
Δὲν πρέπει, ἀγαπητοί μου, νὰ ζοῦμε μόνο
γιὰ τὸν ἑαυτό μας, πρέπει νὰ ζοῦμε καὶ

γιὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ὁ ἐ γωισμὸς καὶ
ἡ φιλαυτία μᾶς λένε· «Τὸ κέντρο εἶσαι ἐσύ.
Ὅλοι καὶ ὅ λα πρέπει νὰ γίνουν ὑπηρέτες σου,
νὰ ὑπηρετοῦν ἐσένα». Ὁ Χριστιανὸς ὅμως
βλέπει ἀλλιῶς αὐτὴ τὴ ζωή, σκέπτεται δια-
φορετικὰ καὶ λέει· «Εἶνε λάθος αὐτὴ ἡ θεώ-
ρησι. Τὸ κέντρο δὲν εἶμαι ἐγώ, ἐγὼ εἶμαι ἕνα
μέ λος τοῦ συνόλου. Ὅλοι εἴμαστε ἀδελφοί.
Γιὰ νὰ εὐημερήσῃ τὸ σύνολο, πρέπει ὅλοι νὰ
ἀρνηθοῦν τὴν φιλαυτία, νὰ καταπολεμήσουν
τὸν ἐγωισμὸ καὶ νὰ ὑπηρετήσουν τὸ κοινὸ
καλό. Θέλω λοιπὸν νὰ γίνω κ᾽ ἐγὼ ὑπηρέτηςτῶν ἀδελφῶν μου, ὅ πως ὁ Χριστὸς ἔγινε ὑ πη-
ρέτης ὅλων μας» (βλ. Ματθ. 20,28).

Τὴ διδασκαλία ὅτι πρέπει στὴ ζωὴ αὐ τὴ νὰ
μὴ ἀποβλέπουμε μόνο στὴν προσωπική μας
ὠφέλεια ἀλλὰ νὰ προσπαθοῦ με πάν τα καὶ
γιὰ τὸ κοινὸ καλό, τὸ καλὸ τοῦ συνανθρώπου
μας, τὴν δί δαξε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι-
στὸς ὄχι μόνο ἐμπράκτως μὲ τὸ ὑπέροχο
πα ράδει γμά του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ὡραία πα-
ραβολὴ ποὺ ἀκούσαμε σήμερα. Εἶνε ἡ παρα-βολὴ τῶν ταλάντων. Ἂν καὶ ἡ παραβολὴ αὐτὴ
εἶνε κάπως γνωστή, δὲν θεωρῶ περιττὸ νὰ
τὴν ἐ παναλάβω.

Ἕνας πλούσιος ἄνθρωπος, λέει, προτοῦ ν᾽
ἀναχωρήσῃ σὲ ἄλλο μέρος, ἐμπιστεύθηκε τὰ
κεφάλαιά του σὲ ὑπαλλήλους του· τοὺς μοί-
ρα σε «τάλαντα» (Ματθ. 25,15 κ.ἑ.), μεγάλα δηλαδὴ χρη-
 ματικὰ ποσά, γιὰ νὰ τὰ ἐμπορευθοῦν στὸ διά-
στημα τῆς ἀπουσίας του, καθένας ἀνάλογα μὲ
τὶς δυνάμεις του. Στὸν ἕνα ἔδωσε 5 τά  λαν  τα,
σὲ ἄλλον 2 τάλαντα, καὶ σὲ ἄλλον 1 τάλαν το.
Ἤθελε νὰ τοὺς δώσῃ εὐ καιρία νὰ ἐργασθοῦν
μ᾽ αὐτά, νὰ τὰ πολλαπλασιάσουν καὶ νὰ προ-
κύψῃ ὄφελος γιὰ ὅλους. Καὶ οἱ μὲν δύο πρῶ -
τοι ἐρ γάστηκαν καὶ διπλα σίασαν τὰ τάλαντα
ποὺ πῆραν· ἐκεῖνος ποὺ πῆρε τὰ 5 τὰ ἔκανε 10,

κ᾽ ἐκεῖνος ποὺ πῆρε τὰ 2 τὰ ἔκανε 4· κι ὁ ἀ -
φέντης, ποὺ ἡ ἐμπιστο σύνη του σ᾽ αὐτοὺς τώ-
  ρα αὐξήθη κε, τοὺς ἐ παί νεσε καὶ ὑποσχέθη κε
νὰ τοὺς ἐμπιστευθῇ ἀκόμη μεγα λύτερα κεφά-
 λαια. Αὐτὸς ὅμως ποὺ πῆρε τὸ 1 τάλαν το δὲν
ἔκανε τὸν κόπο νὰ ἐργασθῇ μ᾽ αὐτό· τό ᾽θα ψε
στὸ χῶμα καὶ τ᾽ ἄφησε ἐκεῖ ἀνεκμετάλ λευτο.
Κ᾽ ἐπειδὴ τὴν ὥρα τοῦ ἀ πολογισμοῦ ἔ βγαλε ἀ -
πὸ πάνω καὶ γλῶσσα στὸν ἀφέντη, τιμωρήθη -
κε· ἡ τιμωρία του ἦταν ὄχι μόνο νὰ χάσῃ κι
αὐ τὸ τὸ 1 τάλαντο ἀλλὰ καὶ νὰ ῥιχτῇ στὴ φυ-
λα κή· τὸ ἀφεντικὸ τὸν χαρακτήρισε «ἀ χρεῖον
δοῦλον» (ἔ.ἀ. 25,30), ἄχρηστο δηλαδή, ἀ φοῦ δὲν
δούλεψε καὶ δὲν προσέφερε τίποτε ὠφέλιμο.

* * *Εὔκολα, ἀγαπητοί μου, μποροῦμε νὰ κατα -
λάβουμε τὴν παραβολή. Πλούσιος ἄρχον τας
εἶνε ὁ Θεός. Δοῦλοι του εἴμαστε ὅλοι ἐ μεῖς.Τάλαντα εἶνε τὰ διάφορα χαρίσματα, μὲ τὰ ὁ -
ποῖα μᾶς προικίζει ὅταν ἐρχόμαστε στὴ ζωὴ
καὶ ὅταν χριόμεθα μὲ τὸ ἅγιο μύρο μετὰ τὸ
βάπτισμά μας. Μᾶς τὰ ἐμπιστεύεται, γιὰ νὰ τὰ
ἀ ξιοποι ήσουμε καὶ νὰ βοηθηθοῦ με ὅλοι ἀπὸ
αὐτά. Κ᾽ ἐπειδὴ δὲν ἔχουμε ὅλοι τὴν ἴδια δύ-
ναμ, σὲ ἄλ λον δίνει περισσότερα, σὲ ἄλλον
λι  γώτερα· σὲ ὅ λους πάντως κάτι δίνει, κανέ-να παιδί του δὲν ἀφήνει ἀπροίκι στο, μὲ σκοπὸ
νὰ ἐργασθοῦ με ὅλοι μ᾽ αὐτά, νὰ ὠφεληθοῦμε
οἱ ἴδιοι καὶ νὰ ὠ φελήσουμε καὶ τοὺς ἀδελ-
φούς μας. Ἐρ γάτες τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἀρε -
τῆς πρέπει νὰ εἴμαστε καὶ νὰ χρησιμοποιή-
σουμε ὅ,τι μᾶς ἔ δωσε ὁ Θεὸς γιὰ τὴ βοήθεια
τοῦ πλησίον μας καὶ τὸ καλὸ ὅλων.Τί μᾶς ἔδωσε λοιπόν; Ἂς ποῦμε μερικὰ πα-
ραδείγματα.
⃝ Ἔχουμε χρήματα; Τάλαντο τοῦ Θεοῦ εἶ νε.
Δὲν μᾶς τὸ ἔδωσε μόνο γιὰ μᾶς καὶ τὰ παιδιά
μας, μᾶς τὸ ἔδωσε καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους. Καὶ
πῶς μπορεῖ νὰ πολλαπλασιασθῇ αὐτὸ τὸ τά-
λαντο; Θὰ πολλαπλασιάσῃ τὸ τάλαντο - τὸν
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πλοῦ το του ὁ εὐκατάστατος οἰκογενειάρχης
ἐὰν προικίσῃ βέβαια τὴν κόρη του ἀλλὰ κον -
τὰ σ᾽ αὐ τὴν προικίσῃ καὶ μιὰ ἄλλη ὀρφανὴ ἢ
φτωχὴ κόρη· παιδὶ τοῦ Θεοῦ εἶνε καὶ τὸ κορί-
τσι αὐτό. Θὰ πολλαπλασιάσῃ τὸ τάλαντό του ὁ
ἑ κατομμυριοῦχος ἐὰν χτίσῃ ἕνα γηροκομεῖο
ἢ ἕνα ὀρ φανοτροφεῖο, στὸ ὁποῖο νὰ βρίσκουν
τροφή, στέγη, ἐνδυμασία, προστασία οἱ δυσ -
τυχισμένοι ἀπόκληροι τῆς ζωῆς, τὰ γεροντά-
κια καὶ τὰ ὀρφανὰ παιδιά. Νά πῶς μπορεῖ νὰ
πολλαπλασιασθῇ τὸ τάλαντο· καὶ ἔτσι ὑπάρχει
ἐλ πίδα νὰ ἀκούσῃ «Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πι-
στέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε κατα -
στήσω» (Ματθ. 25,21,23).
⃝ Ἔχουμε νοῦ; Τάλαντο τοῦ Θεοῦ εἶνε, καὶ ἔ -
χου με χρέος νὰ τὸ πολλαπλασιάσουμε. Πῶς
μπορεῖς νὰ τὸ πολλαπλασιάσῃς; Μπορεῖς π.χ.,
ἀντὶ γιὰ κακία, νὰ καλλιεργῇς ἀγαθὸ λογισμό·
νὰ σκέπτεσαι τὴ συγχώρησι ἀντὶ τὴν ἐκδίκη-
σι, τὸν ἔπαινο ἀντὶ τὴν κατάκρισι, τὴν τιμὴ ἀν -
τὶ τὴν καταφρό νησι, τὸ δίκαιο ἀντὶ τὴν ἀδικία,
τὴν εὐ γνω μοσύνη ἀντὶ τὴν ἀχαριστία. Νὰ σκέ-
 πτεσαι μόνο τὸ καλό. Βάλε τὸ νοῦ σου νὰ
δου λεύῃ στὸ ἀγαθό, νὰ ἐπινοῇ τρόπους βο -
 ηθείας καὶ εὐεργεσίας τοῦ ἄλλου.
⃝ Μάθαμε γράμματα, γλῶσσα, ἐπιστήμη; Τά-
 λαν τα τοῦ Θεοῦ εἶνε. Καὶ μποροῦμε νὰ τὰ πολ-
 λαπλασιάσουμε ἐξυπηρετώντας τὸν ἀγράμ-
μα   το ἀδελφό, γράφοντας γι᾽ αὐτὸν ἕνα γράμ-
μα ἢ συντάσσοντας μία αἴτησί του πρὸς κά-
ποια ὑπηρεσία, διαβάζοντας καλὰ βιβλία γιὰ ν᾽
ἀκ ούῃ ὁ ἀναλφάβητος παπποῦς ἢ ἡ γιαγιά…

Ἴσως ὅμως μοῦ πῇς· Ἐγὼ οὔτε χρήματα ἔ -
χω, οὔτε σοφία ἐξαιρετικὴ διαθέτω, οὔτε σπού-
  δασα νὰ μάθω γράμματα, γλῶσσες ἢ ἐπιστῆ -
μες. Εἶμαι ἕνας φτωχὸς καὶ ἄσημος ἄνθρω-
πος· τί μπορῶ νὰ κάνω ἐγὼ γιὰ τὴν κοινωνία;τί ἔχω νὰ προσ φέρω ἐγώ;…

Καὶ ὅμως, ἀγαπητέ μου, νὰ γνωρίζῃς καὶ νὰ
εἶσαι βέβαιος ὅτι, ὅπως λέει καὶ ἡ παραβολὴ
κι ὅπως εἴπαμε ἤδη, ὁ Θεὸς δὲν ἀφήνει καν έ-
 να παιδί του ἀπροίκι στο. Καὶ ὁ πιὸ φτω χὸς καὶπεριφρονημένος ἄνθρωπος ἔχει τὸ χάρισμάτου, ἔχει τὸ τάλαντό του. Ἂν δὲν ἔχῃς χρή μα-
τα, ἔχεις ὅμως ὑγεία, ποὺ κι αὐτὴ εἶνε ἕ νας
θησαυρὸς πολύτιμος· διότι μεταξὺ χρημάτων
καὶ ὑγείας ὅλοι προτιμοῦμε τὴν ὑγεία. Ἂν δὲν
ἔχῃς σοφία καὶ γνώσεις ἐπιστημονικές, ἔχεις
δυνάμεις σωματικές, ἔχεις κάποια τέχνη, ἔ -
χεις μιὰ μικρὴ θέσι μέσα στὴν κοινωνία…

Ἀλλ᾽ ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ ἔχεις καὶ ἄλλα. Ἔχεις
χέρια, μάτια, αὐτιά… Τάλαντα εἶνε. Σκέψου
πό σα στεροῦνται ὅσοι εἶνε τυφλοί, κουτσοί,
κουφοί, ἄλαλοι… Ἔχεις μάτια, μὲ τὰ ὁποῖα

μπο ρεῖς νὰ βλέπῃς ὅλα τὰ ὡραῖα τῆς τῆς γῆς
καὶ τοῦ οὐρανοῦ. Ἔχεις χέρια, μὲ τὰ ὁποῖα
μπορεῖς νὰ κάνῃς πολλὰ καλά, νὰ βοηθήσῃς
ἀδελφούς σου. Ἔχεις πρὸ παντὸς γλῶσ σα,
τάλαντο σπουδαῖο. Πόσα μπορεῖς νὰ προσ -
φέρῃς καὶ μόνο μὲ τὴ γλῶσσα! Εἶνε ὁ ἄλλος
ἀπελπισμένος; μὲ τὴ γλῶσσα μπορεῖς νὰ τοῦ
δώσῃς θάρρος. Εἶνε πικραμένος; μὲ τὴ γλῶσ -
σα μπορεῖς νὰ τὸν παρηγορήσῃς· μὲ τὴ γλῶσ -
σα μπορεῖς νὰ διδάξῃς, νὰ προσευχηθῇς, νὰ
ὑποστηρίξῃς τὸν ἀδικούμενο, νὰ ψάλῃς τοὺς
ὕμνους τοῦ Θεοῦ…

* * *Βλέπετε λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ὅτι σὲ ὅ -λους ἔχει δώσει κάτι ὁ Θεός; Καὶ ὀφείλουμε
ἐργαζόμενοι φιλοπόνως νὰ αὐξήσουμε τὸ τά-
λαντο ποὺ μᾶς δόθηκε προτοῦ νὰ ἔλθῃ τὸ τέ-
λος μας. Θυμηθῆτε τί ἀκοῦμε τὴ Μεγάλη Τρί-
τη· «Τὴν ὥραν, ψυχή, τοῦ τέλους ἐννοήσασα
καὶ τὴν ἐκκοπὴν τῆς συκῆς δειλιάσασα, τὸ δο  -
θέν σοι τάλαντον φιλοπόνως ἔργασαι, ταλαί-
πωρε, γρηγοροῦσα καὶ κράζουσα· Μὴ μείνω-
μεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ» (κοντάκ.).

Οἱ ἡμέρες περνοῦν, ὁ θάνατος ἔρχεται, ἡ
κρίσις πλησιάζει, καὶ ὁ Κριτὴς θὰ μᾶς ρωτήσῃ·
Πῶς χρησιμοποίησες τὸν χρόνο τῆς ζωῆς σου,
τὶς εὐκαιρίες γιὰ τὴ σωτηρία, τὸν πλοῦτο, τὰ
χρήματα, τὰ κτήματα;… Ὤ, φρίττω ὅταν σκέ-
πτωμαι ὅτι θὰ δώσουμε λεπτομερῆ λογαρια-σμὸ γιὰ ὅλα ἀνεξαιρέτως!Ἂς ἐργασθοῦμε, ἂς καλλιεργήσουμε τὰ χα-
 ρίσματα, ἂς πολλαπλασιάσουμε τὰ τάλαντα,
γιὰ νὰ μὴν ἀκούσουμε κ᾽ ἐμεῖς ὅτι εἴμαστε «ἀ -
χρεῖοι δοῦλοι». Ὁ Κύριος μᾶς ἔφερε στὴ ζωὴ
ὄχι γιὰ ν᾽ ἀναπαυθοῦμε ἀλλὰ γιὰ νὰ κοπιάσου-
 με καὶ νὰ τοῦ φέρουμε καρπούς. Κηφῆνες δὲνθέλει ὁ Θεός. Ὅπως οἱ κη φῆνες ὅταν πλέον
εἶνε ἄχρηστοι στὴν κυψέλη τῶν μελισ σῶν ἐξ -
οντώνον ται, κατὰ παρόμοιο τρόπο καὶ Χριστι -
ανοὶ ποὺ δὲν θέλουν νὰ παρουσιάσουν καρ-
ποὺς εἶνε κη  φῆνες μέσα στὴν Ἐκκλησία· εἶνε
«δένδρα ἄ καρπα» (Ἰούδ. 12), ποὺ θὰ τὰ ξερριζώσῃ
ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ τὰ ῥίξῃ σὰν ἄχρηστα
ξύλα στὴ φωτιὰ τῆς κολάσεως.

Εἴθε νὰ μιμηθοῦμε τὸ παράδειγμα τῶν δύο
δούλων ποὺ διπλασίασαν τὰ χαρίσματά τους,
γιὰ ν᾽ ἀκούσουμε κ᾽ ἐμεῖς ἀπὸ τὸν Κύριο· Παιδί
μου, κοπίασες, ἵδρωσες, ἔκανες ὅ,τι μποροῦ -
σες γιὰ νὰ φέρῃς καρπό, γιὰ νὰ βοηθή σῃς τὸν
ἀδελφό σου· πάρε τώρα τὴν ἀμοιβή σου. «Εὖ,
δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός,
ἐπὶ πολλῶν σε κατα στήσω· εἴσελθε εἰς τὴν
χαρὰν τοῦ κυρίου σου» (Ματθ. 25,21,23).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας τὴν 7-2-1937.Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀναπλήρωσις 11-1-2019.
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Ἂς εὐχαριστήσουμε, ἀγαπητοί μου, τὸν Κύ-
 ριο, ποὺ μᾶς ἀξιώνει νὰ ἐκκλησιαζώμ α-

στε. Στὴν ἐκκλησία, ποὺ εἶνε ὁ οἶκος τῆς προσ -
 ευ χῆς (Ἠσ. 56,7=Ματθ. 21,13), ἐρχόμαστε τὴν ὥρα τοῦ φρι-
 κτοῦ μυστηρίου γιὰ νὰ συνομιλή σουμε μὲ τὸ
Θεό, νὰ προσ ευχηθοῦμε· νὰ ἑνώ σου με κ᾽ ἐ μεῖς
οἱ ἁμαρτωλοὶ τὴ φωνή μας μὲ τὸν ἱερέα, τοὺς
ψάλτες, τοὺς ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους.

Τὴν ὥρα τῆς θείας λατρείας ἡ Ἐκκλησία μας,
ποὺ εἶνε μάνα, προσεύχεται καὶ ἀγκαλιάζει ὅ -
λους. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει ἡ θεία λει-
τουργία, ἀπὸ τὸ «Εὐλογημένη ἡ βασι λεία…»,
ἕως τὸ «Δι᾽ εὐχῶν…» (θ. Λειτ.) ἡ Ἐκκλησία θυμᾶ -ται τὰ παιδιά της καὶ ὅλο τὸν κόσμο· τοὺς γε-
ωργούς, τοὺς ναυτικούς, τοὺς ταξιδιῶτες, τοὺς
ἀρρώστους, τοὺς στρατιῶτες, τοὺς κληρικούς,
τοὺς ἀ σκητάς, τοὺς ἄρχοντες, ἀλλὰ καὶ τοὺς
νεκρούς. Καὶ ὅπως ἡ Ἐκκλησία μας ἀγκαλιά-
ζει ὅλο τὸν κόσμο καὶ δὲν ἀφήνει κανέναν ἔξω
ἀπὸ τὴν ἀγάπη της, ἔτσι καὶ κάθε Χριστιανὸς
πρέπει νὰ ἁπλώνῃ τὶς φτεροῦγες του πέρα ἀ -
πὸ τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ ἀγκαλιάζῃ καὶ τὴν
πατρίδα του καὶ ὁλόκληρο τὸν κόσμο.

Ἔχει ἀφάνταστο μεγαλεῖο ἡ θεία λειτουρ-
γία. Δὲν ὑπάρχει πιὸ ὡραία τελετή, πιὸ ὡραία
προσευχή. Κ᾽ εἶνε κρίμα τὴν ὥρα αὐτὴ ὁ νοῦς
μας νὰ φεύγῃ ἀλλοῦ καὶ νὰ μὴ ζοῦμε αὐτὰ
ποὺ τελοῦνται ἐκεῖ. 

–Μά, θὰ πῇ κάποιος, ἐγὼ ἔρχομαι στὴν ἐκ -
κλησιά, ἀνάβω τὸ κερί μου, προσκυνῶ τὴν εἰ κό-
 να, παρακαλῶ τὸ Θεὸ γιὰ τὸ σπίτι μου, ἀλλὰ δὲνγίνεται κάτι, δὲν μοῦ δίνει τίποτα ὁ Θεός…

Τί ἔχουμε ν᾽ ἀπαντήσουμε; Μὴ ρωτᾶτε ἐ -
μέ να· διαβάστε καὶ ξαναδιαβάστε τὸ Εὐαγγέ- λιο, καὶ θὰ σᾶς ἐξηγήσῃ γιατί, ἐνῷ κάνουμε
προσευχή, ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἀπαντᾷ. Γιατί ἆρα-
γε; μήπως δὲν ἀκούει; μήπως δὲν ὑ πάρχει ὁ
Θεός; Ἄπαγε τῆς βλασφημίας! ἁμαρ τία καὶ νὰ
τὸ σκεφτοῦμε. Ὁ Θεὸς καὶ ὑπάρχει καὶ ἀκού-
ει τὰ πάντα· ὑπάρχει ἕνα αὐτὶ ποὺ τ᾽ ἀκούει

ὅλα, ἕνα μάτι ποὺ τὰ βλέπει ὅλα, κ᾽ ἕνα χέρι
ποὺ τὰ γράφει ὅλα. Ὁ Μεγαλοδύναμος ἀ κού-
ει τὶς προσευχὲς ὅλων τῶν παιδιῶν του ποὺ
τοῦ φωνάζουν «Πάτερ ἡμῶν…» (Ματθ. 6,9).

Ἀφοῦ λοιπὸν εἶνε πατέρας μας καὶ μᾶς ἀ -
κούει, γιατί δὲν εἰσακούει τὶς προσευχές μας;
γιατί δὲν μᾶς δίνει αὐτὰ ποὺ τοῦ ζητοῦ με;

Σ᾽ αὐτὸ ἀπαντᾷ τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο.
* * *Γιὰ τρεῖς λόγους, ἀγαπητοί μου, δὲν μᾶς

δίνει ὁ Θεὸς αὐτὰ ποὺ ζητοῦμε.� Ἕνας λόγος εἶνε, διότι αὐτὰ ποὺ ζητοῦμεδὲν εἶνε σύμφω να μὲ τὸ θέλημά του, δὲν εἶνε
θεάρεστα. Θεέ μου, λέει κάποιος, βοήθησέ
με νὰ κερδίσω τὴ δίκη στὸ δικαστήριο…. Ἐὰν
ὅμως ἡ ὑπόθεσί του εἶνε ἄδικη, πῶς ὁ Θεὸς
νὰ τοῦ δώσῃ αὐτὸ ποὺ ζητάει;� Ἕνας δεύτερος λόγος εἶνε, ὅτι αὐτὰ ποὺ
ζη τοῦμε μπορεῖ νὰ φαίνωνται καλά, ἀλλὰ νὰμὴ συμφέρουν στὴν ψυχή μας. Ὁ Θεὸς δὲν
μᾶς τὰ δίνει, γιατὶ βλέπει μακριά. Ἐμεῖς εἴμα-
στε κον τόφθαλμοι, δὲν βλέπουμε τὸ μέλλον,
καὶ ζητοῦμε πράγματα, τὰ ὁποῖα στὸ τέλος ἀ -
ποδεικνύονται ἀσύμφορα ἢ καὶ ἐπιβλαβῆ, ὄχι
μόνο σωματικῶς ἀλ λὰ καὶ ψυχικῶς.� Καὶ ἕνας τρίτος λόγος, τὸν ὁποῖον φωτίζει
τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο εἶνε, ὅτι αὐτὰ ποὺ ζη-
τοῦμε εἶνε μὲν «καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς
ψυ χαῖς ἡμῶν» (θ. Λειτ.), ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν τὰ ζητοῦ -
με μὲ τὸν τρόπο ποὺ θέλει ὁ Θεός, δὲν κάνου -
με τὴν προσ ευχή μας ὅπως πρέπει. Μὲ ἄλλα
λόγια, δὲν λειτουργεῖ τὸ «τηλέφωνό» μας,
γιὰ νὰ φτάσῃ ἡ φωνή μας στὸ Θεό, καὶ δὲν
λει τουργεῖ τὸ «ῥαδιόφωνό» μας, ὥστε νὰ
φτάσῃ καὶ ἡ δική του φω νὴ σ᾽ ἐμᾶς. Εἶνε λοι -
πὸν ἡ περίπτωσις κατὰ τὴν ὁποία δὲν προσ -ευχόμαστε ὅπως θέλει ὁ Θεός.

Ἐρχόμαστε στὴν ἐκκλησία γιὰ τὴ θεία λει-
τουργία. Ἂν μετρήσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μέχρι
τὸ τέλος πόσες φορὲς λέγεται τὸ «Κύριε, ἐ -

Κυριακὴ τῆς Χαναναίας (Ματθ. 15,21-28)10 Φεβρουαρίου 2019 πρωὶΠερίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΣΤ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2155 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Πότε εἰσακούονται οἱ προσευχὲς
«Ἐλέησόν με, Κύριε» (Ματθ. 15,22) 
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λέησον», θὰ βροῦμε ὅτι ἀκούγεται δεκάδες
φο ρές. Καὶ ἂν πολλαπλασιάσουμε τὸν ἀριθμὸ
αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἀρι θμὸ τῶν ναῶν ποὺ τελεῖται
ἡ θεία λειτουργία, θὰ βροῦμε ὅτι τὸ «Κύριε, ἐ   -
λέησον» ἀκούγεται ἑ κατοντάδες, χιλιάδες ἢ
καὶ ἑκατομμύρια φο ρὲς ἀπὸ καλλίφωνους ψαλ-
 τάδες καὶ παπᾶ δες. Ὅλα ὅμως αὐτὰ τὰ «Κύριε,
ἐλέησον» ποὺ λέμε ἐμεῖς, ἂν κατεβῇ ἄγ γελος
καὶ τὰ πά ρῃ καὶ τὰ στύψῃ, τί θὰ μείνῃ; Φτά-
νουν τὸ «Κύριε, ἐλέησον» ποὺ εἶπε σήμε ρα ἡ
γυναίκα τοῦ εὐαγγελίου; (βλ. Ματθ. 15,22). «Κύ ριε, ἐ -
λέ ησον» λέμε ἐμεῖς καὶ δὲν εἰσακουόμεθα,
«Κύριε, ἐλέησον» εἶπε ἡ Χαναναία καὶ ἔ  γινε
θαῦμα. Ποιά γνωρίσματα εἶχε ἡ προσ ευ χὴ τῆς
Χαναναίας καὶ εἰσακούστηκε; Ἂς προσέξου-
με· αὐτὴ μᾶς δεχνει πῶς νὰ προσευχώμεθα.
� Ὅταν προσεύχεσαι πρέπει νὰ ἔχῃς ταπεί-νωσι. Ὄχι σὰν τὸ φαρισαῖο, ποὺ θὰ δοῦμε τὴν
ἄλλη Κυριακὴ μπαίνοντας στὸ Τριῴδιο, ἀλλὰ
σὰν τὸν τελώνη ποὺ εἶπε «Ὁ Θεός, ἱλάσθητί
μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (Λουκ. 18,13) καὶ εἰσακούστηκε.
Ἔτσι καὶ ἡ Χαναναία. Ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ
Χριστοῦ καὶ εἶπε· Κύριε, ἐλέησέ με, ἔχω μεγά  -
λη συμφορά, ἡ κόρη μου βασανίζεται ἀπὸ δαι-
μόνιο· δὲν σοῦ ζητῶ νὰ μοῦ δώσῃς ἀπὸ τὸ
ψωμὶ ποὺ ἔχεις γιὰ τὰ παιδιά σου, εἶμαι ἕνα
σκυλάκι καὶ ζητῶ ἕνα ψίχουλο τοῦ ἐλέους
σου… Ταπείνωσε τὸν ἑαυτό της τόσο πολύ,
ὥστε τὸν ὠνόμασε σκύλο, ἀκάθαρτο ζῷο. 
� Ἄκουσε ὁ Θεὸς τὴν προσευχή της γιατὶ εἶ -
χε ταπείνωσι· ἀλλὰ κοντὰ στὴν ταπείνωσι εἶ χε
καὶ πίστι. Συνδέονται αὐτά. Γιατὶ ἡ ταπείνω-
σις εἶνε τὸ κατάλληλο ἔδαφος, τὸ «καστανό-
χωμα», ὅπου φυτρώνει τὸ ἄνθος τῆς πίστεως.
Ἐγωισταὶ καὶ ὑπερήφανοι ἄνθρωποι, ποὺ νο-
μίζουν πὼς τὰ ξέρουν ὅλα, δὲν μποροῦν νὰ
πι στέψουν. Ἡ πίστις ῥιζώνει στὶς ταπεινὲς ψυ-
 χές, καὶ τέτοια ψυχὴ εἶχε ἡ γυναίκα αὐτή. Ἐνῷ
οἱ ὑπερήφανοι γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὄχι
μόνο δὲν σέβονταν τὸ Χριστὸ ὡς Θεὸ ἀλλὰ καὶ
τὸν συκοφαντοῦσαν ὅτι συνεργάζεται μὲ τὸ
σατανᾶ (βλ. Ματθ. 9,34· 10,25· 12,24-27. Μᾶρκ. 3,22,23-26. Λουκ. 11,15,18-19), ἡ
Χαναναία , ἅμα εἶδε τὸ Χριστό, ἔλαμψε μπρο-
στὰ στὰ μάτια της παραπάνω ἀπὸ κάθε ἄλλον·
τὸν πίστεψε ὡς Μεσσία, ὡς τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ.
Γι᾽ αὐτὸ ἔτρεξε σ᾽ αὐτὸν καὶ εἶπε «Κύριε, υἱὲ
Δαυΐδ…» (Ματθ. 15,22). Τὸν εἶπε «Κύριο» ὄχι μὲ μι κρὸ
κάππα (κύριο), ὅπως λέγονται οἱ ἄν θρωποι,
ἀλλὰ μὲ κεφαλαῖο κάππα («Κύριο»), μὲ ἀ πό-
λυτη ἔννοια, ὅπως λέμε στὴν θεία λειτουρ-
 γία· «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν» (Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.).
� Ὥστε ἡ προσευχή της ἦταν ζυμωμένη μὲ τὰ
δάκρυα τῆς ταπεινώσεως, ἦταν ζυμωμένη μὲ

τὴ δύναμι τῆς πίστεως· καὶ ἀκόμα ἡ προσ ευ-
χή της ἦταν ζυμωμένη μὲ τὴν ἀντοχὴ τῆς ἐπι-μονῆς. Ὅπου ὑπάρχει ταπείνωσις ὑπάρχει πί-
 στις, καὶ ὅπου ὑπάρχει πίστις ὑπάρχει καὶ ἐπι-
μονή. Δὲν τὴν βλέπετε; Ὁ Χριστὸς κάνει πὼς
δὲν τὴν ἀκούει. Αὐτὴ δὲν τοῦ εἶπε «Κύριε, ἐ -
λέησον» μιὰ φορὰ καὶ νὰ σταματήσῃ, ἀλλὰ τὸ
ἐπανέλαβε. Οἱ μαθηταὶ κουράστηκαν νὰ τὴν
ἀ κοῦνε καὶ εἶπαν στὸ Χριστό· Κάν᾽ της ἐπὶ τέ-
λους αὐτὸ ποὺ ζητάει, νὰ ἡσυχάσουμε (βλ. Ματθ.
15,23). Ἔτσι τελικὰ εἰσακούστηκε. Τί σημαίνει αὐ -
τό; Ὅτι ὅποιος προσεύχεται πρέπει νὰ ἐπιμέ -
νῃ, νὰ μὴν κουράζεται στὴν προσευχὴ ἔστω καὶ
ἂν χρειαστοῦν μέρες καὶ μῆνες, καὶ ἡ ἐπιμο -
νὴ καὶ ὑπομονὴ αὐτὴ βραβεύεται ἀπὸ τὸ Θεό.
Ἐμεῖς ὅμως κουραζόμαστε καὶ σταματοῦ με
τὴν προσευχή. Κάνουμε σὰν κάτι παλιό παιδα
ποὺ χτυ πᾶνε τὰ κουδούνια μιὰ φο ρὰ καὶ φεύ-
γουν ἀμέσως, μὴν τὰ συλλάβῃ ἡ ἀ στυνομία
ποὺ ἐνοχλοῦν τοὺς ἀνθρώπους. Ἐνῷ ὅποιος
θέλει νὰ τοῦ ἀνοίξουν δὲν φεύγει, ἐπιμένει νὰ
χτυπᾷ. Κ᾽ ἐ  μεῖς χτυπᾶμε βιαστικὰ τὸ κουδούνι
τῆς προσ ευχῆς, δὲν ἐπιμένουμε, καὶ γι᾽ αὐτὸ
δὲν εἰσακουόμεθα. Χτύπα λοιπόν, χτύπα τὸ
κουδούνι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ θ᾽ ἀκούσουν οἱ ἄγ -
γελοι καὶ θὰ σοῦ ἀνοίξουν.

* * *Ἀδελφοί μου, δὲν εἶνε ἀνούσια λόγια αὐτά.
Ἂν δὲν τὰ πίστευα, θὰ πήγαινα νὰ κάνω ὁποι-
α δήποτε ἄλλη δουλειά. Εἶνε μεγάλο πρᾶγμα
ἡ πίστι μας. Ἂν πιστεύαμε ὅπως οἱ πρόγονοί
μας, ἂν ἤμασταν ταπεινοὶ σὰν τὴ Χαναναία, ἂν
εἴχαμε ἀντοχὴ καὶ ἐπιμονὴ στὴν προσευχή, θὰ
εἴχαμε ἄλλα ἀποτελέσματα!… Τώρα ὅλοι μας,
ἄντρες καὶ γυναῖκες, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, ἀπὸ
κορυφῆς μέχρις ὀνύχων στά ζουμε ὁλόκληροιἀπὸ ὑπερηφάνεια, ἐγωισμό, φιλαυτία, ἀδια-
φο ρία. Μᾶς ἔφαγε ἡ ἐπιστήμη, μᾶς ἔφαγε ἡ
πολυτέλεια, μᾶς ἔφαγε ἡ διαφθορά. Γίναμε
σάρκες καὶ κόκκαλα, ἄν θρω ποι τῆς ὕλης, ἄν -
θρω  ποι τῆς ὀκᾶς, μπίζνες, μπεζαχτᾶδες· χω ρὶς
Θεό, χωρὶς ἰκμάδα, χωρὶς πνοή.

Ἄχ νὰ ξαναγύριζαν τὰ χρόνια ἐκεῖνα, νὰ ξα-
 ναζοῦσαν οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἔμπαιναν στὴν ἐκ -
κλησιὰ καὶ προσ εύχονταν καὶ τὰ δάκρυά τουςἔβρεχαν τὸ δάπεδο! Τὸ νὰ ἐρχώμαστε τώρα ἐ -
μεῖς στὴν ἐκκλησιὰ ἔτσι ὅπως ἐρχόμαστε, δὲν
ξέρω ἂν ὠφελούμεθα. Ἔμπα στὴν ἐκκλησιὰ μὲ
πίστι, μὲ ἀγάπη στὸ Θεό, χτύπα τὸ κουδού νι· θὰ
σ᾽ ἀκούσουν οἱ οὐρανοὶ καὶ θαῦμα μέγα θὰ γί -
νῃ. Θὰ τὸ αἰσθανθῇς, θὰ τὸ πιστεύῃς, καὶ θὰ
λές· «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Δημητρίου Ψυρρῆ - Ἀθηνῶν τὴν 12-2-1967 τὸ πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 17-1-2019.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 152αΆ τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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ἡ θεία λειτουργία, θὰ βροῦμε ὅτι τὸ «Κύριε, ἐ   -
λέησον» ἀκούγεται ἑ κατοντάδες, χιλιάδες ἢ
καὶ ἑκατομμύρια φο ρὲς ἀπὸ καλλίφωνους ψαλ-
 τάδες καὶ παπᾶ δες. Ὅλα ὅμως αὐτὰ τὰ «Κύριε,
ἐλέησον» ποὺ λέμε ἐμεῖς, ἂν κατεβῇ ἄγ γελος
καὶ τὰ πά ρῃ καὶ τὰ στύψῃ, τί θὰ μείνῃ; Φτά-
νουν τὸ «Κύριε, ἐλέησον» ποὺ εἶπε σήμε ρα ἡ
γυναίκα τοῦ εὐαγγελίου; (βλ. Ματθ. 15,22). «Κύ ριε, ἐ -
λέ ησον» λέμε ἐμεῖς καὶ δὲν εἰσακουόμεθα,
«Κύριε, ἐλέησον» εἶπε ἡ Χαναναία καὶ ἔ  γινε
θαῦμα. Ποιά γνωρίσματα εἶχε ἡ προσ ευ χὴ τῆς
Χαναναίας καὶ εἰσακούστηκε; Ἂς προσέξου-
με· αὐτὴ μᾶς δεχνει πῶς νὰ προσευχώμεθα.
� Ὅταν προσεύχεσαι πρέπει νὰ ἔχῃς ταπεί-νωσι. Ὄχι σὰν τὸ φαρισαῖο, ποὺ θὰ δοῦμε τὴν
ἄλλη Κυριακὴ μπαίνοντας στὸ Τριῴδιο, ἀλλὰ
σὰν τὸν τελώνη ποὺ εἶπε «Ὁ Θεός, ἱλάσθητί
μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (Λουκ. 18,13) καὶ εἰσακούστηκε.
Ἔτσι καὶ ἡ Χαναναία. Ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ
Χριστοῦ καὶ εἶπε· Κύριε, ἐλέησέ με, ἔχω μεγά  -
λη συμφορά, ἡ κόρη μου βασανίζεται ἀπὸ δαι-
μόνιο· δὲν σοῦ ζητῶ νὰ μοῦ δώσῃς ἀπὸ τὸ
ψωμὶ ποὺ ἔχεις γιὰ τὰ παιδιά σου, εἶμαι ἕνα
σκυλάκι καὶ ζητῶ ἕνα ψίχουλο τοῦ ἐλέους
σου… Ταπείνωσε τὸν ἑαυτό της τόσο πολύ,
ὥστε τὸν ὠνόμασε σκύλο, ἀκάθαρτο ζῷο. 
� Ἄκουσε ὁ Θεὸς τὴν προσευχή της γιατὶ εἶ -
χε ταπείνωσι· ἀλλὰ κοντὰ στὴν ταπείνωσι εἶ χε
καὶ πίστι. Συνδέονται αὐτά. Γιατὶ ἡ ταπείνω-
σις εἶνε τὸ κατάλληλο ἔδαφος, τὸ «καστανό-
χωμα», ὅπου φυτρώνει τὸ ἄνθος τῆς πίστεως.
Ἐγωισταὶ καὶ ὑπερήφανοι ἄνθρωποι, ποὺ νο-
μίζουν πὼς τὰ ξέρουν ὅλα, δὲν μποροῦν νὰ
πι στέψουν. Ἡ πίστις ῥιζώνει στὶς ταπεινὲς ψυ-
 χές, καὶ τέτοια ψυχὴ εἶχε ἡ γυναίκα αὐτή. Ἐνῷ
οἱ ὑπερήφανοι γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὄχι
μόνο δὲν σέβονταν τὸ Χριστὸ ὡς Θεὸ ἀλλὰ καὶ
τὸν συκοφαντοῦσαν ὅτι συνεργάζεται μὲ τὸ
σατανᾶ (βλ. Ματθ. 9,34· 10,25· 12,24-27. Μᾶρκ. 3,22,23-26. Λουκ. 11,15,18-19), ἡ
Χαναναία , ἅμα εἶδε τὸ Χριστό, ἔλαμψε μπρο-
στὰ στὰ μάτια της παραπάνω ἀπὸ κάθε ἄλλον·
τὸν πίστεψε ὡς Μεσσία, ὡς τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ.
Γι᾽ αὐτὸ ἔτρεξε σ᾽ αὐτὸν καὶ εἶπε «Κύριε, υἱὲ
Δαυΐδ…» (Ματθ. 15,22). Τὸν εἶπε «Κύριο» ὄχι μὲ μι κρὸ
κάππα (κύριο), ὅπως λέγονται οἱ ἄν θρωποι,
ἀλλὰ μὲ κεφαλαῖο κάππα («Κύριο»), μὲ ἀ πό-
λυτη ἔννοια, ὅπως λέμε στὴν θεία λειτουρ-
 γία· «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν» (Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.).
� Ὥστε ἡ προσευχή της ἦταν ζυμωμένη μὲ τὰ
δάκρυα τῆς ταπεινώσεως, ἦταν ζυμωμένη μὲ

τὴ δύναμι τῆς πίστεως· καὶ ἀκόμα ἡ προσ ευ-
χή της ἦταν ζυμωμένη μὲ τὴν ἀντοχὴ τῆς ἐπι-μονῆς. Ὅπου ὑπάρχει ταπείνωσις ὑπάρχει πί-
 στις, καὶ ὅπου ὑπάρχει πίστις ὑπάρχει καὶ ἐπι-
μονή. Δὲν τὴν βλέπετε; Ὁ Χριστὸς κάνει πὼς
δὲν τὴν ἀκούει. Αὐτὴ δὲν τοῦ εἶπε «Κύριε, ἐ -
λέησον» μιὰ φορὰ καὶ νὰ σταματήσῃ, ἀλλὰ τὸ
ἐπανέλαβε. Οἱ μαθηταὶ κουράστηκαν νὰ τὴν
ἀ κοῦνε καὶ εἶπαν στὸ Χριστό· Κάν᾽ της ἐπὶ τέ-
λους αὐτὸ ποὺ ζητάει, νὰ ἡσυχάσουμε (βλ. Ματθ.
15,23). Ἔτσι τελικὰ εἰσακούστηκε. Τί σημαίνει αὐ -
τό; Ὅτι ὅποιος προσεύχεται πρέπει νὰ ἐπιμέ -
νῃ, νὰ μὴν κουράζεται στὴν προσευχὴ ἔστω καὶ
ἂν χρειαστοῦν μέρες καὶ μῆνες, καὶ ἡ ἐπιμο -
νὴ καὶ ὑπομονὴ αὐτὴ βραβεύεται ἀπὸ τὸ Θεό.
Ἐμεῖς ὅμως κουραζόμαστε καὶ σταματοῦ με
τὴν προσευχή. Κάνουμε σὰν κάτι παλιό παιδα
ποὺ χτυ πᾶνε τὰ κουδούνια μιὰ φο ρὰ καὶ φεύ-
γουν ἀμέσως, μὴν τὰ συλλάβῃ ἡ ἀ στυνομία
ποὺ ἐνοχλοῦν τοὺς ἀνθρώπους. Ἐνῷ ὅποιος
θέλει νὰ τοῦ ἀνοίξουν δὲν φεύγει, ἐπιμένει νὰ
χτυπᾷ. Κ᾽ ἐ  μεῖς χτυπᾶμε βιαστικὰ τὸ κουδούνι
τῆς προσ ευχῆς, δὲν ἐπιμένουμε, καὶ γι᾽ αὐτὸ
δὲν εἰσακουόμεθα. Χτύπα λοιπόν, χτύπα τὸ
κουδούνι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ θ᾽ ἀκούσουν οἱ ἄγ -
γελοι καὶ θὰ σοῦ ἀνοίξουν.

* * *Ἀδελφοί μου, δὲν εἶνε ἀνούσια λόγια αὐτά.
Ἂν δὲν τὰ πίστευα, θὰ πήγαινα νὰ κάνω ὁποι-
α δήποτε ἄλλη δουλειά. Εἶνε μεγάλο πρᾶγμα
ἡ πίστι μας. Ἂν πιστεύαμε ὅπως οἱ πρόγονοί
μας, ἂν ἤμασταν ταπεινοὶ σὰν τὴ Χαναναία, ἂν
εἴχαμε ἀντοχὴ καὶ ἐπιμονὴ στὴν προσευχή, θὰ
εἴχαμε ἄλλα ἀποτελέσματα!… Τώρα ὅλοι μας,
ἄντρες καὶ γυναῖκες, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, ἀπὸ
κορυφῆς μέχρις ὀνύχων στά ζουμε ὁλόκληροιἀπὸ ὑπερηφάνεια, ἐγωισμό, φιλαυτία, ἀδια-
φο ρία. Μᾶς ἔφαγε ἡ ἐπιστήμη, μᾶς ἔφαγε ἡ
πολυτέλεια, μᾶς ἔφαγε ἡ διαφθορά. Γίναμε
σάρκες καὶ κόκκαλα, ἄν θρω ποι τῆς ὕλης, ἄν -
θρω  ποι τῆς ὀκᾶς, μπίζνες, μπεζαχτᾶδες· χω ρὶς
Θεό, χωρὶς ἰκμάδα, χωρὶς πνοή.

Ἄχ νὰ ξαναγύριζαν τὰ χρόνια ἐκεῖνα, νὰ ξα-
 ναζοῦσαν οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἔμπαιναν στὴν ἐκ -
κλησιὰ καὶ προσ εύχονταν καὶ τὰ δάκρυά τουςἔβρεχαν τὸ δάπεδο! Τὸ νὰ ἐρχώμαστε τώρα ἐ -
μεῖς στὴν ἐκκλησιὰ ἔτσι ὅπως ἐρχόμαστε, δὲν
ξέρω ἂν ὠφελούμεθα. Ἔμπα στὴν ἐκκλησιὰ μὲ
πίστι, μὲ ἀγάπη στὸ Θεό, χτύπα τὸ κουδού νι· θὰ
σ᾽ ἀκούσουν οἱ οὐρανοὶ καὶ θαῦμα μέγα θὰ γί -
νῃ. Θὰ τὸ αἰσθανθῇς, θὰ τὸ πιστεύῃς, καὶ θὰ
λές· «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Δημητρίου Ψυρρῆ - Ἀθηνῶν τὴν 12-2-1967 τὸ πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 17-1-2019.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 152αΆ τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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ἄλλη Κυριακὴ μπαίνοντας στὸ Τριῴδιο, ἀλλὰ
σὰν τὸν τελώνη ποὺ εἶπε «Ὁ Θεός, ἱλάσθητί
μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (Λουκ. 18,13) καὶ εἰσακούστηκε.
Ἔτσι καὶ ἡ Χαναναία. Ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ
Χριστοῦ καὶ εἶπε· Κύριε, ἐλέησέ με, ἔχω μεγά  -
λη συμφορά, ἡ κόρη μου βασανίζεται ἀπὸ δαι-
μόνιο· δὲν σοῦ ζητῶ νὰ μοῦ δώσῃς ἀπὸ τὸ
ψωμὶ ποὺ ἔχεις γιὰ τὰ παιδιά σου, εἶμαι ἕνα
σκυλάκι καὶ ζητῶ ἕνα ψίχουλο τοῦ ἐλέους
σου… Ταπείνωσε τὸν ἑαυτό της τόσο πολύ,
ὥστε τὸν ὠνόμασε σκύλο, ἀκάθαρτο ζῷο. 
� Ἄκουσε ὁ Θεὸς τὴν προσευχή της γιατὶ εἶ -
χε ταπείνωσι· ἀλλὰ κοντὰ στὴν ταπείνωσι εἶ χε
καὶ πίστι. Συνδέονται αὐτά. Γιατὶ ἡ ταπείνω-
σις εἶνε τὸ κατάλληλο ἔδαφος, τὸ «καστανό-
χωμα», ὅπου φυτρώνει τὸ ἄνθος τῆς πίστεως.
Ἐγωισταὶ καὶ ὑπερήφανοι ἄνθρωποι, ποὺ νο-
μίζουν πὼς τὰ ξέρουν ὅλα, δὲν μποροῦν νὰ
πι στέψουν. Ἡ πίστις ῥιζώνει στὶς ταπεινὲς ψυ-
 χές, καὶ τέτοια ψυχὴ εἶχε ἡ γυναίκα αὐτή. Ἐνῷ
οἱ ὑπερήφανοι γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὄχι
μόνο δὲν σέβονταν τὸ Χριστὸ ὡς Θεὸ ἀλλὰ καὶ
τὸν συκοφαντοῦσαν ὅτι συνεργάζεται μὲ τὸ
σατανᾶ (βλ. Ματθ. 9,34· 10,25· 12,24-27. Μᾶρκ. 3,22,23-26. Λουκ. 11,15,18-19), ἡ
Χαναναία , ἅμα εἶδε τὸ Χριστό, ἔλαμψε μπρο-
στὰ στὰ μάτια της παραπάνω ἀπὸ κάθε ἄλλον·
τὸν πίστεψε ὡς Μεσσία, ὡς τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ.
Γι᾽ αὐτὸ ἔτρεξε σ᾽ αὐτὸν καὶ εἶπε «Κύριε, υἱὲ
Δαυΐδ…» (Ματθ. 15,22). Τὸν εἶπε «Κύριο» ὄχι μὲ μι κρὸ
κάππα (κύριο), ὅπως λέγονται οἱ ἄν θρωποι,
ἀλλὰ μὲ κεφαλαῖο κάππα («Κύριο»), μὲ ἀ πό-
λυτη ἔννοια, ὅπως λέμε στὴν θεία λειτουρ-
 γία· «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν» (Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.).
� Ὥστε ἡ προσευχή της ἦταν ζυμωμένη μὲ τὰ
δάκρυα τῆς ταπεινώσεως, ἦταν ζυμωμένη μὲ

τὴ δύναμι τῆς πίστεως· καὶ ἀκόμα ἡ προσ ευ-
χή της ἦταν ζυμωμένη μὲ τὴν ἀντοχὴ τῆς ἐπι-μονῆς. Ὅπου ὑπάρχει ταπείνωσις ὑπάρχει πί-
 στις, καὶ ὅπου ὑπάρχει πίστις ὑπάρχει καὶ ἐπι-
μονή. Δὲν τὴν βλέπετε; Ὁ Χριστὸς κάνει πὼς
δὲν τὴν ἀκούει. Αὐτὴ δὲν τοῦ εἶπε «Κύριε, ἐ -
λέησον» μιὰ φορὰ καὶ νὰ σταματήσῃ, ἀλλὰ τὸ
ἐπανέλαβε. Οἱ μαθηταὶ κουράστηκαν νὰ τὴν
ἀ κοῦνε καὶ εἶπαν στὸ Χριστό· Κάν᾽ της ἐπὶ τέ-
λους αὐτὸ ποὺ ζητάει, νὰ ἡσυχάσουμε (βλ. Ματθ.
15,23). Ἔτσι τελικὰ εἰσακούστηκε. Τί σημαίνει αὐ -
τό; Ὅτι ὅποιος προσεύχεται πρέπει νὰ ἐπιμέ -
νῃ, νὰ μὴν κουράζεται στὴν προσευχὴ ἔστω καὶ
ἂν χρειαστοῦν μέρες καὶ μῆνες, καὶ ἡ ἐπιμο -
νὴ καὶ ὑπομονὴ αὐτὴ βραβεύεται ἀπὸ τὸ Θεό.
Ἐμεῖς ὅμως κουραζόμαστε καὶ σταματοῦ με
τὴν προσευχή. Κάνουμε σὰν κάτι παλιό παιδα
ποὺ χτυ πᾶνε τὰ κουδούνια μιὰ φο ρὰ καὶ φεύ-
γουν ἀμέσως, μὴν τὰ συλλάβῃ ἡ ἀ στυνομία
ποὺ ἐνοχλοῦν τοὺς ἀνθρώπους. Ἐνῷ ὅποιος
θέλει νὰ τοῦ ἀνοίξουν δὲν φεύγει, ἐπιμένει νὰ
χτυπᾷ. Κ᾽ ἐ  μεῖς χτυπᾶμε βιαστικὰ τὸ κουδούνι
τῆς προσ ευχῆς, δὲν ἐπιμένουμε, καὶ γι᾽ αὐτὸ
δὲν εἰσακουόμεθα. Χτύπα λοιπόν, χτύπα τὸ
κουδούνι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ θ᾽ ἀκούσουν οἱ ἄγ -
γελοι καὶ θὰ σοῦ ἀνοίξουν.

* * *Ἀδελφοί μου, δὲν εἶνε ἀνούσια λόγια αὐτά.
Ἂν δὲν τὰ πίστευα, θὰ πήγαινα νὰ κάνω ὁποι-
α δήποτε ἄλλη δουλειά. Εἶνε μεγάλο πρᾶγμα
ἡ πίστι μας. Ἂν πιστεύαμε ὅπως οἱ πρόγονοί
μας, ἂν ἤμασταν ταπεινοὶ σὰν τὴ Χαναναία, ἂν
εἴχαμε ἀντοχὴ καὶ ἐπιμονὴ στὴν προσευχή, θὰ
εἴχαμε ἄλλα ἀποτελέσματα!… Τώρα ὅλοι μας,
ἄντρες καὶ γυναῖκες, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, ἀπὸ
κορυφῆς μέχρις ὀνύχων στά ζουμε ὁλόκληροιἀπὸ ὑπερηφάνεια, ἐγωισμό, φιλαυτία, ἀδια-
φο ρία. Μᾶς ἔφαγε ἡ ἐπιστήμη, μᾶς ἔφαγε ἡ
πολυτέλεια, μᾶς ἔφαγε ἡ διαφθορά. Γίναμε
σάρκες καὶ κόκκαλα, ἄν θρω ποι τῆς ὕλης, ἄν -
θρω  ποι τῆς ὀκᾶς, μπίζνες, μπεζαχτᾶδες· χω ρὶς
Θεό, χωρὶς ἰκμάδα, χωρὶς πνοή.

Ἄχ νὰ ξαναγύριζαν τὰ χρόνια ἐκεῖνα, νὰ ξα-
 ναζοῦσαν οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἔμπαιναν στὴν ἐκ -
κλησιὰ καὶ προσ εύχονταν καὶ τὰ δάκρυά τουςἔβρεχαν τὸ δάπεδο! Τὸ νὰ ἐρχώμαστε τώρα ἐ -
μεῖς στὴν ἐκκλησιὰ ἔτσι ὅπως ἐρχόμαστε, δὲν
ξέρω ἂν ὠφελούμεθα. Ἔμπα στὴν ἐκκλησιὰ μὲ
πίστι, μὲ ἀγάπη στὸ Θεό, χτύπα τὸ κουδού νι· θὰ
σ᾽ ἀκούσουν οἱ οὐρανοὶ καὶ θαῦμα μέγα θὰ γί -
νῃ. Θὰ τὸ αἰσθανθῇς, θὰ τὸ πιστεύῃς, καὶ θὰ
λές· «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Δημητρίου Ψυρρῆ - Ἀθηνῶν τὴν 12-2-1967 τὸ πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 17-1-2019.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 152αΆ τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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λέησον», θὰ βροῦμε ὅτι ἀκούγεται δεκάδες
φο ρές. Καὶ ἂν πολλαπλασιάσουμε τὸν ἀριθμὸ
αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἀρι θμὸ τῶν ναῶν ποὺ τελεῖται
ἡ θεία λειτουργία, θὰ βροῦμε ὅτι τὸ «Κύριε, ἐ   -
λέησον» ἀκούγεται ἑ κατοντάδες, χιλιάδες ἢ
καὶ ἑκατομμύρια φο ρὲς ἀπὸ καλλίφωνους ψαλ-
 τάδες καὶ παπᾶ δες. Ὅλα ὅμως αὐτὰ τὰ «Κύριε,
ἐλέησον» ποὺ λέμε ἐμεῖς, ἂν κατεβῇ ἄγ γελος
καὶ τὰ πά ρῃ καὶ τὰ στύψῃ, τί θὰ μείνῃ; Φτά-
νουν τὸ «Κύριε, ἐλέησον» ποὺ εἶπε σήμε ρα ἡ
γυναίκα τοῦ εὐαγγελίου; (βλ. Ματθ. 15,22). «Κύ ριε, ἐ -
λέ ησον» λέμε ἐμεῖς καὶ δὲν εἰσακουόμεθα,
«Κύριε, ἐλέησον» εἶπε ἡ Χαναναία καὶ ἔ  γινε
θαῦμα. Ποιά γνωρίσματα εἶχε ἡ προσ ευ χὴ τῆς
Χαναναίας καὶ εἰσακούστηκε; Ἂς προσέξου-
με· αὐτὴ μᾶς δεχνει πῶς νὰ προσευχώμεθα.
� Ὅταν προσεύχεσαι πρέπει νὰ ἔχῃς ταπεί-νωσι. Ὄχι σὰν τὸ φαρισαῖο, ποὺ θὰ δοῦμε τὴν
ἄλλη Κυριακὴ μπαίνοντας στὸ Τριῴδιο, ἀλλὰ
σὰν τὸν τελώνη ποὺ εἶπε «Ὁ Θεός, ἱλάσθητί
μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (Λουκ. 18,13) καὶ εἰσακούστηκε.
Ἔτσι καὶ ἡ Χαναναία. Ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ
Χριστοῦ καὶ εἶπε· Κύριε, ἐλέησέ με, ἔχω μεγά  -
λη συμφορά, ἡ κόρη μου βασανίζεται ἀπὸ δαι-
μόνιο· δὲν σοῦ ζητῶ νὰ μοῦ δώσῃς ἀπὸ τὸ
ψωμὶ ποὺ ἔχεις γιὰ τὰ παιδιά σου, εἶμαι ἕνα
σκυλάκι καὶ ζητῶ ἕνα ψίχουλο τοῦ ἐλέους
σου… Ταπείνωσε τὸν ἑαυτό της τόσο πολύ,
ὥστε τὸν ὠνόμασε σκύλο, ἀκάθαρτο ζῷο. 
� Ἄκουσε ὁ Θεὸς τὴν προσευχή της γιατὶ εἶ -
χε ταπείνωσι· ἀλλὰ κοντὰ στὴν ταπείνωσι εἶ χε
καὶ πίστι. Συνδέονται αὐτά. Γιατὶ ἡ ταπείνω-
σις εἶνε τὸ κατάλληλο ἔδαφος, τὸ «καστανό-
χωμα», ὅπου φυτρώνει τὸ ἄνθος τῆς πίστεως.
Ἐγωισταὶ καὶ ὑπερήφανοι ἄνθρωποι, ποὺ νο-
μίζουν πὼς τὰ ξέρουν ὅλα, δὲν μποροῦν νὰ
πι στέψουν. Ἡ πίστις ῥιζώνει στὶς ταπεινὲς ψυ-
 χές, καὶ τέτοια ψυχὴ εἶχε ἡ γυναίκα αὐτή. Ἐνῷ
οἱ ὑπερήφανοι γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὄχι
μόνο δὲν σέβονταν τὸ Χριστὸ ὡς Θεὸ ἀλλὰ καὶ
τὸν συκοφαντοῦσαν ὅτι συνεργάζεται μὲ τὸ
σατανᾶ (βλ. Ματθ. 9,34· 10,25· 12,24-27. Μᾶρκ. 3,22,23-26. Λουκ. 11,15,18-19), ἡ
Χαναναία , ἅμα εἶδε τὸ Χριστό, ἔλαμψε μπρο-
στὰ στὰ μάτια της παραπάνω ἀπὸ κάθε ἄλλον·
τὸν πίστεψε ὡς Μεσσία, ὡς τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ.
Γι᾽ αὐτὸ ἔτρεξε σ᾽ αὐτὸν καὶ εἶπε «Κύριε, υἱὲ
Δαυΐδ…» (Ματθ. 15,22). Τὸν εἶπε «Κύριο» ὄχι μὲ μι κρὸ
κάππα (κύριο), ὅπως λέγονται οἱ ἄν θρωποι,
ἀλλὰ μὲ κεφαλαῖο κάππα («Κύριο»), μὲ ἀ πό-
λυτη ἔννοια, ὅπως λέμε στὴν θεία λειτουρ-
 γία· «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν» (Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.).
� Ὥστε ἡ προσευχή της ἦταν ζυμωμένη μὲ τὰ
δάκρυα τῆς ταπεινώσεως, ἦταν ζυμωμένη μὲ

τὴ δύναμι τῆς πίστεως· καὶ ἀκόμα ἡ προσ ευ-
χή της ἦταν ζυμωμένη μὲ τὴν ἀντοχὴ τῆς ἐπι-μονῆς. Ὅπου ὑπάρχει ταπείνωσις ὑπάρχει πί-
 στις, καὶ ὅπου ὑπάρχει πίστις ὑπάρχει καὶ ἐπι-
μονή. Δὲν τὴν βλέπετε; Ὁ Χριστὸς κάνει πὼς
δὲν τὴν ἀκούει. Αὐτὴ δὲν τοῦ εἶπε «Κύριε, ἐ -
λέησον» μιὰ φορὰ καὶ νὰ σταματήσῃ, ἀλλὰ τὸ
ἐπανέλαβε. Οἱ μαθηταὶ κουράστηκαν νὰ τὴν
ἀ κοῦνε καὶ εἶπαν στὸ Χριστό· Κάν᾽ της ἐπὶ τέ-
λους αὐτὸ ποὺ ζητάει, νὰ ἡσυχάσουμε (βλ. Ματθ.
15,23). Ἔτσι τελικὰ εἰσακούστηκε. Τί σημαίνει αὐ -
τό; Ὅτι ὅποιος προσεύχεται πρέπει νὰ ἐπιμέ -
νῃ, νὰ μὴν κουράζεται στὴν προσευχὴ ἔστω καὶ
ἂν χρειαστοῦν μέρες καὶ μῆνες, καὶ ἡ ἐπιμο -
νὴ καὶ ὑπομονὴ αὐτὴ βραβεύεται ἀπὸ τὸ Θεό.
Ἐμεῖς ὅμως κουραζόμαστε καὶ σταματοῦ με
τὴν προσευχή. Κάνουμε σὰν κάτι παλιό παιδα
ποὺ χτυ πᾶνε τὰ κουδούνια μιὰ φο ρὰ καὶ φεύ-
γουν ἀμέσως, μὴν τὰ συλλάβῃ ἡ ἀ στυνομία
ποὺ ἐνοχλοῦν τοὺς ἀνθρώπους. Ἐνῷ ὅποιος
θέλει νὰ τοῦ ἀνοίξουν δὲν φεύγει, ἐπιμένει νὰ
χτυπᾷ. Κ᾽ ἐ  μεῖς χτυπᾶμε βιαστικὰ τὸ κουδούνι
τῆς προσ ευχῆς, δὲν ἐπιμένουμε, καὶ γι᾽ αὐτὸ
δὲν εἰσακουόμεθα. Χτύπα λοιπόν, χτύπα τὸ
κουδούνι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ θ᾽ ἀκούσουν οἱ ἄγ -
γελοι καὶ θὰ σοῦ ἀνοίξουν.

* * *Ἀδελφοί μου, δὲν εἶνε ἀνούσια λόγια αὐτά.
Ἂν δὲν τὰ πίστευα, θὰ πήγαινα νὰ κάνω ὁποι-
α δήποτε ἄλλη δουλειά. Εἶνε μεγάλο πρᾶγμα
ἡ πίστι μας. Ἂν πιστεύαμε ὅπως οἱ πρόγονοί
μας, ἂν ἤμασταν ταπεινοὶ σὰν τὴ Χαναναία, ἂν
εἴχαμε ἀντοχὴ καὶ ἐπιμονὴ στὴν προσευχή, θὰ
εἴχαμε ἄλλα ἀποτελέσματα!… Τώρα ὅλοι μας,
ἄντρες καὶ γυναῖκες, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, ἀπὸ
κορυφῆς μέχρις ὀνύχων στά ζουμε ὁλόκληροιἀπὸ ὑπερηφάνεια, ἐγωισμό, φιλαυτία, ἀδια-
φο ρία. Μᾶς ἔφαγε ἡ ἐπιστήμη, μᾶς ἔφαγε ἡ
πολυτέλεια, μᾶς ἔφαγε ἡ διαφθορά. Γίναμε
σάρκες καὶ κόκκαλα, ἄν θρω ποι τῆς ὕλης, ἄν -
θρω  ποι τῆς ὀκᾶς, μπίζνες, μπεζαχτᾶδες· χω ρὶς
Θεό, χωρὶς ἰκμάδα, χωρὶς πνοή.

Ἄχ νὰ ξαναγύριζαν τὰ χρόνια ἐκεῖνα, νὰ ξα-
 ναζοῦσαν οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἔμπαιναν στὴν ἐκ -
κλησιὰ καὶ προσ εύχονταν καὶ τὰ δάκρυά τουςἔβρεχαν τὸ δάπεδο! Τὸ νὰ ἐρχώμαστε τώρα ἐ -
μεῖς στὴν ἐκκλησιὰ ἔτσι ὅπως ἐρχόμαστε, δὲν
ξέρω ἂν ὠφελούμεθα. Ἔμπα στὴν ἐκκλησιὰ μὲ
πίστι, μὲ ἀγάπη στὸ Θεό, χτύπα τὸ κουδού νι· θὰ
σ᾽ ἀκούσουν οἱ οὐρανοὶ καὶ θαῦμα μέγα θὰ γί -
νῃ. Θὰ τὸ αἰσθανθῇς, θὰ τὸ πιστεύῃς, καὶ θὰ
λές· «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν».
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2λέησον», θὰ βροῦμε ὅτι ἀκούγεται δεκάδες
φο ρές. Καὶ ἂν πολλαπλασιάσουμε τὸν ἀριθμὸ
αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἀρι θμὸ τῶν ναῶν ποὺ τελεῖται
ἡ θεία λειτουργία, θὰ βροῦμε ὅτι τὸ «Κύριε, ἐ   -
λέησον» ἀκούγεται ἑ κατοντάδες, χιλιάδες ἢ
καὶ ἑκατομμύρια φο ρὲς ἀπὸ καλλίφωνους ψαλ-
 τάδες καὶ παπᾶ δες. Ὅλα ὅμως αὐτὰ τὰ «Κύριε,
ἐλέησον» ποὺ λέμε ἐμεῖς, ἂν κατεβῇ ἄγ γελος
καὶ τὰ πά ρῃ καὶ τὰ στύψῃ, τί θὰ μείνῃ; Φτά-
νουν τὸ «Κύριε, ἐλέησον» ποὺ εἶπε σήμε ρα ἡ
γυναίκα τοῦ εὐαγγελίου; (βλ. Ματθ. 15,22). «Κύ ριε, ἐ -
λέ ησον» λέμε ἐμεῖς καὶ δὲν εἰσακουόμεθα,
«Κύριε, ἐλέησον» εἶπε ἡ Χαναναία καὶ ἔ  γινε
θαῦμα. Ποιά γνωρίσματα εἶχε ἡ προσ ευ χὴ τῆς
Χαναναίας καὶ εἰσακούστηκε; Ἂς προσέξου-
με· αὐτὴ μᾶς δεχνει πῶς νὰ προσευχώμεθα.
� Ὅταν προσεύχεσαι πρέπει νὰ ἔχῃς ταπεί-νωσι. Ὄχι σὰν τὸ φαρισαῖο, ποὺ θὰ δοῦμε τὴν
ἄλλη Κυριακὴ μπαίνοντας στὸ Τριῴδιο, ἀλλὰ
σὰν τὸν τελώνη ποὺ εἶπε «Ὁ Θεός, ἱλάσθητί
μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (Λουκ. 18,13) καὶ εἰσακούστηκε.
Ἔτσι καὶ ἡ Χαναναία. Ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ
Χριστοῦ καὶ εἶπε· Κύριε, ἐλέησέ με, ἔχω μεγά  -
λη συμφορά, ἡ κόρη μου βασανίζεται ἀπὸ δαι-
μόνιο· δὲν σοῦ ζητῶ νὰ μοῦ δώσῃς ἀπὸ τὸ
ψωμὶ ποὺ ἔχεις γιὰ τὰ παιδιά σου, εἶμαι ἕνα
σκυλάκι καὶ ζητῶ ἕνα ψίχουλο τοῦ ἐλέους
σου… Ταπείνωσε τὸν ἑαυτό της τόσο πολύ,
ὥστε τὸν ὠνόμασε σκύλο, ἀκάθαρτο ζῷο. 
� Ἄκουσε ὁ Θεὸς τὴν προσευχή της γιατὶ εἶ -
χε ταπείνωσι· ἀλλὰ κοντὰ στὴν ταπείνωσι εἶ χε
καὶ πίστι. Συνδέονται αὐτά. Γιατὶ ἡ ταπείνω-
σις εἶνε τὸ κατάλληλο ἔδαφος, τὸ «καστανό-
χωμα», ὅπου φυτρώνει τὸ ἄνθος τῆς πίστεως.
Ἐγωισταὶ καὶ ὑπερήφανοι ἄνθρωποι, ποὺ νο-
μίζουν πὼς τὰ ξέρουν ὅλα, δὲν μποροῦν νὰ
πι στέψουν. Ἡ πίστις ῥιζώνει στὶς ταπεινὲς ψυ-
 χές, καὶ τέτοια ψυχὴ εἶχε ἡ γυναίκα αὐτή. Ἐνῷ
οἱ ὑπερήφανοι γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὄχι
μόνο δὲν σέβονταν τὸ Χριστὸ ὡς Θεὸ ἀλλὰ καὶ
τὸν συκοφαντοῦσαν ὅτι συνεργάζεται μὲ τὸ
σατανᾶ (βλ. Ματθ. 9,34· 10,25· 12,24-27. Μᾶρκ. 3,22,23-26. Λουκ. 11,15,18-19), ἡ
Χαναναία , ἅμα εἶδε τὸ Χριστό, ἔλαμψε μπρο-
στὰ στὰ μάτια της παραπάνω ἀπὸ κάθε ἄλλον·
τὸν πίστεψε ὡς Μεσσία, ὡς τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ.
Γι᾽ αὐτὸ ἔτρεξε σ᾽ αὐτὸν καὶ εἶπε «Κύριε, υἱὲ
Δαυΐδ…» (Ματθ. 15,22). Τὸν εἶπε «Κύριο» ὄχι μὲ μι κρὸ
κάππα (κύριο), ὅπως λέγονται οἱ ἄν θρωποι,
ἀλλὰ μὲ κεφαλαῖο κάππα («Κύριο»), μὲ ἀ πό-
λυτη ἔννοια, ὅπως λέμε στὴν θεία λειτουρ-
 γία· «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν» (Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.).
� Ὥστε ἡ προσευχή της ἦταν ζυμωμένη μὲ τὰ
δάκρυα τῆς ταπεινώσεως, ἦταν ζυμωμένη μὲ

τὴ δύναμι τῆς πίστεως· καὶ ἀκόμα ἡ προσ ευ-
χή της ἦταν ζυμωμένη μὲ τὴν ἀντοχὴ τῆς ἐπι-μονῆς. Ὅπου ὑπάρχει ταπείνωσις ὑπάρχει πί-
 στις, καὶ ὅπου ὑπάρχει πίστις ὑπάρχει καὶ ἐπι-
μονή. Δὲν τὴν βλέπετε; Ὁ Χριστὸς κάνει πὼς
δὲν τὴν ἀκούει. Αὐτὴ δὲν τοῦ εἶπε «Κύριε, ἐ -
λέησον» μιὰ φορὰ καὶ νὰ σταματήσῃ, ἀλλὰ τὸ
ἐπανέλαβε. Οἱ μαθηταὶ κουράστηκαν νὰ τὴν
ἀ κοῦνε καὶ εἶπαν στὸ Χριστό· Κάν᾽ της ἐπὶ τέ-
λους αὐτὸ ποὺ ζητάει, νὰ ἡσυχάσουμε (βλ. Ματθ.
15,23). Ἔτσι τελικὰ εἰσακούστηκε. Τί σημαίνει αὐ -
τό; Ὅτι ὅποιος προσεύχεται πρέπει νὰ ἐπιμέ -
νῃ, νὰ μὴν κουράζεται στὴν προσευχὴ ἔστω καὶ
ἂν χρειαστοῦν μέρες καὶ μῆνες, καὶ ἡ ἐπιμο -
νὴ καὶ ὑπομονὴ αὐτὴ βραβεύεται ἀπὸ τὸ Θεό.
Ἐμεῖς ὅμως κουραζόμαστε καὶ σταματοῦ με
τὴν προσευχή. Κάνουμε σὰν κάτι παλιό παιδα
ποὺ χτυ πᾶνε τὰ κουδούνια μιὰ φο ρὰ καὶ φεύ-
γουν ἀμέσως, μὴν τὰ συλλάβῃ ἡ ἀ στυνομία
ποὺ ἐνοχλοῦν τοὺς ἀνθρώπους. Ἐνῷ ὅποιος
θέλει νὰ τοῦ ἀνοίξουν δὲν φεύγει, ἐπιμένει νὰ
χτυπᾷ. Κ᾽ ἐ  μεῖς χτυπᾶμε βιαστικὰ τὸ κουδούνι
τῆς προσ ευχῆς, δὲν ἐπιμένουμε, καὶ γι᾽ αὐτὸ
δὲν εἰσακουόμεθα. Χτύπα λοιπόν, χτύπα τὸ
κουδούνι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ θ᾽ ἀκούσουν οἱ ἄγ -
γελοι καὶ θὰ σοῦ ἀνοίξουν.

* * *Ἀδελφοί μου, δὲν εἶνε ἀνούσια λόγια αὐτά.
Ἂν δὲν τὰ πίστευα, θὰ πήγαινα νὰ κάνω ὁποι-
α δήποτε ἄλλη δουλειά. Εἶνε μεγάλο πρᾶγμα
ἡ πίστι μας. Ἂν πιστεύαμε ὅπως οἱ πρόγονοί
μας, ἂν ἤμασταν ταπεινοὶ σὰν τὴ Χαναναία, ἂν
εἴχαμε ἀντοχὴ καὶ ἐπιμονὴ στὴν προσευχή, θὰ
εἴχαμε ἄλλα ἀποτελέσματα!… Τώρα ὅλοι μας,
ἄντρες καὶ γυναῖκες, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, ἀπὸ
κορυφῆς μέχρις ὀνύχων στά ζουμε ὁλόκληροιἀπὸ ὑπερηφάνεια, ἐγωισμό, φιλαυτία, ἀδια-
φο ρία. Μᾶς ἔφαγε ἡ ἐπιστήμη, μᾶς ἔφαγε ἡ
πολυτέλεια, μᾶς ἔφαγε ἡ διαφθορά. Γίναμε
σάρκες καὶ κόκκαλα, ἄν θρω ποι τῆς ὕλης, ἄν -
θρω  ποι τῆς ὀκᾶς, μπίζνες, μπεζαχτᾶδες· χω ρὶς
Θεό, χωρὶς ἰκμάδα, χωρὶς πνοή.

Ἄχ νὰ ξαναγύριζαν τὰ χρόνια ἐκεῖνα, νὰ ξα-
 ναζοῦσαν οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἔμπαιναν στὴν ἐκ -
κλησιὰ καὶ προσ εύχονταν καὶ τὰ δάκρυά τουςἔβρεχαν τὸ δάπεδο! Τὸ νὰ ἐρχώμαστε τώρα ἐ -
μεῖς στὴν ἐκκλησιὰ ἔτσι ὅπως ἐρχόμαστε, δὲν
ξέρω ἂν ὠφελούμεθα. Ἔμπα στὴν ἐκκλησιὰ μὲ
πίστι, μὲ ἀγάπη στὸ Θεό, χτύπα τὸ κουδού νι· θὰ
σ᾽ ἀκούσουν οἱ οὐρανοὶ καὶ θαῦμα μέγα θὰ γί -
νῃ. Θὰ τὸ αἰσθανθῇς, θὰ τὸ πιστεύῃς, καὶ θὰ
λές· «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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λέησον», θὰ βροῦμε ὅτι ἀκούγεται δεκάδες
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αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἀρι θμὸ τῶν ναῶν ποὺ τελεῖται
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γυναίκα τοῦ εὐαγγελίου; (βλ. Ματθ. 15,22). «Κύ ριε, ἐ -
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σκυλάκι καὶ ζητῶ ἕνα ψίχουλο τοῦ ἐλέους
σου… Ταπείνωσε τὸν ἑαυτό της τόσο πολύ,
ὥστε τὸν ὠνόμασε σκύλο, ἀκάθαρτο ζῷο. 
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Ἡζωὴ αὐτὴ ποὺ ζοῦμε ἐδῶ, ἀγαπητοί μου,
εἶνε ζυμωμένη μὲ δάκρυα. Κανείς ἐν τού-

 τοις δὲν μπορεῖ ν᾽ ἀρνηθῇ, ὅτι ἔχει καὶ ὧρες χα -
ρᾶς, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι χαρὰ ἀπὸ χαρὰ διαφέ -ρει. Χαρὰ τοῦ φιλαργύρου π.χ. εἶνε τὸ κέρδος,
χαρὰ τοῦ φιλοδόξου τὰ ἀξιώματα, χαρὰ τοῦ
σαρκολάτρου ἡ ἡδονή, χαρὰ τοῦ φιλάθλου ἡ
νίκη τῆς ὁμάδος του, χαρὰ τῆς νέας οἱ ἀρρα -
βῶ  νες καὶ ὁ γάμος της…· θὰ ἐμάκραινε πολὺ
ὁ λόγος ἂν ἤθελα νὰ σᾶς παρουσιάσω ὅλο τὸ
δειγματολό γιο τῆς ἐγκοσμίου χαρᾶς.

Ἂν ὅμως φύγουμε ἀπὸ τὸν κόσμο μὲ τὴ δι -
αφθορά του καὶ πᾶμε ἐκεῖ ποὺ ἔζησαν καὶ ζοῦν
ἅγιοι ἄνθρωποι καὶ τοὺς ρωτήσουμε, ποιά εἶ νε
ἡ ὥρα ποὺ τοὺς δίνει χαρά, θὰ μᾶς ποῦν, ὅτι
αὐτὴ εἶνε ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς, ὅταν γονα-
τί ζουν μπροστὰ στὸν Ἐσταυρωμένο καὶ λένε
«Ὁ Θεός, ἱ λά σθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (Λουκ. 18,13). 

Ἀκριβῶς τὴ χαρὰ αὐτή, ποὺ δοκιμάζει ὁ ἄν -
θρωπος ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸ Θεὸ καὶ
τὴν προσευχή, μᾶς περιγράφει σήμε ρα τὸ ἱερὸ
εὐαγγέλιο. Οἱ πρῶτες λέξεις του εἶνε «Ἄνθρω -
ποι δύο ἀνέβησαν…» (ἔ.ἀ. 18,10). Δὲν θὰ ἐξηγήσω
ὅ λο τὸ εὐαγγέλιο· θὰ ῥίξω ἕνα βλέμμα μόνο
στὶς πρῶτες αὐτὲς λέξεις του καὶ θὰ ἐπιστήσω
τὴν προσοχή σας ἰδί ως στὴ λέξι «ἀνέβησαν».
Ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται νὰ μὴ ἔχῃ κάποια
σημασία, ἀλλ᾽ ἐὰν ἐμβαθύνουμε στὴν ἔννοιά
της, θὰ συλλάβου με τὸν πολύτιμο μαργαρίτη·
ἔκτακτα νοήματα, ὑπέροχες σκέψεις, εὐγενῆ
συν αισθήματα, ποὺ περικλείει ἡ λέξις αὐτή.

* * *Τί σημαίνει «ἀναβαίνω»; Ἂν βρίσκεσαι στὸ
ὑπόγειο μιᾶς πολυκατοικίας καὶ θέλῃς νὰ πᾷς
στὸν τελευταῖο ὄροφο, χρησιμοποιεῖς τὴ σκά-
 λα ἢ τώρα καλύτερα τὸ ἀσανσέρ· πατᾷς ἕ να
κουμ πὶ καὶ ἀνυψώνεσαι στὸν 7ο, τὸν 8ο, τὸν
10ο ὄροφο· ἤ, ἂν εἶσαι στὴ Νέα Ὑόρκη, στὸν
100ὸ ὄροφο τοῦ οὐρανοξύστου.

Τί σημαίνει «ἀναβαίνω»; Κοιτάζω ψηλά, βλέ-

 πω τὴ χιονισμένη τώρα κορυφὴ ἑνὸς βουνοῦ,
π.χ. τοῦ Ὀλύμ που, καὶ ἕνας πόθος μὲ τρα-
 βάει νὰ βρεθῶ κ᾽ ἐγὼ ἐκεῖ. Γίνομαι λοιπὸν ὀ -
ρειβάτης καὶ φτάνω σὲ ψηλὲς κορυφές.

Τί σημαίνει «ἀναβαίνω»; Βλέπω στὸν οὐρα -νὸ τὰ σύννεφα, βλέπω στὸ διάστημα τὴ σελή -
νη καὶ τὰ ἄστρα, καὶ μιὰ μυστηρι ώδης νοσταλ-
 γία μὲ ἑλκύει πρὸς τὰ ἐκεῖ. Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος
δὲν εἶ νε πλασμένος γιὰ ἐδῶ κάτω στὴ γῆ· εἶνε
πλασμένος γιὰ τὰ οὐράνια. «Ἄ νω σχῶμεν τὰς
καρ δίας», ὅπως λέει ἡ Ἐκ κλησία μας στὴν θεία
λειτουργία. Ἔτσι πολλοὶ γίνονται ἀεροπόροι
καὶ πε τοῦν στὰ ὕψη μὲ ἀεροπλάνο, ἢ κάποιοι γί-
 νονται ἀστροναῦτες καὶ ταξιδεύουν μὲ διαστη -
 μόπλοιο νὰ φτάσουν στὴ σελήνη καὶ πιὸ πέρα.

«Ἀναβαίνω» λοιπὸν ἢ στὸν τελευταῖο ὄρο-
φο, ἢ σὲ μιὰ ψηλὴ κορυφή, ἢ στὸν οὐρανό, ἢ
στὸ διάστημα. Παραπάνω; ὑπάρχει παραπά-νω; Ἄχ, ἀδελφοί μου, πῶς ἡ ζωὴ αὐτὴ μᾶς ἔ -
κο ψε τὰ φτερά! Ἂν εἴχαμε ψυχὲς θερμές, ἂν
ἀ γαπούσαμε φλογερὰ τὸν Κύριο, θὰ βλέπαμε,
ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ ν᾽ ἀνεβῇ ἀκόμη ψηλό -
τερα, νὰ πλησιάσῃ τὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ. «Οἱ τὰ
χερουβὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες…» (θ. Λειτ.)! Τὴν
ὥ ρα ποὺ προσευχόμαστε, ἀνεβαίνουμε. Καὶ τὸ
ἱερὸ κείμενο λέει· «Ἄν θρω ποι δύο ἀνέβησαν…».
Ποῦ «ἀνέβησαν»; Πῆγαν, μὲ τὴν προσ  ευχή, ν᾽
ἀνεβοῦν στὸν οὐ ρανό. Ὁ ἕνας ὅμως ἀπ᾽ αὐ -
τοὺς γλίστρησε καὶ ἔπεσε στὸν ᾅδη.

Οἱ ἀρχαῖοι, καὶ πρὸ Χριστοῦ ἤδη, ἔχτιζαν
τοὺς ναούς των στὰ ψηλώματα. Καὶ οἱ Ἰσρα -
ηλῖτες ἔχτισαν γιὰ τὸν ἀληθινὸ Θεὸ τὸ ναὸ τοῦ
Σο λο μῶν τος ἐπίσης σὲ ὕψωμα, στὸ ὄρος Σιών.
Γι᾽ αὐ τὸ ἐδῶ λέει, ὅτι οἱ δυὸ αὐτοὶ ἄνθρωποι
«ἀ νέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι» (Λουκ.
18,10)· ξεκίνησαν ἀπὸ τὰ σπίτια τους χαμηλὰ καὶ
ἀ νέβηκαν στὸ ναὸ ποὺ ἦταν ψηλά.

Ἡ πατρίδα μας, ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα, ποὺ ἀ νέ-
κα θεν διακρινόταν γιὰ τὴ θρησκευτικότητά της,
ἔχτισε τὸ ναὸ τοῦ Παρθε νῶ νος ἐπάνω στὴν Ἀ -

Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου (Λουκ. 18,10-14)
17 Φεβρουαρίου 2019

Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΣΤ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2157 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

«Ἀναβαίνωμεν!»
«Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι» (Λουκ. 18,10)
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κρόπολι. Ἔπειτα στὴν χριστιανικὴ Ἑλλάδα οἱ
πρόγονοί μας ἔχτιζαν ἐκ κλησίες, π.χ. τοῦ Προ-
 φή του Ἠλία, σὲ κορυφές. Καὶ οἱ Χριστιανοὶ ἀ -
γωνισταὶ τοῦ Εἰκοσιένα ἔχτισαν στὸ Λυκαβητ -
τό, στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου, τὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου· γιατὶ μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἁγίων ἐλευ-
 θέρωσαν τὴ γωνιὰ αὐτὴ ποὺ ζοῦμε τώρα.

Ἡ ὥρα τῆς προσ ευχῆς εἶνε πάντοτε ὥρα ἀ -ναβάσεως, ἀνυψώσεως. Ἀκόμα καὶ ἂν ὁ ναὸς
εἶνε χτισμένος ὄχι ψηλὰ ἀλλὰ χαμηλά, καὶ πάλι
ἁρμόζει τὸ ῥῆμα «ἀναβαίνω». Ἂν μπῇς στὴν ἐκ -
κλησιὰ μὲ πίστι, σὲ παίρνουν φτερὰ ἀγ γέ  λων
καὶ σὲ ὑψώνουν· φθάνεις σὲ ἕνα «ὕψος δυσ -
ανάβατον ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς» (Ἀκάθ. ὕμν. Α3α).

Ναί, ἀδελφοί μου, ἔχουμε ἀποδείξεις, ὅτι ἡ
προσευχὴ ἀνεβάζει σὲ τέτοιο ὕψος. Διαβάστε
τὴν ἁγία Γραφή, Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη,
τοὺς βίους τῶν ἁγίων, νὰ δῆτε τὴ δύναμι τῆςπροσευχῆς. Θὰ δῆτε, ὅτι ὁ προφήτης Δανιὴλ
προσευχήθηκε μέσα στὸ λάκκο καὶ τὰ πεινα-
σμένα λιοντάρια ἔγιναν ἥμερα ἀρνάκια (βλ. Δαν.
6,16-24· Βὴλ 31-42). Θὰ δῆτε, ὅτι ὁ προφήτης Ἰω νᾶς ἐ βό -
ησε προσευχόμενος, ἔκανε ἐκκλησία τὴν κοι-
 λιὰ τοῦ κήτους, καὶ τὸν ἔσωσε ὁ Κύρι ος (βλ. Ἰων. κεφ. 2).
Θὰ δῆτε, ὅτι οἱ Τρεῖς Παῖδες μὲ τὴν προσ ευχή
τους μετέβαλαν σὲ δροσιὰ τὴ φλόγα τῆς καμί -
νου καὶ σώθηκαν (βλ. Δαν. 3,19-23· Προσευχὴ καὶ Ὕμνος). 

Διαβάστε ἀκόμα σελίδες ἀπὸ τὴν ἱστορίατῆς πατρίδος μας, παλαιὰ καὶ νεώτερη, νὰ δῆ -
τε τί θαύματα ἔκαναν οἱ Ἕλληνες μὲ τὴ δύνα μι
τῆς προσευχῆς. Στὸν βίο π.χ. τῆς ἁγίας Φιλο θέ-
 ης (19 Φεβρ.) βλέπουμε τί κατώρθωσε μέσα στὴν
Ἀ θήνα μιὰ γυναίκα μὲ μεγάλα ἰδανικά, μὲ πί-
στι στὸ Θεὸ καὶ ἀγάπη στὴν πατρίδα· πῶς συγ -
 κέντρωνε κοντά της τοὺς ἀδύναμους σὲ νυ-
χτερινὲς δεήσεις. Θυμη θῆ τε οἱ γεροντότεροι
κι ὅταν μᾶς βομβάρδιζαν ἰταλικά, γερμανικὰ
κ᾽ ἐγγλέζικα ἀεροπλάνα, καὶ οἱ σειρῆνες σφύ-
ριζαν, πῶς ἔτρεχαν ὅλοι στὰ καταφύγια, καὶ ἐ -
κεῖ κάτω ἄκουγες προσ ευχὲς μὲ δάκρυα «Παν -
αγία, σῶσε μας», «Χριστέ, ἐλέησέ μας»… 

Ναί, ἀδελφέ μου. Μπορεῖ νά ᾽σαι μέσ᾽ στὴ
φυλακὴ - στὸ μπουντρούμι, ἢ μέσα σὲ ὄ ρυ γμα
στὴν πρώτη γραμμή, ἢ μέ σα σὲ ὑποβρύχιο κά-
τω ἀπ᾽ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης, ἢ νά ᾽σαι
πάνω στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου, ἢ νὰ σ᾽ ἔ χουν στὸ
χειρουργεῖο, ἢ σ᾽ ὁποιαδήποτε ἄλλη περίστασι·παντοῦ μπορεῖς νὰ προσεύχεσαι. Ὅταν προσ -
ευχηθῇς μὲ πόνο, τότε ἔρχονται ἄγ γελοι, σφουγ-
  γίζουν τὰ δά κρυά σου, παίρνουν τὴν προσ ευχή
σου, τὴν ἀνεβάζουν ψηλά, σ᾽ ἀκούει ὁ Θεός!

* * *Τέτοια προσευχή, ἀδελφοί μου, ἦταν κι αὐ -
τὴ ποὺ ἔκανε ὁ τελώνης τοῦ σημερινοῦ εὐαγ-

γελίου. Μιὰ προσευχὴ ζυμωμένη μὲ πόνο καὶ
προπαντὸς μὲ ταπείνωσι, ἔχει μεγάλη δύναμι.
Διαφορετικὰ δὲν εἰσακούεται, ἀποδοκιμάζεται.
Ἀπόδειξις ὁ φαρισαῖος, σύμβολο καὶ ἐνσάρκω-
 σις τοῦ ἑωσ φορικοῦ πνεύματος. Πῆγε μπροστά,
στάθηκε στὴ μέση σὰν κυπαρίσσι ἀλύγιστο,
καὶ ἔλεγε· Μὲ βλέπεις, Θεέ; ὅ λα τὰ κακὰ τὰ κά -
νῃ ὁ ἄλλος, ἐγὼ ὅλα τὰ καλά· νηστεύω, προσ -
εύχομαι, ἐλεῶ· πλήρωσέ με λοιπόν… (Αὐτὸ
τὸ ἐγὼ μᾶς ἔφαγε· αὐτὸ διέλυσε οἰκογένειες
καὶ κοινωνίες, γιατὶ ὁ καθένας ἔχει τὴν ἀξίω-
σι οἱ ἄλλοι νὰ πέσουν νὰ τὸν προσκυνήσουν).
Ὁ φαρισαῖος εἶχε τὴν ἀξίωσι νὰ τὸν πληρώ-
σουν, ἀλλὰ ὁ Θεὸς τὸν ἀποδοκίμασε· ἡ προσ -ευχή του δὲν πῆγε ἐπάνω, ἔπεσε κάτω στὴ γῆ.Ἡ ἄλλη προσευχή, ἑνὸς ταπεινοῦ ποὺ διέ-
πραξε πολλὲς ἁμαρτίες ἀλλὰ εἶχε συναίσθη-
σι τῆς ἁ μαρτωλότητός του καὶ βαθειὰ μετά-
νοια, ἀνέβηκε στὸν οὐρανὸ μὲ φτερὰ ἀγγέ-
λου. Γιατὶ αὐτὸς μπῆκε στὸ ναὸ μὲ τὰ μάτια
κάτω, μὲ βαθὺ αἴσθημα ταπεινοφροσύνης.

Πάρτε ὅλες τὶς δικές μας προσευχές, τὰ
«Κύριε, ἐλέησον» κλήρου καὶ λαοῦ, καὶ στύψ-
τε τα· δὲν θὰ φτειάξετε τὸ «Ὁ Θεός, ἱλάσθη-τί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ». Λίγες κουβέντες, λίγα
λόγια. Αὐτὴ ἡ μικρὴ προσευχή, ζυμωμένη μὲ
τὸ δάκρυ, τὸν πόνο καὶ τὴν ταπείνωσι, ἔγινε
μιὰ σκάλα ποὺ ἔφτασε μέχρι τὸν οὐρανό. 

Δὲν ὑπάρχει, ἀδελφοί μου, πιὸ μεγάλη δύ-
ναμι ἀπὸ τὴν καθαρὴ προσευχή. Προσεύχε-σθε! Προσεύχεσθε ἀντρόγυνα γιὰ νά ̓ χετε ὁ -
μόνοια, προσεύχεσθε γονεῖς γιὰ τὰ παιδιά
σας, προσεύχεσθε μικροὶ - μεγάλοι γιὰ ὅλα. 

Ἀπὸ σήμερα ἀνοίγει τὸ Τριῴδιο, τὸ ἱερὸ βι-
βλίο. Ὁ κόσμος τὸ ὑποδέχεται μὲ ἁ μαρτία, ἀ -
σέβεια, ἀκολασία· ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νὰ τὸ
δεχτοῦμε μὲ τὸ «Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδί ας»·
μὲ νηστεία, κατάνυξι, ἀνάτασι ψυχῆς. Διαρκεῖ
10 βδομάδες, 70 μέρες, 1680 ὧρες. 

Σήμερα εἶνε ἡ πρώτη Κυριακή. Μπροστά
μας εἶνε μιὰ σκάλα οὐρανοδρόμος, ἕνα πνευ-
ματικὸ ἀσανσέρ. Ἐμπρὸς ν᾽ ἀνεβοῦμε πρὸςτὰ ὕψη! ν᾽ ἀνεβοῦ με ὡς ἄνθρωποι, ὡς Ἕλλη-
νες, ὡς Χριστιανοί. Νὰ ζήσουμε ἔστω λίγες ὧ -
ρες μὲ τὸ δάκρυ τοῦ σταυροῦ, τὴ μνήμη τῶν
κε κοιμημένων μας, τὸν πόνο τῆς πατρίδος.Τὸ Τριῴδιο ἀνοίγει μὲ τὴν ταπεινὴ προσ ευ -
χὴ τοῦ τελώνου. Θὰ κλείσῃ τὸ Μέγα Σάββα το,
ὅταν ὁ ἱερεὺς κρατώντας κάνιστρο μὲ δαφνό-
 φυλλα θὰ τὰ σκορπάῃ λέγοντας· «Ἀνάστα, ὁ
Θεός, κρῖνον τὴν γῆν…» (Ψαλμ. 81,8). Ἔτσι νὰ φθά-
σουμε καὶ νὰ ἑορτάσουμε τὰ σεπτὰ πάθη καὶ
τὴν ἔνδοξο ἀνάστασι τοῦ Κυρίου· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος [Ἅγ. Σώστης] - Ἀθηνῶν τὴν 19-2-1967 τὸ πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 18-1-2019.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 152βΆ τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ Κυριακὴ τοῦἈσώτου· ἔτσι ὠνομάστηκε ἀπὸ τὴν παρα  -
βολὴ τοῦ εὐαγγελίου. Νὰ ἑρμηνεύσουμε τὴν
παραβολὴ στίχο πρὸς στίχο; Θὰ χρειαζόταν
ὥρα πολλὴ ἀλλὰ καὶ πνευματικὴ δύναμις. Γι᾽
αὐτὸ θὰ διατυπώσουμε μόνο μερικὲς σκέ-
ψεις ἐπὶ τοῦ κεντρικοῦ νοήματός της.

* * *Ἐάν, ἀγαπητοί μου, ὑποθέσουμε ὅτι πρὶν τὸ
Πάσχα κάποιος φιλάνθρωπος πηγαίνει σὲ μιὰ
φτω  χὴ ἐνορία καὶ σὲ κάθε σπίτι, ἀνάλογα μὲ τὶς
ἀ  νάγκες, δίνει ἀλλοῦ ῥοῦχα, ἀλλοῦ παπού-
τσια, ἀλλοῦ τρόφιμα, ἀλλοῦ φάρ μακα ἢ ὅ,τι ἄλ -
λο χρειάζονται, καὶ δὲν ἀφήνει κανένα σπίτι
ἀβοήθητο, ἀσφαλῶς ὅλοι θὰ ποῦν· Τί φιλάν-θρωπος κύριος, τί καλὸς ἄνθρωπος αὐ  τός! εἶ -
δες; μᾶς θυμήθηκε, ἦρθε καὶ μᾶς βο  ήθησε…
Ἔτσι εἶνε· ἅμα βρεθῇ κάποιος καὶ προσφέρῃ
τέτοια βοηθήματα, ὅλοι τὸν εὐ γνωμονοῦν.

Ἀλλά, ἀδελφοί μου, μὴ μοῦ μιλᾶτε γιὰ ἀν -
θρώπινη φιλανθρωπία. Ἡ φιλανθρωπία αὐ τή,
ὅσο μεγάλη κι ἂν εἶνε, εἶνε ἀ τελής, σκιὰ φιλαν -
θρωπίας. Ἐγὼ δὲν θὰ σᾶς μιλήσω γιὰ τὴ φιλαν -
θρωπία τῶν ἀνθρώπων· θὰ σᾶς πῶ γιὰ μία ἀ -
φάν ταστη καὶ ἀπερί γραπτη φιλανθρωπία, μιὰ
φιλανθρωπία ὠκεα νό, ποὺ μα  κάρι νὰ τὴν αἰ -
σθα ν  θοῦμε! Ἐδῶ, ἂν εἶσαι εὐ γνώμων, σὲ κερ-
νάει ὁ ἄλλος ἕνα ποτήρι κρασὶ καὶ τοῦ λὲς
εὐχαρι στῶ καὶ τὸ θυμᾶσαι. Ἐὰν λοι  πὸν ὅπως
καταλαβαίνουμε τὴ φιλανθρωπία τῶν ἀνθρώ-
πων καταλαβαίναμε τὸ βάθος καὶ τὸ πλάτος
τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ, θὰ γονα τίζαμε,
τὰ μάτια μας θὰ βούρκωναν, ἡ καρδιά μας θὰ
χτυποῦσε καὶ ἡ γλῶσσα μας θὰ ἔλεγε μύρια
εὐχαριστῶ στὸ Θεό. Γιατὶ ἕ νας εἶνε ὁ ἐ λεή-μων καὶ φιλάνθρωπος, ὁ Θεός.

Ὁ Θεὸς εἶνε ὅλος ἀγάπη. Τὴν ἀγάπη του
τὴν κηρύττει ὁλόκληρος ὁ κόσμος. Ὅ πως τὸ
ψάρι κολυμπάει στὸ νερὸ καὶ τὸ πουλὶ στὸν ἀ -
έρα, ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ζῇ μέσα στὸ πέλαγος

τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. «Ἐν αὐτῷ ζῶμεν καὶ κι-
 νού μεθα καὶ ἐσμέν», ὅπως εἶπε ὁ ἀπόστολος
Παῦ λος στὴν Ἀθήνα (Πράξ. 17,28). Ὁ ἄνθρωπος ζῇ
μέσα στὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ· ὁ ἥλιος ποὺ
μᾶς φωτίζει καὶ μᾶς ζωογονεῖ, ὁ ἀέρας ποὺ ἀ -
ναπνέουμε, τὸ νερὸ ποὺ πίνουμε, τὰ ζῷα ποὺ
μᾶς ὑπηρετοῦν, τὰ πουλιὰ ποὺ μᾶς εὐφραί-
νουν, ἡ θάλασσα ποὺ μᾶς τρέφει μὲ τὰ ψάρια,ὅλη ἡ φύσις, ὅπου νὰ στραφοῦμε, μᾶς λέει, ὅ -τι ὁ Θεὸς εἶνε ἀγάπη καὶ φιλανθρωπία, γιατὶ
ὅ λα τὰ ἔκανε γιὰ τὸν ἄνθρωπο· καὶ εἶνε ἀνα-
γ  καῖα, χωρὶς αὐ τὰ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ζήσῃ.

Ἀλλὰ προχωρῶ. Ἀναγκαῖο τὸ νερό, ἀναγ -
καῖο τὸ ὀξυγόνο, ἀναγκαῖος ὁ ἥλιος. Παραπά -
νω ὅμως ἀπ᾽ ὅλα αὐτά, τὸ ἀναγκαιότερο, εἶνε
αὐτὸ ποὺ εὔχεται ἡ Ἐκκλησία, αὐτὸ ποὺ ἀπο-
τε λεῖ τὴ μεγαλύτερη εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ. Ποιό
δηλαδή; Ἡ ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν, ἡ συγχώρη-
 σις, ἡ συγγνώμη ποὺ ζητοῦμε σὰν ἁμαρτω λὰ
παιδιά του, ποὺ φταῖμε κάθε μέρα. Αὐτὴ ἡ ἄ -
φεσις, ποὺ δίνει ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο, αὐτὴ
ἀ ποτελεῖ τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἀγάπης καὶ εὐ -
 εργεσίας τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸ παριστᾷ μπρο-
στά μας σήμερα ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸ εὐαγγέλιο.Ἡ παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου εἶνε ὁ ὕμνος τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἄλλοι ἂς λένε γιὰ τὰ λου-
λού δια, τὰ πουλιά, τὸν ἥ λιο, τὰ ποτάμια, τὸ δρο-
 σερὸ ἀέρα. Σήμερα ἡ Ἐκκλη σία ψάλλει –καὶ
μαζί της ἂς ψάλλουν ὅλες οἱ γλῶσσες καὶ οἱ
κιθάρες– ὕμνο στὸν Κύριο, γιατὶ μὲ τὴν παρα-
 βο λὴ αὐτὴ ἔδειξε ὅτι πράγματι ὁ Θεὸς μᾶς ἀ -
γαπάει, καὶ ἀπόδειξις εἶνε ἡ συγχώρησις ποὺ
παρέχει σ᾽ ἐμᾶς τ᾽ ἁ μαρτωλὰ παιδιά του.

Θ᾽ ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα. Ὅταν ἤμουν
ἱ εροκήρυκας στὴ Μακεδονία, ἄκουσα τὸ ἑξ -
ῆς. Ἕνας βαμβακοπαραγωγὸς σὲ κάμπο κον  τὰ
στὴ Θεσσαλονίκη μετὰ τὴ συγκομιδὴ ἐμ πι-
στεύθηκε τὴν πώλησι τοῦ προϊόντος στὸ γυιό
του, ποὺ ἔ χοντας τὰ χρήματα στὴν τσέπη πα-
 ρασύρθηκε σὲ ἄσωτη ζωὴ στὴ Θεσσαλονίκη,
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καὶ κατόπιν ἀπὸ ντροπὴ δὲν ἤθελε νὰ γυρίσῃ
στὸ σπίτι. Ὁ καλὸς πατέρας ὅμως τὸν ἀναζή-
τησε, τὸν βρῆκε ἐπὶ τέλους μὲ πολλὴ δυσκο-
λία, ἀλλὰ σὲ ἐλεεινὴ κατάστασι. Μόλις τὸν
ἀν τίκρυσε ὁ πατέρας ἔκλαψε. Τὸ παιδὶ ντρε-
πόταν νὰ σηκώσῃ τὰ μάτια νὰ τὸν κοιτάξῃ.

–Παιδί μου, λέει, δὲν ἦρθα γιὰ τὰ λεφτά·δὲν θέλω τὰ λεφτά, θέλω ἐσένα!
Τὸ παιδὶ λύγισε, ἔπεσε μπροστὰ στὰ πόδια

τοῦ πατέρα καὶ τοῦ λέει·
–Δὲν ἤξερα ὅτι ἔχω τέτοιο πατέρα· νόμιζα

ὅτι γυρίζοντας στὸ σπίτι θὰ μοῦ ζητοῦ σες λο-
γα ριασμό. Πατέρα, συγχώρεσέ με!…

Τὸν πῆρε ὁ πατέρας πίσω, κ᾽ ἔγινε ἕνα καλὸ
παιδί, ποὺ ζῇ σ᾽ ἕνα χωριὸ τῆς Μακεδονίας.

Τὸ συγκινητικὸ αὐτὸ περιστατικὸ εἶνε μιὰ μι- κρὴ ἐπανάληψις τῆς παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου.
Ὁ χωρικὸς αὐτὸς συγχώρησε τὸ παιδὶ ὅ πως ὁ
πατέρας τοῦ εὐ αγγελίου συγχώρησε τὸ γυιό του,
τὸν δέχτηκε πάλι στὸ σπίτι, τὸν ἔ λουσε, τὸν ἔ -
ν τυσε, τοῦ ᾽βαλε δαχτυλίδι στὸ χέρι, ἔστρω-
σε τραπέζι καὶ κάλεσε ὅλους στὴ χαρά του.

Τὸ κεντρικὸ νόημα τῆς παραβολῆς εἶνε ἡ
συγγνώμη ποὺ δίνει ὁ Θεὸς σ᾽ ἐμᾶς τὰ ἄσωτα
παιδιά του. Κ᾽ ἔχουμε ἀνάγκη τὴ συγγνώμη τοῦΘεοῦ, ἀγαπητοί μου. Γιατὶ ὄχι 50 ἢ 60 ἢ100
χρόνια, ἀλλὰ καὶ μία μόνο ἡμέρα νὰ ζήσουμε
πάνω στὴ γῆ, κανένας μας δὲν μένει καθαρὸς
ἀπὸ τὸ ῥύπο τῆς ἁμαρτίας (βλ. Ἰὼβ 4,17· 14,4-5. Παρ. 20,9).

Ἀλλοίμονο ἂν ὁ Θεὸς δὲν ἦταν σπλαχνικὸς
καὶ φιλάνθρωπος, ἀλλὰ ἔπαιρνε ζυγαριὰ φαρ-
μακείου καὶ ζύγιζε ὅλες τὶς ἁμαρτίες μας! Δὲν
κάνουμε τίποτε ἄλλο, ἰδίως τὴν ἐποχὴ αὐτή,
ἀπ᾽ τὸ νὰ ἁμαρτάνουμε μὲ κάθε τρόπο καὶ μέσο·
μὲ τὰ μάτια, τὰ αὐτιά, τὴ γλῶσσα, μὲ ὅλη μας
τὴν ὕπαρξι, ψυχὴ καὶ σῶμα. Ποιός μπορεῖ νὰ
μετρήσῃ τὶς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων; λόγια ἄ -
σκοπα, ἄπρεπα, αἰσχρά, ψευδορκίες καὶ βλα-
σφημίες· κλοπές, ἀδικίες, ἁρπαγές· ἐγκλήμα-
τα, ἀπιστίες, μοιχεῖες, πορνεῖες, διαζύγια…
Νά ἕνα ποτάμι βρωμερὸ καὶ ἀκάθαρτο, ποὺ
τρέχει μπρὸς στὰ πόδια τῆς ἀνθρωπότητος.

Γι᾽ αὐτὰ τὰ ἁμαρτήματα ὁ Θεὸς θά ᾽πρεπε
νὰ μᾶς τιμωρήσῃ, νὰ κάνῃ ἕνα νέο κατακλυσμό.
Καὶ θὰ γίνῃ νέος κατακλυσμός. Διαβάζουμε στὴ
Γραφὴ ὅτι ἔγινε στὸ παρελθὸν κατακλυσμὸς
καὶ πνίγηκε ὁλόκληρος ὁ κόσμος. Αὐτὴ τὴ φο -
ρὰ –διαβάστε τὴν Ἀποκάλυψι– δὲν θὰ βρέξῃ
νεράκι· θὰ πέσῃ φωτιά, κι ὅπως καῖνε τὰ πον τί-
κια μὲ πετρέλαιο, ἔτσι θὰ καῇ ὅλη ἡ ἁμαρτω -
λὴ ἀνθρωπότης. Ἁμάρτησε ὁ κόσμος, ἐγκλημά-
 τησε, ἔβαψε τὰ χέρια στὸ αἷμα, μόλυνε τὴ γλῶσ -
σα μὲ βλασφημίες, μίανε τὸ σῶμα μὲ πορνεῖ -
ες καὶ μοιχεῖες, ἐγκατέλειψε τὸν Θεὸ τὸν ζῶν -

τα καὶ ἀληθινό. Ἁμάρτησε καὶ τοῦ ἀ ξίζει νὰ τι-
μωρηθῇ. Δύσκολο εἶν᾽ αὐτὸ στὸ Θεό; ἂν θέλῃ,
τὸ κάνει. Κάποτε οἱ ἀστρονόμοι φόβισαν τὸν
κόσμο λέγοντας ὅτι ἕνας κομήτης ξέφυγε ἀ π᾽
τὴν τροχιά του καὶ θά ᾽πεφτε πάνω στὴ Γῆ νὰ
τὴν κάνῃ σκόνη. Δὲν ἔγινε βέβαια. Ἀλλὰ ποιός
κρατάει τὴ Γῆ κι ὅλα τὰ οὐράνια σώματα; Ἡεὐ  σπλαχνία καὶ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Ἕως
πότε ὅμως θὰ γίνεται αὐτό; ἕως πότε ὁ Θεὸς
θ᾽ ἀναβάλλῃ τὴν τιμωρία μας;Κάτι περιμένει ἀπὸ μᾶς. Τί, τί ζητάει; Νά· νὰ
ἐπιστρέψου με κοντά του. Δὲν ζητάει κάτι δύσ -
 κολο· περιμένει νὰ ποῦμε μιὰ λέξι. Ἄχ αὐτὴ ἡ
λέξι! δὲν βγῆκε ἀκόμη ἀπὸ τὴν καρδιά μας.
Ἂν δὲν ποῦμε τὴ λέξι αὐτή, ὅλα τ᾽ ἄλλα εἶνε
μάταια. Κρύες οἱ καρδιές μας, μπούζι. Δὲν αἰ -
σθανθήκαμε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τὸ ἔλεός του.
Μιὰ λέξι εἶν᾽ αὐτή. Τὴν εἶπες θερμά, εἰλικρινά;
βγῆκε ἀπ᾽ τὴν καρδιὰ καὶ τὰ χείλη σου; Τότε ἡ
ζωὴ ἀλλάζει· τὰ κοράκια γίνονται περι στέρια,
οἱ λύκοι ἀρνιά, ὁ κόσμος μεταβάλλεται. 

Ὦ ἀδελφοί μου, παρακαλέστε τὸ Θεὸ γιὰ
᾽μένα κ᾽ ἐγὼ παρακαλῶ γιὰ σᾶς. Περνᾶνε τὰ
καλὰ χρόνια, ἀσπρίζουν τὰ μαλλιά, πέφτουν οἱ
δυνάμεις, ἔρχεται τὸ τέλος, πλησι άζει ἡ Δευ- τέρα Παρουσία. Τί κάθεσαι; τί μαζεύεις λίρες,
τί ἀγοράζεις οἰκόπεδα; Μὲ τί ἀσχολεῖσαι; Μιὰ
λέξις! Δῶστε μου τὴ λέξι αὐτή. Ποιά εἶνε;

Εἶνε αὐτὴ ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀ -
σώτου, τὸ «Ἥμαρτον»· «Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν
οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου…» (Λουκ. 15,18,21). Τὸ λέμε;
Δὲν τὸ λέμε. Τί θὰ γίνῃ; Νά τί θὰ γίνῃ· Θά ̓ ρθῃ
ἡ ὥρα πάλι. Στὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς, ὅταν οἱ
σειρῆνες σφύριζαν, ἀπ᾽ τὴ φτώχεια καὶ τὴν πεῖ -
να εἴπαμε τὸ ψωμὶ ψωμάκι, τρώγαμε τὰ χαρού-
 πια γιὰ παντεσπάνι. Θὰ ξανάρθουν πάλι. Τώρα
τρῶμε τὸ ψωμί, ἔχουμε τὴ μπουκιὰ στὸ στόμα
καὶ βλαστημᾶμε τὸ Θεό. Θὰ πέσῃ πάλι πεῖ να,
θά ̓ ρθῃ δυστυχία, θὰ συννεφιάσῃ ὁ οὐρανός,
θὰ σειστῇ ἡ γῆ. Τότε θὰ ποῦμε τὸ «Ἥμαρτον».

Μὰ δὲν θά ᾽χῃ ἀξία τότε. Τώρα νὰ ποῦμε τὸ
«Ἥμαρτον», ὄχι αὔριο. Τώρα, ποὺ ἔχουμε τὶς
αἰσθήσεις μας καὶ γλῶσσα νὰ μιλήσουμε, ὄχι
τὴν τελευταία ὥρα. Πὲς τὸ «Ἥμαρτον» σήμε -
ρα, καὶ ὁ εὔσπλαχνος Κύριος θὰ πάρῃ σφουγ-
γάρι νὰ σβήσῃ ὅλα τὰ χρέη μας, καὶ «χαρὰ»
καὶ ἀγαλλίασις θὰ γίνῃ στὸν οὐρανὸ «ἐπὶ ἑνὶ
ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι» (Λουκ. 15,7).

* * *Εὔχομαι, ἀδελφοί μου, ὅλοι νὰ μετανοήσου- με, νὰ ποῦμε τὸ «Ἥμαρτον» σήμερα, καὶ ὁ Θε -
ὸς θὰ μᾶς σπλαχνισθῇ διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑ περ -
αγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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