
Στὶς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 407 μ.Χ., ἀγαπητοί
μου, ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ ἅγιος Ἰωάν -

 νης ὁ Χρυσόστομος. Ὁ θάνατος δὲν τὸν βρῆ -
κε στὸ θρόνο· πέθανε ἐξόριστος. Ἔρημος κ᾽ ἐγ -
καταλελειμμένος ἔκλεισε τὰ μάτια του σ᾽ ἕνα
ἀπ᾽ τὰ πιὸ ἀπόμακρα χωριὰ τῆς αὐτοκρατορί -
ας, στὰ Κόμανα. Γιατί; Γιὰ τὸν δημόσιο ἔ λεγχο,
ποὺ ἤσκησε. Δὲν κολάκευσε τοὺς ἄρχοντες,
ὅπως γίνεται συνήθως, δὲν σιώπησε γιὰ τὶς ἀ -
ταξίες καὶ τὰ ἐγ κλήματά τους, δὲν ἔκανε πὼς
δὲν βλέπει τὰ σκάνδαλά τους. Ψυχὴ ἀ τρόμη τη
ὁ Χρυσόστομος, τοὺς ἤλεγξε. Ὄχι, παρακα λῶ,
ἐπὶ τοῦ πολιτικοῦ καὶ στρατιωτικοῦ πεδίου,
ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ ἠ θικοῦ, πνευματικοῦ καὶ κοινω νι-κοῦ πεδίου, γιὰ τὸ ὁποῖο ἦταν ὑπεύθυνος.Οἱ κρατοῦντες ἀρχικά, ἐκτιμώντας τον, εἶ -
χαν συν τελέσει στὴν ἐκλογή του ὡς ἀρχιεπι-
σκό που· αὐτὸ εἶνε πρὸς τιμήν τους, διαφορετι-
κά, ὁ θρό νος τῆς Κωνσταν τινουπόλεως θά ̓ πε -
φτε σ᾽ ἄλλα χέρια. Νόμιζαν ἴσως ὅτι ὁ Χρυ σό-
 στομος, ἀπὸ ὑποχρέωσι σ᾽ αὐτούς, θὰ γινόταν
φίλος τους καὶ δὲν θὰ τοὺς ἤ λεγχε. Ἀλλὰ πό-
σο ἀπατήθηκαν! Ὁ Χρυσόστομος, ποὺ ἐπαι-
νοῦ σε τὴν ἀρετὴ ὅπου τὴν εὕρισκε, ἦταν συγ-
 χρόνως καὶ σφοδρὸς ἐλεγκτὴς τῆς ἁμαρτίας
ὅ που κι ἂν τὴ συναντοῦσε, εἴτε στὰ μέγαρα εἴ -
τε στὶς καλύβες. Δὲν χαριζόταν σὲ κανένα. Ὅ -
λους τοὺς ἀγαποῦσε, ἀλλὰ πάνω ἀπ᾽ ὅλους εἶ -
χε τὸν Ἰησοῦ καὶ τὸ ἅγιο θέλημά τους, ποὺ αὐ -
τὸς κήρυττε. Σύνθημά του ἦταν· Κάνε φίλουςγιὰ τὸν Ἰησοῦ καὶ ἐχθροὺς γιὰ τὸν Ἰησοῦ.

Ἔχοντας τέτοιες ἀρχὲς δὲν ἦταν δυνατὸν
νὰ μὴν ἐλέγξῃ τοὺς ἄρχοντες γιὰ τὶς παρανο-
μίες καὶ τὰ σκάνδαλά τους. Ἤλεγξε τὴν ἀνα-
κτορικὴ αὐλή, τὴν ὁποία ἀπο τελοῦσαν πρόσω -
πα, ἰδίως γυναῖκες, ποὺ ζοῦ σαν μὲ πολυτέλεια
καὶ χλιδὴ καὶ σκανδάλιζαν τὸ λαό. Ἤλεγξε τὴν
αὐτοκράτειρα Εὐδοξία, γιατὶ μὲ μιὰ θορυβώ-
δη γιορτὴ πρὸς τιμήν της τάραξε τὴ γαλήνη
τῆς λατρείας. Τὴν ἤλεγξε καὶ γιὰ τὴν πλεονεξία
της, γιατὶ σφετερίστηκε τὴν περιουσία ἑνὸς

φτωχοῦ. Μιμήθηκε τοὺς προφῆτες, τὸ Νάθαν,
τὸν Ἠλία, τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο. Ὅπως
ὁ Πρόδρομος ἤλεγξε τὴν Ἡρῳδιάδα, ἔτσι ὁ
Χρυσόστομος ἤλεγξε τὴν Εὐδοξία. Τὸ ἀπο-
τέλεσμα ἦταν ὁ διωγμὸς καὶ ἡ ἐξορία.

Ἀλλὰ ὁ Χρυσόστομος, διωκόμενος γιὰ τὴν
ἀ λήθεια καὶ τὴ δικαιοσύνη, βάδιζε τὸ δρόμο
του μὲ τὴ χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι ποὺ δίνει ὁ Ἰη-
σοῦς στοὺς δούλους του. Κι ὅσο σκλήρυνε ὁ
διωγμὸς καὶ πλήθαιναν οἱ περιπέτει ες, τόσο χαι-
 ρόταν. Θεϊκὴ παρηγο ριὰ γέμιζε τὴν ψυχή του. Ὁ
Χριστὸς ἦταν τὸ ἀ γαλλίαμά του. «Δόξα τῷ Θεῷ
πάντων ἕ νε κεν», ἦταν ἡ προσευχή του στὶς
θλίψεις· μ᾽ αὐτὴν σφράγισε καὶ τὴ ζωή του.

* * *Τὴν θεία παρηγορία ὁ Χρυσόστομος προ-
σπαθοῦσε νὰ μεταδώσῃ καὶ στὰ παιδιά του
στὴ Βασιλεύουσα, ποὺ κι αὐτὰ συμ μετεῖχαν
ψυχικὰ στὸ μαρτύριο τοῦ πατέρα. Ἀνάμεσά
τους ξεχώριζε ἡ Ὀλυμπιάδα. Αὐτή, ἀφοῦ ἔ -
μεινε χήρα σὲ νεαρὴ ἡλικία, ἀφωσιώθηκε στὸν
Κύριο. Διάκονος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταν -
τινουπόλεως, διέθεσε ἐκεῖ τὴ μεγάλη περιου-
σία της. Ἔγινε τὸ δε ξὶ χέρι τοῦ Χρυσοστό μου
στὸ φιλανθρωπι κὸ καὶ ἱεραποστολικὸ ἔργο του.
Ἡ εὐγενικὴ αὐτὴ ψυχή, ὅπως ἦταν φυσικό,πόνεσε περισ σότερο ἀπ᾽ ὅλους γιὰ τὸν διωγμὸ
τοῦ ἱεροῦ πατρός. Καὶ πῶς νὰ μὴν πονῇ; Ἔβλε-
 πε τὸν ἄμ βω να, ἀπ᾽ ὅπου ἄλλοτε ἔτρεχαν πο-
τάμια θείας διδασκαλίας, τώρα νὰ σιγᾷ. Ἔβλε-
 πε νὰ δι ώκωνται καὶ νὰ φυλακίζωνται ὅσοι τολ-
 μοῦ σαν νὰ πάρουν τὸ μέρος τοῦ ἐξόριστου
ποιμένα, διακόνους πρεσβυτέρους καὶ ἐ πισκό-
πους νὰ χάνουν τὶς θέσεις τους για τὶ δὲν συμ-
φωνοῦσαν μὲ τὸν δι ωγμό του, συνά  ξεις πιστῶν
ἀφωσιωμένων στὸν κανονικὸ ποιμέ να νὰ δια-
λύωνται. Ἔβλεπε ἱερατικὰ καθάρματα νὰ κατα-
 λαμβάνουν ἐπισκο πικοὺς θρό νους μὲ μοναδικὸ
προσὸν τὴν ἔχθρα κατὰ τοῦ ἱ εροῦ πατρός. Ἔ -
βλεπε κάθε προ σπάθεια γιὰ τερματισμὸ τοῦ
δρά ματός του ν᾽ ἀποτυγχάνῃ. Ἔβλεπε πρώ-
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ζύγια, ἀλλὰ μὲ τὰ πόδια, «πεζῇ», μία λέξι ποὺ
λέει πολλά. Νὰ φανταστῇ κανεὶς ἐκεῖνο τὸ
πλῆθος νὰ ὁδοιπορῇ σὲ δύσβατους τόπους·
ὄχι μόνο παιδιὰ καὶ νέοι, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες
καὶ ἡλιωμένοι καὶ ἀσθενεῖς. Εἶνε συγκινητικό.
Τί ἀγάπη, τί ἔρωτας, τί δίψα τῆς ψυχῆς! Ὁ Χρι-
 στὸς βέβαια δὲν θὰ ἔμενε διαρκῶς στὴν ἔρη-
μο· θὰ ἐπέστρεφε καὶ στὴν Καπερναοὺμ καὶ
στὶς ἄλλες πόλεις τῆς Γαλιλαίας, καὶ θὰ εἶχαν
πάλι εὐκαιρία νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν ἀκού-
σουν. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ δὲν ἀντέχουν νὰ μένουν μα-
κριά του. Τὸν ἐπιθυμοῦν, ξεσηκώνονται, βγαί-
 νουν καὶ τὸν ἀναζητοῦν στὴν ἔρημο. Ἡ δίψα
τους αὐτὴ ζωντανεύει τὴν εἰκόνα τοῦ ψαλμῳ -
δοῦ γιὰ τὸ διψασμένο ἐλάφι, ποὺ τρέχει, δι -
ασχίζει μεγάλες ἀποστάσεις ἀναζητώντας νε-
ρό, νὰ βρῇ τὴ δροσερὴ πηγή, ποὺ θὰ σβήσῃ
τὸ καμίνι τῆς δίψας του. «Ὃν τρόπον», λέει,
«ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδά-
των, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σέ, ὁ
Θεός»· ὅπως τὸ ἐλάφι λαχταρᾷ καὶ τρέχει ἐ -
κεῖ ποὺ πηγάζουν νερά, ἔτσι, Θεέ μου, λαχτα -
ρᾷ καὶ τρέχει ἡ ψυχή μου σ᾽ ἐσένα (Ψαλμ. 41,2). Ἐ -
λάφια διψασμένα γιὰ τὸ λόγο καὶ τὴ χάρι τοῦ
Χριστοῦ ἦταν ὅλοι αὐτοί.
⃝ Θέλουμε κι ἄλλη μία ἀπόδειξι τῆς ἀρετῆς
τοῦ λαοῦ; Ἂς προσέξουμε πόσο χρό νο θὰ
μείνουν ἐκεῖ στὴν ἐρημιά. Ἔφτασαν ἐπὶ τέ-
λους στὸ σκοπό τους, βρῆκαν αὐτὸν ποὺ ζητοῦ -
σαν. Κ᾽ ἐκεῖνος, ἀφοῦ θεράπευσε τοὺς ἀρρώ-
στους ποὺ εἶχαν φέρει μαζί τους, ἄνοιξε τὸ
στόμα του καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς διδάσκῃ. Κρέ-
μονται ἀπὸ τὰ χείλη του. Κ᾽ ἐνῷ οἱ ὧρες περ-
νοῦν, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν δείχνει νὰ κουράζε-
ται, δὲν βαριέται, δὲν δυσανασχετεῖ. Παρα-
τείνει τὴ διαμονή του στὴν ἔρημο. Μετὰ ἀπὸ
λίγο ὁ ἥλιος θὰ βασιλέψῃ· ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο;
λάμπει ἐμπρός τους ὁ Ἰησοῦς, ὁ πνευματικὸς
Ἥλιος· πρὸς αὐτὸν μικροὶ καὶ μεγάλοι ἔχουν
στραμμένη τὴν προσοχή τους καὶ ἀδιαφο-
ροῦν γιὰ τὴ δύσι τοῦ ἥλίου, γιὰ τὴ νύχτα ποὺ
ζυγώνει, γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς τροφῆς. Μένουν
κοντὰ στὸν Ἰησοῦ στὸ ὕπαιθρο, νηστικοί, ἀτε-
νίζοντας ὅλοι σὲ ἕνα σημεῖο, στὸ πρόσωπό
του. Ἡ προσήλωσί τους εἶνε τέτοια, ὥστε οἱ
μαθηταὶ ἄρχισαν νὰ σκέπτωνται ἐκεῖνο ποὺ ὁ
λαὸς αὐτὸς δὲν σκεπτόταν· τί θὰ γίνῃ ἂν νυ-
χτώσῃ; Ποῦ θὰ βρεθοῦν τρόφιμα γιὰ τόσο κό-
σμο; πῶς θὰ οἰκονομηθῇ ἀπὸ πλευρᾶς φαγη-
τοῦ τέτοια συγκέντρωσι; Γι᾽ αὐτὸ οἱ μαθηταὶ
παίρνουν τὸ θάρρος καὶ παρεμβαίνουν γιὰ νὰ
παρακαλέσουν τὸν Κύριο νὰ ἀπολύσῃ τοὺς ὄ -
χλους λέγοντας· «Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ
ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄ χλους,

ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν
ἑαυτοῖς βρώματα» (Ματθ. 14,15).

Ἀλλ᾿ ἀκριβῶς γιατὶ τὸ πλῆθος ἔδειξε στὸν
Κύριο τέτοια προθυμία, ἀφοσίωσι καὶ ἀγάπη,
γι᾽ αὐτὸ κ᾽ ἐκεῖνος ἔκρινε ὅτι ὁ λαὸς αὐτὸς
εἶνε ἄξιος νὰ τραφῇ ἀκόμη καὶ μὲ ἕνα θαῦμα.
Δὲν εἶνε ὁ Χριστὸς ἐκεῖνος ποὺ εἶπε σὲ ὅ -
σους ἀγωνιοῦν γιὰ τὴ συντήρησί τους «Ζη-
τεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προσ τε-
θήσεται ὑμῖν» (ἔ.ἀ. 6,33); Αἴ λοιπόν· τὴν ἐπίσημη
αὐτὴ ὑπόσχεσί του τὸν βλέπουμε νὰ τὴν πρα -
γματοποιῇ τώρα. Ὁ λαὸς αὐτὸς εἶχε ἀποδεί-
ξει τὴν ἡμέρα αὐτὴ μὲ τὴν ὅλη συμπεριφορά
του, ὅτι θέτει τὰ πνευματικὰ πάνω ἀπὸ τὰ ὑ -
λικά· «ἐζήτει πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».
Κ᾽ ἐκεῖνος λοιπὸν τοὺς δίνει τὰ ἀγαθά του
πλουσιοπάροχα· θεραπεύει, εὐλογεῖ, τρέφει,
ἐλεεῖ τὸ λαό. Καὶ ὁ λαὸς φεύγει ἀπὸ τὴν ἔρη-
μο ψυχικὰ καὶ σωματικὰ χορτασμένος. Ὁ Κύ-
ριος ἔθρεψε καὶ τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματα.
Δὲν ὑπάρχει κανένας πεινασμένος!

* * *
Τί ἀποδεικνύει, ἀγαπητοί μου, αὐτὴ ἡ ὁμα-

δικὴ διατροφὴ τοῦ λαοῦ; Ὅτι ἕνας λαὸς ποὺ
ἀκολουθεῖ τὸν Κύριο στὸ δρόμο τῆς εὐσεβεί -
ας καὶ τῆς ἀρετῆς, ἕνας λαὸς ποὺ ἐκτιμᾷ τὰ
πνευματικὰ πράγματα περισσότερο ἀπὸ τὰ
ὑλικά, ἕνας λαὸς ποὺ δὲν ἐννοεῖ ἀκόμη καὶ
σὲ καιρὸ δυσμενῶν περιστάσεων ν᾿ ἀπομα-
κρυν θῇ ἀπὸ τὸν Κύριο, ἕνας λαὸς ποὺ πι-
στεύ ει, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν θὰ στερηθῇ οὔτε
καὶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ὅσα εἶνε ἀναγκαῖα γιὰ τὴ
συντήρησί του. Ἕνα τέτοιο λαὸ ποτέ δὲν θὰ
τὸν ἀφήσῃ ὁ Κύριος νὰ πεινάσῃ καὶ νὰ πε-
θάνῃ ἀπὸ τὴν πεῖνα.

Γι᾽ αὐτό, ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε πάντοτε
τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου, πρέπει ὡς λαός, ἄρ -
χοντες καὶ ἀρχόμενοι, νὰ ζήσουμε μιὰ ζωὴ πί-
στεως καὶ ἀρετῆς, ποὺ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν
Κύριο. Ἐὰν κρεμαστοῦμε ἀπὸ τὸν Κύριο, τό-
τε βάλαμε τοὺς ἑαυτούς μας, τὶς οἰκογένειές
μας καὶ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος μας κάτω ἀπὸ τὴν
κραταιὰ προστασία του. Σὰν πιστὰ καὶ ἀφω-
σιωμένα τέκνα τῆς «βασιλείας» του, δηλαδὴ
τῆς Ἐκκλησίας του, θὰ καθώμαστε συνδαιτυ-
μόνες στὴν τράπεζα τοῦ ἐλέους του, ἡ ὁποία
πάντοτε θὰ ἔχῃ κάτι νὰ μᾶς δώσῃ καὶ γιὰ τὴν
ψυχή μας καὶ γιὰ τὸ σῶμα μας. Διότι ὁ Κύριος
εἶνε αὐτὸς ποὺ τρέφει ὅλους, καὶ μάλιστα
τοὺς ἀφωσιωμένους σ᾽ αὐτὸν διὰ τῆς πίστε-
ως καὶ τῆς ἀρετῆς ψυχῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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 ην μαθη τάς του, ἀπὸ δειλία καὶ συμφέρον, νὰ
προδίδουν τώρα τὴ φιλία, νὰ τὸν ἐγκαταλεί πουν
σὰν τὸν Ἰούδα τασσόμενοι μὲ τοὺς ἐχθρούς.

Ὅλα αὐτὰ ἔκαναν τὴν Ὀλυμπιάδα νὰ πενθῇ.
Δικαιολογημέ νο καὶ ἅγιο τὸ πέν θος, κατὰ τὸ
«Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅ τι αὐ τοὶ παρακλη-
θήσονται» (Ματθ. 5,4). Ἀλλὰ ἡ θλῖ ψι της ξεπέρασετὸ μέτρο. Ὁ ἥλιος τῆς ἐν Κυρίῳ χα ρᾶς ἔπαψε
νὰ λάμ πῃ στὸν οὐρανὸ τῆς ψυ χῆς της. Μαῦρα
σύννεφα τὸν σκέπασαν. Ἡ Ὀ  λυμπιάδα βυθί-
στηκε σὲ μελαγχο λί α. Θρηνοῦσε διαρκῶς τὴν
κατά στα σι στὴν Ἐκκλησία. Κι αὐτὸ ἐπιδροῦσε
καὶ στὴ σωματικὴ ὑγεία της.

Ὁ Χρυσόστομος τὸ ἔμαθε καὶ δὲν ἀδιαφό-
ρησε. Ἀπὸ τὴν ἐξορία τὶς ἔστειλε ἀρκετὲς ἐ -πι  στολὲς (βλ. PG 52,549-623) προσπαθώντας μ᾽ αὐτὲς
νὰ διαλύσῃ τὸ νέφος τῆς μελαγχο λίας.

Δὲν ἀρνοῦμαι, τῆς γράφει, ὅτι ἡ κατάστασι
εἶνε ἀθλία· εἶνε μάλιστα χειρότερη ἀπὸ ὅ,τι
νο μίζεις. Μοιάζει μὲ θάλασσα, ποὺ τὴν ταρά-
ζουν ἀπ᾽ τὰ βάθη της ἄγριοι ἄνεμοι· πλοῖα
ναυαγοῦν καὶ ναῦτες ποὺ ἄλλοι πεσμένοι στὰ
κύματα παλεύουν, κι ἄλλοι εἶνε ἕτοιμοι νὰ πέ-
σουν. Σκοτάδι ἐπικρατεῖ καὶ δὲν βλέπει κανεὶς
τὸ διπλανό του, ἐνῷ καρχαρίες εἶνε ἕτοιμοι νὰ
φᾶνε τοὺς ναυα γούς. Τέτοια καὶ χειρότερη εἶ -
νε ἡ κατάστασι τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλ᾽ ἐ γώ, παρ᾽ὅλα ταῦτα, δὲν ἀπελπίζομαι. Γιατὶ γνωρίζω ποιόςκυβερνᾷ τὴν Ἐκκλησία. Ἀφήνει Ἐκεῖ  νος τὴ θύ -
ελλα νὰ παρατείνεται, γιατὶ ἑτοιμάζει τὸ θαῦ -
μα του, καὶ θέλει νὰ δοκιμά σῃ τὴ δική μας πί-
στι καὶ ὑπομονή. Μὴν ἀπελπιστῇς λοιπὸν κ᾽
ἐσύ. Μὴ σὲ τρομάζουν τὰ γεγονότα.

«Ἕνα μόνο εἶνε φοβερό, Ὀλυμπιάδα, ἕνας πειρασμός· μό-
νο ἡ ἁμαρτία – αὐτὸ πάντα σοῦ τό ᾽λεγα· ὅλα τ᾽ ἄλλα εἶνε
μῦθος, ἤτε μοῦ πῇς σκευωρίες, ἢ ἀπέχθειες, ἢ δόλους, ἢ συ-
κοφαν  τίες, ἢ λοιδορίες, ἢ κατηγορίες, ἢ δημεύσεις περιου-
σιῶν, ἢ ἐξορίες, ἢ σπαθιὰ ἀκονισμένα, ἢ πέλαγος, ἢ τὸν πό-
λεμο ὅλης τῆς οἰκουμένης. …Μὴ σὲ ταράζει τίποτε ἀπ᾽ ὅσα
βλέπεις νὰ γίνωνται. Ἄσε τὸν τάδε καὶ τὸν τάδε νὰ παρα κα-
λάῃ καὶ νὰ κυνηγάῃ τὶς σκιές (γιατὶ αὐτὸ εἶ νε ἡ ἀνθρώπινη
συμμαχία)· ἐσὺ παρακάλει συ νεχῶς τὸν Ἰησοῦ ποὺ λατρεύεις,
νὰ κάνῃ μόνο ἕνα νεῦμα· καὶ τότε σὲ μιὰ στιγμὴ ὅλα κατα-
λύον ται» (PG 52,549-50). Μπορεῖ ὁ Χριστός, συνεχίζει ὁ
Χρυσόστομος, ὅταν τὸ κακὸ κορυφωθῇ, νὰ με-
 ταβάλῃ τὴν κατάστασι, νὰ γαληνέψῃ τὴν τρικυ -
μία καὶ νὰ ὁδηγήσῃ τὰ πράγματα σὲ ἀπροσδό -
κητες λύσεις. Μπορεῖ νὰ κάνῃ ἀνώτερα ἀπὸ ἐ -
κεῖνα ποὺ «ζητοῦμε ἢ φανταζόμαστε», ὅπως λέ-
ει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Ἐφ. 3,20). Μὴν ἀδημονεῖς
λοιπόν, Ὀλυμπιάδα, ἀλλὰ περίμενε τὸν Κύριο.

Ἔπειτα, γιὰ νὰ τὴν ἐμψυχώσῃ, τῆς ὑπενθυ -
μίζει τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἦταν ἕνας συνε -
χὴς διωγμός. Νήπιο ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ τοῦ Ἡρῴ -

δου κατέφυγε στὴν Αἴγυπτο. Γυρίζοντας στὴ
Να ζαρὲτ ἐργάστηκε ταπεινά. Τὸν περιφρό νησαν,
τὸν ἀμφισβήτησαν, τὸν φθόνησαν, διέ βαλαν τὰ
θαύματα καὶ διέστρεψαν τὰ λόγια του, τὸν ὕβρι-
σαν ὡς πλάνο, τὸν συνέλαβαν μὲ προ δοσία, τὸν
δίκασαν παράνομα, προτίμησαν ἀντὶ αὐτοῦ ἕ -
να κακοῦργο, τὸν σταύρωσαν ἀ νάμεσα σὲ δύο
λῃστάς· ἐγκαταλελειμμένος ἀπὸ τοὺς δικούς
του, ἄφησε τὴν τελευταία του πνοὴ ἐκεῖ στὸ
σταυρό. Ὀλυμπιάδα, δὲς τὸν Ἐσταυρωμένο!

Καὶ μόνο ὁ Ἰησοῦς; Τὴν ὁδὸ τοῦ διωγμοῦ
βάδισαν καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ ὅλοι ὅσοι θέλη-σαν νὰ ζήσουν «εὐσεβῶς» (Β΄ Τιμ. 3,12).Ὁ Ἰησοῦς ἦταν ἡ παρηγορία γιὰ τὸν ἐξόρι-
στο ἱεράρχη τῆς Κουκουσοῦ, ὁ Ἰησοῦς ἦταν
ἡ παρηγορία καὶ γιὰ τὰ θλιβόμενα τέκνα του.

* * *Μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί μου, εἴμα-
στε κ᾽ ἐμεῖς μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Τώρα βέβαια οὔτε οἱ κληρικοὶ φτάνουμε στὰ
ὕψη τῶν ἁγίων πατέρων, οὔτε οἱ λαϊκοὶ φτά-
νουν στὰ μέτρα τῆς ἁγιότητος τῶν τέκνων ἐ -
κείνων. Ἀπέχουμε πολύ. Συναισθανόμαστε τὶς
ἀσθένειες καὶ ἀδυναμίες μας. Παρ᾽ ὅλα αὐ τὰ
στὴν ἴδια Ἐκκλησία ἀνήκουμε, τὸν ἴδιο Κύριο
ἔχουμε, τὴν ἴδια πίστι κρατοῦμε, τὸ ἴδιο εὐαγ-
γέλιο κηρύττουμε, τὸ ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ
προσπαθοῦμε νὰ ἐφαρμόσουμε. Δὲν θέλου-
με νὰ παρεκκλίνουμε ἀπὸ τὸ δρόμο τους. Γι᾽
αὐτὸ καὶ ὁ κόσμος, ποὺ μίσησε τὸν Ἰησοῦ καὶ
τοὺς μαθητάς του, θὰ μισήσῃ κ᾽ ἐμᾶς. Καὶ ὅσο
περισσότερο ἐπιμένουμε στὸν ἀγῶνα καὶ ὅσο
ζωηρότερα δίνουμε τὴ μαρτυρία μας, χωρὶς νὰ
συγκοινωνοῦμε μὲ τὰ ἄκαρπα ἔργα τοῦ σκό-
τους ἀλλὰ ἐλέγχοντας αὐτά(βλ. Ἐφ. 5,11), τόσο σφο-
δρότερα θὰ ξεσηκώνεται ἐναντίον μας ἡ κακία.
Ὁ πόλεμος τῶν ὀργάνων τοῦ σκότους θὰ ἐντα -
θῇ· ἔρχεται μεγάλος διωγμὸς τῆς Ὀρθοδο ξίας.

Ἀλλὰ μὴ φοβηθοῦμε. Τί λέει ὁ Ἠσαΐας· «Μὴ
φοβᾶστε τὴ χλεύη ἀνθρώπων καὶ μὴ σᾶς πτο-
οῦν οἱ ἐξευτελισμοί τους· εἶνε σὰν τὸ ροῦ χο
ποὺ τὸ λειώνει ὁ χρόνος καὶ σὰν τὸ μαλλὶ ποὺ
τὸ τρώει ὁ σκόρος» (Ἠσ. 51,7-8). Ἂς ἀκούσουμε τὴ
φωνὴ τοῦ Κυρίου· «Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φο-
 βεῖσθε» (Ματθ. 14,27). Αὐτὸς εἶνε ὁ κυβερνήτης τοῦ
σκάφους τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸς μπορεῖ νὰ πῇ
στὴ μανιασμένη θάλασσα «Σιώπα, πεφίμωσο»
(Μᾶρκ. 4,39), νὰ μεταβάλῃ τὴν τρικυμία σὲ ἠρεμία
καὶ νὰ ὁδηγήσῃ τὸ σκάφος σὲ γαλήνιο λιμάνι.
Αὐ τός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἶνε ἡ παρηγορία,ἡ μόνη ἀληθινὴ παρηγορία τῶν πιστῶν.Σ᾽ αὐτὸν ἀνήκει ἡ τιμή, ἡ δόξα καὶ ἡ λα-
τρεία εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
(Περιληπτικὴ μεταφορὰ μὲ μεταγλώττισι στὴν ὁμιλουμένη σήμερα ἄρθρου, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Σταυρός» (τ. 92/1968, σσ. 145-148) 13-10-2020)
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Μισὸν αἰῶνα κηρύττω, ἀγαπητοί μου, τὰ λό-
 για τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ πιστέψτε με ἡ ἀγωνία

δὲν μ᾽ ἐγκατέλειψε. Εἶνε μιὰ ἀγωνία σὰν τῆς
νοικοκυρᾶς, ποὺ κάθε μέρα εἶνε ὑποχρεωμέ -
νη νὰ ἑτοιμάζῃ φαγητὸ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους
τοῦ σπιτιοῦ, ἢ σὰν τοῦ ἑστιάτορος, ποὺ πρέ-
πει νὰ ἱκανοποιῇ ὅλους τοὺς πελάτες του.

Ὅ πως λοιπὸν στὸ ὑλικὸ ἔτσι καὶ στὸ πνευ-
μα τι κὸ τραπέζι, στὸ κήρυγμα δηλαδὴ τοῦ εὐαγ-
γε λίου, χρειάζεται ποικιλία. Ἡ Γραφὴ λέει, ὅτι
ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶ νε ἄλλοτε «γάλα» γιὰ
τοὺς νηπίους στὴν πίστι, καὶ ἄλ λοτε «βρῶμα»
ἢ «στερεὰ τροφή» γιὰ τοὺς τελειοτέρους (Α΄ Κορ.
3,2. Ἑβρ. 5,12-14)· καὶ ἐγὼ πρέπει ν᾽ ἀνταποκρίνωμαι
στὶς πνευματικὲς ἀνάγκες ὅ λων τῶν ψυχῶν. 

Γιὰ νὰ προσφέρῃ ὁ κήρυκας τοῦ εὐαγγελί-
ου στοὺς πιστοὺς μιὰ ποικιλία πνευματι  κῆς τρο -
 φῆς, ἀνοίγει ἄλλοτε τοὺς προφῆτες, ἄλ λο τε τὸ
Ψαλτήρι, ἄλλοτε τὰ ἱστορικὰ βιβλία τῆς Γρα φῆς
μὲ τὰ ἡρωικὰ κατορθώματα μεγά λων ἀν δρῶν
τῆς παλαιᾶς διαθήκης, ἄλλοτε τὸν Ἀ πόστολο
μὲ τὰ χρυσᾶ λόγια τοῦ Παύλου, ἄλλοτε τὸ Εὐ -
αγγέλιο ὅπου ἀκοῦμε τὸν ἴδιο τὸ Χριστό, ἄλλο-
τε τὶς Πράξεις τῶν ἀποστόλων μὲ τὴ ζωὴ τῆς
πρώτης Ἐκκλησίας, καὶ ἄλλοτε τοὺς βί ους τῶν
ἁγίων. Ποικίλο τὸ κήρυγμα. Τώρα λοιπὸν πᾶμε
στοὺς βίους ἁγίων. Θὰ ποῦμε λίγα λόγια γιὰ
τὴν ἁγία Αἰκατερίνα, ποὺ ἑορτάζει σήμερα.

* * *Ἡ ἁγία Αἰκατερίνα ἔζησε, ἀδελφοί μου, τὸν4ο αἰῶνα μ.Χ.. Γεννήθηκε σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς μεγα  -
λύ τερες πόλεις τοῦ ἀρχαίου κόσμου, στὴν Ἀ -λε ξάνδρεια, κτίσμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου
στὶς ἐκβολὲς τοῦ Νείλου. Ἦταν πόλις ξακου-
σμένη γιὰ τὸ ἐμπόριο, τὸ λι μάνι, τὰ πλούτη, τὴ
σοφία, τὶς βιβλιοθῆ κες της, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ
διαφθορά της ὅπως βλέπει κανεὶς διαβάζον -
τας τὸν βίο τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.

Οἱ γονεῖς τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης ἦταν εἰδω λο-
  λάτρες· πατέρας της ἦταν ὁ βασιλίσκος Κών-
 στας, ἐκπρόσωπος τοῦ αὐτοκράτορος. Εἰδω-

λολάτρισσα ἦταν καὶ ἡ ἴδια στὴν ἀρχή. Εἶ χε ὅ -
μως μεγάλη κλίσι στὰ γράμματα· ἀπὸ μικρὴ
μελετοῦσε καὶ σὲ ἡλικία μόλις 18 ἐτῶν κατεῖ -
χε ὅλη τὴν παιδεία καὶ ἐπιστήμη τῆς ἐποχῆς
της, ἑλληνικὴ καὶ λατινική. Σπούδασε καὶ φιλο -
σοφία, καὶ ποίησι, καὶ ῥητορική, καὶ ἰατρική,
γλῶσσες καὶ διαλέκτους. Εἶχε διαβάσει καὶ Ὅ -
μηρο, καὶ Βιργίλιο, καὶ Ἀριστοτέλη, καὶ Πλάτω -
να, καὶ Ἀσκληπιό, καὶ Ἱπποκράτη, καὶ Γαληνό.
Ἦταν ἡ πιὸ μορφωμένη τῆς Ἀλεξανδρείας.

Ἐκτὸς τῆς σοφίας, εἶχε καὶ χαρίσμα τα σω-ματικά· ἀνάστημα ὑψηλό, παράστημα σο βαρό,
κάλλος προσώπου, εὐφράδεια λόγου. Ἀκτινο-
 βολοῦσε ὀμορφιὰ καὶ χάρι. Γιὰ τὰ χαρίσμα τά
της, σωματικὰ - πνευματικὰ - δι ανοητικά, εἶχε
γί νει περιζήτητη νύφη. Πολλοὶ τὴ ζητοῦσαν,
ἀλλὰ παραδόξως αὐτὴ δὲν ἤ θελε κανένα. Ὄ -
χι γιατὶ μισοῦσε τὸ γάμο, ἀλ λὰ γιατὶ ἤθελε νὰ
μένῃ ἀπερίσπαστη στὶς μελέτες της.

Γιὰ ν᾽ ἀποκρούῃ τὶς πιέσεις γιὰ γάμο τῶν
γονέων, συγγενῶν, γνωστῶν καὶ φίλων, αὐτὴ
ἀπαντοῦσε· Θὰ δεχτῶ νὰ παντρευτῶ ὑπὸ ἕ -ναν ὅρο· ἂν αὐτὸς ποὺ θὰ μὲ πάρῃ εἶνε ἰ σά-ξι ός μου σὲ εὐγένεια, πλούτη, σοφία καὶ ὀ -
 μορφιά. Οἱ γονεῖς ἔψαχναν νὰ βροῦν τὸν ἰδα-
νικὸ νέο, ποὺ θὰ συγκέντρωνε ὅλα αὐτὰ μα-
ζί. Ὅ σοι ὅμως παρουσιάστηκαν ὡς ὑποψήφι-
οι σὲ κάποιο ἀπ᾽ αὐτὰ ὑστεροῦσαν· κανένας
δὲν πληροῦσε τὸν ὅρο ποὺ εἶχε θέσει ἐκείνη.

Ἀπελπισμένη ἡ μητέρα της τὴν ἔστειλε σὲ
κάποιο Χριστιανὸ ἀσκητή, ποὺ ζοῦσε ἔξω ἀπὸ
τὴν πόλι, νὰ τὴ συμβουλέψῃ. Ἡ Αἰκατερίνα πῆ -
γε καὶ τὸν βρῆκε, κι ὅταν τὸν ρώτησε τί πρέ πει
νὰ κάνῃ, ἐκεῖνος ἀπήντησε· –Ἐγώ, κόρη μου,
γνωρί ζω ἕνα νυμφίο ποὺ κάνει γιὰ σένα· δὲν
ὑ πάρχει στὸν κόσμο εὐγενέστερος, πλουσιώ-
τε ρος, σοφώτερος καὶ ὡραιότερος· εἶνε ὁ «ὡ -
ραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων»
(Ψαλμ. 44,3). Ἡ Αἰ κατερίνα ἔδειξε ἐνδιαφέρον. –Θὰ
ἤ  θελα νὰ τὸν γνωρίσω, εἶπε. Ὁ γέροντας τότε
τῆς ἔδωσε μία εἰκόνα τῆς Παναγίας μὲ τὸ
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ζύγια, ἀλλὰ μὲ τὰ πόδια, «πεζῇ», μία λέξι ποὺ
λέει πολλά. Νὰ φανταστῇ κανεὶς ἐκεῖνο τὸ
πλῆθος νὰ ὁδοιπορῇ σὲ δύσβατους τόπους·
ὄχι μόνο παιδιὰ καὶ νέοι, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες
καὶ ἡλιωμένοι καὶ ἀσθενεῖς. Εἶνε συγκινητικό.
Τί ἀγάπη, τί ἔρωτας, τί δίψα τῆς ψυχῆς! Ὁ Χρι-
 στὸς βέβαια δὲν θὰ ἔμενε διαρκῶς στὴν ἔρη-
μο· θὰ ἐπέστρεφε καὶ στὴν Καπερναοὺμ καὶ
στὶς ἄλλες πόλεις τῆς Γαλιλαίας, καὶ θὰ εἶχαν
πάλι εὐκαιρία νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν ἀκού-
σουν. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ δὲν ἀντέχουν νὰ μένουν μα-
κριά του. Τὸν ἐπιθυμοῦν, ξεσηκώνονται, βγαί-
 νουν καὶ τὸν ἀναζητοῦν στὴν ἔρημο. Ἡ δίψα
τους αὐτὴ ζωντανεύει τὴν εἰκόνα τοῦ ψαλμῳ -
δοῦ γιὰ τὸ διψασμένο ἐλάφι, ποὺ τρέχει, δι -
ασχίζει μεγάλες ἀποστάσεις ἀναζητώντας νε-
ρό, νὰ βρῇ τὴ δροσερὴ πηγή, ποὺ θὰ σβήσῃ
τὸ καμίνι τῆς δίψας του. «Ὃν τρόπον», λέει,
«ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδά-
των, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σέ, ὁ
Θεός»· ὅπως τὸ ἐλάφι λαχταρᾷ καὶ τρέχει ἐ -
κεῖ ποὺ πηγάζουν νερά, ἔτσι, Θεέ μου, λαχτα -
ρᾷ καὶ τρέχει ἡ ψυχή μου σ᾽ ἐσένα (Ψαλμ. 41,2). Ἐ -
λάφια διψασμένα γιὰ τὸ λόγο καὶ τὴ χάρι τοῦ
Χριστοῦ ἦταν ὅλοι αὐτοί.
⃝ Θέλουμε κι ἄλλη μία ἀπόδειξι τῆς ἀρετῆς
τοῦ λαοῦ; Ἂς προσέξουμε πόσο χρό νο θὰ
μείνουν ἐκεῖ στὴν ἐρημιά. Ἔφτασαν ἐπὶ τέ-
λους στὸ σκοπό τους, βρῆκαν αὐτὸν ποὺ ζητοῦ -
σαν. Κ᾽ ἐκεῖνος, ἀφοῦ θεράπευσε τοὺς ἀρρώ-
στους ποὺ εἶχαν φέρει μαζί τους, ἄνοιξε τὸ
στόμα του καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς διδάσκῃ. Κρέ-
μονται ἀπὸ τὰ χείλη του. Κ᾽ ἐνῷ οἱ ὧρες περ-
νοῦν, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν δείχνει νὰ κουράζε-
ται, δὲν βαριέται, δὲν δυσανασχετεῖ. Παρα-
τείνει τὴ διαμονή του στὴν ἔρημο. Μετὰ ἀπὸ
λίγο ὁ ἥλιος θὰ βασιλέψῃ· ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο;
λάμπει ἐμπρός τους ὁ Ἰησοῦς, ὁ πνευματικὸς
Ἥλιος· πρὸς αὐτὸν μικροὶ καὶ μεγάλοι ἔχουν
στραμμένη τὴν προσοχή τους καὶ ἀδιαφο-
ροῦν γιὰ τὴ δύσι τοῦ ἥλίου, γιὰ τὴ νύχτα ποὺ
ζυγώνει, γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς τροφῆς. Μένουν
κοντὰ στὸν Ἰησοῦ στὸ ὕπαιθρο, νηστικοί, ἀτε-
νίζοντας ὅλοι σὲ ἕνα σημεῖο, στὸ πρόσωπό
του. Ἡ προσήλωσί τους εἶνε τέτοια, ὥστε οἱ
μαθηταὶ ἄρχισαν νὰ σκέπτωνται ἐκεῖνο ποὺ ὁ
λαὸς αὐτὸς δὲν σκεπτόταν· τί θὰ γίνῃ ἂν νυ-
χτώσῃ; Ποῦ θὰ βρεθοῦν τρόφιμα γιὰ τόσο κό-
σμο; πῶς θὰ οἰκονομηθῇ ἀπὸ πλευρᾶς φαγη-
τοῦ τέτοια συγκέντρωσι; Γι᾽ αὐτὸ οἱ μαθηταὶ
παίρνουν τὸ θάρρος καὶ παρεμβαίνουν γιὰ νὰ
παρακαλέσουν τὸν Κύριο νὰ ἀπολύσῃ τοὺς ὄ -
χλους λέγοντας· «Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ
ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄ χλους,

ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν
ἑαυτοῖς βρώματα» (Ματθ. 14,15).

Ἀλλ᾿ ἀκριβῶς γιατὶ τὸ πλῆθος ἔδειξε στὸν
Κύριο τέτοια προθυμία, ἀφοσίωσι καὶ ἀγάπη,
γι᾽ αὐτὸ κ᾽ ἐκεῖνος ἔκρινε ὅτι ὁ λαὸς αὐτὸς
εἶνε ἄξιος νὰ τραφῇ ἀκόμη καὶ μὲ ἕνα θαῦμα.
Δὲν εἶνε ὁ Χριστὸς ἐκεῖνος ποὺ εἶπε σὲ ὅ -
σους ἀγωνιοῦν γιὰ τὴ συντήρησί τους «Ζη-
τεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προσ τε-
θήσεται ὑμῖν» (ἔ.ἀ. 6,33); Αἴ λοιπόν· τὴν ἐπίσημη
αὐτὴ ὑπόσχεσί του τὸν βλέπουμε νὰ τὴν πρα -
γματοποιῇ τώρα. Ὁ λαὸς αὐτὸς εἶχε ἀποδεί-
ξει τὴν ἡμέρα αὐτὴ μὲ τὴν ὅλη συμπεριφορά
του, ὅτι θέτει τὰ πνευματικὰ πάνω ἀπὸ τὰ ὑ -
λικά· «ἐζήτει πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».
Κ᾽ ἐκεῖνος λοιπὸν τοὺς δίνει τὰ ἀγαθά του
πλουσιοπάροχα· θεραπεύει, εὐλογεῖ, τρέφει,
ἐλεεῖ τὸ λαό. Καὶ ὁ λαὸς φεύγει ἀπὸ τὴν ἔρη-
μο ψυχικὰ καὶ σωματικὰ χορτασμένος. Ὁ Κύ-
ριος ἔθρεψε καὶ τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματα.
Δὲν ὑπάρχει κανένας πεινασμένος!

* * *
Τί ἀποδεικνύει, ἀγαπητοί μου, αὐτὴ ἡ ὁμα-

δικὴ διατροφὴ τοῦ λαοῦ; Ὅτι ἕνας λαὸς ποὺ
ἀκολουθεῖ τὸν Κύριο στὸ δρόμο τῆς εὐσεβεί -
ας καὶ τῆς ἀρετῆς, ἕνας λαὸς ποὺ ἐκτιμᾷ τὰ
πνευματικὰ πράγματα περισσότερο ἀπὸ τὰ
ὑλικά, ἕνας λαὸς ποὺ δὲν ἐννοεῖ ἀκόμη καὶ
σὲ καιρὸ δυσμενῶν περιστάσεων ν᾿ ἀπομα-
κρυν θῇ ἀπὸ τὸν Κύριο, ἕνας λαὸς ποὺ πι-
στεύ ει, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν θὰ στερηθῇ οὔτε
καὶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ὅσα εἶνε ἀναγκαῖα γιὰ τὴ
συντήρησί του. Ἕνα τέτοιο λαὸ ποτέ δὲν θὰ
τὸν ἀφήσῃ ὁ Κύριος νὰ πεινάσῃ καὶ νὰ πε-
θάνῃ ἀπὸ τὴν πεῖνα.

Γι᾽ αὐτό, ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε πάντοτε
τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου, πρέπει ὡς λαός, ἄρ -
χοντες καὶ ἀρχόμενοι, νὰ ζήσουμε μιὰ ζωὴ πί-
στεως καὶ ἀρετῆς, ποὺ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν
Κύριο. Ἐὰν κρεμαστοῦμε ἀπὸ τὸν Κύριο, τό-
τε βάλαμε τοὺς ἑαυτούς μας, τὶς οἰκογένειές
μας καὶ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος μας κάτω ἀπὸ τὴν
κραταιὰ προστασία του. Σὰν πιστὰ καὶ ἀφω-
σιωμένα τέκνα τῆς «βασιλείας» του, δηλαδὴ
τῆς Ἐκκλησίας του, θὰ καθώμαστε συνδαιτυ-
μόνες στὴν τράπεζα τοῦ ἐλέους του, ἡ ὁποία
πάντοτε θὰ ἔχῃ κάτι νὰ μᾶς δώσῃ καὶ γιὰ τὴν
ψυχή μας καὶ γιὰ τὸ σῶμα μας. Διότι ὁ Κύριος
εἶνε αὐτὸς ποὺ τρέφει ὅλους, καὶ μάλιστα
τοὺς ἀφωσιωμένους σ᾽ αὐτὸν διὰ τῆς πίστε-
ως καὶ τῆς ἀρετῆς ψυχῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 214-215/23-7-1939, σ. 77).

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 20-7-2016.
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Θεῖο βρέφος κ᾽ ἐκείνη ἔφυγε μὲ ἀ νακούφισι.
Κλεισμένη στὸ δωμάτιό της προσευχόταν τὴ
νύχτα μὲ τὴν εἰκόνα στὰ χέρια· παρακαλοῦ σε
νὰ τῆς δείξῃ ὁ Θεὸς τί πρέπει νὰ κάνῃ. Κουρα-
 σμένη ἀποκοιμήθηκε, καὶ στὸν ὕπνο της εἶδε τὴν
Παναγία νὰ λάμπῃ μέσα στὸ θεϊκὸ κάλλος καὶ
νὰ λέῃ στὸ Θεῖο βρέφος ποὺ κρατοῦσε· –Υἱέ
μου, ῥίξε τὸ βλέμμα σου στὴν Αἰ κατερίνα ποὺ
παρακαλεῖ. Ὁ Χριστὸς ὅμως δὲν ἤθελε. Ἔστρε-
 φε ἀλλοῦ τὸ πρόσωπό του κι αὐ τὸ λύπησε πο -
λὺ τὴν Αἰκατερίνα. Ἡ Παν αγία εἶ πε· –Γιατί, Υἱέ
μου, δὲν θέλεις νὰ δῇς τὴν καλὴ αὐτὴ κόρη;
–Εἶνε ἄσχημη, δὲν μπο ρῶ νὰ τὴ βλέπω. Ταρα -
γμένη ἡ Αἰκατερίνα ἔ τρεξε στὸν γέροντα ἀσκη -
τὴ καὶ τοῦ εἶπε τὸ ὅραμά της. Ἐκεῖνος τῆς εἶ -
πε· –Σὲ βλέπει ἄ σχη μη ὄχι στὴν ὄψι ἀλλὰ στὴν
ψυχή, ἐπειδὴ δὲν ἔχεις ἀ κόμη πιστέψει σ᾽ Αὐ -
τόν. Ἂν ὁμολο γήσῃς τὸν Χριστὸ καὶ βαπτι-
σθῇς στὸ ὄνομά του, θὰ λάμψῃς σὰν τὸν ἥλιο.

Ἕτοιμη ἡ Αἰκατερίνα, ὡμολόγησε πίστι στὸ
Χριστὸ καὶ βαπτίσθηκε Χριστιανή. Τότε εἶδε
πάλι σὲ ὅραμα τὴν Παναγία. Αὐτὴ τὴ φορὰ τὸ
Θεῖο βρέφος ἔρριξε τὴ ματιά του ἐπάνω της,
καὶ τότε ἡ Αἰκατερίνα αἰ σθάνθηκε τὴν θεία χά-
 ρι μέσα της –γιατὶ φτάνει μιὰ ματιὰ τοῦ Χρι-
στοῦ νὰ φέρῃ τὸν παράδεισο στὴν καρδιά–
καὶ ὁ Χριστὸς τῆς ἔδωσε δακτυλίδι ὡς σύμ-
βολο τῶν μυστικῶν ἀρραβώνων της.

Ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη ἦταν πλέον μία πιστὴ
μαθή τρια, λάτρις τοῦ Χριστοῦ, καὶ κήρυττεπαν τοῦ τὰ μεγαλεῖα του. Ἡ φήμη της διαδό-
θηκε, ἔφτασε μέχρι καὶ τὰ ἀνάκτορα. 

Τὴν κάλεσε ὁ αὐτοκράτορας ὁ Μαξιμῖνος
(308-314 μ.Χ.) κι ὅταν τὴν ἀντίκρυσε θαμπώθηκε ἀπ᾽
τὸ κάλλος της, μὰ προπαντὸς σάστισε μπρο-
στὰ στὴ σοφία της. Δὲν μποροῦσε νὰ τὴν ἀν τι με-
 τωπί σῃ καὶ σκέφτηκε νὰ καλέσῃ ὅλους τοὺς σο-
 φοὺς τῆς Ἀ λεξανδρείας γιὰ νὰ συζητήσουν μα-
ζί της. Μα ζεύτηκαν πράγματι στὸ παλάτι 150σοφοί· ἀπ᾽ τὸ ἕνα μέρος ὅλοι αὐτοί, ἀπὸ τὸ ἄλ -
λο μόνη αὐτή. Ἐκεῖνοι ὅμως, ἀντὶ νὰ νικήσουν,νική θηκαν ἀπὸ τὴν ἁγία Αἰκατερίνα, ἡ ὁποία
μὲ τὴ δύναμι τοῦ Χριστοῦ τοὺς ἔπεισε καὶ πί-
στεψαν στὸ Εὐαγγέλιο. Ὅταν ὅμως βαπτίσθη-
 καν Χριστιανοί, τότε ὁ αὐτοκράτορας τοὺς
κατεδίκα σε καὶ μαρτύρησαν γιὰ τὸν Κύριο.

Ἀφοῦ ἐξαντλήθηκαν τὰ ἄλλα μέσα, ἄρχισε
τὸ μαρτύριο τῆς ἁγίας, ποὺ ἦταν φρικτό. Τὴν
ἔ  δεσαν στὸν τροχό. Ἄγγελος Κυρίου ὅμως κα -
τὰ θαυμαστὸ τρόπο τὴν ἔλυσε. Θαυμάζον τας
τὴν ἄθλησί της, τὴν ἐπισκέφθηκε στὴ φυλακὴ
ἡ γυναίκα τοῦ αὐτοκράτορος μαζὶ μὲ τὸν στρα-
 τηγὸ Πορφύριο· ἀκούγοντας τὰ λόγια της πί-
στεψαν καὶ αὐτοὶ στὸ Χριστό, καθὼς καὶ 200

ἀκόμη στρατιῶτες τῆς φρουρᾶς. Οὔτε ἡ βασί-
 λισσα ὅμως οὔτε ὁ Πορφύριος οὔτε τὸ πλῆ θος
τῶν στρατιωτῶν γλύτωσαν· καταδικάστη καν
καὶ θανατώθηκαν ὑπὲρ Χριστοῦ. Τελευταία ἀπ᾽
ὅλους μαρτύρησε μὲ ἀποκεφαλισμὸ καὶ ἡ ἁγία
Αἰκατερίνα. Ἔτσι τώρα κοσμοῦν τὴν κεφαλή
της τρία στεφάνια· τῆς παρθενίας, τῆς σοφί ας,
καὶ τοῦ μαρτυρίου· ἕνα σπάνιο φαινόμενο.Τὸ ἅγιο λείψανό της, ὅπως λέει ἡ παράδο-
σις, τὸ πῆ ραν ἄγγελοι καὶ τὸ μετέφεραν στὸ
ὄ ρος Σινά, ἐκεῖ ποὺ δόθηκε στὸ Μωυσῆ ὁ Δε-
κάλογος. Ἐκεῖ τὸν 6ο αἰῶνα ἔχτισε περίφημο
μονα στήρι ὁ αὐ τοκράτωρ Ἰουστινιανός, τὸ ὁ -
ποῖο ἔπειτα (τὸν 8ο αἰῶνα) δέχθηκε τὸν πο-
λύ  τιμο αὐτὸ θησαυρό, καὶ τέλος ἔλαβε καὶ τὸ
ὄνομα τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης. Ἐκεῖ, ἐπὶ αἰῶ -
νες τώρα, –πρὸς τιμὴν τῆς πατρίδος μας– μιὰ
χούφτα ἡρώων Ἑλλήνων μοναχῶν, κάτι σεβά-
σμια γεροντάκια, τὸ φρουροῦν ἡμέρα καὶ νύ-
χτα, καὶ πλῆθος προσκυνηταὶ ἀπὸ κά θε μέρος
ἀνεβαίνουν γιὰ νὰ τὸ προσκυνήσουν.

* * *Ἡ ἁγία Αἰκατερίνα, ἀδελφοί μου, διδάσκει
καὶ ἐλέγχει ὅλους μας, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.
Ἰδιαιτέρως ὅμως ἐλέγχει τὶς γυναῖ κες. Γιατί;

Πολλὲς ὑπερηφανεύονται γιὰ τὴν ὀ μορ φιά
τους. Κοιτάζονται συχνὰ στὸν καθρέφτη. Ζηλεύ-
 ουν ἡ μία τὴν ἄλλη. Κάνουν ἀκόμα καὶ αἰσθητι -
 κὲς ἐγχειρήσεις δίνοντας πολλὰ χρήματα, γιὰ
ν᾽ ἀλλάξουν - «βελτιώσουν» τὴν ὄψι τους.

Ἀλλὰ δὲν εἶνε ἡ ὀμορ φιὰ τοῦ σώματος (προ -
σώπου, ματιῶν κ.λπ.) αὐτὴ ποὺ δίνει ἀ ξία στὴ
γυ ναῖκα. Ἄλλωστε αὐτὰ μὲ τὸ χρόνο μαραί-
νονται. Ἦρθε στὴ μητρό πολι μιὰ γριὰ 85 ἐ τῶν
καὶ μοῦ δείχνει τὴ φωτογραφία μιᾶς ὡραίας
κο πέλλας. –Ἐγγο νή σου εἶ  νε; λέω. –Ὄχι, δέσπο-
  τα· ἐγὼ ἡ ἴδια εἶ μαι… Ποῦ νὰ τὴ γνωρίσῃς; σβή  -
 νουν τὰ κάλ λη. Ἡ ὀ μορφιὰ τῆς γυναίκας βρί-
σκε ται ἀλ λοῦ· στὸν ἔ σω κόσμο, στὴν ψυχή (στὴν
καλωσύνη, ταπείνωσι, πίστι, ἀνδρεία). Ὄ  μορ-
φη στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ εἶνε ὅποια ἔχει ἐ σω-
 τερικό, ψυχικὸ κάλλος, ποὺ μένει ἀμάραντο.

Ἕνας ἀσκητής, λέει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰ τω-
 λός, περπατοῦσε μαζὶ μ᾽ ἕναν ἄγγελο. Ὅταν
συνάντησαν ψόφια ζῷα (ἄλογο, βόδι, σκύλο),
ὁ ἀσκητὴς ἔπιασε τὴ μύτη του, ὁ ἄγγελος ὄχι·
ὅταν εἶδαν μιὰ ὄμορφη κόρη στολισμένη, τό-
τε ἔπιασε ὁ ἄγγελος τὴ μύτη του. Ὁ ἀσκητὴς τὸν
ρώτησε ἀπορημένος, κι ὁ ἄγγελος τοῦ ἐξήγη -
σε· «Κανένα πρᾶγμα δὲν βρωμᾷ τοῦ Θεοῦ πε-
 ρισσότερον ὡσὰν τὴν ὑπεφηφάνειαν» (σσ. 275-6).Νέες καὶ νέοι, ἐπιμεληθῆτε τὸν ἐσωτερικό
σας κόσμο, γιὰ νὰ εἶστε ἀρεστοὶ στὸν Κύριο.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη μεγάλη ἑσπερινὴ ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὸ Σάββατο 25-11-1978. Καταγραφή, ἀναπλήρωσις καὶ σύντμησις 16-10-2001.
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