
Μετὰ τὴν γέννησι τοῦ δεσπότου Χριστοῦ
ἄλλη σήμερα μεγάλη δεσποτικὴ ἑορτὴ

ἀνέτει λε, ἀ γαπητοί μου· τὰ ἅγια Θεοφάνεια!
Τότε εἴ δαμε τὸν Κύριο νήπιο στὴ Βηθλεέμ,
σήμε ρα τὸν βλέπουμε σὲ ὥριμη ἡλικία στὸν
Ἰορδάνη νὰ δέχεται τὸ βάπτισμα. Τί μεσολα-βεῖ μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν δεσποτικῶν ἑορ-τῶν; Στὸ ζήτημα αὐτὸ εἶνε ἀνάγκη νὰ στρέ-
ψουμε τὴν προσοχή μας.

* * *Ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς μετὰ τὸν Εὐαγγε-
λισμὸ τῆς Παναγίας (βλ. Λουκ. 1,26-38) διηγεῖται μὲ χά-
ρι τὰ περιστατικὰ τῆς γεννήσεως τοῦ Χρι στοῦ
στὴ Βηθλεὲμ καὶ τὴν προσκύνησι τῶν ποιμέ-νων (ἔ.ἀ. 2,1-20). Περιγράφει κατόπιν τὴν περιτομή
(ἔ.ἀ. 2,21), τὴ συνήθεια δηλα δὴ τῶν Ἰσραηλιτῶν νὰ
περι τέμνουν τὰ ἀρσενικὰ παιδιά τους τὴν ὀγδόη
ἡ μέρα ἀπὸ τὴ γέννησι καὶ νὰ τοὺς δίνουν ὄ -
νομα· τότε δόθηκε στὸ Θεῖο βρέφος τὸ γλυκύ -
τατο ὄνομα Ἰησοῦς, ποὺ σημαίνει «Σω τήρ». Ἐν
συνεχείᾳ περιγράφει τὴν ὑ πα παντή (ἔ.ἀ. 2,22--39), ὅτι
δηλαδὴ τὴν τεσσαρακοστὴ ἡμέρα ἀπὸ τὴ Γέν-
 νησι ἡ Παρθένος ὡδήγησε στὸ ναὸ τῶν Ἰ ε ρο-
σο λύμων τὸ Θεῖο βρέφος, τὸ πῆρε στὴν ἀγ  κάλη
του ὁ γέρων Συμεὼν καὶ προφήτευσε γι᾽ αὐτὸ
ὁ ἴδιος καὶ ἡ γε ρόντισσα Ἄννα. Στὸ σημεῖο αὐ -
τὸ ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος μᾶς λέει ὅτι πα-
ρεμβάλλεται ἡ προσ κύνησις τῶν μάγων, ἡ φυ -
γὴ τοῦ Ἰησοῦ στὴν Αἴγυπτο, ἡ σφαγὴ τῶν νηπί -ων τῆς Βη θλεὲμ ἀπὸ τὸν Ἡρῴδη καὶ ἡ ἐπιστρο -
φὴ τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο στὴ Ναζαρέτ
(βλ. Ματθ. 2,1-23). Συνεχίζοντας τὴ διήγησι ὁ εὐαγγε-
 λιστὴς Λου κᾶς προσθέτει, ὅτι ὁ Ἰησοῦς σὲ ἡλι-
κία 12 ἐτῶν πῆγε στὸ ναὸ τοῦ Σολομῶντος ὡς
προσ κυνητὴς καὶ ἐπέστρεψε στὴ Ναζαρέτ, ὅ -
που συνέχισε νὰ ζῇ ὑποτασσόμενος στὴν Παν -
 αγία Μητέρα καὶ τὸν νομιζόμενο πατέρα του
Ἰωσήφ (βλ. Λουκ. 2,41-52). Ἡ τελευταία πληροφορία εἶ -
νε ὅτι, καθὼς μεγάλωνε ὡς ἄνθρωπος, ἀπε-
καλύπτε το ἡ θεία φύσις του (βλ. ἁγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως,
Εὐαγγελικὴ ἱστορία δι᾽ ἁρμονίας τῶν ἱ. εὐαγγελιστῶν, Ἀθῆναι 1903, σ. 34).

Ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐ τὸ μέχρι τὴν ἐμφάνισι τοῦ
Ἰησοῦ στὸν Ἰορδάνη γιὰ νὰ βαπτισθῇ τὰ ἴχνη
του φαίνεται νὰ χάνωνται μέσα σὲ μία Σαχά-
ρα σιωπῆς· ποῦ ἦταν; ἐκ πρώτης ὄψεως μέ-
νει ἡ ἐν τύπωσι ὅτι ὑπάρχει κενό. Εἶνε ἔτσι;

Τὸ νομιζόμενο κενὸ ἐκμεταλλεύονται με-
ρι κοὶ ἐ χθροὶ τῆς πίστεώς μας καὶ ἰσχυρίζον -
ται μὲ τὴ φαντασία τους, ὅτι δῆθεν ὁ Ἰησοῦς
μετὰ τὸ 12ο ἔτος του ἔφυγε, πῆγε στὶς Ἰνδίες,
κάθησε ἐκεῖ χρόνια, μαθήτευσε κοντὰ σὲ δα-
σκάλους τοῦ ἰν δου  ϊστικοῦ μυστικισμοῦ, ἔμα-
θε μαγικὲς μεθόδους καὶ πῆρε διδάγματα, καὶ
ἔτσι ἔδρασε ὅταν ἔ γινε 30 ἐτῶν. Ψέμα ὅ λα αὐ -
τά, πλαστογραφία, παραμύ θι· ἡ φαντασία αὐτὴ
δὲν στηρίζεται πουθενά. Ἀντιθέτως, τὸ Εὐαγ-
 γέλιο ἔχει πληροφορίες, ποὺ καλύπτουν τὸ
διάστημα αὐτό. Δὲν ὑπάρχει κενό.

Θὰ μοῦ ἐπιτραπῇ ν᾽ ἀναφέρω ἕνα παράδει -
γμα. Ἐγὼ κατάγομαι ἀπὸ ἕνα χωριὸ τῆς νήσου
Πάρου τῶν Κυκλάδων. Ἂν πᾶτε στὸ χω ριό μου
καὶ ρωτήσετε, ξέρουν ὅλοι, ὅτι ἐκεῖ ἤ  μουν μι-
κρὸ παιδὶ καὶ πῆγα στὸ δημοτικὸ σχολεῖο· μετὰ
ἔφυγα, πῆγα στὴν Ἀθήνα, σπούδασα θεολογία,
ἔγινα ἱεροκήρυκας καὶ κήρυξα σὲ διάφορες
πόλεις. Αὐτὸ συμβαίνει σὲ κάθε χωριό.

Ἔτσι καὶ στὸ χωριὸ τοῦ Χριστοῦ, τὴ Ναζα-ρέτ, ὁ Ἰησοῦς ἦταν γνωστός. Ἂν ἔφευγε καὶ
ἔ λειπε χρόνια στὸ ἐξωτερικό, οἱ πρῶτοι ποὺ
θὰ τὸ ἤξεραν θὰ ἦ ταν οἱ χωριανοί του. Τί λένε
λοιπὸν αὐτοὶ ὅταν ὁ Ἰησοῦς μεγάλος, σὲ ἡ λι-
κία 30 ἐτῶν, διδάσκει στὴ συναγωγή τους;
Μένουν κατάπληκτοι καὶ διερωτῶνται· Αὐτὸς
δὲν εἶνε «ὁ τέκτων» (ὁ μαραγκός); αὐτὸς δὲν
εἶνε «ὁ υἱὸς τοῦ τέκτονος» (ὁ γυιὸς τοῦ μα-
ραγκοῦ) καὶ τῆς Μαριάμ; (Μᾶρκ. 6,2-3· Ματθ. 13,54-55); Ποῦ
βρέθηκε σ᾽ αὐτὸν τέτοια σοφία καὶ δύναμι;

Καὶ μόνο οἱ χωριανοί του; Οἱ Ἰουδαῖοι ἐν γέ- νει, φίλοι καὶ ἐχθροί, ὅλοι τὸν ἤξεραν καὶ τὸν
ἔλεγαν «Ναζωραῖον» (Λουκ. 18,37. Ἰω. 18,5,7· 19,19). Καὶ στὰἸ εροσόλυμα, ὅταν τὸν ἀκοῦνε νὰ διδάσκῃ στὸ
ναό, ἀπο ροῦν· «Πῶς οὗτος γράμματα οἶδε μὴ
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μεμαθηκώς;» (Ἰω. 7,15), ἀπὸ ποῦ ἔμαθε αὐτὸς τὰ
γράμματα, ἀφοῦ δὲν πῆγε σὲ σχολεῖο; – τὸ λέ-
 νε μὲ βεβαιότητα. Αὐτὸ τὸ χωρίο, Ἰωάννου 7,15,
εἶνε καταπέλτης κατὰ τῆς θεωρίας αὐτῆς.

* * *Στὸ ἐρώτημα, τί ἔκανε σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ διά-
στημα ὁ Χριστός, ἀπὸ 12 μέχρι 30 ἐτῶν; Τὸ
Εὐαγγέλιο μὲ λιτὲς καὶ λακωνικὲς ἐκφράσεις
του ἀπαντᾷ, ὅπως εἴδαμε. Ὁ Ναζωραῖος ἦταν
φτωχὸς ὅσο καν ένας ἄλλος· δικό του δὲν εἶχε
οὔτε ἕνα φλιντζάνι χῶ μα, μιὰ δραχμὴ στὴν τσέ-
 πη του δὲν εὕρισκες. Φτωχὸ τὸ σπίτι του, φτω -
χὴ ἡ ἁγία Μητέρα του, φτωχὸς ὁ νομιζόμενος
πα τέρας του. Ἐργαζόταν λοιπὸν στὸ ξυλουρ-γεῖο τοῦ Ἰωσήφ. Κρατοῦσε στὰ χέρια του σφυ-
 ριά, πριόνια, πλάνες. Ἔφτειαχνε τραπέζια,
κα θίσματα, παράθυρα, πόρτες. Πήγαινε σὲ
σπίτια καὶ οἰκοδομές. Ἔτσι ἔβγαζε τὸ ψωμί
του καὶ τὸ ψωμὶ τῆς Παναγίας μητέρας του.Ὤ τῆς ταπεινώσεως τοῦ Θεοῦ, τῆς ταπει-
νώσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴν ὁποία ἁ -γίασε τὰ πάν τα! Γεννήθηκε σὲ μιὰ σπηλιά, γιὰ
ν᾽ ἁγιάσῃ τὴ γῆ. Κατοίκησε σὲ φτωχὸ σπιτάκι
γιὰ ν᾽ ἁγιάσῃ τὶς καλύβες τῶν φτωχῶν. Γεννή-
 θηκε ἀπὸ φτωχὴ μητέρα, γιὰ ν᾽ ἁγιάσῃ τὴν ἔν -
τιμη φτώχεια. Γεννήθηκε σὰν βρέφος, γιὰ ν᾽ ἁ -
 γιάσῃ τὰ βρέφη. Γεννήθηκε ἀνάμεσα σὲ ζῷα,
γιὰ νὰ μᾶς δείξῃ, ὅτι τὰ ζῷα εἶνε πολύτιμοι ὑ -
πηρέτες μας ἄξιοι προστασίας. Ἔζησε κάτω
ἀπὸ δύσκολες συνθῆκες, γιὰ νὰ μᾶς διδάξῃ
τὴν σκληραγωγία. Διώχθηκε κ᾽ εἶνε ὁ πρῶτος
πρόσφυγας καὶ φίλος τῶν προσφύγων. Ἐργά-
στηκε καὶ ἁγίασε τὴν ἐργασία. Μὲ τὸ παράδει -
γ μά του δίδαξε ἐκεῖνο ποὺ θὰ γράψῃ κατόπιν
ὁ ἀπόστολος Παῦλος· «Εἴ τις οὐ θέλει ἐρ γάζε-
 σθαι, μηδὲ ἐσθιέτω», ἂν κάποιος δὲν θέλῃ νὰ
ἐργάζεται, αὐτὸς καὶ νὰ μὴν τρώῃ (Β΄ Θεσ. 3,10).Ἔζησε ἀφανής. Ποιός τὸν ἤξερε, ποιός τὸν
ὑπολόγιζε; Στὴν ἐποχή του, μέχρις ὅτου βγῇ
στὸν δημόσιο βίο, μιλοῦσαν γιὰ τὸν Ἡρῴδη,
ποὺ ντυνόταν μὲ βασιλικὴ πορφύρα καὶ ἐκι-
νεῖτο μὲ πολυτελεῖς ἅμαξες. Μιλοῦσαν γιὰ
τὸν Πόντιο Πιλᾶτο, ποὺ φοροῦσε σιδερένια
πανοπλία καὶ σὰν ἐκπρόσωπος τῆς ̔Ρωμαϊκῆς
αὐτοκρατορίας προκαλοῦσε φόβο καὶ τρόμο.
Μιλοῦσαν γιὰ τοὺς ἀρχιερεῖς, γραμματεῖς καὶ
φαρισαίους. Κανείς δὲν μιλοῦσε γιὰ τὸν ἐρ -
γά τη τῆς Ναζαρέτ. Καὶ ὅ μως ἐκεῖνοι λησμο-
νήθηκαν, αὐτὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. Γιατὶ αὐ -
τὸς δὲν ἔχει ἁπλῶς τὴν ἀνθρώπινη φύσι, ἔχει
καὶ τὴν θεία φύσι· στὸ πρόσωπό του κατὰ ἄρ -
ρητο τρόπο ἑνώθηκαν οἱ δύο φύσεις. Ὅπως
ἡ φωτιὰ ἑνώνεται μὲ τὸν σίδηρο, καὶ ὁ σίδη-
ρος δὲν εἶνε πλέον σίδηρος ἀλλὰ μιὰ πυρίνη

μᾶζα, κατὰ παρόμοιο τρόπο, ὅπως διδάσκουν
οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀνθρωπίνη φύ-
σις ἑνώθηκε μὲ τὸ πῦρ τῆς θε ότητος, καὶ ἔτσι
ὡς θεανδρικὸ πρόσωπο εἰσέβαλε στὴν σκηνὴ
τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ δώσῃ τὴν λύσι στὸ δρᾶμα
τῆς ἀνθρωπότητος. Ὤ τῆς ταπεινώσεως τοῦ
Χρι στοῦ! Ποιός φανταζόταν, ὅτι ὁ ἐργάτης ἐ -
κεῖ νος εἶνε ὁ Θεός; Ὤ μυστήριο ἀνέκφραστο!

Στὸ τριακοστὸ ὅμως ἔτος ἔγινε ἐμφανής.
Ἦλθε στὸν Ἰορδάνη. Ἦλθε νὰ βαπτισθῇ. Γιατίνὰ βαπτισθῇ; Ὄχι γιατὶ ἦταν ἁμαρτωλός. Ἐ -
κεῖνος εἶνε καθαρώτερος καὶ τῶν ἀκτίνων τοῦ
ἡλίου. Βαπτίσθηκε, γιὰ νὰ γίνῃ «Τριάδος ἡ φα-
 νέ ρωσις» (η΄ ᾠδ. πεζ. καν.), ἡ ἀποκάλυψις τοῦ μεγά-
λου μυστηρίου τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς ἡ
σημερινὴ ἑορτὴ λέγεται Θεοφάνεια. Ἐμφανί-
σθηκε ὁ Θεὸς ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν· ὁ Πα -
τὴρ βεβαιῶν ἐξ οὐρανοῦ διὰ τῆς φωνῆς, ὁ
Υἱὸς βαπτιζόμενος καὶ δεχόμενος τὴν μαρ-
τυρία τοῦ Πατρός, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο κα-
τερχόμενον ἐπ᾽ αὐτὸν «ἐν εἴδει (=μὲ τὴ μορ-
φή) περιστερᾶς» (ἀπολυτίκ.). Δὲν εἶνε περι στέρι τὸ
Πνεῦμα τὸ ἅγιο, εἶνε ἄυλο· τὸ περιστέρι εἶνε
σύμβολο ἁπλῶς τῆς καθαρότητος καὶ ἁγνότη-
 τος τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὸ ἑορτάζουμε.

Ὁ Χριστὸς λοιπὸν βαπτίσθηκε γιὰ νὰ γίνῃ
ἡ φανέρωσις τοῦ μεγάλου μυστηρίου τῆς Θε-ότητος. Βαπτίσθηκε, γιὰ νὰ δοθῇ σ᾽ αὐτὸν ἡ
ἄ νωθεν πιστοποίησις τῆς ἀποστολῆς του στὸν
κό σμο. Βαπτίσθηκε, γιὰ νὰ μᾶς διδάξῃ ἐμπρά-
κτως ὅτι χωρὶς τὸ βάπτισμα δὲν σῴζεται ὁ ἄν -
θρωπος. Βαπτίσθηκε ἀκόμα, ὅπως λέει ὁ ἱε -
ρὸς Χρυσόστομος, καὶ γιὰ νὰ ἁγιάσῃ τὰ ὕ δα-τα, ποὺ μολύνονται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο μὲ ἐγ -
κλήματα. Κακοῦργοι στὴν Πρέσπα, ὅπως βε-
βαιώνουν μάρτυρες, ἔπνιξαν Ἕλληνες, ἄλλα
θύματα ὁ Ἀλῆ πασᾶς στὴ λίμνη τῶν Ἰωαννί-
νων, ἄλλους Ἕλληνες Χριστιανοὺς σουλτᾶ -
νοι στὸ Βόσπορο καὶ τὰ Δαρνανέλλια! Γι᾽ αὐ -
τὸ τελεῖται ὁ μέγας ἁγιασμὸς σήμερα.

* * *Τὸ συμπέρασμα ποιό εἶνε; Ὁ Χριστὸς εἶνεΘεός! τὸ φωνάζουν τὰ ἄστρα καὶ οἱ γαλαξίες,
οἱ λίμνες καὶ οἱ ποταμοί, οἱ μάγοι καὶ οἱ ποι-
μένες, οἱ οὐράνιοι ἄγγελοι καὶ ὁ ἐπίγειος ἄγ -
γελος ὁ Ἰωάννης ὁ βαπτιστής, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑ -
κατομμύρια ὅλων τῶν ἁγίων. Ἂς τὸ ὁμολογοῦ -με κ᾽ ἐμεῖς. Γιατὶ ἂν ἐμεῖς σιωπήσουμε, τότε καὶ
«οἱ λίθοι κεκράξονται» (πρβλ. Λουκ. 19,40), ὅτι «Εἷς ἅγι -
ος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θε-
οῦ Πατρός· ἀμήν» (Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.). Δόξα τῷ Θεῷ,
δόξα τῇ ἁγίᾳ Τριάδι, δόξα τῷ ἐν Ἰορδάνῃ βα-
πτισθέντι Χριστῷ εἰς αἰῶνας αἰώνων! ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου πόλεως Φλωρίνης τὴν Τετάρτη 6-1-1971 πρωὶ μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 11-12-2019.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλη-
σία τιμᾷ τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ

Βαπτιστοῦ, ποὺ χθὲς ἀξιώθηκε νὰ βαπτίσῃ τὸν
Κύριο στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Γιὰ τὸν ἅγιο αὐ -
τὸν πρέπει νὰ ποῦμε κ᾽ ἐμεῖς λίγες λέξεις.

* * *Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρο μος εἶνε ὁ με-
γα λύτερος ἅγιος τῆς παλαι ᾶς διαθήκης. Ὅλασ᾽ αὐτὸν εἶνε θαυμαστά· θαῦμα ἡ γέννησί του,
θαῦμα ἡ ζωή του, θαῦμα καὶ ὁ θάνατός του.
⃝ Θαῦμα ἡ γέννησί του. Ὅπως γνωρίζου με, ἡ
μητέρα τοῦ Ἰωάννου ἦταν στεῖρα· καὶ ὄ χι μό-
νο στεῖρα ἀλλὰ καὶ ἡλικιωμένη, γριά. Γέρον -
τας ἐπίσης καὶ ὁ πατέρας του, ὁ ἱερεὺς Ζαχα -
ρίας. Ὁ Θεὸς ὅ μως ἄκουσε τὶς προσευχές
τους καὶ ἀπ᾽ αὐτὸ τὸ ἄγονο ἀνδρόγυνο γεν-
νήθηκε παιδί, ὁ ἅγιος ποὺ ἑορτάζουμε.Πῶς γεννήθηκε; Ὁ Ζαχαρίας ἱερουργοῦσε
στὸ ναὸ τῶν Ἰερο σολύμων καὶ ἦρθε ἡ σειρά
του νὰ θυμιάσῃ. Τὴν ὥρα λοιπὸν ποὺ ἦταν
μέ σα στὰ ἅγια, τοῦ ἐμφανίστηκε ἄγγελος Κυ-
ρίου καὶ τοῦ ἀνήγγει λε· «Ἡ γυνή σου Ἐλισά-
βετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα
αὐτοῦ Ἰωάννην…» (Λουκ. 1,13). Ἐκεῖνος εἶπε στὸν
ἄγ γελο μὲ δυσπιστία· –Πῶς θὰ γίνῃ αὐτό; καὶ
ἐ γὼ καὶ ἡ γυναίκα μου εἴμαστε πιὰ ὑπέργη-
ροι. –Ἐγὼ εἶμαι ὁ Γαβριήλ, τοῦ λέει ὁ ἄγγε-
λος, καὶ μ᾽ ἔ στειλε ὁ Θεὸς νὰ σοῦ φέρω αὐτὴ
τὴν καλὴ εἴ δησι· ἀφοῦ λοιπὸν δυσπιστεῖς στὰ
λόγια μου, ποὺ θὰ ἐκπληρωθοῦν στὴν ὥρα
τους, θὰ μεί νῃς ἀπὸ τώρα κωφάλαλος. Ἔτσι
καὶ ἔγινε· ὁ Ζαχαρίας ἔμεινε βουβός.

Ὅταν ἐπέστρεψε στὸ σπίτι του, παρὰ τὴν
προχωρημένη ἡ λικία τους ἡ Ἐλισάβετ ἔμεινε
ἔγ κυος· καὶ στοὺς ἐννέα μῆ νες γέννησε. Τὴν
ὀγδόη ἡμέρα ἀπὸ τὴ γέν νησι τοῦ βρέφους,
τὴν ἡμέρα δηλαδὴ τῆς περιτομῆς τοῦ παι-
διοῦ, θὰ ἔδιναν κατὰ τὸ νόμο τὸ ὄ νομα στὸ
νεογέννητο· αὐτὸ ἦταν κάτι ἀντίστοιχο μὲ τὸ
δικό μας βάπτισμα. Ἐνῷ λοιπὸν ἦταν ἕ τοιμοι

νὰ δώσουν στὸ παι δὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατέρα
του, νὰ τὸ ὀνομάσουν δηλαδὴ Ζαχαρία, ἡ μη-
τέρα τοῦ παιδιοῦ ἡ Ἐλισά βετ τοὺς διακό πτει·
–Ὄχι, λέει, θὰ ὀνομαστῇ Ἰωάννης. –Μὰ καν -
ένας ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς σου, τῆς λένε, δὲν
ἔ χει τέτοιο ὄνομα. Ρωτοῦν μὲ νεύματα τὸν
πα τέρα τοῦ παιδιοῦ, πῶς θέλει νὰ τὸ ὀ νομά-
σουν. Καὶ τότε ἐκεῖνος, ἐπειδὴ δὲν μποροῦσε
νὰ μιλήσῃ, ζήτησε μιὰ μικρὴ ξύ  λινη πλάκα κ᾽
ἐκεῖ ἐπάνω ἔγραψε τὰ λόγια· «Ἰωάννης ἐστὶ
τὸ ὄνομα αὐτοῦ» (ἔ.ἀ. 1,63). Προσέ ξτε· δὲν ἔγρα-
ψε «Θέλω νὰ ὀνομασθῇ Ἰωάννης». Ἀλ λὰ τί·
«Ἰωάννης εἶνε τὸ ὄνομά του»· μὴν ψάχνε τε
δηλα δὴ γιὰ ὄνομα, ἔχει ἤδη ὄ νο μα τὸ παιδί,
τοῦ ἔχει δοθῆ τὸ ὄνομα Ἰωάννης. Ἐν νοοῦσε
αὐτὸ ποὺ τοῦ εἶπε ὁ ἄγγελος.

Τὴ στιγμὴ ἐκείνη ἔγινε τὸ θαῦμα· λύθηκε ἡγλῶσσα τοῦ Ζαχαρία ποὺ ἦταν δεμένη. Ἀνοί-
γον  τας τώ ρα τὸ στόμα του ὁ Ζαχαρίας καὶ μὲ
φωτισμὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὕμνησε τὸ
Θεό. Κατόπιν ἀπευθύνθηκε στὸ βρέφος καὶ
εἶ πε προφητικά· Παιδί μου, ἐσὺ θὰ ὀ  νομα-
 σθῇς προφήτης τοῦ Ὑψίστου, γιατὶ θὰ προ  η-
γη θῇς μπροστὰ ἀπὸ τὸν Κύριο γιὰ νὰ προε-
τοι μάσῃς τὸ δρό μο του· «προπορεύσῃ πρὸ προ-
 σώπου Κυρίου ἑ τοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ» (ἔ.ἀ. 1,76).
⃝ Ἀλλ᾽ ἐάν, ἀδελφοί μου, ἦταν θαῦμα ἡ γέν-
νησις τοῦ Ἰωάννου, τί νὰ ποῦμε γιὰ τὴ ζωή
του; Ὄν τως ἦταν ἕνα θαῦμα καὶ ἡ ζωή του.

Ὁ Ἰωάννης δὲν ἔζησε μέσα σὲ πόλεις, ὅ -
που συνήθως ὑπάρχει ἁμαρτία καὶ διαφθορά.
Νωρὶς ἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο, βγῆκε στὴν ἔ ρη- μο, κ᾽ ἐκεῖ ζοῦσε μιὰ ζωὴ ἀσκητική. Τροφή του
ἦ ταν ἀκρίδες (τὰ γνωστὰ ἔντομα) καὶ μέλι ἄ -
γριο. Ἔνδυμα, ποὺ φοροῦσε χειμώνα - καλο-
καίρι, ἦταν ἕνα ῥοῦ  χο σκλη ρό, φτεια γμένο ὄ -
χι ἀπὸ μετάξι ἢ βαμβάκι ἀλλὰ ἀ πὸ τρίχες κα-
μήλας, καὶ μιὰ δερμάτινη ζώνη στὴ μέση του.
Σπίτι γιὰ νὰ μένῃ εἶχε ὄχι μέγαρα καὶ ἀ  νάκτο-
ρα ἀλλὰ μιὰ φυσικὴ σπηλιά. Ἐρ γα σία του ἦ -
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ταν ἡ προσευχή, ἡ συνεχὴς συνομιλία μὲ τὸ
Θεό. Σύν τροφοί του ἦταν τὰ ἄγρια ζῷα τῆς ἐ -
ρήμου, ποὺ κοντά του ἐξημερώνονταν κι αὐτά.
Βιβλίο γι᾽ αὐτὸν τὸν ἐρημίτη, ποὺ τὸ μελετοῦ -
 σε κάθε μέρα, ἦταν ἡ φύ σις, ὅλα ὅσα ὡραῖα
ἔχει δημιουργήσει ὁ Θεός, εἴτε ψηλὰ στὸ στε-
 ρέωμα τοῦ οὐρανοῦ εἴτε ἐδῶ κάτω στὴ γῆ.

Τέτοια ἦταν ἡ ζωὴ τοῦ Ἰωάννου. Ἦταν μ᾽ ἕ -
να λόγο ἕνας ἐπίγειος ἄγγελος. Καὶ τὸ πρῶτο
κήρυγμά του ποιό ἦταν· «Μετανοεῖτε», αὐτὸ
ποὺ θὰ κήρυττε κατόπιν καὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός
(Ματθ. 3,2· 4,17). Χιλιάδες κόσμος ἔτρεχε στὴν ἔρη-
μο, γιὰ νὰ τὸν ἀκούσουν καὶ νὰ βαπτισθοῦν. 

Τότε, μαζὶ μὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἦρθε στὸν Ἰ -
ορδάνη καὶ ὁ Χριστός. Καί, ὅπως ὅλοι, βαπτί-σθηκε καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὸ χέρι του.
⃝ Θαῦμα λοιπὸν ἡ γέννησι τοῦ Ἰωάννου, θαῦ -
μα ἡ ζωή του, ἀλλὰ θαῦμα καὶ ὁ θάνατός του.
Ὁ Πρό δρομος τοῦ Κυρίου, ὅπως δὲν ἔζησε
μέσα σὲ σαλόνια, ἔτσι καὶ δὲν πέθανε ἐπάνω
σὲ κρεβάτι. Ὁ θάνατος τὸν βρῆκε μέσα στὴ
φυ λακή· ἦταν θάνατος μαρτυρικός.

Ὁ βασιλιᾶς Ἡρῴδης εἶχε διαπράξει ἕνα ἔγ -κλημα· εἶχε πάρει σύζυγό του τὴν Ἡρῳδιάδα,
τὴ γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ του. Τὸ σκάνδαλο ἦ -
ταν μεγάλο. Ὅλοι τὸ ἔβλεπαν, κανένας ὅμως
δὲν τολμοῦσε νὰ τὸ ἐλέγξῃ. Ποιός νὰ μιλή σῃ;
Ἕνας μόνο βρέθηκε· ὁ Ἰωάννης. 

Ἄφησε τὴν ἔρημο, ἦρθε στὴν πόλι, ἀνέβη-
κε στὰ ἀνάκτορα καὶ ἐκεῖ ἔρριξε τὸν κεραυνό
του· «Δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται», εἶπε στὸν Ἡρῴ -
δη μὲ θάρρος, «νὰ συζῇς μὲ τὴ γυναῖκα τοῦ ἀ -
δελφοῦ σου» (Μᾶρκ. 6,18. Ματθ. 14,4).

Ταράχτηκε ὁ βασιλιᾶς ἀπὸ τὸν ἔλεγχο. Θυ-
μωμένος τὸν συνέλαβε καὶ τὸν ἔκλεισε στὴ
φυλακή. Καὶ μέσα ἀπὸ τὴ φυλακὴ ὅμως ἡ φω -
νὴ τοῦ Προδρόμου ἔσειε τὰ ἀνάκτορα. Εἶνε
γνωστὸ τὸ τέλος· ἡ Ἡρῳδιάδα τὸν ἐκδικήθηκε.
Προτίμησε νὰ χάσῃ καὶ τὸ μισὸ βασίλειο, ποὺ
τῆς προσεφέρετο. Συμβούλεψε τὴν κόρη της
νὰ ζητήσῃ ὄχι χρήματα, ὄχι ἄλλα πλούτη, ἀλ -
λὰ τὴν κεφαλὴ τοῦ Ἰωάννου! Αὐτὸ τὸν μαρτυ -
ρικὸ θάνατο εἶχε ὁ Πρόδρο μος, ποὺ τιμοῦμε
σήμερα. Ἔζησε καὶ πέθανε γιὰ τὴν ἀ λήθεια.

* * *Φαντάζεστε, ἀγαπητοί μου, νὰ ἐρχόταν πά-
 λι ἀνάμεσά μας; Αὐτὸς ποὺ δὲν χαρίστηκε
στὸν Ἡρῴδη, πολὺ περισσότερο δὲν θὰ χαρι-
ζόταν σ᾽ ἐμᾶς. Τί θὰ ἔλεγε σήμερα;

� Θὰ εἶχε τὸ θάρρος νὰ ἐλέγξῃ ὅλους ἐκεί-
νους ποὺ συζοῦν παρανόμως. Καὶ δὲν εἶνε λί-
γοι, εἶνε χιλιάδες· ἄλλος συζῇ μὲ τὴν πρώτη
ἐξαδέλφη του, ἄλλος μὲ τὴν κουμπάρα του,
ἄλλος μὲ τὴν ἀνηψιά του, ἄλλος μὲ τὴ βαπτι-

στικιά του… Φρίκη οἱ παράνομες συμβιώσεις.
Θὰ χρειαζόταν καὶ σήμερα νὰ βρεθῇ ἕνας Ἰω-
άννης νὰ ἐπαναλάβῃ τὸ «Οὐκ ἔξεστί σοι ἔ -
χειν τὴν» συγγενῆ σου (βλ. Μᾶρκ. 6,18).

� Ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ὅλα τὰ λόγια τοῦ Ἰωάννου ἐκεῖ -
νο ποὺ ἔχει ἀνάγκη ν᾽ ἀκούσῃ ἰδιαιτέρως ὅλη
ἡ δι κή μας γενεὰ εἶνε τὸ «Μετανοεῖτε» (Ματθ. 3,2).Μετάνοια! «Με τανοεῖτε», καὶ «ποιήσατε καρ-
ποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας» (Λουκ. 3,8· βλ. Ματθ. 3,8).

Ποιό τὸ ὄφελος, ποὺ ἦρθαν τὰ Χριστούγεν-
 να, ἐξωμολογηθήκαμε, κοινωνήσαμε, κ᾽ ἔπει-
τα γυρίζουμε πάλι στὰ ἴδια ἁμαρτήματα; Ξέ-
ρε τε πῶς μοιάζουμε; Μᾶς περιγράφει καλὰ ὁ
ἀπόστολος Πέτρος (βλ. Β΄ Πέτρ. 2,22). Εἴμαστε, λέει,
σὰν τὸ σκυλὶ ποὺ ἔκανε ἐμετό, καὶ με τὰ γυ-
ρίζει καὶ τρώει ἐ κεῖνο ποὺ ξέρασε· ἢ σὰν τὸ
χοῖρο πού, ἐνῷ πλύθηκε καὶ καθαρίστηκε στὸ
νερό, δὲν ἀρ γεῖ νὰ κυλιστῇ πάλι στὴ λάσπη.
Αὐτὸ κάνουμε. Ξεράσαμε τὸ δηλητήριο, ἀλ λὰ
νά ποὺ πάλι γυρίζουμε καὶ γευόμαστε ἐ κεῖ νο
ποὺ δὲν θά ᾽πρεπε πλέον νὰ πλησιάζουμε·
λουζόμαστε, καὶ νά ποὺ πάλι πέφτουμε στὸ
βόρβορο, στὴ λάσπη τῶν παθῶν.

Σὲ ὅλους μας ὁ τίμιος Πρόδρομος φωνά-
ζει· «Μετανοεῖτε» καὶ«ποιήσατε καρποὺς ἀ ξί-
ους τῆς μετανοίας». Καὶ ὅποιος μετανόησεεἰ  λικρινά, δὲν ξαναπλησιάζει τὴν ἁμαρτία· δὲν
ἐργάζεται πιὰ τὸ κακό, ἐργάζεται τὸ καλό.

Διαφορετικά, ὁ Ἰωάννης προειδοποιεῖ, ὅτι
μᾶς περιμένει τιμωρία. «Ἡ ἀξίνη», λέει, «εἶνε
ἤ δη κον τὰ στὴ ῥίζα τῶν δέντρων· καὶ κάθε
δέντρο ποὺ δὲν κάνει καλὸ καρπὸ κόβεται καὶ
ῥίχνεται στὴ φωτιά» (Ματθ. 3,10. Λουκ. 3,9). Τὸ φώναζε ὁ
Πρόδρομος τότε, τὸ φωνάζει καὶ τώρα. Ἐὰν
οἱ ἄνθρωποι δὲν μετανοήσουν, θὰ δουλέψῃτὸ τσεκούρι τοῦ Θεοῦ· καὶ τὸ τσεκούρι εἶνε
«ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπει-
θείας» (Ἐφ. 5,6. Κολ. 3,6).

Φοβερὸ τὸ τσεκούρι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἄρχισεκαὶ χτυπάῃ. Δὲν βλέπετε; Ἀλλοῦ σεισμός, ἀλ -
λοῦ πλημμύρα, ἀλλοῦ καῦμα, ἀλλοῦ χαλάζι,
ἀλλοῦ ἀνομβρία, ἀλλοῦ παγετός… Τί εἶνε ὅ -
λα αὐτά; Φαίνεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Εἶνε ἡ
ἀξίνη ποὺ χτυπάει τὰ ἄκαρπα δέντρα, ὅπως
εἶπε ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής.

Ἐάν, ἀδελφοί μου, δὲν θέλουμε νὰ δοκιμά -
σουμε τὰ πλήγματα τῆς «ὀργῆς τοῦ Θεοῦ»,ἕνας τρόπος ὑπάρχει· νὰ μετανοήσουμε, ν᾽ ἀ -
κολουθήσουμε δρόμο χριστιανικό· ν᾽ ἀκού-
σουμε καὶ νὰ ἐκτελέσουμε ὅλοι τὴν παραγγε -
λία τοῦ ἁγίου ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα, δηλα -
δή· «Μετανοεῖτε» καὶ «ποιήσα τε καρποὺς ἀ -
ξίους τῆς μετανοίας».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 7-1-1938.Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ ἀναπλήρωσις 3-12-2019.
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Οἱ βίοι τῶν ἁγίων, ἀγαπητοί μου, εἶνε πολὺ
διδακτικοί. Θὰ σᾶς πῶ λίγα λόγια γιὰ τὸν

ἅγιο ποὺ ἑορτάζει σήμερα, 10 τοῦ μηνός. Εἶ νε
ὁ Γρηγόριος Νύσσης, ἀδελφὸς τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου, λαμπρὸ ἀστέρι τῆς Ὀρθοδοξίας.

* * *Πότε ἔζησε ὁ ἅγιος Γρηγόριος; Γεννήθηκε
τὸ 335. Πατρίδα του ἦταν ἡ Νεοκαισάρεια τοῦ
Πόντου, χώρα ἁγίων καὶ μαρτύρων. Τὸ πρῶτο
ποὺ πρέπει νὰ προσέξουμε εἶνε ἡ οἰκογένειάτου. Γεννήθηκε σὲ μιὰ ἁγία οἰκογένεια. Πόσα
μέλη εἶχε; Σήμερα στὰ σπίτια; δύο - τρία, δύο
- τρία μέλη· κατάρα! Τὸ σπίτι ἐκεῖνο; φωλιά,
σμηνάρι! Πόσοι ἦταν μέσα; Δώδεκα ἄτομα!
Μιὰ γιαγιὰ μὲ ἄσπρα μαλλιά, ἁγία γυναίκα,
θυγατέρα μάρτυρος, ἡ ἁγία Μακρίνα. Ὁ πα-
τέρας, ποὺ λεγόταν Βασίλειος. Ἡ μητέρα, μιὰ
ἁγία ῥίζα, ἡ Ἐμμέλεια. Καὶ παιδιά; Μετρῆστε·
ἕνα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, ἕξι, ἑφτά,
ὀχτώ, ἐννέα! Τὸ πρῶτο, κορίτσι, ἡ Μακρίνα,
στὸ ὄνομα τῆς γιαγιᾶς. Δεύτερος ὁ μέγας
Βασίλειος, τρίτος ἔρχεται ὁ Γρηγόριος Νύσ-
σης, καὶ ἀκολουθοῦν τὰ ἄλλα παιδιά. Μέσα
σὲ τέτοιο σπίτι ἀνετράφη ὁ ἅγιος Γρηγόριος.

Ἦταν εὐφυὴς καὶ ἐπιδεκτικὸς μαθήσεως.Σπούδασε σὲ περίφημες σχολὲς ῥητορική,
φιλοσοφία, μαθηματικά, φυσικὲς ἐπιστῆμες·
ἔγινε σοφός. Ἀλλὰ δὲν ἦταν τύπος ἀσκητικὸς
ὅπως ὁ μέγας Βασίλειος· ἤθελε νὰ ζῇ μέσα
στὴν κοινωνία. Ἔτσι γιὰ ἕνα διάστημα ἔγινε
συνήγορος στὰ δικαστήρια, δικηγόρος σὲ δι -
άφορες ὑποθέσεις, καὶ ἀπέκτησε φήμη.

Σὲ ἡλικία 25 ἐτῶν παντρεύτηκε μία ἐκλε-
κτὴ Χριστιανὴ νέα ποὺ λεγόταν Θεοσέβεια.
Ἦταν λοιπὸν ἔγγαμος. Ἀλλ᾿ –ἀνεξιχνίαστες
οἱ βουλὲς τοῦ Θεοῦ– δὲν πέρασε πολὺς χρό-
νος καὶ ἡ Θεοσέβεια πέθανε. Ὁ ἅγιος Γρηγό -
ριος σήκωσε τὸ μεγάλο αὐτὸ σταυρό, ποὺ αἰ -
σθάνονται τὰ ἀγαπημένα ἀντρόγυνα.

Ἐν συνεχείᾳ, μὲ τὴν προτροπὴ τῶν ἀδελ-

φῶν του Μακρίνης καὶ μεγάλου Βασιλείου καὶ
μὲ τὴ συγκατάθεσι ὅλης τῆς οἰκογενείας, πῆ -
γε σὲ μοναστήρι βαθειὰ στὸν Πόντο καὶ ἔμει-
νε ἀρκετὰ χρόνια. Ἐκεῖ μελέτησε τὴν ἁγία
Γραφή· ἤξερε ἀπ᾿ ἔξω Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθή -
κη. Ἦταν θαυμάσιος ὁμιλητὴς καὶ ζηλωτὴς τῆς
ὀρθοδόξου πίστεως. Τότε χειροτονήθηκε πρε- σβύτερος, ἱερεύς· καὶ κατόπιν, τὸ 372, ὁ μέ γας
Βασίλειος τὸν ἔκανε ἐπίσκοπο Νύσσης, μιᾶς
μικρᾶς κωμοπόλεως τῆς Καππαδοκίας. Ἐκεῖ
ἐποίμαινε θεοφιλῶς τὸ ποίμνιό του.

Ἀλλὰ τὰ χρόνια ἦταν σκληρά. Ἐπικρατοῦ -
σαν οἱ ἀρειανοί, μεγάλοι αἱρετικοί, καὶ εἶχαν
μαζί τους καὶ αὐτοκράτορες. Κατεδίωκαν τοὺς
ὀρθοδόξους. Τὸ 374, ἐπὶ τοῦ ἀρειανόφρονος
Οὐάλεντος, ἐδιώχθη καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος
Νύσσης· τὸν ἔρριξαν ἀπὸ τὸ θρόνο καὶ τὸν
ἐξ ώρισαν. Τὸ 378, ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ Μεγά-
λου, ἐπανῆλθε στὸ θρόνο του ἐνδόξως.

Ἔλαβε μέρος καὶ σὲ συνόδους. Στὴν τοπι -
κὴ Σύνοδο τῆς Ἀντιοχείας τὸ 341 τοῦ ἀνέθε-
σαν νὰ ἐπισκεφθῇ καὶ νὰ στηρίξῃ τὶς ἐκκλησί -
ες στὴν Ἀραβία καὶ τὴν Παλαιστίνη, ποὺ σπα-
ράσσονταν ἀπὸ τὸν ἀρειανισμό. Ἔλαβε μέ-
ρος καὶ στὴν Β΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Κων-
 σταντινουπόλεως, τὸ 381, κατὰ τοῦ Μακεδο-
νίου καὶ τῶν πνευματομάχων. Ὅπως στὴν Α΄
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ σπουδαιότερο πρό-
σωπο ἦταν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ὁ Ἄτλας τῆς
Ὀρθοδοξίας, ἔτσι στὴν Β΄ Οἰκουμενικὴ Σύνο -
δο τὸ σπουδαιότερο πρόσωπο ἦταν ὁ Γρηγό-
ριος Νύσσης. Ἴσως γιὰ πρώτη φορὰ ἀκοῦτε,
ὅ τι αὐτός ἔγραψε – συμπλήρωσε τὸ Σύμβολο
τῆς πίστεως· τοῦ ἀνέθεσαν νὰ τὸ συμπληρώ -
σῃ. Τὸ «Πιστεύω» ἔχει δώδεκα ἄρθρα. Τὸ ἕνα
ἄρθρο ὁμιλεῖ γιὰ τὸν Θεὸ Πατέρα, τὰ ἕξι ἑπό-
μενα μιλοῦν γιὰ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χρι-
στόν, καὶ τὰ πέντε τελευταῖα ὁμιλοῦν· τὸ ὄ -
γδοο «εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον», τὸ ἔνατο «Εἰς
μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλη-
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Ἡ κούνια ἔγινε… πανέρι μὲ φίδια!
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 σίαν», τὸ δέκατο «Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν», τὸ ἑνδέκατο «Προσδοκῶ ἀ -
νάστασιν νεκρῶν», καὶ τὸ δωδέκατο «Καὶ ζω -
ὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν». Αὐτὰ τὰ πέν -
τε τά ̓ γραψε μὲ τὸ ἅγιό του χέρι ὁ Γρηγόριος
Νύσσης. Ἀπ᾿ αὐτὸ καταλαβαίνετε τί σπουδαῖο
ῥόλο ἔπαιξε στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας· γι᾿ αὐτὸ
ἐπωνομαζόταν «πατὴρ πατέρων».

Τέλος, ἀφοῦ γέρασε, ἐκοιμήθη εἰρηνικῶς.
* * *Πέρασαν τόσοι αἰῶνες ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ

ἐτάφη. Καὶ ὅμως δὲν λησμονήθηκε. «Εἰς μνη-
μόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος» (Ψαλμ. 111,6). Καὶ ἄ -
φησε στὴν Ἐκκλησία δύο θησαυρούς. Ὁ ἕνας
εἶνε ἡ ἁγία του κάρα, ἡ κεφαλὴ τοῦ ἱεροῦ λει-
ψάνου του. Στὴ Νύσσα, τὴν ἐπισκοπή του, τέ-
τοια ἅγια ἡμέρα, 10 Ἰανουαρίου, ἑωρτάζετο ἡ
μνήμη του· καὶ μαζεύονταν ἀπ᾿ ὅλη τὴ Μικρὰ
Ἀσία καὶ προσκυνοῦσαν τὴν ἁγία του κάρα.
Μέχρι πότε; Μέχρι τὸ 1922. Τότε ἔγινε πρόσ -
φυγας κι αὐτός· οἱ πρόσφυγες πῆραν μαζί
τους στὴν Ἑλλάδα τὴν ἁγία του κάρα. Τώρα
βρίσκεται σ᾿ ἕνα προάστιο τῆς Ἀττικῆς, τὸν
Περισσό· ἑορτάζει κ᾿ ἐκεῖ σήμερα.

Ὁ δεύτερος θησαυρὸς εἶνε τὰ συγγράμμα -τά του, γραμμένα στὴν ὡραία ἑλληνικὴ γλῶσ -
σα. Στάζουν μέλι σοφίας. Εἶνε ἕνας κῆπος, ἀ -
πὸ τὸν ὁποῖο κόβω μερικὰ λουλούδια καὶ σᾶς
τὰ προσφέρω σὰν ἀνθοδέσμη.
⃝ Τὸ πρῶτο λουλούδι εἶνε ἡ ἀπάντησι στὸ ἐ -
ρώτημα, Ποῦ ἔγκειται ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου;
Ὄχι στὸ σῶμα, ἀπαντᾷ ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ἀλ -
λὰ στὴν ψυχή, στὸ νοῦ καὶ στὴν ἐλευθερία. Αὐ -
τὰ τὸν κάνουν νὰ εἶνε ἀνώτερος ἀπ᾿ ὅλα τὰ
ὄντα. Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη «κατ᾿ εἰκό-
να καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν» τοῦ Θεοῦ (Γέν. 1,26).
⃝ Τὸ δεύτερο. Ὑπάρχουν, λέει, μερικοὶ ποὺδὲν θέλουν νὰ πιστέψουν· ὅλα τὰ ψιλοκοσκι-
νίζουν, ὅλο ἀμφιβολίες κι ἀμφισβητήσεις εἶνε.
Ξέρεις πῶς μοιάζουν αὐτοί; Μοιάζουν, λέει ὁ
ἅγιος Γρηγόριος, σὰν ἕναν πού, ἐνῷ διψάει
καὶ μπροστά του τρέχει ἕνα ποτάμι, αὐτὸς πά-
ει στὸ νερὸ καὶ δὲν πίνει. Θὰ ἐξετάσω, λέει,
τὸ νερὸ τί ποιότητα ἔχει, ποιά εἶνε ἡ φύσις
του, ἀπὸ ποῦ βγαίνει, τί ἰδιότητες ἔχει…, καὶ
στὸ τέλος πεθαίνει διψασμένος. Βρὲ ἄνθρω-
πε, τοῦ λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος, πήγαινε κον -
τὰ καὶ πιὲς νερό, καὶ μὴ θέλεις νὰ λύσῃς
πρῶτα ὅλα τὰ προβλήματα τοῦ νεροῦ…
⃝ Τὸ τρίτο. Εἴπαμε ὅτι ἦταν ἔγγαμος, ἀλλὰ μὴ
νομίσουμε ὅτι περιφρονοῦσε τὴν παρθενία.
Ὁ Γρηγόριος Νύσσης εἶνε ἐκεῖνος ποὺ ἔπλε-
ξε τὸ μεγαλύτερο ἐγκώμιο τῆς παρθενίας.
Ζη λεύω, λέει, αὐτοὺς ποὺ ἔμειναν παρθένοι,

ἁγνοὶ καὶ ἀμόλυντοι. Ἐγὼ μοιάζω μ᾿ ἕνα διψα -
σμένο ὁδοιπόρο ποὺ συναντᾷ νερό, ἀλλὰ τὸ
νερὸ βρίσκεται σ᾿ ἕναν ὑψηλὸ γκρεμό· τὸ
βλέπει, μὰ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ φτάσῃ. Ἤ, λέει,
μοιάζω σὰν τὸ βόδι ποὺ ἁλωνίζει, ἀλλὰ στὸ
στόμα ἔχει φίμωτρο, κ᾿ ἐνῷ πεινάει δὲν μπο-
ρεῖ νὰ ἀγγίξῃ οὔτε ἕνα στάχυ.
⃝ Καὶ τὸ τελευταῖο, ποὺ θὰ σᾶς φανῇ περίερ-
γο· ὁ ἅγιος Γρηγόριος εἶνε ἐναντίον ἐκείνωνποὺ πᾶνε στὰ Ἰεροσόλυμα! Πῶς ἐξηγεῖται;
Πῆ γε καὶ αὐτὸς ἐκεῖ νὰ προσκυνήσῃ καὶ ἔφρι-
ξε μὲ ὅσα εἶδε καὶ ἄκουσε. Στὸ δρόμο οἱ προσ -
κυνηταὶ δὲν μιλοῦσαν γιὰ τὸ Θεό, ἀλλὰ γιὰ κο-
 σμικὰ πράγματα (παντρειές, χωράφια κ.λπ.).
Καὶ ἄλλοι στὰ Ἰεροσόλυμα διέπρατταν φοβε -
ρὲς ἁμαρτίες· μοιχεῖες, πορνεῖες, βλασφημί -
ες, ὅλα τὰ κακά. ―Τί σὲ ὠφέλησε ποὺ πῆγες;
ἐρωτᾷ ὁ ἅγιος Γρηγόριος· προτιμότερο νὰ κα-
 θόσουν στὸ σπιτάκι σου, νὰ προσευχηθῇς, καὶ
ν᾿ ἁγιάσῃς… Σπουδαῖα λόγια. Καὶ δυστυχῶς πα-
 ρόμοια ἐξακολουθοῦσαν νὰ συμβαίνουν καὶ
ἀργότερα. Ντρέπομαι νὰ σᾶς πῶ τί γινόταν
στοὺς Ἁγίους Τόπους ἰδίως μὲ πριγκίπισσες
Ῥωσίδες, ποὺ πήγαιναν ἐκεῖ καὶ ἀκολασταίνα-
 νε. Νὰ πᾷς στοὺς ἁγίους Τόπους, λέει ὁ ἅ γιος
Γρηγόριος, ἀλλὰ νὰ πᾷς ὅπως πρέπει. Ὄχι ἔ -
τσι. Δὲν ἔχει σημασία ὁ τόπος ἀλλὰ ὁ τρόπος.

Τέτοια διδάγματα ἔχει ὁ ἅγιος Γρηγόριος
Νύσσης, ἀγαπητοί μου.

* * *Τελείωσα. Τί μένει; Νὰ κλάψουμε, βρὲ παι-
διὰ - βρὲ ἀδέρφια. Ψεῦτες εἴμαστε, θεομπαῖ -
χτες εἴμαστε. Μπορεῖτε νὰ μοῦ δείξετε μιὰ
οἰκογένεια τέτοια σὰν τοῦ ἁγίου Γρηγορίου;
Δὲν ὑπάρχει. Τὰ βρέφη τῆς κούνιας ἄλλοτε
ἦ  ταν ἀγγελούδια· τώρα ἡ κούνια ἔγινε πανέ-
ρι μὲ φίδια!… Πρῶτα γεννοῦσαν παιδιά, ἀλ λὰ
προηγουμένως νήστευαν σαράντα μέρες –μὲ
καταλαβαίνετε, νὰ μὴ προχωρήσω περισ σό-
τε  ρο– καὶ ἔκαναν προσευχή· κι ἂν ἔμενε ἔγ -
κυος ἡ γυναίκα, δὲν τὴν πειράζανε πιά. Τώ-
ρα;… Γι᾿ αὐτὸ κάθε κούνια ἔγινε ἕνα πανέρι
μὲ φίδια! Κι ἀπ᾿ τὰ πανέρια αὐτὰ βγαίνουνπαιδιὰ ἀκόλαστα, ἔκφυλα, τερατώδη ὄντα.

Σκληρὸς εἶνε ὁ λόγος μου, ἀλλ᾿ ἀναστενά-
ζω. Δῶστε μου οἰκογένειες τέτοιες, ποὺ νά
᾿χουν ὄχι μόνο πολλὰ παιδιά, ἀλλὰ καὶ παιδιὰ
ποτισμένα καὶ ἀναθρεμμένα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ
Θεοῦ! Τότε θὰ δοῦμε καλύτερες ἡμέρες.

Παρακαλέστε τὸ Θεὸ νὰ βγοῦν νέοι Βασί-
λειοι, νέοι Γρηγόριοι, νέοι Χρυσόστομοι, ποὺ
θὰ τιμήσουν τὴν πατρίδα καὶ θὰ ὠφελήσουν
τὴν ἀνθρωπότητα· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης σὲ ἀγρυπνία τὴν Παρασκευὴ 10 πρὸς Σάββατο 11-1-1986 μὲ ἄλλο τίτλο.Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 10-1-2005, ἐπανέκδοσις 13-12-2019.
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Ὁἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἀγαπητοί
μου, ποὺ ἑορτάζουμε, γεννήθηκε στὴν Ἀ -

ριανζὸ τῆς Καππαδοκίας τὸ 330 μ.Χ.. Ἡ μητέρα
του, ἁγία γυναίκα, λεγόταν Νόννα. Μὲ τὴ βοή-
θειά της ὁ πατέρας του, ποὺ λεγόταν ἐπίσης
Γρηγόριος, πίστεψε στὸ Χριστό· ἔπειτα ἔγινε
καὶ ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ἀ -
φοῦ ἔ μαθε γράμ ματα στὴν Καισάρεια τῆς Καπ-
 παδοκίας, σπούδασε στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ τὴν
Ἀ θήνα μὲ συσπουδα στὰς τὸν Μέγα Βασίλειο
καὶ τὸν Ἰουλιανὸ τὸν Παραβάτη. Ὅταν γύρισε στὴν
πατρίδα του ἔλαβε τὸ ἅγιο βάπτι σμα καὶ ἀπο-
σύρ θηκε στὴν ἔρημο μαζὶ μὲ τὸν Μέγα Βασίλειο.
Ὁ χαρακτήρας του ἀναπτύχθηκε μὲ τὶς προσ -
ευχὲς τῆς μητέρας του, τὴ με λέτη τῆς Γραφῆς,
τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας καὶ ἐξομο λογήσεως,
τὴν ἱερὴ φιλία, τὴν πνοὴ καὶ αὔρα τῆς ἐρήμου.

* * *Τώρα πλέον, ἀγαπητοί μου, τὸ μικρὸ δεν -
τράκι, ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ἔγινε δέν τρο μεγά -λο, ἕτοιμο νὰ δώσῃ καρπούς. Καὶ τότε τὸ χέ-
ρι τοῦ Θεοῦ τὸν πῆρε καὶ τὸν μεταφύτευσε.

Μὲ τὴν ἐπιμονὴ τοῦ πατέρα του ἔγινε πρε-σβύτερος, βοηθός του. Μὲ τὴν ἐ  πιμονὴ τοῦ Με-
 γάλου Βασιλείου λίγο ἀργότερα ἔγινε ἐπίσκο -πος Σασίμων, μικρῆς πόλεως· ἀλλὰ πάλι ἔφυγε
σὲ ἐρήμους. Ἀπὸ ἐκεῖ ὅ μως τὸν ἅρπαξε τὸ χέ-
ρι τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν ἔφε ρε στὸ Βυζάντιο.

Ἦταν ἐποχὴ διωγμοῦ τῆς ὀρθῆς πίστεως,
κυριαρχοῦσαν οἱ ἀρειανοί. Μόλις πάτησε ἐκεῖ
τὸ πόδι του τὸν κυνήγησαν μὲ πέτρες. Ὅλοι οἱ
ναοὶ στὴν Πόλι ἦταν στὰ χέρια τῶν αἱ ρετικῶν· ἕ -
 νας μόνο ἔμενε στοὺς ὀρθοδόξους, ὁ ναὸς τῆς
Ἀναστασίας. Ἐκεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόρι ος στηλίτευ -
σε τὴν αἵ ρεσι, σάλπισε τὸ δό γμα τῆς ἁγίας Τρι -
άδος· ἐξ εφώνησε τοὺς θεολογικοὺς λόγους
του, κι ἀπὸ ̓ κεῖ πῆρε τὸ ἐπίθετο «Θεολόγος».

Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ φιλοαρειανοῦ Οὐάλη ὁ
Μέγας Θεοδόσιος τὸν ἀ νύψωσε τὸ 380 μ.Χ. σὲπατρι άρχη Κωνσταν τινουπόλεως. Ἦταν ἡμέρα

ὡραία καὶ λαμ πρά, ἡμέρα δόξης· τὸ φῶς ἐτέ-
θη «ἐπὶ τὴν λυχνίαν» (Ματθ. 5,15) καὶ ἔλαμψε. Ἀλλὰ
τὴν ὥρα ποὺ θὰ γινόταν ἡ ἐνθρόνισις ἐπικρα-
τοῦσε κακοκαι ρία, κύματα πελώρια χτυποῦσαν
στὸ Βόσπορο, ὁ οὐρανὸς ἦταν μαῦρος, ἀστρα -
 πὲς καὶ βροντὲς ἔπεφταν. Οἱ αἱρετικοὶ ἔλεγαν·
Βλέπε τε; κακὸ σημάδι, ὁ Θεὸς δὲν τὸν θέ λει…
Ἀλλ᾽ ὤ τῶν θαυμασίων σου, Χριστέ! μόλις ὁ
Γρηγόριος πάτησε τὸ πόδι του στὸ ναὸ τῶν
Ἁ γίων Ἀποστόλων, λένε οἱ ἱστορικοί, ἀ μέ σως
ὁ οὐρανὸς καθάρισε, τὰ σύννεφα ἔφυ γαν καὶ
ἕνας λαμπρὸς ἥλιος φώτισε τὴν Πόλι· σύμβο -
λο ὅτι μέχρι τότε ἡ Ἐκκλησία ἦταν στὸν ζόφο,
ἀλλὰ ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς ἀνῆλθε στὸ θρόνο ὁ Γρηγό -
ριος ἡ Ὀρ θοδοξία ἔλαμ ψε. Ἔτσι πῆρε τὸ θρόνο,
χωρὶς ὅμως νὰ λείψουν ἀπειλὲς ἀπὸ τοὺς ἀρει-
 ανούς· σχεδίασαν ἀκόμη καὶ νὰ τὸν δολοφονή -
 σουν, καὶ μόνο τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ τὸν ἔσωσε.

Ἀγωνίστηκε γιὰ τὴν ὀρθόδοξο πίστι. Ὅταν
μάλιστα ὁ Μέγας Θεοδόσιος συνεκάλεσε στὴ
Βασιλεύουσα, στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, τὴνΔευτέρα Οἰκουμενικὴ Σύν οδο τὸ 381 μ.Χ., ὁ ἅ -
γιος Γρηγόριος ἦταν σ᾽ αὐτὴν ὁ ἰθύ νων θεολο -
γικὸς νοῦς. Συνέβαλε ἀ ποφασιστικὰ στὴν δια-
 τύ πωσι τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας γιὰ τὸ πρό-
 σωπο τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Κήρυξε σα φῶς καὶ
στεντορείως τὴν πίστι στὴν ἁγία Τρι άδα. Μετὰ
δὲ τὴν κοίμη σι τοῦ προέδρου τῆς Συνόδου ἁ γί  -
ου Μελετίου ἔγινε καὶ πρόεδρος τῆς Συνόδου.

Ἀλλὰ ὁ φθόνος δὲν τὸν ἄφησε ἥσυχο. Κι ὅ -
ταν μέσα στὴ Σύνοδο δημιουργήθηκε ζήτημα
κανονικότητος τῆς ἐκλογῆς του, ὁ ἅγιος Γρη-
 γόριος, ἀφοῦ προηγουμένως ἐξεφώνησε μνη  -
μειώδη ἀποχαιρετιστήριο λόγο, κουρασμένος
ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες καὶ ἐξ αντλημένος ἀπὸ τὶς ἀ -
σθένειες ὑπέβαλε παραί τησι. «Κέκμηκα (=κου-
ράστηκα) καὶ λό γῳ καὶ φθόνῳ μαχόμενος, καὶ
πολεμίοις καὶ ἡμετέροις», εἶπε (Ἑ.Π. Migne 36,481), καὶ
ἀ ποσύρθηκε πάλι στὴν προσφιλῆ του ἔ ρημο.

* * *
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Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὅμως, ἀγαπητοί μου,
δὲν δίδαξε μόνο στὴν ἐπο χή του· διδάσκει κ᾽ ἐ -μᾶς μέχρι σήμερα μὲ τὰ σοφὰ συγγράμματά του.

Εἶνε κανεὶς ἐδῶ ποὺ θέλει νὰ φορέσῃ τὸ τί-
 μιο ῥάσο τοῦ κληρικοῦ; Τοῦ συνιστῶ νὰ δια-
βά σῃ τὸν περίφημο Ἀπολογητικόν του λόγο
(βλ. Ἑ.Π. Migne 38,407-514), κ᾽ ἐκεῖ θὰ δῇ πόσο μικρὸς εἶνε
ἀπέναντι στὸ ὕ ψος τῆς ἱερωσύνης.

Εἶνε κανεὶς ποὺ θέλει νὰ λέγεται θεολόγος;
Ἂν ἄλλοι διαβάζουν μυθιστορήματα, βλέπουν
ταινίες ἢ ξενυχτοῦν στὰ καμπαρέ, ἐσὺ παιδί
μου ἄνοιξε τοὺς Θεολογικοὺς λόγους τοῦ μεγά-
 λου Γρηγορίου, νὰ θαυμάσῃς τὴν Ὀρθοδοξία,
νὰ γίνῃς ζηλωτὴς τῆς πίστεώς μας. Ἐκεῖ λέει,
ὅτι «Μνημονευτέον Θεοῦ μᾶλ λον ἢ ἀναπνευστέ -
ον»· προτιμότερο νὰ θυμᾶσαι τὸ Θεὸ παρὰ ν᾽
ἀναπνέῃς· ἡ προσευχὴ εἶνε ἡ ἀ ναπνοὴ τῆς ψυ -
χῆς· ὅπως δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ καν εὶς χω ρὶς ἀ -
ναπνοή, ἔτσι καὶ χωρὶς τὴν προσευχή (Ἑ.Π. Migne 36,16Β). 

Εἶνε κανεὶς ἐδῶ ποὺ κλαίει, ἔχει πένθος γιὰ
κά ποιον φίλο ἢ συγγενῆ του; Ἂς ἀκούσῃ τὸν ἅ -
γιο Γρηγόριο πῶς πένθησε τὸν πατέρα του, τὴν
ἀδελφή του Γοργονία, τὸν ἀδελφό του Καισά ριο,
τὸν φίλο του Μέγα Βασίλειο· στάζουν παρη γο-
ρία οἱ ἐπιτάφιοι λόγοι του (βλ. Ἑ.Π. Migne 35,985-1044· 35,789-818·
35,756-788· 36,493-606)· ὑψώνουν ὅλους ἐκεῖ ποὺ ἀκούγε-
 ται ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου μας «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνά-
στασις καὶ ἡ ζωή» (Ἰω. 11,25) κι ὅτι «Ὁ Θεὸς δὲν εἶ -
νε Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων» (βλ. Λουκ. 20,38).

Εἶνε κανεὶς ποὺ ἀρέσκεται στὴν ποίησι; Ἂς
διαβάσῃ τὰ Ἔπη τοῦ ἁγίου Γρη γο ρίου (βλ. Ἑ.Π. Migne
37,397-1600), ποὺ ὑπῆρξε καὶ μέγας ποι η τής. Ὕμνοι,
ποὺ ἀκοῦμε τὰ Χριστού γεννα, τὴ Μεγάλη Ἑβδο-
 μάδα, τὰ Θεοφάνεια καὶ ἄλ λοτε, εἶνε δικά του
ἀπηχήματα, φράσεις παρ μέ νες συχνὰ αὐτο-
λεξεὶ ἀπὸ λόγους του. Ἔ γραψε 18.000 στίχους.
Ὁ κόσμος ψάλλει ἄλλα πράγματα (τὸν ἔρωτα,
τὰ ἄστρα, τὴ γυναῖκα, ἐ θνικοὺς ἥρωες…)· ἡ
«κιθάρα» τοῦ Γρηγο ρίου εἶνε ἄλλου εἴδους,
μεταφυσική, ψάλλει τὸν ἔρωτα στὸν ἐν Τριά-
δι Θεό, τὴ δόξα τοῦ Ἐ σταυρω μένου.

* * *Ὅταν καμμιὰ φορά, ἀγαπητοί μου –ἐξομολο -
γοῦμαι–, ὁ σα τανᾶς μὲ πειράζῃ καὶ νομίζω πὼς
κάτι εἶμαι κ᾽ ἐγὼ μέσα στὴν Ἐκκλησία –φο βᾶ -
μαι πολὺ τὸν πειρασμὸ τῆς ὑπερηφανεί ας–, ἀ τε-
 νίζω στοὺς ἁγίους πατέρας καὶ βλέπω ὅτι μπρο-
 στά τους ἐμεῖς εἴμαστε πυγολαμ πῖδες, κ᾽ ἔτσι
ταπεινώνομαι. Μεγάλα ἀναστήματα ἐ κεῖνοι,
πρότυπα αἰώνια. Ἀλλὰ καθένας τους ἔ χει τὸ
χάρισμά του· διαφέρουν μεταξύ τους ὅ πως
«ἀ στὴρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ» (Α΄ Κορ. 15,41).Διαφέρουν οἱ πατέρες στὸν χαρακτῆρα καὶτὴν ἰδιοσυγκρασία. Καθένας μὲ τὴ δική του φω -

νὴ ψάλλει τὸ μεγαλεῖο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἅ γιος
Γρηγόριος ἦταν φιλόσοφος καὶ θεολόγος. Γι᾽ αὐ τὸ
στὰ ἐμπόδια ποὺ συναν τοῦσε, δὲν ἔμενε πάν  το-
τε. Μόλις μερικοὶ ἔθεσαν ζήτημα κανονικό τη-
τός του, ἀπὸ εὐαισθη σία καὶ λεπτότη τα παραι-
τήθηκε λέγοντας· Ἂν ἐγὼ εἶμαι αἴ τι ος τῆς τα-
ραχῆς, ἂν εἶμαι Ἰωνᾶς, ῥίξτε με στὴ θά λασσα,
νὰ γαληνεύσῃ τὸ πέλαγος (βλ. Ἑ.Π. Migne 35,300· 37,1158).

Δὲν ἦταν βέβαια αὐτὸς αἴτιος, ἄλλοι ἦταν
οἱ αἴτιοι τῆς διαταραχῆς. Διαφορετικὸς τύπος ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Δὲν εἶ χε τὸν
ποιητικὸ οἶστρο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, ἀλλὰ
ἦταν μαχητής· καθάρισε τὴν Ἐκ κλησία. Τοῦ κυ-
 κλοφόρησαν λιβέλλους, τὸν ὕ βρισαν, τοῦ ἀπηύ-
 θυναν πλῆθος κατηγορίες· ἀλλὰ ἔμεινε ἀνέν-
δοτος, μαχόμενος ἐναντίον ἀρχόντων, βασιλέ -
 ων, ἀνακτόρων, ἐναντίον ὅ λων, μέχρις ὅτου
πέθανε ἐ ξόριστος στὴν Κουκουσό. Διάφοροι
λοιπὸν χαρακτῆρες. Ἕνας τρόπος ἡ ὁδὸς τοῦ
Γρηγορίου, φυγὴ στὴν ἔρημο· ἄλλος τρόπος ἡ
ὁ δὸς τοῦ Χρυσοστόμου, μάχη μέχρι ἐσχάτων.

Εἶνε ὡραῖο νὰ ζῇ κανεὶς στὴν ἔρημο καὶ μα-
κριὰ ἀπὸ τὸ θόρυβο τοῦ κόσμου νὰ ὑ ψώνῃ τὰ χέ-
 ρια στὸν οὐρανό· εἶνε Θαβώρειο ὄρος, καὶ «κα-
λόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶ ναι» (Ματθ. 17,4). Πόσο ποθῶ κ᾽
ἐ γὼ τὴν ἔρημο, ὁ Θε ὸς τὸ γνωρίζει. Ἐκεῖ μεστώ  -
νει τὸ πνεῦμα, ἀπο φεύγεις κακίες τῶν ἀν θρώ-
πων, κακο ήθειες τοῦ ὄ χλου, διαφθο ρὰ τῶν ἀρ -
χόντων, ἀθλιότητες ἐπισκόπων. Ἔχω δύο λογι  -σμούς. Ὁ ἕνας μοῦ λέει· Αὐγουστῖνε, βάδισε
τὴν ὁδὸ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τράβα στὸ
μοναστήρι, ἄντε ἐκεῖ, νὰ σὲ λησμονήσουν ἐ χθροὶ
καὶ φίλοι, κ᾽ ἐσὺ ὡς ἁμαρτωλὸς νὰ τελειώσῃς
τὸν ἐπίγειο βίο σου «εἰς ἑ αυτὸν» καὶ Θεόν, «ὡς
οἷόν τε, συστραφείς» (Ἑ.Π. Migne 36,29Α). Αὐτὸς εἶνε ἕ -
νας λογισμός. Ὁ ἄλλος λο γισμὸς μοῦ λέει· Ὄ -
χι, μεῖνε ν᾽ ἀγωνι στῇς μέχρι τέλους, ὅ,τι καὶ ἂν
σὲ περιμένῃ, βάσανα, περιπέτειες, ἐξορίες καὶ
Κουκουσός. Ἐμεῖς δὲν εἴμαστε σὰν τοὺς πα-
τέ ρας· μικροὶ εἴμαστε, ἐν τούτοις τὸ ἔργο ἐκεί-
 νων συνεχίζουμε. Κι ἀφοῦ διάφοροι εἶνε οἱ δρό-
  μοι, ἐνῷ σκέπτομαι τὶς συκοφαντίες ποὺ ἔχω
δεχθῆ, τοὺς κατατρεγμοὺς ἀπὸ ἀδελφούς, τὶς
ἐγκαταλείψεις πνευματικῶν μου τέκνων, μιὰ φω -
 νὴ μοῦ λέει· Μεῖνε καὶ ἀγωνίσου μέχρι τέλους
γιὰ τὴ δόξα τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν κάθαρσι.

Χρειάζεται κάθαρσις. Ἀλλ᾽ αὐτὴ ἀρχίζει ἀπὸμᾶς. Ὁ ἅγιος Γρη  γόριος λέει· «Καθαρθῆ ναι δεῖ πρῶ -
τον, εἶτα κα θάραι» καὶ «Καθαρτέον πρῶ τον, εἶτα
τῷ καθα ρῷ προσομιλητέον» (Ἑ.Π. Migne 35,480Α, 1069Α). Στὸν
ἀγῶνα αὐτὸν σᾶς κα λῶ ὅλους. Ἂν ὑπάρχουν
Χριστιανοὶ ποὺ προσ εύχονται, ὁ Θεὸς θὰ κάνῃ
τὸ ἔργο του, θὰ καθαρίσῃ τὴν Ἐκκλησία του.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Β΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης ἑσπερινῆς ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε στὴν αἴθουσα τῆς ὁδ. Ζωοδ. Πηγῆς 44 – Ἀθηνῶν τὴν Κυριακὴ 21-1-1968 μὲ ἄλλο τίτλο.Καταγραφή, διαίρεσις καὶ σύντμησις 1-1-2019.
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Καὶ πάλι, ἀδελφοί μου, ἡ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱ   -
 εραρχῶν ζωντανεύει μπροστά μας τὴ ζωὴ

καὶ τοὺς ἀγῶνες τους. Ἡ ἐποχή τους χαρα κτη-
 ρί ζε ται ὡς χρυσὸς αἰώνας, ἡ ἐκκλησιαστι κὴ ζωὴ
ὅ μως παρουσίαζε καὶ σκιές. Σοβαρὲς κα  κί ες ῥα- σοφό   ρων (ἀμάθεια, αὐθάδεια, ἀνη θικό της, φι-
λαρ γυρία, καὶ πρὸ παν τὸς ἀ  θε ο φοβία - θεομπαι-
ξία) σκαν  δάλιζαν. Ἀπέναντι σ᾽ αὐτὴ τὴ φαυλό -
τητα οἱ ἱ εροὶ πατέρες δὲν ἔμειναν ἀδιάφοροι.
Καὶ ἀξίζει νὰ δοῦμε ποιά ἦταν ἡ ἀντίδρασί τους.

* * *Μὲ δύο τρόπους, ἀγαπητοί μου, καταπολέ -
μησαν τὰ σκάνδαλα οἱ Τρεῖς Ἱ εράρχαι.
⃝ Ἀντέδρασαν πρῶτον μὲ τὸν πύρινο λόγο τους.

� Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνὸς στὸν
«ἈπολογητικὸντῆςεἰςτὸνΠόντονφυγῆςκαὶ
περὶἱερωσύνης» (βλ. Ἑ.Π. Migne 38,407-514), δίνει ζωη ρὴ
εἰκόνα τῆς ἀθλιότητος τῶν ἐπισκό πων καὶ ἐ λέγ  -
χει τὴν κακία τους. Ὅποιον ἀλ  λοίωνε τὴν πί στι
σὲ ἕνα ἢ σὲ ἄλλο σημεῖο, γιὰ τὴν ἀ στάθειά του τὸν
παρωμοίαζε μὲ τὸ ῥεῦ μα τοῦ Εὐρίπου (βλ. Ἑ.Π. Migne 38,529).

� Ὁ δὲ Μέγας Βασίλειος, βλέποντας τὴ ζη-
μιὰ ποὺ ἔκαναν οἱ κακοὶ ποιμένες, ἔγραψε γι᾽
αὐτοὺς ὅ    τι, ὅσοι θυσιάζοντας τὴν ἀλήθεια κοι-
 τάζουν μόνο τὸ συμφέρον τους, αὐτοὶ εἶνε
«χριστέμποροικαὶοὐΧριστιανοί» (Ἑ.Π. Migne 32,897Α).

� Μεγάλο σκάνδαλο ἀποτελοῦσαν οἱ λεγό -
μενοι συνείσακτοι, ἄγαμοι δηλαδὴ ἄντρες γυναῖ -
κες καὶ μοναχὲς ποὺ συγκατοικοῦσαν. Τὸ κα κὸ
αὐτὸ καυτηρίασαν ὁ ἅ γι ος Γρηγόριος ὁ Ναζιαν-
ζηνός (βλ. Ἑ.Π. Migne 37,586) καὶ κυ ρί ως ὁ ἅγι ος Ἰ ωάννης ὁΧρυσόστομος· συν έτα ξε τὶς εἰδικὲς πραγμα τεῖες
«Πρὸςτοὺςἔχονταςπαρθένουςσυνεισάκτους»
καὶ «Περὶτοῦτὰςκανονικὰς (δηλ. οἱ μοναχές) μὴ
συνοικεῖνἀνδράσιν» (βλ. Ἑ.Π. Migne 47,495-514, 513-532). Τὸ πλή-
 ρωσε ὅμως ἀ κριβά· οἱ ἐχθροί του εἶπαν πὼς ὑ -
βρίζει τοὺς ἐ πισκόπους, καὶ αὐτὸ ἀποτέλεσε
τὴν δεκά τη κατηγορία γιὰ τὴν ὁποία τὸν καθῄ -
ρεσαν. Ὁ Χρυ σό στομος γιὰ τοὺς κακοὺς ποι-
μένες εἶπε λόγια πού, ἂν εἶχα δικαίω μα, θὰ τὰ

ἔγραφα καὶ θὰ τὰ ἀναρτοῦσα στὸ γρα φεῖο κά-
 θε ἐπισκόπου, νὰ τὰ βλέπῃ συνεχῶς. Γράφει ἀ    πὸ
τὴν ἐξορία στὸν ἐπίσης ἐξόριστο φί λο του ἐ   πί-
 σκοπο Κυρι ακὸ γιὰ τὸν Ἀρσάκιο (ἐ κεῖνον ποὺ εὐ -
νόησε ἡ βασίλισσα καὶ τοῦ ἅρ παξε τὸ θρόνο), ὅ τι
εἶνε μοιχὸς καὶ προβατόσχημοςλύκος. Γιὰ κα κοὺς
ἀρχιερεῖς ἔ γραψε· «Οὐδέναδέδοικαὡς (=τίποτα
δὲν φοβή θηκα τό σο ὅσο) τοὺςἐπισκόπους,πλὴν
ὀλίγων» (ἔ.ἀ. 52,617). Οἱ ἐ χθροί του τὸν καταδίωκαν,
ἐνῷ λα ὸς καὶ μοναχοὶ τὸν ἀγαποῦ σαν τόσο ὥστε
ἔλεγαν· Προ τιμότερο νὰ κρυφτῇ ὁ ἥλιος πα ρὰ
νὰ σιγήσῃ ὁ Χρυσόστο μος (βλ. Ἑ.Π. Migne 52,685).
⃝ Δὲν ἔμειναν ὅμως στὰ λό για οἱ Τρεῖς Ἱ εράρ χαι·
καὶ μὲ ἔργα συνετέλεσαν στὴν κάθαρσι τῆς ἐκ -
κλησιαστικῆς ζωῆς. Ὁ ἅ γιος Γρηγόριος ὡς ἐ πί-
 σκοπος ἔλαβε αὐστηρὰ μέτρα ὥστε νὰ μὴ ἐπι-
κρα τοῦν οἱ φαῦλοι. Ὁ Μέγας Βασίλειος, ὡς
ἀρ χι ε πίσκοπος, ἔγραψε· «Καθαρίσατετὴνἐκ-
κλησίαντοὺςἀναξίουςαὐτῆςἀπελαύνοντες»
(καν. ΠΘ΄). Ἀλλὰ περισσότερο γιὰ τὴν κά θαρσι τῆς Ἐκ -
κλη σίας ἀγωνίστηκε –καὶ πάνω στὸν ἀγῶνα αὐ -
τὸν ἔπεσε– ὁ ἱ ε ρὸς Χρυσόστομος. Ἰδιαίτερο βι-
 βλίο μπορεῖ νὰ γραφῇ γιὰ τοὺς ἀγῶνες του.

Ὅταν π.χ. ἔμαθε γιὰ τὴν κατάστασι στὴν Ἔ - φεσο, πῆγε ἐκεῖ, ἔστησε δικαστή ριο, ἐξέτασε μάρ-
 τυ ρες, ἐπὶ μῆ νες ἔκανε ἀνακρίσεις· ὅταν τε-
λείωσε ἔβγαλε ἀ πόφασι καί, μέσα σὲ μιὰ μέρα,
κα θῄρεσε 13 ἐ πισκόπους! Στὴ θέσι τους ἔ βαλε
ἄλ λους, ἀ σκητὰς τῆς ἐρήμου· καὶ τότε ὁ σκαν-
 δαλισμένος ἀπ᾽ τὴ φιλαργυρία καὶ σκορπισμέ-
 νος λα ὸς ἐ πέ στρεψε καὶ γέμισαν οἱ ἐκκλησίες.

Γυρίζοντας στὴν Κωνσταντινούπολι πέρασε
ἀπ᾽ τὴ Νικομήδεια· ἐ κεῖ ἔμαθε, ὅτι ὁ μητροπο -
λίτης Γερόν τι ος, μὲ κοσμικὰ μέσα ποὺ διέθε-
τε (στρατηγούς), μὲ μαγεῖες ποὺ ἔκανε (μολον -
ότι κληρικὸς ἦταν καὶ μάγος!), καὶ μὲ ἄλ λες πο-
νηρὲς μεθό  δους (ἐξηγοῦσε ἐρωτικὰ ὄνειρα), κο-
 λάκευε καὶ ἐπηρέαζε τοὺς ἰσχυροὺς καὶ κυρί ες
τῆς ἀ ριστο κρατίας. Ἦταν σκάνδαλο, ἕ να εἶ δος
Ρασπούτιν – γιατὶ τὸ ῥάσο μπορεῖ νὰ φτειά  ξῃ ἢ

Τῶν Τριῶν ἹεραρχῶνΠέμπτη 30 Ἰανουαρίου 2020Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΖ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2257 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ

Ἡ στάσι τους ἀπέναντι στὰ σκάνδαλα
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νὰ διαλύ σῃ βασίλειο, ὅπως συνέβη στὴ ῾Ρωσία.
Φτά νει λοιπὸν ἐκεῖ ὁ Χρυ σόστομος, καλεῖ τὸ Γε-
ρόν τιο καὶ τοῦ λέει μετὰ δακρύ ων· Σὲ παρακαλῶ
νὰ ὑποβάλῃς παραίτησι. Ποῦ παραί τησι αὐτός!
ποιός ἔχει τὸ μέλι καὶ τ᾽ ἀφή νει; Δεύτερη φορά·
Παραιτήσου, σὲ παρακαλῶ. Τίποτε· ἄρχισε μά-
λιστα νὰ βρίζῃ τὸ Χρυσόστομο. Τὸν καλεῖ τρίτη
φορὰ νὰ πα ραιτηθῇ. Τίποτε. Τότε, λέει, ἀφοῦ δὲν
φεύγεις σὲ μοναστή ρι, ὥστε νὰ δι ατηρή σῃς τὴν
ἀρχιερω σύνη σου, ἐγὼ ἀρχίζω ἀ νακρίσεις. Καὶ
κάθησε στὴν πλατεῖα ὁ Χρυσό στομος· κάλεσε
μάρτυρες, κι ἀ ποκαλύφθηκαν σκάνδα λα, ἔρω-
τες, μαγεῖες, χρηματισμοί. Ἔτσι τὸν καθαί ρεσε.
Μὰ τὸ χειρότερο ποιό ἦταν· στὸ πλευ  ρὸ τοῦ Γε-
ροντίου, ὑποστηρικταί, στάθηκαν οἱ ἱ ερεῖς! Εἶ -
νε καλὸς ὁ δε σπότης μας, ἔ λεγαν. Καλός, διό-
 τι συνεργάζονταν μαζί του· χριστέμποροι.

Ἂν εἶνε σήμερα ὁ κλῆρος μας στὸ σημεῖο ποὺ
βρίσκεται, φταῖμε οἱ ἴδιοι· δὲν ἀντιδροῦ με στὸ
κακό. Πονεῖ ἡ ψυχή μου· γιὰ μένα ἡ Ἐκ κλησία
εἶνε παραπάνω κι ἀπὸ τὴ μάνα ποὺ μὲ γέννη σε,
καὶ γιὰ τὰ σκάνδαλά της θλίβο  μαι· ἄλλοι αὐτὰ
τὰ ἔ χουν πλά κα δι ασκεδάσεως, ἐ γὼ τὰ ἔχω πέν-
θος καὶ κλαυθμό. Στὸ Με σολόγγι, ὅταν κάποτε
μὲ ἔδιωξε ὁ γέροντάς μου γιὰ κάποια ἄλλα ζη-
τή ματα, ἀπὸ τοὺς τριακόσους παπᾶδες οὔτε ἕ -
 νας δὲν ἦρθε νὰ μὲ ἀποχαιρε τήσῃ στὸ σταθμό,
ποὺ ἔφευγα διωκόμενος ἀ πὸ τὸν ἀρχιερέα.
Μόνο ἀπὸ μακριὰ ἕνας, πάνω στὰ κεραμί δια, μοῦ
᾽κανε σινιάλο ἀποχαιρετισμοῦ. Ἦταν προφη τευ-
μένο, ὅτι θὰ ἔρ θῃ μεγάλη κατάπτω σι τοῦ κλή ρου.
Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἔλεγε ὅτι παλιά, ὅ -
ταν ἤθελαν νὰ παιδέψουν κάποιον, ἔλεγαν «ὉΘε-
ὸςνὰτὸνβάλῃμὲτοὺςἱερεῖςτοῦ18ουαἰῶνος»
(ἡμ. ἔργ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, διδ. Γ΄, σ. 155). Προφητεία ποὺ βγῆκε!

* * *Ἀντέδρασαν οἱ πατέρες στὰ σκάνδαλα διὰ
λόγων καὶ ἔργων. Τί τοὺς κόστισε ὅμως αὐτό;
Ὑ πέστησαν φοβε ρὲς συνέ πειες. Οἱ φαῦλοι, μὴ
ἔ χον τας μὲ τί ἄλλο νὰ τοὺς πολεμήσουν, πῆραν
λάσπη μέ σ᾽ ἀπ᾽ τὴ βρωμερὴ ψυχή τους καὶ ἄρ -
χισαν νὰ τὴ ῥίχνουν στὰ πρόσωπα τῶν ἁγίων
πα τέ ρων. Σ᾽ αὐτοὺς ποὺ δὲν γνώρισαν ἡδονές,
πνεύματα ἄυλα - οὐράνιοι ἄνθρωποι, οἱ «Γε-
ρόντιοι» ἄνοιξαν τὰ ἀποχωρητήρια τῆς ψυχῆς
τους, πῆ ραν ἀ καθαρσίες κι ἄρχισαν νὰ τὶς ῥί-
χνουν στοὺς Τρεῖς Ἱεράρχας. Τρομερὲς συκο-φαντίες ἐκ σφενδόνι σαν ἐναντίον τους. Στὸν
Βασίλειο, ποὺ γυναίκα δὲν τολμοῦ  σε οὔτε νὰ
τὸν κοιτάξῃ, ἔβαλαν τὴ νύχτα ἕνα γύναιο μέ σα
στὸ ὑπνοδω μάτιό του, κι αὐτὴ βγῆκε καὶ φώ-
ναζε· Ὁ δεσπό της μὲ ἀτίμασε!… Τὸν Χρυ σόστο-
μο, ποὺ ζοῦσε ἀσκητικά, ἔτρωγε χόρτα κ᾽ ἦ ταν
σκελετός, εἶπαν ὅ τι ζῇ βίο ὀργίων, ὅτι ἔχει σχέ-

 σεις μὲ γυναῖ κες. Ὁ ἱε ρὸς πατὴρ ἀναγ κάστηκε
νὰ γράψῃ· «Λέγουσιν,ὅτιμετὰγυναικὸςἐκοιμή-
θην.Ἀποδύσατέμουτὸσῶμα,καὶεὑρήσετετὴν
νέκρωσιντῶνμελῶνμου»· γυμνῶ στε με, καὶ
θὰ δῆτε ὅτι τὰ μέλη μου εἶνε νεκρά (Ἑ.Π. Migne 52,683).
Ἀλλὰ ὁ λαὸς ἔχει αἰσθητήριο, κατα λαβαίνει.Τὸ τέλος. Ὁ Βασίλειος ἀπέθανε στὸ ἐπισκο-
πεῖο, σὲ κοσμοσυρροή, μὲ τὰ λόγια «Πάτερ,εἰς
χεῖράςσουπαρατίθεμαιτὸπνεῦμάμου» (Λουκ. 23,46).
Ὁ Γρηγόριος ἐξέπνευσε ἀπομονωμένος σ᾽ ἕνα
ἀγρόκτημα. Καὶ ὁ μάρτυς τοῦ καθήκοντος Χρυ-
 σόστομος ἔκλεισε τὰ μάτια ἐξόριστος στὴν
Ἀρμενία μὲ τὸ «ΔόξατῷΘεῷπάντωνἕνεκα». 

* * *Αὐτά, ἀγαπητοί μου, τότε. Σήμερα; Ὅ σοι πα-
 ρακολουθεῖτε τὰ κηρύγματά μας καὶ διαβάζε -
τε τὴ «Σπίθα» ἢ τὸ βιβλίο μας «Ἐ λευθέρα καὶ ζῶ -
σα Ἐκκλησία», εἶστε γνῶ σται τῆς ἐκκλησιαστι -
κῆς καταστάσεως. Καὶ τὸ δίδαγμά μας; Ἀ κούω
τὴ φωνὴ τῶν πατέρων σὰν σάλπιγ γα νά ᾽ρχεται
ἀπὸ τὴν Καισάρεια, τὴν Ἀντιόχεια, τὴν Ἀρ μενία·Ἀγωνισθῆτε νὰ καθαριστῇ ἡ Ἐκκλη σία!

Διαφωνῶ μὲ τοὺς πνευματι κοὺς ποὺ λένε·Ἐμεῖς νὰ κοιτάξουμε τὴν ψυχού λα μας· μὴ μᾶς
νοιάζει τί κάνει ὁ διᾶκος, ὁ πα πᾶς, ὁ δεσπότης!…
Εἶνε σὰν νὰ λένε· Καὶ ἂν καίγεται τὸ σπίτι, μὴν
τρέχεις νὰ σβήσῃς τὴ φωτιά. Ἂν εἶσαι Χριστι -
ανός, κον τὰ στὸν ἀ γῶνα γιὰ τὴν ψυχή σου, θὰ
ἀγωνιστῇς καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία σου. Ἡ ἀνο χὴ
ποὺ δείχνουμε, εἶνε ἐνοχή, ἁμαρτία, ἔγκλημα!

Ἂν κοιτάξουμε μόνο τὴν ψυχούλα μας κ᾽ ἡ
Ἐκκλησία μείνῃ σὲ χέρια φαύλων, πῶς θὰ ἐρ γα-
 σθῇ; πῶς θὰ πῇ π.χ. στὰ παιδιὰ «Νὰ εἶστε τί μιοι,
ἀφιλάργυροι, ἐργατικοί, ἐγκρατεῖς»; Χριστια -
νὸς λογοτέχνης μοῦ εἶπε· Ἂν ἐξακολουθήσῃ
αὐτὴ ἡ κατάστασι, παιδὶ δὲν θὰ πλησιά ζῃ στὴν
Ἐκκλησία καὶ στὸ κατηχητικό. Ἐὰν δὲν λάμπῃὁ ἐπί σκοπος, ὅλα εἶνε σκοτεινὰ καὶ ζοφερά. Μὲ
τὸ «Νὰ κοιτάξουμε τὴν ψυχούλα μας» κάποιοι
«εὐνούχισαν» τὸν εὐσεβῆ Ἑλληνικὸ λαό.

Ὁ ἀγώνας δὲν τελείω σε. Θὰ χρειασθοῦν νέεςθυσίες. Καὶ ἂν κ᾽ ἐγὼ ἀκόμα εἶμαι ἀκάθαρτος, νὰ
πάω στὸ μονα στήρι μου. Ὄχι νὰ διαβάλλεται ἡ
Ἐκκλησία. Εἶνε αἴτημα τοῦ λαοῦ ὁ καθαρμός.

Μπρὸς πιστοί! Στρέφομαι ἰδίως στοὺς νέους.
Φοιτηταὶ τῆς θεολο γί  ας, μὴ σκανδαλισθῆτε.
Μὴν κοιτάξετε ἐμᾶς· πρότυπα ἔχετε τοὺς ἁγί-
ους. Ἀπὸ ᾽κεῖ παραδειγματισθῆ τε. Ἂν ὅλοι ἐρ -
γασθοῦμε, θὰ βγοῦν καλοὶ κληρι κοί, ποὺ θὰ πᾶ νε
μιὰ μέρα στοὺς τάφους τῶν ἁγίων νὰ ποῦν·

«Ὦ πατέρες (Βασίλειε - Γρηγόριε - Χρυσόστομε)! σηκωθῆτε
καὶ ξανάλθετε σ᾽ ἐμᾶς· / τὰ παιδιά σας θέλ᾽ ἰδῆτε
πόσο μοιάζουνε μὲ σᾶς» (πρβλ. Διον. Σολωμοῦ, Ἐθν. ὕμν. 78).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Β΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης μεγάλης ἑσπερινῆς ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε στὴν αἴθουσα τοῦ συλλόγου «Τρεῖς Ἱεράρχαι» τῶν Ἀθηνῶν, στὴ σκιὰ διαταραχῆς ἀπὸ μία ἀποτυχημένηἀρχιεπισκοπικὴ ἐκλογὴ καὶ στὰ πλαίσια ἑορταστικῆς ἐκδηλώσεως τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ συλλόγου, Τρίτη 30-1-1962. Καταγραφή, διαίρεσις καὶ σύντμησις 29-12-2018.
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