά του εἶ νε
σὲ ἀρχαία γλῶσσα, ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιο-
ρείτης τὰ ἑρμήνευσε γράφοντας ἕνα σπου-
δαῖο βιβλίο, τὸ Ἑορτοδρόμιο· σᾶς τὸ συνιστῶ.

Ὡς ὑμνῳδὸ τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ἱεροψάλτες
τὸν ἔχουν προστάτη. Ἂς τὸν ἔχουν ὅμως καὶὑπόδειγμα, ψάλλοντας μὲ συναίσθησι, μὲ πί-
στι, καὶ μὲ ταπείνωσι. Διότι ἀνώτερα ἀπὸ τοὺς
ψάλτες στὶς ἐκκλησίες ψάλλουν στὴ φύσι τὰ
ἀηδόνια· καὶ ἀνώτερα ἀπὸ τὰ ἀηδόνια ψάλ-
λουν στὸν οὐρανὸ οἱ ἄγγελοι. Τὸ πιστεύετε, ἀ -
δελφοί μου; Ἔρχεται ἡμέρα μεγάλη, κατὰ
τὴν ὁποία ὄχι στὴ γῆ ἀλλὰ στὴ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν, ὄχι πλέον ψάλτες, ὄχι πλέον ἀηδό-
νια, ἀλλὰ ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους θ᾿ ἀκού-
σουμε νὰ ψάλλουν αἰωνίως «Ἅγιος, ἅγιος, ἅ -
γιος Κύριος σαβαώθ», «πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ
ἡ γῆ τῆς δόξης σου» (Ἠσ. 6,3 καὶ θ. Λειτ.).

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιώσῃ νὰ ἀκούσουμε
τὴ συναυλία ἐκείνη τῶν ἀγγέλων καὶ ἀρχαγ-
γέλων, γιὰ νὰ ὑμνοῦμε Πατέρα Υἱὸν καὶ ἅγιον
Πνεῦμα εἰς αἰῶνα αἰῶνος· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 3-12-1989 Κυριακὴ ἑσπέρας.Καταγραφή, σύντμησις καὶ βελτίωσις 4-12-2002, ἐπανέκδοσις καὶ μετονομασία 5-11-2018.
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Ὁἅγιος Νικόλαος, ἀγαπητοί μου, ὁ ἐπί-
σκο πος Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ ὁποίου

τὴν ἐπέτειο μνήμη ἑορτάζουμε, εἶνε ἕνας ἀ -
πὸ τοὺς μεγάλους ἁγίους, ἀστέρι ποὺ λάμπει
στὸν πνευματικὸ οὐρανὸ τῆς Ἐκκλησίας μας.
Εἶνε πολὺ ἀγαπητὸς στὸν ὀρθόδοξο λαό, ἰδι-
αιτέρως δὲ στὴν ἀγαπητή μας πατρίδα. Τρεῖς
χιλιάδες νησάκια ἔχει ἡ πατρίδα μας, μικρὰ
καὶ μεγάλα, ποὺ σὰν κύκνοι κολυμποῦν μέσα
στὰ γαλανὰ νερὰ τῶν θαλασσῶν μας· καὶ δὲν
ὑπάρχει νησάκι, καὶ τὸ μικρότερο ἀκόμα, ποὺ
νὰ μὴν ἔχῃ ναὸ ἀφιερωμένο στὸν ἅγιο Νικό-
λαο. Εἶνε ἐκκλησάκια ποὺ ἔχτισαν οἱ ναυτικοί
μας, οἱ ὁποῖοι παλεύουν μέρα καὶ νύχτα στὰ
ἄγρια κύματα τῶν ὠκεανῶν, καὶ σῴζονται·
ναί, σῴζονται διὰ τῶν πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου
Νικολάου. Καὶ ὄχι μόνο στὰ νησιά μας τὰ εὐ -
λογημένα, ἀλλὰ καὶ σ᾿ ὅλη τὴ χώρα, ὅπου κι
ἂν πᾶμε, ὑπάρχουν ἐκκλησάκια τοῦ ἁγίου Νι-
κολάου. Μὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία, καὶ στὴ
Σερβία καὶ στὴ Βουλγαρία καὶ στὴ Ῥουμανία
καὶ στὴ Ῥωσία, παντοῦ ὅπου ὑπάρχουν ὀρθό-
δοξοι Χριστιανοί, τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Νικο-
λάου εἶνε γνωστό. Στὴν πατρίδα μας τὴν ἡμέ-
ρα αὐτὴ χιλιάδες –τί λέω–, ἑκατοντάδες χι-
λιάδες Χριστιανοὶ ἑορτάζουν τὴ μνήμη του,
διότι φέρουν τὸ ὄνομά του.

Ὁ ἅγιος Νικόλαος ὑπῆρξε θαυματουργός,
εἶχε δηλαδὴ τὸ χάρισμα ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ κάνῃ
θαύματα. Ποιά εἶνε τὰ θαύματα τοῦ ἁγίου Νι-
κολάου, μπορεῖτε νὰ τὰ δῆτε στὸ συναξάριό
του ποὺ εἶνε πολὺ συγκινητικό. Ἐγώ, ἀπὸ τὸ
πλῆθος τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου, θέλω ν᾿ ἀ να-
 φέρω ἐδῶ ἕνα μόνο, τὸ ὁποῖο μοῦ ἔχει προ-
καλέσει ἰδιαίτερη ἐντύπωσι καὶ συγκίνησι· θὰ
ἐξηγήσω ἐν συνεχείᾳ τὸ λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο
μὲ ἔχει συγκινήσει ἰδιαιτέρως.

* * *Στὴν ἐποχὴ τοῦ ἁγίου Νικολάου ζοῦσαν, ἀ -
γαπητοί μου, τρεῖς στρατηγοί, ἔνδοξοι ἄν δρες
ἀξιωματικοί, ἥρωες ποὺ εἶχαν νικήσει κατ᾿ ἐ -

πανάληψιν τὰ βαρβαρικὰ στίφη ποὺ ἐπιτίθε-
ντο ἐναντίον τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας.
Εἶχαν σώσει τὸ λαό, καὶ γι᾿ αὐτὸ ἦταν λαοφι-
λεῖς. Ἀκόμα δὲ ἦταν ἀγαπητοὶ καὶ στὸν ἅγιο·
ὁ ἅγιος Νικόλαος σὲ μία περίπτωσι τοὺς ἐπέ-
πληξε, διότι εἶχαν κάνει κακὴ χρῆσι τῆς ἐξου-
σίας (ὄχι οἱ ἴδιοι ἀλλὰ οἱ στρατιῶτες), καὶ τό-
τε αὐτοὶ δὲν φάνηκαν ἀπειθεῖς σ᾿ αὐτὸν ἀλλὰ
πειθάρχησαν. Ξέρετε ὅτι συχνὰ αὐτοὶ ποὺ κα-
 τέχουν ὑψηλὰ ἀξιώματα, στρατηγοὶ κ.λπ., δὲν
δέχονται οὔτε μῦγα στὸ σπαθί τους· οἱ στρα-
τηγοὶ αὐτοὶ ὅμως, ταπεινοί, δέχτηκαν τὶς ἐπι-
πλήξεις τοῦ ἁγίου Νικολάου, συμμορφώθη-
καν μὲ τὶς ὑποδείξεις του, καὶ τιμώρησαν τοὺς
στρατιῶτες καὶ ἀξιωματικούς τους ποὺ εἶχαν
κάνει κατάχρησι τῆς ἐξουσίας τους σὲ ἀνω-
μάλους καιρούς.

Ἦταν λοιπὸν πολὺ ἀγαπητοί. Ἀλλὰ τὰ ἀν -
θρώπινα πράγματα εἶνε μάταια· «ματαιότης
ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης» (Ἐκκλ.1,2). Συ-
χνὰ ὁ ἄνθρωπος πέφτει ἀπὸ τὸ ὕψος στὸ βά-
θος. Οἱ τρεῖς αὐτοὶ ῥωμαῖοι ἀξιωματικοὶ κατη-
 γο ρήθηκαν ἀδίκως γιὰ συνωμοσία, καὶ λόγῳ
τῶν συκοφαντιῶν ποὺ ἐξύφανε ὁ κακὸς ἐπί-
τροπος τοῦ βασιλέως, ὁ ἔπαρχος Ἀβλάβιος, ἔ -
πεσαν στὴ δυσμένεια τοῦ καλοῦ αὐτοκράτο ρος
Κωνσταντίνου. Ὁ βασιλεὺς ἀπατήθηκε, τοὺς ἀ -
φαίρεσε τὰ ἀξιώματα, καὶ διέταξε νὰ τοὺς κλεί-
 σουν δεμένους στὶς φυλακὲς τῆς Κωνσταν τι-νουπόλεως. Ἐκεῖ οἱ τρεῖς ἀθῷοι ἔ μαθαν, ὅτι
ἐξεδόθη ἀπόφασις ν᾿ ἀποκεφαλισθοῦν· καὶ ξη-
 μέρωνε ἡ ἡμέρα τῆς ἐκτελέσεώς τους. Ἐκτε-
λέσθηκαν, πραγματοποιήθηκε ἡ θανατικὴ ποι-
 νή; Ὄχι! Τί ἔγινε; Θαῦμα. Ποιό θαῦμα;

Τὴ νύχτα μέσ᾿ στὴ φυλακὴ οἱ τρεῖς κατάδι-
κοι θυμήθηκαν τὸ Θεό, θυμήθηκαν καὶ τὸν ἅ -
γιο Νι κόλαο τὸν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ. Καὶ στὴν
προσευχή τους μὲ δάκρυα στὰ μάτια παρα-
κάλεσαν· «Ἅγιε Νικόλαε, δὲν ἔχουμε ἄλλον
προστάτη, ἐσένα ἔχουμε· κάνε τὸ θαῦμα σου,
ἐλευθέρωσε κ᾿ ἐμᾶς, ὅπως κάποτε στὴ Λυκία

Τοῦ ἁγίου Νικολάου Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 (2006)Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΚΓ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 13062
Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Θαυματουργὸς καὶ σήμερα

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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ἐλευθέρωσες τρεῖς ἄλλους ἀνθρώπους ποὺ
ἐπρόκειτο νὰ θανατωθοῦν». Καὶ ὁ ἅγιος Νι-
κόλαος ἔκανε τὸ θαῦμα. Τὴν ἴδια ὥρα ποὺ αὐ -
τοὶ ἔκαναν τὴν προσευχή τους, τὰ μεσάνυ-
χτα, –ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, δικαίωμά
τους, ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι οἱ πρεσβεῖες καὶ
οἱ προσευχὲς τῶν ἁγίων κάνουν θαύματα–, ἐ -
κεῖ ποὺ ἐκοιμῶντο ὁ αὐτοκράτωρ Κωνσταν -
τῖνος καὶ ὁ ἔπαρχος Ἀβλάβιος, φαίνεται στὸν
ὕπνο τους ὁ ἅγιος Νικόλαος. Ἤλεγξε τὸν ἔ παρ-
 χο καὶ τοῦ εἶπε· «Τί ἔκανες; ἐγκλημάτησες μὲ
τὸ νὰ διαβάλῃς τοὺς ἀνθρώπους αὐ τοὺς στὸν
βασιλέα! Πρὶν βάψῃς τὰ χέρια σου μὲ τὸ αἷμα
τῶν ἀθῴων, πρέπει μέχρι τὸ πρωί, προτοῦ ν᾿
ἀ νατείλῃ ὁ ἥλιος, νὰ τοὺς ἐλευθερώσῃς». Καὶ
στὸν αὐτοκράτορα φανέρωσε, ὅτι οἱ κατάδι-
κοι εἶνε ἀθῷοι κι ὅτι ἀπὸ φθόνο συκοφαντή-
θη καν. Ἔντρομος ὁ αὐτοκράτορας ξύπνησε,
καὶ μὲ διαταγή του, προτοῦ ν᾿ ἀνατείλῃ ὁ ἥ -
λιος, οἱ τρεῖς στρατηγοὶ ἐλευθερώθηκαν.

Αὐτὸ εἶνε τὸ θαῦμα τοῦ ἁγίου Νικολάου.
* * *–Αὐτὰ «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ»! θὰ πῆτε. Μὲ τέ-

τοια μᾶς ἔχετε ζαλίσει· συνεχῶς ἀκοῦμε «τῷ
καιρῷ ἐκείνῳ», «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ», «τῷ καιρῷ
ἐκείνῳ»… Δὲν ἔχετε ὅμως δίκιο, ἀγαπητοί μου.
Δὲν ἦταν μόνο ὁ καιρὸς ἐκεῖνος γιὰ θαύματα.
Ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ μένει ἀνεξάντλητη. Καὶ
χθὲς καὶ σήμερα καὶ αὔριο καὶ μέχρι συν τελεί-
 ας τοῦ αἰῶνος, ἕως ὅτου ἀνατέλλει ὁ ἥ λιος καὶ
ῥέουν οἱ ποταμοὶ καὶ λάμπουν τὰ ἄ στρα στὸν
οὐρανό, ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἁγίων
του θὰ θαυματουργῇ. Θέλετε ἀπόδειξι;

Τὰ ἔτη 1943-45 ἤμουν στὴν Κοζάνη, τὴν
πρωτεύουσα τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας. Ἦταν
ἡμέρες τρομερὲς γιὰ τὸ ἔθνος μας. Οἱ ἀντάρ-
τες συνέλαβαν τριακόσους καὶ πλέον Κοζα νῖ -
τες, ἀθῴους ἀνθρώπους, τοὺς ἔκλεισαν στὴ
φυλακὴ τῆς Κοζάνης καὶ ἀνεμένετο ἡ ἐκτέλε -
σί τους. Ἀγωνία μεγάλη σὲ ὅλη τὴν πόλι. Ξη-
μέ ρωσε ἡ 6η Δεκεμβρίου, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁ -
ποία ἡ Κοζάνη ἑορτάζει τὸν ἅγιο Νικόλαο ὡς
πολιοῦχο της στὸν ὡραῖο ἱστορικὸ ναὸ τοῦ Ἁ -
γίου Νικολάου Κοζάνης. Ἑορτὴ λοιπὸν στὴν
Κοζάνη, ἀλλὰ οἱ Χριστιανοὶ οὐδέποτε ἄλλοτε
ἦταν τόσο λυπημένοι καὶ στενοχωρημένοι ὅ -
σο τὴν ἡμέρα ἐκείνη· δάκρυα ἔτρεχαν στὰ
μάτια τους. Τότε ὡς ἱεροκήρυκας τῆς πόλε-
ως ἀνέβηκα στὸν ἄμβωνα ὑπὸ τὸ κράτος ἱε -
ρᾶς συγκινήσεως καὶ εἶπα τὰ ἑξῆς λίγα λόγια.

«Σήμερα ὁ Ἅγιος Νικόλαος Κοζάνης δὲν ἑ -
ορτάζει· σήμερα ὁ Ἅγιος Νικόλαος πενθεῖ καὶ
κλαίει, διότι ἀθῷοι ἄνθρωποι εἶνε μέσα στὶς
φυλακές. Ὅπως ἐκεῖνοι οἱ ἔνδοξοι στρατηγοὶ

ἦταν στὶς φυλακὲς καὶ τοὺς ἔσωσε ὁ ἅγιος Νι-
κόλαος, ἔτσι καὶ σήμερα στὶς φυλακὲς τῆς
Κο ζάνης ὑπάρχουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί…».

Ἐν συνεχείᾳ, μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς μου, ἀ -
πηύθυνα ἔκκλησι δραματικὴ στοὺς ἀντάρτες,
στὸν καπετὰν - Μᾶρκο (Βαφειάδη), ὁ ὁποῖος
κυ ρι αρ χοῦσε στὴν περιφέρεια ἐκείνη καὶ ἦ -
ταν σὰν θηρίο ἀνήμερο, καὶ τοὺς εἶπα· «Ἐν ὀ -
νόματι τοῦ Ναζωραίου, ἐν ὀνόματι τοῦ δικαί-
ου, ἐν ὀ νόματι τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, εἶστε ὑπο-
χρεωμένοι τοὺς ἀθῴους αὐτοὺς ἀνθρώπους,
τὴν ἅ για αὐτὴ ἡμέρα τοῦ ἁγίου Νικολάου, νὰ
τοὺς ἐλευθερώσετε…».

Ἔτσι εἶπα. Καὶ μολονότι ἀπευθυνόμουν σὲ
σκληρὲς καρδιές, ἐν τούτοις ὁ ἅγιος κατευ-
νάζει καὶ τοὺς πιὸ ἀμείλικτους χαρακτῆρες.
Ὅπως ὁ ἥλιος μαλακώνει τὸ κερί, ἔτσι ἡ ἐ -πέμ βασί του μαλάκωσε τὶς καρδιὲς ἐκείνων
τῶν σκληρῶν ἀνθρώπων. Τὸ ἴδιο βράδυ, προ-
τοῦ νὰ δύσῃ ὁ ἥλιος, οἱ τριακόσοι Κοζανῖτες
ἦταν ἐ λεύθεροι μέσ᾿ στοὺς δρόμους τῆς Κο-
ζάνης! (βλ. Ἀνδρονίκης Καπλάνογλου, Μία ζωντανὴ ἱστορία – Ὁ π. Αὐγουστῖνος Κα-
ντιώτης στὴν Κοζάνη, τ. 1ος, Κοζάνη 2003, σσ. 12-13).

Νά λοιπὸν ὅτι καὶ τότε καὶ τώρα καὶ πάντο-τε ὁ ἅγιος Νικόλαος θαυματουργεῖ. Καὶ νά
γιατί τὸ θαῦμα μὲ τοὺς τρεῖς στρατηγοὺς μὲ
συγκινεῖ ἰδιαιτέρως. Ἔσωσε στὴ Λυκία τοὺς
τρεῖς ὅταν ἦταν σωματικῶς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσωσε
στὴν Κωσταντινούπολι τοὺς τρεῖς ὅταν πλέ-
 ον ἦταν στὸν οὐρανό, ἔσωσε καὶ τοὺς τρια-
κόσους στὴν Κοζάνη ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας!

* * *Ἂς τιμήσουμε λοιπὸν κ᾿ ἐμεῖς ἀξίως τὸν ἅ -
γιο Νικόλαο, ἀγαπητοί μου. Ὅλοι κάποιον Νι-κόλαο θὰ ἔχουμε στὸ σπίτι ἢ στὴ συγγένειά
μας. Ἄλλοι ἔχουμε γονεῖς καὶ οἰκείους ποὺ ἔ -
φεραν τὸ ὄνομα Νικόλαος καὶ τώρα ἀναπαύ-
ονται εἰς τὰς σκηνὰς τῶν δικαίων, ὅπου κ᾿ ἐ -
μεῖς θὰ μεταβοῦμε (κ᾿ ἐμένα λόγου χάριν ὁ
πα τέρας μου λεγόταν Νικόλαος, καὶ ἡ σημε-
ρινὴ ἑορτὴ μοῦ ὑπενθυμίζει τὴν παιδικὴ ἡλι-
κία ποὺ ἔζησα στὸ χωριό μου). Ἄλλοι ἔχουν
πρόσωπα ἑορτάζοντα μεταξὺ τῶν ζώντων·
ζοῦν σήμερα καὶ παλεύουν μέσα στὴν κοινω-
νία μὲ τὰ ἄγρια κύματα τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τῆς
ἀ θεΐας. Ἂς παρακαλέσουμε, γιὰ μὲν τοὺς τε-θνεῶτας νὰ τοὺς δώσῃ ὁ Θεὸς τὴν ἀνάπαυσι,
γιὰ δὲ τοὺς ζῶντας νὰ τοὺς ἐνισχύσῃ νὰ βα-
δίζουν ἀπὸ δύναμι σὲ δύναμι κι ἀπὸ δόξα σὲ
δόξα, ἕως ὅτου καταλήξουν στὰ σκηνώματα
ἐκεῖνα ὅπου ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι καὶ ὁ ἅ -
γιος Νικόλαος χαίρουν καὶ βασιλεύουν πλη-
σίον τῆς ἁγίας Τριάδος· ἀμήν. 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγίου Νικολάου πόλεως Φλωρίνης τὴν 5-12-1981. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 6-12-2006, ἐπανέκδοσις 7-11-2018.
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Λύπη, ἀγαπητοί μου, λύπη μεγάλη καὶ ἀπε-
ρίγραπτη δοκίμασαν οἱ ἄγγελοι, ὅταν εἶ -

δαν τὸν πρωτόπλαστο μέσα στὸν κῆπο τῆς
Ἐδὲμ νὰ πέφτῃ. Λυπήθηκαν, γιατὶ ἔβλεπαν
τὸν ἄνθρωπο νὰ χάνῃ τὸν παράδεισο, ν᾽ ἀπο-
μακρύνεται ἀπὸ τὸ Θεό, τὴν πηγὴ τῆς χαρᾶς
καὶ εὐτυχίας, καὶ νὰ παίρνῃ τὸ δρόμο τῆς ἁ -
μαρτίας πού ̓ νε γεμᾶτος ἀπὸ ἀγκάθια καὶ τρι-
 βόλια. Λυπήθηκαν οἱ ἄγγελοι τὶς στιγμὲς ἐ -
κεῖ νες τῆς πτώσεως. Καὶ ἡ λύπη ἐκείνη τῶν
ἀγ γέλων κράτησε αἰῶνες ὁλόκληρους· γιατὶ
ἔβλεπαν τὸν ἄνθρωπο συνεχῶς νὰ παλεύῃ σ᾽
ἕνα ἀγῶνα ἀπεγνωσμένο κατὰ τῆς ἁμαρτίας
καὶ τῆς πλάνης, ἔβλεπαν τὶς πτώσεις καὶ τὰ ἁ -
μαρτήματά του, ἔβλεπαν τὰ δάκρυα καὶ τὸ
θρῆνο του. Ἄκουγαν τὴν κραυγὴ τῆς ἀνθρω-
πότητος ποὺ ἔκλαιγε λέγοντας· «Ταλαίπω-
ρος ἐγὼ ἄνθρωπος! τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ
σώματος» τῆς ἁμαρτίας ταύτης; ποιός θὰ μὲ
γλυτώσῃ ἀπὸ τὸ σῶμα αὐτῆς τῆς ἁμαρτίας;
(῾Ρωμ. 7,24). Γι᾽ αὐτὸ λυποῦνταν οἱ ἄγγελοι.

Ἀλλὰ νά, ἦρθε ἡ ποθητὴ ἡμέρα, ἡ ἡμέρατῆς μεγάλης χαρᾶς. Ὁ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου
ἔρχεται, «Χριστὸς γεννᾶται» ἐν Βηθλεὲμ τῆς
Ἰουδαίας! Ἄγγελοι χαίρουν καὶ πανηγυρίζουν
στὸν οὐρανό. Ὅση λύπη αἰσθάνθηκαν τότε
μὲ τὴν πτῶσι τοῦ ἀνθρώπου, τόση χαρὰ δοκι -
μάζουν τώρα βλέποντας τὸ Θεὸ νὰ ἔχῃ γίνει
ἄν θρωπος, γιὰ νὰ ἀναπλάσῃ τὸν ἄνθρωπο, νὰ
θεώσῃ τὸν ἄνθρωπο.

Χαρᾶς εὐαγγέλια λοιπόν. Οἱ ἄγγελοι σχη-
ματίζουν στρατεύματα οὐ  ράνια καὶ κατεβαί-
νουν κατὰ σμήνη στὴ γῆ. Χαιρετίζουν τὸν Σω -
τῆρα τοῦ κόσμου. Ψάλλουν τὸ τραγούδι ἐκεῖ -
νο ποὺ συγκίνησε τοὺς ποιμένες καὶ συγκινεῖ
τὴν καρδιὰ κάθε πιστοῦ· «Δόξα ἐν ὑψίστοις
Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις
εὐδοκία» (Λουκ. 2,14). Ἡ ἔννοια τοῦ ὕμνου αὐτοῦ
εἶνε· τὸ Θεῖο Βρέφος � θὰ δοξάσῃ τὸ Θεό � θὰ
φέρῃ τὸ δῶ ρο τῆς εἰρήνης ὥστε νὰ μὴν αἱμα-

τοκυλίεται πιὰ ὁ κόσμος, καὶ � θ᾽ ἀποδείξῃ ὅτι
ὁ Θεὸς εἶ νε εὐαρεστημένος καὶ εὐχαριστη-
μένος μὲ τὸ πλάσμα τῶν χειρῶν του.

Ἀφήνοντες γιὰ κάποια ἄλλη φορὰ νὰ ἐξη-
γήσουμε γιατί ὁ Χριστὸς εἶνε ἡ εἰρήνη τοῦ κό-
 σμου καὶ ἡ εὐδοκία τῶν ἀνθρώπων, θὰ προσπα -
θήσουμε τώρα νὰ ἐξηγήσουμε σύν τομα τὴν
ἀρχὴ τοῦ ὕμνου· «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ» .

* * *⃝ Ὁ Χριστὸς φανέρωσε καὶ δόξασε τὸ ὄνοματοῦ οὐρανίου Πατρός.
Πρὸ Χριστοῦ ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἦταν ἄγνω-στος. Σκοτάδι, τὸ σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρίας,

ἦταν ἁπλωμένο παντοῦ. Ὅλα λατρεύονταν
ὡς θεοὶ πλὴν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Καὶ τί δὲν
λάτρευαν οἱ ἄνθρωποι! καὶ στοιχεῖα τῆς φύ-
σεως, καὶ ζῷα, καὶ ἑρπετά, καὶ ποταμούς, καὶ
λίμνες, κι αὐτὰ ἀκόμη τὰ ξύλα καὶ τὰ λιθάρια
τὰ λάτρευαν ὡς θεούς. Καὶ μὴ νομίσετε πὼς
μόνο μικροὶ καὶ ἀγράμματοι λάτρευαν τοὺς
ψεύτικους θεούς· κι αὐτοὶ οἱ φιλόσοφοι ζοῦ -
σαν μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς δεισιδαιμονί -
ας καὶ εἰδωλολατρίας. Ὑπῆρξε μεγαλύτερος
φι λόσοφος τοῦ ἀρχαίου κόσμου ἀπὸ τὸν Σω-
κράτη; Καὶ ὅμως καὶ αὐτὸν τὸν Σωκράτη τὸν
εἶ  δαν οἱ Ἀθηναῖοι νὰ προσφέρῃ στὰ εἴ δωλα
θυσία ἕναν πετεινό. Τί κατάπτωσις, τὸ μεγαλύ -
τερο πνεῦμα νὰ θυσιάζῃ στὰ εἴδωλα! Καὶ ἂν
αὐτὸ τό ᾽κανε ὁ Σωκράτης, φανταστῆτε σὲ τί
ἄβυσσο εἰδωλολατρίας εἶχε κατρακυλίσει τὸ
ἀνθρώπινο γένος. Κάθε τόπος, κάθε ἐ παρχία,
ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἄλλους τοὺς κοινούς θεούς,
εἶχε καὶ τοὺς δικούς του θεούς. Στὴν Ἀ καρ-
νανία π.χ. οἱ ἀρ χαῖοι Ἀκαρνᾶνες λάτρευαν ὄ -
χι μόνο τὸ Βάκχο, τὸν Ποσειδῶνα κ.τ.λ., ἀλλὰ
καὶ ποιόν ἀκόμα· τὸν ποταμὸ Ἀχελῷο! Ναί, τὸν
Ἀχελῷο ποτα μὸ λάτρευαν ὡς θεό! Βρέθησαν
ἀρχαῖα νομίσματα ποὺ παριστάνουν τὸν Ἀχε -
λῷο σὰν θεὸ μὲ τὴ μορφὴ ταύρου. Αὐτὸ λοι -
πὸν ποὺ γι νόταν ἐκεῖ, αὐτὸ γινόταν καὶ στὰ
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Ὁ Χριστὸς εἶνε ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ» (Λουκ. 2,14)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 –imaaflo@yahoo.gr



Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο: http://www.iskiriaki.com

ἄλλα μέρη. Κάθε τόπος εὕρισκε ἕνα δάσος,
ἕνα ποταμό, ἕνα θηρίο, γιὰ νὰ τὸ ὑψώσῃ σὲ
θεὸ καὶ νὰ τὸ λατρεύῃ.

Ταλαίπωρη ἀνθρωπότητα! Ἡ εἰδωλολατρία
εἶχε τόση κυριαρχία καὶ τόση δύναμι, ὥστε
εὕ ρισκε τρόπο νὰ εἰσχωρήσῃ ἀκόμη καὶ μέσαστὸν περιούσιο λαὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν Ἰσραήλ. Ὁ
λαὸς αὐτὸς θὰ ἔπρεπε νὰ λατρεύῃ τὸν ἕνα
καὶ μόνο ἀληθινὸ Θεό· διότι σ᾽ αὐτοὺς εἶχε ἀ -
ποκαλύψει ὁ Θεὸς τὸν ἑαυτό του. Καὶ ὅμως·
ὁ λαὸς αὐτὸς ὄχι μιὰ φορά, ἀλλὰ πολλὲς φο-
ρές, παρ᾽ ὅλες τὶς διδασκαλίες καὶ τὶς προ-
φητεῖες καὶ τὰ θαύματα, λάτρευσε τὰ εἴ δωλα
ποὺ λάτρευ αν οἱ γειτονικοὶ λαοί. Νά· ὁ Μω-
υσῆς ἐπάνω στὸ ὄρος Σινὰ συνομιλεῖ μὲ τὸ
Θεό, καὶ κάτω στὴν πεδιάδα οἱ γυναῖκες δί-
νουν τὰ σκουλαρί κια καὶ τὰ βραχιόλια τους,
γιὰ νὰ κατασκευ ασθῇ ἕνα χρυσὸ μοσχάρι καὶ
αὐτὸ νὰ τὸ λατρεύσουν ὡς ὁδηγὸ στὴν πο-
ρεία τους πρὸς τὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας!
⃝ Σκοτάδι λοιπὸν βαθὺ ἐπικρατοῦσε στὸν κό-
σμο. Παντοῦ οἱ βωμοὶ καὶ τὰ θυσιαστήρια τοῦ
ψεύδους, παντοῦ ἀνέβαινε ἡ κνίσσα ἀπὸ τὰ
κρέατα ποὺ καίγονταν, παντοῦ ὠρυόταν ἡ εἰ -
δωλολατρία. Ποιός νὰ διαλύσῃ τὸ σκοτάδι αὐ -
τό, νὰ φονεύσῃ καὶ νὰ ἐξοντώσῃ τὸ τέρας τῆςεἰδωλολατρίας; Ἕνας καὶ μόνος βρέθηκε ἱκα-
νός, αὐτὸς τοῦ ὁποίου ἑορτάζουμε καὶ πανη-
γυρίζουμε τὴν θεία γέννησι. Ὁ Χριστὸς δίδα-
ξε, καὶ ἡ διδασκαλία του σὰν βροντή, σὰν κε-
ραυνὸς –τί λέω;–, σὰν σεισμὸς ἔσεισε τὴν εἰ -
δωλολατρία καὶ ἔρριξε χάμω συντρίμμια τὰ
εἴ δωλα. «Εἴπατε τῷ βασιλεῖ· Χαμαὶ πέσε δαί-
δαλος αὐλά. Οὐκέτι Φοῖβος ἔχει καλύβην, οὐ
μάντιδα δάφνην, οὐ παγὰν λαλέουσαν. Ἀπέ-
σβετο καὶ λάλον ὕδωρ»· αὐτὸς ἦταν ὁ τελευ-
ταῖος χρησμὸς τοῦ μαντείου τῶν Δελφῶν.

Ὁ Χριστὸς ἔφερε εἰς πέρας τὸ μέγα τοῦτο
κατόρθωμα. Φονεύει τὸ τέρας τῆς εἰδωλολα-
τρίας, καὶ στὴ θέσι τῶν ψευδῶν θεῶν ὑψώνει
τὸν ἀληθινὸ Θεό, ἀποκαλύπτει ἐνώπιον τοῦ
κό σμου τὴν εἰκόνα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ὤ πό- σο ὡραία εἶνε ἡ εἰκόνα τῆς θεότητος ποὺ μᾶς
παρουσιάζει ὁ Χριστός! Ὁ Θεὸς δὲν εἶνε ὁ
φοβερὸς θεός, ποὺ οἱ κεραυνοὶ τῆς ὀρ γῆς
του φαίνονταν ὅτι αὐλακώνουν τὸ στερέωμα
τῆς παλαιᾶς διαθήκης. Ὁ Χριστὸς δίνει στὸ
Θεὸ τὸ ὡραιότερο ὄνομα· τὸν ὀνομάζει «πα-τέ ρας». Καὶ μᾶς διδάσκει νὰ τοῦ ζητοῦμε τὴ
βο ήθειά του, τὴν προστασία του, τὸ ἔλεός του,
γιατὶ εἶ νε ὁ πανάγαθος πατέρας μας, ποὺ δὲν
ἀφήνει οὔτε ἕνα σπουργιτάκι νηστικό. Μᾶς
δί δαξε νὰ τοῦ λέμε «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς
οὐ ρανοῖς…» (Ματθ. 6,9), κι ἀπὸ τότε τὸ λέει ὁ Χρι-

στι ανός, καὶ ἡ καρδιά του πλημμυρίζει ἀπὸ ἅ -
για αἰσθήματα ἀγάπης καὶ ἀφοσιώσεως.

Καὶ μόνο ὡς πατέρα φιλόστοργο μᾶς πα-
ρουσίασε ὁ Χριστὸς τὸ Θεό; Μᾶς τὸν παρου-
 σιάζει καὶ ὡς πνεῦμα παντοδύναμο καὶ παν   τα-
χοῦ παρόν. «Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσ  κυ-
νοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ
προσκυνεῖν» (Ἰω. 4,24). Καὶ τὰ ἀθάνατα αὐτὰ λόγια
του τὰ θαύμασε ἀκόμα καὶ ἕνας ἄπιστος Ρε-
νάν. Ὁ Θεὸς εἶνε πανταχοῦ παρών, βρίσκε ται
παντοῦ· αὐτὴ ἡ ἀλήθεια ἔμενε ἄγνωστη στὸν
ἀρχαῖο κόσμο. Οἱ Ἰουδαῖοι νόμιζαν ὅτι ὁ Θεὸς
λατρεύεται μόνο στὰ Ἰεροσόλυμα στὸ ναὸ τοῦ
Σολο μῶν τος, οἱ Σαμαρεῖτες νόμιζαν ὅτι λα-
τρεύεται μόνο στὸ ὄρος Γαριζίν, οἱ εἰ δωλολά-
τρες νόμιζαν ὅτι λατρεύεται μόνο μέσα στοὺς
ναοὺς τῶν εἰδώλων. Ἀλλὰ ἐδῶ ἡ Καινὴ Δια-
θήκη μᾶς λέει, ὅτι ἡ ἰδέα αὐτὴ εἶνε ἐ σφαλμέ-
νη. Ἄνθρωπε, λέει, ὁ Θεὸς εἶνε παν τοῦ· ζῇς ἐν
τῷ Θεῷ, κινεῖσαι ἐν τῷ Θεῷ (βλ. Πράξ. 17,28), ἀπο-
θνῄσκεις ἐν τῷ Θεῷ· συνεπῶς μπορεῖς νὰ
ἐπικοινωνήσῃς μὲ τὸ Θεὸ ὁπουδήποτε κι ἂν
βρίσκεσαι πάνω στὴ γῆ καὶ νὰ τὸν λατρεύῃς
νο ερά. Ἡ προσ ευχὴ εἶνε τὸ τηλεγράφημά σου,
μὲ τὸ ὁποῖο μπορεῖς ν᾽ ἀποστέλλῃς ταχύτατα
τὰ μηνύματά σου στὸν οὐράνιο Πατέρα.
⃝ Νά λοιπὸν γιατί ὁ Χριστὸς εἶνε ἡ δόξα τοῦ
Θεοῦ· διότι διέλυσε τὸ σκοτάδι τῶν εἰδώλων,
διότι γκρέμισε τὰ ψεύτικα εἴδωλα, διότι φα-
νέρωσε στὸν κόσμο τὸν ἀληθινὸ Θεό. Μᾶς ἔ -
δειξε τὸν Πατέρα τὸν φιλόστοργο, μᾶς δίδα-
ξε τὴν ἀληθινὴ λατρεία.

* * *Ἀναλογίζεσθε, ἀγαπητοί μου, σὲ τί σκοτά-
δι θὰ ζούσαμε ἂν δὲν ἐρχόταν στὸν κόσμο ὁ
Χριστός; Θὰ λατρεύαμε ἀκόμη τὰ εἴδωλα, θὰ
λατρεύαμε τὰ κτίσματα. Μήπως αὐτὸ δὲν γί-
νεται ἀκόμη στὰ ἔθνη ποὺ δὲν γνώρισαν τὸ
Εὐαγγέλιο; Νά χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀ -
σίας. Νά π.χ. ἡ Ἰαπωνία, κράτος μεγάλο· ἐκεῖ
δὲν ἔλαμψε ἀκόμη τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, γι᾽
αὐ τὸ οἱ Ἰάπωνες λατρεύουν 8.000 θεότητες,
καὶ ὡς πρώτη θεότητα λατρεύουν τὸν ἥλιο.

Ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ἂς δοξάσουμε τὸ Θεό.
Μᾶς ἔστειλε τὸν Υἱό του, καὶ πρῶτο ἀπὸ τὰ ἔ -
θνη τὸ Ἑλληνικὸ εἶδε τὸ φῶς τῆς θεογνωσί -ας. Ἂς μείνουμε λοιπὸν στὸ φῶς αὐτό. Ἂς
«μὴ καταλάβῃ ἡμᾶς ἡ σκοτία» (Ἰω. 12,35). Ἂς ἑ νώ-
σουμε τὴ φωνή μας μὲ τὶς φωνὲς τῶν ἀγ γέ-
λων καὶ ἂς ποῦμε μαζί τους· «Δόξα ἐν ὑ ψί-
στοις Θεῷ καὶ  ἐπὶ  γῆς εἰρήνη,  ἐν ἀν -
θρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).
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