
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐ -
αγγέλιο. Εἶνε ἕ νας δι άλογος, ποὺ νίκησε καὶ

νικᾷ κάθε ἄλ λο διάλογο ποὺ ἔγινε ποτὲ ἐδῶ στὴ
γῆ, κι αὐτοὺς τοὺς διαλόγους ποὺ ἔ καναν φιλό -
σοφοι τῆς πατρίδος μας στὸ Κλει νὸν Ἄστυ.

Εἶνε ἕνας διάλογος μετα ξὺ τοῦ Κυ ρίου καὶ μι -ᾶς ἁμαρτωλῆς γυναίκας. Εἶνε σπουδαῖος ὄχι
μόνο γιὰ τὸ ὕ ψος τῶν ἰδε ῶν του, ἀλλὰ καὶ γιὰ
τὸ θαυμαστὸ ἀποτέλεσμά του. Γιατὶ τί ἦ ταν ἡ
γυναίκα αὐτά; ἕνα ἠθικὸ κουρέλι, ἕνα κοράκι
ποὺ ἀρεσκόταν νὰ τρώῃ σάρκες, καὶ τὸ κοράκι
αὐτὸ ἔγινε περιστέρι· ἦταν ἕνα σκοτάδι, καὶ τὸ
σκοτάδι αὐτὸ ἔγινε φῶς· ἦταν ἕνα κάρβουνο ποὺ
μου τζούρωνε τοὺς πάντες, καὶ ὅμως τὸ κάρβου-
 νο αὐτὸ ἔγινε λαμπρὸ διαμάντι. Νά γιατί εἶ πα
ὅτι ὁ διάλογος αὐτὸς εἶνε ἀξιοθαύμαστος·
γιατὶ τὸ ἀποτέλεσμά του ἦταν ἕνα θαῦμα.

Ἡ γυναίκα αὐτὴ, ἀπ᾽ τὴν ὥρα ποὺ ἄκουσε τὸ
Χριστό, πῆρε τὴ λαμπάδα τοῦ φωτός, διέτρεξε
ὅλη τὴ Μικρὰ Ἀσία, ἔφτασε στὴ Σμύρ νη καὶ κή-ρυξε τὸ εὐαγγέλιο. Γι᾽ αὐτὸ ἐκεῖ κτίστη κε ὡ -
ραῖος ναός της, ὁ ναὸς τῆς Ἁ γίας Φωτεινῆς,
τὸν ὁ ποῖο ἔκαψαν ἔπειτα τὰ τέκνα τῆς Ἄγαρ. 

Νὰ ἑρμηνεύσουμε στίχο - στίχο τὸν δι άλογο
εἶνε ἀδύνατον· δὲν ἔχουμε οὔτε τὸ χρό νο οὔ -
τε τὴν ἱκανότητα. Ὁ λόγος μας, μικρὴ βαρκού -
λα, δὲν μπορεῖ νὰ διαπλεύσῃ τὸν ὠκεανὸ τῶν
θείων νοημάτων του. Στὴ θάλασσα ὑπάρχουν ἀ -
 κρο γιάλια ἀλ λὰ καὶ βαθειὰ νερά· καὶ ὁ διάλογος
αὐ τὸς ἔχει σημεῖα κατα νοητά, ἀλλὰ ἔχει καὶ
βάθη ἀπροσπέλα στα. Τέ τοιο βάθος ἔχουν τὰ
λό για ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς στὴν ἀ πορία τῆς Σα-
μα  ρείτι δος, Ποιός τόπος εἶνε ὁ κα τάλληλος γιὰνὰ λατρεύῃ κανεὶς τὸ Θεό; Ἡ ἀπάντησι ποὺ ἔ -
δω σε, ὅτι «Πνεῦμα (εἶ νε) ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσ -
 κυνοῦντας αὐ τὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ
προσκυνεῖν» (Ἰω. 4,24), εἶνε λόγος βαθύτατος.

Θὰ προσπαθήσω νὰ δώσω μία ἐξήγησι τοῦ
σπουδαίου αὐτοῦ χωρίου ποὺ περικλείει τὴν οὐ -
σία τῆς λατρείας μας. Ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ κατα νο ή-

 σουμε, πρέπει νὰ ξέρουμε ποιοί ἦ ταν οἱ θεοὶτῶν ἀρχαίων καὶ ποιά ἦ ταν ἡ λατρεία τους. 
* * *Ὅλοι, ἀγαπητοί μου, γνωρίζετε ὅτι πρὸ Χρι  -

στοῦ οἱ θεοὶ ποὺ λατρεύονταν ἦσαν φανταστικοί,ψεύτικοι. Οἱ ἄνθρωποι εἶχαν πέσει στὴν εἰδωλο -
λατρία, εἶχαν φτειάξει θεοὺς «κατ᾿ εἰκόνα καὶ ὁ -
μοί ωσιν» (πρβλ. Γέν. 1,26) τοῦ ἀνθρώπου. Φαντάζονταν ὅ -
τι οἱ θεοὶ ἔχουν σῶμα ὑλικό, εἶνε ὄντα τερά στια
μὲ σάρκες καὶ ὀστᾶ, ὅτι ἔχουν χέρια, μάτια, αὐ -
 τιά· ὅτι τρέφονται μὲ ἀμβροσία καὶ νέκταρ· ὅτι
ἔχουν κατοικίες, καὶ οἱ μὲν κα τώτεροι μένουν σὲ
σπήλαια, δάση, λίμνες, ποτα μούς, στέππες, ἐνῷ
οἱ ὑψηλότεροι, τρόπον τι  νὰ ἡ ἀ ριστοκρατία τῶν
θε ῶν, κατοικοῦν κάπου ψη λά, στὴν κορυ φὴ τοῦ
Ὀλύμπου, κι ἀπὸ ᾽κεῖ κυ βερνοῦν τὸν κόσμο.

Ὡς πρὸς τὴν ἠθική τους ζωή, ντρέπομαι νὰ
μιλήσω· οἱ θεοὶ ἐκεῖνοι δι έπρατταν αἴσχη (μοι-
χεῖες, πορνεῖ ες, ἀπάτες, ἐγκλήμα τα). Ἂν αὐτοὶ
ἐπρόκειτο νὰ δικαστοῦν ἀπὸ ἕνα σημερι νὸ ποι-
νικὸ δικαστήριο, θὰ καταδικάζον ταν σὲ ἰσό βια δε-
 σμά. Φοβερὴ ἡ εἰδωλο λατρία. Κι ἂν οἱ Ἕλληνες,
λαὸς εὐ φυής, εἶ χαν καταπέσει σὲ τέτοιο σημεῖο,
φαν τάζεται καν  εὶς τὸ θρησκευτικὸ ἐπίπεδο τοῦ
ἄλ   λου κόσμου. Οἱ Πέρσες λάτρευαν τὸν ἥλιο καὶ
τὰ ἄ στρα, ἄλ λοι λάτρευαν ποταμούς, λίμνες,
θάλασσες, ἄλ λοι λάτρευαν ζῷα. Στὴν Αἴγυ πτο –
μὴ παραξενευ τῇ κανείς– ὡς θεοὺς εἶχαν τὸ
Νεῖ λο, τὸν κροκόδειλο, σαῦρες, φίδια, ἑρ πετά,
ἀ κόμα καὶ τὰ κρεμμύδια, τὰ σκόρδα, τὰ πράσα!
Ἀπορεῖ ὁ νοῦς σήμερα πῶς τὸ ἀνθρώπινο γέ-
νος κατέπεσε σὲ τέτοια ἠλιθιότητα.

Ἀνάλογη τώρα μὲ τὴν ἰδέα ποὺ εἶχαν οἱ ἀρ -
χαῖοι γιὰ τοὺς θεούς, ἦταν καὶ ἡ λατρεία τους.
Πῶς τοὺς ἐλάτρευαν; Κατὰ τρόπο ὑλικό. Ἔ χτι-
 ζαν πελώρια οἰκοδομήματα, βωμοὺς καὶ θυ-
 σι αστήρια· ἔσφαζαν ζῷα, πρόβατα καὶ βό δια.
Καὶ μόνο αὐτά; ἡ εἰδωλολατρία εἶχε ἀκόμα καὶἀν θρωποθυσίες. Διάβαζα κάπου, ὅτι οἱ Ἕλλη-
νες στὴν Ἀκαρνανία, οἱ Ἀκαρνᾶ νες, λάτρευ-
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Ἐκτάκτως, ἀγαπητοί μου, παρουσι άζομαι
στὴν ἀγάπη σας καὶ παρακαλῶ ν᾽ ἀκούσε τε

λίγα λόγια. Τά ̓ χετε ξανακούσει, γιατὶ οἱ κή  ρυ-
κες διδάσκου με τὸ ἴδιο καὶ μόνο εὐ αγγέ λιο
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰ ησοῦ Χριστοῦ. Τὸν κα λὸ λόγονὰ τὸν ἀκοῦτε πολ λὲς φορές, τὸν κακὸ οὔτε
μιὰ φορά· σ᾽ αὐτὸν νὰ κλείνουμε τ᾿ αὐτιά μας.

Ἀκούσατε τὸ εὐαγγέλιο· τὸ ξέρουν καὶ τὰ
μικρὰ παιδιά. Εἶνε ἡ Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ.

Τὸ εὐαγγέλιο σήμερα διαιρεῖται σὲ δύο μέ-
ρη· τὸ ἕνα ὁμιλεῖ γιὰ τὴν πάθησι τοῦ τυφλοῦ,
τὴν τύφλωσι, τὸ ἄλ λο γιὰ τὴ θεραπεία του. Τὸ
ἕνα εἶνε σκοτεινό, τὸ ἄλ λο φωτεινό. Ἂν ἤ μουν
ζωγράφος, θὰ ζωγράφι ζα δύο κάδρα, ἕ να σκο-
 τεινὸ σὰν τὴν πίσσα κ᾽ ἕνα φωτει νὸ σὰν τὸν ἥ -
λιο. Ποιό ἁρ μόζει σ᾽ ἐ μᾶς; Ἐγὼ λέω τὸ πρῶτο, τὸ
σκοτάδι· για τὶ κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον στὸ σκο-τάδι εἴ μαστε. Ὅταν ἕ νας μεγάλος ἅγι ος, ὁ ἅγι ος
Γρηγόριος ὁ Παλα μᾶς, μέσα σὲ μιὰ σπηλιὰ στὰ
βουνὰ τῆς Μακεδονίας, προσ ευχόταν διαρκῶς
«Κύ ριε, φώτισόν μου τὸ σκό τος», Θεέ μου φέξε
στὸ σκο τάδι μου, τί νὰ ποῦ με ἐμεῖς οἱ ἁ μαρτω-
λοί; Πρέπει νὰ ζῇς στὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Ἀλλ᾽ ἂς δοῦμε σύντομα τὸ εὐαγγέλιο.
* * *Ὑπῆρχε, ἀγαπητοί μου, ἕνας τυφλός, τυ-φλὸς ἐκ γενετῆς. Δὲν εἶχε μάτια, δὲν εἶχε βολ-

 βούς· ὅλη ἡ ζωή του ἦταν ἕνα σκοτάδι. Ἄ -
κουγε ὅτι τὸ πρωὶ βγαίνει ὁ ἥλιος καὶ τὰ παι-
διὰ νὰ λένε, Τί ὄμορφη σήμερα ἡ ἀνατολή! ἢ
Τί ὡραῖο τὸ ἡλιοβασίλεμα! ἄκουγε τοὺς  ἄλ -
λους νὰ μιλᾶνε γιὰ τὰ λουλούδια τῆς γῆς, γιὰ τὰ
πο τάμια καὶ τὶς θάλασσες, γιὰ τὶς ὀ μορφιὲς
ποὺ ἔχει ὁ κόσμος, μὰ δὲν ἔβλεπε τίποτα. Ἄ -
κουγε νὰ κελαϊδοῦν πουλιά, μὰ πουλιὰ δὲν ἔ -
βλεπε. Ἄ κουγε τὴ φω νὴ τῆς μάνας, μὰ τὴ μάνα
δὲν τὴν ἔβλεπε. Εἶχε σκοτάδι, ἦταν τυφλός. 

Καὶ μόνο τυφλός; ἦταν καὶ φτωχός. Δὲν εἶ  χε
πῶς νὰ ζήσῃ, καὶ κατήντησε ζη τιάνος· στεκό-
ταν σ᾽ ἕνα σταυροδρόμι καὶ ζητοῦ σε ἐλεημο-

σύνη ἀπ᾽ τοὺς διαβάτες. Ποιός νὰ τὸν προσέξῃ!
Ἅμα εἶνε κανεὶς φτωχός, τὸν ξεχνᾶ νε ὅλοι· κι
ἅμα κον τὰ στὴ φτώχεια ὑπάρ χῃ καὶ ἀρρώστια,
ἀκόμη περισσό τερο. Ἔτσι κι αὐτόν. Μπορεῖ ὅ -
μως νὰ σὲ ξεχά σουν ὅλοι, ἀκόμα καὶ ἡ μάνα
ποὺ σὲ γέννησε, ἀλλὰ ἕνας δὲν ξεχνάει τὸν
ἄνθρωπο· αὐτὸς ποὺ τὸν ἔπλασε. Ὁ Θεὸς ὄχι
τὸν ἄνθρωπο ἀλλ᾽ οὔτε τὸ μυρμήγκι δὲν ξε-
χνάει· ὅλα τὰ φροντίζει ὁ καλὸς Δημιουργός.

Τὸν θυμήθηκε λοιπὸν κι αὐτὸν ὁ ἐνανθρω -
πήσας Θεός, ὁ Χριστός. Γι᾿ αὐτὸ πῆγε καὶ στά  -
θη κε μπροστά του. Καὶ τὸν ἔκανε καλά. Πῶς;
Τὸ εὐαγγέλιο λέει, ὅτι ἔφτυσε χάμω· καὶ τὸ σά-
 λιο τοῦ Χριστοῦ, ναί, κάνει θαύματα. Ἔφτυ σε
στὸ χῶμα τῆς γῆς, ἔκανε λάσπη - ἀ λοιφή, ἄ -
λειψε τὰ μάτια τοῦ τυφλοῦ καὶ τοῦ εἶπε· Πή-
γαινε νὰ νιφθῇς. Πῆγε λοιπὸν ἀμέσως, χωρὶς
ἀν τίρρησι. Κι ὅταν νίφθηκε, εἶδε τὸ φῶς του.

Αὐτὸ εἶνε σύντομα τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο.
* * *Ἕνας εἶνε, ἀγαπητοί μου, ὁ τυφλὸς τοῦ εὐ -

αγγελίου. Ἀλλὰ σήμερα τυφλοὶ εἶνε κι ἄλλοι.
⃝ Ὑπάρχει τύφλωσις σωματική. Κατὰ τὴν στατι  -
στικὴ ὑπηρεσία μετὰ τὸ 1950 στὸ κράτος μας
ὑπῆρχαν εἴκοσι μὲ τριάντα χιλιάδες τυφλοὶ ἀπὸ
πολεμικὰ δυστυχήματα ἢ ἄλλες ἀρρώστιες.

Ἔχετε τὰ μάτια σας· νιώθετε τί εὐ λογία εἶν᾽
αὐτό; Πῆγα κάποτε σ᾿ ἕνα χωριὸ τῆς Μακεδο-
νίας στὰ Σερβικὰ σύνορα, χτύπησα τὴν καμ -
πάνα καὶ μαζεύτηκαν στὴν ἐκκλησία ἄνθρω-
ποι δυστυχισμένοι. Τοὺς εἶπα, ὅτι πρέ πει νὰ εὐ -
χαριστοῦμε τὸ Θεό. Κάποια γυναίκα τότε ἀνα-
 στέναξε καὶ λέει· –Πάτερ, τὶς καλύβες μᾶς τὶς
ἔκαψαν, τὰ παιδιά μας τὰ κατέστρεψαν, δὲν ἔ -
χου με πιὰ τίποτα στὸν κόσμο· σὲ τέτοια φτώ-
χεια πῶς νὰ εὐχαριστοῦμε τὸ Θεό; –Ἐάν, τῆς
λέω, σοῦ δώσῃ αὐτὴ τὴν ὥρα κάποιος μιὰ πολυ -
κατοικία στὴ Θεσσαλονίκη ἢ ἕνα καντάρι χρυ-
 σά φι ἢ ἀσήμι, δίνεις τὰ μάτια σου; –Ὄχι, λέει·
τὰ μάτια; αὐτὰ μοῦ μείνανε. –Δὲν δίνεις λοι -
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πὸν τὰ μάτια σου, γιατὶ ἀξίζουν περισσότερο ἀ -
πὸ τὰ πλούτη τοῦ κόσμου· ἄρα ἔχεις ἕνα πλοῦ -
το, εἶσαι πλούσια! Ἀκούγοντας αὐτὸ ἡ γυναί-
κα παρηγορήθηκε. –Πράγματι, λέει, τὰ μάτια
καὶ γενικὰ ἡ ὑγεία μας εἶνε ἕνας θησαυρός.
⃝ Ὁ τυφλὸς τοῦ εὐαγγελίου εἶνε «φω τογρα -
φία» κόσμου ὁλοκλήρου. Γιατὶ δὲν ὑ πάρχει
μόνο σωματικὴ τύφλωσις, ὑπάρχει καὶ τύφλω-σις ψυ χική. Μπορεῖ ἕνας νὰ ἔχῃ τὰ μάτια του
καὶ νὰ βλέπῃ μακριά, ἀλλὰ νά ᾽νε τυφλὸς ψυ-
χικά. Πῶς; Ἀναφέρω μερικὰ παραδείγματα.
� Νά ἕνας νέος, σπουδαστὴς ἢ ἐργαζόμενος,
καμάρι τοῦ σπιτιοῦ του· σὲ μεγάλο ἀστικὸ κέν -
τρο μπλέκει μὲ κακὲς παρέες, σὲ θεάματα καὶ
διασκεδάσεις, παίρνει τὸν κακὸ τὸ δρόμο, καὶ
πηγαίνει πρὸς τὸ γκρεμό. Τοῦ φωνάζουν οἱ
δι  κοί του· Παιδί μου, ποῦ πᾶς; Δὲν ἀκούει καν -
ένα· τὸν τύφλωσε τὸ πάθος τῆς σαρκός.
� Νά καὶ μιὰ κοπέλλα σεμνὴ καὶ ἐνάρετη, σὰν
ἄγγελος. Ξαφνικὰ τὰ λευκὰ φτερά της μαυρί-
ζουν σὰν τοῦ κόρακα. Ἔπεσε κι αὐτὴ σὲ σκο-
τεινὸ κύκλωμα, καὶ βαδίζει πρὸς τὴν καταστρο -
φὴ χωρὶς ν᾽ ἀκούῃ κανένα. Παρὰ τὴ μόρφωσί
της, τὴν τύφλωσε τὸ πάθος, εἶνε τυφλή. 
� Μὰ ὄχι μόνο νέοι, ποὺ ἔχουν ἐπὶ τέλους κά-
ποιο δικαιολογητικὸ λόγῳ ἀπειρίας· καὶ κά-ποιοι μὲ γκρίζα μαλλιά, μὲ οἰκογένεια, γυναῖ -
κα παιδιὰ καὶ κορίτσια τῆς παντρειᾶς, μιὰ μέ-
ρα ἀφήνουν τὸ σπίτι τους καὶ φεύγουν μὲ κά-
ποια ἐρωμένη. Ὅλοι τρίβουν τὰ μάτια τους καὶ
ρωτοῦν· Πῶς αὐτὸς ἔκανε τέτοιο πρᾶγμα;…
Πῶς τό ᾽κανε; τὸν τύφλωσε ὁ αἰσχρὸς ἔρωτας.
� Βλέπεις καὶ μιὰ γυναῖκα ποὺ εἶνε 15-20 χρό-
νια παντρεμένη καὶ δὲν ἔδωσε ποτέ ἀφορμὴ
ὑποψίας· καὶ ὅμως τώρα κάποιος τὴν ξεμυά-
λισε, ἀφήνει τὸν καλό της ἄντρα καὶ τὰ παιδιά
της νὰ κλαῖνε, καὶ τρέχει ἀλλοῦ. Πόσα τέτοια
σήμερα! Ὅπως προφήτευσε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς
ὁ Αἰτωλός, ὁ ἄντρας ἀλλάζει γυναῖκα σὰν τὸ
πουκάμισό του καὶ ἡ γυναίκα ἀλλάζει ἄντρα
σὰν τὴ ῥόμπα της. Δὲν εἶνε αὐτὸ τύφλωσις;
⃝ Τυφλοὶ λοιπὸν ὁ νέος ἢ ἡ νέα, ὁ πατέρας ἢ
ἡ μάνα, ποὺ βαδίζουν ἀκάθεκτοι τὸ δρόμο τῆς
καταστροφῆς. Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ κάτι χειρό-
τερο, ποὺ τὸ εἶπε ὁ Χριστὸς τὶς παραμονὲς τοῦ
πάθους του – γιὰ ποιούς; Γιὰ τοὺς γραμματεῖς
καὶ φαρισαίους. Τοὺς βλέπετε καὶ σή μερα στὸ
εὐαγγέλιο· ἐνῷ ὅλοι εἶδαν καὶ ἀναγνώρισαν τὸ
θαῦμα ποὺ ἔγινε, οἱ μόνοι ποὺ δὲν τὸ ἔβλεπαν
ἦταν αὐτοί. Γι᾽ αὐτοὺς λοιπὸν ὁ Χριστὸς εἶ πε·
«Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί» (Ματθ. 23,16). Ἂν ὁ τσο -
πᾶνος στὸ βουνὸ κι ὁ ἀγράμματος χωρικὸς
εἶνε πνευματικὰ τυφλοί, μικρὸ τὸ κακό, ἔχουν
εὐθύνη γιὰ τὸν ἑαυτό τους· τί νὰ ποῦμε ὅμως

γιὰ κάτι ἄλλους πού, ἐνῷ εἶνε τυφλοί, θέλουν
νὰ κάνουν τὸν ὁδηγὸ σὲ πλῆθος κόσμου; Σᾶς
ἐρωτῶ, μπαίνετε σὲ αὐτοκίνητο ποὺ ὁ σωφὲρ
εἶνε τυφλός, σὲ καράβι ποὺ ὁ καπετάνιος εἶ -
νε τυφλός, σὲ ἀεροπλάνο ποὺ ὁ πιλότος εἶνε
τυφλός; Ποτέ. Νά ὅμως ποὺ κάποιοι τυφλοὶ
θέλουν νὰ γίνωνται ὁδηγοὶ ἄλλων.

Νὰ παρουσιάσω μερικοὺς τυφλοὺς ὁδηγούς;
� Νὰ ἕνας δάσκαλος ποὺ δὲν πιστεύει στὸ Θεό.
Ὅταν σὲ τέτοιον ἄνθρωπο ἐμπιστευθῇς ἕνα σχο  -
λεῖο, τὰ παιδιὰ θὰ ἐπηρεασθοῦν, ὁ τυφλὸς ὁ -
δηγὸς θὰ τὰ ῥίξῃ στὸ γκρεμὸ τῆς ἀπιστίας. Κά-
 τι τέτοιο ἔγινε σ᾿ ἕνα χωριὸ τῶν Γρεβενῶν· δι -
ωρίστηκε δάσκαλος ἕνας χιλιαστής, καὶ μετὰ
τὰ παιδάκια γύρισαν μιὰ μέρα στὰ σπίτια τους
καὶ ἔκαψαν τὶς εἰκόνες! Τὸ ὑπουργεῖο πρέπει
νὰ κοσκινίζῃ τὸ διδακτικό του προσωπικό.
� Χειρότερο ὅμως εἶνε ὅταν ὁ τυφλὸς ὁδηγὸς
εἶνε κληρικός· ῥασοφόροι φιλόδοξοι, φιλάργυ-
 ροι, ἐκκοσμικευμένοι, μοντέρνοι, τί θὰ διδά-
 ξουν; Κάνουν μεγάλη βλάβη στὶς ψυχές. Γι᾿ αὐ -
τὸ εἶνε ἀπόλυτη ἀνάγκη ἡ ἐκκλησία νὰ ἐπι-
λέγῃ αὐστηρὰ τοὺς λειτουργούς της.
� Ὑπάρχουν τέλος καὶ πολιτικοὶ πνευματικὰ
τυφλοί, ποὺ παίρνουν στὰ χέρια τους τὰ ἡνία
τῶν λαῶν καὶ κυβερνοῦν. Μὴν παρεξηγηθῶ,
δὲν ὁμιλῶ γιὰ τὸ μικρό μας τὸ κράτος. Τέτοι-
οι ἡγέτες, χωρὶς Θεό, –κρίμα στὰ γράμματα,
τὶς γλῶσσες καὶ τὴ διπλωματία τους– ὡδή γη-
σαν τοὺς λαοὺς σὲ παγκοσμίους πολέμους, πρῶ -
το, δεύτερο, κ᾽ ἑτοιμάζονται γιὰ τρίτο. Κάποιος
ἀπ᾽ αὐτοὺς εἶπε· Παρακαλέστε τὸ Θεὸ νὰ μὴ
μᾶς τυφλώσῃ καὶ ξανακάνουμε τὸ ἴδιο λάθος.

* * *Ναί, ἀγαπητοί μου, ὑπάρχουν καὶ οἱ τυφλοὶ
τοῦ πνεύματος καὶ τῆς καρδιᾶς, οἱ ὁποῖοι δὲν
ἔχουν μάτια νὰ δοῦν τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦμας, ποὺ εἶνε ἄπειρα ὅπως ἀκοῦμε στὸ Πεν τη-
κοστάριο· «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου,
Χριστέ; ἢ τίς ἐξαριθμήσει τῶν θαυμάτων σου
τὰ πλήθη;»· Χριστέ μου, λέει, ποιός θὰ μετρή -
σῃ τὰ θαύματά σου; (Κυρ. Τυφλ. δοξ. αἴν.). Καὶ ἂν γίνον -
ταν ἡ θάλασσα μελάνι κι ὁ οὐρανὸς χαρτὶ καὶ
τὰ δέντρα μολύβια, δὲν φτάνουν γιὰ νὰ περι-
γράψουμε τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἔκα-
νε, κάνει καὶ θὰ κάνῃ μέχρι τῆς συντελείας.

Ἔχουμε θρησκεία ζωντανή. Μόνο τυφλοὶ
δὲν βλέπουν. «Ὅσοι πιστοί» (θ. Λειτ.), στὸ Χριστὸ
καὶ στὴν Ὀρθοδοξία, ὅποιος μπαίνει στὴν ἐκκλη- σία καὶ ζῇ τὴ θεία λειτουργία, βλέπει θαύματα.
Νὰ στεκώμαστε λοιπὸν μὲ φόβο καὶ πίστι στὸ Χρι-
 στό, καὶ σὰν τὸν τυφλὸ νὰ τὸν εὐγνωμονοῦμε
καὶ νὰ τὸν δοξάζουμε εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Τρύφωνος Κολωνοῦ - Ἀθηνῶν τὴν 4-6-1967. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 21-4-2018.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 158β΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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πὸν τὰ μάτια σου, γιατὶ ἀξίζουν περισσότερο ἀ -
πὸ τὰ πλούτη τοῦ κόσμου· ἄρα ἔχεις ἕνα πλοῦ -
το, εἶσαι πλούσια! Ἀκούγοντας αὐτὸ ἡ γυναί-
κα παρηγορήθηκε. –Πράγματι, λέει, τὰ μάτια
καὶ γενικὰ ἡ ὑγεία μας εἶνε ἕνας θησαυρός.
⃝ Ὁ τυφλὸς τοῦ εὐαγγελίου εἶνε «φω τογρα -
φία» κόσμου ὁλοκλήρου. Γιατὶ δὲν ὑ πάρχει
μόνο σωματικὴ τύφλωσις, ὑπάρχει καὶ τύφλω-σις ψυ χική. Μπορεῖ ἕνας νὰ ἔχῃ τὰ μάτια του
καὶ νὰ βλέπῃ μακριά, ἀλλὰ νά ᾽νε τυφλὸς ψυ-
χικά. Πῶς; Ἀναφέρω μερικὰ παραδείγματα.
� Νά ἕνας νέος, σπουδαστὴς ἢ ἐργαζόμενος,
καμάρι τοῦ σπιτιοῦ του· σὲ μεγάλο ἀστικὸ κέν -
τρο μπλέκει μὲ κακὲς παρέες, σὲ θεάματα καὶ
διασκεδάσεις, παίρνει τὸν κακὸ τὸ δρόμο, καὶ
πηγαίνει πρὸς τὸ γκρεμό. Τοῦ φωνάζουν οἱ
δι  κοί του· Παιδί μου, ποῦ πᾶς; Δὲν ἀκούει καν -
ένα· τὸν τύφλωσε τὸ πάθος τῆς σαρκός.
� Νά καὶ μιὰ κοπέλλα σεμνὴ καὶ ἐνάρετη, σὰν
ἄγγελος. Ξαφνικὰ τὰ λευκὰ φτερά της μαυρί-
ζουν σὰν τοῦ κόρακα. Ἔπεσε κι αὐτὴ σὲ σκο-
τεινὸ κύκλωμα, καὶ βαδίζει πρὸς τὴν καταστρο -
φὴ χωρὶς ν᾽ ἀκούῃ κανένα. Παρὰ τὴ μόρφωσί
της, τὴν τύφλωσε τὸ πάθος, εἶνε τυφλή. 
� Μὰ ὄχι μόνο νέοι, ποὺ ἔχουν ἐπὶ τέλους κά-
ποιο δικαιολογητικὸ λόγῳ ἀπειρίας· καὶ κά-ποιοι μὲ γκρίζα μαλλιά, μὲ οἰκογένεια, γυναῖ -
κα παιδιὰ καὶ κορίτσια τῆς παντρειᾶς, μιὰ μέ-
ρα ἀφήνουν τὸ σπίτι τους καὶ φεύγουν μὲ κά-
ποια ἐρωμένη. Ὅλοι τρίβουν τὰ μάτια τους καὶ
ρωτοῦν· Πῶς αὐτὸς ἔκανε τέτοιο πρᾶγμα;…
Πῶς τό ᾽κανε; τὸν τύφλωσε ὁ αἰσχρὸς ἔρωτας.
� Βλέπεις καὶ μιὰ γυναῖκα ποὺ εἶνε 15-20 χρό-
νια παντρεμένη καὶ δὲν ἔδωσε ποτέ ἀφορμὴ
ὑποψίας· καὶ ὅμως τώρα κάποιος τὴν ξεμυά-
λισε, ἀφήνει τὸν καλό της ἄντρα καὶ τὰ παιδιά
της νὰ κλαῖνε, καὶ τρέχει ἀλλοῦ. Πόσα τέτοια
σήμερα! Ὅπως προφήτευσε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς
ὁ Αἰτωλός, ὁ ἄντρας ἀλλάζει γυναῖκα σὰν τὸ
πουκάμισό του καὶ ἡ γυναίκα ἀλλάζει ἄντρα
σὰν τὴ ῥόμπα της. Δὲν εἶνε αὐτὸ τύφλωσις;
⃝ Τυφλοὶ λοιπὸν ὁ νέος ἢ ἡ νέα, ὁ πατέρας ἢ
ἡ μάνα, ποὺ βαδίζουν ἀκάθεκτοι τὸ δρόμο τῆς
καταστροφῆς. Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ κάτι χειρό-
τερο, ποὺ τὸ εἶπε ὁ Χριστὸς τὶς παραμονὲς τοῦ
πάθους του – γιὰ ποιούς; Γιὰ τοὺς γραμματεῖς
καὶ φαρισαίους. Τοὺς βλέπετε καὶ σή μερα στὸ
εὐαγγέλιο· ἐνῷ ὅλοι εἶδαν καὶ ἀναγνώρισαν τὸ
θαῦμα ποὺ ἔγινε, οἱ μόνοι ποὺ δὲν τὸ ἔβλεπαν
ἦταν αὐτοί. Γι᾽ αὐτοὺς λοιπὸν ὁ Χριστὸς εἶ πε·
«Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί» (Ματθ. 23,16). Ἂν ὁ τσο -
πᾶνος στὸ βουνὸ κι ὁ ἀγράμματος χωρικὸς
εἶνε πνευματικὰ τυφλοί, μικρὸ τὸ κακό, ἔχουν
εὐθύνη γιὰ τὸν ἑαυτό τους· τί νὰ ποῦμε ὅμως

γιὰ κάτι ἄλλους πού, ἐνῷ εἶνε τυφλοί, θέλουν
νὰ κάνουν τὸν ὁδηγὸ σὲ πλῆθος κόσμου; Σᾶς
ἐρωτῶ, μπαίνετε σὲ αὐτοκίνητο ποὺ ὁ σωφὲρ
εἶνε τυφλός, σὲ καράβι ποὺ ὁ καπετάνιος εἶ -
νε τυφλός, σὲ ἀεροπλάνο ποὺ ὁ πιλότος εἶνε
τυφλός; Ποτέ. Νά ὅμως ποὺ κάποιοι τυφλοὶ
θέλουν νὰ γίνωνται ὁδηγοὶ ἄλλων.

Νὰ παρουσιάσω μερικοὺς τυφλοὺς ὁδηγούς;
� Νὰ ἕνας δάσκαλος ποὺ δὲν πιστεύει στὸ Θεό.
Ὅταν σὲ τέτοιον ἄνθρωπο ἐμπιστευθῇς ἕνα σχο  -
λεῖο, τὰ παιδιὰ θὰ ἐπηρεασθοῦν, ὁ τυφλὸς ὁ -
δηγὸς θὰ τὰ ῥίξῃ στὸ γκρεμὸ τῆς ἀπιστίας. Κά-
 τι τέτοιο ἔγινε σ᾿ ἕνα χωριὸ τῶν Γρεβενῶν· δι -
ωρίστηκε δάσκαλος ἕνας χιλιαστής, καὶ μετὰ
τὰ παιδάκια γύρισαν μιὰ μέρα στὰ σπίτια τους
καὶ ἔκαψαν τὶς εἰκόνες! Τὸ ὑπουργεῖο πρέπει
νὰ κοσκινίζῃ τὸ διδακτικό του προσωπικό.
� Χειρότερο ὅμως εἶνε ὅταν ὁ τυφλὸς ὁδηγὸς
εἶνε κληρικός· ῥασοφόροι φιλόδοξοι, φιλάργυ-
 ροι, ἐκκοσμικευμένοι, μοντέρνοι, τί θὰ διδά-
 ξουν; Κάνουν μεγάλη βλάβη στὶς ψυχές. Γι᾿ αὐ -
τὸ εἶνε ἀπόλυτη ἀνάγκη ἡ ἐκκλησία νὰ ἐπι-
λέγῃ αὐστηρὰ τοὺς λειτουργούς της.
� Ὑπάρχουν τέλος καὶ πολιτικοὶ πνευματικὰ
τυφλοί, ποὺ παίρνουν στὰ χέρια τους τὰ ἡνία
τῶν λαῶν καὶ κυβερνοῦν. Μὴν παρεξηγηθῶ,
δὲν ὁμιλῶ γιὰ τὸ μικρό μας τὸ κράτος. Τέτοι-
οι ἡγέτες, χωρὶς Θεό, –κρίμα στὰ γράμματα,
τὶς γλῶσσες καὶ τὴ διπλωματία τους– ὡδή γη-
σαν τοὺς λαοὺς σὲ παγκοσμίους πολέμους, πρῶ -
το, δεύτερο, κ᾽ ἑτοιμάζονται γιὰ τρίτο. Κάποιος
ἀπ᾽ αὐτοὺς εἶπε· Παρακαλέστε τὸ Θεὸ νὰ μὴ
μᾶς τυφλώσῃ καὶ ξανακάνουμε τὸ ἴδιο λάθος.

* * *Ναί, ἀγαπητοί μου, ὑπάρχουν καὶ οἱ τυφλοὶ
τοῦ πνεύματος καὶ τῆς καρδιᾶς, οἱ ὁποῖοι δὲν
ἔχουν μάτια νὰ δοῦν τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦμας, ποὺ εἶνε ἄπειρα ὅπως ἀκοῦμε στὸ Πεν τη-
κοστάριο· «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου,
Χριστέ; ἢ τίς ἐξαριθμήσει τῶν θαυμάτων σου
τὰ πλήθη;»· Χριστέ μου, λέει, ποιός θὰ μετρή -
σῃ τὰ θαύματά σου; (Κυρ. Τυφλ. δοξ. αἴν.). Καὶ ἂν γίνον -
ταν ἡ θάλασσα μελάνι κι ὁ οὐρανὸς χαρτὶ καὶ
τὰ δέντρα μολύβια, δὲν φτάνουν γιὰ νὰ περι-
γράψουμε τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἔκα-
νε, κάνει καὶ θὰ κάνῃ μέχρι τῆς συντελείας.

Ἔχουμε θρησκεία ζωντανή. Μόνο τυφλοὶ
δὲν βλέπουν. «Ὅσοι πιστοί» (θ. Λειτ.), στὸ Χριστὸ
καὶ στὴν Ὀρθοδοξία, ὅποιος μπαίνει στὴν ἐκκλη- σία καὶ ζῇ τὴ θεία λειτουργία, βλέπει θαύματα.
Νὰ στεκώμαστε λοιπὸν μὲ φόβο καὶ πίστι στὸ Χρι-
 στό, καὶ σὰν τὸν τυφλὸ νὰ τὸν εὐγνωμονοῦμε
καὶ νὰ τὸν δοξάζουμε εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Τρύφωνος Κολωνοῦ - Ἀθηνῶν τὴν 4-6-1967. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 21-4-2018.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 158β΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).

2

πὸν τὰ μάτια σου, γιατὶ ἀξίζουν περισσότερο ἀ -
πὸ τὰ πλούτη τοῦ κόσμου· ἄρα ἔχεις ἕνα πλοῦ -
το, εἶσαι πλούσια! Ἀκούγοντας αὐτὸ ἡ γυναί-
κα παρηγορήθηκε. –Πράγματι, λέει, τὰ μάτια
καὶ γενικὰ ἡ ὑγεία μας εἶνε ἕνας θησαυρός.
⃝ Ὁ τυφλὸς τοῦ εὐαγγελίου εἶνε «φω τογρα -
φία» κόσμου ὁλοκλήρου. Γιατὶ δὲν ὑ πάρχει
μόνο σωματικὴ τύφλωσις, ὑπάρχει καὶ τύφλω-σις ψυ χική. Μπορεῖ ἕνας νὰ ἔχῃ τὰ μάτια του
καὶ νὰ βλέπῃ μακριά, ἀλλὰ νά ᾽νε τυφλὸς ψυ-
χικά. Πῶς; Ἀναφέρω μερικὰ παραδείγματα.
� Νά ἕνας νέος, σπουδαστὴς ἢ ἐργαζόμενος,
καμάρι τοῦ σπιτιοῦ του· σὲ μεγάλο ἀστικὸ κέν -
τρο μπλέκει μὲ κακὲς παρέες, σὲ θεάματα καὶ
διασκεδάσεις, παίρνει τὸν κακὸ τὸ δρόμο, καὶ
πηγαίνει πρὸς τὸ γκρεμό. Τοῦ φωνάζουν οἱ
δι  κοί του· Παιδί μου, ποῦ πᾶς; Δὲν ἀκούει καν -
ένα· τὸν τύφλωσε τὸ πάθος τῆς σαρκός.
� Νά καὶ μιὰ κοπέλλα σεμνὴ καὶ ἐνάρετη, σὰν
ἄγγελος. Ξαφνικὰ τὰ λευκὰ φτερά της μαυρί-
ζουν σὰν τοῦ κόρακα. Ἔπεσε κι αὐτὴ σὲ σκο-
τεινὸ κύκλωμα, καὶ βαδίζει πρὸς τὴν καταστρο -
φὴ χωρὶς ν᾽ ἀκούῃ κανένα. Παρὰ τὴ μόρφωσί
της, τὴν τύφλωσε τὸ πάθος, εἶνε τυφλή. 
� Μὰ ὄχι μόνο νέοι, ποὺ ἔχουν ἐπὶ τέλους κά-
ποιο δικαιολογητικὸ λόγῳ ἀπειρίας· καὶ κά-ποιοι μὲ γκρίζα μαλλιά, μὲ οἰκογένεια, γυναῖ -
κα παιδιὰ καὶ κορίτσια τῆς παντρειᾶς, μιὰ μέ-
ρα ἀφήνουν τὸ σπίτι τους καὶ φεύγουν μὲ κά-
ποια ἐρωμένη. Ὅλοι τρίβουν τὰ μάτια τους καὶ
ρωτοῦν· Πῶς αὐτὸς ἔκανε τέτοιο πρᾶγμα;…
Πῶς τό ᾽κανε; τὸν τύφλωσε ὁ αἰσχρὸς ἔρωτας.
� Βλέπεις καὶ μιὰ γυναῖκα ποὺ εἶνε 15-20 χρό-
νια παντρεμένη καὶ δὲν ἔδωσε ποτέ ἀφορμὴ
ὑποψίας· καὶ ὅμως τώρα κάποιος τὴν ξεμυά-
λισε, ἀφήνει τὸν καλό της ἄντρα καὶ τὰ παιδιά
της νὰ κλαῖνε, καὶ τρέχει ἀλλοῦ. Πόσα τέτοια
σήμερα! Ὅπως προφήτευσε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς
ὁ Αἰτωλός, ὁ ἄντρας ἀλλάζει γυναῖκα σὰν τὸ
πουκάμισό του καὶ ἡ γυναίκα ἀλλάζει ἄντρα
σὰν τὴ ῥόμπα της. Δὲν εἶνε αὐτὸ τύφλωσις;
⃝ Τυφλοὶ λοιπὸν ὁ νέος ἢ ἡ νέα, ὁ πατέρας ἢ
ἡ μάνα, ποὺ βαδίζουν ἀκάθεκτοι τὸ δρόμο τῆς
καταστροφῆς. Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ κάτι χειρό-
τερο, ποὺ τὸ εἶπε ὁ Χριστὸς τὶς παραμονὲς τοῦ
πάθους του – γιὰ ποιούς; Γιὰ τοὺς γραμματεῖς
καὶ φαρισαίους. Τοὺς βλέπετε καὶ σή μερα στὸ
εὐαγγέλιο· ἐνῷ ὅλοι εἶδαν καὶ ἀναγνώρισαν τὸ
θαῦμα ποὺ ἔγινε, οἱ μόνοι ποὺ δὲν τὸ ἔβλεπαν
ἦταν αὐτοί. Γι᾽ αὐτοὺς λοιπὸν ὁ Χριστὸς εἶ πε·
«Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί» (Ματθ. 23,16). Ἂν ὁ τσο -
πᾶνος στὸ βουνὸ κι ὁ ἀγράμματος χωρικὸς
εἶνε πνευματικὰ τυφλοί, μικρὸ τὸ κακό, ἔχουν
εὐθύνη γιὰ τὸν ἑαυτό τους· τί νὰ ποῦμε ὅμως

γιὰ κάτι ἄλλους πού, ἐνῷ εἶνε τυφλοί, θέλουν
νὰ κάνουν τὸν ὁδηγὸ σὲ πλῆθος κόσμου; Σᾶς
ἐρωτῶ, μπαίνετε σὲ αὐτοκίνητο ποὺ ὁ σωφὲρ
εἶνε τυφλός, σὲ καράβι ποὺ ὁ καπετάνιος εἶ -
νε τυφλός, σὲ ἀεροπλάνο ποὺ ὁ πιλότος εἶνε
τυφλός; Ποτέ. Νά ὅμως ποὺ κάποιοι τυφλοὶ
θέλουν νὰ γίνωνται ὁδηγοὶ ἄλλων.

Νὰ παρουσιάσω μερικοὺς τυφλοὺς ὁδηγούς;
� Νὰ ἕνας δάσκαλος ποὺ δὲν πιστεύει στὸ Θεό.
Ὅταν σὲ τέτοιον ἄνθρωπο ἐμπιστευθῇς ἕνα σχο  -
λεῖο, τὰ παιδιὰ θὰ ἐπηρεασθοῦν, ὁ τυφλὸς ὁ -
δηγὸς θὰ τὰ ῥίξῃ στὸ γκρεμὸ τῆς ἀπιστίας. Κά-
 τι τέτοιο ἔγινε σ᾿ ἕνα χωριὸ τῶν Γρεβενῶν· δι -
ωρίστηκε δάσκαλος ἕνας χιλιαστής, καὶ μετὰ
τὰ παιδάκια γύρισαν μιὰ μέρα στὰ σπίτια τους
καὶ ἔκαψαν τὶς εἰκόνες! Τὸ ὑπουργεῖο πρέπει
νὰ κοσκινίζῃ τὸ διδακτικό του προσωπικό.
� Χειρότερο ὅμως εἶνε ὅταν ὁ τυφλὸς ὁδηγὸς
εἶνε κληρικός· ῥασοφόροι φιλόδοξοι, φιλάργυ-
 ροι, ἐκκοσμικευμένοι, μοντέρνοι, τί θὰ διδά-
 ξουν; Κάνουν μεγάλη βλάβη στὶς ψυχές. Γι᾿ αὐ -
τὸ εἶνε ἀπόλυτη ἀνάγκη ἡ ἐκκλησία νὰ ἐπι-
λέγῃ αὐστηρὰ τοὺς λειτουργούς της.
� Ὑπάρχουν τέλος καὶ πολιτικοὶ πνευματικὰ
τυφλοί, ποὺ παίρνουν στὰ χέρια τους τὰ ἡνία
τῶν λαῶν καὶ κυβερνοῦν. Μὴν παρεξηγηθῶ,
δὲν ὁμιλῶ γιὰ τὸ μικρό μας τὸ κράτος. Τέτοι-
οι ἡγέτες, χωρὶς Θεό, –κρίμα στὰ γράμματα,
τὶς γλῶσσες καὶ τὴ διπλωματία τους– ὡδή γη-
σαν τοὺς λαοὺς σὲ παγκοσμίους πολέμους, πρῶ -
το, δεύτερο, κ᾽ ἑτοιμάζονται γιὰ τρίτο. Κάποιος
ἀπ᾽ αὐτοὺς εἶπε· Παρακαλέστε τὸ Θεὸ νὰ μὴ
μᾶς τυφλώσῃ καὶ ξανακάνουμε τὸ ἴδιο λάθος.

* * *Ναί, ἀγαπητοί μου, ὑπάρχουν καὶ οἱ τυφλοὶ
τοῦ πνεύματος καὶ τῆς καρδιᾶς, οἱ ὁποῖοι δὲν
ἔχουν μάτια νὰ δοῦν τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦμας, ποὺ εἶνε ἄπειρα ὅπως ἀκοῦμε στὸ Πεν τη-
κοστάριο· «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου,
Χριστέ; ἢ τίς ἐξαριθμήσει τῶν θαυμάτων σου
τὰ πλήθη;»· Χριστέ μου, λέει, ποιός θὰ μετρή -
σῃ τὰ θαύματά σου; (Κυρ. Τυφλ. δοξ. αἴν.). Καὶ ἂν γίνον -
ταν ἡ θάλασσα μελάνι κι ὁ οὐρανὸς χαρτὶ καὶ
τὰ δέντρα μολύβια, δὲν φτάνουν γιὰ νὰ περι-
γράψουμε τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἔκα-
νε, κάνει καὶ θὰ κάνῃ μέχρι τῆς συντελείας.

Ἔχουμε θρησκεία ζωντανή. Μόνο τυφλοὶ
δὲν βλέπουν. «Ὅσοι πιστοί» (θ. Λειτ.), στὸ Χριστὸ
καὶ στὴν Ὀρθοδοξία, ὅποιος μπαίνει στὴν ἐκκλη- σία καὶ ζῇ τὴ θεία λειτουργία, βλέπει θαύματα.
Νὰ στεκώμαστε λοιπὸν μὲ φόβο καὶ πίστι στὸ Χρι-
 στό, καὶ σὰν τὸν τυφλὸ νὰ τὸν εὐγνωμονοῦμε
καὶ νὰ τὸν δοξάζουμε εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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πὸν τὰ μάτια σου, γιατὶ ἀξίζουν περισσότερο ἀ -
πὸ τὰ πλούτη τοῦ κόσμου· ἄρα ἔχεις ἕνα πλοῦ -
το, εἶσαι πλούσια! Ἀκούγοντας αὐτὸ ἡ γυναί-
κα παρηγορήθηκε. –Πράγματι, λέει, τὰ μάτια
καὶ γενικὰ ἡ ὑγεία μας εἶνε ἕνας θησαυρός.
⃝ Ὁ τυφλὸς τοῦ εὐαγγελίου εἶνε «φω τογρα -
φία» κόσμου ὁλοκλήρου. Γιατὶ δὲν ὑ πάρχει
μόνο σωματικὴ τύφλωσις, ὑπάρχει καὶ τύφλω-σις ψυ χική. Μπορεῖ ἕνας νὰ ἔχῃ τὰ μάτια του
καὶ νὰ βλέπῃ μακριά, ἀλλὰ νά ᾽νε τυφλὸς ψυ-
χικά. Πῶς; Ἀναφέρω μερικὰ παραδείγματα.
� Νά ἕνας νέος, σπουδαστὴς ἢ ἐργαζόμενος,
καμάρι τοῦ σπιτιοῦ του· σὲ μεγάλο ἀστικὸ κέν -
τρο μπλέκει μὲ κακὲς παρέες, σὲ θεάματα καὶ
διασκεδάσεις, παίρνει τὸν κακὸ τὸ δρόμο, καὶ
πηγαίνει πρὸς τὸ γκρεμό. Τοῦ φωνάζουν οἱ
δι  κοί του· Παιδί μου, ποῦ πᾶς; Δὲν ἀκούει καν -
ένα· τὸν τύφλωσε τὸ πάθος τῆς σαρκός.
� Νά καὶ μιὰ κοπέλλα σεμνὴ καὶ ἐνάρετη, σὰν
ἄγγελος. Ξαφνικὰ τὰ λευκὰ φτερά της μαυρί-
ζουν σὰν τοῦ κόρακα. Ἔπεσε κι αὐτὴ σὲ σκο-
τεινὸ κύκλωμα, καὶ βαδίζει πρὸς τὴν καταστρο -
φὴ χωρὶς ν᾽ ἀκούῃ κανένα. Παρὰ τὴ μόρφωσί
της, τὴν τύφλωσε τὸ πάθος, εἶνε τυφλή. 
� Μὰ ὄχι μόνο νέοι, ποὺ ἔχουν ἐπὶ τέλους κά-
ποιο δικαιολογητικὸ λόγῳ ἀπειρίας· καὶ κά-ποιοι μὲ γκρίζα μαλλιά, μὲ οἰκογένεια, γυναῖ -
κα παιδιὰ καὶ κορίτσια τῆς παντρειᾶς, μιὰ μέ-
ρα ἀφήνουν τὸ σπίτι τους καὶ φεύγουν μὲ κά-
ποια ἐρωμένη. Ὅλοι τρίβουν τὰ μάτια τους καὶ
ρωτοῦν· Πῶς αὐτὸς ἔκανε τέτοιο πρᾶγμα;…
Πῶς τό ᾽κανε; τὸν τύφλωσε ὁ αἰσχρὸς ἔρωτας.
� Βλέπεις καὶ μιὰ γυναῖκα ποὺ εἶνε 15-20 χρό-
νια παντρεμένη καὶ δὲν ἔδωσε ποτέ ἀφορμὴ
ὑποψίας· καὶ ὅμως τώρα κάποιος τὴν ξεμυά-
λισε, ἀφήνει τὸν καλό της ἄντρα καὶ τὰ παιδιά
της νὰ κλαῖνε, καὶ τρέχει ἀλλοῦ. Πόσα τέτοια
σήμερα! Ὅπως προφήτευσε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς
ὁ Αἰτωλός, ὁ ἄντρας ἀλλάζει γυναῖκα σὰν τὸ
πουκάμισό του καὶ ἡ γυναίκα ἀλλάζει ἄντρα
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γιὰ κάτι ἄλλους πού, ἐνῷ εἶνε τυφλοί, θέλουν
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ἀπ᾽ αὐτοὺς εἶπε· Παρακαλέστε τὸ Θεὸ νὰ μὴ
μᾶς τυφλώσῃ καὶ ξανακάνουμε τὸ ἴδιο λάθος.
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τοῦ πνεύματος καὶ τῆς καρδιᾶς, οἱ ὁποῖοι δὲν
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κοστάριο· «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου,
Χριστέ; ἢ τίς ἐξαριθμήσει τῶν θαυμάτων σου
τὰ πλήθη;»· Χριστέ μου, λέει, ποιός θὰ μετρή -
σῃ τὰ θαύματά σου; (Κυρ. Τυφλ. δοξ. αἴν.). Καὶ ἂν γίνον -
ταν ἡ θάλασσα μελάνι κι ὁ οὐρανὸς χαρτὶ καὶ
τὰ δέντρα μολύβια, δὲν φτάνουν γιὰ νὰ περι-
γράψουμε τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἔκα-
νε, κάνει καὶ θὰ κάνῃ μέχρι τῆς συντελείας.

Ἔχουμε θρησκεία ζωντανή. Μόνο τυφλοὶ
δὲν βλέπουν. «Ὅσοι πιστοί» (θ. Λειτ.), στὸ Χριστὸ
καὶ στὴν Ὀρθοδοξία, ὅποιος μπαίνει στὴν ἐκκλη- σία καὶ ζῇ τὴ θεία λειτουργία, βλέπει θαύματα.
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Ὁλόκληρη, ἀγαπητοί μου, ἡ σημερινὴ πε-
ρικοπὴ τοῦ εὐαγγελίου εἶνε προσευχή.

Εἶνε ἕνα μέρος –γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἀποτελεῖ
τὴν ἀρ χή– τῆς προσευχῆς ἐκείνης, ἡ ὁποία ἀ -
πὸ τοὺς θε ολόγους τῆς Ἐκκλησίας μας ὠνο-
μάστηκε ἀρχιερατικὴ προσευχὴ τοῦ Κυρίου.
Πῶς πῆρε τὸ ὄνομα αὐτό; Ἀπὸ τὴν δογματι -
κὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας μαθαίνου-
με, ὅτι τρία εἶνε τὰ ἀξιώματα τοῦ Χριστοῦ· τὸ
ἀρχιερατικό, τὸ προφητικὸ καὶ τὸ βασιλικό.
Ἄλλες ἐνέργειές του τὶς ἔκανε ὡς ἀρ χιερεύς,
ἄλλες τὶς ἔκανε ὡς προφήτης, καὶ ἄλ λες τὶς
ἔκανε ὡς βασιλεύς. Σ᾽ αὐτὰ ποὺ ὁ Κύριός μας
ἐνήργησε ὡς ἀρ χι ερεὺς ἀνήκει καὶ ἡ προσ ευ-
χή. Πολλὲς φορὲς ἀναφέρουν τὰ Εὐαγγέλια
ὅ τι προσευχήθηκε ὁ Χριστὸς κατὰ τὸν ἐπίγειο
βίο του. Καὶ ἐπειδὴ ἡ προσευχὴ αὐτὴ τῆς ση-
μερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς εἶνε ἡ πιὸ
σημαν τικὴ ἀπ᾽ ὅλες τὶς προσευ χές του, ὠνο-
μάστηκε κατ᾽ ἐξοχὴν ἀρχιερατικὴ προσευχή.

Ὁ μέγας ἀρχιερεύς μας Χριστὸς ἀπηύθυ-
νε τὴν προσευχὴ αὐτὴ πρὸς τὸν οὐράνιο Πα-
τέρα του κατὰ τὴν τελευταία νύχτα τῆς ἐ πι- γείου ζωῆς του, τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμ -
 πτης. Στὸ τέλος τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, ἀ -
φοῦ παρέδωσε στοὺς μαθητάς του τὰ φρικτὰ
μυστήρια, τὸ μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας,
σὲ στιγμὲς μοναδικὲς καὶ ἀνεπανάληπτες, εἶπε
τὴν προσ ευ χὴ αὐτή. Σὲ λί γο μαζὶ μὲ τοὺς ἀπο-
στόλους του ἐπρόκειτο ν᾽ ἀφήσῃ πλέον τὸ ὑ -
περῷο τῶν Ἰεροσολύμων, γιὰ νὰ βγῇ ἔξω καὶ
νὰ βρεθῇ πέραν τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων,
στὸν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ.

Ἡ ἀρχιερατικὴ προσευχή του ἦταν τὸ ἐπι-
στέγασμα τῆς τελευταίας παρατεταμένης δι-
δασκαλίας τοῦ Κυρίου στοὺς μαθητάς του –
εἶ νε ἐ κείνη ποὺ ἀ κοῦμε τὴ Μεγάλη Ἑβδομά-
δα στὸ πρῶτο καὶ μεγαλύτερο ἀπὸ τὰ δώδε-
κα εὐαγγέλια τῆς ἀ κολουθίας τῶν Ἀχράν των

Παθῶν. Ἡ μακρὰ αὐτὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου,
ποὺ περιέχει τὶς πιὸ σημαντικὲς παραγγελίες
του, τὴν πολύτιμη διαθήκη ποὺ ἀφήνει πρὶν
ἀπὸ τὸν ζωοποιὸ θάνατό του, περιέχεται σὲ
τέσσαρα κεφάλαια τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγ-
γελίου (τὸ 13ο, τὸ 14ο, τὸ 15ο καὶ τὸ 16ο).

Ἂν τώρα μὲ τὴ διδασκαλία αὐτὴ ὁ Χριστὸς
ἔρριξε τὴ νύχτα ἐκείνη φῶς οὐράνιο στὴ διά-
νοια τῶν μαθητῶν, μὲ τὴν προσευχὴ ποὺ ἀ -
κο  λούθησε στὸ τέλος τῆς διδασκαλίας θέρ-
μανε τὴν καρδιά τους καὶ ἄνοιξε μέσα της βα-
 θύτερα τὰ αὐλάκια γιὰ νὰ δεχτοῦν τὸν θεῖο
σπόρο. Πρὸ παντὸς ὅμως ἡ προσευχὴ αὐτὴ
ὥπλισε μὲ δύναμι, θάρρος καὶ ἐλπίδα τοὺς ἁ -
γίους ἀ ποστόλους, οἱ ὁποῖοι σὲ λίγο θὰ μεί-
νουν μόνοι καὶ θὰ σκορπίσουν, καὶ ἐν συνε-
χείᾳ θὰ κληθοῦν νὰ βαδίσουν κι αὐτοὶ μὲ τὴ
σειρά τους τὴν ὁδὸ τοῦ μαρτυρίου. Γιατὶ οἱ
τελευταῖες φράσεις τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυ-
ρίου ἦταν λόγια ποὺ προμήνυαν θυέλλες καὶ
καταιγίδες. «Ἐν τῷ κόσμῳ», τοὺς προεῖπε ὁ
Θεῖος Διδάσκαλος, «θλῖψιν ἕξετε (στὸν κό-
σμο θὰ δοκιμάσετε θλῖψι)· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐ -
γὼ νενίκηκα τὸν κόσμον (ἀλλὰ νά ᾽χετε θάρ-
ρος, ἐγὼ ἔχω νικήσει τὸν κόσμο)» (Ἰω. 16,33).

Καὶ ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὰ λόγια αὐτὰ ὁ Δι-
δάσκαλος ὑψώνει τὰ μάτια του στὸν οὐρανὸ
καὶ προσ εύχεται! Μ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο διδάσκει
τοὺς μαθητάς του μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὅτι στὸν
καιρὸ τῶν θλίψεων, ποὺ θὰ συναντήσουν στὴν
πορεία τους, πρέπει κι αὐτοὶ νὰ καταφεύγουνμὲ τὴν προσευχή τους στὸ οὐράνιο Πατέρα.

* * *Ἡ προσευχή, ἀγαπητοί μου! Νά τὸ ὅπλο τὸ
ὁποῖο πρέπει νὰ μεταχειρισθοῦν οἱ ἀπόστο-
λοι, ὅταν βρεθοῦν ἀντιμέτωποι μὲ τὸν κόσμο,
ποὺ μὲ ὅλα τὰ δικά του ὅπλα θὰ ζητοῦσε νὰ
τοὺς ἐξαφανίσῃ ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς γῆς.

Καὶ πράγματι τὸ ὅπλο αὐτὸ τὸ χρησιμοποί-

Κυρ. Πατ. Α΄ Οἰκ. Συνόδου (Ἰω. 17,1-13)20 Μαΐου 2018Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΕ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2092 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Χριστιανέ, εἶσαι ὡπλισμένος;
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ησαν πολὺ ἀποτελεσματικὰ οἱ ἅγιοι ἀπόστο-
λοι, ὅπως βλέπουμε στὶς Πράξεις καὶ στὶς Ἐ -
πι στολές τους. Μιμήθησαν τὸ παράδειγμα τοῦ
Διδασκάλου τους, ὁ ὁποῖος πρὶν δώσῃ τὶς ἀ -
ποτελεσματικὲς μάχες του κατὰ τοῦ διαβό-
λου προσευχόταν. Προσευχήθηκε στὴν ἔ ρη-
μο τῶν πειρασμῶν ἀμέσως μετὰ τὴ βάπτισί
του ἀπὸ τὸν Ἰωάννη στὸν Ἰορδάνη. Προσ ευ-
χήθηκε τώρα στὸ Μυστικὸ Δεῖπνο. Θὰ προσ -
ευχηθῇ μετὰ ἀπὸ λίγο στὸν κῆπο τῆς Γεθση-
μανῆ. Καὶ προτοῦ νὰ κλείσῃ τὰ μάτια του ἐπά-
νω στὸ σταυρό, πάλι θὰ προσευχηθῇ. Μέχρι
τὴν τελευταία ἀναπνοή του συνεχῶς ἐπικοι-
νωνοῦσε μὲ τὸν οὐράνιο Πατέρα του.

Τὸ παράδειγμα αὐτὸ τοῦ Κυρίου μιμήθη-
καν καὶ οἱ μαθηταί του. Στὶς κρίσιμες καὶ τρο-
μερὲς περιστάσεις, μέσα στὶς ὁποῖες βρέθη-
καν, οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι δὲν λησμόνησαν τὴν
προσ ευχή. Ἄοπλοι αὐτοὶ κατὰ κόσμον, νίκη-σαν τὸν κόσμο μὲ τὴν προσευχή τους· μιὰ
προσευχὴ ὄχι ὅπως οἱ δικές μας ἀδύναμες
προσευχές, ἀλλὰ προσευχὴ γεμάτη πίστι, ἀ -
γάπη καὶ ἐλπίδα στὸν Κύριο, προσευχὴ ποὺ
κατέβαζε τὸν οὐρανὸ στὴ γῆ.

Καὶ ἀκριβῶς διότι οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι γνώ-
ριζαν ἐξ ἰδίας πείρας τὴ δύναμι τῆς προσ ευ -χῆς, γι᾿ αὐτό, ὅπως ὁ Διδάσκαλός τους,  συνι -
στοῦν τώρα κι αὐτοὶ θερμὰ τὴν προσευ χὴ
στοὺς Χριστιανούς. Ὅποιος διαβάζει τὶς ἐ πι-
στολές τους, ἰδίως τὶς ἐπιστολὲς τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου, βλέπει ὅτι εἶνε γεμᾶτες ἀπὸ
προσευχὲς καὶ προτροπὲς γιὰ προσευχή. Νὰ
τὶς ἐπαναλάβουμε ἐδῶ; Εἶνε τόσο πολλές, ποὺ
οὔτε ὁ χρόνος οὔτε ὁ χῶρος ἐπαρκεῖ.

Μήπως καὶ τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνά-γνωσμα, ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν ἀποστόλων, δὲντελειώνει μὲ προσευχή; Ἄφηνε ἐκεῖ στὴ Μί-
λητο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος, ὅπως ὁ Κύριός του, τὶς τελευταῖες του ὑ -
ποθῆκες, τὴν διαθήκη του μποροῦμε νὰ ποῦ -
με, στοὺς κληρικοὺς τῆς Ἐ φέσου, γιατὶ δὲν
ἐπρόκειτο πιὰ νὰ τοὺς ξαναδῇ. Κι ἀφοῦ τελει -
ώνει τὸ λόγο του, προσέξατε τί λέει τὸ ἱερὸ
κεί μενο, πῶς κλείνει σήμερα ὁ ἀπόστολος;
«Καὶ ταῦτα εἰπών, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν
πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο» (Πράξ. 20,36). Νά πῶς οἱ
ἀπόστολοι ἀκολούθησαν τὰ ἴχνη τοῦ Κυρίου.

Ἀπὸ ὅ λες τώρα τὶς προτροπές τους στοὺς
πιστοὺς γιὰ προσευχή, ἂς σημειώσουμε ἐδῶμία μόνο προτροπὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου.
Γράφοντας στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Ἐφέσου
τοὺς συνιστᾷ, νὰ ἐφοδιαστοῦν ἀπαραιτήτως
μὲ τὰ ὅπλα ἐκεῖνα, ποὺ θὰ τοὺς βοηθήσουν
νὰ βγοῦν νικηταὶ ἀπὸ τοὺς πειρασμούς. Με-

ταξὺ τῶν ὅπλων αὐτῶν, ποὺ ἀπαρτίζουν τὴν
πνευματικὴ πανοπλία κάθε πιστοῦ, ὁ θεόπνευ-
 στος ἀπόστολος συγκαταλέγει καὶ τὴν προσ -
ευχή. Ἀκοῦστε πῶς ἀκριβῶς τὸ λέει· «Ἀ να λά -
βετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνη θῆτε
ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαν -
τα κατεργασάμενοι στῆναι… διὰ πάσης προσ -
ευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντὶ
καιρῷ ἐν Πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυ-
πνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεή-
σει περὶ πάντων τῶν ἁγίων, καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ…»
(Ἐφ. 6,13,18-19). Ὁπλισθῆτε! φωνάζει ὁ Παῦλος. Ὁ ἐ -
χθρὸς ἑτοιμάζεται νὰ σᾶς ἐπιτεθῇ. Ὁπλισθῆ -
τε μὲ ὅλα τὰ ὅπλα τοῦ Θεοῦ καὶ πρὸ παντὸς
μὲ τὴν προσευχή! μὲ κάθε εἶδος προσευχῆς
(δέησι, ἐξομολόγησι, εὐχαριστία, δοξολογία)·
προσευχὴ κάθε στιγμή, ἀδιάλειπτα, καρτερι-
κά, μὲ χάρι ἁγίου Πνεύματος· προσευχὴ γιὰ
ὅ λους τοὺς πιστοὺς ἀδελφούς σας, προσ ευ -
χὴ καὶ γιὰ μένα ποὺ ἔχω ἀνάγκη.

* * *Ζοῦμε, ἀγαπητοί μου, σὲ ἡμέρες πονηρές.
Ποιός δὲν τὸ βλέπει; Ὁ σατανᾶς, ἀφοῦ φόρ-
τι σε τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων μὲ ἄγριο μῖσος,
ἐξοπλίζει ἤδη καὶ τὰ κράτη μὲ τρομεροὺς ἐξ -οπλισμούς. Ἀπέναντι σ᾽ αὐτὴ τὴν ἐμπαθῆ μα-
νία οἱ Χριστιανοί, ὁπουδήποτε στὴ Γῆ κι ἂν
βρισκώμαστε, ἂς ἀντιτάξουμε τὴν παν οπλίατοῦ Θεοῦ. Ἂς πάρουμε στὰ χέρια μας τὸ ὅπλο
τῆς προσευχῆς κι ἂς πολεμήσουμε μ᾽ αὐτό,
ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «τὰς ἀρχάς,τὰς ἐξουσίας, τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκό-τους τοῦ αἰῶνος τούτου» (ἔ.ἀ. 6,12). Ἂς παρακα-
λοῦμε τὸν οὐράνιο Πατέρα, νὰ διαλύσῃ τὰ σύν-
 νεφα τοῦ μίσους καὶ νὰ χαρίσῃ στὴ Γῆ τὴν εἰ -
ρήνη, τὴν ἀγάπη, τὴν ἑνότητα ἐκείνη τῶν ψυ -
χῶν, τὴν ὁποία μὲ τόση θερμότητα καὶ κατ᾿ ἐ -
πανάληψιν ζήτησε ὁ Κύριος ἀπὸ τὸν οὐράνιο
Πατέρα του γιὰ τοὺς μαθητάς του. Καὶ ὁ οὐ -
ρά  νιος Πατέρας θὰ μᾶς δώσῃ ὅ,τι τοῦ ζητοῦ -
με «ἐν τῷ ὀνόματι» τοῦ Χριστοῦ. Γιατὶ ὁ Κύ-
ρι ος τὴ νύχτα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου μᾶς βε-
βαίωσε· «Ἀ μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν (σᾶς βεβαιώ-
νω μὲ τὸν πιὸ ἐπίσημο τρόπο) ὅτι ὅσα ἂν αἰ -
τήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσει
ὑμῖν. Ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀ -
νόματί μου· αἰτεῖτε καὶ λήψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ
ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη» (Ἰω. 16,23-24). Χριστιανέ, σὲ ἐρωτῶ καὶ πάλι· εἶσαι ὡπλι-σμένος μὲ τὸ ὅπλο τῆς προσευχῆς; Ἐὰν ὄχι,
τότε πῶς θὰ ἀντιμετωπίσῃς τὶς θλίψεις καὶ
τοὺς πειρασμοὺς τοῦ κόσμου τούτου; Ποῦ θὰ
βρῇς ἀσφαλισμένο καταφύγιο;

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 208/21-5-1939, σσ. 50-51).Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 24-4-2018.
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Ἡκάθοδος τοῦ παναγίου Πνεύματος, ἀγα-
πητοί μου, ἐπάνω τοὺς μαθητὰς καὶ ἀ -

ποστό λους τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν ἁγία αὐτὴ
ἡμέρα τῆς Πεν τηκοστῆς ἦταν τὸ ἀποτέλεσματῆς Σταυρικῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Κύριος τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης
προετοίμαζε τοὺς μαθητάς του γιὰ ὅσα συγ -
κλο νιστικὰ θ᾽ ἀκολουθοῦσαν μετὰ ἀπὸ λίγη
ὥ ρα καὶ γιὰ τὸν ἀποχωρισμό τους. Ἀκούγον -
τας τὸν Διδάσκαλό τους οἱ μαθηταὶ σκυθρώ-
πασαν. Καὶ ἐκεῖνος, καθὼς ἡ λύπη πλημμύρι-
ζε τὴν καρδιά τους, τοὺς παρηγοροῦσε λέ γον -
 τας· «Ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέ γω ὑμῖν· συμ φέρει
ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλ-
θω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς·
ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς» (Ἰω.
16,7). Μπορεῖ νὰ σᾶς λυπῶ, λέει, μ᾽ αὐτὰ ποὺ
σᾶς προλέγω, ἀλλ᾽ αὐτὴ εἶνε ἡ ἀλήθεια. Σᾶς
συμφέρει ὅμως νὰ φύγω ἐγώ· γιατὶ ἂν ἐγὼδὲν φύγω, δὲν θὰ ἔλθῃ σ᾽ ἐσᾶς ὁ Παράκλητος,
τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο· ἐνῷ, ἐὰν φύγω, θὰ πάω νὰ
τὸν στείλω σ᾽ ἐσᾶς. Ἑρμηνευταὶ τοῦ Εὐαγγε-
λίου, ὅ πως ὁ Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, ἐξη-
γοῦν ὅ τι, γιὰ νὰ ἔλ θῃ τὸ πανάγιο Πνεῦμα, ἔ -
πρεπε νὰ λυ θῇ προηγουμένως ἡ ἔ χθρα καὶ νὰ
προ ηγηθῇ ἡ συμφιλίωσις (Ἑ.Π. Migne 124,210). Καὶ γιὰ νὰ
γίνῃ ἡ συμφιλίωσις, ἔπρεπε νὰ θανατωθῇ ἡ
ἁμαρτία διὰ τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι καὶ ἔγινε.Χωρὶς τὸν σταυρὸ Πνεῦμα ἅγιο δὲν θὰ κα-τέβαινε στὴ Γῆ. Ἂν δὲν προηγεῖτο ἡ θυσία
τοῦ Χριστοῦ, ὁ κόσμος θὰ ἐξακο λουθοῦσε νὰ
πορεύεται τὸ δρόμο του μέσα σὲ μιὰ πνευμα -
τι κὴ Σαχάρα, τὴν ὁποία εἶ χαν δημιουργήσει
τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἀν θρώπων.

Λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἐμφάνισι τοῦ Χριστοῦ ἐ -
πικρα τοῦσε παντοῦ πνευματικὴ ξηρασία· δρο-
σιὰ ἁγίου Πνεύματος που  θενά! Καὶ αὐ τὴ ἡ χά-

ρις τοῦ παναγίου Πνεύματος, ποὺ εἶχε λάμψει
τὴν ἐποχὴ τῶν προφητῶν, κι αὐτὴ εἶχε ἐγ κα τα-
 λείψει τοὺς Ἰουδαίους· τόσο οἱ ψυχές τους ὅ -
σο καὶ ὁ ναός τους εἶχαν μείνει ἔρημα ἀπὸ τὴ
χάρι τοῦ παναγίου Πνεύματος. Φοβε ρὴ ξηρα -
σία ἐπικρατοῦσε, ἀληθινὴ Σαχάρα! Ὅ πως λέ-
ει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, μέχρι τότε στὸν
κό σμο «οὔπω ἦν Πνεῦμα ἅγιον (δὲν ἔπνεε ἀ -
κόμη Πνεῦμα ἅγιο), ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδο-
ξάσθη (γιατὶ ὣς τότε ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶ χε δοξα -
σθῆ)» (Ἰω. 7,39). Δὲν ὑπῆρχε δηλαδὴ ἡ χάρις τοῦ
ἁ γίου Πνεύματος, γιατὶ ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶχε ἀ -
κό μη προσφέρει τὴν σταυρική του θυσία.

Αὐ τὴ τὴ θυσία ὑπονοεῖ τὸ «ἐδοξάσθη»· ἡθυσία τοῦ Ἰησοῦ ὀνομάζεται δόξα του, γιατὶ
δι᾿ αὐ τῆς νικήθηκε κατὰ κράτος τὸ βασίλειο
τῆς ἁ μαρτίας, γεφυρώθηκε τὸ χάσμα μεταξὺ
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, καὶ ἔτσι ἐπῆλθε ὁ ἐπιδι -
ωκόμενος εὐλογημένος σκοπός, ἡ μεγάλη κα-
ταλλαγή, διὰ τῆς ὁ ποίας ὁ ἀποστάτης ἄν θρω-
πος συμφιλιώθηκε μὲ τὸν οὐράνιο Πατέρα.Χάρις λοιπὸν στὸν ὑπὲρ ἡμῶν σταυρωθέν -
τα, ἀναστάντα καὶ ἀναληφθέντα στοὺς οὐ ρα-
νοὺς Ἰησοῦν Χριστὸν ἦλθε τὴν ἡμέρα τῆς Πε-
ν τηκοστῆς ὁ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅ γιο.

Ἔκτοτε ἡ χάρις τοῦ παναγίου Πνεύματος
ῥέει ἄφθονη, ὡς «ζῶσα πηγὴ νοερά», ὅπως
ψάλλει ὁ ἱερὸς ὑμνῳδός (ἑσπ. Πεντηκ. στιχηρ. ἰδιόμ.), μέσα
στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Πρὸς αὐτὴ τὴν
πηγὴ καλεῖ τοὺς ἀνθρώπους ὁ Ἰησοῦς κρά-
ζοντας· «Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ
πι  νέτω»· Ἂν κάποιος νιώθῃ δίψα πνευματική,
σ᾽ ἐμένα ἂς ἔρχεται καὶ ἂς πίνη. Καὶ ἀμέσως
ἐν συνεχείᾳ προσθέτει· «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ,
καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοι-
λί ας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος»
(Ἰω. 7,37-38. πρβλ. Ψαλμ. 39,9). Λέγοντας «ἐκ τῆς κοιλίας αὐ -
τοῦ» ἐννοεῖ «ἀπὸ τὴν καρδιά του».

Κυριακὴ Πεντηκοστῆς (Ἰω. 7,37-52· 8,12)27 Μαΐου 2018Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΕ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2094 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἡ δύναμις τοῦ παναγίου Πνεύματος
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Τί σημαίνουν τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Χριστοῦ;
Ὅτι ἐκεῖνος ποὺ θὰ πιστέψῃ σ᾽ αὐτόν, θὰ δε-
χθῇ μέσα στὴν καρδιά του τὴ χάρι τοῦ πανα-
γίου Πνεύματος· καὶ γιὰ νὰ δείξῃ πόσο πλού-σια θὰ εἶνε ἡ χάρις, δὲν μιλάει γιὰ ποταμὸ ἁ -
πλῶς ἀλλὰ γιὰ «ποταμοὺς ὕδατος ζῶντος». Ἡ
χάρις δηλαδὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος αὐτὸν
ποὺ θὰ τὴν δεχθῇ θὰ τὸν δροσίζῃ τὸν ἴδιο
πνευματικά, ὥστε νὰ μὴν αἰσθάνεται πλέον
μέσα του τὴν πνευματικὴ ἐκείνη ξηρασία ποὺ
ἔχουν διαρκῶς οἱ ἄπιστοι. Ἀλλ᾽ ὅταν ἡ χάρις
αὐ τὴ κατοικήσῃ καλὰ μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ
πιστοῦ, θ᾽ ἀρχίσῃ νὰ ξεχειλίζῃ καὶ θὰ μεταβά -
λῃ ἔτσι τὴν καρδιὰ τοῦ χαριτωμένου ἀνθρώ-
που σὲ μιὰ βρύση, σὲ μιὰ θεϊκὴ πηγή, σὲ ἕνα
πνευματικὸ ποταμό, ἀπὸ τὸν ὁποῖο θὰ δροσι-
στοῦν κι ἄλλες ψυχὲς ποὺ διψοῦν νὰ βροῦν
τὴν ἀλήθεια.

* * *
Ὤ ἡ δύναμις τοῦ παναγίου Πνεύματος, ἀ -

γαπητοί μου! Ἀκατανόητα φαίνονται στοὺς
ἀπίστους ὅσα προφητεύει ὁ Χριστὸς γι᾽ αὐτὴ
τὴ δύναμι· καὶ ὅμως εἶνε ἀληθινά, ἑκατὸ τοῖς
ἑ κατὸ ἀληθινά. Αὐτὸς ποὺ μελετᾷ τὴν ἱστο-
ρία τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς Πεν τη-
κοστῆς μέχρι σήμερα, ἂν εἶνε εἰλικρινὴς φί-
λος τῆς ἀληθείας, θὰ ὁμολογήσῃ ὅτι βρίσκε-
ται μπροστὰ σὲ μεγάλες ἐκπλήξεις· γιατὶ σὲ
κάθε σελίδα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας συ-
ναντᾷ ἀνθρώπους, ἀληθινοὺς Χριστιανούς, οἱ
ὁ ποῖοι πότισαν τὸν κόσμο καὶ ἀναδείχθηκαν
πραγματικὰ ποταμοὶ πνευματικοὶ στὴ γενεά
τους· παρουσίασαν καταπληκτικὴ δραστη-
ριότητα, καὶ μὲ τὸ λόγο καὶ τὸ ἔμπρακτο πα-
ράδειγμά τους προκάλεσαν μεγάλη πνευμα-
τικὴ ἄνθησι ἐκεῖ ποὺ προηγουμένως ἐπικρα-
τοῦσε ξηρασία. Ἀναδείχθηκαν ὄντως «πο ταμοὶὕδατος ζῶντος»! Τέτοιοι ποταμοὶ μὲ τὴ δύ-
ναμι τοῦ παναγίου Πνεύματος ἀναδείχθηκαν
στὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας οἱ ἅ γιοιἀπόστολοι, καὶ κατόπιν μέχρι καὶ σήμερα οἱπατέρες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας ποὺ
συνεχίζουν τὸ ἔργο τῶν ἀποστόλων.

Ἂν ἀνοίξουμε τὸ βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν ἀ -
ποστόλων, θὰ δοῦμε, ὅτι ἡ προφητεία αὐτὴ
τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴ θαυματουργικὴ δύναμι τοῦ
παναγίου Πνεύματος πραγματοποιήθηκε στὸ
πρόσωπο τῶν ἁγίων ἀποστόλων καὶ μαθητῶν
τοῦ Χριστοῦ.� Νά ὁ Πέτρος. Ὁ ἀγράμματος αὐ  τὸς ψαρᾶς
τῆς Γαλιλαίας τὴν ἡμέρα τῆς Πεν τηκοστῆς γί-
νεται ῥήτορας· ἡ γλῶσσα του ποταμὸς ἀκα-
τάσχετος, τὰ λόγια του ἔχουν τέτοια δύναμι
καὶ πειστικότητα ὥστε τρεῖς χιλιάδες ψυχὲς

πιστεύουν, μετανοοῦν, βαπτίζονται στὸ ὄνο-
μα τοῦ Κυρίου.� Νά καὶ ὁ Στέφανος, ὁ πρῶτος ἀπ᾽ τοὺς ἑπτὰ
διακόνους τῆς ἐκκλησίας τῶν Ἰεροσολύμων·
εἶνε «πλήρης πίστεως καὶ δυνάμεως» Πνεύ-
μα τος ἁγίου καὶ «ποιεῖ τέρατα καὶ σημεῖα με-
γάλα ἐν τῷ λαῷ» (Πράξ. 6,8). Ὁμιλεῖ μὲ δύναμι καὶ
θάρρος ποὺ καταπλήσσουν τοὺς ἀντιπάλους.
� Ἀλλὰ τί νὰ ποῦμε γιὰ τὸν Παῦλο; Καυχώμε-
θα ἀληθινὰ ἐν Κυρίῳ οἱ Χριστιανοὶ γι᾽ αὐτὸν
καὶ μποροῦμε νὰ ποῦμε στοὺς ἀθέους· Ἄπι-
στοι! νά ἕνας ποὺ ἦταν διώκτης τοῦ Χριστοῦ,
πίστεψε σ᾽ αὐτὸν καὶ «ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ
(ἀ πὸ τὴν ψυχή του) ἔρρευσαν ποταμοὶ ὕδα-
τος ζῶντος». Διαβάστε τὸν βίο του, μελετῆ -
στε τὶς ἐπιστολές του. Δὲν τὸ βλέπετε ὅτι ἀ πὸ
κάθε σελίδα τῆς ζωῆς καὶ τῶν γραμμάτων του
ἀναβλύζει ποταμὸς θείας σοφίας; Δὲν εἶνε ἡ
διδασκαλία του σὰν ποτάμι ποὺ τρέχει διαρ-
κῶς, χωρὶς νὰ σταματᾷ τὴν πορεία του, ἀλλὰ
μὲ δύναμι παρασύρει κάθε ἐμπόδιο;

«Ποταμοὶ μεγάλοι», θαυμαστὰ δημιουργή-
μα τα τῆς δυνάμεως τοῦ παναγίου Πνεύματος,
ἀναδείχθηκαν οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι· καὶ κον τὰ σ᾽
αὐτούς, σὰν δευτερεύοντες ποταμοί, τρέχουνοἱ πατέρες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μας
(Βασίλειοι, Γρηγόριοι, Χρυσόστομοι κ.λπ.),
αὐ τοὶ οἱ «μελίρρυτοι ποταμοὶ τῆς σοφίας, οἱ
τὴν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι καταρ-
δεύσαντες» (ἀπολυτ. Τριῶν Ἱεραρ.). Ποιός μελετᾷ τὸν βίο
τῶν ἁγίων αὐτῶν ἀνδρῶν καὶ δὲν θαυμάζει τὰ
κατορθώματά τους, καὶ δὲν ὁμολογεῖ, ὅτι τέ-
τοια ζωή, τέτοια σοφία, τέτοια ἁγιότης, δὲν
ἔχουν ἄλλη πηγὴ παρὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο;

* * *
Ἐὰν ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου, λόγῳ ἐλλείψεως

θελήσεως καὶ ἀφοσιώσεως στὸ Χριστό, δὲν
ἔχουμε γίνει ποταμοὶ τῆς θείας χάριτος, ἂς
φιλοδοξήσουμε νὰ γίνουμε τοὐλάχιστον ῥυά-κια τοῦ παναγίου Πνεύματος. Μιὰ κοινωνία,
ποὺ παρουσιάζει τόση ξηρασία τοῦ Πνεύμα-
τος, ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ πνευματικὲς φλέβες καὶ
ῥυάκια ποὺ θὰ χαρίσουν θεία δροσιὰ στὶς κα-
τάξερες ψυχὲς τῶν θνητῶν.

Μακάρι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο ν᾿ ἀναδεικνύῃ
πάντοτε μέσα στὴν Ἐκκλησία πιστοὺς κληρι-
κοὺς καὶ λαϊκούς, ἄντρες καὶ γυναῖκες, στὰ
πρόσωπα τῶν ὁποίων νὰ ἔχουν ἐφαρμογὴ τὰ
λόγια τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ «Ὁ πιστεύων εἰς
ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς
κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 209/28-5-1939, σσ. 53-54).Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 25-4-2018.
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Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
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