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ἐπίσκοπος
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Ὑπακούουμε στὸ Χριστό
Εἴμαστε
δημιούργημα
τοῦἔγινε
Θεοῦ
θεοι καὶ ὑλισταὶ
μᾶς ἐρωτοῦν·
Τί ἔκανε
Ὅταν πλέον
τριάντα ἐτῶν, τότε, λέει

Ἄ
Ε

ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὰ δώδεκα μέχρι τὰ τριάνταἶνε,
του
χρόνια; μου,
Κάποιοι
αὐθαίρετα
λένε, ὅτι
ἀγαπητοί
τὸ ῥητὸ
τοῦ ἀποστόλου
στὸ
διάστημα
αὐτό,
ὅπως
τώρα
οἱ
νέοι
σαμε Παύλου, ἀπὸ τὸ ἀνάγνωσμα ποὺ ἀκούπηγαί
νουν ἔξω
γιὰ σύντομο,
σπουδές, τρεῖς
ἔτσι κι
ὁ Χριστὸς
σήμερα.
῾Ρητὸ
λέξεις,
ἀλλὰπῆγε
πόκάπου
σπουδάσῃ.
Φαντάζονται
δέ, αὐ
πὼς
ση
σοφίανὰ
ὑπάρχει
μέσα σ᾽
αὐτές! Οἱ τρεῖς
πῆ
γε
στὶς
Ἰν
δίες
κ᾿
ἐκεῖ
ἔμαθε
τὴν
τέχνη
τῶν
τὲς λέξεις, «Θεοῦ ἐσμεν ποίημα» (Ἐφ. 2,10), ἔχουν
φακίρηδων.
Τί ἔχουμε
ν᾿ ἀπαντήσουμε
σ᾿ αὐπλάτος
καὶ βάθος
ὠκεάνιο.
Μὲ τὸ ῥητὸ αὐτὸ
Τὰ πράγμα
τα, σύμφωνα
μὲ τὰ
ἱερὰ
κείμεὁτά;
ἀπόστολος
Παῦλος
- ἡ Ἐκκλησία
τοῦ
Χριστοῦ
να, εἶνε
ἁπλᾶ.
δίνει
ἀπάνπολὺ
τησι στὸ
καίριο ζήτημα ποὺ ἐνδιαφέἕνα
παράδειγμα.
Ἐγὼ
κατάγομαι
ρει Ἀναφέρω
τὸν καθένα
μας,
ἀπαντᾷ στὸ
ἐρώτημα·
ἀἀπὸ
ἕνα
μικρὸ
χωριὸ
τῶν
Κυκλάδων.
Ἂν πᾶτε
πὸ ποῦ ἔρχεται καὶ ποῦ πηγαίνει ὁ ἄνθρωπος;
στὸ
χωριό
μου καὶ
ρωτήσετε,
θὰ σᾶς
καὶ
«Θεοῦ
ἐσμεν
ποίημα».
Ἐπάνω
στὸποῦν
βαθυλεπτομέρειες
μου ἡλικίας.
Μεῥητὸπαιδικῆς
θὰ μιλήσουμε.
Θὰ προστόχαστο
αὐτὸ τῆς
τά, θὰ σᾶςνὰποῦν,
χωριό, πῆγε
στὸ
σπαθήσω
τὸ ἑρἔφυγε
μηνεύἀπ᾿
σω τὸ
πρακτικά,
καὶ πασχολαρχεῖο,
μετὰ
στὸ
γυμνάσιο,
μετὰ
στὸ
παρακαλῶ νὰ προσέξετε τὴν ἑρμηνεία.
νεπιστήμιο καὶ σπούδασε,
κι ἀπὸ τότε λεί***
πει…
Τὰ μ᾽
ξέρουν
ὅλα. Οἱ γέροντες
Ἀρχίζω
ἕνα παράδειγμα.
Λένε γιὰπαρακοκάποιο
λουθοῦν
τὴν
ἐξέλιξι
τῶν
παιδιῶν
τοῦ
χωριοῦ.
διάσημο καλλιτέχνη, ἕνα γλύπτη, ὅτι μιὰ μέρα
θέλω
νὰ πῶ.
Χριστὸς
δὲν γεννήθηκε
εἶδεΤίστὸ
δρόμο
ἕνα Ὁ
κομμάτι
μάρμαρο
μέσα σὲ
σὲ μεγαλούπολι·
γεννήθηκε
σὲτὸ
μιὰ
μικρὴ κώλασπόνερα.
Τὸ ἔβγαλε
ἀπὸ ᾽κεῖ,
ἔπλυνε,
τὸ
μη, τὴ Βηθλεέμ,
στὴτου
Ναζαρέτ
καὶ ἄρ-–
καθάρισε,
τὸ πῆγεκαὶ
στὸἀνετράφη
ἐργαστήριό
γι᾿ αὐτὸ
Ἐκεῖ
ἔμεινε.
λάξευσε,
χισε
νὰ τὸὀνομάζεται
δουλεύῃ. ΤὸΝαζωραῖος.
πελέκησε, τὸ
Ἐὰν
ἔφευγε,
οἱ
πρῶτοι
ποὺ
θὰ
τὸ
γνώριζαν
θὰ
τὸ λείανε, τοῦ ἔδωσε μορφή. Ἀσχολήθηκε μασυμπατριῶτες
του. Αὐτοὶ ὅμως
μαρτυ
ζίἦταν
του οἱ
ἐπὶ
πολύ –τὰ καλλιτεχνήματ
α δὲν
γί- ροῦν,
ὁ Χριστὸς
πῆγε πουθενά.
Τὸ λέει
ται ὅτι
σὲ μιὰ
μέρα–, δὲν
τὸ κράτησε
ἕναν ὁλόκλη
νον
τὸ
Εὐαγγέλιο·
ὅταν
πῆγε
στὸ
χωριό
του
τὴ
Ναρο χρόνο. Τέλος, ὕστερα ἀπὸ τόση καλλιτεχνιπῶς
ζαρὲτ
καὶ δίδαξε,
τοὺςτὸ
ἔκανε
κατάπληξι,
κὴ
ἐργασία,
μέσα ἀπὸ
λασπωμένο
ἐκεῖνο
πῆγε
αὐτὸς γνωρίζει
τόσαἕνας
πράγματα
ἀφοῦἌγ
δὲν
μάρμαρο
τί βγῆκε·
ἄγγελος!
γελος
σὲ σχολεῖο·
«γράμματα
…μὴ
μεμαθηκώς»
λέει
βέβαια
ὄχι ζωντανός,
ὅπως
αὐτοὶ
ποὺ περικυ
τὸ
ἱερὸ
κείμενο
(Ἰω.
7,15).
Δὲν
θὰ
ἐκπλήσσονταν,
κλώνουν τὴν ἁγία τράπεζα τὴν ὥρα τοῦ μυστηἐὰν τῆς
ὁ Χριστὸς
φοιτοῦσε ας,
σὲ ξένα
ρίου
θείας λειτουργί
ἀλλὰσχολεῖα.
ἄγγελοςἜτσι
- ἄκαταρρέει
ἡ φαντασία
τῶν στημένο
ἀπίστων.ἔἩ
γαλμα.
Τὸ ἄγαλμα
αὐτὸ εἶνε
ξωἀπάν
ἀπὸ τησι
στὸ ἐρώτημά
τους
εἶνε, ὅτικαὶ
στὸ
διάστημα
μέχρι
ἕνα
καθεδρικὸ
ναὸ τῆς
Δύσεως,
ὅσοι
τῶν
δεκαοκτὼ
ἐκείνων
ἐτῶν
ὁ
Χριστὸς
ἔζησε
σήμερα ἐπισκέπτονται τὸ μέρος αὐτὸ θαυμάἐν
ἀφανείᾳ
ὡς
ταπεινὸς
ξυλουργός.
Ἐργαζόζουν τὸ ἄγαλμα καὶ τὸν γλύπτη ποὺ τὸ φιλοτέταν στὸ
ἐργαστήριο
τοῦ
Ἰωσήφ·
κρατοῦσε
χνησε.
Καὶ
βέβαια καν
ένας
ἀπ᾽ αὐτοὺς
ποὺσκετὸ
πάρνια καὶ
Ἦταν
πρῶτος
βλέπουν
δὲνπριόνια.
λέει, πὼς
ἔτσιὁμόνο
τουἐργάτης,
βρέθηἐργασία,
ποὺ ἦκαὶ
ἁγίασε
τὴπίσω
χειρωνακτι
κε
ἐκεῖ.
Ὅλοι
ἀπὸ τὸκὴ
ἄγαλμα
βλέπουν
ταν
στὸν
ἀρχαῖο
κόσμο
περιφρονημένη.
Ἐρ- τὸν καλλιτέχνη. Κ᾽ ἐμεῖς ἄλλωστε, ὅσες φο
γαζόταν
λοιπὸν
καὶ ἔμενε
ἀφάνεια.
ἔχει πολλὰ
ἀγάλρὲς
βλέπουμε
ἀγάλματα
–κ᾽ στὴν
ματα ἡ πατρίδα μας–, πίσω ἀπὸ τὰ ἀγάλματα

«Ἀδελφοί
, Θεοῦ
ποίημα»
τὸ Εὐαγγέλιο,
ἀπὸ ἐσμεν
τὴ Γαλιλαία
ἦρθε (Ἐφ.
στὸν2,10)
Ἰορ-

δάνη καὶ βαπτίσθηκε.
Ἐκεῖ συνωστίζον
ταν πλήβλέπουμε
καὶ θαυμάζουμε
τοὺς καλλιτέχνες
θη
γιὰ
νὰ
βαπτισθοῦν
ἀπὸ
τὸν
Ἰωάννη
τὸ βαποὺ τὰ φιλοτέχνησαν.
πτι
στή. Βλέποντας
τὸ Ναζωραῖο
Ἐλᾶτε
τώρα, ἀγαπητοί
μου, νὰ σᾶςποιός
δείξωὑπωκάπτευόταν,
ὅτι κάτωποὺ
ἀπὸδὲν
τὸ τὸ
ταπεινό
τουΦειδί
σχῆμα
ποιο
ἄλλο ἄγαλμα,
λάξευσε
άνὉ
Ἰω
κρύβεται
τὸ
μεγαλεῖο
τῆς
θεότητος;
ας ἢ Πραξιτέλης ἢ ἄλλος μεγάλος λιθοξόος.
νης ἄγαλμα
ὅμως εἶχε
καὶ
Εἶνε
ὄχιλάβει
νεκρὸσῆμα
ἀλλὰοὐράνιο,
ζωντανό.
Τὰμόλις
ἄλὁ Χριστὸς
πλησίασε
τοῦκι
λέει·
Ἐσὺ
ἔρχεσαιἀσ᾿
λα
ἀγάλματα,
ὅσο τέλεια
ἂν εἶ
νε, μένουν
ἐμένα νὰσὰν
βαπτισθῇς;
Εἶμαιποὺ
πολὺ
μικρὸς
ἀπέσάλευτα,
«νεκρὰ φύσις»
λένε·
μάτια
ἔναντί
εἶμαι αὐτιὰ
ἄξιοςἔχουν
νὰ σκύψω
νὰἀλύσω
χουν
μὰσου·
δὲν δὲν
βλέπουν,
μὰ δὲν
κοῦ«τὸν
ἱμάντα
τῶν
ὑποδημάτων»
σου
(Μᾶρκ.
Ἀλλ᾿
νε, χέρια ἔχουν μὰ δὲν κινοῦνται, πόδια 1,7).
ἔχουν
ὁ Χριστὸς
ἐπέμεινε,
θέλημα
(πρβλ. ὅτι
Ψαλμ. τὸ
113,13-15·
134,16-17). τοῦ
ΣᾶςΘεοῦ
δείμὰ
δὲν περπατοῦν
εἶνεἕνα
νὰ ἄγαλμα
βαπτισθῇ
στὰ ῥεῖθρα
τοῦ Ἰορδά
νου.
χνω
ἔμψυχο·
ἔχει αὐτιὰ
κι ἀκούει,
Καὶ
τότε
ἔγινε
τὸ
θαῦμα,
γεγονὸς
ποὺ
ἔρχεἔχει μάτια καὶ βλέπει, ἔχει πόδια καὶ κινεῖται.
ταιἄγαλμα
νὰ ἐπιβεβαιώσῃ
θεότητα Καὶ
τοῦὅΧριστοῦ·
πως κάΤὸ
αὐτὸ εἶνε ὁτὴ
ἄνθρωπος!
οὐρανοὶ καὶ
τὸ Πνεῦμα
ἅγιο ἦρἄνοιξαν
χνεςτὸ
ἔγραφαν
τω
ἀπὸ τὰοἱἀγάλματα
οἱ καλλιτέ
θεὄνομά
σὰν περιστέρι
καὶ«Φειδίας
κάθισε ἐπάνω
στὴν
κεφα- τὸ
τους, π.χ.
ἐποίει»
ἢ «Πρα
λὴ
τοῦ
Χριστοῦ.
Συγχρόνως
ἀκούστηκε
φωνὴ
ξιτέλης ἐποίει», ἔτσι καὶ πάνω στὸ ἔμψυχο αὐ- διάγγελμα
τοῦἄνθρωπο,
οὐρανίου κάποιο
Πατρός·χέρι
Αὐτός
«ἐστιν
τὸ
ἄγαλμα, τὸν
ἀγγέλου
(Ματθ.ἐ3,17).
υἱός μου
ὁ ἀγαπητός,
ἐν ᾧ εὐδόκησα»
ἢὁμᾶλλον
ὁ ἀπόστολος
Παῦλος
γράφει· «Θεοῦ
Τίποίημα»
σημαίνουν
τὰ λόγια
αὐτά; Τ᾿ ἀκοῦμε
σήσμεν
εἴμαστε
δημιούργημα
τοῦ Θεοῦ.
μερα
ἑορτὴ
Θεοφανείων,
ἀλλ᾿
ἐμβαθύναἊν
λοιπὸν
μὲτῶν
πείσῃς,
ὅτι τὸ ἄγαλ
μα τοῦ
Κολομε
στὸ
περιεχόμενό
τους;
Πῶς
ὀνομάζεται
κοτρώνη ἔτσι βγῆκε, ἔτσι φύτρωσε στὸ χωρά-ἐδῶτότε
ὁ Χριστός;
«Υἱὸς»
Ὄχι υἱὸς
μὲ τὴ
φι,
θὰ πεισθῶ
ὅτιτοῦ
καὶΘεοῦ.
τὸ ἔμψυχο
ἄγαλμα
ἔννοιαἔτσι
ποὺβρέθηκε
ὅλοι λεγόμαστε
παιδιὰ τοῦ
- γενικὴ
ὁ ἄνθρωπος
στὸν κόσμο.
Θεοῦ,
μὲποίημα».
τὴν εἰδικὴ
ἔννοια, ὅπως
τὸν
«Θεοῦἀλλὰ
ἐσμεν
Ὁ ἄνθρωπος,
ἀγαπη
ὁμολογοῦμε
στὸ
Σύμβολο
τῆς
πίστεως.
Ἔχει
τοί μου, εἶνε μυστήριο, θαῦμα θαυμάτων. Εἶνε
ἰδιαίτερη
σχέσι
τὸν οὐράνιο
μεῖγμα
ἀπὸκαὶ
ὕλημοναδικὴ
καὶ πνεῦμα·
εἶνεμὲ
σύνθετος
ἀπὸ
Πατέρα.
Εἶνεκαὶ
ὁ φυσικὸς
καὶκαὶ
μονογενὴς
σῶμα
φθαρτὸ
ψυχὴ ἄυλη
ἀθάνατη. Υἱὸς
Αὐτοῦ
Θεοῦ,
ποὺ
ἦρθε
στὸν
κόσμο
νὰ
σώσῃ
τὸ
τὸ πιστεύει καὶ κηρύττει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία.
γένος
μας.
Εἶνε
ὁ
ἀγαπητὸς
Υἱός,
ποὺ
ἔκανε
Καὶ ὡς πρὸς τὸ σῶμα βέβαια εἶνε θαυμαστός.
πλήρως
θέλημα
τοῦ οὐρανίου
Τὸ
κάθε τὶτὸ
στὸν
ὀργανισμό
του κάνειΠατρός,
τοὺς ἐπι-ὑπήκουσε νὰ
σ᾿ αὐτὸν
μέχρι Τὰ
θανάτου,
εὐαρέστηστήμονες
θαυμάζουν.
μάτια π.χ.;
εἶνε ἡ
σε
σ᾿
αὐτὸν
ἀπολύτως.
Εἶνε
ὁ
τέλειος
ἄνθρωτέλεια φωτογραφικὴ μηχανή· καὶ ποιός θὰ πῇ,
πος·
ὑπάρχει κὴ
ἄλλος.
Ὅλοι
ὅσοι ὠνομάὅτι
μιὰδὲν
φωτογραφι
μηχανὴ
φύτρωσε
στὸ
στηκανσὰν
«μεγάλοι»
νᾶνοιτὴν
μπροστά
του,
κατασκεύχωράφι
μανιτάρι;εἶνε
κάποιος
κλάσματα
μπροστὰ
σ᾿ αὐτὸν
εἶνε
ἡτάρ.
ἀκεΤὰ αὐτιά
μας ἔπειτα·
νά τὸ ποὺ
τέλειο
ῥαν
ασε.
μονάδα.
Εἶνε
ἕνας, ὁ τέλειος.
Ἡραία
καρδιά;
ἀντλία
ποὺὁ ἀνακυκλώνει
ἀκατάπαυΓι᾿
αὐτὸ
ἀκριβῶς
ὁ
Χριστός,
ὡς τέλειος,
στα ὅλο τὸ αἷμα. Οἱ φλέβες;
σωλῆνες
ἐλαστι-ἀξίζει
εἶνε καλώδια
ὁ ὁδηγός,
μόνος ὁδηγὸς
τῆς
κοί.
Τὰνὰ
νεῦρα;
ποὺὁ μεταφέρουν
τὰ σήματα τοῦ ἐγκεφάλου. Κι ὁ ἐγκέφαλος; «χαῖρε,

Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο: http://www.iskiriaki.com
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νόμην ἐν Πνεύματι
ἐν τῇ Κυριακῇ
ἡμέρᾳ
ἤκουσα φωνὴν
ὀπίσω
μου μεγάλην
ὡς σάλπιγγος»
(Ἀπ.ὡς
1,10)
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Κάτιν᾽πρέπει
ν᾽ ἀλλάξῃ!
Κάτι πρέπει
ἀλλάξῃ!

«Ἀπὸὁτότε
ἤρξατο
ὁ Ἰησοῦς
καὶ λέγειν· Μετανοεῖτε…»
(Ματθ. 4,17)
«Ἀπὸ τότε ἤρξατο
Ἰησοῦς
κηρύσσειν
καὶκηρύσσειν
λέγειν· Μετανοεῖτε…»
(Ματθ. 4,17)

ὲ τὴ
βοήθεια
τοῦ Θεοῦ,
μου, νὰ
ἑ- τὴν
ἂνἐφαρμόσου
θέλαμε νὰ τὴν
ἐφαρμόσου
ὲ τὴ βοήθεια τοῦ
Θεοῦ,
ἀγαπητοί
μου, ἑἀγαπητοί
- ἂν θέλαμε
με ὅλοι,
νὰ κάνῃμε ὅλοι, νὰ κάνῃ
ωρτάσαμε
οἱ ἀνάξιοιτὸν
τὶς κόσμο
μεγάλες
τὸν κόσμο
τὴ γῆ σὲ
ωρτάσαμε ἐμεῖς
οἱ ἀνάξιοιἐμεῖς
τὶς μεγάλες
εὐτυχισμένο,
νὰεὐτυχισμένο,
μεταβάλῃ τὴ νὰ
γῆ μεταβάλῃ
σὲ
ἑορτές.
Τὴ νύχτα τῶν Χριστουγέννων
ἀκούσα
- εἶνε
οὐρανό.
Ποιά
εἶνε
ἡ λέξις
αὐτή; Εἶνε, ἀγαπης. Τὴ νύχτα
τῶν Χριστουγέννων
ἀκούσα- οὐρανό.
Ποιά
ἡ λέξις
αὐτή;
Εἶνε,
ἀγαπημε«Δόξα
τὸ ἐμβατήριο
«Δόξα
ἐν ὑψίστοις
Θεῷ…»
(Ματθ. 4,17).
μου, ἡ λέξις(Ματθ.
«Μετανοεῖτε»
ἐμβατήριο
ἐν ὑψίστοις
Θεῷ…»
4,17).
τοί μου,
ἡ λέξιςτοί
«Μετανοεῖτε»
(Λουκ.ἡμέρες,
2,14). Μετὰ
ἑπτὰ
ἡμέρες, τὴν 1η Ἰανουαρίου,
ἀνάγκη νὰ ἑρμηνεύσουμε
τὴ λέξι αὐ). Μετὰ ἑπτὰ
τὴν
1η Ἰανουαρίου,
Εἶνε ἀνάγκη νὰΕἶνε
ἑρμηνεύσουμε
τὴ λέξι αὐζήσαμε
τὴν ἑορτὴ τοῦ
τῆς Περιτομῆς
τοῦ
Κυρίουκανεὶς
τή; ὑπάρχει
ποὺ δὲν τὴν καταλαβαίνει;
με τὴν ἑορτὴ
τῆς Περιτομῆς
Κυρίου τή;
ὑπάρχει
ποὺ δὲν κανεὶς
τὴν καταλαβαίνει;
ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ,
τὴν ὁποία
Ὅλοι
πάνω - κάτω
γνωρίζουμε
Ἰησοῦ Χριστοῦ,
κατὰ τὴν
ὁποία κατὰ
δόθηκε
Ὅλοι δόθηκε
πάνω - κάτω
γνωρίζουμε
τὴ σημασία
της. τὴ σημασία της.
Θεῖο Βρέφο
τὸ Καὶ
ὄνομα
Ἰησοῦς.
Καὶ
στὴν
ἑ- Καὶ ὅλοιὅτι
αἰσθανόμαστε
ὅτι
εῖο Βρέφοστὸ
τὸ ὄνομα
Ἰησοῦς.
στὴν
ἑ- Καὶ
ὅλοι
αἰσθανόμαστε
κάτι πρέπει ν᾽
ἀλκάτι
λά- πρέπει ν᾽ ἀλλάτὴ τῶν Φώτων
βρεθήκαμε
νοερῶς
στὰ ν᾽
νερὰ
ξῃ·στὸ
κάτι
ν᾽ ἀλλάξῃ
ἄτομο,
στὴν οἰκογένεια,
νεια,
τῶν Φώτωνορ
βρεθήκαμε
νοερῶς
στὰ νερὰ
ξῃ· κάτι
ἀλλάξῃ
ἄτομο,
στὴνστὸ
οἰκογέ
κοινωνία, στὴν
ἐκκλησία.
οὐρανοὺς
ἀνοί- στὴν ἐκκλησία.
τοῦ Ἰορδάνου,
εἴδαμε τοὺς
στὴν νὰ
κοινωνία,
Δὲν πάει
ἄλλο. Δὲν πάει ἄλλο.
τοὺς οὐρανοὺς
νὰ ἀνοίορδάνου, εἴδαμε
ὅτιτης
ἡ Γῆμας
- ὁ ἔπλανή
γωνται,
τὸ Πνεῦμα
τὸ ἅγιο«ἐν
νὰ κατέρχεται
Νιώθουμε«ἐν
ὅτι ἡΝιώθουμε
Γῆ - ὁ πλανή
φτασετης μας ἔφτασε
αι, τὸ Πνεῦμα
τὸ ἅγιο
νὰ κατέρχεται
εἴδει
τὸν οὐράνιο
πού,
γίνῃ
μιὰ ἀλλαγή, κινπεριστερᾶς»
καὶπεριστερᾶς»
τὸν οὐράνιοκαὶ
Πατέρα
νὰ σὲΠατέρα
σημεῖο νὰ
πού,σὲ
ἂνσημεῖο
δὲν γίνῃ
μιὰἂν
ἀλδὲν
λαγή,
κιν(ἀπολυτ. Φώτ.).
«τοῦ λόγου
τὸ Φώτ.).
ἀσφαλές»
δυνεύει
νὰ γίνῃἀπέραντο.
νεκροταφεῖο
(ἀπολυτ.
ώνῃ «τοῦ βεβαιώνῃ
λόγου τὸ ἀσφαλές»
δυνεύει
νὰ γίνῃ
νεκροταφεῖο
Τί ἀπέραντο. Τί
κόσμος γιὰ νὰ σωθῇ;
Σήμερα,
Κυριακὴ
μετὰ τὰ Φῶτα,
βλέπουμε
νὰ γιὰ
κάνῃ
ὁ κόσμος
νὰ ὁσωθῇ;
μερα, Κυριακὴ
μετὰ τὰ
Φῶτα, βλέπουμε
πρέπει
νὰ κάνῃπρέπει
Αὐτοὶ ποὺ
κυβερνοῦν
τὰ ἔθνη προτείνουν
ὅτι ὁ μετὰ
Κύριος
μετὰὅπως
τὸ βάπτισμα,
Αὐτοὶὅπως
ποὺ κυβερνοῦν
τὰ ἔθνη
προτείνουν
Κύριος –ἀφοῦ
τὸ –ἀφοῦ
βάπτισμα,
σχέδια,
ἕνα Σοφοὶ
πάνω στ᾽ ἄλλο. Σοφοὶ
διηγοῦνταιπέρασε
τὰ Εὐαγγέλια,
πέρασε
τὸν Ἰορδάδιάφορα
σχέδια,διάφορα
τὸ ἕνα πάνω
στ᾽τὸ
ἄλλο.
ῦνται τὰ Εὐαγγέλια,
τὸν Ἰορδάνη, βγῆκε
στὴνἐκεῖ
ἔρημο,
ἔμεινε
- ἄνθρωποι,
μεγάλοι
πολιτικοί,
γῆκε στὴν ἔρημο,
ἔμεινε
σαράντα
ἡ-ἐκεῖ
μεγάλοι
πολιτικοί,
ἰσχυροὶ
κυβερ- ἰσχυροὶ κυβερἄνσαράντα
θρωποι, ἡ
νήστεψε, προσευχήθηκε,
μὲ τὶς νῆτες
σκέπτονται,
στίβουν
τὰ μυαλά τους, καὶ
, νήστεψε,μέρες,
προσευχήθηκε,
πάλεψε μὲ τὶς πάλεψε
νῆτες σκέπτονται,
στίβουν
τὰ μυαλά
τους, καὶ
σκοτεινὲς
δυνάμεις
καὶ
νίκησε βγάζουν
κάθε πειραβγάζουν
σχέδια πῶς
εινὲς δυνάμεις
καὶ νίκησε
κάθε
πειραδιάφορα
σχέδιαδιάφορα
πῶς νὰ σώσουν
τὴν νὰ σώσουν τὴν
ἐμφανίζεται
πλέον
κόσμο
ὡς ὁ μοναδι- Μὰ
ἀνθρωπότητα.
Μὰ τὰ
ὅλη τὴν καἐμφανίζεταισμό–
πλέον
στὸν κόσμο
ὡς ὁ στὸν
μοναδι
- ἀνθρωπότητα.
τὰ σχέδια, παρ᾿
ὅλησχέδια,
τὴν καπαρ᾿
Διδάσκαλος.
Σήμερα
τὸπαεὐαγγέλιο
μᾶς παδιάθεσί
τους,ἀπο
ὅλατυγχάνουν.
ναυαγοῦν, ἀποτυγχάνουν.
ιδάσκαλος.κὸς
Σήμερα
τὸ εὐαγγέλιο
μᾶς
λὴ διάθεσί
τους,λὴ
ὅλα
ναυαγοῦν,
ρουσιάζει
τὸντὸ
Κύριο
ν᾽ ἀρχίζῃ
τὸ κοσμοσω
τήριο
Γιατί; ποῦΣὲ
σκοντάφτουν;
Σὲ ἕνα σημεῖο. Ποιό;
άζει τὸν Κύριο
ν᾽ ἀρχίζῃ
κοσμοσω
τήριο
Γιατί; ποῦ
σκοντάφτουν;
ἕνα σημεῖο. Ποιό;
Ἂςπολὺ
μὴ ἐπαινοῦμε
πολὺΠαρ᾿
τὸν ἄνθρωπο. Παρ᾿
ἔργο
τὸ ἔργο τοῦ
Καὶ
νεἐπαινοῦμε
ἰδιἊςεἶμὴ
τὸν ἄνθρωπο.
του, τὸ ἔργο
τοῦτου,
διδασκάλου.
Καὶδιδασκάλου.
εἶνε ἰδιαιτέρως
ὠφέλιμοὅνὰ
ὅλα τὰ
ἐπιτεύγματα
τῆς
ἐπιστήμης ὁ ἄνθρωως ἐνδιαφέρον
καὶ ἐνδιαφέρον
ὠφέλιμο νὰ καὶ
μάθουμε
λα μάθουμε
τὰ ἐπιτεύγματα
τῆς
ἐπιστήμης ὁ
ἄνθρωἔχει
ὑποστῆ
ποιός λόγος,
ἦταν ὁ ἡπρῶτος
ἡ πρώ
τη ἔχει
λέξι ὑτου.
πος
ποστῆπος
ῥιζικὴ
φθορά.
Ἂςῥιζικὴ
λένεφθορά.
οἱ φιλό-Ἂς λένε οἱ φιλόἦταν ὁ πρῶτος
πρώτη λόγος,
λέξι του.
σοφοι
κ᾽
οἱ
ποιηταὶ
κ᾽
οἱ
διανοούμενοι·
ὁ ἄνθρωσοφοι
κ᾽
οἱ
ποιηταὶ
κ᾽
οἱ
διανοούμενοι·
ὁ
ἄνθρω***
***
πος δὲνμέσα
εἶνε του
ἰδανικός,
μέσα του ἔχει ἀτέλεια.
Ἡ τελευταία
ἀγαπητοί
ὁ-ἰδανικός,
πος μὲ
δὲντὴν
εἶνε
ἔχει ἀτέλεια.
τελευταία λέξις,
ἀγαπητοίλέξις,
μου, μὲ
τὴν ὁ- μου,
ποία
σφράγισε
χείλη του
τὴ Μεγάλη
Παραεἶνε
πλέον
ὅπως
βγῆκε
ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ
σφράγισε τὰ
χείλη
του τὴ τὰ
Μεγάλη
ΠαραΔὲν εἶνε
πλέον Δὲν
ὅπως
βγῆκε
ἀπὸ
τὰ χέρια
τοῦ
σοῦςἡ Χριστός,
εἶνε ἡΚλίνει
ουργοῦ.
Κλίνει
πρὸς
τὸ κακό.
ἡμῶν Ἰηεἶνε
Δημιπρὸς
σοῦς Χριστός,
τὸ κακό.
Ἔχει
διαφθα
- Ἔχει διαφθαὴ ὁ Κύριοςσκευὴ
ἡμῶν ἸὁηΚύριος
Δημιουργοῦ.
(Ἰω. ἡ
19,30).
Ἀλλ᾽ ὅπως
τελευσημείου,
ὥστε
λέξις(Ἰω.«Τετέλεσται»
ρῆσημείου,
μέχρι τέτοιου
19,30). Ἀλλ᾽ ὅπως
τελευτέτοιου
ὥστε τὰ
πάθη καὶ
οἱ τὰ πάθη καὶ οἱ
«Τετέλεσται»
ρῆ μέἡχρι
τὸ ἴδιοτου
καὶ ἔγιναν
ἡ κακίες
φύσις. Τὸ μυαλό
λέξις
ἔχει
μεγάλη
του ἔγιναν
σία,
τὸ ἴδιοσημα
καὶ ἡσία,κακίες
φύσις.δευτέρα
Τὸ μυαλό
λέξις ἔχει ταία
μεγάλη
σημα
δευτέρα
τηλοι
λέξις
Ποιά
λοιπὸν
ἦταντου
ἡ πρώτη
λέ- τουσωστά,
δὲν σκέπτεται
ἡ καρδιά
του δὲν ἀη λέξις του.πρώ
Ποιά
πὸντου.
ἦταν
ἡ πρώτη
λέδὲν σκέπτεται
ἡ καρδιάσωστά,
του δὲν
ἀξι ποὺ εἶπε
ἀρχίζοντας
τὸἔργο;
διδακτικό
του ἔργο;
ἡ θέλησί
του δὲν
ἔχει δύναμι νὰ ἐκτεὺ εἶπε ἀρχίζοντας
τὸ διδακτικό
του
γαπάει,
ἡ θέλησίγαπάει,
του δὲν
ἔχει δύναμι
νὰ ἐκτεσῃ ἐκεῖνα
ποὺΕἶνε
θέλει
ὁ Θεός.
Ὁ Κύριος
δὲν ἔμοιαζε
μ᾽ ἐμᾶς λέ
τοὺς
λέθέλει
σῃ σημεριἐκεῖνα ποὺ
ὁ Θεός.
λοιπὸν
ἡ Εἶνε λοιπὸν ἡ
Κύριος δὲν ἔμοιαζε
μ᾽ ἐμᾶς
τοὺς σημεριτουκαί,
κακή,
πονηρή·
καί,
νοὺς
κήρυκες,
λέμε
τὰ νοτου
ήματά
ματά μὰφύσις
κακή,φύσις
πονηρή·
ὅπως
ἔλεγαν
οἱὅπως ἔλεγαν οἱ
κήρυκες, ποὺ
λέμε
πολλὰποὺ
μὰ τὰ
νοήπολλὰ
εἶνε λίγα.
Ὁ Κύριός
ἔλεγε
λίγα, ἀλλὰ
ἀρχαῖοι
πρόγονοί
μας, «φύσιν
ἶνε λίγα. Ὁμας
Κύριός
μας ἔλεγε
λίγα,μας
ἀλλὰ
ἀρχαῖοι
πρόγονοί
μας, «φύσιν
πονηρὰν
μετα- πονηρὰν μετατὰ λόγια
τουσημασία.
εἶχαν μεγάλη
σημασία.
Ἡ πρώτη
βαλεῖν
ῥάδιον»,
εἶνε εὔκολο
πρᾶγμα ν᾽
για του εἶχαν
μεγάλη
Ἡ πρώτη
βαλεῖν
οὐ ῥάδιον»,
δὲνοὐ
εἶνε
εὔκολοδὲν
πρᾶγμα
ν᾽
ἀπ᾽
τὸ στόμα
τοῦ ἡ
Κυρίποὺ
βγῆκε
ἀλλάξῃ
ἡ κακὴ
φύσις(Μένανδρος).
τοῦ ἀνθρώπου (Μένανδρος).
ἀπ᾽ τὸ
στόμα
τοῦ
Κυρίν λέξι ποὺλοιπὸν
βγῆκε λέξι
ἀλλάξῃ
κακὴ φύσις
τοῦ
ἀνθρώπου
τόση
σημασίατόσο
καὶ περικλείει
τόσο
με-τὸ μεγάλο
ου ἔχεικαὶ
Ἐδῶ εἶνε
τὸ μεγάλο
ποὺ ἀγνοει τόση σημασία
περικλείει
μεἘδῶ
εἶνε
μυστήριο,
ποὺ μυστήριο,
ἀγνοὥστεκαὶ
ἔφτανε
μόνη, οῦν οἱ μὲ
ἀσχολούμενοι
διόρθωσι
τῆς ἀννοήματα, γάλα
ὥστενοήματα,
ἔφτανε αὐτὴ
μόνη, αὐτὴ
οῦνκαὶ
οἱ ἀσχολούμενοι
τὴ διόρθωσιμὲ
τῆςτὴἀν
-

θρωπότητος. Μὲ ἄλλα λόγια· μπορεῖ νὰ πάρῃς
ἕνα ζητιάνο ἢ ἕναν κακοῦργο καὶ νὰ τὸν στολίζῃς μὲ διάφορες φορεσιές· νὰ τοῦ βάζῃς σήμερα πράσινα, αὔριο κίτρινα, μεθαύριο κόκκινα, ὅλα τὰ κουστούμια. Μὰ ὅσα κουστούμια
κι ἂν τοῦ ἀλλάξῃς, ὁ ἄνθρωπος παραμένει ὁ
ἴδιος. Πρέπει ν᾽ ἀλλάξῃ κάτι ἄλλο, βαθύτερο.
«Κουστούμια» φτειάχνουν οἱ διάφοροι κοσμοδιορθωταί. Ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος, εἴτε ὑπὸ δημοκρατίαν εἴτε ὑπὸ τυραννίαν εἴτε ὑπὸ οἱονδήποτε καθεστώς, στὸ βάθος παραμένει κακός, κανένα σύστημα δὲν μπορεῖ νὰ τὸν ἀλλάξῃ. Ἐὰν
ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀλλάξῃ ἐσωτερικῶς, ἀπὸ μέσα, δὲν γίνεται καμμία οὐσιαστικὴ ἀλλαγή.
Ναί, εἶνε πονηρὴ - κακὴ ἡ φύσις τοῦ ἀνθρώπου κ᾽ εἶνε πολὺ δύσκολο ν᾽ ἀλλάξῃ ἐσωτερικά
(ἠθικά, θρησκευτικά, πνευματικά). Εἶνε σὰν νὰ
λέμε - τί· στὴ γάτα νὰ μὴν τρώῃ ποντίκια ἢ στὴν
ἀλεποῦ νὰ μὴν τρώῃ κόττες ἢ στὸ λύκο νὰ μὴν
τρώῃ ἀρνιὰ ἢ στὸ γεράκι νὰ μὴν τρώῃ περιστέρια ἢ στὸ λιοντάρι νὰ μὴν τρώῃ κρέας ἀλλὰ νὰ
τρώῃ γρασίδι - χόρτο, σὰν νὰ λέμε στὰ ζῷα αὐτὰ ν᾽ ἀλλάξουν τὴ φύσι τους. Ὑπάρχει καμμιὰ
δύναμι ποὺ μπορεῖ ν᾽ ἀλλάξῃ τὸν ἄνθρωπο;
Πῶς νὰ σᾶς ἐξηγήσω τὸ μεγάλο μυστήριο τῆς
ἀνθρωπίνης κακίας; Ἕνα μόνο θὰ πῶ στηριζόμενος στὰς Γραφάς· ναὶ ὑπάρχει μία δύναμις ποὺ
μπορεῖ νὰ τὸ κάνῃ, δύναμις ἐκτὸς τοῦ κόσμου.
Ἂς σκεφτοῦμε βαθειά. Ἂν ὁ ἄνθρωπος μποροῦσε νὰ σωθῇ μόνος του, θὰ κατέβαινε ὁ Χριστὸς
στὸν κόσμο; Γιὰ νὰ κατεβῇ ἐδῶ ὁ Χριστός, ἄρα
μόνο ὁ Θεὸς μποροῦσε ν᾽ ἀλλάξῃ τὸν ἄνθρωπο.
Καὶ ὁ Χριστὸς ἔκανε καὶ κάνει τὸ μέγα θαῦμα, ἀλλάζει τὸν ἄνθρωπο ἐσωτερικῶς. Δὲν τοῦ
ἀλλάζει κουστούμια, συστήματα· τοῦ ἀλλάζει τὴν
καρδιά. Ὅσοι ἄκουσαν τὸ κήρυγμα τοῦ Κυρίου,
τὸ «Μετανοεῖτε», ὑπέστησαν αὐτὴ τὴν ἀλλαγή,
τὴν ἐπανάστασι κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ των. Ἄκουσαν
τὸ «Μετανοεῖτε» φιλάργυροι ποὺ δὲν ἔδιναν νερὸ στὸν ἄγγελό τους κ᾽ ἔδωσαν τὰ ὑπάρχοντά
τους, φονιᾶδες πού ᾽χαν βάψει τὰ χέρια τους
στὸ αἷμα καὶ γονάτισαν μπροστὰ στὸν Ἐσταυρωμένο, γυναῖκες ἁμαρτωλὲς καὶ ἔκλαψαν ζητώντας τὸ ἔλεος. Βλέπουμε λύκους νὰ γίνωνται ἀρνιά. Αὐτὸ τὸ θαῦμα τῆς μεταβολῆς τοῦ
ἀνθρώπου μόνο κοντὰ στὸ Χριστὸ γίνεται.

***
Τὸ «Μετανοεῖτε», ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ καμπάνα τοῦ οὐρανοῦ ποὺ ἀκούγεται σὲ κάθε ἐποχή. Ἡ φωνὴ αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ διαβαίνει ἀπὸ
τὸν Ἰορδάνη καὶ φτάνει ὣς ἐμᾶς. Φτάνει καὶ στὴ
γενεά μας, μία γενεὰ ποὺ ἔχει φύγει μακριὰ ἀπ᾽
τὸ Θεὸ καὶ ἁμάρτησε ὅσο καμμία ἄλλη γενεά.
Θὰ βρεθοῦν ἆραγε σήμερα αὐτιὰ ν᾽ ἀκούσουν
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τὸ «Μετανοεῖτε»; θὰ ὑπάρχουν ἄντρες καὶ
γυναῖκες, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ποὺ θ᾽ ἀποφασίσουν νὰ ἀλλάξουν τὴ ζωή τους;
Φτάσαμε, ἀδελφοί μου, σὲ χρόνια πού, ὅπως
εἶπα καὶ ἄλλοτε, οἱ ἄνθρωποι ἔκλεισαν τὰ αὐτιά τους μὲ βουλοκέρι καὶ δὲν θέλουν ν᾽ ἀκοῦνε τὰ λόγια τοῦ Κυρίου. Ἔτσι ὅμως βρισκόμαστε πλέον στὴν ἄκρη τοῦ γκρεμοῦ.
Ὁ κόσμος ὅλος, ὅπως λένε τὰ ἱερὰ βιβλία
καὶ ἡ Ἀποκάλυψις, –δὲν εἶνε παραμύθι αὐτό–
κρέμεται ἀπὸ μιὰ κλωστή. Ἐὰν ὅλοι μας, μικροὶ καὶ μεγάλοι, πλούσιοι καὶ φτωχοί, δεξιοὶ
καὶ ἀριστεροί, μαῦροι ἄσπροι κόκκινοι καὶ ὅλων τῶν χρωμάτων, ἐὰν δὲν δείξουμε τὴ μετάνοια ποὺ κηρύτει σήμερα ὁ Κύριος ἀλλὰ μείνουμε ἀμετανόητοι, τότε τί μέλλει νὰ γίνῃ;
Ἐμένα τὸν ἁμαρτωλὸ ρωτᾶτε τί μέλλει νὰ
γίνῃ; Ἐὰν ἐσὺ ἡ γυναίκα ποὺ ἀτιμάζεις τὸν ἄντρα σου, ἐσὺ ὁ ἄντρας ποὺ βλαστημᾷς τὸ Θεό,
ἐσὺ τὸ παιδὶ ποὺ χτυπᾷς τὸ γονιό σου, ἐσὺ ὁ
πλούσιος ποὺ ἁρπάζεις τὸ ψωμὶ τοῦ φτωχοῦ,
ἐσὺ ὁ φτωχὸς ποὺ γογγύζεις κατὰ τοῦ Θεοῦ·
ἐὰν ὅλοι μας, μικροὶ - μεγάλοι, ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα μέχρι τὴν καλύβα, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, δὲν
δείξουμε μετάνοια πραγματικὴ ἀλλὰ μείνουμε ἀμετανόητοι· ἐὰν καὶ τὸ νέο ἔτος εἶνε ἔτος ἀμετανόητο καὶ κοντὰ στὰ ἄλλα ἁμαρτήματα ποὺ διαπράξαμε στὰ προηγούμενα χρόνια προσθέσουμε καὶ νέες βλασφημίες, νέες
πορνεῖες, νέες μοιχεῖες, νέες ἀδικίες καὶ κλοπὲς καὶ κακουργήματα· ἐὰν ἐξακολουθήσῃ αὐτὸ τὸ ὄργιο πάνω στὴ Γῆ, τότε, ἀδελφοί μου,
μὴ ρωτᾶτε ἐμένα· ἀντέστε στὰ σπιτάκια σας
καὶ ἂν πιστεύετε στὸν Ἐσταυρωμένο ἀνοῖξτε
τοὺς προφήτας καὶ τὴν Ἀποκάλυψι, κ᾽ ἐκεῖ θὰ
δῆτε τί θὰ γίνῃ στὸν κόσμο.
Δὲν ἔχω δύναμι νὰ συνεχίσω· τὰ γόνατά μου
τρέμουν, ἡ γλῶσσα μου τραυλίζει, τὰ μάτια μου
δακρύζουν, ἡ καρδιά μου πάει νὰ σπάσῃ. Αὐτὰ ποὺ θὰ συμβοῦν εἶνε τόσο καταπληκτικά,
τόσο τρομερὰ καὶ ἀπαίσια, ποὺ δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ τὰ ὑποφέρῃ ἡ ἀμετανόητη ἀνθρωπότης.
Δὲν ἔχετε καρδιά, δὲν ἔχετε αἴσθημα, ἀδελφοί μου; Ποῦ βρισκόμαστε! Ἐὰν δὲν μετανοήσουμε κ᾽ ἐξακολουθήσουμε τὸ ἴδιο βιολὶ τοῦ διαβόλου, τότε ἀλλοίμονο· καὶ τ᾽ ἀστέρια τ᾽ οὐρανοῦ θὰ γίνουν ἀστροπελέκια στὰ κεφάλια μας,
καὶ οἱ πέτρες ποὺ πατοῦμε θὰ γίνουν φίδια νὰ
μᾶς φᾶνε, καὶ τὰ ποτάμια θὰ ὁρμήσουν νὰ μᾶς
πνίξουν, καὶ ὅλη ἡ γῆ θὰ ἐπαναστατήσῃ.
Ἕως ὅτου ἔχουμε καιρό, ἂς μετανοήσουμε,
γιὰ νὰ σωθοῦμε διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀρτεμίου ὁδ. Φιλολάου [Γούβας] - Ἀθηνῶν τὴν 9-1-1966. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 5-12-2018.
Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 128βΆ τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).

Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο: http://www.iskiriaki.com
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Κυριακὴ ΙΒ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 17,12-19)
20 Ἰανουαρίου 2019

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Σ᾽ εὐγνωμονοῦμε, Κύριε, γιὰ τὶς εὐεργεσίες σου!

Ἀ

«Οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ;» (Λουκ. 17,18)

κούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο
εὐαγγέλιο. Ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς μᾶς
διηγεῖται ἕνα θαῦμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, μὲ τὸ ὀποῖο θεράπευσε δέκα ἀρρώστους ποὺ ἔπασχαν ἀπὸ λέπρα, ἀνίατη τότε.
Μὲ τὸν ἔλεγχό του ὅμως μπορεῖ νὰ θεραπεύσῃ
καὶ ἄλλους πολλούς, ποὺ πάσχουν ἀπὸ μιὰ ἄλλη χειρότερη ἀσθένεια, ἀσθένεια ψυχική. Κι
αὐτὴ εἶνε ἡ ἀχαριστία. Τὴν εἰκόνα τῆς ἀχαριστίας ζωγραφίζει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο.
Τρομερὴ ἀσθένεια ἡ λέπρα. Τὸ μικρόβιο φώλιαζε στὸ αἷμα, ἐρέθιζε τὸ δέρμα, ἔφερνε κνησμό - φαγούρα, ὁ ἀσθενὴς δὲν μποροῦσε οὔτε
νὰ κοιμηθῇ, ὅπως ὁ Ἰώβ. Οἱ δέκα λεπροὶ δὲν
εὕρισκαν ἡσυχία οὔτε μέρα οὔτε νύχτα. Ἡ ἀσθένεια δημιουργοῦσε ἕλκη· ὁ λεπρὸς γέμιζε
λέπια, οἱ σάρκες σάπιζαν, ἔβγαζαν πύον, ἔπεφταν. Ἀνέδιδε δυσοσμία, ἦταν ἄσχημος, παραμορφωμένος, ἀπομονωμένος ἀπ᾽ ὅλους.
Ὅταν ἀπὸ μακριὰ εἶδαν νὰ ἔρχεται πεζῇ ὁ
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἶπαν· Αὐτὸς μόνο μπορεῖ νὰ μᾶς θεραπεύσῃ! Ἔβαλαν φωνή·
«Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς» (Λουκ. 17,13).
Τὸ λέμε κ᾽ ἐμεῖς αὐτὸ πολλὲς φορὲς στὴν
ἐκκλησία. Ἀλλὰ τὸ δικό τους «Κύριε, ἐλέησον»
βγῆκε ἀπ᾽ τὴν καρδιά τους σὰν πυρωμένη λάβα.
Τὸ φώναξαν μὲ πίστι ἀκράδαντη ὅτι ὁ Χριστὸς
μπορεῖ νὰ τοὺς γιατρέψῃ. Κι ὁ εὔσπλαχνος
καὶ οἰκτίρμων Κύριος, μ᾽ ἕνα του λόγο, ἐλέησε
τὰ πλάσματά του. Εἶπε νὰ πᾶνε στοὺς ἱερεῖς,
«καὶ ἐν τῷ ὑπάγειν… ἐκαθαρίσθησαν» (Λουκ. 17,14).
Τί ἔπρεπε τώρα νὰ κάνουν; Πρῶτο καθῆκον
ἦταν νὰ γυρίσουν, νὰ φιλήσουν τὰ πόδια τοῦ
Χριστοῦ, νὰ ποῦν τοὐλάχιστον ἕνα εὐχαριστῶ.
Ἀλλ᾽ ἐκτὸς ἀπὸ ἕναν, ποὺ γύρισε κ᾽ εὐχαρίστησε, οἱ ἄλλοι, σὰν νὰ μὴ συνέβη τίποτα, ἀδιαφόρησαν καὶ πῆγαν στὰ σπίτια τους ξεχνώντας τὸν
Εὐεργέτη. Νά γιατί εἶπα, ὅτι τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο εἶνε ἡ εἰκόνα τῆς ἀχαριστίας.
***

Ἀχάριστοι, ἀγαπητοί μου, δὲν εἶνε μόνο οἱ δέκα αὐτοὶ λεπροί· ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ ἄλλοι.
 Ἀχάριστοι πρῶτα - πρῶτα πρὸς τοὺς γονεῖς.
Δὲν δείχνουν κανένα ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν πατέρα καὶ τὴ μάνα. Ἔφυγαν μακριά, Αὐστραλία ἢ
Ἀμερική, ἄνοιξαν ἐπιχειρήσεις, θησαύρισαν,
ζοῦν μὲ κάθε ἄνεσι, ἐνῷ οἱ γονεῖς τους ὑποφέρουν μέσα σὲ τρῶγλες· καὶ ὄχι δολλάριο ἢ μάρκο ἢ λίρα δὲν στέλνουν, ἀλλ᾽ οὔτε ἕνα γράμμα
χρόνια τώρα. Συνάντησα σὲ μιὰ τρώγλη τῆς
Φλωρίνης μία γριὰ 80 ἐτῶν, ποὺ ἔλεγε· –Πάτερ, δὲν κλαίω γιὰ τὴ δυστυχία μου· κλαίω γιατὶ τὸ παιδί, ποὺ μὲ τόσους κόπους καὶ βάσανα
ἔφερα στὸν κόσμο, ἔχει δέκα χρόνια νὰ στείλῃ
γράμμα. Διαβάσατε καὶ χθές; «σημεῖα τῶν καιρῶν» (Ματθ. 16,3). Ἕνας γέρος 76 ἐτῶν ξεκίνησε ἀπὸ
ἕνα χωριὸ τῆς Κορινθίας τώρα τὸ χειμῶνα, ἦρθε στὰ παιδιά του στὴν Ἀθήνα καὶ τοὺς ζήτησε
νὰ τὸν προστατέψουν, γιατὶ εἶνε ἀνίκανος πιὰ
νὰ ἐργασθῇ. Κι αὐτά, ἀντὶ ν᾽ ἀνοίξουν τὴν πόρτα καὶ νὰ τὸν περιποιηθοῦν, τὸν ἔδιωξαν «μὲ
τὶς κλωτσιές»· ἀναγκάστηκε νὰ ἐπεμβῇ ἡ ἀστυνομία καὶ νὰ συλλάβῃ τὰ ἄστοργα παιδιά.
Κάποιοι ἄλλοι σηκώνουν καὶ χέρι στὴ μάνα καὶ
τὸν πατέρα. Ἀχαριστία στοὺς γονεῖς.
 Ἄλλοι πάλι φέρονται ἀχάριστα στοὺς δασκάλους καὶ καθηγητάς, στοὺς ὁποίους ὀφείλουν
τὴν κατάρτισι, τὸ ἐπίπεδο, τὴν ἀνθρωπιά τους,
τὸ «εὖ ζεῖν» ὅπως ἔλεγε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος
γιὰ τὸ δάσκαλό του τὸν Ἀριστοτέλη.
 Συχνὰ παρουσιάζονται καὶ κάποιοι ἀχάριστοι στοὺς ἱερεῖς. Τοὺς σχολιάζουν, τοὺς εἰρωνεύονται, τοὺς ἐμπαίζουν, τοὺς χλευάζουν.
Αὐτοὶ δὲν νιώθουν οὔτε πιστεύουν ὅτι ἕνας
ἱερεὺς προσφέρει στὸ λαό, καὶ σ᾽ αὐτοὺς τοὺς
ἴδιους, μιὰ μοναδικὴ ὑπηρεσία.
 Οἱ προηγούμενοι βέβαια, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν
λειτουργὸ τοῦ Θεοῦ, προσβάλλουν ἐμμέσως
καὶ τὸν ἴδιο τὸ Θεὸ τὸν ὁποῖον ὁ ἱερεὺς ἐκπροσωπεῖ. Οἱ χειρότεροι ὅμως εἶνε ἐκεῖνοι ποὺ

καὶ εὐθέως φέρονται μὲ ἀχαριστία στὸν ἴδιο
τὸ Θεό· σ᾽ αὐτὸν ποὺ εἶνε παραπάνω κι ἀπὸ τὴ
μάνα κι ἀπὸ τὸν πατέρα κι ἀπὸ τὸ δάσκαλο κι
ἀπὸ τὸν ἱερέα, στὸ μεγάλο Εὐεργέτη μας.

***
Ποιός μπορεῖ, ἀγαπητοί μου, νὰ μετρήσῃ τὶς
εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ; Εἶνε ἀμέτρητες, ἀναρίθμητες· ὑλικὲς καὶ πνευματικές, γνωστὲς καὶ
ἄγνωστες, φανερὲς ἀλλὰ καὶ ἀφανεῖς.
Μᾶς εὐεργετεῖ ὁ Θεός. Κάθε ἀκτίνα τοῦ ἥλιου, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τόση ἀπόστασι, καθὼς
μᾶς φωτίζει καὶ μᾶς θερμαίνει, λέει μὲ τὴ δική
της γλῶσσα «Ἄνθρωπε, ὁ Θεὸς σὲ ἀγαπᾷ». Κάθε πνοὴ ἀέρος, λεπτὴ ἢ σφοδρή, τὴν ὥρα ποὺ
μᾶς ἀγγίζει λέει «Ὁ Θεὸς σὲ ἀγαπᾷ». Κάθε σταγόνα νεροῦ, τὴ στιγμὴ ποὺ μᾶς ξεδιψᾷ καὶ μᾶς
πλένει, λέει «Ὁ Θεὸς σὲ ἀγαπᾷ». Κάθε τίκ - τάκ,
κάθε παλμὸς τῆς καρδιᾶς, ποὺ εἶνε ἕνα τέλειο
μηχάνημα τοῦ Δημιουργοῦ μέσα μας –τὸ σκεφθήκατε ποτέ;–, μᾶς λέει «Ὁ Θεὸς σὲ ἀγαπᾷ».
Κάθε ἄνθος ποὺ σκορπάει τὸ ἄρωμά του, κάθε
πουλάκι ποὺ κελαδεῖ στὸ δάσος, μᾶς λένε «Ὁ
Θεὸς σὲ ἀγαπᾷ». Τὰ πάντα μαρτυροῦν τὶς εὐεργεσίες του. «Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος» (Ψαλμ. 103,28).
Ἀλλ᾽ ἂς ἀφήσω ἄλλους, ποιητὰς καὶ λογοτέχνες, νὰ μιλοῦν γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ὡραῖα δείγματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐγὼ –ὡς λειτουργὸς τοῦ Ὑψίστου κατὰ τὴν εὐσπλαγχνία του–
θέλω νὰ μιλήσω γιὰ μία ἄλλη εὐεργεσία τοῦ
Θεοῦ, ἀνώτερη ἀπ᾽ ὅλες, ἰλιγγιώδη εὐεργεσία.
Ἂν δὲν τὴ νιώθῃς τὴν εὐεργεσία αὐτή, ματαίως ζῇς σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο. Ποιά εἶν᾽ αὐτή;
Τὴν ὥρα ποὺ μέσα στὸ ναὸ τελεῖται ἡ θεία
λειτουργία ῥίξτε, συναμαρτωλοὶ ἀδελφοί μου,
ἕνα βλέμμα στὸ ἅγιο βῆμα. Πάνω στὴν ἁγία
τράπεζα βρίσκεται τὸ ἱερὸ δισκοπότηρο. Κι
ὅταν προχωρήσῃ τὸ δρᾶμα τῶν δραμάτων, ὅσοι πιστεύουμε στὸν Κύριο ὁμολογοῦμε, ὅτι
αὐτὲς οἱ σταλαγματιὲς τοῦ οἴνου, τοῦ προϊόντος τῆς ἀμπέλου, κατὰ μυστηριώδη τρόπο μεταβάλλονται. Μὴ μὲ ρωτήσῃς τὸ πῶς, γιατὶ κ᾽ ἐγὼ θὰ σὲ ρωτήσω· Πῶς τὰ κάρβουνα, ὅπως βεβαιώνει ἡ ἐπιστήμη, μέσα στὸ χημεῖο τῆς φύσεως μεταβάλλονται σὲ διαμάντια; Μὴ μὲ ρωτήσῃς λοιπόν. Πίστις μας ἀκράδαντος εἶνε, ὅτι τὸ κρασὶ μέσα στὸ ἅγιο ποτήριο μεταβάλλεται σὲ αἷμα, στὸ πανάγιο ἐκεῖνο αἷμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἔτρεξε στὸ Γολγοθᾶ καὶ ἔσωσε τὴν ἀνθρωπότητα. Κάθε σταλαγματιὰ τοῦ αἵματός του
εἶνε Ἰορδάνης ποταμός, γίνεται ὠκεανός, στὸν
ὁποῖο πλένονται οἱ ἁμαρτίες ὅλου τοῦ κόσμου.
Χριστέ, σ᾽ εὐχαριστῶ γιὰ τὰ ἄστρα σου, γιὰ
τὰ ἄνθη σου, γιὰ τὰ ποτάμια σου…· ἀλλὰ θὰ εἶ-
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μαι ἀνάξιος δοῦλος σου ἐὰν δὲν γονατίσω μπροστὰ στὸ σταυρὸ καὶ δὲν πῶ· Χριστέ, σ᾽ εὐχαριστῶ γιὰ τὸ αἷμα σου, τὴν ὑψίστη αὐτὴ εὐεργεσία σου στὴν ἀνθρωπότητα!
Δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε ἀχάριστοι.
Ἡ ἀχαριστία μᾶς κλείνει τὸ στόμα καὶ δὲν λέμε ἕνα εὐχαριστῶ στὸ Λυτρωτή μας· αὐτὴ μᾶς
κατεβάζει χαμηλότερα κι ἀπὸ τὰ ζῷα.
Στὴ φύσι ὁ κορυδαλλός, τὸ πουλάκι ποὺ πρωὶ
- πρωὶ ἀνεβαίνει πρῶτο στὰ ὕψη, ψάλλει σὰν ἄμισθος ψάλτης καὶ λέει στὸν Ὕψιστο «Σ᾽ εὐχαριστῶ». Ἡ ὄρνιθα, ὅταν σκύβει στὸ ποταμάκι,
πίνει μιὰ γουλιὰ νερὸ καὶ ὑψώνει τὸ κεφάλι
της, λέει στὸ Θεὸ «Σ᾽ εὐχαριστῶ». Τὸ σκυλί,
ποὺ τοῦ δίνεις ἕνα ξεροκόμματο καὶ κουνάει
τὴν οὐρά του, σοῦ λέει «Ἀφεντικὸ σ᾽ εὐχαριστῶ». Κι ὁ ἄνθρωπος; Ὤ ὁ ἄνθρωπος!
Ἕνα σκυλί, ὅταν γκρεμίστηκε ἕνα σπίτι καὶ
πλάκωσε μέσα τὴ γριὰ νοικοκυρά, ἐνῷ μποροῦσε νὰ φύγῃ ὅπως ἔφυγαν ὅλοι καὶ τὰ παιδιὰ τῆς γριᾶς, αὐτὸ ἔμεινε ἐκεῖ καὶ ἔκλαιγε ἀνάμεσα στοὺς ὀγκολίθους. Τὰ σωστικὰ συνεργεῖα ἄκουσαν τὸ κλάμα του, ἔτρεξαν ἐκεῖ,
ἔσκαψαν, βρῆκαν ζωντανὴ τὴ νοικοκυρά, καὶ
τότε τὸ σκυλὶ ἄρχισε νὰ πηδάῃ ὅλο χαρά.
Ὦ ἄνθρωπε, ἕνα σκυλὶ εὐγνωμονεῖ· κ᾽ ἐσὺ
χτυπᾷς τὸν πατέρα, βρίζεις τὴ μάνα, βλαστημᾷς τὸ Θεό; Εἶσαι κατώτερος κι ἀπὸ τὰ
ζῷα· «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ
ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13).
***
Ἡ ἀχαριστία, ἀγαπητοί μου, εἶνε «σημεῖον
τῶν καιρῶν». Μία προφητεία τοῦ ἀποστόλου
Παύλου λέει, ὅτι στοὺς ἐσχάτους καιροὺς οἱ ἄνθρωποι θὰ γίνουν «ἀχάριστοι» (Β΄ Τιμ. 3,2). Καὶ ποτέ
ἄλλοτε ἡ γῆ αὐτὴ δὲν εἶδε ὅπως τώρα τόσο ἀχάριστα ὄντα, ποὺ νὰ ὑβρίζουν ἀμετανόητα τὸν Εὐεργέτη τους. Γι᾽ αὐτοὺς ἡ Ἀποκάλυψις λέει ὅτι, ἀκόμη κι ὅταν θὰ κολάζωνται, θὰ δαγκώνουν
τὶς γλῶσσες τους ἀπ᾽ τὸν πόνο, μὰ ἀντὶ νὰ μετανοοῦν θὰ συνεχίζουν νὰ βλαστημοῦν (βλ. Ἀπ. 16,10).
Μέσα σὲ τέτοια γενεά, ἂς μείνουμε εὐγνώμονες στὸ Θεό. Κι ἂς τὸν εὐχαριστοῦμε καὶ γιὰ
τὰ καλὰ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ δυσάρεστα· γιατὶ μέσα
στὴν πικρία ὑπάρχει γλυκύτης. Ὁ Ἰὼβ καὶ στὴν
εὐτυχία ἀλλὰ καὶ στὴ δυστυχία του ἔλεγε «Εἴη
τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον…» (βλ. Ἰώβ 1, 21 & θ. Λειτ.).
Ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς. «Ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε» (Α΄ Θεσ. 5,18)·
καὶ στὴ χαρὰ καὶ στὴ λύπη, καὶ στὴ γαλήνη καὶ
στὴν τρικυμία, καὶ στὴ φτώχεια καὶ στὸν πλοῦτο, σὲ κάθε περιπέτεια καὶ στὸ θάνατο ἀκόμη
τὰ χείλη μας ἂς λένε «Δόξα σοι, ὁ Θεός!».
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἰωάννου ὁδ. Βουλιαγμένης - Ἀθηνῶν τὴν 21-1-1968 μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 9-12-2018.
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Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 19,1-10)
27 Ἰανουαρίου 2019

Μετάνοια ἔμπρακτη

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

«Ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς,
καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν» (Λουκ. 19,8)

τὸν κόσμο αὐτόν, ἀγαπητοί μου, τὰ διάφορα πράγματα δὲν ἀλλάζουν· στὴ φύσι
γύρω μας τὸ λιθάρι μένει λιθάρι, τὸ κάρβουνο μένει κάρβουνο, τὸ ξύλο μένει ξύλο κ.λπ..
Ἀλλ᾽ ἐνῷ στὸν φυσικὸ καὶ ὑλικὸ κόσμο δὲν γίνονται ἀλλαγές, στὸν πνευματικὸ ὅμως κόσμο, τὸν κόσμο τῆς θείας χάριτος, δηλαδὴ
στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, γίνονται ἀλλαγές, μεγάλες ἀλλαγὲς καὶ θαυμαστὲς μεταβολές· σκοτεινὲς καὶ μαῦρες ψυχές, σὰν τὰ φτερὰ τοῦ κόρακα, μποροῦν νὰ γίνουν φωτεινὲς
καὶ λαμπρές, πιὸ λευκὲς κι ἀπὸ τὸ χιόνι!
Μιὰ τέτοια θαυμαστὴ μεταβολὴ μᾶς περιγράφει τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο· μᾶς διηγεῖται
τί ἦταν ὁ Ζακχαῖος προτοῦ νὰ συναντηθῇ μὲ
τὸ Χριστό, καὶ τί ἔγινε κατόπιν.

***
Τί ἦταν ὁ Ζακχαῖος στὴν κοσμική του ζωή;
Ἦταν «ἀρχιτελώνης», ἐπὶ κεφαλῆς δηλαδὴ
τῶν τελωνῶν τῆς περιοχῆς, τῶν ὑπαλλήλων
ποὺ εἰσέπρατταν τοὺς φόρους ἀπὸ τὸ λαό. Ἡ
θέσι του αὐτὴ τοῦ ἐξασφάλιζε μιὰ ἄνετη ζωή·
«οὗτος ἦν πλούσιος», ὅπως ἀκούσαμε σήμερα
(Λουκ. 19,2). Ὁ τρόπος ὅμως ποὺ οἱ τελῶνες εἰσέπρατταν τοὺς φόρους ἦταν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον σκληρὸς καὶ ἀπάνθρωπος· ἀδικοῦσαν
τὸν κόσμο. Οἱ τελῶνες δυνάστευαν τὸν πληθυσμὸ μὲ τὴ βία ποὺ ἀσκοῦσαν καὶ ἔκλεβαν
τὸν πολίτη ἐξογκώνοντας τὸ ποσὰ ποὺ ὤφειλε νὰ καταβάλῃ. Κλέφτες οἱ τελῶνες, καὶ ὁ
Ζακχαῖος ἀρχηγὸς τῶν κλεπτῶν. Γιατί; Διότι
οἱ τελῶνες τὴν ἐποχὴ ἐκείνη νοίκιαζαν τοὺς
φόρους ἀπὸ τὸ κράτος, καὶ κατόπιν εἰσέπρατταν ἀπὸ τὸν κάθε φορολογούμενο ποσὰ ὑπερβολικά· ἔδιναν στὸ κράτος δέκα, καὶ εἰσέπρατταν ἀπὸ τὸ λαὸ ἑκατό.
Ὁ Ζακχαῖος λοιπόν, ὅπως καὶ οἱ ὅμοιοί του,
εἶχε ὡς πρόγραμμα τῆς ζωῆς του τὸ «ἅρπαξε

νὰ φᾷς καὶ κλέψε νά ᾽χῃς». Ἦταν ἕνα ἁρπακτικὸ ὄρνεο τῆς κοινωνίας, μία βδέλλα ἐπάνω στὸ κοινωνικὸ σῶμα. Ὅπως ἡ βδέλλα βυζαίνει τὸ αἷμα, ἔτσι κι ὁ Ζακχαῖος σὰν βδέλλα τῆς κοινωνίας ῥουφοῦσε τὸ αἷμα τῶν φτωχῶν, τῶν χηρῶν καὶ τῶν ὀρφανῶν. Πόσες τέτοιες βδέλλες τοῦ διαβόλου ὑπάρχουν στὸ
σῶμα τῆς κοινωνίας καὶ σήμερα!…
Ὁ Ζακχαῖος, μέρα - νύχτα ἐκεῖ στὸ τελωνεῖο του, φύλαγε μὴ τυχὸν τοῦ ξεφύγῃ καμμιὰ μῦγα ἢ κανένα κουνούπι! Ἔτσι πλούτιζε,
θησαύριζε, ἔχτιζε σπίτια καὶ μέγαρα, ζοῦσε
μὲ πολυτέλεια, χωρὶς νὰ σκέπτεται Θεό, κρίσι καὶ ἀνταπόδοσι. Ζοῦσε ὅπως ζοῦν οἱ χοῖροι
κι ὅπως ζοῦν οἱ ἀσπάλακες, οἱ τυφλοπόντικες· τὰ μάτια του τὰ εἶχε στραμμένα στὴ γῆ…
Τέτοιος ἦταν. Ἀλλὰ τώρα μιὰ μεγάλη μεταβολὴ γίνεται στὴν ψυχή του.
Ὁ Ζακχαῖος, ἐκεῖ ποὺ καθόταν στὸ γραφεῖο του, ἀκούει ὀχλοβοή, θόρυβο μεγάλο.
Χιλιάδες κόσμος εἶχε συγκεντρωθῆ καὶ σχημάτισαν μιὰ διαδήλωσι. Οἱ δρόμοι κλεισμένοι,
οἱ πλατεῖες πιασμένες, δὲν ἔμεινε σπιθαμὴ ἐδάφους ἀκάλυπτη. –Τί συμβαίνει; ρωτάει ὁ
ἀρχιτελώνης. –Περνάει ὁ Χριστός, τοῦ λένε.
–Μὰ ποιός εἶν᾽ αὐτὸς ὁ Χριστός; εἶνε κανένας πλούσιος, κάποιος σοφός, κανένας βασιλιᾶς; –Εἶνε ὁ φίλος τῶν φτωχῶν, ὁ γιατρὸς ὅλων τῶν ἀρρώστων, ὁ σοφὸς δάσκαλος μικρῶν καὶ μεγάλων… Ἀκούγοντας αὐτά, μέσα
του γεννιέται μιὰ περιέργεια, ἕνα ἐνδιαφέρον· θέλει νὰ δῇ τὸ Χριστό, ἐπιθυμεῖ πολὺ νὰ
τὸν γνωρίσῃ. Καλὴ ἡ ἐπιθυμία, ἁγία. Ναί, ἀλλὰ
πῶς νὰ τὸν δῇ; Λόγῳ φυσικοῦ ἐλαττώματος
αὐτὸ ἦταν ἀδύνατον. Ἦταν ἄντρας μικροῦ ἀναστήματος, κοντός· χανόταν μέσ᾽ στὸ πλῆθος, ὁ κόσμος τὸν ὑπερεκάλυπτε, τοῦ ἔκρυβε τὴ θέα. Αὐτὸς ὅμως ἦταν ἀποφασισμένος

νὰ δῇ τὸ Χριστὸ ὁπωσδήποτε. Καὶ τί σοφίζεται· τρέχει πιὸ μπροστὰ στὸ δρόμο ποὺ βάδιζε ὁ Χριστός, ἀνεβαίνει πάνω σὲ μιὰ συκομουριά, μιὰ συκαμινιά, καὶ κάθεται ἐκεῖ περιμένοντας. Σὲ λίγο πράγματι ὁ Χριστὸς πλησιάζει
κυκλωμένος ἀπὸ τὸν κόσμο ποὺ τὸν ἀκολουθεῖ. Καὶ μόλις φτάνει κάτω ἀπ᾽ τὸ δέντρο τοῦ
Ζακχαίου, σταματᾷ, σηκώνει τὰ μάτια κατ᾽ εὐθεῖαν πάνω σ᾽ αὐτόν, τὸν βλέπει καὶ τοῦ φωνάζει· –Ζακχαῖε, κατέβα γρήγορα, σήμερα θὰ
μείνω στὸ σπίτι σου.
Κατεβαίνει στὴ στιγμὴ ὁ Ζακχαῖος, ἐνῷ τὰ
συναισθήματά του δὲν περιγράφονται. Αὐτός,
ὁ ψυχρὸς φιλάργυρος, τώρα συγκλονίζεται
καὶ σαστίζει. Ἀπ᾽ τὴ μιὰ μεριὰ νιώθει μιὰ ἱκανοποίησι στὴν περιέργειά του κ᾽ ἕναν εὐχάριστο αἰφνιδιασμὸ ἀπὸ τὴν εὔνοια καὶ τιμὴ ποὺ
δέχτηκε τόσο ξαφνικά, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸν
καταλαμβάνει ἕνα ἱερὸ δέος, ἕνας αὐθόρμητος καὶ εἰλικρινὴς θαυμασμὸς μπροστὰ στὸ
πρόσωπο τοῦ Κυρίου.
Τὴν ἡμέρα ἐκείνη φιλοξένησε στὸ σπίτι του
τὸ Χριστό! Ὑπῆρχαν κι ἄλλα σπίτια στὴν Ἰεριχώ, ἱερέων, ἀρχιερέων, πλουσίων, ἀρχόντων· ἀπ᾽ ὅλα ὅμως αὐτὰ ὁ Ἰησοῦς διάλεξε τὸ
δικό του, τὸ σπίτι τοῦ Ζακχαίου, γιατὶ αὐτὸς
εἶχε μετανοήσει. Τὸ βλέμμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀγάπη του, τὰ λόγια του ἄγγιξαν τὴν καρδιά
του, ἔφεραν δάκρυα στὰ μάτια του, τὸν ἔκαναν νὰ πάρῃ ἀμέσως μιὰ μεγάλη ἀπόφασι καὶ
νὰ πῇ ἐκεῖ μπροστὰ σὲ ὅλους·
Σοῦ ἐξομολογοῦμαι, Κύριε. Μέχρι σήμερα
ἔζησα μὲ κλοπή, μὲ ἀδικία, μὲ ψέμα· σήμερα
ἀφήνω τὸ δρόμο τοῦ σατανᾶ κι ἀποφασίζω ν᾽
ἀκολουθήσω τὸ δρόμο τὸ δικό σου. Μετανοῶ,
Χριστέ. Γι᾽ αὐτὸ τὰ μισὰ καὶ παραπάνω ἀπὸ τὰ
ὑπάρχοντά μου τὰ μοιράζω στοὺς φτωχούς·
καὶ γιὰ ὅποια ἀδικία ἔκανα σὲ ὁποιονδήποτε,
θὰ τὸν ἀποζημιώσω ἐπιστρέφοντάς του τετραπλάσια· ἂν ἔκλεψα μία δραχμή, θὰ δώσω
τέσσερις· ἂν ἔκλεψα δέκα, θὰ δώσω σαράντα.
Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Ζακχαίου ἦταν ἡ καλύτερη ἀπάντησι τοῦ Χριστοῦ στὰ σχόλια τοῦ
κόσμου. Σὰν νὰ τοὺς ἔλεγε· Ἐσεῖς μὲ κατηγορεῖτε, ὅτι κατέλυσα στὸ σπίτι ἑνὸς μεγάλου ἁμαρτωλοῦ· ἀλλ᾽ ὅπως εἴδατε ὅλοι, ὁ Ζακχαῖος ἄλλαξε, αὐτὸς τώρα μετανόησε. Γι᾽ αὐτὸ λέω, ὅτι «σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ
ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν». Αὐτὴ ἄλλωστε εἶνε ἡ ἀποστολή μου· γι᾽
αὐτὸ ἀκριβῶς ἦρθα στὴ γῆ, γιὰ νὰ ζητήσω καὶ
νὰ σώσω τὸ χαμένο πρόβατο (Λουκ. 19,9-10).
***
Ὁ Ζακχαῖος σώθηκε! Μετανόησε, καὶ ἡ με-
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τάνοιά του ἦταν εἰλικρινής, πραγματική. Τὸ ἀπέδειξε μὲ ἔργα· εἶχε μισήσει τὴν κλοπή, τὴν
ἀδικία, τὸ ψέμα· τώρα ἔργα του ἦταν ἡ ἐλεημοσύνη στοὺς φτωχοὺς καὶ ἡ ἀποζημίωσι
στοὺς ἀδικημένους. Αὐτὸ εἶνε καὶ τὸ δίδαγμά
του σ᾽ ἐμᾶς. Μὲ τὸ παράδειγμά του μᾶς λέει·
Ἂν θέλετε νὰ εἶστε Χριστιανοί, πρέπει νὰ ἐπανορθώσετε τὰ ἀδικήματα ποὺ κάνετε. Δὲν εἶνε
μετάνοια αὐτὴ ποὺ δὲν συνοδεύεται ἀπὸ ἔργα.
Ἔκλεψες κάτι; ὀφείλεις νὰ τὸ ἐπιστρέψῃς
στὸν κάτοχό του· ὅσο τὸ ξένο πρᾶγμα μένει
στὸ σπίτι σου, εἶνε φωτιὰ γιὰ σένα, γιὰ τὴ γυναῖκα καὶ τὰ παιδιά σου. Ζημίωσες τὸν ἄλλο;
ὀφείλεις νὰ τὸν ἀποζημιώσῃς, νὰ πληρώσῃς
τὴ ζημιὰ ποὺ τοῦ ἔκανες. Συκοφάντησες κάποιον, διέβαλες π.χ. τὴν κόρη του καὶ δυσκολεύεται τώρα νὰ παντρευτῇ; ὀφείλεις νὰ ἀποκαταστήσῃς καί, ὅπως εἶπες τὸ ψέμα, νὰ ἔχῃς
τὸ θάρρος νὰ πῇς τώρα τὴν ἀλήθεια.
Ἴσως ὅμως μοῦ πῇς, ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἁμαρτήματα ποὺ δὲν ἐπανορθώνονται· σκότωσες π.χ.; δὲν μπορεῖς νὰ ἐπαναφέρῃς τὸ θῦμα στὴ ζωή· ἀτίμασες γυναῖκα; δὲν μπορεῖς
νὰ τῆς ἐπιστρέψῃς αὐτὸ ποὺ τῆς ἀφαίρεσες.
Γιὰ τέτοια ἁμαρτήματά σου, ποὺ δὲν μπορεῖς
νὰ τὰ ἐπανορθώσῃς, χρειάζονται δάκρυα, δάκρυα πολλά. Τέτοιο ἦταν καὶ τὸ ἁμάρτημα τοῦ
Δαυΐδ· τὸ σκεπτόταν τὴ νύχτα, ἔκλαιγε καὶ μὲ
δάκρυα ἔλεγε «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ
μέγα ἔλεός σου…» (Ψαλμ. 50,2).
Τὰ δάκρυα αὐτὰ τῆς μετανοίας ἀξίζουν περισσότερο κι ἀπὸ διαμάντια καὶ πολύτιμα πετράδια. Αὐτὰ χρειαζόμαστε γιὰ νὰ σωθοῦμε.
Ἂς παρακαλέσουμε τὸ Θεὸ νὰ μᾶς τὰ χαρίσῃ.
Νὰ κλάψουμε γιὰ δικές μας ἁμαρτίες, γιὰ τὶς
ὁποῖες δὲν ἔχουμε κλάψει μέχρι σήμερα· νὰ
κλάψουμε γιὰ ἁμαρτήματα ἀνθρώπων δικῶν
μας, συγγενῶν καὶ φίλων· νὰ κλάψουμε γιὰ τὶς
ἁμαρτίες τοῦ κόσμου, γιατὶ πολὺ ἔχουμε παροργίσει τὸ Θεό. Οἱ προσευχές, τὰ δάκρυα, οἱ
νηστεῖες, οἱ μετάνοιες, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ συγχωρητικότης, αὐτὰ μποροῦν νὰ ἑλκύσουν πάλι κοντά μας τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, νὰ σβήσουν τὸ
πῦρ τῆς θείας ὀργῆς (βλ. Ἐφ. 5,6. Κολ. 3,6), νὰ φέρουν
τὸ Χριστὸ στὶς καρδιές μας, γιὰ νὰ πῇ καὶ
στὸν καθένα ἀπὸ μᾶς ὅ,τι εἶπε στὸ Ζακχαῖο·
«Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο».
Εἴθε ὅλοι, ἀδελφοί μου, διὰ τῆς χάριτος
τοῦ Θεοῦ, τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς
ἐμπράκτου ἀλλαγῆς νὰ βροῦμε τὴν ὁδὸ τῆς
σωτηρίας καὶ ν᾽ ἀξιωθοῦμε τῆς βασιλείας τῶν
οὐρανῶν, τῆς ὁποίας ἡ μεγάλη πύλη φέρει
τὴν ἐπιγραφὴ «ΜΕΤΑΝΟΙΑ».
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 30-1-1938.
Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀναπλήρωσις 4-11-2018.
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