
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἀκούγονται δύο σάλ-
 πιγγες, μία τοῦ ἀποστόλου καὶ ἡ ἄλλη τοῦ

εὐαγγελίου· ἡ μία εἶνε ἡ φωνὴ τοῦ Παύλου καὶ
ἡ ἄλλη ἡ φωνὴ τοῦ Προδρόμου τὴν ὁποία δι -
έσωσε ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος. Ἐδῶ θὰ σαλ-
πίσουμε μὲ τὴ σάλπιγ γα τοῦ ἀποστόλου Παύλου·
πού, ὅπως ἀκούσατε, ἀπευθύνει ὡρισμένες
συμβουλὲς καὶ προτροπὲς στὸ πνευματικό του
τέκνο τὸν Τιμόθεο ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε Χριστιανό.

Ποῦ ἦταν τότε ὁ Παῦλος ὅταν ἔγραφε αὐ -
τά; Στὴ φυλακή. Γιατί; τί ἔκανε; ἔκανε κανέ-
να ἔγκλημα; Ναί. Καὶ ποιό τὸ ἔγκλημά του; Κή-
ρυττε τὸ εὐ αγγέλιο, τὴν Ἀλήθεια (μὲ ἄλφα κε-
 φαλαῖο). Γιατὶ ἀδέρφια μου, σὲ ἐποχὴ ποὺ οἱ
ἄν θρωποι ἔχουν φύγει ἀπ᾽ τὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ,
ὅπως τό τε ἐπὶ Νέρωνος, τὸ νὰ διαδί δῃς τὸν Χρι-
 στιανι σμὸ εἶνε ἔγκλημα. Γι᾽ αὐτὸ τὸν συνέλαβαν,
τὸν ἔρριξαν στὶς φυλακὲς τῆς Ῥώμης, κ᾽ ἐκεῖ ἀ -
πὸ ὥρα σὲ ὥρα περίμενε νὰ τὸν ἐκτελέσουν.

Τὶς παραμονὲς λοιπὸν τῆς ἐκτελέσεως ἔ -
γραψε τὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ στὸν Τιμόθεο, ποὺ
βρισκόταν μακριά του. Ὁ Τιμό θεος εἶνε ὁ πρῶ -
τος ἐ  πίσκοπος Ἐφέσου, ποὺ δυστυχῶς, ὅπως
καὶ τόσες ἄλλες πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀ  σί  ας, χά-
 θηκαν. Γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας αὐ τὲς οἱ «λυχνί -
ες» τῆς Ἀποκαλύψεως (βλ. Ἀπ. 1,12-13,20· 2,1) ἔ σβησαν.
Τοῦ γράφει λοιπὸν καὶ μεταξὺ ἄλλων συμ βου -
λῶν, τὸν προτρέπει· Τέκνον Τιμόθεε, παι δί
μου Τιμόθεε, «νῆφε ἐν πᾶσι» (Β΄ Τιμ. 4,5).

Τί θὰ πῇ «Νῆφε ἐν πᾶσι»; Ἔχε τὰ μάτια σου
ἀνοιχτά, δεκατέσσερα, τετρακόσα. Ζῇς σὲ κοι-
νωνία διεφθαρμένη, ποὺ χρησιμοποιεῖ καὶ μα-
 χαίρι καὶ δημίους καὶ κάθε ἄλ λο μέσο γιὰ νὰ
σφραγίσῃ τὸ στόμα ἐρ γατῶν τοῦ εὐαγγελίου.
Σὲ μιὰ τέτοια ἐποχή, «νῆφε ἐν πᾶσι».

Δὲν ἦταν ὁ Τιμόθεος ἁπλὸς Χριστιανός· ἦ ταν
κληρικός, ἐπίσκοπος, ποιμέ νας. Κι ἂν κάθε Χρι-
στιανὸς πρέπει νὰ προσ έχῃ, πολὺ περισσό τε-
ρο ἕνας πατέρας, μιὰ μά να, ἕνας προϊστά με-
νος, ἕνας στρατηγός, ἕνας βασιλιᾶς, πρὸ παν -

τὸς ἕνας ἐπίσκοπος, πρέπει νὰ ἀγρυπνῇ. Κοι -
μᾶται παρακαλῶ ὁ τσοπᾶνος ὅταν τὴ νύχτα γύ-
 ρω ἀπ᾽ τὸ μαντρὶ οὐρλιάζουν λύκοι; κοιμᾶ ται
ὁ καπετάνιος ὅταν τὰ κύματα ἀπειλοῦν νὰ πνί-
 ξουν τὸ πλοῖο; κοιμᾶται ἡ μάνα ὅταν τὸ παι δί
της χαροπαλεύῃ; κοιμᾶται ὁ γιατρὸς ὅταν ὁ ἀ -
σθενὴς κινδυνεύῃ; κοιμᾶται ὁ ἀξιωματικὸς ὅ -
ταν ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα ἐπίκειται αἰφνιδιασμὸς τοῦ
ἐχθροῦ; Μένουν ἄγρυπνοι ὅπως ὁ πολυ όμμα-
 τος Ἄργος ὁ Πανόπτης τῆς μυθολογίας. Ἔτσι
ἔπρεπε νὰ εἶνε καὶ ὁ ἐπίσκοπος Τιμόθε ος·
αὐτὸ τοῦ λέει σὲ γλῶσσα ἑλληνικὴ ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος· Τέκνον Τιμόθεε, «νῆφε ἐν πᾶ σι»·
νὰ εἶσαι ξυπνητός, ἄγρυπνος μέρα - νύχτα
στὴν ἔπαλξι τοῦ καθήκοντος τῆς ἀποστολῆς. 

* * *Ἀλλ᾽, ἀγαπητοί μου, οἱ δύο αὐτὲς λέξεις, «Νῆ -
φε ἐν πᾶσι», δὲν ἀπευθύνονται μόνο στὸν Τι-
μόθεο, δὲν γράφτηκε ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ μόνο
γι᾽ αὐτόν· γράφτηκε γιὰ κάθε ἱερέα, κήρυ κα, ἐ -
πίσκοπο, κάθε ἄνθρωπο μὲ εὐθύνη, γιὰ κάθε
Χριστιανὸ καὶ Χριστιανή. Ἡ φω νὴ αὐτὴ διαβαί-
 νει τοὺς αἰῶνες καὶ φτάνει σ᾽ ἐμᾶς. Σ᾿ ἐμένα
καὶ σ᾿ ἐσένα, ἀδελφέ μου, ἀπευθύνε ται ἡ προ-
τροπὴ αὐτή, τώρα μάλιστα στὸ μεταί χμιο τοῦ
χρόνου, καὶ λέει· Τέκνον, «νῆφε ἐν πᾶσι». Πρέπει
λοιπὸν κ᾽ ἐμεῖς νὰ εἴμαστε ξύπνιοι, ἄγρυπνοι.

Ζοῦμε σὲ ἐποχή, ποὺ ἐγὼ τοὐ λάχιστον τὴν
χαρακτηρίζω ὡς τὴν χειρότερη τῆς ἱστορίας,
ἐποχὴ Ἁρμαγεδῶνος (Ἀπ. 16,16). Δὲν μιλῶ σὲ ἀθέους,
ἀνθρώπους ἔ ξω ἀπὸ τὴ μάνδρα τοῦ Χριστοῦ·
μιλῶ σὲ πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀπο-
τελοῦν τὸ «μικρὸν ποίμνιον» (Λουκ. 12,32). Πρὸς ὅλους
ἐ μᾶς ἀ πευθύνεται ἡ προτροπή, αὐτὸ τὸ σῆμα
ποὺ στέλνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος σὰν στρατη -
γὸς τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος. «Νῆφε ἐν πᾶσι»,
λέει στὸν καθένα μας, διότι κινδυνεύουμε.

Κινδυνεύουμε σωματικῶς· καὶ τὸ σῶμα εἶνε
καλ λιτέχνημα, δῶρο Θεοῦ. Ἀφ᾽ ὅτου λ.χ. ἐ φευ-
 ρέ θηκε τὸ αὐτοκίνητο –εὐ λογημένη ἡ ἐποχὴ
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ποὺ οἱ ἄνθρωποι πήγαιναν μὲ τὰ πόδια καὶ τὰ
γαϊδουράκια–, ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα πόσα
ἑκατομμύρια ἔχουν φονευθῆ σὲ τροχαῖα δυσ -
τυχή ματα! Στάζουν οἱ δρόμοι ἀπὸ τὰ αἵματα.
Βγαίνεις τὸ πρωὶ ἀπ᾽ τὸ σπίτι καὶ δὲν ξέρεις ἂν
τὸ βράδυ σὲ φέρουν νεκρὸ ἢ τραυματισμένο.
Κιν δυνεύουμε ἀπὸ τὰ μέσα συγκοινωνίας. Κιν-
 δυνεύουμε ἀκόμη ἀπὸ ἀσθένειες ποὺ σαρώ-
νουν· καὶ θὰ γίνῃ ἡ προφητεία τοῦ Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ, ὅτι θὰ βαδίζῃς χιλιόμετρα γιὰ νὰ συ-
ν αντήσῃς ἄνθρωπο νὰ τοῦ πῇς καλημέρα.

Κινδυνεύουμε σωματικῶς, ἀλλὰ πρὸ παν -
τὸς κινδυνεύουμε ψυχικῶς καὶ πνευματικῶς.
Στοὺς πνευματικοὺς καὶ ψυχικοὺς κυρίως κινδύ-
 νους ἀναφέρεται ἡ προτρο πὴ «Νῆ φε ἐν πᾶσι».

Εἴμαστε σὲ ἐποχὴ σὰν ἐκείνη γιὰ τὴν ὁ  ποία
ὁ ἀπόστολος Παῦλος –λίγο παραπά νω– λέει, ὅ -
τι «ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί» (Β΄ Τιμ. 3,1), θά ᾽ρθουν
χρόνια δύσκολα, ποὺ οἱ ἄνθρω ποι θὰ βουλώ-
σουν τ᾿ αὐτιά τους νὰ μὴν ἀκοῦνε τὸ Εὐαγγέ-
λιο τοῦ Χριστοῦ. Ἂν σήμε ρα μιλήσῃς γιὰ ἔ ρω-
τες, χρημα τιστήριο, πολιτικὴ κι ἄλλα τέτοια,
σ᾿ ἀ κοῦνε μὲ αὐτιὰ ὀρ θάνοιχτα· ἂν ὅμως
ἀνοίξῃς τὸ Εὐ αγγέλιο, ἂν τοὺς διαβάσῃς συνα -
ξάρια καὶ βίους ἁγίων, θὰ τοὺς δῇς νὰ χασμου -
ριοῦν ται. Ἀ ρέσκονται σὲ λόγια ποὺ διεγείρουν
τὶς αἰσθή  σεις γιὰ ἀ πολαύσεις σαρκικές.

Θὰ «ἐπισωρεύ σουν», λέει, «διδασκάλους» πλά-
 νης (ἔ.ἀ. 4,3), θὰ πα ρουσιαστοῦν ψευδοπροφῆτες.
Καὶ ὄντως παρουσιάστηκαν. Τοὺς βλέπεις καὶ
ἐξωτερικῶς εἶ νε ἄψογοι, εὐγενέστατοι, μέλι
στάζει ἡ γλῶσ σα τους, ἀλλὰ κάτω ἀπ᾽ τὸ μέλι
κρύβεται τὸ φαρμάκι τῆς αἱρέσεως. Ἐννοῶ τοὺς
«μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ», τοὺς χιλιαστάς. Προ-
 τιμότερο νὰ σὲ δαγκώσῃ ὀχιὰ παρὰ νὰ σὲ πλη-
 σιάσῃ ἕνας τέτοιος ψευδοπροφήτης, ποὺ θὰ
προσπαθήσῃ νὰ σὲ ἀποπλανήσῃ. Γι᾽ αὐτὸ «νῆφε
ἐν πᾶσι», πρόσεχε νὰ μὴ χάσῃς τὴν πίστι σου,
πρόσεχε τὴν Ὀρθόδοξο πίστι ὡς κόρην ὀ -
φθαλμοῦ, πρόσεχέ την σὰν τὰ μάτια σου.

«Νῆφε ἐν πᾶσι» ἀκόμα, διότι κινδυνεύεις
καὶ ἀ πὸ τὸ οἰκιακό σου περιβάλλον· ἀπὸ τὸν
ἄν τρα ἢ τὴ γυναῖκα σου ἂν εἶνε ἄπιστοι, ἀπὸ
τὰ παιδιά σου ἂν πῆραν δρόμο κακό, ἀπὸ τοὺς
δικούς σου. Πολλὲς φορὲς τὸ κακὸ ποὺ γίνε-
ται δὲν τὸ κάνουν ἐχθροὶ ἀλλὰ συγγενεῖς καὶ
φίλοι. Γι᾿ αὐτὸ ὁ Χριστὸς εἶπε –καὶ ὁ λόγος
του εἶνε αἰώνιος– ὅτι «ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου
οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ» (Ματθ. 10,36).

«Νῆφε ἐν πᾶσι», πρόσεχε ἀπὸ τοὺς ψευδο -
προφῆτες, ἀπὸ ἀνθρώπους τοῦ σπιτιοῦ σου·
«νῆφε ἐν πᾶσι» ἀκόμα, γιὰ νὰ μὴ σὲ παρασύ -
ρῃ τὸ ῥεῦμα τῆς μόδας. Ὅπως τὸ χειμῶνα τὰ
ποτά μια πλημμυρίζουν καὶ παρασύρουν κορ-

μοὺς καὶ βράχους, ἔτσι εἶνε ῥεῦμα καὶ οἱ νέ-
ες ἰδέες ποὺ παρασύρουν τὸν κόσμο. Δὲν ἐν -
νοῶ τὶς καλὲς ἰδέες, ἐννοῶ τὶς μοντέρνες ἰδέ-
 ες καὶ τὴ μοντέρνα ζωή. Σιγὰ - σιγὰ ἡ ἁγνὴ
ζωὴ μὲ τὶς παραδόσεις τῶν πατέρων καὶ τῶν
προγόνων μας, ἡ ὀρθόδοξος χριστιανικὴ ζωή,
πάει πλέον· ἔρχεται μιὰ μοντέρνα ζωή, ποὺ
δὲν θέ λει ν᾽ ἀκούῃ οὔτε γιὰ νηστεῖες οὔτε
γιὰ ἑ ορτὲς καὶ πανηγύρεις χριστιανικές· πε-
ριφρονεῖ τὰ ὅσια καὶ ἱερὰ τοῦ γένους μας.

* * *Κινδυνεύουμε λοιπὸν ἀπὸ ὅλα αὐτά. Ἀλλὰ
ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος, ἀ δελφοί μου, εἶνε ἀ -
πὸ τὸν ἀόρατο ἐχθρό, ἀ πὸ τὶς σκοτεινὲς δυνά-
  μεις «τοῦ ἀέρος» (Ἐφ. 2,2)· κινδυνεύουμε ἀπὸ τὸν
διάβολο, ὁ ὁποῖος ἰδίως στὴν ἐποχή μας ἔχει
κηρύξει πανστρατιά. Πολλὰ μηχανήματα ἔχει,
ἀλλὰ τὸ κυριώτερο εἶνε ἡ ἀναβο λή. Ὅ ταν πρό-
 κειται νὰ κάνῃς τὸ καλό, σοῦ λέει «Αὔ ριο, αὔ -
ριο»· ὅταν πρόκειται νὰ κάνῃς τὸ κακό, σοῦ λέ-
ει «Τώρα ἀμέσως!». Τὸ αὔριο ὅμως δὲν εἶνε δι-
 κό μας, εἶνε τοῦ Θεοῦ· δικό μας εἶνε τὸ σήμε -
ρα. Ὁ διάβολος στρώνει τὸ δρόμο γιὰ τὴν κό-
λασι μὲ «θά…»· ὁ ἕνας λέει «Θὰ ἐξομολογη -
θῶ» καὶ οὐδέποτε ἐξομολογεῖται, ὁ ἄλ λος «Θὰ
κοινωνήσω» καὶ οὐδέποτε κοινωνεῖ, ὁ ἄλλος
«Θὰ συγχωρήσω» καὶ οὐ δέποτε συγχωρεῖ. Ὁ
σατανᾶς μᾶς παρασύρει νὰ σπαταλοῦμε τὸ
χρό νο ὁ ἕνας στὸ καφφενεῖο, ἄλ λος σὲ φλυα-
ρίες καὶ κατακρίσεις, ἄλλος σὲ θεάματα, ἄλ -
λος σὲ ταξίδια καὶ τουρισμό, ἄλ λος σὲ χαρτο -
παίγνια καὶ καζῖνο. Πῶς νὰ μείνῃ χρόνος μετὰ
γιὰ μελέτη, ἐνδοσκόπησι, ἀνάτασι;

Ἕνας ἠθοποιός, γιὰ νὰ εἰσπράξῃ χρήματα,
κάλεσε ὅλους στὸ γήπεδο. Ἔμπηξε στὴ γῆ ἕ -
να κοντάρι, κάρφωσε στὴν κορυφή του μιὰ βε-
 λόνα, καὶ μετά, καλπάζοντας ἔφιππος, πλησί α-
 σε τὸ κοντάρι καὶ –φανταστῆτε τὴ δυσκολία–
πέρασε μιὰ κλωστὴ στὴν τρύπα τῆς βελόνας!
Ὅλοι χειροκρότησαν, ὁ βασιλιᾶς ὅμως τὸν κά-
λε σε καὶ τοῦ λέει· –Πόσο καιρὸ κοπίασες γιὰ νὰ
τὸ πετύχῃς αὐτό; –Δώ δεκα χρόνια. Διατάζει
λοιπόν· –Σ᾽ αὐτὰ τὰ χρόνια μποροῦσε νὰ κάνῃ
πολλὰ σπουδαιότερα πράγματα, κι αὐτὸς τὰ
σπατάλησε· γι᾽ αὐτὸ κλεῖστε τον στὴ φυλακή.

Ἀδελφοί μου, μὴν πάθουμε κ᾽ ἐμεῖς τὸ πά-
θημα αὐτό. Ἂς ἀκούσουμε τὴ φωνὴ τοῦ Παύ-
λου «Νῆφε ἐν πᾶσι», τὴ φωνὴ τοῦ Προδρόμου
«Μετανοεῖτε» (Ματθ. 3,2) διότι «κάθε δέντρο ἄκαρπο
κόβεται καὶ ῥίχνεται στὴ φωτιά»(ἔ.ἀ. 7,19), καὶ τὴ φω -
νὴ τῆς Ἐκκλησίας μας «Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον
τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτε-
λέ σαι παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα»· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Ἐκεῖ, ἀγαπητοί μου, ποὺ σβήνει ἕνα ἀστέ-
ρι, ἐκεῖ ὁ Θεὸς ἀνάβει ἕναν ἥλιο. Αὐτὸ

δὲν γίνεται κάθε πρωὶ στὸν φυσικὸ οὐρανό;
Τελευταῖο λαμπρὸ ἀστέρι ποὺ φαίνεται στὴν
ἀνατολὴ εἶνε ὁ αὐγερινός· σὲ λίγο ὅμως, μὲ
τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου, τὸ φῶς τοῦ αὐγερι-
νοῦ σβήνει, γιατὶ τὸ καλύπτει ὁ ἥλιος μὲ τὸ ἀ -
συγ κρίτως ἰσχυρότερο φῶς του. Αὐτὸ λοιπὸν
ποὺ βλέπουμε στὸν φυσικὸ οὐρανὸ εἶνε μιὰ
εἰκόνα, γιὰ νὰ ἐννοήσουμε καὶ αἰσθανθοῦμε
αὐτὰ ποὺ πα ρατηροῦμε τώρα στὸν πνευματι -
κὸ οὐ ρανὸ μὲ τὶς ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀστέρι λαμπρό, αὐγερινὸς ποὺ προμήνυε
τὴν ἀνατολή, ἦταν ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος·
καὶ ἥλιος ὁ Χριστός. Τὸ ἀστέρι, ὁ Ἰωάννης, ἀ -
φοῦ ὡλοκλήρωσε κανονικὰ τὴν τροχιά του,
ἀφοῦ φώτισε τὸν ὁρίζοντα τῆς γενεᾶς του μὲ
τὰ ἀφυπνιστικὰ κηρύγματά του κι ἀφοῦ προ-
ετοίμασε κάθε καλοπροαίρετη ψυχὴ μὲ τὸ
«βά πτισμα μετανοίας» (Μᾶρκ. 1,4. Λουκ. 3,3) στὶς ὄχθες
τοῦ Ἰορδάνου, ἔ σβησε. Ἔσβησε μέσα στὴ φυ-
 λακή, ποὺ τὸν εἶχε ῥίξει ἡ κακία τοῦ Ἡρῴδου.

Ἀλλὰ τὴν ὥρα ποὺ ὁ Πρόδρομος βασίλευε
σὰν ἀστέρι ἐδῶ στὴ γῆ γιὰ ν᾽ ἀνατείλῃ καὶ νὰ
πάρῃ τὴ θέσι του στὸν οὐράνιο πλέον κόσμο,
τότε ἀκριβῶς στὸν ὁρίζοντα τοῦ κόσμου πα-
ρουσι  άζεται ὁ Χριστός· ἀνατέλλει σὰν ὁλό-
λαμ προς Ἥλιος, ποὺ φωτίζει, θερμαίνει καὶ
ζωογονεῖ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων.

Ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτὸ ἀρ χίζει ὁ δημόσιος βί -ος καὶ τὸ κοσμοσωτήριο ἔργο τοῦ Κυρίου,
ποὺ θὰ διαρκέσῃ τρισήμισυ χρόνια καὶ θὰ κλεί -
σῃ μὲ τὸν σταυρικὸ θάνατο καὶ τὴν ἔνδοξη ἀ -
νάστασί του. Ἀφήνει λοιπὸν τώρα τὸ χωριό
του, τὴ μικρὴ Ναζαρέτ, καὶ τὸν ἰ δι ωτικὸ βίο
τοῦ ἀσήμου ἐρ γάτου, γιὰ νὰ κατεβῇ στὸ κέν -
τρο, στὴν πρω τεύουσα τῆς περιοχῆς, τὴν Κα-
περναούμ. Αὐτὸ λέει τὸ σημερι  νὸ εὐαγγέλιο·
«Ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάν νης παρεδόθη

(στὴ φυλακὴ ἐννοεῖται), ἀνεχώ  ρησεν εἰς τὴν
Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν
κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασ-
σίαν…» (Ματθ. 4,12-13).

Οἱ πρῶτες - πρῶτες χρυσὲς ἀκτῖνες τοῦ ἡ -
λίου Χριστοῦ ἔπεσαν στὴ Γαλιλαία. Καὶ πρώ-
τη πόλις ποὺ ἄκουσε τὸ κήρυγμά του εἶνε ἡΚαπερναούμ, μιὰ πόλις ποὺ βρίσκεται στὴν
παραλία τῆς λίμνης Τιβεριάδος.

* * *Ὦ Καπερναούμ, σὲ μακαρίζω. Στοὺς δρό-
μους σου περπάτησε ὁ Διδάσκαλος τοῦ κό-
σμου. Οἱ κάτοικοί σου ἄκουσαν τὰ θεϊκά του
λόγια. Οἱ ἀσθενεῖς σου θεραπεύθηκαν ἀπὸ
τὸν Ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων. Σὲζη λεύω, Καπερναούμ· εἶδες καὶ ἄκουσες με-
 γαλεῖα, ποὺ δὲν ἀξιώθηκαν νὰ γνωρίσουν οὔ -
τε οἱ μεγαλύτερες καὶ ἐνδοξότερες πόλεις
τοῦ κόσμου. Σὲ ζηλεύω καὶ σὲ μακαρίζω.

Ἀλλὰ τί εἶμαι ἐγώ; πολὺ πρὶν ἀπὸ ἐμέ να σὲ
μακάρισε ὁ προφήτης Ἠσαΐας, ὁ ὁποῖος ὀκτα-
 κόσα χρόνια προτοῦ νὰ γεννηθῇ ὁ Χριστός,
εἶδε, προφήτευσε καὶ εἶ πε, ὅτι στὴν πόλι αὐ -
τὴ καὶ στὴν εὐρύτερη περιοχή της θ᾽ ἀνέτελ-
λε «τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰω. 8,12). Καὶ νά τώρα ἡ
προφητεία τοῦ Ἠσαΐα πραγματοποιεῖται· «τὸφῶς τοῦ κόσμου» ἀνέτειλε· ὁ λαὸς ποὺ ζοῦσε
μέσα στὸ πνευματικὸ σκοτάδι ἄνοιξε τὰ μάτια
του καὶ εἶδε τὸ μέ γα φῶς, καὶ γι᾽ αὐτοὺς ποὺ
κάθον ταν κάτω ἀπ᾽ τὴ σκιὰ τοῦ αἰωνίου θα-
νάτου ἀνέτειλε γι᾽ αὐ τοὺς φῶς αἰωνίου ζωῆς·
«Ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκό τει εἶδε φῶς μέ-
γα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θα-
νάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς» (Ματθ. 4,16 = Ἠσ. 9,2).Φῶς εἶνε ὁ Χριστός. Φῶς ἡ διδασκαλία του.
Φῶς ἡ ζωή του. Φῶς τὰ θαύματά του. Φῶς ὁ
σταυρός του. Φῶς ἡ ἀνάστασί του. Φῶς ἡ Ἐκ -
κλησία του. Ἥλιος, ποὺ λάμπει στὰ μάτια τῶν
πιστῶν. Ἥλιος, ποὺ θὰ λάμψῃ ἀκόμη περισ-
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σό  τερο, χιλιάδες φορὲς πιὸ δυνατά, τὴν ἡ μέ-
ρα τῆς Δευτέρας παρουσίας του. Τέτοιος ἥ -
λιος εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Ἐδῶ ὅμως, ἀγαπητοί μου, παρατηρεῖται κά-
 τι τραγικό. Ἐνῷ ὁ Χριστὸς ἦρθε, ἐνῷ «τὸ φῶς
τοῦ κόσμου» ἔ λαμψε καὶ ἡ θέρμη του ζεσταί-
νει τὶς καρδιές, στὴ γῆ μας ὑ πάρχει ἀκόμασκοτάδι καὶ παγωνιά. Κι ὅταν λέμε σκοτάδι
καὶ παγωνιὰ δὲν ἐννοοῦμε τὸ φυσικὸ σκοτά-
δι τῆς νύχτας καὶ τοὺς πάγους τοῦ Βορείου
Πόλου· ἐν νοοῦμε τὴν ἁ μαρτία. Αὐτὴ εἶνε ἡ
νύχτα τοῦ διαβόλου, αὐτὴ εἶνε τὸ χειρότερο
σκοτάδι, ἡ σκοτεινιὰ τοῦ θανάτου. Μέσα στὸ
σκοτάδι αὐ τὸ ὁ ἕνας δὲν διακρίνει τὸν ἄλλο,
οὔτε βλέ πει τί εἶνε ἐμπρός του.

Συνέβη κάποτε μέσα σὲ βαθὺ σκοτάδι ἕ -
νας ἀδελφὸς νὰ σκοτώσῃ τὸν ἀ δελφό του,
γιατὶ δὲν τὸν διέκρινε· συνέβη ἄλ λος νὰ πέσῃ
σὲ λάκκο, μέσα σὲ πηγάδι, γιατὶ δὲν ἔβλεπε.
Ἔτσι σήμερα ὁ σατανᾶς σκόρπισε τόσο σκο-
τάδι στὸν κόσμο, ὥστε δὲν ξέρουν τί κάνουν.
Πολεμοῦν, χτυποῦν, φονεύουν, ἐξοντώνουν
μὲ τὸν ἀγριώτερο τρόπο τοὺς ἄλλους, σὰν οἱ
ἄλλοι νὰ μὴν εἶνε ἄνθρωποι, σὰν νὰ μὴν εἶνε
Χριστιανοί, ἀδελφοὶ ποὺ πιστεύουν στὸν ἴδιο
Κύριο καὶ ἔχουν τὴν ἴδια πίστι. Πέφτουν μέσα
σὲ λάκκους, σὲ παγίδες, ποὺ ὁ πονηρὸς ἔχει
ἀ νοίξει σὲ κάθε βῆμα· λάκκους χειρότερους
ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ ἔρριξαν κάποτε τὰ παιδιὰ τοῦ
Ἰακὼβ τὸν ἀδελφό τους τὸν Ἰωσήφ (βλ. Γέν. 37,20-24).Λάκκοι χειρότεροι ἀπὸ τὸ λάκκο ἐκεῖνον εἶνε
τὰ διάφορα ἁμαρτήματα. Καὶ στοὺς «λάκκους»
αὐτοὺς βρίσκονται παγιδευμένοι ὄχι ἕνας καὶ
δύο ἀλλὰ ἀμέτρητοι ἄνθρωποι· γιατὶ δὲν ἔ -
χουν φῶς, ἀλλὰ βαδίζουν στὸ σκοτάδι.

Σκοτάδι στὴ γῆ. Ἀλλὰ καὶ παγωνιά. Ὅπως
τὰ σημεῖα ἐκεῖνα τῆς γῆς ποὺ δὲν τὰ βλέπει
ὁ ἥ λιος μένουν παγωμένα, ἔτσι καὶ οἱ καρδιὲς
τῶν ἀνθρώπων εἶνε Βόρειος Πόλος. Δὲν νιώ-
θουν μέ σα τους ἀγάπη, δὲν συμπαθοῦν, δὲν
συμ πονοῦν στὰ παθήματα τῶν ἄλλων. Ὑπάρ-
χουν καὶ πολλοὶ ποὺ ὅταν μάθουν ὅτι ὁ ἀντί-
παλος δυστυχεῖ χαίρονται. Ἡ δυστυχία τοῦ
ἄλλου γίνεται χαρά, ἡ καταστροφή του εὐτυ-
χία τους· «ὁ θάνατός σου ζωή μου». Ποτέ ἄλ -
λοτε οἱ καρ διὲς δὲν ἦταν τόσο χαιρέκακες ὅ -
σο τὴν περί οδο αὐτή. Τὸ μῖσος σὰν ἄγριος βο-
ριᾶς τοῦ χει μώνα ἔχει μαράνει ὅλα τὰ λου-
λούδια τῆς ἀ γάπης· ἔχει παγώσει τὶς καρδιές.

Ἡ οἰκογένεια, ὁ χῶρος ὅπου ἔπρεπε νὰ ὑ -
πάρχῃ ἡ ἀγάπη τοῦ οὐρανοῦ, σήμερα πολὺ συ-
 χνὰ γίνεται χῶρος ὅπου ἀναπτύσσεται μῖσος,
τὸ ὁποῖο καὶ τὴν ὁδηγεῖ ἐν τέλει σὲ διάλυσι.
Ὁ ἄντρας ἔπαψε πιὰ νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴ

γυναῖκα καὶ τὰ παιδιά του, ἀλλὰ καὶ ἡ γυναίκα
ἔπαψε νὰ ἀγαπᾷ τὸν ἄντρα μὲ τὴν ἀγάπη ἐ -
κείνη ποὺ κάποτε τοὺς ἔκανε νὰ θυσιάζων ται
ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλο καὶ οἱ δυὸ γιὰ τὰ παιδιά.
Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὰ παιδιὰ μεγαλώνουν ἔτσι καὶ γί-
νονται ψυχρὰ καὶ ἀδιάφορα γιὰ τοὺς γονεῖς.
Μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ σκυλιὰ παρὰ
γιὰ τοὺς γονεῖς. Φωνάζει τὸ σκυλὶ καὶ ἡ οἰκο-
δέσποινα τοῦ δίνει κάτι νὰ φάῃ· φωνάζει ἡ
πε θερά, χτυπάει τὴν πόρτα καὶ ζητάει βοή-
θεια, καὶ τὴν κλείνει ἔξω, δὲν τῆς λέει οὔτε
καλημέρα. Ὁ Χριστὸς καὶ πάνω ἀπ᾽ τὸ σταυρὸ
θυμήθηκε τὴν παναγία Μητέρα του καὶ φρόν -
 τισε νὰ τὴν παραδώσῃ στὸν ἀγαπημένο μαθη -
τή του τὸν Ἰωάννη λέγοντάς τους· «Γύναι, ἴ -
δε ὁ υἱός σου… Ἰδού ἡ μήτηρ σου» (Ἰω. 19,26-27). Οἱ
σημερινοὶ χριστιανοί; Πάγωσε ἡ καρδιά τους.Γιατί τόσο σκοτάδι, τόση κακία, τόση ἀσπλα-
 χνία, τόση παγωνιά; Μία ἡ ἀπάντησις, ἀγαπη-
τοί μου· φύγαμε μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστό. Δὲν
εἴ παμε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε «τὸ φῶς τοῦ κό-
σμου» (Ἰω. 8,12), ὁ ἥλιος τῶν ψυχῶν; Ἔ, ὅπου δὲν
πέφτει ὁ ἥλιος τί συμβαίνει; Ἁπλώνεται σκο-
τάδι καὶ παγωνιά, παγώνουν ὅλα· πηγές, πο-
τάμια, λίμνες καὶ θάλασσες ἀκόμη. Καὶ ὅλα τὰ
καίει ἡ παγωνιά, νεκρώνουν τὰ πάντα. Λοιπὸν
αὐτὸ ἔγινε. Σβήσαμε μέσα ἀπ᾽ τὶς ψυχές μας
τὸ Χριστό, τὸν ἥλιο τῆς ἀληθείας, γι᾽ αὐτὸ ἐ -
πικρατεῖ τόση πλάνη· σβήσαμε τὸ Χριστό, τὸν
ἥλιο τῆς ἀγάπης, γι᾽ αὐτὸ κυριαρχεῖ τὸ μῖσος·
σβήσαμε τὸ Χριστό, τὸν ἥλιο τῆς δικαιοσύ-
νης, γι᾽ αὐτὸ βασιλεύει ἡ ἀνομία καὶ ἡ ἀδικία.

* * *Ἀδελφοί μου! Ἂν θέλουμε νὰ λάμψῃ πάλι
ἡ ἀλήθεια, ἂν θέλουμε ἡ ἀγάπη νὰ θερμάνῃ
πάλι τὶς καρδιές, ἂν θέλουμε νὰ ἐπικρατήσῃ
ἡ δικαιοσύνη, νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ Χριστό.
Αὐ τὸς θὰ διαλύσῃ τὰ σκοτάδια τοῦ νοῦ μας,
θὰ λειώσῃ τοὺς πάγους τῆς καρδιᾶς μας, θὰ
κάνῃ νὰ φυτρώσουν τὰ ἄνθη τῆς ἀρετῆς.

Μέσα σ᾽ αὐτὲς τὶς πονηρὲς ἡμέρες μας καὶ
σ᾽ αὐτὴ τὴ μοιχαλίδα γενεά μας, ἐμεῖς ἂς ζη-τήσουμε τὸ Χριστό, γιὰ ν᾽ ἀνατείλῃ ὁ ἥλιος
του πάλι καὶ σ᾽ ἐμᾶς. Καὶ τότε θὰ ποῦμε κ᾽ ἐ -
μεῖς στὴν ψυχή μας αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Ἠσαΐας
στὴν προφητεία του γιὰ τὸ λαὸ ἐκεῖνον·Ψυχή μου! ἀρκετὰ κάθησες μέσα στὸ σκο-
τάδι καὶ σὲ πάγωσε τὸ μῖσος. Ξύπνα τώρα καὶ
κοίταξε τὸν Ἥλιο. Αὐτὸς θὰ σὲ φωτίσῃ, θὰ σὲ
θερμάνῃ, θὰ σὲ ζωογονήσῃ, θὰ κάνῃ κ᾽ ἐσένα
ἕναν μικρὸ ἥλιο, ἄξιο νὰ λάμψῃ μετὰ τῶν ἁ -
γίων καὶ τῶν ἀγγέλων στὴ βασιλεία τῶν οὐρα -
νῶν, τῆς ὁποίας εἴθε ν᾽ ἀξιωθοῦμε· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 8-1-1939.Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ ἀναπλήρωσις 11-12-2019.
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Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ὅσοι ἑτοιμάζονται νὰ
κάνουν μία ἐπίσκεψι σὲ ἕνα ἀρχον τικὸ

σπίτι, δὲν πηγαίνουν ὅπως θὰ πήγαιναν κά-
που ἀλλοῦ· βάζουν τὰ καλύτερά τους ῥοῦ χα.
Τὸ θεωροῦν ἀγένεια καὶ ἔλλειψι τρόπων κα λῆς
συμπεριφορᾶς νὰ πᾶνε ντυμένοι ὅπως - ὅ πως.
Ἔτσι κάνουμε ὅλοι· στολιζόμαστε, προετοι-
μαζόμαστε ὅταν πρόκειται νὰ ἐπισκεφθοῦ με
ἢ νὰ ὑποδεχθοῦμε τοὺς ἀνωτέρους μας. 

Ἀλλὰ τί εἶνε ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ ἐπίσημοι τῆς
γῆς, τοὺς ὁ ποί ους σεβόμαστε καὶ ντρεπόμα-
στε; Ἄν θρωποι κι αὐτοί. Ἂν λοιπὸν ὅταν πρό-
κειται γιὰ σπουδαίους ἀνθρώπους θεωροῦμε
χρέος νὰ εἴμαστε μπροστά τους εὐπρεπεῖς,
πόσο περισσότερο πρέπει νὰ προετοιμαστοῦ -
με, ἀδελφοί μου, γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν Κύ- ριό μας καὶ νὰ σταθοῦμε μπροστά του! Γιατὶ
πρόκειται νὰ ἔλθῃ, στὴ Δευτέρα παρουσία του,
κ᾽ ἐμεῖς θὰ παρουσιαστοῦμε μπροστά του.

Αὐτὸ λέει στὸ σημερινὸ ἀνάγνω σμα ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος· «Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερω -
θῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑ μεῖς (ἐσεῖς δηλα-
δή) φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ (θὰ φανερωθῆ -
τε μαζί του μὲ δόξα)» (Κολ. 3,4). Μ᾽ ἄλ λα λόγια μᾶς
φωνάζει· Ἑτοιμα στῆτε, ἑτοιμαστῆτε ἐγ καίρως!
ὁ Χριστὸς ἔρχε ται καὶ πρέπει νὰ σᾶς βρῇ νά
᾽χετε τὴν ψυχή σας στολισμένη μὲ ὅλες τὶς
καλωσύνες καὶ ἀ ρετές (βλ. & Ματθ. 22,11-12).

Στὸ «σαλόνι» λοιπὸν ἐκεῖνο ποὺ λέγεται βα-
 σιλεία τῶν οὐρανῶν, ἐκεῖ δικαίωμα εἰσόδου
θὰ ἔχουν ὅσοι ἔχουν ἕ τοιμη τὴ στολὴ τῆς ψυ -
χῆς τους. Οἱ ἄλλοι, ὅ σοι βρεθοῦν λερωμέ νοι
μὲ ἁμαρτήματα, θὰ μείνουν ἀπ᾽ ἔξω.

* * *Ποιά εἶνε τὰ ἁμαρτήματα ποὺ κλείνουν τὴν
πόρτα τοῦ παραδείσου; Τὰ ἀναφέρει σήμερα
ὁ ἀ πόστολος. Σὲ ἕνα σύντομο κήρυγμα δὲν
μποροῦμε βέβαια ν᾽ ἀναπτύξουμε ὁλόκληρο
τὸ ἀ ποστολικὸ ἀνάγνωσμα. Ὅσο μᾶς ἐπιτρέ-
πει ὁ χρόνος, θ᾽ ἀναλύσουμε μὲ συντομία με-

ρικὰ ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα αὐτά, ποὺ παρου σι -
άζονται συχνὰ στὴ ζωή μας (βλ. Κολ. 3,8).

� Πρῶτο - πρῶτο ἡ «ὀργή». Εἶνε πάθος ποὺ
ταράζει τὴν ψυχή, ἀφαιρεῖ τὴν εἰρήνη καὶ διώ-
χνει τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς ποὺ ὀργίζεται
καὶ θυμώνει δὲν ἔχει τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὁ«θυμὸς» καὶ ἡ «ὀργὴ» εἶ νε ἕνα ἅρμα τοῦ δια-
βόλου· βάζει ἐπάνω ὁ πονηρὸς τὸν ἄνθρωπο,
τὸ κυβερνᾷ αὐτὸς ὅπως θέλει καὶ ὁδηγεῖ τὸν
θυμώδη στὴν κατα στροφή.

� Μετὰ ἀπὸ τὸ θυμό, ποὺ μᾶς κλείνει τὴν
πόρτα τοῦ παραδείσου, ἔρχεται ἡ «κακία»· κι
αὐτὴ στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα καταλήγει. Τί εἶνε
κακία; Ὁ κακὸς εἶνε μοχθηρός· εἶνε ἐ κεῖνος
ποὺ χαίρεται ν᾽ ἀκούῃ τὴ δυστυχία τῶν ἄλ -
λων καὶ λυπᾶται ὅταν ἀκούῃ τὴν εὐτυχία τους.
Τί πάθος δαιμονικό! Νὰ βλέπῃς τὸν ἀδελφό
σου νὰ ταλαιπωρῆται, νὰ πάσχῃ, νὰ ὑ  ποφέρῃ,
νὰ κλαίῃ, νά ᾽νε ἕτοιμος νὰ καταπον τιστῇ, κ᾽
ἐσὺ ὄχι μόνο νὰ μὴ τὸν βοηθᾷς ἀλλὰ καὶ νὰ
χαίρεσαι γιὰ τὸ πάθημά του; αὐτὸ εἶνε φοβε-
ρό, δὲν εἶνε ἀνθρώπινο. Ἂν εἶσαι κακὸς καὶ
δείχνῃς κακία, δὲν εἶσαι φυσιολογικὸς ἄν -
θρω  πος· παραφέρεσαι, γίνεσαι πιστὸ ἀντί-
γραφο τοῦ διαβόλου, ποὺ χαίρεται νὰ βλέπῃ
τὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ νὰ δυστυχοῦν, ἀρέ-
σκεται νὰ τὰ βασανίζῃ καὶ νὰ τὰ τυραννῇ.
Κακὸς λοι πὸν εἶνε ὁ μοχθηρός, αὐτὸς ποὺ μὲ
ἐπιμονὴ δαγκώνει καὶ χύνει διαρκῶς δηλητή-
ριο· θέλει, ἂν ἦταν τρόπος, νὰ κά νῃ ὅλους νὰ
κλαῖνε κι αὐτὸς μόνο νὰ γελάῃ.

� «Βλασφημία». Ἄλλο πάθος ποὺ ἀπομα-
κρύνει πολὺ τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ Θεό. Ἡ βλα-
 σφημία διώχνει καὶ ἀποξενώνει τὸν βλάστη-
μο ἀπὸ τὴ βασιλεία τῶν οὐ ρανῶν. Ὁ βλάστη-
μος μὲ τὴ διαγωγή του δείχνει ἀσέβεια καὶ ἀ -
χαριστία στὸ Δημιουργό του, δὲν σέβεται ἐ -
κεῖνον ποὺ τὸν ἔπλασε, τὸν τρέφει καὶ τὸν
συντηρεῖ. Ἐνῷ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ τοῦ χαρίζει
κάθε ὥρα καὶ κάθε στιγμὴ δῶρα πολλὰ καὶ
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μεγάλα, ὁ βλάστημος, ἀντὶ νὰ ἀσπάζεται τὸ
χέρι αὐτὸ μὲ εὐγνωμοσύνη, δαγκώνει ὁ ἀχά-
ριστος τὸ χέρι τοῦ Εὐεργέτη του.

Ὅσοι εἶστε γονεῖς, μπορεῖτε νὰ καταλάβε-
τε καλύτερα τὸ μέγεθος αὐτῆς τῆς ἁμαρτίας.
Ἂν ἀκούσετε τὸ παιδί σας, τὸ γυιό σας ἢ τὴν
κό ρη σας, νὰ σᾶς ὑβρίζουν καὶ νὰ σᾶς κακο-
λο γοῦν, λυπᾶστε κατάκαρδα· γιά φανταστῆτε
πόσο λυπᾶται ὁ Θεός, ὅταν ἀκούῃ ἐμᾶς τὰ ἀ -
χάριστα παιδιά του νὰ τὸν βλαστημοῦμε. Καὶ
μόνο ὁ Θεός; τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἀ -
νοίγει τὸ στόμα του καὶ βλαστημάει, λυποῦν -
ται ὅλοι· καὶ ὁ Θεός, καὶ οἱ ἄγγελοι, καὶ κάθε
φυσιολογικὸς ἄνθρωπος, Ἕνας μόνο χαίρε-
ται, ὁ διάβολος, γιατὶ κατώρθωσε νὰ κάνῃ τὴ
γλῶσ σα τοῦ ἀνθρώπου βέλος, φαρμακερὴ
σαΐ τα, ποὺ στρέφεται κατὰ τοῦ Θεοῦ.

� «Αἰσχρολογία». Ἀνήκει κι αὐτὴ στὰ ἁ μαρ-
τήματα τῆς γλώσσης καὶ εἶνε ἕνα πάθος ποὺ
σήμερα δίνει καὶ παίρνει. Ἀκόμα καὶ μικρὰ παι  -
διὰ ἔμαθαν νὰ προφέρουν ἀδιάντροπα χυδαῖ -
ες λέ ξεις καὶ φράσεις, ἀφοῦ ἀκοῦνε τοὺς με-
γά λους, γονεῖς καὶ συγγενεῖς καὶ φίλους, νὰ
τὶς ἔχουν διαρκῶς στὸ στόμα τους. Τί νὰ πῇς
γιὰ τοὺς γονεῖς ἐκείνους ποὺ ὄχι μόνο δὲν
ντρέπονται νὰ αἰσχρολογοῦν μπροστὰ στὰ παι-
 διά τους ἀλλὰ καὶ τὰ «ἐκπαιδεύουν» σ᾽ αὐτό;

Ἔτσι συνηθίζουν ὅλοι στὸ βόρβορο. Αἰσχρὰ
στὸ σπίτι, αἰσχρὰ στὸ δρό μο, αἰσχρὰ στὴν ἀγο-
ρά, αἰσχρὰ στὴ δι ασκέδασι, αἰσχρὰ στὴν δη-
μο σία ζωή. Κόπτον ται τάχα ὅλοι γιὰ τὴν δημο -
σία ὑγεία καὶ τὸν πολιτισμό! ἆ, βρῆκαν ὀδον -
τόπαστες, πλένουν ἐπιμελῶς τὰ δόντια καὶ
καθαρίζουν σχολαστικὰ τὸ στόμα! θεωρεῖται,
βλέπεις, ἀγένεια σήμερα νὰ βρωμᾶ νε τὰ χνῶ τα
καὶ ἡ ἀναπνοή. Ὑποκρισία! νοιάζονται γιὰ τὴν
καθὼς πρέπει κοινωνικὴ ζωή, ἀλλὰ δὲν φρον τί-
ζουν νὰ καθαρίσουν τὰ στόματα ἀπὸ τὰ κό-
 πρια τῆς αἰσχρολογίας, ποὺ μολύνουν τὸν ἀέρα
καὶ σκορ ποῦν στὴν ἀτμόσφαιρα τὴ χειρό τερη
δυσοσμία. Ὡρισμένων αἰ σχρολόγων τὸ στόμα
εἶνε χειρότερο ἀπὸ νεροχύτη καὶ ἀ πόπατο.
Καὶ οἱ ἄλλοι, ποὺ τοὺς ἀκοῦνε, πῶς ἀν τιδροῦν;
ἀντὶ νὰ τοὺς ἀ ποδοκιμάζουν, σιωποῦν ἀμήχα -
να ἢ καὶ γελοῦν. Ἔ τσι ἐκεῖνος, ὁ αἰ σχρολό-
γος, ἀφοῦ βλέπει πὼς τὸν ἀνέχονται, ἐξακο-
λουθεῖ καὶ λέει περισ σότερα· μολύνει τὴ δική
του γλῶσσα, ῥυπαίνει καὶ τὴν ἀκοὴ τῶν ἄλλων.

Ἡ ἀσχρολογία προδίδει ψυχὴ ἀκάθαρ τη·
γιατὶ «ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας λα-
λεῖ τὸ στόμα» (Λουκ. 6,45. Ματθ. 12,34).

«Ὀργή», «θυμός», «κακία», «βλασφημία»,
«αἰ σχρολογία» εἶνε ἁμαρτήματα σοβαρά. Ἂς
τὰ θεωροῦν οἱ πολλοὶ ἀκίνδυνα παιχνιδάκια.

Αὐτὰ μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα ἁμαρτήματα –τὴν «πορ-νείαν», τὴν «ἀκαθαρσίαν», τὸ «πάθος», τὴν«κα κὴν ἐπιθυμίαν», τὴν «πλεονεξίαν», καθὼς
καὶ τὸ ψέμα (Κολ. 3,5,9)– ἀποτελοῦν τὸ μεγάλο κο-
μπολόι, τὴ βαρειὰ ἁλυσίδα τῆς ἁμαρτίας.

Ἐν τούτοις οἱ ἄνθρωποι ἁμαρτάνουν. Δὲν
φο βοῦνται τὸ Θεό, δὲν βλέπουν τὸν τρομερὸ
κίνδυνο. Ἂν εἶχαν μάτια νὰ δοῦν, τί θὰ ἔβλε-
παν οἱ ἁμαρτωλοί! ἢ μᾶλλον τί θὰ βλέπαμε ὅ -
λοι, γιατὶ ὅλοι εἴμαστε ἁμαρτωλοί! Δὲν ἔχου-με μάτια καὶ μένουμε ἀνύποπτοι.

* * *Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅμως, ἀγαπητοί μου,
ἔχει μάτια, βλέ πει τὸν κίνδυνο καὶ φωνάζει· Ἡὀργὴ τοῦ Θεοῦ γιὰ τ᾽ ἁμαρτήματά μας εἶνε
κρεμασμένη, σὰν με γάλο κοφτερὸ σπαθί, πά-
νω ἀπ᾽ τὸ κεφάλι καθενὸς ἁμαρτωλοῦ, ἕτοι-μη νὰ πέσῃ! «Δι᾽ αὐτά», λέει, «ἔρχεται ἡ ὀργὴ
τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας» (ἔ.ἀ. 3,6).Πῶς ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ; Ἔρχεται σὰν
σεισμός, ποὺ συνταράζει τὴ γῆ καὶ τὴν καρ-
διά. Ἔρχεται σὰν πλημμύρα, ποὺ πνίγει σπί-
τια καὶ νοικοκυριά. Ἔρχεται σὰν φωτιά, ποὺ
κά  νει στάχτη πόλεις μεγάλες σὰν τὰ Σόδομα
καὶ Γόμορρα. Ἔρχεται σὰν πόλεμος, πύρινο
ποτάμι ποὺ σαρώνει ζωὲς καὶ δημιουργί ες.
Ἔρχεται σὰν ἀσθένεια, σὰν δυστύχημα, σὰν
φτώχεια, σὰν χρεωκοπία, σὰν ἐξευτελισμός…
Νά πῶς ἔρχεται στὸν ἀποστάτη κόσμο καὶ
στὸν καθένα μας ἡ τιμωρία τοῦ Θεοῦ.

Μὰ ἐ μεῖς σὰν τυφλοὶ δὲν τὸ βλέπουμε, καὶ
σὰν μω ροὶ λέμε ὅτι γιὰ τὰ παθήματά μας φταίει
ὁ ἄλ φα ἢ ὁ βῆτα. Ὄχι, δὲν φταίει κανείς ἄλλοςπα ρὰ ἐμεῖς, ποὺ μὲ τὶς ἁμαρτίες μας γίναμε καὶ
γινό μαστε ἄξιοι τῶν μεγαλυτέρων τιμωριῶν.
Δὲν φταίει ἡ βέργα, μὲ τὴν ὁποία χτυπάει ὁ δά-
σκαλος τὸ μαθητή, φταίει ὁ μαθητὴς ποὺ μὲ
τὶς ἀταξίες του κάνει τὸ δάσκαλο ν᾽ ἁρπάζῃ
τὴ βέργα γιὰ νὰ τὸν τιμωρήσῃ. «Ἄξια ὧν ἐ -
πράξα μεν ἀπολαμβάνομεν» (πρβλ. Λουκ. 23,41).Ὅπου ἁμαρτία, ἐκεῖ καὶ τιμωρία. Ἁμαρτά-
νεις; θὰ τιμωρηθῇς, δὲν γλυτώνεις! Ἐὰν δὲν
τιμωρηθῇς σήμερα, θὰ τιμωρηθῇς αὔριο - με-
θαύριο. Καὶ ἐὰν δὲν τιμωρηθῇς στὴν παροῦ -
σα ζωή, θὰ τιμωρηθῇς ἐξάπαντος στὴν ἄλλη
ζωή. Ἐκεῖ θὰ εἶνε οἱ πολλὲς καὶ μεγάλες καὶ
ἀ φάνταστες τιμωρίες ὅλων τῶν ἁμαρτωλῶν.

Εἴθε, μισώντας τὴν ἁμαρτία καὶ ἀγαπώντας
τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν ἀρετή, ν᾽ ἀποφύγουμε
τὶς τιμωρίες αὐτές, γιὰ ν᾽ ἀξιωθοῦμε νὰ ὑπο-δεχθοῦμε τὸν Κύριο, ποὺ ἔρχεται νὰ βραβεύ -
σῃ τοὺς ἁγίους καὶ νὰ τιμωρήσῃ τοὺς ἁμαρ-
τω λούς, τοὺς ἀμετανοήτους ἁμαρτωλούς.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 16-1-1938.Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ ἀναπλήρωσις 12-12-2019.
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Δὲν τὸ φανταζόταν κανείς, ἀγαπητοί μου,
– ποιό; ἐκεῖνο ποὺ εἶνε ἡ σπουδαιότερη

εἴ  δησι στὸν κόσμο καὶ ποὺ δὲν θὰ ξαναγίνῃ
ποτέ· ὅτι ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος, ὅμοιος μ᾽
ἐμᾶς πλὴν τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἦρθε στὴ γῆ γιὰ
νὰ σώσῃ τὸν ἄνθρωπο. Ἔτσι καὶ ὁ Ζακχαῖος,
ὁ ἄνθρωπος τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου, δὲνπε ρίμενε ποτέ, ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ τὸν ἀξίωνε
τῆς τιμῆς νὰ τὸν φιλοξενήσῃ στὸ σπίτι του. Ὁ Ζακχαῖος ἦταν ἕνας πολὺ ἁμαρτωλός,
ἄνθρωπος ποὺ τὸν βάραιναν κλοπὲς καὶ ἁρ -
πα  γές, «σεσημασμένος λωποδύτης». Ἦταν ἕ -
να δημόσιο σκάνδαλο. Ἡ ἁ μαρ τία του, φιλαρ-
γυ ρία καὶ πλεονεξία, ἦταν φα νερή, βοῶσα καὶ
κράζουσα. Ἦταν αὐτὸς μιὰ βδέλλα τῆς κοι-
νωνί ας, ἕνα κοινωνικὸ κάθαρμα. Ὁ κόσμος τὸν
ἀ πο στρεφόταν· τὸν ἔβλεπε σὰν ἕναν αἱ μοβό-
ρο λύκο, ποὺ πέφτει στὸ μαντρὶ καὶ ῥημάζει
τὸ κοπάδι. Τί σχέσι εἶχε ὁ Ζακχαῖ ος μὲ τὸν Ἰη-σοῦ τὸ Ναζωραῖο; Καμμιά.Καὶ ὅμως τί μυστήριο! Ὁ Χριστὸς πῆγε στὴνἸεριχώ, πόλι ἱερατικὴ μὲ χιλιάδες ἱερεῖς καὶ
ἀρχιερεῖς, μὲ ὡ ραῖα σπίτια καὶ μέγαρα· κι ἀπ᾽
ὅλα αὐτὰ τὰ σπίτια δὲν διάλεξε κανένα ἄλλο
παρὰ τὸ σπίτι αὐτοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ.

Ὅταν ὁ Χριστὸς εἶπε «Ζακχαῖε, σήμερα θὰ
μείνω στὸ σπίτι σου», ταράχτηκαν ὅ λοι. Ὅπως
ταράζεται τὸ πέλαγος ὅταν φυσήξουν ἄνε-
μοι, ἔτσι ἀναστατώθηκε ὅλος ἐκεῖνος ὁ λαὸς
ποὺ μὲ θαυμασμὸ περικύκλωνε τὸ Ναζωραῖο.
Ὥστε λοιπόν, μουρμούριζαν, δὲν ὑπάρχουν
ἄλλα σπίτια, τιμί ων καὶ εὐσεβῶν ἀνθρώπων,
σπίτια ἱερέων καὶ ἀρχιερέων, γιὰ νὰ μείνῃ ὁ
Διδάσκαλος, κ᾽ ἔ πρεπε νὰ μείνῃ στὸ σπίτι αὐ -
τοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ; Σκάνδαλο! σκανδαλί-
στη καν ὅλοι καὶ ἐπέκριναν τὸν Ἰησοῦ.

Ἄχ, ἀδελφοί μου, πόσες φορὲς ἡ κρίσι τῶνἀνθρώπων εἶνε ἐσφαλμένη! Σφάλλει ὁ κόσμος
στὶς κρίσεις του. Ὑπάρχουν πέτρες ποὺ γυα-
λί ζουν στὸν ἥλιο, ἀπὸ μακριὰ φαίνονται δια-

μάντια καὶ μπορεῖ μ᾽ αὐτὲς νὰ ξεγελαστῇ ἕνα
παιδὶ ἢ ἕνας ἄπειρος, ἀλλὰ ὁ εἰδικὸς ποὺ τὶς
παίρνει στὰ χέρια του θὰ σοῦ πῇ, ὅτι εἶνε κοι -
νὰ γυαλιά, δὲν ἔχουν καμμιά ἀξία. Ὅπως ὑ -
 πάρχουν καὶ κάρβουνα μέσα στὰ σπλάχνα τῆς
γῆς, ποὺ δὲν τοὺς δίνει κανεὶς προσοχή, ἀλ -
λὰ μέσα στὰ κάρβουνα ἐκεῖνα ὑπάρχει πολύ-
τιμο διαμάντι. Καὶ ὅπως κάτω ἀπὸ χώματα καὶ
κοπριὲς κρύβεται πολλὲς φορὲς κάτι πολύτι-
μο, ἔτσι κάτω ἀπ᾽ αὐτὴ τὴν κοπριὰ –γιατὶ μιὰ
κοινωνικὴ κοπριὰ ἦταν ὁ Ζακχαῖος– τὸ βλέμ-
μα τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ποὺ διαπερνᾷ τὰ
πάντα γιατὶ ὡς Θεὸς ἐρευνᾷ καὶ «ἐ τάζει καρ-
 δίας καὶ νεφροὺς» (Ψαλμ. 7,10. Ἰερ. 17,10. Ἀπ. 2,23), διέκρινε,
ὅτι κάτω ἀπὸ τὴν βρωμιὰ αὐτὴ τῆς πλεονεξίας
καὶ τῆς ἁρπαγῆς κρύβεται ἕνα διαμάντι. Καὶ
τώρα ἁπλώνει τὸ χέρι του ὁ Χριστὸς νὰ πάρῃ
τὸ διαμάντι αὐτό, νὰ τὸ καθαρίσῃ καὶ νὰ τὸ
κάνῃ ν᾽ ἀστράψῃ περισσότερο ἀπὸ τὰ ψεύτι-
κα γυαλιὰ τῶν ἱερέων καὶ ἀρχιερέων, ποὺ
πλημμύριζαν τὴν πόλι τῆς Ἰεριχοῦς.

Ἦταν διαμάντι ὁ Ζακχαῖος. Καὶ ὑπάρχουν
στὴν κοινωνία αὐτή, ἀδελφοί μου, περισσότε  -
ρο ἀπὸ μᾶς ποὺ κηρύττουμε καὶ περισσότερο
ἀπὸ λαϊκοὺς ποὺ ἐκκλησιάζονται, ὑπάρχουν
διαμάντια. Ναί, μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ κουρέλι, σ᾽ αὐ -
τὴ τὴν πόρνη ποὺ ἐσὺ δὲν καταδέχεσαι νὰ τὴν
κοιτάξῃς, μέσα στὴν κοπριὰ αὐτή, ὑπάρχει ἕ -
να διαμάντι, ποὺ περιμένει τὸν κατάλληλο ἄν -
θρωπο νὰ τὸ ἀνασύρῃ καὶ νὰ τὸ πλύνῃ γιὰ ν᾽
ἀστράψῃ. Καὶ κάτω ἀπὸ ἐκεῖνον πού ᾽νε στὶς
φυλακὲς γιατὶ διέπραξε ἔγκλημα, καὶ τὸν ἐγκα-
 τέλειψαν οἱ πάντες, καὶ ἡ γυναίκα καὶ τὰ παιδιά
του, καὶ δὲν θέλουν ν᾽ ἀκοῦνε τὸ ὄνομά του,
μέσα σ᾽ ἐκεῖνο τὸν φυλακισμένο, στὰ βάθη τῆς
καρδιᾶς του, ὑπάρχουν διαμάντια, ποὺ περιμέ -
νουν τὸ χέρι τὸ στοργικὸ νὰ τ᾽ ἀνασύρῃ, γιὰ νὰ
λάμψουν σὰν τὸν ἥλιο. Ἔχει μυστήρια ἡ ἀν θρώ- πινη καρδιά. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ φαν τά-
ζουν σὰν ἅγιοι, καὶ πίσω ἀπ᾽ τὴν «ἁγιωσύνη»

Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 19,1-10)26 Ἰανουαρίου 2020Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΖ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2256 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ὁ Χριστὸς στὸ σπίτι μας
«Σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι» (Λουκ. 19,5)
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τους κρύβεται ἐγκληματικότης· καὶ ὑπάρχουν
ἐγκληματίες, ποὺ μέσα στὶς καρδιές τους κρύ-
 βεται ἕνας ἅγιος ἐκκολαπτόμενος.

Ὁ Χριστός μας λοιπὸν διέκρινε, ὅτι ὁ Ζακ-χαῖος ἦταν διαμάντι· διαμάντι ἡ βαθειὰ συν αί-
σθησι τῆς ἁμαρτωλότητος καὶ ἡ ἀπόφασί του
ν᾽ ἀλλάξῃ. Ἅμα ἔχῃς καλὴ διάθεσι!… Ἅμα δὲν
ἔχῃς διάθεσι, ὅσο κι ἂν συχνάζῃς στὶς ἐκκλησί -
ες… Ὦ ἀδελφοί μου, τί νιώθουμε ἐμεῖς; Μπαί-
 νουμε στὴν ἐκκλησιὰ καί, ἐνῷ σείεται ὁ οὐ ρα -
νὸς καὶ τ᾽ ἄστρα, μένουμε ἀναίσθητοι. Ἂν μπαί-
  ναμε μὲ πίστι, θὰ τρέμαμε. Μπορεῖ ἐσὺ νὰ ἔρ -
χεσαι χίλιες φορὲς στὴν ἐκκλησιὰ καὶ νὰ μέ -
νῃς ἀσυγκίνητος, καὶ μπορεῖ νὰ μπῇ μιὰ πόρ-
νη κλαίγοντας, νὰ συγκλονισθῇ ὁλόκληρη καὶ
νὰ μετανοήσῃ. Ἔ, αὐτὴ ἡ πόρνη εἶνε ἀνώτε-
ρη ἀπ᾽ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ μένουμε ἀσυναίσθη-
τοι, μὲ τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὴν ὑπερηφάνεια πὼς
εἴμαστε τάχατες ἀφρόκρεμα τῆς κοινωνίας.

Ἔφτασε, λοιπόν, μιὰ ματιὰ καὶ ἕνας λόγος
τοῦ Χριστοῦ νὰ συγκλονίσῃ τὸ Ζακχαῖο. Ὅ πως
ὁ μαγνήτης τραβάει τὰ ῥινίσματα τοῦ σιδήρου,
ἔτσι ὁ Χριστός, ὁ ὑπέρθειος μαγνήτης, τράβη-
ξε τὴν ψυχή του καὶ ὁ Ζακχαῖος πῆρε τὴ μεγά- λη ἀπόφασι νὰ μετανοήσῃ. Καὶ ἐνῷ ὅλοι τὸν
θεωροῦσαν ἁμαρτωλὸ καὶ τὸν ἀπέφευγαν, τώ-
 ρα αὐτὸς ἀξιώνεται τῆς μεγάλης τιμῆς νὰ φιλο-
 ξενήσῃ Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. «Θὰ μείνω στὸ
σπίτι σου σή μερα», τοῦ λέει. Μπορεῖτε νὰ φαν -
ταστῆτε τὴ σκηνή; Νάτος ὁ Χριστός· παρα-
βλέπει ὅλα, κτήρια, ἱερεῖς, ἀρχιερεῖς, γραμμα-
 τεῖς, φαρισαίους, ὅλη τὴν ψευδεπίπλαστη ἁ -
γιότητα, καὶ πάει νὰ συλλάβῃ τὸ διαμάντι.

Ὅταν ἔφτασαν στὸ σπίτι, ὁ Ζακχαῖος στά-
 θηκε στὸ κατώφλι καὶ λέει· Κύριε, δὲν εἶμαι ἄ -
ξιος νὰ μπῇς μέσα· τὸ σπίτι αὐτὸ εἶνε χτισμέ-
νο μὲ ἀ δικία καὶ ἁρπαγή. Ἂν στύψῃς κάθε πέ-
τρα του, θὰ στάξῃ αἷμα. Παίρνω λοιπὸν σήμε-
ρα ἀ πόφασι· τὴ μισὴ περιουσία μου τὴ μοιρά-
ζω στοὺς φτωχούς, καὶ ὅσους ἀδίκησα θὰ τοὺς
ἀποδώσω τετραπλάσια. Νά τὸ διαμάντι. Πολ-
λοὶ λένε «Μετανοοῦμε». Ποιός παίρνει μιὰ
τέτοια ἀ πόφασι, ὄχι μὲ λόγια ἀλλὰ μὲ ἔργα;

Καὶ τότε ὁ Χριστός, ποὺ εἶδε τέτοια μετά-
νοια, ὕψωσε τὰ χέρια του, ποὺ θὰ καρφώνον -
 ταν στὸ σταυρό, εὐλόγησε ὅλο τὸ σπίτι, σὲ
βορρᾶ καὶ νότο, δύσι καὶ ἀνατολή, τὸ σπίτι τὸ
στοιχειωμένο ποὺ κατοικοῦσαν δαίμονες, ἔ -
διωξε ὅλα τὰ δαιμόνια ἀπὸ ᾽κεῖ μέσα, καὶ λέει·
«Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο»
(Λουκ. 19,9)· σωτηρία σ᾽ ἐσένα, στὴ γυναῖκα καὶ στὰ
παιδιά σου. Εὐλογημένος νά ᾽σαι, Ζακχαῖε!

* * *Σταματῶ ἐδῶ, ἀγαπητοί μου. Ἐπιθυμῶ, τα-

πεινὸς καὶ ἐλάχιστος ἐγὼ λειτουργὸς τοῦ Κυ-
 ρίου, νὰ διαβιβάσω καὶ σ᾽ ἐσᾶς τὴν πρόσ κλησι
ἐκείνη Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου. Ἡ πρόσ κλησις
λέει· «Σήμερα θὰ μείνω στὸ σπίτι σας». Ἀπευθύ -
νεται σὲ ὅλους, ἰ διαιτέρως στοὺς οἰκογενειάρ- χες ὅπως ὁ Ζακχαῖος. Ὅπως ἐκεῖνος δέχτηκε
τὸ Χριστὸ καὶ τὸ σπίτι του ἀπὸ κόλασι ἔγινε
παράδεισος, ἔτσι σήμερα προσκαλεῖ κ᾽ ἐσᾶς.

Σκεφθῆτε τί τιμή! Τί θὰ κάνατε, ἀγαπητοί
μου, ἂν σᾶς ἐρχόταν ἀπὸ τὸ αὐλαρχεῖο μήνυ -
μα, ὅτι σήμερα θὰ ἔρθῃ στὸ σπίτι σας ὁ ἀνώ-
τατος ἄρχων; Θὰ κάνατε ν᾽ ἀστράφτουν τὰ
πάντα. Ἀλλὰ τί εἶνε κι αὐτός; Ἄνθρωπος εἶνε.
Τί πρέπει λοιπὸν νὰ κάνουμε ἡμεῖς, ὅταν ἀκοῦ -
με στὴν θεία λειτουργία «…Ὡς τὸν βασι λέατῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι»(θ. Λειτ., χερουβ. ὕμν.); Αὐτὴ
εἶνε ἡ γενικὴ πρόσκλησίς του σὲ ὅλους.

Κάνει ὅμως καὶ ἰδιαίτερη πρόσκλησι στὸν
καθένα καὶ λέει· Σήμερα θὰ ἔλθω στὸ σπίτι
σας. Κ᾽ ἐγὼ ἐρωτῶ· εἶστε προετοιμασμέ νοι νὰτὸν δεχθῆτε; Δὲν θέλει ὁ Χριστὸς πολυτέλει-
ες· ζητάει νὰ βρῇ μετάνοια. Καὶ ἂν ὁ Χριστὸς
ἔρθῃ, ἐρωτῶ· θὰ μποροῦσε ἆραγε νὰ μείνῃστὸ σπίτι μας; Ὦ ἀδελφοί μου, ἂς ποῦ με ὠμὴ
τὴν ἀλήθεια. Ἂν ἔρθῃ ὁ Χριστὸς στὸ σπίτι μας,τί θὰ βρῇ; Πράγματα ἀντίθετα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ
δίδαξε. Τὸ πρωὶ μόλις ξυπνήσουν δὲν κάνουν
προσευχή. Τὸ μεσημέρι δὲν κάνουν τὸ σταυρό
τους στὸ τραπέζι. Τὸ βράδυ τὸ ἀντρόγυνο πέ-
φτει γιὰ ὕπνο ὅπως τὰ ζῷα. Τὴν Κυριακή, ἐνῷ
χτυπᾶνε καμπάνες, στὸ σπίτι κοιμοῦνται ἀναί-
 σθητοι ἢ σηκώνονται νωρὶς ὄχι γιὰ τὴν ἐκκλη-
σία ἀλλὰ γιὰ ἐκδρομές. Τὰ παιδιὰ κρατοῦν
στὰ χέρια τους ὄχι τὸ Εὐαγγέλιο ἀλλὰ ἄθλια
ἔντυπα. Ὅλοι παρακολουθοῦν διαφόρους στα -
θμοὺς ποὺ μολύνουν αὐτιὰ καὶ μάτια, ψυχὲς
καὶ κορμιά. Τί ἄλλο θά ᾽βλεπε;… Σέβομαι, ἀ -
πο σιωπῶ, δὲν θέλω νὰ μιλήσω πιὸ τολμηρά. Στὸ σπίτι τὸ ἑλληνικό, ποὺ ἄλλοτε μύριζε
θυμάρι καὶ λιβάνι σὰν νά ̓ ταν ἐκκλησιά, ὁ Χρι-
στὸς σήμερα βλέπει κι ἀκούει πράγματα ποὺ
οἱ ἄγγελοι καλύπτουν τὰ πρόσωπα ἀπὸ ντρο -
πὴ καὶ κλείνουν τ᾽ αὐτιὰ ἀπὸ φρίκη γιὰ τὸ λε-
ξιλόγιο καὶ τὶς βλαστήμιες. Πῶς νὰ μείνῃ στὰ
σπίτια αὐτά; Βάζω στοίχημα ἂν μέσα σὲ χίλιες
οἰκογένειες ὑπάρχῃ μία ποὺ νὰ τὸν πιστεύῃ,
νὰ τὸν ἀ γαπᾷ καὶ νὰ τὸν λατρεύῃ. Γι᾽ αὐτὸφεύγει ὁ Χριστός, ἡ χάρις καὶ ἡ δύναμί του.Δὲν μᾶς ἔχει ἀνάγκη ὁ Χριστός· ἐμεῖς ἔχου- με τὴν ἀνάγκη του. Σπίτι ποὺ πάει κόντρα μὲ τὸ
Χριστό, θὰ γίνῃ στάχτη· σπίτι ποὺ ἔχει τὸ Χρι-
στὸ μαζί του, εἶνε εὐλογημένο ἀπὸ τὸ Θεό, τοῦ
ὁ ποίου ἡ δόξα καὶ ἡ εὐλογία ἂς εἶνε μαζί σας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἐλευθερίου Γκύζη - Ἀθηνῶν τὴν 29-1-1967 τὸ πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 13-12-2019.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 151α΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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τους κρύβεται ἐγκληματικότης· καὶ ὑπάρχουν
ἐγκληματίες, ποὺ μέσα στὶς καρδιές τους κρύ-
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ἔχῃς διάθεσι, ὅσο κι ἂν συχνάζῃς στὶς ἐκκλησί -
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 νουμε στὴν ἐκκλησιὰ καί, ἐνῷ σείεται ὁ οὐ ρα -
νὸς καὶ τ᾽ ἄστρα, μένουμε ἀναίσθητοι. Ἂν μπαί-
  ναμε μὲ πίστι, θὰ τρέμαμε. Μπορεῖ ἐσὺ νὰ ἔρ -
χεσαι χίλιες φορὲς στὴν ἐκκλησιὰ καὶ νὰ μέ -
νῃς ἀσυγκίνητος, καὶ μπορεῖ νὰ μπῇ μιὰ πόρ-
νη κλαίγοντας, νὰ συγκλονισθῇ ὁλόκληρη καὶ
νὰ μετανοήσῃ. Ἔ, αὐτὴ ἡ πόρνη εἶνε ἀνώτε-
ρη ἀπ᾽ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ μένουμε ἀσυναίσθη-
τοι, μὲ τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὴν ὑπερηφάνεια πὼς
εἴμαστε τάχατες ἀφρόκρεμα τῆς κοινωνίας.
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ξε τὴν ψυχή του καὶ ὁ Ζακχαῖος πῆρε τὴ μεγά- λη ἀπόφασι νὰ μετανοήσῃ. Καὶ ἐνῷ ὅλοι τὸν
θεωροῦσαν ἁμαρτωλὸ καὶ τὸν ἀπέφευγαν, τώ-
 ρα αὐτὸς ἀξιώνεται τῆς μεγάλης τιμῆς νὰ φιλο-
 ξενήσῃ Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. «Θὰ μείνω στὸ
σπίτι σου σή μερα», τοῦ λέει. Μπορεῖτε νὰ φαν -
ταστῆτε τὴ σκηνή; Νάτος ὁ Χριστός· παρα-
βλέπει ὅλα, κτήρια, ἱερεῖς, ἀρχιερεῖς, γραμμα-
 τεῖς, φαρισαίους, ὅλη τὴν ψευδεπίπλαστη ἁ -
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τρα του, θὰ στάξῃ αἷμα. Παίρνω λοιπὸν σήμε-
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ζω στοὺς φτωχούς, καὶ ὅσους ἀδίκησα θὰ τοὺς
ἀποδώσω τετραπλάσια. Νά τὸ διαμάντι. Πολ-
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* * *Σταματῶ ἐδῶ, ἀγαπητοί μου. Ἐπιθυμῶ, τα-

πεινὸς καὶ ἐλάχιστος ἐγὼ λειτουργὸς τοῦ Κυ-
 ρίου, νὰ διαβιβάσω καὶ σ᾽ ἐσᾶς τὴν πρόσ κλησι
ἐκείνη Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου. Ἡ πρόσ κλησις
λέει· «Σήμερα θὰ μείνω στὸ σπίτι σας». Ἀπευθύ -
νεται σὲ ὅλους, ἰ διαιτέρως στοὺς οἰκογενειάρ- χες ὅπως ὁ Ζακχαῖος. Ὅπως ἐκεῖνος δέχτηκε
τὸ Χριστὸ καὶ τὸ σπίτι του ἀπὸ κόλασι ἔγινε
παράδεισος, ἔτσι σήμερα προσκαλεῖ κ᾽ ἐσᾶς.

Σκεφθῆτε τί τιμή! Τί θὰ κάνατε, ἀγαπητοί
μου, ἂν σᾶς ἐρχόταν ἀπὸ τὸ αὐλαρχεῖο μήνυ -
μα, ὅτι σήμερα θὰ ἔρθῃ στὸ σπίτι σας ὁ ἀνώ-
τατος ἄρχων; Θὰ κάνατε ν᾽ ἀστράφτουν τὰ
πάντα. Ἀλλὰ τί εἶνε κι αὐτός; Ἄνθρωπος εἶνε.
Τί πρέπει λοιπὸν νὰ κάνουμε ἡμεῖς, ὅταν ἀκοῦ -
με στὴν θεία λειτουργία «…Ὡς τὸν βασι λέατῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι»(θ. Λειτ., χερουβ. ὕμν.); Αὐτὴ
εἶνε ἡ γενικὴ πρόσκλησίς του σὲ ὅλους.

Κάνει ὅμως καὶ ἰδιαίτερη πρόσκλησι στὸν
καθένα καὶ λέει· Σήμερα θὰ ἔλθω στὸ σπίτι
σας. Κ᾽ ἐγὼ ἐρωτῶ· εἶστε προετοιμασμέ νοι νὰτὸν δεχθῆτε; Δὲν θέλει ὁ Χριστὸς πολυτέλει-
ες· ζητάει νὰ βρῇ μετάνοια. Καὶ ἂν ὁ Χριστὸς
ἔρθῃ, ἐρωτῶ· θὰ μποροῦσε ἆραγε νὰ μείνῃστὸ σπίτι μας; Ὦ ἀδελφοί μου, ἂς ποῦ με ὠμὴ
τὴν ἀλήθεια. Ἂν ἔρθῃ ὁ Χριστὸς στὸ σπίτι μας,τί θὰ βρῇ; Πράγματα ἀντίθετα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ
δίδαξε. Τὸ πρωὶ μόλις ξυπνήσουν δὲν κάνουν
προσευχή. Τὸ μεσημέρι δὲν κάνουν τὸ σταυρό
τους στὸ τραπέζι. Τὸ βράδυ τὸ ἀντρόγυνο πέ-
φτει γιὰ ὕπνο ὅπως τὰ ζῷα. Τὴν Κυριακή, ἐνῷ
χτυπᾶνε καμπάνες, στὸ σπίτι κοιμοῦνται ἀναί-
 σθητοι ἢ σηκώνονται νωρὶς ὄχι γιὰ τὴν ἐκκλη-
σία ἀλλὰ γιὰ ἐκδρομές. Τὰ παιδιὰ κρατοῦν
στὰ χέρια τους ὄχι τὸ Εὐαγγέλιο ἀλλὰ ἄθλια
ἔντυπα. Ὅλοι παρακολουθοῦν διαφόρους στα -
θμοὺς ποὺ μολύνουν αὐτιὰ καὶ μάτια, ψυχὲς
καὶ κορμιά. Τί ἄλλο θά ᾽βλεπε;… Σέβομαι, ἀ -
πο σιωπῶ, δὲν θέλω νὰ μιλήσω πιὸ τολμηρά. Στὸ σπίτι τὸ ἑλληνικό, ποὺ ἄλλοτε μύριζε
θυμάρι καὶ λιβάνι σὰν νά ̓ ταν ἐκκλησιά, ὁ Χρι-
στὸς σήμερα βλέπει κι ἀκούει πράγματα ποὺ
οἱ ἄγγελοι καλύπτουν τὰ πρόσωπα ἀπὸ ντρο -
πὴ καὶ κλείνουν τ᾽ αὐτιὰ ἀπὸ φρίκη γιὰ τὸ λε-
ξιλόγιο καὶ τὶς βλαστήμιες. Πῶς νὰ μείνῃ στὰ
σπίτια αὐτά; Βάζω στοίχημα ἂν μέσα σὲ χίλιες
οἰκογένειες ὑπάρχῃ μία ποὺ νὰ τὸν πιστεύῃ,
νὰ τὸν ἀ γαπᾷ καὶ νὰ τὸν λατρεύῃ. Γι᾽ αὐτὸφεύγει ὁ Χριστός, ἡ χάρις καὶ ἡ δύναμί του.Δὲν μᾶς ἔχει ἀνάγκη ὁ Χριστός· ἐμεῖς ἔχου- με τὴν ἀνάγκη του. Σπίτι ποὺ πάει κόντρα μὲ τὸ
Χριστό, θὰ γίνῃ στάχτη· σπίτι ποὺ ἔχει τὸ Χρι-
στὸ μαζί του, εἶνε εὐλογημένο ἀπὸ τὸ Θεό, τοῦ
ὁ ποίου ἡ δόξα καὶ ἡ εὐλογία ἂς εἶνε μαζί σας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἐλευθερίου Γκύζη - Ἀθηνῶν τὴν 29-1-1967 τὸ πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 13-12-2019.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 151α΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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τους κρύβεται ἐγκληματικότης· καὶ ὑπάρχουν
ἐγκληματίες, ποὺ μέσα στὶς καρδιές τους κρύ-
 βεται ἕνας ἅγιος ἐκκολαπτόμενος.

Ὁ Χριστός μας λοιπὸν διέκρινε, ὅτι ὁ Ζακ-χαῖος ἦταν διαμάντι· διαμάντι ἡ βαθειὰ συν αί-
σθησι τῆς ἁμαρτωλότητος καὶ ἡ ἀπόφασί του
ν᾽ ἀλλάξῃ. Ἅμα ἔχῃς καλὴ διάθεσι!… Ἅμα δὲν
ἔχῃς διάθεσι, ὅσο κι ἂν συχνάζῃς στὶς ἐκκλησί -
ες… Ὦ ἀδελφοί μου, τί νιώθουμε ἐμεῖς; Μπαί-
 νουμε στὴν ἐκκλησιὰ καί, ἐνῷ σείεται ὁ οὐ ρα -
νὸς καὶ τ᾽ ἄστρα, μένουμε ἀναίσθητοι. Ἂν μπαί-
  ναμε μὲ πίστι, θὰ τρέμαμε. Μπορεῖ ἐσὺ νὰ ἔρ -
χεσαι χίλιες φορὲς στὴν ἐκκλησιὰ καὶ νὰ μέ -
νῃς ἀσυγκίνητος, καὶ μπορεῖ νὰ μπῇ μιὰ πόρ-
νη κλαίγοντας, νὰ συγκλονισθῇ ὁλόκληρη καὶ
νὰ μετανοήσῃ. Ἔ, αὐτὴ ἡ πόρνη εἶνε ἀνώτε-
ρη ἀπ᾽ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ μένουμε ἀσυναίσθη-
τοι, μὲ τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὴν ὑπερηφάνεια πὼς
εἴμαστε τάχατες ἀφρόκρεμα τῆς κοινωνίας.

Ἔφτασε, λοιπόν, μιὰ ματιὰ καὶ ἕνας λόγος
τοῦ Χριστοῦ νὰ συγκλονίσῃ τὸ Ζακχαῖο. Ὅ πως
ὁ μαγνήτης τραβάει τὰ ῥινίσματα τοῦ σιδήρου,
ἔτσι ὁ Χριστός, ὁ ὑπέρθειος μαγνήτης, τράβη-
ξε τὴν ψυχή του καὶ ὁ Ζακχαῖος πῆρε τὴ μεγά- λη ἀπόφασι νὰ μετανοήσῃ. Καὶ ἐνῷ ὅλοι τὸν
θεωροῦσαν ἁμαρτωλὸ καὶ τὸν ἀπέφευγαν, τώ-
 ρα αὐτὸς ἀξιώνεται τῆς μεγάλης τιμῆς νὰ φιλο-
 ξενήσῃ Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. «Θὰ μείνω στὸ
σπίτι σου σή μερα», τοῦ λέει. Μπορεῖτε νὰ φαν -
ταστῆτε τὴ σκηνή; Νάτος ὁ Χριστός· παρα-
βλέπει ὅλα, κτήρια, ἱερεῖς, ἀρχιερεῖς, γραμμα-
 τεῖς, φαρισαίους, ὅλη τὴν ψευδεπίπλαστη ἁ -
γιότητα, καὶ πάει νὰ συλλάβῃ τὸ διαμάντι.

Ὅταν ἔφτασαν στὸ σπίτι, ὁ Ζακχαῖος στά-
 θηκε στὸ κατώφλι καὶ λέει· Κύριε, δὲν εἶμαι ἄ -
ξιος νὰ μπῇς μέσα· τὸ σπίτι αὐτὸ εἶνε χτισμέ-
νο μὲ ἀ δικία καὶ ἁρπαγή. Ἂν στύψῃς κάθε πέ-
τρα του, θὰ στάξῃ αἷμα. Παίρνω λοιπὸν σήμε-
ρα ἀ πόφασι· τὴ μισὴ περιουσία μου τὴ μοιρά-
ζω στοὺς φτωχούς, καὶ ὅσους ἀδίκησα θὰ τοὺς
ἀποδώσω τετραπλάσια. Νά τὸ διαμάντι. Πολ-
λοὶ λένε «Μετανοοῦμε». Ποιός παίρνει μιὰ
τέτοια ἀ πόφασι, ὄχι μὲ λόγια ἀλλὰ μὲ ἔργα;

Καὶ τότε ὁ Χριστός, ποὺ εἶδε τέτοια μετά-
νοια, ὕψωσε τὰ χέρια του, ποὺ θὰ καρφώνον -
 ταν στὸ σταυρό, εὐλόγησε ὅλο τὸ σπίτι, σὲ
βορρᾶ καὶ νότο, δύσι καὶ ἀνατολή, τὸ σπίτι τὸ
στοιχειωμένο ποὺ κατοικοῦσαν δαίμονες, ἔ -
διωξε ὅλα τὰ δαιμόνια ἀπὸ ᾽κεῖ μέσα, καὶ λέει·
«Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο»
(Λουκ. 19,9)· σωτηρία σ᾽ ἐσένα, στὴ γυναῖκα καὶ στὰ
παιδιά σου. Εὐλογημένος νά ᾽σαι, Ζακχαῖε!

* * *Σταματῶ ἐδῶ, ἀγαπητοί μου. Ἐπιθυμῶ, τα-

πεινὸς καὶ ἐλάχιστος ἐγὼ λειτουργὸς τοῦ Κυ-
 ρίου, νὰ διαβιβάσω καὶ σ᾽ ἐσᾶς τὴν πρόσ κλησι
ἐκείνη Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου. Ἡ πρόσ κλησις
λέει· «Σήμερα θὰ μείνω στὸ σπίτι σας». Ἀπευθύ -
νεται σὲ ὅλους, ἰ διαιτέρως στοὺς οἰκογενειάρ- χες ὅπως ὁ Ζακχαῖος. Ὅπως ἐκεῖνος δέχτηκε
τὸ Χριστὸ καὶ τὸ σπίτι του ἀπὸ κόλασι ἔγινε
παράδεισος, ἔτσι σήμερα προσκαλεῖ κ᾽ ἐσᾶς.

Σκεφθῆτε τί τιμή! Τί θὰ κάνατε, ἀγαπητοί
μου, ἂν σᾶς ἐρχόταν ἀπὸ τὸ αὐλαρχεῖο μήνυ -
μα, ὅτι σήμερα θὰ ἔρθῃ στὸ σπίτι σας ὁ ἀνώ-
τατος ἄρχων; Θὰ κάνατε ν᾽ ἀστράφτουν τὰ
πάντα. Ἀλλὰ τί εἶνε κι αὐτός; Ἄνθρωπος εἶνε.
Τί πρέπει λοιπὸν νὰ κάνουμε ἡμεῖς, ὅταν ἀκοῦ -
με στὴν θεία λειτουργία «…Ὡς τὸν βασι λέατῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι»(θ. Λειτ., χερουβ. ὕμν.); Αὐτὴ
εἶνε ἡ γενικὴ πρόσκλησίς του σὲ ὅλους.

Κάνει ὅμως καὶ ἰδιαίτερη πρόσκλησι στὸν
καθένα καὶ λέει· Σήμερα θὰ ἔλθω στὸ σπίτι
σας. Κ᾽ ἐγὼ ἐρωτῶ· εἶστε προετοιμασμέ νοι νὰτὸν δεχθῆτε; Δὲν θέλει ὁ Χριστὸς πολυτέλει-
ες· ζητάει νὰ βρῇ μετάνοια. Καὶ ἂν ὁ Χριστὸς
ἔρθῃ, ἐρωτῶ· θὰ μποροῦσε ἆραγε νὰ μείνῃστὸ σπίτι μας; Ὦ ἀδελφοί μου, ἂς ποῦ με ὠμὴ
τὴν ἀλήθεια. Ἂν ἔρθῃ ὁ Χριστὸς στὸ σπίτι μας,τί θὰ βρῇ; Πράγματα ἀντίθετα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ
δίδαξε. Τὸ πρωὶ μόλις ξυπνήσουν δὲν κάνουν
προσευχή. Τὸ μεσημέρι δὲν κάνουν τὸ σταυρό
τους στὸ τραπέζι. Τὸ βράδυ τὸ ἀντρόγυνο πέ-
φτει γιὰ ὕπνο ὅπως τὰ ζῷα. Τὴν Κυριακή, ἐνῷ
χτυπᾶνε καμπάνες, στὸ σπίτι κοιμοῦνται ἀναί-
 σθητοι ἢ σηκώνονται νωρὶς ὄχι γιὰ τὴν ἐκκλη-
σία ἀλλὰ γιὰ ἐκδρομές. Τὰ παιδιὰ κρατοῦν
στὰ χέρια τους ὄχι τὸ Εὐαγγέλιο ἀλλὰ ἄθλια
ἔντυπα. Ὅλοι παρακολουθοῦν διαφόρους στα -
θμοὺς ποὺ μολύνουν αὐτιὰ καὶ μάτια, ψυχὲς
καὶ κορμιά. Τί ἄλλο θά ᾽βλεπε;… Σέβομαι, ἀ -
πο σιωπῶ, δὲν θέλω νὰ μιλήσω πιὸ τολμηρά. Στὸ σπίτι τὸ ἑλληνικό, ποὺ ἄλλοτε μύριζε
θυμάρι καὶ λιβάνι σὰν νά ̓ ταν ἐκκλησιά, ὁ Χρι-
στὸς σήμερα βλέπει κι ἀκούει πράγματα ποὺ
οἱ ἄγγελοι καλύπτουν τὰ πρόσωπα ἀπὸ ντρο -
πὴ καὶ κλείνουν τ᾽ αὐτιὰ ἀπὸ φρίκη γιὰ τὸ λε-
ξιλόγιο καὶ τὶς βλαστήμιες. Πῶς νὰ μείνῃ στὰ
σπίτια αὐτά; Βάζω στοίχημα ἂν μέσα σὲ χίλιες
οἰκογένειες ὑπάρχῃ μία ποὺ νὰ τὸν πιστεύῃ,
νὰ τὸν ἀ γαπᾷ καὶ νὰ τὸν λατρεύῃ. Γι᾽ αὐτὸφεύγει ὁ Χριστός, ἡ χάρις καὶ ἡ δύναμί του.Δὲν μᾶς ἔχει ἀνάγκη ὁ Χριστός· ἐμεῖς ἔχου- με τὴν ἀνάγκη του. Σπίτι ποὺ πάει κόντρα μὲ τὸ
Χριστό, θὰ γίνῃ στάχτη· σπίτι ποὺ ἔχει τὸ Χρι-
στὸ μαζί του, εἶνε εὐλογημένο ἀπὸ τὸ Θεό, τοῦ
ὁ ποίου ἡ δόξα καὶ ἡ εὐλογία ἂς εἶνε μαζί σας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἐλευθερίου Γκύζη - Ἀθηνῶν τὴν 29-1-1967 τὸ πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 13-12-2019.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 151α΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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τους κρύβεται ἐγκληματικότης· καὶ ὑπάρχουν
ἐγκληματίες, ποὺ μέσα στὶς καρδιές τους κρύ-
 βεται ἕνας ἅγιος ἐκκολαπτόμενος.

Ὁ Χριστός μας λοιπὸν διέκρινε, ὅτι ὁ Ζακ-χαῖος ἦταν διαμάντι· διαμάντι ἡ βαθειὰ συν αί-
σθησι τῆς ἁμαρτωλότητος καὶ ἡ ἀπόφασί του
ν᾽ ἀλλάξῃ. Ἅμα ἔχῃς καλὴ διάθεσι!… Ἅμα δὲν
ἔχῃς διάθεσι, ὅσο κι ἂν συχνάζῃς στὶς ἐκκλησί -
ες… Ὦ ἀδελφοί μου, τί νιώθουμε ἐμεῖς; Μπαί-
 νουμε στὴν ἐκκλησιὰ καί, ἐνῷ σείεται ὁ οὐ ρα -
νὸς καὶ τ᾽ ἄστρα, μένουμε ἀναίσθητοι. Ἂν μπαί-
  ναμε μὲ πίστι, θὰ τρέμαμε. Μπορεῖ ἐσὺ νὰ ἔρ -
χεσαι χίλιες φορὲς στὴν ἐκκλησιὰ καὶ νὰ μέ -
νῃς ἀσυγκίνητος, καὶ μπορεῖ νὰ μπῇ μιὰ πόρ-
νη κλαίγοντας, νὰ συγκλονισθῇ ὁλόκληρη καὶ
νὰ μετανοήσῃ. Ἔ, αὐτὴ ἡ πόρνη εἶνε ἀνώτε-
ρη ἀπ᾽ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ μένουμε ἀσυναίσθη-
τοι, μὲ τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὴν ὑπερηφάνεια πὼς
εἴμαστε τάχατες ἀφρόκρεμα τῆς κοινωνίας.

Ἔφτασε, λοιπόν, μιὰ ματιὰ καὶ ἕνας λόγος
τοῦ Χριστοῦ νὰ συγκλονίσῃ τὸ Ζακχαῖο. Ὅ πως
ὁ μαγνήτης τραβάει τὰ ῥινίσματα τοῦ σιδήρου,
ἔτσι ὁ Χριστός, ὁ ὑπέρθειος μαγνήτης, τράβη-
ξε τὴν ψυχή του καὶ ὁ Ζακχαῖος πῆρε τὴ μεγά- λη ἀπόφασι νὰ μετανοήσῃ. Καὶ ἐνῷ ὅλοι τὸν
θεωροῦσαν ἁμαρτωλὸ καὶ τὸν ἀπέφευγαν, τώ-
 ρα αὐτὸς ἀξιώνεται τῆς μεγάλης τιμῆς νὰ φιλο-
 ξενήσῃ Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. «Θὰ μείνω στὸ
σπίτι σου σή μερα», τοῦ λέει. Μπορεῖτε νὰ φαν -
ταστῆτε τὴ σκηνή; Νάτος ὁ Χριστός· παρα-
βλέπει ὅλα, κτήρια, ἱερεῖς, ἀρχιερεῖς, γραμμα-
 τεῖς, φαρισαίους, ὅλη τὴν ψευδεπίπλαστη ἁ -
γιότητα, καὶ πάει νὰ συλλάβῃ τὸ διαμάντι.

Ὅταν ἔφτασαν στὸ σπίτι, ὁ Ζακχαῖος στά-
 θηκε στὸ κατώφλι καὶ λέει· Κύριε, δὲν εἶμαι ἄ -
ξιος νὰ μπῇς μέσα· τὸ σπίτι αὐτὸ εἶνε χτισμέ-
νο μὲ ἀ δικία καὶ ἁρπαγή. Ἂν στύψῃς κάθε πέ-
τρα του, θὰ στάξῃ αἷμα. Παίρνω λοιπὸν σήμε-
ρα ἀ πόφασι· τὴ μισὴ περιουσία μου τὴ μοιρά-
ζω στοὺς φτωχούς, καὶ ὅσους ἀδίκησα θὰ τοὺς
ἀποδώσω τετραπλάσια. Νά τὸ διαμάντι. Πολ-
λοὶ λένε «Μετανοοῦμε». Ποιός παίρνει μιὰ
τέτοια ἀ πόφασι, ὄχι μὲ λόγια ἀλλὰ μὲ ἔργα;

Καὶ τότε ὁ Χριστός, ποὺ εἶδε τέτοια μετά-
νοια, ὕψωσε τὰ χέρια του, ποὺ θὰ καρφώνον -
 ταν στὸ σταυρό, εὐλόγησε ὅλο τὸ σπίτι, σὲ
βορρᾶ καὶ νότο, δύσι καὶ ἀνατολή, τὸ σπίτι τὸ
στοιχειωμένο ποὺ κατοικοῦσαν δαίμονες, ἔ -
διωξε ὅλα τὰ δαιμόνια ἀπὸ ᾽κεῖ μέσα, καὶ λέει·
«Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο»
(Λουκ. 19,9)· σωτηρία σ᾽ ἐσένα, στὴ γυναῖκα καὶ στὰ
παιδιά σου. Εὐλογημένος νά ᾽σαι, Ζακχαῖε!

* * *Σταματῶ ἐδῶ, ἀγαπητοί μου. Ἐπιθυμῶ, τα-

πεινὸς καὶ ἐλάχιστος ἐγὼ λειτουργὸς τοῦ Κυ-
 ρίου, νὰ διαβιβάσω καὶ σ᾽ ἐσᾶς τὴν πρόσ κλησι
ἐκείνη Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου. Ἡ πρόσ κλησις
λέει· «Σήμερα θὰ μείνω στὸ σπίτι σας». Ἀπευθύ -
νεται σὲ ὅλους, ἰ διαιτέρως στοὺς οἰκογενειάρ- χες ὅπως ὁ Ζακχαῖος. Ὅπως ἐκεῖνος δέχτηκε
τὸ Χριστὸ καὶ τὸ σπίτι του ἀπὸ κόλασι ἔγινε
παράδεισος, ἔτσι σήμερα προσκαλεῖ κ᾽ ἐσᾶς.

Σκεφθῆτε τί τιμή! Τί θὰ κάνατε, ἀγαπητοί
μου, ἂν σᾶς ἐρχόταν ἀπὸ τὸ αὐλαρχεῖο μήνυ -
μα, ὅτι σήμερα θὰ ἔρθῃ στὸ σπίτι σας ὁ ἀνώ-
τατος ἄρχων; Θὰ κάνατε ν᾽ ἀστράφτουν τὰ
πάντα. Ἀλλὰ τί εἶνε κι αὐτός; Ἄνθρωπος εἶνε.
Τί πρέπει λοιπὸν νὰ κάνουμε ἡμεῖς, ὅταν ἀκοῦ -
με στὴν θεία λειτουργία «…Ὡς τὸν βασι λέατῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι»(θ. Λειτ., χερουβ. ὕμν.); Αὐτὴ
εἶνε ἡ γενικὴ πρόσκλησίς του σὲ ὅλους.

Κάνει ὅμως καὶ ἰδιαίτερη πρόσκλησι στὸν
καθένα καὶ λέει· Σήμερα θὰ ἔλθω στὸ σπίτι
σας. Κ᾽ ἐγὼ ἐρωτῶ· εἶστε προετοιμασμέ νοι νὰτὸν δεχθῆτε; Δὲν θέλει ὁ Χριστὸς πολυτέλει-
ες· ζητάει νὰ βρῇ μετάνοια. Καὶ ἂν ὁ Χριστὸς
ἔρθῃ, ἐρωτῶ· θὰ μποροῦσε ἆραγε νὰ μείνῃστὸ σπίτι μας; Ὦ ἀδελφοί μου, ἂς ποῦ με ὠμὴ
τὴν ἀλήθεια. Ἂν ἔρθῃ ὁ Χριστὸς στὸ σπίτι μας,τί θὰ βρῇ; Πράγματα ἀντίθετα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ
δίδαξε. Τὸ πρωὶ μόλις ξυπνήσουν δὲν κάνουν
προσευχή. Τὸ μεσημέρι δὲν κάνουν τὸ σταυρό
τους στὸ τραπέζι. Τὸ βράδυ τὸ ἀντρόγυνο πέ-
φτει γιὰ ὕπνο ὅπως τὰ ζῷα. Τὴν Κυριακή, ἐνῷ
χτυπᾶνε καμπάνες, στὸ σπίτι κοιμοῦνται ἀναί-
 σθητοι ἢ σηκώνονται νωρὶς ὄχι γιὰ τὴν ἐκκλη-
σία ἀλλὰ γιὰ ἐκδρομές. Τὰ παιδιὰ κρατοῦν
στὰ χέρια τους ὄχι τὸ Εὐαγγέλιο ἀλλὰ ἄθλια
ἔντυπα. Ὅλοι παρακολουθοῦν διαφόρους στα -
θμοὺς ποὺ μολύνουν αὐτιὰ καὶ μάτια, ψυχὲς
καὶ κορμιά. Τί ἄλλο θά ᾽βλεπε;… Σέβομαι, ἀ -
πο σιωπῶ, δὲν θέλω νὰ μιλήσω πιὸ τολμηρά. Στὸ σπίτι τὸ ἑλληνικό, ποὺ ἄλλοτε μύριζε
θυμάρι καὶ λιβάνι σὰν νά ̓ ταν ἐκκλησιά, ὁ Χρι-
στὸς σήμερα βλέπει κι ἀκούει πράγματα ποὺ
οἱ ἄγγελοι καλύπτουν τὰ πρόσωπα ἀπὸ ντρο -
πὴ καὶ κλείνουν τ᾽ αὐτιὰ ἀπὸ φρίκη γιὰ τὸ λε-
ξιλόγιο καὶ τὶς βλαστήμιες. Πῶς νὰ μείνῃ στὰ
σπίτια αὐτά; Βάζω στοίχημα ἂν μέσα σὲ χίλιες
οἰκογένειες ὑπάρχῃ μία ποὺ νὰ τὸν πιστεύῃ,
νὰ τὸν ἀ γαπᾷ καὶ νὰ τὸν λατρεύῃ. Γι᾽ αὐτὸφεύγει ὁ Χριστός, ἡ χάρις καὶ ἡ δύναμί του.Δὲν μᾶς ἔχει ἀνάγκη ὁ Χριστός· ἐμεῖς ἔχου- με τὴν ἀνάγκη του. Σπίτι ποὺ πάει κόντρα μὲ τὸ
Χριστό, θὰ γίνῃ στάχτη· σπίτι ποὺ ἔχει τὸ Χρι-
στὸ μαζί του, εἶνε εὐλογημένο ἀπὸ τὸ Θεό, τοῦ
ὁ ποίου ἡ δόξα καὶ ἡ εὐλογία ἂς εἶνε μαζί σας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἐλευθερίου Γκύζη - Ἀθηνῶν τὴν 29-1-1967 τὸ πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 13-12-2019.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 151α΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
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