
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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Εἴμαστε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ
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Ἑορτάζουμε καὶ πανηγυρίζουμε, ἀγαπητοί
μου, σήμερα τὴν Ζωοδόχο Πηγὴ τῆς Παν -

α γίας, ἡ ὁποία γιὰ μᾶς τοὺς Χριστιανοὺς εἶνε
ἡ γλυκειά μας μάνα, ἡ βασίλισσα τῶν ἀγγέ-
λων, ἡ προστάτις τῶν ἁμαρτωλῶν, τῶν μετα-
νο ούν  των ἁ μαρτωλῶν. Ἑορτάζουμε· ἀλλὰ πῶςπρέπει νὰ ἑορτάζουμε; Νά ἕνα ζήτημα σπου-
δαῖο. Γιατὶ σὲ χίλια πανηγύρια καὶ ἑορτὲς κι
ἂν πηγαίνῃς, ἐὰν δὲν πηγαί νῃς ὅπως θέλει ὁ
Κύρι ος, δὲν κερδίζεις τίποτα. Κι ὄχι μόνο δὲν
κερ δίζεις, ἀλλὰ προσθέτεις στὰ τόσα ἁμαρ-
τή  ματά σου ἕνα ἀκόμη ἁ μάρτημα.

Τώρα τὸ πῶς πρέπει νὰ ἑορτάζουμε μᾶς τὸ
ὑποδεικνύει τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ἰω. 2,12-22).

* * *Στὰ Ἰεροσόλυμα γινόταν μεγάλη ἑορτὴ καὶ
πανήγυρις γιὰ τὸ πάσχα. Χιλιάδες Ἰουδαῖοι ἀ πὸ
τὰ διάφορα σημεῖα τῆς Παλαιστίνης συν έρ  ρεαν
στὴν πρωτεύουσα. Μαζὶ μὲ τοὺς ἄλ λους προσ -
κυνητὰς ποὺ ἀνέβαιναν ἐκεῖ ἐρ χόταν καὶ ὁ Ἰη-
σοῦς Χριστὸς ἀπὸ τὴν Καπερναούμ. Τὸν συν -
ώδευαν ἡ Παναγία μητέρα του, συγ γενεῖς τῆς
Παναγίας καὶ οἱ δώδεκα μαθηταί του. Ὅ ταν ἔ -
 φθασαν στὰ Ἰεροσόλυ μα, ὁ Ἰησοῦς κατευθύν-
 θηκε στὸ ναὸ τοῦ Σολο μῶν τος. Ἦταν ἕ νας ἀ -
πὸ τοὺς ὡραιότερους ναοὺς τῆς ἀρ χαιότη-
τος· γιὰ νὰ κτισθῇ δαπα νήθηκαν πολλὰ χρή-
ματα καὶ δούλεψαν χιλιάδες ἐργάτες· ἡ ἀνοι-
κοδόμησί του κράτησε 46 ὁ λόκληρα χρόνια.

Πλησιάζει τώρα ὁ Χριστός. Ἀλλὰ τί βλέπει
καὶ τί ἀ κούει; Δὲν φτάνουν στ᾽ αὐτιά του οὔ -
τε προσ ευχὲς τῶν ἱερέων οὔτε ψαλσίματα τῶν
ψαλ τάδων οὔτε κάτι ἄλλο ἀπὸ τὴ θεία λα  τρεία·
μόνο συζητήσεις, φωνές, θόρυβος. Στὸ προ-
αύλιο τοῦ ναοῦ ἔχουν μαζευτῆ πλῆθος ἔμ πο-
 ροι καθένας μὲ τὴν πραμάτεια του· πουλᾶνε
ἄλλος περιστέρια, ἄλλος βόδια, ἄλλος πρόβα-
  τα, ἄλ λος ἄλλα πρά γματα γιὰ τὶς θυσίες. Οἱ
πωληταὶ διαλαλοῦν τὰ εἴδη τους καὶ δημιουρ -
γεῖται πανδαιμόνιο. Ὣς καὶ σαράφη δες, ἀργυ-

 ραμοιβοί, ἔχουν ἐγκατασταθῆ στὴν εἴσοδο καὶ
ἀνταλλάσσουν νομίσματα. Ἡ αὐλὴ τοῦ ναοῦ εἶ -
νε γεμάτη ἀπὸ ζῷα, ποὺ μουγκρίζουν καὶ βελά -
 ζουν. Ὤ τί γίνεται ἐκεῖ στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ!

Ὁ Κύριος, ὅταν εἶδε καὶ ἄκουσε ὅλα αὐτά,
λυπήθηκε πολύ. Πῆ γε νὰ βρῇ ἐκκλησία, καὶ ἀν -
τὶ γιὰ ἐκκλησία βρῆ κε ἐμποροπανήγυρι, λαχα-
νοπάζαρο. Δὲν ἦταν λατρεία αὐτό· ἦταν μία βε- βήλωσι, ἕνας ἐμ παι γμὸς τῆς θρησκείας. Ὁ Χρι-
 στὸς λυπᾶται. Καὶ ὄχι μόνο λυπᾶται, ἀλλὰ καὶ
ἀγανακτεῖ καὶ θυμώνει. Φτειάχνει ἀπὸ σχοινιὰ
ἕνα πρόχειρο «φραγγέλλιον» (Ἰω. 2,15), μαστίγιο,
τὸ ἀ νεμίζει ἀ πειλητικά, φοβίζει καὶ διώχνει μ᾽
αὐτὸ ζῷα, ἐμ πόρους, ἀργυραμοιβούς, καὶ λέ-
ει σ᾽ ὅλους μὲ φωνὴ δυνατή· «Μὴ ποιεῖτε τὸν
οἶκον τοῦ πα τρός μου οἶκον ἐμπορίου» (ἔ.ἀ. 2,16).

Ἔτσι περιγράφει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο τὴ
συμπεριφορὰ τοῦ Κυρίου ἐκεῖ στὸ ναό.

* * *Ἀλλὰ μήπως κ᾽ ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, οἱ σημε-
 ρινοὶ Χρι στι ανοί, δὲν κάνουμε μερικὲς φο ρὲς
τὰ ἴδια καὶ χειρότερα στοὺς ναούς μας, ἰδίως
σὲ ἡ μέρες πανηγύρεων; Μήπως λοι πὸν ἁρμό  -ζει καὶ σ᾽ ἐμᾶς τὸ φραγγέλλιο τοῦ Χριστοῦ;

Παρατηρῆστε καὶ τώρα ἕνα πανηγύρι· θὰ δῆ -
τε ὅτι μοιάζει ἀρκετὰ ἡ χριστιανικὴ πανήγυρις
μὲ τὴν πα νήγυρι τῶν Ἰουδαίων. Ὅπως ἐκεῖ νοι
ἔρ χον   ταν ἀ πὸ τὰ διάφορα μέρη τῆς Παλαιστί-
νης νὰ προσκυνήσουν στὸ ναὸ τοῦ Σολο μῶν -
τος, ἔτσι καὶ οἱ σημερινοὶ χριστιανοὶ μαζεύ ον -
ται σὲ προσκυνήματα τῆς Παναγίας ἢ τῶν ἁ -
γί ων ποὺ πανηγυρίζουν. Ἐπαινετὸς ὁ κόπος
τους· εὐλογη μένα τὰ πόδια ποὺ πηγαίνουν σὲ
ἱεροὺς ναούς. Ἀλλ᾽ ὅταν φτάνουν ἐκεῖ λησμο-
 νοῦν ποῦ βρίσκονται, καὶ τότε ὁ σατανᾶς ἀρ -
χί ζει τὴ δουλειά του. Τί ὀχλοβοή, τί κρότοι, τί
φῶτα, τί καπνοί, τί ὀσμές!…· ἀλλόκοτα πρά -
γματα. Ὅπως τότε στοὺς Ἰουδαίους ἔτσι καὶ
σ᾽ ἐμᾶς φυγαδεύεται ἡ ἡσυχία, δυσχεραίνε-
ται ἡ λατρεία, δύσκολα προσεύχεται κανείς.
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Νὰ φοβηθοῦμε τὸ φραγγέλλιο!…
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Καὶ ἕνας ἄγριος ἀκόμη ἂν ἐρχόταν, θὰ πα-
ραξενευόταν καὶ θὰ μᾶς ἔλεγε· Ἐσεῖς οἱ χρι-
στιανοὶ κάνετε χειρότερα ἀπὸ μᾶς. Ἐμεῖς ἐπὶ
τέλους δὲν γνωρίσαμε τὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἁγία
του Ἐκκλησία· ἀλλὰ ἐσεῖς; ἐσεῖς ποὺ ἀκούσα -
τε τὸ Εὐαγγέλιο, ἐσεῖς ποὺ ἔχετε τὴν ὡραιό-
τερη θρησκεία τοῦ κόσμου, ἐσεῖς ποὺ ζῆτε σὲ
μιὰ χώρα ποὺ ὁ Θεὸς ἔκανε τόσα θαύματα;…
Σὰν νὰ μᾶς λέῃ· εἶστε ἀγριώτεροι τῶν ἀγρίων.

Μὰ ἂν ἐρχόταν σὲ μία σημερινὴ πανήγυρί
μας ὄχι ἕνας ἄγριος ἀλλὰ ἕνας ἅγιος ἢ ἕναςἄγγελος, τί θὰ μᾶς ἔλεγε; Καὶ ἂν ἐρχόταν ὄχι
ἅγιος ἢ ἄγγελος, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶἡ Παναγία, τί θὰ ἄκουγαν, τί θὰ ἔβλεπαν, καὶ
πῶς θὰ ἀντιδροῦσαν! Τί θὰ ἄ κουγαν; Χειρότε-
 ρα ἀπ᾽ ὅ,τι τότε στὸ ναὸ τῶν Ἰεροσολύμων· δὲν
θ᾽ ἄκουγαν προσ ευ χὲς δεήσεις ψαλμῳδί ες, ἀλ -
λὰ τί· ἄλλους νὰ μεταδίδουν τραγούδια τῶν
κέν τρων διασκεδάσεως, ἄλλους νὰ κουβεν τιά-
 ζουν, ἄλλους νὰ ἀστειεύωνται καὶ νὰ πειρά-
ζωνται, ἄλλους νὰ αἰσχρολογοῦν, καὶ κάποι-
ους νὰ βλαστημοῦν! Ναί, καὶ βλαστήμιες ἀ κό-
μη ἀκούγονται· ἔρχονται νὰ προσκυνήσουν,
κι ἀντὶ νὰ προσκυνήσουν βλαστημοῦν.

Τί θὰ ἤθελαν ὁ Κύριος ἡ Παναγία καὶ οἱ ἅγι-
οι, καὶ τί βλέπουν τώρα; Θὰ ἤθελαν νὰ ἐπικρα -
τῇ ἡσυχία, καὶ βλέπουν ταραχή, σὰν νὰ γίνεται
ὄχι πανήγυρις Χριστιανῶν ἀλλὰ συστρο φὴ δαι-
μόνων· μόνο δαίμονες προκαλοῦν τέτοια τα-
ρα χή. Θὰ ἤθελαν νὰ ἐπικρατῇ εὐπρέπεια καὶ
σεμνὴ χαρά, καὶ βλέπουν μικροὺς - μεγάλους
νὰ πίνουν, νὰ εὐωχοῦνται μέχρι διαρρήξεως,
νὰ μεθοῦν. Θὰ ἤθελαν νὰ βλέπουν νέους καὶ
νέ ες μὲ σωφροσύνη σὰν κρίνα τοῦ παραδείσου,
καὶ τοὺς βλέπουν ἢ νὰ ἀσχημονοῦν ἀν αίσχυν -
τα σὰν σάτυροι μπροστὰ σὲ ὅλους ἢ ν᾽ ἁ μαρ-
τά νουν κρυφὰ σὲ μέρη ἀπόμερα· μάρτυρες
τῶν ἀσελγει ῶν τὰ δέν τρα τῶν δα σῶν. Θὰ ἤ θε-
λαν νὰ βλέπουν τὶς μορφὲς τῶν Χριστια νῶν νὰ
λάμπουν σὰν ἄγγελοι, καὶ βλέπουν πρόσω πα
ἀ γριεμένα, μάτια κόκκινα ἀπὸ τὸ ἀλκοόλ, ψυ -
χὲς μαῦρες ἀπὸ τὴν κακία· ἐπεισόδια τόσα ὅ -
σα σὲ καμμιά ἄλ λη μέρα τοῦ ἔτους.

–Μὰ γιατί μιλᾷς τόσο αὐστηρά; θὰ πῆτε· δὲν
βλέπεις καὶ τὴν προθυμία τῶν προσκυνητῶν,
τὸν κόπο καὶ τὰ ἔξοδα ποὺ κάνουν γιὰ νὰ ἔρ -
θουν, τὶς λαμπάδες ποὺ ἀνάβουν μπρο στὰ
στὶς εἰκόνες, τὰ ἀφιερώματά τους;…

Τὰ βλέπω, ναί. Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς δὲν εὐχαρι -
στεῖται σ᾽ αὐτά· περιμένει κάτι ἄλλο. Τί θέλει;
Κάποιος εἶνε ἴσως φτωχός, δὲν μπορεῖ οὔτε νὰ
πάῃ στὸ προσκύνημα οὔτε ν᾽ ἀφήσῃ ἀφιερώ-
ματα. Ὅλοι ὅμως ἔχουν καὶ μποροῦν νὰ δώ-
σουν αὐτὸ ποὺ ζητάει ὁ Κύριος. Τί ζητάει λοι-

πόν; Τὴν καρδιά μας. Ὅλα τ᾽ ἄλλα νὰ προσ φέ-
ρουμε (πρόβατα, βόδια, κοπάδια, λαμπάδες
κ.λπ.), ἐὰν δὲν τοῦ δώσουμε τὴν καρδιά μας,
δὲν τὸν εὐαρεστοῦμε.Δύο πρόσωπα διεκδικοῦν τὴν καρδιά μας, ὁ
Χριστὸς καὶ ὁ διάβολος. Ποιόν θὰ προτιμήσου-
με; Ἂν τὴν δώσουμε στὸν διάβολο, θὰ τὴν κά -
νῃ σπηλιὰ ποὺ ἐκεῖ μέσα θὰ φωλιάζουν θηρία
καὶ ὀχιές. Ἂν ὅμως τὴν δώσουμε στὸ Χριστό,
τότε ἡ καρδιά μας θὰ γί νῃ μιὰ ἐκκλησία μέσα
στὴν ὁποία ἄγγελοι θὰ ψάλλουν «Ὡσαννά» καὶ
«Ἀλληλούια» (Ἰω. 12,13. Ἀπ. 19,1,3,4,6). Καὶ ὅταν ἡ καρδιά
μας παραδοθῇ στὸ Χριστό, τότε καὶ ὅ,τι ἄλλο
ὑλικὸ θελήσουμε νὰ τοῦ προσ φέρουμε θὰ εἶ -
νε δεκτό ἀπὸ αὐτόν· ἀπὸ χέρια καὶ καρδιὲς
ἁμαρτωλὲς δὲν δέχεται τίποτε.

* * *Ἀδελφοί μου! Νὰ φοβηθοῦμε τὸ φραγγέλ-
λιο τοῦ Χριστοῦ. Ἂς ἀκούσουμε τὰ λόγια ποὺ
εἶπε ἄλλοτε, «“Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς
κληθήσεται”· ὑ μεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε “σπή-
λαιον λῃστῶν”» (Ματθ. 21,13 = Ἠσ. 56,7. Ἰερ. 7,11), κι αὐτὰ ποὺ
εἶπε σήμερα, «Μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πα-
τρός μου οἶκον ἐμπορίου» (Ἰω. 2,16). Ἂς λατρεύ-σουμε τὸ Χριστὸ ὅπως δίδαξε ὁ ἴδιος, «ἐνπνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» (Ἰω. 4,24).

Ἂν ἐξ α  κολουθήσουμε νὰ λατρεύουμε ὅ -
πως οἱ κοσμικοὶ πανηγυρισταί, ἂν δηλαδὴ δὲν
ἀρνηθοῦμε τὴν ἁμαρτία, τότε νὰ ξέρουμε ὅτι
ὁ Χριστὸς θὰ ἑ τοιμά σῃ τὸ φραγγέλλιό του. Καὶ
ὅπως τὸ φραγγέλλιο εἶνε πλεγμένο ἀπὸ πολλὰ
σχοινιά, ἔτσι θὰ μᾶς στείλῃ πολλὲς συμφο ρές.
Διότι τί νομίζετε; φραγγέλλιο, πλεγμένο μὲ ἀγ -
κάθια καὶ καρφιά, εἶνε οἱ ξηρασίες ἢ οἱ πλη -
μῦρες, οἱ σεισμοί, ἡ πεῖνα, ἡ δυστυχία, οἱ ἀ σθέ-
 νειες, ὁ πόλεμος – πρὸ παντὸς ὁ πόλεμος.Ἂς μετανοήσουμε, ἂς κλάψουμε καὶ ἂς πεν-
 θήσουμε. Ἂς παύσουμε νὰ ἁμαρτάνουμε καὶ
μάλιστα σὲ ἅγιες ἡμέρες πανηγύρεων ὅπως
ἡ σημερινή. Ἂς πέσουμε στὰ πόδια τῆς Παν -
αγίας καὶ ἂς τῆς ποῦμε ὅλοι·Παναγία Δέσποινα, ἐλέησον τὸν κόσμον. Σύ,
πονεμένη μάνα, παρηγόρησε τὶς μανάδες ποὺ
ἔχασαν παιδιά· δῶσε ἐλπίδα στὶς ἄλλες γυ-
ναῖ  κες ποὺ ἐπιθυμοῦν ν᾽ ἀποκτήσουν παιδιά.
Μεσίτευσε γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων. Παρακάλε-
σε τὸν Υἱόν σου ἵνα μᾶς δώσῃ μιὰ μικρὴ προ-
θεσμία νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ τοῦ ποῦμε·
Παῦ σον, Κύριε, τὰ σκάνδαλα τῆς Ἐκκλησίας,
σβῆσε τὰ πάθη, νίκησε τὶς κακίες καὶ τὰ ἐλατ-
τώματά μας, εἰρήνευσε τὸν κόσμο. Ὦ Παν α-
γία Δέσποινα, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁ -
μαρτωλῶν. Γένοιτο.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν πανηγυρίζοντα προσκυνηματικὸ ναὸ τῆς Ἁγ. Ἐλεούσης τῆς ἱ. μητροπόλεωςΑἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 29-4-1938. Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία καὶ μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα 19-4-2019.
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Ἂς δώσουμε, ἀγαπητοί μου, μιὰ σκι αγραφία
τῆς μεγάλης φυσιογνωμίας τοῦ ἁγίου Ἰ -

ωάννου τοῦ θεολόγου, ποὺ ἑ ορτά  ζει σήμερα. 
Εἶ νε ἄλλωστε ἐντολὴ τῆς Και νῆς Διαθήκης,

οἱ Χριστιανοὶ νὰ μελετοῦμε τὴ ζωὴ τῶν ἁγίωνμας· ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει· «Μνημονεύε-
τε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν» (Ἑβρ. 13,7), νὰ θυμᾶστε
τοὺς ἁ γί ους· τὰ λόγια τους, τὴ ζωή, τὸ τέλος
τους. Οἱ ἅγιοι εἶνε οἱ ζωντανὲς εἰκόνες τοῦ ἐ -
σταυρωμένου Λυτρωτοῦ μας, γι᾽ αὐτὸ ὁ ἴδιος
ἀπόστο λος λέει· «Μιμηταί μου γίνεσθε, κα -
θὼς κἀ γὼ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 4,16· 11,1)· μιμηθῆτε ἐμέ-
να, ὅ πως κ᾽ ἐγὼ μιμοῦμαι τὸ Χριστό. Νὰ δια-
βά ζουμε λοι πὸν τὰ συναξάρια τῶν ἁγίων.

* * *Ὁ ἅγιος Ἰωάννης, ἀγαπητοί μου, γεννήθηκε
σ᾽ ἕνα μικρὸ χωριὸ τῆς Γαλιλαίας, τὴ Βηθσαϊ-δά, ὄνομα ἑβραϊκὸ ποὺ στὰ ἑλληνικὰ σημαί-
νει «τόπος ψαράδων», «ψαρότοπος».

Μὴ περιφρο νεῖτε τὰ χωριά· ἡ ἱστο ρία τοῦ τό-
 που μας μαρτυρεῖ, ὅτι στὴν ὕπαιθρο ὑπῆρ χε
πάντοτε μιὰ ἀνεξάντλητη δεξαμενὴ ἡρωισμοῦ
τῆς φυλῆς. Ἀπὸ μικρὰ χωριά, ποὺ μ᾿ ἀξίωσε ὁ
Θεὸς νὰ περιοδεύσω, γεννήθηκαν μεγάλοι ἄν -
δρες, στοὺς ὁποίους ὀφείλουμε πολλά. Ἂν
σβή σουν τὰ χωριά, θὰ χαθῇ ἡ πατρίδα.

Ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδὰ ἦταν καὶ ἄλλοι ἀπόστο-
λοι, ὅπως ὁ Ἀνδρέας καὶ ὁ Πέτρος. Ὁ Χρι-
στὸς ἔδειξε ἐκτίμησι στὸν ἐργατικὸ καὶ ἀγρο-
τικὸ κόσμο· τὰ φτωχὰ κοινωνικὰ στρώματα ἔ -
δωσαν τοὺς πρώτους ἐπιτελεῖς του, τοὺς «ἀ -
ξι  ωματικοὺς» τῆς ἐνδόξου στρατιᾶς του. Ἕ -
νας μόνο ἀπὸ τοὺς δώδεκα μαθητάς του ἦ -
ταν ἂς ποῦμε πρωτευουσιᾶνος, ὁ Ἰούδας ὁ Ἰ -
σκαριώτης, κι αὐτὸς τὸν πρόδωσε.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἦταν ψαρᾶς. Ἂν τὸν ἔ βλε-
 πες τότε ἐκεῖ στὴν ἀκρογιαλιὰ νὰ ῥίχνῃ τὰ δί-
χτυα, δὲν μποροῦσες νὰ φανταστῇς ὅ τι ἐ κεῖ νο
τὸ φτωχόπαιδο μιὰ μέρα θὰ γινόταν ξα κου στό.

Ἡ ζωή του κυλοῦσε ἥ συχα, σὰν ἤ ρε μο πο τα-
 μάκι. Ἀλλὰ κάποια στιγμὴ ἔγινε κάτι ποὺ ἄλ -

λαξε τὴ ῥοὴ τοῦ βίου του. Τί συνέβη· γνωρί-στηκε μὲ τὸν Ἰησοῦ· ἡ γνωριμία αὐτὴ ἦταν τὸ
σημαντικώτερο γεγονὸς τῆς ζωῆς του. Πῶς ἔ -
γινε ἡ γνωριμία τὸ περιγράφει ὡραῖα ὁ ἴδιος.

Μιὰ μέρα, λέει, ἐνῷ βρισκόταν στὸν Ἰορδά -
νη μαζὶ μὲ τὸν Ἀν δρέ α καὶ ἄ κουγαν τὸ δάσκα-λό τους τὸν Ἰωάννη τὸν Βαπτιστή, περνοῦσε ἀ -
πὸ ᾽κεῖ ὁ Χριστός. Σταματᾷ τότε ὁ Βαπτιστὴς
τὴ διδασκαλία καὶ λέει στοὺς δύο μαθητάς
του· Τὸν βλέπετε ἐκεῖνον; αὐτὸς εἶνε ὁ Σω-
τή ρας τοῦ κόσμου· εἶνε «ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ»,
«ὁ αἴ ρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰω. 1,36,29).

Ἐ κεῖνοι πείσθηκαν στὰ λόγια τοῦ Βαπτιστοῦ
καί, καθὼς ὁ Χριστὸς προχωροῦσε, τὸν ἀκο-λούθη σαν σὰν τ᾽ ἀρνάκια· βάδιζαν πίσω του,
σὲ μιὰ ἀπόστασι, σιωπηλοί. Σὲ μιὰ στιγμὴ ὁ Ἰη-
 σοῦς γυρίζει, τοὺς βλέπει καὶ ρω τά ει· –Τί ζητᾶ -
τε; –Θέλουμε νὰ δοῦμε ποῦ μένεις, ἀπαν τοῦν.
Καὶ ὁ Χριστὸς λέει· –«Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε» (ἔ.ἀ.
1,40). Πῆγαν λοιπὸν ἐκεῖ ποὺ φιλοξενεῖτο ὁ Χρι-
στός, καὶ ἔμειναν μαζί του ἐκείνη τὴν ἡμέρα.

Τί εἶπε ὁ Χριστὸς μὲ τὸν Ἰωάννη καὶ τὸν Ἀν -
δρέα δὲν μᾶς λέει τὸ Εὐαγγέλιο. Ἐκεῖνο ποὺ
ξέρουμε εἶνε, ὅτι τέτοια ἐντύπωσι τοὺς ἔκα-
ναν τὰ λόγια του, ὥστε ὁ Ἰωάννης στὸ «ἡμερο -
λόγιό» του - στὸ Εὐαγγέλιο σημείωσε καὶ τὴνὥρα· «Ἡ ὥρα ποὺ εἶδα καὶ ἄκουσα τὸ Χριστὸ ἦ -
ταν ὡς δεκάτη» (ἔ.ἀ.), δηλαδὴ περίπου 4 τὸ ἀπό-
γευμα· μὲ τὸ ἑβραϊκὸ ὡρολόγιο ἡ δεκάτη (ἀ -
πὸ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου) ὥ ρα εἶνε ἡ 4 μετὰ
μεσημβρίαν. Αὐτὸ τὸ χωρίο πο λὺ μοῦ ἀρέσει.

Στὸ μυστικὸ ἡμερολόγιο, ποὺ ἔχει καθένας
μας, ὑπάρχουν ὧρες ποὺ μένουν ἀνεξίτη λες.
Πές μου· ποιές εἶνε οἱ πιὸ ὡραῖες ὧρες τῆς ζω -
ῆς σου; ἡ ὥρα τοῦ ἀπολυτηρίου, τοῦ πτυχί ου,
τοῦ ἀρραβῶνος, τοῦ γάμου, τῆς γεννήσε ως τοῦ
πρώτου παιδιοῦ, τοῦ διορισμοῦ, τῆς προ α γω -
γῆς σου…; Δῶστε μου μιὰ ὥρα ἄλλη! Ἂν δὲν
ὑπάρχῃ αὐτή, ἡ μοναδική, ἡ χρυσῆ, τότε μά-
ταια ὅλα τὰ ἄλλα, «τὰ πάντα ματαιότης» (Ἐκκλ. 1,2).
Μπορεῖς νὰ μοῦ πῇς, ὅτι κάποια ὥρα, ἐνῷ ἤ -
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μουν στὸ σκοτάδι καὶ δὲν ἔβλεπα τίποτ᾽ ἄλ λο
ἐκτὸς ἀπὸ τὸ χρῆμα καὶ τὶς διασκεδάσεις, ἄ νοι-
ξα τὰ μάτια καὶ εἶδα τὸ Φῶς (σὲ κάποιο βιβλίο,
κάποιο κήρυ γμα, κοντὰ σὲ κάποιο πνευμα τικὸ
πατέρα στὸ ἐξομολογητήριο), γνώρισα τὸ Χρι-στό; Ἔχεις τέτοια ὥρα; Ἂν ἔ χῃς, σὲ συγχαί-
 ρω, ἀδελφέ μου· ἂν δὲν ἔχῃς, τ᾽ ἄλλα εἶνε
«πάντα κόνις, πάντα τέφρα, πάν τα σκιά» (νεκρ. ἀκολ).
Ἂν δὲν γνώρισες τὸν Ἰησοῦ, ματαία ἡ ζωή σου.
Ὦ ἀθάνατε Βασιλεῦ, δός μας μιὰ τέτοια ὥρα! 

Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ὁ Ἰωάννης γνώρισε τὸ Χρι-
 στό, ἔμεινε πιστὸς σ᾽ αὐτόν. Μαζὶ μὲ τὸν ἀδελ-
 φό του Ἰάκωβο καὶ τὸν Πέτρο ἀνῆκε στὸν στε -νὸ κύκλο τῶν μαθητῶν. Τοὺς ἀγαποῦσε ἰδι αιτέ-
 ρως ὁ Ἰησοῦς, ὄχι μεροληπτικὰ ἀλλὰ κατὰ δι-
καιοσύνη· τὸν Πέτρο γιὰ τὴν πίστι του, τὸν Ἰά-
 κωβο γιὰ τὴ σταθερότητά του, καὶ τὸν Ἰωάννη
γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ αὐτοθυσία του. Γι᾿ αὐτὸ καὶ
ἀπὸ τοὺς τρεῖς πάλι αὐτοὺς διέκρινε τὸν Ἰω-
άννη· κατὰ τὸ Εὐαγγέλιο ἦταν ὁ μαθητὴς «ὃν
ἠ γάπα ὁ Ἰησοῦς» (Ἰω. 13,23). Ἦταν στραμμένος πάν -
τα στὸ Χριστό, ὅπως τὸ ἡλιοτρόπιο στὸν ἥλιο.

Βλέπουμε τὸν Ἰωάννη νὰ εἶνε παρὼν στὶςμε γάλες στιγμὲς τοῦ Χριστοῦ· στὴν ἀνάστα-
σι τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου ποὺ τὸν ἄκουσε νὰ
λέῃ «Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε» (Μᾶρκ. 5,41), στὴ
Μεταμόρφωσι στὸ Θαβώρ, στὸ Μυστικὸ Δεῖ -
πνο ποὺ ἔπεσε στὸ στῆθος τοῦ Χριστοῦ καὶ
ἀπέ σπασε τὸ μυστικὸ ποιός θὰ τὸν προδώσῃ,
στὴ Γεθσημανῆ, καὶ στὸ σταυρὸ μαζὶ μὲ τὴν ὑ -
 περαγία Θεοτόκο ὅταν ὁ Ἐσταυρωμένος τοῦ
ἐμπιστεύθηκε τὴ φροντίδα της μὲ τὰ λόγια «Ἰ -
δοὺ ἡ μήτηρ σου» καὶ «ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔ -
λαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια» (Ἰω. 19,26-27).
Ἦταν τέλος παρὼν καὶ στὴν Ἀνάστασι ὅταν
ἔ  τρεξε πρῶτος καὶ εἶδε τὸ κενὸ μνημεῖο.

Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἔχουμε ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο
γιὰ τὸν Ἰωάννη. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ μερικὰ ἄλ -
λα ποὺ διέσωσε ἡ ἱερὰ παράδοσις. Μετὰ τὴν Ἀ -
νάστασι οἱ ἀπόστολοι ἔβαλαν κλήρους καὶ μοί-
 ρασαν τὴν οἰκουμένη, γιὰ νὰ κηρύξουν τὸ εὐ -
αγγέλιο. Κλῆρος τοῦ Ἰωάννου ἦταν νὰ κηρύξῃ
στὴν Ἔφεσο ὅπου ἔκα νε θαύματα, καὶ στὴν Πά-
 τμο ὅπου ἔγραψε τὴν Ἀποκάλυψι. Ὑπάρχει καὶ
μιὰ πληροφορία τοῦ Τερτυλλιανοῦ, ὅτι ἔφτασε
μέχρι τὴ Ῥώμη· ἐκεῖ τὸν ἔβαλαν μέσα σὲ καζά -
νι μὲ ζεματιστὸ λάδι, ἀπ᾽ ὅπου βγῆκε ἄθικτος,
κι ὅτι τὸν ἀνάγ κασαν νὰ πιῇ φαρμάκι καὶ δὲν
ἔπαθε κακὸ κάνοντας τὸ σημεῖο τοῦ τιμίου
σταυροῦ. Αὐτὰ φαίνον ται ἀδύνατα στοὺς ἀπί-
στους, εἶνε ὅμως δυνατὰ γιὰ τοὺς πιστούς· ὁ
Χριστός εἶπε, ὅτι Ὅποιος πιστεύει σ᾿ ἐμένα,
αὐτὰ ποὺ κάνω ἐγὼ θὰ κάνῃ κι ἀκόμα μεγα-
λύ  τερα· «καὶ μείζονα τούτων ποιήσει» (ἔ.ἀ. 14,12).

* * *Θὰ κλείσω, ἀγαπητοί μου, μὲ δύο διδακτι -κὰ ἀν έκδοτα ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου.
⃝ Στὴν Ἔφεσο ἦταν κάποιος Κή ρινθος. Αὐτὸς
ἦταν σπουδασμένος ἀλλὰ αἱρε τικός, πρόδρο-
μος τοῦ Ἀρείου καὶ τῶν σημερι νῶν χιλιαστῶν.
Ἀ νακάτευε τὸ εὐαγγέλιο μὲ δι  άφορες πλάνες
χιλιαστικὲς καὶ δίδασκε ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶνε
Θεός. Ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάν νης τὸν ἤλεγξε
δη μοσίως, λένε μάλιστα ὅτι ἐξ αἰτίας τοῦ Κη-
ρίνθου ἔγραψε τὸ Εὐαγγέλιό του, ποὺ ἀρχίζει
μὲ τὸ «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν
πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος» (ἔ.ἀ. 1,1).

Μιὰ μέρα ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης πῆγε σ᾿
ἕνα δημόσιο κτήριο. Ὅταν εἶδε ὅτι εἶνε μέσα ὁ
Κήρινθος, εἶπε· «Πᾶμε νὰ φύγουμε, νὰ μὴν πέ -
σῃ ἡ στέγη καὶ μᾶς πλακώσῃ, ἀφοῦ εἶνε μέσα
ὁ Κήρινθος ὁ ἐχθρὸς τῆς ἀληθείας» (Ἡ πληροφορία
προέρχεται ἀπὸ τὸν ἅγιο Πολύκαρπο Σμύρνης· τὴν διέσωσε ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος Λουγδού-
νων στὸ ἔργο του Ἔλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῆς ψευδωνύμου γνώσεως 3,3,4· Migne 7,853).

Ἀκοῦτε τί εἶπε; Δὲν ἤθελε νὰ μείνῃ οὔτε
στιγμὴ σὲ οἴκημα ποὺ βρισκόταν μέσα καὶ ὁ ἐ -
χθρὸς τοῦ Χριστοῦ. Ἐρωτῶ· ἔχουμε ἐμεῖς τὸ
φρόνημα αὐτό, νὰ φεύγουμε μακριὰ ἀπὸ αἱ -
ρετικοὺς καὶ ἀθέους; Εἶνε αὐστηρὰ αὐτά; Μὰ
αὐτὸ ἔκανε ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. Στὴν Και -
νὴ Διαθήκη ἔγραψε· Ἂν ἔρθῃ στὸ σπίτι σου
κάποιος καὶ ἀρνεῖται τὸ Χριστὸ ποὺ ἦρθε ἐν
σαρκί, νὰ τὸν διώξῃς κι οὔτε καλημέρα στὸ
δρόμο νὰ μὴν ἔχῃς μ᾿ αὐτόν (βλ. Β΄ Ἰω. 7 καὶ 10). Μὴ βά-ζετε στὰ σπίτια σας αἱρετικοὺς καὶ ἀθέους.
⃝ Ὑπάρχει κ᾽ ἕνα ἄλλο ἀνέκδοτο. Περιοδεύον -
 τας ὁ ἅγιος Ἰωάννης συνάντησε σὲ μιὰ πόλι
ἕνα χαριτωμένο νέο θερμὸ στὴν πίστι, ποὺ μπο-
 ροῦσε νὰ γίνῃ καὶ ἐργάτης τῆς Ἐκκλησίας. Πρὶν
φύγῃ γιὰ τὴν Ἔφεσο ὁ Ἰωάννης εἶπε στὸν ἐπί-
σκοπο· Σοῦ ἐμπιστεύ ομαι αὐτὸ τὸ θησαυρό·
φύλαξέ τον, θὰ σοῦ τὸν ζητήσω. Ὁ ἐπίσκοπος ὅ -
μως, ἀφοῦ τὸν βάπτισε, ἀμέλησε τὴ φροντίδα
του· ὁ νεαρὸς παρασύρθηκε ἀπὸ κακὲς συνα -
ναστροφές, καὶ κατέληξε νὰ γίνῃ λῄσταρχος.

Μετὰ ἀπὸ καιρὸ ἐπέστρεψε ὁ Ἰωάννης καὶ
ζήτησε τὸ νέο. Ὁ ἐπίσκοπος εἶπε μὲ λύ πη, ὅτι
πῆρε κακὸ δρόμο, βγῆκε στὰ βου νὰ ἀρ χιλῃστής.
Δῶστε μου ἕνα ἄλογο, εἶπε ὁ ἅγιος, θὰ πάω
νὰ τὸν βρῶ! Καὶ παρὰ τὰ ὀγδόντα του χρόνια
ἔ φτασε στὴ σπηλιὰ τοῦ λῃστοῦ, καὶ μετὰ ἀπὸ
συγκινητικὴ συνομιλία κατώρθωσε νὰ τὸν ἐ -παναφέρῃ στὴν Ἐκκλησία (Τὸ περιστατικὸ διασῴζει ὁ ἅγιος Κλή-
μης ὁ Ἀλεξανδρεὺς στὸν λόγο του Τίς ὁ σῳζόμενος πλούσιος 42· Migne 9,648-9).

Αὐτὸς ἦταν, ἀγαπητοί μου, ὁ ἅγιος Ἰωάννης·πρότυπο ποιμένος, πραγματικὸς πατέρας.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης τὴν Δευτέρα 2-2-1959 ἑσπέρας.Περιελήφθη ἀπομαγνητοφωνημένη μὲ ἄλλο τίτλο στὸ βιβλίο τῆς Ἀνδρονίκης Π. Καπλάνογλου Μία ζωντανὴ ἱστορία τ. Β΄ (Κοζάνη 2006, σσ. 108-124). Σύντμησις ἱκανὴ 28-4-2019.
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ὉΜέγας Κωνσταντῖνος, ἀγαπητοί μου, κα -
τὰ θεία ἀποκάλυψι καὶ μέ σα ἀπὸ δυσκολί -

ες, βρῆκε τὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ. Νίκησε τὴν εἰ -
δω λολα τρία, ἔγινε μονο κράτωρ τῆς ῾Ρωμαϊκῆς
αὐ τοκρα τορίας καὶ ἵδρυσε χριστια νικὸ κράτος.
Ἐμπνευσμένη ἐνέργειά του ἦταν νὰ μεταφέρῃ
τὴν πρωτεύουσα ἀπὸ τὴ ̔Ρώμη στὸ Βυζάντιο,
ποὺ κατόπιν ὠνομάστηκε Κωνσταντινούπολις.

Τὰ ἐγκαίνια ἢ γενέθλια τῆς νέας πρωτευ-
ού σης τιμῶνται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὡς ἡμέρα
ἁγία καὶ ἑορτάζονται κατ᾽ ἔτος στὶς 11 Μαΐου.
Χίλια χρόνια κράτησε τὸ Βυζάντιο, καὶ λίγα
κράτη προσέφεραν τόσες ὑπηρε  σί ες ὅσες αὐτό.

Καὶ τώ ρα ἂς δοῦμε τώρα πῶς κυβέρνησε
τὸ βασίλειό του ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος.

* * *Πῆρε, ἀδελφοί μου, ἅγιο κόσκινο καὶ κο-σκίνισε τὸ κράτος σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς· στὰ
δικαστήρια, στὰ σχολεῖα, στὸ στρατό, στοὺς
πλου σίους καὶ στὴ φτωχολογιά. Τί ἔκανε;
※ Πρῶτο διάταγμα· καταργεῖται ἡ σταύ ρωσις.
Ἕως τότε τρόπος ἐκτελέσεως τῶν ἐγκλημα τι -
ῶν, κατὰ τὸ ῥωμα ϊ κὸ νόμο, ἦταν ἡ σταύρω σις·
σταύρωναν τοὺς κακούργους, καὶ αὐτὸ συν τη-
  ροῦσε τὴν ἰδέα ὅτι καὶ ὁ Χριστὸς –ἀφοῦ σταυ-
 ρώθηκε– τί ἄλλο θὰ ἦταν παρὰ κακοῦργος.
Μόλις ἔ γινε αὐτοκράτωρ ὁ Κωνσταντῖνος ἡ
ποινὴ αὐτὴ καταργήθηκε.
※ Δεύτερο διάταγμα. Προηγουμένως καὶ οἱ
τελευταῖοι ἀλῆτες ὕβριζαν ἐλεύθερα δημοσί -
ως μὲ τὰ πιὸ ἄσχημα λόγια τὴν Παναγία καὶ τὸν
βασιλέα Χριστό. Ὁ Κωνσταντῖνος ἔβγαλε δι -
άταγμα· ἀπαγορεύεται αὐστηρὰ ἡ βλαστήμια.
Ἂν ὕβριζες τὸν ἴδιο, δὲν σὲ τιμωροῦ  σε, ἦταν
ἀνεξίκακος. Λένε ὅτι μιὰ μέρα κάτι κόλα κες
τοῦ κατήγγειλαν· –Κάποιοι εἰ δωλολά τρες ἔ -
σπασαν τὴν προτομή σου. Ὁ Κωνσταν τῖνος, ἤ -
ρεμος, ψηλάφησε μὲ τὸ χέρι τὸ πρόσω πό του
καὶ τοὺς λέει· –Ἐδῶ ἡ μύτη μου καὶ τὸ πρόσω -
πό μου εἶνε καλά, δὲν ἔχουν πάθει τίπο τα· ἀ -

φῆστε τοὺς ἀνθρώπους… Τοὺς συγχώρησε. Ὅ -
ποιος ὅμως τολμοῦσε νὰ θίξῃ τὰ θεῖα, αὐτὸς
δὲν ἦταν ἀνεκτὸς στὸ κράτος του.
※ Τρίτο διάταγμα. Κυριακὴ ἡμέρα τὰ πλεού-
με  να στὸ Βόσπορο σταματοῦσαν, ἁμάξι δὲν
ἐ κινεῖτο, ἱπποδρόμια δὲν λειτουργοῦσαν, τὰ
θέ ατρα ἔμεναν κλειστά· σταματοῦσε κάθε κί-νησις. «Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν,
Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσραήλ» (Ψαλμ. 67,27).
※ Ἄλλο διάταγμα. Μερικὲς φτωχὲς μητέρες
στὴν ἀνάγκη, γιὰ νὰ ζήσουν, πουλοῦσαν τὰ μω -
ρὰ παιδιά τους. Ὅταν ἔμαθε ὅτι ὑπάρχει τέ-
τοια φτώχεια, διέταξε· καμμία μάνα δὲν θὰ που- λάῃ τὸ παιδί της· ἂν ἔχῃ ἀνάγκη, νὰ ἔρχεται στὸ
βασιλικὸ ταμεῖο. Καὶ τοὺς ἔδινε ἐπίδομα, κω-
σταν τι νᾶτα, νὰ τρέφεται ἡ μάνα καὶ τὸ παιδί.
※ Πρὸ τοῦ Κωνσταντίνου λειτουργοῦσαν στὶς
πόλεις πορνεῖα καὶ μάλιστα μέσα στοὺς ναοὺς
τῶν εἰδωλολατρῶν. Ὅταν βασίλευσε αὐτός,ἔ κλεισε - σφράγισε ὅλα τὰ πορνεῖα.
※ Κατόπιν τί ἔκανε; Ἀνέθεσε στὴ μητέρα του,
τὴν ἁγία Ἑλένη, νὰ ταξιδέψῃ στοὺς Ἁγίους Τό-
 πους καὶ ἐκεῖ δαπανώντας χρήματα πολλὰ νὰ
κάνῃ ἀνασκαφὲς μὲ συνεργεῖα ἐργατῶν, ὥστε
νὰ βρεθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. Καὶ πράγμα   -
τι πῆγε, ἔσκαψε, βρῆκε τὸν τίμιο σταυρὸ ποὺ
οἱ Ἑ βραῖοι τὸν εἶχαν ῥίξει μέσα σὲ κόπρια, τὸν
ὕ ψωσε ψηλά, καὶ ἐκεῖ ἔχτισε τὸν περίλαμπρο
ναὸ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.
※ Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος στόλισε τὴ νέα Πόλι
μὲ λαμπρὰ οἰκοδομήματα. Καὶ ξέρετε ποιό ἦ ταν
τὸ ὑψηλότερο; Ὄχι τὰ παλάτια. Τὸ ὑ ψηλότερο
κτίσμα του ἦ ταν μιὰ κολώνα –σῴ ζονται λεί-
ψανά της–, ὁ κίων τοῦ Μεγά λου Κωνσταν τί-
νου· μιὰ κολώνα ψηλή, στὴν κορυφὴ τῆς ὁ ποί-
 ας τὴ νύχτα φεγγοβολοῦσε ὁ τίμιος σταυρός,
ὁ ρατὸς ἀπὸ ἀνατολὴ καὶ δύσι, στεριὰ καὶ θά-
λασσα, καὶ στὴ βάσι ἦταν γραμμένο τὸ ῥητὸ
«Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς
δό ξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν» (Φιλ. 2,11).

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου & ἙλένηςΤρίτη 21 Μαΐου 2019Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΣΤ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2190 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Γιατί ἡ Ἐκκλησία τὸν ἀνεκήρυξε ἅγιο;
Β΄. Πῶς κυβέρνησε τὸ κράτος του

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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※ Τέλος ὁ Κωνσταντῖνος ἔκανε καὶ κάτι μὲ τὸ
ὁποῖο συνέδεσε τὸ ὄνομά του μὲ τὴν Ὀρθοδο -
ξία· συνετέλεσε νὰ συνταχθῇ τὸ Σύμβολο τῆςπίστεώς μας, τὸ «Πιστεύω». Ὅταν παρουσιά-
στηκε ἡ αἵρεσις τοῦ Ἀρείου, συνεκάλεσε στὴ
Νίκαια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τὴν Πρώτη (Α΄) Οἰκου-
 μενικὴ Σύνοδο, στὴν ὁποία ἔλαβαν μέρος τρι -
ακόσοι δεκαοκτὼ (318) θεοφόροι πατέρες, με-
ταξὺ τῶν ὁποίων ὁ ἅγιος Νικόλαος, ὁ ἅγιος Σπυ-
 ρίδων καὶ ὁ Μέγας Ἀθανάσιος· ἐκεῖ ἦταν καὶ
δεσποτάδες καὶ παπᾶδες καὶ καλόγεροι, ὡρι-
σμένοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦρθαν μὲ τὰ στίγμα-
  τα τοῦ διωγμοῦ (κομμένες μύτες, βγαλμένα
μάτια, κομμένα αὐτιά, πληγὲς στὸ σῶμα). Καὶ ὁ
Μέγας Κωνσταντῖνος τοὺς προσκυνοῦσε λέ-
γοντας· Δεηθῆτε καὶ γιὰ μένα τὸν ἁμαρτωλό!

* * *Ἀλλ᾽ ἀκούω τὸ διάβολο – δὲν τὸν ἀκοῦτε
σεῖς; Τὸν ἀκούω νὰ λέῃ· –Καλά, ὁ Κωνσταντῖ -
νος ἔκανε αὐτά, μὰ τὰ ἐγκλήματά του;… Χωρὶς
νὰ ἀρνοῦμαι ὅτι ἔχει καὶ ἐγκλήματα, ἀπαντῶ.
※ Πρῶτον. Ὅπως σᾶς εἶπα, κανείς δὲν γεννιέ ται
ἅγιος, γίνεται ἅγιος. Τὰ ἐγκλήματα καὶ σφάλ ματα
αὐτά, ποὺ ἀναφέρει ἡ ἱστορία καὶ τὰ ὁ ποῖα με-
 γαλοποίησαν ἄπιστοι συγγραφεῖς, τὰ διέπραξεὅταν ἦταν εἰδωλολάτρης. Ὁ Μέγας Κωνσταντῖ -
νος εἶχε μία ἐξέλιξι. Μπορεῖ νὰ ἀρχίσῃ κανεὶς
μὲ τὸ Χριστό, καὶ νὰ τελειώσῃ μὲ τὸ διάβολο·
ἐκεῖνος ἄρχισε μὲ τὸ διάβολο, καὶ τελείωσε
μὲ τὸ Χριστό. Ἄρχισε κάποτε, ὅ πως σᾶς εἶπα,
νὰ συμπαθῇ τὸ Χριστιανισμό, καὶ κατέληξε
Χριστιανός. Τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἔ χουν σημασία.
Ἐμένα μὲ συγκινεῖ στὴ λατρεία μας ἡ αἴτησι
«Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡ μῶν· ἀνώδυνα,
ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ κα λὴν ἀπολογίαν
τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ
αἰτησώμεθα» (θ. Λειτ.). Τὰ τέλη μας νά ᾿νε χρι-
στιανικά. Καὶ τὰ δικά του τέλη ἦταν χριστια-
νικά. Προαισθάνθηκε τὸ θάνατό του –σπάνιο
αὐτό– καὶ διέταξε νὰ φτειάξουν τὸν τάφο του
στὰ πόδια τῶν τάφων τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.
※ Δεύτερον. Ἔκανε κάτι συγκλονιστικό, ποὺ
δὲν τὸ κάνει κανείς ἀπὸ μᾶς σήμερα τοὺς ψευ-
 τοχριστιανούς, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, καὶ γι᾿
αὐτὸ πᾶμε κατὰ κρημνῶν. Τί ἔκανε; Ἕνα μῆνα
προτοῦ νὰ πεθάνῃ, κάλεσε τοὺς ἀξιωματού-
χους τοῦ κράτους καὶ τοῦ στρατοῦ, κάλεσε
καὶ τοὺς ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας, ἔβγαλε
τὸ στέμμα ἀπὸ τὸ κεφάλι του καὶ –προσέξτε–ἔκανε δημοσία ἐξομολόγησι. Ὡς βασιλιᾶς, εἶ πε,
ἔκανα αὐτό, κι αὐτό, κι αὐτό…. Ἐμεῖς ντρεπό -
μαστε νὰ ποῦμε τ᾿ ἁμαρτήματά μας στὸν πνευ-
 ματικὸ πατέρα –πολλοὶ δὲν πῆγαν ἀκόμη οὔ -
τε μιὰ φορὰ νὰ ἐξομολογηθοῦν–, καὶ ἕνας Μέ-

 γας Κωνσταντῖνος κάθισε σὰν μικρὸ παιδὶ καὶ
τὰ εἶπε ὅλα. Καὶ μετὰ τὴ δημοσία ἐξομολόγη-
σι βαπτίσθηκε (τότε βαπτίζονταν σὲ με γάλη ἡ -
λικία). Κι ἀφοῦ βγῆκε ἀπὸ τὴν κολυμβήθρα, δὲν
φόρεσε πλέον τὸ στέμμα καὶ τὴν ἁλουργίδα
του· ἔφερε τὸ λευκὸ χιτῶνα τοῦ νεοφωτίστου,
καὶ ἔτσι πέθανε, «ἐν λευκοῖς»· ἔτσι παρέδω-
 σε τὴν ψυχή του στὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν.

* * *Τελείωσα, ἀγαπητοί μου. Ἀλλὰ προτοῦ νὰ
τελειώσω, δὲ μ᾿ ἀφήνει ὁ πόνος καὶ θέλω νὰ
κάνω μία σύγκρισι· τί ἔκανε στὸ βασίλειό του
ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος καὶ τί κάνουμε ἐμεῖς.� Ἐκεῖνος ἀπηγόρευσε τὴ βλασφημία τῶν θεί-
ων. Στὸ κράτος μας, ἐνῷ κανείς δὲν τολμᾷ νὰ
βλαστημήσῃ ἄρχον τες –ποὺ κι αὐτοὶ ἄνθρω-
ποι εἶνε–, χιλιάδες στόματα βρίζουν τὰ θεῖα, κι
οὔτε εἰσαγγελία οὔτε ἀστυνομία ἐπεμβαίνει.� Στὴν βασιλεία τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου
Κυριακὴ κανείς δὲν ἐργαζόταν· σήμερα ἡ Κυ-ριακὴ ἀτιμάζεται, ἄδειασαν οἱ ἐκκλησιές.� Στὸ βασίλειο τοῦ Μεγάλου Κωσταντίνου ἔ -
κλεισαν τὰ πορνεῖα· ἐδῶ ἡ ἀσέλγεια ὑψώνειμὲ θράσος τὴν κεφαλή, βρώμισε ὁ τόπος! Μὲ
κάλεσαν ὡς μάρτυρα κάποιες γυναῖκες ἀπὸ τὸν
Πόντο· ξεσηκώθηκαν οἱ μανάδες αὐτὲς καὶ πῆ -
 γαν νύχτα νὰ κλείσουν ἕνα πορνεῖο στὴ συν οι-
κία τους· κι ἀντὶ νὰ πιάσουν τὶς πόρνες, ἔπια-
σαν αὐτές, καὶ τὶς δίκασαν σὲ ἕξι μῆ νες φυλα-
κή. Θεώρη σα χρέος νὰ πάω νὰ τὶς ὑ περασπι-
σθῶ (βλ. Κατερίνη, «Σπίθα» 243/1961 καὶ Λαζ. Τσακιρίδη, Τὸ πέρασμα ἑνὸς ἀγγέλου).� Στὴ βασιλεία τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου μάνα
φτωχιὰ δὲν πουλοῦσε τὸ παιδί της. Σήμερα,
μὲ προπέτασμα τὴν υἱοθεσία, πωλοῦνται Ἑλ -ληνόπουλα στὴν Ἀμερικὴ σὲ Ἑβραίους (βλ. Νέον
παιδομάζωμα «Σπίθα» 213/1959 μὲ φωτογραφία μωροῦ στὴν ἀγκαλιὰ Ἑβραίων καὶ Ἐθνικὰ
προβλήματα, σσ. 217 κ.ἑ.)· ἡ πατρίδα χάνει χιλιάδες παιδιά.

–Τί φωνάζεις; θὰ μοῦ πῇ κάποιος· σ᾽ ἐμᾶς
τὰ λές; Νὰ πᾷς νὰ τὰ πῇς στοὺς μεγάλους.

Ἀπαντῶ. Ἂν μποροῦσα ν᾿ ἀνεβῶ στὰ παλά -
τια, θὰ μιλοῦσα πιὸ αὐστηρά. Θὰ τοὺς ἔλεγα·
Βάλτε τὸ αὐτάκι σας κι ἀκοῦστε τὸν πόνο τῆςβασανισμένης πατρίδος. Γιορτάζει ὁ ἅγιος Κων-
 σταντῖνος καὶ δὲν ἔχουμε οὔτε ἕνα φυλλάδιο
νὰ δώσουμε στὰ παιδιά μας, νὰ διαβάσουν νὰ
δοῦν ποιός ἦταν. Ἂς βγάλῃ ἡ Ἀκαδημία ἕνα βι- βλίο γι᾽ αὐτόν, νὰ κυκλοφορήσῃ παντοῦ. Καὶ πρὸ
παντός, παραπάνω ἀπὸ βιβλία, ἐσεῖς νὰ κάνε -τε ὅ,τι ἔκανε ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος. Νὰ μὴν ἔ -
χουμε μόνο τυπικὲς σχέσεις μεταξὺ ἐκ κλησί -
ας καὶ πολιτείας, ἀλλὰ νά ᾿χουμε καὶ ζωὴ χρι-
στιανική· νὰ μὴν ἔχουμε μόνο ταμπέλλα Ὀρ -
θοδοξίας, ἀλλὰ Ὀρθοδοξία νά ᾿νε παντοῦ.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Β΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης μεγάλης ἑσπερινῆς ὁμιλίας, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ.Νικολάου Καβάλας τὴ Δευτέρα 21-5-1962. Καταγραφή, διαίρεσις καὶ σύντμησις 1-5-2018.
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Ἂς ἀνατρέξουμε, ἀγαπητοί μου, στὸ παρελ -
θόν. Τὸ 1921-22, ἐνῷ οἱ στρατιῶτες μας μά-

  χονταν στὸ Σαγγάριο, οἱ βουλευταὶ στὴν Ἀ θήνα
δὲν σκέπτονταν ἄλλο παρὰ πῶς νὰ δώσουν
ψῆφο στὶς γυναῖκες. Μεσολάβησε ὅμως ἡ Μι-
κρασιατικὴ καταστροφὴ καὶ τὸ ζήτημα λη σμο-
νήθηκε. Μετὰ ἀπὸ 30 χρόνια (τὸ 1952) τὸ θέμα ἐ πα -
νῆλθε καὶ ἡ ψῆφος τοὺς δόθηκε πανηγυρικά.

* * *Ψῆφος στὶς γυναῖκες! Ὁ σχετικὸς νόμος ψη-
 φί στηκε προβάλλοντας δύο λόγους· πρῶτον
γιὰ ν᾽ ἀποτραπῇ ὁ κίνδυνος τοῦ κομμουνισμοῦ,
καὶ δεύτερον γιὰ νὰ ἐπέλθῃ ἡ ἐξίσωσι τῶν φύ-
 λων. Ὁ πρῶτος λόγος εἶνε σαθρός. Βαυκαλί-
ζονται οἱ ἐθνικόφρονες ὅτι θὰ τοὺς ψηφίσουν
οἱ γυναῖκες· ἀλλὰ τί ἔκαναν αὐτοὶ ὣς τώρα ὑ -
πὲρ τῶν γυναικῶν; Ἄλλωστε οἱ γυναῖκες ἀλ λά-
 ζουν τὴ γνώμη ὅπως τὸ φόρεμα. Ἡ ψῆφος τῶν
γυναικῶν θὰ ξεφύγῃ ἀπ᾽ τὰ χέρια τῶν ἐ θνικο-
φρόνων, θὰ πάῃ στὰ χέρια τῶν ἀντιπάλων· θὰ
κινδυνεύσῃ ἡ πατρίδα, θὰ ἐπαληθεύσῃ τὸ γρα-
 φικὸ «Μικρὴ εἶνε κάθε κακία ἐν συγκρίσει μὲ
τὴν κακία ἄφρονος γυναικός» (Σ. Σειρ. 25,19· βλ. καὶ Παροιμ. 14,1).

Ψῆφος στὶς γυναῖκες! φωνάζουν καὶ οἱ προ-
 οδευτικοὶ καὶ μοντέρνοι· ψηφίζει ὁ ἄντρας, νὰ
ψηφίζῃ καὶ ἡ γυναίκα, ἰσότης. Τί ἐννοοῦν ὅμως;
Ἂν ἐννοοῦν ἰσότητα στὴν ἀξία τῆς προσωπικό-
 τητος, ὅτι ὅσο ζυγίζει ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνδρὸς ζυ-
γίζει καὶ τῆς γυναίκας, συμφωνοῦμε· ἔτσι ἐ -
φαρ μόζεται τὸ «οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάν -
τες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. 3,28).
Ἂν ὅμως ἐννοοῦν ἰσότητα στὶς ἀσχολίες καὶ
καθημερινὲς ἐργασίες, διαφωνοῦμε. Τέτοια ἰ -
 σότης, ποὺ ζητάει ἀπ᾽ τὴ γυναῖκα ὅ,τι κι ἀπὸ
τὸν ἄντρα καὶ ἀντιστρόφως, εἶνε λογικά, φυσι -
ολογικὰ καὶ ἐπιστημονικὰ ἀδύνατη. Ἡ βιολο-

γία, ἡ σωματολογία καὶ ἡ ψυχολογία λένε, ὅτι
μεταξὺ τῶν φύλων ὑπάρχουν με γάλες δια φο-
ρές· ὅποιος θέλει νὰ ἐπιβά λῃ καὶ στοὺς δύο τὶς
ἴδιες ἀσχολίες προσ κρούει στὴ φύσι, σὲ νό μους
αἰώνιους ποὺ ἰσχύουν στὸ σύμ  παν. Ἡ γυναίκα
πλάστηκε γιὰ ὡρισμένο ἀντικείμενο, γιὰ τεκνο-
 τροφία καὶ ἐπιμέλεια τοῦ σπιτιοῦ. Ὁ ἄντρας
εἶνε πλασμένος γιὰ ἀσχολίες ἔξω ἀπὸ τὸ σπί-
τι· ἐργασία, ἀγορά, ναυτιλία, ἐμπόριο, στρατός,
φρούρησι συνόρων, ἔνοπλη ὑπεράσπισι πα-
τρίδος, κυβέρνησις τοῦ λαοῦ· αὐτὸς εἶνε ὁ κα-
 νόνας καὶ μόνο κατ᾽ ἐξ αίρεσιν στὴν ἱστορία, λό -
γῳ λειψανδρίας, τὸν ἀντικατέστησε γυναίκα,
κατὰ τὸ «διὰ τὸ μὴ εἶναι ἄνδρας ἐν τῷ Ἰσραὴλ
ἐβασίλευσε Δεββώρα». Ὁ ἐκγυναικισμὸς (τάσι
τῶν ἀντρῶν νὰ ἐξομοιωθοῦν μὲ τὶς γυναῖκες) καὶ
ὁ ἐξανδρισμὸς (τάσι τῶν γυναικῶν νὰ ἐξομοιω-
θοῦν μὲ τοὺς ἄντρες) εἶνε ἐκδηλώσεις ἐκφυλι-
σμοῦ, ἐκτρο πὲς ἀπὸ τὴ φύσι, ἡ ὁποία τιμωρεῖ
ὅποιον τὴν διαστρέφει. Τὸ καθένα ἀπ᾽ τὰ δυὸ
φῦλα ἔχει τὰ χαρίσματά του καὶ τὸ μεγαλεῖο του.
«Οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς οὔτε γυνὴ χωρὶς
ἀνδρὸς ἐν Κυρίῳ» (Α΄ Κορ. 11,11). Καὶ οἱ δύο μαζὶ στὸ
μυστήριο τοῦ γάμου φθάνουν στὴν ὁλοκλήρω -
 σι τοῦ ἀνθρώπου, στὴν πληρό τητά του. Αὐτὰ
λένε οἱ σοφοί (Ὅμηρος, Ξενοφῶν, Καρρέλ).Ἡ ψῆφος λοιπόν, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἐ -
κτὸς σπιτιοῦ ζωή, σφοδρὲς ἀντεγκλήσεις, τὴ
διοίκησι, τὴν κυβέρ νησι τῆς πολιτείας, ἀνήκειστὸν ἄντρα. Ὁ ἀπο κλεισμὸς τῆς γυναίκας ἀπὸ
τὴν πολιτικὴ δὲν εἶνε ὑποτίμησι ἀλλὰ τοπο-
θέτησί της ἐκεῖ ποὺ αὐτὴ εἶ νε ἀναντικατάστα-
τη· τῆς γυ ναίκας ὁ τομέας εἶνε ὄχι ἡ ἀγορὰ
ἀλλὰ τὸ σπίτι, ὄχι ἡ βουλὴ ἀλλὰ ἡ οἰκογένεια.

Ποιός ὅμως τ᾽ ἀκούει αὐτά; Στὶς μέρες μας
ἐφαρμόζεται ἡ σατανικὴ ἐξίσωσι ἄντρας=γυ-
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ναίκα καὶ γυναίκα=ἄντρας, ποὺ θέσπισαν οἱσο φοὶ τῆς Σιὼν στὰ περιβόητα Μυστικὰ Πρω-
τόκολλά τους. Μπρὸς λοιπόν, ἐ φαρμόστε τὴν
ἐξίσωσι, μεικτοποιῆστε τὰ πάν τα, ἀνατρέψτε
φυσικοὺς νόμους, φέρτε τὰ πά νω κάτω, δημι-
ουργῆστε σύγχυσι, νέο Πύργο Βαβέλ, γιὰ νὰ ν᾽ ἀ -
κολουθήσῃ ὁ Ἁρ μαγεδών (Ἀπ. 16,16), ἡ καταστροφή.

* * *Ἀπὸ χριστιανικῆς σκοπιᾶς τώρα, τί λέει ἡ ἁ -
γία Γραφὴ καὶ ἡ ἱερὰ Παράδοσι τῆς Ἐκκλησί -
ας; ἐπιτρέπουν ἀνάμειξι τῆς γυναίκας στὴν πο-
 λιτική; Τὸ Εὐαγγέλιο, χωρὶς νὰ κατέρ χεται σὲ
λεπτομέρειες, δίνει κανόνες ποὺ ῥυ θμίζουν
τὴ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν, καὶ τέτοιος κανόνας εἶ -
νε τὰ ἑξῆς θεόπνευστα λόγια τοῦ ἀποστόλου
Παύλου. «Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ
ὑ ποταγῇ· γυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω,
οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ»
(Α΄ Τιμ. 2,11-12. Βλ. καὶ τὰ σχετικὰ Ἐφ. 5,22. Α΄ Κορ. 11,8-9· 14,34-35. Α΄ Πέτρ. 3,1-6). Τὰ λό-
για αὐτὰ εἶνε ἡ ζυγαριά. Ἡ γυναίκα, λέει ὁ Παῦ -
λος, ἡ Χριστιανὴ γυναίκα –γι᾽ αὐτὴν μιλᾶμε–, σὲ
δημοσία μεικτὴ συγκέντρω σι στὸ ναὸ δὲν ἐπι-
τρέπεται νὰ μιλάῃ, νὰ κάνῃ τὸ δάσκαλο - καθο -
δηγητή. Καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, πιστὴ σ᾽
αὐτό, δὲν ἄφησε τὴ γυναῖ κα ν᾽ ἀνεβῇ στὸν ἄμ -
βωνα νὰ κηρύττῃ, οὔτε νὰ μπῇ στὸ θυσιαστή -
ριο ὡς ἱερεὺς κι ἀρχιερεύς, οὔτε νὰ διευθύνῃ -
κυ βερνᾷ σύναξι χριστιανικοῦ λαοῦ· καὶ ὄχι
σύναξι ἀλλ᾽ οὔτε τὸν ἴδιο τὸν ἄντρα της δὲν ἐ -
πιτρέπεται νὰ ἐξουσιάζῃ καὶ διατάζῃ. Τὸ ἡγε-μο νικὸ τὸ κρατάει ὁ ἄντρας. Ὁ καθηγητὴς Χρ.
Ἀνδροῦτσος, ἑρμηνεύοντας τὸ χωρίο Α΄ Κορ.
14,34-35, σημειώνει· «ὁ ἀποκλεισμὸς τῶν γυναι -
κῶν ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ κήρυκος στὶς ἐκκλησια-
στι κὲς συνάξεις σημαίνει κατ᾽ ἀναλογία καὶ
τὸν ἀποκλεισμό τους ἀπὸ τὸ νὰ μιλᾶνε σὲ πολι-
 τικὲς συνάξεις καὶ μάλιστα ἀπὸ τὰ λειτουργή -
ματα ποὺ εἶνε συνδεδεμένα μὲ ὁμιλία καὶ τὰ ὁ -
ποῖα φανερώνουν κυριαρχία, ὅπως εἶνε τὸ λει-
 τούργημα τοῦ βουλευτοῦ…» (Σύστημα Ἠθικῆς, σ. 220 μτγλ.).

Ἡ γυναίκα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ αὐθεντῇ στὸν
ἄντρα· αὐτὸ εἶ νε ἀξίωμα χριστιανικῆς ζωῆς καὶ
πολιτείας. Ἀλλ᾽ αὐτὸ ἀνατρέπεται τώρα τελεί  -
ως μὲ τὴν εἰσ βο λὴ τῶν γυναικῶν στὴν πολιτι κή.
Διότι, ἀφοῦ ἡ γυναίκα πῆρε τὸ δικαίωμα νὰ ἐκ -
λέγῃ καὶ ἐκλέγεται, μπορεῖ νὰ ἐκλεγοῦν γυναῖ -
κες ὡς βουλευταὶ καὶ νὰ γίνουν καὶ ὑπουργῖ -
νες· κ᾽ ἔτσι θά ᾽χουμε γυναῖκα ὑπουργὸ κοινω-
 νικῆς προνοίας, ὑπουργὸ Παιδείας & Θρησκευ -
μάτων, ὑπουργὸ στρατιωτικῶν. Ὡραῖο θέαμα
γυναίκα νὰ διατάζῃ στρατηγούς, ἢ ἐπισκόπους
ὡς προϊσταμένη τῆς ἐ πισήμου ἐκκλησίας ποὺ
κρατικοποιήθηκε! Καὶ ἐνῷ ἡ ὑπουργὸς Παι-
δείας & Θρησκευμάτων θὰ αὐθεντῇ σὲ καθη-

γητὰς πανεπιστημίου καὶ ἱεράρχες καὶ θὰ κινῇ
τὸν μηχανισμὸ τῆς κρατι κῆς ἐκκλησίας, ὁ ἄντρας
της –ἂν ἔχῃ– θὰ μαγειρεύῃ, θὰ πλένῃ, θὰ κου-
νάῃ τὴν κούνια τοῦ μπέμπη! Γελᾶτε, ἀγαπη τοί
μου; Ἐκεῖ θὰ καταντήσουμε, ἐκεῖ ὁδηγεῖ ἡ ἐκ -
τρο πὴ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς Καινῆς Διαθήκης.

* * *Καὶ γιὰ τὴν ἐκτροπὴ αὐτὴ τί ἔκανε ἡ ἐπίση -μος ἐκκλησία μας; Ὑποχωρώντας δυσ τυχῶς
μπροστὰ στὸ κράτος καὶ στὸ κοσμικὸ φρόνημα,ἔβγαλε ἐγκύκλιο, μὲ τὴν ὁποία διατάζει ἱερεῖς
καὶ ἀρχιερεῖς νὰ ἐξάρουν στὰ ποίμνια τὴ σημα -
σία τῆς ψήφου τῶν γυναικῶν καὶ νὰ συστήσουν
τὴν ἐγγραφὴ τῶν γυναικῶν στοὺς ἐκλογικοὺς
καταλόγους. Καὶ ἡ ἐγκύ κλιος αὐτὴ διαβάστηκε
στοὺς ναοὺς τῆς ὀρθοδόξου Ἑλλάδος, ὅπου ἀν -
τηχεῖ ἀκόμη ἡ φω νὴ «γυναικὶ …οὐκ ἐπιτρέ πω
αὐ θεν τεῖν ἀνδρός». Πλήρης ἐφαρμογὴ τῶν
λόγων τοῦ Παύλου! Εἶνε θλιβερὸ ὅτι καὶ θεο-
 λόγοι - κήρυκες, ἐνῷ παλαιότερα χαρακτή ρι-
ζαν πολὺ σωστὰ τὴ γυναικεία ψῆφο θεσμὸ ἔξω
ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, ἤδη συνιστοῦν
τὴν ἐγγραφὴ τῶν γυναικῶν καὶ τὴν καλὴ χρῆσι
τῆς ψήφου, καὶ ἐλπίζουν ὅτι ἔτσι ὁ τόπος θὰ δῇ
καλό. Ἀλλὰ ἐρωτῶ· ἡ κάθοδος τῆς γυναίκας
στὴν πολιτικὴ εἶνε ἢ δὲν εἶνε ἐκ τροπὴ ἀπὸ τὸ
πνεῦμα τῆς Καινῆς Διαθήκης; Ἐὰν ναί, τότε πῶς
μπορεῖ κανεὶς νὰ συν ιστᾷ τὴν «καλὴ χρῆσι» πρά -
γματος τὸ ὁποῖο ἀπαγο ρεύει τὸ Εὐαγγέλιο;Ἀδελφοί, δὲν θὰ καταπατήσουμε τὸ πνεῦματῆς Καινῆς Διαθήκης γιὰ νὰ σωθοῦμε· θὰ σωθοῦ -με ἐὰν συμμορφωθοῦμε μὲ τὶς θεῖες διαταγές.

Φαίνεται ὅτι γιὰ τὶς ἁμαρτίες ὅλων μας –με -
γαλύτερη ἐκ τῶν ὁποίων εἶνε ἡ ἐκκοσμίκευ-σι τῶν ταγῶν τῆς ἐκκλησί ας– θὰ δοκιμάσουμε
καὶ τὸ νέο φροῦτο τῆς γυναικείας ψήφου. Καὶπρῶτες ποὺ θὰ πικραθοῦν θά ᾽νε …οἱ γυναῖκες.
Θὰ πάθουν ὅ,τι ἔπαθε ἡ προμήτωρ μας Εὔα ὅ -
ταν γεύθηκε τὸν ἀπηγορευμένο καρπό. Θὰ ἐξ -
ευτελιστοῦν ἀφάνταστα μέσα στὶς πολιτικὲς
διαμάχες. Κι ἀφοῦ διατρέξουν ὅλο τὸν κύκλο
τῆς καταπτώ σεως, ταπεινωμένες θὰ ποῦν·
«Ἂς ἐπιστρέψουμε στὸ σπίτι, στὸν προορισμό
μας. Ἡ ἀγορὰ καὶ ἡ βουλὴ δὲν εἶνε γιὰ μᾶς. Κύ-ριε, ἁμαρτήσαμε!». Κι ὅταν ἐπιστρέψουν, θὰ χα -
ρῇ ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἔτσι ἐπέστρεψαν ὡρι-
 σμένες ἐπίσημες γυναῖκες, ὅπως ἡ βασίλισ σα
τῆς Ἀγγλίας Βικτωρία, ποὺ ἔγραψε· «Πείθομαι
κάθε μέρα καὶ περισσότερο, ὅτι ἐμεῖς οἱ γυναῖ -
κες, ἂν πρόκειται νὰ εἴμαστε καλὲς σύζυγοι, μὲ
τὴ φυσικὴ θηλυκότητα καὶ χάρι καὶ μὲ τὴ νοι-
κοκυρωσύνη τοῦ φύλου μας, δὲν εἴμαστε κα-
τάλληλες νὰ βασιλεύουμε αὐτοπροσώπως».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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