
…Ἀκούγονται, ἀγαπητοί μου, κουδου-
νί σματα προβάτων καὶ φλογέρα βο-

σκοῦ νὰ παίζῃ γλυκά. Οἱ Ἕλληνες ἔκαναν τὸν
ἦχο της σῆμα τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ· στὸ
ἄκου σμά της ἡ φαντασία πετᾷ στὴν Πίνδο, ἀλ λὰ
καὶ στὴ Βηθλεὲμ ὅπου ἀντήχησε τὸ «Δόξα ἐν ὑ -
 ψί στοις Θεῷ…» (Λουκ. 2,14). Ὅταν ὅμως ἐμφανισθῇλύκος, ὁ βοσκὸς ἀ φήνει τὴ φλογέρα, παίρνεισφεντόνα, ῥίχνει πέτρες, καὶ μόνο ὅταν ὁ λύ-
κος ἀ πομακρυν θῇ τότε ξαναπιάνει τὴ φλογέ-
ρα. Ἀλ λοίμο νο ἂν ὁ βοσκὸς εἶχε μόνο φλογέ-
ρα. Οἱ λύκοι δὲν φεύγουν μὲ φλογέρα, θὰ τοῦ
φᾶνε τὰ πρόβατα. Ὑπάρχει βοσκός, ποὺ παί-
ζει φλογέρα τὴν ὥρα ποὺ χρειάζονται σφεν -
τόνες καὶ ῥόπαλα; * * *

Οἱ βοσκοὶ εἶνε εἰκόνα τῶν κληρικῶν καὶ τῶνἱεροκηρύκων, ποὺ ἔχουν ἀναλάβει τὴ μέριμνα
γιὰ τὰ λογικὰ πρόβατα τῆς ποίμνης τοῦ Χρι-
στοῦ. Κρατοῦν φλογέρα, μιλοῦν δηλαδὴ ἥ συχα,
περιγράφουν τὸ κάλλος τῆς ἀρετῆς ἢ τὴν ἀ -
σχημία τῆς ἁμαρτίας. Σὲ καιρὸ εἰρήνης ποιός
μπορεῖ νὰ τοὺς κατηγορήσῃ; Ἀλλ᾽ ἐνῷ παίζουν
τὴ φλογέρα τους νά καὶ παρουσιάζονται λύ-
κοι· λύκοι πεινασμένοι, αἱμοβόροι, ἀραβικοὶ ὅ -
πως λέει ὁ προφήτης (βλ. Ἀββ. 1,8), λύκοι διαφό ρωνχρωμάτων καὶ προελεύσεων. Καὶ τέτοιοι εἶνε
ἐκεῖνοι ποὺ μὲ διαφόρους τρόπους βλάπτουν
σωματικὰ ἢ πνευματικὰ τὸ λαό. Νάτους· ὁ ἕ -
νας συντηρεῖ κακόφημα σπίτια, ὁ ἄλ λος χαρτο -
παικτικὲς λέσχες, ὁ τρίτος κινηματογράφο
καὶ μὲ κακὲς ταινίες καταστρέφει παιδιά, ποὺ
τὰ κόκκαλά τους θὰ «διασκορπιστοῦν παρὰ
τὸν ᾅδην» (Ψαλμ. 140,7), ὁ ἄλλος ἐκμεταλλεύεται ἐρ -
 γάτες, ὁ ἄλλος ὀργανώνει καλλι στεῖα, ὁ ἄλ λος
ἐκδίδει αἰσχρὰ περιοδικά, ὁ ἄλ λος σκορπάει
προσηλυτιστικὰ ἔντυπα διαφόρων αἱρέσεων.
«Λύκοι βαρεῖς» (Πράξ. 20,29), ἀλλὰ προ βατόσχημοι·
ξέρουν νὰ ὑποκρίνωνται κ᾽ ἐξαπατοῦν.

Κακὸ ἕνας λύκος νὰ ὑποδύεται τὸ πρόβατο·
μὰ τὸ χειρότερο εἶνε, ὅταν ἕνας ποιμένας τῶν
προ βάτων γίνεται λύκος! Τέτοιοι λύκοι εἶ νε
οἱ ποιμένες ἐ κεῖνοι ποὺ ὄχι «διὰ τῆς θύρας»
(Ἰω. 10,1-2) ἀλ λὰ μὲ ποικίλα ἄτιμα μέσα κατώρθω-
σαν νὰ καταλάβουν ἀξιώματα στὴν ἐκκλησία
καὶ τὴν πο λιτεία. Κάνεις τὸ λύκο βοσκὸ καὶ
περιμένεις προ κοπή; Βοσκοὶ λύκοι! αὐτοὶ κατὰ
τὸν ἀπόστο λο Παῦλο εἶνε οἱ φοβερώτεροι ἐχθροὶ
τῆς Ἐκ κλη σίας, δὲν «φείδονται τοῦ ποιμνίου»
(Πράξ. 20,29). Ὁ Δαυῒδ τοὺς ζωγραφίζει (βλ. Ψαλμ. 9,26-33) καὶ
πα ρακα λεῖ τὸ Θεὸ νὰ προστατεύῃ τοὺς φτωχοὺς
ἀπ᾽ αὐ τούς· «Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός, …μὴ ἐπι-
 λάθῃ τῶν πενή των» (ἔ.ἀ. 9,33). Ἡ ἀθεόφοβη ἀριστο-
 κρατία εἶνε ὁ μεγάλος κίνδυνος μιᾶς χώρας,
γιὰ τὴν ὁ ποία ὁ προφήτης θὰ ἔλεγε· «Οἱ ἄρ -
χον   τες αὐ τῆς ἐν μέ σῳ αὐτῆς ὡς λύκοι ἁρπά-
ζον τες ἁρπά γματα τοῦ ἐκ χέαι αἷμα, ὅπως πλε-
 ονεξίᾳ πλεονεκτῶσι» (Ἰεζ. 22,27).

Ὅλες αὐτὲς τὶς ἀδικίες, τὶς δημόσιες προσ -
 βολὲς τοῦ ἠθικοῦ νόμου, πρέπει νὰ τὶς καυτη-
 ριάζουν οἱ κήρυκες τοῦ Θεοῦ. Ἔχουν χρέοςνὰ ἐ λέγχουν τοὺς δρᾶστες τοῦ κακοῦ σύμφω-
 να μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου στὸν
Τιμόθεο· «Τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάν -
των ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσι» (Α΄
Τιμ. 5,20). Ἀκοῦτε; δὲν λέει «τὴν ἁμαρτίαν», λέει
«τοὺς ἁμαρτάνοντας», αὐτοὺς ποὺ ἁρπάζουν
τὰ πρόβατα. –Μὰ ἡ φλογέρα εἶνε εὐχάριστη, ἀ -
παντοῦν οἱ κήρυκες, πῶς νὰ τὴν ἀφήσουμε;…Ἀκοῦστε λοιπὸν ὄχι ἐμένα ἀλλὰ τὸν ἱερὸΧρυσόστομο. Καυτηρίαζε τοὺς πλεονέκτες ποὺ
ἄφηναν γυμνὸ τὸ φτωχὸ μέσ᾽ στὸ χιονιᾶ. Κ᾽ ἐ -
 πειδὴ καταλάβαινε ὅτι δυσαρεστοῦνται, εἶπε·
Ξέρω ὅτι σᾶς στενοχωρῶ· ἀλλ᾽ οὔτε ἐγώ, πιστέ -
ψτε με, ἀρέσκομαι νὰ ἐλέγχω. Θὰ μοῦ ἄρεσε
νὰ μιλῶ γιὰ εὐχάριστα θέματα, γιὰ τὴν ἀγάπη
τοῦ Χριστοῦ, τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, γιὰ τὸ
ψαλμικὸ «Εἰς τόπον χλόης ἐκεῖ με κατεσκή-
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νωσεν, ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέ με»
(Ψαλμ. 22,2). Ἀλλὰ ὅταν ἔχω ἕνα κατάδικο μελλοθά-
 νατο, δὲν μπορῶ νὰ τοῦ μιλάω γιὰ τιμὲς καὶ ἀ -
 ξιώματα· ἐπείγει νὰ φροντίσω πρῶτα ν᾽ ἀ παλλα -
γῇ ἀπὸ τὴν καταδίκη, καὶ μετὰ τὰ ἄλλα· τὸ ἴδιο
καὶ στὸν ἄρρωστο ποὺ ἔχει πυρετὸ αὐτὸ ποὺ
πρωτεύει εἶνε, ν᾽ ἀπαλλαγῇ ἀπ᾽ τὴν ἀρρώστια·
κ᾽ ἐγὼ μὲ τὸν ἔλεγχό μου ἑτοιμάζω φάρμακα γιὰ
νὰ θεραπευθῇ. Ναί, ὁ σκλη ρὸς ἐ λεγκτικὸς λό-
γος διορθώνει ψυχές. Προτιμότερο νὰ καῇς
προσωρινὰ ἀπ᾽ τοὺς ἐλέγχους μου παρὰ νὰ
καίγεσαι αἰωνίως ἀπ᾽ τὴ φωτιὰ τῆς κολάσεως.

Ἄλλοτε πάλι ὁ ἱερὸς πατήρ, ἐνῷ ἑρμήνευε
τὸν ὕμνο «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος σαβαώθ…»
(Ἠσ. 6,3), διακόπτει τὴν ἐποικοδομητικὴ ἐκείνη ὁ -
μιλία καὶ ἀσκεῖ ἔλεγχο ἐναντίον τῶν Ἰουδαί-
ων ποὺ τάραζαν τὴν εἰρήνη τοῦ ποιμνίου.

Καὶ ἄλλοτε λέει τὰ ἑξῆς. Ὅσο δὲν μᾶς ἐνω-
χλοῦσε κανένας, δὲν μιλούσαμε ἐπιθετικά·
τώρα ὅμως, ποὺ «λύκοι βαρεῖς» ζητοῦν νὰ
πα ραπλανήσουν τὰ πρόβατά μας, εἴμαστε ὑ -
ποχρεωμένοι ν᾽ ἀφήσουμε τὸν ἥσυχο λόγο
καὶ ν᾽ ἀγωνιστοῦμε κατὰ τῶν αἱρετικῶν, γιὰ
νὰ μὴν πάρουν οὔτε ἕνα πρόβατο τῆς μάν-
δρας μας. Ὁ Χρυσόστομος καὶ τὴ φλογέρα
ἔπαιζε ὑπέροχα, ἀλλὰ καὶ τὴ σφενδόνη χρη-
σιμοποιοῦσε γενναῖα. Κανό νας του ἦταν· ὅ -
ποιος καταπα τᾷ δημοσίως τὸ νόμο τῆς
Ἐκκλησίας καὶ σκανδαλίζει τὸ λαό, πρέ-
πει νὰ ἐλέγχεται. Δὲν χαριζόταν σὲ κανένα.
Ὅταν αὐλοκόλακες ἔστησαν ἔξω ἀπ᾽ τὸ ναὸ
τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἄγαλμα τῆς αὐ τοκρά-
τειρας Εὐδοξίας κ᾽ οἱ φω νές τους ἔφταναν
ὣς τὸ ἱερὸ θυσιαστήριο, ἤ λεγ ξε γι᾽ αὐτὸ καὶ
ἐκείνους καὶ τὴ βασίλισσα.

Ὅλοι οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας χρησιμο-
ποιοῦσαν τὸν ἐλεγκτικὸ λόγο γιὰ ἄρχοντες· καὶ
ἔχασαν ἄμβωνες καὶ θρόνους, καὶ πέθαναν σὲ
φυλακὲς καὶ ἐξορίες. Ἐμεῖς τώ ρα ξέρουμε νὰ
ἐγκωμιάζουμε τοὺς πατέρες, ἀλλὰ δὲν τοὺς μι-
 μούμεθα. Κι ὁ λαὸς ἐνδομύχως γελάει εἰς βά-
ρος μας. Δὲν ἐλέγχουμε τὸν ἕνα γιατὶ ἔχει ἀ -
ξίωμα, τὸν ἄλλο γιατὶ εἶνε πλού σιος, τὸν ἄλλο
γιατὶ εἶνε φίλος, τὸν ἄλλο γιατὶ κινδυνεύουν
τὰ συμφέροντά μας… Ἕνας ἐ φάμαρτος μη-μου - απτισμὸς ἐπικρατεῖ. Κολακεύουμε καὶ κολακευ-
 όμεθα. Βλέπουμε ἀδικίες καὶ ἐγκλήματα, καὶ τὰ
προσπερνοῦμε ὅπως ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ λευΐτης τῆς
γνωστῆς παραβολῆς (βλ. Λουκ. 10,30-35), Καμμία εἰλι-
κρίνεια· ὑποκρισία βασιλεύει στὶς σχέσεις κλή-
 ρου καὶ λαοῦ, οἱ ὑφιστάμενοι ἐξαν τλοῦνται σὲ
ἐ μετικὲς κολακεῖες. Ἀκοῦς καὶ ὀνομάζουν ἀπὸ
ἄμβωνος σοφὸ τὸν ἄσοφο, ἐλεήμονα τὸ φιλάρ γυ-
 ρο, εὐσεβῆ τὸν ἀσεβῆ, φύλακα τῆς Ὀρθοδο ξί -

ας τὸ νεωτεριστή· ἕνα θρησκευτικὸ ψέμα ἐ -
πιπλέει ἐπάνω στὴν κοινωνικὴ ἄβυσσο.

* * *Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, θεολόγοι καὶ ἱεροκή -
ρυκες! ἀφῆστε γιὰ λίγο τὶς φλογέρες καὶ πάρ-
τε τὶς σφεντόνες, κηρύξτε ἐλεγ κτικά. –Ἐμεῖς,
θὰ πῆτε, δὲν εἴμαστε Χρυσόστομοι, εἴμαστε ἀ δύ-
 νατοι… Δὲν διαβάσατε ὅμως πῶς ὁ Δαυῒδ νί κησετὸ Γολιάθ; ἔρριξε κάτω τὸ γίγαντα μὲ ἕ ναν ἀπ᾽
τοὺς πέντε λίθους ποὺ πῆρε ἀπ᾽ τὸ χεί μαρρο
(βλ. Α΄ Βασ. 17,40-49). Τὴ σφενδόνη καὶ τοὺς πέν τε λίθους
ἄφησε ὡς σύμβολο ὁ Δαυῒδ στοὺς ἀ γω νιστάς. Ἀν -
τὶ τῶν πέντε λίθων εἶνε οἱ «πέν τε λόγοι» (Α΄ Κορ. 14,19),
ποὺ ἤθελε νὰ πῇ στοὺς Χρι στιανοὺς ὁ Παῦλος
καὶ τοὺς ἑρμήνευσε ὁ Νικηφόρος Θεο τόκης.
Τοὺς χρησιμοποιήσαμε; Ἂν χρησιμοποι ούσαμε
τὴν ἁπλῆ καὶ οὐσιώδη ἐ λεγκτικὴ διδα σκαλία, θὰ
βλέπαμε συγχρόνους Γολιὰθ θὰ νικιῶνται. Δὲν
ὑ πάρχει κακὸ ποὺ νὰ μὴν τὸ νικᾷ ἡ πίστις, ἡ ὁ -
 ποία καὶ βουνὰ σηκώνει καὶ τὰ ῥίχνει στὴ θά-
λασσα κατὰ τὸ λόγο τοῦ Κυρίου (βλ. Ματθ. 21,21. Μᾶρκ. 11,23).Καιρὸς σφενδόνης τώρα, ἀδελφοί μου. Ὑ -
πάρχουν πολλὲς φλογέρες στὴν Ἐκκλησία, λεί-
 πουν ὅμως σφεντόνες, κηρύγματα Φλαμιά του
καὶ Παπουλάκου, κηρύκων μὲ ἀπόφασι θα νάτου.
Τὰ κηρύγματα αὐτὰ δυσ τυχῶς δὲν ἐκ τι μῶνται
ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἐκκλησία. Οἱ λύκοι τρῶ νε τὰ
πρόβατα κ᾽ ἐμεῖς φλοῦ - φλοῦ παίζουμε τὴ φλο-
 γερίτσα μας. Ἔτσι ἀγωνίστηκαν οἱ ἅγιοι πατέ-
ρες; Τί λέει ὁ ὑμνογράφος γι᾽ αὐτούς· «Ὅλην
συλλεξάμενοι ποιμαντικὴν ἐπιστήμην καὶ θυ -
μὸν κινήσαντες νῦν τὸν δικαιότατον ἐν δικώτα-
τα, τοὺς βαρεῖς ἤλασαν καὶ λοιμώδεις λύκους
τῇ σφενδόνῃ τῇ τοῦ Πνεύματος ἐκ σφενδονή-
σαντες τοῦ τῆς Ἐκκλησίας πλη ρώματος…» (αἶν.
ἁγ. Πατ.). Ἂν παρ᾽ ὅλα αὐτὰ οἱ ἱεροκή ρυκές μας ἐξ -
ακολουθοῦν νὰ παίζουν φλογέρα, τότε ἕνας βο-
 σκὸς τῆς Πίνδου θὰ εἶνε κατήγορός μας ἐν ἡ -
μέρᾳ κρίσεως. Διότι «καιρὸς παντὶ πράγματι»
(Ἐκκλ. 3,1). Καλὴ ἡ φλογέρα ἐν καιρῷ εἰρήνης· ἀλ -
λὰ τὸ νὰ παίζῃς φλογέρα σὲ καιρὸ μάχης, τό-
τε ποὺ κατὰ τὸν προφήτη πρέ πει καὶ «ὁ πραῢς
νὰ γίνῃ μαχητής» (Ἰωὴλ 4,11), κι ὄχι μόνο αὐτὸ ἀλλὰ
καὶ νὰ ἀποτρέπῃς καὶ τοὺς ἄλ λους νὰ πάρουν
σφενδόνη καὶ νὰ τοὺς κατη γορῇς ὡς τρελ-
λούς, αὐτὸ ἀποτε λεῖ πρᾶξι ποὺ ἀποφεύγω νὰ
τὴ χαρακτηρίσω.

Ἀρκετὰ τὰ φλοῦ-φλοῦ· τώρα εἶνε καιρὸς γιὰ
σφεντόνα Δαυῒδ μὲ πέντε λίθους. Τοὺς ἔχουμε;
θὰ νικήσουμε· δὲν τοὺς ἔχουμε, δὲν μᾶς σῴ -
ζουν οἱ φλογέρες ποὺ παίζουν σὲ αὐ λὲς ἀρχι -
ερέων, ἱερατικῶν καὶ θεολογικῶν σχολῶν, θρη-
 σκευτικῶν συλλόγων καὶ ἀδελφοτήτων.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Μεγάλη ἑορτὴ ἔχει, ἀγαπητοί μου, σήμε-
ρα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία· ἑορτάζουμε τὴμνήμη τοῦ προφήτου Ἠλία, ποὺ ἔζη σε ἐπὶ τῆς

γῆς μιὰ ζωὴ ἀγγελικὴ καὶ ἀξιοθαύμαστη. Λίγοι
ἅγιοι ἔφτασαν τὰ κατορθώματα καὶ τὰ θαύμα τά
του. Ἀπὸ ὅλο τὸν βίο του ἂς προσπαθήσου με νὰ
διηγηθοῦμε τὰ σπουδαιότερα σημεῖα (βλ. Γ΄ Βασ. 16ο-22ο).

* * *1. Ὁ προφήτης Ἠλίας γεννήθηκε χίλια χρό-
 νια πρὸ Χριστοῦ, τὴν ἐποχὴ ποὺ βασιλεῖς τῶν Ἰ -
ουδαίων ἦταν οἱ ἀσεβεῖς Ἀχαὰβ καὶ Ἰεζάβελ.Ὁ Ἀχαὰβ ἄφησε τὸν ἀληθινὸ Θεό, δίωξε τὴ πί-
 στι τῶν πατέρων του καὶ εἰσήγαγε καὶ ὑποστή  -ρι  ξε τὴ θρησκεία τῶν εἰδώλων· ἔστησε παν τοῦ
εἴδωλα καὶ θυσιαστήρια τοῦ Βάαλ καὶ τῆς Ἀ -
στάρτης, καὶ καλοῦσε τὸ λαὸ νὰ τὰ λατρεύῃ.
Πολλοὶ τότε παρασύρθηκαν, ἀρνήθηκαν τὴν ἀ -
ληθινὴ πίστι κ᾽ ἔγιναν εἰδωλολάτρες. Ἡ ἁμαρ-
 τία τοῦ Ἀχαὰβ καὶ τῶν ἄλλων ἦταν μεγάλη.

Παίρνει ἐντολὴ ὁ Ἠλίας ἀπὸ τὸν Κύριο νὰἐλέγξῃ τὸν βασιλέα. Ὑπακούει. Χωρὶς φό βο ἔρχε-
  ται στὰ Ἰεροσόλυμα, ἀ νεβαίνει στὰ ἀνάκτορα,
παρουσιάζεται μπροστά του καὶ τοῦ λέει· Με-
γά λη ἁμαρτία αὐτὸ ποὺ ἔκανες, ὁ Θεὸς θὰ τι-
μω ρήσῃ κ᾽ ἐσένα καὶ τὸ λαό· τρία χρό νια ὁ οὐ -
ρανὸς δὲν θὰ βρέξῃ, θὰ πέ σῃ δυστυχία στὸ βα-
σίλειό σου· μετανόησε!… Αὐτὰ εἶπε κ᾽ ἔ φυγε.
Ὁ Ἀχαὰβ ὅμως δὲν μετανόησε (βλ. ἔ.ἀ. 16,29 – 17,1).2. Στὴν ἔρημο ὁ Ἠλίας προσευχόταν ἀδιά-
κοπα. Πρωὶ καὶ βράδυ ἔρχονταν κο ράκια καὶ
τοῦ ᾽φερναν ψωμὶ καὶ κρέας. Ὅταν τὸ ποτάμι
ξεράθηκε ἀπ᾽ τὴν ἀνομβρία, ἔ φυγε σὲ ἄλ λο
μέρος. Κουρασμένος ὅπως ἦ ταν, συνάντησε
ἐκεῖ μιὰ φτωχὴ χήρα καὶ τῆς ζήτησε νερὸ καὶ
ψωμί. Ἐκείνη τὸν πῆρε στὸ φτωχικό της καὶ
τοῦ ᾽δειξε μιὰ φούχτα ἀλεύρι καὶ λίγο λάδι σ᾽
ἕνα δοχεῖο· αὐτὰ ἦταν τὰ τρόφιμά της. Ὁ ἄν -
θρωπος τοῦ Θεοῦ τὰ εὐλόγησε καὶ ἡ γυναίκα
πέρασε μ᾽ αὐτὰ ὅλα τὰ χρόνια τῆς ἀνομβρίας·
ξώδευε, ἀλλὰ δὲν ἐξαντλοῦνταν! (βλ. ἔ.ἀ. 17,2-16).

Τὶς ἡμέρες ποὺ ὁ προφήτης ἔμενε στὸ σπί-

τι τῆς γυναίκας αὐτῆς, συνέβη ἕ να δυστύχημα·
πέθανε τὸ ἀγοράκι της καὶ ἡ λύπη της ἦταν ἀ -
περίγραπτη. Ὁ Ἠλίας προσ ευχήθηκε καὶ ὤ τοῦ
θαύματος τὸ παιδὶ ἀναστή θηκε! Ἡ χήρα δὲν
ἤξερε πῶς νὰ τὸν εὐχαριστήσῃ (βλ. ἔ.ἀ. 17,17-24).3. Ὅταν πλησίαζαν νὰ τελειώσουν τὰ χρό-
νια τῆς ἀνομβρίας, ὁ προφήτης παίρνει ἐντο -
λὴ ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ παρουσιαστῇ πάλι στὸν Ἀ -
χαὰβ καὶ νὰ τὸν ἐλέγξῃ. Μόλις τὸν εἶδε ὁ βα-
 σι λεὺς τοῦ λέει θυμωμένος· –Ἐσὺ εἶσαι ποὺ
ξεσηκώνεις τὸ λαό; –Ὄχι ἐγώ, ἀπαντᾷ ἀτρό-
μητος ὁ προφήτης, ἀλλὰ ἐσὺ εἶσαι αὐτὸς ποὺ
μὲ τὴν εἰδωλολατρία προκάλεσε τὴν ὀργὴ τοῦ
Θεοῦ· καὶ ἂν ἀμφιβάλλῃς ποιός εἶνε ὁ ἀ ληθι -
νὸς Θεός, σοῦ προτείνω τὸ ἑξῆς. Μάζεψε ἐ -
πάνω στὸ βουνὸ τοῦ Καρμήλου ὅλους τοὺς ἱε-
ρεῖς τῶν εἰδώλων ποὺ προσ κυνᾷς· ἂς σφά-
ξουμε καὶ ἐγὼ καὶ αὐτοὶ ἀπὸ ἕνα μοσχάρι γιὰ
θυσία, καὶ χωρὶς νὰ βάλουμε φωτιὰ ἂς παρα-
καλέσουμε αὐ τοὶ τὸν Βάαλ καὶ ἐγὼ τὸν Κύριό
μου, καὶ ὅποιος ἀπὸ τοὺς δύο στείλῃ φωτιὰ καὶ
κάψῃ τὸ σφάγιο, αὐτὸς θὰ εἶνε ὁ ἀληθινὸς
Θεός. Ὁ Ἀχαὰβ καὶ ὁ λαὸς συμφώνησαν, καὶ
τὴν ὡρισμένη ἡμέρα 850 ἱερεῖς τῶν εἰδώλων
μαζεύτηκαν ἐκεῖ· ἔσφαξαν τὸ μοσχάρι κι ἀπ᾽
τὸ πρωὶ ὣς τὸ μεσημέρι ἄκαρπα παρακαλοῦ -
σαν τὸ θεό τους νὰ ῥίξῃ φωτιά· ἀλλὰ τίποτε!
Ἔρχεται μετὰ ὁ Ἠλίας, καλεῖ τὸ λαὸ νὰ πλησι -
 άσῃ, στήνει τὸ θυσι αστήριό του, βάζει πάνω
στὰ ξύλα τὸ δικό του μοσχάρι, τὰ καταβρέχει
ὅλα καλὰ μὲ νερό, καὶ παρακαλεῖ μὲ λίγα λόγια
τὸν Κύριο· ἀμέσως τότε ἔρχεται φωτιὰ ἀπ᾽ τὸνοὐ ρανὸ καὶ καίει ὄχι μόνο τὸ σφάγιο ἀλλὰ καὶ
τὶς πέτρες καὶ τὸ χῶ μα! Ὅλος ὁ λαὸς ἔ πεσε
προσκύνησε καὶ φώναξε· Πραγματικὰ ὁ Κύ-
ριος εἶνε ὁ ἀληθινὸς Θεός! Καὶ τότε ὁ Ἠ λίας,
κατὰ διαταγὴν τοῦ Θεοῦ, ἔ σφαξε ὅλους τοὺς
ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης, ποὺ παρέσυραν τὸ λαὸ
στὴν πλάνη τῶν εἰδώλων (βλ. ἔ.ἀ. 18,17-40).4. Ἀλλὰ ἡ μοχθηρὴ σύζυγος τοῦ Ἀχαάβ, ἡβασίλισσα Ἰεζάβελ, ὅταν ἔμαθε ὅτι ὁ Ἠλίας ἔ -

Τοῦ ἁγίου προφήτου Ἠλιοὺ
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σφαξε τοὺς ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης, ὠργίστηκε
καὶ ἀπείλησε ὅτι θὰ τὸν ἐξοντώσῃ. Ὁ Ἠλίας
φοβήθηκε καὶ κατέφυγε πάλι στὴν ἀγαπημέ-
νη του ἔρημο, μακριὰ ἀπὸ τὴν κακία καὶ τὴν
ἁ  μαρτία τοῦ κόσμου· γιατὶ εἶνε προτιμότερο
νὰ ζῇ κανεὶς μὲ τὰ θηρία τῆς ἐρήμου παρὰ μὲ
τοὺς ἀνθρώπους μέσα στὴν κοινωνία.

Στὸ δρόμο κουράστηκε καὶ ἔπεσε ἐξαν τλη-
μένος. Ἄγγελος Κυρίου, τοῦ ἔδωσε τροφή,
καὶ μὲ τὴν τροφὴ ἐκείνη ἐνισχύθηκε τόσο, ὥσ -
τε βάδισε ἀκόμη 40 ἡμέρες καὶ ἔφτασε σ᾽ ἕνα
σπήλαιο στὸ ὄρος Χωρήβ, ὅπου κάθισε ἀσκη-
τεύοντας καὶ παρακαλώντας τὸ Θεό (βλ. ἔ.ἀ. 19,1-18). 

5. Ἀλλὰ δὲν ἔμεινε πολὺ καιρὸ στὴ σπηλιά.
Παίρνει πάλι διαταγὴ νὰ πάῃ στὰ Ἰεροσόλυμα,
γιατὶ ἡ Ἰεζάβελ ἔκανε ἄλλο σοβαρὸ ἔγ κλημα·
σκηνοθέτησε μία δίκη, καταδίκη καὶ ἐκτέλεσι
διὰ λιθοβολισμοῦ τοῦ φτωχοῦ Ναβουθαί· τὸν
θανάτωσε, γιὰ νὰ τοῦ πάρῃ ἕνα ἀμπέλι, ποὺ εἶ -
 χε ὁ φτωχὸς καὶ δὲν τὸ ἔδινε γιατὶ ἦταν κλη ρο-
νομιὰ ἀπὸ τοὺς γονεῖς του. Ποιός νὰ ἐλέγξῃ
τὴν ἀδικία αὐτὴ τῶν βασιλέων; Κανείς δὲν τολ-
 μᾷ. Μόνο ὁ Ἠλίας ἔρχεται, παρουσιάζεται ἐμ -
πρός τους καὶ λέει λόγια ποὺ ἔπεσαν σὰν κε-
ραυνός· Τάδε λέγει Κύρι ος· ἐπειδὴ σκοτώσα-
τε γιὰ νὰ κληρονομήσετε τὸ κτῆμα τοῦ φτω-
 χοῦ, ἡ ὀργὴ Κυρίου θὰ ἔρθῃ στὸ παλάτι· θὰ ἔ -
χετε κακὸ τέλος. Ἐσύ, Ἀχαάβ, θὰ σκοτωθῇς
καὶ τὰ σκυλιὰ θὰ γλείψουν τὸ αἷμα τῶν πλη -
γῶν σου. Κ᾽ ἐσένα, Ἰεζάβελ, θὰ σὲ ῥίξουν ἀπὸ
τὴ στέγη τοῦ παλατιοῦ κάτω στοὺς δρόμους
καὶ τὰ σκυλιὰ θὰ φᾶνε τὶς σάρκες σου… Ὅ -
πως προεῖπε, ἔτσι καὶ ἔγιναν. Ὁ Ἀχαὰβ πλη-
γώ θηκε σὲ μιὰ μάχη, τὸν βάζουν σ᾽ ἕνα κάρρο,
τὸν φέρνουν σὲ μιὰ βρύση, τοῦ πλένουν τὰ
τραύματα, καὶ σὲ λίγο ἦρθαν τὰ σκυλιὰ καὶ ἔ -
γλειψαν τὰ αἵματα. Τὴν Ἰεζάβελ τὴν κατέφα-
γαν τὰ σκυλιά, κι ὅταν οἱ ὑπηρέτριες κατέβη-
καν νὰ δοῦν τί ἔγινε ἡ κυρία τους, δὲν βρῆ -
καν τίποτε ἄλλο παρὰ τὸ κεφάλι της καὶ με-
ρικὰ κόκκαλα (βλ. ἔ.ἀ. κεφ. 20ό· 22,34-40. Δ΄ Βασ. 9,7,30-37).

6. Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Ἀχαὰβ ἀνέβηκε στὸ
θρόνο ὁ γυιός του Ὀχοζίας. Ἀλλὰ κι αὐτὸς ἦ -
ταν ἀσεβής, ὅπως ὁ πατέρας του. Αὐτὸς μάλι-
 στα, μένεα πνέων κατὰ τοῦ Ἠλία, ἔστειλε δύο
φορὲς ἀπόσπασμα ἀπὸ πενήντα στρατιῶτες
γιὰ νὰ πιάσουν τὸν προφήτη· ἀλλὰ καὶ τὶς δύο
φορὲς ὁ προφήτης παρακάλεσε τὸν Κύριο, κα  -
τέβηκε φωτιὰ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ κατέκαυσε
τὰ ἀποσπάσματα (βλ. Γ΄ Βασ.. 22,40,52-54. Δ΄ Βασ. κεφ. 1ο).

7. Τέλος ἦρθε καὶ ὁ καιρὸς νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸ
μάταιο τοῦτο κόσμο ὁ φλογερὸς προφήτης.
Ἀλλὰ δὲν ἔφυγε ὅπως ἐμεῖς, μὲ θάνατο. Ἀφοῦ
μὲ τὴν κάππα του ἔσχισε τὰ νερὰ τοῦ Ἰορδά-

νου καὶ πέρασε στὴν ἀπέναντι ὄχθη, τὸν πῆ -ρε ἕνα πύρινο ἅρμα καὶ τὸν ἀνέβασε ζωντανὸ
στὰ ἀνάκτορα τοῦ οὐρανοῦ, ὅπου βρίσκεται
τώρα μαζὶ μὲ τὸ σῶμα του (βλ. Δ΄ Βασ. 2,1-12).

* * *Αὐτὴ ἦταν, ἀγαπητοί μου, ἡ ζωὴ καὶ ἡ δρᾶσι
τοῦ προφήτου Ἠλία. Πᾶνε τρεῖς χιλιάδες χρό-
 νια ἀπὸ τότε, ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία δὲν ἐξαλείφθη-
κε· ἀντιθέτως, αὐξάνει καὶ φουντώνει. Ὤ καὶ
ἂν ζοῦσε στὴν ἐποχή μας! Τὸν φαντάζε στε νὰ
ἐρχόταν πάλι; Τί θὰ ἔβλεπε σήμερα;�. Θὰ ἔβλεπε τὴν ἀπιστία μας. Σὰν τὸν Ἀ -
χαὰβ ἀφήνουμε κ᾽ ἐμεῖς τὴν πίστι μας κι ἀ κο-
λουθοῦμε τὰ εἴδωλα νέων ἰδεῶν καὶ συστη-
μάτων, ποὺ σερβίρει ἡ ἄθεη Εὐρώπη. Νομίζω
πὼς ἀκούω τὴ φωνή του· Χριστιανοί, γιατί ἀ -
φήνετε τὸ δρόμο τῶν πατέρων σας; Δὲν βλέ-
πετε τὴ θεία ὀργή; οἱ συμφορές, θεομηνίες,
ἀρρώστιες, δυστυχήματα ποὺ σᾶς βρίσκουν
δὲν εἶνε τίποτε ἄλλο παρὰ μάστιγα Θεοῦ.�. Θὰ ἄκουγε ἔπειτα φρικτὲς βλαστήμιες,
ἀπύλωτα στόμα τα νὰ βλαστημοῦν χωρὶς φό-
βο τὰ θεῖα. Καὶ ἐκεῖνος, ποὺ μὲ ἐντολὴ Θεοῦ
θανά τωσε τοὺς 850 ἀσεβεῖς, δὲν θὰ δίσταζε
νὰ τιμωρή σῃ καὶ τοὺς σημερινοὺς ὑβριστάς.�. Θὰ ἔβλεπε ἀκόμη τὶς κλοπὲς καὶ ἀδικίες
κατὰ τῶν σημερινῶν Ναβουθαί, καὶ θὰ φώνα-
ζε· Τὰ ξένα χρήματα καὶ πράγματα, ποὺ κρα -
τᾶτε, εἶνε κάρβουνα ἀναμμένα καὶ θὰ κάψουν
κ᾽ ἐ σᾶς καὶ τὰ παιδιά σας· ἂν θέλετε νὰ σωθῆ -
τε, ἐπιστρέψτε γρήγορα τὰ κλεμμένα!�. Θὰ ἔβλεπε καὶ τὴ μεγάλη ἀδιαφορία μαςγιὰ προσευχὴ καὶ ἐκκλησιασμό, αὐτὸς ποὺ ἡ
ζωή του ἦ ταν μιὰ συνεχὴς ἐπικοινωνία μὲ τὸ
Θεό, καὶ θὰ ἀγανακτοῦσε μ᾽ ἐμᾶς ποὺ σπανί -
ως ἐκκλησιαζόμαστε καὶ προσευχόμαστε…

* * *Ἀδελφοί μου. Ὅσες φορὲς εἴμαστε ἕτοιμοι
νὰ κάνουμε κάποια ἁμαρτία (π.χ. ν᾽ ἁρπάξου-
με ξένο πρᾶγμα, νὰ ὑβρίσουμε κ.τ.λ.), ἂς σκε-πτώμαστε τὸν προφήτη Ἠλία, ποὺ γιὰ τέτοι-
ες ἁμαρτίες ἔρριχνε κεραυνοὺς στὴ γῆ.Ὦ ἅγιε Ἠλία, πιστὲ προφῆτα τοῦ Θεοῦ, σή-
μερα ποὺ γιορτάζεις σὲ παρακαλοῦμε ἐμεῖς οἱ
ἁμαρτωλοί· ἄκουσε τὶς δεήσεις καὶ τὶς παρα-
 κλήσεις μας. Ἐσύ, ποὺ τόσο μίσησες τὴν ἀ δι-
κία στὸν κόσμο, βοήθησε νὰ ἐξαλειφθῇ ἡ ἀδι-
κία ἀπὸ τὴ ζωή μας, νὰ ζήσουμε ὅλοι ἀγαπη-
μένοι σὰν ἀδέρφια. Ἐσύ, ποὺ ἤσουν ὅλο ζῆλο
καὶ φωτιά, στεῖλε ἐξ οὐρανοῦ τὴ φωτιὰ ποὺ
θὰ κάψῃ τὶς ἁμαρτίες μας, γιὰ νὰ γίνουμε κ᾽ ἐ -
μεῖς γεμᾶτοι ἀπὸ ζῆλο γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ,
ὑπὲρ τῆς ὁποίας ἐσὺ ἔζησες καὶ ἀγωνίστηκες.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο (μᾶλλον ἑορτάζοντα) ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 20-7-1938.Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ σύντμησις 5-5-2019.
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Ποιά, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἁγία Παρασκευή,
ποὺ ἑορτάζουμε; ποιός εἶνε ὁ βίος της,

τὰ ἔργα καὶ τὰ θαύματά της; Δὲν εἶνε εὔκολο
νὰ τὰ διηγηθῇ κανεὶς λεπτομερῶς. Ἂς πλησι -
άσουμε εὐλαβῶς τὴν ἱερὰ μορφή της.

* * *Ἡ ἁγία Παρασκευὴ γεννήθηκε στὴν πρω-
τεύουσα τοῦ ἀρχαίου κόσμου, τὴ ῾Ρώμη, ἐπὶ
αὐτοκράτορος Ἀντωνίνου (138-161 μ.Χ.). Οἱ εὐκατά-
στατοι γονεῖς της, ὁ Ἀγάθων καὶ ἡ Πολιτεία,
ἦ ταν Χριστιανοί, ἀλλὰ ἄτεκνοι. Ἔταξαν λοι-
πόν, ἂν ἀποκτήσουν παιδί, νὰ τὸ ἀφιερώσουν
στὸν Κύριο. Ὁ Θεὸς τοὺς ἔδωσε πράγματι αὐ -
τὴ τὴν κόρη· καὶ ἐπειδὴ γεννήθηκε ἡμέρα Πα-
 ρασκευὴ τῆς ἔδωσαν καὶ τὸ ὄνομα Παρασκευή.
Τὴν ἀνέθρε ψαν χριστιανικά. Ἀλλὰ τὸ κορίτσι
αὐτὸ εἶχε τὸ δυσ τύχημα νὰ πεθάνουν καὶ οἱ
δύο γονεῖς της ὅ ταν ἐκείνη ἦταν ἀκόμη μικρή.
Εἶχε ὅμως τὴ μεγάλη εὐλογία, ὅτι ἡ πίστι στὸ
Χριστὸ εἶχε ῥιζώσει ἐγκαίρως μέσα της.

Καθὼς μεγάλωνε, ἡ ἀγάπη στὸν Κύριο ἄνα-
ψε φωτιὰ στὴν ψυχή της. Ἡ ἁγία αὐ τὴ φλόγα,
ποὺ δὲν εἶνε ἀπὸ τὴ γῆ ἀλλ᾽ ἀνάβει ἀπὸ τὸν
οὐρανό, εἶνε τό σο δυνατή, ὥστε ὅλα τὰ πο-
τάμια δὲν μποροῦν νὰ τὴ σβήσουν (πρβλ. ᾎσμ. 8,7).
Εὐτυχι σμέ νοι ὅσοι τὴν αἰσθάνον ται.

Ἀγάπησε τὸ Χριστὸ μὲ ὅλη τὴν καρδιά της.
Ὄχι ἁπλῶς μὲ λόγια, ἀλλὰ καὶ μὲ ἔργα. Ἀπό-
δειξις ὅ  τι, ὅταν ἄκουσε στὸ Εὐαγγέλιο τὴ φω-
νή του «Πώλησόνσουτὰὑπάρχοντακαὶδὸς
πτωχοῖς…» (Ματθ. 19,21), ἀν ταποκρίθηκε. Ἐὰν σή-
μερα ἡ φωνὴ αὐτὴ ἀ κουστῇ καὶ στὴν κοινω-
νία μας, θὰ ὑ πάρχουν ἆραγε ψυχὲς ν᾽ ἀντα-
ποκριθοῦν; Ἡ ἁ γία Παρασκευή, ἡ ὀρφανὴ καὶ
κληρονόμος μεγάλης περιουσί ας, μοίρασε τὰὑπάρχοντά της στοὺς φτωχούς.

Ἀσπάστηκε τὴ μοναχικὴ ζωὴ καὶ ἄρχισε νὰ
κηρύττῃ τὸ Χριστὸ στὴ ῾Ρώμη καὶ τὴν γύρω
περιοχή. Ἵ δρυσε παρθενῶνα, στὸν ὁποῖο συγ -
κεντρώθηκαν κορίτσια ποὺ ἀγαποῦσαν τὸν Κύ-
 ριο, καὶ ἔκανε μία ἱεραποστολικὴ ἀδελφότη-

τα, ποὺ ὁ σκοπός της ἦταν νὰ ἐλεῇ τοὺς φτω-
χοὺς καὶ νὰ διδάσκῃ τὶς γυναῖκες. Μὲ τὸ καλὸ
παράδει γμα, ποὺ ἔδινε ἡ ἀδελφότης αὐτή, καὶ
μὲ τὰ φλογερὰ κηρύγματα τῆς ἁγίας Παρα-
σκευ ῆς καὶ τῶν συντρόφων της πολλὲς εἰδω-
λολά τρισσες γυναῖκες πίστεψαν στὸ Χριστό.Ἔλαμπε σὰν ἄστρο τῆς αὐγῆς ἡ ἁγία, σὰν
ἄγγελος. Ἄλλες γυναῖκες καὶ κοπέλλες τοῦ
καιροῦ της ἦταν ντυμένες στὸ μετάξι. Οἱ πα-
τρίκιες στὴ ῾Ρώμη καὶ οἱ κυρίες τῶν μεγάλων
οἰκογενει ῶν ἔβλεπε κανεὶς μὲ τὰ κοσμή ματά
τους νὰ φέρουν ἐπάνω τους ὁλόκληρη περι-
ουσία. Γιατὶ ὑπάρχουν γυ ναῖκες ματαιόδοξες·
ὅ πως ἡ χελώνα φέρει ἐ πάνω της ὅλο τὸ σπί-
τι της, ἔτσι κι αὐτὲς κουβαλοῦν μαζί τους ὅ -
λη τὴν περιουσία τοῦ ἀντρός τους.

Ἡ ἁγία Παρασκευὴ δὲν φοροῦσε μεταξω-
τά· εἶχε μιὰ ἄλλη στολή, ἄφθαρτη καὶ αἰ ώνια,ἦταν ντυμένη μὲ τὴ σεμνότητα, μιὰ ἐνδυμα-
σία ποὺ δὲν τὴν φθείρει ὁ χρόνος.

Ἄλλες γυναῖκες καὶ τότε ἀλλὰ καὶ μέχρι σή-
 μερα προσπαθοῦν νὰ φανοῦν ὡραῖες ἐξωτε-
ρικά. Βάφουν μὲ κραγιόνια καὶ ποῦδρες τὰ
χείλη, τὰ μάγουλα, τὰ φρύδια, τὶς βλεφαρίδες.
Ἀλλ᾽ ἐ ὰν μὲ ρωτήσετε, ποιᾶς γυναίκας μάτια
εἶ νε τὰ ὡραιότερα, θὰ σᾶς ἀπαντήσω, ὅτι τὰ
ὡ ραιότερα γυναικεῖα μάτια εἶνε ἐκεῖνα ποὺ
δα κρύζουν ὅταν ἀκούσουν τὸ ὄνομα τοῦ Χρι-
στοῦ, ὅταν προσεύχωνται, ὅταν βλέπουν τὸν
ἐπιτάφιο καὶ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων. Τέτοια ὀμορ-
φιὰ εἶχε ἡ ἁγία Παρασκευή. Δὲν χρησιμοποί-
ησε ποτέ ἄλλα καλλυντικὰ παρὰ μόνο τὰ δά-
κρυα, ποὺ ἔτρεχαν ἀπὸ τὰ μάτια της ὅταν τὰ
μεσάνυχτα σηκωνόταν καὶ προσ ευχόταν κά-
τω ἀπὸ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ· αὐτὰ γίνον -
ταν διαμάντια πολύτιμα, ποὺ τὰ ἔπαιρναν ἄγ -
γελοι καὶ τὰ μετέφεραν στὸν παράδεισο γιὰ
νὰ στολίσουν τὸ στέμμα τῆς παρθενίας της.

Ἄλλες γυναῖκες βάζουν στὰ αὐτιά τους
σκουλαρίκια πολύτιμα, πανάκριβα. Ἀλλ᾽ ἐὰν
μὲ ρωτήσετε, ποιᾶς γυναίκας αὐτιὰ εἶνε τὰ
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ὡραιότερα, θὰ σᾶς πῶ· Δὲν εἶνε τὰ αὐτιὰ ἐ -
κείνων ποὺ στολίζονται μὲ τέτοια σκουλαρί-
κια, ποὺ καταστρέφονται ἢ κλέβονται· τὰ ὡ -
ραι ότερα γυναικεῖα αὐτιὰ εἶνε ἐκεῖνα ποὺ
στρέφονται πρόθυμα ν᾽ ἀκούσουν τὴ φωνὴ
τοῦ συ ζύγου τους, καὶ πρὸ παντὸς ἐκεῖνα
ποὺ εἶ νε πρόθυμα, ὅπως τὰ αὐτιὰ τῆς ἁγίας
Παρασκευῆς, νὰ ὑπακούσουν στὴ φωνὴ τοῦ
Εὐαγγελίου, στὴ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ ποὺ εἶπε·
«ΜακάριοιοἱἀκούοντεςτὸνλόγοντοῦΘεοῦ
καὶφυλάσσοντεςαὐτόν» (Λουκ. 11,28).

Ἄλλες γυναῖκες στὴν ἐποχή της, ὅπως οἱ
βασίλισσες τῆς ῾Ρώμης, φοροῦ σαν στὴ μέση
τους ζώνη πολυτελέστατη· γιὰ τὴν ἁγία Πα-
ρασκευὴ ζώνη ἦταν ἡ ἐγκράτεια μὲ τὴν ὁποία
ζοῦσε. Αὐτὰ ἦταν τὰ στολίδια τῆς ἁγίας Πα-
ρασκευῆς, καὶ ἔτσι πρέπει νὰ στολίζωνται ὅλες
οἱ γυναῖκες καὶ τὰ κορίτσια ποὺ θέλουν νὰ
ὀνομάζωνται ὀρθόδοξες Χριστιανές.

Ἡ δρᾶσις της ὅμως προεκάλεσε ἀντίδρασι·
εἶνε ὁ νόμος τῆς ζωῆς. Ὅποιος ἀγωνίζεται θὰ
πολεμηθῇ. Μόνο οἱ νεκροὶ δὲν πολεμοῦνται.
Ὅσοι στὸν κόσμο αὐτὸν ἀγωνίζονται «τὸν
καλὸνἀγῶνα» (Α΄ Τιμ. 6,12), θὰ συναντήσουν ὁπωσ-
δήποτε τὴν ἀντίδρασι τοῦ ἐχθροῦ. Τὰ κακὰ
παιδιὰ πετροβολοῦν ὄχι στὰ ἄκαρπα ἀλλὰ τὰ
καρποφόρα δέντρα· καὶ ἡ ἁγία Παρασκευή,
ποὺ ἦταν ἕνα δέντρο γεμᾶτο ἀπὸ καρπούς, ἦ -
ταν ἑπόμενο νὰ δεχθῇ τὸν πετροπόλεμο τῶν
ὀργάνων τοῦ σατανᾶ.

Τὴν πολέμησαν προπαν τὸς οἱ Ἑβραῖοι, ποὺ
ἀνέκαθεν ἐχρεύονται τὸν Χριστιανισμό. Δύο
ἀπὸ αὐτοὺς κατήγγειλαν στὸν βασιλέα Ἀντω -
νῖ νο, ὅτι μία γυναίκα ταράζει τὸ βασίλειό του
κι ὅτι, ἂν αὐτὴ συνεχίσῃ ἔτσι, δὲν θὰ μείνῃ
ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν πιστεύῃ στὸ Χριστό.
Μὲ διαταγὴ τοῦ Ἀντωνίνου συλλαμβάνεται ἡ
ἁγία Παρασκευή, ὁδηγεῖται ἐμπρὸς στὸν αὐ -
το κράτορα. Αὐτὸς ἔμεινε κατάπληκτος μπρο-
στὰ στὴ φυσικὴ ὀμορφιά της καὶ τῆς πρότει-
νε· –Ἀρνήσου τὸ Χριστὸ καὶ θὰ σὲ κάνω βασί -
λισσα. Ἐκείνη ἀπήν τησε· –Θὰ ἤμουν πολὺ ἀ -
νόητη ν᾽ ἀρνηθῶ τὸ φῶς καὶ νὰ δεχτῶ τὸ σκο-
τάδι, ν᾽ ἀρνηθῶ τὸ Χριστὸ καὶ νὰ προσκυνήσω
τὸν διάβολο, γιατὶ διάβολος εἶνε τὰ εἴδωλα.
Προσπάθησε πάλι μὲ γλυκὰ λόγια καὶ ὑποσχέ -
σεις νὰ τὴν κάμψῃ· στάθηκε ἀδύνατο. –Σοῦ δί-
νω προθεσμία τριῶν ἡμερῶν, νὰ σκεφτῇς ὡρι-
μότερα καὶ ν᾽ ἀποφασίσῃς, ἢ νὰ γίνῃς βασίλισ-
σα ἢ θὰ ὑποστῇς μαρτύριο. –Βασιλιᾶ, μὴν κο-
πι άζεις, τοῦ λέει· ὄχι τρεῖς, ἀλλὰ τριάν τα μέρες
καὶ τριάντα χρόνια νὰ μοῦ δώσῃς, δὲν ἀλλάζω
γνώμη· ὅ,τι ἔχεις νὰ κάνῃς κάν᾽ το ἀμέσως.

Βλέπετε, ἀγαπητοί μου, πῶς μιὰ γυναίκα

στάθηκε ἀτρόμητη; Ὅποιος πιστεύει ἀληθινὰ
καὶ ἀγαπάει τὸ Χριστό, εἴτε γυναίκα εἴτε ἄν -
τρας, δὲν φοβᾶται οὔτε θέλγητρα οὔτε φόβη-
 τρα, οὔτε ἀνθρώπους οὔτε διάβολο οὔτε τὸν
κόσμο ὅλο. Ὁ πραγματικὸς Χριστιανὸς εἶ νε ἕ -
νας ἥρωας, γιατὶ τὸ Εὐαγγέλιο ἀναδεικνύει ἥ -
ρωες. Ἡρωίδα καὶ βράχος πίστεως ἀκλόνη-
τος ἀναδείχθηκε ἡ ἁγία Παρασκευή.Τὸ μαρτύριό της εἶνε ἀπὸ τὰ πιὸ συγκινητι -
κά. Ἀναφέρω μόνο μία λεπτομέρειά του. Ὁ Ἀν -
τωνῖνος διέταξε νὰ στήσουν καζάνι καὶ μέσα
σ᾽ αὐτὸ νὰ βράζουν πίσσα. Καὶ ἐνῷ ἡ πίσσα κό-
 χλαζε, ῥίχνει τὴν ἁγία μέσα στὸ καζάνι. Πολ-
λοὶ δὲν τὸ πιστεύουν· δικαίωμά τους· ἐμεῖς πι-
 στεύουμε στὸ Χριστὸ καὶ στὰ θαύματα τῶν ἁ -
γίων. Μόλις μπῆκε στὸ καζάνι ἡ ἁγία, ἔκανε τὸ
σημεῖο τοῦ σταυροῦ κ᾽ ἐκεῖνος ὁ κοχλασμὸς
μεταβλήθηκε σὲ δροσιά, σὰν νὰ ἦταν δροσε -
ρὸ νερό! Ὁ Ἀντωνῖνος μένει κατάπληκτος.
Ἀπορεῖ· μήπως πρόκειται γιὰ ἀπάτη; –῾Ράν τι -
σέ με μ᾽ αὐτό, τῆς λέει. Ἐκείνη ῥάντισε τὸ
πρόσωπό του μὲ τὶς χοῦφτες της, κι ὁ αὐτο-
κρά τορας τυφλώθηκε, γδάρθηκε ὅλη ἡ ὄψι
του, καὶ ἄρχισε νὰ παρακαλῇ τὴν ἁγία. Ἐκεί-
νη μὲ τὴν προσευχή της τὸν θεράπευσε καὶ
τότε ὁ κό σμος φώναξε· –Μέγας καὶ ἀληθινὸς
ὁ Θεὸς τῶν Χριστιανῶν! Χιλιάδες ἄνθρωποι πί-
στεψαν τὴν ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου της.

Τελικὰ ὁ μὲν Ἀντωνῖνος πίστεψε, ἀλλὰ ὁ
δι άδοχός του συνέχισε τὸ διωγμὸ ἐναντίον
τῶν Χριστιανῶν καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ μαρτύρησε ἡ
ἁγία. Στρατιώτης τὴν ὡδήγησε στὸν τόπο τῶν
ἐκτελέσεων· ἄστραψε τὸ ξίφος του, ἐκόπη ἡτιμία κεφαλή της, ἀλλὰ ἡ ἁγία ψυχή της πέτα -
ξε σὰν περιστέρι στοὺς οὐρανούς, γιὰ νά ᾽νε
μαζὶ μὲ τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο, τοὺς ἁγίους
καὶ τοὺς ἀγγέλους, καὶ νὰ δέεται ὑπὲρ ἡμῶν
τῶν ἁμαρτωλῶν. * * *

Τί ἔκανε, ἀγαπητοί μου, μιὰ γυναίκα! Συγ -
κλόνισε ὅλο τὸν κόσμο. Καὶ τί κάνουμε ἐμεῖςσήμερα, κλῆρος καὶ λαός; Ἐν συγκρίσει μ᾽ ἐ -
κείνην δὲν κάνουμε τίποτε. Μὲ ἀφορμὴ λοι -
πὸν τὴ μνήμη της ἂς φιλοτιμηθοῦμε νὰ διδα-
χθοῦμε ὅσο μποροῦμε ἀπ᾽ τὸ παράδειγμά της·
νὰ ζήσουμε οἱ ἴδιοι σὰν Χριστιανοὶ καὶ νὰ ἐρ -
γασθοῦμε στὸν κύκλο μας φιλοτίμως.

Ἂς παρακαλέσουμε τὴν ἁγία Παρασκευή.
Κι ἂς ἀνάψουμε ἕνα κερὶ ὄχι μόνο γιὰ τὴν οἰ -
κογένεια καὶ τὰ παιδιά μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴνπατρίδα μας· νὰ συνεχίσῃ νὰ βαδίζῃ στὸ δρό-
μο τοῦ Χριστοῦ, γιατὶ τότε μόνο θὰ εἶνε εὐτυ-
χισμένη. Ὁ Κύριος μαζί μας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου - Ἑορδαίας τὴν 26-7-1967 μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 19-6-2019.
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«Ἑ ορτὴ μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος».
Δὲν ἔχει μόνο ὁ οὐρανός, ἀγαπητοί μου,

ἀστέρια· ἔχει καὶ ἡ Ἐκκλησία τὰ δικά της· καὶ
ἀ στέρια τῆς Ἐκκλησίας εἶνε οἱ ἅγιοι (μάρτυ-
ρες, ὁμολογηταί, ὅσιοι, διδάσκαλοι καὶ πα τέ-
ρες). Λάμπουν στὸν οὐρανὸ τ᾽ ἀστέρια, ἀλλὰλάμπουν καὶ στὸ νοητὸ στερέωμα τῆς Ἐκκλη-
 σί   ας οἱ νοητοὶ ἀστέρες, οἱ ἅγιοι· λάμπουν μὲ
τὴ ζωή, τὶς ἀρετές, τὰ θαύματά τους. Καὶ ὅ -
πως στὸν οὐρανὸ «ἀστέρι ἀπὸ ἀστέρι διαφέ-
ρει στὴ λάμψι» (Α΄ Κορ. 15,41), ἔτσι καὶ μεταξὺ τῶν ἁ -
γίων ὑπάρχει διαφορά. Καὶ ἕνα ἀστέρι «πρώ-
του μεγέθους» εἶνε ὁ σημερινὸς ἅγιος, ὁ με-γα λομάρτυς καὶ ἰαματικὸς Παντελεήμων. Ἂς
τολμήσω νὰ ψελλίσω λίγες λέξεις πλέκον τας
ταπεινὸ ἐγκώμιο στὴ μνήμη του.

* * *Ὁ ἅγιος Παντελεήμων γεννήθηκε τὴν ἐπο -
χὴ τῶν φρικτῶν διωγμῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ,ἐ πὶ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ (286-305 μ.Χ.), σὲ μία
χώρα ποὺ τὸ ὄνομά της προκαλεῖ δάκρυα, στὴ
χώρα ποὺ γέννησε τοὺς περισσοτέρους ἁγί-
ους καὶ μάρτυρες, στὴ Μικρὰ Ἀσία. Ἰδιαίτερη
πατρίδα του ἦταν ἡ Νικομήδεια τῆς Βιθυνίας.
Ἐκεῖ ὑπῆρχε ναός του, ἀλλὰ μιὰ ἀποφράδα ἡ -
μέρα τοῦ Αὐγούστου 1922 τὰ παιδιὰ τῆς Ἄγαρ
τὸν μετέτρεψαν σὲ ἀχυρῶνα. Σήμερα στὴ Νι-
κομήδεια δὲν χτυπᾶνε καμπάνες. Πιστεύω ὅ -
μως, ὅτι μιὰ μέρα θὰ χτυπήσουν πάλι ἐκεῖ!…

Οἱ γονεῖς του ἦταν εὐγενεῖς, ἀριστοκράτες.
Ὁ πατέρας του Εὐστόργιος, εἰδωλολάτρης συγ -
κλητικὸς στὴν αὐλὴ τοῦ βασιλέως. Ἡ μητέρα
του Εὐβούλη, Χριστιανὴ μὲ παράδοσι, φύτεψε
στὴν καρδιὰ τοῦ μικροῦ τὰ σπέρματα τῆς πί-
στεως καὶ τῆς ἀ ρε τῆς. Εἶχε ὅμως ὁ ἅγιος τὸ ἀ -
τύχημα νὰ χάσῃ τὴ μητέρα του. Μόνο ὅσοι ἔ -
χασαν μητέρα αἰσθάνονται τὸ κενὸ ποὺ ἀφή-
νει στὴν οἰκογένεια ἡ ἔλλειψί της.

Ἀλλὰ ὁ σπόρος ποὺ ἔσπειρε ἡ μητέρα δὲν
χάθηκε. Ὁ μικρὸς μεγάλωσε, ἀν δρώθηκε καὶ

ξεχώριζε γιὰ τὴν εὐφυΐα του. Ὁ πλούσιος πα-
τέρας του φρόντισε νὰ τὸν στείλῃ στοὺς κα-
λύτερους δασκάλους, καὶ μάλιστα στὸν διάση-
 μο καθηγητὴ τῆς ἰατρικῆς Εὐφρόσυνο. Σπού-
δασε κοντά του, διέπρεψε στὰ μαθήματα καὶβγῆκε πλέον γιατρός. Ἦταν ὅμως ἀκόμα εἰ -
δω λολάτρης, δὲν εἶχε πιστέψει στὸ Χριστό.

Μία γνωριμία του συνετέλεσε ν᾽ ἀλλάξῃ ἡ
ζωή του. Νέος ἀκόμη, γνωρίστηκε μὲ ἕναν εὐ -
λαβῆ ἱερέα τῆς Νικομηδείας, τὸν Ἑρμόλαο, ὁ
ὁποῖος τὸν εἰσήγαγε στὸ μυστήριο τοῦ Χριστι -
 ανισμοῦ. Ἂν θέλῃς νὰ γίνῃς γιατρός, τοῦ εἶπε,
πρέπει νὰ γνωρίσῃς τὸν πρῶ το καὶ κορυ φαῖο ἰ -
 ατρό, σωμάτων καὶ ψυχῶν· καὶ αὐτὸς εἶνε ὁ
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός!… Τοῦ διηγή θη-
κε τὴ ζωὴ καὶ τὰ θαύματά του, κι ἀπὸ τότε ὁ νέ-
ος αἰσθάνθηκε ἐνδιαφέρον νὰ πιστέψῃ.

Ὁ νεα ρὸς γιατρὸς ἤθελε νὰ δοκιμάσῃ, ἂν
αὐτὰ ποὺ τοῦ ἔλεγε ὁ Ἑρμόλαος εἶνε ἀληθινά.
Καὶ μιὰ μέρα, κινούμενος στὴν ὕπαιθρο, εἶδε
κά που ἕνα ἀγροτόπαιδο νεκρὸ καὶ δίπλα του
νὰ φεύγῃ μιὰ ὀχιά, ποὺ τὸ εἶχε δηλητηριάσει.
Γο νάτισε δίπλα στὸ πτῶμα, σήκωσε τὰ μάτια
ψηλὰ καὶ εἶπε· «Ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ,
παιδίον, ἀνάστηθι· καὶ σύ, ἔχιδνα, ἐξοντώθητι».
Ἀμέσως τὸ παιδὶ ζωντάνεψε καὶ τὸ φίδι ψόφη -
σε. Τὸ γεγονὸς αὐτό, καθὼς καὶ ἄλλα παρό-
μοια, στερέωσαν μέσα του τὴν πίστι στὸ Χρι-
στό. Τὸ εἶπε στὸν Ἑρμόλαο, καὶ βαπτίσθηκε.

Οἱ θεραπεῖες, ποὺ ἐπιτέλεσε ἐν συνεχείᾳ,
εἶνε πλῆθος καὶ εἶνε γραμμένες στὸ συ ναξά-
ριό του. Ἕνα μόνο θὰ πῶ, ὅτι διέπρεπε σὰν
γιατρὸς στὴ Νικομήδεια, ἡ ὁποία τότε, πρὶν
ἐγκαινιασθῇ ἡ Κωνσταντινούπολι, ἦταν ἡ πρώ  -
τη πόλις τοῦ κράτους. Ἡ φήμη του ἀκου γόταν.
Θεράπευε μὲ τὰ φάρμακα τῆς ἰατρι κῆς, ἀλλὰ
ἐκεῖ ποὺ ἡ ἐπιστήμη ὑψώνει ἀδύναμη τὰ χέ-
ρια, στὶς δύσκολες περιπτώσεις, ὁ ἅγιος Παν -
τελεήμων προσευχόταν καὶ ἔλεγε· «Εἰς τὸ ὄ -
νομα τοῦ Κυρίου ἡ μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ…», καὶ

Τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος
Σάββατο 27 Ἰουλίου 2019
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οἱ ἀσθενεῖς θεραπεύονταν θαυματουργικά.Οἱ ἐπιτυχίες του ὅμως προκάλεσαν τὸ φθόνο
τῶν συναδέλ φων του γιατρῶν. Αὐτοὶ τὸν κα-
τήγγειλαν στὸν βασιλέα, κ᾽ ἔτσι ὡδηγήθηκε
ἐνώπιόν του. Ὁ Μαξιμιανὸς προσ πάθησε νὰ
τὸν πείσῃ νὰ γίνῃ εἰδωλολάτρης καὶ νὰ θυσι -
άσῃ στὰ εἴ δωλα, ἀλλ᾽ αὐτὸ στάθηκε ἀδύνα-
τον. Ἔτσι ἄρχισαν τὸ μαρτύριο.

Δὲν διηγοῦ μαι λεπτομερῶς τὰ μαρτύριά του.
Ἡ πίστι τοῦ ἁγίου ἦταν μεγάλη· νίκησε καὶ τὴ
φωτιά, καὶ τὰ σπαθιά, καὶ τὰ σιδερένια νύχια,
καὶ τὰ πεινασμένα θηρία, καὶ τὸν τροχό, καὶ
τὴ θάλασσα, τὰ πάντα. Πολλοὶ πίστεψαν στὸ
Χριστὸ ὄχι μόνο ἀπὸ τὰ θεραπευτικὰ θαύμα-
τά του ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀνδρεία του τὴν ὥρα
τοῦ μαρτυρίου. Καὶ ἀριστοκράτισσες τῆς αὐ -
λῆς καὶ συγκλητικοὶ καὶ πατρίκιοι τῆς ἀνωτέ-
ρας τάξεως, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι τοῦ ἁπλοῦ
λαοῦ πίστεψαν στὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν.
Διότι μέσα ἀπὸ ὅλα τὰ θαύματα τοῦ ἁγίου,
ἐγὼ διακρίνω τὸ μεγαλύτερο, ποὺ ἦταν ἡ κα-
θημερινὴ ζωὴ καὶ πολιτεία του· ἡ ἀγάπη καὶ ἡ
φιλάνθρωπη προσφορά του, ἡ θυσία τοῦ ἐγὼ
ἐπάνω στὴ βοήθεια τοῦ πλησίον, ἡ ἐνάρετη
καὶ ἡ ἐγκρατὴς βιοτή του· αὐτὸ ποὺ ζητάει ἀ -
πὸ κάθε Χριστιανὸ ὁ Κύριος.

Τέλος κατὰ διαταγὴ τοῦ αὐτοκράτορος στρα-
 τιωτικὸ ἀπόσπασμα τὸν ὡδήγησε σὲ ἀπό στασι
δύο χιλιομέτρων ἔξω ἀπὸ τὴ Νικομήδεια κ᾽ ἐ -
κεῖ, προτοῦ ν᾽ ἀνατείλῃ ὁ ἥλιος, γύρω στὴν αὐ -
γή, ἄστραψε τὸ ξίφος τοῦ δημίου, ἀπεκόπη ἡ
κεφαλὴ τοῦ ἁγίου· καὶ τότε ἀντὶ γιὰ αἷ μα ἔ -
τρεξε γάλα, ὅπως ἀναφέρει τὸ συναξάρι. Καὶ
ἐνῷ τὸ τίμιο λείψανό του ἔμεινε στὴ γῆ κει-
μήλιο, θησαυρὸς καὶ πηγὴ θαυμάτων, ἡ ἁ γίαψυχή του φτερούγισε στὰ οὐράνια σκηνώμα-τα, γιὰ νὰ εἶνε ἀνάμεσα στοὺς ἀγγέλους καὶ
ἀρχαγγέλους, καὶ ἀπὸ ̓ κεῖ νὰ πρεσβεύῃ γιὰ ὅ -
λους, καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν πατρίδα του Νι-
κο μήδεια, νὰ δῇ καὶ πάλι τὴ δόξα τῆς πίστεως
καὶ νὰ χτυπήσουν ἐκεῖ χαρμόσυνα καμπάνες
τῆς ἐθνι κῆς καὶ θρησκευτικῆς ἀναστάσεως.

* * *
Ὅπως εἶπα στὴν ἀρχή, ἀγαπητοί μου, «ἑ -

ορ τὴ μάρτυρος μίμησις μάρτυρος»· αὐτὸ συν ι-
στᾷ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Ἑορτάζουμε ἕνα
μάρτυρα; πρέπει νὰ τὸν μιμηθοῦμε. Σήμερα
λοιπὸν ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν, ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν
ἀύλων πνευμάτων, φτάνει σ᾽ ἐμᾶς ἡ φωνὴ
τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος καὶ λέει στὰ μυστι -
κὰ αὐτιὰ τῶν ψυχῶν μας· Χριστιανοὶ ποὺ μὲ
τι μᾶτε, γίνετε μιμηταί μου!Οἱ ἅγιοι εἶνε ἡ πιὸ τρανὴ ἀπόδειξις, ὅτι ὁ
Χριστιανισμὸς δὲν εἶνε οὐτοπία, θεωρία, φι-

λοσοφία· εἶνε πραγματικότης, ἐφαρμογή, ζωή.
Ἀποδεικνύουν, ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς διατρέχει
τοὺς αἰῶνες καὶ βασιλεύει σὲ ὅλες τὶς τάξεις.
Οἱ ἅγιοι εἶνε οἱ ἥρωες τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀ -
ρετῆς, κορυφές, πρότυπα ἀξιομίμητα.

Σήμερα ὁ ἅγιος Παντελεήμων προβάλλει
ὡς διδάσκαλος ὅλων, ἰδιαιτέ ρως ὅμως τῶν δι -
ανοουμένων, λογίων, ἐπιστημόνων, καὶ μάλι-
στα τῶν ἰατρῶν. Ὑπάρχει μία πλανεμέ νη ἰδέα,
ποὺ καλλιέργησαν τὰ παιδιὰ τοῦ σκότους, ὅτιἡ ἐπιστήμη δὲν συμβιβάζεται μὲ τὴν πίστι μας.
Εἶνε πλάνη, ψέμα σατανικό. Γιατὶ βλέπουμε,
ὅτι ὁ σημερινὸς ἅγιος ἦταν μορφωμένος, ἐπι-
στήμων, σοφός, καὶ ἐν τούτοις πίστευε στὸν
Κύριο. Καὶ ὄχι μόνο ὁ ἅγιος Παντελεήμων ἀλ -
λὰ καὶ ἄλλοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ὄχι μό-
νο ἅγιοι τῆς παλαιᾶς ἐποχῆς, ἀλλὰ καὶ σύγχρο -
νοι μεγάλοι ἐπιστήμονες διεθνοῦς φήμης (για-
τροί, χημικοί, μαθηματικοί, φυσικοί, ἀστρονό-
μοι, καὶ κάθε εἰδικότητος) πιστεύουν στὸ Θεὸκαὶ ὁμολογοῦν τὸ Χριστό. Γνωρίζω στὴν Ἀθήνα
ἐπιστήμονες ποὺ πιστεύουν, νηστεύουν, προσ -
εύχονται καὶ –θὰ σᾶς φανῇ παράξενο– σηκώ-
νονται μεσάνυχτα καὶ κάνουν κομποσχοίνι!
Γνωρίζω χειροῦργο τοῦ νοσοκομείου «Εὐαγ-
γελισμός», ποὺ ποτέ του δὲν πιάνει νυστέρι
ἐ ὰν δὲν γονατίσῃ καὶ δὲν πῇ «Κύριε Ἰησοῦ Χρι-
 στέ, βοήθησέ με τὸν ἁμαρτωλό». Ἡ ἐπιστήμη,
ὄχι τῶν ἡμιμαθῶν ἀλλὰ τῶν μεγάλων ἐγκεφά -
λων, γονατίζει ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου.
Στὴ Γερμανία χειροῦργος ἔγραψε βιβλίο μὲ
τίτλο «Πίσω μας στέκει ὁ Θεός», πίσω δηλα -
δὴ ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη μας βρίσκεται ὁ Χρι-
στός, ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων. 

Ὄχι ὅμως μόνο τῶν λογίων ἐπιστημόνων·ὅλων τῶν Χριστιανῶν διδάσκαλος εἶνε ὁ ἅγιος.
Μᾶς διδάσκει ἕνα μάθημα, ποὺ εἶνε τὸ ἁπλού-
 στερο μὰ καὶ τὸ δυσκολώτερο. Εἶνε οἱ δύο λέ-
ξεις τοῦ Ναζωραίου ποὺ ἀκούσαμε σήμερα στὸ
εὐαγγέλιο· «Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶ -
τε ἀλλήλους» (Ἰω. 15,17). Εἶνε τὸ μάθημα τῆς ἀγάπης.
Καὶ τὸ διδάσκει ὁ ἅγιος Παν τελεήμων δι ότι τὸ
ἐφήρμοσε ὁ ἴδιος. Ὅ,τι εἶχε, τὸ διέθεσε, ἔγινε ὑ -
 πηρέτης τοῦ λαοῦ· καὶ προτρέπει κ᾽ ἐμᾶς νὰ εἴ -
μαστε εὐεργετικοί, φιλάνθρωποι καὶ ἐλεήμο-
νες στὸν κύκλο τῆς δράσεώς μας. Γι᾽ αὐτὸ σᾶς
παρακαλῶ νὰ κινηθοῦμε ὅλοι ἐντονώτερα σὲ
ἔργα ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας. Μὴν τὰ πε ριμέ-
 νουμε ὅλα ἀπὸ τὸ κράτος, ἀπὸ τοὺς ἄλλους.

Εἴθε ὁ Θεὸς διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Παν τε-
 λεήμονος νὰ σκέπῃ ὅλο τὸ λαό μας, ὥστε ἐν
εἰ ρήνῃ καὶ ἀγάπῃ νὰ λατρεύουμε τὸν Κύριον ἡ -
μῶν Ἰησοῦν Χριστὸν εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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