
Μὲ γάμο βασιλικό, ἀγαπητοί μου, παρομοι -
άζει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς τὴ«βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 22,2). Καὶ τὴν πα-

ρο μοιάζει ἔτσι, γιὰ νὰ φανερώσῃ τὴν ἀνέκ-
φραστη χαρὰ ποὺ θὰ αἰσθανθοῦν ὅσοι θ᾿ ἀ -
ξιωθοῦν νὰ παρακαθήσουν στὴν πνευματικὴ
τράπεζα τῶν θείων γάμων.

Ὅπως δηλαδὴ σὲ ἕ να γάμο, καὶ μάλιστα
γάμο πλούσιο καὶ βασιλικό, τὰ πάντα εἶνε εὐ -
φρόσυνα καὶ ἡ χαρὰ λάμπει στὰ πρόσωπα τῆς
νύφης, τοῦ γαμ προῦ, τῶν γονέων, τῶν συγ-
γε νῶν καὶ φίλων, κατὰ παρόμοιο τρόπο κι ὅ -
ταν ἡ Ἐκκλησία, «ὡς νύμφη κεκοσμημένη τῷ
ἀνδρὶ αὐτῆς» ποὺ λέει ἡ Ἀποκάλυψις, σὰν
νύφη στολισμένη γιὰ τὸν ἄν δρα της (Ἀπ. 21,2), θὰ
τελέσῃ τοὺς γάμους της μὲ τὸν Υἱὸ τοῦ Θε-
οῦ, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν, ποὺ εἶνε
ὁ οὐράνιος Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας, καὶ θὰ ἑ -νωθῇ πλήρως καὶ αἰωνίως πλέον μὲ τὸ Θεὸ
στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, τότε, ὤ τότε, τὰ
πάντα θὰ εἶνε εὐφρόσυνα καὶ ἡ χαρὰ ἀγγέ-
λων καὶ ἀνθρώπων θὰ εἶνε ἀπερίγραπτη. Τὸ
γεγονὸς αὐτό, οἱ γάμοι τῆς Ἐκκλησίας, θὰ εἶ -
νε, σὲ χαρὰ καὶ μεγαλοπρέπεια, τὸ ἀνώτεροἀ πὸ ὅλα τὰ χαρμόσυνα γεγονότα τῆς ἱστορί -
ας. Μπροστὰ σ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ μεγαλοπρεπέστε -
ροι γάμοι τοῦ πιὸ ἔνδοξου βασιλιᾶ τῆς γῆς θὰ
φαίνωνται σὰν ἕνα τιποτένιο χαλίκι μπροστὰ
σὲ ἕνα σωρὸ ἀπὸ πολύτιμους λίθους ἀ μύθη-
της ἀξίας, σὰν μιὰ σκιὰ μπροστὰ στὴν πρα -
γμα τικότητα, σὰν μιὰ σταγόνα μπροστὰ σ᾽ ἕ -
ναν ἀπέραντο ὠκεανό.

* * *Στοὺς γάμους αὐτούς, ἀγαπητοί μου, στὴ
χαρὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ὁ «βασι-λεὺς» τοῦ σύμπαντος, ὁ Θεός, κάλεσε καὶ κα-
λεῖ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἰουδαίους καὶ ἐ -
θνικούς, ἄντρες καὶ γυναῖκες, μεγάλους καὶ
μικρούς. Τοὺς κάλεσε καὶ τοὺς καλεῖ μὲ γε-

νικὲς καὶ εἰδικὲς προσκλήσεις, καὶ μάλιστα
κατ᾿ ἐπανάληψιν. Καὶ πῶς οἱ καλεσμένοι ἀν -ταποκρίνονται; Πολλοί, ὅπως π.χ. οἱ περισσό -
τεροι ἀ πὸ τοὺς ἰουδαίους, περιφρονοῦν τὴν
πρόσκλησι· πολλοὶ ὅμως ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἀ -
πὸ κάθε φυλὴ καὶ γλῶσσα, ἀπὸ κάθε αἰῶνα
καὶ ἐποχή, ἀπὸ κάθε κοινωνικὴ τάξι καὶ κατά-
στασι, δέχονται τὴν πρόσκλησι, προσέρχον -
ται στὴν Ἐκκλησία, βαπτίζονται καὶ γίνονται
Χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι. Δὲν εἶνε λίγοι· εἶνε πλῆ -
θος μεγάλο. Ὅλοι αὐτοὶ ἔχουν ἔλθει καὶ πε-
ρι μένουν στὴν αἴθουσα τῶν ἀνακτόρων, πό-
τε θὰ φτάσῃ ἡ ὥρα τῆς τελέσεως τῶν γάμων,
νὰ δοῦν ἔκθαμβοι τὴ Νύμφη καὶ τὸ Νυμφίο, ν᾿
ἀκούσουν μὲ ἀγαλλίασι τὴ θεσπέσια μουσική,
καὶ νὰ παρακαθήσουν τρισευτυχισμένοι σ᾽ ἐ -
κεῖνο τὸ γαμήλιο τραπέζι, ἀπ᾽ τὸ ὁποῖο δὲν θὰλείψῃ τίποτε μὰ τίποτε ἀπὸ ὅ,τι θὰ εὐ φράνῃ
τὴν καρδιὰ ὅλων τῶν συνδαιτυμό νων· γιατὶ ἐ -
κεῖ, πραγματικὰ καὶ ὄχι φανταστι κὰ ὅπως στὴν
ἀρχαία μυθολογία, θὰ ὑπάρχῃ τὸ «νέκταρ»
καὶ ἡ «ἀμβροσία». Ὅλα εἶνε ἕ  τοιμα. Λίγες στι -
γμὲς ἀπομένουν· ὅπου νά ᾽νε θὰ σημάνῃ ἡ
καμπάνα, θὰ φανῇ ὁ Νυμφίος, θ᾽ ἀ νοίξῃ ἡ πύ-
λη, θὰ περάσουν ὅλοι μέσα, καὶ θ᾿ ἀρχίσῃ ἡ
χαρμόσυνη τελετή.

Ἐκεῖ θὰ εἶνε ἡ πλήρης εὐτυχία. Εὐτυχισμέ -
να τὰ μάτια ποὺ θὰ δοῦν τὸ θέαμα τῶν γά-
μων, εὐ τυχισμέ να τὰ αὐτιὰ ποὺ θ᾽ ἀκούσουν
τὸν γλυκὺ διάλογο Νύμφης καὶ Νυμφίου!

Ἐκεῖνο ποὺ ἀπαιτεῖται βέβαια ἀ πὸ κάθε κα  -
λεσμένο εἶνε μόνο νὰ παρευρε θῇ ἐκεῖ εὐ τρε-πι σμένος, κόσμιος, καθαρός. Δὲν ταιριάζει σὲ
τέτοιο τραπέζι νὰ παρακαθήσῃ κανεὶς μὲ τὰ
ροῦχα τῆς δουλειᾶς, μὲ τὰ ῥάκη τῆς κα θημε-
ρι  νῆς βιοπάλης· ἐκεῖ θὰ φορέσῃ ὅ,τι πιὸ καλὸἔχει. Δὲν ἐννοῶ φορεσιὲς ἐξεζητημένες καὶ
τουαλέττες προκλητικές, ὅπως δυσ τυχῶς
βλέπουμε σήμερα στοὺς γάμους· ἡ περιβολὴ
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αὐ τὴ ἀντὶ νὰ τιμᾷ ἀτιμάζει τὴν εὐ πρέπεια τοῦ
ἱεροῦ μυστηρίου. Ἐννοῶ ἐμφάνισι σεμνή, ἱε-ροπρεπῆ· φροντισμένη ἀλλ᾽ ὄχι φανταχτερή,
ἐπίσημη ἀλλὰ ἀπέριττη. Μὲ καταλαβαίνετε τί
ἐννοῶ.

Ἀλλὰ τί βλέπω; Νά τώρα ὁ Βασιλεύς, προ-
τοῦ ν᾽ ἀρχίσῃ τὸ γαμήλιο τραπέζι, συνοδευό-
με νος ἀπὸ τοὺς αὐλικοὺς καὶ τοὺς ὑπασπι-
στάς του, ἔρχεται νὰ ἐπιθεωρήσῃ τὴν αἴθου-
σα ὅ που ἔχουν συγ κεντρωθῆ οἱ καλεσμένοι.
Παρατηρεῖ νὰ δῇ, ἂν ἔχουν ὅλοι «ἔνδυμα γά-μου», τὴν κατάλλη λη φορεσιὰ ποὺ ἐπιβάλλε-
ται σὲ τέτοια τελετή. Καὶ αἴφνης τὸ βλέμμα
τοῦ Ἄρχοντα ἀγριεύει, γίνεται ὀργίλο, καθὼς
πέφτει ἐπάνω σὲ ἕνα προσκεκλημένο ποὺ ὅ -
πως φαίνεται δὲν κατάλαβε ποῦ βρίσκεται.
Αὐτὸς προσ ῆλ θε στὸ τραπέζι ὅπως ἦταν κάθεμέρα· δίχως ν᾿ ἀλ λά ξῃ ροῦχο, δίχως νὰ πλυ -
θῇ, δίχως νὰ φρον τί σῃ νὰ καθαριστῇ καὶ νὰ
ἐμφανισθῇ φορώντας κάτι εὐπρεπές. Ἡ φο  -
ρεσιά του ἦταν τελείως ἀταίριαστη καὶ ἡ
ἐμφάνισί του ἐκεῖ, ἀνάμεσα στὰ λαμπροστο-
λισμένα πρόσωπα καὶ τὸ ἀστραφτερὸ περι-
βάλλον, ἦταν μιὰ παραφωνία μέσα σ᾽ ἐκείνη
τὴν ἁρμονία. Γι᾽ αὐτὸ ὁ προσκεκλημένος αὐ -
τός, ποὺ δὲν εἶχε «ἔνδυμα γάμου», ἐλέγχεται
ἀπὸ τὸν Βασιλέα γιὰ τὴν ἀναίδειά του. Τὸν
διώχνει ἔ ξω ἀπ᾽ τὰ ἀνάκτορα λέγοντάς του·
«Ἑ ταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα
γάμου;»· πῶς μπῆκες, φίλε, ἐδῶ μέσα χωρὶς
νὰ ἔχῃς ροῦχο γιὰ γάμο (ἔ.ἀ. 22,12). Κι αὐτὸς τί νὰ
πῇ· βουβαίνεται, δὲν ἔχει τί ν᾽ ἀπαντήσῃ. Καὶ
ὄχι μόνο τὸν διώχνει ἀλλὰ καὶ τὸν τιμωρεῖ, τὸν
φυλακίζει, γιατὶ προσέβαλε τὸν Ἄρχοντα. Ὤ
τὸν δύσ τυχο! Τώρα, ἐνῷ οἱ ἄλλοι, ποὺ φρόν -
τισαν νὰ ἔχουν «ἔνδυμα γάμου», θὰ πανηγυρί-
 ζουν καὶ θὰ εὐφραίνωνται, αὐτὸς θὰ στέκεται
μακριὰ καὶ θ᾿ ἀναστενάζῃ, γιατὶ ὄχι μόνο ἔχα-
σε τὴ χαρὰ ἀλλὰ καὶ κλείστηκε στὴ φυλακή.

Ποιός εἶνε, ἀγαπητοί μου, ὁ καλεσμένος
αὐ τός; καὶ ποιό εἶνε τὸ ἔνδυμα τοῦ γάμου;
Καλεσμένος εἶνε ὁ Χριστιανὸς ἐκεῖνος ποὺ ἐ -
κλήθη μὲν στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, βαπτί-
σθηκε, ἔγινε δεκτὸς στὴν Ἐκκλησία –καὶ οἱ
θύρες της ἦταν πάντα γι᾿ αὐτὸν ἀνοιχτές–,
δὲν φρόν τισε ὅμως νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸ ἔνδυ-
μα τοῦ γάμου. Καὶ ἔνδυμα τοῦ γάμου ἐννοεῖ ἡ
παραβολὴ τὸν ἅγιο βίο, τὴν ἁγία ζωή, ποὺ κά-
θε βαπτισμένος πρέπει νὰ παρουσιάσῃ κα τὰ
τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
Διότι δὲν ἀρκεῖ πρὸς σωτηρίαν μόνο ἡ πίστις·
ἀπαιτεῖται καὶ ὁ βίος, ὁ ὀρθὸς καὶ καθαρὸς
καὶ ἅγιος, ποὺ θ᾿ ἀποδείξῃ ὅτι ἡ πίστις εἶνε
βεβαία καὶ ἀληθινή.

Λοιπόν, ἀδελφέ μου· σὲ κάλεσε ὁ Κύριος
στοὺς γάμους; δέχθηκες τὴν πρόσκλησι; πί-
στεψες σ᾽ αὐτόν; βαπτίσθηκες; ἄνοιξαν οἱ θύ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ; σὲ
ὑ ποδέχθηκαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ μὲ τὶς τιμὲς
τοῦ τέκνου τοῦ Θεοῦ; Ἔγιναν ὅλα αὐτά; Λοι -
πὸν δόξαζε γιὰ τὶς εὐεργεσίες αὐτὲς τὸ Θεό,
ὁ ὁ ποῖ ος σ᾽ ἐσένα, ἕνα τὸ ἀλητάκι περιπλανώ-
μενο στὰ τρί στρατα τῆς ἁμαρτίας, ἔκανε τὴν
τιμὴ νὰ σὲ καλέσῃ στὰ Ἀνάκτορά του. Ἀλλὰκαὶ τίμησε τὸ Θεό· φέρε ἐνώπιόν του ἔργα
ἄξια τῆς κλήσεώς σου· προσπάθησε στὸ ἑξῆς
ὅλη ἡ ζωή σου νὰ μοιάζῃ μὲ ἕνα λαμπρὸ
ἔνδυμα, στὸ ὁ ποῖο νὰ μὴ φαίνεται εἰ δυνατὸν
καμμία κηλίδα. Καὶ ὅπως ἡ βασιλικὴ νύφη δὲν
περιμένει τὴν τελευταία στιγμὴ νὰ ἑτοιμάσῃ
τὴν νυφικὴ στολή, ἀλλὰ ἑτοιμάζεται ἐγκαί-
ρως, ἔτσι κ᾽ ἐσὺ κ᾽ ἐγὼ ἂς ἐργασθοῦμε νὰ κά-
νου με λαμπρὴ τὴ στολὴ τῆς ψυχῆς μας. Γι᾽
αὐτὸ ἂς προμηθευτοῦμε ὅλα τὰ νήματα τῶν
ἀρετῶν (τῆς ταπεινώσεως, τῆς ὑπομονῆς, τῆς
πραότητος, τῆς σωφροσύνης, τῆς ἐλεημοσύ-
νης, τῆς ἀγάπης) καὶ ἂς καθήσουμε στὸν ἀρ -
γαλειὸ τῆς θείας χάριτος, γιὰ νὰ ὑφάνουμε
τὸ ὕφασμα ἐκεῖνο, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ κατασκευ-
ά σουμε τὸ ἔνδυμα τῆς ψυχῆς μας, «τὸ ἔνδυ-
μα γάμου», καὶ νὰ μὴ βρεθοῦμε τὴν ἡμέρα ἐ -
κείνη μὲ ἀκαθάρτη στολή.

* * *Ζοῦμε, ἀγαπητοί μου, σὲ ἐποχή, κατὰ τὴν
ὁ ποία ὁ κόσμος ἔχει δώσει μεγάλη σημασία
στὴν ἐξωτερικὴ ἐμφάνισι, τὸν στολισμὸ τοῦ
σώματος. Οἱ πολλοὶ ἀσχολοῦνται καὶ φρον τί-
ζουν πῶς νὰ στολιστοῦν ὡραιότερα, πῶς νὰ
κά νουν μεγαλύτερη ἐντύπωσι στὸν κόσμο·
νά τί σκέπτονται πολλοὶ καὶ πολλές. Καὶ γιὰ
τὸ σκοπὸ αὐτό, τὸν ἐξωτερικὸ στολισμό, ξο-
δεύονται καθημερινῶς ἑκατομμύρια καὶ δυσ -
εκατομμύρια. Ἀλλὰ δυστυχῶς μέσα στὴν μέ-
ριμνα αὐτὴ τοῦ τί θὰ ντυθοῦμε, «τί περιβαλώ -μεθα;» (Ματθ. 6,31), λησμονήσαμε τὸ οὐράνιο ἔν -
δυμα, τὸ ἔνδυμα τῆς ἀρετῆς, τὸ ἔνδυμα τοῦ
γάμου. Γι᾿ αὐτὸ τὸ ἔνδυμα, ποὺ δὲν φθείρε-
ται ποτέ κ᾽ εἶνε ἀπαραίτητο γιὰ τὴν παράστα-
σί μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πολὺ λίγοι τώρα
ἐνδιαφέρονται!

Εἴθε μεταξὺ αὐτῶν τῶν λίγων νὰ εἴμαστε κ᾽
ἐμεῖς, γιὰ νὰ μὴ βρεθοῦμε τότε σὲ δύσκολη
θέσι καὶ νὰ μὴ δοκιμάσουμε τὴν ὀδυνηρὴ ἔκ -
πληξι ποὺ αἰσθάνθηκε ὁ προσκεκλημένος τῆς
παραβολῆς ὅταν ἄκουσε τὴ φωνὴ τοῦ Κυ ρίου
νὰ τοῦ λέῃ· «Ἑταῖρε (=φίλε), πῶς εἰσ ῆλ θες ὧ -
δε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου;».
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Λοιπόν, ἀδελφέ μου· σὲ κάλεσε ὁ Κύριος
στοὺς γάμους; δέχθηκες τὴν πρόσκλησι; πί-
στεψες σ᾽ αὐτόν; βαπτίσθηκες; ἄνοιξαν οἱ θύ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ; σὲ
ὑ ποδέχθηκαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ μὲ τὶς τιμὲς
τοῦ τέκνου τοῦ Θεοῦ; Ἔγιναν ὅλα αὐτά; Λοι -
πὸν δόξαζε γιὰ τὶς εὐεργεσίες αὐτὲς τὸ Θεό,
ὁ ὁ ποῖ ος σ᾽ ἐσένα, ἕνα τὸ ἀλητάκι περιπλανώ-
μενο στὰ τρί στρατα τῆς ἁμαρτίας, ἔκανε τὴν
τιμὴ νὰ σὲ καλέσῃ στὰ Ἀνάκτορά του. Ἀλλὰκαὶ τίμησε τὸ Θεό· φέρε ἐνώπιόν του ἔργα
ἄξια τῆς κλήσεώς σου· προσπάθησε στὸ ἑξῆς
ὅλη ἡ ζωή σου νὰ μοιάζῃ μὲ ἕνα λαμπρὸ
ἔνδυμα, στὸ ὁ ποῖο νὰ μὴ φαίνεται εἰ δυνατὸν
καμμία κηλίδα. Καὶ ὅπως ἡ βασιλικὴ νύφη δὲν
περιμένει τὴν τελευταία στιγμὴ νὰ ἑτοιμάσῃ
τὴν νυφικὴ στολή, ἀλλὰ ἑτοιμάζεται ἐγκαί-
ρως, ἔτσι κ᾽ ἐσὺ κ᾽ ἐγὼ ἂς ἐργασθοῦμε νὰ κά-
νου με λαμπρὴ τὴ στολὴ τῆς ψυχῆς μας. Γι᾽
αὐτὸ ἂς προμηθευτοῦμε ὅλα τὰ νήματα τῶν
ἀρετῶν (τῆς ταπεινώσεως, τῆς ὑπομονῆς, τῆς
πραότητος, τῆς σωφροσύνης, τῆς ἐλεημοσύ-
νης, τῆς ἀγάπης) καὶ ἂς καθήσουμε στὸν ἀρ -
γαλειὸ τῆς θείας χάριτος, γιὰ νὰ ὑφάνουμε
τὸ ὕφασμα ἐκεῖνο, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ κατασκευ-
ά σουμε τὸ ἔνδυμα τῆς ψυχῆς μας, «τὸ ἔνδυ-
μα γάμου», καὶ νὰ μὴ βρεθοῦμε τὴν ἡμέρα ἐ -
κείνη μὲ ἀκαθάρτη στολή.

* * *Ζοῦμε, ἀγαπητοί μου, σὲ ἐποχή, κατὰ τὴν
ὁ ποία ὁ κόσμος ἔχει δώσει μεγάλη σημασία
στὴν ἐξωτερικὴ ἐμφάνισι, τὸν στολισμὸ τοῦ
σώματος. Οἱ πολλοὶ ἀσχολοῦνται καὶ φρον τί-
ζουν πῶς νὰ στολιστοῦν ὡραιότερα, πῶς νὰ
κά νουν μεγαλύτερη ἐντύπωσι στὸν κόσμο·
νά τί σκέπτονται πολλοὶ καὶ πολλές. Καὶ γιὰ
τὸ σκοπὸ αὐτό, τὸν ἐξωτερικὸ στολισμό, ξο-
δεύονται καθημερινῶς ἑκατομμύρια καὶ δυσ -
εκατομμύρια. Ἀλλὰ δυστυχῶς μέσα στὴν μέ-
ριμνα αὐτὴ τοῦ τί θὰ ντυθοῦμε, «τί περιβαλώ -μεθα;» (Ματθ. 6,31), λησμονήσαμε τὸ οὐράνιο ἔν -
δυμα, τὸ ἔνδυμα τῆς ἀρετῆς, τὸ ἔνδυμα τοῦ
γάμου. Γι᾿ αὐτὸ τὸ ἔνδυμα, ποὺ δὲν φθείρε-
ται ποτέ κ᾽ εἶνε ἀπαραίτητο γιὰ τὴν παράστα-
σί μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πολὺ λίγοι τώρα
ἐνδιαφέρονται!

Εἴθε μεταξὺ αὐτῶν τῶν λίγων νὰ εἴμαστε κ᾽
ἐμεῖς, γιὰ νὰ μὴ βρεθοῦμε τότε σὲ δύσκολη
θέσι καὶ νὰ μὴ δοκιμάσουμε τὴν ὀδυνηρὴ ἔκ -
πληξι ποὺ αἰσθάνθηκε ὁ προσκεκλημένος τῆς
παραβολῆς ὅταν ἄκουσε τὴ φωνὴ τοῦ Κυ ρίου
νὰ τοῦ λέῃ· «Ἑταῖρε (=φίλε), πῶς εἰσ ῆλ θες ὧ -
δε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου;».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 219/21-8-1939, σ. 91-92).Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα καὶ ἐλάχιστη ἀνάπτυξις 7-8-2018.
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αὐ τὴ ἀντὶ νὰ τιμᾷ ἀτιμάζει τὴν εὐ πρέπεια τοῦ
ἱεροῦ μυστηρίου. Ἐννοῶ ἐμφάνισι σεμνή, ἱε-ροπρεπῆ· φροντισμένη ἀλλ᾽ ὄχι φανταχτερή,
ἐπίσημη ἀλλὰ ἀπέριττη. Μὲ καταλαβαίνετε τί
ἐννοῶ.

Ἀλλὰ τί βλέπω; Νά τώρα ὁ Βασιλεύς, προ-
τοῦ ν᾽ ἀρχίσῃ τὸ γαμήλιο τραπέζι, συνοδευό-
με νος ἀπὸ τοὺς αὐλικοὺς καὶ τοὺς ὑπασπι-
στάς του, ἔρχεται νὰ ἐπιθεωρήσῃ τὴν αἴθου-
σα ὅ που ἔχουν συγ κεντρωθῆ οἱ καλεσμένοι.
Παρατηρεῖ νὰ δῇ, ἂν ἔχουν ὅλοι «ἔνδυμα γά-μου», τὴν κατάλλη λη φορεσιὰ ποὺ ἐπιβάλλε-
ται σὲ τέτοια τελετή. Καὶ αἴφνης τὸ βλέμμα
τοῦ Ἄρχοντα ἀγριεύει, γίνεται ὀργίλο, καθὼς
πέφτει ἐπάνω σὲ ἕνα προσκεκλημένο ποὺ ὅ -
πως φαίνεται δὲν κατάλαβε ποῦ βρίσκεται.
Αὐτὸς προσ ῆλ θε στὸ τραπέζι ὅπως ἦταν κάθεμέρα· δίχως ν᾿ ἀλ λά ξῃ ροῦχο, δίχως νὰ πλυ -
θῇ, δίχως νὰ φρον τί σῃ νὰ καθαριστῇ καὶ νὰ
ἐμφανισθῇ φορώντας κάτι εὐπρεπές. Ἡ φο  -
ρεσιά του ἦταν τελείως ἀταίριαστη καὶ ἡ
ἐμφάνισί του ἐκεῖ, ἀνάμεσα στὰ λαμπροστο-
λισμένα πρόσωπα καὶ τὸ ἀστραφτερὸ περι-
βάλλον, ἦταν μιὰ παραφωνία μέσα σ᾽ ἐκείνη
τὴν ἁρμονία. Γι᾽ αὐτὸ ὁ προσκεκλημένος αὐ -
τός, ποὺ δὲν εἶχε «ἔνδυμα γάμου», ἐλέγχεται
ἀπὸ τὸν Βασιλέα γιὰ τὴν ἀναίδειά του. Τὸν
διώχνει ἔ ξω ἀπ᾽ τὰ ἀνάκτορα λέγοντάς του·
«Ἑ ταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα
γάμου;»· πῶς μπῆκες, φίλε, ἐδῶ μέσα χωρὶς
νὰ ἔχῃς ροῦχο γιὰ γάμο (ἔ.ἀ. 22,12). Κι αὐτὸς τί νὰ
πῇ· βουβαίνεται, δὲν ἔχει τί ν᾽ ἀπαντήσῃ. Καὶ
ὄχι μόνο τὸν διώχνει ἀλλὰ καὶ τὸν τιμωρεῖ, τὸν
φυλακίζει, γιατὶ προσέβαλε τὸν Ἄρχοντα. Ὤ
τὸν δύσ τυχο! Τώρα, ἐνῷ οἱ ἄλλοι, ποὺ φρόν -
τισαν νὰ ἔχουν «ἔνδυμα γάμου», θὰ πανηγυρί-
 ζουν καὶ θὰ εὐφραίνωνται, αὐτὸς θὰ στέκεται
μακριὰ καὶ θ᾿ ἀναστενάζῃ, γιατὶ ὄχι μόνο ἔχα-
σε τὴ χαρὰ ἀλλὰ καὶ κλείστηκε στὴ φυλακή.

Ποιός εἶνε, ἀγαπητοί μου, ὁ καλεσμένος
αὐ τός; καὶ ποιό εἶνε τὸ ἔνδυμα τοῦ γάμου;
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Διότι δὲν ἀρκεῖ πρὸς σωτηρίαν μόνο ἡ πίστις·
ἀπαιτεῖται καὶ ὁ βίος, ὁ ὀρθὸς καὶ καθαρὸς
καὶ ἅγιος, ποὺ θ᾿ ἀποδείξῃ ὅτι ἡ πίστις εἶνε
βεβαία καὶ ἀληθινή.
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νου με λαμπρὴ τὴ στολὴ τῆς ψυχῆς μας. Γι᾽
αὐτὸ ἂς προμηθευτοῦμε ὅλα τὰ νήματα τῶν
ἀρετῶν (τῆς ταπεινώσεως, τῆς ὑπομονῆς, τῆς
πραότητος, τῆς σωφροσύνης, τῆς ἐλεημοσύ-
νης, τῆς ἀγάπης) καὶ ἂς καθήσουμε στὸν ἀρ -
γαλειὸ τῆς θείας χάριτος, γιὰ νὰ ὑφάνουμε
τὸ ὕφασμα ἐκεῖνο, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ κατασκευ-
ά σουμε τὸ ἔνδυμα τῆς ψυχῆς μας, «τὸ ἔνδυ-
μα γάμου», καὶ νὰ μὴ βρεθοῦμε τὴν ἡμέρα ἐ -
κείνη μὲ ἀκαθάρτη στολή.

* * *Ζοῦμε, ἀγαπητοί μου, σὲ ἐποχή, κατὰ τὴν
ὁ ποία ὁ κόσμος ἔχει δώσει μεγάλη σημασία
στὴν ἐξωτερικὴ ἐμφάνισι, τὸν στολισμὸ τοῦ
σώματος. Οἱ πολλοὶ ἀσχολοῦνται καὶ φρον τί-
ζουν πῶς νὰ στολιστοῦν ὡραιότερα, πῶς νὰ
κά νουν μεγαλύτερη ἐντύπωσι στὸν κόσμο·
νά τί σκέπτονται πολλοὶ καὶ πολλές. Καὶ γιὰ
τὸ σκοπὸ αὐτό, τὸν ἐξωτερικὸ στολισμό, ξο-
δεύονται καθημερινῶς ἑκατομμύρια καὶ δυσ -
εκατομμύρια. Ἀλλὰ δυστυχῶς μέσα στὴν μέ-
ριμνα αὐτὴ τοῦ τί θὰ ντυθοῦμε, «τί περιβαλώ -μεθα;» (Ματθ. 6,31), λησμονήσαμε τὸ οὐράνιο ἔν -
δυμα, τὸ ἔνδυμα τῆς ἀρετῆς, τὸ ἔνδυμα τοῦ
γάμου. Γι᾿ αὐτὸ τὸ ἔνδυμα, ποὺ δὲν φθείρε-
ται ποτέ κ᾽ εἶνε ἀπαραίτητο γιὰ τὴν παράστα-
σί μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πολὺ λίγοι τώρα
ἐνδιαφέρονται!

Εἴθε μεταξὺ αὐτῶν τῶν λίγων νὰ εἴμαστε κ᾽
ἐμεῖς, γιὰ νὰ μὴ βρεθοῦμε τότε σὲ δύσκολη
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Ψάχνοντας, ἀγαπητοί μου, στὸ μάταιο αὐ -
τὸ κόσμο βρῆκα ἕνα μυστικὸ βουνό, καὶ

σᾶς προσκαλῶ ὅλους, νὰ ̓ ρθῆτε σ᾿ αὐτὸ μὲ τὰ
τσαπιὰ καὶ τὶς ἀξίνες σας νὰ σκάψετε. Σᾶς ὑ -
πόσχομαι, ὅτι θὰ βρῆτε θησαυρὸ μεγάλο.

Ποιός εἶνε αὐτὸς ὁ θησαυρός; Ποιό εἶνε τὸ
μυστικὸ βουνό, μὲ τὰ κοιτάσματα χρυσοῦ;

Εἶνε ἕνα μικρὸ βιβλίο. Εἶνε ἡ ἁγία Γραφή.
Αὐτὸ τὸ βιβλίο εἶνε γεμᾶτο χρυσάφι. Ἀπ᾿ αὐ -
τὸ θὰ πάρω γιὰ νὰ σᾶς δώσω ἕνα χρυσὸ νό-μισμα. Ἐγὼ ὁ φτωχὸς θὰ σᾶς δώσω ἕνα πεν -
τόλιρο. Ἂν τὸ κρατήσετε στὰ χέρια σας, ἂν
τὸ βάλετε στὰ σπίτια σας, ἂν τὸ θέσετε σὲ κί-
νησι, ἂν τὸ ἐξαργυρώσετε, ἂν δηλαδὴ τὸ ἐ -
φαρμόσετε, σᾶς λέγω, ὅτι καὶ ὁ πιὸ φτωχὸς
θὰ γίνῃ πλούσιος.

–Μὰ ποιό εἶνε αὐτὸ τὸ πεντόλιρο;
Εἶνε τὰ λόγια αὐτά, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα·

«Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον,
ὥσ τε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδω-
κεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀ -
πόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 3,16).

Αὐτὸ τὸ ῥητό, ἀγαπητοί μου, εἶνε ὠκεανὸς
ἀπὸ θεῖα καὶ οὐράνια νοήματα. Θὰ σᾶς παρα-
καλέσω νὰ κάνετε λίγη ὑπομονὴ γιὰ νὰ ἀκού-
σετε μία ἀνάλυσί του.

* * *Τὸ ἐπαναλαμβάνω· «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ
Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν
μο νογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐ -
τὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον».

«Ἠγάπησε», λέει. Ποιός «ἠγάπησε»; «ὉΘε ὸς ἠγάπησε». Ποιόν ἠγάπησε; «Τὸν κό-σμον».
Ἔχουμε ἀποδείξεις πολλές, ποὺ δείχνουν,

ὅτι ὁ Θεὸς ὄχι μόνο δημιούργησε τὸ σύμπαν
ἀλλὰ καὶ ὅτι ἐξακολουθεῖ νὰ ἐνδιαφέρεται
γιὰ τὰ πλάσματά του, κατ᾿ ἐξοχὴν δὲ γιὰ τὸ ὑ -
περοχώτερο πλάσμα του τὸν ἄνθρωπο. Ὅλη

ἡ φύσι γύρω μας, τὸ ὀξυγόνο, τὰ δέντρα, τὰ
ποτάμια, οἱ θάλασσες, τὰ πουλιὰ ποὺ κελαϊ-
δοῦν, τὰ ζῷα ποὺ μᾶς ὑπηρετοῦν, ὁ ἥλιος, τὸ
φεγγάρι, τ᾿ ἀστέρια, ὅλα δείχνουν τὴν ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ.

Ἔφτειαξε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο. Τοῦ ἔδω-σε μάτια νὰ βλέπῃ, πόδια νὰ περπατᾷ, χέρια
νὰ ἐργάζεται· τὸ χέρι τοῦ ἀνθρώπου εἶνε τὸ
τελειότερο ἐργαλεῖο καί, ἂν δὲν εἶχε χέρι ὁ
ἄνθρωπος, δὲν θὰ ἔκανε τίποτε. Τοῦ ἔδωσε
αὐτιὰ γιὰ νὰ ἀκούῃ. Τοῦ ἔδωσε καρδιὰ γιὰ νὰ
ἀγαπάῃ. Τοῦ ἔδωσε μιὰ συνείδησι μέσα του
ποὺ τοῦ λέει ἄλτ! Τοῦ ἔδωσε φαντασία καὶ
μνήμη. Τὸν ἔκανε «κατ᾿ εἰκόνα» του καὶ «καθ᾿
ὁμοίωσιν» (Γέν. 1,26). Τὸν ἔκανε ἕνα μικρὸ θεὸ ἐπὶ
τῆς γῆς. Τὸν ἔβαλε πάνω στὴ γῆ, ποὺ εἶνε ἕ -
νας μικρὸς παράδεισος. Διότι τὰ ἄλλα ἀστέ-
ρια, εἶνε σὰν τὰ ξερονήσια.Ἄνθρωπε ἀχάριστε, γιατί δὲν γονατίζεις
νὰ πῇς ἕνα εὐχαριστῶ στὸ Θεό; Ἐδῶ ἕνα
σκύλο ἔχεις, τοῦ πετᾷς ἕνα κόκκαλο καί, ἐ -
πειδὴ δὲν ἔχει γλῶσσα νὰ σοῦ πῇ εὐχαριστῶ,
σοῦ κουνάει τὴν οὐρά. Κ᾿ ἐσύ, ἄνθρωπε, ποὺ
ὁ Θεὸς ἀνοίγει τὸ χέρι του καὶ σοῦ σκορπᾷ ὅ -
λα τὰ ἀγαθά, δὲν λὲς ἕνα εὐχαριστῶ;…

* * *Τώρα ὅμως, ἀδελφοί μου, θέλω νὰ ἐπιστή-
σω τὴν προσοχή σας στὸ πιὸ κρίσιμο σημεῖο.

Καὶ ἂν ἀκόμα ὑποθέσουμε ὅτι δὲν ἔτρεχαν
ποτάμια, δὲν φύτρωναν δέντρα, δὲν κελαϊδοῦ -
σαν ἀηδόνια, δὲν ἔβοσκαν ἀρνάκια, δὲν φώτι-
 ζε ἥλιος, δὲν ἔλαμπε φεγγάρι, δὲν ἔ βγαιναν ἄ -
στρα, ἔφτανε, ἀδελφοί μου, ἕνα καὶ μόνο γιὰ
νὰ μᾶς κάνῃ νὰ γονατίσουμε καὶ νὰ ποῦμε·
Χριστέ, σ᾿ εὐχαριστοῦμε. Ποιό εἶν᾽ αὐτό, ποὺ
εἶνε ἀνώτερο ἀπὸ τὰ ποτάμια, ἀ νώτερο ἀπὸ
τὸ φεγγάρι καὶ τὸν ἥλιο, ἀνώτερο ἀπ᾿ ὅλα;
Ποιό εἶν᾽ αὐτό, ποιά εἶνε ἡ μεγαλειώδης ἀπό-δειξις ὅτι «ὁ Θεὸς εἶνε ἀγάπη» (Α΄ Ἰω. 4,16);
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Ἀπέθανε γιὰ μᾶς!
«Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔ -δωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 3,16)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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Ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξις εἶνε ὁ σταυρὸςτοῦ Κυρίου.
Θά ᾿θελα νά ᾽χα γλῶσσα ἀγγέλου, γιὰ νὰ

μπορέσω νὰ σᾶς ἐξηγήσω, ὅτι ἡ μεγαλύτερηεὐεργεσία εἶνε ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου. Ἕνα
μόνο παράδειγμα θὰ σᾶς πῶ, γιὰ νὰ σᾶς δώ-
σω μιὰ ἀμυδρὰ ἰδέα τῆς μεγαλειώδους αὐτῆς
ἀγάπης, τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.

Σὲ κάποια πόλι τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὰ χρό-νια τῆς κατοχῆς, ὑπάρχει ἀκόμα ἕνας σταυρός,
καὶ πάνω στὸ σταυρὸ εἶνε γραμμένο τὸ ὄνομα
ἑνὸς νέου ποὺ σκοτώθηκε. Κι ἀπὸ κάτω εἶνε
γραμμένες οἱ λέξεις «Ἀπέθανε δι᾿ ἐμέ».

Τί συνέβη; Ἔπιασαν οἱ Γερμανοὶ μερικοὺς
ἄντρες, τοὺς ξεχώρισαν, τοὺς ἔβγαλαν ἔξω,
καὶ εἶπαν· Αὐτοὶ θὰ ἐκτελεσθοῦν. Τοὺς ἔβα-
λαν στὴ σειρὰ καὶ τοὺς μέτρησαν. Ἑτοίμασαν
τὰ ὅπλα τους, καὶ ὁ Γερμανὸς ἀξιωματικός, ἀ -
δίστακτος, ἦταν ἕτοιμος νὰ διατάξῃ πῦρ.

Τὴν ὥρα ἐκείνη ἔρχεται κάποιος τρέχον -
τας –ὑπάρχει ἀγάπη στὸν κόσμο, δὲν ὑπάρχει
μόνο μῖσος· δὲν εἶνε παραμύθι αὐτὸ ποὺ σᾶς
λέω, εἶνε γεγονός–, πλησιάζει καὶ πέφτει στὰ
πόδια τοῦ Γερμανοῦ ἀξιωματικοῦ λέγοντας·

–Σὲ παρακαλῶ. Τὸν βλέπεις ἐκεῖνον, ποὺ
εἶ νε ἐκεῖ στὴ γραμμὴ καὶ πάει γιὰ ἐκτέλεσι;
Εἶνε προστάτης οἰκογενείας. Ἔχει μάνα, ἔχει
γυναῖκα, ἔχει παιδιά. Ἐγὼ δὲν ἔχω κανένα
στὸν κόσμο. Σὲ παρακαλῶ, διῶξ᾿ τον αὐτόν,
καὶ νὰ μπῶ ἐγὼ στὴ θέσι του. Νὰ σκοτωθῶ ἐ -
γώ, γιὰ νὰ ζήσῃ αὐτός. Δὲν ἔχεις νὰ χάσῃς τί-
ποτε. Δεκαπέντε σοῦ εἶπαν νὰ ἐκτελέσῃς, δε-
 καπέντε θὰ ἐκτελέσῃς. Βάλε με ἐμένα μέσα.

Ὁ Γερμανὸς συγκινήθηκε.
–Ἄντε, τοῦ λέει, πήγαινε μέσα.
Καὶ διατάζει τὸν ἄλλο νὰ φύγῃ.
Σὲ λίγο ἀκούστηκε ὁμοβροντία. Σκοτώθη-κε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ ὁ ἀθῷος.
Ὁ ἄλλος, ποὺ γλύτωσε τὴ ζωή του χάρις

στὴν αὐταπάρνησι καὶ αὐτοθυσία τοῦ φίλου
του, πῆγε καὶ μάζεψε τὸ ἄψυχο κορμί του. Τὸ
φιλοῦσε καὶ τὸ ἔβρεχε μὲ δάκρυα. Τὸ ἔθαψε
στὸ νεκροταφεῖο, καὶ πάνω στὸ σταυρὸ ἔγρα-
ψε τὸ ὄνομά του, κι ἀπὸ κάτω τὰ λόγια· «Ἀπέ-
θανε δι᾿ ἐμέ», πέθανε γιὰ μένα.

Μὲ καταλάβατε; μὲ νιώσατε;
Θαυμάζετε καὶ συγκινεῖσθε γιὰ τὴν ἀγάπη

τοῦ φίλου; Ἄχ, ἀδελφοί μου, αὐτὸ ἀκριβῶς ἔ -κανε ὁ Χριστός. Ἐμεῖς ὅλοι μας ἤμαστε ἄξιοι
τιμωρίας καὶ θανάτου. Δὲν θά ̓ πρεπε νὰ πάθῃ
ὁ Χριστὸς αὐτὰ ποὺ ἔπαθε ἐπάνω στὸ σταυ-
ρό, ὄχι. Ὄχι τὰ δικά του χέρια, ποὺ ἦταν ἀμό-
λυντα, ἀλλὰ τὰ δικά μας βρωμερὰ χέρια, ποὺ
κάνουν τοῦ κόσμου τὶς ἀτιμίες, αὐτὰ ἔπρεπε

νὰ καρφωθοῦν ἐπάνω στὸ σταυρό. Ὄχι τὰ δι-
κά του ἀμόλυντα καὶ πανάχραντα πόδια, ἀλλὰ
τὰ δικά μας πόδια, ποὺ τρέχουν ὅπου εἶνε τοῦ
διαβόλου τὸ θέλημα, αὐτὰ ἔπρεπε νὰ καρφω -
θοῦν. Ἡ δική μας γλῶσσα, ποὺ βγάζει βόρβο-
ρο καὶ λάσπη, ἔπρεπε νὰ ποτιστῇ μὲ ὄξος καὶ
χολή, καὶ ὄχι ἡ γλῶσσα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶπε
τὰ ὡραιότερα λόγια. Καὶ δὲν ἔπρεπε νὰ κεν -
τηθῇ ἡ πλευρὰ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ἡ δική μας
καρδιά. Καὶ τὸ ἀγκάθινο στεφάνι ὄχι στὸ κε-
φάλι τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ στὸ δικό μας κεφάλι
ἔπρεπε νὰ τεθῇ.

Τὰ ἔπαθε ὁ Χριστὸς ὅλα αὐτὰ γιὰ μᾶς. Μπῆ -
κε στὴ θέσι ὅλων μας. Ἔγινε ὁ ἀντικαταστά-της μας. Ἀπέθανε γιὰ μένα, ἀπέθανε γιὰ σέ-
να, ἀπέθανε γιὰ τὸν κάθε ἁμαρτωλό. Γι᾿ αὐτὸ
λέω· Ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου εἶνε ἡ μεγαλύ-
τερη ἀπόδειξις τῆς ἀγάπης του. Γι᾿ αὐτὸ λέει
καὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὅτι τόσο ἀγάπησε ὁ Θε -
ὸς τὸν κόσμο, ὥστε τὸν μονογενῆ του υἱὸν
τὸν παρέδωκε εἰς θάνατον σταυρικόν, «ἵνα
πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿
ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 3,16).

* * *Ἀδελφοί μου! Ἂν ὑπάρχῃ σ᾿ ἐσᾶς ἕνα ἴχνος
ἀγάπης στὸ Χριστό, ἐλᾶτε κοντά του. Ἂν ἔχε-
τε πόδια, τὰ πόδια σας νὰ κάνουν φτερά· κι ἂν
ἀκοῦτε τὴν καμπάνα νὰ χτυπᾷ, νὰ τρέχετε στὴν
ἐκκλησιὰ καὶ νὰ λέτε· Σ᾿ εὐχαριστοῦμε, Χριστέ.
Ἂν ἔχετε χέρι, νὰ ἑνώνετε τὰ τρία σας δά-
κτυλα, νὰ κάνετε κανονικὰ τὸ σταυρό, καὶ νὰ
λέτε· Χριστέ μου, σ᾿ εὐχαριστῶ. Ἂν ἔχετε μά-
τια, ἀτενίστε τὸν Ἐσταυρωμένο καὶ πέστε μυ-
στικά· Χαῖρε, ὁ Βασιλεὺς ἡμῶν! Κι ἂν ἔχετε
πνευματικὰ αὐτιά, ἐλᾶτε στὴν ἐκκλησιά, γιὰ
νὰ τὸν ἀκούσετε ποὺ λέει «Ἀγαπᾶτε ἀλλή-
λους» (Ἰω. 13,34). Κι ἂν ἔχετε μυαλό, τὸ μυαλό σας
νὰ σκεφθῇ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας. Κι ἂν
ἔχετε καρδιά, πλησιάστε τον καὶ πέστε· Χρι-
στέ μου, μιὰ καρδιὰ ἔχω, τὴν καρδιὰ αὐτὴ σοῦ
τὴ δίνω· δική σου εἶνε, πάρ᾿ την καὶ πλάσε
την ὅπως θέλεις.

Καὶ τὸ τελευταῖο, ἀδελφοί μου. Ἂν ἔχετε ἁ -
 μαρτήματα –καὶ ποιός δὲν ἔχει ἁμαρτήματα;–,
ἐλᾶτε, ἀδέρφια μου, μὴν ἀπελπιστῇ καν  είς.
Φέρτε τα ὅλα ἐδῶ μπροστὰ στὸν Ἐσταυρω-
μέ νο. Καὶ θὰ τὰ κάψῃ ὅλα ὁ Χριστός, θὰ νικη -
θῇ ἡ ἁμαρτία στὸν κόσμο.

Ἐπαναλαμβάνω. Τὸ πεντόλιρο ποὺ σᾶς δί-
νω εἶνε τοῦτο· «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς
τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογε -
νῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴἀ πόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 3,16)· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Μαρίνης Τσοτυλίου - Σιατίστης 12-9-1965 τὴν 12-9-1965. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 12-9-1999, ἐπανέκδοσις 10-8-2018.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς συντομεύσεις στὸ cd 123α΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο.
Μιλάει σήμερα γιὰ ζημιὲς καὶ κέρδη. Μὰ

ὄχι μόνο τὸ εὐαγγέλιο· καὶ ὁ κόσμος κάθε μέ-
ρα δὲν μιλάει γιὰ ζημιὲς καὶ γιὰ κέρδη; Ὑ πάρ-
χει ὅ μως διαφορά· ἄλλο ἐννοεῖ ὁ κόσμος ὅ -
ταν λέῃ ζημιὲς ἢ κέρδη, καὶ ἄλλο ἐννοεῖ τὸ Εὐ -
αγγέλιο. Ἂς δοῦμε λοιπὸν τί εἴδους ζημιὲς καὶ
κέρδη εἶνε αὐτὰ ποὺ λέει ὁ κόσμος, καὶ τί εἴ -
δους εἶνε αὐτὰ ποὺ λέει σήμερα ὁ Χριστός.

* * *–Ζημιώθηκα, κάηκα! ἀκοῦμε συχνά. Ὄχι ἁ -
 πλῶς «ζημιώθηκα», ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ ἐκφράσῃ
πιὸ ζωηρὰ σοῦ λέει «κάηκα»· καὶ σκο τεινιάζει
ἡ ὄψι του, δὲν ἔχει ὄρεξι νὰ μι λήσῃ.
� «Ζημιώθη κα, κάηκα!». Ποιός τὸ λέει; Ὁ ἔμ -πορος, ὁ ἄν θρωπος τῆς ἀγορᾶς. Ἄνοιξε μαγα -
ζὶ πιστεύον τας πὼς θὰ ἑλκύσῃ κόσμο· καὶ δὲν
ἀρκέστηκε στὸ νόμιμο κέρδος μὲ ἕνα κύκλο
πελα τῶν ὥστε νὰ βγάζῃ τὸ ψωμί του, ἀλ λὰ ἁ -
πλώθη κε, γιὰ νὰ κερδίσῃ περισσότερα. Στὸ
τέλος ὅμως ἔχασε ἑκατομμύρια, χρεωκόπη-
σε, ἔφτασε σὲ μεγάλη ἀπελπισία καὶ τραβάει
τὰ μαλλιά του. Νά ἕνας ζημιωμένος.
� Ὑπάρχει κι ἄλλος. Εἶνε ἕνας τύπος ἥσυχος,
ἄνθρωπος τοῦ γραφείου, δὲν θέλει τὶς περι-
πέ τειες ποὺ ἔχει τὸ ἐμ πόριο· θέλει κι αὐ τὸς τὸ
κέρδος, ἀλλὰ ὄχι μὲ ἀγωνίες καὶ καρδιο χτύ-
πια. Ἐπιδίδεται λοιπὸν σὲ αἱματηρὴ οἰ κονομία
καὶ στηρίζει τὴν ἐλπίδα του στοὺς τό κους ποὺ
δίνει τὸ κράτος. Τρώει ψωμὶ καὶ κρεμ μύδι ἀκό-
μη καὶ τὸ Πάσχα – δὲν σᾶς λέω ὑπερ βολή (για τὶ
ὑπάρχει νηστεία τοῦ Θεοῦ καὶ «νηστεία» τοῦ
διαβόλου), δὲν κόβει εἰσιτήριο γιὰ λε  ωφορεῖο
ἀλλὰ πάει μὲ τὰ πόδια, κι ἀφήνει τὴ γυναῖκα
του μὲ ροῦχα σχισμένα καὶ τὸ παιδί του χω -
ρὶς γιατρὸ καὶ φάρμακο. Δὲν δίνει «οὔτε στὸν
ἄγγελό του νερό». Ἔτσι μαζεύει μα  ζεύει. Καὶ τί
τὰ κάνει· τὰ καταθέτει στὴν τράπεζα, στὰ τα-
μιευτήρια, γιὰ νὰ πάρῃ τόκους. Ἔ χει ἐμπιστο-

 σύνη στὸ κράτος. Μὰ κάποτε τὸ κράτος χρε-
ωκοπεῖ, κι αὐτὸς τὰ χάνει ὅλα (τὸ εἶ δαν αὐτὸ
οἱ παλαιότεροι· θυμᾶστε στὴν Κατο  χή, ποὺ
ἦρθε ὁ νόμος τοῦ Σβώλου καὶ ἐκ μηδέ νισε τὶς
καταθέσεις;). Κι αὐτὸς λοιπὸν τώρα τρα βάει
τὰ μαλλιά του καὶ λέει «Ζημιώθηκα!».

Θὰ μάκραινε ὁ λόγος ἂν θὰ λέγαμε ἄλλες
παρόμοιες περιπτώσεις, ποὺ εἶνε πλῆ θος· ὅλοι
μιλᾶνε γιὰ ζημιές, ποὺ φέρνουν θλῖψι. Ἀντιθέ-
 τως, ὅταν κάποιος κερδί ζῃ, τότε λάμπει, ἔχει
«Λαμπρή». Ὁ κερδοσκόπος, ἂν τὴ Λαμπρὴ τοῦ
συμβῇ ζημιά, ἔ χει «Μεγάλη Παρασκευή»· καὶ
ἂν τὴ Μεγάλη Παρα σκευὴ τσεπώσῃ ἀργύρια
τοῦ Ἰούδα, τό τε ἔχει «Πάσχα»· ἔχει, βλέπετε,
κι ὁ μαμωνᾶς πένθη, ὅπως ἔχει γιορτὲς καὶ πα-
 νηγύρια ὅταν κερδί ζῃ χρήματα. Θεωρεῖται ἀξι -
οζήλευτος ὅ ποιος, ἐνῷ κατοικοῦσε σὲ μιὰ τρώ-
  γλη, τώρα ἀ πέκτησε πολυκατοικία· καί, ἐνῷ
κάποτε δὲν εἶχε οὔτε βάρκα, τώρα ἡ θάλασσα
πήχτωσε ἀ π᾽ τὰ καράβια του. Τυχερός, ἄ ξι ος,
ἔξυπνος, καπάτσος, ἀετονύχης…· αὐτὸ εἶνε
τὸ λεξιλόγιο τοῦ κόσμου γιὰ κέρδη καὶ ζημιές.

* * *Ὣς ἐδῶ προσέχατε· θὰ συνεχίσετε ἆ ραγε
καὶ παρακάτω; Γιά νὰ δοῦμε.

Φαίνεται ὅτι ὅλοι ἀγαποῦμε τὸ κέρδος· ἔ χου-
 με χαρὰ γιὰ κάθε ἐπιτυχία στὰ ὑλικά, καὶ λύπη
γιὰ κάθε ζημιά. Μιὰ λάμπα νὰ καῇ, ἕνα πιάτο
νὰ σπάσῃ, παραφερόμεθα· ὑπάρ χουν γονεῖς
ποὺ μπορεῖ νὰ τσακίσουν στὸ ξύλο τὸ παι δί
τους γιατὶ ἔσπασε ἕνα ποτήρι. Τὴν ὑ λικὴ ζη μιὰ
λοιπὸν τὴ νιώθουμε· ἀλλὰ πέρα ἀπ᾽ αὐ τὴν δὲνὑπάρχει ἄλλη ζημιὰ στὸν κό σμο; τί καταλα βαί-
νετε, ὑπάρχει; κι ἂν ὑπάρχῃ, τὴ νιώθουμε;

–Μὰ ποιά εἶνε αὐτὴ ἡ ἄλλη ζημιά;
Δὲν εἶνε ὑλική, ἐμπορική, οἰκονομική· εἶνεπνευματική, εἶνε ζημιὰ ποὺ γίνεται στὴν ψυχή.
–Ζημιὰ ψυχῆς; ἀπορεῖ ὁ ἄλλος ποὺ μοιάζει

σὰν ὑπνωτισμένος. Μὰ ὑπάρχει ψυχή; λέει.

Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν (Μᾶρκ. 8,34 – 9,1)16 Σεπτεμβρίου 2018Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΕ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2121 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Κέρδη καὶ ζημιὲς
«Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμονὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. 8,36)
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Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, ὅλοι, ἄντρες καὶ
γυ ναῖκες, ἀκούσατε τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο.

Τί εἶνε τὸ Εὐαγγέλιο; Βιβλίο εἶνε. Τί βιβλίο;
Τὸ ἀ νώτερο ἀπ᾿ ὅλα τὰ βιβλία ποὺ ἔχουν ἐκ -
δοθῆ μέχρι σήμερα· περιέχει νοήματα, ποὺ
δὲν ἔχει κανένα ἄλλο βιβλίο. Βιβλίο ἀθάνατο.
Ἂν ὑποθέσουμε ὅτι ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι,
μικροὶ - μεγάλοι, ἐφαρμόζαμε τὶς ἐν το λὲς τοῦ
Εὐ αγγελίου, ὁ πλανήτης μας θὰ γινόταν ἕνας
παράδει  σος. Δυστυχῶς δὲν τὶς ἐφαρμόζου-
με· ἀντιθέτως ἀκο λουθοῦ με τὰ ἀντι-ευαγγέ-
λια τοῦ κό σμου, τῆς διεφθαρμένης κοινωνί ας,
καὶ αὐ τὴ ἀκριβῶς εἶνε ἡ αἰτία ποὺ ἡ γῆ μας
κινδυνεύει νὰ γίνῃ μία κόλασις.

Τὸ εὐαγγέλιο σήμερα περιέχει ἕνα θαῦμα,
ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ καὶ ἀμέτρητα θαύματα ποὺ
ἔκανε ὁ Χριστός. Μετρᾷς τὴν ἄμμο τῆς θαλάσ -
σης, τὶς στα γόνες τῶν ὠκεανῶν, τὰ ἄστρα τοῦ
οὐρανοῦ; ἄλλο τόσο μπορεῖ κανεὶς νὰ μετρή -
σῃ τὰ θαύματα ποὺ ἔκανε, κάνει, καὶ θὰ κά νῃ
μέχρι συν τελείας τῶν αἰώνων ὁ Κύριος ἡ μῶν
Ἰησοῦς Χριστός. Ποιό εἶνε τὸ θαῦμα τοῦ σημε -
ρινοῦ εὐαγγε λίου; * * *

Ἂν ὑπάρχῃ μία λέξι, ἀγαπητοί μου, μὲ τὴν
ὁποία μποροῦμε νὰ συνοψίσουμε καὶ νὰ ἐκ -
φράσουμε ὅλο τὸ περιεχόμενο τοῦ εὐαγγε-
λίου ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, ἡ λέξι αὐτὴ εἶ νε
«Ἐργάζεσθε»! «Ἐργάζεσθε», ὅτι δηλαδὴ ἡἐργασία εἶνε καθῆκον.Τέσσερις - πέντε φορὲς μέσα στὴν ἁγία
Γραφή, σὲ Παλαιὰ καὶ σὲ Καινὴ Διαθήκη, βλέ-
πουμε νὰ ἐ παναλαμβάνεται ζωηρὰ τὸ «ἐργά-
ζεσθε», ἡ προτροπὴ γιὰ ἐργασία.

� Ἡ πρώτη φορὰ εἶνε μέσα στὸν παράδει-σο. Ὅταν ὁ Θεὸς φύτεψε τὸν παράδεισο καὶ
τὸν ὥρισε ὡς κατοικία τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας,
δὲν τοὺς ἔβαλε ἐκεῖ νὰ τεμπελιάζουν, τοὺς ἔ -
 βαλε νὰ ἐργάζωνται (βλ. Γέν. 2,15)· μὲ τὴ διαφορὰ ὅ -
τι τότε ἡ γῆ ἦταν παρθένα, τὸ περιβάλλον ἀ -

μόλυντο, ὁ ἀέρας ὑγιής, τὰ νερὰ διαυγῆ, τὰ
πάντα ἦταν καθαρά. Ἀγκάθια δὲν φύτρωναν.
Τὰ ζῷα, κι αὐτὰ τὰ ἄγρια, ἦταν ὅλα ἥμερα· τὸ
λιον  τάρι π.χ. μποροῦσες νὰ τὸ πλησιάσῃς σὰν
ἕνα πρόβατο· τὸ φίδι, ποὺ τώρα προκαλεῖ τὴ
φρίκη, ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ ὡραιότερα πτηνά. Ἔ -
ξοχο περιβάλλον καὶ μέσα σ᾽ αὐτό, χωρὶς ἀ -
γωνία, ἐργάζονταν ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα. Ἀλλὰ
μετὰ τὴν ἁμαρτία ἡ φύσις ἄλλαξε, ἀγρίεψε· ἡ
γῆ γέμισε ἀγκάθια, τὰ ζῷα ἔγιναν θηρία, καὶ
ἡ ἐργασία γινόταν μὲ κόπο μόχθο καὶ ἱδρῶτα.
«Ἐργάζεσθε» λοιπὸν στὸν παράδεισο.

� Ἡ φωνὴ «Ἐργάζεσθε» ἀκούστηκε ἔπειτα
ὡς ἐντολὴ τοῦ Δεκαλόγου ἐπάνω στὸ ὄρος
Σινά, ὅταν ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸ Μωυσῆ τὶς δέ-
κα ἐντολές. Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐντολές, ἡ τε-
τάρτη, ὁρίζει νὰ ἐργάζεται ὁ ἄνθρωπος τὶς ἕ -
ξι ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος (βλ. Ἔξ. 20,9. Δευτ. 5,13). Ἡ ἐρ -
γασία εἶνε εὐλογημένη· ὅ,τι ὡραῖο ὑπάρχει
στὸν κόσμο, εἶνε ἀποτέλεσμα τῆς ἐργασίας,
ἐνῷ «ἡ ἀργία εἶνε μήτηρ πάσης κακίας». «Ἐρ -
γάζεσθε» λοιπόν, εἶνε ἐντολή.

� Τρίτη προτροπὴ εἶνε τὸ ἔμπρακτο ὑπό-δειγμα τοῦ Χριστοῦ στὸ ξυλουργεῖο τῆς Να-
ζα ρέτ. Ὁ Ἰησοῦς ἦταν φτωχός, ὁ φτωχότε-
ρος ἀπὸ ὅσους πέρασαν πάνω ἀπ᾽ τὴ γῆ. Γι᾽
αὐτὸ ἀπὸ μικρὸς ἐργαζόταν στὸ ἐργαστήριο
τοῦ Ἰωσήφ, γιὰ νὰ ζήσῃ αὐτὸς καὶ ἡ μητέρα
του. Κι ὅταν ἐπρόκειτο νὰ ἐκλέξῃ τοὺς μαθη -
τάς του, τοὺς ἀποστόλους, δὲν πῆγε οὔτε στὰ
ἀνάκτο ρα, οὔτε στὰ στρατηγεῖα, οὔτε στὰ μέ-
γαρα τῶν πλουσίων, ἀλλὰ πῆγε – ποῦ; Ἐκεῖ
ποὺ σύχναζαν ἄνθρωποι ἐργατικοί.

� Ἡ τετάρτη προτροπή, καθὼς καὶ τὸ θαῦ -
μα ποὺ εἴπαμε, εἶνε στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο.
Βλέπουμε ὅτι ὁ Κύριος πηγαίνει στὴν παρα-
λία καὶ ἐκεῖ ἐκλέγει μερικοὺς ἀπὸ τοὺς μαθη- τάς του. Δὲν ἐκλέγει φιλοσόφους, ἱκανοὺς ῥή-
 τορες, βασιλεῖς καὶ μεγιστᾶνες. Ὄχι. Πηγαί-
νει ἐκεῖ ποὺ γινόταν ἐργασία, ἐκεῖ ποὺ ἐργά-
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ζονταν οἱ ψαρᾶδες· ὁ Πέτρος κι ὁ Ἀνδρέας, ὁ
Ἰάκωβος κι ὁ Ἰωάννης. Καθισμένος πάνω στὸ
πλοιάριό τους κήρυξε τὸ εὐαγγέλιο. Καὶ μετά,
ὅταν τελείωσε ἡ διδασκαλία, λέει στὸν Πέτρο·

–῾Ρίξτε τὰ δίχτυα νὰ ψαρέψετε. 
–Τὸ ψάρεμα δὲν γίνεται μὲ τὸ φῶς τῆς ἡμέ-

 ρας. Γι᾽ αὐτὸ ψαρέψαμε, Κύριε, ὅλη τὴ νύχτα,
μὰ τί ποτα δὲν πιάσαμε, οὔτε λέπι. Ἀλλ᾽ ἀφοῦ
τὸ λὲς ἐσύ, θὰ ἐκ τελέσω τὴν προσταγή σου.

Ἔρριξαν πράγματι τὰ δίχτυα. Καὶ σὲ λίγο ἔ -
γινε θαῦμα· ἔπιασαν τόσο πολλὰ ψάρια, ποὺ
τὰ δίχτυα σχίζονταν ἀπὸ τὸ βάρος. Καλοῦν
σὲ βοήθεια καὶ τὸ ἄλλο πλοιάριο, καὶ κόν τε-
ψαν νὰ βυθιστοῦν καὶ τὰ δύο ἀπὸ τὴ θαυμα-
στὴ ἁλιεία. Ἦταν μία εὐλογία ἐξαιρετική.

Τί σημαίνει αὐτό; Ἡ πρώτη ἐργασία, τὸ ψά-
ρε μα τὴ νύχτα, ἦταν χωρὶς τὸ Χριστό· ἡ δεύ-
τερη ἐργασία ἦταν μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Χρι-
στοῦ. Ὅ σο κι ἂν κοπιάσῃ λοιπὸν ὁ ἐργαζόμε-
νος, κι ἂν σπείρῃ π.χ. ὁ γεωργὸς τὴ γῆ μὲ ἐκ -
λεκτὸ σπόρο καὶ τὴν καλλιεργήσῃ μὲ τὰ κα-
τάλ ληλα μέσα, ἂν δὲν ἔχῃ τὴν εὐλογία τοῦ
Θε οῦ, θὰ σπέρνῃ καὶ δὲν θὰ θερίζῃ. Γι᾿ αὐτὸ
βλέπετε ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται πάντοτε καὶ
«ὑπὲρεὐκρασίαςἀέρων,εὐφορίαςτῶνκαρ-
πῶντῆςγῆς» (θ. Λειτ.), νὰ δώσῃ δηλαδὴ ὁ Κύριος
τὴν εὐλογία· ὅταν ἐκεῖνος δώσῃ τὴν εὐλογία
του, τότε τὸ ἕνα γίνεται εἴκοσι, τριάντα, ἑκα-
τό. Ἔχουμε ἀνάγκη τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

� Τὸ «Ἐργάζεσθε» τὸ εἶπε ἐπίσης ὁ ἀπόστο - λος Παῦλος· τὸ γράφει στὴν ἐπιστολή του πρὸς
Θεσσαλονικεῖς. Ὑπῆρχαν μερικοὶ Χριστι  ανοὶ ποὺ
δὲν ἤθελαν νὰ ἐργασθοῦν, γιατὶ εἶχαν πιστέψει
ὅτι πρόκειται νὰ γίνῃ σύν τομα ἡ Δευτέρα πα-
ρουσία τοῦ Χριστοῦ· περίμεναν λοιπὸν ἀπὸ ὥ -
ρα σὲ ὥρα τὸν ἐρχο μὸ τοῦ Κυρί  ου, καὶ εἶ χαν
ἐγ καταλείψει κάθε βι οτικὴ ἀ σχολία. Ὅ ταν ὅ -
μως περνοῦσε ἡ ὥρα καὶ τοὺς ἔ  πιανε ἡ πεῖνα,
τότε ἤθελαν φαγητό· καὶ τότε ζητοῦ σαν ἀπὸ
τοὺς ἄλλους, ὄχι μία φορὰ ἀλλὰ κατ᾽ ἐπανά-
ληψιν, καὶ ἔτσι γίνον ταν βάρος σ᾽ αὐτοὺς καὶ
τοὺς ἔκαναν νὰ δυσφοροῦν. Γι᾽ αὐ τοὺς λοιπὸν
ἔγραψε ὁ ἀπόστολος Παῦλος· «Εἴτιςοὐθέλει
ἐργάζεσθαι,μηδὲἐσθιέτω», ὅποιος δὲν θέλεινὰ δου λεύῃ δὲν πρέπει καὶ νὰ τρώῃ (Β΄ Θεσ. 3,10).
Καὶ αὐτὰ ποὺ συνέστησε τότε στοὺς Χριστια-
νοὺς τῆς Θεσσαλονίκης, ἰσχύουν γιὰ ὅλους
τοὺς πιστοὺς ὅλων τῶν αἰ ώνων.

Τὴν σημασία ποὺ ἔχει τὸ ῥητὸ αὐτὸ δείχνει
καὶ τὸ ὅτι τὸ ἐγ κολπώθηκαν ἀκόμα καὶ οἱ ἄθε-οι καὶ τὸ ἔγραψαν ἐπάνω στὸ Κρεμλῖνο· ἔ θε-
σαν τὴν ἐργασία ὡς θεμέλιο τοῦ κομμουνι-
στικοῦ καθεστῶ τος. Ἀλλ᾽ ὅπως εἴπαμε, δὲν
ἀρκεῖ μόνο ἡ ἐργασία, χρειάζεται καὶ ἡ εὐλο-

γία τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅπου ὑπάρχει ἀθεΐα, μὴν
περιμένει κανεὶς εὐλογία καὶ πρόοδο· οἱ ἄθε-οι δὲν ἔχουν προκοπή. Γι᾿ αὐτὸ ἡ Ῥωσία, ἡ με-
 γάλη αὐτὴ χώρα, ὕστερα ἀπὸ 75 χρόνια κομ-
μουνισμοῦ, δὲν γνώρισε εὐτυχία· ἡ ἐργασία
ἔ χει ἀνάγκη ἀπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

«Ἐργάζεσθε» λοιπὸν ἕξι μέρες· Δευτέρα,
Τρίτη, Τετάρ τη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββα-
το ἐργασία. Ἐρ γασία ὁ γεωργός, ὁ βοσκός, ὁ
τε χνίτης, ὁ ναύτης, ὁ ἀεροπόρος, ὁ δάσκα-
λος, ὁ καθηγη τής, οἱ πάντες. Ἀλλὰ ἦρθε Κυ-
ριακή, ξημέρωσε ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰ -
ησοῦ Χριστοῦ καὶ χτυποῦν τὰ σήμαντρα; Τό-
τε φτερὰ στὰ πόδια καὶ ὅλοι στὴν ἐκκλησία!
ἰδίως οἱ γονεῖς, πατέρες καὶ μητέρες, μαζὶ μὲ
τὰ παιδιά τους νὰ ἐκκλησιάζωνται.

Τὸ εἶπα πολλὲς φορὲς καὶ τὸ ἐπαναλαμβά-
νω. 168 ὧρες ἔχει ἡ ἑβδομάδα. Ἀπὸ ὅλες αὐ -
τὲς μιὰ ὥρα μᾶς ζητάει ὁ Θεός, μιὰ ὥρα – τό-
σο διαρκεῖ ἡ θεία λειτουργία ἀπὸ τὸ «Εὐλο-
γημένηἡβασιλεία…» μέχρι τὸ «Δι᾿εὐχῶν…».
Ξύπνα λοιπόν, μὴν κοιμᾶσαι, καὶ ἔλα στὴν ἐκ -
κλησία μὲ θερμὴ καρδιά, μὲ πίστι στὸ Θεό.
Ἔλα νὰ πῇς ἕνα «Δόξασοι,ὁΘεὸς» γιὰ τὰ δη-
 μιουργήματα ποὺ ἔκανε καὶ σοῦ χαρίζει, μι-
κρὰ καὶ μεγάλα. Ἔλα νὰ πῇς ἕνα «Εὐχαριστῶ»
γιὰ τὶς ἄπειρες εὐεργεσίες ποὺ ἀπολαμ βά-
νεις. Ἔλα νὰ πῇς καὶ γιὰ τὶς ἀνάγκες σου τὸ
«Κύριε,ἐλέησον» ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυ χῆς σου.
Ἔλα ν᾽ ἀκούσῃς τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἔλα νὰ κοι-
 νωνήσῃς τὰ ἄχραντα μυστήρια. Ἔλα στὴν ἐκ -
κλησία, νὰ δῇς κ᾽ ἐσὺ «τὸφῶςτὸἀληθινόν»,
νὰ λάβῃς «Πνεῦμαἐπουράνιον» (θ. Λειτ.), ν᾽ ἀπο-
λαύσῃς τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ.

* * *Ἡ ἐργασία, ἀδελφοί μου, εἶνε δύο εἰδῶν. Ἡ
μία ἐργασία εἶνε ὑλική, στὴν ὁποία καθημερι -
νῶς πρέπει ὅλοι νὰ ἐπιδιδώμεθα, καὶ λίγο - πο -
λὺ τὸ κάνουμε. Ἐκεῖ ποὺ ὑστεροῦμε εἶνε ἡ ἄλ -
λη ἐργασία, ἡ πνευματική· δηλαδή, ἡ προσο-
χή, ἡ προσ ευχή, ἡ μελέτη τῆς ἁγίας Γρα φῆς
καὶ τῶν πατερικῶν βιβλίων, ἡ νηστεία καὶ ἡ
ἐγκράτεια, ἡ φύλαξις τῶν αἰ σθήσεών μας, ἡ
φρούρησις τοῦ νοῦ καὶ τῆς φαντασίας μας, ἡ
κάθαρσις τῆς καρδίας μας, ἡ μετάνοια γιὰ τ᾽
ἁμαρτήματά μας, ἡ ἐξομολόγησις σὲ ἔμπειρο
πνευματικὸ πατέρα, καὶ τέλος ἡ θεία κοινω νία.

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσῃ καὶ νὰ μᾶς φω-
τίσῃ ὅλους, ὥστε νὰ ἐφαρμόζουμε τὸ Εὐαγ-
γέλιο, καὶ νὰ ἐργαζώμεθα τόσο στὰ ὑλικὰ ὅσο
καὶ στὰ πνευματικά, καὶ ἔτσι νὰ δοξάζεται ὁΠατήρ, ὁ Υἱός, καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα εἰς αἰῶ ναςαἰ ώνων· ἀμήν. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, μερικοὶ ποὺ συ-
κοφαντοῦν τὴν πίστι μας καὶ λένε, ὅτι ὁ

Χριστὸς ἐνδιαφέρεται μόνο γιὰ τὰ πνευματι -
κὰ ζητήματα καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὰ ὑλικά, ὅτι
διδάσκει μόνο γιὰ τὴν ψυχὴ καὶ δὲν λέει τίπο -
τα γιὰ τὸ σῶμα, ὅτι στρέφει τὸ ἐνδιαφέρον
μό  νο στὸν οὐρανὸ καὶ ἀγνοεῖ τὴν ἐπίγεια ζωὴ
τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλ᾽ αὐτὸ δὲν εἶνε ἀλήθεια,
εἶνε ψέμα, συκοφαντία. Τὸ λένε ἐκεῖνοι ποὺ
δὲν γνώρισαν τὸ Χριστὸ καὶ δὲν ἔπιασαν στὰ
χέρια τους τὸ Εὐαγγέλιο νὰ τὸ μελετήσουν. 

Ὅποιος πλησιάσῃ μὲ εἰλικρίνεια τὴν Ἐκ -
κλησία καὶ ἀρχίσῃ νὰ μαθητεύῃ ταπεινὰ στὰ
λόγια τοῦ Εὐαγγελίου, διαπιστώνει τὴν ἀλή-θεια. Βλέπει, ὅτι ὁ Χριστὸς δημιούργησε τὸν
ἄνθρωπο ὡς ἁρμονικὸ σύνολο ὕλης καὶ πνεύ-
 ματος, μὲ ψυχὴ ἀθάνατη καὶ μὲ σῶμα θνητό.
Ὁ Χριστὸς ὡς δημιουργὸς γνωρίζει καλύτε-
ρα ἀπὸ κάθε ἄλλον τὸ πλάσμα ποὺ ἔφερε στὴ
ζωὴ καὶ τὶς ἀνάγκες ποὺ ἔχει, πνευματικὲς ἀλ -
λὰ καὶ ὑλικές. Καὶ ἐπειδὴ εἶνε πανάγαθος καὶ
ἔχει ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἐνδιαφέρεται
γι᾽ αὐτόν, προνοεῖ γιὰ τὸ καλό του καὶ ῥυ θμί-
ζει ὁλόκληρο τὸν ἀνθρώπινο βίο, ὥστε νὰ ζή-
σουμε κι αὐτὸν τὸν λίγο χρόνο τῆς παρούσης
ζωῆς ἐπάνω στὴ γῆ μὲ χαρὰ καὶ εἰρήνη.

Ἀπόδειξις εἶνε τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, στὸ
ὁποῖο βλέπουμε ὅτι ὁ Χριστὸς ἔδωσε ἕνα νό-μο, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς εὐτυχί ας τῆς
ἀνθρώπινης κοινωνίας. Ὁ νόμος αὐ τὸς λέει·
«Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄν  θρωποι,
καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως»· ὅπως θέ-
λετε νὰ κάνουν σ᾽ ἐσᾶς οἱ ἄλλοι, ἔτσι νὰ κά-
νε τε κ᾽ ἐσεῖς σ᾽ αὐτούς (Λουκ. 6,31).Ἂς τὸν ἀ κούσουμε τὸ νόμο αὐτὸν ὅλοι, καὶ
ἰ δίως ὅσοι στή ριξαν τὴν ἐξουσία καὶ τὴν κυρι -
αρχία τους στὸ αἷμα, στὶς πολεμικὲς συρρά-
ξεις μεταξὺ τῶν κρατῶν, ἀλλὰ καὶ στὸν ἀντα-
γωνισμὸ τῶν κοινωνικῶν τάξεων.

Εἶνε νόμος σύντομος, χωρὶς πολλὰ λόγια
καὶ στρυφνὲς διατυπώσεις, φυσικός, σύμφω-
νος μὲ τὴν καρδιά μας ποὺ πλάστηκε γιὰ ν᾽ ἀ -
γαπᾷ καὶ δεκτὸς στὴ διάνοιά μας, εὐκολονόη-τος, κατανοητὸς καὶ εὐμνημόνευτος.

* * *⃝ Πρῶτον. Τρία πράγματα ἀποτελοῦν ἀγαθὰ
γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἐδῶ στὴ γῆ· πρῶτον μία μικρὴπερι ουσία, ὄχι πλούτη μεγάλα καὶ περιττά,
δεύτε ρον καὶ πιὸ σπουδαῖο μία ζωὴ μὲ ὑγεία,
καὶ τρί τον καὶ ἀναγ καιότερο ἡ τιμὴ καὶ τὸ καλὸ
ὄνομα. Ἂς θέσου με λοιπὸν μερικὰ ἐρωτήματα.Θέ λουμε ὁ ἄλλος νὰ μᾶς ἀδικήσῃ, ν᾽ ἀνοί ξῃ
τὴν ἀ ποθήκη μας καὶ νὰ μᾶς κλέψῃ, νὰ κό ψῃ
τὰ δέντρα μας, νὰ κά ψῃ τὰ σπαρτά μας, νὰ
σκο τώσῃ τὰ ζωντανά μας…; Ὄχι! – Θέλουμε
νὰ μᾶς ἐ πιτεθῇ στὸ δρόμο, νὰ μᾶς τραυμα τί σῃ,
νὰ μᾶς φαρμακώ σῃ, νὰ μᾶς δολοφονή  σῃ…;Ὄχι! – Θέλουμε ὁ ἄλ λος νὰ προσβά λῃ τὴν ὑ -
πόληψι τοῦ σπιτιοῦ μας, νὰ πειράξῃ τὴ γυ ναῖ -
κα μας, ν᾽ ἀγγί ξῃ τὸ κορί τσι μας, νὰ μᾶς ὑ βρί -
σῃ, νὰ μᾶς διαβάλῃ στὴν κοινωνία…; Ὄχι!

Ἀλλὰ τί θέλουμε; Ἂν ὁ συνάνθρωπός μας ἀν -
 τιληφθῇ ὅτι κάποιος σχε διάζῃ νὰ μᾶς κλέ ψῃ, θέ-
 λουμε νὰ μᾶς εἰ δοποιή σῃ, ἢ ἂν ὁ γείτονάς μας
δῇ στὸ κτῆμα τὸν ἐ χθρὸ νὰ μετα κι νῇ τὸ φρά χτη
νὰ τὸν σταματήσῃ ἢ νὰ τὸν καταγ γεί λῃ, ἂν σὲ
ξένο μέρος μᾶς συμβῇ βλάβη στὸ αὐτοκίνη-
το νὰ σταματήσῃ κάποιος νὰ μᾶς βοηθήσῃ…
Τί θὰ θέλαμε· ἂν ἕνας κακοποιὸς μᾶς ἐπιτεθῇ
οἱ περαστικοὶ νὰ τρέξουν νὰ μᾶς βοηθήσουν,
ἂν σὲ μιὰ ἐγ χείρησι χρειαστοῦμε αἷ μα ὁ συγ-
γενὴς ἢ ὁ φίλος νὰ προσέλθουν στὴν αἱ  μοδο-
σία, ἂν στὴ θάλασσα κινδυνεύουμε νὰ πνι γοῦ -
με νὰ τρέξουν νὰ μᾶς σώσουν… Τί θὰ θέλα-
με· ἂν ὁ φίλος μας ἀ κούσῃ νὰ μᾶς κατηγοροῦν
νὰ μᾶς ὑπερασπισθῇ, ἢ ἂν ἀκούσῃ κά ποιον νὰ
μᾶς βρίζῃ νὰ τὸν ἐπιπλή ξῃ, ἢ ἂν δικαζώ μαστε
νὰ ἔλθῃ μάρτυς ὑπερασπίσεως…
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Ὅσα δὲν θέλεις νὰ σοῦ κάνουν οἱ ἄλλοι,
οὔτε κ᾽ ἐσὺ νὰ τὰ κάνῃς σ᾽ αὐτούς. Καὶ ὅπως
θὰ ἐπιθυμοῦσες νὰ φερθοῦν οἱ ἄλλοι σ᾽ ἐσέ-
να, ἔτσι νὰ φέρεσαι κ᾽ ἐσὺ σ᾽ αὐτούς.
⃝ Δεύτερον. Τὸν θεόπνευστο αὐτὸν νόμο κά-
 θε Χριστι α νὸς ὀφείλει νὰ τὸν ἐφαρμόζῃ σὲ ὅ -λους. Πολλοὶ ὅμως περιορίζουν τὴν ἰσχύ του.
Δείχνουν ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον μόνο γιὰ τὸσπίτι καὶ τὸ στενὸ περιβάλλον τους. Δὲν τοὺς
ἐν διαφέρει γιὰ τοὺς ἄλλους· δὲν τοὺς νοιάζει
ἂν ὑπάρχουν ἄρρωστοι καὶ κατάκοιτοι, ἂν
ὑπάρχουν χῆρες καὶ ὀρφανά, ἂν ὑπάρχουν γέ-
ρον τες ἢ γυναῖ κες ἐγκαταλελειμμένες κ.λπ..

Ἐσὺ μὴ περιορίζεις τὸ ἐνδιαφέρον σου καὶ
μὴ στενεύεις τὸ πεδίον τῆς μερίμνης σου. Δι-
εύ  ρυνε τὸν κύκλο σου, ἄνοιξε τὸν ὁρίζοντά σου,
περισκόπησε γύρω σου. Ὑπάρχουν συν άνθρω-
 ποι ποὺ ἔχουν ἀνάγκη· δεῖξε καὶ γι᾽ αὐτοὺς τὴ
φροντίδα σου, σκόρπισε κ᾽ ἐκεῖ τὴν ἀ γάπη σου.
Ὅπως ὁ ἥλιος φωτίζει καὶ θερμαίνει ὁλόκλη-
ρη τὴν πλάσι, ἔτσι κ᾽ ἐσὺ γίνε ἕνας μικρὸς ἥ -
λιος ποὺ θὰ φωτίζῃ καὶ θὰ στέλλῃ τὴ θέρμη
του σὲ ὅλους. Τότε θὰ εἶσαι Χριστιανός.

Διαφορετικά, ἡ ἀ  γάπη σου εἶνε ἀνάξια νὰλέγεται ἀγάπη Χριστιανοῦ, δὲν διαφέρει καὶ
πολὺ ἀπὸ τὴν ἀλληλεγγύη ποὺ δείχνουν σὲ
φί  λους καὶ κάποιοι ἄλλοι στὸν κόσμο· καὶ οἱ
κακοποιοὶ π.χ. καὶ οἱ λῃσταὶ ἀναμεταξύ τους ἔ -
 χουν ἀγάπη καὶ ἀλληλοβοήθεια. Ὁ Χριστια -
νὸς ὑποτίθεται ὅτι ὑπερέχει. Ὁ Κύριος εἶ πε
σήμερα· «Εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀ γαπῶντας ὑ μᾶς,
ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ
τοὺς ἀγα πῶν τας αὐτοὺς ἀγα πῶ σι» (ἔ.ἀ. 6,32).
⃝ Τρίτον. Ἀλλ᾽ ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι οἱ ὁποῖοι
ἀκούγοντας τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο νὰ προ-
τρέπῃ «Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγα-
θοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες»
(ἔ.ἀ. 6,35), λέ νε· Καλά, νὰ ἀγαπῶ πέρα ἀπὸ τοὺς
δικούς μου καὶ τοὺς φτωχοὺς τὸ καταλαβαί-
νω, τὸ νὰ βοηθῶ τοὺς ἀδυνάτους τὸ ἀσπάζο-
μαι· ἀλλὰ νὰ ἀγαπῶ τὸν ἐχθρό μου; Αὐτὸ δὲν
τὸ καταλαβαίνω, δὲν χωράει στὸ νοῦ. Πῶς νὰ
ἀ γαπήσω αὐτὸν ποὺ μοῦ ἔγινε κακὸς δαίμο-
νας, μοῦ σκότωσε τὸν ἄν θρωπό μου, τὸν συγ-
γενῆ μου, μοῦ κατέστρε ψε τὴν περιουσία
μου, μὲ συκοφάντησε, μὲ ἔ συρε ἀδίκως στὰ
δικαστήρια, μοῦ προξένησε τέτοιο κακό…;
Αὐτὸν λοιπὸν πρέπει νὰ ἀγαπῶ;…

Μὰ γιατί ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Χριστοῦ συναν -
τᾷ αὐτὴ τὴν ἀντίδρασι; Διότι εἴμεθα ἄρρωστοιψυχικῶς. Εἴμαστε σὰν τὸν ἀσθενῆ ἐκεῖνον ποὺ
δὲν παίρνει τὸ φάρμακο ποὺ τοῦ δίνει ὁ για-
τρὸς διότι τοῦ φαίνεται πικρό, καὶ μένει ἀθερά-
 πευτος. Ναί, ἄρρωστη εἶ νε ἡ ψυχή μας, εἶ νε

ὅλη μιὰ πληγὴ ποὺ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν
ἀγ γίξῃ. Ὑπάρχει ὅμως τρόπος θεραπείας. Βό-
 τανα θεραπευτικὰ γιὰ τὴν πληγή μας εἶνε τὰ
λόγια τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἂν θελήσουμε
νὰ τὰ δεχτοῦμε, τότε θ᾽ ἀρχίσῃ ἡ θεραπεία.

Ἔχουμε τὸ κεφάλι σκυμμένο κάτω στὴ γῆ,
δὲν βλέπουμε πρὸς τὸν οὐρανό. Ἂς στρέψου -
με τὰ βλέμματα πρὸς τὰ ἄνω.

–Δὲν μπορῶ, λές, ν᾽ ἀγαπήσω αὐτὸ τὸν ἄν -
θρωπο· ἐνῷ ἐγὼ τοῦ ἔδειξα ἀγάπη, αὐ τὸς μὲ
μίσησε· ἐνῷ τὸν περιέθαλψα, αὐτὸς μὲ πλή-
γωσε, θέρμαινα ἕνα φίδι στὸν κόρφο μου…

Γιά δὲς λοιπὸν τὸν οὐράνιο Πατέρα μας. Πό-
 σο ἐμεῖς καθημερινῶς τὸν λυποῦμε! τί βλα σφη-
 μίες ἀκούει, τί πράξεις ἁμαρτωλὲς βλέπει, τί ἀ -
χαριστία δέχεται! Καὶ ὅμως δὲν ῥίχνει κεραυ-
νοὺς νὰ μᾶς κάψῃ. Ἀνέχεται, μακροθυμεῖ. Για-
 τί; Διότι ἀγαπᾷ, ἀγαπᾷ ἐμᾶς τοὺς ἐχθρούς του.

Ὅπως λοιπὸν ἐκεῖνος ἀγαπᾷ ἐμᾶς, ἔτσι κ᾽
ἐ μεῖς –ἀφοῦ θέλουμε νὰ εἴ μαστε δικά του παι-
διά– ἂς τὸν μιμηθοῦμε καὶ ἂς δείξουμε ἀγάπη
σὰν τὴ δική του, ἀγάπη σὲ φίλους ἀλλὰ καὶ
στοὺς ἐχθρούς μας. Τότε θὰ εἴμαστε Χριστια -
νοί, τότε θὰ δοξάζεται τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡ -
μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τότε ἡ ζωὴ πάνω στὴ γῆ
θ᾽ ἀποκτήσῃ ἄλλο νόημα, θὰ εὐωδιάζῃ ἀπὸ ἄ -
ρωμα θείας χάριτος, ἡ γῆ θὰ γίνῃ παράδεισος.

Ὅπου ὑπάρχει ἀγάπη, ἐκεῖ ὑπάρχουν ὅλατὰ καλά· στὴν ἀγάπη εἶνε ἡ χαρὰ καὶ ἀγαλλί -
ασις, στὴν ἀγάπῃ εἶνε ἡ εἰρήνη καὶ ἡ γαλήνη,
στὴν ἀγάπη εἶνε ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ πρόοδος,
στὴν ἀγάπη εἶνε ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

* * *Πλῆθος νόμοι ἔχουν ἐπινοηθῆ καὶ θεσπισθῆ,
γιὰ νὰ ῥυθμίζουν τὴ συμβίωσι ἐ πὶ τῆς γῆς. Ἡ
πολυνομία ὅμως μὲ τὶς ἀντιφά σεις της καταν -
τᾷ συχνὰ σὲ ἀνομία. Δὲν χρειάζονται, ἀγαπη-
τοί μου, πολλοὶ νόμοι· ἀρκεῖ νὰ δεχτοῦμε ἕνα
νόμο, αὐτὸν ποὺ ἐπινόησε ὄχι κάποιος ἄνθρω-
 πος - νομοθέτης, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ δημιουργός
μας· καὶ αὐτὸς εἶνε τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ ποὺ
ἀκούσαμε σήμερα· «Ὅπως θέλε τε νὰ κάνουν
σ᾽ ἐσᾶς οἱ ἄλλοι, ἔτσι νὰ κάνε  τε κ᾽ ἐσεῖς σ᾽ αὐ -
τούς» (Λουκ. 6,31)· νόμος σύντομος, φυσικός, εὐ νό -
 ητος· νόμος ἀγάπης, εἰρήνης, δικαιοσύνης.

Πότε θὰ ξυπνήσουμε καὶ θὰ ἐφαρμόσουμε
τὸ νόμο αὐτόν; Πότε θὰ καταλάβῃ ἡ ἀνθρωπό -
της, ὅτι ἡ εὐτυχία της βρίσκεται τόσο κοντά;

Ἂς χαράξουμε στὴ μνήμη καὶ στὴν ψυχή
μας τὸ νόμο αὐτόν. Ἂς βαδίσουμε στὴ ζωή
μας μὲ τέτοιο πρόγραμμα. Καὶ τότε ἡ γῆ αὐ -
τή, ἡ ὁποία εἶνε σὰν ἕνα ἡφαίστειο ἕτοιμο νὰ
ἐκραγῇ, θὰ γίνῃ ἕνας ἀληθινὸς παράδεισος.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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