
Δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, νὰ
μένῃ ἀδιάφορος μπροστὰ στὰ πάθη τοῦ

Κυρίου. Ἐφ᾿ ὅσον ὑπάρχει στὸν κόσμο πό-
νος, μαρτύριο καὶ θάνατος, στὴν καρδιὰ κά-
θε ἀνθρώπου θὰ παίζεται μυστικὸ σαιξπήρειο
δρᾶμα. Ἀλλὰ εἶνε μικρὰ τὰ δράματα τῶν ἀν -
θρώπων μπροστὰ στὸ θεῖο δρᾶμα, τὸ ὁποῖο
χαρίζει τὴ λύτρωσι.

Τὸ τονίζω. Ἔξω ἀπὸ τὸν Ἐσταυρωμένο,
ποὺ προσκυνοῦμε σήμερα, ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώ-
που εἶνε ἢ κωμῳδία ἢ τραγῳδία. Ἡ λύσις τοῦδράματος εἶνε μόνο ὁ Ἐσταυρωμένος.

Ποιά γλῶσσα θὰ μπορέσῃ νὰ περιγράψῃ τὸ
θεῖο δρᾶμα; Ταπεινοὶ ἐμεῖς δοῦλοι τοῦ Ὑψί-
στου, σκουλήκια ποὺ σέρνονται ἐνώπιον τοῦ
Ἐσταυρωμένου, θὰ ἐπιχειρήσουμε ν᾿ ἀνασύ-
ρουμε μιὰ πτυχὴ τοῦ θείου δράματος.

* * *
Νοερῶς, ἀγαπητοί μου, βρισκόμαστε στὰ Ἰε-

 ροσόλυμα, ἔξω ἀπὸ τὸ πραιτώριο τοῦ Πιλάτου.
Πρὶν ἀκόμη ξημερώσῃ, βγῆκαν ἀπὸ τὶς τρύ  -

πες τους φίδια φαρμακερά, θηρία καὶ λύκοι·
εἶνε οἱ ἀρχιερεῖς, οἱ φαρισαῖοι καὶ ὁ ὄ χλος.
Σείεται ἡ πόλις. Ζητοῦν τὴν καταδίκη τοῦ Ἰη-σοῦ. Ὁ Πιλᾶτος ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀ θῳότητάτου. Μέσα του μιλάει τὸ ῥωμαϊκὸ δίκαιο. Εἶχε
ἐρευνήσει, καὶ τὸ συμπέρασμα ἦτο ἀθῳωτι-
κό· «Ἐγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ»
(Ἰω. 18,38). Τὸ βλέμμα τοῦ Ἰησοῦ γαλήνιο, ἡ στάσι
του ὑπέροχη, ἡ πραότητα τοῦ χαρακτῆρος του
μεγαλειώδης, ἡ ἀκτινοβολία τῆς προσωπικό-
τητός του ἀνεπανάληπτη, ἡ σιωπή του ἀποκα-
 λυπτική. Δὲν ἐλάλησε ὁ Ἰησοῦς ὅ πως ὁ φλύ -
αρος Σωκράτης στὸ δικαστήριο τῶν Ἀθηνῶν,
ποὺ προσπαθοῦσε μὲ τὴ θαυμάσια Ἀπολογία
του νὰ πείσῃ τοὺς δικαστὰς ὅτι εἶνε ἀθῷος.

Θαύμαζε ὁ ἡγεμὼν γιὰ τὴν σιωπὴ τοῦ Ἰη-
σοῦ. Θαύμασε δὲ ἀκόμη περισσότερο ὅταν ἡ

σύζυγός του, ἡ Κλαυδία Πρόκλα, τοῦ ἔστειλε
μήνυμα· «Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ·
πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾿ ὄναρ δι᾿
αὐτόν» (Ματθ. 27,19). Πάλη ἔγινε μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ Πιλάτου.
Κάμπτεται ὅμως τὴν τελευταία στιγμὴ καὶ ὑ -
πογράφει τὴν καταδίκη τοῦ Ἰησοῦ. Φοβήθη-
κε τὶς ἀπειλές. Ἀλλὰ πρὶν ὑπογράψῃ, «λάβων
ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄ -
χλου λέγων· Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ
δικαίου τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε» (ἔ.ἀ. 27,24).

Πιλᾶτε, τί κάνεις; Παίζεις μὲ τὴ συνείδησί
σου; Μὰ ἦταν δυνατὸν πλένοντας τὰ χέρια νὰ
ἀθῳωθῇς ἀπὸ τὸ ἔγκλημα αὐτό; Ὄχι τὸ νερὸ
τῆς λεκάνης ἀλλὰ ὅλα τὰ νερὰ τῶν ποταμῶν
καὶ λιμνῶν δὲν μποροῦν νὰ τὸ ξεπλύνουν.

Καὶ ὁ λαός, ποὺ βλέπει αὐτὴ τὴ σκηνή, σὰν
σκυλιὰ λυσσασμένα ποὺ δὲν γνωρίζουν τὸ ἀ -
φεντικό τους καὶ τὸ δαγκώνουν, φώναζε· «Τὸ
αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν»
(ἔ.ἀ. 27,25). Μὴ σὲ νοιάζει, Πιλᾶτε, μὴν ταράζεσαι· ἐ -
μεῖς εἴμαστε ὑπεύθυνοι γι᾿ αὐτό· τὸ αἷμα του
ἂς βαρύνῃ ἐμᾶς καὶ τὰ παιδιά μας.

* * *Καταράστηκαν τὸν ἑαυτό τους, ἀγαπητοί
μου, καὶ ἡ κατάρα ἔπιασε ὅσο ποτέ ἄλλοτε. Τὸἔγκλημα τοῦ Γολγοθᾶ δὲν ἔμεινε ἀτιμώρητο.
� Ὁ Ἰούδας, ὁ κυριώτερος ἔνοχος, σὲ στι γμὴ
ἀνανήψεως φώναξε· «Ἥμαρτον παραδοὺς αἷ   -
μα ἀθῷον. …Καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο», αὐτο-
κτόνησε (ἔ.ἀ. 27,4-5). Αὐτὸ ἦταν τὸ τέλος τοῦ Ἰούδα.
� Ὁ Ἡρῴδης ὁ τετράρχης τῆς Γαλιλαίας, ποὺ
ἐνέπαιξε τὸ Χριστὸ φορών τας του περιπαικτι -
κὴ χλαμύδα, ἐκθρονίστηκε τὸ ἑπόμενο ἔτος.
� Ὁ Πόντιος Πιλᾶτος δὲν εἶχε καλύτερο τέ-
λος. Παρέμεινε ἕνα - δυὸ χρόνια ὡς ἡγεμών,
ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ συκοφαντίες καὶ διαβολὲς τῶν
Ἰσραηλιτῶν ἔπεσε ἀπὸ τὸ ἀξίωμά του, ἐξ ωρί-
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στηκε στὴν Ἑλβετία, στὰ Ἀπέννινα ὄρη. Καὶ
μιὰ μέρα, διαφεύγοντας τὴν προσοχὴ τῆς ἁ -
γίας του γυναίκας, ἀνέβηκε σ᾿ ἕνα βράχο, ἔ -
πεσε μέσα σὲ μιὰ λίμνη καὶ αὐτοκτόνησε.
� Οἱ ἀρχιερεῖς, ὁ Ἄννας καὶ ὁ Καϊάφας, οἱ ἄ -
σπονδοι ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ, εἶχαν ἐπίσης ἄ -
θλιο τέλος. Ὁ Ἄννας κατακομματιάστηκε καὶ
ὁ Καϊάφας πέθανε στὴν ἐξορία.
� Οἱ ἱερεῖς τῶν Ἰεροσολύμων κατεσφάγησαν
καὶ τὰ πτώματά τους γέμισαν τὸ ναὸ τοῦ Σο-
λομῶντος.
� Ὁ δὲ λαός, ποὺ ὅταν ὁ Πιλᾶτος ρώτησε «Τὸν
βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω;» ἀπήντησε «Οὐκ ἔ -
χομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα» (Ἰω. 19,15), τιμωρή-
θηκε. Τὸν Καίσαρα ἤθελαν. Καὶ ὁ Καῖ σαρ τὸ 70
μ.Χ., σαράντα χρόνια μετὰ τὴ Σταύρωσι, πολι -
όρκησε τὰ Ἰεροσόλυμα τόσο στενά, ὥστε ἔ -
πεσε πεῖνα φοβερή. Λέει ἡ ἱστορία, ὅτι τότε
μιὰ γυναίκα στὰ Ἰεροσόλυμα ἔσφαξε τὸ ἀγορά -
κι της, τὸ ἔψησε καὶ τὸ ἔφαγε! Μπῆ καν μέσα
οἱ λεγεῶνες τοῦ Τίτου, ἔσφαξαν τοὺς ἱερεῖς,
ἔβαλαν φωτιὰ στὸ ναὸ τοῦ Σολο μῶντος. Ἰσο-
πέδωσαν τὰ πάντα. Πέρασαν μὲ ἀλέτρι τὸ ἔ -
δαφος. Ὁ Τίτος διέταξε γενικὴ σφα γή. Τοὺς
σταύρωνε ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες! Τελείωσαν τὰ ξύ-
λα, καὶ τότε μόνο σταμάτησε. 1.600.000 πτώμα -
τα ἦταν οἱ σκοτωμένοι κ᾿ ἐ κεῖνοι ποὺ πέ θαναν
ἀπὸ τὴν πεῖνα. Πρωτοφανὴς καταστροφή. Καὶ
67.000, ποὺ ἔμειναν, τοὺς πούλησαν στὰ σκλα-
 βοπάζαρα τῆς Ἀλεξανδρείας σὲ ἐξευτελιστι -
κὴ τιμή. Ὁ Ἰούδας ἐπούλησε τὸ Χριστὸ ἀντὶ
τριάκοντα ἀργυρί ων· οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς πουλοῦ -
σαν ἀντὶ ἑνὸς δηναρίου, ἀντὶ μιᾶς δραχμῆς.

«Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα
ἡμῶν». Μερικοὶ ζητοῦν ἀποδείξεις, ἂν τὸ Εὐ -αγγέλιο εἶνε ἀληθινό. Κ᾿ ἐγὼ τοὺς ἀπαντῶ·
Καὶ μόνο ἡ Ἑβραϊκὴ φυλὴ φτάνει ν᾿ ἀποδείξῃ,
ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε ἑκατὸ τοῖς ἑκατὸ ἀλη-
θινό· εἶνε μία ἀπόδειξι τῆς ἀληθείας του.

* * *Ἀλλά, ἀγαπητοί μου, δὲν εἶνε μόνο οἱ Ἑ -
βραῖοι ἔνοχοι τοῦ ἐγκλήματος τοῦ Γολγοθᾶ·
εἴμαστε κ᾿ ἐμεῖς, εἶνε καὶ ὅλος ὁ κόσμος.

Ἀπὸ τότε ποὺ σταυρώθηκε ὁ Χριστὸς πέρα -
 σαν εἴκοσι αἰῶνες. Ἂν μὲ ρωτήσετε, σὲ ποιόναἰῶνα χύθηκε τὸ περισσότερο ἄδικο αἷμα, ἀ -
διστάκτως θὰ σᾶς ἀπαντήσω· στὸν εἰκοστό. Ὁ
εἰκοστὸς αἰώνας, ὁ αἰώνας τῶν πυραύλων καὶ
τῆς ἐπιστήμης, εἶνε ὁ πλέον ἐγκληματικός.

Ἀμφιβάλλετε; Θέλετε νὰ σᾶς πῶ τὰ ἐγκλή-ματα τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος; Δύο - τρία θὰ πῶ.
� Στὴν ἀρχὴ τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος ἕνα ἑκα-
τομμύριο (1.000.000) ἀθῷοι Ἀρμένιοι, ἄκακα
ἀρ νία, ἐ σφάγησαν ἀπὸ τὸ μαχαίρι τῶν Τούρ-

κων. Ἀλλὰ «τὸ αἷμα αὐτῶν ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐπὶ
τὰ τέκνα αὐτῶν».
� Θέλετε ἄλλο ἔγκλημα; ἑνάμισυ ἑκατομμύ-
ριο (1.500.000) Ἕλληνες ἐσφάγησαν ἐπίσης ἀ -
 πὸ τὴν μάχαιρα τοῦ ἀπαισίου αὐτοῦ λαοῦ τῆς
Ἀνατολῆς, καὶ κανείς ἀπὸ τὴ Δύσι δὲν συγκι-
νήθηκε. Ἀκόμα τὰ κόκκαλά τους εἶνε σκορπι-
σμένα ἀπὸ τὴν Τραπεζοῦντα μέχρι τὴ Σμύρ-
νη καὶ σ᾿ ὅλη τὴ Μικρὰ Ἀσία.
� Θέλετε ἄλλο ἔγκλημα; Ὁ Πρῶτος παγκόσμι -ος πόλεμος. Ὤ Θεέ μου, πόσοι νέοι φονεύ-
θηκαν! «Ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβου-
λήθη συνιέναι» (Μ. Παρασκ. ὄρθρ. ἀντίφ. γ΄).. Δὲν πρόλαβε
νὰ περάσῃ ὁ Πρῶτος καὶ ἦρθε ὁ Δεύτεροςπαγκόσμιος πόλεμος. 2.500.000 Ἑβραῖοι κάη-
καν σὰν λαμπάδες μέσα στὰ κρεματόρια καὶ
τοὺς κλιβάνους τοῦ Χίτλερ. «Τὸ αἷμα αὐτοῦ
ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν».

Τὸ αἷμα τῶν ἑκατομμυρίων θυμάτων σείει
τὴν Εὐρώπη. Θὰ τὴν σείῃ ἑκατὸ χρόνια, καὶ
τὴν Τουρκία ἀκόμη περισσότερα. Θέλετε ἀ -
πόδειξι; Ὁ περιβόητος Μεντερές, Τοῦρκος πο-
 λιτικός, ἦταν 20 χρονῶν παιδὶ ὅταν στὸ Ἀιδίνιο
ἔκοψε τὶς γλῶσσες 300 Ἑλλήνων προσκόπων.
Τὸ τέλος του ποιό ἦταν; «Ἀπελθὼν ἀπήγξατο»
(Ματθ. 27,5)· ἀπαγχονίσθηκε, κρεμάστηκε. 

Ὑπάρχει Θεός, ὑπάρχει δικαιοσύνη. Οἱ ἐγ -
κληματίες θὰ πληρώσουν μὲ τόκο καὶ ἐπιτό-
κιο γιὰ τὰ ἐγκλήματά τους. Ὑπάρχει Ἐσταυ-
ρωμένος, ὁ ὁποῖος εἶνε μὲν μακρόθυμος, ἀλ -
λὰ ἔρχεται καὶ ἡ στιγμὴ τῆς πληρωμῆς.

* * *Ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου, μᾶς καλεῖ καὶ διὰ
συμφορῶν καὶ θεομηνιῶν, διὰ σεισμῶν καὶ
ἄλλων φαινομένων νὰ μετανοήσουμε, προ-
τοῦ νὰ ἔρθῃ ὁ Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ὁ
Ἁρμαγεδὼν τῆς Ἀποκαλύψεως (Ἀπ. 16,16). 

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, ποιός ξέρει
σὲ πόσα σημεῖα τῆς Γῆς γίνεται ἀκόμη πόλε-
μος, πέφτουν βόμβες καὶ σκοτώνονται ἀθῷοι
ἄνθρωποι ποὺ ἀμύνονται γιὰ τὴν ἐλευθερία
τους! Τέτοια ἅγια μέρα χύνεται αἷμα. Καὶ γιὰ
τοὺς δημίους λοιπὸν ὅλων αὐτῶν τῶν θυμά-
των μπορεῖ νὰ λεχθῇ· «Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡ -
μᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν».

Τί ὑπολείπεται; Ὅσοι ἔχετε καρδιά, ὅσοι ἔ -
χετε αἴσθημα, ὅσοι δὲν γίνατε ἀκόμη πέτρες
καὶ βράχοι, γονατίστε καὶ παρακαλέστε τὸν
Κύριο γιὰ ὅλους ὅσοι ἐσφάγησαν σὰν ἀθῷα
ἀρνία· Ὁ Θεὸς ν᾿ ἀναπαύσῃ αὐτούς, ἐμᾶς δὲνὰ παραλάβῃ ἐν μετάνοιᾳ εἰλικρινεῖ λέγο-
ντας· «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν
τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42). Ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ Ἐκκλησία μας ἑ -
ορτάζει τὴν ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ ἀνήκει στὶς λεγόμενες κινητὲς
ἑορτὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.Κινητὲς λέγονται οἱ ἑορτὲς τοῦ Τριῳδίου
καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου, ποὺ ἔχουν ὡς κέν -
τρο τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα. Τὸ Τριῴδιο (10 ἑ -
βδο μάδες, δηλαδὴ 70 ἡμέρες) προηγεῖται
τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, τὸ δὲ Πεντηκοστά-
ριο (7 ἑβδομάδες, δηλαδὴ 50 ἡμέρες) ἀκο-
λουθεῖ. Οἱ ἑορτὲς αὐτὲς ὀνομάζονται κινη-
τές, γιατὶ δὲν ἔχουν σταθερὴ ἡμερομηνία, ἐν
ἀντιθέσει μὲ τὶς ἄλλες ἑορτὲς τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ ἔτους ποὺ ἔχουν σταθερὴ ἡμερομη-
νία καὶ λέγονται ἀκίνητες. Τῶν κινητῶν ἑορ-
τῶν ἡ ἡμερομηνία κάθε χρόνο ἀλλάζει, γιατὶ
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία τοῦ Πάσχα.
Ὅταν τὸ Πάσχα εἶνε πρώιμο, ἔρχονται καὶ
αὐτὲς ἐνωρίτερα, ὅταν τὸ Πάσχα εἶνε ὄψιμο
αὐτὲς ἔρχονται ἀργότερα.

Ἡ ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ἑορτάζεται
τὴν Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, δηλαδὴ
τὴν ἑβδομάδα ποὺ ἀκολουθεῖ ἀμέσως μετὰ
τὸ Πάσχα. Μετὰ τὴν Ἀνάστασι εἶνε ἡ πρώτη
ἑ ορτὴ τοῦ Πεντηκοσταρίου. Ἑορτάζεται τὴν
ὡ ραία ἐποχὴ τῆς ἀνοίξεως μέσα στὸ κλῖμα
τῆς πασχαλινῆς χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως.

Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ εἶνε μία ἑορτὴ πρὸςτιμὴν τῆς Παναγίας. Δὲν ἔχει σχέσι μὲ τὴ ζωὴ
τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὅπως οἱ ἄλλες
γνω στὲς θεομητορικὲς ἑορτές, λόγου χάριν
τὰ Εἰσόδια, ὁ Εὐαγγελισμὸς ἢ ἡ Κοίμησις τῆς
Θεοτόκου. Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ ἔχει σχέσι μὲ τὶς
θαυμαστὲς ἐπεμβάσεις τῆς Παναγίας πρὸς
σωτηρίαν δυστυχῶν καὶ ταλαιπώρων ἀνθρώ-
πων ποὺ τὴν ἐπικαλέσθηκαν μὲ πίστι. Ἡ Ζω-
οδόχος Πηγὴ μᾶς ὑπενθυμίζει τὰ θαύματα,
ποὺ ἔκανε ἡ Παναγία σὲ ἕνα ὡρισμένο ναό
της στὸν τόπο ἐκεῖνο ποὺ προκαλεῖ τὴ συγ κί-
νησι κάθε Ἕλληνος.

Στὴν ὁμιλία αὐτὴ θὰ ποῦμε λίγα λόγια γύ-
ρω ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ τῆς ἑορτῆς.

* * *
Ἀπὸ ποῦ ἔχει τὴν ἀρχή της ἡ ἑορτὴ τῆς

Ζω οδόχου Πηγῆς;
Ἡ Ζωοδόχος Πηγή, ἀγαπητοί μου, ἄρχισε

γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ μία λεπτομέρεια, μία ἀ -
σήμαντη θὰ ἔλεγε κανεὶς λεπτομέρεια. Ὅλα
τὰ μεγάλα γεγονότα τῆς ἱστορίας, ἀλλὰ καὶ
τὰ γεγονότα τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς, ἂν
ἐξ ετάσουμε, θὰ βροῦμε νὰ προέρχωνται ὅλα
ἀπὸ κάποια λεπτομέρεια. Ὡρισμένες λεπτο-
μέρειες τῆς ζωῆς μας, τοῦ ἔθνους μας, τῆς ἱ -
στορίας τῆς ἀνθρωπότητος ἔχουν μεγάλη
σπουδαιότητα. Ποιά εἶνε ἡ λεπτομέρεια, ἀπὸ
ὅπου ἀρχίζει ἡ ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς;

Πρὶν ἀπὸ 1500 περίπου χρόνια σὲ κάποια
ἐξοχὴ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, κάπου ἐκεῖ
σ᾿ ἕναν ἔρημο δρόμο, ἕνας δυστυχισμένος
ἄνθρωπος φώναζε «βοήθεια!». Κανείς δὲν
τὸν ἄκουγε, καμμία σημασία δὲν τοῦ ἔδιναν
στὸν ἔρημο ἐκεῖνο τόπο. Πέρασε ὅμως ἀπὸ
τὸ σημεῖο ἐκεῖνο ἕνας ἄνθρωπος σπλαχνι-
κός, ποὺ εἶχε καρδιὰ μὲ ἀγάπη. Ἄκουσε τὴ
φωνὴ τοῦ δυστυχισμένου, ποὺ ζητοῦσε βοή-
θεια, καὶ ἔσπευσε νὰ τὸν βρῇ καὶ νὰ τὸν βοη-
θήσῃ ὅσο μποροῦσε. Τὸν βρῆκε σὲ ἐλεεινὴ
κατάστασι.

Ἦταν τυφλὸς καὶ ἔμενε ἐκεῖ. Κάποιος τὸν
εἶχε πετάξει στὸν ἔρημο ἐκεῖνο τόπο καὶ τὸν
εἶχε ἀφήσει ἄσπλαχνα μόνο του. Ὁ τυφλὸς
εἶχε μέρες νηστικός, πεινασμένος καὶ διψα-
σμένος. Ὁ εὔσπλαχνος ἄνθρωπος, ποὺ τὸν
βρῆκε, τὸν πῆρε ἀπὸ τὸ χέρι καὶ τὸν χειραγώ -
γησε. Ὁ τυφλὸς τοῦ λέει·

–Ἔχω μέρες νὰ πιῶ νερό· σὲ παρακαλῶ,νεράκι θέλω.
Ἐκεῖνος ἔψαξε. Μπῆκε σ᾿ ἕνα δάσος. Προ-
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χώρησε γιὰ νὰ βρῇ πηγή. Δὲν βρῆκε. Τότε ἀ -
κούει μιὰ φωνή, μιὰ μυστηριώδη φωνή·

–Δὲν χρειάζεται ν᾿ ἀγωνιᾷς. Τὸ νερὸ εἶνεκοντά. Προχώρα καὶ θὰ τὸ βρῇς.
Προχωρεῖ ἀρκετὸ διάστημα μέσα στὸ δά-

σος, ἀλλὰ καὶ πάλι δὲν βρῆκε καθόλου νερό.
Ἀκούει ξανὰ τὴ φωνή·

–Μὴν ἀπογοητεύεσαι. Προχώρα καὶ θὰ τὸ
βρῇς.

Προχώρησε λίγο ἀκόμα μέσα στὸ δάσος.
Καὶ τότε ἐκεῖ βρίσκει ἕνα γάργαρο δροσερὸνερό. Ἔδωσε στὸ διψασμένο νὰ πιῇ. Ὁ τυ-
φλὸς ἤπιε καὶ εὐφράνθηκε.

Τότε ἄκουσε πάλι τὴ φωνή·
–Πλύνε του τὰ μάτια, λέει, ποὺ εἶνε τυφλά,

καὶ τότε θὰ μάθῃς ἀμέσως, ποιά εἶμαι ἐγώ,
ποὺ κατοικῶ ἐδῶ ἀπὸ πολλὰ χρόνια.

Πράγματι τοῦ ἔπλυνε τὰ τυφλὰ μάτια, καὶὁ τυφλὸς εἶδε τὸ φῶς του, ἔγινε ἀμέσως καλὰ
μὲ τὴ βοήθεια τῆς Παναγίας, ποὺ φανέρωσε
ἔτσι τὴν ζωοδόχο πηγή της.

Ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, δικαίωμά
τους. Ἐμεῖς πιστεύουμε, ὅτι πέρα τῆς ὕλης
συμβαίνουν γεγονότα τεράστια, τὰ ὁποῖα ἐ -
μεῖς ὀνομάζουμε θαύματα, οἱ δὲ ἄλλοι τὰ ἐμ -
παίζουν καὶ τὰ κοροϊδεύουν. Ἀλλ᾿ ἐμεῖς πι-
στεύουμε στὰ θαύματα τὰ ὁποῖα ἔκανε ὁ
Θεὸς καὶ ἡ Παναγία.

Μετὰ λοιπὸν τί ἔγινε; Ποιός ἦταν αὐτὸς ὁεὔσπλαχνος ἄνθρωπος; Μιὰ λεπτομέρεια δὲν
εἶνε αὐτὴ τῆς ζωῆς; Ἀλλ᾽ ἀκοῦστε τὴ συνέ-
χεια.

Αὐτὸς ποὺ ἔκανε τὴν ἀγαθὴ αὐτὴ πρᾶξι ἦ -
ταν ἕνας ἄγνωστος καὶ ἄσημος στὴ Ῥωμαϊκὴ
αὐτοκρατορία. Μικρός, τιποτένιος, ἀσήμαν -
τος ἄνθρωπος, ποὺ κανείς δὲν τὸν ἤξερε καὶ
κανείς δὲν ἔκανε λόγο γι᾿ αὐτὸν στὰ σαλόνια
τῆς Κωνσταντινουπόλεως οὔτε πουθενὰ ἀλ -
λοῦ. Ἦταν ἕνας ταπεινὸς ἄνθρωπος μακέλ-
λης στὸ ἐπάγγελμα, δηλαδὴ κρεοπώλης. Ἦ -
ταν ὁ Λέων. Ποιός Λέων; Ὁ μετέπειτα αὐτο-κράτωρ Λέων ὁ Α΄ ὁ Θρᾷξ, ὁ λεγόμενος καὶΜακέλλης (457-474 μ.Χ.). Ὅσοι διαβάζουν ἱ -
στορία ξέρουν, ὅτι αὐτὸς ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς
ἐνδόξους βασιλεῖς, γιατὶ κατετρόπωσε τοὺς
Γότθους. Ἦταν ἀγαθὸς καὶ πρᾶος.

Αὐτὸν λοιπὸν τὸν ταπεινὸ καὶ φιλεύσπλα-
χνο ἄνθρωπο, ἡ θεία πρόνοια τὸν πῆρε ὕστε-
ρα ἀπὸ λίγα χρόνια ἀπὸ τὴ θέσι τοῦ κρεοπώ-
λου καὶ τὸν ἔκανε αὐτοκράτορα τῆς μεγαλύ-
τερης αὐτοκρατορίας τοῦ τότε κόσμου, τοῦ
Βυζαντίου, ποὺ ὡς φάρος ἐπὶ χίλια χρόνια,

εἰς πεῖσμα τῶν δαιμόνων, φωταγώγησε ὁλό-
κληρη τὴν ἀνθρωπότητα.

Ὁ Λέων, ὅταν ἔγινε αὐτοκράτωρ, δὲν λη-
σμόνησε τὸ περιστατικὸ αὐτό. Θυμήθηκε τὴ
λεπτομέρεια αὐτὴ τῆς ζωῆς του, ἔσπευσε
στὸν τόπο ἐκεῖνο καὶ οἰκοδόμησε ἐκεῖ μεγά-
λο ναὸ πρὸς τιμὴν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τῆςὑπεραγίας Θεοτόκου. Καὶ κάτω, στὰ ὑπόγεια
τοῦ ναοῦ αὐτοῦ, ἀνέβλυζε γάργαρο καὶ κρυ-
στάλλινο νερό, τὸ ὁποῖο ἦταν θαυματουργό.

Στὸν τόπο αὐτό, ποὺ λέγεται Μπαλουκλί,
ἔρ χονταν χιλιάδες ἄνθρωποι ἀπ᾿ ὅλα τὰ μέρη
τῆς αὐτοκρατορίας. Καὶ εἶνε γεγονός, δὲν εἶ -
νε ψέματα, ὅτι ἡ πηγὴ αὐτὴ ἔκανε μεγάλα καὶσπουδαῖα θαύματα. Ἀγιασμένο νερὸ βγαίνει
ἀπὸ τὴ γῆ καὶ θαυματουργεῖ. Ἀκόμη καὶ Τοῦρ -
κοι καὶ Τουρκάλες πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία
αὐτὴ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, παίρνουν ἁ -
γιασμένο νερὸ καὶ θεραπεύονται.

Ὁ ναὸς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς γκρεμίστηκε
ἐκ θεμελίων κατ᾿ ἐπανάληψιν καὶ ἀνοικοδο-μήθηκε πάλι ἀπὸ εὐσεβεῖς αὐτοκράτορες, καὶ
ἰδίως ἀπὸ τὸν ἔνδοξο αὐτοκράτορα Ἰουστινι -ανό. Ὁ ναὸς αὐτὸς ἔχει ἱστορία, εἶνε ἱστορι-
κός. Ὑπάρχει ἀκόμη καὶ σήμερα. Σὲ ὅσους  ἐ -
πισκέφθηκαν τὴν Κωνσταντινούπολι ὁ ναὸς
αὐτὸς εἶνε γνωστὸς ὡς ὁ ναὸς τοῦ Μπαλου-
κλί, στὸν ὁποῖο πρὸ ἐτῶν, τὸ 1955, βέβηλοι
Τοῦρκοι εἰσώρμησαν καὶ δὲν μπορῶ νὰ ἐκ -
φράσω τί βεβηλώσεις ἔκαναν.

Αὐτὸ εἶνε τὸ ἱστορικὸ τοῦ ναοῦ αὐτοῦ, ὁ
ὁποῖος σῴζεται μέχρι καὶ σήμερα καὶ συνδέ-
εται μὲ τὴν ἱστορία τοῦ γένους μας.

* * *
Ἀδελφοί μου! Ὅπως στὸ Μπαλουκλὶ ἑορ-

τάζουν τὴν ἡμέρα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καὶ ὁ
ναὸς ἐκεῖνος τῆς Θεοτόκου εἶνε πηγὴ θείων
δωρεῶν, ἔτσι νὰ πιστεύουμε, ὅτι καὶ κάθεἐκκλησία ποὺ ἔ χει ὀρθόδοξο παπᾶ καὶ λει-
τουργεῖ καὶ τελοῦν ται τὰ ἅγια μυστήρια, εἶνεμία ζωοδόχος πηγή.

Στὴν Ἐκκλησία τρέχει τὸ νερὸ τὸ ἀθάνατοτῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-στοῦ. Τὸ νερὸ αὐτὸ ξεδιψᾷ, σβήνει τὴ μετα-
φυ σικὴ δίψα τοῦ ἀνθρώπου.

Στὴν Ἐκκλησία ἐπίσης τρέχει τὸ νερὸ τὸ ἀ -
θάνατο τῆς θείας χάριτος, ποὺ πηγάζει ἀπὸ
τὴν ὑπερτάτη θυσία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Τὸ νερὸ αὐτὸ θεραπεύει, δίνει τὴν
ὑγεία στὶς ἀνάπηρες καὶ τραυματισμένες ψυ-
χές, διὰ πρεσβειῶν τῆς Παναγίας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου πόλεως Φλωρίνης τὴν 23-4-1982. Καταγραφὴ καὶ προσθῆκες 20-4-2001, ἐπανέκδοσις 19-3-2018.
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Κάθε ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, ἔχει τὶςθλί ψεις καὶ τὰ παθήματά του. Κανείς σ᾿
αὐτὸ τὸν πλανήτη δὲν εἶνε ἀπείραστος. Γι᾿
αὐ τὸ καὶ ὁ ἀρχαῖος τραγικὸς ποιητὴς λέει·
«Πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότε-
ρον πέλει» (Σοφοκλ. Ἀντιγ. 332-333)· πολλὰ τὰ φοβερά,
φοβερώτερο ὅμως ἀπ᾿ ὅλα εἶνε ὁ ἴδιος ὁ ἄν -
θρωπος. Ἀλλ᾿ ὅλες τὶς ἀνθρώπινες θλίψεις
τὶς ξεπερνοῦν τὰ σεπτὰ πάθη τοῦ Κυρίου ἡ -
μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶνε τὸ δρᾶμα τῶν δρα-μάτων, ποὺ συγκινεῖ ὅλες τὶς εὐγενεῖς ψυχὲς
διὰ μέσου τῶν αἰώνων.

Στὸ κάθε δρᾶμα τῶν ἀρχαίων τραγικῶν, ὅ -
πως θὰ γνωρίζετε, ὑπάρχει ἕνας πρωταγωνι-στής, καὶ γύρω ἀπὸ αὐτὸν κινοῦνται τὰ ἄλλα
πρόσωπα. Ἐδῶ, στὸ δρᾶμα τῶν δραμάτων,
κύ ριο πρόσωπο εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν ἸησοῦςΧριστός, καὶ γύρω του κινοῦνται πολλὰ ἄλλα
πρόσωπα. Ἀπὸ αὐτὰ ἄλλα διάκεινται συμπα -
θῶς καὶ ἄλλα δυσμενῶς ἀπέναντι τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἀλλ᾿ ἂν πῆτε, ποιό ἀπ᾿ αὐτὰ εἶνε τὸ δο-
λιώτερο, ἀναμφισβητήτως εἶνε ὁ Ἰούδας. Οἱ
ὑμνῳδοὶ γιὰ κανένα ἄλλο δὲν ἐκφράζονται
μὲ τόση αὐστηρότητα ὅπως γι᾿ αὐτόν.

Ὁ Ἰούδας, ἀγαπητοί μου, ἀποτελεῖ ἕνα ἀ -
πέραντο ζήτημα, ἕνα πρόβλημα ψυχολογικό,
στὸ ὁποῖο προσπάθησαν καὶ προσπαθοῦν μέ-
χρι σήμερα νὰ δώσουν ἀπάντησι ψυχολόγοι,
κοινωνιολόγοι, θεολόγοι, ποιηταί. Ποικίλες
θε ωρίες καὶ ὑποθέσεις ἀκούστηκαν. Στὸν αἰ -
ῶνα μας παρουσιάστηκαν –ἀπίστευτο, ση-
μεῖο τῶν καιρῶν– ἀκόμα καὶ ὑποστηρικταὶ
τοῦ Ἰούδα, φίλοι τοῦ Ἰούδα! Καλὰ ἔκανε, λέ-
νε, ὁ Ἰούδας καὶ πρόδωσε τὸ Χριστό· γιατὶ ὁ
Χριστὸς ἦταν ἁπλῶς λόγια καὶ θεωρία, δὲν
τόλμησε ν᾿ ἀνατρέψῃ τὸ καθεστώς… Ἔτσι ἡ -
ρωοποίησαν τὸν Ἰούδα, σὲ κάποια πόλι τῆς
Ῥωσίας μάλιστα τοῦ ἔστησαν καὶ ἀνδριάντα.

Ἐγώ, ὄχι φανταστικῶς ἀλλὰ μὲ βάσι τὰ Εὐ -
αγγέλια, θὰ δώσω μιὰ σκιαγραφία τοῦ Ἰούδα.

* * *Δὲν μποροῦμε, ἀγαπητοί μου, ν᾿ ἀρνηθοῦ -
με, ὅτι ὁ Ἰούδας στὰ πρῶτα του βήματα ἀκο-
λούθησε τὸ Χριστὸ μὲ καλὴ διάθεσι. Πρέπει
νὰ τονίσουμε, ὅτι ἔζησε σὲ περιβάλλον ἄρι-
στο, στὸ κοινόβιο τοῦ Χριστοῦ μὲ τοὺς ἀπο-
στόλους, ὅπου δὲν ἀκουγόταν τὰ κατηραμέ-
να λόγια «τὸ δικό μου» καὶ «τὸ δικό σου». Τὰ
εἶχαν ὅλα κοινά, ὅπως σὲ μιὰ οἰκογένεια. Τὸ
δὲ ταμεῖο, ὅπου συνέρρεαν οἱ συνδρομὲς εὐ -
σεβῶν γυναικῶν γιὰ τὴ λιτὴ συντήρησί τους
καὶ γιὰ ἐλεημοσύνες, τὸ κρατοῦσε αὐτός. Ἔ -ζησε κοντὰ στὸ Χριστό. Τὸν εἶδε, τὸν ἄκουσε,
τὸν παρακολούθησε. Εἶδε τὴν ἰδεώδη καὶ ἀνι-
διοτελῆ ζωή του. Ὁ Χριστὸς λεπτὰ δὲν ἔπια-
σε στὰ χέρια του, σπίτι δικό του δὲν εἶχε, τε-
μάχιο γῆς δὲν ἀπέκτησε. Ἦταν τελείως ἀκτή-
μων. Ὅταν κάποιος εἶπε «Διδάσκαλε, θὰ σ᾿
ἀκολουθήσω», ὁ Χριστὸς τοῦ εἶπε· «Αἱ ἀλώ-
πεκες φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ
οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ»
(Ματθ. 8,19-20). Ἀθάνατα λόγια αὐτά.

Κοντὰ στὸ Χριστὸ λοιπὸν ἔζησε καὶ ὁ Ἰού-
δας. Ἀλλὰ πολλὲς φορὲς τὸ περιβάλλον δὲν
ἐπηρεάζει τὸν ἄνθρωπο. Αὐτὸ συνέβη κ᾿ ἐ -
δῶ. Τί ἔπαθε ὁ Ἰούδας; Εἶχε ἀδυναμία στὸχρῆ μα. Κρατοῦσε τὸ ταμεῖο. Ἀλλὰ τὸ ταμεῖο
εἶνε πειρασμός. Γνώρισα ἐγὼ στὸ στρατὸ ἀ -
ξιωματικούς, ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ παραλά-
βουν οἰκονομικὴ διαχείρισι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ,
διότι ἔβλεπαν κίνδυνο. Καὶ ὁ Ἰούδας ἔπεσε
στὸν κίνδυνο. Σιγὰ - σιγὰ ἄρχισε νὰ κάνῃ μι-
κρο κλοπές. Δὲν εἶνε τίποτα, σοῦ λέει. Ἔτσι
δημιούργησε δικό του πουγγί.

Τὸ ἤξερε ὁ Χριστός, καὶ κατ᾿ ἐπανάληψιν
τοῦ ἔκανε ὑπαινιγμούς. Τὸν ἄφηνε, μήπως
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συναισθανθῇ τὸ ἐλάττωμά του καὶ μετανο -
ήσῃ. Ἀλλ᾿ αὐτὸς δὲν συνεκρατεῖτο (ἔτσι εἶνε
τὰ ἐλαττώματα, ἐὰν δὲν τὰ προσέξουμε γί-
νονται ποταμοὶ καὶ καταρράκτες ποὺ παρα-
σύρουν τὸν ἄνθρωπο). Καὶ ἔφτασε στὸ ση-
μεῖο πλέον – τί νὰ κάνῃ· νὰ πωλήσῃ «τὸν Ἀτί-
μητον»! ἔτσι λένε οἱ ὕμνοι (ἀπόστ. αἴν. Μ. Πέμ.). Ὅλο
τὸν κόσμο νὰ τοῦ ἔδιναν, ποτέ δὲν ἔπρεπε νὰ
πουλήσῃ τὸ Χριστό, καὶ μάλιστα ἀντὶ τριά-
 κον τα ἀργυρίων, μικροῦ ποσοῦ, μὲ τὸ ὁποῖο
ἀγόραζαν τοὺς δούλους τότε.

Γι᾿ αὐτὸ ὁ Ἰούδας εἶνε παράδειγμα· παρά-
δειγμα ὄχι πρὸς μίμησιν ἀλλὰ πρὸς ἀποφυ-γήν. Νὰ φοβηθοῦμε τὸ πάθημα τοῦ Ἰούδα. Δι -
ότι μέσ᾿ στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀνθρώπου
ὑπάρχει ἡ ἕλξις τοῦ χρυσίου. Ὁ ἱερὸς Χρυσό -
στομος κάνει μιὰ παρατήρησι. Ὑπάρχει, λέει,
ἔρωτας σωμάτων καὶ ἔρωτας χρημάτων. Αἰ -
σχρὸς καὶ ὁ ἕνας ἀλλ᾿ αἰσχρότερος ὁ ἄλ λος.
Διότι ἐκεῖνος ποὺ ἑλκύεται ἀπὸ μιὰ γυναῖκα
ἑλκύεται τέλος πάντων ἀπὸ ἕνα ἔμψυχο ὄν,
ἐνῷ ὁ ἄλλος ποὺ ἐρωτεύεται τὸ χρῆμα ἑλκύ -
εται ἀπὸ ἕνα ἄψυχο μέταλλο. Φοβερὸς ὁ ἔ -
ρωτας τῶν χρημάτων. Γι᾿ αὐτὸ εἶνε χυδαῖες
ψυ  χὲς οἱ φιλάργυροι. «Βλέπε, χρημάτων ἐρα-
στά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον…»,
ἀκούσαμε ἀπόψε. Φιλάργυρε, σὲ περιμένει
ἀγχόνη!…

* * *
Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, καὶ σήμερα Ἰοῦ -

δες. Ζῇ, δυστυχῶς, ὁ Ἰούδας διὰ μέσου τῶν
αἰώνων. Καὶ ἔχει πολλοὺς ὀπαδοὺς καὶ θαυ-
μαστάς. Ὑπάρχουν φιλάργυροι. Θέλετε πα-
ραδείγματα;
� Στὴ Θήβα ἦρθαν ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ἄνθρω-
ποι μὲ δολλάρια πολλά (τὰ τριάκοντα ἀργύρια
εἶνε σήμερα τὰ δολλάρια). Ἦταν χιλιασταί.
Αὐτοὶ πῆγαν στοὺς χωρικοὺς καὶ μὲ πλούσιες
προσφορὲς ἀγόρασαν οἰκόπεδα, μιὰ πολὺ με-
γάλη ἔκτασι, γιὰ νὰ κτίσουν ἐκεῖ τὸ κέντρο
τῆς χιλιαστικῆς προπαγάνδας, κέντρο ὄχι μό-
νο στὰ Βαλκάνια ἀλλὰ καὶ στὴν εὐρυτέρα πε-
ριοχῆς τῆς Ἀνατολῆς. Θὰ εἶνε αὐτὴ μιὰ ἄλ -
λου εἴδους «βάσις», χειρότερη ἀπὸ τὶς στρα-
τιωτικές· μὲ συνοικισμὸ γιὰ 3.000 ἀνθρώπους
δικούς τους διωργανωμένους σὲ κοινόβιο, μὲ
μεγάλα τυπογραφεῖα γιὰ νὰ τυπώνουν φυλ-
λάδια καὶ νὰ τὰ σκορπίσουν παντοῦ γιὰ νὰ δι -
αδώσουν τὸ μίασμα. Καὶ δυστυχῶς τὸ κράτος
τοὺς ἐπέτρεψε τὴν ἐγκατάστασι. Ἀλλὰ δὲν
φταίει μόνο τὸ κράτος· φταίει καὶ ἡ φιλαργυ-
ρία τῶν γαιοκτημόνων, ποὺ ἐπούλησαν τὶς
ἐκ τάσεις, καὶ ἐμμέσως ξεπούλησαν τὸν ἀτί-
μητο θησαυρὸ τῆς Ὀρθοδοξίας.

� Θέλετε ἄλλο παράδειγμα; Δὲν θὰ παύσω νὰ
τονίζω, ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήμα-
τα εἶνε οἱ ἐκτρώσεις. Μὲ τὴν ἔκτρωσι σκοτώ-
νεις ἀνυπεράσπιστο ἄνθρωπο. Στὴ Γερμανία
καὶ ἀλλοῦ ὑπάρχουν γιατροὶ ποὺ δὲν κάνουν
ἐκτρώσεις, ὅσα καὶ ἂν τοὺς δώσῃς. Ἐδῶ
ὅμως γιατροὶ θησαύρισαν ἀπὸ τὶς ἐκτρώσεις.
Τὰ λεπτὰ γιὰ μία ἔκτρωσι εἶνε σὰν τὰ τριά-
 κον τα ἀργύρια. Ὅποιος σκοτώνει παιδί, λέει
ὁ Ντοστογιέφσκυ, σκοτώνει τὸ Χριστό. Δυσ τυ -
χῶς ἡ βουλή, τὰ θυμᾶστε, ψήφισε νόμο ποὺ
λέει, ὅτι δὲν εἶνε πλέον ἔγκλημα ἡ ἔκ τρωσις.
«Φρῖξον ἥλιε, στέναξον ἡ γῆ» (ἀπόστ. αἴν. Μ. Πέμ.).

Ἰδού τὰ τριάκοντα ἀργύρια. «Βλέπε, χρη-
μάτων ἐραστά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ χρησά-
μενον». Φοβερὴ νόσος ἡ φιλαργυρία. Εἶνε ῥί-
ζα τοῦ καπιταλισμοῦ. Ὁ μὲν κομμουνισμὸς
προῆλθε ἀπὸ τὸν ἔρωτα τῆς κοινοκτημοσύ-
νης, ὁ δὲ καπιταλισμὸς ἀπὸ ἔρωτα τοῦ πλού-
του. Παρὰ τὴν ἀντίθεσί τους, στὸ βάθος συγ-
γενεύουν αὐτὰ τὰ δυὸ ὡς πρὸς τὴ φιλαργυ-
ρία· τὸν ἴδιο θεὸ λατρεύουν, τὸ μαμωνᾶ.

* * *Καὶ γεννᾶται, ἀγαπητοί μου, τὸ ἐρώτημα·Ὑπάρχει φάρμακο κατὰ τῆς φιλαργυρίας; Ὑ -
πάρχει. Διστάζω ὅμως νὰ σᾶς τὸ πῶ. Διότι λί-
γο ἢ πολὺ στὶς καρδιὲς ὅλων, πλουσίων καὶ
φτωχῶν, ὑπάρχει ὁ ἔρωτας τοῦ χρήματος καὶ
κοροϊδεύουν τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ. Τί εἶπε
λοιπὸν ὁ Χριστὸς σὲ κάποιο φιλάργυρο, ποὺ
ζητοῦσε τὴ συμβουλή του; Τὸν κοίταξε, τὸν
ψυχολόγησε ὁ Καρδιογνώστης, καὶ τοῦ λέει·
«Ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς
πτωχοῖς…» (Ματθ. 19,21). Νά τὸ ἡρωϊκὸ φάρμακο.

Στὴν κοινωνία βλέπει κανεὶς ἀπὸ τὸ ἕνα
μέρος τὸ ναδίρ, τὴ φτώχεια τῶν πολλῶν, κι ἀ -
πὸ τὸ ἄλλο τὸ ζενίθ, τὸν πλοῦτο τῶν ὀλίγων.
Γιά φανταστῆτε αὐτοὶ οἱ λίγοι πλούσιοι, ἂν ἄ -
κουγαν τὸ ῥῆμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ καὶ ἤθελαν νὰ ἐκτελέσουν αὐτὴ τὴ συν -
ταγὴ ἐναντίον τῆς φιλαργυρίας τους! Ἂν αὐ -
τοὶ ἔπαιρναν τὴν ἡρωικὴ ἀπόφασι «Πώλησόν
σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς…», κλεί-
νω τὰ μάτια καὶ βλέπω τὴ Γῆ νὰ ἔχῃ γίνει πα-
ράδεισος. Βλέπετε, ἀγαπητοί μου, τί κοινω-
νικὰ διδάγματα, τί βάθος καὶ ὕψος ἔχει τὸ Εὐ -
αγγέλιο;

Εὔχομαι, τὰ λόγια ποὺ σπέρνουμε μὲ πόνο
καὶ μὲ δάκρυ στὶς ψυχές σας, νὰ μὴ μείνουν
θεωρία καὶ οὐτοπία, ἀλλὰ νὰ γίνουν πρᾶξιςκαὶ ἐφαρμογή, πρὸς δόξαν τοῦ Χριστοῦ· ὅν,
παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας
τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 11-4-1990. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 23-4-2003, ἐπανέκδοσις 9-3-2018.
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Ἀπόψε, ἀγαπητοί μου, ἐξαιρετικὴ συρροὴἐκκλησιάσματος. Αἰτία τὸ τροπάριο τῆς
Κασσιανῆς. Μερικοὶ μάλιστα κρατοῦν τὸ ρο-
λόι, κι ὅσο περισσότερο διαρκέσῃ τὸ τροπά-
ριο τόσο σπουδαιότερο θεωροῦν τὸν ψάλτη.

Ἀλλὰ τὰ τροπάρια τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησί -
ας δὲν ἔγιναν γιὰ καλλιτεχνικοὺς μόνο σκο-
πούς, γιὰ νὰ εὐχαριστοῦν τ᾿ αὐτιὰ ὅπως ὁ ἦ -
χος μιᾶς κιθάρας. Ὄχι. Κάθε τροπάριο εἶνε ἕ -να σύντομο κήρυγμα, ποὺ προσφέρεται ὄχι
σὲ πεζὸ ἀλλὰ σὲ ποιητικὸ λόγο. Καὶ τὸ τροπά -
ριο τῆς Κασσιανῆς εἶνε ὕψος ποιήσεως.

Ἐπιτρέψτε μου νὰ πῶ λίγες λέξεις ἐπ᾿ αὐτοῦ.
* * *Ποιός εἶνε ὁ ποιητής; Δὲν εἶνε ἄντρας, εἶ -

νε γυναίκα· γυναίκα μιᾶς ἐποχῆς ποὺ τὸ θρη-
σκευτικὸ συναίσθημα συγκινοῦσε βαθύτατα
τὶς καρδιές. Ἡ γυναίκα αὐτή, ἡ Κασσιανή, ἔζη-
 σε τὸν καιρὸ τοῦ Βυζαντίου. Ἦταν μία ἀπὸ τὶς
κόρες ποὺ ἐπελέγησαν γιὰ νὰ τὶς δῇ ὁ αὐτο-
κράτωρ Θεόφιλος καὶ νὰ διαλέξῃ ἀπὸ αὐτὲς τὴ
μέλλουσα βασίλισσα. Φαντάζεστε τὴ σκηνή;Στὴν αἴθουσα τῶν ἀνακτόρων εἶχε συγκεν -
τρωθῆ ὅ,τι ὡραῖο εἶχε νὰ παρουσιάσῃ ὁ γυναι-
  κεῖος κόσμος τῆς αὐτοκρατορίας. Καλλο νὲς
διαλεγμένες ὄχι μόνο γιὰ τὴ σωματική τους
ὡραιότητα ἀλλὰ περισσότερο γιὰ τὰ πνευμα-
τικά τους προσόντα. Δὲν ἦταν αὐτὰ καλλι-
στεῖα Χόλλυγουντ· ἦταν μᾶλλον καλλιστεῖα
πνεύματος, καὶ τέτοια καλλιστεῖα δὲν μποροῦ -
με νὰ τὰ καταδικάσουμε. Ὁ νεαρὸς Θε όφιλος
παρουσιάστηκε λοιπὸν ἐν μέσῳ τῆς ὡραί ας ἐ -
κείνης ἀνθοδέσμης. Κρατοῦσε, ὅπως λένε οἱ
ἱστορικοί, στὰ χέρια του ἕνα μῆ λο χρυσό, ποὺ
τοῦ τό ᾿χε δώσει ἡ μητρυιά του γιὰ νὰ τὸ προσ -
φέρῃ σ᾿ ἐκείνην ποὺ θὰ ἐξ έλεγε. Ἀφοῦ ἔρρι-
ξε τὸ βλέμμα παντοῦ, στάθηκε ἐμπρὸς στὴν
ὡραιοτάτη Κασσιανή. Ἀλ λὰ πρὶν τῆς δώ σῃ τὸ
μῆλο, τὴ ρώτησε γιὰ νὰ τὴ δοκιμάσῃ· –Ἀπ᾿ τὴ

γυναῖκα δὲν βγῆκαν ὅ λα τὰ κακά; Ἡ Κασσιανή,
εὐφυὴς καὶ ἑτοιμόλογη, ἀπήντησε μὲ θάρ-
ρος· –Ἂν ἀπὸ τὴν Εὔα προῆλθαν τὰ κακά, ἀ -
πὸ τὴν Παναγία μας ὅ μως προῆλθε ὅ,τι καλὸ
καὶ σωτήριο!… Ἡ γυναίκα εἶνε ἢ ἡ σωτηρία ἢ
ἡ καταστροφή.

Ἡ ἀπάντησι τῆς Κασσιανῆς ἦταν ὀρθή. Δὲν
ἄρεσε ὅμως στὸ Θεόφιλο. Γι᾿ αὐτὸ ἐκεῖνος ἀ -
πο μακρύνθηκε ἀπὸ αὐτὴν καὶ ἔδωσε τὸ μῆλο
σὲ μιὰ σεμνὴ κόρη ἀπὸ τὴν Παφλαγονία, τὴΘεοδώρα, ποὺ ἔγινε καὶ ἁγία, διότι συνετέ-
λεσε τὰ μέγιστα στὴν ἀναστήλωσι τῶν ἱερῶν
εἰκόνων (τὸ 842), μετὰ τοὺς κραταιοὺς ἀγῶ -
νες τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τῆς εἰκονομαχίας.

Καὶ ἡ Κασσιανή; Παρὰ λίγο θὰ γινόταν βα-
σίλισσα, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀπάντησί της ἔχασε τὸ
αὐτοκρατορικὸ διάδημα. Ἀπέτυχε στὸν ἔρωτα.
Καὶ ἡ γυναίκα ποὺ ἀποτυγχάνει στὸν ἔρωτα βυ-
 θίζεται στὴ λύπη. Τὰ τραύματά της εἶνε πολὺ
βαθειὰ ἐξ αἰτίας ἐκείνου ποὺ τὴν ἐγκαταλεί-
πει, ἐνῷ ὁ ἄντρας εὐκολώτερα τὸ λησμονεῖ.

Ἡ Κασσιανὴ ὅμως πίστευε στὸ Θεό. Καὶ ἡ
πίστι τὴν ὡδήγησε ὄχι σὲ ἀπελπισία καὶ αὐτο-
κτονία, ἀλλὰ πιὸ κοντὰ στὸ Θεό. Ἔχασε ἕναν
ἄντρα, ἀλλὰ κέρδισε τὸν ἀτίμητο Νυμφίο Χρι-στό – αὐτὸς εἶνε ποὺ πρέπει ὅλοι ν᾿ ἀγαπήσου -
με μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας. Ἔστρεψε τὴν ἀγάπη
της πρὸς τὸν Ἐσταυρωμένο· σ᾿ αὐτὸν προσ -
ευχόταν ὧρες ὁλόκληρες μὲ θεῖον ἔρωτα.

Δὲν θὰ κάνω ἀνάλυσι τοῦ τροπαρίου. Λέω
μόνο, ὅτι κακῶς μερικοὶ νομίζουν, πὼς σ᾿ αὐτὸ
ὁμιλεῖ γιὰ τὸν ἑαυτό της. Ὄχι. Ἡ Κασσιανὴ ἔ -
ζησε ἁγνὴ καθαρὰ ζωή. Δὲν ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ
ἄνδρα. Στὸ ποίημά της ἔχει ὡς θέμα τὴν ἁ -
μαρτωλὴ ἐκείνη γυναῖκα, ποὺ λίγο πρὸ τοῦ
πά θους τοῦ Χριστοῦ τὸν πλησίασε μετανοη-
μένη καὶ ἄλειψε τὰ πόδια του μὲ μύρο πολύ-
τιμο καὶ κάτι ἀκόμη πολυτιμότερο, τὰ δάκρυά
της, καὶ σκούπισε τὰ ἄχραντα πόδια του μὲ
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τὰ μαλλιά της. Αὐτὸ ἔχει ὡς θέμα ἡ Κασσια-
νή, τὴ μετάνοια τῆς ἁμαρτωλῆς γυναίκας.

* * *Στὸ ποίημα αὐτὸ διακρίνουμε δύο πράγμα-
τα· τὸ βάθος ποὺ βυθίζεται ὁ ἁμαρτωλός, καὶ
τὸ ὕψος ποὺ ἀνεβαίνει ὁ μετανοῶν. Ἀπ᾿ ὅλο τὸ
ποίημα σταματῶ στὸ στίχο «Οἴμοι! λέγουσα,
ὅ τι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας, ζοφώ-
 δης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας».

Θέλω νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχή σας μόνο
στὴ λέξι «οἶστρος». Δὲν ὑπάρχει πιὸ ζωηρὴ
εἰ κόνα τῆς ἁμαρτίας. Ὅσοι ζήσαμε μικροὶ σὲ
χωριὰ κοντὰ στὰ χωράφια καὶ εἴδαμε τὴν ἀ -
γροτικὴ ζωή, γνωρίζουμε τί λέει ἡ ποιήτρια.
«Οἶστρος» εἶνε μιὰ μῦγα ἐνοχλητική, ποὺ τὸ
καλοκαίρι πηγαίνει στὰ ζῷα καὶ ἰδίως στὰ βό-
δια. Βλέπεις τὸ βόδι, ποὺ κάθεται φρόνιμα στὸ
λιβάδι καὶ τρώει τὸ χορτάρι, νὰ ξαφνιάζεται, νὰ
σηκώνῃ τὴν οὐρά του ὄρθια σὰν μαστίγιο, καὶ
ν᾿ ἀρχίζῃ νὰ τρέχῃ ὁλοταχῶς· νὰ ὑπερπηδᾷ
φράχτες, νὰ γκρεμίζῃ τοιχώματα, νὰ σκάβῃ τὴ
γῆ. Τί τοῦ συμβαίνει; Στὰ ῥουθούνια του μπῆ -
κε οἶστρος, ἡ μῦγα αὐτή, ὁ τάβανος ἢ ἀλογό-
μυγα ὅπως λέγεται στὴ γλῶσσα τοῦ λαοῦ. Γι᾿
αὐτὸ τὸ ζῷο δὲν μπορεῖ νὰ ἡσυχάσῃ.

Τὸν «οἶστρο» χρησιμοποιεῖ ἡ Κασσιανὴ γιὰ
νὰ εἰκονίσῃ τὸ σατανᾶ τῆς ἀκολασίας. Κάθε ἐ -
ποχὴ ἀπὸ κάποιο σατανᾶ ἀναστατώνεται. Ἡ δι-
 κή μας θὰ μείνῃ ὡς ἐποχὴ Σοδόμων, γιατὶ κυ-
ριαρχεῖται ἀπὸ τὸν πανσεξουαλισμό, ποὺ τώρα
πειράζει καὶ τὰ μικρὰ παιδιά. Γιὰ τὸν πανσε ξου-
 αλισμὸ μεγάλη εὐθύνη ἔχει ὁ Φρόυντ. Αὐτὸς
διέδωσε τὴ θεωρία, ὅτι τὸ πᾶν στὴ ζωὴ εἶνε τὸ
σέξ. Ἔτσι ὁ κόσμος βυθίζεται στὴ διαφθορά.

Ὑπάρχει «οἶστρος ἀκολασίας». Ὅταν ἤμουν
στὴν Ἀθήνα, μιὰ μητέρα μοῦ ᾿λεγε· Ἔχω ἕνα
παιδί· στὴν πρώτη τάξι τοῦ γυμνασίου ἄριστα·
δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη ἄριστα. Τώρα
ὅμως περπατάει σὰ᾿ χαζό. Δὲν προχωρεῖ στὸ
σχολεῖο. Διαβάζει τὰ βιβλία, καὶ τὸ μυαλό του
τρέχει ἀλλοῦ. Ὁ πατέρας του ὀργίζεται καὶ τὸ
μαλώνει. Γιατί; Παρουσιάστηκε μιὰ κοπέλλα
διεφθαρμένη καὶ τό ᾿χει τρελλάνει. Δὲν ἡσυ-
χά ζει. Ἕνα βράδυ πῆγε ν᾿ αὐτοκτονήσῃ. Παιδί
μου, τοῦ λέω, τί πᾷς νὰ κάνῃς;… Νά ὁ «οἶστρος
ἀκολασίας», ἡ ἀλογόμυγα τοῦ σατανᾶ. Δυσ τυ-
 χισμένη νεολαία μας! ἄλλα διδάχθηκες καὶ ἄλ -
λους πόθους καὶ ὄνειρα εἶχες. Γι᾿ αὐτὸ εἶ νε ἐγ -
κληματίες ὅσοι ἔσπειραν τὸν οἶστρο αὐ τὸ στὴν
καρδιά σου. Τὸ καταγγέλλω· ἀρχὴ τοῦ κακοῦεἶ νε τὰ αἰσχρὰ θεάματα καὶ τὰ πορνικὰ γύναια.
Δὲν τὶς περιφρονῶ, ἀδελφές μας εἶνε κι αὐτές,
τὶς κλαίω. Ἀξίζουν κι αὐτὲς κάποια μέ ριμνα.
Ἂν ἤμουν κράτος, ἐντὸς μιᾶς νυκτὸς θὰ τὶς

μάζευα σ᾿ ἕνα νησί, νὰ μείνουν ἐκεῖ νὰ καθα-
ριστοῦν, νὰ γίνουν πάλι τίμια μέλη τῆς κοινω -
νίας, καὶ ὄχι ῥάκη, ἐμπορεύσιμο εἶδος.

«Οἶστρος ἀκολασίας». Ἕνας ἄλλος, παιδὶ
ἐργατικὸ ἀπὸ τὶς Σέρρες, ποὺ δούλευε στὶς
οἰ κοδομὲς μὲ τὸ σφυρὶ καὶ συντηροῦσε πα-
τέρα καὶ μάνα, τσιμπήθηκε κι αὐτὸς ἀπὸ τὸν οἶ -
στρο τῆς ἀκολασίας. Τὸν ἐγκατέλειψε ἡ ἐρω-
μένη του. Κι αὐτὸς ἔχασε τὸ λογικό του, καὶ μὲ
τὸ σφυρὶ ποὺ ἔχτιζε καὶ ζοῦσε τίμια, μὲ τὸ ἴδιο
σφυρί, λὲς καὶ ἡ κεφαλὴ τῆς γυναίκας ἦταν
λι θάρι, τὴ χτύπησε μὲ μανία καὶ τὴν ἔσπασε.
Ὅταν ἔφθασε ἡ ἀστυνομία, βρῆκε τὸ κρανίο
διαλυμένο. Κι αὐτὸς ἔτρεχε, ἔτρεχε μανιωδῶς,
ὅπως τὸ βόδι ὅταν τὸ πιάσῃ οἶστρος. Ἀναρρι -
χήθηκε πάνω σὲ μιὰ στέγη τοῦ Πανεπιστημί-
ου, κ᾿ ἐκεῖ ἄναψε τσιγάρο. Ματαίως φοιτηταὶ
καὶ ὄργανα τῆς τάξεως τὸν παρακαλοῦσαν νὰ
κατέβῃ· αὐτὸς τίποτα. Τέλος πήδησε ἀπὸ ̓ κεῖ
καὶ πέφτοντας κάτω συντρίφθηκε.

Ὁ οἶστρος τῆς ἀκολασίας εἶνε μέθη. Ὅποιος
παραδοθῇ σ᾿ αὐτόν, παθαίνει ὅ,τι καὶ τὰ θύμα-
 τα τῆς μυθικῆς Κίρκης. Ὅταν ἀποβιβάστηκε
στὸ νησί της ὁ Ὀδυσσεύς, αὐτὴ μὲ μαγικὰ πο -
τὰ καὶ μὲ τὸ ἄγγιγμα τοῦ ῥαβδιοῦ της μετέ-
βαλε τὰ παλληκάρια του σὲ χοίρους. Οἱ ἤρω-
ες τῆς Τροίας ἔγιναν πλέον κτήνη. Μόνο ὁ Ὀ -
δυσσεὺς δὲν ἤπιε ἀπὸ τὰ ποτά της καὶ ἔμεινε
ἄνθρωπος. Ὁ μῦθος διδάσκει, ὅτι ὁ αἰσχρὸςἔ ρωτας ἀποκτηνώνει τὸ λογικὸ ἄνθρωπο.

* * *Παιδιὰ ποὺ μ᾿ ἀκοῦτε! Σᾶς παρακαλῶ, στὸν
αἰῶνα αὐτό, ἐν ὀνόματι τοῦ Ναζωραίου καὶ
διὰ πρεσβειῶν τῆς ἁγίας Κασσιανῆς, κρατη θῆ -
τε μακριὰ ἀπὸ τὸν οἶστρο τοῦ σεξουαλισμοῦ,
τὸν «ἔρωτα τῆς ἁμαρτίας». Μείνετε ἁ γνοὶ καὶ
προσέλθετε στὸ μυστήριο τοῦ γάμου καθα-
ροί. Δὲν ὑπάρχει ὡραιότερος βίος ἀπὸ τὸν
βίο τῆς παρθενίας· εἶνε ἀρετὴ καὶ τῶν προ-
γόνων μας, ποὺ ἔκτισαν τὸν Παρθενῶνα.

Τώρα δυστυχῶς ἡ ἁγνότης ἔκανε φτερά, καὶ
ὅλοι φέρουμε εὐθύνη· κληρικοί, λαϊκοί, ἀρχές.
Ἀλλὰ ἕνας ἔρως ἀξίζει. Οἱ ἄλλοι ἔρωτες εἶνε
μικροὶ καὶ ἀσήμαντοι. Πάνω ἀπὸ τὸν ἔρωτα
τῶν γραμμάτων, τῆς ἐπιστήμης, τῆς οἰκογε-
νεί ας, τῆς πατρίδος, τῆς ἀρετῆς, εἶνε ὁ ἔρως
τοῦ Χριστοῦ. Ἀναβαίνετε λοιπὸν πρὸς αὐτὸν
μὲ θάρρος. Αὐτὸς καίει κάθε σάπιο, ὑψώνει τὶς
καρδιές, τοὺς δίνει φτερὰ νὰ πετάξουν στὰ
ὕψη, ἐκεῖ ὅπου οἱ ψυχὲς ψάλλουν ἀλληλούϊα
στὸ Θεό· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 25-4-1989; μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 6-4-2004, ἐπανέκδοσις 9-3-2018.
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Λουλούδια καὶ στεφάνια καταθέτουν, ἀγα-
πητοί μου, σήμερα οἱ Χριστιανοὶ πρὸς τι -

μὴν καὶ λατρείαν τοῦ Ἐσταυρωμένου. Ἀλλὰ
τὸ ὡραιότερο στεφάνι ἀπ᾿ ὅλα εἶνε κάποιο
ἄλ λο. Δὲν εἶνε φτειαγμένο ἀπὸ λουλούδια
φθαρτὰ ποὺ μαραίνονται· ἔγινε ἀπὸ τὰ ἀμά-
ραντα ἄνθη τῆς ποιήσεως. Τὸ στεφάνι αὐτὸ
ἀποτελεῖται ἀπὸ τριακόσια (300) ἄνθη· καὶ
αὐ τὰ εἶνε τὰ ἐγκώμια τοῦ ἐπιταφίου θρήνου.
Στὸ Ἅγιον Ὄρος ψάλλονται ὅλα· ἐδῶ στὶς
κο σμικές μας ἐκκλησίες τὰ περιέκοψε ἡ ψα-
λίδα τῆς συντομίας, καὶ ἀπὸ 300 ἔμειναν 100.
Τόσα ὥρισε ἡ ἱερὰ Σύνοδος νὰ ψάλλωνται
στὶς τρεῖς στάσεις.

Ἔχω μιὰ συνήθεια· κάθε χρόνο, προτοῦ νὰ
ψάλουμε τὰ ἐγκώμια, ἑρμηνεύω κάποιο ἀπ᾽
ὅλα. Ἐφέτος μὲ ἁπλᾶ λόγια καὶ συντομία θὰ
ἑρμηνεύσω τὸ ἑξῆς ἀπὸ τὴν δευτέρα στάσι.

* * *
«Γῆ σε, Πλαστουργέ,
ὑπὸ κόλπους δεξαμένη, Σῶτερ,
τρόμῳ συσχεθεῖσα τινάσσεται,
ἀφυπνίσασα νεκροὺς τῷ τιναγμῷ» (Β΄ στ. ἐγκωμ.).
Σὲ ἀρχαία γλῶσσα εἶνε γραμμένο τὸ ἐγκώ-

μιο. Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ νόημά του, πρέ-
πει νὰ γνωρίζουμε, ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρὶν ἀπὸ
τὴν πτῶσι δὲν ἦταν φθαρτός. Τὸν Ἀδὰμ καὶ
τὴν Εὔα –εἶνε δίδαγμα τῆς ἁγίας Γραφῆς–
πρὸ τῆς παρακοῆς ἀσθένεια δὲν τοὺς ἐμά-
ραινε, ὁ θάνατος δὲν τοὺς ἐνέκρωνε, ὁ τά-
φος δὲν τοὺς ἔλειωνε. Ὁ ἄνθρωπος τότε ἦ -
ταν ἄφθαρτος, ἑπομένως καὶ ἀθάνατος. Ὅ,τι
εἶνε θνητό, εἶνε προηγουμένως φθαρτὸ καὶ
γι᾿ αὐτὸ πεθαίνει. Ὁ ἄνθρωπος ἦταν ἀθάνα-
τος πρὶν ἀπὸ τὴν πτῶσι. Ἀλλὰ μετὰ ἔγινεφθαρτός. Ἀναπτύχθηκαν μικρόβια καὶ νόσοι,
καὶ ἔφθασε νὰ γίνῃ ἕνα μουσεῖο ἀσθενειῶν,
σωματικῶν καὶ ψυχικῶν. Ἡ κατάληξι δὲ τῆς

φθορᾶς ἦταν ὁ θάνατος, ὁ ὁποῖος ἦλθε ὡς
ποινή, ὡς τιμωρία τῆς ἁμαρτίας τῶν πρωτο-
πλάστων καὶ ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Τότε ἀκούστηκε ὡς ἀπόφασις τοῦ θείου δι-
καστηρίου· «Γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ», εἶ -
σαι χῶμα καὶ στὸ χῶμα θὰ πᾷς (Γέν. 3,19).

«Γῆ εἶ». Πράγματι, τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου
εἶνε φτειαγμένο ἀπὸ ὑλικὰ στοιχεῖα. Ἂν πάρε -
τε τὸ σῶμα ἑνὸς νεκροῦ καὶ τὸ πᾶτε στὸ χη-
 μεῖο γιὰ νὰ τὸ ἀναλύσετε, θὰ δῆτε ὅτι ἀποτε -
λεῖται ἀπὸ νερό, λίπος, λίγο σίδερο, φώσ φο-
ρο, ἀσβέστιο… Εὐτελὴς ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρωπί-
νου σώματος, ἀλλὰ σοφὴ ἡ κατασκευή του. Ἡ
ἐπιστήμη γνωρίζει τὴ σύνθεσί του καὶ μᾶς λέ-
ει ἀπὸ ποιά ὑλικὰ ἀποτελεῖται, δὲν μπορεῖ ὅ -
μως μὲ τὰ ὑλικὰ αὐτὰ νὰ δημιουργήσῃ καὶ αὐ -
τὴ ἕναν ἄν θρωπο. Αὐτὸ εἶνε ἔργο μόνο τοῦ
πανσόφου Δημιουργοῦ. Ὅπως ἡ νοικοκυρὰ
παίρνει τὸ ἀλεύρι, τὸ ζυμώνει καὶ τὸ κάνει δι -
άφορα σχήματα, κάπως ἔτσι ἂς ποῦμε καὶ τὰ ἄ -
χραντα χέρια τοῦ Θεοῦ πῆραν τὴν ὕλη, πῆραν
τὸ νερό, τὸ λίπος, τὸ φώσφορο, τὸ σίδερο κ.τ.λ.,
τὰ ἀνέμειξαν μὲ ἀσύλληπτο τρόπο, καὶ τὸ θεῖο
ἐργαστήριο δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο.

Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἄφθαρτος
καὶ ἀθάνατος, ὅπως εἴπαμε, ἀλλὰ ἡ πτῶσις ἔ -φερε τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. «Γῆ εἶ καὶ εἰς
γῆν ἀπελεύσῃ». Ἀπὸ τότε ποὺ βγῆκε ἡ ἀπό-
φασι αὐτή, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν Ἀδάμ, μέχρι τὸ
Χριστὸ πέρασε ἀπὸ τὴ Γῆ ἀμέτρητο πλῆθος
ἀνθρώπων. Ὅλοι τὴν ὠνόμαζαν «μάνα γῆ»,
καὶ ὅλους αὐτὴ ἄνοιξε τοὺς κόλπους της καὶ
τοὺς δέχθηκε στοὺς τάφους.

Ὅλοι ἦταν ἁμαρτωλοὶ καὶ φθαρτοί. Ἕνας
μόνο –παρακαλῶ προσέξτε–, ὁ Κύριος ἡμῶνἸησοῦς Χριστός, εἶνε ἀναμάρτητος, καὶ συνε -
πῶς ἄφθαρτος καὶ ἀθάνατος. Ἄπιστοι καὶ ἄ -
θεοι, ὅσο καὶ νὰ κοπιάσετε, δὲν θὰ βρῆτε ἐ -
λάττωμα, δὲν θὰ βρῆτε ψεγάδι στὴ μοναδικὴ
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προσωπικότητα τοῦ Χριστοῦ. Θὰ μείνῃ γιὰ
πάντα ἀναπάντητο τὸ ἐρώτημα τοῦ Χριστοῦ
«Τίς ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας;» (Ἰω. 8,46). Ὡς ἀνα-
μάρτητος, ὁ Χριστὸς εἶχε σῶμα ἄφθαρτο. Γι᾿
αὐτὸ βλέπουμε στὸ Εὐαγγέλιο ὁ Χριστὸς νὰ
κοιμᾶται, νὰ τρώῃ, νὰ πίνῃ, νὰ ἱδρώνῃ, νὰ πο-
 νάῃ, ἀλλὰ δὲν τὸν βλέπουμε ποτέ νὰ ἀρρω-
σταίνῃ, νὰ ἔχῃ π.χ. ἕνα πυρετό. Γιατὶ αὐτὰ καὶ
ὁ θάνατος εἶνε συνέπειες τῆς ἁμαρτίας· «τὰ
γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος» (Ῥωμ. 6,23).

Ὁ Χριστὸς ὅμως, ἐνῷ ἦταν ἀναμάρτητος
καὶ ἑπομένως ἄφθαρτος καὶ ἀθάνατος, γιὰ νὰ
σωθοῦμε ἐμεῖς, γεύθηκε θάνατο καὶ κατέβη-
κε στὸν ᾅδη. Καὶ τότε ὁ ᾅδης ἀπατήθηκε· για -
τὶ ἔβλεπε σῶμα ἀνθρώπου (ποὺ κατὰ τὴ φιλο -
σοφία τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξε τὸ δόλωμα), καὶ
συνάντησε Θεό! Ὁ σατανᾶς, λένε οἱ πατέρες,
δὲν φαντάσθηκε, ὅτι κάτω ἀπὸ τὸ σαρκικὸ καὶ
φθαρτὸ περίβλημα τοῦ Χριστοῦ κρυβόταν τὸἄγκιστρο τῆς θεότητος. Ἔτσι ἔγινε ἡ θεόσω-
μος ταφή. Ἀλλὰ ἡ γῆ δὲν μποροῦσε νὰ κρα-
τήσῃ τὸν ἀθάνατο Θεό, κι ὅταν ἐκεῖνος ἐπρό-
κειτο νὰ κατέβῃ στὸν τάφο τινάχθηκε. Δὲν
μποροῦσε νὰ τὸν δεχτῇ στοὺς κόλπους της
ὅπως ὅλους τοὺς κοινοὺς θνητούς, καὶ δια-
μαρτυρήθηκε! «Ἡ γῆ ἐσείσθη». Καὶ μὲ τὸ τί-
ναγμα τῆς γῆς ξύπνησαν οἱ νεκροὶ καὶ ἀνα-
στήθηκαν· ἄνοιξαν οἱ τάφοι, βγῆκαν ἔξω οἱ
νεκροί, καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ
ἐμ φανίσθηκαν σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους τῆς
Ἰερουσαλήμ (βλ. Ματθ. 27,51-53).

«Γῆ σε, Πλαστουργέ,
ὑπὸ κόλπους δεξαμένη, Σῶτερ,
τρόμῳ συσχεθεῖσα τινάσσεται,
ἀφυπνίσασα νεκροὺς τῷ τιναγμῷ».
Πολλὲς ἔννοιες συνωστίζονται στὸ μικρὸ

αὐτὸ ἐγκώμιο. Ὅ,τι ἔχουν φτειάξει οἱ ἅγιοι πα-
 τέρες, εἶνε μεγάλη φιλοσοφία. Καὶ ὁ ἐπιτά φι -
ος εἶνε ἡ φιλοσοφία τοῦ θανάτου μὲ κέν τρο
τὴν ταφὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

* * *
Σείστηκε τότε ἡ γῆ, διαμαρτυρομένη γιὰ

τὴν θανάτωσι τοῦ Ἀθανάτου. Καὶ σήμερα σεί-εται ἡ γῆ μας. Γιατί ἆραγε; –Φυσικὰ φαινόμε-
να, λένε μερικοί. –Ὁ ἐγκέλαδος, λένε ἄλλοι.

Ὦ ἀνόητοι, τί εἶνε ὁ ἐγκέλαδος; Κάτι ἀνύ-
παρκτο. Πίσω ἀπὸ τὴν ὕλη μὲ τὶς θαυμαστὲς ἰ -
διότητές της, πίσω ἀπὸ τὴ γῆ καὶ τὰ ὄρη ὑ πάρ- χει νοῦς ποὺ κυβερνᾷ ὁλόκληρο τὸν κόσμο.
Ἀνοῖξτε τὴν ἁγία Γραφή, νὰ δῆτε ποιά εἶ νε ἡ
αἰτία τῶν σεισμῶν. Ὁ Δαυῒδ λέει· «Ὁ ἐπιβλέ-
πων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ὁ ἁ -
πτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται» (Ψαλμ. 103,32). 

Σείστηκε τότε ἡ γῆ, γιατὶ οἱ Ἑβραῖοι ἐσταύ-
ρωσαν τὸ Χριστό. Σείεται ἡ γῆ σήμερα, γιὰ τὶςἁμαρτίες μας. Καὶ πάλι θὰ σειστῇ· μᾶς τὸ εἶπε
ὁ Χριστὸς πρὸ τῆς θυσίας του, ὅτι πρὶν ἀπὸ
τὴ δευτέρα παρουσία θὰ γίνουν «σεισμοὶ με-
γάλοι» (Λουκ. 21,11. Ματθ. 24,7). Φτάσαμε στὴν περίοδοαὐτὴ τῶν σεισμῶν. Ἄλλοτε ἐδῶ ἄλλοτε ἐκεῖ
πολλοὶ σεισμοὶ γίνονται καὶ μὲ πολλοὺς νε-
κροὺς καὶ τραυματίες. Σείονται καὶ μέρη ποὺ
δὲν χαρακτηρίζονταν ὡς σεισμογενῆ.

* * *
Θεέ μου! Θὰ σεισθῇ καὶ πάλι ἡ γῆ μας, ποὺ

χαρακτηρίζεται ἄλλωστε καὶ ὡς σεισμογενής,
γιατὶ γίναμε ὅλοι θεομπαῖκτες· κοροϊδεύουμε
τὸ Θεὸ μικροὶ καὶ μεγάλοι. Γνήσιος Χριστι α -
νὸς δὲν ὑπάρχει. Εἴμαστε ὅλοι μακριὰ ἀπὸ τὸ
Εὐαγγέλιο. Ἀπὸ τὰ ὅσια καὶ ἱερὰ ποὺ εἴχαμε,
μόνο τὸ ὄνομα τοῦ Χριστιανοῦ μᾶς ἔμεινε.
Μιὰ φορὰ σταύρωσαν οἱ Ἑβραῖοι τὸ Χριστὸ -
χίλιες φορὲς τὸν σταυρώνουμε ἐμεῖς. Προ-βλέπω σεισμούς· θὰ σειστῇ ἡ ἁμαρτωλὴ Ἀθή-
να, ἡ Βαβυλώνα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὰ ἑκατομ-
μύρια κάτοικοι ποὺ ἔχουν μαζευτῆ στὴ χα-
βούζα αὐτὴ καὶ δὲν κάνουν τίποτ᾿ ἄλλο παρὰ
ν᾿ ἁμαρτάνουν καὶ νὰ ὀργιάζουν· θὰ σειστῇ ἡ
Θεσσαλονίκη· θὰ σειστῇ ἀκόμη καὶ ἡ Φλώρι-
να… Θεέ μου, βοήθησέ μας! Ὑπεραγία Θεο-
τόκε, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν!

Ἂς πάρουμε, ἀδελφοί, ἀπὸ τὸ ἐγκώμιο αὐ -
τὸ δίδαγμα ἐπίκαιρο, σήμερα Μεγάλη Παρα-
σκευή, νὰ ἔχουμε φόβο Θεοῦ. Καὶ μὲ τέτοια
αἰσθήματα σεβασμοῦ καὶ εὐλαβείας ἂς συνο-
δεύσουμε τὸ μεγάλο Νεκρό. Κηδεία ἔχουμε.
Ὄχι τῆς μάνας μας ἢ τοῦ πατέρα μας. Πάνω
ἀπ᾿ αὐτούς, καὶ πάνω ἀπὸ ὅλους τοὺς προγό -
νους, καὶ πάνω ἀπ᾿ τὴν πατρίδα, πάνω ἀπ᾿ ὅ -
λα καὶ ἀπ᾿ ὅλους εἶνε ὁ ἐσταυρωμένος Λυτρω -
τὴς τοῦ κόσμου. Γι᾿ αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ –ἐν
ὀνόματι τοῦ Ναζωραίου, τοῦ Σωτῆρος καὶ Λυ-
τρωτοῦ μας– κατὰ τὴν περιφορὰ τοῦ ἐπιτα-
φίου κανείς νὰ μὴ μιλᾷ καὶ νὰ μὴ γελᾷ. Ἡ καρ-
διά, ὁ νοῦς, τὰ αἰσθήματα, ὅλη ἡ ὕπαρξί μας
νά ̓ νε στὸ Χριστό. Καὶ μέσα ἀπ᾿ τὰ βάθη μας νὰ
παρακαλέσουμε τὸν Ἐσταυρωμένο, νὰ λυπη -
θῇ τὸ ἔθνος μας, ποὺ πολὺ ἁμάρτησε, καὶ νὰ
μὴ τὸ τιμωρήσῃ μὲ κάποιο καταστρεπτι κὸ σει-
 σμό. Διότι ἂν γίνῃ αὐτό, τότε πλέον θὰ εἶνε ἀρ -
γὰ καὶ δὲν θὰ προλάβουμε νὰ ποῦ με τὸ «Μνή -
σθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42).
Ἀμίλητοι λοιπόν, μὲ τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ στὸ
Θεό, νὰ συνοδεύσουμε τὸ Χριστό, τὸν αἰώνιο
Σωτῆρα καὶ Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε πρὸ τῶν ἐγκωμίων στὸν ἱ. ν. Ἁγ. Γεωργίου πόλεως Φλωρίνης τὴν 8-4-1977 μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ 9-4-2004, ἐπανέκδοσις 10-3-2018.
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Αὐτὸς ὁ στίχος, ἀγαπητοί μου, ποὺ ἀκοῦμε
νὰ ψάλλῃ ὁ ἱερεὺς σήμερα, τὸ πρωὶ τοῦ

Μεγάλου Σαββάτου, ἐνῷ κρατάει κάνιστρο
καὶ σκορπάει σ᾿ ὅλο τὸ ναὸ φύλλα δάφνης,
ὡς σύμβολα νίκης καί θρι άμβου τοῦ Κυρίου
ἡ μῶν Ἰ ησοῦ Χριστοῦ, εἶνε παρμένος ἀπὸ τὸΨαλτήρι. Ψάλλεται εἰδικὰ κατὰ τὴ λειτουργία
τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Δὲν ψάλλεται ἄλλο-
τε, μόνο σήμερα, μιὰ φορὰ τὸ χρόνο, καὶ ἔχεικάποιο σκοπό. Ποιός λοιπὸν ὁ σκοπός; Ἔχει
μεγάλη σημασία.

Ὁ στίχος αὐτὸς εἶνε τὸ προανάκρουσμα
τῆς μεγάλης ἑορτῆς, ποὺ θά ἑορτάσουμε σὲ
λίγο, τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ. Θὰ μιλήσω ἁπλᾶ πάνω σ᾿ αὐτόν.

* * *
«Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν…». Ποι-

ητὴς τοῦ ψαλμοῦ αὐτοῦ, ἀγαπητοί μου, εἶνε
ὁ Δαυΐδ· αὐτὸς ἔφτειαξε τὸ στίχο αὐτό. Λυ -πᾶται ὁ Δαυΐδ. Γιατί; Διότι βασιλεύει ἡ ἀδικία.

Λυπᾶται ὁ Δαυΐδ, γιατὶ διαβάζοντας τὴν ἱ -στορία βλέπει, ὅτι στὸν κόσμο αὐτὸν βασι-
λεύει ὄχι ἡ δικαιοσύνη ἀλλὰ ἡ ἀδικία, ὄχι ἡ ἀ -
λήθεια ἀλλὰ τὸ ψέμα, ὄχι ἡ ἀγάπη ἀλλὰ τὸ
μῖσος, ὄχι τὸ φῶς ἀλλὰ τὸ σκοτάδι· δὲν βασι-
λεύει ὁ Χριστός, ἀλλὰ βασιλεύει ὁ σατανᾶς.
Τὸν Ἄβελ, ποὺ ἦταν σὰν τὸ ἀρνί, τὸν σκότω-
σε ὁ ἀδελφός του ὁ Καΐν. Ὁ Ἰωσήφ, ποὺ ἦταν
τὸ πιὸ διαλεχτὸ παιδὶ τῆς οἰκογενείας, που-
λή θηκε καὶ κλείστηκε μέσ᾿ στὴ φυλακή, ἐνῷ
οἱ μὲν ἀδελφοί του ζοῦσαν ἀμέριμνοι, ἐκείνη
δὲ ἡ αἰσχρὴ γυναίκα τοῦ Πετεφρῆ, ποὺ μὲ τὰ
ψέματά της ἔγινε ἡ αἰτία νὰ φυλακιστῇ, γλεν -
 τοκοποῦσε μὲ τοὺς ἐρωμένους της.

Λυπᾶται ἀκόμα ὁ Δαυΐδ, γιατὶ καὶ στὴ ζωή,
στὸ σύγχρονο κόσμο, βλέπει τὴν ἀδικία. Βλέ-
πει νὰ τυραννιῶνται οἱ φτωχοὶ ἀπ᾽ τοὺς πλου-
 σίους, οἱ ἀδύνατοι ἀπὸ τοὺς ἰσχυρούς, οἱ ἀ -

μόρφωτοι ἀπὸ τοὺς μορφωμένους, οἱ χῆρες
 καὶ τὰ ὀρφανὰ ἀπὸ τοὺς πλεονέκτες καὶ ἅρ -
παγες, ποὺ τοὺς παίρνουν τὸ ψωμὶ μέσ᾽ ἀπ᾽
τὸ στόμα.

Λυπᾶται, στενοχωριέται, καὶ ἐκφράζει τὸ
παράπονο· Θεέ μου, κοιμᾶσαι; δὲν τὰ βλέπεις
αὐτὰ ποὺ γίνονται ἐδῶ κάτω στὴ γῆ; Ξύπνα,
Θεέ μου, «κρῖνον τὴν γῆν» (Ψαλμ. 81,8).

Ὁ Δαυῒδ ὅμως, ὡς προφήτης, ἔβλεπε ὄχι
μόνο τὰ περασμένα τῆς ἱστορίας, ὄχι μόνο τὰ
τωρινὰ τῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ τί θὰ συμβῇ στὸμέλλον. (Ἐμεῖς δὲν ξέρουμε τί θὰ ξημερώσῃ
αὔριο, τί μπορεῖ νὰ συμβῇ ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα.
Γι᾿ αὐτὸ ὁ Κύριος μᾶς φωνάζει· «Γρηγορεῖτε»
– Ματθ. 24,42. Εἴμαστε σὰν τὰ ὀρνίθια ποὺ βό-
σκουν στὸ λιβάδι καὶ ξαφνικὰ πέφτει τὸ γε-
ράκι καὶ τ᾿ ἁρπάζει. Ἀλλὰ ὁ Δαυῒδ ὡς προφή-
της ἔβλεπε κι ἄλλα πράγματα.) Ἔβλεπε, ὅτι
ὕστερα ἀπὸ χίλια χρόνια πάνω στὴ γῆ θὰ γίνῃ
τὸ πιὸ μεγάλο δυστύχημα, θὰ γίνῃ τὸ πιὸ με-
γάλο ἔγκλημα, τὸ πιὸ μεγάλο ἀνοσιούργημα.
Διότι πολλὰ ἐγκλήματα ἔγιναν στὸν κόσμο·
ἀλλὰ τὸ πιὸ μεγάλο εἶνε, ὅτι ὁ ἄνθρωπος – τί
ἔκανε; ὁ ἄνθρωπος σκότωσε τὸ Θεό! Ναὶ τὸ
Θεό, ποὺ ἦρθε στὸν κόσμο μὲ μορφὴ ἀνθρώ-
που, τὸν σκότωσε. Τὰ ἄλλα ἐγκλήματα, οἱ φό-
νοι ποὺ δικάζονται στὰ δικαστήρια, λέγονται
ἀνθρωποκτονίες. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶνε μόνο
ἀνθ ρωποκτονία. Αὐτὸ λέγεται θεοκτονία, καὶ
οἱ δρᾶσται λέγονται θεοκτόνοι. «Τῶν θεοκτό -
νων ὁ ἑσμός…», ἔψαλλε στὰ ἐπιτάφια  τρο -
πάρια ἡ Ἐκκλησία μας (μακαρισμοί). Μὲ τέτοιο ἔγ -
κλημα ποὺ ἔκανε ὁ ἄνθρωπος τὰ χέρια του
τὰ ἔβαψε στὸ αἷμα τοῦ Θεανθρώπου. Ἔ, αὐ -
τὸ πιὰ ἦταν τὸ κορυφαῖο ἔγκλημα, ἡ πιὸ με-
γά λη ἀδικία στὸν κόσμο. Τὸ εἶδε κι αὐτὸ ὁ
Δαυῒδ προφητικά (βλ. Ψαλμ. 21ο κ.ἀ.).

Ὅλα αὐτὰ βλέπει ὁ Δαυΐδ, γι᾿ αὐτὸ φωνά-
ζει καὶ λέει· «Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν
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γῆν»· ξύπνησε, Θεέ μου, καὶ δίκασε τὴ γῆ,κρῖνε ὅλους τοὺς δρᾶστες τοῦ κακοῦ, γιὰ νὰ
σταματήσῃ ἐπὶ τέλους κάθε ἔγκλημα.

* * *
Αὐτό, ἀγαπητοί μου, ποὺ λέει ὁ Δαυῒδ ὡς

μία ἔκφρασι παραπόνου καὶ διαμαρτυρίας εἰς
ἐπήκοον τοῦ Θεοῦ, τὸ λέμε κ᾿ ἐμεῖς. Διότι τὰἴδια βλέπουμε καὶ σήμερα.

Πέρασαν πολλά, δύο - τρεῖς χιλιάδες χρό-
νια, μὰ σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ἡ ἀδικία δὲν
ἐξέλιπε καὶ τὸ ψέμα δὲν ἔσβησε. Ὑπάρχει
στὸν κόσμο μεγάλη ἀλαζονεία καὶ σκληρότη-
τα. Στὴ δική μας δὲ ἐποχή, στὰ χρόνια μας,
μείναμε πολὺ πίσω. Ἂς πετᾶνε τώρα μὲ τὰ δι -
αστημόπλοια κι ἂς πᾶνε στὰ ἄστρα. Ὁ ἄνθρω-πος, μολονότι «κατέκτησε» τὸ διάστημα, μέ-νει ἀκόμη αἰχμάλωτος τῆς κακίας του. Ὦ Θεέ
μου, ἂς μὴ φτάναμε ποτέ στὰ ἄστρα· καλύτε-
ρα νὰ μέναμε πρωτόγονοι κι ἀπολίτιστοι. Μα-
 κάρι νὰ εἴχαμε ἀκόμη δᾳδιὰ γιὰ φωτισμό. Για -
τὶ τότε ποὺ οἱ ἄνθρωποι κρατοῦσαν δᾳδιά, εἶ -
χαν ἀγάπη στὴν καρδιά. Τώρα μπορεῖ νὰ πε -
τᾶ νε στὰ ἄστρα, ἀλλὰ μέσα τους τρέφουν μῖ -
σος καὶ στόχος τους εἶνε, ποιός θὰ μπορέσῃ
νὰ πατήσῃ στὰ ἄστρα, ποιός θὰ κατακτήσῃ τὴ
σελήνη, γιὰ νὰ μπορῇ ἀπὸ ᾿κεῖ νὰ ῥίχνῃ βόμ-
βες κάτω στὴ γῆ!… Τέτοιες διαθέσεις ἔχουν
ὅλοι οἱ μεγάλοι ἀλλὰ καὶ οἱ μικροὶ τῆς γῆς.
Προτιμότερο λοιπὸν νὰ πηγαίναμε ἀκόμη μὲ
τὰ ζῷα καὶ νὰ κατοικούσαμε σὲ καλύβες ἀλλὰ
νά ᾿χαμε ἀγάπη. Ἐνῷ τώρα γίναμε «ἐπιστή-
μονες», μὰ ἡ γῆ μας κινδυνεύει ἀπὸ ὥρα σὲ
ὥρα νὰ γίνῃ στάχτη μέσα στὸ ἄπειρο.

Ποτέ ὁ ἄνθρωπος δὲν ἐγκλημάτησε τόσο
ὅσο στὶς ἡμέρες μας. Τί αἵματα χύθηκαν, πό-σοι σκοτωμένοι! Καὶ ἐδῶ στὴ μικρή μας πατρί -
δα, καὶ παγκοσμίως. Δὲν ἐξετάζω ποιοί σκό-
 τωσαν, οἱ μὲν ἢ οἱ δέ, ποίων πολιτικῶν κατα-
στάσεων καὶ ἀποχρώσεων καὶ ποίων κομμά-
 των. Ἐγὼ ἀτενίζω ἀπὸ μιὰ ὑψηλὴ κορυφὴ καὶ
βλέπω, ὅτι σκοτώθηκαν τόσες χιλιάδες ἄν -
θρωποι. Οἱ φονιᾶδες μόλυναν τὴ γῆ. Τὰ αἵ μα-
τα ἔγιναν Ἁλιάκμονας. Καὶ τὰ δάκρυά μας ὣς
τώρα δὲν στέγνωσαν.

Θυμᾶμαι ποὺ μὲ ἐπισκέφθηκε στὴ μητρό-
πολι μιὰ γριά – μόλις ποὺ ἐκινεῖτο. Εἶχε ἔρθειἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Ἔκλαιγε καὶ ἔλεγε· –Ἕνα
παι δάκι εἶχα μονάκριβο. Δούλευε τὸ καημένο
καὶ μὲ ἔτρεφε. Μετὰ ἔγινε πόλεμος. Τὸ πῆ -
ραν, τὸ ἔστειλαν πάνω στὸ Βίτσι. Ἐκεῖ σκο-
τώθηκε, κ᾽ εἶνε τώρα ἐδῶ θαμμένο. Θέλω νὰ
πάω νὰ τὸ δῶ. –Νὰ πᾷς, τῆς εἶπα. Πῆγα μάλι-
στα κ᾿ ἐγὼ μαζί της. Σὲ κηδεῖες πλουσίων ποὺ

πεθαίνουν δὲν πηγαίνω· στὸ παιδὶ αὐτὸ πῆγα,
«εἰς μνημόσυνον». Φτάσαμε λοιπὸν στὸ στρα- τι ωτικὸ κοιμητήριο. Ἦρθε καὶ ἡ μάνα καὶ ἀντί-
κρυσε δάσος τοὺς σταυρούς· μέτρησε πεν τα-
κόσους (500) σταυρούς! Καὶ μόλις εἶδε τὸ
σταυ ρὸ τοῦ παιδιοῦ της, κόλλησε σ᾽ αὐτὸν
καὶ δὲν ξεκολλοῦσε. Ἔκλαιγε ἔκλαιγε, μ᾿ ἕνα
κλάμα συγκλονιστικό…

Καὶ πόσα ἄλλα δάκρυα δὲν πότισαν καὶ δὲν
ποτίζουν τὴ γῆ! Κι ὅταν δίπλα σου γίνεται τέ-
τοιος θρῆνος καὶ κοπετός, μπορεῖς ἐσὺ νὰμένῃς ἀπαθὴς ἢ μπορεῖς νὰ γελᾷς; Ὅπως εἶ -
παν, «ἀλλοίμονο σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ γελᾷ, ὅταν οἱ
ἄλλοι κλαῖνε».

Μεγάλος ὁ πόνος, ποταμὸς τὸ δάκρυ καὶ τὸ
αἷμα στὸν κόσμο τοῦτο. Γι᾿ αὐτό, ἀκούγο ν τας
τοὺς θρήνους καὶ βλέποντας τὰ δάκρυα καὶ
τὰ αἵματα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, φωνάζουμε
κ᾿ ἐμεῖς μαζὶ μὲ τὸ Δαυῒδ στὸν Κύριο· «Ἀνά-
στα», Θεέ μου! Ἕως πότε δάκρυα, Κύριε; Ἕ -
ως πότε πόλεμοι, ἕως πότε ἀδικία, ἕως πότε
ἐκμετάλλευσι, ἕως πότε διαζύγια, ἕως πότε
μοιχεῖες, ἕως πότε πορνεῖες, ἕως πότε βλα-
στήμιες…, ἕως πότε ὁ σατανᾶς θὰ βασιλεύῃπάνω στὴ γῆ;

Τὴν ἀπάντησι, ἀγαπητοί μου, τὴ δίνει σή-
μερα ἡ Ἐκκλησία, καθὼς ψάλλει γιὰ τὴν ἀνά-
στασι τοῦ Χριστοῦ «Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον
τὴν γῆν». Ἦρθε ἡ ἁγία Ἀνάστασις. Καὶ θὰ ἔρ -
θῃ, ναὶ θὰ ἔρθῃ, ἡ ἡμέρα ποὺ ὅσα στόματα ἀ -
φρίζουν σὰν σκυλιὰ λυσσασμένα καὶ βλα στη -
μᾶνε τὸ Θεό, θὰ φραγοῦν. Θὰ γονατίσουν κι
αὐ τοὶ μπροστὰ στὸ Νικητὴ τοῦ θανάτου (πρβλ. Φι-
λιπ. 2,10). Καὶ τότε κάθε στόμα καὶ κάθε γλῶσσα
καὶ κάθε πέτρα καὶ κάθε βουνὸ καὶ κάθε λαγ -
κάδι θὰ φωνάξῃ καὶ θὰ τὸν κηρύξῃ.

Δὲν θὰ ἐπικρατήσῃ γιὰ πάντα ἡ ἀδικία καὶ
ἡ ἀποστασία. Θὰ ἐπικρατήσῃ ἡ δικαιοσύνη.
Δὲν κοιμᾶται ὁ Θεὸς καὶ δὲν ἀμελεῖ. Καὶ δὲν
θ᾿ ἀργήσῃ νὰ κρίνῃ τὴ γῆ καὶ νὰ φέρῃ τὴ δι-
και οσύνη του. Νὰ τὸ πιστεύετε, ἀδέρφια μου,
καὶ νὰ μὴ κλονίζεστε – γιατὶ εἶστε κλονισμέ-
νοι. Μὴν ἀκοῦτε τοὺς ψευτοδιανοούμενους
πού, ἐνῷ δὲν ἄνοιξαν ποτέ τους τὸ Εὐαγγέ-
λιο καὶ δὲν ἔσκυψαν στὴ μελέτη του, χλευά-
ζουν καὶ δηλητηριάζουν καὶ φαρμακώνουν ὅ -
σους κάθονται καὶ τοὺς προσέχουν. Κλεῖστε
τ᾿ αὐτιά σας σ᾿ αὐτούς. Ἀκοῦστε τὸ Θεό, ἀ -
κοῦ στε τὴν Ἐκκλησία μας, τὴ μόνη ἀληθινὴ
πίστι στὸν κόσμο. Γιατὶ μιὰ μέρα ὅλοι θὰ πέ-
σουν νὰ προσκυνήσουν κι ὅλα τὰ στόματα θὰ
ποῦν· «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν» (Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 25-4-1970. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 10-4-2004, ἐπανέκδοσις 17-3-2018.
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Φτωχή, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ γλῶσσα μου γιὰ
νὰ ἐξυμνήσῃ τὰ πάθη τοῦ Κυρίου. Πρὶν νὰ

πῶ τὶς λίγες μου λέξεις, αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκηνὰ ζητήσω τὴ βοήθεια τοῦ Ἐσταυρωμένου· πα-
 ρακαλῶ νὰ ἔχω καὶ τὶς δικές σας προσευχές.

Ἡ Ἐκκλησία μας μὲ τὶς ἀκολουθίες της ἀνα-
 παριστᾷ ἐμπρός μας τὰ ἅγια πάθη. Γύρω ἀπὸ
τὸ Χριστὸ κινοῦνται πολλὰ πρόσωπα μὲ διάφο -
ρες ψυχοσυνθέσεις. Ἕνα ἀπ᾿ αὐτὰ εἶνε ἡ ἐκλε-
 κτὴ γυναίκα τοῦ Πιλάτου, ἡ Κλαυδία Πρόκλα.
Μιλήσαμε ἄλλοτε γι᾿ αὐτήν. Τώρα ὁ ἄντρας της,ὁ Πιλᾶτος, θὰ μᾶς δώση ἀφορμὴ νὰ ποῦμε λίγα
λόγια. Ἕνα στιγμιότυπο ἀπὸ τὴ δίκη τοῦ Χρι-
στοῦ, ποὺ διεξήγαγε ὡς πραίτωρ, θ᾿ ἀναφέρω.

* * *Ὁ Πιλᾶτος ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἀντελή-
φθη, ὅτι μπροστά του ἔχει ἕναν ἀθῷο. Διέκρι νε
καὶ τὰ ἐλατήρια τοῦ ὄχλου, ἀλλὰ μπρὸς στὴν
ἐπιμονή τους ἀναγκάστηκε νὰ ὑποβάλῃ τὸΧρι στὸ σὲ ἀνάκρισι. Ἐνῷ αὐτοὶ δὲν μπῆκαν
στὸ πραιτώριο, γιὰ νὰ μὴ μιανθοῦν, ὁ Χριστὸς
μπῆκε· κ᾿ ἐκεῖ ὁ Πιλᾶτος τὸν ἐρωτᾷ· –Σὺ εἶσαι
ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; μά, ἂν εἶσαι, ποῦ εἶ -
νε οἱ στρατιῶτες σου, οἱ ὀπαδοί σου, τὰ φλάμ -
πουρά σου; Ὁ Χριστὸς ἀπαντᾷ· –Ἡ δική μου
βασιλεία «οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου»·
ἂν ἦταν ἀπ᾿ αὐτὸ τὸν κόσμο, οἱ ὀπαδοί μου δὲν
θ᾿ ἄφηναν νὰ παραδοθῶ στοὺς Ἰουδαίους (Ἰω.
18,36). Ὁ Πιλᾶτος συνεχίζει· –«Οὐκοῦν βασιλεὺς
εἶ σύ;». Ὁ Χριστὸς ἀπαντᾷ· –«Σὺ λέγεις ὅτι βα-
σιλεύς εἰμι ἐγώ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ
εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυ-
 ρήσω τῇ ἀληθείᾳ». Ἐγὼ ἦρθα στὸν κόσμο, γιὰ
νὰ κηρύξω τὴν ἀλήθεια (ἐ.ἄ. 18,37). Ἀκούγοντας ὁ
Πιλᾶτος τὴ λέξι «ἀλήθεια» δὲν κατάλαβε. Ἄν -
θρωπος τῆς πράξεως μᾶλλον παρὰ τῆς θεω-
ρί ας, ἄνθρωπος τοῦ ξίφους τῆς ἐξουσίας καὶ
τῆς πολιτικῆς, σπανίως ἀσχολεῖτο μὲ μεταφυ-
 σικὰ θέματα. Παραξενεύεται ποὺ ἀκούει γιὰ

«ἀλήθεια», καὶ λέει· –«Τί ἐστιν ἀλήθεια;». Δὲ
βαριέσαι! Τί ψάχνεις; Δὲν ὑπάρχει ἀλήθεια.
Καὶ μόλις εἶπε αὐτὰ ἀμέσως βγῆκε ἔξω στοὺς
συγκεντρωμένους Ἰουδαίους (ἐ.ἄ.18,38).

Τὸ ἐρώτημα, «Τί ἐστιν ἀλήθεια;» εἶνε τὸ
σπουδαιότερο ἀπ᾿ ὅσα ἀντιμετωπίζει ἡ ἀν -
θρωπότης. Δυστυχῶς ὁ Πιλᾶτος ἔχασε τὴν
εὐ καιρία ν᾿ ἀκούσῃ τὴν ἀπάντησι. Ἐμεῖς ἂς
προσπαθήσουμε νὰ ποῦμε κάτι.

* * *Ἀλήθεια, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἀκριβὴς γνῶ -σις κάποιου πράγματος ἢ προσώπου. Ἡ ψυχὴ
τοῦ ἀνθρώπου διψᾷ γιὰ τὴν ἀλήθεια. Αὐτὴ εἶ νε
ποὺ τὸν ξεχωρίζει ἀπὸ τὰ ζῷα. Ἐπιστήμονες καὶ
μή, μικροὶ - μεγάλοι, κοπιάζουν νὰ βροῦν τὴν ἀ -
λήθεια· καὶ ἀντὶ αὐτῆς, πολὺ συχνά, ἀκοῦνε ἀ -
πὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως ψέματα ποὺ φέρ-
νουν σύγχυσι. Ὁ αἰώνας τῶν τεχνῶν καὶ ἐπι-
στημῶν κατήντησε, μὲ τὴ διπλωματία, αἰώνας
ψεύδους.

«Τί ἐστιν ἀλήθεια;». Εἶπαν μερικοί, ὅτι ἡ ἀ -
λήθεια στηρίζεται στὶς αἰσθήσεις. Δηλαδὴ ὅ,τι
βλέπω - ἀκούω, αὐτὸ ὑπάρχει, αὐτὸ εἶνε ἀλή-
θεια. Ἔτσι λένε οἱ ὑλισταί. Ἀλλὰ δὲν ἔχουν
δίκιο. Οἱ αἰσθήσεις ἀπατοῦν. Ἀπόδειξις· ἡ γῆ
κινεῖται ἰλιγγιωδῶς μέσα στὸ ἄπειρο, ἀλλ᾿ αὐ -
τὸ δὲν τὸ ἀντιλήφθηκε ἀμέσως ὁ ἄνθρωπος
μὲ τὶς αἰσθήσεις, πέρασαν αἰῶνες γιὰ νὰ τὸ
μάθῃ. Δὲν εἶνε λοιπὸν τεκμήριο οἱ αἰσθήσεις.

Μὰ τότε ποῦ θὰ στηριχθῇ ἡ ἀλήθεια; Στοὺς
νόμους τῆς λογικῆς, λένε οἱ ὀρθολογισταί. Ἔ -
χουν δίκιο; Ὄχι. Καὶ τὸ πιὸ εὐφυὲς μυαλὸ σκο-
 τίζεται ἀπὸ πάθη· δὲν τ᾿ ἀφήνουν νὰ σκεφτῇ σω-
 στά. Αὐτὸ λέει ἡ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. Ὁ Κι-
 κέρων εἶπε· Δὲν ὑπάρχει ἀνοησία ποὺ δὲν τὴν
εἶπαν οἱ φιλόσοφοι. Πλανᾷ λοιπὸν καὶ ἡ λογική.

Ποῦ ἑπομένως θὰ στηριχθοῦμε; Στὴν παρα- τήρησι καὶ τὸ πείραμα, ἀπαντοῦν οἱ ἐπιστήμο- νες. Ἀλλ᾿ οὔτε αὐτὰ ἐξασφαλίζουν τὴν ἀλή-
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θεια. Σήμερα ἡ ἐπιστήμη δέχεται κάτι, καὶ αὔ -
ριο τὸ ἀναιρεῖ. Ἐπὶ αἰῶνες πίστευε, ὅτι τελευ -
ταία μονάδα τῆς ὕλης εἶνε τὸ ἄτομο· τώρα λέ-
ει, ὅτι εἶνε τὸ ἠλεκτρόνιο· αὔριο;… Ἡ θεωρία
τοῦ Ἀϊνστάϊν ἀνέτρεψε πολλὰ στερεὰ βάθρα.

Νὰ καταδικάσουμε τὴν ἐπιστήμη; Ὄχι. Ἔ -
ρευνα κάνει. Τὸ «Ἐρευνᾶτε» εἶνε καὶ τοῦ Χρι-
στοῦ ἐντολή (ἐ.ἄ. 5,39). Ἂς ἐρευνοῦν οἱ ἐπιστήμο -
νες. Ἀλλὰ νὰ ἔχουν ὑπ᾿ ὄψι τους δύο πράγμα τα.� Πρῶτον, ὅτι ἀσχολοῦνται μὲ φαινόμενα καὶσυμπτώματα, μὰ δὲν φτάνουν στὴν οὐσία. Σω-
στὰ εἶπαν, ὅτι ἡ ἐπιστήμη μοιάζει μὲ ὀχυρό,
ποὺ καταλαμβάνεις τὸ πρῶτο τεῖχος του, καὶ
βρίσκεσαι μπροστὰ σὲ δεύτερο· καταλαμβά-
νεις κ᾿ ἐκεῖνο, καὶ βρίσκεται μπροστὰ σὲ τρί-
το, μετὰ σὲ τέταρτο, πέμπτο… Ποτέ δὲν θὰ
κατορθώσῃς νὰ τὸ κατακτήσῃς ὅλο.� Δεύτερον, ὅτι ἡ γνῶσις ἔχει ὅρια. Πέρα ἀπὸ
τὰ ὑλικὰ ὄντα, ποὺ ἐρευνᾷ ἡ ἐπιστήμη, ὑπάρ-
χει ὁ ἀσύλληπτος κόσμος τοῦ πνεύματος. Ἐ -
κεῖνο ποὺ δὲν συλλαμβάνει τὸ μυαλό, τὸ συλ-
λαμβάνει ἡ καρδιά. Ὁ κόσμος τοῦ πνεύματος
δὲν ἐρευνᾶται μὲ τὸ μικροσκόπιο καὶ τὸ τηλε -
σκόπιο· μόνο διὰ τῆς πίστεως. Ἡ ἐπιστήμη ἀ -
παντᾷ –ἂν μπορῇ– στὸ τί εἶνε ὕλη. Ἀλλὰ τί εἶνε
ἄνθρωπος; ἀπὸ ποῦ ἔρχεται καὶ ποῦ κα ταλή-
γει; τί εἶνε θάνατος; τί εἶνε ἡ ζωὴ πέραν τοῦ
τάφου; τί εἶνε Θεός; ποιά ἡ σχέσι του μὲ τὸν
ἄνθρωπο;… σ᾿ αὐτὰ καὶ οἱ μεγαλύτεροι ἐπι-
στήμονες δὲν μποροῦν νὰ δώσουν ἀπάντησι.

* * *Μέσα σ᾿ αὐτὴ τὴν ἄγνοια ἐξ ακολουθεῖ ν᾿ ἀ -
κούγεται τὸ ἐρώτημα τοῦ Πιλάτου· «Τί ἐστιν ἀ -
λήθεια;». Ἀλλ᾿ εὐτυχῶς, ἀγαπητοί μου· στὸ σκο-
 τάδι χύνεται φῶς. Ἔρχεται ἀπὸ τὸ Γολγοθᾶ, ἐκ -
πέμπεται ἀπὸ τὸν Ἐσταυρωμένο. Αὐτὸς στὸ
ἐρώτημα «τί ἐστιν ἀλήθεια;» ἀπαντᾷ· «Ἐγώεἰ μι… ἡ ἀλήθεια» (ἔ.ἀ. 14,6). Ὁ Ἐσταυρωμένος εἶ -νε ἡ ἀλήθεια. Ποιά ἀλήθεια, ἡ φυσική, ἡ μα-
θη ματική, ἡ ἀστρονομική, ἡ οἰκονομική;…
Αὐτὰ εἶνε ψήγματα τῆς ἀλήθειας· ὁ Χριστὸς
εἶνε ὁλόκληρη ἡ ἀλήθεια στὸν ὕψιστο βαθμό.
Ἕνα ἔξοχο πνεῦμα εἶπε· Ζητοῦμε τὴν ἀλή-
θεια, σπουδάζουμε, διαβάζουμε, ἐρευνοῦμε·
ὕστερα, φορτωμένοι διπλώματα καὶ κατάκο-
ποι, διαπιστώνουμε, πὼς ὅ,τι σοφό, ὡραῖο, ἀ -
ληθινὸ ἐλέχθη στὸν κόσμο, ὑπάρχει ἤδη μὲ
λί γες λέξεις στὸ Εὐαγγέλιο. Καὶ κάποιος κοι-
νωνιστής, ποὺ ἐξέτασε τὸ Χριστὸ αὐστηρά,
τέλος ἀναγκάστηκε νὰ ὁμολογήσῃ ἐγγρά-
φως· Δὲν γνωρίζω ἂν σὲ ἄλλους πλανῆτες ὑ -
πάρχουν ἄνθρωποι, ἀλλ᾿ ἐὰν ὑπάρχουν δὲν
μπορεῖ νὰ ἔχουν ἄλλη θρησκεία ἀπ᾿ αὐτὴν
ποὺ δίδαξε ὁ Ἐσταυρωμένος.

Ὁ Χριστὸς εἶνε ἡ ἀλήθεια. Πιλᾶτε, τί κάνεις;
Ἔχεις μπροστά σου τὴν Ἀλήθεια μὲ ἄλφα κε-
φαλαῖο, καὶ δὲν θέλεις νὰ τὴ γνωρίσῃς καὶ νὰ
σωθῇς; Ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια θέλει τόλμη καὶ τα-πείνωσι. Θέλει τὴν ταπείνωσι τῶν βοσκῶν τῆς
Βηθλεὲμ καὶ τῶν ψαράδων τῆς Γαλιλαίας. Σὲ
ταπεινὲς ψυχὲς ἀποκαλύπτεται ὁ Χριστός.

Ὅποιος, ἐπίσης, δὲν ἔχει αἴσθησι Χριστοῦ,
εἶνε ἀδύνατον νὰ γνωρίσῃ τὴν ἀλήθεια. Ὅταν ὁ
Χριστὸς εἶπε «Εἰς τοῦτο γεγέννημαι…, ἵνα μαρ-
 τυρήσω τῇ ἀληθείᾳ», πρόσθεσε κάτι σπου-
δαῖο· «Πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς
φωνῆς» (ἐ.ἄ. 18,37). Ὅποιος εἶνε τέκνον τῆς ἀ λη-
θείας, ἀγαπᾷ τὴν ἀλήθεια, ὅποιος ἔχει κα λὴ
διάθεσι καὶ ταπείνωσι, ὅποιος εἶνε εἰλικρι νὴς
καὶ εὐγενής, αὐτὸς ἀκούει τὴ φωνή μου· ὁ
ἄλ λος δὲν ἀκούει. * * *

Εἶπαν, ἀγαπητοί μου, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ἡ
ἐσταυρωμένη Ἀγάπη. Συμφωνῶ. Ἀλλὰ προσ -
θέτω· Παραπάνω ἀπὸ Ἀγάπη ὁ Χριστὸς εἶνε ἡἐσταυρωμένη Ἀλήθεια. Διότι ἡ ἀγάπη χωρὶς
τὴν ἀλήθεια εἶνε κάλπικο νόμισμα, εἶνε ἀπάτη.
Πόσες φορὲς γυναῖκες καὶ ἄντρες ἀπατήθη-
καν ἀπὸ ψεύτικα λόγια περὶ ἀγάπης!

Πολεμεῖται ἡ ἀλήθεια στὶς μέρες μας, γιατὶ
εἶνε μαλώτρα, διαιρεῖ τὸν κόσμο. Τὸ ψέμα κυ-
ριαρχεῖ. Ψέμα ποικίλο, μικρῶν καὶ μεγάλων,
λα οῦ καὶ ἀρχόντων, πολιτικῶν καὶ διπλωμα -
τῶν. Κυκλοφορεῖ παντοῦ, ἔγινε νόμισμα παγ -
κόσμιο. Ζητᾷ νὰ σβήσῃ τὴν ἀλήθεια. Ἀλλὰ δὲν
θὰ τὸ κατορθώσῃ. Ὅταν ἤμουν στὴ Θεσσαλο-
 νίκη, πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια, εἶδα τὸ ἑξῆς. Κά-
ποιος τρέχοντας σκαρφάλωσε σ᾿ ἕνα τηλεγρα-
 φόξυλο. «Θὰ σβήσω τὸν ἥλιο», ἔλεγε κ᾿ ἔφτυ-
νε ψηλά. Ὁ ταλαίπωρος δὲν εἶχε σῴας τὰς
φρένας· σὲ λίγο τὸν κατέβασε ἡ ἀστυνομία.
Ὅπως λοιπὸν κανένας τρελλὸς δὲν μπορεῖ
νὰ σβήσῃ τὸν ἥλιο μὲ τὰ σάλια του, ποὺ ἐπι-
στρέφουν στὸ κεφάλι του, ἔτσι ἀνόητοι εἶνε
ὅ σοι νομίζουν ὅτι ὑψώνοντας τὸ σπιθαμιαῖο
ἀνάστημά τους θὰ μπορέσουν νὰ θίξουν τὸν
ἥλιο - Χριστό. Ὁ Ἥλιος δὲν σβήνει. Πρὸς στι -
γμὴν τὸν σκιάζουν ψέματα, συκοφαντίες,  δια -
βολές· στὸ τέλος θὰ διαλύσῃ τὰ σύννεφα. Θὰ
θριαμβεύσῃ, εἰς πεῖσμα τῶν δαιμόνων.

Μπροστὰ στὸν Ἐσταυρωμένο σήμερα ἂς
κλίνουμε τὸ γόνυ. Μὲ ταπείνωσι καὶ τόλμη ἂς
προχωρήσουμε. Τὸ στεφάνι ἀνήκει σὲ ὅσους
ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἀλήθεια. Στὸ Χριστό μας,
ποὺ εἶπε «Ἐγώ εἰμι … ἡ ἀλήθεια», σ᾿ αὐτὸν ἀ -νήκει ἡ δόξα, τὸ κράτος, ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσ  κύ-νησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 7-4-1977. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 28-4-2005, ἐπανέκδοσις 9-3-2018.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτὴ καὶ πα-
νή γυρις. Ἑορτάζει καὶ ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁτροπαιοφόρος.
Λάμπουν οἱ ἅγιοί μας μὲ τὸν βίο τους, μὲ

μὲ τὰ λόγια καὶ τὰ θαύματά τους, μὲ τὴν ὅλη
ζωὴ καὶ πρὸ παντὸς μὲ τὸ τέλος τους. Καὶ τί
μᾶς προτρέπουν, τί μᾶς συνιστοῦν; Ἐκεῖνο
ποὺ εἶπε ὁ Κύριος· «Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅ -
γιός εἰμι» (Λευϊτ. 20,7,26. Α΄ Πέτρ. 1,16).Ἀκοῦμε ἅγιος…, ἅ γιος…, ἅγιος…· ἀλλὰ
δὲν καθήσαμε νὰ σκεφτοῦ με τί σημαίνει. Γι᾿
αὐτὸ σήμερα θὰ κάνω λίγες σκέψεις ἐπάνω
σ᾿ αὐτό. Διότι, ὅπως βλέ  πουμε, εἴμαστε ὑπο-
χρεωμένοι νὰ γίνουμε ἅγιοι ὅλοι, καὶ ὁ σκο -
πὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶνε νὰ κάνῃ ἁγίους.

* * *Ποιός εἶνε ὁ ἅγιος; τί εἶνε ἅγιον; Στὴν ἀρ -
χαία γλῶσσα μας ἅγιος θὰ πῇ καθαρός. Πάρ-
τε γιὰ παράδειγμα ἕνα στοιχεῖο χρήσιμο στὴ
ζωή μας, τὴ βενζίνα. Ἡ βενζίνα δὲν βγαίνει ἔ -
τσι ἀπὸ τὰ κοιτάσματα τῆς γῆς. Βγαίνει ἕνα
μαῦρο ῥευστό, ποὺ περνάει ἀπὸ πολλὰ φίλ-
τρα καὶ καθαρίζεται. Γι᾿ αὐτὸ ἀκοῦς τὸ σω -
φὲρ καὶ ζητάει βενζίνα καθαρή· γιατὶ γνωρί-
ζει, ὅτι κ᾿ ἕνα μικρὸ σκουπιδάκι κάνει ζημιὰ
στὸ αὐτοκίνητο. Ἄλλο παράδειγμα ὁ χρυσός.
Δὲν βγαίνει κι αὐτὸς ἀτόφιος ἀπὸ τὰ σπλά-
χνα τῆς γῆς. Εἶνε μέταλλο ἀναμεμειγμένο μὲ
ποικίλες εὐτελεῖς ὗλες· τὸ ῥίχνουν οἱ χρυσο-
χόοι μέσα στὸ καμίνι πολλὲς φορές, καὶ ἔτσι
βγαίνει ὁ γνήσιος χρυσός, εἰκοσιτεσσάρων
κα ρατίων ὅπως λένε. Θέλετε ἄλλο παράδει -
γμα; ὁ ἀέρας ποὺ ἀναπνέουμε. Χωρὶς χρυσά-
φι ζῇς, χωρὶς βενζίνα μπορεῖς νὰ ζήσῃς, ἀλλὰ
χωρὶς ἀέρα κανείς δὲν ζῇ. Οἱ ἄνθρωποι ζη-
τοῦν καθαρὸ ἀέρα, ἰδίως στὶς πόλεις ποὺ τὶς
καλύπτει νέφος ἀπὸ καυσαέρια· γι᾿ αὐτὸ μὲ
κά θε εὐκαιρία βγαίνουν κατὰ χιλιάδες ἔξω
ἀπὸ τὶς πόλεις.

Θέλουμε καθαρὴ βενζίνα, καθαρὸ χρυσά-
φι, καθαρὸ ἀέρα, καθαρὸ ροῦχο, καθαρὸ πιά-
το…· ἔτσι πλάστηκε ὁ ἄνθρωπος. Καὶ γεννᾶ -
ται τὸ ἐρώτημα· κάνουμε τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὴν
ψυ χή; Εἶνε καθαρὴ ἡ ψυχή μας; Βρέστε μου
ἕναν ἄνθρωπο, ποὺ ἡ σκέψι του νὰ μὴν ἐνο-
χλῆ ται ἀπὸ πονηροὺς λογισμούς, ἡ καρδιά
του νὰ μὴ νιώθῃ ἐγωισμό, ἡ θέλησί του νὰ μὴ
παρασύρεται. Ὑπάρχει τέτοιος ἄνθρωπος; Κά  -
ποτε ὑπῆρχε. Ποιός ἦταν; Ὁ πρῶτος ἄνθρω-
πος, ὁ Ἀδάμ. Καθαρὸς σὰν χρυσάφι βγῆκε ἀ πὸ
τὰ χέρια τοῦ Δημιουργοῦ. Ἀλλά, ὅπως γνω-
ρίζουμε, ἔπεσε· κι ἀπὸ τότε πλέον ἡ σκέψι
του ῥέπει στὸ κακό, ἡ καρδιά του γεμίζει ἀ -
κα θαρσία, καὶ ἡ θέλησί του δυσκολεύεται νὰ
φτάσῃ τὸ ἀγαθό. Ἀναστενάζει γιὰ τὴν ἀκα-
θαρσία του. Γι᾿ αὐτὸ ἀκοῦμε τὸ Δαυῒδ νὰ λέῃ·«Πλῦνε καὶ πάλι πλῦνε με», Κύριε, «καὶ ὑπὲρ
χιόνα λευκανθήσο μαι», καὶ δός μου «καρδίαν
καθαράν» (Ψαλμ. 50,4,9,12). Ἀκοῦμε καὶ τὸν ἀπόστο-
λο Παῦ λο νὰ λέῃ· «Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρω-
πος· τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος» τῆς ἁ -
μαρτίας; (Ῥωμ. 7,24). Ὅλοι ἀναστενάζουμε· γιατὶ
γνωρίζουμε ποιοί ἔπρεπε νὰ εἴμαστε καὶ βλέ-
πουμε ποιοί εἴμαστε. Ὑπάρχει μεγάλη ἀπό-
στασι μεταξὺ ἐ κείνου ποὺ ἔπρεπε νὰ εἴμα-
στε, καὶ ἐκείνου ποὺ εἴμαστε τώρα. 

Ζητοῦμε λοιπὸν τὴν ἁγιότητα. Καὶ ποιόςθὰ μᾶς δώσῃ τὴν ἁγιότητα; Κανείς ἄλλος πα -
ρὰ μόνο ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ἦρ -
θε στὸν κόσμο, ἵδρυσε τὴν Ἐκκλησία, καὶ μᾶς
χαρίζει δύο μυστήρια μὲ τὰ ὁποῖα μᾶς ἁγιά-
ζει. Τὸ ἕνα εἶνε τὸ βάπτισμα. Ὅποιος μὲ πίστι
βαπτίζεται στὸ ἁγιασμένο νερὸ «εἰς τὸ ὄνομα
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύ-
ματος», καθαρίζεται· ἡ κολυμβήθρα εἶνε ἕνας
Ἰορδάνης. Ἀράπης μπαίνει, ὁλόλευκος βγαί-
νει, «ὑπὲρ χιόνα» καθαρίζεται. Γι᾿ αὐτὸ οἱ βα-
πτιζόμενοι ντύνονται στὰ ἄσπρα (σύμβολο
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τῆς καθαρότητος) καὶ γι᾿ αὐτὸ παιδιὰ ποὺ πε-
θαίνουν μικρὰ δὲν πρέπει νὰ τὰ κλαῖμε (εἶνε
σὰν ἄγγελοι). Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ δυστυχῶς ἡ καθα-
ρό της τοῦ βαπτίσματος μολύνεται μὲ ποικίλα
ἁμαρτήματα, ὥρισε ὁ Θεὸς ὡς δεύτερο λου-
τρὸ τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας καὶ ἐξομολο-γήσεως. Σ᾿ αὐτὸ ὁ πιστὸς καθαρίζεται πλέον
μέσα στὰ δάκρυά του καὶ ἔτσι ἁγιάζεται. 

Ὁ Χριστός, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἄφεσι τῶν ἁμαρ-
τιῶν, μᾶς δίνει ἀκόμα τὴ δύναμι νὰ νικοῦμε τὸκακό. Πῶς μᾶς τὴ δίνει; Ὑπὸ ἕνα ὅρον. Ποιόν
ὅρο; Χωρὶς νὰ μᾶς βιάζῃ, περιμένει νὰ ποῦμε
κ᾿ ἐμεῖς «θέλω». Νὰ ἔχουμε δηλαδὴ τὴν καλὴ
διάθεσι, νὰ ζητοῦμε τὸν ἁγιασμό. Θυμηθῆτε
τὸν παράλυτο, ποὺ ἦταν κατάκοιτος 38 χρό-
νια. Ὁ Χριστὸς δὲν τὸν θεράπευσε ἀμέσως.
Τὸν ρώτησε προηγουμένως «Θέλεις ὑγιὴς
γενέσθαι;», θέλεις νὰ γίνῃς καλά; (Ἰω. 5,6). Καὶ ὅ -
ταν ἐκεῖνος εἶπε τὸ ναί, τότε τὸν θεράπευσε.

Ὁ Χριστὸς εἶνε «ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν» (ἐκφών. ὄρθρ.
καὶ θ. λειτ.· βλ. Α΄ Κορ. 1,30).

Τὸν ἁγιασμὸ ὁ Θεὸς τὸν δίνει σὲ ὅλους.
Ἀλλὰ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα· ἐμεῖς θέλουμετὸν ἁγιασμό; Δυστυχῶς, ἂν ὑπάρχῃ κάτι, τὸ
ὁποῖο σήμερα περιφρονεῖται, αὐτὸ εἶνε ἡ ἁ -
γιότης. Ἂν ῥωτήσῃς τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώ-
 πων, καὶ τῶν μικρῶν παιδιῶν ἀκόμη, ποιά εἶνε
τὰ θελήματα τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων, ὁ ἕ -
νας θέλει νὰ γίνῃ πλούσιος, ν᾿ ἀποκτήσῃ τὰ
τριάκοντα ἀργύρια τοῦ Ἰούδα· ὁ ἄλλος θέλει
νὰ γίνῃ ἐγγράμματος καὶ ξενιτεύεται γιὰ σπου-
 δές· ὁ ἄλλος θέλει νὰ δοξαστῇ, ν᾿ ἀκουστῇ τὸ
ὄνομά του· ὁ ἄλλος θέλει… Πολλὰ «θέλω»
ἀκούγονται, ἕνα μόνο δὲν ἀκούγεται· «θέλω
νὰ γίνω ἅγιος». Αὐτὸ ἦταν ἄλλοτε ὁ πόθος
κάθε εὐγενοῦς ψυχῆς. Σήμερα αὐτὸ λείπει.

Τὸ «θέλω νὰ γίνω ἅγιος» ἀπαιτεῖ ἀγῶνα.
«Ἀγωνίζεσθε» εἶνε ἡ θεία ἐντολή (Λουκ. 13,24. Α΄ Τιμ.
6,12). Ὁ Χριστιανὸς εἶνε ἀγωνιστής, ὁ ἅγιος εἶνε
ὁ μεγαλύτερος ἥρωας – μὴ μοῦ μιλᾶτε γιὰ ἄλ -
λους ἥρωες, μικροὶ εἶνε ὅλοι. Ὁ ἅγιος εἶνε ἥ -ρωας· ἥρωας ποὺ πολεμάει μὲ τὴ σάρκα, μὲ
τὸν ἁμαρτωλὸ κόσμο, καὶ μὲ τὸν διάβολο, μὲ
ὁρατοὺς καὶ ἀοράτους ἐχθρούς.Δῶστε μου, ἀδελφοί μου, ἁγίους (παιδιὰ
καὶ νέους, ἄντρες καὶ γυναῖκες, ὑπαλλήλους
καὶ ἀξιωματικούς, πολιτικοὺς καὶ κληρικούς),
καὶ τότε θὰ γίνῃ ἡ Γῆ κατοικία ἀγγέλων.

«Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι». Σήμε-
ρα ἑορτάζουμε τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Γεωργίου,
ποὺ καὶ αὐτὸς εἶνε πρότυπο ἡρωισμοῦ. Δὲν
θαυμάζει κανεὶς τὸν ἅγιο Γεώργιο τόσο γιὰ
τὸ στρατιωτικό του ἀξίωμα ὅσο διότι νίκησε
τὸ ἐγώ, τὸ διεφθαρμένο ἐγώ. Γι᾿ αὐτὸ ἀναδεί -

χθηκε ἅγιος καὶ τιμᾶται ὡς ἅγιος. Ἀγωνίστη-
κε. Θυσίασε τὰ πάντα· καὶ τὴ νεότητα, καὶ τὸ
ἀξίωμα, καὶ τὸν πλοῦτο, καὶ αὐτὴ τὴ ζωή του.
Ἔγινε θυσία γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Κά-
ποιος εἶπε· Θέλω νὰ γίνω ἅγιος, ὅ,τι κι ἂν μοῦστοιχίσῃ. * * *

Σήμερα λοιπόν, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τοῦ
ἁγίου Γεωργίου, ἀπευθύνω τὸ σοβαρὸ ἐρώ-
τη μα πρὸς ὅλους μας· Θέλουμε νὰ γίνουμε ἅ -γιοι; Διότι ὁ κάθε Χριστιανὸς καλεῖται νὰ γί νῃ
ἅγιος. Μερικοὶ νομίζουν, ὅτι ἅγιοι εἶνε μόνο κά-
 ποιοι ἀσκηταὶ ποὺ μένουν σὲ σπήλαια τοῦ Ἁ -
γίου Ὄρους. Ὄχι. Ἅγιος πρέπει νὰ γίνῃ κάθε ἄν -θρωπος. Ἂν ἀνοίξουμε τὰ συναξάρια τῆς Ἐκ -
κλησίας, βλέπουμε ἁγίους ἀπ᾿ ὅλα τὰ ἐ παγγέλ-
 ματα. Ἔχουμε ἁγίους δασκάλους ὅ πως ὁ Μέ-
γας Βασίλειος ὁ Χρυσόστομος ὁ Γρη γόρι ος, ἁ -
γίους στρατιῶτες ὅπως οἱ Σαράντα μάρτυρες,
ἁγίους ἀξιωματικοὺς ὅπως ὁ ἅγιος Δημήτρι -
ος, ἁγίους βασιλεῖς καὶ αὐτοκράτορες ὅπως
ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος. Ἔχουμε ἁ γίους ἀπ᾿ ὅ -
λα τὰ κοινωνικὰ στρώματα καὶ τὶς ἡλικί ες (βρέ -
φη ὅπως τὰ 14.000 νήπια ποὺ σφα  γίασε ὁ Ἡ -
ρῴδης, μικρὰ παιδιὰ ὅπως ὁ ἅγιος Κήρυκος,
ὥριμους ἄντρες ὅπως ὁ ἀπόστολος Παῦ λος,
σεβάσμιους γέροντες ὅπως ὁ ἅγιος Ἀντώ νιος.
Τὸ ἄνθος τῆς ἁγιότητος φυτρώνει σὲ ὅ λους
τοὺς τόπους καὶ τὰ ὅλα ἐδάφη. Εἶνε ὅ πως τὸ
ἄνθος ἐντελβάϊς, ποὺ μπορεῖ καὶ φυτρώνει
στὴν κορυφὴ τῶν Ἄλπεων μέσα στὰ χιόνια.

Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, ἦρθε στὸν κό-
σμο γιὰ νὰ μᾶς κάνῃ ἁγίους. Κανείς βέβαια
δὲν μπορεῖ νὰ φτάσῃ τὸ ὕψος τῆς δικῆς του ἀ -
ρετῆς. Οἱ ἄνθρωποι γίνονται καὶ λέγονται ἅ γιοιἐν σχετικῇ ἐννοίᾳ. Ἅγιος ἐν ἀπολύτῳ ἐν νοίᾳ εἶ -νε μόνο ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ Χρι-
 στὸς ποτέ δὲν μολύνθηκε ἀπὸ τὴν ἁ μαρτία,
μένει ἀπολύτως καθαρὸς καὶ ἁγνός. Γι᾿ αὐτὸ
στὴ θεία λειτουργία, ὅταν πλησιάζει ἡ ὥρα
τῆς θείας κοινωνίας, ἀκοῦμε –καὶ ἔ χουν μεγά-
 λη σημασία τὰ λόγια αὐτά– τὸν ἱερέα νὰ λέῃ·
«Πρόσχωμεν. Τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις», δηλαδή·
τὴν ὥρα αὐτὴ προσφέρονται πρὸς θείαν κοι-
νωνίαν τὰ ἅγια μυστήρια, ἀλ λὰ σὲ ποιούς;
«τοῖς ἁγίοις», στοὺς ἁγίους μόνο. Ποιοί εἶνε
οἱ ἅγιοι; Ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἐκκλησι αζόμενοι· ἁγί-
ους δηλαδὴ μᾶς ὀνομάζει ὅλους ἡ Ἐκκλησία.
Ἀλλὰ ἐμεῖς, κάπου συναισθανόμενοι τὴν ἀτέ-
λεια καὶ τὴν ἁμαρτωλότητά μας, τί λέμε; Ἀ -
παντοῦμε ταπεινά· Ὄχι· «εἷς ἅγιος, εἷς Κύρι -
ος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός·
ἀμήν» (Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.).(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Ἔφθασε, ἀγαπητοί μου, ἡ Μεγάλη Ἑβδο -
μά δα. Χθὲς ἀκούσαμε τὸν Κύριο νὰ λέῃ

«Λάζαρε, δεῦρο ἔξω» (Ἰω. 11,43). Τὸ πρωὶ ἔγινε ἡ ὑ -
ποδοχή του μὲ τὰ «Ὡ σαννά…» (ἔ.ἀ. 12,13). Κι ἀπόψε
ἡ ἐκκλησία ντύνεται στὰ μαῦρα. Βγαί νει ἡ εἰ -
κόνα τοῦ Νυμφίου κι ἀκοῦμε τὸ τρο πάριο «᾿Ι-δοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός·
καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦν -
τα…». Αὐτὸ θὰ προσπαθήσω νὰ ἑρμηνεύσω.

* * *Τὸ τροπάριο αὐτὸ εἶνε ἐμπνευσμένο ἀπὸ
τὴν παραβολὴ τῶν δέκα παρθένων ποὺ εἶπε
ὁ Κύρι ος (βλ. Ματθ. 25,1-13). Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὴν
παραβο λὴ αὐτή, πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ᾿ ὄψιν
τὰ ἔθιμα τοῦ γάμου τῶν Ἑβραίων· γιατὶ τὰ ἔ -
θιμα αὐτὰ ποικίλλουν ἀπὸ τόπο σὲ τόπο.Ὁ γάμος εἶνε τὸ σημαντικώτερο γεγονὸς
τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν εἶνε μικρὸ πρᾶ -
γμα ἕνας νέος καὶ μιὰ νέα, ἄγνωστοι μέχρι
χθὲς μεταξύ τους, σήμερα νὰ δίνουν ὑπόσχε-
σι ἐμπρὸς στὸ Θεὸ ὅτι θὰ ζήσουν ἑνωμένοι ἰ -
σοβίως, ἀφωσιωμένοι ὁ ἕνας στὸν ἄλλο, καὶ
θὰ φέρουν παιδιὰ στὸν κόσμο. Ποιός δὲν συγ -
κινεῖται βλέποντάς τους;Ποιά ἦταν τὰ ἔθιμα τοῦ γά μου στοὺς ᾿Ιουδαί -ους τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ; Ἡ νύφη περί μενε
στὸ πατρικό της. Δὲν ἦταν γνωστὸ πότε θὰ
ἔρθῃ ὁ γαμπρὸς νὰ τὴν πάρῃ. Σὲ μιὰ ὥρα ποὺ
δὲν περίμεναν, αὐτὸς ἔπαιρνε τοὺς φί λους του
καὶ πήγαινε. Ἔξω ἀπ᾽ τὸ σπίτι τῆς νύ φης ἔπρε-
πε νὰ περιμένουν νεά νιδες παρθέ νες μὲ κάνι-
 στρα γεμᾶτα ἄνθη καὶ λαμ πά δες - λυχνάρια. Ὅ -
ταν ἐρχόταν ὁ νυμφί ος αὐ τὲς ἄ ναβαν τὰ λυ χνά -
ρια, τὸν ὑ ποδέχον ταν, καὶ οἱ νέοι τῆς συνο δεί -
ας του μαζὶ μὲ τὶς νεάνιδες, ὅ  λοι μαζὶ μὲ τρα-
γού δια καὶ χαρά, ἔμ παιναν στὸ σπίτι τῆς νύ -
φης. Ὁ νυμφίος ἐν συ νεχείᾳ ἔπαιρνε τὴ νύ φη
ἀπ᾽ τὸ πατρικό της καὶ μὲ πομπὴ τὴ μετέφερε
στὸ δικό του σπίτι, κ᾽ ἐκεῖ γινόταν ὁ γάμος.

Ἔχοντας ὑπ᾿ ὄψιν αὐτὰ ὁ Κύριος εἶπε τὴνπαραβολὴ τῶν δέκα παρθένων. Ἡ βασιλεία τῶνοὐρανῶν, λέει, μοιάζει μὲ δέκα παρθένες, ποὺ
μὲ τὶς λαμπάδες - τὰ λυχνάρια τους περιμέ -
νουν νὰ προϋπαντήσουν τὸ νυμφίο. Ἀπ᾽ αὐ -
τὲς πέντε ἦταν μυαλωμένες καὶ προνοητικὲς
καὶ πέντε ἄμυαλες, οἱ ὁποῖες δὲν φρόντισαν
σὰν τὶς ἄλλες νὰ ἐφοδιαστοῦν μὲ λάδι. Ἀργοῦ -
σε ὅ μως νὰ ᾿ρθῇ ὁ νυμφίος καὶ νυσταγμένες
ὅ λες ἀποκοιμήθηκαν. Τὰ μεσάνυχτα ἀκούστη-
 κε ξα φνικὰ φωνὴ «᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος ἔρχεται, ἐξ -
έρχε σθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ» (Ματθ. 25,6). Τότε ξύ -
πνησαν ὅλες κι ἄναψαν τὰ λυχνάρια τους. Οἱ
πέν τε ποὺ δὲν εἶχαν ἐφοδιαστῆ εἶπαν στὶς ἄλ -
λες· «Δῶστε μας ἀπ᾽ τὸ λάδι σας, γιατὶ τὰ λυ-
χνά ρια μας σβήνουν». Ἐκεῖνες ἀπήντησαν·
«Αὐ τὸ ποὺ ἔχουμε δὲν θὰ φτάσῃ καὶ γιὰ μᾶς
καὶ γιὰ σᾶς· πηγαίνετε καλύτερα ν᾿ ἀγοράσε-
τε γιὰ σᾶς ἀπ᾽ αὐτοὺς ποὺ πουλᾶνε». Ἐνῷ ὅ -
μως αὐτὲς πήγαιναν ν᾿ ἀγοράσουν, ἦλθε ὁ νυμ-
 φί ος, οἱ ἕτοιμες μπῆκαν μαζί του στὸ σπί τι ποὺ
εἶχε τὸ γάμο κ᾽ ἡ πόρτα ἔκλεισε. Ἔρχον  ται μετὰ
καθυστερημένες οἱ ὑπόλοιπες φωνά  ζον τας·
«Κύριε κύριε, ἄνοιξέ μας». Μὰ αὐτὸς τοὺς ἀ -
πο κρίθηκε· «Ἀλήθεια σᾶς λέω, δὲν σᾶς ξέρω».

Αὐτὴ εἶνε ἡ παραβολή. Καὶ ὡς συμπέρασμα
ὁ Κύριος προσθέτει· «Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ
οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται» (ἔ.ἀ. 25,13). Στὶς παραβο -
λὲς ὁ Κύριος ἄλλα λέει καὶ ἄλλα ἐννοεῖ. Θὰ
ἀπαντήσουμε λοιπὸν στὰ ἑξῆς ἐρωτήματα.
α´) Ποιός εἶνε ὁ νυμφίος; β´) ποιά ἡ νύφη; γ´)
ποιές οἱ παρθένες; καὶ δ΄) ποιές οἱ λαμπάδες;

* * *� Ποιός εἶνε ὁ Νυμφίος; Εἶνε ὁ Χριστός. Ἡ
λέξι Νυμφίος γράφεται με Νῖ κεφαλαῖο. Γιατὶ
ὁ Χριστὸς δὲν εἶνε σὰν τοὺς γαμπροὺς τοῦ κό -
σμου ποὺ εἶνε ἁμαρτωλοί. Κάθε κόρη βέ βαια
λαχταρᾷ τὸ γαμπρό. Ἀλλὰ ὑπάρχουν σή μερα
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νυμφίοι ἰδεώδεις; Ἂν ἤξεραν τὰ κο ρί τσια τί
τραβοῦν οἱ παντρεμένες, δὲν ξέρω ἂν θὰ παν -
 τρεύον ταν. Ποιοί εἶνε σήμερα ἄξιοι νὰ στε φα-
νωθοῦν; Κορίτσια μου, οἱ ἄντρες αὐτοὶ ἔχουν
παν τρευτῆ δέκα φορὲς χωρὶς στεφάνι. Ἄλλο-
τε τὰ πράγματα ἦταν διαφορετικά· ὁ πρῶτος
γά μος ἦταν ὁ εὐλογημένος, ὁ δεύ τερος ἦταν
κα τὰ συγκατάβασιν, ὁ τρί τος κατὰ ἄκρα πα-
ρα χώρησι· τέταρτος δὲν ὑ πῆρ χε. Σήμερα χρι-
στι ανικὸς γάμος εἶνε σπάνιος. Μόνο ὁ Χρι-στὸς εἶνε ὁ ἰδεώδης νυμφί ος. Αὐτὸς λοιπὸν
προ βάλλεται τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα.
� Ποιά εἶνε ἡ νύφη; Ἡ Ἐκκλησία μας. Τὴν εἶδε
ὁ Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψι. Καμμιά νύφη δὲν
εἶνε στολισμένη σὰν αὐτήν. Ἐκ κλησία εἶνε ὅ -
λοι οἱ βαπτισμένοι. Καὶ γι᾿ αὐτὸ νύφη εἶ νε καὶκάθε Χριστιανός, κάθε πιστός, κάθε ψυ χὴ ποὺ
βαπτίζεται εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας Τρι άδος.
Στὸ βάπτισμα γίνεται ἕνας ἀρραβώνας· ἀρ ρα-
βωνιασμένη εἶνε κάθε ψυχὴ μὲ τὸ Χριστὸ κα -
τὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο (βλ. Β´ Κορ. 1,21-22. Ἐφ. 1,13-14. Πρβλ. Β´
Κορ. 11,2). Καὶ ὅπως ἡ γυναίκα πρέπει νά ᾽νε πιστὴ
στὸν ἄντρα της, ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ πρέπει νὰ μέ -
νῃ πιστὴ στὸ Χριστό. Ἡ κόρη ποὺ ἀγα πάει μὲ
πόθο τὸ νυμφίο της, μετράει τὶς μέ ρες πότε νά
᾽ρθῃ ἡ ὥρα τοῦ γάμου· ἔτσι καὶ οἱ ψυχὲς οἱ πι-
στὲς στὸ Χριστό. Καὶ ἡ Ἐκκλησία περιμένει
τὴν ἡμέρα τοῦ γάμου (πρβλ. Ἀπ. 22,17)· θὰ γίνη ὁ γά -
μος τοῦ Ἀρνίου στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Νυμφίος ὁ Χριστός, νύμφη ἡ Ἐκ κλησία.
� Ποιές εἶνε τώρα οἱ παρθένες; Εἶνε τὸ τά γμα
τῶν ἀγάμων καὶ ἀφιερωμένων γυναικῶν ποὺ
ὑ πηρετοῦν σὲ ἱεραποστολικὰ καὶ φιλανθρω-
πικὰ ἔργα καὶ ἀσκοῦνται στὴ μοναχικὴ πο λι-
τεία. Εἶνε ἀ κόμη κάθε ψυχὴ ποὺ λατρεύει καὶ
ὑπηρετεῖ μὲ πιστότητα, εἰλικρινῆ ἀφοσίωσι
καὶ αὐταπάρνησι τὸν Κύριο.
� Καὶ ἡ λαμπάδα τέλος ποιά εἶνε; Εἶνε ἡ πί στιςἡ ὀρθόδοξος. Ὅπως τὸ λυχνάρι γιὰ νὰ μὴ
σβήσῃ θέλει λάδι, ἔτσι καὶ ἡ πίστις γιὰ νὰ καίῃ
ἡ φλόγα της θέλει νὰ τὴ συνοδεύουν κα λὰ ἔρ -γα. Σὲ κά θε ναό, ὅπως ξέρουμε, μέσα στὸ ἅ -
 γιο βῆμα καίει μιὰ ἀκοί μητη κανδήλα· ἔχει εὐ -
θύνη ὁ νεωκόρος κι ὁ παπᾶς ἂν σβήση. Στὴν
ἱερὰ μονὴ Ζάβορδας τῶν Γρεβενῶν κατ᾽ ἐντο -
λὴν τοῦ ἱδρυτοῦ της ἔκαι γε πάντοτε μιὰ φω-
τιά. Εἶχε πεῖ στοὺς μοναχούς· Προσ έξτε νὰ μὴ
σβήσῃ ἡ φωτιά, για τὶ ἂν σβήσῃ θὰ συμβῇ κακό.
Καὶ ἔκαιγε πρά γματι συνεχῶς ἐπὶ 250 χρόνια.
Πότε ἔσβησε; παραμονὲς τοῦ πολέμου τοῦ ̓ 40·
ξέχασαν νὰ τὴν τροφοδοτήσουν, καὶ τότε ἔγινε
ἡ Κατοχή. Κ᾿ ἐ μεῖς λοιπὸν ἔχουμε μιὰ λαμ πά δα,
ποὺ τὴν ἀ νά ψαμε στὸ βάπτισμά μας. Εἶνε ἡ λαμ -πάδα τῆς πίστεως, ποὺ γιὰ νὰ μὴ σβήσῃ πρέ πει

νὰ τροφο  δοτῆται μὲ καλὰ ἔργα, τὰ ἔργα τῆς
ἀγάπης· «πίστις δι᾿ ἀ γάπης ἐνεργουμένη» (Γαλ. 5,6). 

* * *Στὶς μέρες μας, ἀγαπητοί μου, αὐτὴ ἡ πίστι
κλονίζεται, ψυχραίνεται, τὰ λυχνάρια σβήνουν·
λίγες ψυχὲς κρατοῦν ἀναμμένη τὴ λαμπάδα.

Ὅταν ἤμουν μικρὸ παιδί, στὸ εὐλογημένο
χωριό μας οἱ ἄνθρωποι εἶχαν εὐλάβεια. Τὴ νύ-
 χτα τῆς Ἀναστάσεως οἱ γιαγιάδες μας μᾶς ἔλε-
 γαν· Παιδιά μου, ὅταν ὁ παπᾶς πῇ «Δεῦ τε λά-
βετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός…», νὰ πλη-
 σιάσετε ν᾽ ἀνάψετε τὴ λαμπάδα σας· κι ὅ ταν
τελειώσῃ ἡ λειτουργία καὶ γυρίζετε στὸ σπίτι,προσέξτε πολὺ μὴ σβήσῃ ἡ λαμπάδα· νὰ τὴ φέ-
 ρετε ἀναμμένη. Κ᾽ ἐμεῖς περνών τας τὰ σοκά-
κια καὶ τὰ καλντερίμια τοῦ χωριοῦ προστατεύ-
 αμε τὴ φλόγα. Κι ὅταν τὴ φέρναμε στὴ γιαγιά,
τὴν ὑποδεχόταν μὲ εὐλάβεια καὶ μ᾽ αὐτὴν ἁγί -
αζε τὸ σπίτι. Εὐλογημένα χρόνια καὶ ἔθιμα…Τὴ λαμπάδα σας, λοιπόν, τὴ λαμπάδα σας!
Ὄχι αὐτὴ τὴ φυσικὴ λαμπάδα, ἀλλὰ τὴν πίστι,
ποὺ τρεμοσβήνει τώρα μέσα στὰ σκοτάδια τῆς
ἀπιστίας καὶ τῆς διαφθορᾶς. Μὴν τὴν ἀφήσετε
νὰ σβήσῃ ποτέ. Νὰ τὴν συντηρῆτε κάθε μέ ρα
καὶ κάποιο καλὸ ἔργο, μὲ προσευχή, μὲ ἀ νά-
γνωσι, μὲ ἐλεημοσύνες. Γιατὶ τό ̓ πε ὁ Κύριος·
«Γρηγορεῖτε, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ
τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται».Ποῦ ξέρουμε τὴν ὥρα; Ποῦ ξέρουμε μήπως
συμβῇ σεισμὸς καὶ δὲν μείνῃ τίποτα ὄρθιο; Τί
νὰ μᾶς κάνῃ ὁ Θεός; ἡ πορνεία, ἡ μοιχεία, ἡ
χαρτοπαιξία, ἡ ἀθεΐα, ὅλα τὰ πάθη ὀργιάζουν·
τί νὰ δῇ ἀπὸ μᾶς ὁ Θεός;

Λοιπόν, «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται…». Πότεἔρχεται; Εἴτε τὴν ὥ  ρα τοῦ θανάτου, εἴτε τὴν
ὥρα τῆς δευτέρας πα ρουσίας. Ἂς μὴν πιστεύ-
ουν οἱ ἄπιστοι, ἐμεῖς πιστεύουμε. Ὁ Κύριος
ἔρχεται ἐκεῖ ποὺ δὲν περιμένεις, «ὡς κλέπτης
ἐν νυκτί» (Α΄ Θεσ. 5,2).

Ἂς φυσᾶνε οἱ ἄνεμοι, ἂς γίνεται θύελλα· ὅ -
 ταν ὑπάρχῃ δυνατὴ φλόγα, ὁ ἄνεμος ἀντὶ νὰ
σβήνῃ φουντώνει τὴ φλόγα. Τὴ φωτιά, ποὺ ὁ
Χριστὸς ἄναψε στὴν καρδιά μας, δὲν θὰ μπο-
ρέσουν νὰ τὴ σβήσουν ὅλοι οἱ δαίμονες κι ὅ -
λα τὰ ποτάμια τῆς κολάσεως. Θὰ τὴν κρατή-
σουμε μέχρι τέλους, πιστοὶ καὶ ἀφωσιωμένοι
στὴν ἁγία μας Ὀρθοδοξία, ὥστε ὅταν ἀκου-
στῇ «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται…», νὰ τὸν προ-ϋπαντήσουμε ὅλοι μὲ τὶς λαμπάδες ἕτοιμες,
καὶ νὰ πᾶμε μαζί του ἐκεῖ ποὺ εἶνε τὰ ἄυλα
πνεύματα, ὁ χορὸς τῶν ἁγίων, «ὅπου ἦχος
καθαρὸς ἑορταζόντων καὶ βοώντων ἀπαύ-
στως· Κύριε, δόξα σοι» (Μ.Τρίτ. αἶν.).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου 18-4-1970. Περιληπτικὴ μεταφορὰ 5-3-2018.
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Ἂς δοξάσουμε τὸ Θεό, ἀγαπητοί μου, διό-
τι παρ᾿ ὅλη τὴν ἀτέλεια καὶ ἁμαρτωλό-

τη τά μας μᾶς ἀξιώνει νὰ εἰσέλθουμε στὴν ἑ -
βδομάδα αὐτή. Ὀνομάζεται Μεγάλη Ἑβδο μά-δα ὄχι γιὰ τὸ μῆκος τῶν ὡρῶν της ἀλλὰ γιὰ τὴ
σημασία ὅσων συνέβησαν κατ᾽ αὐτήν· αὐτὰ ἑ -
ορτάζουμε οἱ ὀρ θό δοξοι στοὺς ναούς μας. Εἶ -
νε γεγονότα κοσμογονικά, μπροστὰ στὰ ὁποῖα
ὠχριοῦν καὶ ἐκ μηδενίζονται τὰ γεγονότα τῆς
ἀνθρωπίνης ἱστορίας. Ἐκεῖνα λησμονοῦνται,
«γενεαὶ πᾶσαι» ὅμως ὑμνοῦν καὶ θὰ ὑμνοῦν (ἐγκώμ.
Μ. Σαβ.) ὅσα συνέβησαν τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα.

Ὅπως λέει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορεί-
της, ὁ Κύριος ἐπάνω στὸ Γολγο θᾶ ἄνοιξε σχο- λεῖο καὶ ἕδρα του ἔκανε τὸ σταυρό. «Ἐ ὰν ὑ ψω -
θῶ ἐκ τῆς γῆς», εἶπε ὁ ἴδιος, «πάντας ἑλ κύσω
πρὸς ἐμαυτόν» (Ἰω. 12,32). Κι ὅπως εἶπε ἕ νας νεώ -
τερος φιλόσοφος, ὁ σταυρὸς εἶνε μαγνήτης,
ὁ ὑπέρθειος μαγνήτης, ποὺ ἑλκύει τὶς ἐκλε-
κτὲς ψυχὲς ὅπως ὁ φυσικὸς μαγνήτης ἑλκύει
τὰ μέταλλα. Μόνο χυδαῖες ψυχὲς δὲν ἑλ κύον -
ται ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεανθρώπου.

Ὁ Χριστός μας λοιπὸν πάνω ἀπ᾽ τὸ σταυ ρὸ
ἄνοιξε τὰ χείλη του καὶ μίλησε ἑπτὰ φορές.
Καὶ ἀπορεῖ κανείς, πῶς βρῆκε τὴν ψυχραιμία,
ἠρεμία, νηφαλιότητα, ἀπάθεια, νὰ πῇ τοὺς λό-
γους αὐτούς, ποὺ καθένας εἶνε κ᾽ ἕνα θαῦμα.
Πρέπει νὰ τοὺς νιώσουμε βαθειά, νὰ γίνουν βί -
ωμά μας, νὰ «συσταυρωθῶμεν» κ᾽ ἐμεῖς μαζί
του ὅπως ψάλλουν οἱ ὡραῖοι ὕμνοι (Μ. Δευτ. αἶν.).

Ἂς τολμήσουμε νὰ ῥίξουμε μιὰ ματιὰ σὲ κα-
 θέναν ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ λόγους ποὺ ὁ Κύ ρι  ος ἡ -
μῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἶπε πάνω ἀπ᾽ τὸ σταυρό.
Ἀρχίζουμε ἀπὸ τὸν πρῶτο λόγο, τὸ «Πάτερ, ἄ -φες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. 23,34).

* * *Κάτω ἀπὸ ποιές συνθῆκες εἶπε ὁ Χριστὸς
αὐτὸ τὸ λόγο; Τὸν εἶπε ἐνῷ κρεμόταν στὸ ξύ-
λο τοῦ σταυροῦ, κι ἀπὸ κάτω ὄχι ἄνθρωποι
ἀλ λὰ θηρία ὠρύονταν, βλαστημοῦσαν, ἀσχη-

μονοῦσαν ἐναντίον του. Καὶ ὁ Χριστός, ποὺ
εἶνε Θεός, τί μποροῦσε νὰ κάνῃ; Μποροῦσε
νὰ στείλῃ λεγεῶνες ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέ-
λων νὰ τοὺς σαρώσῃ, μποροῦσε ν᾽ ἀνοίξῃ χά-
σμα καὶ ἡ γῆ νὰ τοὺς καταπιῇ ζωντανούς,
μποροῦσε νὰ τοὺς καταρασθῇ, μποροῦσε…

Δὲν ἔκανε τίποτε ἀπ᾽ αὐτά. Ἀλλὰ ἄνοιξε τὸ
ἄχραντό του στόμα, καὶ ἀπὸ τὸ βάθος τῆς καρ-
 διᾶς του εἶπε· «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ
οἴ δα  σι τί ποιοῦσι». Προσευχήθηκε ὑπὲρ τῶνσταυρωτῶν του· προσευχήθηκε γιὰ τοὺς ἀρ -
χι ερεῖς γραμματεῖς καὶ φαρισαίους, γιὰ τοὺς
στρατιῶτες τὸν ἑκατόνταρχο καὶ τὸν Πιλᾶτο,
γιὰ τὸ λαὸ ἐκεῖ νον ποὺ τὴν ἡμέρα τῶν Βαΐων
φώναζε «Ὡσαν νά» καὶ ὕστερα φώναξε «Σταύ-
ρωσον σταύρωσον αὐ τόν» (Μᾶρκ. 11,9. Ἰω. 19,6).

Καθένας ἀπ᾽ αὐτοὺς βέβαια εἶχε τὴν εὐθύ-
νη του, κι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς βαθμολόγησε τὴνεὐθύνη καὶ τὴν ἐνοχή τους. Ἄλλη ἡ ἐνοχὴ
τοῦ Ἰούδα καὶ ἄλλη τοῦ Πιλάτου. Ἔχεις κ᾽ ἐ -
σὺ εὐ θύνη, Πιλᾶτε, ὑπογράφοντας τὴν κατα-
δίκη μου, εἶπε, ἀλλὰ μεγαλύτερη εὐθύνη ἔχει
αὐτὸς ποὺ μὲ παρέδωσε σ᾽ ἐσένα (βλ. Ἰω. 19,11).

Εὐθύνη ἔχουν ὅ λοι. Καὶ ὑπὲρ ὅλων προσ -
ευχήθηκε. Βρῆκε μάλιστα γι᾽ αὐ τοὺς τὴν πιὸ
ἰσχυ ρὴ καὶ πειστικὴ δικαιολογία, ὅτι «δὲν ξέ-
ουν τί κάνουν», ἔχουν ἄγνοια. Καὶ πράγματι
πολλοὶ ἀπ᾽ αὐτοὺς ἔπειτα μετανόησαν. Ὅταν
μετὰ τὴν Ἀνάστασι ὁ ἀπόστολος Πέτρος κή-
ρυξε σ᾽ αὐτούς, ἄλλαξαν, πίστεψαν καὶ ὁ Χρι-
στὸς τοὺς δέχθηκε στὴν Ἐκκλησία του.

* * *Συγχώρησις! Αὐτὸ μᾶς διδάσκει ὁ Χριστὸς
μὲ τὸν πρῶτο λόγο του πάνω ἀπ᾽ τὸ σταυρό.
Μεγάλο πρᾶγμα ἡ συγχώρησις.

Ἀκόλουθοι καὶ μιμηταὶ τοῦ Χριστοῦ στὴν ἀ -
ρετὴ τῆς συγχωρήσεως ἦταν οἱ ἀπόστολοι. Ὁ
πρωτομάρτυρας Στέφανος, ἐνῷ τὸν λιθοβο-
λοῦσαν, προσ ευχόταν στὸν οὐράνιο Πατέρα·
«Κύ ριε, μὴ στή σῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύ-
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την» (Πράξ. 7,60). Μιμη τὴς ἀκόμα ἦταν ὁ ἀπόστο-λος Παῦλος, πού, ἐνῷ δι ωκόταν ἀπὸ τοὺς ὁ -
μοφύλους του προσευχόταν γι᾽ αὐτοὺς λέ-
γοντας· Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, βάλε ἐμένα
στὴν κόλασι καὶ βάλε στὸν πα ράδεισο τοὺς
συμπατριῶτες μου (βλ. ῾Ρωμ. 9,3). Μεγάλες ψυχές!

Ἔχουμε παραδείγματα καὶ ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ
ἔθνους μας. Στὸ Μεσολόγγι οἱ ἥρωες ὑπερα-
σπισταί του τὴν παραμονὴ τῶν Βαΐων ἐτέλε-
σαν νύχτα τὴ θεία λειτουργία στὸ ναὸ τῆς Ἁ -
γί ας Παρασκευῆς. Ἐκεῖ ἀλληλοσυγχωρή θηκαν,
φιλήθηκαν, καὶ κοινώνησαν τὰ ἄ χραν τα μυ-
στήρια ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ ῾Ρωγῶν Ἰωσήφ. Ἦ -
ταν μία θεία κοινωνία σπάνια, ποὺ τὰ δάκρυά
τους ἔ πεφταν μέσα στὸ δισκοπότηρο κι ἀνα-
μειγνύ ον ταν μὲ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Μετὰ
πλέον δὲν ἦ ταν ἄνθρωποι· ἥρωες ἦταν, «λέ-
οντες πῦρ πνεόντες» κατὰ τὴ φράσι τοῦ ἱε-
ροῦ Χρυσοστόμου. Καὶ ἐξώρμησαν, διέσπασαν
τὸν κλοιό, καὶ προκάλεσαν τὸν παγκόσμιο θαυ-
 μασμό. Συγχώρησαν, καὶ συγχωρήθηκαν.

Παράδειγμα συγχωρήσεως δίνει ἐπίσης ὁ
Γέρος τοῦ Μοριᾶ, ὁ ἀθάνατος Κολοκοτρώνης.
Ὅταν οἱ ἐχθροί του σκότωσαν τὸ γυιό του τὸν
Πᾶνο, αὐτὸς δὲν ἐκδικήθηκε τὸ φονιᾶ. Φάνη-
κε εὐγενὴς καὶ μακρόθυμος. Μιὰ μέρα μάλι-
στα τὸν πῆρε καὶ τὸν ἔφερε στὸ σπίτι. Κι ὅταν
ἡ μάνα του εἶδε τὸ φονιᾶ, λέει· –Παιδί μου, τί
κάνεις; τὸ φονιᾶ μοῦ ἔφερες ἐδῶ; Κι αὐτὸς τί
εἶπε· –Σώπα, μάνα· αὐτὸ εἶνε τὸ καλύτερο
μνημόσυνο γιὰ τὸν σκοτωμένο!

* * *Ἂς ἔλθουμε ὅμως τώρα, ἀγαπητοί μου,
στὴν σκληρὴ ἐποχή μας, ποὺ δυστυχῶς δὲνδίνει συγχώρησι. Δύο ῥήματα δὲν γνωρίζει νὰ
πῇ, τὸ «εὐ χαριστῶ» καὶ τὸ «συγχωρῶ». Μύρια
κα λὰ νὰ κά νῃς, εὐχαριστῶ δὲν ἀκοῦς. Σπάνι -
ες οἱ εὐ γνώμονες ψυχές, οἱ ἄλλοι τίποτα. Τὴν
ἀγνωμο σύνη εἰσπράττουν σήμερα σὲ μεγάλο
βαθμὸ ἰδίως οἱ γονεῖς. Δὲν γνωρίζει λοι πὸν ἡ
ἀνθρωπότης τὸ «εὐχαριστῶ»· ἀλλ᾽ οὔ τε καὶ
τὸ «συγ χωρῶ» γνωρίζει. Ἡ κακία εἶνε βαθειὰ
ῥιζωμένη στὶς ψυχές, ἐνῷ ὁ Χριστὸς μᾶς λέ-
ει, ὅτι μᾶς συμφέρει νὰ συγχωροῦμε, γιατὶ ἂν
δὲν συγχωρήσουμε τὸν ἄλλο δὲν θὰ συγχω-
ρη  θοῦμε κ᾽ ἐμεῖς (βλ. Ματθ. 6,12,14-15· 18,21-35. Μᾶρκ. 11,25-26).

Θέλετε παραδείγματα; Πρὸ ἡμερῶν ἦρθαν
στὴ μητρόπολι μιὰ νύφη, νέα γυναίκα, μαζὶ μὲ
τὴν πεθερά της, ἡ ὁποία τὴν ὑπέβαλλε σὲ μαρ-
 τύριο. Δὲν θέλω ἐδῶ νὰ κάνω ψυχανάλυσι ἐπὶ
τοῦ φαινομένου ποὺ λέγεται πεθερά. Μέσα
στὶς ἑκατὸ –τί λέω–, μέσα στὶς χίλιες πεθερὲς
μία εἶνε εὐγενὴς ἐξαίρεσις· οἱ ἄλλες ζηλεύ-
ουν, γιατὶ κατὰ τὸ λόγο τοῦ Κυρίου ὁ νέος ἀ -

γαπάει πλέον τὴ γυναῖκα του περισσότερο ἀ -
πὸ τοὺς γονεῖς του (Γέν. 2,24. Ματθ. 19,5. Μᾶρκ. 10,7. Ἐφ. 5,31).
Δὲν τὸ ὑποφέρουν. Μιὰ αἰτία τῶν διαζυγίων εἶ -
νε ἡ κακία τῆς πεθερᾶς. Προσπάθησα λοιπὸν
νὰ τὶς συμφιλιώσω. Λέω τῆς νέας· Κάνε της μιὰ
μετά νοια. Τῆς ἔκανε. –Μάνα, λέει, συχώρεσέ
με. –Ὄχι…! ἐπέμενε ἡ πεθερά. Κι αὐτὴ δὲν ἀ -
ποκλείεται ὅμως νὰ εἶνε καὶ μέσ᾿ στὴν ἐκκλη-
σία, χωρὶς συναίσθησι τῆς ἁμαρτίας της.

Ἄλλο παράδειγμα. Στὴ Μάνη ὑπάρχει τὸ ἔ -
θιμο τῆς ἐκδικήσεως, ἡ λεγόμενη βεντέττα.
Λένε λοιπὸν ὅτι κάποτε σὲ ἡμέρα Παρασκευὴ
ὡρίσθηκε ἕνας συγγενὴς νὰ σκοτώσῃ τὸν ἀν -
τίπαλο. Καὶ γιὰ νὰ μὴ μείνῃ νηστικὸς ὅσο θὰ
παραμονεύῃ, ἡ μάνα του τοῦ ἑτοίμασε φαγη -
τὸ νηστήσιμο! Τὸ ὅτι θὰ σκότωνε ἄνθρωπο
δὲν ἦταν τίποτα, τὸ νὰ καταλύσῃ ὅμως ἦταν
ἁ μαρτία!… Αὐτὴ εἶνε ἡ ὑποκριτικὴ θρησκεία. 

* * *Συγγνώμη λοιπὸν νὰ ζητήσουμε ὅλοι καὶ
μάλιστα τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες. Νὰ μιμηθοῦ -
με τὸν Θεάνθρωπο, ὅπως ἔκανε ὁ ἀπόστολοςΠαῦ λος ποὺ μᾶς προτρέπει· «Μιμηταί μου γί-
νεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 11,1). Ἂς ποῦ με
κ᾽ ἐμεῖς στὸν οὐράνιο Πατέρα γιὰ ὅποιους τυ -
χὸν μᾶς ἔβλαψαν ἢ ἀδίκησαν· «Ἄφες αὐτοῖς».

Ἂν θέλῃ ὁ Θεός, θὰ συνεχίσουμε νὰ ἑρμη-
νεύουμε ἕναν - ἕνα τοὺς ἑπτὰ λόγους ποὺ εἶ -
πε ὁ πάσχων Χριστὸς ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ σταυ-
 ροῦ. Ἐξηγήσαμε τώρα ἐδῶ (α΄) τὸ «Πάτερ, ἄ -
φες αὐ τοῖς…»· πολὺ λίγα εἴπαμε, γιατὶ κάθε
λόγος τοῦ Χριστοῦ μας εἶνε πέλαγος νοημά-
των καὶ μάλιστα οἱ τελευταῖοι αὐτοὶ λόγοι
του. Στὴ συνέχεια θὰ ἐξηγήσουμε (β΄) τὸ «Γύ-
ναι, ἴδε ὁ υἱός σου» καὶ «Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου»
(Ἰω. 19,26-27), κατόπιν (γ΄) τὸ «Ἀ μὴν λέγω σοι, σή-
μερον μετ᾽ ἐ μοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ.
23,43), ἔπειτα (δ΄) τὸ «Ἠλὶ ἠλί, λιμά σαβαχθανί;
τοῦτ᾽ ἔστι, Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέ -
λιπες;» (Ματθ. 27,46), ἔπειτα (ε΄) τὸ «Διψῶ» (Ἰω. 19,28),
καὶ τέλος (στ΄) τὸ «Τετέλεσται» (ἔ.ἀ. 19,30). Ὑπο-
λεί πεται (ζ΄) τὸ «Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρα-
τίθεμαι τὸ πνεῦμά μου» (Λουκ. 23,46).

Μὲ τὰ κηρύγματα αὐτὰ δὲν κάνουμε φιλο-
λογία ἢ φιλοσοφία, δὲν μιλοῦμε ῥητορικὰ ἢ
ποιητικά, οὔτε μὲ γλῶσσα Δημοσθένους οὔτε
μὲ γλῶσσα Ὁμήρου· θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ
κά νουμε, ἀλλὰ δὲν θέλουμε. Προσπαθοῦμε
νὰ μι λήσουμε ἁπλᾶ, ὅ πως μίλησε ὁ ἅγιος Κο-
σμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὥστε αὐτὰ ποὺ λέμε νὰ γί-
νουν βιώματα καὶ νὰ τὰ ἐφαρμόσουμε πρὸς
δόξαν Θεοῦ· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 11-4-1993 βράδυ μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 7-3-2018.
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Ὅταν, ἀγαπητοί μου, κάποιος βασιλιᾶς ἢ
στρατηγὸς γύριζε νικητὴς ἀπὸ μία μά-

χη, ὁ λαὸς τὸν ὑποδεχόταν μὲ ζητωκραυγές·
κι ὅσο πιὸ μεγάλος ἦταν ὁ ἐχθρὸς ποὺ νίκη-
σε, τόσο καὶ οἱ ἐκδηλώσεις ἦταν ζωηρότερες.
Ἡ ἱστορία ἀναφέρει πολλὰ τέτοια παραδεί γμα-
 τα, ἰδίως στὴν πρωτεύουσα τῆς ῾Ρωμαϊκῆς
αὐτοκρατορίας. Ὁ νικητὴς ἔμπαινε στὴ ῾Ρώ-
μη πάνω σὲ ἅρμα ποὺ ἔσερναν ἄλογα ἢ καὶ τί-
γρεις καὶ λιοντάρια, καὶ πίσω του ἁλυσοδε-
μένοι ἀκολουθοῦσαν οἱ νικημένοι ἀρχηγοὶ
τῶν ἐχθρῶν. Κι ὅταν ὁ νικητὴς ἔμπαινε στὸ
στάδιο, οἱ στρατιῶτες του τὸν ὕψωναν ὄρθιο
πάνω σὲ μιὰ ἀσπίδα, ἐνῷ ὁ λαὸς τὸν ἐπευ-
φημοῦσε. Ἔτσι ὁ νικητὴς τελοῦσε τὸν θρίαμ-βό του. Αὐτὰ γίνονταν τότε.

Καὶ τώρα ὅμως, σὲ καιρὸ εἰρήνης, πάλι ἀ -
κούγονται ζητωκραυγὲς γιὰ κάποιους νικη-
τάς, ὄχι βέβαια γιὰ νίκες σὰν ἐκεῖνες. Τώρα
ἐ πευφημοῦν νικητὰς …ποδοσφαιρικῶν συ-
ναντήσεων! Καὶ ἂν κάποιος σοβαρὸς ἄνθρω-
πος παρατηρῇ τοὺς πανηγυρισμούς, θὰ λέῃ·Μικρὸς λαός, μικρὰ πράγματα θαυμάζει.

Ὅσοι πάντως διαβάζετε ἱστορία, ὅσοι θαυ-
μά ζετε ἀθλητικοὺς ἀγῶνες τῆς ἀρχαιότητος,
καὶ ὅ σοι εἶστε φίλοι τοῦ συγχρόνου ἀγωνίσμα-
 τος τοῦ ποδοσφαίρου, ἀκοῦστε με σήμερα.

* * *Οἱ ἀγῶνες, ἀγαπητοί μου, ποὺ πανηγυρίζει
σήμερα ὁ κόσμος εἶνε μικροί. Ἔγινε ὅμως κά-ποτε ἕνας μεγάλος ἀγώνας, ποὺ συγ κλόνισε
οὐρανὸ καὶ γῆ, τὸν παρακολούθησαν ἄγ γελοι
καὶ ἄνθρωποι, καὶ οἱ συνέπειες τῶν ἀ ποτελε-
σμάτων του ἐκτείνονται σὲ παγκόσμια κλίμα-
κα καὶ μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων. Ποιός
εἶ νε ὁ ἀγώνας αὐτός; Εἶνε αὐτὸς ποὺ ἔδωσε ὁ
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς κατὰ τοῦ διαβό-
 λου, ὁ ὁποῖος κρατοῦσε ὑπὸ τὴν ἐξουσία του
ὅ λο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Τὸ κρατοῦσε δέ-

σμιο μὲ τὴν πλάνη καὶ τὴν ἁμαρτία, τὴ μαγεία
καὶ τὴν εἰδωλολατρία, μὲ τὰ αἰσχρὰ πάθη ποὺ ἀ -
 να φέρει ὁ ἀπόστολος Παῦ λος στὸ 1ο κεφάλαιο
τῆς πρὸς ̔Ρωμαίους ἐπιστολῆς. Κυριαρχοῦσε
ὁ διάβολος σὲ ὅλη τὴν ἀν θρωπότητα –γι᾽ αὐ -
τὸ λέγεται κοσμοκράτωρ (βλ. Ἐφ. 6,12)– καὶ τότε δὲν
ὑπῆρχε δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη πάνω στὴ γῆ,
ἀλλὰ ἐγκλήματα ἀποτρόπαια. Κάθε προσπά-
θεια ἀνθρώπου ν᾽ ἀποτινάξῃ αὐτὸ τὸ ζυ γὸ ἀ -
πο τύγχανε· ὁ σατανᾶς ὅλους τοὺς νικοῦσε μὲ
τὸ θανα τηφόρο κεντρὶ τῆς ἁμαρτίας. Φαινό-
ταν ἀήττητος, ὅπως ὁ γίγαντας Γολιάθ. Ἀλλὰ
τὸν Γολιὰθ τὸ νίκησε ὁ Δαυῒδ καὶ «ἦρεν ὄνειδος
ἐξ υἱῶν Ἰσραήλ» (Ψαλμ. 151,7)· τὸν σατανᾶ ποιός θὰ
τὸν νικοῦσε; Δὲν μποροῦσε οὔτε ἄνθρωπος
οὔτε ἄγγελος. Ἔπρεπε νὰ ἔλθῃ ὁ Ἰσχυρός.

Καὶ ἦλθε. Ἦλθε μὲ τὴ μορφὴ ἀδυνάτου ἀν -
θρώπου, τοῦ φτωχοῦ ἀστέγου καὶ ἀκτήμονος
Ναζωραίου. Ὁ σατανᾶς δὲν μποροῦσε νὰ φαν -
ταστῇ ὅτι μέσα στὸν ταπεινὸ Ἰησοῦ κρύβεται
ἡ θεότης. Νόμιζε πὼς θὰ τὸν νικήσῃ ὅπως
τοὺς ἄλλους. Τρεῖς φορὲς τοῦ ἐπιτέθηκε μὲ
τοὺς πειρασμοὺς στὴν ἔρημο, νικήθηκε ὅμως
καὶ ἀποχώρησε, γιὰ νὰ ἐπανέλθῃ τὶς ἡμέρες
τῶν φρικτῶν παθῶν τοῦ Κυρίου. Ἡ σύγκρου-
σις κορυφώθηκε ἐπάνω στὸ σταυρό. Καὶ ἐκεῖ
ὁ πονηρὸς νικήθηκε ὁριστικά· ἡ φωνὴ τοῦ Ἐ -σταυρωμένου «Τετέλεσται» (Ἰω. 19,30) ἦταν κραυ -γὴ θριάμβου. Τὸ τελειωτικὸ χτύπημα ἦταν ὅ -
ταν ὁ Κύριος κατέβηκε στὸν ᾅδη· ἐκεῖ ὁ σα-
τανᾶς, ἀντὶ νὰ συλλάβῃ τὸν Ἰησοῦ, συνελή-
φθη ἀπὸ αὐτόν. Πιάστηκε ὅπως τὸ ψάρι στὸ
δόλωμα· τὸν εἶδε μὲ σάρκα καὶ τὸν θεώρησε
ἁπλὸν ἄνθρωπο· δὲν μποροῦσε νὰ φανταστῇ
ὅτι κάτω ἀπὸ τὴ σάρκα κρύβεται τὸ ἄγκιστρο,
ἡ Θεότης. Τὸ ἀγκίστρι καρφώθηκε στὰ σπλά-
χνα τοῦ ᾅδου κι αὐτὸς ἀναστέναξε, ὅπως λέ-
ει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος στὸν περίφημο Κα-
τηχητικὸ λόγο του ποὺ ἀκούσαμε·
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«Ἐσκύλευσε (δηλαδὴ λαφυραγώγησε) τὸν
ᾅδην ὁ κατελθὼν εἰς τὸν ᾅδην. Ἐπίκρανεν αὐ -
 τόν, γευσάμενον τῆς σαρκὸς αὐτοῦ. Καὶ τοῦ -
το προλαβὼν Ἠσαΐας ἐβόησεν· “Ὁ ᾅδης”, φη-
σίν, “ἐπικράνθη, συναντήσας σοι κάτω” (Ἠσ. 14,9).
Ἐπικράνθη· καὶ γὰρ κατηργήθη. Ἐπικράνθη· καὶ
γὰρ ἐπεπαίχθη. Ἐπικράνθη· καὶ γὰρ ἐ νεκρώθη.
Ἐπικράνθη· καὶ γὰρ καθῃρέθη. Ἐπικράνθη· καὶ
γὰρ ἐδεσμεύθη. Ἔλαβε σῶμα, καὶ Θεῷ περιέτυ -
χεν. Ἔλαβε γῆν, καὶ συνήν τησεν οὐρα νῷ. Ἔλα-
βεν ὅπερ ἔβλεπε, καὶ πέπτωκεν ὅθεν οὐκ ἔβλε-
 πε. Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέν τρον; Ποῦ σου, ᾅδη,
τὸ νῖκος; Ἀνέστη Χριστός, καὶ σὺ καταβέ βλησαι.
Ἀνέστη Χριστός, καὶ πεπτώκασι δαίμονες».

* * *Ὁ Χριστός, ναὶ ὁ Χριστός, μὲ τὸ σταυρὸ καὶ
τὴν ἀνάστασί του νίκησε τὸ σατανᾶ, τὴν ἁ μαρ-
 τία καὶ τὸ θάνατο· ἀναδείχθηκε Νικητὴς καὶ
θριαμβευτής. Καὶ βγαίνοντας μέσα ἀπὸ τὸν τά-
 φο χαρίζει ἀπὸ τὴν ἄπειρη δύναμί του στὸν κά-
 θε πιστὸ δύναμι ὑπερφυσική, τὴ χάρι του. Κι ἀ -
 πὸ τότε μὲ τὴ χάρι τοῦ Χριστοῦ ὁ σατανᾶς νι κᾶ -ται στὴν προσωπικὴ ζωὴ τοῦ πιστοῦ.

Ὁ ἅγι ος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας παρατηρεῖ
ὅτι αὐ τός, ποὺ προηγουμένως ἦταν φοβερὸς
καὶ τρο μερός, κι ἀπειλοῦσε πὼς θὰ καταλάβῃ
ὅλη τὴν οἰ κουμένη σὰν μιὰ φωλιὰ μὲ πουλάκια
καὶ καυ χόταν πὼς κανείς δὲν μπορεῖ νὰ τοῦ
ἀν τιταχθῇ, αὐτὸς τώρα νικᾶται καὶ καταντᾷ παι-
 χνίδι γιὰ ᾽ κείνους ποὺ πιστεύουν στὸ νικητὴ
Χρι στό (βλ. Α΄ ἑορτ. ὁμιλ.· Ἑ. Π. Migne 77,424-5). Τὸ βλέπει κανεὶς αὐ -
τὸ μύρι ες φορὲς στοὺς βίους τῶν ἁγίων (παρ-
θένων σὰν τὴν ἁγία Βαρβάρα, νέων σὰν τοὺς
40 Μάρτυρες, γερόντων σὰν τὸν ἅγιο Πολύ-
καρπο, μικρῶν παιδιῶν σὰν τὸν ἅγιο Κήρυκο),
ποὺ νικοῦν κ᾽ ἐξ ευτελίζουν τὸν σατανᾶ· στὶς
νί κες τους βλέπει νὰ ἐκπληρώνεται ἡ ὑπόσχε-
 σι τοῦ Χριστοῦ «Ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσί -
αν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ
ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν
ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ» (Λουκ. 10,19).

«Χριστὸς ἀνέστη»! Ὁ Χριστὸς νικητής! Τὸ
βασίλειο τοῦ σκότους καταλύεται, νέα βασι-λεία ἀφάνταστη σὲ πνευματικὴ δύναμι καὶ με-
γαλοπρέπεια ἐγκαθιδρύεται στὴ γῆ. Τὴ βλέπει
ὁ προφήτης καὶ βασιλιᾶς Δαυῒδ πρὶν ἀπὸ δέ-
κα αἰῶνες καὶ περιγράφει τὰ εὐεργετικά της
ἀποτελέσματα στὸν 71ο ψαλμὸ λέγον τας· «Ἀ -
νατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιο σύνη καὶ
πλῆ θος εἰρήνης ἕως οὗ ἀνταναιρε θῇ ἡ σελή-
νη» (Ψαλμ. 71,7). Δηλαδή, ἐνῷ προηγουμένως λόγῳ
τῶν ἁμαρτιῶν μας ἤμασταν ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ,
ἄξιοι τιμωριῶν καὶ κολάσεων, τώρα, διὰ τῆς
θυσίας τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἡ ἔχθρα ἔσβησε,

συμφιλιωθήκαμε μὲ τὸ Θεό, γίναμε παιδιά του
ἀγαπημένα· ἡ ταραχὴ καὶ ἡ ἀγωνία τῆς συ-
νειδήσεως ἔφυγε καὶ ἦρθε στὶς καρδιές μας
ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ.Δικαιοσύνη (ἄφεσις ἁμαρτιῶν) καὶ εἰρήνη
(γαλήνη συνειδήσεως) βασιλεύουν στὶς ψυχὲς
ἐκείνων ποὺ πίστεψαν στὸ Χριστὸ καὶ βαπτί-
στηκαν. Ναί, μόνο στὸ βασίλειο τοῦ Χριστοῦ ὑ -
 πάρχει δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη· αὐτὸ εἶνε μία
πραγματικότητα ποὺ τὴ ζοῦν οἱ πιστοί. Ἡ βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ, μικρὴ σὲ ἔκτασι ἀ φοῦ λίγοι
εἶνε οἱ ἐκλεκτοί, θὰ αὐξάνεται συνεχῶς, θὰ ἐ -
πεκτείνῃ τὰ ὅριά της, ἐνῷ ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ
πλάνη διαρκῶς θὰ περιορίζωνται, ἕως ὅτουἐκλείψῃ «ἡ σελήνη». Ποιά εἶνε «ἡ σελήνη»;
Ὅπως ἑρμηνεύει ἀλληγορικὰ ὁ ἅγιος Κύριλ-
λος, «σελήνη» ἐδῶ νοεῖται ὁ ἄρχων τοῦ σκό-
τους, ὁ σατανᾶς.

Ναί, θὰ ἐκλείψῃ ἡ σελήνη. Ὁ πόλεμος τοῦ
φωτὸς κατὰ τοῦ σκότους συνεχίζεται. Τὸ φῶς
ποὺ ἀνέτειλε ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ Κυρίου δὲν
πρόκειται νὰ σβήσῃ, ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ
δὲν θὰ καταλυθῇ. Θὰ ὑπάρχῃ σὰν ὄασις μέσαστὴ Σαχάρα τοῦ κόσμου τούτου, γιὰ νὰ βρί-
σκουν σ᾽ αὐτὴν οἱ ψυχὲς δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη.

Τὸ ῥητὸ «ἕως οὗ ἀνταναιρε θῇ ἡ σελήνη»
θυμίζει καὶ μία σελίδα τῆς ἐθνικῆς μας ἱστο-
ρί ας. Ὅταν τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου πατριάρχουΓρηγορίου τοῦ Ε΄, ποὺ ἀπαγχονίσθηκε ἀπὸ
τοὺς υἱοὺς τῆς Ἄγαρ τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα τοῦ
1821, τὸ ἔρριξαν στὴ θάλασσα καὶ ἐπέπλεε στὰ
κύματα τοῦ Βοσπόρου, τὸ βρῆκε ἕ νας εὐσε -
βὴς πλοίαρχος, τὸ συνέλεξε καὶ τὸ μετέφερε
στὴν Ὀδησσό. Ἐκεῖ ἐκφώνησε ἐπικήδειο λό-
γο ὁ μέγας ῥήτωρ τοῦ Πατριαρχείου Κων-
σταντινουπόλεως Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁἐξ Οἰκονόμων καὶ ἔκλεισε μὲ τὰ ἑξῆς.

«Ὦ Θεὲ τοῦ ἐλέους, …ἐπίβλεψον ἐξ οὐρα-
νοῦ καὶ ἴδε τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ σου. Ἕως πό-
 τε, Κύριε, μέλλει νὰ ἐξυβρίζῃ παναθέσμως εἰς
τὸ πανάγιόν σου ὄνομα ὁ βάρβαρος ἐ χθρὸς
τοῦ σταυροῦ; …Ὦ Κύριε, σῶσον δή, ὦ Κύριε,εὐόδωσον δή. Μὴ παραδώῃς ἡμᾶς εἰς τέλος…
Ὑπόταξον ὑπὸ τοὺς νικηφόρους πόδας τοῦ
Χριστοῦ σου πάντα ἐχθρὸν καὶ πολέμιον, ἀπὸ
περάτων ἕως περάτων, ἕως οὗ ἀνταναιρε θῇ
ἡ σελήνη» (Λόγοι τ. Α΄, ἐπιμ. Θ. Σπεράντσα, Ἀθῆναι 1971, σσ. 16-17).

Ἀνέτειλε, ἀγαπητοί μου, ὁ ἥλιος τῆς Ἀνα-
στάσεως. Θὰ εἴμαστε ἀνάξιοι νὰ λεγώμαστεΧριστιανοί, ἂν δὲν μᾶς συγκινῇ ὁ θρίαμβος τοῦἀναστάντος Κυρίου. Τὸ ἀνέσπερο φῶς του
συ  νεχῶς θὰ πολεμῇ καὶ θὰ διαλύῃ τὰ σκότη
«ἕως οὗ ἀνταναιρε θῇ ἡ σελήνη» (Ψαλμ. 71,7).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Πασχάλιος ἐπισκοπικὴ ἐγκύκλιος 163/9-4-1972 ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Σταυρὸς» (τ. 134/Ἀπρ. 1972, σσ. 49-53) καὶ τὸ βιβλίο Πάσχα (Ἀθῆναι 19922, σσ. 86-99).Περιληπτικὴ μεταφορὰ μὲ μεταγλώττισι στὴν ὁμιλουμένη σήμερα 19-3-2018.
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