
Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, πράγματα, τὰ
ὁ  ποῖα σαφῶς ἀπαγορεύει ὁ Νόμος τοῦ

Θεοῦ, ὅπως εἶνε π.χ. τὸ «οὐ φονεύσεις», τὸ
«οὐ μοιχεύσεις», τὸ «οὐ ψευδομαρτυρήσεις»,
τὸ «οὐ κλέψεις», τὸ «οὐκ ἐπιθυμήσεις …ὅσα
τῷ πλησίον σού ἐστι» (Ἔξ. 20,15,13,20,14,17. Δευτ. 5,17,18,20,19,21).
Αὐτά, ὅπως καὶ κάθε τι ἄλλο ποὺ δὲν ἐπιτρέ-
πε ται ἀπὸ τὸν θεῖο Νόμο, ἀποτελοῦν τρόπον
τινὰ μία ἀπηγορευμένη ζώνη, στὴν ὁποία ἐπὶ
ποινῇ θανάτου δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἰσχωρή -
σῃ ὁ Χριστιανός.

Ὁ τρόπος ποὺ εἶνε διατυπωμένες οἱ σωτή -
ριες ἐντολὲς ἀπὸ ὡρισμένους ἀπίστους χλευ-
 άζεται, καὶ οἱ ἐπικρίσεις τους ἔχουν ἐπηρεά-
χει πολλοὺς ἄλλους ποὺ σκέπτονται κάπως
ἐπιπόλαια. Τοὺς ἔχουν ἀφήσει μία λανθασμέ -
νη ἐντύπωσι ὅτι ἡ ζωὴ ἐκείνου ποὺ πιστεύει
καὶ σέβεται τὸ Θεὸ εἶνε μιὰ ζωὴ καταθλιπτικὴ
καὶ στερημένη ἀπὸ κάθε εἴδους χαρὰ καὶ ἀ -
πό λαυσι, ἀφοῦ χαρακτηρίζεται ἀπὸ συνεχεῖςπεριορισμοὺς κ᾽ εἶνε γεμάτη ἀπὸ «μὴ» καὶ ἀ -παγορεύσεις σὲ κάθε βῆμα. Εἶνε γνωστὲς οἱ
κατηγορίες αὐτὲς καὶ ὅλοι λίγο - πολὺ τὶς ἔ -
χουμε ἀκούσει. Λησμονοῦν ὅμως οἱ κύριοι
ποὺ ξέρουν νὰ πετοῦν τέτοιες κατηγορίες,
ὅτι καὶ οἱ ἴδιοι δὲν πᾶνε πίσω. Θέτουν καὶ αὐ -
τοὶ στὸ σπίτι τους ὄχι λι γώτερους περιορι-
σμοὺς καὶ ἀπαγορεύσεις. –Μὴ τὸ χέρι σου
στὴν πρίζα! φωνάζουν στὸ νήπιο. –Μὴν ἀνε-
βαίνεις ἐκεῖ γιατὶ θὰ πέσῃς, λένε στὸ παιδί
τους. –Μὴν κάθεσαι στὸ ῥεῦ μα γιατὶ θὰ κρυ -
ώσῃς. –Μὴν τὸ τρῶς αὐτό, θὰ σὲ πειράξῃ…

Δὲν τοὺς κατηγορεῖ κανεὶς ὅτι μὲ τὴν τα-
κτικὴ αὐτὴ κάνουν τὸ παιδί τους δυστυχισμέ -
νο. Κάθε ἄλλο· ὅλοι καταλαβαίνουμε ὅτι οἱ ἀ -
παγορεύσεις ποὺ θέτουν ἀποβλέπουν στὸ κα -
λὸ τοῦ παιδιοῦ τους. Ὅ πως λοιπὸν ὁ καλὸς
πατέρας καὶ ὁ καλὸς δάσκαλος θέτουν πε-
ριορισμούς, τὸ ἴδιο κάνει καὶ ὁ Κύριος, ὁ πα-

νάγαθος Πατέρας καὶ πάνσοφος Διδάσκαλός
μας· ἔδωσε ἐντολὲς ποὺ ἀσφαλίζουν καὶ σῴ -ζουν τὸν ἄνθρωπο.

Ἀλλὰ πλὴν τῶν πραγμάτων ἐκείνων ποὺ ἀ -
παγορεύονται ὑπάρχουν καὶ πολλὰ ἄλλα, τὰ
ὁποῖα ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ δὲν τὰ ἀπαγορεύει,
εἶνε ἠθικῶς οὐδέτερα καὶ ἀδιάφορα, καὶ μπο-
ρεῖ ἑπομένως ὁ Χριστιανὸς νὰ τὰ μετα χειρί-
ζε ται ἐλεύθερα, χωρὶς νὰ διατρέχῃ τὸν κίνδυ-
νο ὅτι θὰ ἁμαρτήσῃ. Προσοχὴ ὅμως, διότι με- ταξὺ χρήσεως καὶ καταχρήσεως ὑπάρχει δι α-φορά· καὶ ἐπει δὴ καὶ σ᾽ αὐτὰ τὰ ἠθικῶς οὐδέ-
τερα καὶ ἀδιάφορα πράγματα ἡ κατάχρησις
ἐνδέχεται νὰ ἀποβῇ σὲ ψυχικὴ βλάβη τοῦ ἀ -
πρόσεκτου Χριστιανοῦ, γι᾽ αὐτὸ σήμερα ὁ ἀ -
πό στολος μᾶς δίνει ἕνα χρυσὸ κανόνα, ἐπὶ τῇ
βάσει τοῦ ὁ ποίου οἱ Χριστιανοὶ κάθε ἐποχῆς
πρέπει νὰ ῥυθμίζουν τὴ συμπεριφορά τους
στὶς διάφορες περιπτώσεις τῆς ζωῆς. Καὶ ὁ
χρυ σὸς αὐτὸς κανόνας εἶνε· «Πάντα μοι ἔξε-
στιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξε-
στιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τι-
νος», δηλαδή· Ὅλα μπορῶ νὰ τὰ κάνω, ἀλλὰ
δὲν μὲ συμφέρουν ὅλα· ὅλα μπο ρῶ νὰ τὰ κά-
νω, ἀλ λὰ ἐγὼ δὲν θ᾽ ἀφήσω τὸν ἑ αυτό μου νὰ
γίνῃ ὑποχείριο κανενός (Α΄ Κορ. 6,12).

Τί σημαίνουν τὰ σοφὰ αὐτὰ λόγια τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου; Σημαίνουν, ὅτι στὴ διάθεσι
τοῦ Χριστιανοῦ βρίσκονται πολλὰ πράγματα
(ὅπως π.χ. τὸ φαγητό, τὸ ποτό, τὸ ἔνδυμα, ὁ
ὕ  πνος κ.τ.λ.), ἀλλὰ ἡ νόμι μη χρῆσις αὐτῶν γιὰ
κανένα λόγο δὲν πρέπει νὰ γίνῃ ἀφορμὴ νὰ
πάθουμε ζημιά, οὔτε νὰ καταντήσῃ κατάχρη-σις ποὺ καταστρέφει τὴν ἐλευθερία μας καὶ
μᾶς μεταβάλλει σὲ δούλους. Μὲ ἄλλα λόγια ὁ
Παῦλος βροντοφω νάζει· «Χριστιανοί, ὁ Θεὸς
σᾶς ἀπαγορεύει λίγα καὶ σᾶς ἐπιτρέπει πολ-
λά. Ἀλλὰ προσέξτε τώρα· ἡ φρόνησις ἂς σᾶς
διδάξῃ μέχρι ποιοῦ σημείου πρέπει νὰ προ-
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χωρῆτε. Ἀποφεύγετε λοιπὸν κάθε τι ποὺ μπο-
 ρεῖ νὰ βλάψῃ τὴν ψυχή σας καὶ νὰ καταστρέ -
ψῃ τὴν ἐλευθερία σας. Πρέπει ἐσεῖς νὰ εἶστε
σὲ ὅλα κυρίαρχοι τοῦ ἑαυτοῦ σας, πάντοτεκύριοι καὶ οὐδέποτε δοῦλοι».

* * *Πόσο ὡραία, ἀγαπητοί μου, θὰ ἦταν ἡ ζωή
μας, ἂν ῥυθμιζόταν σύμφωνα μὲ τὸν κανόνα
αὐτόν! Καὶ νά μερικὰ παραδείγματα ποὺ θὰ
φανερώσουν πόσο ὠφέλιμος εἶνε ὁ κανόνας
τοῦ θεοπνεύστου ἀποστόλου.
⃝ Εἴμαστε ἐλεύθεροι νὰ φᾶμε αὐτὸ ἢ ἐκεῖνο
τὸ φαγητό, δὲν μᾶς συμφέρει ὅμως νὰ γίνου-
με δοῦλοι τῆς κοιλιᾶς. Ἡ κοιλιὰ δὲν πρέπει νὰ
γίνῃ ὁ κυρίαρχος στὴ ζωή μας, νὰ γίνῃ ὁ Θεός
μας (πρβλ. Φιλ. 3,19). Ἀλλοίμονο ἂν καταντήσουμε νὰ
«ζοῦμε γιὰ νὰ τρῶμε»! Ἡ τροφὴ εἶνε μέσον,
ὄχι σκοπός. Θὰ δίνουμε λοιπὸν στὴν γαστέρα
ὄχι ὅ,τι ὀρέγεται καὶ λαχταρᾷ, ἀλλὰ ὅ,τι συμ-
φέρει στὴν καλὴ λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ
μας καὶ δὲν πρόκειται νὰ βλάψῃ τὴν ὑγεία
του. Μακριὰ ἀπὸ μᾶς ἡ λαιμαργία, ἡ γαστρι-
μαργία, ἡ ἀδηφαγία.
⃝ Θὰ ἔχουμε μέτρο στὸ φαγητό μας, ἀλλὰ μέ-
 τρο καὶ στὸ ποτό μας. Ἐλεύθεροι εἴμαστε νὰ
πιοῦμε κρασί, ἀποφεύγοντας ὅμως τὴν ὑ περ-
βολὴ καὶ τὴ μέθη. Γνωρίζουμε καλὰ τί προκα -
λεῖ τὸ οἰνόπνευμα· γιὰ ν᾽ ἀποφύγουμε λοιπὸν
τὸ πάθος, ἂς ἀκολουθοῦμε τὴ σύστασι τοῦ ἀ -
ποστόλου Παύλου· «μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ
ἐστιν ἀσωτία», μὴ μεθᾶτε μὲ κρασί γιατὶ ἔτσι
πέφτετε σὲ ἀσωτία (Ἐφ. 5,18). Ἂν τὰ ποτήρια στὴν
ταβέρνα πρόκειται νὰ δεσμεύσουν τὴ θέλησί
μας καὶ νὰ καταστρέψουν τὴν ὑγεία μας, τό-
τε νὰ λείπουν. Προτιμότερο νὰ σπάσουμε τὰ
ποτήρια αὐτὰ καὶ νὰ κόψουμε κάθε σχέσι μὲ
τὰ οἰνοπωλεῖα· κάθε μέρα ποὺ περνᾶμε μέσα
ἐκεῖ, στὰ ὑπόγεια τοῦ Βάκχου, προσ θέτει κ᾽
ἕνα νέο κρίκο στὴν ἁλυσίδα τοῦ πάθους μας.
⃝ Μέτρο στὸ φαγητό, μέτρο στὸ ποτό, ἀλλὰ
μέτρο καὶ στὸ ντύσιμο. Καὶ ἐδῶ ἐλεύθεροι εἴ -
μαστε νὰ φορέσουμε ὅ,τι θέλουμε· ἀλλὰ δὲν
ἐ πιτρέπεται ἡ μόδα νὰ καταντήσῃ θεά μας,
κυρίαρχός μας, καὶ ὅλος ὁ χρόνος μας νὰ δα-
πανᾶται σὲ ἐπισκέψεις ἐμπορικῶν καταστη-
μάτων καὶ οἴκων ῥαπτικῆς. Δοῦλοι τῆς ἐμφα-
νίσεως δὲν πρέπει νὰ γίνουμε. Τὸ ροῦχο μας,
ὡς ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, θὰ τὸ ῥυθμίζουμε ἐ -
μεῖς σύμφωνα μὲ τὶς πραγματικὲς ἀνάγκες μας
καὶ ὄχι σύμφωνα μὲ τὶς ὑποδείξεις τῆς μόδας,
ἡ ὁποία κάθε τόσο δὲν διστάζει νὰ ἐκδίδῃ δι -
αταγὲς πρὸς τοὺς δούλους καὶ τὶς δοῦλες
της. Ἀνάμεσα σ᾽ αὐτοὺς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ
συγ καταλέγωνται οἱ Χριστιανοί.

⃝ Ἀλλὰ τὸν κανόνα αὐτὸν πρέπει νὰ τὸν ἔχῃ
ὑπ᾿ ὄψιν του ὁ Χριστιανὸς καὶ σὲ πολλὲς ἄλ -
λες περιπτώσεις τῆς προσωπικῆς καὶ τῆς οἰ κο-
 γενειακῆς του ζωῆς. Γιατὶ ἐλεύθερος εἶνε φέρ᾽
εἰπεῖν νὰ καπνίσῃ –τὸ κάπνισμα αὐτὸ καθ᾿ ἑ -
αυτὸ δὲν ἀποτελεῖ ἁμαρτία–, νὰ διαβά ζῃ βι-
βλία, ἐφημερίδες καὶ περιοδικά, ν᾽ ἀκούῃ μου-
 σικὴ ἢ νὰ τραγουδάῃ, νὰ παρακολουθῇ θεα-
τρικὲς παραστάσεις καὶ κινηματογραφικὰ ἔρ -
γα –μὲ διδακτικὲς ἐννοεῖται καὶ ἠθοπλαστι -
κὲς ὑποθέ σεις, ὄχι ἄσεμνα καὶ χυδαῖα θεάμα -
τα–, νὰ ἀ θλῆται, νὰ κάνῃ περιπάτους καὶ ἐκ -
δρομές, καὶ γενικὰ νὰ κάνῃ κάθε τι ποὺ δὲν
προσ κρούει στὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτὸς
εἶνε διατυπωμένος στὴν ἁγία Γραφὴ καὶ ἐξη-
γεῖ ται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Σὲ ὅλα αὐτὰ εἶνε ἐ -
λεύθερος. Ἂν ὅμως βλέπῃ ὅτι κάπου ἡ ψυχή
του προσκολλᾶται, σ᾽ ἕνα πρόσωπο ἢ πρᾶ γμα,
σὲ μιὰ ἰδέα ἢ συνήθεια, σὲ μιὰ ἐπιθυμία ἢ πά-
θος, κι ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς προσκολλήσεως αὐ -
τῆς νιώθῃ νὰ δεσμεύεται, κι ἀρχίζῃ νὰ παρα-
πατᾷ, νὰ παραμελῇ τὰ χρέῃ του, νὰ ζημιώνε-
ται πνευματικὰ καὶ νὰ βλάπτῃ τὴν ὑγεία του,
τότε ἂς λάβῃ τὰ μέ τρα του· ἂς περιορίσῃ τὸν
ἑ αυτό του στὰ κανονικὰ ὅρια, προκειμένουνὰ περιφρου ρήσῃ τὴν ἐλευθερία του.

* * *Ἀκοῦμε κάθε μέρα, ἀγαπητοί μου, τὶς προσ -
φωνήσεις «κύριε» – «κυρία». Ἀλλ᾿ ἆραγε σκε-
φτήκαμε ποτὲ ἂν ἡ προσφώνησις αὐτὴ ἀντα-
πο κρίνεται στὴν πραγματικότητα; Εἴμαστε
πράγματι κύριοι; Γιατί, γιὰ νὰ εἴμαστε ἄξιοι
τοῦ τίτλου «κύριος», πρέπει νὰ κυριαρχοῦμε
στὸν ἑαυτό μας, ἐπάνω στὸ σῶμά μας, νὰ ὑ -
ποτάσσουμε τὴν ὕλη στὸ πνεῦμα, νὰ ῥυθμί-
ζουμε τὴ ζωή μας κατὰ τὸν κανόνα τοῦ Παύ-
λου «Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμ-
φέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξου-
σιασθήσομαι ὑπό τινος.

Διαφορετικά, ἐὰν τὰ ἐλάχιστα μᾶς παρασύ -
ρουν καὶ εἴμαστε «κάλαμοι ὑπὸ (παντὸς) ἀνέ-
μου σαλευόμενοι» (βλ. Ματθ. 11,7. Λουκ. 7,24), τότε μάταια
θέλουμε νὰ ὀνομαζώμαστε «κύριοι». Μᾶλλον
θὰ μᾶς ἅρμοζε τὸ ὄνομα «δοῦλοι»· γιατὶ δοῦ -
λος πράγματι, καὶ ὄχι κύριος, εἶνε καθένας
ποὺ ἔχει τὴ θέλησί του ὑποταγμένη ὄχι στὸ
Θεὸ ἀλλὰ σὲ πρόσωπα καὶ πράγματα τοῦ κό-
σμου τούτου, καὶ σ᾽ αὐτά, σὰν σὲ ἄλλους θε-
οὺς καὶ αὐθέντες, ὑποτάσσεται τυφλά, θυσι -
άζοντας τὰ πάντα γιὰ χάρι τους. Ὁ ἄνθρωπος
αὐτὸς εἶνε δοῦλος, χειρότερος ἀπὸ κάθε ἄλ -
λον δοῦλο τῶν ἀρχαίων καὶ τῶν νεωτέρων
χρόνων. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Σήμερα, ὅπως ὅλοι γνωρίζετε, ἀγαπητοί μου,
εἶνε ἡ Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω. Ἡ Κυριακὴ αὐ -

τὴ στὴ γλῶσσα τοῦ κόσμου ἴσον· διασκέδα σις,
γλέντια, χοροί, μάσκες, μεθύσια, βωμολοχίες,
ὅ,τι «αἰ σχρόν ἐ στι καὶ λέγειν» (Ἐφ. 5,12). Γιὰ τὴν Ἐκ -
κλησία μας ἀντι θέτως ἡ ἡμέρα αὐτὴ εἶνε ἡμέ -
ρα κατα νύ ξεως καὶ συναισθήσεως, γιὰ σοβαρὴ
σκέψι ἐ πάνω στὰ μεγάλα ζητήματα τῆς ζωῆς.

Ἀκριβῶς γι᾽ αὐτὸ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, γιὰ
νὰ μᾶς συγ κρατήσῃ ἀπ᾽ τὸν κατήφορο τῶν πα -
θῶν ἰδί ως τὶς   μέρες αὐτές, ὥρισε νὰ διαβάζε-
ται σήμερα ἕ να εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 25,31-46), ποὺ εἶνε
τὸ φοβε ρώτερο ἀπ᾽ ὅσα ἀκούγονται ὅλο τὸ χρό -
 νο· ὅ ποιος τ᾽ ἀκούει καὶ δὲν αἰσθάνεται φόβο,
θά ̓ νε πωρω  μέ νος, λιθο κάρ διος, ἔχει καρδιὰ πέ -
τρινη. Ἐδῶ ὁ ὑμνῳ δὸς λέει σήμερα, ὅτι «Ἐν νο -
ῶν», καθὼς δηλα δὴ συλλογίζομαι, «τὰ πλήθη
τῶν πεπρα γμέ νων μοι δεινῶν», τὰ κρίματά μου,
«τρέ μω τὴν φοβερὰν ἡ μέ ραν τῆς κρίσεως» (ἰδι όμ.
50άρ. ὄρθρ.). Ἐδῶ ὁ ἱερὸς Χρυ σόστομος λέει, ὅτι Ὑ -
πάρχει κό λα σι· θά ̓ θελα νὰ μὴν ὑπάρχῃ, για τὶ κ᾽
ἐγὼ εἶμ᾽ ἁ μαρτωλὸς καὶ τρέμω τὴν ἡ μέρα ἐ κεί-
νη, μὰ ὑ πάρχει. Ἐδῶ ὁ Ἐφραὶμ ὁ Σῦρος, ὁ ἅ γι ος
ποὺ με λετοῦσε πάντα τὴν ἡμέρα αὐτή, ἔ λεγε·
Στὴ σκέψι της τὰ χείλη πα γώνουν, ἡ γλῶσ σα τρέ -
 μει, τὰ μέλη παραλύουν, ὁ λογισμὸς σκοτίζεται.

Γιατί λοιπὸν ἐμεῖς ἀκοῦμε τώρα αὐτὸ τὸ
εὐ αγγέλιο χωρὶς τὸ φόβο ποὺ ἔνιωθαν οἱ πα-
λαι οί; Διότι, ἀγαπητοί μου, δὲν ὑ πάρχει πίστις.Φοβούμεθα μόνο αὐτὰ ποὺ δημιουρ γοῦντώρα ἄ μεση ἐντύπωσι, ὄχι τὰ μέλλοντα ποὺ
προλέ γει ὁ Κύριος. Θὰ φέρω μερικὰ παραδεί -γματα. Ἀκούγεται βροντὴ καὶ πέφτει κεραυνός.
Ἂν βρίσκεσαι ὄχι μέσα στὴν πόλι ἀλ λὰ στὸ ὕ -
παιθρο, ὅπως βρέθηκα πολλὲς φορές, μέσα σὲ
δάση, κι ἀστράψῃ ξαφνικά, νιώθεις τρόμο καὶ
παρακαλεῖς τὸ Θεὸ νὰ μὴν πέ σῃ ὁ κεραυνὸς πά-
 νω σου. Ἢ φουσκώνει τὸ πο τά μι, τὰ νερὰ ξεχει -
λίζουν, κι ὅσοι κατοικοῦν δεξιὰ κι ἀριστερὰ
στὴν κοίτη ἀγωνιοῦν, ἑ τοιμάζον ται νὰ φύγουν,

παρακαλοῦν νὰ σωθοῦν τὰ σπιτικά τους. Ἢ γί -
νεται σεισμὸς πάνω στὴ φλού δα τῆς γῆς, ποὺ
λὲς καὶ ὁ Θεὸς ξύ νει τὸ ἔδαφος μὲ τὸ νύχι του,
κι ἀνατριχιάζουν ὅ λοι ἀπ᾽ τὸ φόβο μὴν πέσουν τὰ
κτήρια καὶ τοὺς πλακώσουν, καὶ ξεφωνίζουν,
καὶ πέφτουν στὰ γόνατα παρακα λώντας νὰ στα-
 ματήσῃ ὁ κλόνος. Ἢ ὁ ναυτικός, ποὺ πλέει μέσ᾽
στὸν ὠκεανό, βλέπει τὰ κύματα νὰ ὑψώνωνται,
νὰ γίνωνται σκόνη στὸν ἄνεμο, νὰ χτυποῦν τὸ
πλοῖο ἕτοιμα νὰ τὸ κατα πιοῦν, καὶ πέφτει στὰ
γόνατα σὲ μιὰ γωνιὰ τοῦ καταστρώματος καὶ
παρακαλεῖ· Παναγιὰ κι ἅγιε Νικόλα, σῶστε με
νὰ γυρίσω στὴν πατρί δα στὸ χωριό μου. Ἢ πιά-
νει φωτιὰ τὸ δάσος καὶ κινδυνεύουν οἰκισμοί, ἢ
γίνεται ἔκρηξι ἢ βραχυκύκλωμα στὴν πόλι καὶ
καίγεται τὸ σπίτι ἢ τὸ κατάστημα, κ᾽ οἱ ἄνθρω-
ποι τρέχουν πανικόβλητοι καὶ ἀλλόφρονες…

Λοιπόν, ἄνθρωπε, φοβᾶσαι τὸν κεραυνό, τὴν
πλημμύρα, τὸ σεισμό, τὸ κῦμα, τὴ φωτιά· ἀλλὰ
τί εἶν᾽ αὐτά; Μικρὰ δείγματα γιὰ νὰ καταλά βου-
με τί τρόμος θὰ πέσῃ τὴν ἡμέρα ἐκεί νη, ἡ ὁ -
 ποία δὲν εἶνε παραμύθι. Ὅσο εἶνε βέ βαιο ὅτι
αὔριο θὰ ξημερώσῃ Δευτέρα, τόσο βέβαιο εἶ νε
ὅτι θὰ ἔρθῃ ἡ ἡμέρα αὐτή. Κι ἂν τρέ μουμε τὰ
στοιχεῖα τῆς φύσεως, πόσο περισσότερο ἐκεῖ -
νον ποὺ τὰ δημιούργη σε! Εἶνε «ὁ ἐπιβλέπων
ἐ πὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ὁ ἁπτό-
μενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται» (Ψαλμ. 103,32).

* * *Ἀλλὰ ποιά γλῶσσα, ἀδελφοί μου, θὰ μπο ρέ   -
σῃ νὰ περιγράψῃ τὴ φρίκη τῆς ἡμέρας ἐκεί νης
τῆς μελλούσης κρίσεως καὶ ἀνταποδόσε ως!

Μπροστὰ ἀπὸ τὸ βῆμα τοῦ Κριτοῦ θὰ ῥέῃ
«ποταμὸς πύρινος» (ἑσπ. Σαβ. Ἀπόκρ.), σὰν νά ̓ χῃ ἀνοί-
 ξει ὁ Βεζούβιος ἢ ἡ Αἴτνα καὶ νά ᾽χῃ βγῆ κά-
τω ἀπ᾽ τὸ φλούδι τοῦ ἐδάφους, μέσ᾽ ἀπ᾽ τὰ ἔγ -
κατα τῆς γῆς, ἕνα ποτάμι ὄχι σὰν τὸν Ἁλιά -
κμονα τὸν Πηνειὸ καὶ τὸ Δούναβι, ἀλλὰ ἕναπο τά μι φωτιᾶς, ποὺ θὰ κάψῃ παλάτια· κοινοβού -
 λια, δικαστήρια, πανεπιστήμια, θέατρα, ἐργο-

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω11 Φεβρουαρίου 2018Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΕ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2068 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Φοβερὴ ἡμέρα!
Ἔρχεται ἡμέρα μεγάλη, Κυρίου παντοκράτορος (βλ. Μαλ. 4,1. Ἰεζ. 7,10. Πράξ. 2,20. Ἀπ. 16,14)

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



Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο: http://www.iskiriaki.com

 στάσια, στρατόπεδα…. Τί θὰ κάνῃ δηλαδὴ τότε
ὁ Θεός· θὰ κάνῃ ἀπολύμανσι! Γιατὶ τὴ βρωμί-
σαμε τὴ Γῆ. Ἡ ἀνόητη «ἐπιστήμη» μας φοβᾶ ται
μὴ μολύ νου με τὴ Σελήνη – τὸ φεγγάρι θεω-
ρεῖται παρθένο· μᾶς ἐνδιαφέρει μὴ μολύνου-
με τὴ Σε λήνη ἢ τὰ ἄστρα, ἐνῷ ἔχουμε μολύ -
νει τούτη τὴ Γῆ. Ὅπως λοιπὸν σ᾽ ἕνα σπίτι
ποὺ ἔ χουν ἄρρωστο μὲ μεταδοτι κὴ ἀσθένεια
παίρ νουν τὰ ροῦχα του καὶ τὰ βά ζουν στὸν
κλίβανο καὶ τ᾽ ἀπολυμαίνουν, ἔτσι ἡ Γῆ θὰ
μπῇ ὁλόκληρη μέσ᾽ στὴ φωτιά, γιὰ νὰ καῇ ὅ,τι
εἶνε σκουριά, οἱ ἀτιμίες καὶ τὰ αἴσχη, καὶ νὰ
μείνῃ ὅ,τι εἶνε χρυ σάφι, ὅ,τι καθαρὸ καὶ ἅγιο. 

Τὴν ἡμέρα ἐκείνη θὰ στηθῇ ἕνας θρόνος.
Τί θρόνος; Ὄχι ὑλικός, ἀπὸ εὐγενῆ μέταλλα
καὶ στολισμένος μὲ πολύτιμους λίθους, ἀλλὰ
ἕνας «θρόνος δόξης» (ἔ.ἀ.), τὸν ὁποῖο θὰ σηκώ -
νουν ὄχι χέρια ὑπασπιστῶν καὶ στρατηγῶν ἀλ -
λὰ ἄυλα χέρια καὶ φτερὰ ἀγγέλων καὶ ἀρχαγ-
γέλων· θρόνος ποὺ θὰ λάμπῃ παραπάνω ἀπὸ
τὸν Ἥλιο καὶ τὸν Σείριο· θρόνος, στὸν ὁποῖο
θὰ κάθεται ὄχι ὁ ἄλφα ἢ βῆτα ἐπίγειος δυνά-
στης, ἀλλὰ «ὁ δίκαιος Κριτής», «ὁ βασιλεὺς
τῶν βασιλευ όντων καὶ κύριος τῶν κυριευόν -
των» (Β΄ Τιμ. 4,8. Α΄ Τιμ. 6,15), ἐκεῖνος ποὺ ἔχει στὰ χέ ρια
του τὰ κλειδιὰ τῆς ζωῆς, «τοῦ θανάτου καὶ
τοῦ ᾅδου» (Ἀπ. 1,18), ἐκεῖ νος ποὺ ἐδῶ στὴ γῆ περ-
πάτησε γυμνὸς κι ὁ κό σμος ἀν τὶ θρόνου τοῦ
ἐπιφύλαξε ἕνα σταυρὸ καὶ πάνω σ᾽ αὐτὸν ἐξ -
έπνευσε, ἐκεῖνος ποὺ στρα τιῶτες τοῦ Πιλάτου
τοῦ εἶπαν τότε ἐμπαικτι κὰ «Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς
τῶν Ἰουδαίων» (Ματθ. 27,29. Μᾶρκ. 15,18. Ἰω. 19,3), ἀλλὰ στὸ
τέλος πραγματικὰ καὶ μὲ φόβο καὶ τρόμο θὰ
γονατίσῃ μπροστά του «πᾶν γόνυ ἐπουρανί -
ων καὶ ἐπιγείων καὶ κατα χθονίων, καὶ πᾶσα
γλῶσσα» θὰ ὁμολογήσῃ (Φιλ. 2,10-11) ὅτι αὐτὸς εἶνε
ὁ Βασιλεὺς τοῦ κόσμου.

Μπροστὰ σ᾽ ἐκεῖνο τὸ βῆμα θὰ παρουσια-
στοῦν οἱ ὑπόδικοι. Εἴδατε ποτὲ σὲ δικαστή ριο
πῶς ὁ κατηγορούμενος μὲ μάρτυρες καὶ δι-
κη γό ρους, μὲ ὅλη τὴ στάσι τὸ ὕφος καὶ τὰ δά -
 κρυα προσπαθεῖ νὰ ἐξευμενίσῃ τὸ δικαστήριο,
κι ὅταν ὁ δικαστὴς τοῦ μιλήσῃ γλυκὰ νιώθει ἐλ -
πίδα, ἐνῷ ὅταν ὁ δικαστὴς ἢ ὁ εἰσ αγγε λέας μι -
λήσουν αὐστηρὰ τότε τρέμει ἡ καρ διά του; Ἐ -
ὰν τρέμουμε μπροστὰ σὲ ἐ πιγείους δικαστάς,
«ὤ ποῖος φόβος τότε!» (δοξα. ἑσπ. Σαβ. Ἀπόκρ.), ὅταν πα-
ρουσιαστοῦμε μπροστὰ σ᾽ Ἐκεῖνον τὸν ἀδέκα-
 στο «κριτὴν Θεὸν (τῶν) πάντων», «ζώντων καὶ
νεκρῶν» (Ἑβρ. 12,23. Πράξ. 10,42)! Τότε θὰ σταθοῦν μπρο-
στά του οἱ βασιλιᾶδες, οἱ στρατηγοί, οἱ πλού -
σιοι, οἱ ἄσωτοι, οἱ κλέφτες, οἱ ψευδομάρ τυρες,
οἱ ἐπίορκοι, οἱ βλάσφημοι, οἱ μάγοι, οἱ παιδο-
κτόνοι, οἱ ἀχάριστοι, οἱ ἄστοργοι στοὺς γονεῖς,

αὐτοὶ ποὺ διέπραξαν ὄργια…· ὅλοι θὰ βρεθοῦ -
με μπροστὰ στὸ κριτήριο καὶ θὰ τρέμου  με
σὰν τὰ φύλλα ὅταν πνέῃ σφοδρὸς ἄνεμος.

Καὶ ὁ «δικαιότατος Κριτὴς» (ἑσπ. Σαβ. Ἀπόκρ.) θ᾽ ἀ -
νοίξῃ τὰ βιβλία τῶν πεπραγμένων. Εἶνε ψέμα
ἂν κάποιος πῇ πὼς ξέρει τὸ διπλανό του, ὁ ἄν -
 τρας τὴ γυναῖκα του, ἡ γυναίκα τὸν ἄντρα της.
Κάθε ἄνθρωπος εἶνε ἕνα κλειστὸ βιβλίο, ὅπου
τὰ μυστικά του μένουν ἑπτασφράγιστα. Τότε
λοιπὸν «βίβλοι ἀνοιγήσονται, φανερωθήσον -
ται πράξεις» (ἑσπ. Σαβ. Ἀπόκρ.) καὶ συνειδήσεις. Θὰ κρι-
 θοῦν ὄχι μόνο τὰ ἔργα, τὰ ἐξωτερικά μας ἔργα,
ἀλλὰ καὶ τὰ λόγια· τὸ Εὐαγγέλιο λέει, ὅτι θὰ
ἀπολογηθοῦμε γιὰ κάθε «ἀργὸν λόγον» ποὺ
εἴπαμε (Ματθ. 12,36). Καὶ μόνο τὰ ἔργα καὶ οἱ λόγοι;
Καὶ ἡ σκέψι μας ἀκόμα, ναὶ αὐτὰ ποὺ σκέπτεσαι.
Γιατὶ πές μου τί σκέπτεσαι τὴ νύχτα, νὰ σοῦ πῶ
τί εἶσαι. Ὁ Κριτὴς θὰ κρίνῃ μὲ ἀκρίβεια, θὰ ζυ-
 γίσῃ ὄχι μὲ πλάστιγγα ἀλλὰ μὲ ζυγαριὰ φαρμα-
 κείου, ποὺ ζυγίζει καὶ τὸ τελευταῖο δράμι, τὴν τε-
 λευταία οὐγγιά, τὸ τελευταῖο γραμμάριο. Λέει
κάπου τὸ Εὐαγγέλιο ὅτι «καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφα -
λῆς (μας) πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί» (Ματθ. 10,30). Τί ση-
 μαίνει αὐτό· ὅτι ὁ Κύριος, ὅπως λέει ὁ ἅ γιος
Ἐφραὶμ ὁ Σῦρος, ξέρει καὶ θὰ κρίνῃ μὲ ἀ κρί-
βεια καὶ τοὺς λογισμοὺς ποὺ ἔχουμε μέσα μας.

Ἕνας ἄπιστος ζοῦσε μὲ τὴν ἰδέα ὅτι δὲν ὑ -
πάρχει κόλασι. Μιὰ μέρα ὅμως ἡ ἀπιστία τουκλονίστηκε· βρῆκε κάποιον ἀγράμ ματο, ποὺ ἔ -
σκαβε τὴ γῆ, κι αὐτὸς τοῦ εἶπε· –Λὲς πὼς δὲν
ὑ πάρχει· καὶ ἂν ἕνα τοῖς χιλίοις ὑπάρχῃ; τί γί-
νεται τότε;… Καὶ ὄντως· μπορεῖ ὅλοι νὰ ψεύ-
 δωνται, ἀλλὰ ἕνας δὲν μᾶς εἶπε ψέμα ποτέ, ὁ
Κύριος Ἰησοῦς Χριστός· αὐτὸς μᾶς βεβαιώνει.

* * *Τὸ συμπέρασμα, ἀδελφοί μου. Σήμερα ἡ Ἐκ -
κλησία μᾶς μοίρασε προσκλήσεις. Ὅταν ἔρθῃ
κλῆσι γιὰ δικαστή ριο, σταματᾷς κά θε τι ἄλλο,
προσπαθεῖς νὰ βρῇς μάρτυ ρες ὑ περασπίσε-
ως, πληρώνεις δικηγόρους. Τώρα λοιπὸν πήρα-
 με πρόσκλη σι, καὶ ἔρχεται ἡ ἡμέρα τῆς δίκης,
ἡ ἡμέρα Κυρίου παντοκράτορος (βλ. Πράξ. 2,20. Ἀπ. 16,14).
Μάρτυρες ὑπερασπίσεως καὶ δικηγόροι ἐκεῖ θὰ
εἶνε τὰ ἔργα μας, αὐτὰ καὶ μόνο. Γιά σκέψου· ὑ -
πάρχει ἕνα μάτι ποὺ τὰ βλέπει ὅλα, ἕνα αὐτὶ
ποὺ τ᾽ ἀκούει ὅλα, κ᾽ ἕνα χέρι ποὺ τὰ γράφει ὅλα.

Ἂς πέσουμε σὲ μετάνοια. Καὶ μὲ τὶς λαμ πά - δες ἀναμμένες ὅπως οἱ φρόνιμες παρθένες, ὅ -
ταν ἀκουστῇ ἡ φωνὴ «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται»
(Ματθ. 25,6), νὰ σπεύσουμε νὰ τὸν ὑποδεχθοῦμε.
Νὰ πέσουμε στὰ πόδια του καὶ νὰ ποῦμε· Χρι-
στέ, ἐλέησόν μας διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπερα -
γίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Εὐθυμίου Κυψέλης - Ἀθηνῶν τὴν 13-2-1966 πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 13-1-2018.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 130α΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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Στὰ χρόνια ποὺ ζοῦμε, ἀγαπητοί μου, τὸ νὰκηρύξῃ κανεὶς τὴν ἀλήθεια ἀκέραιη, ὅπως
τὴν εἶπε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ οἱ
ἀπόστολοι καὶ οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας,εἶνε μαρτύριο. Ὁ κόσμος, στὸν αἰῶνα αὐτὸ τὸν
ἀ πατε ῶνα, ἀρέσκεται στὸ ψέμα. Γι᾽ αὐτὸ ὅποι-
ος ἔχει συνείδησι τοῦ χρέους ἀπέναντι στὸ
Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους, πρέπει προηγουμέ-
 νως νὰ σκεφτῇ πολὺ ἂν πρέπῃ ν᾽ ἀνεβῇ στὸ βῆ -
μα αὐτό. Εἶνε ἐποχὴ γιὰ τὴν ὁποία ὁ προφή-
 της εἶπε «Κύριε, τίς ἐ πίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν;
καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;» (Ἠσ. 53,1)·
ὅλα ἐκφυλίστηκαν καὶ ἁρμόζει τὸ ψαλμικὸ «Πάν -
τες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποι -
ῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (Ψαλμ. 13,3).

Διότι σᾶς ἐρωτῶ· ποιός τώρα ἐκτελεῖ τὸ θέ -λημα τοῦ Θεοῦ; Ὁ ἀπόστολος σήμερα (βλ. ῾Ρωμ. 13,11 –
14,4) μᾶς φωνά ζει, νὰ κάνουμε ὄχι τὰ κέ  φια τῆς
σαρκὸς ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου· ἐν τού -
τοις οἱ ἄνθρωποι πορεύονται «κατὰ τὰς ἐπιθυ -
μίας τῶν καρδιῶν αὐτῶν» (῾Ρωμ. 1,24. Β΄ Πέτρ. 3,3. Ἰούδ. 16).
Μὴ φανοῦν αὐτὰ ὑπερβολικὰ ἢ ἀφῃρημένα.

* * *Σήμερα, ἀγαπητοί μου, καθὼς ἑτοιμα ζόμα-
στε νὰ μποῦμε στὴ Μεγάλη Τεσσα ρακοστή,
βλέπω ἕναν ἄγγελο νὰ κατε βαίνῃ ἀπ᾽ τὰ οὐρά-
νια, νὰ μπαί νῃ στὶς ἐκκλησίες καὶ νὰ γράφῃ
μπροστά μας, ὅπως ὁ δάσκαλος στὸν πίνακα,τρεῖς λέξεις. Τρία πράγματα εἶν᾽ αὐτά, πού, ἂν
ὁ κόσμος ἤθελε νὰ τὰ πιστέψῃ καὶ νὰ τὰ ἐφαρ-
μόσῃ, ἡ γῆ αὐτὴ θὰ γινόταν παράδεισος.
⃝ Ἡ πρώτη λέξι, ποὺ γράφει μὲ γράμματα φω -
  τει νὰ ὁ ἄγγελος, εἶνε κάτι στὸ ὁποῖο κλω-
τσάει ἡ ἐγωι στικὴ ψυχο σύν θεσί μας· εἶνε ἡ
λέ ξι συγχώρησις ποὺ ἀκούσαμε (βλ. Ματθ. 6,14-15).

–Συγχώρησι; θὰ φωνάξουν οἱ ψευτοδιανο-
ούμενοι, ποὺ ὅμως κινοῦνται στὸ σκοτάδι τοῦ
μίσους. Ὄχι συγχώρησι, σοῦ λέ νε· ἡ συγχώρη-
 σι εἶνε ἀδυναμία· μὲ τὴ γρο θιὰ θὰ ἐπιβλη θοῦ -
με. Ὄχι συγχώρησι λοιπόν, ἀλλὰ τί· ἐκδί κησι,
ἐκδίκησι μέ χρι τέλους. Ὄχι «Ἀγαπήσωμεν ἀλ -

λήλους…» ποὺ ἀκοῦμε στὴν ἐκκλησία, ἀλλὰ
θάνατος, «ὁ θάνατός σου ζωή μου».
⃝ Ὁ ἄγγελος ὅμως τολμᾷ πάλι καὶ γράφει τὴ
δεύτερη λέξι· λέξι πού, ἂν ὁ κόσμος τὴν ἐ φάρ-
μοζε, δὲν θὰ ὑπῆρχε φτωχός, δυστυχία, ταξι -
κὲς ἐπαναστάσεις καὶ ἐμφύλιοι σπαρα γμοί, ἀλ -
λὰ θὰ βασίλευε ἡ «ἰσότης» τῆς ἀγάπης (βλ. Β΄ Κορ.
8,13-14. Κολ. 4,1). Εἶ νε ἡ λέξι ἐλεημοσύνη ,  ποὺ ἐπίσης
σήμερα προβάλλει τὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 6,19-21).

Μὰ ἐκεῖνοι ποὺ ἐννοοῦν τὴν ἰσότητα ὡς ἀ -
ναγκαστικὴ ἰσοπέδωσι, ὡς ὁδοστρωτῆρα, λένε·
«τὰ δικά σου δικά μου». Ἐνῷ ὁ Χριστός, μὲ τὴν
ἐλεημοσύνη, λέει· «καὶ τὰ δικά μου δικά σου».
Σβήνουν λοιπὸν τὴ λέ ξι τοῦ ἀγγέλου καὶ γρά -
φουν· Ὄχι ἐ λεημο σύνη, ἀλλὰ ἁρπαγή, καὶ προ-
 τρέπουν «Ἅρπαξε νὰ φᾷς καὶ κλέψε νά ᾽χῃς».
⃝ Μετὰ ἀπ᾽ αὐτὰ τί περιμένετε, ἀγαπητοί μου;
στὸ μυαλὸ τοῦ σημερινῶν καλομα θημένων ἀν -
θρώπων θὰ χωρέσῃ ἡ τρίτη λέξι ποὺ γράφει
ὁ ἄγγελος, ἡ λέξις νηστεία (βλ. ἔ.ἀ. 6,16-18);

Καὶ ὄντως, μόλις οἱ σημερινοὶ ἄν θρω ποι,
ποὺ «εἶνε δοῦλοι στὴν κοιλιά τους» κ᾽ «ἔχουν
τὴν κοιλιὰ Θεό τους» (῾Ρωμ. 16,18. Φιλ. 3,19), μόλις ἀκού-
σουν γιὰ νηστεία, ἀποροῦν πῶς ὑ πάρχουν ἀ -
κόμα κήρυκες ποὺ μιλᾶνε γιὰ νηστεία καὶ ἀντι-
 δροῦν· Ὄχι, σοῦ λέει, αὐτὸ εἶνε ἀδύνατον!…

Ἐδῶ θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἐπιμείνω.
* * *Ἔλα ̓ δῶ. Ποιός εἶσαι σὺ ποὺ τολ μᾷς καὶ ὑ ψώ -

νεις τὸ σπιθαμιαῖο σου ἀνάστημα ἐμπρὸς στὸν
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν; Ἐκεῖνος εἶ πε ὅτι
ὀφείλουμε καὶ νὰ νηστέψουμε· κ᾽ ἔδωσε ὁ ἴ δι -
ος τὸ παράδειγμα, νή στε ψε σαράντα μέρες
στὴν ἔ ρημο, δὲν ἔφαγε καὶ δὲν ἤπιε· καὶ σήμερα
μᾶς δίδαξε καὶ πῶς θέλει νὰ γίνεται ἡ νηστεία.�� Τὸν βλέπεις ὅμως τὸν κύριο αὐτόν, ποὺ δὲν
ἐννοεῖ νὰ νηστέψῃ οὔτε Μεγάλη Παρασκευή,
ὅταν ἀρρωσταίνῃ καὶ ὁ γιατρὸς τοῦ ὁρίζῃ δί-
αιτα, καὶ λέει· – Γιατρέ, ὅ,τι μοῦ πῇς θὰ κάνω! �� Βλέπεις καὶ τὴ μοντέρνα κυρία, ποὺ συμβου -
λεύεται τὰ φιγουρίνια; ἡ μόδα τῆς ἐπιβάλλει,
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γιὰ νὰ διατηρήσῃ τὴ σιλουέττα της, νὰ τρώῃ
σὰν τὸ σπουργίτη. Ἔγραψαν οἱ ἐφημερίδες,
ὅ τι στὴ Νέα Ὑόρκη μία κυρία τῆς ἀριστοκρα -
τίας ἐπέβαλε στὸν ἑαυτό της τέτοια νηστεία
ποὺ στὸ τέλος πέθανε ἀπὸ τὸν ὑποσιτισμό. 

Μὰ τί εἶνε ἡ δίαιτα; δὲν εἶνε τίποτ᾽ ἄλλο πα -
ρὰ μιὰ αὐστηρὴ νηστεία, ἀκόμα καὶ τὸ Πάσχα.
Ὅταν, δηλαδή, ὁ Χριστὸς ὁρίζῃ νηστεία σύμ-
 μετρη μὲ τὶς δυνάμεις σου, δὲν τὸν ἀκοῦς· ὅ -
ταν ὁ γιατρὸς ἢ ὁ διαιτολόγος ἢ ἡ κο σμικὴ μό δα
διατά ζουν κάτι πολὺ πιὸ σκληρό, τότε ὑπακοῦς
μέχρι ἐξαν τλήσεως· ὑπάρχει λοιπὸν νηστεία
τοῦ Χριστοῦ καὶ νηστεία τοῦ διαβόλου. Ἡ σω-
μα τικὴ νηστεία, ποὺ ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία, εἶνε
θεάρεστο ἀγώνισμα γιὰ ὅλους τοὺς ὑγιεῖς.

Γιὰ νὰ εἶμαι ὅμως δίκαιος, πρέπει νὰ πῶ ὅτι
δυσκολία ἢ καὶ ἀδυναμία νὰ νηστέψουν ἀντι-
μετω πίζουν καὶ ἄν θρωποι πιστοὶ ποὺ βρίσκον -
ται κάτω ἀπὸ διάφορες πιεστικὲς συνθῆκες· αὐ -
 τοὶ δὲν περιφρονοῦν τὸ νόμο τοῦ Χριστοῦ καὶ
τῆς Ἐκκλησίας. –Εἶμαι ἄρρωστος, λέει ὁ ἕνας,
βγῆκα ἀπ᾽ τὸ νοσοκομεῖο, μοῦ ἐπέβαλαν ὡρι-
σμένη διατροφή. –Εἶμαι γέρος, λέει ὁ ἄλ λος,
τρέ μουν τὰ πόδια μου· ἂν δὲν πιῶ λίγο γάλα - λί -
γο ζουμί, πῶς νὰ σταθῶ; –Εἶμαι μάνα, λέει μιὰ
γυναίκα, θηλάζω βρέφος, νιώθω ἐξάντλη σι. –Ἐ -
γώ, λέει ὁ ἄλλος, εἶ μαι σὲ βαρειὰ δουλειά, ἔ -
χουμε ἀνθυγιεινὲς ἀναθυμιάσεις στὸ ἐργοστά -
σιο. –Ἐγώ, λέει ἄλλος, μένω σὲ ἀνήλιο ὑπό -
γειο, ἀναπνέω καυσαέρια, δυσκολεύομαι…

Τί νὰ ποῦμε σ᾽ αὐτούς; Στοὺς ἄλλους μιλή -
σαμε ἀλλιῶς, σ᾽ αὐτοὺς δὲν θὰ μιλήσουμε ἔτσι.
Ἡ Ἐκκλησία εἶνε μάνα, ἀγαπᾷ τὰ παιδιά της,
διακρίνει περιπτώσεις. Γι᾽ αὐτὸ ὄχι ἐγὼ ὁ ἁ μαρ-
 τωλός, ἀλλὰ τὸ Πηδάλιο, οἱ ἅγιοι πατέρες ποὺ
θέσπισαν τοὺς ἱεροὺς κανόνες, λένε, ὅτι στὶς
περιπτώσεις αὐτὲς ἁρμόζει ἐπιείκεια. Ὅ λοι
αὐ τοὶ ἐξαιροῦνται ἀπὸ τὸν κανόνα. Δὲν τοὺς
ἐξαιρῶ ἐγὼ – δὲν ἔχω δικαίωμα· τοὺς ἐξ αιρεῖ
ἡ σοφὴ οἰκονομία τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. 

* * *Ἀλλὰ προτοῦ νὰ τελειώσω, σᾶς λέω καὶ κά -
τι ἄλλο – καὶ ἔρχομαι στὸ σπουδαι ότερο ση-
μεῖο τοῦ θέματος. Δὲν ἐξαιρεῖται, τὸ τονίζω,δὲν ἐξαιρεῖται κανένας ἀπὸ τὴ νηστεία. –Μὰ
τώρα μόλις δὲν εἶπες ὅτι κάποιοι ἐξαιροῦν -
 ται; τί κάνεις λοιπὸν ἐδῶ; φάσκεις καὶ ἀντιφά -
σκεις; πῶς συμβιβάζονται αὐτά;

Ἀκοῦστε, ἀγαπητοί μου. Δὲν ὑπάρχει μόνο
ἡ σωματικὴ νηστεία. Ὑ πάρχει καὶ μιὰ ἄλλη πιὸ
σπουδαία, ἡ πνευματικὴ νηστεία, καὶ σ᾽ αὐτὴν
σᾶς καλῶ ὅ λους. Τί θὰ πῇ νηστεία πνευματική;
�� Ἔχεις μάτια; Τὰ μάτια δὲν σοῦ τά ᾽δωσε ὁ
Θεὸς γιὰ νὰ ἁμαρτά νῃς· λοι πὸν τὰ μάτια σου

νὰ νηστέψουν τὴ Με γάλη Σαρακοστή, νὰ μὴ χα-
 ζέψουν δηλαδὴ σὲ θεάματα ἁμαρτωλά, εἴτε σὲ
ὀθόνες καὶ ἔντυπα εἴτε στὴν καθημερινὴ ζωή.
Μία Ἐκκλησία μὲ πνευματικὰ κριτήρια εἶνε ἐ -
πιεικέστερη στὴ σωματικὴ νηστεία, ἀλλὰ εἶ νε
αὐστηρὴ στὴν πνευματικὴ νηστεία.
�� Ἔχεις αὐτιά; Δὲν μπορεῖς νὰ τὰ τεντώνῃς
ν᾽ ἀκούσῃς τὰ αἰσχρὰ καὶ βλάσφημα. Θὰ κλεί -
σῃς τὸ ῥαδιόφωνο καὶ τὴν τηλεόρασι, ποὺ ῥυ-
παίνουν τὸ σπίτι, μολύνουν καὶ τὰ μικρὰ παι-
διά. Σοῦ ῥίχνουν κοπριὰ μὲ τὸ φτυάρι, κ᾽ ἐσὺ
κάθε σαι καὶ τ᾽ ἀκοῦς; Τί νὰ σὲ κάνω;
�� Νὰ νηστέψουν τὰ μάτια, νὰ νηστέψουν τὰ αὐ -
τιά· νὰ σᾶς πῶ κάτι πιὸ δύσκολο; νὰ νηστέψῃ
ἡ γλῶσσα, ποὺ «κόκκαλα δὲν ἔχει καὶ κόκκαλα
τσακίζει». Νήστεψέ την ἀπὸ ψέμα, φλυαρία,
πολιτικολο γία, κουτσομπολιό, κατάκρισι, ψευ-
 δορκία, καὶ πρὸ παντὸς ἀπὸ βλασφημία!
�� Τέλος τὸ ἀγώνισμα τῶν ἁγίων καὶ τῶν ὁσί ων.
Ποιό; Νήστεψε τὸ μυαλό σου ἀπὸ λογισμοὺς μί-
 σους, ὑπερηφανείας, αἰσχρότητος!… Ἀπὸ τοὺς
λογισμοὺς ξεκινοῦν ὅλα, καλὰ καὶ κακά. Πές
μου τί σκέπτεσαι τὴ νύχτα, νὰ σοῦ πῶ τί εἶσαι.

Πάρε λοιπὸν τὸ κόσκινο τῆς νηστείας καὶκο σκίνισε θεάματα, ἀκροάματα, λόγια καὶ λο-
 γισμούς. Κι ἅμα φθάσῃς νὰ περνᾷς τὴ νύχτα
μὲ τὸ νοῦ στὸ Θεό, μὲ μεγάλες - οὐρανογεί-
 τονες σκέψεις, τότε θὰ σοῦ πῶ ὅτι νήστεψες. 

Ἂν δὲν μπορῇς νὰ νηστέψῃς τὴ σωματικὴ
νηστεία γιὰ λόγους ὑγείας, μπορεῖς ὅμως νὰ
νηστέψῃς τὴν ἁγία πνευματικὴ νηστεία. 

Θὰ ὑπάρξουν αὐτιὰ νὰ μ᾽ ἀκούσουν; Ἀμφι -
βάλλω. Οὔτε τὴ μία νηστεία κάνουμε, οὔτε τὴν
ἄλλη. Τί θὰ γίνῃ; Ἐμένα ρωτᾶτε; Νὰ σᾶς πῶ;Δὲν πᾶμε καλά. Μαῦρα σύννεφα μαζεύονται.
Ἄντε στὰ σπιτάκια σας καὶ γονατίστε. Ἐγὼ θὰ
πεθάνω, μὰ νὰ τὸ θυμᾶστε, κάτι φοβερὸ θὰ γί -νῃ στὸν κόσμο. Θὰ πληρώσῃ ὁ ἁμαρτωλὸς κό -
σμος αὐτὰ ποὺ διαπράττει τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡ -
μέρες. Τί θὰ συμβῇ; Ἀρνεῖσαι λοιπὸν τώρα νὰ
νηστέψῃς; Ἔ, θά ᾽ρθουν μέρες, ποὺ τὰ τρόφι-
 μα θά ᾽νε ἄφθονα, μὰ δὲν θὰ τολμᾷς νὰ τ᾽ ἀγ -γίξῃς. Γιατί; Γιατὶ ὁ Θεὸς θὰ ἐπιτρέψῃ νὰ πέ -
σῃ πάνω τους σκόνη - ῥαδιενέργεια, ποὺ θὰ
γίνῃ σάβανο τῆς ἁμαρτωλῆς ἀνθρωπότητος.

Λοιπὸν σᾶς εἰδοποιῶ νὰ μετανοήσουμε ὅ λοι,
κλῆρος καὶ λαός· ν᾽ ἀ γαπήσουμε τὴ συνδιαλλα -
γή, τὴν ἐλεημο σύ νη, τὴ νηστεία. Ἔτσι, ἀδέρ φια
μου, νηστεύοντας σωματικὰ καὶ πνευμα τι κά,
νὰ διανύσουμε τὴν ἁγία Τεσαρακοστή. Καὶ ἄμ -
ποτε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιώσῃ νὰ ἑορτάσουμε τὴ
Με γάλη Ἑβδομάδα, τὰ σεπτὰ πάθη τοῦ Κυ ρί -
ου καὶ τὴν ἔνδοξον αὐτοῦ ἀνάστασιν· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Εἶνε, ἀγαπητοί μου, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες
ἑορτὲς τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἑορτά-

ζουμε ὄχι μνήμη ἁγίων ἀλλὰ τὸ θρί αμβο τῆς
Ἐκ κλησίας ἐναντίον ὅλων τῶν αἱρετικῶν καὶ ἰδι-
 αι τέρως τῶν εἰ κονομάχων ἢ εἰκονοκλαστῶν.

Ὅπως ὅλες αἱ αἱρέσεις προέρχονται ἀπὸ
παρερμηνεία τῆς Γραφῆς, ἔτσι κι αὐ τοί, πα-
ρεξηγώντας τὴν ἐντολὴ τοῦ Δεκα λόγου «Οὐ
ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον…» (Ἔξ. 20,4. Δευτ. 5,8), νόμι-
σαν ὅτι οἱ εἰκόνες εἶνε εἴδωλα σὰν ἐκεῖνα τῶν
ἀρχαίων, εἶπαν εἰδωλολά τρες τοὺς ὀρθοδόξους,
κή ρυξαν σκληρὸ διωγμὸ ἐναντίον ὅ σων προσ -
κυ νοῦσαν τὶς εἰκόνες. Φρύαξαν κατὰ τῆς Ὀρθο-
 δοξίας. Σύνθημα εἶχαν «κάτω οἱ εἰ κό νες». Τὶς ἔ -
σπαζαν, τὶς ποδοπα τοῦσαν, τὶς ἔκαιγαν. Κατα -
δίωξαν, φυλάκισαν, ἐξώρισαν, ὑπέβαλαν σὲ μαρ-
 τύρια τοὺς πιστούς· θεωροῦσαν ἔγκλημα τὸ νὰ
προσκυνάῃ καν εὶς μία εἰκόνα. Γι᾽ αὐτὸ οἱ πιστοὶ
ἔκρυβαν τὶς εἰ κόνες σὲ ὑπόγεια καὶ σπήλαια
ἢ τὶς ἔρριχναν στὴ θάλασσα κ᾽ ἐκεῖνες ταξι-
δεύον τας στὰ πελάγη ἔφταναν σὲ ἄλλα μέρη.

Τέλος ἡ φοβερὴ αὐτὴ αἵρεσι ἔπεσε. Ἡ Ὀρ -
θοδοξία νίκησε, καὶ οἱ εἰκόνες ἀναστηλώθη-καν ἀπὸ τὴν ἁγία αὐτοκράτειρα Θεοδώρα καὶ
τὸν πατριάρχη Μεθόδιο τὸ 842 μ.Χ.. Αὐτὸ ἀ κρι -
βῶς τὸ γεγονὸς πανηγυρίζουμε σήμερα.

* * *Ἀπὸ τότε, ἀγαπητοί μου, ἔχουν περάσει αἰ ῶ -
νες, καὶ ὅμως ὑπάρχουν ἀκόμη εἰκονομάχοι.

Ποιοί εἶνε αὐτοί; Νά, οἱ προτε στάντες. Ἂν
πᾶτε σὲ συγκεντρώσεις τους, δὲν θὰ δῆτε ἐ -
κεῖ εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἁγίων. Γυ-
μνὲς εἶνε οἱ αἴθουσες τῶν προτεσταντῶν.

Μεγαλύτερο ὅμως μῖσος ἔχουν οἱ χιλια-σταὶ ἢ «ἰεχωβῖτες». Αὐτοὶ εἶνε οἱ φοβερώτε-
ροι εἰ κονομάχοι. Ὁ χιλιαστής, τὸ χέρι νὰ τοῦ
κό βῃς, εἰκόνα καὶ σταυρὸ δὲν προσκυνάει.

Κάποτε, στὴ δύσκολη περίοδο τοῦ ἔθνους,
πῆγα σὲ μιὰ φυλακὴ ὅπου ἦταν περίπου 300
- 400 φυλακισμένοι. Μίλησα, μὲ ἄκουσαν, καὶ
μετὰ θεώρησα καλό, στοὺς πονεμένους ἐκεί-

νους ἀνθρώπους, νὰ μοιράσω ἀπὸ μία εἰκόνα
τοῦ Χριστοῦ. Ἄρχισα νὰ μοιράζω καὶ παρατη -
ροῦσα, ὅτι καὶ σ᾽ αὐτοὺς ὑ πῆρχε εὐ λάβεια καὶ
πίστι. Κάποιος ὅμως ἀρνήθηκε νὰ πάρῃ. –Γιατί,
παιδί μου; τὸν ρώτησα. Πετάγον ται οἱ ἄλλοι ἀ -
γανακτισμένοι· –Εἶνε «ἰεχω βᾶς». Τὸν πλησίασα
προσπαθών τας νὰ τοῦ δείξω ὅτι ἔχει λάθος. Ἐ -
κεῖ ποὺ μοῦ φαίνεται πὼς ἀποστομώθηκε ἦταν
ὅταν τὸν ρώτησα· –Στὸ σπίτι σας ὑπάρχουν στὸν
τοῖχο κάδρα; –Ὑπάρχουν. –Ἔχετε φωτογραφί ες;
–Ἔ χουμε. –Τί δείχνουν; –Τὸν πα τέρα μου, τὴ μά-
 να μου. –Στὸ πορτοφόλι σου ἔχεις καμμιὰ φω-
 τογραφία; Ἀπαν τοῦν οἱ ἄλλοι· –Ἔχει, καὶ πρωὶ
- βράδυ βγάζει τὴ φωτογραφία τῆς γυναί  κας
καὶ τῶν παιδιῶν του καὶ τὶς φιλάει. –Ἔ, ὅπως
ἐ σύ, τοῦ λέω, ἔχεις στὸ πορτο φόλι σου τὴ φω-
 τογραφία τῆς γυναίκας καὶ τῶν παιδιῶν σου,
ἔτσι κ᾽ ἐ μεῖς ἔχουμε στὴν ἐκκλη σία τὶς εἰκό-
νες μας. Ξεκρεμάστε καὶ πετάξτε ἐσεῖς τὶς φω-
 τογρα φίες αὐτῶν ποὺ ἀγαπᾶτε, γιὰ νὰ κατε-
βάσουμε κ᾽ ἐμεῖς τὶς εἰκόνες τῶν ἁγίων μας.

* * *Τὸ δόγμα τῆς προσκυνήσεως τῶν εἰκόνων
στὴν Ὀρθοδοξία στηρίζεται, ἀδελφοί μου, σὲ
ἁγιογραφικὰ καὶ πατερικὰ ἐρείσματα ἀδιάσει-
στα. Δὲν θὰ θεολογήσω ἐδῶ περισσότερο, θὰ
πῶ μόνο τὰ ἑξῆς. «Θεὸν οὐ δεὶς ἑώρακε πώπο-
 τε» (Ἰω. 1,18). Ὁ Θεὸς εἶ νε ἀόρατος· συνεπῶς καμ-
 μία εἰκόνα τοῦ ἀοράτου Θεοῦ, τῆς ἁγίας Τριά-
δος, δὲν μπορεῖ νὰ ὑ πάρ χῃ. Ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ὅτου τὸ
ἕνα πρόσωπο τῆς Θεότητος, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος
τοῦ Πατρός, φόρε σε σάρκα ἀνθρώπινη ἀπὸ τὰ
ἁγνὰ αἵ ματα τῆς Θεοτόκου καὶ περπά τησε ἀ -
νάμεσά μας ὡς ἄνθρωπος ὅπως ἐμεῖς, ἀπὸ τό-
τε ὁ ἀόρατος ὡράθη· κι ἀφοῦ ἔγινε ὁ ρατὸς σὲ
σχῆμα ἀνθρώπου, τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ἀ -
πὸ τότε μπορεῖ ὁ χρωστήρας τοῦ ζωγράφου ν᾽ ἀ -
ποτυπώσῃ τὴ μορφή του. Δηλαδή, ἡ προσκύνη-
 σις τῶν εἰκόνων στηρίζε ται ἐπάνω στὸ δόγματῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ. Ἢ λοιπὸν θὰ
ἀρνηθοῦμε τὴν ἐνανθρώπησι, ὁπότε παύουν
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οἱ εἰκόνες, ἢ θὰ δεχθοῦμε –ὅπως εἶνε ἡ ἀλή-
θεια–, ὅτι ὁ Θεὸς «ἐ πὶ τῆς γῆς ὤφθη καὶ τοῖς ἀν -
θρώποις συνανεστράφη» (Βαρ. 3,38), καὶ ἄρα μπο-
ροῦμε νὰ ἀπεικονίζουμε τὸν «ὡραῖον κάλλει
παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων» (Ψαλμ. 44,3). 

Ὑπάρχει μία παράδοσις, τὴν ὁποία δέχομαι,
γιὰ τὸ ποιά εἶνε ἡ πρώτη εἰκόνα. Ὅ ταν ὁ Κύρι -
ός μας δικάστηκε στὸ πραιτώριο καὶ ῾Ρωμαῖοι
στρατιῶτες τοῦ φόρτω σαν τὸ σταυρὸ καὶ ἄρχι-
σε νὰ βαδίζῃ πρὸς τὸ Γολγοθᾶ, ὁ ἱδρώτας ἔτρε-
χε ἀπὸ τὸ πρόσωπό του· τότε μιὰ γυναίκα τὸν
πλησίασε καὶ τοῦ ἔδωσε τὸ μαντήλι της νὰ σκου-
πιστῇ. Ὁ Θεάνθρωπος σκούπισε τὸν ἱδρῶτα
του κι ὅταν τῆς ἐπέστρεψε τὸ μαντήλι ἐπάνω
του –ὤ τοῦ θαύματος– εἶχε ἀποτυπωθῆ ἡ μορφή
του! Αὐτὴ εἶνε ἡ ἀρχαιότερη εἰκόνα, τὸ ἅγιο Μαν- δή λιο, ποὺ ζωγραφίζεται τώρα στὶς ἐκκλησίες·
καὶ ἡ γυναίκα ἐκείνη εἶνε ἡ ἁγία Βερονίκη.

Ἐφιστῶ τὴν προσοχή σας στὸ ἑξῆς. Ὁ ἄν -θρωπος δὲν εἶνε ἄυλο πνεῦμα· εἶνε σύνθετος
ἀπὸ σῶμα καὶ ψυχή, ὕλη φθαρτὴ καὶ πνεῦμα ἀ -
θάνατο. Τὸ ἄ υλο πνεῦμα ἐ πικοινωνεῖ μὲ τὸν
ὑλικὸ κόσμο διὰ τοῦ σώματος, διὰ τῶν αἰ σθήσε-ων· ἂν στε ρηθῇ τὰ μάτια, τὰ αὐτιά, τὶς αἰσθήσεις,
δεινο παθεῖ. Λόγῳ λοιπὸν τῆς συνθέτου κατα -
σκευ ῆς μας λαμβάνουμε γνῶσι τοῦ γύρω κό-
σμου μὲ τὶς «ἀντέννες» τῶν αἰσθήσεων, διὰ τῶν
ὁ ποίων ἡ ψυχή μας συλλέγει πληροφορίες,
σχη ματίζει παραστάσεις, ἀποκτᾷ γνώσεις.

Ἡ Ἐκκλησία μας δὲν εἶνε ἐναντίον τοῦ σώμα -
τος καὶ τῶν αἰσθήσεων· δὲν θέλει τὴν κατάρ-
γησι τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ κηρύττει τὸν ἁγια-σμὸ τῶν αἰσθήσεων. Γι᾽ αὐτὸ στὴν ἐκκλησία ποὺ
μπαίνεις, ἀκριβῶς διότι γνωρίζει ὅτι εἶσαι καὶ
ὑλικὸ ὂν μὲ αἰσθήσεις, ἱκανοποιεῖ καὶ ἁγιάζειτὶς αἰσθήσεις. Συγκεκριμένα· ἡ ἀκοή μας, ἐνῷ
ἔξω μολύνεται, στὸ ναὸ ἁγιάζεται μὲ ὕμνους,
θεῖα ἀναγνώσματα καὶ κήρυγμα. Ἁγιά ζεται ἀ -
κόμα ἡ γεῦσι μας στὸ ναὸ μὲ τὴ θεία μετάληψι
τῶν ἀχράντων μυστηρίων, καθὼς ἀ κοῦ   με «Γεύ-
σα σθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύρι ος» (Ψαλμ. 33,9).
Μέσα στὴν ἐκκλησία ἁγιάζεται ἡ ὄ σφρη σί μας
μὲ μοσχολίβανο ποὺ εὐωδιάζει ἀπὸ τὸ θυμια-
τό. Ἁγιάζεται καὶ ἡ πιὸ χονδροειδὴς αἴσθησί
μας, ἡ ἁφή, τὸ ἄγγιγμα. Ὦ Χριστέ, πόσο ταπει -
νὸς φά νηκες! καταδέχθηκες νὰ σ᾽ ἀγγίξουν,
ὅταν εἶπες στὸ Θωμᾶ καὶ τοὺς ἄλλους μαθη -
τὰς «Ψη  λαφήσατέ με καὶ ἴδετε» (Λουκ. 24,39). Προ-
παντὸς ὅ μως ἁγιάζεται ἡ ὅρασις, τὰ μάτια.
Πῶς; μὲ τὴ θέα τῶν εἰκόνων. Καὶ εἶνε παιδαγω-
 γικώτατο, ψυχολογικώτατο καὶ ἐποπτικώτατο μέ-
 σον οἱ εἰ κόνες. Βλέποντάς τες ἡ δι άνοια ὑ ψώνε-
 ται, ζωντανεύουν μπροστά μας τὰ ἅγια πρό-
σωπα. Ἔχουν αἴγλη, ἀκτινοβολία οἱ εἰ κόνες.

Πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν (γύρω στὸ 1935) ὁ πατρι -
άρχης Ἀ λεξανδρείας πῆγε στὴ ῾Ρωσία – ἐκεῖ
ποὺ γκρέ  μισαν ναοὺς καὶ ἔκαψαν τὶς εἰκόνες.
Στὴ Μόσχα, σὲ κάποιο μετόχι τοῦ πατριαρχεί -
ου Ἀλεξανδρείας, ὑπῆρχε μία ἁγιορείτικη εἰ -κόνα τῆς Πορταϊτίσσης. Ὅταν λοιπὸν ἡ κυβέρ-
 νησι τῆς ̔Ρωσίας τοῦ ἐπέτρεψε νὰ τὴν βγάλῃ σὲ
προσκύνημα, τὴν προσκύνησαν 50.000 ῾Ρῶ σοι!

Οἱ ἱερὲς εἰκόνες εἶνε τὰ βιβλία τῶν ἀγραμ-μάτων, διδάσκουν στὸ λαὸ τὰ δόγματα. Ἐκτὸς
δὲ ἀπὸ τὴ χάρι καὶ δύναμι, ποὺ ἔχει κάθε εἰκό-
να, ὑπάρχουν καὶ ὡρισμένες –ὄχι αὐ τὲς ποὺ
ζωγραφίζουν τώ ρα κά ποιοι μὲ τὸ τσιγά ρο στὸ
στόμα–, εἰ κόνες ποὺ ζωγράφισαν μὲ νηστεία
ἀ σκηταὶ ποὺ ἀνακάτευαν τὶς μπογιὲς μὲ τὰ δά-
κρυ ά τους· αὐτὲς εἶνε πράγματι θαυματουργές.
Ἂς εἶνε λοιπὸν «ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν
τῶν μὴ προσκυνούντων, τὴν εἰκόνα σου τὴν σε-
 πτήν, τὴν ἱστορηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου
Λουκᾶ ἱερωτάτου, τὴν Ὁδηγήτριαν» (μεγαλ. παρακλ. καν.).

* * *Πρὶν τελειώσω δύο ἀκόμα λέξεις. Ἂν ὑποθέ -
 σουμε ὅτι κάποιος αἱρετικὸς ἢ ἄθεος τολμοῦ σε
μπροστά μας νὰ πάρῃ μία εἰκόνα καὶ νὰ τὴν
πατήσῃ, χίλια χέρια θὰ τὸν ἔκαναν κομ μάτια.
Κρατῆστε ὅμως τὴν ἀγανάκτησί σας. Σᾶς εἶπα
ποιά εἶνε ἡ ἀρχαιότερη εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ·
ἐρωτῶ τώρα· καὶ ποιά εἶνε ἡ ἱερώτερη εἰ κόνα
του; Εἶνε μία εἰκόνα ἔμψυχη, εἶνε ὁ ἄν θρωπος!
Διότι κάθε ἄνθρωπος, καὶ ὁ πιὸ ταπεινὸς ποὺ
βλέπεις στὸ δρόμο, κατὰ τὸ δόγμα μας, εἶνε «εἰ -
κόνα τοῦ Θεοῦ» (βλ. Γέν. 1,26-27), φέρει τὴ σφραγῖδα
τῆς θεότητος, ὄχι σωματικὰ ἀλλὰ ψυχικά.

Μπορεῖ λοιπόν, ἐνῷ προσκυνᾷς ὅλες τὶς εἰ -
 κόνες, νὰ εἶσαι εἰκονομάχος - εἰκονοκλάστης.
Γιατί; Σ᾽ ἐρωτῶ κι ἀ πάντησε ὄχι σ᾽ ἐμένα ἀλλὰ
στὸν Κύριο· κλέβεις; ἀδικεῖς; ἁρ πάζεις; μοιχεύ-
 εις; πορνεύεις; ψευδορκεῖς; βλα στημᾷς; ἀτιμά-
ζεις, ἐκμεταλλεύεσαι τὸν ἄλλο; Ἔ, Χριστι α νέ μου,
ἔτσι «ποδοπατεῖς» τὸν ἄνθρω πο καὶ –συ χώρεσέ
με, Κύριε– προτιμότερο νὰ πατή σῃς μία εἰκόνα
παρὰ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ Κύ ριος εἶπε· «Ἐφ᾿ ὅσον ἐ -
ποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀ δελφῶν μου τῶν ἐλα-
 χίστων, ἐμοὶ ἐ ποιή σατε» (Ματθ. 25,40). Εἶνε ψευτοευ -λάβεια ν᾽ ἀ σπάζεσαι τὶς εἰκόνες, καὶ νὰ ἀδικῇς,
νὰ ἐξευ τελίζῃς, νὰ «ποδοπατῇς» τὸν ἄνθρωπο.Τὸ συμπέρασμα. Εἰκονοκλάσται καὶ εἰκονο -
μάχοι ἦταν ἐκεῖνοι στὸ Βυζάντιο καὶ οἱ σημε-
ρι νοὶ χιλιασταί, ἀλλὰ εἰκονομάχοι καὶ εἰκονο-
κλάσται εἶνε καὶ ὅσοι σήμερα «ποδοπατοῦν»
τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τὸν ἄνθρωπο.

Ὁ Χριστὸς διὰ πρεσβειῶν τῆς Θεοτόκου
ἂς εὐλογῇ καὶ ἁγι άζῃ πάντας ἡμᾶς· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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