
Εἶνε, ἀγαπητοί μου, τὸ ῥητὸ τοῦ ἀποστόλου
Παύλου, ἀπὸ τὸ ἀνάγνωσμα ποὺ ἀ κού σαμε

σήμερα. ̔Ρητὸ σύντομο, τρεῖς λέξεις, ἀλ λὰ πό-
 ση σοφία ὑπάρχει μέσα σ᾽ αὐτές! Οἱ τρεῖς αὐ -
τὲς λέξεις, «Θεοῦ ἐσμεν ποίημα» (Ἐφ. 2,10), ἔ χουν
πλάτος καὶ βάθος ὠκεάνιο. Μὲ τὸ ῥη τὸ αὐτὸ
ὁ ἀπόστολος Παῦλος - ἡ Ἐκ κλησία τοῦ Χριστοῦ
δίνει ἀ  πάν  τησι στὸ καίριο ζήτημα ποὺ ἐνδιαφέ -
 ρει τὸν καθένα μας, ἀπαντᾷ στὸ ἐρώτημα· ἀ -πὸ ποῦ ἔρχεται καὶ ποῦ πηγαίνει ὁ ἄνθρωπος;

«Θεοῦ ἐσμεν ποίημα». Ἐπάνω στὸ βαθυ-
στόχαστο αὐ  τὸ ῥητὸ θὰ μιλήσουμε. Θὰ προ-
σπαθήσω νὰ τὸ ἑρ μηνεύ σω πρακτικά, καὶ πα-
ρακαλῶ νὰ προσ έ ξετε τὴν ἑρμηνεία.

* * *Ἀρχίζω μ᾽ ἕνα παράδειγμα. Λένε γιὰ κάποιο
διάσημο καλλιτέχνη, ἕνα γλύπτη, ὅτι μιὰ μέρα
εἶδε στὸ δρόμο ἕνα κομμάτι μάρμαρο μέσα σὲ
λασπόνερα. Τὸ ἔβγαλε ἀπὸ ᾽κεῖ, τὸ ἔπλυνε, τὸ
καθάρισε, τὸ πῆγε στὸ ἐργαστήριό του καὶ ἄρ -
χισε νὰ τὸ δουλεύῃ. Τὸ πελέκη σε, τὸ λάξευσε,
τὸ λείανε, τοῦ ἔδωσε μορφή. Ἀσχολή θηκε μα-
 ζί του ἐπὶ πολύ –τὰ καλλιτεχνήματ α δὲν γί-
νον ται σὲ μιὰ μέρα–, τὸ κράτησε ἕ  ναν ὁλόκλη -
ρο χρόνο. Τέλος, ὕστερα ἀπὸ τόση καλ λιτεχνι -
κὴ ἐργασία, μέσα ἀπὸ τὸ λασπωμένο ἐ κεῖνο
μάρμαρο τί βγῆκε· ἕνας ἄγ γελος! Ἄγ γελος
βέβαια ὄχι ζωντανός, ὅπως αὐτοὶ ποὺ περικυ -
κλώνουν τὴν ἁγία τράπεζα τὴν ὥρα τοῦ μυστη -
ρίου τῆς θείας λειτουργί ας, ἀλλὰ ἄγγελος - ἄ -γαλμα. Τὸ ἄγαλμα αὐτὸ εἶνε στημένο ἔ  ξω ἀπὸ
ἕνα καθεδρικὸ ναὸ τῆς Δύσεως, καὶ ὅ  σοι μέχρι
σήμερα ἐπισκέπτονται τὸ μέρος αὐ τὸ θαυμά-
ζουν τὸ ἄγαλμα καὶ τὸν γλύπτη ποὺ τὸ φιλοτέ-
χνησε. Καὶ βέβαια καν ένας ἀπ᾽ αὐτοὺς ποὺ τὸ
βλέπουν δὲν λέει, πὼς ἔτσι μόνο του βρέθη-
κε ἐκεῖ. Ὅλοι πίσω ἀ πὸ τὸ ἄγαλμα βλέπουν
τὸν καλλιτέχνη. Κ᾽ ἐμεῖς ἄλλωστε, ὅσες φο -
ρὲς βλέπουμε ἀγάλματα –κ᾽ ἔχει πολλὰ ἀ γάλ-
ματα ἡ πατρίδα μας–, πίσω ἀ πὸ τὰ ἀγάλματα

βλέπουμε καὶ θαυμάζουμε τοὺς καλλιτέχνες
ποὺ τὰ φιλοτέχνησαν.

Ἐλᾶτε τώρα, ἀγαπητοί μου, νὰ σᾶς δείξω κά-
 ποιο ἄλλο ἄγαλμα, ποὺ δὲν τὸ λάξευσε Φειδί -
ας ἢ Πραξιτέλης ἢ ἄλλος μεγάλος λιθοξόος.
Εἶνε ἄγαλμα ὄχι νεκρὸ ἀλλὰ ζων τανό. Τὰ ἄλ -
λα ἀγάλματα, ὅσο τέλεια κι ἂν εἶ νε, μένουν ἀ -
σάλευτα, σὰν «νεκρὰ φύσις» ποὺ λένε· μάτια ἔ -
χουν μὰ δὲν βλέπουν, αὐτιὰ ἔχουν μὰ δὲν ἀ κοῦ -
νε, χέρια ἔχουν μὰ δὲν κινοῦνται, πόδια ἔ χουν
μὰ δὲν περπατοῦν (πρβλ. Ψαλμ. 113,13-15· 134,16-17). Σᾶς δεί-
χνω ἕνα ἄγαλμα ἔμψυχο· ἔχει αὐτιὰ κι ἀ κούει,
ἔχει μάτια καὶ βλέπει, ἔχει πόδια καὶ κι νεῖ ται.
Τὸ ἄγαλμα αὐτὸ εἶνε ὁ ἄνθρωπος! Καὶ ὅ πως κά-
τω ἀπὸ τὰ ἀγάλματα οἱ καλλιτέ χνες ἔ γραφαν
τὸ ὄνομά τους, π.χ. «Φειδίας ἐποίει» ἢ «Πρα -
 ξιτέλης ἐποίει», ἔτσι καὶ πάνω στὸ ἔμ ψυ  χο αὐ -
τὸ ἄγαλμα, τὸν ἄνθρωπο, κάποιο χέρι ἀγ γέλου
ἢ μᾶλλον ὁ ἀπόστολος Παῦλος γρά φει· «Θεοῦ ἐ -
σμεν ποίημα» εἴμαστε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.
Ἂν λοιπὸν μὲ πείσῃς, ὅτι τὸ ἄγαλ μα τοῦ Κολο-
κοτρώνη ἔτσι βγῆκε, ἔτσι φύτρω σε στὸ χωρά-
φι, τότε θὰ πεισθῶ ὅτι καὶ τὸ ἔμψυχο ἄ γαλμα
- ὁ ἄνθρωπος ἔτσι βρέθηκε στὸν κόσμο.

«Θεοῦ ἐσμεν ποίημα». Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπη -
τοί μου, εἶνε μυστήριο, θαῦμα θαυμάτων. Εἶ νε
μεῖγμα ἀπὸ ὕλη καὶ πνεῦμα· εἶνε σύνθετος ἀπὸσῶμα φθαρτὸ καὶ ψυχὴ ἄυλη καὶ ἀθάνατη. Αὐ -
τὸ πιστεύει καὶ κηρύττει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία.

Καὶ ὡς πρὸς τὸ σῶμα βέβαια εἶνε θαυμαστός.
Τὸ κάθε τὶ στὸν ὀργανισμό του κάνει τοὺς ἐ πι-
 στήμονες νὰ θαυμάζουν. Τὰ μά τια π.χ.; εἶνε ἡ
τέ λεια φωτογραφικὴ μηχανή· καὶ ποιός θὰ πῇ,
ὅτι μιὰ φωτογραφι κὴ μηχανὴ φύτρωσε στὸ
χωράφι σὰν μανιτάρι; κάποιος τὴν κατασκεύ-
ασε. Τὰ αὐτιά μας ἔπειτα· νά τὸ τέλειο ῥαν τάρ.
Ἡ καρδιά; ἀντλία ποὺ ἀνακυκλώνει ἀκατάπαυ-
 στα ὅλο τὸ αἷμα. Οἱ φλέβες; σωλῆνες ἐλαστι-
κοί. Τὰ νεῦρα; καλώδια ποὺ μεταφέρουν τὰ σή-
 ματα τοῦ ἐγκεφάλου. Κι ὁ ἐγκέφαλος; «χαῖρε,
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Πολλὲς εἰδήσεις, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, πολ-
λὲς εἰδήσεις εὐχάριστες μεταδόθηκαν

διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἐπάνω στὴ φλούδα
τῆς γῆς. Ἀλλὰ ὅλες αὐτὲς εἶνε μικρὲς ἐμ -
πρὸς σὲ κάποια ἄλλη. Ἡ πιὸ εὐχάριστη εἴδη-σι ποὺ μεταδόθηκε ποτὲ στὸν κόσμο, ὄχι ἀπὸ
στόμα ἀνθρώπου ἀλλ᾿ ἀπὸ στόμα ἀγγέλου,
εἶνε τὸ μήνυμα τῆς σημερινῆς ἡμέρας.

* * *«Χριστὸς ἀνέστη»! Εἶνε τὸ πιὸ εὐχάριστο
μήνυμα ποὺ ἄκουσε ὁ κόσμος. Ποιός τὸ ἄκου- σε πρῶτος; ποιός ἄκουσε τὸ πρῶτο «Χριστὸς
ἀνέστη»; Ὅπως οἱ πρῶτοι ποὺ εἶδαν τὴ γέν-
νησι τοῦ Χριστοῦ μας δὲν ἦταν μεγάλοι καὶ
τρανοί, ἀλλὰ ἁπλοῖ ἄνθρωποι, οἱ βοσκοί, ἔτσι
καὶ τὸ πρῶτο «Χριστὸς ἀνέστη» δὲν τὸ ἄκου-
σαν μεγάλοι καὶ ἰσχυροί, αὐτοὶ ποὺ δὲν πι-
στεύ ουν ὅ,τι κι ἂν γίνῃ, ἀλλὰ ἁπλὲς καὶ φτω -
χὲς γυναῖκες, οἱ μυροφόρες, ἐκεῖνες ποὺ εἶ -
χαν δείξει τὴν πιὸ μεγάλη πίστι καὶ ἀγάπη στὸ
Χριστό, αὐτὲς ποὺ τὸν ἀκολούθησαν μέχρι
τὸ σταυρό, τὴν ὥρα ποὺ καὶ οἱ μαθηταί του
τὸν εἶχαν ἐγκαταλείψει.«Χριστὸς ἀνέστη»! ἄκουσαν οἱ μυροφόρες
ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ ἀγγέλου, καὶ γεμᾶτες χαρὰ
τρέχουν. Τρέχουν, γιὰ νὰ μεταδώσουν τὴν εὐ -
χάριστη εἴδησι στοὺς μαθητάς. Καὶ τὴν μετα-
δίδουν. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ δυσπιστοῦν. Γι᾿ αὐτὸ τρέ-
χουν καὶ αὐτοὶ στὸ μνημεῖο, γιὰ νὰ διαπιστώ-
σουν μὲ τὰ ἴδια τους τὰ μάτια. Βλέπουν τὸ
μνῆ μα κενό, τὸ σουδάριο νὰ βρίσκεται ἐκεῖ
κοντά, ξεχωριστὰ ἀπὸ τὰ ὀθόνια, καὶ φωνά-
ζουν γεμᾶτοι χαρά· Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος!«Χριστὸς ἀνέστη»! φώναξε λοιπὸν ὁ ἄγγε-
λος στὶς μυροφόρες. «Χριστὸς ἀνέστη»! φώνα-
 ξαν οἱ μυροφόρες στοὺς ἀποστόλους. «Χρι στὸς
ἀνέστη»! εἶπαν οἱ ἀπόστολοι ὅταν ἦλ θαν στὸ
μνημεῖο καὶ διαπίστωσαν μόνοι τους τὴν ἀνά-
στασι τοῦ Κυρίου. «Χριστὸς ἀνέστη»! μαρτυ-
ρεῖ ὁ ἀποκυλισμένος λίθος ἀπὸ τὴν θύρα τοῦ

μνημείου. «Χριστὸς ἀνέστη»! βροντο φωνάζει
τὸ ἀνοικτὸ καὶ κενὸ μνῆμα. «Χριστὸς ἀνέστη»!
ἀποδεικνύει τὸ σουδάριο καὶ τὰ ὀ θό νια, οἱ πά-
 νινες λωρίδες ποὺ περιτύλιγαν τὸ νεκρὸ σῶμα.«Χριστὸς ἀνέστη»! κηρύττουν οἱ ἀπόστο-
λοι πηγαίνοντας ἀπ᾽ τὸ ἕνα μέρος στὸ ἄλλο.
Καὶ ἀπὸ τότε τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» ἀκούγεται
σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς γῆς. Ἔτσι τὸ ἄ -
κουσαν οἱ πρόγονοί μας. Ἔτσι τὸ ἀκούσαμε κ᾿ἐμεῖς πρώ τη φορὰ ὅταν ἤμασταν μικρὰ παιδιά,
τὸ ἀκοῦ με τώρα καὶ μεγάλοι. Τὸ ἀκούσαμε
πέρυσι, τὸ ἀκοῦμε κ᾿ ἐφέτος. Πόσοι ἆραγε θ᾿
ἀξιωθοῦμε νὰ τ᾽ ἀκούσουμε καὶ τοῦ χρόνου;
Ὤ, πολλοὶ ἀπὸ μᾶς δὲν θὰ ὑπάρχουν στὴ ζωή!
Αὐτοὶ ὅ μως θὰ ποῦν κάπου ἀλλοῦ τὸ «Χρι-
στὸς ἀνέστη»· θὰ τὸ ποῦν στοὺς οὐρανούς.«Χριστὸς ἀνέστη»! Τὸ φωνάζει καὶ ἡ φύσις.
Ἰδέστε ἔξω. Μιὰ ἀνάστασις δὲν εἶνε ἡ φύσις;
Τὸν βαρὺ χειμῶνα, ποὺ ὅλα ἦταν παγωμένα, γυ-
 μνὰ καὶ νεκρά, τὸν διαδέχθηκε ἡ ἄνοιξις, ποὺ
ὅλα εἶνε ἀνθισμένα, καταπράσινα, μαγευ τικά.
Ἄνοιξις μυροβόλος σήμερα εἶνε ἡ ἀνάστασις
τοῦ Κυρίου γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Ὁ βα ρὺς χει-
μώνας τῶν σεπτῶν παθῶν καὶ τοῦ σταυ ρικοῦ
θανάτου, ποὺ ὅλα ἦταν φοβισμένα καὶ κατη -
φῆ, ἔφυγε, ὅταν ἐπάνω στὸ μνῆμα ἀκούστη-
κε τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», τὸ μήνυμα τοῦ ἀγ γέ-
 λου πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα, ποὺ τὴ σκέπα ζε
ὁ βαρὺς χειμώνας τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θα-
νάτου. Κι ὅπως ἀπὸ τὸν σαπισμένο σπόρο,
ποὺ πέφτει στὴ γῆ, βλαστάνει ἕνα ὡραῖο ἄν -
θος, ἔτσι κι ἀπὸ τὸ μνῆμα τοῦ Χριστοῦ, ἀπ᾿ ὅ -
που θὰ περίμενε κανεὶς φθορά, βγῆκε εὔο-
σμο ἄνθος, λαμπροφόρος ὁ ἀναστὰς Κύριος.«Χριστὸς ἀνέστη» – «Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύ- ριος»! Δὲν μποροῦσε ὁ Χριστὸς νὰ μείνῃ ἐπὶπολὺ στὸ μνῆμα. Δὲν μποροῦσε, αὐτὸς ποὺ ἔ -
 κανε τόσα θαύματα, ποὺ ἀνέστησε τὸ Λάζα-
ρο τὸν υἱὸ τῆς χήρας τῆς Ναῒν καὶ τὴν κόρη
τοῦ Ἰαείρου, νὰ μείνῃ στὸ μνῆμα. Ὄχι. Δὲν ἔ -
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πρεπε νὰ χαροῦν οἱ ἐχθροί του. Ἔπρεπε νὰ συν -
τρίψῃ τὸ θάνατο, νὰ ἐλευθερώσῃ τὸν ἄν θρω-
πο ἀπὸ τὴν τυραννία του, ν᾿ ἀνοίξῃ τὸ δρόμο
πρὸς τὸν παράδεισο, ν᾿ ἀνεβῇ στοὺς οὐρανοὺς
νικητὴς καὶ θριαμβευτής. Χαμένο θὰ πήγαινε
τὸ ἔργο του, ἔργο τριῶν ἐτῶν; Θὰ ἄφηνε στὴ
σκέψι τῶν μαθητῶν του ἐρωτηματικά; Ὄχι,
ποτέ. Οἱ προφητεῖες ἔπρεπε νὰ ἐκπληρωθοῦν,
τὰ δικά του λόγια γιὰ τὸν ἑαυτό του ὅτι «τῇ
τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται» (Μᾶρκ. 9,31· 10,34. Λουκ. 18,33) ἔ -
πρεπε νὰ πραγματοποιηθοῦν. Ἔπρεπε ἡ ζωὴ
νὰ δώσῃ τὴ μάχη καὶ νὰ νικήσῃ, ὁ δεσμώτης
ἄν θρωπος νὰ ἐλευθερωθῇ, νὰ γίνῃ ἡ Ἀνάστα -
σις σύμβολο ἐλπίδος γιὰ τοὺς ἀγωνιζομένους
ἐπάνω στὴν δακρύβρεκτη γῆ Χριστιανούς.

«Χριστὸς ἀνέστη»! ἀδελφοί. Ἡ ἀνάστασις
τοῦ Κυρίου εἶνε θρίαμβος δόξης γιὰ τὴν Ἐκ -
κλησία. Ὁ θάνατος νικήθηκε. Γιὰ τοὺς Χριστι -
ανοὺς δὲν ὑπάρχει. Εἶνε ἁπλῶς ἕνα ἐπεισό-
διο μεταφορᾶς μας ἀπὸ τὴ μία κατάστασι στὴν
ἄλλη. Εἶνε μιὰ γαλαρία, στὴν ὁποία μπαίνουμε
ἀφήνοντας τὴν παροῦσα ζωή, καὶ εὐθὺς ἀπὸ
τὸ ἄλλο στόμιο βγαίνουμε σὲ μία νέα ζωή. Ὁ
θάνατος εἶνε ἡ γέφυρα, ποὺ μᾶς μεταφέρει
ἀ πὸ τὴν παροῦσα ζωὴ στὴν αἰωνιότητα.

«Χριστὸς ἀνέστη»! Ἡ ἀνάστασις τοῦ Κυρί-
ου ἐσπόγγισε πολλὰ μάτια δακρυσμένα καὶ ἔ -φερε τὴ χαρὰ στὰ πικραμένα χείλη. «Χαίρε-
τε», εἶπε ὁ Κύριος στοὺς θλιμμένους μαθη-
τάς (Ματθ. 28,9). Καὶ εὐθὺς ἐκεῖνοι αἰσθάνθηκαν
στὶς παγωμένες καρδιές τους τὴν αὔρα τοῦ
οὐρανοῦ (βλ. Ἰω. 20,20). Χαίρετε, ἄνθρωποι! φωνάζει
καὶ σήμερα ὁ Χριστός. Καὶ ἂν ἀποθάνετε, δὲν
θὰ χαθῆτε. Ἂς φωνάζουν ὅλοι οἱ δαίμονες τῆς
κολάσεως, ὅτι τὰ πάντα καταλήγουν στὸ μνῆ -
μα. Ὄχι, εἶνε πλάνη αὐτό. Ἐγὼ τὸν ἄνθρωπο
τὸν ἔπλασα ἀθάνατο. Ὅπως ἀναστήθηκα ἐγώ,
ἔτσι θὰ ἀναστήσω κ᾿ ἐσᾶς.

«Χριστὸς ἀνέστη»! Ἡ ἀνάστασις τοῦ Κυρί-
ου εἶνε τὸ βασικώτερο δόγμα τῆς Ἐκκλησίας.
Πάνω σ᾿ αὐτὴν στηρίζεται ἡ πίστι τῶν Χριστι -
ανῶν. Χωρὶς αὐτήν, κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦ -
λο, θὰ ἦταν «ματαία ἡ πίστις» μας (Α΄ Κορ. 15,17), καὶ
τὸ κήρυγμα τῶν ἀποστόλων καὶ ὅλων τῶν ἱε-
ροκηρύκων δὲν θὰ εἶχε καμμία δύναμι, διότι
κηρύττοντας ἕνα ψέμα θὰ ἦταν ἀναξιόπιστο
καὶ κενὸ ἀπὸ περιεχόμενο.

«Χριστὸς ἀνέστη»! Ἀλλὰ γιὰ νὰ φθάσῃ ὁ
Κύριος στὴν ἀνάστασι καὶ τὸ θρίαμβο, πέρα-
σε πρῶτα ἀπὸ τὰ πάθη, τὸ μαρτύριο, τὸ σταυ-ρό. Χωρὶς σταυρὸ δὲν θὰ ὑπῆρχε ἀνάστασις.
Τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ μᾶς; Ἂν θέλουμε κ᾿ ἐ μεῖς
ν᾿ ἀναστηθοῦμε, νὰ φθάσουμε κοντὰ στὸ Θεό,
νὰ εἰσέλθουμε νικηταὶ στὴν αἰώνια πατρίδα

μας, πρέπει πρῶτα νὰ περάσουμε τὴν ἑβδο-
μά δα τῶν παθῶν. Καὶ ἑβδομάδα τῶν παθῶν
εἶνε οἱ θλίψεις τῆς ζωῆς αὐτῆς, οἱ ἐμπαιγμοὶ
καὶ ἐξευτελισμοί, τὰ ῥαπίσματα ποὺ θὰ δεχθοῦ -
με ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους μας, καθὼς καὶ
ὅλα τὰ ἄλλα βάσανα. Πρέπει δηλαδὴ νὰ σταυ-ρωθοῦμε. Ὄχι ὅπως σταυρώθηκε ὁ Κύρι ος.
Ἄλ λου εἴδους θὰ εἶνε ἡ δική μας σταύρωσι.
Νὰ σταυρώσουμε τὰ πάθη μας. Ἐὰν δὲν νε-
κρώ σουμε τὶς ἁμαρτωλὲς ἐπιθυμίες μας, δὲν
θ᾿ ἀναστηθοῦμε. Μπορεῖ νὰ ἑορτάζῃς τὴν ἀνά-
 στασι τοῦ Κυρίου, κ᾿ ἐσὺ νά ᾽σαι νεκρωμένος
ψυχικά, νεκρὸς ἄταφος. Μπορεῖ νὰ λὲς «Χρι-
στὸς ἀνέστη», καὶ ἡ ψυχή σου νὰ εἶνε ἀ κόμη
μέσα στὸ μνῆμα τῶν παθῶν, ποὺ τὸ σκε  πάζουν
μὲ πελωρίους ὀγκολίθους λεγεῶνες δαιμονί -
ων. Ἂν δὲν ζήσῃς προηγουμένως τὴν ἀνάστα-
 σι τῆς ψυχῆς σου, δὲν κατανοεῖς τὴν ἀ νάστασι
τοῦ Χριστοῦ. Γιὰ σένα ἀπὸ τὴν Ἀνάστασι θὰ
μείνῃ μόνο ἡ μαγειρίτσα, τὰ κόκκινα ἀβγὰ καὶ
τὸ ἀρνί, τὰ ὁποῖα μιὰ μέρα μαζὶ μὲ τὴν «κοι-
λί αν» ὁ Θεὸς θὰ τὰ «καταργήσῃ» (Α΄ Κορ. 6,13).«Χριστὸς ἀνέστη»! Ἐλᾶτε, ἀδελφοί μου, ν᾿
ἀ ναστηθοῦμε κ᾿ ἐμεῖς σήμερα ἀπὸ τὸ θάνατο
τῆς ἁμαρτίας. Ἁμαρτία εἶνε τὰ μίση. Εἶσαι, Χρι-
 στιανέ, μαλωμένος μὲ τὸ γείτονά σου; Πὲς
«Χριστὸς ἀνέστη» καὶ δῶσε τὸ χέρι σου. Ἡμέ-
ρα ἀγάπης σήμερα. Συγχωρηθῆτε ἐπὶ τέλους.
Πὲς στὸν ἐχθρό σου καλημέρα, νὰ σκάσουν
χί λιοι δαίμονες! Κ᾿ ἐσύ, χαροκαμένη μάνα, ποὺ
ἔχασες τὸ παιδί σου ἢ κάποια ἀνίατη ἀρρώ-
στια τὸ ἔστειλε νωρὶς στὸν τάφο, μὴν κλαῖς.
Ἔλα νὰ χαρῇς, νὰ γιορτάσῃς τὸ Πάσχα. Πὲς
«Χριστὸς ἀνέστη» καὶ σκούπισε τὰ δάκρυάσου. Ὅπως ὁ Κύριος ἀναστήθηκε, ἔτσι μιὰ μέ-
 ρα θ᾿ ἀναστήσῃ καὶ τὸ παιδί σου. Θὰ ἔρθῃ - ἔρ -
χεται ἡ μέρα, ποὺ ὁ Χριστός μας θὰ σταθῇ ἐμ -
πρὸς στὰ μνήματα καὶ θὰ πῇ «Νεκροί, ἀναστη -
θῆτε», καὶ οἱ νεκροὶ θὰ σηκωθοῦν! «Προσδο -
κῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλον -
τος αἰῶνος», διακηρύττουμε συνεχῶς (Σύμβ. πίστ.).

* * *Ἀδελφοί μου! Σήμερα, ποὺ τὰ οὐράνια χαί-
ρονται, ποὺ «ὅλη ἡ κτίσις ἀγάλλεται καὶ χαίρει»
(καν. Πάσχ., θ΄ ᾠδή, μεγαλ.), ἐλᾶτε νὰ χαροῦμε κ᾿ ἐμεῖς. Ἂς
σβήσουν τὰ μίση. Ἡ Ἐκκλησία φωνάζει· «Ἀνα -
στάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανη-
γύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπω-
μεν, ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχω-ρήσωμεν πάντα τῇ ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοή-
σωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θά-
 νατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν
χαρισάμενος» (δοξαστ. αἴν.).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῶν Ἀθηνῶν τὴν 13-4-1958. Καταγραφὴ καὶ μικρὴ σύντμησις 23-4-2006, ἐπανέκδοσις 22-3-2019.
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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
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Κων/νου Ὁμονοίας - Ἀθηνῶν τὴν 23-4-1967 πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 19-3-2019.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 156αΆ τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).

2

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



Σήμερα, ἀδελφοί μου, διδάσκαλός μας δὲν
θὰ εἶνε οὔτε κάποιος προφήτης οὔτε κά-

ποιος ἀπόστολος οὔτε κάποιος ἀσκητὴς οὔ τε
κάποιος ἄλλος διδάσκαλος τῆς Ἐκ  κλησί ας·
σήμερα διδάσκαλός μας θὰ γίνῃ μία ἁ μαρ  τωλὴ
γυναίκα. –Μιὰ ἁμαρτωλὴ γυναίκα; θὰ πῆ τε·
καὶ τί ἔχει νὰ διδάξῃ στὴν Ἐκ κλησία μιὰ ἁμαρ-
 τωλὴ γυναίκα; Ἔχετε, ἀγαπητοί μου, λίγη ὑ -
πομονὴ καὶ ἡ ἀ πορία σας θὰ λυθῇ. Γιὰ νὰ μὴ
σκανδαλίζεται πάντως κανείς, σᾶς λέω ἀπὸ
τώρα, ὅτι ἡ γυναί κα αὐτὴ δὲν ἔμεινε γιὰ πάν -
 τα στὴν ἁ μαρτία· ἦρθε μιὰ εὐλογημένη μέρα
ποὺ ἔ παυσε ν᾽ ἁμαρτάνῃ, ἄλλαξε ζωή, πῆρε τὸ
δρόμο τοῦ Θεοῦ, ἁγίασε καὶ ἑορτάζει σήμερα·
εἶνε ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, τῆς ὁποίας τὴ
μνήμη τιμᾷ ἡ Ἐκκλησία δύο φορὲς τὸ ἔτος· τὴν
1η Ἀπριλίου καὶ τὴν Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστει -
ῶν. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ σᾶς ἑρμηνεύσω σήμερα
τὸ εὐαγγέλιο ἢ τὸν ἀπόστολο, ἔ κρινα καλὸ
νὰ ποῦμε λίγες λέξεις γιὰ τὴν ἁγία αὐτή.

* * *Ἡ ὁσία Μαρία, ὅπως γράφουν τὰ βιβλία, ἔ -
ζησε τὸν ἕκτον (Στ΄) αἰῶνα, στὰ χρόνια τοῦ αὐ -
το κρά τορος Ἰουστινιανοῦ (527-565 μ.Χ.). Γεννή θηκεστὴν Ἀλεξάνδρεια, τὴ μεγάλη πόλι τῆς Αἰγύ-
πτου, κέντρο ἐμπορίου, πλούτου καὶ γραμμά -
των, ἀλλὰ καὶ μεγάλης διαφθορᾶς. Οἱ γονεῖς
της ὅμως, ποὺ δὲν γνωρίζουμε τὰ ὀνόματά
τους, ἔ δειξαν ἀσυγχώρη τη ἀμέλεια στὴν ἀνα-
 τροφὴ τοῦ παιδιοῦ τους, μὲ ἀ ποτέλεσμα τὸ μι-
 κρὸ κορίτσι νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν ἐπιτήρησί τους
καὶ νὰ πάρῃ ἀπὸ νω ρὶς τὸ δρόμο τὸν κακό.

Δὲν χάρη κε ἐπὶ πολὺ τὴν παιδικὴ ἀθῳ ότητα·
ζώντας στὴ με γαλούπολι τῆς Ἀλεξανδρείας
μολύνθη κε γρήγορα ἀπὸ τὴ διαφθορὰ τοῦ πε-
 ρι  βάλλον τος καὶ σὲ ἡλικία 12 ἐτῶν ἐξώκειλε
πο  λὺ στὴν ἁ μαρτία. Ἀπὸ τότε καὶ ἐπὶ 17 ὁλό-
κλη  ρα χρόνια ἐθήτευε στὴν ἀκολασία. Ζοῦσε
ἀπὸ «μι  σθώματα πορνείας», ὅπως λέει ὁ προ-
φήτης (Μιχ. 1,7). Προσείλκυε πλῆθος ἐραστάς, ἐμ -
πο ρευ όταν τὴ σάρκα της, κέρδιζε πλούτη πολ-

 λά, ἀλλὰ πλούτη ἐπαίσχυντα. Εἶχε γίνει φο-
βερὴ παγίδα καὶ δίχτυ ἁμαρτίας γιὰ θύματα.

Ὅταν ἦταν περίπου 30 ἐτῶν ἀποφάσισε ν᾽
ἀ κολουθήσῃ ἕναν ὅμιλο προσκυνητῶν ποὺ ἀ -
ναχωροῦσε γιὰ τοὺς Ἁγίους Τόπους. Πῆγε μα-
 ζί τους, ἀλλὰ μὲ ἄλλα κίνητρα, ὄχι ἀπὸ εὐ λά-
βεια. Μοιάζει κάπως στὸ σημεῖο αὐτὸ τῆς ζω -
ῆς της ἡ ὁσία Μαρία μὲ τοὺς προσκυνη τὰς ἐ -
κείνους ποὺ τρέχουν καὶ τώρα σὲ γιορτὲς καὶ
πανηγύρια ἐξωκκλησίων ὄχι γιὰ νὰ προσ κυνή-
  σουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ διασκεδάσουν καὶ ν᾽ ἁ μαρ-
τήσουν περισσότερο. Καὶ πρέπει νὰ ποῦμε, ὅ   -
τι σὲ τέτοιες μέρες πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν γίνον -
ται τόσες ἁμαρτίες ὅσες ἐκεῖ. Μὲ παρόμοια
δι άθεσι ξεκίνησε κι αὐτὴ γιὰ τοὺς Ἁγίους Τό-
πους. Καὶ ἔφτασε τελικὰ στὰ Ἰεροσόλυμα.

Ἦταν Σεπτέμβριος καὶ στὶς 14 τοῦ μη νὸς γι  -
νόταν ἡ ἑορτὴ τοῦ τιμίου σταυροῦ. Πλῆ θος
κό σμου συν έρρεαν στὴν ἐκκλησία νὰ προσ κυ-
 νήσουν. Ὅταν ὑψώθηκε ὁ σταυρὸς πῆ γε νὰ
μπῇ μαζὶ μὲ ὅλους στὸ ναό, ἀλλ᾽ αὐτὸ στάθη-
κε ἀ δύνατον. Ἐνῷ ἐπιχείρησε τρεῖς - τέσσε-
 ρις φορὲς νὰ περάσῃ τὸ κατώφλι, κάποια μυ-
στη ρι  ώδης δύναμις δὲν τὴν ἄφηνε. Γιὰ πρώ-
 τη φο ρὰ τό τε συναισθάνθηκε, ὅτι δὲν εἶνε ἄ -ξια νὰ μπῇ στὸ ναὸ λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν της.
Δάκρυα ἔτρε ξαν ἀπ᾽ τὰ μάτια της κ᾽ ἔκανε
μέ σα της μιὰ προσευχὴ θερμὴ στὴν Παναγία·
Κυρία Θεοτόκε, σὺ ποὺ γέννησες τὸν Υἱὸ τοῦ
Θεοῦ, μὴ μὲ ἀπορρίψῃς· ἀξίωσε κ᾽ ἐμένα νὰ
προσ κυνήσω τὸν τίμιο σταυρό, καὶ σοῦ ὑπό-
σχομαι ὅτι στὸ ἑξῆς θ᾽ ἀλλάξω ζωή, θὰ ἐγκα-
ταλείψω τὴν ἁμαρτία! (βλ. Ἑ.Π. Migne 87Γ΄, 3713C-D).

Μόλις τελείωσε τὴν προσευχή, αἰσθάνθη-
κε ἐλεύθερη καὶ μπῆκε στὸ ναό. Προσκύνησε
τὸ τίμιο Ξύλο καὶ εἶπε πάλι στὴν Παναγία· Σ᾽ εὐ -
χαριστῶ, ποὺ μὲ ἄκουσες· λοιπόν, Ὁδηγήτρια
τοῦ κόσμου, ὁδήγη σε κ᾽ ἐμένα ὅπου κρίνει ἡ εὐ -σπλαχνία σου· ὅ,τι μοῦ πῇς θὰ κάνω, Παν α γία
μου… Κ᾽ ἐνῷ ἔλεγε αὐτά, ἀκούει κάποιον νὰ
φωνάζῃ ἀπὸ μακριά· «Ἐὰν τὸν Ἰορδάνην δι έλ-

Κυριακὴ Ε΄ Νηστειῶν14 Ἀπριλίου 2019 πρωὶΠερίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΣΤ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2175 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἂς μετανοήσουμε

«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

Σήμερα, ἀδελφοί μου, διδάσκαλός μας δὲν
θὰ εἶνε οὔτε κάποιος προφήτης οὔτε κά-

ποιος ἀπόστολος οὔτε κάποιος ἀσκητὴς οὔ τε
κάποιος ἄλλος διδάσκαλος τῆς Ἐκ  κλησί ας·
σήμερα διδάσκαλός μας θὰ γίνῃ μία ἁ μαρ  τωλὴ
γυναίκα. –Μιὰ ἁμαρτωλὴ γυναίκα; θὰ πῆ τε·
καὶ τί ἔχει νὰ διδάξῃ στὴν Ἐκ κλησία μιὰ ἁμαρ-
 τωλὴ γυναίκα; Ἔχετε, ἀγαπητοί μου, λίγη ὑ -
πομονὴ καὶ ἡ ἀ πορία σας θὰ λυθῇ. Γιὰ νὰ μὴ
σκανδαλίζεται πάντως κανείς, σᾶς λέω ἀπὸ
τώρα, ὅτι ἡ γυναί κα αὐτὴ δὲν ἔμεινε γιὰ πάν -
 τα στὴν ἁ μαρτία· ἦρθε μιὰ εὐλογημένη μέρα
ποὺ ἔ παυσε ν᾽ ἁμαρτάνῃ, ἄλλαξε ζωή, πῆρε τὸ
δρόμο τοῦ Θεοῦ, ἁγίασε καὶ ἑορτάζει σήμερα·
εἶνε ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, τῆς ὁποίας τὴ
μνήμη τιμᾷ ἡ Ἐκκλησία δύο φορὲς τὸ ἔτος· τὴν
1η Ἀπριλίου καὶ τὴν Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστει -
ῶν. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ σᾶς ἑρμηνεύσω σήμερα
τὸ εὐαγγέλιο ἢ τὸν ἀπόστολο, ἔ κρινα καλὸ
νὰ ποῦμε λίγες λέξεις γιὰ τὴν ἁγία αὐτή.

* * *Ἡ ὁσία Μαρία, ὅπως γράφουν τὰ βιβλία, ἔ -
ζησε τὸν ἕκτον (Στ΄) αἰῶνα, στὰ χρόνια τοῦ αὐ -
το κρά τορος Ἰουστινιανοῦ (527-565 μ.Χ.). Γεννή θηκεστὴν Ἀλεξάνδρεια, τὴ μεγάλη πόλι τῆς Αἰγύ-
πτου, κέντρο ἐμπορίου, πλούτου καὶ γραμμά -
των, ἀλλὰ καὶ μεγάλης διαφθορᾶς. Οἱ γονεῖς
της ὅμως, ποὺ δὲν γνωρίζουμε τὰ ὀνόματά
τους, ἔ δειξαν ἀσυγχώρη τη ἀμέλεια στὴν ἀνα-
 τροφὴ τοῦ παιδιοῦ τους, μὲ ἀ ποτέλεσμα τὸ μι-
 κρὸ κορίτσι νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν ἐπιτήρησί τους
καὶ νὰ πάρῃ ἀπὸ νω ρὶς τὸ δρόμο τὸν κακό.

Δὲν χάρη κε ἐπὶ πολὺ τὴν παιδικὴ ἀθῳ ότητα·
ζώντας στὴ με γαλούπολι τῆς Ἀλεξανδρείας
μολύνθη κε γρήγορα ἀπὸ τὴ διαφθορὰ τοῦ πε-
 ρι  βάλλον τος καὶ σὲ ἡλικία 12 ἐτῶν ἐξώκειλε
πο  λὺ στὴν ἁ μαρτία. Ἀπὸ τότε καὶ ἐπὶ 17 ὁλό-
κλη  ρα χρόνια ἐθήτευε στὴν ἀκολασία. Ζοῦσε
ἀπὸ «μι  σθώματα πορνείας», ὅπως λέει ὁ προ-
φήτης (Μιχ. 1,7). Προσείλκυε πλῆθος ἐραστάς, ἐμ -
πο ρευ όταν τὴ σάρκα της, κέρδιζε πλούτη πολ-

 λά, ἀλλὰ πλούτη ἐπαίσχυντα. Εἶχε γίνει φο-
βερὴ παγίδα καὶ δίχτυ ἁμαρτίας γιὰ θύματα.

Ὅταν ἦταν περίπου 30 ἐτῶν ἀποφάσισε ν᾽
ἀ κολουθήσῃ ἕναν ὅμιλο προσκυνητῶν ποὺ ἀ -
ναχωροῦσε γιὰ τοὺς Ἁγίους Τόπους. Πῆγε μα-
 ζί τους, ἀλλὰ μὲ ἄλλα κίνητρα, ὄχι ἀπὸ εὐ λά-
βεια. Μοιάζει κάπως στὸ σημεῖο αὐτὸ τῆς ζω -
ῆς της ἡ ὁσία Μαρία μὲ τοὺς προσκυνη τὰς ἐ -
κείνους ποὺ τρέχουν καὶ τώρα σὲ γιορτὲς καὶ
πανηγύρια ἐξωκκλησίων ὄχι γιὰ νὰ προσ κυνή-
  σουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ διασκεδάσουν καὶ ν᾽ ἁ μαρ-
τήσουν περισσότερο. Καὶ πρέπει νὰ ποῦμε, ὅ   -
τι σὲ τέτοιες μέρες πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν γίνον -
ται τόσες ἁμαρτίες ὅσες ἐκεῖ. Μὲ παρόμοια
δι άθεσι ξεκίνησε κι αὐτὴ γιὰ τοὺς Ἁγίους Τό-
πους. Καὶ ἔφτασε τελικὰ στὰ Ἰεροσόλυμα.

Ἦταν Σεπτέμβριος καὶ στὶς 14 τοῦ μη νὸς γι  -
νόταν ἡ ἑορτὴ τοῦ τιμίου σταυροῦ. Πλῆ θος
κό σμου συν έρρεαν στὴν ἐκκλησία νὰ προσ κυ-
 νήσουν. Ὅταν ὑψώθηκε ὁ σταυρὸς πῆ γε νὰ
μπῇ μαζὶ μὲ ὅλους στὸ ναό, ἀλλ᾽ αὐτὸ στάθη-
κε ἀ δύνατον. Ἐνῷ ἐπιχείρησε τρεῖς - τέσσε-
 ρις φορὲς νὰ περάσῃ τὸ κατώφλι, κάποια μυ-
στη ρι  ώδης δύναμις δὲν τὴν ἄφηνε. Γιὰ πρώ-
 τη φο ρὰ τό τε συναισθάνθηκε, ὅτι δὲν εἶνε ἄ -ξια νὰ μπῇ στὸ ναὸ λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν της.
Δάκρυα ἔτρε ξαν ἀπ᾽ τὰ μάτια της κ᾽ ἔκανε
μέ σα της μιὰ προσευχὴ θερμὴ στὴν Παναγία·
Κυρία Θεοτόκε, σὺ ποὺ γέννησες τὸν Υἱὸ τοῦ
Θεοῦ, μὴ μὲ ἀπορρίψῃς· ἀξίωσε κ᾽ ἐμένα νὰ
προσ κυνήσω τὸν τίμιο σταυρό, καὶ σοῦ ὑπό-
σχομαι ὅτι στὸ ἑξῆς θ᾽ ἀλλάξω ζωή, θὰ ἐγκα-
ταλείψω τὴν ἁμαρτία! (βλ. Ἑ.Π. Migne 87Γ΄, 3713C-D).

Μόλις τελείωσε τὴν προσευχή, αἰσθάνθη-
κε ἐλεύθερη καὶ μπῆκε στὸ ναό. Προσκύνησε
τὸ τίμιο Ξύλο καὶ εἶπε πάλι στὴν Παναγία· Σ᾽ εὐ -
χαριστῶ, ποὺ μὲ ἄκουσες· λοιπόν, Ὁδηγήτρια
τοῦ κόσμου, ὁδήγη σε κ᾽ ἐμένα ὅπου κρίνει ἡ εὐ -σπλαχνία σου· ὅ,τι μοῦ πῇς θὰ κάνω, Παν α γία
μου… Κ᾽ ἐνῷ ἔλεγε αὐτά, ἀκούει κάποιον νὰ
φωνάζῃ ἀπὸ μακριά· «Ἐὰν τὸν Ἰορδάνην δι έλ-

Κυριακὴ Ε΄ Νηστειῶν14 Ἀπριλίου 2019 πρωὶΠερίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΣΤ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2175 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἂς μετανοήσουμε

«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

Σήμερα, ἀδελφοί μου, διδάσκαλός μας δὲν
θὰ εἶνε οὔτε κάποιος προφήτης οὔτε κά-

ποιος ἀπόστολος οὔτε κάποιος ἀσκητὴς οὔ τε
κάποιος ἄλλος διδάσκαλος τῆς Ἐκ  κλησί ας·
σήμερα διδάσκαλός μας θὰ γίνῃ μία ἁ μαρ  τωλὴ
γυναίκα. –Μιὰ ἁμαρτωλὴ γυναίκα; θὰ πῆ τε·
καὶ τί ἔχει νὰ διδάξῃ στὴν Ἐκ κλησία μιὰ ἁμαρ-
 τωλὴ γυναίκα; Ἔχετε, ἀγαπητοί μου, λίγη ὑ -
πομονὴ καὶ ἡ ἀ πορία σας θὰ λυθῇ. Γιὰ νὰ μὴ
σκανδαλίζεται πάντως κανείς, σᾶς λέω ἀπὸ
τώρα, ὅτι ἡ γυναί κα αὐτὴ δὲν ἔμεινε γιὰ πάν -
 τα στὴν ἁ μαρτία· ἦρθε μιὰ εὐλογημένη μέρα
ποὺ ἔ παυσε ν᾽ ἁμαρτάνῃ, ἄλλαξε ζωή, πῆρε τὸ
δρόμο τοῦ Θεοῦ, ἁγίασε καὶ ἑορτάζει σήμερα·
εἶνε ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, τῆς ὁποίας τὴ
μνήμη τιμᾷ ἡ Ἐκκλησία δύο φορὲς τὸ ἔτος· τὴν
1η Ἀπριλίου καὶ τὴν Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστει -
ῶν. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ σᾶς ἑρμηνεύσω σήμερα
τὸ εὐαγγέλιο ἢ τὸν ἀπόστολο, ἔ κρινα καλὸ
νὰ ποῦμε λίγες λέξεις γιὰ τὴν ἁγία αὐτή.

* * *Ἡ ὁσία Μαρία, ὅπως γράφουν τὰ βιβλία, ἔ -
ζησε τὸν ἕκτον (Στ΄) αἰῶνα, στὰ χρόνια τοῦ αὐ -
το κρά τορος Ἰουστινιανοῦ (527-565 μ.Χ.). Γεννή θηκεστὴν Ἀλεξάνδρεια, τὴ μεγάλη πόλι τῆς Αἰγύ-
πτου, κέντρο ἐμπορίου, πλούτου καὶ γραμμά -
των, ἀλλὰ καὶ μεγάλης διαφθορᾶς. Οἱ γονεῖς
της ὅμως, ποὺ δὲν γνωρίζουμε τὰ ὀνόματά
τους, ἔ δειξαν ἀσυγχώρη τη ἀμέλεια στὴν ἀνα-
 τροφὴ τοῦ παιδιοῦ τους, μὲ ἀ ποτέλεσμα τὸ μι-
 κρὸ κορίτσι νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν ἐπιτήρησί τους
καὶ νὰ πάρῃ ἀπὸ νω ρὶς τὸ δρόμο τὸν κακό.

Δὲν χάρη κε ἐπὶ πολὺ τὴν παιδικὴ ἀθῳ ότητα·
ζώντας στὴ με γαλούπολι τῆς Ἀλεξανδρείας
μολύνθη κε γρήγορα ἀπὸ τὴ διαφθορὰ τοῦ πε-
 ρι  βάλλον τος καὶ σὲ ἡλικία 12 ἐτῶν ἐξώκειλε
πο  λὺ στὴν ἁ μαρτία. Ἀπὸ τότε καὶ ἐπὶ 17 ὁλό-
κλη  ρα χρόνια ἐθήτευε στὴν ἀκολασία. Ζοῦσε
ἀπὸ «μι  σθώματα πορνείας», ὅπως λέει ὁ προ-
φήτης (Μιχ. 1,7). Προσείλκυε πλῆθος ἐραστάς, ἐμ -
πο ρευ όταν τὴ σάρκα της, κέρδιζε πλούτη πολ-

 λά, ἀλλὰ πλούτη ἐπαίσχυντα. Εἶχε γίνει φο-
βερὴ παγίδα καὶ δίχτυ ἁμαρτίας γιὰ θύματα.

Ὅταν ἦταν περίπου 30 ἐτῶν ἀποφάσισε ν᾽
ἀ κολουθήσῃ ἕναν ὅμιλο προσκυνητῶν ποὺ ἀ -
ναχωροῦσε γιὰ τοὺς Ἁγίους Τόπους. Πῆγε μα-
 ζί τους, ἀλλὰ μὲ ἄλλα κίνητρα, ὄχι ἀπὸ εὐ λά-
βεια. Μοιάζει κάπως στὸ σημεῖο αὐτὸ τῆς ζω -
ῆς της ἡ ὁσία Μαρία μὲ τοὺς προσκυνη τὰς ἐ -
κείνους ποὺ τρέχουν καὶ τώρα σὲ γιορτὲς καὶ
πανηγύρια ἐξωκκλησίων ὄχι γιὰ νὰ προσ κυνή-
  σουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ διασκεδάσουν καὶ ν᾽ ἁ μαρ-
τήσουν περισσότερο. Καὶ πρέπει νὰ ποῦμε, ὅ   -
τι σὲ τέτοιες μέρες πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν γίνον -
ται τόσες ἁμαρτίες ὅσες ἐκεῖ. Μὲ παρόμοια
δι άθεσι ξεκίνησε κι αὐτὴ γιὰ τοὺς Ἁγίους Τό-
πους. Καὶ ἔφτασε τελικὰ στὰ Ἰεροσόλυμα.

Ἦταν Σεπτέμβριος καὶ στὶς 14 τοῦ μη νὸς γι  -
νόταν ἡ ἑορτὴ τοῦ τιμίου σταυροῦ. Πλῆ θος
κό σμου συν έρρεαν στὴν ἐκκλησία νὰ προσ κυ-
 νήσουν. Ὅταν ὑψώθηκε ὁ σταυρὸς πῆ γε νὰ
μπῇ μαζὶ μὲ ὅλους στὸ ναό, ἀλλ᾽ αὐτὸ στάθη-
κε ἀ δύνατον. Ἐνῷ ἐπιχείρησε τρεῖς - τέσσε-
 ρις φορὲς νὰ περάσῃ τὸ κατώφλι, κάποια μυ-
στη ρι  ώδης δύναμις δὲν τὴν ἄφηνε. Γιὰ πρώ-
 τη φο ρὰ τό τε συναισθάνθηκε, ὅτι δὲν εἶνε ἄ -ξια νὰ μπῇ στὸ ναὸ λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν της.
Δάκρυα ἔτρε ξαν ἀπ᾽ τὰ μάτια της κ᾽ ἔκανε
μέ σα της μιὰ προσευχὴ θερμὴ στὴν Παναγία·
Κυρία Θεοτόκε, σὺ ποὺ γέννησες τὸν Υἱὸ τοῦ
Θεοῦ, μὴ μὲ ἀπορρίψῃς· ἀξίωσε κ᾽ ἐμένα νὰ
προσ κυνήσω τὸν τίμιο σταυρό, καὶ σοῦ ὑπό-
σχομαι ὅτι στὸ ἑξῆς θ᾽ ἀλλάξω ζωή, θὰ ἐγκα-
ταλείψω τὴν ἁμαρτία! (βλ. Ἑ.Π. Migne 87Γ΄, 3713C-D).

Μόλις τελείωσε τὴν προσευχή, αἰσθάνθη-
κε ἐλεύθερη καὶ μπῆκε στὸ ναό. Προσκύνησε
τὸ τίμιο Ξύλο καὶ εἶπε πάλι στὴν Παναγία· Σ᾽ εὐ -
χαριστῶ, ποὺ μὲ ἄκουσες· λοιπόν, Ὁδηγήτρια
τοῦ κόσμου, ὁδήγη σε κ᾽ ἐμένα ὅπου κρίνει ἡ εὐ -σπλαχνία σου· ὅ,τι μοῦ πῇς θὰ κάνω, Παν α γία
μου… Κ᾽ ἐνῷ ἔλεγε αὐτά, ἀκούει κάποιον νὰ
φωνάζῃ ἀπὸ μακριά· «Ἐὰν τὸν Ἰορδάνην δι έλ-
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Ἂς μετανοήσουμε

«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

Σήμερα, ἀδελφοί μου, διδάσκαλός μας δὲν
θὰ εἶνε οὔτε κάποιος προφήτης οὔτε κά-

ποιος ἀπόστολος οὔτε κάποιος ἀσκητὴς οὔ τε
κάποιος ἄλλος διδάσκαλος τῆς Ἐκ  κλησί ας·
σήμερα διδάσκαλός μας θὰ γίνῃ μία ἁ μαρ  τωλὴ
γυναίκα. –Μιὰ ἁμαρτωλὴ γυναίκα; θὰ πῆ τε·
καὶ τί ἔχει νὰ διδάξῃ στὴν Ἐκ κλησία μιὰ ἁμαρ-
 τωλὴ γυναίκα; Ἔχετε, ἀγαπητοί μου, λίγη ὑ -
πομονὴ καὶ ἡ ἀ πορία σας θὰ λυθῇ. Γιὰ νὰ μὴ
σκανδαλίζεται πάντως κανείς, σᾶς λέω ἀπὸ
τώρα, ὅτι ἡ γυναί κα αὐτὴ δὲν ἔμεινε γιὰ πάν -
 τα στὴν ἁ μαρτία· ἦρθε μιὰ εὐλογημένη μέρα
ποὺ ἔ παυσε ν᾽ ἁμαρτάνῃ, ἄλλαξε ζωή, πῆρε τὸ
δρόμο τοῦ Θεοῦ, ἁγίασε καὶ ἑορτάζει σήμερα·
εἶνε ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, τῆς ὁποίας τὴ
μνήμη τιμᾷ ἡ Ἐκκλησία δύο φορὲς τὸ ἔτος· τὴν
1η Ἀπριλίου καὶ τὴν Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστει -
ῶν. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ σᾶς ἑρμηνεύσω σήμερα
τὸ εὐαγγέλιο ἢ τὸν ἀπόστολο, ἔ κρινα καλὸ
νὰ ποῦμε λίγες λέξεις γιὰ τὴν ἁγία αὐτή.

* * *Ἡ ὁσία Μαρία, ὅπως γράφουν τὰ βιβλία, ἔ -
ζησε τὸν ἕκτον (Στ΄) αἰῶνα, στὰ χρόνια τοῦ αὐ -
το κρά τορος Ἰουστινιανοῦ (527-565 μ.Χ.). Γεννή θηκεστὴν Ἀλεξάνδρεια, τὴ μεγάλη πόλι τῆς Αἰγύ-
πτου, κέντρο ἐμπορίου, πλούτου καὶ γραμμά -
των, ἀλλὰ καὶ μεγάλης διαφθορᾶς. Οἱ γονεῖς
της ὅμως, ποὺ δὲν γνωρίζουμε τὰ ὀνόματά
τους, ἔ δειξαν ἀσυγχώρη τη ἀμέλεια στὴν ἀνα-
 τροφὴ τοῦ παιδιοῦ τους, μὲ ἀ ποτέλεσμα τὸ μι-
 κρὸ κορίτσι νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν ἐπιτήρησί τους
καὶ νὰ πάρῃ ἀπὸ νω ρὶς τὸ δρόμο τὸν κακό.

Δὲν χάρη κε ἐπὶ πολὺ τὴν παιδικὴ ἀθῳ ότητα·
ζώντας στὴ με γαλούπολι τῆς Ἀλεξανδρείας
μολύνθη κε γρήγορα ἀπὸ τὴ διαφθορὰ τοῦ πε-
 ρι  βάλλον τος καὶ σὲ ἡλικία 12 ἐτῶν ἐξώκειλε
πο  λὺ στὴν ἁ μαρτία. Ἀπὸ τότε καὶ ἐπὶ 17 ὁλό-
κλη  ρα χρόνια ἐθήτευε στὴν ἀκολασία. Ζοῦσε
ἀπὸ «μι  σθώματα πορνείας», ὅπως λέει ὁ προ-
φήτης (Μιχ. 1,7). Προσείλκυε πλῆθος ἐραστάς, ἐμ -
πο ρευ όταν τὴ σάρκα της, κέρδιζε πλούτη πολ-

 λά, ἀλλὰ πλούτη ἐπαίσχυντα. Εἶχε γίνει φο-
βερὴ παγίδα καὶ δίχτυ ἁμαρτίας γιὰ θύματα.

Ὅταν ἦταν περίπου 30 ἐτῶν ἀποφάσισε ν᾽
ἀ κολουθήσῃ ἕναν ὅμιλο προσκυνητῶν ποὺ ἀ -
ναχωροῦσε γιὰ τοὺς Ἁγίους Τόπους. Πῆγε μα-
 ζί τους, ἀλλὰ μὲ ἄλλα κίνητρα, ὄχι ἀπὸ εὐ λά-
βεια. Μοιάζει κάπως στὸ σημεῖο αὐτὸ τῆς ζω -
ῆς της ἡ ὁσία Μαρία μὲ τοὺς προσκυνη τὰς ἐ -
κείνους ποὺ τρέχουν καὶ τώρα σὲ γιορτὲς καὶ
πανηγύρια ἐξωκκλησίων ὄχι γιὰ νὰ προσ κυνή-
  σουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ διασκεδάσουν καὶ ν᾽ ἁ μαρ-
τήσουν περισσότερο. Καὶ πρέπει νὰ ποῦμε, ὅ   -
τι σὲ τέτοιες μέρες πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν γίνον -
ται τόσες ἁμαρτίες ὅσες ἐκεῖ. Μὲ παρόμοια
δι άθεσι ξεκίνησε κι αὐτὴ γιὰ τοὺς Ἁγίους Τό-
πους. Καὶ ἔφτασε τελικὰ στὰ Ἰεροσόλυμα.
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 κρὸ κορίτσι νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν ἐπιτήρησί τους
καὶ νὰ πάρῃ ἀπὸ νω ρὶς τὸ δρόμο τὸν κακό.

Δὲν χάρη κε ἐπὶ πολὺ τὴν παιδικὴ ἀθῳ ότητα·
ζώντας στὴ με γαλούπολι τῆς Ἀλεξανδρείας
μολύνθη κε γρήγορα ἀπὸ τὴ διαφθορὰ τοῦ πε-
 ρι  βάλλον τος καὶ σὲ ἡλικία 12 ἐτῶν ἐξώκειλε
πο  λὺ στὴν ἁ μαρτία. Ἀπὸ τότε καὶ ἐπὶ 17 ὁλό-
κλη  ρα χρόνια ἐθήτευε στὴν ἀκολασία. Ζοῦσε
ἀπὸ «μι  σθώματα πορνείας», ὅπως λέει ὁ προ-
φήτης (Μιχ. 1,7). Προσείλκυε πλῆθος ἐραστάς, ἐμ -
πο ρευ όταν τὴ σάρκα της, κέρδιζε πλούτη πολ-

 λά, ἀλλὰ πλούτη ἐπαίσχυντα. Εἶχε γίνει φο-
βερὴ παγίδα καὶ δίχτυ ἁμαρτίας γιὰ θύματα.

Ὅταν ἦταν περίπου 30 ἐτῶν ἀποφάσισε ν᾽
ἀ κολουθήσῃ ἕναν ὅμιλο προσκυνητῶν ποὺ ἀ -
ναχωροῦσε γιὰ τοὺς Ἁγίους Τόπους. Πῆγε μα-
 ζί τους, ἀλλὰ μὲ ἄλλα κίνητρα, ὄχι ἀπὸ εὐ λά-
βεια. Μοιάζει κάπως στὸ σημεῖο αὐτὸ τῆς ζω -
ῆς της ἡ ὁσία Μαρία μὲ τοὺς προσκυνη τὰς ἐ -
κείνους ποὺ τρέχουν καὶ τώρα σὲ γιορτὲς καὶ
πανηγύρια ἐξωκκλησίων ὄχι γιὰ νὰ προσ κυνή-
  σουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ διασκεδάσουν καὶ ν᾽ ἁ μαρ-
τήσουν περισσότερο. Καὶ πρέπει νὰ ποῦμε, ὅ   -
τι σὲ τέτοιες μέρες πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν γίνον -
ται τόσες ἁμαρτίες ὅσες ἐκεῖ. Μὲ παρόμοια
δι άθεσι ξεκίνησε κι αὐτὴ γιὰ τοὺς Ἁγίους Τό-
πους. Καὶ ἔφτασε τελικὰ στὰ Ἰεροσόλυμα.

Ἦταν Σεπτέμβριος καὶ στὶς 14 τοῦ μη νὸς γι  -
νόταν ἡ ἑορτὴ τοῦ τιμίου σταυροῦ. Πλῆ θος
κό σμου συν έρρεαν στὴν ἐκκλησία νὰ προσ κυ-
 νήσουν. Ὅταν ὑψώθηκε ὁ σταυρὸς πῆ γε νὰ
μπῇ μαζὶ μὲ ὅλους στὸ ναό, ἀλλ᾽ αὐτὸ στάθη-
κε ἀ δύνατον. Ἐνῷ ἐπιχείρησε τρεῖς - τέσσε-
 ρις φορὲς νὰ περάσῃ τὸ κατώφλι, κάποια μυ-
στη ρι  ώδης δύναμις δὲν τὴν ἄφηνε. Γιὰ πρώ-
 τη φο ρὰ τό τε συναισθάνθηκε, ὅτι δὲν εἶνε ἄ -ξια νὰ μπῇ στὸ ναὸ λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν της.
Δάκρυα ἔτρε ξαν ἀπ᾽ τὰ μάτια της κ᾽ ἔκανε
μέ σα της μιὰ προσευχὴ θερμὴ στὴν Παναγία·
Κυρία Θεοτόκε, σὺ ποὺ γέννησες τὸν Υἱὸ τοῦ
Θεοῦ, μὴ μὲ ἀπορρίψῃς· ἀξίωσε κ᾽ ἐμένα νὰ
προσ κυνήσω τὸν τίμιο σταυρό, καὶ σοῦ ὑπό-
σχομαι ὅτι στὸ ἑξῆς θ᾽ ἀλλάξω ζωή, θὰ ἐγκα-
ταλείψω τὴν ἁμαρτία! (βλ. Ἑ.Π. Migne 87Γ΄, 3713C-D).

Μόλις τελείωσε τὴν προσευχή, αἰσθάνθη-
κε ἐλεύθερη καὶ μπῆκε στὸ ναό. Προσκύνησε
τὸ τίμιο Ξύλο καὶ εἶπε πάλι στὴν Παναγία· Σ᾽ εὐ -
χαριστῶ, ποὺ μὲ ἄκουσες· λοιπόν, Ὁδηγήτρια
τοῦ κόσμου, ὁδήγη σε κ᾽ ἐμένα ὅπου κρίνει ἡ εὐ -σπλαχνία σου· ὅ,τι μοῦ πῇς θὰ κάνω, Παν α γία
μου… Κ᾽ ἐνῷ ἔλεγε αὐτά, ἀκούει κάποιον νὰ
φωνάζῃ ἀπὸ μακριά· «Ἐὰν τὸν Ἰορδάνην δι έλ-
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θῃς, καλὴν εὑ  ρήσεις ἀνάπαυσιν» (ἔ.ἀ. 87Γ΄, 3716Α). Κι
ἀμέσως ἐκτελεῖ τὴν ὁδηγία. Χαῖρε κόσμε μά-
ταιε, χαίρετε ἄνθρωποι καὶ πολιτεῖες τῆς ἁ -
μαρτίας, ἡ Μαρία σᾶς ἀ ποχαιρετᾷ!…

Ἦταν 9 τὸ πρωί. Τῆς ἔ δειξαν τὸ δρόμο, βά-
δι   σε ὅλη μέρα, καὶ τὸ ἡλιοβασίλευμα ἔφτασε
στὸν Ἰ  ορδάνη, ὅπου ὑπῆρχε ναὸς τοῦ Ἁγίου
Ἰ ωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ. Προσκύνησε κ᾽ ἔ -
βρεξε τὸ πρό σωπο καὶ τὰ χέρια της μὲ τὸ νε -
ρὸ τοῦ ποταμοῦ. Ἐκεῖ μετέλαβε τὰ ἄχραντα
μυστήρια, ἤπιε νε ρὸ ἀπὸ τὸν Ἰορδά νη, καὶ δι -
α νυ κτέρευσε πλαγιάζον τας κατὰ γῆς στὴν ὄ -
χθη. Τὴν ἄλ  λη μέρα βρῆκε ἕνα πλοιάριο καὶπέ ρασε ἀ πέναν τι. Ἐκεῖ προσ  ευχήθηκε πάλι
στὴν Παν αγία νὰ τὴν ὁ δηγήσῃ ὅπου εἶνε ἀρε-
στὸ σ᾽ αὐ τήν. Ἔτσι ἄρχισε μέ σα στὴν ἔρημο
μιὰ ζωὴ σκληρή, συν  τροφιὰ μὲ τὰ θηρία, καὶ
μὲ πε ριπλάνησι ποὺ κράτησε 47 χρόνια!

Ποιός τώρα νὰ διηγηθῇ τοὺς πειρα σμούς
της, τὸν πόλεμο τοῦ σατανᾶ, τοὺς κινδύνους,
τοὺς ἀγῶνες της, τὶς προσευχές της, τὰ θαυμα -
στὰ σημεῖα της; 17 χρόνια πάλεψε μὲ τὶς ἀ να-
μνήσεις τοῦ παρελθόντος καὶ τὶς κοσμικὲς ἐ -
πιθυμί ες ποὺ τὴν τάραζαν. Οἱ λογισμοὶ ἄλ λοτε
τῆς θύμιζαν τὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ τῆς ἔ λεγαν,
Πόσο ἀνόητη εἶσαι ποὺ ἄφησες τὴ μεγαλού-
πο λί σου γιὰ νὰ ἔρθῃς νὰ θαφτῇς σ᾽ αὐτὴ τὴν
ἔ ρημο…! ἄλλοτε τὶς θύμιζαν τὰ συμπόσια, τὰ
πλούσια φαγητὰ καὶ ποτά, τὶς μουσικές, τὰ
πορνικὰ τραγούδια, τοὺς χορούς, τοὺς ἐρα-
στάς, τὰ πλούτη, τὰ πολυτελῆ ροῦχα, ὅλα ὅσα
μποροῦν ν᾽ ἀνάψουν τὴν πυρ καϊὰ τῶν πα θῶν.

Ἱκέτευε τὸν Κύριο πέφτον τας στὰ γόνα τα
καὶ βρέχοντας τὸ ἔδαφος μὲ δάκρυα. Ὁδηγό,
βοηθὸ καὶ παρήγορό της εἶχε τὴν Παναγία,
στὴν ὁποία κατέφευγε κάθε φορά. Κι ὅταν
πλέον ὁ ἐχθρὸς εἶδε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ τὴ νι-
κήσῃ, τὴν ἄφησε. Ἔζησε ἔτσι στὴν ἔρημο ἄλ -
λα 30 χρόνια, ἐν συνόλῳ δηλαδὴ 47.

Στὸ διάστημα αὐτό, ἄλλοτε μέσα τὴν παγω-
 νιὰ τοῦ χειμώνα κι ἄλλοτε μέσα στὸν καύσωνα
τοῦ θέρους, τὸ ροῦχο ποὺ φοροῦσε ἔ λειω σε, τὸ
σῶμα της στέγνωσε, τὰ μαλλιά της ἄσπρι σαν·
Τρεφόταν μὲ ὅ,τι μπορεῖ νὰ βρεθῇ στὴν ἔρη-μο. Ἄνθρωπο δὲν εἶδε. Βιβλία νὰ διαβάσῃ δὲν
εἶχε – δὲν ἤξερε ἄλλωστε γράμματα. Μόνη
πηγὴ ἐνισχύσεως ἡ ἀγάπη στὸ Θεό, ἡ πίστι
στὴν πρόνοιά του, ἡ διαρκὴς προσευχή.

Πρὸς τὸ τέλος τοῦ βίου της οἰκονόμησε ὁ
Θεός, κατὰ τὴ συνήθεια τῶν μοναχῶν, νὰ βγῇ
στὴν ἔρημο τὶς ἡμέρες τῆς μεγάλης Τεσσαρα-
 κοστῆς ἕνας ἀσκητής, ὁ ἀβ βᾶς Ζωσιμᾶς. Ἡ ὁ -
σία Μαρία, ὑ πὸ συνθῆκες θαυμαστές, συν   αν -
τήθηκε μαζί του καὶ τοῦ διηγήθηκε ὅλη τὴν ἱ -

στορία της. Προτοῦ ν᾽ ἀποχωριστοῦν τὸν πα-
ρακάλεσε, τὴ Μεγάλη Πέμ πτη τοῦ ἑπομένου
ἔτους νὰ τῆς φέρῃ τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ
Κυρίου νὰ κοινωνήσῃ. Ὁ Ζωσιμᾶς δὲν τὸ ξέχα -
σε. Παίρνει τὰ τίμια δῶρα καὶ ἔρχεται. Ἀλλὰ
πῶς νὰ περάσῃ τὸ ποτάμι; Βλέπει ὅμως τὴν
ὁ σία στὴν ἀπέναντι ὄχθη νὰ κάνῃ τὸ σημεῖο
τοῦ σταυροῦ στὸν ποταμὸ –ἦταν νύχτα μὲ παν-
 σέληνο–, νὰ περπατάῃ πάνω στὰ νερὰ καὶ νά
᾽ρχεται πρὸς αὐτόν. Ὁ Ζωσιμᾶς κοίταζε κατά-
πληκτος. Μετά, ἀφοῦ εἶπε τὸ Πιστεύω καὶ τὸ
Πάτερ ἡμῶν, τὴν κοινώνησε. Ἐκείνη ὕψωσε τὰ
χέρια στὸν οὐρανὸ καὶ μὲ δάκρυα εἶπε· «Νῦν
ἀ  πολύεις τὴν δούλην σου, ὦ Δέσποτα, …ὅτι εἶ -
δον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτή ριόν σου» (Λουκ. 2,29-30).
Τέλος τοῦ ζήτησε, νὰ ξαναέρθῃ τοῦ χρόνου·
«Ἐλ θὲ πάντως διὰ τὸν Κύριον, καὶ πάλιν ὄ ψει
με καθὼς θέλει ὁ Κύριος» (ἔ.ἀ. 87Γ΄, 3721Β-D).

Μετὰ ἀπὸ ἕνα ἔτος, ὅταν ἦρθε πάλι ὁ ἅγι -
ος Ζωσιμᾶς, τὴ βρῆκε νεκρὴ στὸ μέρος ὅπου
συναν  τήθηκαν τὴν πρώτη φορά. Κοντὰ στὸ
κεφάλι της εἶδε χαραγμένα στὴ γῆ τὰ λόγια·
«Θάψον, ἀββᾶ Ζωσιμᾶ, ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ τῆς
ταπει νῆς Μαρίας τὸ λείψανον» (ἔ.ἀ. 87Γ΄, 3724Β-C). Τὴν
ἔθαψε μὲ τὴ βοήθεια ἑνὸς λιονταριοῦ, ποὺ
ἔσκαψε μὲ τὰ νύχια του τὸν τάφο της.

Αὐτὸς μὲ συντομία εἶνε ὁ βίος καὶ τὸ τέλος
τῆς σημερινῆς ἁ γίας. Ὅλα αὐτὰ τὰ διηγήθηκε
ἡ ἴδια στὸν ἅ γιο Ζωσιμᾶ· ἀπὸ αὐτὸν ἔγινε γνω-
 στὸς ὁ βίος καὶ ἡ ἄθλησί της, καὶ τὸν 7ο αἰῶ -
να τὰ ἔγραψε ὁ ἅγιος Σωφρόνιος πατριάρχηςἸεροσολύμων (βλ. Βίος Μαρίας Αἰγυπτίας τῆς ἀπὸ ἑταιρίδων ὁσίως ἀσκησά-
σης κατὰ τὴν ἔρημον τοῦ Ἰορδάνου· Ἑ.Π. Migne 87Γ΄, 3697-3726).

* * *Τὸ πρῶτο ἀσφαλῶς ποὺ ἐντυπωσιάζει στὸν
βίο τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτί ας εἶνε, ἀγαπη -
τοί μου, ἡ δύ  ναμι τῆς μετανοίας. Πῶς μιὰ ψυχὴ
χαμένη κερ δήθηκε γιὰ τὸν Κύριο! «Μεγάλη ἡ
μετάνοια» θ᾽ ἀκούσουμε τὴ Μεγάλη Τετάρτη
(αἶν.). Ἂν δὲν ὑπῆρχε μετάνοια, θὰ εἶ χε ἁγίους ὁ
παράδεισος; ὅλοι θὰ ἦταν γιὰ τὴν κό λα σι.

Καὶ τὸ δεύτερο ποὺ κάνει ἐντύπωσι εἶνε ἡ
στάσι, ὁ σεβασμὸς τῆς ὁσίας πρὸς τὸν ἱερέα.
Ἦταν ἁγία, ζοῦσε ὑπὲρ φύσιν, ἔκανε θαύμα-
τα· καὶ ὅμως, γιὰ νὰ σωθῇ, εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ τὸ
πετραχήλι. Γι᾽ αὐτὸ κι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς δίδασκε·
Ἂν συναντήσῃς ἕναν ἄγγελο καὶ ἕναν ἱερέα,
τὸν ἱερέα νὰ προσκυνήσῃς πρῶτα (ἡμ. ἔργ. σ. 153).

Ἂς μετανοήσουμε κ᾽ ἐμεῖς, ἂς μισήσουμε
τὴν ἁμαρ τία, ἂς ἀναζητήσουμε καλὸ πνευμα-
τικὸ πατέρα, μὲ τὴν εὐλογία του ἂς κοινω νή-
σουμε τὰ θεῖα μυστήρια, καὶ ὁ Θεὸς ἀ σφαλῶςθὰ μᾶς ἀξιώσῃ τοῦ ἐλέους του· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 10-4-1938.Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀναπλήρωσις 15-3-2019.
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Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, ἄνθρωποι ποὺ
ἔχουν κατοικία, περιουσία, τιμές, ἀξι ώ-

ματα, καὶ παρ᾽ ὅλα αὐτὰ δὲν εἶνε εὐτυχισμέ  -
νοι. Καὶ δὲν εἶνε εὐτυχισμέ νοι, γιατὶ μοιά ζουν
πολὺ μὲ τὸν δυστυχισμένο πατέρα τοῦ νέου
ποὺ θεράπευσε ὁ Χριστὸς στὸ σημερινὸ εὐ -
αγγέλιο. Ἀλλ᾽ ἂς δοῦμε μὲ συντομία τὸ δυσ -
τύχημα αὐτοῦ τοῦ πατέρα, γιὰ νὰ δοῦ με καὶ
ἀ νάλογα παθήματα τῶν ἀνθρώπων γενικά.

* * *Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς εἶχε ἕνα παιδί. Ἀλλὰ
τὸ παιδὶ νωρὶς τὸ κατέλαβε φοβερὸ δαιμόνιο.
Τὸ πονηρὸ πνεῦμα εἶχε ἀποβῆ ὁ φοβερὸς τύ-
ραννος τοῦ δυστυχισμένου πλάσματος. Τοῦ
ἔ δενε τὴ γλῶσσα καὶ τὸ ταλαίπωρο δὲν μπο-
ροῦσε καθόλου νὰ μιλήσῃ. Τοῦ δέσμευε τὴν
ἀ  κοή, τοῦ ἔφραζε τ᾽ αὐτιά, δὲν τ᾽ ἄφηνε ν᾽ ἀ -
κούσῃ πιὰ οὔτε μιὰ λέξι ἀπὸ τὸ στόμα τῆς μά-
νας του, τοῦ πατέρα του, τῶν συγγενῶν του.
Τὸ παιδὶ εἶχε γίνει ἄλαλο καὶ κουφό (Μᾶρκ. 9,25).

Ἀλλὰ καὶ ἄλλα μαρτύρια ἔκανε στὸ παιδὶ τὸ
δαιμόνιο. Τὸ ἔρριχνε στὸ ποτάμι μὲ σκοπὸ νὰ
τὸ πνί ξῃ, τὸ ἔρριχνε καὶ στὴ φωτιὰ θέλοντας
νὰ τὸ κά   ψῃ. Τὸ πονηρὸ πνεῦμα μετέβαλλε τὸ
παι δὶ σὲ ἕ να θηρίο. Τὴν ὥρα ποὺ πάθαινε τὴν
κρίσι κυλιόταν χάμω, ἔτριζε τὰ δόντια του, ἔ -
βγαζε ἀ φροὺς ἀπὸ τὸ στόμα· ξερὸ καὶ ἀναί-
σθητο γινόταν πολλὲς φορές (ἔ.ἀ. 9,18).

Δυστυχισμένο ἕνα τέτοιο παιδί, μὰ πολὺ πιὸδυσ τυχισμέ νος ὁ γονιός του. Γιατὶ ἡ ἀρρώ-
στια τοῦ παιδιοῦ εἶ νε δεινὴ συμφορὰ γιὰ τὸν
πατέρα ποὺ τὸ γέννησε καὶ τὸ πονάει. Φαν τα-
στῆτε τὸν δυστυχισμένο πατέρα νὰ βλέ πῃ τὸ
σπλάχνο του νὰ σπαράζῃ κάτω ἀπ᾽ τὰ νύχια
τοῦ διαβόλου ὅπως σπαρταράει τὸ ψάρι στὸ
ἀγκίστρι τοῦ ψαρᾶ. * * *

Κι ἀφοῦ εἴδαμε τὴν σπαραξικάρδια κατά-

στασι τοῦ παιδιοῦ τοῦ εὐαγγελίου, ἂς δοῦμε
τώρα κάτι ἄλλο· μήπως ὑ πάρ χουν καὶ σήμερα
τέτοια παιδιά, ποὺ μὲ τὴ συμ περιφορά τους
εἶ νε μιὰ συμφορὰ γιὰ τοὺς γονεῖς;

Εἶνε ἀλήθεια ὅτι πολλοὺς πόνους δοκιμά-
ζουν οἱ γονεῖς· μὰ ἐκεῖνο ποὺ εἶνε ἀβάσταχτο
καὶ κά νει τὴν καρδιὰ τοῦ πατέρα καὶ τῆς μάνας
νὰ σπαράζῃ, εἶνε νὰ βλέπουν τὸ γυιὸ ἢ τὴν κό-
  ρη τους νὰ παίρνουν τὸ δρόμο τὸν κακό. Ἄχ,
πόσο τὰ παιδιὰ αὐτὰ μοιάζουν μὲ τὸ δαιμονι-
σμένο παιδὶ τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου!� Κουφὸ ἦταν τὸ δαιμονισμένο παιδί, κου -
φὰ εἶνε καὶ τὰ σημερινὰ παιδιά· ὄχι γιατὶ ἔ -
χουν βλαμμένα τ᾽ αὐτιά τους καὶ δὲν ἀκοῦ νε,
ἀλ λὰ γιατὶ ἔπαψαν πιὰ νὰ ὑπακούουν στοὺς
γο νεῖς. Μάταια παρακα    λοῦν, φωνάζουν καὶ
κλαῖνε ἡ μάνα κι ὁ πατέρας, μάταια συμβου-
λεύει κι ὁ δάσκαλος. Αὐτὰ δὲν ἀκοῦνε. Λὲς καὶ
κάποιος ἔφραξε μὲ βουλοκέρι τὰ αὐτιά τους.
Πῶς λοιπὸν δὲν μοιάζουν μὲ τὸ παιδὶ ποὺ εἶ -
χε κουφάνει τὸ δαιμόνιο;� Ἀλλὰ τὸ δαιμόνιο εἶχε κάνει τὸ παιδὶ καὶἄλαλο. Πόσα παιδιὰ καὶ σήμερα δὲν εἶνε ἄλα-
λα! –Ἄλαλα; τί ἄλαλα; θὰ πῆτε, ἐδῶ αὐτὰ μι -
λᾶνε ὅλη μέρα καὶ φλυαροῦν ἀκατάσχετα…
Ναί, ὅλα τὰ λέει ἡ γλῶσσα τους· καὶ βλαστή-
μιες, καὶ αἰσχρολογίες, καὶ βρισιές· ἀλλὰ στὸ
Θεὸ δὲν μιλᾶνε, προσ ευχὴ ἡ γλῶσ σα τους δὲν
ξέρει νὰ πῇ, ἕνα καλὸ λόγο δὲν ἀκοῦς ἀπὸ τὸ
στό μα τους. Λοιπὸν δὲν εἶνε ἄλαλα;� Τὸ παιδὶ τοῦ εὐαγγελίου εἴδαμε ὅτι «ἀ -φρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξη-ραίνεται» (Μᾶρκ. 9,18). Μὰ μήπως τὴν ἴδια εἰκόνα
δὲν παρουσιάζουν καὶ σήμερα πολλὰ παιδιά;
Ἔχουν πεῖσμα δαιμονικὸ καὶ ἐπιμονή. Θέλη-
μα τῶν γο νέων ποτέ δὲν κάνουν. Ἂν καμμιὰ
φορὰ θελήσουν ἢ ἡ μάνα νὰ τοὺς κάνῃ μιὰ
παρατήρησι ἢ ὁ πατέρας νὰ τὰ τιμωρήσῃ, τό-

Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν (Μᾶρκ. 9,17-31)7 Ἀπριλίου 2019Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΣΤ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2172 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Γονεῖς, τί λόγο θὰ δώσετε;
«Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦμα ἄ λα- λον. καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζεικαὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται» (Μᾶρκ. 9,17-18)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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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


