
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο.
Δὲν ὑπάρχει στὸν κόσμο βιβλίο ἀνώτερο

ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο. Νὰ μὴν τ᾽ ἀκοῦμε μόνο τὴν Κυ-
 ριακή· νὰ ὑ πάρχῃ καὶ στὸ σπίτι, κάθε μέρα ὁ πα-
 τέρας νὰ διαβάζῃ ἕνα κομμάτι, νὰ τ᾽ ἀκοῦνε ἡ
γυναίκα καὶ τὰ παιδιά. Ὅπου ὑπάρχει τὸ Εὐ -
αγγέλιο, ἐκεῖ διάβολος δὲν μπορεῖ νὰ σταθῇ.

* * *⃝ Τὸ εὐαγγέλιο λοιπὸν σήμερα μᾶς ὁμιλεῖ γιὰ
κάτι ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἀποφεύγουμε νὰ μιλή-
σου με. Ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε τὴ γλῶσσα κ᾽ οἱ ἄν -
θρωποι μι λᾶνε ἀπ᾽ τὸ πρωὶ ὣς τὸ βράδυ. Μι -
λᾶνε στὸ σπίτι, στὸ καφφενεῖο, στὸ δρό μο, στὰ
σχολεῖα, στὰ πανεπιστήμια… Γιὰ τί μιλᾶ νε;
Γιὰ λεφτά, ἐπιστῆμες, γνῶσι καὶ γράμματα·
γιὰ γάμους, συνοικέσια, διαζύγια· γιὰ πράγμα-
τα τοῦ κόσμου τούτου, πολιτική, ποδόσφαιρο
- μπάλλα… Γιὰ ὅ λα μι λᾶ νε, καὶ μόνο γιὰ ἕνα δὲν
τολμοῦν νὰ μιλήσουν. Ποιό εἶν᾽ αὐτό, ποὺ ὁ ἄν -
  θρωπος ὁ τόσο φλύαρος δὲν τολμᾷ νὰ τὸ φέ -
ρῃ στὸ λό γο του; Εἶ νε κά  τι ἑ κατὸ τοῖς ἑκατὸ
βέβαιο. Ποιό δηλαδή· ὅτι ὅ λοι ἐ μεῖς θὰ ἔρθῃ
μιὰ ὥρα ποὺ θὰ πεθάνουμε· εἶνε ὁ θάνατος!Γιὰ τὸ θάνατο δὲν μιλάει καν είς λοιπόν. Ἀ πο-
 φεύγουν. Στὶς σύγχρονες πολιτεῖες, ποὺ ὑπάρ-
 χουν γραφεῖα κηδειῶν, ἐπιβλή θηκε πλέον νὰ
μὴν τὰ λένε «γραφεῖα κηδειῶν», ἀλλὰ νὰ τὰ λέ-
 νε «γραφεῖα τελετῶν», γιὰ νὰ μὴν ταρά ζωνται
οἱ ἄνθρωποι μὲ τὴν ἐνθύμησι τοῦ θα νά  του.
Ἐπίσης, ἐνῷ παλαιότερα τὸ νεκρὸ τὸν εἶχαν
ἀ σκέπαστο, ὥστε νὰ τὸν βλέ που με καὶ νὰ λέμε
«Ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιό-
της» (Ἐκκλ. 1,2· 12,8), τώρα τὸν σκεπά   ζουν νὰ μὴν τὸν
βλέπουν καὶ λυποῦνται. Ἐ πίσης, ἐνῷ ἄλλοτε
τὰ φέρετρα τὰ ἔβγαζαν ἔξω ἀπὸ τὰ καταστή-
ματα τῶν γραφεί ων, τώρα τὰ κρύβουν μέσα. Ἀ -
ποφεύγουν ὅ,τι θυμίζει θάνατο. Πολλοὶ ἐπίσης
–δὲν ξέρω ἂν τὸ κάνε τε κ᾽ ἐσεῖς–, ἅμα ἀκού-
σουν τὴ λέξι θάνατος, λένε «Χτύπα ξύλο»,
νομίζοντας πὼς ἔτσι φεύγει τάχα ὁ θάνατος.

Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν γιατὶ ὁ θάνατος προ-

 καλεῖ δυσφορία, φόβο καὶ τρόμο. Γιατί ἆραγε;
Διότι ὁ θάνατος εἶνε κάτι ἀντίθετο μὲ τὴ φύσι
μας. Ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε νά ᾽νε ἀ θάνατος,
ὅπως καὶ οἱ ἄγγελοι, νὰ μὴν πεθάνῃ ποτέ. Δυσ -
τυχῶς ὅμως ἁμάρτησε. Καὶ ὅπως ὅταν στὸ μῆ -
λο μπῇ σκουλήκι τὸ μῆλο σαπίζει καὶ κοντὰ σ᾽
αὐτὸ σαπίζουν καὶ τ᾽ ἄλ λα μῆλα πού ̓ νε στὸ κα-
 λάθι, ἔτσι ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ μπῆκε ἡ ἁμαρτία
στὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα ἄλλαξε ἡ φύσι τοῦ ἀν -
θρώπου· ἡ ἁμαρτία ἔφθειρε τὶς σωματικὲς καὶ
πνευματικὲς καὶ διανοητικὲς ἱκανότητές του,
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἰσέλθῃ ἡ ἀσθένεια καὶ τε-
λικὰ νὰ ἔλθῃ ὁ θάνατος. «Τὰ ὀ  ψώνια τῆς ἁ -
μαρτίας θάνατος» (῾Ρωμ. 6,23)· ἡ ἁμαρτία προκάλε-
σε τὴν ἀσθένεια, τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο.

Ἀπὸ τότε ὁ θάνατος ἔγινε κυρίαρχος βασι-λιᾶς τοῦ κόσμου, ὁ χάρος ποὺ λένε. Ἐνσκήπτει
παντοῦ, σὲ ὁποιαδήποτε ὥρα καὶ σὲ ὁ ποιον-
δήποτε ἄνθρωπο. Ἁρπάζει τὸν ἀσπρομάλλη
γέ ρο ἀλλὰ καὶ τὸ χαριτωμένο παιδάκι ἀ π᾽ τὴν
ἀγκαλιὰ τῆς μάνας, τὸν φτωχὸ ἀλλὰ καὶ τὸν
πλούσιο, τὸν ἀγράμματο ποὺ δὲν ξέρει νὰ βά -
λῃ τὴν ὑπογραφή του, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐ πιστήμο-
 να ποὺ στέλνει πυραύλους καὶ διαστημόπλοια
σὲ ἄλλους πλανῆτες, τὸν στρατι ώτη ἀλλὰ καὶ
τὸ στρατηγὸ καὶ τὸ βασιλιᾶ. Ὑπῆρχε ἄλλος
πιὸ δυνατὸς ἀπὸ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο, ποὺ ἔ -
φτασε τόσο μακριά; καὶ ὅμως ἦρθε στιγμὴ
ποὺ πέθανε κι αὐτός· καὶ ἐκεῖνον ποὺ δὲν τὸν
χωροῦσε ὁ κόσμος, τὸν χώρε σε ἕ νας λάκκος
δυὸ μέτρα· ἐκεῖ μέσα μπῆκε. «Μα ταιό της μα-
ταιοτήτων τὰ πάντα ματαιότης».

Ὁ θάνατος, ὅπως εἴπαμε, προκαλεῖ ἀνησυ -χία. Καὶ ὅπως ὅταν φυσάῃ ἄνεμος στὸ δάσος
σείονται ὅ λα τὰ φύλλα, ἔτσι καὶ ἡ ἰδέα τοῦ
θανάτου ταρά ζει ὅλο τὸν κόσμο. Ὁ θάνατος
δημιουργεῖ φόβο καὶ τρόμο. Γι᾽ αὐτό, ὅταν κά-
 ποιος πεθά νῃ, κοιτάζουν νὰ τὸν θάψουν ἆρον
- ἆρον, τὸ συν τομώτερο, ἐνῷ παλαιότερα τὸν
κρατοῦσαν. Ὁ ἅ γιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς λέει·
Τὸ νεκρὸ «νὰ μὴ τὸν θάπτετε, ἀλλὰ νὰ τὸν φυ-
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 λάττετε εἰκοσιτέσσαρες ὧ ρες· καὶ νὰ μαζεύε-
 σθε ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, καὶ νὰ τὸν στοχά-
 ζεσθε καλά, διότι καλύτερος διδάσκαλος δὲν
εἶνε ἄλ λος ἀπὸ τὸν θάνατον» (ἡμέτ. ἔργ. σσ. 120-121).

Κάποιοι, ἀπὸ ἀγωνία γιὰ τοὺς κεκοιμημέ-
νους, κάνουν τὴ μεγάλη ἁμαρτία νὰ καταφεύ -
γουν στὸν δαίμονα, πηγαίνουν δηλαδὴ σὲ μέν τι- ουμ, στοὺς πνευματιστάς· καὶ τοὺς πληρώ-
νουν ἁδρά, γιὰ νὰ μάθουν «εἰδήσεις» γιὰ ἐκεί-
 νους ποὺ ἔχουν περάσει τὴ γέφυρα τοῦ θανά του.
Προσοχή, ὁ διάβολος ἐξαπατᾷ καὶ παραπλανᾷ!
⃝ Ἀλλὰ σήμερα τί μᾶς λέει τὸ εὐαγγέλιο γιὰ
τὸ θάνατο; Μιὰ μεγάλη εὐχάριστη εἴδησι· ὅτικάποιος νίκησε τὸ χάρο. Ποιός εἶν᾽ αὐτός; Ἕ -
νας, κανείς ἄλλος· οὔτε πλούσιος, οὔτε βα-
σιλιᾶς, οὔτε σοφός. Προσπαθεῖ ἡ ἐπιστήμη νὰ
νικήσῃ τὸ θάνατο· ἀδύνατον. Μόνο ὁ Χριστὸς
πάλεψε μαζί του καὶ τὸν νίκησε. Πολλὲς φορὲς
τὸν νίκησε, ὅπως βλέπουμε στὸ Εὐαγγέλιο.� Μία φορὰ ἦταν ὅταν πῆγε στὸ σπίτι ἑνὸς
ἄρχοντα καὶ βρῆκε τὸ κορίτσι του πεθαμένο.
Καὶ ὅπως ἡ μάνα ξυπνάει τὸ παιδί, ἔτσι ὁ Κύ-
ρι ος ἀνέστησε τὸ κορίτσι. «Ἡ παῖς, ἐ γεί ρου»,
τῆς εἶπε, καὶ ἡ νεκρὴ ἀναστήθηκε (Λουκ. 8,54).� Ἡ δεύτερη φορὰ εἶνε αὐτὴ ποὺ περιγράφει
σήμερα τὸ εὐαγγέλιο, ποὺ ὁ Χριστὸς ἀνέστη-
σε τὸ γυιὸ μιᾶς χήρας γυναίκας στὴν πόλι Ναΐν.
Καθὼς πλησίαζε ἐκεῖ, ἄκουσε θρῆνο καὶ κο-
πετό· γινόταν κηδεία. Πίσω ἀπ᾽ τὸ νεκρὸ ἔ -
κλαιγε ἡ μάνα γοερά, καὶ κόσμος πολὺς ἀκο-
λουθοῦσε. Ὁ Χριστὸς σταμάτησε, πλησίασε
στὸ φέρετρο καὶ λέει στὴ γυναῖκα· Μὴν κλαῖς.
Ἔπειτα μὲ ἕνα λόγο, «Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐ -
γέρθητι» (Λουκ. 7,14) –ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι,
δικαίωμά τους, ἐμεῖς πιστεύουμε–, ἀμέσως τὸ
παιδί, λὲς καὶ τὸ πέρασε ἠλεκτρικὸ ῥεῦμα,
ζωντάνεψε καὶ ἀνακάθησε μέσα στὴν κάσσα.
Καὶ εἶδαν τὸ θαῦμα ὄχι ἕνας καὶ δυὸ ἀλλὰ πλῆ -
θος κόσμου, ποὺ πίστεψαν καὶ δόξαζαν τὸ Θεό.� Τὸ τρίτο θαῦμα ἔγινε πρὶν τὴν ἡμέρα τῶν Βα -
ΐων. Ὁ Χριστὸς πῆγε στὸ νεκροταφεῖο, ὅ  που ἦ -
ταν θαμμένος ἕνας φίλος του πρὸ τεσσάρων
ἡμερῶν. Προσευχήθηκε καὶ φώναξε δυνα  τὰ
«Λάζαρε, δεῦρο ἔξω» (Ἰω. 11,43)· κι ὁ Λάζαρος ἀνα-
στήθηκε καὶ βγῆκε ἀπὸ τὸ μνῆμα.� Ἀλλὰ καὶ τὴ Μεγάλη Παρασκευή, ἐνῷ ὁ Χρι-
 στὸς ἦταν στὸ σταυρὸ κι ὁ ἥλιος σκοτίστηκε
καὶ ἡ γῆ σείστηκε, ὅταν εἶπε τὸ «Τετέλεσται»
(Ἰω. 19,30), τὰ μνήματα ἄνοιξαν, βγῆκαν νεκροὶ καὶ
παρουσιάστηκαν σὲ πολλούς (βλ. Ματθ. 27,52-53).� Ἀλλὰ τὸ ἀκόμη πιὸ μεγάλο, ποὺ μᾶς πείθει
πλέον ἑκατὸ τοῖς ἑκατὸ ὅτι ὑπάρχει ἀνάστα-
σις, ποιό εἶνε; Εἶνε αὐτὸ ποὺ ἑορτάζουμε κάθε
Κυριακή· ὅτι ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε ὁ ἴδιος,

μὲ σφραγισμένο τὸν τάφο ἀναστήθηκε, βγῆκε
ἀπὸ τὸ μνῆμα καὶ ἐμφανίστηκε στοὺς μαθητάς.

Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε, ὅσοι πι-
στεύουν σ᾽ αὐτὸν μὴν κλαῖνε τοὺς νεκροὺς ἀ -
παρηγόρητα, μὴ πενθοῦν χω ρὶς ἐλπίδα. Σὲ κά-
 ποια μέρη ἔχουν τὴν κα κὴ συνήθεια, στὸ πέν-
θος νὰ μὴν πατᾶνε στὴν ἐκ κλησία, λὲς καὶ ὁ
ναὸς εἶνε τόπος διασκεδάσεως. Ἡ Ἐκκλησία
εἶνε ἡ μάνα ποὺ παρη γορεῖ· τότε ἀκριβῶς, τὸν
καιρὸ τοῦ πένθους, ἔχεις ἀνάγκη νά ̓ σαι κοντά
της. Σατανικὰ ἔθιμα αὐ τά, μὲ τὰ ὁποῖα ὁ πο-
 νηρὸς ξεκόβει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὸ Θεό.
⃝ Τί εἶνε, ἀγαπητοί μου, ὁ θάνατος; Ὁ ἅγιος
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς λέει· «Ὅταν κοιμώμεθα δὲν
εἴμεθα ὡσὰν ἀποθαμένοι; Ὁ ὕπνος τί εἶ νε; Μι-
 κρὸς θάνατος, καὶ ὁ θάνατος μεγάλος ὕ  πνος»
(ἡμέτ. ἔργ. σ. 176). Ἡ μάνα ὅταν βλέπῃ τὸ παιδάκι νὰ
κοιμᾶται δὲν κλαίει· ξέρει ὅτι ἀναπαύεται καὶ
τὸ πρωὶ θ᾽ ἀνοίξῃ τὰ ματάκια του. Ἔτσι καὶ ὁ θά-
 νατος· ἕνας ὕπνος εἶνε, καὶ κάθε ξύπνημα μιὰ
ἀνάστασις. Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶ νε σὰν τὰ ζῷα·
ἔχει μεγαλεῖο, πλάστηκε γιὰ τὴν αἰωνιότητα,
δὲν τελειώνει μὲ τὸ φτυάρι τοῦ νεκροθά φτη.

Τί ἄλλο εἶνε ὁ θάνατος; Μιὰ ἀλλαγὴ κατοι-κίας. Φεύγεις ἀπὸ ἕνα σπίτι παλαιὸ καὶ πηγαί -
νεις σὲ ἕνα καινούργιο· φεύγουμε ἀπὸ τὴν κα-
 λύβα αὐτῆς τῆς γῆς, γιὰ νὰ πᾶμε στὰ παλάτια
τοῦ οὐρανοῦ· αὐτὸ πιστεύουμε. Ὅπως ὅταν
κάποιος φεύγῃ στὸ ἐξωτερικὸ ξέρετε ὅτι ζῇ
ἐ κεῖ, καὶ ἂν μάλιστα μάθετε ὅτι περνάει καλὰ
χαίρεστε, ἔτσι καὶ ἐδῶ. Ὅσο εἶστε βέβαιοι ὅτι
ὑπάρχει Ἀμερική, τόσο νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι
ὑπάρχει ὁ ἄλλος κόσμος. Ναί! 

Ἔχουμε καμμιὰ ἀπόδειξι; Κάθε βῆμα καὶ ἀ -
πόδειξι. Εἶνε Ὀκτώβριος καὶ βλέπω τὰ χωρά-
 φια σπαρμένα. Ὁ γεωργὸς θάβει τὸ σπόρο στὴ
γῆ νὰ σαπίσῃ, καὶ ἀπὸ τὸν σάπιο σπόρο βγαίνει
κατόπιν ἕνα ὡραῖο στάχυ ἢ λουλούδι ἢ δέν -
τρο. Ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος,
μὲ τὴν ταφὴ σαπίζουμε μέσ᾽ στὴ γῆ σὰν τὸν
σπόρο, καὶ μὲ τὴν ἀνάστασι θὰ βγῇ κατόπιν ὁ
καινούργιος ἄν θρωπος (βλ. Α΄ Κορ. 15,37-38). Αὐτὴ εἶνε
ἡ πίστι μας. «Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν»
(Σύμβ. πίστ. 11). Ἔτσι ζοῦσαν οἱ παλαιότεροι καὶ γι᾽
αὐτὸ εὔχονταν μεταξύ τους «Καλὴ ψυχή!».

* * *Τὸ πρακτικὸ δίδαγμα ποιό εἶνε, ἀδελφοί μου;
Δὲν ξέρουμε πότε θὰ πεθάνουμε, ἄγνωστη ἡ
ὥ ρα. Νὰ εἴμαστε λοιπὸν ἕτοιμοι. Τὰ εἰσιτήριάσας, τὰ εἰσιτή ριά μας! Τὸ δὲ εἰσιτήριο γράφει·
πίστις, μετάνοια, ἀγάπη, ἔργα καλά. Κι ὅταν ἔρ -
θῃ ἡ ὥρα, νὰ ποῦμε κ᾽ ἐμεῖς «Μνήσθητί μου,
Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Βρισκόμαστε, ἀγαπητοί μου, στὸ φθινόπω- ρο, στὴ μία δηλαδὴ ἀπὸ τὶς τέσσερις ἐπο -
χὲς ποὺ διαιρεῖται τὸ ἔτος. Αὐτὴ ἡ διαίρεσι τοῦ
χρόνου σὲ τέσσερις ἐποχὲς εἶνε ἔργο τῆς θεί-
 ας σοφίας. Φανταστῆτε νὰ εἴχαμε μόνο χειμῶ -
να· θὰ ἤμασταν Βόρειος πόλος. Ἢ φανταστῆ -
τε νὰ εἴχαμε μόνο θέρος κι ὁ ἥ λιος νὰ καίῃ τὴ
γῆ· θὰ ἤμασταν σὰν δι ακεκαυμένη ζώνη. Ἐν -
αλλάσσονται οἱ ἐποχές, κι αὐτὸ εἶνε μία ἀπό-
δειξις τῆς θεϊ κῆς ἀγάπης γιὰ τὸν ἄνθρωπο. 

Τὸ φθινόπωρο τὸ θερμόμετρο πέφτει, ὁ ἀέ-
 ρας γίνεται ψυχρότερος, ὁ οὐρανὸς γεμίζει
σύννεφα καὶ πέφτουν οἱ πρῶτες βροχές. Αὐ -
τὲς οἱ σταλαγματιὲς τῆς βροχῆς εἶνε εὐλο γία
Θεοῦ· ἀξίζουν παραπάνω κι ἀπὸ χρυσάφι. Οἱγεωργοὶ περιμένουν αὐτὴ τὴ βροχή· τὸ ξε ρὸ
χῶμα ῥουφάει τὸ νερό, μαλακώνει, καὶ αὐ τοὶ
βγαίνουν στὰ χωράφια, σκάβουν μὲ τὰ ἀ λέ-
 τρια ἢ τὰ τρακτέρ, ἀνοίγουν αὐλάκια βαθειὰ
στὴ γῆ, καὶ σπέρνουν τὸ σπόρο τὸν πολύτιμο.
Ἔπειτα ἀπὸ τὸ σπόρο βγαίνουν τὰ στάχυα, ἀ -
πὸ τὰ στάχυα γίνεται ὁ καρπὸς - τὸ σιτάρι, ἀ -
πὸ τὸ σιτάρι τὸ ἀλεύρι, κι ἀπὸ τὸ ἀλεύρι τὸ
ψωμί, τὸ τόσο ἀναγκαῖο γιὰ τὴν τροφὴ τοῦ ἀν -
θρώπου, ὅλου τοῦ κόσμου. «Τὸν ἄρτον ἡμῶν
τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον» (Ματθ. 6,11).Ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ ἰδιαιτέρως τὴν γεωργία
καὶ εὐλογεῖ τὰ χωράφια. Γι᾽ αὐτὸ βλέπετε συ-
χνὰ στὴν ἐκκλησία ἀναπέμπουμε εἰδικὸ αἴτη-
μα καὶ λέμε· «Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφο-
ρί ας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνι -
κῶν τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» (θ. Λειτ. κ.ἀ.).

Τὸ φθινόπωρο λοιπόν, στὴν κατάλληλη ἐ -
ποχή, ὥρισε ἡ Ἐκκλησία μας νὰ διαβάζεται
στὴ λατρεία καὶ ἡ ὡραιοτάτη παραβολὴ τοῦΣπορέως (βλ. Λουκ. 8,4-15). Εἶνε γνωστή. Τί μᾶς λέει;

* * *«Ἐξῆλθεν», λέει, βγῆκε δηλαδή, κάποιος

«νὰ σπείρῃ τὸν σπόρο του». Ἕνα μέρος τοῦ
σπόρου ἔπεσε στὸ δρόμο τὸν πατημένο· δὲν
φύτρωσε, καὶ ἦρθαν «τὰ πετεινὰ τοῦ οὐ ρα-
 νοῦ καὶ τὸν ἔφαγαν». Ἄλλο μέρος τοῦ σπόρου
ἔπεσε σὲ γῆ γεμάτη πέτρες· καὶ φύτρωσε μέν,
ἀλλὰ «ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα». Τὸ
τρίτο μέρος τοῦ σπόρου ἔπεσε σὲ γῆ γεμάτη
ἀγκάθια, ἀλλ᾽ αὐτὰ μεγάλωσαν καὶ τὸν ἔπνι-
ξαν. Καὶ μόνο ἕνα μέρος τοῦ σπόρου, τὸ τε-
λευ ταῖο, ἔπεσε σὲ καλὸ χῶμα· αὐτὸ φύτρωσε
καὶ ἔδωσε «καρπὸν ἑκατονταπλασίονα» (ἔ.ἀ.). 

Αὐτὴ εἶνε ἡ παραβολή. Ποιό τὸ νόημά της;
Ἄλλα λέει ὁ Κύριος καὶ ἄλλα ἐννοεῖ. Ποιός
εἶνε ὁ σποριᾶς, αὐτὸς ποὺ βγῆκε νὰ σπείρῃ
τὸν σπόρο του; Ποιός εἶνε ὁ σπόρος; Καὶ ποιά
εἶνε αὐτὰ τὰ τέσσερα ἐδάφη τῆς παραβολῆς;
Ὁ σπορεὺς αὐτὸς εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός, ποὺ ἦρθε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἐδῶ στὴ γῆ.
Ὁ σπόρος ποὺ ἔσπειρε εἶνε ὄχι φυσικὸς ἀλλὰ
ὑπερφυσικός, σπόρος οὐράνιος· εἶνε τὸ εὐ -
αγγέλιό του, ἡ διδασκαλία, τὸ κήρυγμά του.
Ἔ σπειρε, ἀλλὰ ὁ σπόρος του, τὸ κήρυγμα τοῦ
εὐ αγγελίου, δὲν ἔχει παντοῦ τὴν ἴδια ἀπόδο-
σι. Ἀλλοῦ καρποφορεῖ, ἀλλοῦ δὲν καρποφο-
 ρεῖ· γιατὶ ὅλοι ἀκοῦνε, ἀλλ᾽ ὄχι μὲ τὴν ἴδια δι -
άθεσι. Σύμφωνα μὲ τὴν παραβολὴ διακρίνου-
με τέσσερις κατηγορίες ἀκροατῶν.1. Ἡ πρώτη κατηγορία τῶν ἀκροατῶν εἶνε
αὐτοὶ ποὺ μοιάζουν μὲ τὸ δρόμο ποὺ ἔπεσε ὁ
σπόρος. Ποιοί εἶν᾽ αὐτοί; Αὐτοὶ εἶνε τὰ ὑπερφί -
αλα πνεύματα, οἱ ἀλαζόνες, οἱ ὑπερήφανοι, ἄν -
 θρωποι μὲ σκληρὴ καρδιά. Ἀκοῦνε τὸ λόγο, μὰ
δὲν δίνουν καμμιά σημασία. Καγχάζουν, κορο ϊ-
δεύουν τὸν κήρυκα τοῦ εὐαγγελίου· ἔχουν ἐ -
γωϊσμό. Πῆγαν στὰ σχολεῖα, ἔμαθαν μερικὰ
κολλυβογράμματα, πήραν ἕνα δίπλωμα μὲ χί-
λια βάσανα. Αὐτοὶ λοιπὸν ἐμπαίζουν τὰ ὅσια
καὶ ἱερά. Ἄκου ἐκεῖ, σοῦ λέει, νὰ πάω ν᾽ ἀ κού-
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 σω κήρυγμα ἀπ᾽ τὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας! αὐ -
τὰ εἶνε γιὰ μικρὰ παιδιά, γιὰ γέρους καὶ γρι ές.
Ἐγὼ εἶμαι ἐπιστήμονας!… Τοὺς διαψεύδουν
ὅ  μως τὰ γεγονότα· ἡ ἐπιστήμη, οἱ ἀληθινοὶ ἐ -
πι στήμονες, αὐτοὶ ποὺ ἔκαναν τὶς ἀ νακαλύ-
ψεις, πιστεύουν καὶ θαυμάζουν τὸ Χριστό. 

2. Ἡ δεύτερη κατηγορία εἶνε ἐκεῖνοι ποὺ
μοιάζουν μὲ γῆ πετρώδη, γεμάτη λιθάρια, ὅ που
φύτρωσε μὲν ὁ σπόρος τοῦ θείου λόγου, ἀλ -
λὰ «ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα». Ποιοί
εἶν᾽ αὐτοί; Διαφέρουν ἀπὸ τοὺς πρώτους. Αὐ -
τοὶ ἀκοῦνε, προσέχουν, ἐνθουσιάζονται, δακρύ -
ζουν, ἀποφασίζουν ν᾽ ἀκολουθήσουν τὸ δρό-
μο τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τὸν ἀκολουθοῦν, ἀλλ᾽ ὄχι
μέχρι τέλους. Κάπου σκανδαλί ζονται, σκοντά-
 φτουν, πέφτουν, φεύγουν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία,
ψυχραίνονται. Γιατί; Ὅσο τὸ πορτοφόλι εἶνε
γεμᾶτο, τὸ σπίτι καὶ ὅλα πᾶνε καλά, λένε «Δό-
ξα σοι, ὁ Θεός»· ὅταν ἔρθῃ καμμιὰ συμφορά (ἀ -
σθένεια, θάνατος, διωγμός, περιπέτεια, συκο-
 φαντία), ἀρχίζει γογγυσμός· Γιατί ὁ Θεὸς ἔ -
στειλε σ᾽ ἐμένα τὸ κακό; ἐγὼ εἶμαι ὁ καλύτε ρος
ἄνθρωπος· γιατί νὰ μὲ βροῦν οἱ θλί ψεις;…

Αὐτοὶ μοιάζουν μὲ τὴ γυναῖκα τοῦ Ἰώβ. Ὅσο
εἶχαν πλούτη, ἀπολάμβανε ὅλα τ᾽ ἀγαθά· ὅταν
ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ τοὺς βροῦν δοκιμα σίες,
τότε σκανδαλίστηκε, ἀπογοητεύτηκε, ἀ πελπί-
 στηκε, καὶ προέτρεπε τὸν ἄντρα της· –Τί πε-
ριμένεις; βλαστήμα τὸ Θεὸ καὶ πέθανε!… Ὁ
Ἰὼβ τῆς εἶπε· –Τί εἶπες, γυναίκα; τὰ καλὰ τὰ
δεχτήκαμε ἀπὸ τὸ Θεό, τὰ κακὰ νὰ μὴν τὰ δε-
χτοῦμε; (βλ. 2,9-10). Ὁ Ἰὼβ δὲν γόγγυσε. Μετὰ ἀπὸ
ὅλο τὸν καταιγισμὸ τῶν συμφορῶν ποὺ δέ-
χτηκε εἶπε τὰ λόγια ἐκεῖνα ποὺ ἀκοῦμε κάθε
φορὰ στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας· «Εἴη
τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν
καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος» (ἔ.ἀ. 1,21 καὶ θ. Λειτ.).

Ἡ πρώτη κατηγορία εἶνε οἱ ὑπερήφανοι, ἡ
δευτέρα κατηγορία εἶνε οἱ ἐπιπόλαιοι χαρα-
κτῆρες· οἱ δειλοὶ καὶ ἄνανδροι, ποὺ ὅταν πα-
ρουσιαστοῦν δεινὰ καὶ περιπέτειες ἐγκατα-
λείπουν τὸ Θεὸ ὅπως ἡ γυναίκα τοῦ Ἰώβ.

3. Ἡ τρίτη κατηγορία εἶνε ἡ γῆ ἡ γεμάτηἀγκάθια. Ποιοί εἶν᾽ αὐτοί; Αὐτοὶ ἀκοῦνε τὸ λό-
γο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ δὲν ἔχουν δουλέψει στὸν
ἐ  σωτερικό τους κόσμο καὶ ἡ καρδιά τους εἶνε
γεμάτη ἀγκάθια. Ποιά εἶνε τὰ ἀγκάθια; Ὄχι τὰ
φυσικά, ἀλλὰ ἀγκάθια ἄλλου εἴδους, ποὺ κεν -
τοῦν καὶ ματώνουν.

Κάθε ἄνθρωπος ἔχει μέσα του κάποιο ἀγ -
κά θι. Τρία εἶνε τὰ πιὸ σοβαρά. Τὸ ἕνα εἶνε ἡφιλη δονία· τὸ νὰ θέλῃ καν εὶς τὶς ἀπολαύσεις,
τὶς διασκεδάσεις, νὰ ῥουφήξῃ ὅλες τὶς ἡδο-
νές· τὸ «Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀ -

πο θνῄσκομεν» (Ἠσ. 22,13 = Α΄ Κορ. 15,32). Τὸ ἀγκάθι αὐτό,
σὲ σύγχρονη γλῶσσα, εἶνε κυρίως τὸ σεξου-
αλικό. Τὸ δεύτερο ἀγκάθι εἶνε ἡ φιλοδοξία· τὸ
νὰ θέλῃ κανεὶς νὰ γίνῃ μεγάλος καὶ τρανὸς πα-
τώντας ἀκόμη καὶ σὲ πτώματα. Καὶ τὸ τρίτο
καὶ φοβερώτερο ἀγκάθι, γιὰ τὸ ὁποῖο γίνον -
ται μάχες καὶ πόλεμοι, εἶνε ἡ φιλαργυρία· ἡ
λύσσα ν᾽ ἀποκτήσῃ κανεὶς χρήματα καὶ νὰ τὰ
αὐξάνῃ συνεχῶς. Ἄπληστο, φοβερὸ πάθος!
Αὐτὰ κεντοῦν τὸν ἄνθρωπο καὶ δὲν ἀφήνουν
νὰ καρποφορήσῃ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.

Πρώτη κατηγορία οἱ ὑπερήφανοι, δευτέρα
οἱ ἐπιπόλαοι καὶ δειλοί, τρίτη οἱ φίλαυτοι (φι-
λήδονοι, φιλόδοξοι καὶ φιλάργυροι). Καὶ μένει
ἡ τελευταία κατηγορία. Εὔχομαι στὸ Θεὸ νὰ
εἶστε ὄχι στὶς ἄλλες ἀλλὰ ὅλοι σ᾽ αὐτήν.4. Εἶνε ἡ καλὴ γῆ. Ὁ σπόρος ποὺ πέφτει σ᾽
αὐτὴν καρποφορεῖ. Ποιοί ἀνήκουν ἐδῶ; Εἶνε
ἐκεῖνοι ποὺ ἀκοῦνε στὴν ἐκκλησία μὲ προσο -
χὴ τὸ εὐαγγέλιο, τὸν ἀπόστολο, τὸ κήρυγμα,
τὰ ψαλσίματα. Πόσο λίγοι εἶνε! Αὐτοὶ δὲν μέ-
νουν ψυχροὶ κι ἀδι άφοροι. Προσεύχονται, ῥου -
 φᾶνε τὸν θεῖο λόγο ὅπως ἡ διψασμένη γῆ,
συγκινοῦνται, νιώθουν ἱερὸ ῥῖγος. Καὶ δὲν
μένουν σὲ πρόσκαιρους συναισθηματισμούς,
ἀλλὰ προσπαθοῦν νὰ ἐφαρμόσουν τὸ λόγο
τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ζήσουν τὴ χριστιανικὴ ζωή.
Πόσοι εἶνε; Ἕνας στοὺς ἑκατό; ἕνας στοὺς
χίλιους; Αὐτοὶ εἴτε ὡς ἄτομα εἴτε ὡς ὁμάδες
καλλιεργοῦν τὸν ἔμπρακτο Χριστιανισμό.

* * *Ἀδελφοί μου, τελείωσα. Σᾶς ἀνέλυσα σύν -
 τομα τὴν παραβολὴ τοῦ Σπορέως καὶ κυρί ωςτὰ τέσσερα ψυχικὰ ἐδάφη τῶν ἀκροατῶν τοῦ
θείου λόγου ποὺ κηρύττεται στὴν Ἐκκλησία.

Μὲ τὴν εἴσοδο στὸ φθινόπωρο ἀ  νοίγουν
πά λι τὰ κατηχητικὰ σχολεῖα, ἀρχίζουν οἱ κύ-
κλοι μελέτης τῆς ἁγίας Γραφῆς, ξεκινοῦν ἑ -
σπερινὰ κηρύγματα καὶ θὰ διαδίδωνται κα-
τάλληλα ἔντυπα. Ἐ φέ τος λοιπόν, τώρα ποὺ ὁ
λόγος τοῦ Θεοῦ θ᾽ ἀρχίσῃ νὰ σπέρνε ται προ-
φορικῶς καὶ γραπτῶς, θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ
δείξετε μεγαλύτερη προθυμία. Ἂς ζητήσου-
 με στὴν προσ ευχή μας ἀπὸ τὸν Κύριο, ἡ οὐ -
ρά νια αὐτὴ σπορὰ νὰ ἐνεργήσῃ μέσα μας καὶ
νὰ φέρῃ καρπό. Νὰ μὴ μείνουμε ἄκαρποι καὶ
χέρσοι, γιατὶ ὁ Κύριος εἶπε· «Πᾶν δέντρον μὴ
ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ
βάλλεται» (Ματθ. 3,10). Δέντρα καρποφόρα λοιπόν!

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς ἀξιώσῃ διὰ τῶν πρε-
σβειῶν τῆς ὑ περαγίας Θεοτόκου ὅλοι νὰ γί-νουμε γῆ καρπο φόρος, πρὸς δόξαν τῆς ἁγίας
Τριάδος· ἀμήν. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο
εὐαγγέλιο. Ἡ σημερινὴ περικοπὴ εἶνε εἰ -

κόνα τῆς συγχρόνου ἀνθρωπότητος. Διότι οἱ
ἐκδηλώσεις τοῦ δυστυχισμένου ποὺ θερά-
πευσε ὁ Χριστὸς στὴ χώρα τῶν Γαδα ρηνῶν, τὰ
σημάδια ποὺ ἐμφάνιζε ὁ δαιμονιζό μενος τοῦ
σημερινοῦ εὐαγγελίου, τὰ ἴδια αὐ τὰ σημάδια
ἐμφανίζουν σήμερα περισσότερο ἢ λιγώτερο
καὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας. Ποιές ἦτανοἱ ἐκδηλώσεις τοῦ δαιμονιζομένου;

Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ κατελήφθη ἀπὸ τὸ πονη -
ρὸ πνεῦμα, τὸ πρῶτο σημεῖο ποὺ ἐξεδή λωσε ἦ -
ταν – ποιό; Ἀκοῦστε, γυναῖκες καὶ ἄντρες· ὅ τι
ἔσχιζε τὰ ῥοῦχα του κ᾽ ἔβγαινε γυμνός, ὅ πως
τὸν γέννησε ἡ μάνα του, χωρὶς νὰ ντρέπεται.

Τὸ δεύτερο σημεῖο εἶνε, ὅτι δὲν ἔμενε στὸσπίτι του· λὲς καὶ εἶχαν βελόνες οἱ καρέκλες,
λὲς καὶ ἦταν φυλακὴ τὸ σπίτι, ἀπ᾽ τὸ πρωὶ ὣς
τὸ βράδυ, μέρα - νύχτα ἔμενε ἔξω.

Τὸ τρίτο σημάδι. Ἀφοῦ δὲν ἦταν στὸ σπίτι,
ποῦ ἔμενε; Στὸ νεκροταφεῖο, στὰ μνήματα,
μέσ᾽ στὰ κόκκαλα, τὴ βρωμιὰ καὶ ἀκαθαρσία.

Τὸ τέταρτο, ὅτι τὸν ἔπιαναν, τὸν ἔδεναν μὲ
σχοινιὰ καὶ ἁλυσίδες, ἀλλ᾽ ὅπως κ᾽ ἕνα μικρὸ
παιδὶ σπάει μιὰ κλωστή, ἔτσι ἔσπαζε τὶς ἁλυ-σίδες καὶ «ἠλαύνετο» στὶς ἐρημιές (Λουκ. 8,29).

Πέμπτον, ὅτι αὐτὸ τὸ κακὸ ἦταν πολυχρόνιο.
Ἕκτον, ὅτι καμμία δύναμι δὲν μπόρεσε νὰ

δαμάσῃ τὸ δαιμόνιο, κι αὐτὸς ἦταν ὁ τρομο- κράτης τῆς περιοχῆς· ἄνθρωπος δὲν τολμοῦ -
σε νὰ περάσῃ ἀπὸ τὸ μέρος του. Μία μόνο δύ-
 ναμις τὸν ἐλευθέρωσε, ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

* * *Αὐτές, ἀγαπητοί μου, ἦταν οἱ ἀπαίσιες ἐκδη-
 λώσεις τοῦ δαιμονιζομένου. Ἀλλὰ οἱ ἴδιες ἐκ -δηλώσεις παρατηροῦνται καὶ σήμερα. Εἶπα, ὅ -
τι τὸ εὐαγγέλιο αὐτὸ εἶ  νε ἡ εἰκόνα τῆς ση με-
ρινῆς ἀνθρωπότητος. Δὲν τὸ λέω ἐγώ, τὸ λέ-
 νε σπουδαῖοι συγγραφεῖς. Μπορεῖ κάποιοι καφ-
 φενόβιοι, ποὺ δαπα νοῦν τὸ χρόνο τους παίζον -
τας χαρτιά, νὰ εἰρωνεύωνται, ὅτι τὸ Εὐ αγγέ-

λιο ἦταν γιὰ «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ»· ἂς μάθουν
λοιπόν, ὅτι τὸ σημε ρινὸ εὐαγγέλιο τὸ διά βασε
κ᾽ ἕνας μεγάλος ῾Ρῶσος λογοτέχνης, ὁ Ντο-
 στογιέφσκυ, ἐμπνεύσθηκε ἀπ᾽ αὐτὸ καὶ ἔγρα-
ψε τὸ ἔργο «Οἱ δαιμονισμένοι», μετα φρασμέ-
 νο καὶ σ᾽ ἄλλες γλῶσσες. Γι᾽ αὐτὸ εἶπα ὅτι τὰ
σημάδια τοῦ δαιμονιζομένου τοῦ σημερινοῦ
εὐαγγε λίου, τὰ ἴδια ἔχει καὶ ἡ ἐποχή μας.� Τὸ πρῶτο ἦταν ὅτι ἐκεῖνος ἔσχιζε τὰ ῥοῦ -
χα του καὶ περπατοῦσε μὲ ἀναίδεια γυμνός.
Καὶ σήμερα ὁ σατανᾶς σφυρίζει στ᾽ αὐτιὰ γυ-
ναικῶν ἀλλὰ καὶ ἀνδρῶν καὶ τί λέει· Σκίστε τὰ
ροῦχα σας! Καὶ μὲ τὴν προσταγὴ τοῦ δαιμονι  -
 κοῦ πνεύματος τῆς μόδας ἡ Ἑλληνίδα, ποὺ τὴν
διέκρινε πάντα ἡ ντροπὴ καὶ ἡ σεμνότητα,
πετάει τὰ ροῦχα της –πάει καὶ ἡ ὡραία Μακε -
δονικὴ στολή– καὶ παρουσιάζεται δημο σί ως
γυμνή, ξετσίπωτη στὸ δρόμο. Ὁ γυμνισμὸςεἶ  νε ἐκδήλωσις δαιμονισμοῦ.� Τὸ δεύτερο σημάδι εἶνε ὅτι ὅπως ὁ δαιμο-
 νιζόμενος ἔτσι καὶ οἱ πολλοὶ σήμερα δὲν μα-ζεύονται στὸ σπίτι. Ἄλλοτε, στὸν εὐλογημένο
τό πο μας, τὸ σπίτι ἦταν τὸ πιὸ ἀγαπημένο μέ-
ρος· ἐκεῖ ζοῦσαν τὶς πιὸ ὄμορφες ὧρες ἄν τρας
γυναίκα καὶ παιδιά· μεσημέρι καὶ βρά δυ ἦταν
ὅλοι στὸ τραπέζι· ὅπως τὰ πουλιὰ γυ  ρί ζουν στὴ
φωλιά, ἔτσι τὰ παιδιὰ γύρι ζαν στὸ σπίτι. Τώρα;
Πάρτε κιμωλία καὶ γράψτε· τὸ σπίτι –ὑπὸ τὴν ἐ -
πήρεια τοῦ δαιμονικοῦ πνεύματος καὶ κατὰ τὰ
ἀμερικανι κὰ καὶ εὐρωπαϊ κὰ πρότυπα– τὸ σπί-
τι ἴσον· ξενοδοχεῖο ὕ πνου καὶ φαγητοῦ. Μόνος
τρώει ὁ πατέρας, μόνη ἡ μάνα. Βραδιάζει; τὰ
παιδιά, ἀγόρια - κορίτσια, ἀντὶ νὰ μαζεύωνται,
βγαίνουν. Γυρίζουν πρωινὲς ὧρες καὶ ποιός
τολμάει νὰ τοὺς πῇ λέξι; Μοῦ ἔλεγε φίλος ἀνώ-
 τερος ἀστυνομι κός, ὅτι σὲ νυχτερινὴ περιπο-
 λία εἶ δε στὴ σκάλα ἑνὸς σπιτιοῦ ν᾽ ἀνέβαιναν
στὶς τρεῖς ἡ ὥρα δυὸ κορίτσια καὶ τὶς ὑποδε-
χόταν ἡ «μαμά», γιατὶ φοβοῦνταν τὸν πατέ-
ρα μὴν ἀντιληφθῇ τὴν ἀπουσία τους. Ἡ ἴδια
ἡ μάνα προαγωγὸς στὴ διαφθορά! 
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� Τὸ τρίτο σημάδι εἶνε· ποῦ ἀρέσκονται νὰσυχνάζουν; Δὲν ἀγαποῦν σήμερα τὸ σπίτι, ὅ -
πως δὲν τὸ ἀγαποῦσε καὶ ὁ δαιμονισμένος. Τί
ἀ γαποῦσε ἐκεῖνος; τὸ νεκροταφεῖο· ποῦ ἀρε-
σκόταν; στὰ μνήματα. Κοιμᾶται ἕνας λογικὸς
ἄνθρωπος στὸ νεκροταφεῖο; Καὶ ὅμως ἐκεῖ -
νος κοιμόταν μέσ᾽ στὰ κόκκαλα καὶ τὰ κρανία.
Καὶ οἱ νέοι σήμερα ἀντὶ γιὰ τὸ πατρικό τους
προτιμοῦν τὰ μνήματα. Καὶ μακάρι νὰ πήγαι-
ναν στὰ μνήματα τῶν παππούδων τους, γιατὶ
ἐ κεῖ θὰ φιλοσοφοῦσαν, «ματαιότητης μαται-
ο τήτων, τὰ πάντα ματαιότης» (Ἐκλ. 1,2· 12,8). Δὲν πη-
 γαίνουν ἐκεῖ· σὲ ἄλλα μνήματα πηγαίνουν γε -
μᾶτα ἠθικὴ ἀκαθαρσία καὶ ἀποσύνθεσι. Τέ-
τοια μνήματα εἶνε τὰ ποικίλα κέντρα διασκε-δά σεως (ταβέρνες, ντισκοτέκς, οἶκοι ἀνοχῆς,
χαρτοπαικτικὲς λέσχες, καζίνο κ.τ.λ.).

� Τὸ ἕνα λοιπὸν γυμνισμὸς καὶ ἀδιαντρο-
πιά, τὸ δεύτερο ὅτι ἐγκαταλείψαμε τὴν οἰκογε -
νειακὴ ζωή, τὸ τρίτο ὅτι συχνάζουμε σὲ κέν τρα
διασκεδάσεων. Τὸ τέταρτο· ὅπως ἐκεῖ νος ἔ -
σπαζε τὰ δεσμά, κατὰ παρόμοιο τρόπο οἱ ἄν -
θρωποι σήμερα σπάζουν δεσμοὺς ποὺ συγ κρα-
τοῦν σὲ ὑγιᾶ πλαίσια τὴν κοινωνικὴ ζωή. Ἡ
κοινωνία ἔ χει ἱεροὺς δεσμούς. Δὲν εἶ νε τοῦ
παρόντος νὰ τοὺς ἀπαριθμήσω καὶ νὰ τοὺς πα-
 ρουσιάσω ἐδῶ· εἶνε δεσμὰ ἱερά, ποὺ χωρὶς
αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος θὰ ἦ ταν θηρίο. Ἐξ αὐτῶν ὁ
ἁγιώτερος δεσμὸς εἶνε ὁ γάμος. Ὁ γάμος εἶ νε
δεσμά, ὅπως δείχνουν ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ ἡ
συμβολικὴ χειρονομία τὴν ὥρα ποὺ τε λεῖ ται
στὴν ἐκκλησία τὸ μυστήριο· τὰ ἑνωμένα χέ-
ρια τοῦ ζεύγους! εἶνε δεσμὰ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
τῷ Σωτῆρι ἡμῶν. Αὐτὸς λοιπὸν ὁ ἱερὸς καὶ
ἰσόβιος δεσμός, ποὺ δὲν κατώρθωσαν νὰ τὸν
θραύσουν αἰῶνες διαφθορᾶς, ὁ δεσμὸς ποὺ
τὸν ἁγίασαν πρόγονοί μας, μάρτυρες καὶ
ὁμολογηταί, ὁ δεσμὸς αὐτὸς γίνεται κομμά-
τια μὲ τὰ διαζύγια. Ἦρθε χθὲς στὸ γραφεῖο μου
ἕνα ζευγάρι πού, ἐνῷ εἶνε νεόνυμφοι (τὸν Ἰ -
ούλιο ἔκαναν τὸ γάμο τους), βρίσκονται κιό-
λας σὲ διάστασι καὶ ζητοῦν νὰ χωρίσουν! Βρὲ
παιδιά, λέω, οὔτε τρεῖς μῆνες δὲν βάσταξε ὁ
δεσμός σας;… Ἀφιέρωσα ὥρα πολλὴ προσπα-
 θώντας νὰ πείσω τὸ ἀντρόγυνο αὐτὸ ὅτι εἶνε
ἀνάγκη νὰ ἐπανασυνδεθοῦν· στάθηκε ἀ δύ να-
τον. Ὑπάρχει δαιμόνιο, δαιμόνιο φοβερό, ποὺ
ὅπως τότε ἔσπαζε ἁλυσίδες, ἔτσι τώρα σπά-
ει τὰ ἱερὰ δεσμὰ ποὺ κρατοῦν τὴν οἰκογένεια.

� Πέμπτον εἶνε, ὅτι καὶ σήμερα τὰ πάθη δὲν
ἐνοχλοῦν φευγαλέα καὶ στιγμιαῖα· κα θὼς δὲν
συναντοῦν γενναία ἀντίστασι, ἐπανέρχονται,χρονίζουν καὶ γιγαντώνονται.

� Τέλος καὶ τὸ ἕκτο σημάδι, ἡ τρομοκρατία

ποὺ προκαλεῖ ὁ πονηρός, χαρακτηρίζει τὴν ἐ -
ποχή μας. Καὶ σήμερα ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ δαι-
 μονικοῦ πνεύματος συχνὰ κυριαρχεῖ τρόμος
καὶ ἐγκλήματα πρωτοφανῆ, εἰδεχθῆ, σημειώ-
νονται, καὶ δημιουργοῦν φρίκη σὲ ὅλους. 

* * *Καὶ λοιπόν; ν᾽ ἀπελπιστοῦμε; Ὄχι, ἀγαπη-
τοί μου. Γιατὶ ὑπάρχει, ὅπως εἴδαμε, μία δύνα-
μις ποὺ νικᾷ τὸ κακό. Ποιά εἶνε αὐτὴ ἡ δύνα-
μις; τὸ κράτος; οἱ νόμοι; τὰ δικαστήρια; Καὶ
αὐ τὰ βεβαίως συντελοῦν· δὲν ἀπορρίπτον ται.
Ἀλλ᾽ ὅταν ἡ κοινωνία διαφθαρῇ καὶ ἡ σῆ ψι
φτάσῃ ὣς τὸ κόκκαλο, ὅταν ἐξαντληθοῦν τὰ
ἀνθρώπινα μέσα, τότε μόνο μία ἐλπίδα μένει·
αὐτὴ ποὺ εἴδαμε σήμερα στὸ εὐαγγέλιο.

Ἂν ἤμουν ζωγράφος, θὰ ζωγράφιζα δύο εἰ -κόνες. Στὴ μία εἰκόνα ὁ ἄνθρωπος δαιμονι-
σμένος, μακριὰ ἀ πὸ τὸ Χριστό· σχίζει τὰ ῥοῦ -
χα του, ἐπαναστατεῖ στὴ μάνα καὶ τὸν πατέρα
του· μισεῖ τὴν κοινωνία, τὴν πολιτεία, τοὺς νό-
μους· σπάει τὰ πάντα καὶ σὰν ἄλογο ἀχαλίνω-
το ὁρ μάει στὸ γκρεμό· ἀπαίσιο θέαμα. Καὶ
στὴν ἄλ λη εἰκόνα, ὁ ἄνθρωπος ἀπηλλαγμέ-
νος ἀπὸ τὰ δαιμόνια, κοντὰ στὸ Χριστό. Εἴδα-
τε πῶς τὸν περιγράφει τὸ εὐαγγέλιο; Φόρεσε
τὰ ροῦχα του καὶ «ἱματισμένος καὶ σωφρο -
νῶν» καθόταν στὰ πόδια τοῦ Κυρίου (Λουκ. 8,35).
Μόλις ἀπηλλάγη ἀπὸ τὸ δαιμονικὸ πνεῦμα,
ἐπέστρεψε στὸ σπίτι καὶ ντύθηκε, τὸ στόμα
του δὲν ἔβγαζε πλέον λόγια ἀπρεπῆ, τὰ χέρια
του δὲν ἀπειλοῦσαν μὲ λιθάρια τοὺς ἀνθρώ-
πους, δὲν κρατοῦσε ὅπλα νὰ φονεύσῃ· ἔγινε
ἄλλος ἄνθρωπος. Τί ῥιζικὴ μεταβολή!Ὦ Χριστέ, λέει ὁ Ντοστογιέφσκυ, καμμία
δύναμι στὸν κόσμο δὲν εἶνε σὰν τὴ δική του.
Ἔσὺ παίρνεις τὸν δαιμονισμένο ἄνθρωπο καὶ
ἀπὸ ἄγριο θηρίο τὸν ἐξημερώνεις· παίρνεις
τὸ λύκο καὶ τὸν κάνεις ἀρνί, παίρνεις τὸ κο-
ρά κι καὶ τὸ κάνεις περιστέρι, παίρνεις τὴν τί-
γρι καὶ τὴν κάνεις ἔλαφο. Δόξα τῷ ὀνόματίσου, δόξα τῇ δυνάμει σου!

Πρέπει κανεὶς νά ᾽χῃ χάσει τὰ λογικά του,
νά ᾽χῃ ξερριζώσει ἀπὸ μέσα του κάθε αἴσθη-
μα ἀγαθότητος καὶ καλωσύνης, νά ̓ νε πολὺ χυ-
 δαῖος, γιὰ νὰ μὴ μπορῇ ν᾽ ἀγαπήσῃ τὸ Χριστό.

Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο ἂς γίνῃ, ἀδελφοί
μου, ἕνας καθρέπτης, στὸν ὁποῖο ὁ καθένας
μας ἂς δῇ τὴν εἰκόνα του. Ἂς πλησιάσῃ καὶ ἂς
μιμηθῇ τὸ Χριστό, γιὰ νὰ γίνῃ ἄνθρωπος μὲ
τὴν ἔννοια ποὺ ἐννοοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι ὅταν ἔ -
λεγαν· «῏Η χαρίεν ἔστ᾽ ἄνθρωπος, ἂν ἄνθρω-
πος ᾖ» (Μένανδρος· Πόθεν καὶ διατί σ. 216)· πόσο ὡραῖος εἶνε ὁ
ἄνθρωπος ὅταν εἶνε πράγματι ἄνθρωπος!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν νέο ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 22-10-1972 μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 9-9-2019.
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Ὁθάνατος, ἀγαπητοί μου, ποὺ πολλὲς φο -
ρὲς ἔρχεται στὴ ζωή μας ἀπροειδοποίη-

τα καὶ πέφτει ξα φνι κὰ πάνω σ᾽ ἕναν ἢ περισ-
σοτέρους συνανθρώ πους μας σὰν κεραυνός·
ὁ θά νατος, ποὺ ἁρ πάζει μέσα ἀπ᾽ τὴν ἀγ κάλη
μας καὶ τὰ πιὸ ἀγαπητὰ πρόσωπα, δημιουργεῖθλῖψι. Κάθε λογικὸς καὶ φυσιολογικὸς ἄνθρω-
πος μπροστὰ στὸ θάνατο σταματᾷ, μπροστὰ
στὸ φέρετρο συστέλλεται, μπροστὰ σὲ ἕνα
τάφο συλλογίζεται μὲ θλῖψι πολλὰ πράγματα. 

* * *Τὴ θλῖψι ὅμως αὐτὴ δὲν τὴν ζοῦν ὅλοι μὲ
τὸν ἴδιο τρόπο· ἀλλιῶς τὴν ἀν τιμετωπίζει ὁ ἄ -πιστος καὶ ἀλλιῶς ὁ πιστός. Ὁ ἄπιστος νικιέ-
ται ἀπὸ τὴ θλῖψι, ἐνῷ ὁ πιστὸς νικᾷ τὴ θλῖψι.
⃝ Ὁ ἄπιστος καταβάλλεται, νικιέται, ἀποδι ορ-
γανώνεται ἀπὸ τὴ θλῖψι. Κλαίει ἀ παρηγόρητα
καὶ ὀδύρεται. Πάνω στὸν πόνο ποὺ νιώθει χά-
νει τὸ ἔλεγχο τοῦ ἑαυτοῦ του, παραφέ ρεται,
ξεφεύγει, παραλογίζεται. Αἰσθάνεται μέσα
του πί εσι, θέλει κάπου νὰ ξεσπάσῃ, καὶ τὰ βά-
ζει μὲ ὅλους· ἐκεῖ τότε συχνὰ ἀσεβεῖ, κατα-
ριέται, βλαστη μάει, καταν τᾷ μισάνθρωπος,
τρελλαίνεται. Κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῆς θλίψε-
ως μαραίνεται ψυχικά, φαρμακώνεται καὶ σω-
ματικά, καὶ τὸ χειρότερο· κάποτε στὸ τέλος
δυσ τυ χῶς αὐτοκτονεῖ.Εἶνε ἑπόμενο αὐτό. Ἐφ᾿ ὅσον δὲν πιστεύει
στὸ Θεό, στὴν θεία πρόνοια καὶ τὴν ἀθανα σία
τῆς ψυχῆς, ἀφοῦ γι᾽ αὐτὸν ἄλλη ζωὴ δὲν ὑπάρ-
 χει, νομίζει ὁ ταλαίπωρος ὅτι ὁ ἀποθα νὼν συγ-
 γενὴς ἢ φίλος του ἐξαφανίστηκε, μηδενίστηκε
πλέ ον· βλέπει τὸ θάνατο ὡς τὸ ὁ ριστικὸ καὶ ἀ -
μετάκλητο τέρμα τῆς ζωῆς μας, καὶ γι᾽ αὐτὸ
τὸν φοβᾶται καὶ τὸν τρέμει. Ταρά ζεται καὶ ἀ -
κούγοντας ἀκόμη τὴ λέξι «θάνατος». Πασχί-
ζει νὰ διώξῃ ἀπὸ τὴ σκέψι του κάθε τι ποὺ θυ-
μίζει θάνατο. Καὶ μπο ρεῖ νὰ δῇ τότε κανεὶς αὐ -
τὸν τὸν ἄνθρωπο, ποὺ δηλώνει ἄπιστος, νὰ

ἐκδηλώνῃ μιὰ πίστι σὲ κάτι μεταφυσικό, νὰ
θέ λῃ π.χ. νὰ ἐξορκίσῃ τὸ θάνατο …χτυπών -
τας ξύλο! Τί σημαίνουν αὐτά; Σημαίνουν, ὅτι
στὴν ψυχὴ καὶ τὴ σκέψι αὐτοῦ τοῦ ἀπίστου
βασιλεύει ὁ θάνατος μὲ ὅλα τὰ φόβητρά του,
τὶς δεισιδαιμονίες καὶ ἀνόητες προλήψεις.
⃝ Τελείως διαφορετικὴ στάσι ἀπέναν τι στὸ
θάνατο παίρνει ὁ πιστός. Τὸν καιρὸ τοῦ πέν-
θους του γιὰ τὸ θάνατο τῶν γονέων του, τῆς
συζύγου του, τοῦ παιδιοῦ του, τοῦ φίλου του,
ὁ πιστὸς Χριστιανὸς φανερώνει ἕνα μεγαλεῖο
ψυχῆς· ξεδιπλώνει τὴν πίστι του καὶ τὴν ὑψώ-
νει σὰν σημαία θριάμβου κατὰ τοῦ θανάτου.
«Πιστεύει» –καὶ τὸ δείχνει– «εἰς ἕ να Θεόν,
Πατέρα παντοκράτορα»· «προσδο κᾷ» –χωρὶς
ἀμφιβολία– «ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ
μέλλοντος αἰῶνος» (Σύμβ. πίστ. 1, 11-12).

Δὲν λέμε ὅτι μένει τελείως ἀπαθὴς ἀπέ-
ναντι στὸ θάνατο. Πονάει καὶ πά σχει κι αὐτὸςὡς ἄνθρωπος. Καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰη-
σοῦς Χριστός, ὁ τέλειος ἄν θρω   πος, «ἐδάκρυ-
σε» στὸ μνῆμα τοῦ φίλου του Λαζάρου (Ἰω. 11,35).
Ἡ ἀναισθησία στὸ θάνατο –ὅσο καὶ ἂν τὴν ἐ -
πιδιώκουν κάποιοι φιλόσοφοι μιλώντας γιὰ
στωικὴ ἀπάθεια, ἢ τὰ ἀ νατολικὰ θρησκεύμα-
τα καὶ ὁ βουδ δισμὸς μιλώντας γιὰ τὴ νιρβά-
 να– δὲν εἶνε κάτι φυσικό· εἶνε χαρακτηριστι -
κὸ γνώρισμα τῆς νεκρᾶς φύσεως, ὄχι τῆς ἀν -
θρώπινης καρδιᾶς. Ἡ ἀνθρώπινη καρδιὰ μπρο-
  στὰ στὸ θάνατο καὶ θὰ πονέσῃ καὶ θὰ δακρύ -
σῃ καὶ θὰ κλάψῃ. Ἔχει ὅμως ἰσχυρὸ στήρι γμα,
ποὺ ἀντιστα θμί ζει αὐτὴ τὴν καταπόνησι.

Ὁ πιστὸς ἄνθρωπος, ὅταν δῇ τὸ θάνατο νὰ
ζυγώνῃ μὲ γοργὰ βήματα στὴν κλίνη εἴτε τοῦ
ἀσθενοῦς συνανθρώπου του εἴτε καὶ στὴ δική
του, θέτει σὲ ἐνέργεια τὴν ἔντονη προσ ευχή.
Θυμᾶται τότε καὶ ἀκολουθεῖ τὸν «ἀρχη γὸν τῆς
σωτηρί ας ἡμῶν» (Ἑβρ. 2,10), τὸν Κύριό μας Ἰησοῦν
Χριστόν. Τί ἔκανε ἐκεῖνος ὅταν βρέθηκε στὴν

Κυριακὴ Ζ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 8,41-56)
27 Ὀκτωβρίου 2019
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ἴδια θέσι; προσευχήθηκε ἐναγωνί ως τὴ νύχτα
τῆς Μεγάλης Πέμπτης στὸν κῆ πο τῆς Γεθσημα -
νῆ καθὼς ἔβλεπε τὸν θάνατο νὰ πλησιάζῃ καὶ
τὸ πικρὸ ποτήριο νὰ ἑτοιμάζεται γι᾽ αὐτόν. Αὐ -
τὸ λοιπὸν θὰ κάνῃ καὶ ὁ Χριστιανός. Θὰ προσ -
ευχηθῇ κιαὐτός, σ᾽ αὐ τὴ τὴ Γεθ σημανῆ τῆς ζω -
ῆς του, καὶ θὰ πῇ· «Πάτερ μου, εἰ δυνα τόν ἐ στι,
παρελθέτω ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτή ριον τοῦ το· πλὴν
οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ ὡς σύ» (Ματθ. 26,39). Θὰ παρα -
καλέσῃ κι αὐτὸς τὸν Κύριο, ποὺ εἶνε «ὁ καὶ νε-
κρῶν καὶ ζώντων τὴν ἐξ ουσίαν ἔ χων» (Νεκρ. ἀκολ., ἀπόλ.),
ν᾽ ἀπομακρύνῃ τὸ πι κρὸ ποτή ριο τοῦ θανάτου.
Ἀλλὰ δὲν θὰ χά σῃ τὴ γαλήνη του· θὰ ὑποταχθῇ
στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Θὰ ἐμπιστευθῇ τὴ ζωή,
τὴ δική του καὶ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀγαπᾷ, στὸν
Κύριο, ὁ ὁποῖος μὲ ἀγάπη σοφία καὶ δικαιοσύ -
νη ὁρίζει «τὰς εἰσόδους εἰς τὸν κόσμον τοῦ -
τον καὶ τὰς ἐξόδους» τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς
(εὐχ. Πεντηκ.), καὶ θὰ ἑτοιμαστῇ νὰ πιῇ τὸ ποτήριο.

Εἶνε βέβαιος ὅτι ὁ πανάγαθος Χριστὸς ἀ -
κούει τὴν προσ  ευχὴ καὶ τὸν ἀναστεναγμό του
καὶ θὰ στείλῃ βοήθεια. Εἶνε βέβαιος ὅτι ὁ εὔ -
σπλαχνος Χριστός, ποὺ δὲν φορτώνει στὰ παι-
 διά του «φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα» (πρβλ.
Ματθ. 23,4. Λουκ. 11,46), τὴν ὥρα τοῦ πένθους, τῆς ἐκτά-
κτου αὐτῆς δοκιμασίας, θὰ τοῦ στείλῃ καὶ ἔκ -τακτη ἐνίσχυσι. Καὶ τότε, τὴν ὥρα ποὺ μὲ μά-
τια βουρ κωμένα θὰ πίνῃ σταγόνα - σταγόνα
τὸ πικρὸ ποτήρι τοῦ θανάτου, ἐκείνη τὴν ὥρα
μὲ τὰ μάτια τῆς πίστεώς του θὰ βλέπῃ ὅ,τι
δὲν μπορεῖ νὰ δῇ ὁ ἄπιστος· θὰ βλέπῃ αὐτὸ
ποὺ εἴδαμε ὅλοι στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο. Τί
δηλαδή; Θὰ δῇ τὸν Κύριο, ὅπως ἄλλοτε πῆγε στὸ
σπίτι τοῦ Ἰαείρου, νὰ ἔρχεται τώρα μυστικῶς
καὶ στὸν οἶκον τῆς δικῆς του ψυχῆς· καὶ αὐτὴ
ἡ ἀόρατη μυστικὴ ἐπίσκεψις τοῦ Κυρίου θὰ
δώσῃ στὸν δοῦλο του νέες δυνάμεις, ὥστε ὁ
πιστὸς ν᾿ ἀντιμετωπίσῃ τὸ θάνατο καὶ τὸ πέν-
θος μὲ ἄλλο φρόνημα καὶ ἄλλα αἰσθήματα.
Ὅπως στὸ σπίτι τοῦ Ἰαείρου «ἔβγαλε ὅλους
ἔξω» (Λουκ. 8,54), ἔτσι τώρα θὰ διώξῃ ἔξω ἀπὸ τὴν
ψυχὴ τοῦ Χριστιανοῦ τὸν ὄχλο τῶν λογισμῶν
ποὺ δὲν ἀφήνουν τὴν καρδιὰ νὰ ἠ ρεμήσῃ καὶ
νὰ δῇ τὴν ἀλήθεια. Καὶ ὅπως τότε εἶπε σὲ ὅ -
λους τοὺς θρηνοῦντας νὰ σταματήσουν τὸ
θρῆνο, ἔτσι τώρα θὰ σφουγγίσῃ τὰ δάκρυα
τοῦ πένθους καὶ θὰ πῇ στὸ πιστὸ παιδί του
ὅ,τι εἶπε καὶ στὸν Ἰάειρο· «Μὴ κλαίετε· οὐκ ἀ -
πέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει» (ἔ.ἀ. 8,52).

* * *Ναί, ἀδελφοί μου! οἱ νεκροί μας δὲν παύ-
ουν νὰ ζοῦν, δὲν ἐξαφανίζονται. Μετὰ τὸν θά-

 νατο οἱ ψυχές τους ζοῦν ἐκεῖ ποὺ εἶνε ἡ ἀ λη-
θινὴ ζωή. Καὶ τὰ σώματά τους, ποὺ μένουν ἐ -
δῶ μέσα στοὺς τάφους, ἀναπαύονται καὶ κοι-
μοῦνται μέχρι τὴν ἡμέρα τῆς κοινῆς ἀναστά-
σεως. Γι᾽ αὐτὸ τὰ νεκροταφεῖα κατὰ τὴν χρι-
στιανικὴ ἀντίληψι εἶνε καὶ λέγονται κοιμητή-ρια. Οἱ ψυχὲς ἐκείνων ποὺ ἔφυγαν ἀπ᾽ αὐτὴ
τὴ ζωὴ μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς κοινῆς ἀναστάσεως
ζοῦν κοντὰ στὸ Θεὸ καὶ περιμένουν τὴν ἡμέ-
ρα ἐκείνη, τὴ μεγάλη καὶ ἐπίσημη, κατὰ τὴν ὁ -
ποία τὰ σώματα θὰ ἑνωθοῦν μαζί τους, τότε
ποὺ ὅλοι οἱ νεκροὶ θ᾽ ἀναστηθοῦν καὶ θὰ ἐμ -
φανισθοῦν μπρο στὰ στὸν Ποιητὴ καὶ Πλάστη
τους γιὰ τὴν τελικὴ κρίσι καὶ ἀπόφασι.

Μέχρι τὴν ἡμέρα ἐκείνη οἱ ψυχὲς ἐκείνων
ποὺ ἔκλεισαν τὰ μάτια στὸ μάταιο τοῦ το κό-
σμο ἐν μετανοίᾳ, ζοῦν ἐκεῖ μέσα στὴν πνευ-
ματικὴ ἀ τμόσφαιρα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὑπάρχει τί-
ποτε γλυκύτερο καὶ ὡραιότερο ἀπὸ τὸ νὰ ζῇ
κανεὶς κοντὰ στὸ Θεό; Καὶ ἐφ᾿ ὅσον ἡ ψυχὴ
τοῦ ἀποθανόντος συγγενοῦς μας ἔχει ἐξα-
σφαλισθῆ ἐκεῖ ὅπου δὲν ὑπάρχουν τὰ δει νὰ
τῆς παρού σης ζωῆς, ἐκεῖ ὅπου ὅπως τόσο
ὡραῖα ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας «ἀπέδρα ὀδύνη,
λύπη καὶ στε ναγμός» (Νεκρ. ἀκολ., εὐχή), ἐκεῖ ποὺ «οὐκ
ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός» (κοντάκ.),
γιατί ἐμεῖς νὰ κλαῖμε καὶ νὰ θρηνοῦμε ἀπα-
ρηγόρητα; Σὲ λιμάνι ἀσφαλισμένο ἔφτασαν οἱψυχὲς μὲ τὸ θάνατο. Μακριὰ ἀπὸ τὰ κύματα,
τὴ ζάλη, τοὺς πειρασμοὺς καὶ τὶς θλίψεις αὐ -
τῆς τῆς ζωῆς, εἶνε μακάριοι, ἥσυχοι, εὐτυχι-
σμένοι· βλέπουν σὰν σκιὰ καὶ ἀράχνη ὅλα ἐ -
κεῖνα τὰ δύσκολα, γιὰ τὰ ὁποῖα ἐμεῖς ἐπάνω
στὴ γῆ θρηνοῦμε καὶ χτυπιόμαστε.Τὰ δάκρυά μας λοιπὸν ἁρμόζουν μᾶλλονγιὰ ἐμᾶς τοὺς ζῶντας, παρὰ γιὰ τοὺς προσ φι-
λεῖς νεκρούς μας.

Μὲ τέτοια φρονήματα καὶ αἰσθήματα ὁ πι-στὸς ἀντιμετωπίζει τὸ θάνατο. Πιστεύει στὸ
Χριστὸ τὸ νικητὴ τοῦ θανάτου, ζῇ κατὰ τὸ θέ-
λη μά του, ἐλπίζει στὸ ἔλεος καὶ στὴ φιλανθρω -
πία τοῦ Θεοῦ, νικᾷ τὴ θλῖψι τοῦ θανάτου. Ἔτσι
μπορεῖ κι αὐτὸς μαζὶ μὲ τοὺς πιστοὺς ὅ λων
τῶν αἰώνων, βλέποντας μὲ ἀτάραχο βλέμμα
τὸ θάνατο, νὰ κραυγάσῃ μὲ τὴ χαρὰ τοῦ θρι -
άμβου τῆς πίστεώς του· Ποῦ εἶνε, θάνατε, τὸ
κεντρί σου; ποὺ εἶνε, ᾅδη, ἡ νίκη σου; …εὐχα-
ριστοῦμε τὸ Θεό, ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴ νίκη διὰ
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Ποῦ σου, θά-
 νατε, τὸ κέντρον; ποῦ σου, ᾅδη, τὸ νῖκος; …
τῷ Θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 15,55,57).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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2


