
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει ἡ παρθε-
νο μάρτυς ἁγία Θέκλα. Ἂς δοῦμε μὲ συν -

τομία τὸν βίο της.
* * *Γεννήθηκε τὸν πρῶτο μετὰ Χριστὸν αἰῶνα,

στοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους. Πατρίδα της
εἶνε τὸ Ἰκόνιο, ἀρχαία πόλις τοῦ ἑλληνισμοῦ.
Ἡ Θέκλα ἦταν μιὰ κοπέλλα ὡραία, πλούσια,
εὐγενής, μορφωμένη, καὶ εἶχε ἀρραβωνιαστῆ
ἕναν πλούσιο νέο ποὺ τὸν λέγανε Θάμυρι.

Στὸ Ἰκόνιο τότε ὅλοι ἦταν εἰδωλολάτρες·
στὸ σκοτάδι τῆς πλάνης καὶ τῆς ἁμαρτίας ζοῦ -
σαν. Ἀλλὰ ἦρθε κ᾿ ἐκεῖ τὸ φῶς. Ποιός τὸ ἔ φε-
ρε; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ πῆγε ἐκεῖ.

Ἐκεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος δίδασκε τὰ αἰώ-νια λόγια τοῦ Ναζωραίου. Ὅτι ὑπάρχει Θεός,
Θεὸς τρισυπόστατος· Πατήρ, Υἱός, καὶ ἅγιον
Πνεῦμα. Ὅτι ὁ Χριστός, τὸ δεύτερο πρόσωπο
τῆς ἁγίας Τριάδος, κατέβηκε στὴ Γῆ. Πῆρε σάρ-
 κα ἀπὸ τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ γεννήθηκε,
βαπτίσθηκε, πῆγε στὴν ἔρημο, πολέμη σε τοὺς
σατανᾶδες καὶ νίκησε. Δίδαξε τὰ ὡ ραῖα του λό-
 για, σταυρώθηκε καὶ ἀναστήθηκε τὴν τρίτη ἡ -
μέ ρα. Εἶνε ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησί  ας μας, «καὶ
πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐ  τῆς» (Ματθ. 16,18).

Δίδασκε, ὅτι μέσα στὴν Ἐκ κλησία συνεχί-
 ζεται τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκ κλησία μας
ἔ  χει τὰ ἅγια μυστήρια. Πιστεύεις στὰ μυστή-
ρια; καλῶς· ἂν δὲν πιστεύῃς, δὲν εἶσαι Χριστι -
ανός. Ἕνα δὲ ἀπὸ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησί -
ας εἶνε καὶ ὁ γάμος. Χωρὶς εὐ λογία τῆς Ἐκ κλη-
 σίας ὁ γάμος δὲν εἶνε γάμος. Γιατὶ ἔτσι καὶ τὰ
ζῷα «παντρεύονται»· εἶνε παγκόσμιος νόμος
ἡ ἀναπαραγωγὴ στὴ φύσι.

Κάνω ἐδῶ μιὰ παρένθεσι. Ἐγὼ ἀπεκάλεσα
τὸν πολιτικὸ «γάμο» γαϊδουρόγαμο · καὶ γαϊ-
δουρόγαμος εἶνε· γιατὶ εἶνε χωρὶς εὐλογία. Ὁ
γάμος τῆς Ἐκκλησίας ἔχει εὐλογία. Δὲν πι-
στεύω κανεὶς ἀπὸ σᾶς νὰ ἔκανε πολιτικὸ «γά-
μο». Κανείς νὰ μὴν κάνῃ τέτοιο «γάμο». Ὁ τί-

μιος γάμος τῆς Ἐκκλησίας εἶνε «μυστήριον
μέγα», λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Ἐφ. 5,32). 

Ἀλλ᾿ ὑπάρχει καὶ κάτι ἀνώτερο ἀπὸ τὸ γάμο.
Ποιό εἶνε; Προσέξατε τὸ σημερινὸ εὐαγγέ-
λιο; (βλ. Ματθ. 25,1-13). Τὸ θέμα του εἶνε μία λέξι. Ἀσή-
μι εἶνε ὁ γάμος, χρυσάφι καὶ διαμάντι εἶ νε
αὐτὸ τὸ ἄλλο, παραπάνω ἀπὸ τὸ γάμο. Ποιό
εἶνε; Εἶνε ἡ παρθενία. Ὤ ἡ παρθενία! μεγάλο,
ἀνεκτίμητο πρᾶγμα. Ὁ νέος ἄνθρωπος, ἄν -
τρας ἢ γυναίκα, ποὺ θέλει ν᾿ ἀφοσιωθῇ ἑκατὸ
τοῖς ἑκατὸ στὸ Θεό, νὰ τὸν ὑπηρετήσῃ, νὰ
τὸν ὑμνῇ, νὰ εἶνε τρόπον τινὰ ἕνας ἄγγελος
ἐπίγειος, πρέπει νά ᾿νε παρθένος.

Αὐτὰ καὶ ἄλλα δίδασκε ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος. Τὰ δίδασκε μὲ χάρι, ὄχι ὅπως ἐμεῖς. Ὅ -
ποιος ἄκουγε τὸν Παῦλο, νόμιζε ὅτι εἶνε ἄγ -γελος ποὺ κατέβηκε ἀπ᾿ τὰ οὐράνια· νόμιζε
ὅ τι ἀπὸ τὴ γλῶσσα του τρέχει μέλι γλυκύτα-
το· «ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου,
ὑπὲρ μέλι τῷ στόματί μου» (Ψαλμ. 118,103). 

Μέσα στὸ ἀκροατήριο τοῦ Παύλου ἦταν καὶ
ἡ Θέκλα, ποὺ ἦταν ἀρραβωνιασμένη. Ὅταν ἄ -
κουσε τὰ θεϊκά του λόγια, μέσα στὴν ψυχή της
ἄναψε ὁ ἔρωτας γιὰ τὰ οὐράνια. Ἀπὸ τὴν ὥρα ἐ -
κείνη πῆρε ἀπόφασι, ν᾿ ἀφοσιωθῇ στὸ Θεό, νὰ
μείνῃ παρθένος· δὲν ἤθελε πλέον νὰ κάνῃ γάμο.

Τό ̓ μαθε ὁ ἀρραβωνιαστικός της καὶ ἔκλαι-
 γε μπροστά της. Τὴν πίεσε ἡ μάνα, ὁ πατέ-
ρας, τὰ πεθερικά, ὅλοι. Ἀλλὰ ἡ Θέκλα τίποτα.
Ἐγὼ τὸ Χριστὸν ἀγαπῶ παραπάνω ἀπ᾿ ὅλους,
ἔλεγε· καὶ ἤθελε νὰ μείνῃ παρθένος.

Γι᾿ αὐτὸ τὴ μίσησαν καὶ τὴν κατήγγειλαν
στοὺς εἰδωλολάτρες. Τὴν ἔπιασαν καὶ τὴν ὡ -
δήγησαν στὸ δικαστήριο. Τὴ ρωτᾶνε·

–Πιστεύεις στὸ Χριστό;
–Πιστεύω. Τὸν ἀγαπῶ πάνω ἀπ᾿ ὅλους καὶ

ἀπ᾿ ὅλα. Εἶνε τὸ πιὸ ἀγαπητὸ πρόσωπο. Κι ὅ -
ποιος δὲν ἀγαπάει τὸ Χριστό, δὲν ἀξίζει νὰ ζῇ.

–Δὲν τὸν ἀρνεῖσαι; λέει ὁ δικαστής· δὲν θὰ
τὸν βλαστημήσῃς;
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–Ὄχι, ποτέ!
Τότε ἄρχισε τὸ μαρτύριο. Ἄναψαν φωτιὰ

καὶ τὴν ἔβαλαν μέσα· δὲν κάηκε! (ἂς μὴν πι-
στεύουν οἱ ἄπιστοι, δικαίωμά τους· ἐμεῖς πι-
στεύουμε, ὅτι ἡ θρησκεία μας κάνει θαύμα-
τα). Τὴν ἔρριξαν σὲ πεινασμένα θηρία· δὲν
τὴν ἔβλαψαν καθόλου.

Μετὰ πῆρε τὸ ῥαβδί της, καὶ φεύγοντας ἀ -
πὸ χωριὸ σὲ χωριὸ καὶ ἀπὸ πολιτεία σὲ πολι-
τεία, πήγαινε παντοῦ καὶ κήρυττε Ἰησοῦν Χρι-στὸν ἐσταυρωμένον καὶ ἀναστάντα ἐκ νε-
κρῶν. Χιλιάδες ἄνθρωποι, ἄντρες γυναῖκες
καὶ παιδιά, πίστεψαν ἀπὸ τὸ κήρυγμά της.

Τέλος ἡ ἁγία Θέκλα μαρτύρησε. Καὶ σήμε-
ρα εἶνε μεταξὺ τῶν ἁγίων καὶ τῶν μαρτύρων
τῆς πίστεώς μας. Στὶς 24 Σεπτεμβρίου ὥρισε
ἡ Ἐκκλησία μας νὰ ἑορτάζεται ἡ μνήμη της.

* * *
⃝ Τώρα ὅμως ἡ ἁγία Θέκλα εἶνε λυπημένη καὶ
κλαίει. Γιατί; Γιατὶ εἶνε πλέον μόνη, ὁλομόνα-
χη. Δὲν ἔχει συντροφιὰ στὸν αἰῶνα αὐτόν.
Κλαίει, γιατὶ καμμιά τώρα γυναίκα δὲν θέλει
νὰ μείνῃ παρθένος καὶ ν᾿ ἀφοσιωθῇ στὸ Θεό.
Παντρειά θέλουν. Ἀπὸ τὶς τόσες κοπέλλες
καμμιά δὲν συγκινεῖ ἡ παρθενία. Κι ἂν μέσα
στὶς χιλιάδες παρουσιαστῇ κανένα κορίτσι
καὶ πῇ, Θέλω νὰ μονάσω, θέλω νὰ γίνω καλό-γρια, νὰ γίνω σὰν τὴν ἁγία Θέκλα καὶ τὶς ἄλ -
λες ἅγιες παρθένες, ὤ τότε σηκώνεται θύελ-
λα μέσα στὸ σπίτι καὶ ἀπειλοῦν.

Δὲν εἶνε πολλὰ χρόνια ποὺ μιὰ κοπέλλα ἀ -
πὸ τὴ Θεσσαλονίκη –μία μέσα στὶς χιλιάδες–,
ἔφυγε γιὰ τὸ μοναστήρι. Πῆγε ὁ πατέρας καὶ
εἶπε· Θὰ βάλω βόμβα νὰ σᾶς τινάξω στὸν ἀέ-
ρα, ἂν δὲν μοῦ δώσετε τὸ κορίτσι… Κι αὐτὸςλέγεται Χριστιανός… Μπράβο! Ψεύτης εἶνε·
δὲν ἔχει τίποτε ἱερὸ καὶ ὅσιο, ἐνῷ ἔπρεπε νὰ
χαρῇ, ποὺ τὸ κορίτσι του ἀφιερώνεται στὸ Θεό.
Δὲν φωνάζουν ὅμως, δὲν διαμαρτύρον ται, δὲν
πᾶνε ν᾿ ἀνατινάξουν μὲ βόμβες τὶς ντισκοτέκς.
Ἐκεῖ δὲν πάει κανείς. Στὰ μοναστήρια εἶνε
ἕτοιμοι νὰ πᾶνε νὰ τὰ τινάξουν στὸν ἀέρα,
γιατὶ βρέθηκε μιὰ κοπέλλα νὰ πάῃ νὰ γίνῃ μο-
ναχὴ καὶ ἀφιερωμένη στὸν Κύριο…
⃝ Ἀλλὰ τέλος πάντων θέλεις νὰ παντρευτῇς;
Πολὺ καλά. Κ᾿ ἐσὺ ὅμως πάλι εἶσαι ὑποχρεω-
μένη μέχρι τὸ γάμο νὰ εἶσαι παρθένος, ὅπως
λέει ἡ Ἐκκλησία μας. Ἄσπρη σὰν τὸ χιόνι πά-
νω στὰ ψηλὰ βουνά. Ὅπως εἶνε τὸ χιόνι ἄγγι-
χτο, κ᾿ ἐσὺ κοπέλλα μου νὰ εἶσαι ἄγγιχτη, χέ-
ρι μὴ βάλῃ ἐπάνω σου κανένας.

Στὰ παλιὰ τὰ εὐλογημένα χρόνια ἀρραβω-
νιάζονταν καὶ ζοῦσαν ἐν παρθενίᾳ μέχρι τὸ

γά μο. Καὶ στεφανώνονταν, ἀφοῦ νήστευαν· καὶ
μετὰ ἐπὶ τρεῖς μέρες δὲν ἔσμιγαν. Ὦ γενεὰ
τῶν προγόνων μας!… Τώρα; Κλαίω κι ἀναστε -
νάζω. Διότι μόλις ἀρραβωνιαστοῦν, σμίγουν.
Ἀλλὰ ὅσοι σμίγουν ἔτσι, ἁμαρτάνουν.

–Μά, θὰ πῇς, εἶνε κακὸ τώρα αὐτό;
Θέλετε νὰ δῆτε τί κακὸ εἶνε; Σᾶς λέω κάτι

ἀπὸ τὴν πεῖρα μου. Ἦρθε κάποτε στὴ μητρό-
πολι μιὰ ὡραία κοπέλλα καὶ μοῦ λέει·

–Θ᾿ αὐτοκτονήσω, θὰ πέσω στὸ ποτάμι τῆς
Φλωρίνης νὰ πνιγῶ· δὲν θέλω νὰ ζῶ.

–Γιατί, λέω, κοπέλλα μου; τί σοῦ συμβαίνει;
–Τὸν ἄτιμο, τὸν παλιάνθρωπο, τὸ κτῆνος!…
–Μὰ ποιός εἶν᾽ αὐτός; 
–Ὁ ἀρραβωνιαστικός μου, λέει.
–Μπᾶ! Τί σοῦ ἔκανε;
–Σύμφωνα μὲ τὸ ἔθιμο ποὺ ἔχουμε, σμίξαμε.

Οἱ μανάδες καὶ οἱ πατεράδες μᾶς σμίξανε τὴν
πρώτη μέρα τοῦ ἀρραβῶνος μας. Καὶ τώρα εἶ -μαι ἔγκυος πέντ᾿ - ἕξι μηνῶν. Ἀλλὰ ὁ ἄτιμος
πῆρε ἀεροπλάνο κ᾿ ἔφυγε στὴν Αὐστραλία…

Δὲν ἀκοῦμε τὴν Ἐκκλησία. Γι᾿ αὐτὸ κλαίει σή-
  μερα ἡ ἁγία Θέκλα, κλαῖνε οἱ ἅγιες, γιατὶ φύγα -
με ἀπὸ τὸ δρόμο ποὺ μὲ τὸ αἷμα τους χάραξαν.

Κι ὄχι μόνο οἱ γυναῖκες. Καὶ οἱ ἄντρες. Αὐ -
τοὶ εἶνε χειρότεροι. Ἄλλος καυχᾶται, ὅτι ἔχει
πέντε γυναῖκες, ἄλλος ἕξι, ἄλλος δέκα. Ἄντε
τώρα αὐτὸ τὸ κτῆνος νὰ κάνῃ γάμο. Γι᾿ αὐτό
διαλύονται οἱ γάμοι. Μόνο παρθένος ἄντρας
καὶ παρθένα γυναίκα δημιουργοῦν ἱερὸ καὶ ἀ -
κατάλυτο δεσμό. Καὶ τότε, μόνο τὸ φτυάρι
τοῦ νεκροθάφτη χωρίζει τὸ ἀντρόγυνο. Ποῦ
᾿ν᾿ τα τώρα αὐτά; Ἔρχεται ἡ συντέλεια τοῦ
αἰῶνος, παιδιά. Γι᾿ αὐτὸ κλαίει ποὺ ἔμεινε μό-
νη ἡ ἁγία Θέκλα.

Καὶ ποῦ εἶνε ἡ τιμή μας πρὸς αὐτήν; Ἔχε-
τε ἀκούσει νὰ βαπτισθῇ κανένα κοριτσάκι μὲ
τὸ ὄνομα Θέκλα; Μπράβο, τόσο τὴν τιμοῦμε.
Τῆς γιαγιᾶς καὶ τοῦ παπποῦ τὰ ὀνόματα τὰ δί-
νουν σὲ παιδιά, ἀλλὰ τῆς ἁγίας Θέκλας;

* * *
Ταῦτα, ἀγαπητοί μου, εἶχα νὰ σᾶς πῶ. Τί ὑ -

πολείπεται; Ὑπολείπεται νὰ μετανοήσουμε.
Ἡ ἁγία Θέκλα μᾶς φωνάζει· Μετανοῆστε, ἄν -
τρες γυναῖκες παιδιά, ἔρχεται καταστροφή·
δὲν θὰ μείνῃ τίποτα. Γιατὶ εἴμεθα μοιχοὶ καὶ
πόρνοι, ὅλα τὰ ἐγκλήματα τὰ κάνουμε.

Ἕνα λοιπὸν ὑπολείπεται· νὰ μετανοήσουμε,
ὅπως ἡ Θέκλα, καὶ νὰ πιστέψουμε στὸ Εὐαγ-
γέλιο. Καὶ τότε θὰ ἔρθῃ ἡ εὐλογία, ἡ εὐλογίατοῦ Θεοῦ, σὲ ὅλο τὸν κόσμο· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, πολλὲς θρησκεῖ -ες στὸν κόσμο· ὄπου νὰ πᾶμε, ὅλοι ἔ -
χουν τὸ θεό τους. Δὲν ὑπῆρξε στὸ παρελθὸν
ἐποχὴ οὔτε θὰ ὑπάρξῃ στὸ μέλλον κόσμος
χωρὶς θρησκεία. Ἀλλ᾿ ἂν μὲ ρωτήσετε, ἀπ᾿ ὅ -
λες αὐτὲς ποιά εἶνε ἡ ἀληθινή; θὰ σᾶς ἀπαν -
τήσω· Ἡ πίστι μας, ἡ θρησκεία ποὺ ἵδρυσε ὁ
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός· αὐτὴ εἶνε ἡ μό-
 νη ἀληθινή. Ἔχουμε ἀποδείξις; Βεβαίως. Καμ-
μιά ἄλλη θρησκεία δὲν ἔχει νὰ παρου σιάσῃ
τόσα ντοκουμέντα, τόσα θαύματα, τόσες μαρ-
 τυρίες, τόσες ἀποδείξεις, ὅπως ἡ ἁ γία μας πί-
στι. Μία ἀπόδειξι θὰ παρουσιάσουμε. Καὶ αὐ -
τὴ εἶνε ἡ σημερινὴ ἑορτή.

* * *
Σήμερα ἑορτάζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ εὐαγ-γελιστής. Τί ἦταν ὁ ἅγιος Ἰωάννης; Στοὺς Ἁ -

γίους Τόπους ὑπῆρχε, καὶ ὑπάρχει καὶ σήμερα,
μιὰ λίμνη χαριτωμένη ποὺ ὀνομάζεται Γεν-
νησαρὲτ ἢ λίμνη τῆς Τιβεριάδος. Γύρω ἀπὸ τὴ
λίμνη αὐτὴ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ ἦ ταν διά-
φορα χωριά. Σ᾿ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ κατοικοῦ σε ὁ ἅ -
γιος Ἰωάννης. Ἦταν ψαρᾶς στὸ ἐ πάγγελμα.
Ψαρᾶς αὐτός, ψαρᾶς ὁ ἀδερφός του, ψα ρᾶς
ὁ πατέρας του, ψαρᾶδες ὅλη ἡ οἰ κογένεια.
Εἶ χαν μιὰ βάρκα, καὶ κάθε νύχτα ἔρριχναν τὰ
δίχτυα τους στὴ λίμνη. Ψάρευαν ψάρια, τὰ
πουλοῦσαν καὶ ἔτσι ζοῦσαν, ταπεινοὶ καὶ ἄση-
μοι, περιφρονημένοι ἀπὸ τὸν κόσμο.

Ἀλλά…, ἀλλά… ἦρθε καὶ γιὰ τὸν Ἰωάννη
μιὰ κρίσιμη στιγμή. Στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ὑ -
πάρχει πάντα ἕνα «ἀλλά». Καὶ αὐτὸ ἔχει με-
γάλη σημασία· ἢ θὰ πάῃ κανεὶς μὲ τὸ διάβο-
λο ἢ θὰ πάῃ μὲ τὸ Θεό, μέση ὁδὸς δὲν ὑπάρ-
χει. Ἦρθε λοιπὸν μιὰ στιγμὴ ποὺ ὁ Ἰωάννηςἦ   ταν ὑποχρεωμένος νὰ διαλέξῃ.

Ἄκουσε μιὰ φωνή, φωνὴ ποὺ πάντοτε ἀ -
κούγεται, σ᾿ ὅλες τὶς ἐποχὲς καὶ σ᾿ ὅλους τοὺς
αἰῶνες. Εἶνε φω νὴ τοῦ Χριστοῦ μας. Καὶ ἐδῶ

τώρα ἀκούγεται. Πῶς ἀκούγεται; εἶνε ἐδῶ ὁΧριστός; Εἶνε ἐδῶ. Πότε; Κάθε φορὰ ποὺ χτυ-
πάει ἡ καμπάνα. Ἡ καμπάνα αὐτὴ θὰ μᾶς δι-
κά σῃ. Αὐτὴ εἶ νε τὸ σάλπισμα τῶν ἀγγέλων, εἶ -
νε ἡ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τί μᾶς λέει; «Ἄν -
τρες γυναῖκες παιδιά, ἐλᾶτε στὴν ἐκκλησία!».
Ἀλλ᾿ ἐμεῖς «στοῦ κουφοῦ τὴν πόρτα, ὅσο θέ-
λεις βρόν τα». Κάποτε στὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ στὸν
εὐλογη μένο Πόντο, χωρὶς καμπάνες, ἔτρεχαν
ὅλοι στὴν ἐκκλησία· γιατὶ ἄκουγαν τὴ μυστικὴ
φω νὴ τοῦ Χριστοῦ. Σήμερα γέμισε ὁ τόπος
ἀπὸ καμπάνες, καὶ χτυπᾶνε διαρκῶς, οἱ ἄν -
θρω ποι ὅμως κλείνουν τὰ αὐτιά τους.

Ἀλλ᾿ ἐνῷ ἐμεῖς τώρα κλείνουμε τὰ αὐτιά
μας, ὁ Ἰωάννης δὲν ἔκλεισε τὰ αὐτιά του στὴ
φωνὴ τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν ὁ Χριστὸς εἶπε καὶ σ᾽
αὐτὸν ὅπως καὶ σὲ ἄλλους «Ἀκολούθει μοι»,
ἔλα μαζί μου (πρβλ. Ματθ. 8,22· 9,9. Λουκ. 9,59), ἀμέσως ἄφησε
τὴ βάρκα, ἄ φη  σε τὰ δίχτυα, ἄφησε τ᾿ ἀδέρφια,
ἄφησε τὸν πατέρα, ἄφησε τὰ πάντα, καὶ ἦρθε
κον τά του (βλ. Ματθ. 4,21-22).

Κι ἀπὸ τότε ἔμεινε πιὰ κοντὰ στὸ Χριστό·
κοντά του ἦταν ὅταν ὁ Χριστὸς ἔ  κανε τὰ θαύ-
ματα, κοντά του ἦταν ὅταν δίδασκε, κοντά
του ἦταν ὅταν ὁ Χριστὸς ἀνέβη κε στὸ Θαβὼρ
καὶ μεταμορφώθηκε καὶ ἔ λαμψε τὸ πρόσωπό
του ὡς ὁ ἥλιος καὶ τὰ ἱμάτιά του ἔγιναν λευκὰ
ὡς τὸ φῶς, κοντά του ἦ ταν ἀκόμα ὅταν ὁ Χρι-
στὸς ὡδηγήθηκε στὸ μαρ τύριο καὶ ὑψώθηκε
στὸ Γολγοθᾶ, ὅταν ὁ Ἰ ούδας τὸν πρόδωσε καὶ
ὁ Πέτρος τὸν ἀρνήθηκε. Ἐκεῖ ἦταν ὁ Ἰωάννης.
Καὶ ὁ Χριστός, λίγες στι γμὲς πρὶν πῇ «Τετέ-
λεσται» (Ἰω. 19,30) καὶ παραδώ σῃ τὸ πνεῦμα στὸν
οὐράνιο Πατέρα, πάνω ἀ πὸ τὸ σταυρὸ ἔρριξε
τὸ βλέμμα στὸν Ἰωάννη καὶ στὴ μητέρα του.
Στὴ μητέρα εἶπε· «Γύναι», ἰδοὺ «ὁ υἱός σου»
(ἔ.ἀ. 19,26). Καὶ στὸν Ἰ ωάννη εἶ πε· «Ἰδοὺ ἡ μήτηρ
σου» (ἔ.ἀ. 19,27). Κοντά του ἦ ταν λοιπόν, ποτέ δὲν
χωρίστηκε ὁ Ἰωάννης· ἦταν ὁ ἀγαπημένοςμαθητὴς τοῦ Χριστοῦ.

Μετάστασις ἁγ. Ἰωάννου τοῦ ΘεολόγουΤετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 (2003)Περίοδος Δ΄ - Ἔτος Κ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 10042
Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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Καὶ κατόπιν, μετὰ τὴν Πεντηκοστή, πῆρε
τὸ ῥαβδί του ὁ ἅγιος Ἰωάννης καὶ περιώδευ-
σε πόλεις καὶ χωριά, ὅλη τὴ Μικρὰ Ἀσία. Καὶ
τέλος, ἐξόριστος, ἐκοιμήθη - ἀπέθανε στὸ νη -
σὶ τῆς Πάτμου, ποὺ γι᾽ αὐτὸ λέγεται ἱερὰ νῆ -
σος· γι᾽ αὐτὸ σήμερα ἑορτάζει ἡ Πάτμος.

Αὐτὸς εἶνε ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης.
Καὶ σήμερα μᾶς διδάσκει. Μᾶς διδάσκει μὲτὰ βιβλία του. Ἔγραψε πέντε βιβλία. Τὸ ἕνα

εἶνε τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέ-λιο. Τί ἰδέες, τί νοήματα περιέχει! Σπουδαῖο
βιβλίο. Ὅλοι οἱ σοφοὶ νὰ μαζευτοῦν, δὲν γρά-
φουν οὔτε μιὰ γραμμὴ ἀπὸ τὸ κατὰ Ἰωάννην
Εὐαγγέλιο. Γι᾿ αὐτὸ λέω· θέλεις νὰ δῇς ὅτι ἡ
θρησκεία μας εἶνε ἀληθινή; διάβασε τὸ Εὐαγ-
γέλιο μιὰ φορά, δυὸ φορές, τρεῖς φορές…·
στὸ τέλος θὰ ὁμολογήσῃς σὰν τὸ Θωμᾶ· «Ὁ
Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου» (ἔ.ἀ. 20,28). Ἔγραψε
ἀκόμα τρεῖς Ἐπιστολές, ὅπου διδάσκει περὶ
ἀγάπης. Ἀλλ᾿ ἔγραψε κ᾿ ἕνα ἄλλο βιβλίο, τὸ
τελευταῖο τῆς ἁγίας Γραφῆς. Τρομερὸ βιβλίο·
ἀστράφτει καὶ βροντᾷ! Εἶνε ἡ Ἀποκάλυψις.
Ἐσὺ ποὺ ἀνοίγεις τὸ ῥαδιόφωνο καὶ τὴν τη-
λεόρασι, ἄνοιξε τὴν Ἀποκάλυψι καὶ διάβασε.
Τί γράφει ἐκεῖ; «Τὰ μέλλοντα συμβαίνειν» (Μᾶρκ.
10,32), προφητεύει αὐτὰ ποὺ θὰ συμβοῦν στὸ μέλ-
 λον. Θά ᾿ρθουν, λέει, μέρες δύσκολες, κατη-
ρα μένες, μέρες ἀποστασίας καὶ παραβάσεως
τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Καὶ τότε, λέει στὸ
ἕ κτο (6ο) κεφάλαιο, θ᾿ ἀδειάσουν οἱ πολιτεῖ -
ες, δὲν θὰ μείνῃ μέσα οὔτε ἕνας· μόνο γατιὰ
θὰ τριγυρίζουν καὶ σκυλιὰ θὰ γαυγίζουν. Μέ-
σα σὲ εἰκοσιτέσσερις ὧρες θ᾿ ἀδειάσουν οἱ
πόλεις. Καὶ ποῦ θὰ πᾶνε οἱ ἄνθρωποι; Θὰ πᾶ -
νε στὰ λαγκάδια, στὰ ψηλὰ βουνά, θὰ μποῦν
μέσ᾿ στὶς σπηλιές, καὶ θὰ λένε· Βουνά, ἀνοῖξ τε
τὰ σπλάχνα σας καὶ κρύψτε μας ἀπὸ τὴν ὀρ -
γὴ τοῦ Ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου (βλ. Ἀπ. 6,15-17). Για-
τί, ὅπως συμπληρώνει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰ τω-
λός, στὸν οὐρανὸ θὰ παρουσιαστοῦν «μαυ -
ροπούλια». Ποιά εἶνε τὰ «μαυροπούλια»; Τὰ
ἀεροπλάνα! Ποιά ἀεροπλάνα; Ἐκεῖνα ποὺ θὰ
ῥίξουν στὴν ἀνθρωπότητα «φιάλες» τῆς Ἀπο-
καλύψεως (βλ. 15,7 κ.ἀ.). Τί θὰ πῇ φιάλες; Μπουκά-
λες. Μπουκάλες γεμᾶτες ὄχι μὲ νερὸ ἢ τίπο-
τε ἄλλο, ἀλλὰ ἀπὸ πηρυνικὴ ἐνέργεια… Τέ-
τοιο εἶνε τὸ βιβλίο αὐτό. Ὅποιος τὸ διαβάζει,
αἰσθάνεται ῥῖγος, φόβο καὶ δέος ἀπέναντι
τοῦ Θεοῦ. Αὐτὰ εἶνε τὰ βιβλία τοῦ εὐαγγελι-
στοῦ Ἰωάννου.

* * *
Θὰ τελειώσω, ἀγαπητοί μου, μὲ μιὰ συμ-

βου λή, μιὰ τελευταία συμβουλὴ τοῦ ἁγίου Ἰ -
ω άννου, ποὺ θέλω νὰ τὴν ἀκούσετε ὅλοι.

Εἶνε λόγια ποὺ εἶπε στὰ τέλη τῆς ζωῆς του.
Ὅταν πιὰ γέρασε κ᾿ ἔγινε ἑκατὸ χρονῶν ὁ ἅ -
γιος Ἰωάννης καὶ δὲν μποροῦσε ὅπως πρῶτα
νὰ περιοδεύῃ χωριὰ καὶ πολιτεῖες, τὸν ἔπαιρ-
ναν οἱ μαθηταί του, τὸν πήγαιναν στὴν ἐκκλη-
σία, στὴν ἱερὰ σύναξι, κ᾿ ἐκεῖ, ἐπειδὴ δὲν μπο-
ροῦσε πλέον νὰ λέῃ πολλὰ λόγια, ἔλεγε μόνο
τρεῖς λέξεις· «Παιδιά μου, ἀγαπᾶτε ἀλλή-
λους»· παιδιά μου, λέει, ν᾿ ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας
τὸν ἄλλο. Ἔ, αὐτὰ τὰ λόγια, ποὺ εἶπε ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὡς τελευταῖο δίδαγμά του στὴν ἀν -
θρωπότητα –κ᾿ εἶνε γεμᾶτο τὸ Εὐαγγέλιο καὶ
οἱ τρεῖς Ἐπιστολές του ἀπὸ αὐτό (βλ. Ἰω. 13,34· 15,12. Α΄
Ἰω. 3,11. Β΄ Ἰω. 5 κ.ἀ.)–, αὐτὰ τὰ λόγια λέω κ᾿ ἐγὼ ὁ γέ-
ρος ἐπίσκοπος σ᾿ ἐσᾶς· Χριστιανοί, «ἀγαπᾶτεἀλλήλους», νά ᾽χετε ἀγάπη μεταξύ σας. Δὲν
ὑ πάρχει ἄλλο πιὸ ἀναγκαῖο. Ὅπως δὲν μπο-
ρεῖ κανεὶς νὰ ζήσῃ χωρὶς ὀξυγόνο, ἔτσι δὲν
μπορεῖ νὰ ζήσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ χωρὶς τὸ ὀξυ-
γόνο ποὺ λέγεται ἀγάπη.Ὑπάρχει σήμερα ἀγάπη; Τὸ προφήτευσε κι
αὐτὸ ὁ Χριστός· ὅτι στὰ τέλη τῆς ἀνθρωπότη -
τος «ἡ ἀγάπη θὰ ψυγῇ» (Ματθ. 24,12). Πρῶτα οἱ καρ-
διὲς ἦταν θερμές, τώρα ἔγιναν ψυγεῖα, Βό-
ρειος Πόλος. Ἐψύγη ἡ ἀγάπη. 8.000 χωριὰ ἔ -
χει ἡ Ἑλλάδα. Δεῖξτε μου ἕνα χωριὸ ποὺ νά
᾽χουν ἀγάπη· ὅπου ὑπάρχει τέτοιο χωριό, τὸ
χωριὸ αὐτὸ εἶνε εὐτυχισμένο. Ἂς μὴν ἔχῃ τὰ
δολλάρια τῆς Ἀμερικῆς ἢ τὰ ρούβλια τῆς Ῥω-
σίας ἢ τὰ μάρκα τῆς Γερμανίας, ἢ τὶς λίρες
τῆς Ἀγγλίας. Ἂς εἶνε φτωχό· εἶνε εὐτυχισμέ-
νο. Τί νὰ τὰ κάνῃς τὰ πλούτη καὶ τὶς ἀνέσεις,
ὅταν δὲν ὑπάρχῃ ἀγάπη;

Τὴν ἀγάπη, λοιπόν, συνιστᾷ ὁ ἅγιος Ἰωάν-
νης ὡς τὸ ἀναγκαιότερο ἀπ᾿ ὅλα. Ἀγαπᾶτε,
λέει. Ἀγαπᾶτε ὅλο τὸν κόσμο· τὰ λουλούδια,
τὰ δέντρα, τὰ ζῷα, ὅ,τι ὡραῖο ὑπάρχει. Ἀγα -
πᾶτε ἀκόμα τὸν ἄνθρωπο· ἀγαπᾶτε οἱ ἄντρες
τὶς γυναῖκες σας, οἱ γυναῖκες τοὺς ἄντρες
σας, οἱ γονεῖς τὰ παιδιά σας, τὰ παιδιὰ τοὺς
γονεῖς σας, οἱ νύφες τὶς πεθερές, οἱ πεθερὲς
τὶς νύφες, ὁ δάσκαλος τὰ παιδιά, τὰ παιδιὰ τὸ
δάσκαλο, ὁ ἱερεὺς τὸ ποίμνιό του, τὸ ποίμνιο
τὸν ἱερέα του. Ἀγαπᾶτε ὅλους! Ὅπου ὑπάρ-
χει ἀγάπη, ἐκεῖ εἶνε παράδεισος, ὅπου λείπει
ἡ ἀγάπη, ἐκεῖ εἶνε κόλασι. Καὶ κόλασι ἔγινε ὁ
κόσμος, ἀκριβῶς διότι λείπει ἡ ἀγάπη. Ὁ σα-
τα νᾶς, ὁ κόσμος, τὰ κόμματα, τὰ ἁμαρτωλὰ
πάθη, διαιροῦν, κάνουν κομμάτια χωριὰ καὶ
πολιτεῖες. Ἕνας μόνο ἑνώνει τοὺς ἀνθρώ-
πους, ὁ Χριστός· τὸν ὁποῖον ὅλοι νὰ εὐλο-
γοῦ με καὶ νὰ δοξάζουμε· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀντιγόνου - Ἀμυνταίου τὴν 26-9-1982 μὲ ἄλλο τίτλο.Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 26-9-2003, ἐπανέκδοσις 19-8-2018.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζουμε τὴ μνή-
μη τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν τριῶν θυγα-

τέρων της Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης.
«Ἑορτὴ μάρτυρος μίμησις μάρτυρος», λέ-

ει ὁ ἱερὸς Xρυσόστομος. Ἀλλὰ γιὰ νὰ μιμηθοῦ -
με ἕνα μάρτυρα πρέπει νὰ γνωρίζουμε τὸν βίο,
τὴν πολιτεία καὶ τὸ ἔνδοξο τέλος του. Γι᾽ αὐτὸ
θὰ ποῦμε λίγα λόγια γιὰ τὶς ἅγιες αὐτές.

* * *Ἡ ἁγία Σοφία γεννήθηκε στὴν Ἰταλία ἀπὸ
ἀριστοκρατικὴ οἰκογένεια. Ἦταν ἔγγαμη· ἀλ -
λὰ ὁ σύζυγός της πέθανε καὶ ἔμεινε χήρα μὲ
τὰ τρία κορίτσια της ὀρφανά. Tὰ ἀνέθρεψε
ἐν παιδείᾳ Kυρίου καὶ μὲ φόβο Θεοῦ. Tὸ σπί-
τι της ἀναδείχθηκε σπίτι ἱεραποστολικό.

Kάποτε, μαζὶ μὲ τὶς θυγατέρες της βρέθη-
κε στὴ ῾Ρώμη, τὴν πρωτεύουσα. Ἀλλὰ τὰ χρό-
νια ἦταν σκληρὰ γιὰ τοὺς Xριστιανούς. Ἄρχι-
σε ὁ διωγμὸς τοῦ αὐτοκράτορος Ἀδριανοῦ
(76-138 μ.X.). Ἡ διαταγὴ ἦταν, νὰ προσφέρουν
ὅλοι θυσία στὰ εἴδωλα, διαφορετικὰ θὰ τιμω-
ρηθοῦν. Tαραχὴ μεγάλη στοὺς Xριστιανούς.
Πολλοί, καὶ ἄντρες ἀκόμη, δείλιασαν.

Tότε ἡ ἁγία Σοφία μὲ τὶς τρεῖς θυγατέρες
της ἔδειξαν φρόνημα ἀνδρεῖο, ὅπως λέει ἡ ὑ -
μνολογία τους («ἀνδρειωθεῖσαι», στιχηρ. ἑσπ.). Ἔρ -
χονται περιστάσεις ποὺ οἱ γυναῖκες, εὐαίσθη -
τες καὶ ἀδύναμες σωματικῶς, ἀναδεικνύ ον -
ται ἡρωίδες καὶ νικοῦν πολλοὺς ἄντρες. Aὐτὸ
συνέβη κ᾽ ἐδῶ. Tὶς κάλεσαν νὰ προσφέρουν
θυσία. Ἐκεῖνες ἀρνήθηκαν. Ἔτσι ἄρχισε τὸμαρτύριο ποὺ περιγράφει ὁ βίος τους.

Πρώτη μαρτύρησε ἡ Πίστις - ἔτσι λεγόταν
ἡ μεγαλύτερη θυγατέρα (12 ἐτῶν). Tὴ γύμνω -
σαν, τῆς ἔδεσαν τὰ χέρια πίσω, τὴν ἔδειραν μὲ
χοντρὰ ῥαβδιά, τῆς ἔκοψαν τοὺς μαστοὺς οἱ
ὁποῖοι ἀντὶ αἷμα ἔβγαλαν γάλα, τὴν ἅπλωσαν
σὲ πυρακτωμένη σχάρα, τὴν ἔρριξαν σὲ ἀναμ-
 μένο τηγάνι μὲ πίσσα καὶ ἄσφαλτο, καὶ τέλος
τὴν ἀποκεφάλισαν.

Δεύτερη μαρτύρησε ἡ Ἐλπίς (10 ἐτῶν). Tὴ
χτύπησαν μὲ ῥαβδιά, τὴν ἔρριξαν σὲ ἀναμμέ -
νο καμίνι ποὺ μὲ τὴ δύναμι τοῦ Θεοῦ δὲν τὴν
ἔβλαψε, τὴν κρέμασαν πάνω σ᾽ ἕνα ξύλο, ἔ ξυ-
 σαν τὸ σῶμα της μὲ σιδερένια νύχια, τὴν ἔρ -
ριξαν σὲ ἀναμμένο καζάνι γεμᾶτο πίσσα καὶ
ῥετσίνι ποὺ ξαφνικὰ χύθηκε ἔξω καὶ θανάτω-
σε πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἀπίστους, καὶ τέλος τὴν
ἀποκεφάλισαν.

Tελευταία μαρτύρησε ἡ Ἀγάπη, ἡ μικρότε-
ρη ἀδελφή (9 ἐτῶν). Tὴν κρέμασαν πάνω σ᾽ ἕ -
να ξύλο, τὴν ἔδειραν μὲ λουριὰ τόσο πολλὰ
ὥστε διαχωρίστηκαν οἱ κλειδώσεις τοῦ σώμα  -
τός της, ἀλλὰ μὲ τὴ δύναμι τῆς θείας χάρι τος
θεραπεύθηκε· τὴν ἔρριξαν σὲ καμίνι πυρακτω -
μένο ἀπὸ διάφορες εὔφλεκτες ὗλες, ἀλλὰ ἡ
φλόγα μὲ τὴν ἐπέμβασι θείου ἀγγέλου ἐκείνη
μὲν τὴν φύλαξε ἀβλαβῆ, τοὺς βασανιστάς της
ὅμως καὶ τὸν ἴδιο τὸν τύραννο χύθηκε ἔξω καὶ
τοὺς μισοέκαψε. Ἀλλὰ ὁ Ἀδριανός, ἐν ῷ ἦταν
μισοκαμένος, δὲν σταμάτησε τὰ βασανιστήρια·
ἔδωσε διαταγὴ νὰ διαπεράσουν τὸ σῶμα της μὲ
πάσσαλο, καὶ τέλος νὰ τὴν ἀποκεφαλίσουν.

Tίποτε δὲν ἔκαμψε τὸ γενναῖο φρόνημά τους.
Kι ὅλα αὐτὰ μπρὸς στὰ μάτια τῆς μάνας. Tί ἐγ -καρτέρησι! Ἡ ἁγία Σοφία ὑπενθυμίζει μιὰ ἄλ -
λη ἡρωίδα μητέρα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὴ
Σολομονή, ποὺ κι αὐτὴ εἶδε νὰ βασανίζωνται
μπροστά της τὰ 7 παιδιά της, οἱ Mακκαβαῖοι.

Ἡ ἁγία Σοφία δὲν μαρτύρησε. Tὴν ἄφησαν,
νομίζοντας ὅτι πιὸ μεγάλη τιμωρία της θὰ ἦ -
ταν νὰ μείνῃ ἔρημη. Ἀλλὰ οἱ Xριστιανοὶ δὲν
περιορίζουν τὴ ζωὴ σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο. Kαὶ ὅ -
πως μιὰ μάνα ποὺ παντρεύει μὲ καλὸ γαμπρὸ
τὸ κορίτσι της γιὰ νὰ φύγῃ ἐν συνεχείᾳ στὰ ξέ-
 να λυπᾶται μέν, ἀλλὰ καὶ χαίρει, γιατὶ τὸ παιδί
της εἶνε εὐτυχισμένο, καὶ μαθαίνοντας ὅτι ζῇ
καλὰ ἡ χαρά της ἀντισταθμίζει τὴ λύπη τοῦ χω-
 ρισμοῦ, ἔτσι καὶ ἡ ἁγία Σοφία, ποὺ εἶδε τὰ κο-
ρίτσια της διὰ τοῦ παρθενικοῦ τους βίου καὶ

Tῶν ἁγίων Σοφίας & τῶν 3 θυγατέρων τηςΔευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 (2004)Περίοδος Δ΄ - Ἔτος KA΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 11042
Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ὀνόματα διδακτικὰ

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



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

διὰ τοῦ αἵματος τοῦ μαρτυρίου νὰ γίνωνται νύμ-
 φες τοῦ Xριστοῦ, εἶχε χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι.

Ἤθελε ὅμως νὰ εἶνε μαζί τους. Kαὶ ἀφοῦ ἔ -
θαψε τὶς ἡρωίδες κόρες δὲν ἔζησε πολύ. Ὅ -
πως ἡ Παναγία μετὰ τὸ σταυρικὸ θάνατο, τὴν
ἀνάστασι καὶ τὴν ἀνάληψι τοῦ Xριστοῦ ἔζησε
λίγο, ἔτσι καὶ ἡ ἁγία Σοφία ἔζησε μόνο τρεῖς
ἡ μέρες καὶ παρέδωσε τὸ πνεῦμα στὸν οὐρά-
νιο Πατέρα ἐκεῖ δίπλα στὸν τάφο τους· ἡ ἁγία
της ψυχὴ φτερούγισε στοὺς οὐρανούς.

* * *Πολλὰ διδασκόμεθα. Ἀλλὰ καὶ μόνο τὰ ὀ νό  -
ματα τῶν τεσσάρων αὐτῶν ἁγίων φτάνουν. Δι -
ότι τὸ ὄνομα τοῦ καθενός μας ἔχει νόημα. Kαὶ
μόνο τὸ ὄνομά σου νὰ σκέπτεσαι, μπορεῖ νὰ σω -
θῇς. Γι᾽ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία ὥρισε νὰ δίδωνται μό-
 νο χριστιανικά, ὄχι εἰδωλολατρικὰ ὀνόματα.

Tὸ ὄνομα τῆς μητέρας εἶνε Σοφία. Tί θὰ πῇσοφία; Ὑπάρχει σοφία; Στὸν κόσμο αὐτὸν μω-
ρία ὑπάρχει, ἀνοησίες καὶ βλακεῖες. Ἡ Σοφία,
ποὺ ἀξίζει νὰ γράφεται μὲ σῖγμα κεφαλαῖο, εἶ -
νε μία· εἶνε ὁ Kύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Xριστός.
Βέβαια ὁ Xριστὸς γιὰ μὲν τοὺς Ἰουδαίους, ὅ -
πως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος –καὶ τὸ ἀκοῦ με
στὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ–,
εἶνε «σκάνδαλον», ἐν ῷ γιὰ τοὺς εἰδωλολάτρες
εἶνε «μωρία» (A΄ Kορ. 1,23). Σκάνδαλο, γιατὶ οἱ Ἰου-
δαῖοι δὲν μποροῦσαν νὰ φανταστοῦν τὸ Θεὸ
νὰ ὑφίσταται μαρτύρια καὶ νὰ μὴ συντρίβῃ
τοὺς ἐχθρούς του· καὶ μωρία, γιατὶ γιὰ τοὺς
εἰδωλολάτρες τὸ νὰ σταυρωθῇ ὁ Θεὸς πρὸς
σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἐξηγεῖται μὲ τὴ
λογική. Kαὶ ὅμως ὁ Xριστὸς εἶνε ἡ ἀληθινὴ
Σοφία. Γνώρισα μορφωμένους καὶ ἐπιστήμο-
νες πού, παρ᾽ ὅλη τὴν ἐξυπνάδα καὶ τὶς γνώ-
σεις τους, τοῦ Θεοῦ τὰ πράγματα δὲν χωροῦ -
σαν στὸ νοῦ τους· καὶ συνάντησα ἀντιθέτως
στὶς περιοδεῖες μου ἁπλοϊκοὺς βοσκοὺς καὶ
γεωργούς, ἀγράμματους ἀνθρώπους, ἄντρες
καὶ γυναῖκες, ποὺ σοφίστηκαν διὰ τοῦ ἁγίου
Πνεύματος καὶ ἦταν πραγματικὰ σοφοί.

Ἁμαρτωλοὶ ἐμεῖς καὶ φτωχοὶ πνευματικά, ἂς
ζητήσουμε ἀπὸ τὸν Kύριό μας τὰ ὑπέροχα αὐ -
τὰ δῶρα. Ἂν ἄλλοι ζητοῦν χρήματα ἢ ἄλλα ἐγ -
κόσμια πράγματα, ἐμεῖς ἂς ζητήσουμε τὶς ἀν -
εκτίμητες αὐτὲς δωρεές. Διότι «πᾶν δώρημα
τέλειον ἄνωθέν ἐστι» (Ἰακ. 1,17), καὶ οἱ ἀρετὲς αὐ -
τὲς ἀπὸ τὸ Θεὸ προέρχονται. Σήμερα λοιπόν,
ἑορτὴ τῶν ἁγίων αὐτῶν μαρτύρων, ἂς ζητήσου -
με ἀπὸ τὸ Θεὸ σύνεσι καὶ φρόνησι· νὰ μᾶς φω-
 τίσῃ νὰ διακρίνουμε. Γιατὶ πολλὲς φορὲς εἴμα-
 στε τυφλοὶ καὶ δὲν γνωρίζουμε τί νὰ κάνουμε·
ἢ γνωρίζουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ζαλι ζό-
 μαστε. Γι᾽ αὐτὸ νὰ παρακαλοῦμε «Γνώρισόν μοι,

Kύριε, ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσομαι» (Ψαλμ. 142,8). Θεὲ τοῦ
φωτὸς καὶ τῆς ἀληθείας, φώτισε κ᾽ ἐμᾶς «πῶς
δεῖ ἐν οἴκ ῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι» (A΄ Tιμ. 3,15) καὶ
πῶς νὰ ῥυθμίζουμε τὶς σχέσεις μας στὸν κόσμο.
Ὅπως λένε οἱ πατέρες, ἡ σύνεσις, ἡ φρό νησις,
«ἡ διάκρισις εἶνε μείζων πασῶν τῶν ἀρετῶν».
Δός μας, Kύριε, σοφία Σολομῶντος, σοφία τῶν
πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, σοφία τῶν ἁπλῶν ἀν -
θρώπων, ὥστε νὰ διακρίνουμε μεταξὺ ἀληθεί-
 ας καὶ ψεύδους, φωτὸς καὶ σκότους.

Tὰ ὀνόματα δὲ τῶν τριῶν θυγατέρων Πί-
στις - Ἐλπίς - Ἀγάπη εἶνε ὀνόματα μεγάλων
ἀ ρετῶν. Aὐτὲς τὶς τρεῖς θεολογικὲς λεγόμε-
νες ἀρετὲς ὕμνησε ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ
13ο κεφάλαιο τῆς A΄ πρὸς Kορινθίους ἐπιστο λῆς
του (13,13). Eἶνε ἀρετὲς θεμελιώδεις. Tὶς ἔχου με;
Δὲν τὶς ἔχουμε. Ἢ μᾶλλον τὶς ἔχουμε σὲ πο λὺ
μικρὸ βαθμό. Ὅσο καὶ νὰ προοδεύσῃ ἡ πίστι,
ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ ἀγάπη μας, πάντοτε θὰ ὑπολει -
πώμεθα ἀπὸ τὴν πληρότητά τους. Δὲν ἔχουμε
τὴν ἀκεραία μονάδα· ἔχουμε κλάσματα, τρίμμα -
τα, ψίχουλα, ψήγματα ἀπὸ τὸ θησαυρὸ αὐτό.

Tὰ ὀνόματα τῶν τριῶν θυγατέρων μᾶς ὠ -
θοῦν νὰ προσευχηθοῦμε κ᾽ ἐμεῖς λέγοντας·
Kύ ριε, «πρόσθες ἡμῖν πίστιν» (Λουκ. 17,5), δός μαςπί στι, τὴν πίστι τῶν ἀποστόλων, τῶν μαρτύ-
ρων, τῶν ἁγίων, ποὺ τόσο τὴν ἔχουμε ἀνάγ -
κη. Ἂν ἔχουμε «πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως»,
θὰ κάνουμε τὰ μεγαλύτερα θαύματα (Mατθ. 17,20.
Λουκ. 17,6). Ἂς τὸν παρακαλέσουμε ἀκόμα νὰ μÄς
δώσῃ ἐλπίδα. Ἡ ἐλπίδα μας νὰ μὴν εἶνε ἐπί-
γεια πρόσωπα καὶ πράγματα· οὔτε γονεῖς, οὔ -
τε ἄλλοι ἄνθρωποι, οὔτε τὸ περιβάλλον. Mα -
κάριος ὁ ἐλπίζων ἐπὶ Kύριον (βλ. Ψαλμ. 33,9· 39,5· 83,13).
Kαὶ τέλος ἂς τὸν παρακαλέσουμε νὰ μᾶς δώ -
σῃ τὴν ἀγάπη. Mιὰ ἀγάπη φλογερὴ σὰν τὴ φω-
 τιά. Ὅπως λέει τὸ ᾎσμα ᾀσμάτων, ὅλα τὰ πο-
τάμια δὲν μποροῦν νὰ σβήσουν τὴν ἅγια φω-
τιὰ ποὺ ἀνάβει ὁ Θεὸς στὴν καρδιὰ τοῦ ἀν -
θρώπου, τὸν θεῖον ἔρωτα· «Ὕδωρ πολὺ οὐ δυ-
  νήσεται σβέσαι τὴν ἀγάπην, καὶ ποταμοὶ οὐ
συγκλύσουσιν αὐτήν» (ᾎσμ. 8,7). Nὰ μᾶς δώσῃ ὁ
Θεὸς τὴν ἀγάπη πρὸς αὐτόν, τὸν Πατέρα τὸν
οὐράνιο ποὺ πρέπει ν᾽ ἀγαποῦμε πάνω ἀπ᾽ ὅ -
λα, καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον.

Mέσα στὸ κλῖμα αὐτὸ τῆς πίστεως, τῆς ἐλ -
πίδος καὶ τῆς ἀγάπης, εἴθε νὰ μᾶς ἀξιώσῃ ὁ
Kύριος νὰ περάσουμε τὰ λίγα χρόνια αὐτῆς
τῆς ζωῆς, νὰ φθάσουμε στὸν οὐρανό, κ᾽ ἐκεῖ
ἐν μέσ ῳ ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων νὰ
ὑμνοῦμε καὶ δοξάζουμε τὸν Kύριον ἡμῶν Ἰη-
σοῦν Xριστὸν εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸ ἱ. ναΐδιο Ἁγίας Σοφίας τοῦ οἰ κοτροφείου «Ἀγάπη» Φλωρίνης τὴν 17-9-1975 μὲ ἄλλο τίτλο.Kαταγραφή, σύντμησις καὶ συμπλήρωσις 17-9-2004, ἐπανέκδοσις 16-8-2017.
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Προτοῦ ν᾽ ἀρχίσω τὸ κήρυγμα, ἀγαπητοί μου,
ἔχω νὰ σᾶς κάνω μία παρατήρησι.

Σύμφω να μὲ τὴν τάξι τῆς ἁγίας μας Ἐκκλη-
σίας, ὅταν γίνεται λειτουργία ἡ καμπάνα χτυ-πάει τρεῖς φορές· ἡ πρώτη καμπάνα χτυπάει
ὅταν λέμε τὸν Ἑ ξάψαλμο, ἡ δεύτερη ὅταν λέ  -
με τὶς καταβασίες, καὶ ἡ τρίτη ὅταν λέμε τὴ
Δοξολογία. Ἂν κάποιος δὲν ἔχῃ προσέλθει
μὲ τὴν πρώτη ἢ καὶ τὴ δεύ τερη καμπάνα, μὲτὴν τρίτη πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ βρίσκεταιστὴν ἐκ κλησία, για τὶ σὲ λίγο ἀρχίζει ἡ λει-
τουργία, ποὺ διαρκεῖ μία περίπου ὥρα.

Μὲ τὸ «ΕὐλογημένηἡβασιλείατοῦΠατρὸς
καὶτοῦΥἱοῦκαὶτοῦἁγίουΠνεύματος…» πρέ-
 πει ὅλοι νὰ εἶνε μέσα. Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ κάνε -
τε, νὰ ἔρχεστε μετὰ τὸ «Εὐλογημένη ἡ βασι-λεία…», εἶνε ἁμαρτία. Καλύτερα μὴν ἔρχε-
στε· δὲν ἔχει ἀνάγκη ὁ Θεὸς ἀπὸ μᾶς τὰ σκου-
 λήκια. Καὶ κανένας μας νὰ μὴν πατήσῃ, ἡ ἐκ -κλησία εἶνε γεμάτη! Φαίνεται περίεργο αὐτό;
Εἶ νε γεμάτη ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους, ἀλλ᾽ ἀπὸ
τοὺς ἀγ γέλους καὶ ἀρχαγγέλους· ἔτσι εἶνε ἡ
πίστι μας. Στὴ Μικρὰ Ἀσία, στὸν Πόντο, παν -
τοῦ στὰ εὐ λογημένα μας μέρη, οἱ Χριστιανοὶ
ἔτρεχαν νωρὶς στὸ ναό. Τώρα διαβάζεται τὸ
εὐαγγέλιο, κι ἀκόμα ἔρ χονται! Στὰ παλιὰ τὰ
χρόνια μὲ τὸ «Εὐλογημένηἡβασιλεία…» οἱ
πόρτες ἔκλειναν. «Ὅσοιπιστοί» (θ. Λειτ.)!

Σᾶς παρακαλῶ νὰ μὲ ἀκούσετε, νὰ ἔρχε-
στε ἐγκαίρως. Καὶ τώρα ἔρχομαι στὸ θέμα.

* * *Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτή, ἑορτὴΘεομητορική, πρὸς τιμὴν τῆς ὑπεραγίας Θε-
οτόκου. Δὲν εἶνε ἡ μόνη ἑορτὴ τῆς Παναγίας
μας. Οἱ ἅγιοι ἑορτάζουν μία φορὰ τὸ χρόνο,
τὴν ἡμέρα ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτὸν
εἴτε εἰρηνικῶς εἴτε μαρτυρικῶς, ἀλλὰ ἡ Παν -
αγία, ἐπειδὴ ὅλη ἡ ζωή της συνδέεται ἀμέ-
σως μὲ τὴν ἐνανθρώπησι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ
καὶ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου, ἑορτάζει πολ-
λὲς φορὲς μέσα στὸ ἔτος· καὶ στὴν Κοίμησί

της (15 Αὐγούστου), καὶ στὸν Εὐαγγελισμό της
(25 Μαρτίου), καὶ στὰ Εἰσόδιά της (21 Νοεμβρίου),
καὶ σήμερα 8 Σεπτεμβρίου στὰ Γενέθλιά της.
Ὅπως κάθε ἄν θρωπος ἔ χει στὴν ἐπίγεια ζωή
του ἀρχὴ καὶ τέλος, ἔτσι καὶ ἡ Παναγία. Μὲ
τὴν εὐκαιρία αὐτῆς τῆς ἑ ορτῆς λοιπὸν θὰ
ποῦμε λίγα λόγια. * * *

Ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ ἔγινε ὁ κόσμος μέχρι
σήμερα, ἀγαπητοί μου, γεννήθηκαν δισεκα-
τομμύρια γυναῖκες. Ἀπ᾿ ὅλες ὅμως αὐτὲς ξε-χωρίζουν δύο, ἡ Εὔα (ἡ μητέρα τῆς φυσικῆς
ζωῆς τῆς ἀνθρωπότητος) καὶ ἡ Παναγία (ἡ
Μητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ ὅλων τῶν πιστῶν).
⃝ Τί ξέρουμε γιὰ τὴν Εὔα; Ἡ ἁγία Γραφὴ λέει,
ὅτι κάποτε δὲν ὑπῆρχε ἄνθρωπος στὸν κό-
 σμο. Γῆ ὑπῆρχε, ἄστρα ὑπῆρχαν, ἥλιος ὑπῆρ -
χε, ἀλλὰ ἄνθρωπος ὄχι. Σὲ ὡρισμένο χρόνο ὁ
Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο. Πῶς τὸν ἔ πλασε;
Ὅπως ὁ τσουκαλᾶς παίρνει χῶμα, τὸ ζυμώ νει
μὲ νερὸ καὶ τὸ κάνει ἕνα ὡραῖο ἀγγεῖο, μιὰ
στάμνα - ἕνα λαγύνι, ἔτσι κι ὁ Θεὸς πῆρε ἀ πὸ
τὰ ὑλικὰ τῆς γῆς ποὺ ὑπάρχουν στὸ χῶμα καὶ
ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο. Ὅ,τι στοιχεῖο ἔχει ἡ γῆ,
τὸ ἔχει κι ὁ ἄνθρωπος· ἂν ἀναλύ σουμε τὸ σῶ -
μα του στὸ χημεῖο, θὰ βροῦμε νερό, ἄνθρακα,
ἀσβέστη, μαγνήσιο, σίδηρο, φώσφορο, λίπος.
Αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Γραφή, ὅτι «Γῆεἶ…» (Γέν. 3,19),
τὸ βεβαιώνει ἡ ἐπιστήμη. Κι ἀφοῦ τὸν ἔπλασε,
«ἐνεφύσησενεἰςτὸπρόσωποναὐτοῦπνοὴν
ζωῆς,καὶἐγένετοὁἄνθρωποςεἰςψυχὴνζῶ-
σαν». Ἔτσι ἔγινε ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, καὶ τὸ
ὄνομά του ἦταν «Ἀδάμ» (ἔ.ἀ. 2,7,16).

Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ζοῦσε σ᾿ ἕνα παράδει-
 σο, μέσα σ᾿ ἕνα ὡραῖο περιβόλι, ὅπου ὅ λα ἦ -
 ταν ὑπέροχα. Ἔμενε εὐχαριστημένος ὁ Ἀδάμ;
Τὸ λέει ἡ Γραφή· ἔνιωθε μόνος (βλ. ἔ.ἀ. 2,18). Κ᾽ εἶ πε
ὁ Θεός· Δὲν εἶνε καλὸ νὰ μείνῃ ὁ ἄντρας μό-
νος, χρειάζεται ἕνα σύντροφο. Τότε ἔ φτεια ξε
τὴ γυναῖκα (βλ. ἔ.ἀ. 2,21-23). Πῶς τὴν ἔφτειαξε; Ἔ χουν
σημασία αὐτὰ ποὺ λέει ἡ Γραφή. Πῆρε ὁ Θεὸς
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μία πλευρά, κάτι ἀ πὸ τὸ σῶμα τοῦ Ἀδάμ. Δὲν
τὸ πῆρε οὔ τε ἀπὸ τὰ πόδια του, γιατὶ δὲν θέ-
λει νά ᾽νε σκλάβα ἡ γυναίκα καὶ νὰ τὴν πατάῃ
ὁ ἄντρας, οὔτε ἀπὸ τὸ κεφάλι, γιατὶ δὲ θέλει
νὰ ἐξουσι άζῃ ἡ γυναίκα τὸν ἄντρα· πῆρε μία
πλευρὰ τοῦ ἀνδρός, γιὰ νὰ εἶνε ἡ γυναίκα
κον τὰ στὴν καρδιά του, νὰ τὸν αἰσθάνεται, νά
᾽νε σύν τρο φος στὴ χαρὰ καὶ στὸν πόνο του.
Ἔτσι ἔπλασε ὁ Θεὸς τὴν Εὔα.

Στὸν Παράδεισο ὁ Θεὸς ἔδωσε στοὺς πρω-
τοπλάστους μιὰ ἐντολή· Ὅλα εἶνε δικά σας,
εἶπε, μόνο ἀπὸ ἕνα δέντρο μὴ φᾶτε, γιατὶ μό-
λις ἀγγίξετε τὸν καρπό του θὰ πεθάνετε. Ἦταν
μία ἄσκησι, μιὰ δοκιμασία τῆς θελήσεώς τους.
Ἀλλὰ τί ἔπαθε ἡ Εὔα! Ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλαττώμα-
τα τῆς γυναίκας εἶνε ἡ περιέργεια. Ἐνῷ ὁ Ἀ -
δὰμ περνοῦσε ἀπὸ τὸ δέντρο καὶ τὸ ἀπέφευ-
γε, ἡ Εὔα τὸ παρατηροῦσε ἐπιμόνως· καὶ τέ-
λος ἐξαπατήθηκε. Ὁ σατανᾶς πῆγε ἐκεῖ μὲ τὴ
μορφὴ ἑνὸς φιδιοῦ, ποὺ ἦταν τότε τὸ ὡραιότε -
ρο πτηνό, καὶ ἄρχισε κουβέντα μαζί της. –Για -
τί σᾶς ἀπαγόρευσε ὁ Θεὸς νὰ φᾶτε ἀπ᾽ ὅλα τὰ
δέντρα; –Μποροῦμε νὰ φᾶμε ἀπ᾽ ὅλα, ἀπαντᾷ
ἡ Εὔα, ἐκτὸς ἀπ᾽ αὐτό, γιατὶ τότε –μᾶς εἶπε– θὰ
πεθάνετε. –Ἄ, περιγέλασε ὁ διάβολος, δὲν θὰ
πεθάνετε· μὴν ἀκοῦς τὸ Θεό, φᾶτε ἀπ᾽ αὐ τὸ καὶ
θὰ γίνε τε κ᾽ ἐσεῖς σὰν θεοί. Ἔτσι ἄρχισε τὸ κα-
 κό. Τί ἔπρεπε νὰ κάνῃ ἡ Εὔα· νὰ φύγῃ μα κριὰ
ἀπὸ τὸν διάβολο. Αὐτὴ ὅμως τὸν ἄ κου σε, ἅ -
πλωσε τὸ χέρι, πῆρε ἀπ᾽ τὸν καρ πό, ἔφαγε,
καὶ μετὰ ἔδωσε καὶ στὸν ἄντρα της (βλ. ἔ.ἀ. 3,1-6).

Ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη ὁ ἄνθρωπος διώχθηκε
ἀπὸ τὸν παράδεισο, βρέθηκε σ᾽ αὐτὴ «τὴν«κοι-
λάδατοῦκλαυθμῶνος» (Ψαλμ. 83,7) κι ὁ κόσμος ὅ -
λος ἄλ λαξε· ὁ οὐ ρανὸς σκοτείνιασε, ἡ φύσι ἐ -
παναστάτησε, τὰ ζῷα ἀγρίεψαν, ἡ γῆ ἔ βγαλε
ἀγκάθια καὶ τριβόλια, ἄρχισε ἡ ζωὴ νά ̓ χῃ πό-
νο καὶ μόχθο κι ὁ ἱδρώτας νὰ βρέ χῃ τὸ ψωμί
(βλ. Γέν. 3,18). Ὁ Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα τιμωρήθηκαν γιὰτὴν ἀνυπακοή τους.

Δὲν εἶνε παραμύθια αὐτά, ἀγαπητοί μου·
αὐ τὴ εἶνε ἡ πραγματικότητα, εἶνε ἡ ἱστορία
μας, ἡ πικρὴ ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Μὴ βιαστῇ κανεὶς καὶ πῇ, Ὁ Θεὸς εἶνε σκλη ρός.Ὁ Θεὸς εἶνε πατέρας. Ὅπως ἐσύ, ἐνῷ ἀ γαπᾷς
τὸ παιδί σου, ὅμως τὸ τιμωρεῖς καὶ τὸ κά νεις νὰ
κλάψῃ, ἔτσι κ᾽ ἐκεῖνος. Ὅποιος δὲν τιμωρεῖ δὲν
εἶνε γνήσιος πατέρας. Καὶ ὁ Θεὸς τιμώρησε
μὲν τότε, ἀλλὰ μὲ εὐσπλαχνία, γιὰ τὸ καλό μας
καὶ γιὰ νὰ παιδαγωγήσῃ τὰ πλάσμα τά του.

Ἀπόδειξις εἶνε τὸ λεγόμενο πρωτευ αγγέ-λιο. Ἀπὸ τὴν πρώτη δηλαδὴ ἐκείνη στι γμὴ καὶ
μέσα στὴ θλῖψι τῶν πρωτοπλάστων, ἀ νήγγειλε,
ὅτι τὸ κράτος τοῦ διαβόλου δὲν θὰ μείνῃ αἰ ω-

νίως, ἀλλὰ θὰ ἔρθῃ μιὰ μέρα ποὺ θὰ καταλυ -
θῇ. Ἀπευθυνόμενος στὸν κατηραμένο ὄφι ὁ
Θεὸς εἶ πε· «Θὰ βάλω ἔχθρα ἀνάμεσα σ᾽ ἐσέ-
να καὶ στὴ γυναῖκα κι ἀνάμεσα στὸ σόι σου καὶ
στὸν ἀπόγονό της· αὐτὸς θὰ σοῦ σπάσῃ τὸ κε-
 φάλι, κ᾽ ἐσὺ θὰ τοῦ τσιμπήσῃς τὴ φτέρνα» (ἔ.ἀ.
3,15). Αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη ἀκτίνα ἐλπίδος, ἕνας
προφητικὸς λόγος τοῦ Θεοῦ πού, ὅσο καὶ ἂν
ἄργησε καὶ ἂν πέρασαν χιλιετίες, πραγματο-
ποι  ήθηκε στὸ ἀκέραιο μὲ τὴν ἐνανθρώπησι
τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ λυτρω-
τικὸ ἔρ γο του. Τότε λοιπὸν φάνηκε καὶ ποιά
ἦ ταν ἡ γυναίκα, γιὰ τὴν ὁποία μιλοῦσε τὸ
πρωτευαγγέλιο· ἦταν ἡ ταπεινὴ κόρη τοῦ Ἰω-
κεὶμ καὶ τῆς Ἄννης, ἡ Παναγία, τῆς ὁποίας
σήμερα ἑορτάζουμε τὴ Γέννησι.
⃝ Ἡ Παρθένος Μαρία εἶνε ἡ μακρινὴ ἀπόγο-
νος τῆς Εὔας, ἡ ὁποία μὲ τὴ γέννησί της ἦρθε
νὰ διορθώσῃ τὸ σφάλμα τῆς προμήτορος καὶ
ἔγινε ἡ νέα Εὔα.Ἡ νέα Εὔα διαφέρει πολὺ ἀπὸ τὴν παλαιά.
Ἡ πρώτη Εὔα φάνηκε ἀφελὴς κι ἀπρόσεκτη
καὶ ἔτσι δέχθηκε ἀσυλλόγιστα τὴν πρότασι
τοῦ διαβόλου. Ἡ νέα Εὔα, ἡ ὑπεραγία Θεο-
τόκος, εἶχε φόβο Θεοῦ, ἔδειξε μεγάλη προ-
σοχή, καὶ ἔχον τας ἀσφαλῶς κατὰ νοῦν τὸ πά-
θημα τῆς προμήτορος Εὔας ἦταν διστακτική.

Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας λένε ὅτι ἡ Παν -
αγία, ὅταν ἦταν στὰ Ἅγια τῶν ἁγίων, ἔφθασε
στὸ σημεῖο τῆς ἀναμαρτησίας ποὺ εἶχε ἡ Εὔα
στὸν παράδεισο πρὶν ἀπὸ τὴν πτῶσι. Ἀλλ᾽ ἐ -
νῷ ἡ Εὔα στὸν διάλογο ποὺ ἄνοιξε τότε μὲ τὸν
ὄφι ἐξαπατήθηκε καὶ ἔφαγε ἀπὸ τὸν ἀπηγορευ-
 μένο καρπό, ἡ Παναγία στὸν λόγο τοῦ ἀρχαγ-
γέλου Γαβριὴλ, φοβουμένη μήπως ἐξαπατη -
θῇ, ζήτησε ἐξηγήσεις, καὶ μόνο ὅταν βεβαιώ-
θη κε γιὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τότε ὑπετάγη.

Ἂν ἡ ἀνυπακοὴ τῆς Εὔας προκάλεσε τότε
τὸ θάνατο, ἡ ὑπακοὴ τῆς ὑπεραγίας Θεοτό-
κου καὶ ἡ πειθαρχία της στὸν Κύριο εἵλκυσε
τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔφερε τὴ λύτρωσί μας.
Αὐτὴ ἄνοιξε τὴν εἴσοδο στὸ ἀνθρώπινο γένος
γιὰ νὰ ἐπανέλθῃ στὸν παράδεισο. Γι᾽ αὐ τὸ ὁ
ποιητὴς τοῦ Ἀκαθίστου ὕμνου τῆς λέει (Ἀκάθ. ὕμν. Α2)·

«Χαῖρε,τοῦπεσόντοςἈδὰμἡἀνάκλησις·
χαῖρε,τῶνδακρύωντῆςΕὔαςἡλύτρωσις».

* * *Ἡ Γέννησις τῆς Παναγίας σημαίνει τὴν ἀρ -
χὴ τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, γι᾽ αὐτὸ ἡ Ἐκ -
κλησία μας ψάλλει σήμερα· «Σήμεροντῆςπαγ-
κοσμίουχαρᾶςτὰπροοίμια·σήμερονἔπνευ-
σαναὖραισωτηρίαςπροάγγελοι…» (ἰδιόμ. ἑσπ.). 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Κ. Κλεινῶν Φλωρίνης τὴν Δευτέρα 8-9-1975 πρωί. Καταγραφή, σύντμησις, ἀναπλήρωσις 10-8-2018.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἡμέρα τῆς Ὑ -
ψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Εἶνε σὰν τὴ

Μεγάλη Παρασκευή, ποὺ ὁ Κύρι ος ἡμῶν Ἰη-
σοῦς Χρι στὸς ἄφησε τὴν τελευταία του πνοὴ
στὸ Γολγοθᾶ. Ὅλα ὅσα ἀκοῦ με ἀπὸ χθὲς στὸν ἑ   -
σπερινὸ καὶ σήμερα, ἰδι  αιτέρως τὸ εὐαγγέ-λιο, μᾶς ὑ πενθυμίζουν ὅ,τι ὑπέφερε τότε ἐ -
κεῖ «ἀ πὸ ὥ ρας ἕ κτης», ποὺ «σκό τος ἐγένε  το
ἐφ᾽ ὅ λην τὴν γῆν, ἕως ὥρας ἐνάτης» (Λουκ. 23,44).

Θά ᾽πρεπε νὰ σιωπήσω. Ἀλλά, γιὰ νὰ μὴ
σᾶς ἀφήσω πνευματικὰ νηστικούς, θὰ προσ -
παθήσω νὰ ψελλίσω λίγες λέξεις, ὡς σκώληξ
ἁμαρτωλὸς ἕρπων πρὸ τῶν ποδῶν τοῦ Ἐσταυ-
 ρωμένου, μὲ ἀφορμὴ μία λεπτομέρεια ποὺ ἀ -
κούσαμε στὸ εὐαγγέλιο· ἡ δὲ λεπτομέρεια εἶ -
νε ἡ ἐπιγραφή, ποὺ ἐτέθη στὴν κορυφὴ τοῦσταυροῦ ἀπὸ τὸν Πόντιο Πιλᾶτο.

* * *Οἱ Ἑβραῖοι ὡς μέσον ἐκτελέσεως τῶν κατα -
 δίκων, σύμφωνα μὲ τὸ ἰουδαϊκὸ δίκαιο, εἶ χαν
τὸ λιθοβολισμό. Ὅταν κάποιος καταδικα ζόταν
εἰς θάνατον γιὰ ἕνα ἔγκλημα (φόνο, βλασφη-
μία κ.λπ.), τότε ὅλη ἡ συναγωγή, ἄν τρες - γυναῖ -
κες, ἔχοντας μπροστὰ τὸν κατάδικο ἔβγαιναν
ἔξω (γιὰ νὰ μὴ μο λύνῃ τὴν πό λι τὸ αἷμα του)· κι ὅ -
 ταν ἔφταναν στὸν ὡρισμέ νο τόπο, ἔπαιρναν ὅ -
λοι λιθάρια στὰ χέρια καὶ τὰ ἔρριχναν πάνω του.
Σὲ λίγο ὁ ἔνοχος ξεψυ χοῦσε κάτω ἀπὸ ἕνα σω -
ρὸ πέτρες, ποὺ ἔ μενε ἐκεῖ γιὰ νὰ διδάσκῃ πῶς
τιμωρεῖται τὸ ἔγκλημα. Καὶ οἱ πρῶτοι ποὺ τοῦ
ἔρριχναν πέτρα ἦ ταν οἱ μάρτυρες τοῦ ἐγ κλήμα-
 τος. Ὑπῆρξε καὶ πε ρίπτωσι ποὺ μάρτυρες τὴν τε-
 λευταία στι γμὴ δίστασαν νὰ ῥίξουν, ὡμολό γη σαν
ὅτι κατέθε σαν ψέμα, κι ὁ κατάδικος γλύτωσε.

Ὅταν ὅμως οἱ Ἑβραῖοι ἔγιναν ὑπόδουλοι καὶ
οἱ ῥωμαϊκὲς λεγεῶνες κυριάρχησαν στὴν Ἰερου-
 σαλήμ, τότε ἔχασαν καὶ τὸ δικαίωμα τῆς θανα-
τώσεως· αὐτὸ τὸ εἶχε μόνο ὁ κατακτητής. Καὶ

τὸ ῾Ρωμαϊκὸ κράτος ὡς μέσον ἐκτελέ σεως με-
 ταξὺ τῶν ἄλλων εἶχε καὶ τὴ σταύρωσι. Ἦταν
ἕ νας βάρβαρος τρόπος θανατώσε ως σὲ πολ-
 λοὺς λαοὺς τῆς ἀρχαιότητος γιὰ ἐγ κληματίες
(λιποτάκτες, δολοφόνους, προδότες κ.λπ.). Οἱ
῾Ρωμαῖοι δὲν τὸν χρησι μοποιοῦσαν πάντοτε,
ἀλλὰ μόνο γιὰ σκλάβους καὶ δούλους. ῾Ρωμαῖ -
ος πολίτης δὲν ἐξετελεῖτο ποτέ διὰ σταυροῦ.

Λένε ὅτι ἕνας δοῦλος, ὅταν εἶδε νὰ ξεψυχάῃ
πάνω σὲ σταυρὸ ἕνας κατάδικος, εἶπε κλαί-
γοντας· Ἀλλοίμονο σ᾽ ἐμᾶς! μὲ σταυρὸ θανατώ -
θηκε ὁ προπάππος μου, μὲ σταυρὸ ὁ παπποῦς
μου, μὲ σταυρὸ ὁ πατέρας μου, κ᾽ ἐγὼ σὲ σταυ -
ρὸ θὰ ξεψυχήσω… Ἡ σταύρωσι ἦταν τιμωρία
γιὰ ἀ ποφώλια τέρατα, εἰδεχθεῖς ἐγ κληματίες.
Ἐθεω ρεῖτο ἀτιμωτικὸς τρόπος θανατώ σεως.

Γι᾽ αὐτὸ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι, ποὺ μισοῦ σαν τὸΧρι στό, φώναζαν μὲ μανία κάτω ἀπ᾽ τὸ πραι-
τώριο «Σταύρωσον σταύρωσον αὐτόν» (Ἰω. 19,6)·
καὶ τέλος ὁ Πιλᾶτος ὑποχώρησε καὶ ὑπέγρα-
ψε τὴν ἀπόφασι τῆς ἐκτελέσεως.

Ἀλλὰ ἡ σταύρωσι εἶχε μιὰ ὡρισμένη διαδι  -
κα σία· ἕνα ἀπὸ τὰ προβλεπόμενα ἦταν, νὰ γρα -φῇ σὲ μιὰ πινακίδα ἡ αἰτιολογία τοῦ θανά του,
ὅπως γίνεται καὶ σήμερα σὲ τέτοιες περιπτώ -
σεις ἀπὸ εἰσαγγελεῖς δικαστηρίων καὶ γραμ-
ματεῖς στρατοδικείων. Τότε πάνω σὲ μιὰ ἄ -
σπρη σανίδα ἀλειμμένη μὲ γύψο ἔγραφαν μὲ
κόκκινα γράμματα τὸ λόγο τῆς καταδίκης, π.χ.·
«αὐτὸς σκότωσε», ἢ «βίασε γυναῖκα», ἢ «βλα -
στήμησε», ἢ «εἶνε ἐμπρηστὴς» κ.λπ..

Ἔπρεπε λοιπὸν καὶ ὁ Πιλᾶ τος νὰ δώ σῃ τὴν
πινακίδα ποὺ θὰ κρεμοῦσαν στὴν κορυφὴ τοῦ
σταυροῦ πάνω ἀπὸ τὴν κεφαλὴ τοῦ Χριστοῦ.
Καὶ τώρα νά τὸ πρόβλημά του· τί νὰ γράψῃ;
Αὐτὸς ὁ κατάδικος δὲν εἶχε κάνει τίποτε κακό·
ἦταν ὁ ἀθῳότερος ἄνθρωπος. Ὁ ἴδιος ὁ Πιλᾶ -
τος μετὰ ἀπὸ ἔρευ να εἶπε· «Ἐγὼ οὐχ εὑρί σκω
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ἐν αὐτῷ αἰτίαν» (ἔ.ἀ.)· σᾶς ἀκούω ὅ λους, ἐ ρευ νῶ,
ἐξετάζω, μὰ δὲν βρίσκω ἐνοχή. Τί νὰ γράψω;

Ὦ Πιλᾶτε, τί νὰ γράψῃς; Γράψε αὐτὸ ποὺ
εἶπες, αὐτὸ ποὺ σοῦ λέει ἡ συνείδησί σου·
«Ἐγὼ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν». Ἢ γράψε
αὐτὸ ποὺ θὰ πῇ ὁ αὐτόπτης μαθητής του, ὁ
Πέτρος, ὅτι ὁ Ναζωραῖος «διῆλθεν εὐεργε τῶν»
(Πράξ. 10,38), πέρασε ἀπ᾽ τὴ γῆ σκορπώντας παντοῦ
τὰ ῥόδα τῆς εὐσπλαχνίας του. Ὤ τὰ δικαστή-
 ρια! πόσες φορὲς στὶς ἀποφάσεις τους γρά-
φονται πράγματα μακριὰ ἀπ᾽ τὴν ἀλήθεια…

Ἐν τέλει ὁ Πιλᾶτος; Δὲν γράφει ὅ,τι ἀκρι -
βῶς τοῦ λέει ἡ συν είδησί του, γράφει ὅμως
κάτι ποὺ κι αὐτὸ δὲν στερεῖται νοήματος. Ζα-
λισμένος, κουρασμένος, ἀηδιασμένος ἀπὸ τὶς
κραυγὲς καὶ ὅλη ἐκείνη τὴ θλιβερὴ διαδικα-
σία, ὑπαγορεύει στὸν γραφέα του κι αὐτὸς
γράφει πάνω στὴν πινακίδα σὲ τρεῖς γλῶσ σες,
Ἑβραϊκὰ - Ἑλ ληνικὰ - ῾Ρωμαϊκά· «Ἰ ησοῦς ὁ Να- ζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰου δαίων» (Ἰω. 19,19). Αὐ -
τὴν κρατοῦ σε ὁ στρατιώτης ποὺ προπορευό-
ταν τῆς πομ  πῆς κι ὅταν ἔφτασαν στὸν Κρανί-
ου τόπον τὴν ἔβαλαν ἐπάνω στὸ σταυρό.

Εἶδαν τὴν πινακίδα οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰ ουδαί-
ων καὶ  φρύ αξαν· τὸ θεώρησαν προσβολή. Ἀ -
κοῦς ἐκεῖ νὰ γράψῃ ὁ Πιλᾶτος, ὅτι αὐτὸς εἶ νε
ὁ βασιλιᾶς μας!… Τρέχουν στὸν Πιλᾶτο καὶ τοῦ
λένε· –Μὴ γράφεις ἔτσι, γράψε ὅτι ἐκεῖνος ἰ -
σχυρίστηκε «Εἶμαι βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων».
Αὐτὴ τὴ φορὰ ὅμως ὁ Πιλᾶτος, ποὺ εἶχε ἀ παυ δί-
 σει ἀπὸ τὶς πιέσεις τους, τοὺς ἀπέπεμψε, τοὺς
ἔ διωξε λέ γοντας· –Ὅ,τι ἔγραψα, ἔγραψα· «ὃ
γέγραφα, γέγραφα» (ἔ.ἀ. 19,22)· ἔμεινε ἀνένδοτος. 

Γιατί ἆραγε; Ἄλλοι λένε, ὅτι ἦταν μιὰ ἐκδή-
λωσι τοῦ ῥωμαϊκοῦ ἐγωισμοῦ, ποὺ τὴν ἡμέρα
ἐ κείνη εἶχε στραπατσαριστῆ. Ἐγὼ συμφωνών -
τας μὲ ἄλλους διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας
λέω, ὅτι τὴν ἡμέρα ἐκείνη μία ἀκτίνα τοῦ θεί-
ου φωτὸς ἔλαμψε στὴ διάνοια τοῦ Πιλάτου καὶ
καταλάβαινε, ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔγραψε δὲν ἦ ταν
ψέμα, ἦταν μία πραγματικότης· καταλάβαινε,
ὅτι αὐτὸς ὁ κατάδικος ἔχει ἕνα μεγαλεῖο βασι-λικό. Ναί. Ἂς φώναζαν ἀπὸ κάτω οἱ Ἰουδαῖοι κι
ἂς τὸν ἐνέπαιζαν οἱ δικοί του στρα τιῶτες λέ-
γοντας «Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων» (Ματθ.
27,29. Μᾶρκ. 15,18. Ἰω. 19,3). Εἶνε βασιλεύς! Κι ἂν ἐμεῖς τὸ
ἀρνηθοῦμε, καὶ οἱ πέτρες καὶ τὰ ἄστρα καὶ οἱ
δαίμονες ἀκόμη μαζὶ μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο,
τὸν ἱερὸ ὑ μνῳδὸ καὶ ἁγιογράφο θὰ φωνάξουν,
ὅτι αὐτὸς εἶνε «ὁ Κύριος τῆς δόξης» (Α΄ Κορ. 2,8), «ὁ
βασιλεὺς τῆς δόξης Χριστός» (Παρακλητ. πλ. α΄, Σαβ. ἑσπ.).

* * *Δύο λέξεις ἀκόμη, ἀγαπητοί μου, ἐπὶ τῆς ἐ -
πιγραφῆς. Γιατί ἐγράφη σὲ τρεῖς γλῶσσες;

Ὑ πάρχει λόγος. Ἐγράφη στὰ Ἑ βραϊκά, στὰ
Ἑλ ληνικὰ καὶ στὰ ̔Ρωμαϊκά (βλ. Ἰω. 19,20. Λουκ. 23,38), διό-
τι αὐτοὶ οἱ τρεῖς λαοί, Ἑβραῖοι Ἕλληνες καὶ
῾Ρωμαῖοι, ἀντιπροσώπευαν τὴν ἀνθρωπότητα
ὡς φορεῖς ἑνὸς πολιτισμοῦ. Οἱ Ἑ βραῖ οι γνώ-
ριζαν τὸν μόνο Θεό, εἶχαν τὸ νόμο, τοὺς προ -
φῆ τες, τὴν ἀ ληθινὴ θρησκεία. Οἱ Ἕλληνες καλ-
 λιέργησαν τὰ γράμματα, τὶς ἐπιστῆ μες καὶ τὶς
τέχνες, δημιούργησαν ἐ πιτεύ γματα. Οἱ ῾Ρω-
μαῖοι καλλιέργησαν τὴν ἰ δέα τοῦ δικαίου, ἐ πέ-
 βαλαν τάξι, πειθαρχία, ὠργανωμένη πολιτεία.

Ἡ ἐπιγραφὴ ἦταν σὲ τρεῖς γλῶσσες, διότι
λόγῳ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς
Ἑβραίους καὶ τοὺς ̔Ρωμαίους κατακτητάς, ἦ -
ταν τότε στὰ Ἰεροσόλυμα καὶ πολλοὶ Ἕλλη-
νες (βλ. Ἰω. 12,20). Ὅλοι αὐ τοί, καθὼς περνοῦσαν ἀ -
πὸ ̓ κεῖ, διάβασαν τὴν ἐπιγραφή, καθένας στὴγλῶσσα του· ὅπως λίγο ἀργότερα, τὴν ἡμέρα
τῆς Πεν τηκοστῆς, τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων
ἄ κουσαν, καθένας στὴ γλῶσσα του, «τὰ μεγα-
 λεῖα τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. 2,11). Ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν
καλοπρο αίρετοι, καὶ Ἑβραῖοι καὶ Ἕλληνες - ἐ -
θνι κοὶ καὶ ῾Ρωμαῖοι, πίστεψαν στὸ Χριστὸ καὶἀ πετέλεσαν τὴν Ἐκκλησία, τὴν παγκόσμιο βα- σιλεία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πέρασαν ἀπὸ τότε δυὸ χιλιάδες χρόνια, μὰ
ἡ δόξα τοῦ Ἐσταυρωμένου ἀντὶ νὰ μειωθῇ
ἐν  τείνεται. Στὸ διάστημα αὐτὸ ὄχι μόνο ἡ ἐπι-
γραφὴ τοῦ σταυροῦ ἀλλὰ ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο
καὶ ὁλόκληρη ἡ ἁγία Γραφὴ ἔχει μεταφραστῆ
σὲ τόσες γλῶσσες ὅσες κανένα ἄλλο βιβλίο.
Αὐτὸ εἶνε δόξα τοῦ Ἐσταυρωμένου.

Ἡ πρωτότυπη ὅμως γλῶσσα καὶ τῆς Καινῆς
Διαθήκης καὶ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μὲ τὴ μετά -
φρασι τῶν Ἑβδομήκοντα εἶνε ἡ Ἑλληνική. Καὶ
αὐτὸ εἶνε μία δόξα τοῦ γένους μας. Συγ κινού-
 μεθα ἰδιαιτέρως σήμερα οἱ Ἕλληνες, διότι ἐπά-
 νω στὴν ἐπιγραφὴ τοῦ σταυροῦ ἦ ταν καὶ ἡ δική
μας γλῶσσα μας, ἡ γλῶσσα τῶν Ἑλλήνων, αὐ -
τὴ ποὺ μπορεῖ νὰ ἐκφράσῃ τὰ λεπτότερα νοή-
ματα καὶ τὶς λεπτότερες ἀποχρώσεις τῆς ἀν -
θρωπίνης σκέψεως. Αὐτὸ εἶνε πρὸς τιμήν μας,ἀλλὰ καὶ πρὸς ἔλεγχόν μας. Διότι σᾶς ἐ ρω τῶ·
διαβάζετε τὸ Εὐαγγέλιο - τὴν ἁγία Γραφή; Δυσ -
τυχῶς ὄχι μόνο δὲν τὸ μελετοῦμε, ἀλλὰ καὶ
προκαλοῦμε τὸν Κύριο μὲ τὶς ἀσέβειές μας.
Μιὰ φορὰ σταύρωσαν τὸ Χριστὸ οἱ Ἑβραῖοι, μὰ
ἐμεῖς τὸν σταυρώνουμε καθημερινῶς· ντρεπό -
 μαστε ἀκόμα καὶ νὰ κάνουμε τὸ σταυρό μας.

Αὐτὰ εἶ χα νὰ σᾶς ἐκφράσω σήμερα μὲ ἀ -
φορμὴ τὴν ἐ πιγραφὴ στὸ σταυρὸ τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ὅν, παῖδες, ὑ μνεῖτε καὶ
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
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