
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε Κυριακὴ τῶν
Βαΐων. Σὰν σήμερα στὰ Ἰεροσόλυμα ἔγινε

κάτι πρωτοφανές, ποὺ δὲν εἶχε συμβῆ ἄλ λοτε
στὴν ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ, οὔτε στὴν ἐ ποχὴ Δαυ -
ῒδ καὶ Σολομῶντος. Μόλις ἀ κούστηκε «ὅτι ἔρ -χεται Ἰησοῦς εἰς Ἰεροσόλυμα» (Ἰω. 12,12), ἡ πόλις ἄ -
δειασε· ἄντρες γυναῖκες παιδιά, μιὰ ἀν θρω πο-
θάλασσα, βγῆκε νὰ τὸν ὑποδεχθῇ ὡς βασιλέα!Μὰ ποιός εἶν᾽ αὐτός; Δὲν ἔχει καμμιά ὁμοι-
 ότητα μὲ τοὺς βασιλεῖς τοῦ κόσμου· δὲν ἔρ -
χεται πάνω σὲ πο λεμικὸ ἅρμα ἢ σὲ ἄ λογο,
δὲν συν  οδεύεται ἀπὸ στρατεύματα, δὲν σαλ-
πίζουν σάλ πιγγες, δὲν χτυποῦν τύμπανα. Χω -
ρὶς βία, αὐ θόρ μητα, χωρὶς προετοιμασία, ἡ
πό λις τὸν ὑ ποδέχε ται ὡς βασιλέα της. Ποιόν;
Ἕ ναν, ποὺ δὲν εἶχε δραχμὴ στὶς τσέπες του,
ποὺ ὄ χι σπίτια καὶ πα λάτια ἀλλὰ δὲν εἶχε ποῦ
νὰ γείρῃ τὸ κεφάλι του. Οἱ ἀ λεποῦδες καὶ τὰ
κο ρά   κια ἔχουν φωλιές, εἶ πε ὁ ἴδιος, «ὁ δὲ υἱ -
ὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν
κλίνῃ» (Ματθ. 8,20)· πρᾶος καὶ ταπεινός, κάθησε
σὰν ἁπλὸς χωρικὸς πάνω σὲ ἕναν «πῶλον ὄ -
νου» (᾽Ιω. 12,15. Ζαχ. 9,9), σ᾽ ἕνα γαϊδουράκι.

Ὁ λαὸς ὅμως τὸν ὑποδέχθηκε, γιατὶ διαι-
σθάνθη κε ὅτι κάτω ἀπὸ τὸ ταπεινὸ σχῆμα τοῦ
Ἰησοῦ κρύβεται μία δύναμις ἀνώτερη ἀπ᾽ ὅ -
λες τὶς δυνάμεις τοῦ κόσμου, ἀπὸ ξίφη καὶ ὅ πλα,δύναμις πνευματική, θεϊκή. Γιατί; Διότι χθὲς ὁ
Χριστὸς πῆγε στὰ μνήματα καὶ τί ἔγινε!…

Κάτι ἀφάνταστο. Ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπι-
στοι, δικαίωμά τους, ἐμεῖς πιστεύου με· ὅ ποιος
δὲν πιστεύει, ἂς μὴν ἔρχεται στὴν ἐκκλησία.
Στὴν θεία Λειτουργία ἀκοῦμε· «Ὑ πὲρ τοῦ ἁγί-
ου οἴκου τούτου καὶ τῶν μετὰ πίστε ως…
εἰσ ιόντων (=εἰσερχομένων) ἐν αὐτῷ τοῦ Κυρίου
δεηθῶμεν» (εἰρηνικά). Εἶνε ζήτημα πίστεως αὐτά.

Λοιπὸν ὁ Χριστὸς πῆγε χθὲς στὸ μνῆμα τοῦ
τεταρταίου Λαζάρου· καὶ μὲ ὅση εὐκολία ἡ
μά να ξυπνάει τὸ παιδάκι της στὴν κούνια, ἢ μὲ

ὅση εὐκολία ὁ νεωκόρος γυρίζει τὸ διακόπτη
κι ἀνάβει ὁ πολυέλεος τῆς ἐκκλησίας, μὲ τό-
ση ὁ Χριστὸς εἶπε «Λάζαρε, δεῦρο ἔξω» (Ἰω. 11,43)·
κι ὁ Λάζαρος ἀναστήθηκε καὶ βγῆκε ἔξω!

Τὸ θαῦμα αὐτό, χωρὶς ἀσυρμάτους καὶ τη-
λέ φωνα, ἀπὸ στόμα σὲ στόμα, δι αδόθηκε ἀ -
στραπιαίως. Γι᾽ αὐτὸ ὁλόκληρη ἡ πό λις, ἕνα ἑ -
κα τομμύριο λαός, ἄδειασαν τὰ σπίτια, γέμισαν
τοὺς δρόμους, βγῆκαν ἔξω, καὶ ἀλλό φρονες ἀ   -
πὸ ἐνθουσιασμὸ χαιρετοῦσαν τὸν Βασιλέα, ἐ -
κεῖνον ποὺ νίκησε τὸ χάρο, νίκησε τὸ θάνατο.

Καὶ πῶς τὸν ὑποδέχτηκαν; Τὸ λέει τὸ εὐ αγ-
 γέλιο. Ἄλλοι σκαρφάλωναν στὰ δέντρα κ᾽ ἔ -
κο βαν κλαδιὰ ἀπὸ ἐλιὲς καὶ φοινικές, ἄλλοι ἔ -
βγα ζαν τὰ ῥοῦχα τους καὶ τά ᾽στρωναν κατα -
γῆς σὰν χαλὶ γιὰ νὰ περάσῃ ὁ Χριστός, κι ὅλοι
μαζὶ φώναζαν «Ὡσαννά…». Τί σημαίνει τὸ «Ὡ -
σαννά»; Εἶνε ἑβραϊκὴ λέξις. Σημαίνει «Δόξα
νά ᾽χῃ ὁ Θεός»· «δόξα νά ᾽χῃ ὁ Θεὸς» γιὰ τὴ
με γάλη αὐτὴ μέρα, ποὺ μᾶς θυμήθηκε καὶ ἔ -
στειλε στὸν Ἰσραὴλ αὐτὸ τὸ μεγάλο βασιλιᾶ·
«εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρί -
ου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ» (Ἰω. 12,13. Ψαλμ. 117,26).

Αὐτὰ ἔκανε ὁ λαός. Καὶ ὁ Χριστός; Ἐδῶ εἶ -
νε τὸ μεγαλεῖο του. Ἐμεῖς εἴμαστε κενόδοξοι
ἄνθρωποι, ὅταν μᾶς χει ρο  κροτοῦν ἐνθουσια-
ζό μαστε, ὑπερηφανευό μα στε, «φυσιούμεθα»
(βλ. Α΄ Κορ. 4,6,18-19· 5,2. Κολ. 2,18), ἀλ λοιωνόμαστε, παρασυ-
ρόμαστε. Ὁ Χριστὸς ὅ μως, ἐνῷ ἕνας κόσμος
ὁλόκληρος τὸν ἐπευφημεῖ καὶ θέλει νὰ τὸν
κάνῃ βασιλιᾶ, ἐκεῖνος δὲν παρασύρεται· πάει
κόντρα μὲ τὸ ῥεῦμα τοῦ κόσμου, δὲν συμφω -
νεῖ μ᾽ αὐτὰ τὰ «Ὡσαννά» ποὺ τοῦ φωνάζουν.

Γιατί δὲν συμφωνεῖ; Γιατὶ δὲν βλέπει τὴν ἐ -
πιφάνεια, βλέπει τὸ βάθος, μακριά. Βλέπει ὅτι
αὐτὸς ὁ λαός, ποὺ σήμερα τὸν ὑποδέχεται μὲ
τέτοιον ἐνθουσιασμό, εἶνε ἄστατος. Ξέρει, ὅ -
τι αὐτὰ τὰ «Ὡσαννὰ» εἶνε σὰν τὰ πυροτεχνή-
μα τα τῆς Λαμπρῆς, ποὺ φωτίζουν γιὰ λίγο καὶ
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μετὰ σβή νουν. Τὰ «Ὡσαννὰ» θὰ σβήσουν, δὲν
θὰ βαστάξουν οὔτε τέσσερις μέρες· Μεγάλη
Δευτέρα Μεγάλη Τρίτη Μεγάλη Τετάρτη Με-
γάλη Πέμπτη, καὶ τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ τὸ
πρωὶ στὴν αὐλὴ τοῦ πραιτωρίου, τὰ ἴδια αὐτὰ
στόμα τα, θὰ φωνάζουν στὸν Πιλᾶτο «Σταύ-
ρω σον σταύρωσον αὐτόν» (βλ. Λουκ. 23,21. Ἰω. 19,6). Αὐτὴ
εἶ νε ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ὁ Χρι-
στός, ποὺ βλέπει τὴν πρα γματικότητα, ὄχι μό-
νο δὲν ἐν θουσιάζεται, ἀλλὰ τοὐναντίον ὅπως
λέει τὸ Εὐαγγέλιο «ἔκλαυσε»· «ἰδὼν τὴν πόλιν
ἔκλαυ σεν ἐπ᾽ αὐτῇ» (Λουκ. 19,41)· διότι ἤξερε ποιό
θά ᾽νε τὸ τέλος τῆς μιαιφόνου πόλεως.

Ἀπ᾽ ὅλες τὶς ἐπευφημίες, τὸ μόνο ποὺ τὸν
συγκίνησε ἦταν τὰ «Ὡσαννὰ» τῶν μικρῶν παι-διῶν. Οἱ γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὅμως ὠργί-
στηκαν μὲ τὶς φωνές τους καὶ ἤθελαν νὰ στα-
ματήσουν τὸν ὕμνο τους.

* * *Ἀδελφοί μου· ἀπὸ τότε ποὺ ἔγινε αὐτὴ ἡ
θριαμβευτικὴ ὑποδοχὴ στὸν Κύριον ἡμῶν Ἰη-
σοῦν Χριστόν, ἔχουν περάσει αἰῶνες. Ἄκουσε
κι ἀκούει ὁ κόσμος ζητωκραυγές. Ἄστατοςλαός, χωρὶς κριτήρια, χωρὶς πεῖρα, χωρὶς γνῶ -
σι τῆς ἱστορίας, παρασύρεται. Ἀλλὰ τὰ «ζή-
τω» αὐτὰ σβήνουν – ποῦ; Στὸ νεκροταφεῖο,
ὅ ταν ὁ ἱερεὺς πάρῃ τὸ φτυάρι καὶ πῇ «…Γῆ εἶ
καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσει» (Νεκρώσ. ἀκολ.). Εἴδατε ποτὲ
κανέναν πάνω σὲ τάφο καὶ νὰ πῇ «Ζήτω»;Τὸ «Ὡσαννά» ὅμως, ποὺ ἀκούστηκε σήμε -
ρα γιὰ τὸ Χριστό, δὲν σταμάτησε· ἐξακολου-θεῖ ν᾽ ἀκούγεται μέχρι τώρα διὰ μέσου τῶν αἰ -
ώνων. Γιατὶ ὁ Χριστὸς μὲ γιγαντιαῖα βήματα
βαδίζει μέσα στὴν ἱστορία, κι αὐτοὶ ποὺ τὸν
συνοδεύουν καὶ τὸν ὑμνοῦν πληθύνον ται.� «Ὡσαννά», φωνάζουν τὰ παιδιά, ποὺ τὸν
δοξολογοῦν, γιατὶ καν ένας ἄλλος δὲν τ᾽ ἀγά-
πησε ὅπως ὁ Ναζωραῖος.� «Ὡσαννά», φωνάζουν οἱ γυναῖκες ἀπὸ εὐγνω  -
μο σύ νη· γιατὶ πρὸ Χριστοῦ ἡ γυναίκα ἦταν ἕ -
να κουρέλι, μὲ τὸ ὁποῖο οἱ ἄντρες σκούπιζαν
τὰ πέδιλά τους, μὰ ὁ Χριστὸς πῆ ρε τὸ κουρέ-
λι καὶ τό ᾽κανε μάνα, ἀδελφή, ἁγία, ὁσία, μυ-
ροφόρο· ἐξύψωσε τὴ γυναῖκα.� «Ὡσαννά», φωνάζουν οἱ ἄντρες· γιατὶ στὸ
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ εἶδαν τὸ τέλειο πρό-
τυπο τοῦ ἀνδρός –«Ἴδε ὁ ἄνθρωπος» (Ἰω. 19,6)–,
ποὺ δὲν στηρίζει τὴν ἰσχύ του ἐπάνω στὸν ἐ -
γωισμό, στὴ γροθιά, στὸ χρῆμα, στὴν πονη-
ρία, ἀλλὰ στὴν ἀγάπη καὶ τὴν ταπείνωσι.� «Ὡσαννά», φωνάζουν οἱ νέοι· γιατὶ ὁ Χρι-
στὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία του εἶνε ἡ αἰωνία νεό-
της. Ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν, θά ̓ χῃ πάν  τα
τὸ νεάζον, τὸ ἀγέραστο. Ὁ Χριστὸς νέος ἔζη-

σε, νέος ἔδρασε, καὶ πάνω στὸ ἄνθος τῆς νε-
ότητός του σταυρώθηκε καὶ νίκησε.� «Ὡσαννά», φωνάζουν οἱ ἄρρωστοι στὰ κρε-
βάτια ἀτενίζοντας τὴν εἰκόνα του. Ὁ Ἐ σταυ-
ρωμένος εἶνε ὁ βασιλεὺς τοῦ πόνου καὶ τῆς
ὀδύνης, καὶ μόνο κοντὰ στὸ σταυρό του ὁ δι-
κός τους σταυρὸς ἐλαφρώνει.� «Ὡσαννά», φωνάζουν οἱ φυλακισμένοι ποὺ
κρατοῦνται μέσα στὰ κελλιά· γιατὶ μόνο τὸ φῶς
τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ καὶ φτάνει σὰν ἥλιος ὣς
τὰ σκοτεινά τους βάθη καὶ τοὺς παρηγορεῖ.� «Ὡσαννά», φωνάζουν τέλος ὅλοι οἱ μεγάλοιἁμαρτωλοί· γιατὶ μόνο στὸ Χριστὸ βρῆκαν τὴ
λύτρωσι, τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας. 

* * *Κάποιοι βέβαια καὶ σήμερα, ὅπως τότε οἱ
φαρισαῖοι, ἐνοχλοῦνται ποὺ βασιλεύει καὶ ὑ -
μνεῖται ὁ Χριστός· κάποιοι π.χ. δαιμονίζονται
ὅταν ἀκοῦνε νὰ χτυπάῃ ἡ καμπάνα, κάποιοι
χυδαιολογοῦν καὶ χειρονομοῦν ἀπρε πῶς ὅ -
ταν βλέπουν νὰ περνάῃ ἄγνωστος ῥασοφό-
ρος, κάποιοι χλευάζουν ὅταν ἀ κούγεται κή-
ρυγμα εὐαγγελίου, κάποιοι μισοῦν τόσο πολὺ
τὴν Ἐκκλησία ποὺ θέλουν ἂν ἦταν δυνατὸν
νὰ γκρεμίσουν τοὺς ναούς, νὰ σταματήσῃ ἡ
λατρεία, νὰ σβήσῃ ὁ Ἐσταυρωμένος!…

Καὶ τότε οἱ ἐχθροί, ἀπὸ φθόνο, πῆ γαν καὶ
ζητοῦσαν νὰ σταματήσῃ ὁ ὕμνος τῶν παιδιῶν.
Μὰ ὁ Χριστὸς τί εἶπε· Κι ἂν οἱ ἄνθρωποι σιω-
πήσουν, καὶ τὰ λιθάρια θὰ πάρουν φωνὴ νὰ
φω νάξουν· «οἱ λίθοι κεκράξονται» (Λουκ. 19,40). Δὲνἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μᾶς ὁ Χριστός. Κι ἂν ἐμεῖς
σιωπήσουμε, τὸ σύμπαν ὅλο καὶ οἱ οὐράνιοι
ἄγγελοι θὰ τὸν ὑμνοῦν. Ἐνώπιόν του «πᾶν γό-
 νυ κάμψει ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ κατα-
χθο νίων» (Φιλιπ. 2,10). Δὲν μᾶς ἔχει ἀνάγκη ἐκεῖ -
νος, ἐμεῖς στὸ τέλος θὰ τὸν ἔχουμε ἀνάγκη.

Κλαίει ὅμως πάλι σήμερα, ὅπως τότε, ὁ Χρι-
 στός, γιατὶ ἀντὶ γιὰ ὕμνο ἀπὸ πολλοὺς ἀ σε-
βεῖς ἀκούει φρικτὲς βλασφημίες. Καὶ κάποιοι
ἄλλοι, λεγόμενοι χριστιανοί, ἑτοιμάζονται νὰ
κοινωνήσουν χωρὶς μετάνοια, ἀνεξομολόγη-
τοι, χωρὶς φόβο Θεοῦ. Προσοχή, διότι κι αὐ -
τοὶ ποὺ βλαστημοῦν θά ᾽ρθῃ ὥρα ποὺ θὰ γο-
νατίσουν μπροστὰ στὸ Χριστό. Δὲν ὑπάρχει
ὑπὸ τὸν ἥλιο ἄλλο ἀπὸ «τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα»
(ἔ.ἀ. 2,9) ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς σώσῃ.

Ἂς εὐχηθοῦμε σήμερα, νὰ παύσῃ στὸν τό-
πο μας ἡ βλαστήμια, ἡ πατρίδα μας νὰ γίνῃ
ὅλη μιὰ κιθάρα κι ἀπὸ παντοῦ νὰ μὴν ἀκού-
γεται τίποτε ἄλλο παρὰ «Ὡσαννά», «Ὡσαν-
νά», «Ὡ σαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
…βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Ἀπόψε, ἀγαπητοί μου, μπήκαμε στὴν ἁγία
καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα.

Σύντομο θὰ εἶνε τὸ κήρυγμά μας. Καὶ δὲν
θὰ ἔχῃ ἕνα θέμα· θὰ κάνουμε ἕνα ἀπάνθισμα
παίρνοντας διάφορες ἀφορμὲς ἀπὸ τὰ ἱερὰ
κείμενα τῶν ἀναγνωσμάτων καὶ τῶν ὕμνων.

* * *Κατ᾿ ἀρχὴν ἂς ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημα·Γιατί ἡ ἑβδομάδα αὐτὴ ὀνομάζεται Μεγάλη;
Δὲν ὠνομάστηκε Μεγάλη διότι ὑπερτερεῖ

χρονικῶς. Δὲν διαφέρει σὲ χρόνο, σὲ χρονικὴ
διάρκεια, ἀπὸ τὶς ἄλλες ἑβδομάδες, τὶς 52 ἑ -
βδομάδες τοῦ ἔ τους. 168 ὧρες ἔχουν καθε-
μιὰ ἀπὸ τὶς ἄλλες ἑβδομάδες, 168 ὧρες ἔχει
καὶ αὐτή. Τότε λοιπὸν γιατί λέγεται Μεγάλη;
Ἀπάντησις· διότι τὰ ἱστορικὰ γεγονότα, ποὺ
ἑορτάζουμε τὴν ἑβδομάδα αὐτή, εἶνε τρισμέ -γιστα· εἶνε τὰ σοβαρώτερα γεγονότα στὴν ἱ -
στορία τῆς ἀνθρωπότητος.

Μεγάλη Ἑβδομάς! Ἐὰν μὲ ρωτήσετε, ποιά
εἶνε ἡ πιὸ σημαντικὴ ὥρα τῆς ἀνθρωπότητος
ἀφ᾽ ὅτου δημιουργήθηκε ὁ κόσμος μέχρι σή-
μερα καὶ ποιά θὰ εἶνε μέχρι τῆς συντελείας
τοῦ αἰῶνος, θὰ σᾶς ἀπαντήσω, ὅτι ἀσφαλῶς
μία σημαν τικὴ ὥρα εἶνε ὅταν πάνω ἐδῶ στὸν
πλανήτη τῆς Γῆς, στὸν γυμνὸ τότε πλανήτη,
ἐμφανίστηκε ὁ ἄν θρωπος. Κάποια ὥρα, μονα -
δικὴ καὶ ἱστορική, ἐμφανίστηκε ἐπάνω στὸν
πλανήτη αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, τὸ θαῦμα τῆς
δη μιουργίας· διότι εἶνε θαῦμα, ἀριστούργη-
 μα. Ἀλλ᾿ ἀκόμα σπουδαιότερη ὥρα εἶνε ἡ ὥ -ρα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς· ἡ ὥρα ἐκείνη,
κατὰ τὴν ὁποία ὁ Χριστός, ἀδικημένος, συ κο-
φαντημένος, καταδικασμένος, ἐγκαταλελειμ -
μένος ἀπὸ ὅλους, ἅπλωσε τὰ ἅγια καὶ πανά-
χραντα χέρια του ἐπάνω στὸ σταυρὸ καὶ εἶπε
ἐκεῖνο τὸν δυσερμήνευτο λόγο «Θεέ μου Θεέ
μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;» (Ματθ. 27,46), θυσίασε
τὴ ζωή του, ἔχυσε στα λαγματιὰ - σταλαγμα-
τιὰ τὸ τίμιό του αἷμα καὶ παρέδωσε στὸν οὐ -

ράνιο Πατέρα τὴν ἀμόλυντη ψυχή του. Ἐκεί-
νη ἡ στιγμὴ εἶνε ἡ πιὸ σπουδαία, ἡ σπουδαι-
ο τάτη στιγμὴ τῆς ἀν θρω πότητος. Γι᾿ αὐτὸ ἡ
ἑβδομάδα αὐτὴ ὀνομάζεται Μεγάλη.

* * *Μεγάλη Ἑβδομάδα! Ὅ,τι ψάλλεται κατὰ τὴ
Μεγάλη Ἑβδομάδα, εἶνε ὡραιότατο. Ἀπόψε
ἡ ἀκολουθία ἀρχίζει μὲ τὸν προφητικὸ ἐκεῖνο
στίχο ποὺ λέει «Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοι-
κοῦντες ἐ πὶ τῆς γῆς» (Ἠσ. 26,9). Πόσο συγκινεῖ ὁ
στίχος αὐ τός! Μᾶς συγκινεῖ, διότι ποῦ δικαι-οσύνη; Δὲν ὑπάρχει δικαιοσύνη. Ἡ γῆ ἀνα-
στε  νάζει κάτω ἀπὸ τὸ βάρος ποικίλων ἀδικι -
ῶν. Ὀρθῶς δὲ ἕνας φιλόσοφος εἶπε, ὅτι ἀπὸ
τὴ τότε ποὺ οἱ Ἀθηναῖοι καταδίκασαν σὲ θά-
νατο μὲ δηλητηριῶδες κώνειο τὸν φιλόσο φο
Σωκράτη, κι ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ Ἰουδαῖοι
κατεδίκασαν στὸν διὰ σταυροῦ θάνατο τὸν
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἀπὸ τότε, λέει
αὐτὸς ὁ φιλόσοφος, χαράχθηκε ἀνεξίτηλο στί - γμα στὸν θεσμὸ τῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύ-
νης. Ὁ Ναζωραῖος, ἀντὶ νὰ στεφανω θῇ μὲ τὸ
στεφάνι τῆς εὐγνωμοσύνης, τῆς δόξης καὶ
τῆς λατρείας, στεφανώθηκε μὲ ἀγκάθια!

«Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ
τῆς γῆς». Τὸ αἰσθάνονται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
τῆς γῆς, ἰδιαιτέρως ὅμως τὸ αἰσθανόμαστε ἐ -
μεῖς οἱ Ἕλ ληνες, ποὺ συνέβη νὰ κρούουμε
τὶς θύρες τῶν ἐξουσιαστῶν τοῦ κόσμου, καὶ
νὰ μὴ βρίσκουμε δικαιοσύνη· ἡ Ἑλληνικὴ φυ -λὴ ἀ να στενάζει, γιατὶ ὄχι μιὰ φορὰ ἀλλὰ κατ᾿
ἐπανάληψιν ἀδικήθηκε καὶ συνεχίζει νὰ ἀδι -κῆται ἀπὸ τοὺς ἰ σχυροὺς τῆς ἡμέρας.

Καὶ ὁ ἄλλος στίχος εἶνε ἐπίσης σπουδαιό-
τα τος, ποὺ λέει· «Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύ-
ριε, πρόσθες αὐτοῖς κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς
γῆς» (ἔ. ἀ. 26,15). Τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει, ὅτι δι-καιοσύνη ἐδῶ μὲν στὴ γῆ δὲν ὑπάρχει, ὑπάρ-
χει ὅμως κάπου ἀλλοῦ. Εἶνε ἡ δικαιοσύνη τοῦ
Θεοῦ, ὁ ὁποῖος «τὰ πάνθ᾽ ὁρᾷ», τὰ πάν τα βλέ-
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πει, καὶ τὰ πάντα δικάζει στὸν κατάλλη λο και-
ρό. Ἀπόδειξις οἱ Ἰουδαῖοι, ποὺ διέπραξαν τὸ
μεγαλύτερο ἔγκλημα τῶν αἰώνων, σταύρω σαν
τὸ Χριστό. Ποιό λοιπὸν ἦταν τὸ τέ λος τους;
Ἄθλιο. Φώναζαν κάτω ἀπ᾽ τὸ πραι τώριο ἐναν -
τίον τοῦ Ναζωραίου. Ἐνῷ ὁ Πι  λᾶτος διαβεβαί -
ωνε, ὅτι «οὐδεμίαν αἰτίαν εὑ  ρίσκω» «ἐν τῷ ἀν -
θρώπῳ τούτῳ» (Ἰω. 18,38. Λουκ. 23,14), ὅτι ὁ Χριστὸς εἶ -
νε ἀθῷος, ἐκεῖνοι ἐπέμεναν· «Σταύρωσον,
σταύρωσον αὐτόν» (Λουκ. 23,21). Κι ὅταν ὁ Πι λᾶτος
ἔπλυνε τὰ χέρια του λέ  γοντας «Ἀθῷός εἰμι ἀ -
πὸ τοῦ αἵματος τοῦ δι καίου τούτου», ἐ κεῖνοι
φώναξαν· «Τὸ αἷμα αὐ τοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ
τέκνα ἡμῶν» (Ματθ. 27,24-25). Καὶ πρά γματι ἡ κατάρα
ἦρθε πάνω στὸ ἔθνος αὐτό. Μέχρι σήμερα εἶ -
νε διασκορπισμέ νοι στὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ
ὁ ρίζοντος. Καὶ τὸ κράτος τους, ποὺ ἵδρυσαν
στὴν Παλαι στίνη, βρίσκεται συνε χῶς σὲ διαμά -
χη. Εἶνε χαρακτηριστικὸ ὅτι, ἐνῷ καὶ τὰ μι-
κρό   τερα χωριὰ στὴν πατρίδα μας χτίζουν ὡ -
ραίους ναούς, αὐτοί, ποὺ κατέχουν τὸ καπι-
τάλ, τὰ κεφάλαια τοῦ κόσμου, τὶς τράπεζες μὲ
τὰ ἑ κατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια, μέχρι
σήμερα τοὐλάχιστον ναὸ δὲν ἔχουν χτίσει.

* * *
Αὐτὰ τὰ νοήματα περιέχουν οἱ στίχοι στὴν

ἀρχὴ τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας. Παρακάτω ὑπάρ-
χουν καὶ ἄλλα διδάγματα. Ἂς ῥίξουμε μιὰ μα-
τιὰ καὶ στὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 21,19-43), ποὺ ὁμιλεῖ
γιὰ τὴν ξηρανθεῖσα συκῆ. Θὰ χρειαζόταν εἰ -
δικὸ κήρυγμα, ἀλλ᾿ ἐδῶ θὰ πῶ μόνο τὰ ἑξῆς.
Ἡ συκῆ εἶνε δέντρο ποὺ εὐδοκιμεῖ στὴ Μεσό -
γειο, προπαντὸς ὅμως στὰ μέρη ἐκεῖνα τῆς
Παλαιστίνης. Ὅλα διδάσκουν, ὅπως εἴπαμε
καὶ ἄλλοτε. Φτάνει λοιπὸν κ᾿ ἕνα δέντρο νὰ
μᾶς διδάξῃ τὴ σοφία τοῦ Θεοῦ.

Γιά φανταστῆτε τί κάνει ἡ συκιά. Ἔχει ῥίζα.
Ὅπως σὲ ὅλα τὰ δέντρα, ἡ ῥίζα της βυθίζεται
στὸ χῶμα. Κι ἀπὸ ̓ κεῖ τί κάνει; Θαυμαστὸ πρᾶ -
γμα· κάνει ἐκλογή, διαλέγει τὰ ὑλικὰ στοιχεῖα
ποὺ τῆς εἶνε ἀναγκαῖα μαζὶ μὲ τὸ νερό. Καὶ μ᾿
αὐτά, ὡς θαυμάσιος ζαχαροπλάστης, κάνει ἕ -
να μοναδικὸ γλύκυσμα, τὰ ὡραῖα σῦκα. Ἐγὼ
ποὺ εἶμαι ἀπὸ τὰ νησιά, τὰ θυμᾶμαι πάντα ἀ -
πὸ τὴ μικρή μου ἡλικία.

Καὶ τὸ λέω καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνω καὶ δὲν
θὰ παύσω νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνω· Φτάνει μιὰῥί ζα, ἡ ῥίζα μιᾶς συκιᾶς, ν᾿ ἀποδείξῃ, ὅτι ὑ πάρ-
  χει Θεός. Ἂς μαζευτοῦν ὅλοι οἱ γεωπόνοι· θὰ
κατορθώσουν νὰ φτειάξουν μιὰ ῥίζα; μιὰ ῥίζα
συκιᾶς, μιὰ ῥίζα ἐλιᾶς, μιὰ ῥίζα ὁποιουδήπο-
τε δέντρου; Θαυμαστὰ μυστήρια ἔχει ἡ θεία
δημιουργία. Λύσε, ἄνθρωπε, τὰ μυστή ρια αὐ -

τά, τὰ ὑλικὰ καὶ μικρά, καὶ μετά νὰ ζη τᾷς νὰ
λύσῃς τὰ μεγάλα μεταφυσικὰ προβλήματα.Ὁ Κύριος πλησίασε τὴ συκιά. Ἅπλωσε τὰ
πανάχραντα χέρια του, ἔψαξε δεξιὰ - ἀριστε-
ρά, πάνω - κάτω· καρπὸς οὔτε ἕνας. Καὶ τότεκαταράστηκε τὴ συκιά. Τί σημαίνει αὐτό; Μι-
σεῖ ὁ Θεὸς τὴ φύσι; Ὄχι βέβαια, τὴν ἀγαπᾷ· ὁ
ἴδιος εἶνε ὁ δημιουργὸς τῆς φύσεως, ἐκεῖ νος
ποὺ δημιούργησε καὶ τὰ δέντρα καὶ τὰ ῥόδα
καὶ τὰ πάντα. Ἄλλη εἶνε ἡ σημασία τῆς κατά-
ρας αὐτῆς· δὲν θὰ τὸ ἐξηγήσουμε τώρα. Τώ-
ρα μᾶς ἐνδιαφέρει, ὅτι καὶ ἡ ἄψυχη φύσις,
σὰν νά ᾽χῃ στόμα, μαρτυρεῖ τὴν ὕπαρξι καὶ τὴσοφία τοῦ Δημιουργοῦ. Ὅπως εἶπα καὶ ἄλλο-
τε, ἕνας φυσιοδίφης τῶν νεωτέρων χρόνων,
βαδίζοντας μέσα σ᾿ ἕνα κῆπο, ὅπου ὑ πῆρ χαν
ὡραῖα πολύχρωμα καὶ εὐώδη ἄνθη, μιλοῦσε
ἂς ποῦμε μαζί τους καὶ χτυπώντας τα ἁπαλὰ
μὲ τὸ ῥαβδί του ἔλεγε· Σωπᾶστε, σωπᾶστε
πιά· πολύ φωνάζετε, μὲ ξεκουφάνατε!… Κη-
ρύττουν λοιπὸν καὶ αὐτά. Ἀλλ᾿ ἐμεῖς εἴμαστε
τυφλοὶ καὶ δὲν βλέπουμε, κουφοὶ καὶ δὲν ἀ -
κοῦμε, καὶ ἡ καρδιά μας δὲν αἰσθάνεται τὰ
μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ.

* * *Αὐτὰ κι ἀπὸ τὸ εὐαγγέλιο. Ἕνας δὲ ἀπὸ τοὺςὕμνους λέει· «Τὰ πάθη τὰ σεπτὰ ἡ παροῦσα ἡ -
μέρα ὡς φῶτα σωστικὰ ἀνατέλλει τῷ κόσμῳ…»
(κάθ.). Φῶς εἶνε, λέει, τὰ πάθη τοῦ Κυρίου. Κάθε
λεπτομέρεια τῶν παθῶν εἶνε φῶς ποὺ λάμπει
σὰν ἥλιος. Ἀλλ᾿ ἐὰν ἐσύ, ἐνῷ ὁ ἥ λιος λάμπει,
κλείσῃς τὰ παράθυρα τοῦ σπιτιοῦ σου, τότε ἔ -
χεις σκοτάδι. Ποιός φταίει; Ὄχι ὁ ἥλιος βέ-
βαια· σὺ ὁ ἴδιος ἔκλεισες τὰ παράθυρα καὶ δὲν
μπαίνει οὔτε μιὰ ἀ κτίνα μέσα στὴν ψυχή σου.

* * *Αὐτὰ τὰ λίγα, ἀγαπητοί μου, εἶχα νὰ σᾶς
πῶ ἀπόψε. Καί, ἂν θέλῃ ὁ Θεός, αὔριο καὶ με-
θαύριο θὰ συνεχίσουμε τὶς σύντομες αὐτὲς
διδασκαλίες, ὥστε ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ μπο-
ροῦν ν᾿ ἀκούσουν τὰ ἁπλᾶ λόγια τοῦ γέρον -
τος ἐπισκόπου.

Τελειώνω καὶ λέω τὸ ἑξῆς. Μὴν παρακο-
λουθεῖτε ἔτσι ἁπλῶς τὴν ἱερὰ ἀκολουθία. Εἶ -
νε ἀριστουργήματα αὐτά. Ἔχουν μεταφρα-
στῆ καὶ σὲ ἄλλες γλῶσσες· θαύμασαν καὶ ξέ-
νοι τὰ νοήματα ποὺ περιέχουν οἱ ἀκολουθίες
τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Σᾶς συνιστῶ λοι-
πόν, νὰ προμηθευθῆτε ὅλοι ἢ μιὰ Σύνοψι ἢ
ἕνα Συνέκδημο ἢ ἄλλα εἰδικὰ βιβλιαράκια τῆς
Μεγάλης Ἑβδομάδος μὲ ἑρμηνεία, ὥστε ὅλοι
νὰ παρακολουθοῦμε τὰ ὑπέροχα αὐτὰ λόγια
μὲ προσοχή. Ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 19-4-1992 βράδυ μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 28-4-2002, ἐπανέκδοσις 22-3-2019.
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Ἀποτολμῶ, ἀγαπητοί μου, τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡ -
 μέρες, παρὰ τὸ γῆρας μου, νὰ πῶ λίγα λό-

 για ἐπάνω στὶς λίγες φράσεις, ποὺ ὁ Κύρι ος ἡ -
 μῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐ πρόφε ρε ἀπὸ τὸ ὕ ψοςτοῦ σταυροῦ του τὶς φοβερὲς ἐ κεῖ νες ὧ ρες τῆς
Μεγάλης Πα ρασκευῆς, κρεμάμενος ἐ πὶ ξύλου
καὶ ἐνῷ τὸ τίμιο αἷμα του ἔρρεε «ὑ πὲρ τῆς τοῦ
κό σμου ζωῆς καὶ σωτηρίας» (θ. Λειτ. Μ. Βασ. καθαγ.).Οἱ λόγοι αὐτοὶ τοῦ σταυροῦ εἶνε ἑπτά. Καὶ ἀ -
πορεῖ καν εὶς πῶς ὁ Χριστός, μέ σα σὲ ἀπερίγρα -
 πτους πόνους σώματος καὶ ψυχῆς, βρῆ κε δύ-
ναμι, ἀταραξία, νηφαλιότητα, διαύγεια, νὰ πῇ
τέτοια λόγια. Αὐτὸ ἀνήκει στὴν θεία φύσι του.
Πέλαγος ἱερῶν νοημά των ἀνοίγουν οἱ λόγοι
αὐτοί· θαῦμα τὸ περιεχόμενό τους.

Ἑρμηνεύσαμε ἤδη τὸν πρῶτο καὶ τώρα ἐρ -
χόμεθα νὰ ποῦμε λίγα λόγια ἐπὶ τοῦ δευτέ-ρου λόγου τοῦ Ἐσταυρωμένου. Ποιός εἶνε αὐ -
τός; «Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου», εἶπε στὴν Παναγία,
καὶ στὸν Ἰωάννη «Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου» (Ἰω. 19,26-27).

* * *Ἐπάνω στὸ Γολγοθᾶ, ἀγαπητοί μου, ἐκεῖ -
νες τὶς ὧρες δὲν ἦταν μό νο ἄντρες (῾Ρωμαῖ οι,
Ἑβραῖοι ἀρχιερεῖς, γραμματεῖς, φαρισαῖοι…)·
ἦ ταν καὶ μερικὲς γυναῖκες, ὅμιλος γυναικῶν
μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, τὴν
ἀ ειπάρ θενο Μαρία. Μία παρένθεσι ἐδῶ.

Ὅταν ἤ μουν στὴν Ἀθήνα ἱεροκήρυκας, μί-
λησα κάποτε καυστικὰ γιὰ τὶς γυναῖ κες. Τότε
μιὰ ταπεινὴ Χριστιανή, καθαρίστρια σὲ ὑπουρ-
  γεῖο, μὲ πλησίασε. –Πάτερ, μ᾽ ἐρωτᾷ, γυναίκα
πρόδωσε τὸ Χριστό; –Ὄχι, λέω χωρὶς νὰ ξέρω
ποῦ τὸ πάει. –Γυναίκα τὸν κατηγόρησε; –Ὄ  χι.
–Γυναίκα τὸν δίκασε; –Ὄχι. –Γυναίκα τὸν σταύ-
 ρωσε; –Ὄχι. –Γυναίκα τὸν λόγχισε; –Ὄχι.

Αὐτό, ὁμολογῶ, μ᾽ ἔκανε νὰ ἀναλογισθῶ,
ὅ τι ἡ γυ ναίκα, πρὸς τιμήν της, στὰ πάθη τοῦΧριστοῦ στάθηκε δίπλα του· καὶ στὴ δίκη ἡ σύ-
 ζυγος τοῦ Πιλάτου ἔστειλε τὸ μήνυμα «Μηδὲν

σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ· πολλὰ γὰρ ἔ παθον σή-
 μερον κατ᾽ ὄναρ δι᾽ αὐτόν» (Ματθ. 27,19), καὶ στὴν
ὁ  δὸ πρὸς τὸ Γολγοθᾶ «θυγατέρες Ἰ ερουσα -
λὴμ» ἔκλαιγαν γι᾽ αὐτόν (Λουκ. 23,28), καὶ τώρα κά-
τω ἀπ᾽ τὸ σταυρὸ βρίσκεται ἡ πονε μέ νη Μάνα
μαζὶ μὲ τὸν μαθητὴ «ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς» (Ἰω. 19,26).Ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος ἔδωσε τὰ πάντα γιὰτὸν Μονογενῆ της. Ὑπέταξε τὸν ἑαυτό της στὶς
βουλὲς τοῦ Κυρίου καὶ τὸν κυοφόρησε. Τὸν γέν-
  νησε σὲ πρωτάκου  στες συνθῆκες, μέ σα σ᾽ ἕνα
βρώμικο στάβλο μὲ συντροφιὰ ἕνα γαϊδου ράκι
κ᾽ ἕνα βόδι. Πόνεσε κατὰ τὴν Ὑ παπαν τὴ ἀκού-
 γοντας ἀπὸ τὸ γέροντα Συμεών, ὅτι τὴν καρδιά
της «διελεύσεται ῥομφαία» (Λουκ. 2,35). Ὅ ταν ἀπὸ
τὸν οὐρανὸ ἦρθε μή νυμα ὅ τι ὁ Ἡ ρῴ δης ἔχει κα -
κὸ σκοπό, πῆρε νύχτα τὸ Βρέφος στὴν ἀγκάλη
καὶ μὲ συν οδὸ τὸν μνήστο ρα Ἰω σὴφ ἔφυγαν στὴν
Αἴγυπτο, ὅπου ἔ μει ναν ἕνα διάστημα ὡς πρόσ -
φυγες – ὅσοι εἶ  στε παιδιὰ προσφύγων ρωτῆστε
τοὺς γονεῖς νὰ σᾶς ποῦν τί θὰ πῇ προσφυγιά.
Μετά, ὅταν ἔ μαθαν ὅτι ὁ Ἡρῴδης πέθανε, γύ ρι-
 σαν κ᾽ ἐγ κα  ταστάθηκαν στὴ Ναζαρέτ. Τί ἀ γω-
νία πέ ρασε ἔπειτα, ὅταν ἔ χασαν τὸν Ἰησοῦ δω-
δεκαετῆ στὰ Ἰεροσόλυμα! Κι ὅταν στὰ τριάντα
του χρόνια βγῆκε στὸ δη  μόσιο βίο, μὲ πεζοπο ρί -
ες σὲ πό λεις καὶ χωριά, μὲ διδασκαλία καὶ θαύ-
ματα, ἡ Παναγία συμμε ρίστηκε μαζί του ὄχι μό-
νο τὴν ἀγάπη τοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ τὸ μῖσος τῶν
ἐχθρῶν· μῖσος, ποὺ κα τέληξε στὸ δρᾶμα τῶν ἡ -
μερῶν αὐτῶν· σύλλη ψις, δί κη, ἐξευτελισμός, κα-
 ταδίκη, πάθη ὀδυνη ρά, καὶ τώρα ἐδῶ μπρο στὰ
ὁ σταυρός! Ὅ σο δὲν πόνεσε στὴ γέννησί του,
τόσο πονάει τώρα. Ἐκ πληρώθηκε ἡ προφητεία
Συμεών. Αὐτὸ δείχνει, ὅτι ἡ παρθένος Μαρία
εἶνε πρα γματικὴ μητέρα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν
συμπονεῖ, κ᾽ ἐκεῖνος πραγματικὸς ἄνθρωπος
μὲ στοργὴ γιὰ τὴ μητέρα ποὺ τὸν γέννησε.

Ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὸ ξύλο, καὶ κάτω ἡ Μη-
 τέρα μὲ τὸν Ἰωάννη δίπλα της. Τί ὀδύνη, τί πό  -
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νος, ἀλλὰ καὶ τί αὐτοκυριαρχία καὶ ἔγνοια! Ὁ
Υἱὸς δὲν λησμονεῖ νὰ φρον τίσῃ γι᾽ αὐ τὴν ποὺ
τὸν γαλούχησε, κι ὁ Διδάσκαλος δὲν λη σμο-
νεῖ νὰ διδάξῃ τὸ μαθητή του. Καθὼς τὰ χέρια
του μέ νουν ἀκίνητα, μὲ τὸ βλέμμα καὶ ἕνα λε-
πτὸ νεῦ μα τῆς κεφα λῆς δεί χνει στὴν Παν αγία
τὸν Ἰωάν νη καὶ τῆς λέει «Ἴ δε ὁ υἱός σου», νὰ
τὸν ἔ χῃς παι δί σου, καὶ στὸ μαθητὴ πάλι λέει
«Ἰ δοὺ ἡ μήτηρ σου», νὰ τὴν ἔχῃς μητέρα σου
(Ἰω. 19,26-27). Κι ἀπὸ τότε ὁ Ἰ ωάννης παρέλαβε τὴ
Παναγία στὸ σπίτι του· τὴν εἶχε σὰν μητέρα
του, κ᾽ ἐ κεί  νη πάλι τὸν εἶχε σὰν παιδί της. Ἀλλά,
κοντὰ στὸν Ἰωάννη, καὶ κάθε Χριστιανὸς νιώ-
θει τὴ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ σὰν δική του μη-
τέρα, κ᾽ ἐκείνη πάλι ἔχει παιδί της κάθε Χρι-
στιανό. Τέλος, ὕ στερα ἀπὸ μερικὰ χρόνια ἦρ -
θε καὶ ἡ ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς της· καὶ τότε
«ἀπόστολοι ἐκ περάτων» (ἐξαποστ.) μαζὶ μὲ ἀγγέ-
λους ἐκήδευσαν τὸ σῶμα της στὴ Γεθσημανῆ.

* * *Μὲ τὸν λόγο του πρὸς τὸν Ἰωάννη «Ἰ δοὺ ἡ
μή τηρ σου» ὁ Ἐσταυρωμένος ἔκανε τὸν Ἰω-άννη ἀ δελφό του. Δὲν ἦταν ἡ πρώτη φορά· καὶ
ἄλλοτε ὠνόμασε «ἀδελφούς» του τοὺς πι-
 στοὺς μαθητάς του (βλ. Ματθ. 12,46-50. Μᾶρκ. 3,31-35. Λουκ. 8,19-21).

Ἡ δὲ μέριμνα γιὰ τὴ Μητέρα του διδάσκει
κ᾽ ἐμᾶς, ἀγαπητοί μου, ὅτι ὀ φείλουμε νὰ δεί-
ξουμε ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς γο νεῖς μας, τὴ μά-
να ποὺ μᾶς γέννησε καὶ τὸν πατέρα ποὺ μᾶς
προστάτευσε. Κι αὐτὸ εἶνε σπουδαῖο ἰδιαιτέ-
ρως σήμερα, ποὺ ἐκπληρώνεται ἡ προφητεία
τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὅ τι στοὺς ἐ σχάτους
χρόνους «οἱ ἄνθρωποι ἔ σονται ἄ στοργοι», θὰ
εἶνε ἄστοργοι (῾Ρωμ. 1,31. Β΄ Τιμ. 3,3).Τί θὰ πῇ ἄστοργοι· θὰ ξερριζώσουν ἀπὸ μέ-
 σα τους τὴ στοργή, τὸ ἔμφυτο αἴ σθημα ἀ γά-
πης καὶ συμπόνιας ποὺ ἔχουν οἱ γονεῖς γιὰ τὰ
παιδιὰ καὶ τὰ παιδιὰ γιὰ τοὺς γονεῖς.

Ἀπόδειξις τῆς ἀ στοργίας τῶν γονέων σήμε-
 ρα εἶνε, ὅτι σκοτώνουν τὰ βρέφη τους. Τὸ ἔμ -
βρυο στὴν κοι λιὰ τῆς μάνας εἶνε ἡ πιὸ ἀ θῴα
ὕ  παρξι. Ὅποιος σκοτώνει παιδί, εἶπε ὁ Ντοστο -
γιέφσκυ, εἶνε σὰν νὰ σκοτώνῃ τὸ Χριστό. Φο-
βερὸ νὰ σκέπτεται κανείς, ὅτι στὴν Ἑλ λάδα
γίνον ται 400.000 ἐκτρώσεις τὸ ἔτος!

Ἀλλὰ ἄστοργοι εἶνε καὶ τὰ παιδιά. Ὅταν ἤ -
μουν στὴν Ἀθήνα ἱεροκήρυκας, ἦρθε μιὰ μέ-
ρα ἕνας νέος, καλὸς Χριστιανός, κλαίγοντας.
Ἀποφάσισα, λέει, νὰ παντρευτῶ, νὰ δημιουρ-
γήσω οἰκογένεια. Βρῆκα μιὰ κοπέλλα, ποὺ μοῦ
φαινόταν σὰν ἄγγελος. Προτοῦ νὰ κλείσουμε
συμφωνία, μοῦ κάνει τὴν ἐρώτησι· –Στὸ σπί-
τι ἔχετε παλιὰ ἔπιπλα; Δὲν καταλάβαινα τί ἐν -
νοεῖ. –Τί θὰ πῇ, τῆς λέω, «παλιὰ ἔπιπλα»; Κ᾽ ἐ -

κείνη χωρὶς ντροπὴ ἀπαντᾷ· –«Παλιὰ ἔπιπλα»
εἶνε οἱ γέροι. –Ἔ, πῶς, λέω· ἔ  χω τὴ μάνα καὶ τὸν
πατέρα μου. –Ἄ, ἔτσι δὲν συμ φω νοῦμε, λέει.
–Ἔ, τότε καλύτερα ποὺ μοῦ τό ᾽πες… Καὶ τὸ
συνοικέσιο χάλασε. Ἀξιέπαινος ὁ νέος αὐ τός.
Πολλοὶ ὅμως στὴ θέσι του θυ σιάζουν τὴν ἀγά-
πη τῆς μάνας μπροστὰ στὸ σαρκικὸ ἔρωτα.
Τέτοιοι εἶνε σήμερα οἱ ἄνθρωποι.

Γίναμε κατώτεροι ἀπὸ τὰ ζῷα. Ὁ πελαργός,
ποὺ χτίζει τὴ φωλιά του στὰ καμπαναριά, ἀπο-
 λαμβάνει φιλοστοργία ἀπὸ τὰ παιδιά του· ὅταν
γεράσῃ καὶ μαδήσουν τὰ φτερά του, ἐκεῖ να τὸν
θερμαίνουν μὲ τὰ φτερά τους καὶ τὸν τα ΐζουν.
Αὐτὴ ἡ στοργὴ στὴν ἀρχαία ἑλλη νικὴ γλῶσσα
λέγεται «ἀντιπελάργησις». Μιὰ τέτοια παρά-
στασι πελαργοῦ ἔχω ζωγραφίσει στὸ δάπεδο
ἑνὸς νέου γηροκομείου ποὺ προσπαθοῦ με νὰ
ἐγκαινιάσουμε· εἶνε σπάνια τὰ ἱεραποστολι κὰ
πρόσωπα ποὺ ὑπηρετοῦν στὰ ἱδρύματα αὐ τά.
Τί ζητοῦν ἐκεῖ οἱ γέροντες καὶ οἱ γερόν τισσες;
Λίγη στοργή! Μιὰ μέρα εἶδα μιὰ γριὰ στὸ γηρο -
 κομεῖο πού, ἐνῷ ἦταν λυπημένη, ξαφνικὰ χα-
μογέλασε. Γιατί; Ὕστερα ἀπὸ χρόνια εἶχε λά-
βει γράμμα ἀπὸ τὰ παιδιά της στὴν Ἀμερική. 

* * *Ὅσοι ἀπὸ σᾶς, ἀγαπητοί μου, ἔχετε τοὺς γο-
 νεῖς σας, μάνα - πατέρα, μὴ φανῆτε ἀγνώμο-νες καὶ ἄστοργοι, γιατὶ αὐτὸ εἶνε ἀπὸ τὰ με-
γαλύτερα ἁμαρτήματα. Ἡ πέμπτη ἐντολὴ τοῦ
Δεκα λόγου λέει· «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν
μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακρο-
χρό νιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἔξ. 20,12. Δευτ. 5,16)· ἂν θέ -
λῃς νὰ εὐτυχή σῃς καὶ νὰ ζήσῃς χρόνια πολ-
λά, νὰ τιμᾷς τοὺς γονεῖς σου. Ὅποιος δὲν τι -
μᾷ τοὺς γονεῖς του, εἶνε ἀνάξιος νὰ λέγε ται
ἄν  θρωπος, εἶνε κατώτερος κι ἀπὸ τὰ ζῷα. Καὶ
εἶνε γεγονός, ὅτι «εὐχαὶ γονέων στηρίζου σι
θεμέλια οἴκων» (ἀκολ. γάμου, εὐχ. 2α)· «εὐλογία γὰρ πα-
τρὸς στηρίζει οἴκους τέκνων, κατάρα δὲ μη-
τρὸς ἐκριζοῖ θεμέλια» (Σ. Σειρ. 3,9). Ἂς διδαχθοῦμε
ἀπὸ τὸν ἐσταυρωμένο Κύριό μας, ὁ ὁποῖος τὶς
τελευταῖες στιγμὲς τῆς ἐπιγείου ζωῆς του δὲν
λησμόνησε τὴν ἁγία του Μητέρα.Ὦ μάνα, γλυκυτάτη μάνα! Πολλὰ λησμονεῖ
ὁ ἄνθρωπος. Ὅταν ὅμως πλησιάσῃ τὸ τέλος,
ἀκοῦς καὶ λέει «μάνα» καὶ μὲ τὴ λέξι αὐτὴ ἀ -
φήνει τὴν ἐπίγειο ζωή. Λοιπὸν εὐγνώμονεςπρὸς τοὺς γονεῖς, μητέρα καὶ πατέρα, μιμού-
μενοι Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Ναζωραῖον, τὸν ἐ -
σταυρωμένον καὶ Θεόν· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων,
ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς τοὺς αἰῶνας.

Ἂν θέλῃ ὁ Θεός, θὰ συνεχίσουμε μὲ τὸν 3ο
λό  γο τοῦ ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ τοῦ κόσμου.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 13-4-1993 μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 25-3-2019.

2



ὉΚύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί
μου, ὅ πως λέει τὸ Εὐαγγέλιο, εἶ νε ὁ μο-να δικὸς διδάσκαλος τῶν αἰώνων (βλ. Ματθ. 23,8). Δί-

δα ξε σὲ πολλὰ μέρη, ἀλλὰ τὶς τελευταῖες στι -
γμὲς τῆς ἐπιγείου ζωῆς του ἄνοιξε σχολεῖο
καὶ παρέδωσε μαθήματα – ποῦ; στὸ Γολγοθᾶ!
Ὅποιος παρακολουθεῖ μὲ πίστι τὰ μαθήματα
αὐτά, γίνεται σοφώτερος ἀπὸ κάθε φιλόσοφο.
Πάνω ἀπὸ τὸ σταυρὸ ὁ Χριστὸς ἐξεφώνησε ἑ -
πτὰ λόγους, ποὺ ὁ καθένας τους εἶνε ἕ  να θαῦ -
μα. Ἕως τώρα προσπαθήσαμε νὰ ἑρ μηνεύσου-
  με πρακτικὰ τὸν πρῶτο καὶ τὸ δεύτερο λόγο.
Τώρα ἂς ἐπιχειρήσουμε νὰ ῥίξουμε ἕνα βλέμ-
 μα στὸν τρίτο λόγο τοῦ ἐσταυρωμένου Λυτρω -
τοῦ μας. Ποιός εἶνε ὁ λόγος αὐτός;

Ὅπως γνωρίζετε, μαζὶ μὲ τὸ Χριστὸ σταυ-
ρώ θηκαν δύο λῃσταί. Εἶχαν διαπράξει ἐγκλή-
ματα, ἡ ῥωμαϊκὴ δικαιοσύνη τοὺς συνέλαβε
καὶ τώρα τοὺς τιμωρεῖ· γι᾽ αὐτὸ κρέμονται σὲ
σταυροὺς δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τοῦ Ναζωραίου.
Δὲν ἀποκλείεται νὰ τὸν ἔβλεπαν τότε γιὰ πρώ-
 τη φορά· ἴσως ὅμως, ὅπως λένε μερικοὶ ἑρ -
μηνευταί, νὰ τὸν εἶχαν ἀκούσει κάποτε ἢ νὰ
εἶχε φτάσει μέχρι τὰ κρησφύγετά τους ἡ φή-
μη του. Ἀλλὰ τώρα εἶνε ἀνάμεσά τους.Στὴν ἀρχὴ καὶ οἱ δύο ἦταν σκληροὶ ἀπέναν   -
τί του. Τοῦ ζητοῦσαν νὰ τοὺς σώσῃ μ᾽ ἕνα θαῦ -
μα καὶ νὰ κατεβῇ ἀπὸ τὸ σταυρό· ὁ Χριστὸς
δὲν τὸ ἔκανε κι αὐτοὶ τὸν βλαστημοῦσαν. Κα-
τόπιν ὅμως διαφοροποιήθηκαν· ὁ ἕνας συνέ-
χισε τὶς βλασφημίες, ὁ ἄλλος ἦρθε σὲ συναί-σθησι καὶ ἄρχισε νὰ ἐπιτιμᾷ τὸν συγκατάδικό
του λέγοντας· Μὰ ἐσὺ δὲν φοβᾶσαι τὸ Θεό;
ἐ μεῖς δι καίως τιμωρούμεθα, «ἄξια γὰρ ὧν ἐ -
πρά ξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν
ἄ τοπον ἔπραξε». Καὶ ἀπευθυνόμενος στὸ
Χριστὸ παρακάλεσε· «Μνήσθητί μου, Κύριε,
ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βα σιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,41-42). Καὶ ὁ

Κύριος τοῦ ἀ παν τᾷ· «Ἀμὴν λέγω σοι, σήμε-ρον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ. 23,43).
Αὐτὸς εἶνε ὁ τρίτος λόγος τοῦ σταυροῦ.* * *

Αὐτό, ἀγαπητοί μου, ποὺ συνέβη τότε ἐκεῖ
στὸ Γολγοθᾶ, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἐ -
λεύθερος, θὰ ἐπαναλαμβάνεται διὰ μέσου τῶν
αἰώνων. Οἱ ἄνθρωποι ἀπέναντι στὸ Χριστὸ δι -
αχωρίζον ται· ἄλλοι τὸν δοξολογοῦν, ἄλ λοι τὸν
βλασφημοῦν. Τὸ σχῆμα αὐτὸ θὰ ὑπάρχῃ πάν -
 τοτε· ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ θεοδό χος προφή τευ-
σε, ὅτι ἐμπρὸς στὸ Βρέφος ποὺ ἐ βάσταζε στὴν
ἀγκάλη του ἄλλοι θὰ ἀπιστήσουν καὶ θὰ χα-
θοῦν, ἄλλοι θὰ πιστέψουν καὶ θὰ σωθοῦν (βλ. Λουκ.
2,34). Τὸ κήρυγμα γιὰ τὸν ἐσταυ ρωμένο Λυτρω τὴ
τοῦ κόσμου, ὅπως λέει καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος, εἶνε γιὰ ἄλλους μὲν «ὀ σμὴ θανάτου», καὶ
γιὰ ἄλλους «ὀσμὴ ζωῆς» αἰωνίου (βλ. Β΄ Κορ. 2,16).

Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ὁ ἐκ δεξιῶν λῃστὴς ἐ -
κεῖ στὸ σταυρὸ ἦρθε σὲ κατάνυξι, ἄνοιξαν τὰ
μά τια του, εἶδε τὴν ἀλήθεια, καὶ μέσα σὲ μικρὸ
διάστημα ἔτρεξε, ἔφτασε καὶ πέτυχε τὸ σκο πὸ
τῆς ζωῆς του ἐπὶ τῆς γῆς. Μολονότι ἀκίνητος
στὸ σταυρό, ἔκανε τρία μεγάλα βήματα.� Πρῶτον, συντετριμμένος καὶ ταπεινωμένος,
συναισθάνθηκε τὴν ἁμαρτωλότητά του καὶ ἐξ -
ωμολογήθηκε τὴν ἐνοχή του. Τὰ λόγια του «Καὶ
ἡ μεῖς μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐ πράξαμεν ἀ -
πολαμβάνομεν» εἶνε λόγια αὐτομεμψίας. Αὐ -τομεμψία εἶνε τὸ νὰ κατηγορῇ κανεὶς τὸν ἑ αυ-
 τό του καὶ ἀποτελεῖ ἰσχυρὸ πνευματικὸ ὅπλο
κατὰ τοῦ κακοῦ ποὺ φωλιάζει μέσα μας. Ἡ αὐ -
τομεμψία ἀκολουθεῖ μετὰ τὴν αὐτογνωσία, με -
τὰ τὸ «γνῶθι σαυτὸν» τῶν ἀρχαίων. Ὁ ἁμαρ-
τωλὸς ἄνθρωπος εἶνε συνή γορος τοῦ ἑαυτοῦ
του καὶ εἰσαγγελεὺς ποὺ ἀπευθύνει κατηγο -
ρῶ κατὰ τῶν ἄλλων. Ὁ λῃ στὴς ὅμως δὲν κατη -
γόρησε κανένα ἄλλον (π.χ. τὴν κοινωνία, γο-
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Τὸ κλειδὶ τοῦ παραδείσου
«Ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ. 23,43)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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νεῖς, δασκάλους, ἄρχοντες, ἱερεῖς κ.λπ.) πα -
ρὰ μόνο τὸν ἑαυτό του. Δὲν εἶπε, Δὲν φταίω
ἐγώ, μέσα σὲ τέτοιο κόσμο ἀ νατράφηκα. Γιατὶ
εἶνε ἀλήθεια ὅτι ὁ ἄνθρωπος, παρ᾽ ὅλη τὴν
κακὴ ἐπιρροὴ τοῦ περιβάλ λοντος, ἔχει ἀπὸ τὸ
Θεὸ τὴ δύναμι ν᾽ ἀντιστα θῇ καὶ νὰ νικήσῃ τὸ
κακό, ὅπως π.χ. ὁ Νῶε τὸν καιρὸ τοῦ κατα-
κλυσμοῦ καὶ ὁ Λὼτ στὰ Σόδομα. Ὁ ἅγιος Κο-
σμᾶς ὁ Αἰτωλὸς λέει· «Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς
χρειάζονται· αὐτὰ τὰ δυό, ὅλος ὁ κόσμος νὰ
πέσῃ ἐπάνω σας, δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρῃ,
ἐκτὸς μόνο ἂν τὰ δώσετε μόνοι σας».� Δεύτερον, ἀναγνώρισε καὶ διακήρυξε τὴν
ἀν αμαρτησία τοῦ Χριστοῦ. Τὰ λόγια του «Οὗ -
τος οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε» εἶνε ὁμολογία πί-
στε ως στὸν ἀναμάρτητο Σωτῆρα τοῦ κόσμου.
Γιὰ νὰ σωθῇ κανεὶς πρέπει νὰ πιστέψῃ στὸ
Χριστό, νὰ ὁμολογήσῃ τὴ θεότητά του καὶ νὰ
βαπτισθῇ στὸ ὄνομά του. Ὁ λῃστὴς μέσα σὲ
μικρὸ διάστημα ἐγνώρισε τὸ Χριστό, τὸν ὡμο-
λόγησε ἀναμάρτητο Σωτῆρα καὶ Θεό, καὶ ζή-
τησε νὰ λάβῃ τὸ ἔλεός του.� Τὸ τρίτο βῆμα του ἦταν ἡ θερμὴ παράκλησις
«Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλ θῃς ἐν τῇ βα  -
σι λείᾳ σου» (Λουκ. 23,42). Ὁ λόγος αὐτός, ὅπως βε-
βαιώνει ἡ Ἐκκλησία μας, ἔγινε τὸ κλειδὶ μὲ τὸ
ὁ ποῖο ὁ λῃστὴς ἄνοιξε τὶς κλειστὲς πύ λες τοῦ
παραδείσου. Τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ ἀ κοῦμε
στὸ συναξάρι τὸν στίχο·

«Κεκλεισμένας ἤνοιξε τῆς Ἐδὲμ πύλας
βαλὼν ὁ λῃστὴς κλεῖδα τὸ “Μνήσθητί μου”».

Ἡ παράκλησίς του ἔγινε δεκτή. Ἀπόδειξις εἶ -
νε ἡ βεβαίωσις ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ
Ἐσταυρωμένου· «Ἀμὴν λέγω σοι, σήμε ρον
μετ᾽ ἐμοῦ ἔ σῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ. 23,43).

Γιὰ πολλὲς λῃστεῖες ἦταν ἄξιος καταδίκης
ὁ ἐκ δεξιῶν κακοῦργος. Πρόλαβε ὅμως πρὶν ξε-
 ψυχήσῃ νὰ κάνῃ καὶ μία «λῃ στεία» εὐλογημέ-
νη· στὸ «παραπέντε» ἅρπαξε τὸν παράδεισο!

* * *Οἱ ἄλλοι λόγοι τοῦ σταυροῦ εἶνε εἴτε προσ -
 ευχὴ - συν ομιλία μὲ τὸν οὐράνιο Πατέρα, εἴτε
παραγγελία σὲ ἀγαπητὰ πρόσωπα, εἴτε προ-
σωπικὴ ἔκφρασις· ὁ τρίτος αὐτὸς λόγος του
εἶ νε ἡ κατάληξις ἑνὸς διαλόγου· «Σήμε ρον
μετ᾽ ἐμοῦ ἔ σῃ ἐν τῷ παραδείσῳ». Τί συμ πε-
ραί νουμε ἀπὸ τὰ λόγια αὐτά·� Ὁ Ἐσταυρωμένος μὲ τὸ «Ἀμὴν λέγω σοι» βε-
 βαιώνει, ὅτι αὐτὸς εἶνε ὁ κυρίαρχος τῆς οὐ -ρα νίου βασιλείας, ἐ κεῖνος ποὺ κρίνει καὶ ἀπο-
φασίζει ποιός εἶνε ἄξιος νὰ εἰσέλθῃ στὸν παρά -
 δεισο. Μπορεῖ ὡς ἄνθρωπος τὴν ὥρα αὐτὴ νά
᾽νε καθηλωμένος ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ὡς Θεὸς ὅ -

μως δὲν παύει νά ᾽νε αὐτὸς ποὺ μέσα στὸ τρυ-
 πημέ νο χέρι του κρατάει τὴ ζωὴ ὅλων τῶν ὄν -
των, τὶς οὐράνιες σφαῖρες καὶ τοὺς γα λαξίες,
καὶ πρὸ παντὸς τὴν ἐξουσία τοῦ παραδείσου.� Τὸ «σήμε ρον», ποὺ λέει, γιὰ τὸν Ἴδιο μὲν δὲν
σημαίνει ὅτι ἕ ως τώρα δὲν ἦταν στὸν παρά-
δεισο καὶ θὰ εἰσ έλθῃ τώρα ἐκεῖ μαζὶ μὲ τὸ λῃ -
στή. Ὄχι. Ὁμιλεῖ ὡς ἄνθρωπος. Διότι ὡς Θεὸςδὲν ἔλειψε ποτέ ἀπὸ ἐκεῖ, ὅπως λέει ὁ γνω-
στὸς ὕ μνος τῆς Δι α καινησίμου· «Ἐν τάφῳ σω-
  ματι κῶς, ἐν ᾅ δου δὲ μετὰ ψυχῆς ὡς Θεός, ἐν
πα ρα δείσῳ δὲ μετὰ λῃστοῦ, καὶ ἐν θρόνῳ ὑ -
πῆρ χες, Χριστέ, μετὰ Πατρὸς καὶ Πνεύματος,
πάντα πλη ρῶν ὡς ἀπερίγραπτος» (ἀπόδειπν. Διακαιν.).� Τὸ «σήμε ρον» ὅμως γιὰ τὸ λῃστὴ δὲν σημαί -
νει καὶ ὅτι ὁ παράδεισος ἔχει ἀνοίξει ἤδη ἀπὸ
τώρα. Σημαίνει, ὅτι ὁ λῃστὴς –καὶ μαζὶ μ᾽ αὐ -
τὸν βέβαια ὅλοι οἱ δίκαιοι– ἁ πλῶς προγεύε-ται ἀπὸ τώρα τὸν παράδεισο, ἐν μέρει ὅμως
καὶ ὄχι πλή ρως· στὴν πληρότητά του θὰ τὸν
ἀ πολαύσῃ μόνο μετὰ τὴν τελικὴ κρίσι.

* * *Ὁ εὐγνώμων λῃστής, ἀγαπητοί μου, εἶνε ὑ -πόδειγμα ἐξομολογήσεως. Ἐξωμολογήθηκε δη-
 μοσίως, ἐνῷ ἐμεῖς δὲν ἐξομολογούμεθα οὔτε
κατ᾽ ἰδίαν στὸν πνευματικό. Ἀκοῦμε τὴν ἐξομο-
 λόγησί του ὅλοι, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, καὶ ἐ κτὸς
ἀπὸ λίγους οἱ πολλοὶ δὲν ἐξομολογοῦν ται. Πό-
σο χαίρομαι ὅταν μαθαίνω, ὅτι σὲ μιὰ ἐνορία πῆ -
γε πνευματικὸς καὶ ἐξωμολογήθηκαν ὅλοι! Καὶ
ἔ χει ἡ Ἐκκλησία μας καλοὺς ἐξομολόγους. Γιὰ
τὸν Κο πέρνικο, διάσημο ἀστρο νόμο, λένε ὅτι
ζή τησε νὰ γράψουν στὸν τάφο του· Δὲν ζη τῶ τὴ
χάρι ποὺ ἔλαβαν οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ μάρ τυρες·
ζητῶ τὴ χάρι τοῦ λῃστοῦ, ποὺ ὁ Χριστὸς τοῦ εἶ -
πε «Σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδεί -
σῳ». Μακάριοι ὅσοι θὰ ἔχουν μιὰ θέσι ἐκεῖ.

Μὲ τὰ λόγια του «Ἄξια ὧν ἐπράξαμεν ἀ  πο-
 λαμβάνομεν» ὁ λῃστὴς εἶνε ἀκόμη ὑπόδει - γμα αὐτομεμψίας. Ἂν οἱ πρωτόπλαστοι ἔ χα-
σαν τὸν παράδεισο, εἶνε διότι τοὺς ἔλειψε ἡ
αὐτομεμ ψία. Τὸ ἴδιο μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ
τὸν καθένα μας ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ χώ ρα ὡς σύ-
νολο· «ἄξια ὧν πράττει ἀ πολαμβάνει»· θὰ τι-
μωρηθῇ ἰδίως γιὰ τὶς βλασφημίες. Ὦ πατρίδα
μου, μεγάλες τιμωρίες θὰ ἐπακολουθήσουν.

Ἂν θέλῃ ὁ Θεὸς καὶ διὰ τῶν προσευχῶν
τῶν ἁγίων πατέρων θὰ συνεχίσουμε τὴν ἑρ -μηνεία. Μέχρι τὸ Μέγα Σάββατο ἐλπίζω νὰ ἐξ -
ηγήσουμε καὶ τοὺς ἄλλους λόγους τοῦ ἐσταυ-
 ρωμένου Λυτρωτοῦ· ὅν, παῖ δες, ὑμνεῖτε καὶ
ὑ  περυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 12-4-1993 μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 26-3-2019.
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Ἀπόψε, ἀγαπητοί μου, θὰ προσπαθήσουμε
νὰ ἑρμηνεύσουμε τὸν τέταρτο λόγο ποὺ

ἐξεφώνησε ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὸ σταυρό. Ὅ -
πως εἴπαμε, στὸ Γολγοθᾶ ἄνοιξε σχολεῖο, τὸ
ἀνώτερο ἀπ᾽ ὅλα τὰ σχολεῖα. Σ᾽ αὐτὸ κ᾽ ἕ νας
ἀγράμματος, ποὺ παρακολουθεῖ μὲ πίστι καὶ
εὐλάβεια τὰ ἅγια πάθη τοῦ Κυρίου μας, γίνε-
ται σοφώτερος κι ἀπ᾽ τὸ ν᾽ ἀκούσῃ λόγους καὶ
κηρύγματα ὅλων τῶν φιλοσόφων ὅλων τῶν
αἰ ώνων. Ἑπτὰ λόγους ἐξεφώνησε ὁ Κύριος ἐ -
πάνω στὸ σταυρό. Πέλαγος θείων νοημάτων
περιέχουν· κάθε λόγος του κ᾽ ἕνα θαῦμα.

Ἡ Ἱστορία ἀναφέρει, ὅτι οἱ κατάδικοι πάνω
στὸ σταυρό ἔβγαζαν τ᾽ ἀπωθημένα τους – γιὰ
νὰ μιλήσουμε ψυχολογικά. Ὅ,τι εἶχαν ἐν αν τί -
ον τῆς κοινωνίας, τὸ ἐξέβραζαν μὲ σκλη ρὲς λέ-
 ξεις ἐκεῖ. Ὁ Χριστὸς ὅμως ἄφησε στὸ σταυρὸλόγους θαυμασίους. Εἴπαμε ἕως τώρα γιὰ τοὺς
τρεῖς πρώτους λόγους του· τὸν πρῶτο (πρὸς
τὸν οὐράνιο Πατέρα «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ
γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» – Λουκ. 23,34), τὸν δεύτερο
(πρὸς τὴν Παναγία Μητέρα καὶ τὸν Ἰωάννη
«Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου» καὶ «Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου»
– Ἰω. 19,26-27), καὶ τὸν τρίτο (πρὸς τὸν λῃ στὴ «Σήμε -
 ρον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» – Λουκ. 23,43).

Τώρα προχωροῦμε στὸν τέταρτο λόγο· καὶ
αὐτὸς εἶνε τὰ λόγια ποὺ σώθηκαν καὶ σὲ ἑ -
βραϊκὴ γλῶσσα· «Ἠλὶ Ἠλί, λιμᾶ σαβαχθανί;»,
δηλαδὴ στὰ ἑλληνικὰ «Θεέ μου Θεέ μου, ἱνα-τί με ἐγκατέλιπες;» (Ματθ. 27,46. Ψαλμ. 21,2· πρβλ. Μᾶρκ. 15,34).

* * *Ὁ λόγος αὐτός, ἀγαπητοί μου, εἶνε δυσ ερ-μήνευτος. Προσπάθησαν θεολόγοι καὶ ἱερο-
κή ρυκες νὰ τὸν ἑρμηνεύσουν, ἀλλὰ στὸ βά-
θος τῆς ἐννοίας του ποιός μπορεῖ νὰ φτάσῃ!
Κρύβει μυστήριο μεγάλο.

Ἐπάνω στὸ σταυρὸ ἔμεινε ὁ Κύριος πέντε
περίπου ὧρες, ἀπὸ πρὶν τὴν ἕκτη ὥρα (12 τὸ

με σημέρι) μέχρι τὴν ἐνάτη ὥρα (3 τὸ ἀπόγευ -
μα). Τὸν λόγο αὐτὸν τὸν εἶπε μὲ δυνατὴ φωνὴ«περὶ τὴν ἐ νά την ὥραν» (Ματθ. 27,46), ἀφοῦ δηλαδὴ
εἶχε ὑπομείνει ὅλη τὴν ὀδύνη τοῦ πάθους καὶ
ἐνῷ πλησί αζε ἡ ὥρα νὰ ἐκπνεύσῃ. Τώρα ὁ
Χριστὸς εἰσ έρχεται τρόπον τινὰ στὸ πιὸ τρι-
κυμιῶδες πέλαγος τῆς ἀνθρωπίνης θλίψεως.

Τί σημαίνουν τὰ λόγια αὐτά; Μπορεῖ ὁ οὐ -
ρά νιος Πατὴρ νὰ ἐγκαταλείψῃ ποτὲ τὸν Υἱόν
του, μὲ τὸν ὁποῖον εἶνε ἕνα; μποροῦν νὰ χωρι-
 στοῦν μεταξύ τους ἔστω καὶ πρὸς στιγμὴν τὰ
πρόσωπα τῆς Θεότητος; «Ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν
ἐσμεν» εἶπε ὁ Χριστός (Ἰω. 10,30· 17,11,21-22). Ἢ μπορεῖ
ἡ θεία φύσις νὰ χωριστῇ ἔστω καὶ ἐπ᾽ ἐλάχι-
στον ἀπὸ τὴν ἀνθρωπίνη φύσι, μὲ τὴν ὁποία εἶ -
νε ἑνωμένη στὸ πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ «ἀτρέπτως,
ἀσυγχύτως, ἀχωρίστως, ἀδιαιρέτως», ὅ  πως ἀ -
πεφάνθη ἡ Δ΄ Οἰκουμενικὴ Συνοδος; Ὄχι ἀ -
σφαλῶς. Τότε τί σημαίνουν τὰ λόγια αὐτά;

Ὁ λόγος «Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέ  -
λιπες;» (Ματθ. 27,46), ὅπως εἴπαμε, εἶνε δυσερμή-
νευτος. Ἕνα ἀπὸ τὰ δέκα μεγάλα πνεύματα τῆς
ἀνθρωπότητος, ὁ ἱερὸς Αὐ γουστῖνος (τοῦ ὁ -
ποίου τὸ ὄνομα φέρω ἀναξί ως), σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ
ἔργα του, τὸ Κεκραγάρι ον ποὺ εἶνε μία ἀνθο-
δέσμη κατανυκτικῶν προσ ευχῶν πρὸς τὸν ἐ -
σταυρωμένο Λυτρωτή, δίνει κάποια ἐξήγησι.
Στέκεται μὲ δέ ος ἐμπρὸς στὸν Ἐσταυρωμένο
καὶ λέει· Κύριε, τί ἔ κανες καὶ βρίσκεσαι ἐπὶ
τοῦ σταυροῦ; ἔκανες κανένα κακό; Οἱ αἰῶνες
ἀπαντοῦν, ὅτι κανένα κακὸ δὲν ἔκανες. Τότε
γιατί πάσχεις; Καὶ ἀπαντᾷ ὁ ἴδιος· Πάσχεις ὑ -πὲρ ἡμῶν, Κύριε, πάσχεις γιὰ μᾶς· καὶ λέγον -
τας τὰ λόγια αὐτὰ ἔρχεσαι στὴ θέσι μας καὶὁμιλεῖς ἀντὶ ἡμῶν, μιλᾷς γιὰ λογαριασμό μας.
Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ Χριστὸς τὴν ὥρα ἐκείνη ὑ φί-
 σταται ὅ,τι ἔπρεπε νὰ ὑποστοῦμε ἐμεῖς, ὅ,τι
ἔ πρεπε νὰ πάθουμε ἐμεῖς τὸ ἔπαθε ἐκεῖνος.

Μεγάλη Τετάρτη βράδυ24 Ἀπριλίου 2019Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΣΤ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2180 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
4ος λόγος τοῦ σταυροῦ
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Τί ἔπρεπε νὰ πάθουμε; Τὰ δικά μας χέρια,
λέει ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος, ποὺ διαπράττουν πλῆ -
θος ἁμαρτήματα, ἔπρεπε νὰ αἰσθανθοῦν τοὺς
ἥλους, τὰ καρφιά, καὶ ὄχι τὰ δικά σου, ποὺ σκόρ-
 πισαν παντοῦ ἔλεος καὶ ἀ γά πη. Τὰ δικά μαςπόδια, ποὺ τρέχουν σὲ διασκεδάσεις καὶ οἴ κους
ἀνοχῆς, ἔπρεπε νὰ καρφωθοῦν, καὶ ὄχι τὰ δικά
σου, ποὺ βάδισαν χιλιόμετρα πεζῇ γιὰ νὰ βρῇς
τὸ ἀπολωλὸς ὅπως τὴ Σαμα ρείτιδα. Ἡ δική μαςκεφαλή, τὸ κέντρο πονη ρῶν σκέψεων, ἔ πρεπε
νὰ κεντηθῇ μὲ ἀγκάθινο στεφάνι, καὶ ὄχι ἡ δική
σου, ποὺ εἶχε σκέψεις μόνο θεϊκὲς καὶ οὐράνι -
ες. Ἡ δική μας γλῶσ σα, ποὺ «κόκκαλα δὲν ἔχει
καὶ κόκκαλα τσακίζει», ἔπρεπε νὰ πικραθῇ μὲ
ὄ ξος καὶ χολή, καὶ ὄχι ἡ δική σου, ποὺ ἐλάλησε
τὰ αἰώνια ῥήματα τῆς σωτηρίας μας. Ἡ δική μαςπλευρὰ ἔ πρεπε νὰ κεντηθῇ μὲ λόγχη, καὶ ὄχι ἡ
δική σου, ποὺ σκέ παζε τὴν εὐγενέστερη καρ-
διά. Καὶ ἡ δική μας ῥάχη ἔπρεπε νὰ μαστιγω -
θῇ μὲ τὸ φραγγέλλιο, ὄχι ἡ δική σου.

Ὁ Ἠλίας Μηνιάτης ἀναφέρει τὸ ἑξῆς σχετι  -
κό. Ζοῦσε γύρω στὸ 650 π.Χ. στὴν Κάτω Ἰταλία
ἕνας νομοθέτης, ὁ Ζάλευκος. Αὐτὸς εἶχε θεσπί -
σει τὸν ἑξῆς αὐστηρὸ νόμο· Ὅποιος συλλη φθῇ
νὰ μοιχεύῃ μὲ τὴ γυναῖκα τοῦ ἄλλου, θὰ τυφλώ -
νεται, θὰ τοῦ βγάζουν καὶ τὰ δύο μάτια. Συνέ-
βη ὅμως στὸ παράπτωμα αὐτὸ νὰ πέσῃ ὁ γυιός
του. Τὸν ἔπιασαν καὶ τώρα ὁ πατέρας βρέθηκε
μπροστὰ σὲ μεγάλο δίλημμα. Τί νὰ κάνῃ· ἂν τὸν
ἀθῳώσῃ, θά ̓ νε σκάνδαλο στὴν ἐπικράτειά του·
νὰ τὸν τιμωρήσῃ; ἡ πατρικὴ καρδιά του δὲν τὸ
ἐπέτρεπε. Δικαιοσύνη καὶ ἔλεος, τὰ δύο αὐτά,
συγκρούονταν μέσα του. Τέλος τί ἀποφάσισε·
νὰ βγάλῃ τὸ ἕνα μάτι τοῦ παιδιοῦ του καὶ τὸ ἕ -
να μάτι τὸ δικό του! κάπως ἔτσι θεώρησε ὅτι
γί νεται συμβιβασμὸς δικαιοσύνης καὶ ἐλέους.

Αὐτὸ εἶνε μιὰ εἰκόνα, ἕνα παράδειγμα, ποὺ
ῥίχνει λίγο φῶς στὸ μυστήριο τῆς σταυρώσε-
ως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐμεῖς ἁ -
μαρτήσαμε, ἐμεῖς ἔπρεπε νὰ ὑποστοῦμε τὰ
μαρτύρια αὐτά· καὶ ἀντὶ ἡμῶν τὰ ὑπέστη ἐ κεῖ -
νος. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ δὲν εἶνε ὅπως τῶνἀνθρώπων. Ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη ζητάει τι-
 μω ρία τοῦ ἐνόχου· «Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε,
πρόσ  θες κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς» (Ἠσ. 26,15)· εἶ -
νε ἔμφυτο τὸ αἴσθημα αὐτό. Ἰσχυρότερο ὅμως
τὸ αἴσθημα τῆς θείας ἀγάπης ἔ λε γε· νὰ συγχω -
ρηθῇ καὶ νὰ σωθῇ ὁ ἄνθρωπος. Καὶ ἡ πανάγα-
θη σοφία τοῦ Θεοῦ βρῆκε τρόπο, βρῆκε τὸ πρό- σωπο· Ἰησοῦς Χριστός! Ἐπάνω στὸν πλα νήτη
μας δὲν γεννήθηκε οὔτε θὰ γεννηθῇ σὰν αὐτόν·
γιατὶ ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν ἁπλὸς ἄνθρω πος, ὅ -
πως τὸν θεωροῦν οἱ αἱρέσεις· οἱ χιλιασταὶ ἔχουν
ἐκδώσει βιβλίο στὸ ὁποῖο τάχα ἐγ κωμιαστικὰ

γράφουν, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ μεγα  λύτερος ἄν -
 δρας τῆς ἀν θρω πότητος. Αὐτὸ εἶνε ἡ μισὴ ἀ λή  -
θεια, δηλα δὴ πλάνη. Ὁ Χριστὸς εἶνε «διπλοῦς
τὴν φύ σιν, ἀλλ᾽ οὐ τὴν ὑπόστασιν» (δοξ. πλ. δ΄)· εἶνεσὲ ἕ να πρό σωπο δύο φύσεις, ἄνθρωπος ἀλλὰκαὶ Θεός· εἶνε τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς ἁγίας
καὶ ὁμοουσίου Τριάδος. Πατήρ, Υἱὸς καὶ ἅγι -
ον Πνεῦ μα. Ἁγία Τριάς, τρισήλιος θεότης, ἐ -
λέησον τὸν κόσμον κ᾽ ἐμένα τὸν ἁμαρτωλό.

Μποροῦσε μὲ πολλοὺς τρόπους ὁ Θεὸς νὰ
τιμωρήσῃ τὴν ἀνθρωπότητα. Ἀντὶ αὐτοῦ νίκη-
 σε ἡ ἀγάπη του καὶ βρῆκε ἄλλο τρόπο θεραπεί -
ας· κατέβηκε στὴ γῆ, ἔπαθε γιὰ μᾶς φορτωμέ -
νος τὰ κρίματά μας, καὶ ἐκ μέρους μας εἶ πε τὸ
«Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;». Ἐ -
μεῖς ἤμασταν οἱ αἴτιοι, καθένας ἀπὸ μᾶς. Ὁ προ-
 φήτης Ἠσαΐας, ὀχτὼ αἰῶνες νωρίτερα, προφή-
 τευσε καὶ εἶπε – θὰ τ᾽ ἀκούσουμε τὴ Μεγάλη
Παρασκευή· «Οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡ μῶν φέρει
καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται, καὶ ἡμεῖς ἐλογισά-
μεθα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πληγῇ ὑπὸ
Θεοῦ καὶ ἐν κακώσει. Αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη
διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς
ἀνομίας ἡμῶν· παιδεία εἰρήνης ἡμῶν ἐπ᾽ αὐτόν.
Τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν. πάντες ὡς
πρόβατα ἐπλανήθημεν, ἄνθρωπος τῇ ὁδῷ αὐ -
τοῦ ἐπλανήθη· καὶ Κύριος παρέδωκεν αὐτὸν
ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν… ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν τοῦ λα-
 οῦ μου ἤχθη εἰς θάνατον… καὶ τὰς ἁμαρτίας
αὐτῶν αὐτὸς ἀνοίσει… ἀνθ᾽ ὧν παρεδόθη εἰς
θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐ -
λογίσθη· καὶ αὐτὸς τὰς ἁμαρτίας πολλῶν ἀνή-
 νεγκε καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν παρεδόθη»
(Ἠσ. 53,4-12). Εἴμαστε οἱ αἴτιοι τῆς θυσίας του· ἂν αὐ -
τὸ δὲν τὸ συναισθανθοῦμε, δὲν σῳζόμεθα.

* * *Ἂς συναισθανθοῦμε, ἀγαπητοί μου, τὴν ἁ -
μαρτωλότητά μας, ἡ ὁποία ἀνέβασε στὸ σταυ -
 ρὸ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν. Ἂς ὁμολο -
γήσουμε, ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε οἱ ὑπαίτιοι ὅ λων
τῶν παθημάτων του. Ἂς τὸν εὐχαριστή σουμε
μὲ τοὺς ὕμνους καὶ πρὸ παντὸς μὲ τὴν ὑπα-
κοή μας, μὲ τὸ νὰ ζήσουμε κατὰ τὸ θέλημά
του. Καὶ τὶς ἅγιες αὐ τὲς ἡμέρες νὰ τρέξουμε
νὰ ἐξομολογηθοῦ με. Πάντα νὰ θυμώμαστε
τὴν φρικτὴ αὐτὴ φω νή του «Ἠλὶ Ἠλί, λιμᾶ σα-
βαχθανί;». Κάθε φορὰ ποὺ ἁμαρτάνουμε, δὲν
κάνουμε τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ τὸν σταυρώ-
νουμε· οἱ Ἑβραῖοι τὸν σταύρωσαν μιὰ φορά,
ἐμεῖς τὸν σταυρώνουμε μύριες φορές.

Χαίρομαι ποὺ βλέπω ὅτι παρακολουθεῖτε
τὴ σειρὰ αὐτῶν τῶν κηρυγμάτων. Ἂν θέλῃ ὁ
Θεός, θὰ συνεχίσουμε.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 14-4-1993 μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 27-3-2019.
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Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, ἀγαπητοί μου, νὰ δια-
θέσω λίγα λεπτὰ τῆς ὥρας, γιὰ νὰ δοῦ με

τί ἑορτάζουμε σήμερα. Ἑορτάζουμε τὰ σε-πτὰ πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Εἴπαμε ἐφέτος νὰ ἑρμηνεύσουμε τοὺς ἑπτὰ

λόγους, ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὸ σταυ-
ρό, ποὺ περιέχουν πολύτιμα διδάγματα· κάθε
λόγος του, εἴπαμε, εἶνε ἕνα θαῦμα. Ὁ πρῶτος
ἔχει τὸ δίδαγμα τῆς συγγνώμης· ὁ δεύτερος
ἔχει τὸ δίδαγμα, τὰ παιδιὰ νὰ ἐνδιαφέρωνται
γιὰ τοὺς γονεῖς· ὁ τρίτος διδάσκει νὰ μὴ λη-
σμονοῦμε τὸ σκοπό μας ποὺ εἶνε ὁ παράδει-
σος· ὁ τέταρτος φωτίζει τὸ μυστήριο τῆς σταυ-
 ρικῆς θυσίας, μὲ τὴν ὁποία ἐκπληρώνεται ἡ
προφητεία τοῦ Ἠσαΐα «Οὗτος τὰς ἁμαρτίας
ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται…» (Ἠσ. 53,4).
Καὶ τώρα εἶνε ἡ σειρὰ τοῦ πέμπτου λόγου.

Ποιός εἶνε ὁ πέμπτος λόγος τοῦ σταυροῦ;
Εἶνε μία λέξις, τὸ ῥῆμα «Διψῶ» (Ἰω. 19,28). Τὸ εἶπε ὁ
Χριστὸς «ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή». Ἦταν προ-
φη τευμένο ἀπὸ τὸν ψαλμῳδό· «ξεράθηκε ἡ
δύναμί μου σὰν ψημένο κεραμίδι, καὶ ἡ γλῶσ -
σα μου κόλλησε στὸ λαρύγγι μου» (Ψαλμ. 21,16). 

* * *Περὶ δίψης λοιπὸν θὰ μιλήσουμε. Ὁ λόγος
τοῦ Κυρίου μας «Διψῶ» εἶνε πολυσήμαντος.
Καὶ διακρίνουμε τρία εἴδη δίψης· τὸ πρῶτο εἶ -
νε ἡ δίψα ἡ σωματική, τὸ δεύτερο ἡ δίψα ἡ
πνευματική, καὶ τὸ τρίτο εἶνε ἡ μυστηριώδης
δίψα. Ἂς προσπαθήσουμε μὲ λίγα ἁπλᾶ λόγια
νὰ ἐξηγήσουμε αὐτὰ τὰ τρία.
⃝ Πρῶτα ἡ σωματικὴ δίψα, πάθος ἀδιάβλητο.

Ἕνα ἀπὸ τὰ κυρι ώτερα συστατικὰ τοῦ ἀν -
θρωπίνου ὀργανισμοῦ καὶ τῆς φυσικῆς ζωῆς
εἶνε τὸ νερό. Ἀπαραίτητο τὸ νερό.Ἡ Γῆ, ὁ μικρὸς αὐτὸς πλανήτης, ἕνας κόκ-
κος ἄμμου ἀπέναντι στὶς τεράστιες σφαῖρες
τῶν διαφόρων οὐρανίων σωμάτων ποὺ στρο-
βιλίζονται στὸ ἄπειρο, ἐπειδὴ ὡρίσθηκε ἀπὸ

τὸν Δημιουργὸ νὰ εἶνε ἡ κατοικία τοῦ ἀνθρώ-
που, ἔχει νερό. Ἀλλοῦ, π.χ. στὴ σελήνη, δὲν
ὑ πάρχει σταγόνα, ἐπικρατεῖ ξηρασία. Θὰ θυ -
μᾶ στε ὅτι, ὅταν ἕνας Ἀμερικανὸς ἀ στροναύ-της βρισκόταν σὲ διαστημικὸ ταξίδι, ἐκεῖ πά-
νω δίψασε, καὶ τότε εἶπε· Θεέ μου, πότε νὰ κα-
 τεβῶ στὴ Γῆ, ν᾽ ἀνοίξω τὴν κάνουλα τοῦ σπι-
τιοῦ μου νὰ πιῶ νεράκι!… Πόσο ἀχάριστοι εἴ -μα στε, ποὺ λησμονοῦμε νὰ ποῦμε εὐχαριστῶ
στὸ Θεὸ γιὰ τὴν δωρεὰ αὐτὴ τοῦ ὕδατος!

Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως λένε οἱ ἐπι-
στή μονες, εἶνε κατὰ τὰ δύο τρίτα (⅔) νερό. Καὶ
τὰ δύο τρίτα (⅔) ἐπίσης τῆς ἐπιφανείας τῆς ὑ -
δρογείου σφαίρας τὰ καλύπτει ἡ θάλασ σα, ἐνῷ
μία ἄλλη μεγάλη ποσότητα νεροῦ αἰ ωρεῖται
στὴν ἀτμόσφαιρα ὡς ὑδρατμοί. Ἡ πο σότητα
αὐ τὴ τῶν ὑδάτων εἶνε ῥυθμισμένη. Γιατὶ ἂν ἡ
ἐξάτμισι ἦταν μικρότερη, τότε ἀλλοίμονο· ἡ
στάθμη τῶν θαλασσῶν θὰ ὑψωνόταν, τὰ νε  ρὰ
θὰ ἐκάλυπταν καὶ τὴν κορυφὴ τῶν Ἱμαλαΐων·
ἂν πάλι ἦταν μεγαλύτερη, ἄλλη συμφορά· οἱ ὑ -
δρατμοὶ θὰ τύλιγαν τὴ γῆ στὸ σκοτάδι. Ποιός
τὰ ῥύμισε αὐτά; «Τίς ἐμέτρησε τῇ χειρὶ τὸ ὕ -
δωρ;» (Ἠσ. 40,12). Σύ, Κύριε, ὁ ὁ ποῖ ος τὰ «πάντα μέ-
 τρῳ καὶ ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ δι έταξας» (Σ. Σολ. 11,20).Τὰ ἔχει μετρήσει ὅλα ἀκριβῶς ὁ Κύριος.

Τώρα ὅμως αὐτός, «ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρε μά  -
σας» (ιε΄ ἀντίφ. ὄρθρ. Μ. Παρ.), λέει «Διψῶ». Ποιός τὸ λέει;
«Ὁ λίμνας καὶ πηγὰς καὶ θαλάσσας ποιήσας»
(μεσῴδ. κάθ. ὄρθρ. Μ. Πέμπ.), αὐτὸς ποὺ δημιούργησε ὅλα τὰ
νερά· «ὁ διαρρήξας πέτραν ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐρ ρύ -
ησαν ὕδατα καὶ χείμαρροι κατεκλύσθησαν καὶ
διψῶντα τὸν λαὸν κορέσας», αὐτὸς ποὺ χόρτα-
 σε στὴν ἔρημο μὲ νερὸ τοὺς διψασμένους Ἰσ -
ρα ηλῖ τες (εὐχ. Μεγ. Ἁγιασμ.). Δίψασε καὶ μιὰ ἄλλη φο ρά,
ὅ ταν περπατώντας μέσ᾽ στὸν ἥλιο ἔφτασε κα-
τάκοπος στὸ φρέαρ Συχὰρ καὶ ζήτησε νερὸ ἀ -
πὸ τὴ Σαμαρείτιδα (βλ. Ἰω. 4,7)· τώρα ὅ μως στὴ δίψα
του ἀντὶ γιὰ νερὸ τὸν ποτίζουν ξίδικι ἀκούγε -
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ται τὸ παράπονό του· «Λαός μου, τί ἐποίησά
σοι, καὶ τί μοι ἀνταπέδωκας; ἀντὶ τοῦ μάννα
χολήν, ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος» (θ΄ & ιβ΄ ἀντίφ. ὄρθρ. Μ. Παρ.). 

Σήμερα ὁ Χριστὸς διψᾷ. Καὶ εἶνε φυσικὸ νὰ
αἰσθάνεται σωματικὴ δίψα. Ἔχει ἐξαντληθῆ ἀ -
 πὸ τὴν ἀγωνία τῆς Γεθσημανῆ μὲ ἱδρῶτα ποὺ
ἔσταζε πάνω στὴ γῆ «ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος»
(Λουκ. 22,44), ἀπὸ τὴν ὁλονύκτιο ἀνάκρισι καὶ δί κη
στὸ συνέδριο τῶν ἀρχιερέων, ἀπὸ τὸ ῥάπισμα
τοῦ ὑπη ρέτου, ἀπὸ τὴν ἀνάκρισι στὸν Πιλᾶτο,
ἀ πὸ τὴν «ἐξουθένωσι» στὸν Ἡρῴδη (ἔ.ἀ. 23,11), ἀπὸ
τοὺς ἐμπαιγμοὺς τῶν στρατιωτῶν, ἀπὸ τὴ φραγ-
 γέλλωσι στὸ πραιτώριο, ἀπὸ τὸ ἀγκάθινο στε-
φάνι, ἀπὸ τὴν πορεία πρὸς τὸ Γολγοθᾶ ὑπὸ τὸ
βάρος τοῦ σταυροῦ, ἀπὸ τὶς πληγὲς τῶν ἥλων,
ἀπὸ ὅλη τὴν αἱμορραγία, ἀπὸ τὴν ψυχικὴ ὀδύνη.
Ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ ἔχει ἐξαντληθῆ καὶ λέει «Διψῶ».
⃝ Ὁ Χριστὸς ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σωματικὴ εἶχε καὶδίψα πνευ ματική. Τί διψᾷ ὁ Κύριός μας; Τὴν ἐ -πικράτησι τῆς βασιλείας του. Διψᾷ νὰ δῇ ἐπά-
νω στὸν πλανήτη μας νὰ βασιλεύῃ ἡ δικαιοσύ-νη, καὶ δὲν βρίσκει δικαιοσύ νη, βρίσκει ἀδικία
καὶ ἐκμετάλλευσι τῶν ἀδυνάτων ἀπὸ τοὺς ἰ -
σχυ ρούς. Διψᾷ ὁ Κύριος νὰ λάμπῃ παντοῦ ἡἀλήθεια, μὰ ἡ ἀλήθεια ἀποκρύπτεται ἢ παρα-
ποιεῖται καὶ νοθεύεται. Δι ψᾷ ν᾽ ἁπλώνεται ἡ εἰ - ρήνη του, καὶ ἀντὶ τῆς εἰρή νης κρο τοῦν ὅ πλα,
διεξάγονται πόλεμοι τοπικοὶ καὶ παγκόσμιοι·
δὲν ἀποκλείεται κατὰ τὴ Γραφὴ τὰ μάτια μας
νὰ δοῦν καὶ τὸν Ἁρμαγε δῶνα τῆς Ἀποκαλύψε -
ως (16,16). Οἱ ἄνθρωποι βαυ καλίζον ται μὲ αἰσιό-
δοξες προβλέψεις γιὰ τὸ μέλλον· δὲν συμμε-
ρί ζομαι τὴν αἰσιοδοξία τους. Αἰσιόδοξοι μπο-
ροῦν νὰ εἶνε μόνο οἱ δίκαιοι. Οἱ ἄλλοι ἔ χουμε
ἁμαρτήσει τόσο πολύ, σταυρώσαμε τὸ Χρι-
στὸ τόσες φορές, ὥστε πρέπει νὰ περιμένου -
με θλίψεις καὶ δεινά. Διψᾷ ὁ Χριστὸς τὴν ἀγά-πη, καὶ βλέπει κακία καὶ μῖσος ἄγριο στὸν κό-
σμο. Αὐτὴ εἶνε δυστυχῶς ἡ πραγματικότης.
⃝ Τέλος, στὴν ψυχὴ τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει καὶ
μιὰ ἄλλη δίψα μυστηριώδης, ὅπως τὴν λέει ὁ
ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Ποιά εἶνε αὐ -
τὴ ἡ μυστικὴ δίψα; Τόσο πολὺ μᾶς ἀγαπᾷ ὁ
Κύριός μας, ὥστε ἦταν πρόθυμος νὰ ὑποστῇ
ὄχι μόνο αὐτὰ ποὺ ὑπέφερε, ἀλλὰ πολὺ πε-
ρισ σότερα, ἀρκεῖ νὰ σωθῇ τὸ ἀνθρώπινο γέ-
νος. Ἡ ἀγάπη του εἶνε πολὺ μεγάλη, δὲν βρί-
σκεται εὔκολα εἰκόνα κατάλληλη νὰ τὴν πα-
ρα στήσῃ. Μικρὸ δεῖγμα τῆς ἀγάπης του μπο-
ρεῖ ἴσως νὰ θεωρηθῇ ἡ ἀγάπη τῆς μάνας. Τί
κάνει ἡ μάνα, κάθε μάνα· ἀγαπάει τὸ παιδί της
καὶ θυσιάζεται γι᾽ αὐτό. Ὅταν εἶνε ἄρρωστο,
ἀ γρυπνεῖ ὅ λη τὴ νύχτα στὸ προσκέφαλό του.
Λένε καὶ γιὰ κάποια μητέρα ποὺ βρέθηκε στὴν

ἔρημο, ὅτι ἐκεῖ ἐστείρευσαν οἱ μαστοί της, δὲν
εἶ χε γάλα νὰ τὸ ποτίσῃ, καὶ τότε τί ἔκανε· ἄ -
νοιξε τὶς φλέβες της καὶ πότισε τὸ βρέφος μὲ
τὸ αἷμα της! Διότι τί εἶνε τὸ γάλα, ποὺ ἡ ἐπι-
στή μη τὸ θεωρεῖ ἀναντικατάστατο γιὰ τὴν
τροφοδοσία καὶ ὑγεία τοῦ παιδιοῦ; αἷμα τῆς
μητέρας εἶνε, ποὺ μεταβάλλεται σὲ γάλα μέσα
στὸ θαυ μαστὸ ἐργαστήριο τοῦ ὀργανισμοῦ της.
Ὅταν κανεὶς παρατηρῇ τέτοια φαινόμενα, ἀ -
πορεῖ πῶς ὑπάρχουν ἄπιστοι; Παίρνει ἡ γυ-
ναίκα νερὸ καὶ τροφή, αὐτὰ γίνονται αἷμα, καὶ
τὸ αἷμα γίνεται φυσικὸ γάλα. Ἡ μάνα λοιπὸν
αὐ τὴ στὴν ἔρημο ἄνοιξε τὶς φλέβες της, πό-
τι σε μὲ αἷμα τὸ βρέφος, καὶ ἔτσι αὐτὸ ἔζησε.
Μικρὴ εἰκόνα αὐτὴ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ,
ποὺ διψᾷ τὴ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος.

* * *Δύο λόγια ἀκόμη, ἀγαπητοί μου. Ἐφιστῶ τὴν
προσοχή σας στὸ ἑξῆς. Ὅσο εἶστε βέβαιοι ὅτι
αὔ ριο εἶνε Μεγάλη Παρασκευή, τόσο καὶ ἀκό-
μη πιὸ βέβαιοι νὰ εἶστε, ὅτι θὰ ἔρ θῃ ἡ ἡμέρα,
ποὺ οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ «ὄψονται εἰς ὃν ἐξ -
εκέντησαν» (Ζαχ. 12,10 = Ἰω.19,37). Θὰ σειστοῦν τὰ θεμέ -
λια τῆς γῆς, ὁ ἥλιος θὰ σκοτισθῇ, τὰ ἄστρα θὰ
πέσουν, οἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν θὰ σαλευ-
τοῦν, θὰ λάμψῃ ὁ σταυρὸς πιὸ πολὺ κι ἀπὸ τὸν
ἥλιο, καὶ τότε θὰ ἔρθῃ ὁ Χριστὸς νὰ κρίνῃ τὸνκόσμο. Δὲν θὰ εἶνε ὅπως στὴν πρώτη παρουσία
του· τώρα θὰ ἔρθῃ μὲ ὅλη τὴ δόξα καὶ τὸ με-
γαλεῖο του. Θὰ δικάσῃ τὸν Πιλᾶτο, τοὺς Ἰουδαί -
ους, τὸν Ἰούδα· ἀλλὰ θὰ δικάσῃ κ᾽ ἐμᾶς, ποὺ ἁ -
μαρ τήσαμε περισσότερο ἀπὸ ἄλλες γενεές.
Θὰ μᾶς διαιρέσῃ σὲ δύο κατηγορίες, τοὺς δι-
καίους καὶ τοὺς ἁμαρτωλούς, στοὺς ὁποίους
μεταξὺ ἄλλων θὰ πῇ· Δίψασα καὶ δὲν μοῦ δώ-
σατε νὰ πιῶ. Αὐτοὶ θὰ ποῦν· Πότε σὲ εἴδαμε,
Κύριε, διψασμένο καὶ δὲν σοῦ δώσαμε νὰ πιῇς;
Κ᾽ ἐκεῖνος θὰ τοὺς ἀποστομώσῃ λέγοντας·
«Ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐ -
λαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25,45). 

Δηλαδή; Ὁ Χριστὸς περπατάει στὸν κόσμο.
Ποῦ περιπατάει; ὅπου φτωχός, ὅπου γυμνός,
ὅπου πεινασμένος, ὅπου διψασμένος, ὅπου
φυλακισμένος, ἐκεῖ εἶνε ὁ Χριστός. Οἱ πολλοὶ
γλεντοῦν, διασκεδάζουν· κάποιοι ἄλλοι ὅμως
ὑποφέρουν, πεινοῦν, πεθαίνουν. Ἂς φιλοτιμη-
 θοῦμε τὸ Πάσχα νὰ δείξουμε ἀγάπη. Καὶ ἕνα
ποτήρι νερὸ νὰ δώσουμε, θὰ ὑπάρχῃ ἀμοιβή
(βλ. Ματθ. 10,42). Ὁ Χριστιανὸς χωρὶς ἀγάπη καὶ ἐλε-
ημοσύνη δὲν ἑορτάζει. Οἱ ἅγιες αὐτὲς ἡμέ-
ρες νὰ εἶνε ἡμέρες ἐλεημοσύνης.

Αὔριο τὸ πρωί, ἂν θέλῃ ὁ Θεός, θὰ συνεχί-
σουμε μὲ τὸν ἕκτο λόγο τοῦ σταυροῦ.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 15-4-1993 μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 28-3-2019.
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Χθὲς τὸ βράδυ, ἀγαπητοί μου, ὁ γέρων ἐπί-
σκοπος, μολονότι κάμπτομαι κάτω ἀπὸ τὸ

βάρος τῶν 86 καὶ πλέον ἐτῶν, προσπάθησα νὰ
δώσω μία εἰκόνα τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου ἡ μῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἰδιαιτέρως νὰ μιλήσω ἐπὶ
ἑνὸς λόγου τοῦ Ἐσταυρωμένου, ποὺ εἶπε ἀπὸ
τὸ ὕψος τοῦ σταυροῦ, τοῦ ῥήματος «Διψῶ»
(Ἰω. 19,28)· εἴπαμε ὅτι τριῶν εἰδῶν εἶνε ἡ δίψα τοῦ
Χριστοῦ· δίψα σωματική, δίψα πνευματική,
δίψα μυστηριώδης - μυστική.

Τώρα ἂς ἔλθουμε στὸν ἕκτο καὶ προτελευ-ταῖο λόγο ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς ἐπὶ τοῦ σταυροῦ·
καὶ αὐ τὸς εἶνε ἡ λέξι «Τετέλεσται» (Ἰω. 19,30). Τί
σημαίνει «Τετέλεσται»; Τί ἔν νοια ἔχει τὸ ἀρ -
χαῖο αὐτὸ ῥῆ μα; Μήπως ὁ Κύριος τὸ λέει ὡς ἕ -
ναν ἀ παισιόδοξο ἐπίλογο τῆς ζωῆς του; Εἶνε
βα θὺς ὁ λόγος, πέλα γος, ὠκεανός. Ἐμεῖς θὰ
προ σπαθήσου με νὰ δώσουμε μερικὰ δείγμα-
τα τοῦ πλούτου τῶν ἐννοιῶν ποὺ περιέχει.
Ἐπ᾽ αὐ τοῦ, ὅ πως χθές, τριμερὴς θὰ εἶνε καὶ
σήμε ρα ἡ σύντομη ὁμιλία μας.

* * *«Τετέλεσται», ἀγαπητοί μου, κατὰ λέξιν θὰ πῇ·
«ἔ χει τελειώσει», «τέλος», «ἦρθε τὸ τέλος». Ὁ
Κύριος λέει τὸ «Τετέλεσται» γιὰ τρεῖς λόγους.
⃝ Ἐν πρώτοις ἐννοεῖ, ὅτι ἔλαβαν τέλος - ἐκ πλη- ρώθηκαν οἱ προφητεῖες τῆς παλαιᾶς διαθήκης.Κανενὸς ἀνθρώπου ἡ ἱστορία δὲν γράφε-
ται προτοῦ νὰ κλείσῃ ἡ ζωή του. Γεννιέται ἂς
ποῦμε ἕνα παιδί· τί θὰ γίνῃ ὅταν μεγαλώ σῃ,
ποιά θὰ εἶνε ἡ ἐξ έλιξί του, τὸ μέλλον του; Ἄ -
γνωστο. Μόνο ὁ Θεὸς γνωρίζει. Οἱ ἄνθρωποι
βιογραφοῦνται ἀφοῦ κλείσῃ ὁ κύκλος τῆς δι -
αβάσεώς τους. Ὁ βίος τοῦ Με γάλου Ἀλεξάν-
δρου γιὰ παράδειγμα ἱστορήθηκε μετὰ τὸ θά-
να τό του πλέον. Καὶ ὅλων τῶν μεγάλων ἀν -
δρῶν τῆς ἱστορίας ἡ ζωὴ συγγράφεται ἀφοῦ
ὁ λοκληρωθοῦν τὰ πεπραγμένα τους.Ἑνὸς μόνο ὁ βίος καὶ τὰ ἔργα γράφτηκαν
προτοῦ κἂν νὰ συμβοῦν πάνω στὴ γῆ, δηλαδὴ

προφητεύθηκαν· αὐτὸς εἶνε ὁ Κύριος ἡ μῶν Ἰ -ησοῦς Χριστός. Τὰ σχετι κὰ μὲ τὸ πρόσωπό του
προαναγ γέλθηκαν, καὶ μάλιστα πο λὺ νωρίς.� Ἡ γέννησίς του καὶ ἡ λύτρωσις ποὺ θὰ ἔ -
φερνε στὸν κόσμο ἀποκαλύφθηκαν πρὶν ἀπὸ
πέντε - ἕξι χιλιάδες χρόνια στοὺς ἀνθρώπους!
γεγονὸς πρωτοφανές. Πότε ἀκρι βῶς; Μέσα
στὸν παράδεισο, ἢ μᾶλλον ὅταν ὁ Ἀδὰμ καὶ
ἡ Εὔα ἁμάρτησαν καὶ ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὸν
παράδεισο. Τότε, μέσα στὴ συμφορὰ καὶ τὴν
ἀ πελπισία τους, ἀκούστηκε ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ,
σὰν φωτεινὸ ἄστρο ἐλπίδος μέσα στὸ σκοτά-
 δι, νὰ λέῃ στὸν διάβολο· «Ἔχθραν θήσω, θὰ βά-
 λω ἔχθρα, ἀνάμεσα σ᾽ ἐσένα καὶ στὴ γυναῖκα
κι ἀνάμεσα στοὺς ἀπογόνους σου καὶ στὸν ἀ -
πόγονό της»· ἕνας μακρινὸς ἀπόγονος τῆς Εὔ -
ας θὰ σοῦ συντρί ψῃ τὸ κεφάλι, κ᾽ ἐσὺ θὰ τοῦ
τσιμπήσῃς «τὴν πτέρναν» (Γέν. 3,15)· ἐσὺ δηλαδὴ
θὰ τοῦ προξενήσῃς μιὰ μικρὴ βλάβη, ἐνῷ ἐκεῖ -
νος θὰ σοῦ δώσῃ καίριο καὶ τελειωτικὸ χτύ-
πημα. Αὐτὸ κατὰ ἀποκάλυψιν τοῦ ἁγίου Πνεύ-
 ματος γράφτηκε ἀπὸ τὸ Μωυσῆ στὴ Γένεσι
1.500 χρόνια πρὸ Χριστοῦ. Καὶ πράγματι ὁ
Χριστὸς συνέτριψε ὁριστικὰ τὸ σατανᾶ, νίκησε
τὸ θάνατο, κατέλυσε τὸ βασίλειο τοῦ ᾅδου.� Προφητεύθηκε κατόπιν ἀπὸ τὸν Ἀβραάμ,
ὅταν κατὰ τὴ θυσία τοῦ Ἰσαὰκ ἕνας κριός, ἕ -
να κριάρι, μπλεγμένο στὸ φυτὸ σαβέκ (ποὺ
προεικόνιζε τὸν σταυρό) πῆρε τὴ θέσι τοῦ παι-
 διοῦ καὶ θυσιάστηκε ἀντ᾽ αὐτοῦ (βλ. Γέν. 22,1-19).� Προφητεύθηκε ἀπὸ τὸ Δαυΐδ. Ὅλο τὸ
Ψαλτήριο προφητεύει λεπτομέρειες τῆς ζωῆς
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (βλ. π.χ. Ψαλμ. 21ος κ.ἄ.).� Ἰδιαιτέρως προφητεύθηκε ἀπὸ τοὺς με-γάλους προφῆτες καὶ ἰδιαιτέρως τὸν Ἠσαΐα,
ὁ ὁποῖος ἔγραψε· «Οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν
φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται, καὶ ἡμεῖς ἐλο-
γισάμεθα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πληγῇ
ὑπὸ Θεοῦ καὶ ἐν κακώσει» (Ἠσ. 53,4).

Ὅλες οἱ λεπτομέρειες τῆς ζωῆς τοῦ Χρι-
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στοῦ εἶνε προφητευμένες. Καὶ ἐρωτοῦμε τοὺς
Ἑβραίους, ποὺ δὲν θέλουν νὰ πι στέψουν· Ἂν
οἱ προβλέψεις αὐτὲς τῆς Παλαι ᾶς Διαθήκης
δὲν προσαρμόζωνται, δὲν ται ριάζουν καὶ δὲν
ἐκ  πληρώθηκαν στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ τοῦ
Ναζωραίου, τότε σὲ ποιόν θὰ ἐκπλη ρωθοῦν;
Πολλοὶ Ἑβραῖοι ὅμως, στὴν Ἀμερικὴ ἰδίως,
μελετώντας τὰ πάθη τοῦ Κυρίου, πίστεψαν σ᾽
αὐτόν, γιατὶ εἶδαν ὅτι οἱ προφητεῖες βρῆκαν
τὴν ἐκπλήρωσί τους στὰ γεγονότα τῆς ζωῆς
τοῦ Χριστοῦ. Μὲ τὸ «Τετέλεσται» λοιπὸν ἐν -
νοεῖ ὅτι ἐξεπλήρωσε ὅλες τὶς προφητεῖες.
⃝ Ὁ Χριστὸς λέει τὸ «Τετέλεσται» καὶ ἐννοεῖ
ἀκόμη, ὅτι τελείωσε μία ζωή. Ὡραιότερη καὶ
τελειότερη ζωὴ δὲν ὑπῆρξε οὔτε θὰ ὑπάρξῃ
ἐ πὶ τῆς γῆς. Ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ἔζησε κα -
τὰ τέτοιο τρόπο, ὥστε δὲν ἔχει νὰ παρουσιά σῃ
κάτι ἐπίμεμπτο. Ὁ ἥλιος ἔχει τὶς κηλῖδες του,
ἀλλὰ ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἀκηλίδωτος. Εἶνε ὁ μό-
νος ποὺ τόλμησε νὰ προκαλέσῃ· «Τίς ἐλέγχει
με περὶ ἁμαρτίας;» (Ἰω. 8,46). Κανείς ἀπολύτως. Ὅ -
λοι ὁμολογοῦν τὴν ἁγιότητά του. Ἡ Πρόκλα,
ἡ γυναίκα τοῦ Πιλάτου, τοῦ μήνυσε ἐπειγόν -
τως· Πρόσεξε νὰ μὴν κάνῃς κανένα κακό, για -
τὶ «πολλὰ ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ δι᾽ αὐ -
τόν» (Ματθ. 27,19). Ὁ λῃστὴς ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ὡμο-
λό γησε· «Οὗτος οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε» (Λουκ. 23,41).
Ὁ ἑκατόνταρχος, ὅταν εἶδε τὰ ὑπερφυσικὰ
φαινόμενα (τὸ σκοτάδι, τὸ καταπέτασμα νὰ
σχίζεται, τοὺς νεκροὺς ν᾽ ἀνασταίνωνται, τὸ
σεισμὸ κ.τ.λ.), ὡμολόγησε καὶ αὐτός· «Ἀληθῶς
Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος» (Ματθ. 27,54). Ὅλοι καὶ ὅλα ὡ -
μολόγησαν, ὅτι εἶνε Θεός· «Ἐκάλυψεν οὐρα-
νοὺς ἡ ἀρετή σου, Χριστέ» (Ἀμβ. 3,3· καταβ. Ὑπαπ. ᾠδ. δ΄).
⃝ Τέλος καὶ μία ἄλλη, τρίτη, ἄποψι τοῦ «Τετέ -
λεσται» παρακαλῶ νὰ προσέξετε. Εἶνε ἆραγε
ἀκριβὲς ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ τελείωσε; Ἐν
μέρει μόνο. Ὁ Χριστὸς εἶνε «διπλοῦς τὴν φύ-
σιν» (θεοτ. πλ. δ΄), ἄνθρωπος καὶ Θεός, τέλειος ἄν -
θρωπος καὶ τέλειος Θεός. Ὡς ἄνθρωπος τε-
λείωσε τὴ ζωή του στὸ Γολγοθᾶ, ἀλλ᾽ ὡς Θεὸςδὲν πέθα νε ποτέ· ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς αἰ ῶνας
αἰώνων. Κάποτε καὶ ὁ ἥλιος θὰ σβήσῃ καὶ τὰ
ἄ στρα θὰ πέσουν καὶ ὅλα θὰ τελειώσουν, ἀλλ᾽
αὐτὸς θὰ ἐξακολουθῇ νὰ ζῇ αἰωνίως. Τὸ εἶπε ὁ
ἴδιος· «Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς». «Ἐν τῷ
κό σμῳ θλῖψιν ἔξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νε-
νί κηκα τὸν κόσμον» (Ἰω. 14,18· 16,33). Καὶ ἐξακολου-
θεῖ νὰ ζῇ ὁ Χριστός. Ποῦ ζῇ; Μέσα στὴν Ἐκ -κλησία του, γιὰ τὴν ὁποία ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖ -
νος εἶπε, ὅτι Ἐκκλησία ἴσον· «ὁ Χριστὸς πα-
ρα τεινόμενος εἰς τοὺς αἰῶνας». Μάλιστα. Καὶ
ἡ Ἐκκλησία ζῇ καὶ νικᾷ καὶ θριαμβεύει. Ὅπου
ἀ κούγεται φλογερὸ κήρυγμα, ὅπου γίνεται ἐξ -

ομολόγησις, ὅπου πέφτει ἕνα δάκρυ ἀπὸ τὰ
μάτια τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὅπου γίνεται ἕνα βά πτι-
σμα, ὅπου γίνεται προπαντός τὸ μυστήριο τῶν
μυστηρίων, ἡ θεία εὐχαριστία, ὅπου ἕνας μάρ-
 τυρας θυσιάζεται γιὰ τὸν Κύριο, ἐκεῖ ζῇ ὁ Χρι-στός. Καὶ θὰ ζῇ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἂς μαίνων -
ται οἱ δαίμονες, οἱ ἄθεοι καὶ ἄπιστοι. Στὴ ῾Ρω-
σία 75 χρόνια βασίλευαν· καὶ εἶχαν πεῖ, ὅτι σὲ
μία 5ετία τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ θὰ σβήσῃ, δὲν
θ᾽ ἀκούγεται, παρὰ μόνο ὁ Μάρξ. Καὶ πέρα-
σαν τὰ χρόνια, καὶ τώρα ἐκεῖ, παν τοῦ στοὺς
ναούς, στὴ Μόσχα καὶ τὸ Σταλιν γκράντ (ἁγία
Πετρούπολι), λατρεύεται ὁ Χριστὸς ὅσο ποτέ
ἄλλοτε. Ἐμεῖς δάκρυα δὲν ἔ χουμε, ἀναίσθη-
τοι εἴμαστε· οἱ ῾Ρῶσοι αἰσθάνονται τὸ μεγα-
λεῖο τοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐσταυρωμένου, ποὺ ζῇ
καὶ βασιλεύει εἰς αἰῶνας αἰώνων.

* * *Ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου, ὡς κοινοὶ θνητοί, θὰ ἔ -
χουμε τέλος. Καὶ πρέπει νὰ μὴν ἀμελήσουμε γιὰτὸ τέλος μας. Ἔχει μεγάλη σημασία τὸ τέλος.

Στὶς τελευταῖες στιγμὲς τοῦ μεγάλου Ἀν -τωνί ου, ποὺ εἶχε ζήσει 80 καὶ πλέον χρόνια μὲ
σκληρὴ ἄσκησι, τὸν πλησίασαν οἱ μαθηταί του
κ᾽ ἐκεῖνος τοὺς ζήτησε· Παρακαλέστε τὸ Θεὸ
νὰ μοῦ δώσῃ μετάνοια!… Καὶ ἂν ἕνας μέγας
Ἀν τώνιος, ποὺ πολέμησε στῆθος μὲ στῆθος
τὸ σατανᾶ καὶ νίκησε, ζητοῦσε νὰ τοῦ δώσῃ ὁ
Θεὸς μετάνοια, τί νὰ ποῦμε ἐμεῖς οἱ ἁμαρτω-
λοὶ καὶ ἀνάξιοι; Νὰ μᾶς δώσῃ μετάνοια. Καὶ μία
ἀκόμη στιγμὴ νὰ ὑπολείπεται, ἔχουμε ἀνάγ κη
τῆς μετανοίας, γιατὶ οὐδεὶς ἀναμάρτητος. Ὁ
ἄνθρωπος ἁμαρτάνει· ὁ ἐσταυρωμένος ὅμως
Κύριός μας θὰ μᾶς δικά σῃ ὄχι διότι ἁμαρτά-
νουμε –τὸ ἁμαρτάνειν εἶνε ἀνθρώπινο–, ἀλλὰ
διότι δὲν μετανοοῦμε. Ἕνας δὲν μετανοεῖ, ὁ
σατανᾶς. Εἴπαμε καὶ ἄλλοτε ὅτι καὶ ὁ Ἰούδας,
ἐὰν ἔτρεχε μετανοιωμένος στὸ Χριστὸ λίγο
προτοῦ ἐκπνεύσῃ, θὰ τὸν συγχωροῦσε. Εἶνε
γεμᾶτος ἔλεος καὶ συγγνώμη ὁ Χριστός. 

Ἂς τὸν πλησιάσουμε. Ὅσοι εἶστε ἀνεξομο -
λόγητοι, πῶς θὰ πλησιάσετε τὴν θεία κοινω-
νία; τί Πάσχα θὰ κάνετε; Πάσχα χωρὶς Χριστὸ
ἴσον γαστρονομικὴ ἑορτή. «Φάγωμεν καὶ πίω-
μεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν» (Ἠσ. 22,13 = Α΄ Κορ. 15,32).
Ὄχι!, ἀδελφοί μου καὶ πατέρες. Βρισκόμαστε
σὲ ἡμέρες φοβερές. Ἴσως ἔρχονται δεινὰ με-
γά λα. Τί κοιμώμαστε, τί ἀδιαφοροῦμε; Τρέξτεκαὶ ἐξομολογηθῆτε στοὺς πνευματικούς. Ἐξ -
ο μολογηθῆτε καὶ προσευχηθῆτε στὸ Θεὸ νὰ
μᾶς δώσῃ «χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν,
ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικὰ καὶ καλὴν
ἀπολογίαν…» (πληρωτ.)· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Ἐπιτρέψτε μου, ἀγαπητοί μου, νὰ πῶ λίγα
λόγια πρὶν τὴν ἔξοδο τοῦ ἐπιταφίου.

Ἀπόψε σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας ψάλλεται ὁ Ἐπιτάφιος θρῆνος.
Εἶνε μία ἀνθοδέσμη ὕμνων πρὸς τὸν Κύριο, ὁ
ὁ ποῖος ὁδηγεῖται στὸ μνῆμα ἀπὸ τὸν Ἰωσήφ,
τὸ Νικόδημο καὶ τὶς μυροφόρες γυναῖ κες. Ἀ -
ποτελεῖται ἀπὸ 99 σύντομους ὕμνους, τὰ ἐγ -
κώμια, ποὺ εἶνε χωρισμένα σὲ 3 ὁμάδες - στά-
 σεις καὶ περιέχουν ὑπέροχα νοήματα.

Ἡ τρί τη στάσις ἀρχίζει μὲ τὸ πασίγνωστο«Αἱ γε νεαὶ πᾶσαι ὕμνον τῇ ταφῇ σου προσφέ-ρουσι, Χριστέ μου». Τὰ λόγια αὐ τὰ δίνουν ἀ -
φορμὴ νὰ κάνουμε μερι κὲς παρατηρήσεις.

* * *⃝ Ὁ ὕμνος μιλάει γιὰ «γενεές». Ποιά λέγεταιγενεά; Ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος ἐδῶ χρησιμοποι-
εῖ μία ὁμηρικὴ ἰδέα ποὺ ἔχει ὑπ᾽ ὄψιν.

Ὁ Ὅμηρος παρομοιάζει τὴν ἀνθρωπό τη τα
μὲ δέντρο ποὺ ζῇ χιλιετίες καὶ κάθε τόσο βγά-
ζει νέα φύλ λα. Ὑπάρ χουν καὶ δέν τρα αἰωνόβια·
οἱ ἐ λιὲς π.χ. κάτω ἀπ᾽ τὶς ὁποῖες προσ ευχή-
θη κε ὁ Κύ ριος στὴ Γεθσημανῆ λέ νε ὅτι ζοῦν
ἀ κόμη, καὶ στὴν Ἀθήνα ὅτι ὑπάρχουν ἐπίσης
ἐ λιὲς ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Πλάτωνος. Ἀλλὰ τὸπιὸ μακρόβιο δέντρο εἶνε ἡ ἀνθρωπότης.

Τὰ δέντρα διακρίνονται σὲ ἀειθαλῆ, ὅσα
δι ατηροῦν πάντοτε τὸ φύλλωμά τους, καὶ σὲ
φυλλοβόλα, ὅσα τὸ χειμῶνα ῥίχνουν τὰ φύλ-
λα τους καὶ μένουν γυμνά, καὶ τὴν ἄνοιξι γε-
μίζουν πάλι μὲ νέα φύλλα. Ἔτσι καὶ ἡ ἀν θρω-
πότης· εἶνε ἕνα δέν τρο ἀείζωο, ποὺ κάθε τό-
σο ἀλ λάζει φύλλωμα. Μὲ τὴν ἀλλαγὴ φυλλώ-ματος μοιάζει καὶ ἡ διαδοχὴ τῶν γενε ῶν, οἱ ὁ -
ποῖες ἔρχονται καὶ παρέρχονται.

Κάθε γενεὰ ὑπολογίζεται σὲ 25 μὲ 30 χρό-
νια. Ἕνας αἰώνας δηλαδὴ ἔχει 4 γενεές· ἑπο-
μένως, στοὺς 20 αἰῶνες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ
Χριστοῦ, ἔχουν περάσει 80 περίπου γενεές.

Γενεὰ ἀπὸ γενεὰ διαφέρει. Τὰ ζῷα δὲν ἔ -
χουν πρόοδο. Τὸ μυρμήγκι π.χ. ἢ τὰ ἀποδημη  -
τικὰ πουλιὰ κάνουν σήμερα τὴ φωλιά τους ὅ -
πως τὴν ἔκαναν καὶ πρὶν ἀπὸ χιλιάδες χρό νια·
ζοῦν μέσα σὲ ἕνα στενὸ κύκλο ἐνστίκτων. Ὁἄνθρωπος ὅμως προοδεύει, καὶ σήμερα ταξι-
δεύει στὸ διάστημα· εἶνε μιὰ πρόοδος αὐτό.

Γενεὰ ἀπὸ γενεὰ διαφέρει σὲ πολλά. Ἕνα
πρᾶγμα ὅ μως εἶνε σταθερὸ χαρακτηριστικὸ
ὅ λων τῶν γενεῶν· ὅτι στὴν ψυ χὴ τῶν ἀνθρώ-
πων ὑ πάρχει βαθὺ καὶ ἀνεκρίζωτο τὸ θρη σκευ- τικὸ συναίσθημα, ἡ ἀνάγκη τῆς θρησκεί ας. Ὅ -
πως λέει ὁ Πλούταρχος, μπορεῖ νὰ βρῇς πό-
λεις «ἀνοχύρωτες, ἀγράμματες, χωρὶς ἀρχη -
γό, χωρὶς κατοίκους, χωρὶς χρήματα, νὰ μὴν ἔ -
χουν νόμισμα, θέατρα, σχολεῖα, γυμναστήρια·
πόλι ὅμως χωρὶς θεοὺς καὶ ναούς, …οὔτε εἶ δε
οὔτε θὰ δῇ κανείς» (ἐπιστ. πρὸς Κολώτην τὸν Ἐπικούρειον ΧΧΧΙ,4· Μιχ.
Ἰατροῦ, Πόθεν καὶ διατί σ. 199).
⃝ Σύμφωνα μὲ τὸν ὕμνο ποὺ σχολιάζουμε ὅ λεςοἱ γενε ὲς ὑμνοῦν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, «τὸ ὑ -
πὲρ πᾶν ὄνομα» (Φιλ. 2,9). Ἔρχον ται βέβαια κάπο-
τε καὶ ἐ πο χὲς σκληρές· ἀλλὰ καὶ στὴν πιὸ διε-
φθαρμένη γενεὰ θὰ ὑπάρχῃ ἕνας Νῶε, θὰ ὑ -
πάρχῃ ἕνας Λώτ, ἄνθρωποι πιστοὶ στὸν Κύρι ον
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Εἴ δαμε πάντως καὶ γε-
 νεὲς ποὺ ἐπηρεάζονται ἀπ᾽ τὸ ὑλιστικὸ πνεῦ -
μα. Μία τέτοια ἦταν στὴν ἐ ποχή μας. Ἐπὶ 75
χρόνια στὴ ῾Ρωσία ἐπικράτησε ἀθεΐα· γκρέμι-
σαν ἐκ κλησιές, ἔσφαξαν ἱερεῖς, ἐξώρισαν πατρι -
άρχες, ἔκλεισαν σὲ φρενοκομεῖα πιστούς· τε-
λικὰ πραγματοποιήθηκε ὁ λόγος τοῦ Ντοστο-
 γιέφσκυ, ποὺ εἶπε· Χριστέ, ἡ ̔Ρωσία θὰ σὲ σταυ-
 ρώσῃ, θὰ σὲ θάψῃ χίλια μέ τρα κάτω ἀπ᾽ τὴ γῆ,
ἀλλὰ καὶ πάλι θ᾽ ἀναστη θῇς. Καὶ ἀναστήθηκε!
Πηγαίνετε στὴ Μόσχα, στὸ Σταλινγκράντ, τὴν
Ἁγία Πετρούπολι· θὰ δῆτε, ὅτι ὁ Κύριος τώρα
λατρεύεται καὶ προσ κυνεῖται ἀπὸ ἑκατομμύρια
῾Ρώσων Χριστια νῶν. Σήμερα σὲ καμμία ἄλλη
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«Γενεὰ ζητούντων τὸν Κύριον»
«Αἱ γενεαὶ πᾶσαι ὕμνον τῇ ταφῇ σου προσφέρουσι, Χριστέ μου» (Γ΄ στ. ἐγκωμ. Ἐπιτ.)
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ὀρθόδοξη χώρα δὲν ἑορτάζεται τόσο θερμὰ
ἡ Μεγάλη Ἑ βδομάδα καὶ τὸ Πάσχα ὅσο ἐκεῖ.
⃝ Ἂν προσέξατε, ὁ ὕμνος λέει «Γενεαὶ πᾶσαι».
Ὄχι δηλαδὴ μόνο στὴ δική μας, ἀλλὰ καὶ σὲ κά-
 θε ἄλλη γενεά. Ἕως ὅτου ἀνατέλλει ὁ ἥλιος
καὶ ῥέουν οἱ ποταμοὶ καὶ λάμπουν τὰ ἄστρα,μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων, ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στὸς θὰ εἶνε τὸ πρόσωπο ποὺ σὰν θεῖος μα-
γνή της θὰ ἑλκύῃ τὶς ψυχές. Μόνο χυδαῖα ὄντα
δὲν μποροῦν νὰ τὸν ἀγαπήσουν. Οἱ προφη-
τεῖ ες λένε, ὅτι οἱ ἡμέρες μας εἶνε πονηρὲς
καὶ λίγοι θὰ μείνουν πιστοί, οἱ πολλοὶ θὰ εἶνε
«γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη» (Ματθ. 17,17).
Ἀσφαλῶς λοιπὸν θὰ ἔρθουν καὶ γενεὲς ποὺ ἡ
ἀπιστία θὰ θριαμβεύῃ· θὰ εἶνε τότε ὅπως ἦ -
ταν οἱ ἡμέρες τοῦ Λώτ καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ.
Ἀλλὰ ὅσο λίγοι καὶ ἂν μείνουν οἱ πιστοί, πο-τέ ἀπογοήτευ σις! Καὶ ἕνας ἀκόμη νὰ μείνῃ πι-
στὸς στὸ σπίτι, στὸ χωριό, στὴν πόλι, στὴν πα-
 τρίδα, καὶ στὸν πλανήτη ἀκόμα, φτάνει αὐτὸς
ὁ ἕνας ν᾽ ἀποδείξῃ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ νικη-τής· ὅτι εἶνε «τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον», ποὺ
θὰ νική σῃ ὅλους τοὺς δαίμονες (Ἀπ. 17,14).

«Γενεαὶ πᾶσαι»! Τί σημαίνει αὐτό; ὅτι κάθε
γενεά, ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότης σὲ κάθε ἐ -
ποχή, ἀναστενάζει κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἁ -
μαρτιῶν της καὶ νοσταλγεῖ Λυτρωτή· ὅ πως πρὸ
Χριστοῦ, ἔτσι καὶ μετὰ Χριστόν, καὶ μέχρι τέ-
λους. Ἰδιαιτέρως ζωηρὴ ἦταν ἡ νοσταλγία αὐ -
τὴ στοὺς Ἰουδαίους, ποὺ τοὺς θέρμαιναν τὰ
λόγια τῶν προφητῶν. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι λαοὶ
περίμεναν λυτρωτή. Στὴν Ἀθήνα ὁ Σωκράτης,
ὅταν δικαζόταν, εἶπε στοὺς δι καστάς του λόγια,
ποὺ θεωροῦνται προαναγγελία  γιὰ τὴν ἔλευσι
τοῦ Λυτρωροῦ· Ἤμουν ὁ ἐλεγ κτὴς τῶν κακιῶν,
τοὺς εἶπε, κάτι σὰν βούκεν τρο μὲ τὸ ὁ  ποῖο ὁ
γεωργὸς παρακινεῖ τὰ βραδυκίνητα βό δια, μιὰ
φωνὴ διαμαρτυρίας γιὰ τὰ κακῶς κεί μενα· τώ-
ρα ποὺ φεύγω ἀπ᾽ τὴ ζωὴ θὰ πέσε τε σὲ ὕπνο
βαθύ· καὶ ἔτσι θὰ κοιμᾶ στε μέχρις ὅτου ἔρθῃἐκεῖνος ποὺ θὰ σᾶς ξυπνήσῃ ἀπ᾽ τὸ λήθαρ γο.
Καὶ στὴν Ἀμερικὴ ἀκόμη, ποὺ οἱ ἰ θαγενεῖς δὲν
εἶχαν ἐπικοινωνία μὲ τὸν ὑπόλοιπο πλανήτη,
ὅταν πῆγε ἐκεῖ ὁ Κολόμβος, τὸ πρῶτο ποὺ τὸν
ρώτησαν ἦταν· Ἦρθε;… Ἦταν λοιπὸν παγκό-σμιος ἡ νοσταλγία γιὰ τὸν Λυτρωτή.
⃝ Ἔχοντας αὐτὰ ὑπ᾽ ὄψιν αὐτά, νὰ πιστεύου-
με, ἀγαπητοί μου, ὅτι δὲν θὰ νικήσουν οἱ πονη -
ρὲς δυνάμεις· θὰ ἔλθῃ καὶ νέα γενεά, γενεὰ εὐ -
σεβὴς καὶ πιστή, «γενεὰ ζητούντων τὸν Κύ ρι -
ον» ὅπως λέει ὁ Δαυΐδ (Ψαλμ. 23,6), ἄξια νὰ συνε-
χίσῃ τὸ ᾽40 καὶ τὶς Θερμοπύλες καὶ νὰ λέῃ τὸ
«Μολὼν λαβέ» καὶ τὸ ἱστορικὸ «Ὄχι».Νέα γενεά! Πρέπει ὅλοι νὰ φροντίσου με γιὰ

τὴ νέα γενεά. Ἐμεῖς ἡ παλαιὰ γε νεὰ φεύγου-
με πλέον. Εἴδαμε φοβερὰ πράγματα· ἀνεβή-
κα με στὰ ψηλὰ βουνά, στὸ Γράμμο καὶ στὸ Βί-
τσι· ἐνταφιάσαμε ἥρωες, κηρύξαμε, διδάξαμε.
Τώρα ὁ γέρων ἐγὼ ἐπίσκοπος ἐμφανίζομαι σύ  -
ρων τὰ βήματα καὶ ὑποβασταζόμενος· ἀλλὰ
εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ Ἑλλὰς δὲν θ᾽ ἀποθάνῃ· θὰ
ζήσῃ καὶ θὰ συνεχίσῃ νὰ λατρεύῃ καὶ νὰ ὑμνῇ
τὸν Χριστό, νὰ εἶ νε «γενεὰ ζητούντων τὸν Κύ-
 ριον», γενεὰ ποὺ θὰ πιστεύῃ μέχρι τέλους εἰς
Πατέρα Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα.
⃝ Καὶ μία τελευταία παρατήρησι. Ὁ ὕμνος λέει
ὄχι ἁπλῶς «προσφέρουσι, Χριστέ», ἀλλὰ «προσ -
φέρουσι, Χριστέ μου»! Θέλω αὐτὸ νὰ τὸ ἐντυ-
πώσω στὴ διάνοιά σας. Γιατί λέει «Χρι στέ μου»;

Τὸ «μου» αὐτὸ ἔχει σημασία, δὲν λέ γεται
τυχαῖα. Ὅπως στὸ μνημεῖο τῆς Ἀκροπόλεως
κά θε πέτρα ἔχει τὴ σημασία της, ἔτσι καὶ στὸν
ἀθάνατο Ἐπιτάφιο θρῆνο ἔχει σημα σία καὶ αὐ -
τὴ ἡ κτητικὴ ἀντωνυμία. Κ᾽ ἐσεῖς στὶς ἐκφρά-
σεις σας ἔχετε τέτοιες κτητικὲς ἀντωνυμίες·
λέτε π.χ. τὸ παιδί μου, ὁ ἄντρας μου, ἡ γυναί -
κα μου, ὁ γιατρός μου, τὸ σπίτι μου, τὸ χωριό
μου, ἡ πατρίδα μου, ἡ ἐπιστήμη μου κ.τ.λ.. Τί
σημαίνουν ὅλα αὐτὰ τὰ «μου»; Κάποιους δε-
σμούς σας. Ἔτσι καὶ τὸ «Χριστέ μου» δηλώνει
ἕναν ἰδιαίτερο ἱερὸ σύνδεσμο ποὺ πρέπει νὰ
ἔ χουμε μὲ τὸν «δι᾽ ἡμᾶς σταυρωθέντα, παθόν -
τα καὶ ταφέντα» Σωτῆ ρα μας. Γιὰ σένα δὲν
εἶνε «ὁ Χριστὸς» ἁπλῶς, ἀλλὰ πρέπει νὰ γίνῃ
«ὁ δικός σου». Καὶ ὁ Θωμᾶς, ὅταν εἶδε τὸ Χρι-
στὸ μετὰ τὴν ἀνάστασί του, εἶπε ὄχι ἁπλῶς «ὁ
Κύριος καὶ ὁ Θεός», ἀλλὰ «ὁ Κύριός μου καὶ ὁ
Θεός μου» (Ἰω. 20,28). Εἶνε λοιπὸν καὶ γιὰ μᾶς ὁ
Χριστὸς τὸ πιὸ ἀγαπητὸ πρόσωπο τῆς ζωῆς
μας; τὸ θέτουμε ὑπεράνω παντὸς ἄλλου;

Σὲ λίγο θ᾽ ἀκολουθήσῃ ἡ ἔξοδος τοῦ ἐ πιτα-
φίου. Θέλω λοιπὸν νὰ σᾶς παρακαλέσω, σύμ-
φω να μ᾽ αὐτὰ ποὺ εἴπαμε, κατὰ τὴν περιφορὰ
νὰ τηρήσετε ἀνάλογη στάσι. Κηδεία ἔχουμε σή-
 μερα· καὶ στὴν κηδεία δὲν μιλᾶνε οὔτε γε λᾶ -
νε· στέκονται μὲ προσοχὴ καὶ κατάνυξι. Ἔτσι
κ᾽ ἐμεῖς τώρα, ποὺ κηδεύουμε τὸν Σωτῆ ρα μας.
Διαφορετικά, θὰ προκληθῇ σκανδαλισμός.

* * *Εἴθε, ἀγαπητοί μου, νὰ καλλιεργηθῇ στὴν
ψυχή μας ἰδιαίτερος σύνδεσμος μὲ τὸν Κύριό
μας καὶ ἀπὸ τὴν κοινωνία μαζί του ν᾽ ἀντιλη-
φθοῦμε, ὅτι ὑπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ ὑπεράνω
τοῦ οὐρανοῦ δὲν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο ὡραι-
ότερο, ὑψηλότερο, ἁγιώτερο ἀπὸ τὸν Χριστό·
ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦ -
τε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Σύνθεσις ὑπὸ νέο τίτλο δύο ἀπομαγνητοφωνημένων ὁμιλιῶν ἐπὶ τοῦ ἰδίου θέματος, ποὺ ἔγιναν στὸν ἱ. ναὸἉγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 16-4-1993 καὶ τὴν 21-4-1995 μὲ ἄλλους τίτλους. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 4-4-2019.
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Μετά, ἀγαπητοί μου, μετὰ ἀπὸ πέντε πε-
ρί που ὡρῶν ἀγωνία καὶ πόνο ἐπάνω στὸ

σταυρὸ ὁ μέγας Μάρτυς τοῦ Γολγοθᾶ ἐκπνέ-
ει. Σφραγίζει τὴν ἐπίγεια ζωή του μὲ τὴ θερμὴ
προσευχὴ «Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαιτὸ πνεῦμά μου» (Λουκ. 23,46), ποὺ ἀποτελεῖ τὸν ἕβδο- μο καὶ τελευταῖο λόγο του1. Ἐν συνεχείᾳ κλί-
νας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεῦμα» (Ἰω. 19,30).

Ἀρκετὰ νωρίτερα, προαναγγέλλοντας ἤρε-μος καὶ ἀτάραχος τὸ πά θος ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνά-
στασί του, εἶχε πεῖ ἐπίσης· «Ἐγὼ τίθη  μι τὴν ψυ  -
χήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. οὐ  δεὶς αἴ ρει
αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἀλλ᾽ ἐγὼ τίθημι αὐ τὴν ἀπ᾽ ἐ -
μαυτοῦ· ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐ τήν, καὶ ἐξου-
σίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν» (Ἰω. 10,17-18).

Τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ ἀντικρύσαμε τὸν Κύ-
 ριό μας νὰ ὑψώνεται γυμνὸς ἐπάνω στὸ ξύλο
κι ἀκούσαμε νὰ λέῃ ἀ πὸ ᾽κεῖ πάνω ἕναν - ἕνα
τοὺς ἑπτὰ λόγους τοῦ σταυροῦ, τοὺς ὁποίους
ἐξηγοῦμε. Ἀπὸ αὐ τοὺς ὁ 1ος ἦταν φω νὴ ἀγά-
πης καὶ συγχωρή σεως («Πάτερ, ἄφες αὐ τοῖς· οὐ
γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» Λουκ. 23, 34) κι ὁ τελευ ταῖ ος
εἶ νε φω νὴ ἀφοσιώσεως στὸν Πατέρα («Πά τερ,
εἰς χεῖ ράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου» )2.

Ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ γεννήθηκε μέχρι τὴν ὥρα
ποὺ ἐπρόφερε τὰ λόγια «Πάτερ, εἰς χεῖράς
σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου», ἦ ταν ζωὴ
πονεμένη, ζωὴ θλίψεως καὶ πόνου. Ὅπως τὸ
ἀ λεύρι ζυμώνε ται μὲ τὸ νερό, ἔ τσι ἡ ζωὴ τοῦ
Χριστοῦ εἶνε ζυμω μένη μὲ δάκρυ3.

Ὁ Χριστὸς προσευχόταν συνεχῶς. Προσ ευ  -
χήθηκε κατὰ τὴ βάπτισί του. Προσευχήθηκε μό-
 νος. Προσευχήθηκε ὅλη τὴ νύχτα. Προσ ευ χή-
 θηκε στὸ βουνό. Προσευχήθηκε στὸν κῆ πο τῆς
Γεθσημανῆ. Τέλος προσευχήθηκε πάνω στὸ
σταυρό, καὶ μὲ προσευχὴ ἔκλεισε τὴν ἐπίγεια
ζωή του λέγοντας τὰ λόγια αὐτά4.

* * *

Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας στὰ λόγια αὐτὰ
παρατηροῦν ὅτι ὁ Κύριος ἐνεργεῖ ἐλευθέρως.
⃝ Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἰεροσολύμων κατηχεῖ·
Λόγῳ τῆς ἁμαρτί ας ἤ μα σταν ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ,
κι ὁ Θεὸς εἶχε ὁρίσει ὅποιος ἁμαρτάνει νὰ πε-
θαί νῃ. Ἔπρεπε λοιπὸν νὰ γίνῃ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο·
ὁ Θεὸς ἢ μένον τας συνεπὴς στὸ λόγο του νὰ
μᾶς θανατώσῃ ὅλους, ἢ δείχνοντας φιλανθρω -
πία νὰ ἀναιρέσῃ τὴν ἀπόφασί του. Ἀλλὰ βλέ-
πε τὴ σοφία τοῦ Θεοῦ· τήρησε καὶ ὡς πρὸς τὴν
ἀπό φασί του τὴ συνέπεια, καὶ ὡς πρὸς τὴ φι-
λαν θρω πία του τὴν ἐνέργεια. «Φορτώθηκε ὁ
Χριστὸς τὶς ἁμαρτίες διὰ τῆς θυσίας τοῦ σώ-
μα τός του ἐπάνω στὸ ξύλο τοῦ σταυροῦ, ὥστε
μὲ τὸ θάνα τό του, ἀφοῦ ἀπαλλαχθοῦμε ἀπὸ τὶς
ἀνομί ες, νὰ ζήσουμε μὲ ἁγιότητα» (Α΄ Πέτρ. 2,24). Δὲν
ἦ ταν μικρὸς αὐτὸς ποὺ πέθαινε γιὰ τὴ σωτη-
ρία μας· δὲν ἦταν ἕνα φυσικὸ πρόβατο, δὲν ἦ -
ταν ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, δὲν ἦταν ἕνας ἀπε-
 σταλμένος μόνο, ἀλλὰ ἦταν ὁ Θεὸς ποὺ ἔγινε
ἄνθρω πος. Δὲν ἦταν τόσο μεγάλη ἡ παρανο-
μία τῶν ἁμαρτωλῶν, ὅση ἦταν ἡ ἁγιότης ἐκεί-
νου ποὺ πέθαινε γιὰ τὴ σωτηρία τους· δὲν ἁ -
μαρτήσαμε τόσο πολὺ ἐμεῖς, ὅσο ἄψογα ἔζη-
σε ἐκεῖ νος ποὺ θυσίασε τὴν ψυχή του γιὰ τὴ
σωτηρία μας· ἐκεῖνος ποὺ τὴ θυσίασε τότε ποὺ
ἤθελε καὶ πάλι τὴν πῆρε πίσω ὅταν ἤθελε. Καὶ
θέλεις νὰ μάθῃς ὅτι δὲν παρέδωσε τὴ ζωή του
σφαζόμενος μὲ τὴ βία, οὔτε παρέδωσε τὸ πνεῦ -
μα του ἀκουσίως; Ὅταν ἀπευθυνόταν στὸν οὐ ρά-
 νιο Πατέρα του ἔλεγε· «Πατέρα μου, στὰ χέ ρια
σου παραδίδω τὴν ψυχή μου»(Λουκ. 23,46)· τὴν παρα -
δίδω γιὰ νὰ τὴν πάρω πάλι πίσω. «Κι ἀφοῦ εἶπε
αὐτά, ἐξέπνευσε»· ὄχι ὅμως γιὰ πολὺ χρό νο,
γιατὶ γρήγορα ἀναστήθηκε πάλι ἐκ νεκρῶν5.
⃝ Ἡ Ἐκκλησία μας στὴ λατρεία της ψάλλει·

«Φόβῳ σοι ὡς θεραπαινὶς ἡ τελευτὴ
προσταχθεῖσα πρόσεισι,
τῷ Δεσπότῃ τῆς ζωῆς·
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δι᾽ αὐτῆς βραβεύοντι ἡμῖν
ἀτελεύτητον ζωὴν καὶ τὴν ἀνάστασιν»6.

Δηλα δή· Ἡ θανή (=ὁ θάνατος), ὅταν ἔλαβε τὴν
προσταγή σου, τότε σὰν μιὰ φοβισμένη ὑπηρέ -τρια πλησιάζει σ᾽ ἐσένα, τὸν Κύριο τῆς ζωῆς,
ποὺ δι᾽ αὐτῆς (=τῆς θανατώσεώς σου) χαρίζεις σ᾽
ἐμᾶς τὴν ἀνάστασι καὶ τὴν ἀτέλειωτη ζωή.
⃝ Ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου λέει· Αὐτὸς ὁ
λόγος (τὸ «Πάτερ, εἰς χεῖράς σου πα ρατίθημι τὸ
πνεῦμά μου») δὲν εἶνε λόγος ἀν θρώπου. Γιατὶ
κανένας ἄνθρωπος δὲν ἔχει ἐξ ουσία νὰ θυσι -
άσῃ τὴν ψυχή του, καὶ πάλι νὰ τὴν πάρῃ πίσω.
Κι ὅταν μιλάῃ γιὰ ψυχή, δείχνει ὅτι αὐτὸς ἐν -
αν θρώπησε πρα  γματικά, ὄχι κατὰ φαντασία7.
⃝ Ὁ Εὐθύμιος Ζιγαβηνὸς ἐρωτᾷ· Σὲ ποιόν ἔ δω-
 σε τὴν ψυχή του; Στὸν Πατέρα. Διότι πεθαί νον -
τας φώναξε «Πάτερ, εἰς χεῖράς σου πα ρατί θη-
μι τὸ πνεῦμά μου». Μᾶς κατεῖχε ὅμως βέβαια
ὄχι ὁ Πατὴρ ἀλλὰ ὁ διάβολος. Προσο χὴ λοι -
πὸν γιὰ νὰ λυθῇ ἡ ἀπορία. Κάθε λύτρο ποὺ κα-
 ταβάλλεται, αὐτὸ μὲν πέφτει στὴν κυριότητα
ἐκείνου ποὺ κρατάει κάποιους ὁμήρους, καὶ
ἔτσι λυτρώνει ἀπὸ τὸ χέρι του τοὺς κρατου-
μένους· ἀλλὰ τὸ λύτρο ποὺ δόθηκε ἀ πὸ τὸ
Χριστό, ἐπειδὴ εἶνε ἐξαιρετικὰ ὑπερφυ έστε-
ρο ἀπὸ κάθε ἄλλο λύτρο, λύτρωσε μὲν τοὺς κρα-
 τουμένους, αὐτὸ ὅμως δὲν ἔπεσε στὴν κυ ριό-
τητα ἐκείνου ποὺ τοὺς κρατοῦσε ὁ μήρους, δι -
ότι αὐτὸς δὲν μπόρεσε νὰ τὸ πάρῃ. Ὡς ψυ χὴ
δηλαδὴ τοῦ Υἱοῦ του, στὸν Πατέρα τὴν εἶχε
δώσει ὁ Υἱός. Γι᾽ αὐτὸ καί, ἀφοῦ ἤδη τὸ λύτρο
δόθηκε, μολονότι δὲν μπόρεσε ὁ τύραν νος νὰ
τὸ πάρῃ, οἱ κρατούμενοι ὅμηροι λυτρώ θηκαν.
Καὶ πῶς «ἔδωκε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀν τὶ
πολλῶν»; (Ματθ. 20,28). Μὲ τὸ νὰ παραδώ σῃ ἑκου σί -
ως τὸν ἑαυτό του σὲ θάνατο χάριν τῆς ἐλευ-
θε ρίας τῶν ἀνθρώπων. Πεθαίνοντας δηλαδὴ
νίκησε τὸν τύραννο, μὲ ἰσχυρὸ πάτημα τὸ ὅτι
αὐτὸς θανάτωσε τὸν ἀναμάρτητο. Γιατὶ ὁ θά-
νατος εἶνε ἐπιτίμιο ἁμαρτίας, καὶ μόνο ὁ Χρι-
στὸς «ἁ  μαρτίαν οὐκ ἐποίησε» (Ἠσ. 53,9 = Α΄ Πέτρ. 2,22)8.

Τὸ «Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι τὸ
πνεῦμά μου» τὸ φώναξε μὲ φωνὴ δυνατή, γιὰ
ν᾽ ἀκούσουν ὅλοι καὶ ὅλοι νὰ μάθουν ὅτι μέχρι
τὴν τελευταία ὥρα πατέρα ὀνομάζει τὸ Θεό,
καὶ σ᾽ αὐτὸν ἀναθέτει τὸ πᾶν, καὶ δὲν εἶνε ἀν -τίθεος. Κι ἀκόμη γιὰ νὰ μάθουμε ὅτι μὲ τὴν ἐξ -
ουσία του, ὅταν αὐτὸς τὸ θέλησε, τότε πεθαίνει.

Γιατὶ ἀφοῦ εἶπε ὅτι «Πάτερ, εἰς χεῖράς σου πα-
ραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου», τότε πλέον ἐπέ-
τρεψε στὸν θάνατο νὰ τὸν πλησιάσῃ9.

«Καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεῦ -
 μα» (Ἰω. 19,30). Ἐξέπνευσε ὄχι πρὶν γείρῃ τὸ κε-
φάλι, ὅπως συμβαίνει σ᾽ ἐμᾶς, ἀλλὰ ἀφοῦ ἔ γει-
 ρε τὸ κεφάλι τότε ἐξέπνευσε, γιὰ νὰ μάθου-
με ὅτι, ὅταν τὸ θέλησε, τότε πέθανε· ὅταν τε-
λέσθηκαν ὅλα, τότε παρέδωσε τὸ πνεῦμα στὰ
χέρια τοῦ Πατέρα, ὅπως ἔγραψε ὁ Λουκᾶς10.
⃝ Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας συμπληρώ-
 νει· Οἱ ψυχὲς τῶν ἁγίων (φεύγοντας) θὰ τρέ-
ξουν στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ· αὐτὸ μᾶς προξένη-
σε ὁ Σωτὴρ τῶν ὅλων καὶ Κύριος τὸν καιρὸ τοῦ
τιμίου σταυροῦ μὲ τὸ νὰ πῇ «Πάτερ, εἰς χεῖράς
σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου». Καὶ χάρισε
στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων προσβάσιμο τὸν πα-
ράδεισο μὲ τὸ νὰ εἰσελάσῃ πρῶτος ὁ ἴδιος καὶ
νὰ πῇ στὸ λῃστὴ ποὺ κρεμόταν μαζί του «Σήμε -
ρον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ»(Λουκ. 23,43).
Ἔ τσι λοιπὸν καὶ ὁ μακάριος (διάκονος) Στέ φα-
νος λιθοβολούμενος ἔλεγε· «Κύριε Ἰησοῦ Χρι-
 στέ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου» (Πράξ. 7,59). Γιατὶ δὲν πη-
γαίνουν πλέον οἱ ψυχὲς τῶν ἁγίων στὸν ᾅδη, ὅ -
πως τῶν ἁμαρτωλῶν. Κι αὐτό, νομίζω, εἶνε αὐ -
 τὸ ποὺ λέει· «Πλὴν ὁ Θεὸς λυτρώσεται τὴν ψυ χήν
μου ἐκ χειρὸς ᾅδου ὅταν λαμβάνῃ με» (Ψαλμ. 48,16)11.Ἡ κάθε λέξι ἔχει τὴ σημασία της· τὸ «Πά-
τερ» σημαίνει ὅτι δὲν εἶνε ἀντίθεος ὅπως τὸν
κατηγοροῦσαν, τὸ «εἰς χεῖράς σου» ὅτι οἱ ψυ -
χὲς τῶν πιστῶν στὸ ἑξῆς δὲν πηγαίνουν στὸν
ᾅδη ἀλλὰ στὸ Θεό, τὸ «παρατίθεμαι» ὅτι ἐνερ-
  γεῖ ἐλευθέρως καὶ χωρὶς καταναγκασμό, καὶ
τὸ «πνεῦμά μου» σημαίνει ὅτι ἔχει ψυχή, ἔγι-
νε ἄν θρωπος πραγματικὰ καὶ ὄχι φανταστικά. 

* * *Χριστιανέ, μπορεῖς ὅσο ζῇς νὰ λές· Οὐράνιε
Πατέρα, συγχωρῶ τὸν κάθε ἐχθρό μου; Κι ὅ -
ταν κλείσῃς τὰ μάτια στὸ μάταιο τοῦτο κόσμο·
«Πατέρα, δέξου τὴν ψυχή μου στὰ χέρια σου»;12

Ἀδελφοί μου συναμαρτωλοί· ὅταν θὰ ἔρθῃ ἡ
ὥρα τοῦ δικοῦ μας θανάτου καὶ κάποιος ξυ-
 λουργὸς θὰ κατασκευάζῃ τὸν σταυρὸ ποὺ θὰ
στη θῇ στὸ μνῆμα μας, εὔχομαι ὁ καθένας μας νὰεἶνε σὲ θέσι νὰ πῇ στὸ Θεὸ ὅπως ὁ ἐσταυ ρωμέ-
  νος Λυτρωτής μας· «Τετέλεσται»! Κύριε, «εἰς χεῖ -
ράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου»13· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ ἑνὸς
ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους μάρτυρες τῆς πί-

στε  ώς μας, τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ τροπαιο-φόρου. Ἡ ἑορτή του συμπίπτει μὲ τὴν πιὸ ὡ -
ραία ἐποχή. Καί, ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία
μας, ἂς τρέξουμε τώρα στοὺς ἀγροὺς νὰ κό-
ψουμε λουλούδια, γιὰ νὰ φτειάξουμε στεφά-
νια καὶ νὰ στεφανώσουμε τὸν λαμπρὸ ἥ ρωα
τῆς χριστιανοσύνης.

Ἀλλὰ τὸ νὰ κόψουμε λουλούδια εἶνε εὔ κο-
λο· κάτι ἄλλο πρέπει νὰ κάνουμε σήμερα, κά-
τι πιὸ δύσκολο, πιὸ ὑψηλό, πιὸ μεγάλο. Τί δη-
λα δή; Πρέπει νὰ μάθουμε ποιός εἶνε ὁ ἅγιος
Γεώργιος, ὥστε νὰ παραδειγματισθοῦμε ἀπὸ
αὐτόν. Καὶ σ᾿ αὐτὸ θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς
δώσω μία σύντομη ἀπάντησι.

* * *Πατρίδα τοῦ ἁγίου Γεωργίου εἶνε ἡ ΜικρὰἈσία. Γεννήθηκε στὰ μέρη τῆς Καισαρείας,
εἶνε συμπατριώτης τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Οἱ γονεῖς του ἦταν πλούσιοι, εὐγενεῖς καὶ κυ-
ρίως πιστοὶ στὸν Κύριο. Ὁ πατέρας του μαρ-
τύρησε γιὰ τὸ Χριστό, ὅταν ὁ ἅ γιος Γεώργιος
ἦταν βρέφος στὴν κούνια.

Ἡ μητέρα του, μόλις εἴκοσι ἐτῶν τότε, ἦ -
ταν ἀ πὸ τὶς γυναῖκες ἐκεῖνες ποὺ διακρίνον -
ται γιὰ τὴν «ἀνδρεία», δηλαδὴ τὴν ἀξιωσύνη
τους (Παροιμ. 29,28· 12,4. Βλ. Κ. Σιαμάκη, Μελέτες 15,453-460). Γι᾿ αὐτὸ
δὲν ἦρθε σὲ δεύτερο γάμο, ὅπως κάνουν σή-
μερα πολλὲς πού, ἀ κόμη δὲν ἔχει λειώσει τὸ
κορμὶ τοῦ ἀντρός τους στὸν τάφο, κι αὐτὲς ζη-
τοῦν νέον ἄντρα. Ὄχι. Στὴ Μικρὰ Ἀ σία ἕναςγάμος ὑ πῆρχε, ἕ νας καὶ μόνο! Ὅ πως στὰ τρυ-
 γό νια· πού, ἂν σκοτωθῇ τὸ ἕνα, τὸ ταίρι του
δὲν ζευγαρώνει πιὰ μὲ ἄλλο, παρὰ μένει ἔτσι
μέχρι τέλους καὶ κλαίει μόνο του στὰ κλαδιά.
Αὐτὸ γινόταν τότε. Δὲν λέω ὅτι αὐτοὶ ποὺ ἔρ -
χονται σὲ δεύτερο γάμο ἁμαρτάνουν· ἀλλὰ ὁ
κυρίως γάμος εἶνε ὁ ἕνας· αὐτόν εὐλογεῖ ὁ
Θεός, ἡ ἁγία Τριάς, τὸ πανάγιο Πνεῦμα.

Ἡ μητέρα του λοιπὸν τόσο νέα ἔμεινε χή-
ρα. Ἀκοῦτε σεῖς οἱ γυναῖκες, ἀκοῦτε σεῖς οἱ
ἄν τρες; Δὲν ἔγιναν οἱ γιορτὲς αὐτές, γιὰ νὰ
τρῶμε καὶ νὰ διασκεδάζουμε. Ἔγιναν, γιὰ νὰζήσουμε κ᾿ ἐμεῖς σὰν τοὺς ἁγίους· τότε ὁ ἅγι -
ος Γεώργιος μᾶς εὐλογεῖ κ᾽ εἶνε μαζί μας.

Ἡ νεαρὴ χήρα εἶχε τὸν Γεώργιο μικρό. Καὶ
μαζὶ μὲ τὸ γάλα της τὸν ζύμωσε καὶ τὸν ἔπλα-
σε. Εὐλογημένη λοιπὸν ἡ μάνα. Πίσω ἀπὸ κά-
θε ἅγιο εἶνε μιὰ μάνα. Καὶ πίσω ἀπὸ τὸν ἅγιο
Γεώργιο εἶνε ἡ δική του μάνα, ποὺ τὸν πῆρε
στὸ στῆ θος της καὶ μαζὶ μὲ τὸ γάλα της τὸν
βύζαξε τὴν πίστι στὸ Θεό, στὸ Χριστό.

Ὁ Γεώργιος, τὸ μονάκριβο παιδὶ τῆς χήρας
τοῦ μάρτυρος, μεγάλωνε καὶ ξεχώριζε γιὰ τὰ
προτερήματά του. Νωρὶς ἐξεδήλωσε τὴν κλί-
σι νὰ γίνῃ στρατιωτικός. Κατετάγη λοιπὸν στὸ
στρατό. Καὶ διέπρεψε καὶ ὡς στρατιώτης καὶ
ὡς ἀξι ωματικός. Πρῶτος στὶς μάχες, εἶ χε καρ-
 διὰ λιονταριοῦ. Ἔτσι ἔφτασε ὣς τὸ βα θμὸ
τοῦ στρατηγοῦ καὶ πιὸ πάνω, ἔγινε κόμης.

Ἀλλὰ ὁ ἅγιος Γεώργιος παραπάνω ἀπὸ τὰ
γαλόνια εἶχε τὸ Θεό. Γιατὶ παραπάνω ἀπ᾿ ὅλα
εἶνε ὁ Θεός· ἔπειτα ἔρχονται ὅλα τ᾽ ἄλλα. Κι
ἅμα κινδυνεύῃ ἡ πίστι στὸ Θεό, πρέπει νά ᾽σαι
ἕτοιμος καὶ γαλόνια καὶ ἀξιώματα καὶ θρό νους
καὶ πατερίτσες καὶ μίτρες καὶ τὰ πάν τα νὰ θυ-σιάσῃς. Χίλιες φορὲς νὰ πεθάνῃς καλόγερος
στὸ Ἅγιο Ὄρος, παρὰ προδότης τῆς Ὀρθοδο-
 ξίας· χίλιες φορὲς στρατιώτης τίμι ος, παρὰ
στρατηγὸς ποὺ δὲν πιστεύει· χίλιες φορὲς χω-
 ριάτης ποὺ ἔχει μέσα του τὸ Θεό, παρὰ «ἐ πι -
στήμων» ἄθεος· χίλιες φορὲς ἕνας σκαφτιᾶς
ἢ τσοπάνης ποὺ ἔχει μέσα του τὴν πίστι τοῦ
Χριστοῦ, παρὰ τὰ πλούτη τοῦ κόσμου. Αὐτή
εἶνε ἡ ἁ γία μας θρησκεία. Ἡ Ἐκκλησία μας
δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τοὺς μεγάλους καὶ ἰσχυ-
ροὺς τῆς ἡ μέρας· στηρίζεται στὴν πίστι τῶν
ταπεινῶν καὶ καταφρονεμένων.

Ἦρθε λοιπὸν καὶ ἡ ὥρα τῆς δοκιμασίας τοῦ

Δευτ. Διακαιν. & ἁγ. Γεωργίου τροπαιοφόρου29 Ἀπριλίου 2019 (2002)Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΙΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 8742
Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἐναντίον τοῦ δράκοντος

«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



ἁγίου Γεωργίου. Ἧταν ἡ ἐποχὴ τοῦ τελευταί -
ου διωγμοῦ τῶν πρώτων αἰώνων. Στὸ θρόνο
τῆς Ῥώμης ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγριώτερα θη-
ρία, ὁ Διοκλητιανός (284-304 μ.Χ.). Αὐτὸς αἰσθανό-
ταν μῖσος ἄγριο γιὰ τοὺς Χριστιανούς. Γι᾿ αὐ -
τὸ ἔβγαλε διαταγή· Ὅσοι εἶνε Χριστι ανοί, χά-
νουν τὰ ἀξιώματά τους· καὶ ἂν ἐπιμένουν στὸ
πιστεύω τους, νὰ θανατώνωνται.

Ὅταν ἔφτασε ἡ διαταγή, ἦρθε πλέον ἡ ὥ -
ρα καὶ γιὰ τὸν Γεώργιο. Ἐνώπιον ὅλων ὡμο-λόγησε καὶ εἶπε· Εἶμαι Χριστιανός, καὶ παρα-
πάνω ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα ἔχω τὸ Χριστό!

Ὁ Διοκλητιανὸς διατάζει καὶ τὸν συλλαμ-
βάνουν. Τοῦ ξηλώνουν τὰ γαλόνια, τοῦ παίρ-
νουν τὴν πανοπλία, τὸν ῥίχνουν δεμένο στὴ
φυλακή. Ἀπὸ τὸ ὕψος στὸ βάθος. Ἐκεῖ νος ὅ -
μως εἶχε χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι.

Νὰ διηγηθῶ τώρα τὰ μαρτύριά του; Εἶνε
πολλά. Ὅσοι θέλετε, διαβάστε τὸ συναξάριο
νὰ τὰ δῆτε. Μὲ συντομία σᾶς λέω. Τοῦ τρύπη -
σαν τὴν κοιλιὰ μὲ σιδερένιο δόρυ. Μετὰ τὸν
ἔ  δεσαν σ᾽ ἕνα σιδερένιο τροχό, ποὺ γύρω -
γύρω στὸ στεφάνι εἶχε αἰχμηρὰ νύχια, ἄφη-
σαν τὸν τροχὸ νὰ κυλίσῃ σὲ μέρος κατηφορι-
κό, καὶ τὸ κορμὶ τοῦ ἁγίου κατακόπηκε· ξεσχί -
ζονταν οἱ σάρκες καὶ μάτωσε τὸ ἔδαφος. Με -
τὰ τοῦ φόρεσαν παπούτσια σιδερένια μὲ καρ-
φιά, καὶ τὸν ὑποχρέωσαν νὰ βαδίσῃ. Μετὰ τὸν
ἔρριξαν σ᾿ ἕνα λάκκο μὲ ἀσβέστη, γιὰ νὰ καῇ
καὶ νὰ λειώσῃ. Ἀλλὰ καὶ τὸν ἀσβέστη νίκησε,
καὶ τὰ σίδερα νίκησε, καὶ τὰ πάντα. Δὲν εἶνε
παράξενο αὐτό. Τὸ εἶπε ὁ Χριστός· Μὴ φοβᾶ -
στε· θὰ πατᾶτε πάνω σὲ σκορπιοὺς καὶ φίδια,
κι οὔτε μιὰ τρίχα ἀπ᾿ τὸ κεφάλι σας δὲν θὰ
πέσῃ, ἂν δὲν θέλῃ ὁ Θεός (βλ. Λουκ. 10,19· 21,18. Ματθ. 10,29).

Μετὰ ἀπ᾽ αὐτά, ἔξω ἀπὸ τὴν Καισάρεια ὑ -
πῆρχε ἕνας εἰδωλολατρικὸς ναὸς γεμᾶτος ἀ -γάλματα. Παίρνουν λοιπὸν τὸν ἅγιο Γεώργιο
καὶ τὸν πᾶνε ἐκεῖ, γιὰ νὰ θυσιάσῃ. Ἐκεῖνος ἀ -
τένιζε μὲ πρόσωπο ἀγγελικό. Κοιτάζει τὰ εἴ -
δω λα καὶ λέει μὲ φωνὴ μεγάλη· Ἐν ὀνόματι
Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου σᾶς ἐρωτῶ, ἀγάλματα
καὶ εἴδωλα, τί εἶστε; Κ᾿ ἐκεῖνα ἀπήντησαν· Δὲν
εἴμαστε θεοί, εἴμαστε δαίμονες! Τότε ὁ ἅγιος
ἔκανε τὴν προσευχή του, κι ἀμέσως σεισμὸς
τράνταξε ὅλο τὸ ναό, ἔπεσαν κάτω τὰ ἀγάλ-
μα  τα κ᾿ ἔγιναν κομμάτια καὶ σκόνη.

Καὶ μόνο αὐτό; Καὶ τὸ ἄλλο θαῦμα τοῦ ἁγί-
ου Γεωργίου εἶνε ἀξιοθαύμαστο. Ἔξω ἀπ᾽ τὴν
Καισάρεια σὲ μιὰ ῥεματιὰ ὑπῆρχε μιὰ βρύση
μὲ ὡραῖο νερό, ἀλλὰ κανείς δὲν τολμοῦσε νὰ
τὸ πλησιάσῃ. Γιατὶ δίπλα ἦταν μιὰ σπηλιά, κ᾿
ἐ κεῖ μέσα εἶχε φωλιάσει ἕνας δράκοντας με-
γάλος, ἕνας ὄφις πελώριος, ποὺ ἔβγαινε κ᾿ ἔ -

τρωγε ἀνθρώπους καὶ ζῷα. Ὁ ἅγιος Γεώργιος
πλησίασε μὲ τὸ κοντάρι του στὴν πηγή. Τὸ
θη   ρίο μούγκρισε, βγῆκε μὲ ὁρμὴ κι ἄνοιξε πε-
λώριο τὸ στόμα του νὰ τὸν καταπιῇ. Ἀλλὰ ὁ
ἅγιος Γεώργιος –ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι,
ἐμεῖς πιστεύουμε– τί κάνει· ῥίχνει μὲ πίστι ἕ -να σταυρουδάκι ξύλινο στὸ ἀνοιχτὸ στόμα
τοῦ πελωρίου φιδιοῦ. Ἔφτασε μέσ᾽ στὰ σπλά-
χνα του, τὸ θηρίο σπάραξε καὶ ἔ  σκασε. Γι᾿ αὐ -
τὸ βλέπετε σὲ εἰκόνες νὰ ζωγρα  φίζε ται κα-
βαλλάρης ὁ ἅγιος Γεώργιος καὶ μὲ τὸ κοντά-
ρι του, ποὺ ἔχει στὴν κορυφὴ τὸ σταυρὸ τοῦ
Κυρίου, νὰ φονεύῃ τὸν δράκοντα.Ἀπίστευτα φαίνονται αὐτὰ σήμερα. Παρα-
μύθια τὰ θεωροῦν οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου.
Ἐμεῖς ὅμως γνωρίζουμε ὅτι, ὄχι μόνο αὐτὰ
ποὺ ἔκανε ὁ ἅγιος Γεώργιος, ἀλλὰ χίλιες φο -
ρὲς ἀνώτε ρα γίνονται. Εἶνε γεμάτη ἡ ἱστορία
ἀπὸ θαύματα, ποὺ ἔκαναν οἱ ἅγιοι τῆς πίστε-
ώς μας μὲ τὴ δύναμι τοῦ Χριστοῦ. Ἔχουμε
τὴν ἀλήθεια, μιὰ θρησκεία ζωντανή - ὁλοζών -
τανη, καὶ πρέπει νὰ τὴν ἀ γα  ποῦμε καὶ ν᾽ ἀ νή-
κουμε ὁλόψυχα σ᾿ αὐτήν.

Νά λοιπόν, ἀγαπητοί μου, μὲ λίγα λόγια ὁ
βί ος τοῦ ἁγίου. Γι᾿ αὐτὸ ὁ ἅγιος Γεώργιος εἶ -
νε ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον δημοφιλεῖς ἁγίους.

* * *Κάτι ἀκόμα θὰ σᾶς πῶ καὶ τελειώνω. Εἴδα-
με τὸν πελώριο δράκοντα, ποὺ ἦταν στὴν πη -
γὴ καὶ δὲν ἄφηνε κανένα νὰ δροσιστῇ. Ἀλλ᾿
ἐκτὸς ἀπὸ τὸ δράκοντα αὐτόν, ποὺ τὸν σκό-
τωσε μὲ τὸ κοντάρι καὶ τὸ σταυρό του ὁ ἅγιος
Γεώργιος, στὶς ἡμέρες μας ἐπέπρωτο νὰ πα-
ρουσιασθῇ ἕνας ἄλλος δράκοντας, χειρότε-
ρος, πολὺ χειρότερος ἀπὸ τὸ δράκοντα ποὺ
θανά τωσε ὁ ἅγιος Γεώργιος. Καὶ ὁ δράκοντας
αὐ τός, ὁ χει ρότερος, ποὺ πνίγει ὁλόκληρη
τὴν ἀν θρω πότητα καὶ ἀπειλεῖ μὲ μεγαλύτερη
καταστροφή, εἶνε ἡ ἀθεΐα, ὁ ἄθεος ὑλισμός.
Μ᾿ αὐ τὸν τὸν δράκοντα ἡ μικρή μας πατρίδα
ἀγωνίστηκε ἡρωικά, γιὰ νὰ μὴν πέσῃ στὸ στό-
μα του. Κι ὁ ἀγώνας αὐτὸς δὲν τελείωσε.

Γι᾿ αὐτό, ἂν ἄλλοι πρόδωσαν τὴν πίστι καὶ
τὰ ἰδανικὰ τοῦ γένους, ἐσεῖς τὰ φτωχαδάκια,
τὰ ἡρωικὰ παιδιὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πα-
τρίδος, μείνετε πιστοὶ στὸ Θεό, κι ἀγωνιστῆτε
μὲ λεβεντιά, στῆθος μὲ στῆθος, γιὰ ὅ,τι ἱε-
ρώτερο ἔ χει ὁ τόπος καὶ ἡ παράδοσί μας. 

Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ἁγίου Γεωργίου θὰ προ-
 χωρήσουμε, θὰ νικήσουμε τὰ ἐμπόδια.

Εὔχομαι, νὰ μείνετε πάντοτε ἑδραῖοι καὶ ἀ -μετακίνητοι στὴν πίστι, διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁ -
γίου Γεωργίου καὶ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Λεβαίας [τότε Λακκιᾶς] - Ἀμυνταίου τὴν 23-4-1968.Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 6-5-2002, ἐπανέκδοσις 23-3-2019.
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