
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ εὐαγγέ-
λιο. Θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς μιλήσω ἁπλᾶ.

Ἠ περικοπὴ αὐτὴ περιέχει ἕνα νόμο. Περὶ νό-
 μου λοιπὸν θὰ εἶνε σήμερα ὁ λόγος. Γιὰ νόμους
μιλᾶνε οἱ φυσικοὶ ἐπιστήμονες, γιὰ νό μους μι -
λᾶνε οἱ δικηγόροι καὶ οἱ δικασταί, γιὰ νόμο μι-
λάει καὶ τὸ Εὐαγγέ  λιο. Ἀπ᾽ ὅλους αὐ τοὺς τοὺς
νό  μους ποιός εἶνε ὁ ἀνώτερος; Ἐγὼ νομίζω,
ὅτι ἀνώτερος, ἡ κορυφὴ ὅλων τῶν νόμων, εἶ νε
αὐ τὸς ποὺ ἀκούσαμε σήμερα στὸ εὐαγγέλιο. 

* * *⃝ Ὑπάρχουν, ἀδελφοί μου, νόμοι φυσικοί. 
῾Ρίξτε μιὰ ματιὰ τὴ νύχτα στὸν οὐρανό. Πό-

σα εἶνε τὰ ἄστρα; Ἑκα τομμύ ρια, δισ εκατομ-
μύρια, ἀμέτρητα. Τὸ καθένα ἔ χει δρομολόγιο,
ὅπως τὰ πούλμαν. Καὶ ἡ γῆ ἕ να πούλ μαν εἶνε
ποὺ τρέχει μέσα στὸ ἄπειρο καὶ κάνει ἕναν
ὁλόκληρο κύκλο σὲ 365 μέρες. Ἄλ λο ἀστέρι
κάνει κύκλο σὲ 1 χρόνο, ἄλλο σὲ 2, ἄλλο σὲ 3,
ἄλλο σὲ 5 ἢ 10 χρόνια. Κι αὐ τὸς ὁ ἥλιος, ποὺ
φαίνεται ἀκίνητος, ἔχει ἕνα τεράστιο δρομο-
λόγιο. Καὶ τὰ δρομο λόγια αὐτὰ εἶνε στὴν ὥρα
τους, ἔχουν ἀκρίβεια, ρολόι ζενίθ.Ποιός τὰ ἔφτειαξε, τὰ ῥύθμισε, τὰ κυβερνᾷ;
Μία ἡ ἀπάντησις· ὁ Θεός. «Οἱ οὐ ρα  νοὶ διηγοῦν -
ται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐ τοῦ ἀναγ-
 γέλλει τὸ στερέωμα» (Ψαλμ. 18,2). Καὶ πῶς τὰ κυβερ -νᾷ ὁ Θεός; Ἔχετε δεῖ τὴν πρωτοχρονιὰ παι-
δάκια νὰ κρατοῦν μπαλλόνια; Ὅ πως τὸ παιδὶ
κρατάει μὲ μιὰ κλωστὴ τὰ μπαλλόνια, ἔτσι ὅλα
αὐτὰ τὰ οὐράνια σώματα τὰ κρατάει ὁ Θεὸς μὲ
μιὰ ἄλλη ἀόρατη κλωστή. Ἡ κλωστὴ αὐτή, λέ-
νε οἱ φυ σι  κοί, εἶνε ὁ νόμος τῆς παγκοσμίου ἕλ -ξεως ποὺ κάνει τὸ ἕνα νὰ ἕλκεται ἀπὸ τὸ ἄλ λο.
Πῶς γίνεται αὐτό; Μυστήριο· ἂν ρωτήσῃς τοὺς
ἐπιστήμονες τί εἶνε αὐτὴ ἡ ἕλξις, δὲν μποροῦν
νὰ τὸ ἐξηγήσουν. Τὰ κρατάει ὅλα αὐτὰ στὸ χέ-
 ρι του ὁ Μεγαλο δύναμος καὶ τὰ κυβερνάει μὲ
τὸ νόμο τῆς παγ κοσμίου ἕλξεως. Κόπηκε ἡ κλω-
στὴ τοῦ παι διοῦ; ἔφυγαν τὰ μπαλλόνια· κόπη-

κε ἡ κλω στὴ τοῦ χαρταετοῦ; πάει ὁ ἀετός. Ἂν
λοιπὸν σταματήσῃ νὰ λειτουργῇ ὁ νόμος τῆς
παγκοσμίου ἕλξεως, θὰ γίνουν ὅλα συντρίμμια.
Ὅπως τ᾽ αὐτοκίνητα, ἂν χάσουν τὸ φρένο, τρα-
 κάρει τὸ ἕνα πάνω στ᾽ ἄλλο, ἔτσι καὶ τὰ οὐρά-
νια σώματα· θὰ γίνῃ ἕνα ἀπέραντο ἐρείπιο.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νόμο τῆς παγκοσμίου ἕλξεως
ὑπάρχουν κι ἄλλοι φυσικοὶ νόμοι, τοὺς ὁ ποίους
σπουδάζουν οἱ ἐπιστήμονες. Ἡ ἐπιστή μη δὲν κά-
 νει τίπο τε ἄλλο παρὰ ἀνακαλύπτει, μελετᾷ κ᾽ ἐκ -
μεταλ λεύεται τοὺς νόμους ποὺ ἔθεσε ὁ Θεός.
⃝ Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς νόμους ὑ -
πάρ χει καὶ ἄλλος νόμος, ὁ ἠθικὸς νόμος.

Δηλαδή· ὅπως τὰ ἄστρα ἔ χουν τροχιὰ στὴν
ὁποία βαδίζουν, ἔτσι ὁ Θεὸς ἔ θεσε ὁρισμοὺς
καὶ γιὰ τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Για τὶ κάθε ἄν -θρωπος τί εἶνε; ἕνα ἄστρο ἔμ ψυχο. Κι ὁ Θεός,
ὅπως κυβερνᾷ τὸ ὑλικὸ σύμ παν μὲ τὸ νόμο τῆς
ἕλξεως, ἔτσι κ᾽ ἐδῶ ἔθεσε ἄλλους νόμους. Ἀλ -
λὰ τὰ μὲν οὐράνια σώματα δὲν ἐκ τρέπονται
ἀπὸ τὸ δρομολόγιό τους, ἐνῷ ὁ ἄν θρωπος, λό -
γῳ τῆς ἐλευθερίας ποὺ ἔ χει, δὲν θέλει νὰ βα-
δίζῃ πάντοτε ἐπάνω στὸ δρομολόγιο ποὺ τοῦ
ὥρισε ὁ Θεός· γι᾽ αὐ τὸ στὶς ἀνθρώπινες κοι-
νωνίες καὶ τὰ ἔθνη συμβαίνουν συγκρούσεις.

Τί ὥρισε ὁ Θεός; Πόσα δάχτυλα ἔχετε; Δέ-
κα. Κόβεις ἕνα δάχτυλό σου; Ὄχι. Δέκα δάχτυ -
λα ἔχεις, δέκα ἐντολὲς ὑπάρχουν· αὐτὸς εἶνεὁ Δεκάλογος. Ἂν ἡ ἀνθρωπότης ὑπήκουε σ᾽ αὐ -
τὸν ὅπως ὁ ἥλιος τὸ φεγγάρι τὰ ἄ στρα ὑ πακού-
 ουν στὸν παγκόσμιο νόμο τῆς ἔλξεως, θὰ ὑ -
πῆρχε ἁρμονία. Ὅπως ὑπάρχει ἁρμονία στὸν
οὐράνιο κόσμο, ἔτσι θὰ ὑπῆρχε κ᾽ ἐδῶ στὴ γῆ.
Τὸ λέμε στὴν κυριακὴ προσευχή, μὰ ποιός τὸ
προσέχει· «Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν
οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς» (Ματθ. 6,10). Ὅπως γίνεται
στὸν οὐ ρανό, ποὺ ἄγγελοι καὶ οὐ ράνια σώμα -
τα ἐκτελοῦν τοὺς ὁρισμούς σου, ἔτσι κ᾽ ἐδῶ
στὴ γῆ νὰ τηροῦμε κ᾽ ἐμεῖς τὸ νόμο σου.

Δὲν ἐκτελοῦμε δυστυχῶς τὸ θέλημα τοῦ
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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.
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Θεοῦ. Ἂν πῇς σὲ κάποιον, Κόψε τὸ δάχτυλό σου,
δὲν τὸ κόβει, ἀλλὰ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ τὸν κόβει.Περιέκοψαν τὸν Δεκάλογο, ἐλάχιστες ἐντολὲς
κράτησαν. Εἴδατε ἄνθρωπο μὲ κομμέ  να δάχτυ -
λα; Ἐγὼ εἶδα· θλιβερό. Μὰ τὸ πιὸ θλιβερὸ εἶ -
νε ὅτι πολλοὶ εἶνε ἠθικὰ κουλοί· ὁ ἕνας κόβει
μία ἐντολή, ὁ ἄλλος ἄλλη…· ἔτσι στὴν ἀνθρώ-
πινη κοινωνία δημιουργοῦνται συγκρούσεις.
⃝ Τὶς διάφορες ἀταξίες, ποὺ συμβαίνουν στὴν
κοινωνία, ἔρχονται νὰ τὶς διορθώσουν οἱ νόμοι
τῶν ἀνθρώπων, οἱ νόμοι τοῦ κράτους.

Καὶ βγαίνουν πλῆθος νόμοι. Γιατί; Μόλις ψη-
 φίζεται καὶ ἐφαρμόζεται ἕνας νόμος, κάποιοι
φωνάζουν· Ἄδικος! Καὶ βγαίνει ἄλλος νόμος,
κατόπιν ἄλλος, ἄλλος… Κάθε νόμος ἱκανοποιεῖ
τοὺς μέν, ἀλλὰ δυσαρεστεῖ τοὺς δέ. Για τὶ ὅλοι
εἶνε ἀτελεῖς. Ἔτσι καὶ στὸ κράτος μας. Ρώτη σα
ἕ ν αν ἀρεοπαγίτη· –Μπορεῖτε νὰ γνωρί ζετε ὅ -
λους τοὺς νόμους; –Ἀδύνατον, πάτερ· ἀπ᾽ τὸν
καιρὸ τοῦ Ὄθωνος καὶ τοῦ Καπο δίστρια μέ χρι
σήμερα ἔχουν ψηφιστῆ εἰκοσιπέντε χιλιά δες
νόμοι! καὶ συνεχῶς βγαίνουν ἄλλοι. Καὶ ὅ,τι γί-
 νε ται στὴν Ἑλλάδα, γίνεται παντοῦ. 

Τὸ ἀποτέλεσμα. Παλιὰ οἱ γιαγιάδες, ἐκεῖ ποὺ
ἔπλεκαν, πήγαινε ὁ μικρός, ὁ διαβολάκος, καὶ
παίζοντας τοὺς μπέρδευε τὸ κουβάρι, κι αὐ τὲς
παιδεύονταν μετὰ νὰ τὸ ξεμπλέξουν. Ἔ, ἔτσι εἶ -
νε σήμερα. Ὁ κόσμος μας κατήν τησε κουβά- ρι μπερδεμένο· οἱ νομοθέτες μάταια προσπα -
θοῦν νὰ τὸ ξεμπλέξουν, καὶ στὴν προσπά θειά
τους αὐτὴ τὸ μπλέκουν περισσότερο.

* * *Ἐμπρός, ἀδέρφια μου, ἐμπρός! Ὑπάρχει μιὰ
χρυσῆ κλωστή, ποὺ ἅμα τὴν τραβήξῃς τὸ κου-
 βάρι θὰ ξεμπλέξῃ. Ποιά εἶνε, Χριστέ μου, ἡ κλω-
 στή; Εἶνε ὁ θεῖος νόμος! Ἔχουμε αὐ τιά; Νάτο
– τ᾽ ἀκούσατε; Αὐτὰ ὅλα τὰ εἶ πα, γιὰ νὰ φτάσω
στὸ νόμο αὐτόν. Ποιός εἶνε ὁ νόμος; Εἶνε νό-
μος ἀλληλεγγύης, τὸν ὁποῖο δι ατύπωσε ὁ Χρι-
στὸς μὲ πέντε λόγια. Νὰ ψάξῃς ὅλα τὰ βιβλία,
φιλοσοφίες, κοράνια κ.τ.λ., δὲν θὰ βρῇς τελει-
 ότερο νόμο. Τί λέει ὁ Χριστός· «Καθὼς θέλετε
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖ -
τε αὐτοῖς ὁμοίως» (Λουκ. 6, 31). Εἶ νε σὰν τὸ νόμισμα,
ποὺ ἔχει δύο ὄψεις. Νὰ τὸ κάνω λιανὰ νὰ τὸ κα-
 ταλάβετε; Μερικὰ παραδεί γματα καὶ τελείωσα.Τρία εἶνε τὰ ἀπαραίτητα γιὰ κάθε ἄνθρωπο.� Τὸ πρῶτο εἶνε ἡ περιουσία. Δὲν λέω γιὰ τερά-
στιες περιουσίες· αὐ τὲς εἶνε τοῦ διαβό λου. Ὁ
Θεὸς εὐλογεῖ τὰ λίγα καὶ ἀ ναγκαῖα· μιὰ καλύ-
βα, μιὰ καρέκλα… Ὅσο φτωχὸς καὶ νά ᾽σαι, θά
᾽χῃς ἕνα πουκάμισο. Καὶ Διογένης νὰ γί νῃς, θά
᾽χῃς ἕνα πιθάρι νὰ μπαίνῃς μέσα. Ἕ νας μόνο
ἦταν τελείως ἀκτήμων, ὁ Χριστός· δὲν εἶχε «ποῦ

τὴν κεφαλὴν κλίνῃ» (Ματθ. 8,20. Λουκ. 9,58). Καὶ ἐρωτᾷ ὁ Χρι-
στός· Θέλεις ὁ ἄλ λος νὰ σὲ κλέψῃ, νὰ σὲ γελά σῃ
στὸ ζύγι, νὰ σοῦ φάῃ τὸ μεροκάματο, νὰ σὲ ἀ πα-
 τή σῃ; Ὄχι! Ἔ, ἔτσι κ᾽ ἐ σὺ νὰ μὴν τὸν κλέ ψῃς. Τὸ
κλεμμένο εἶνε φωτιά. Λέει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς· ἂν
ἕ νας τσοπᾶ νος ἔχῃ 100 πρόβατα καὶ μέσ᾽ στὸ
κοπάδι του ῥίξῃ 1 κλεμμένο, θὰ χάσῃ καὶ τὰ ἄλ -
 λα. Ὅπως λοιπὸν θέλεις οἱ ἄλλοι νὰ σέ  βων ται
τὰ δικά σου, κ᾽ ἐσὺ νὰ σέβεσαι τὰ δικά τους.� Τὸ δεύτερο εἶνε ἡ ζωή. Θέλεις ὁ ἄλλος νὰ πά -
ρῃ μαχαίρι νὰ σοῦ κόψῃ τὴ μύτη ἢ τ᾽ αὐτί, νὰ σὲ
ἀκρωτηριάσῃ; νὰ βάλῃ δυναμίτη στὸ σπίτι νὰ
σοῦ τινάξῃ στὸν ἀέρα τὴν οἰκογένεια; νὰ ῥίξῃ
στὸ φαΐ σου δηλητήριο; νὰ νοθεύσῃ τὸ φάρμα -
κό σου; Ὄχι! Ἔ, ὅπως θέλεις οἱ ἄλλοι νὰ σέ-
βων   ται τὴ ζωή σου, ἔτσι κ᾽ ἐσὺ τὴ δική τους.� Πάνω ἀπ᾽ ὅλα ὅμως εἶνε ἡ τιμή. Θέλεις ὁ ἄλ -
λος νὰ προσβάλῃ τὴν οἰκογενειακή σου τιμή,
νὰ ἀτιμάσῃ τὴ γυναῖκα ἢ τὸ κορίτσι σου; Ὄχι,
προτιμῶ νὰ πεθάνω! Ὅπως λοιπὸν ἐσὺ θέλεις
νὰ σέβωνται οἱ ἄλλοι τὴν τιμὴ τῆς οἰκογε νείας
σου, ἔτσι κ᾽ ἐσὺ νὰ σέβεσαι τὴν τιμή τους. Αὐ -
τὸ σημαίνει «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ
ἄν θρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως».

Εἶνε δύσκολα αὐτά; Δὲν θέλεις νὰ σοῦ κά-
 νουν κακό, μὴν κάνῃς κ᾽ ἐσύ. Αὐ τὴ εἶνε μία ἡ
πλευρά, ἡ ἀρνητική. Ἡ ἄλλη, ἡ θετική, ποιά εἶ -
νε· πεινᾷς, θέλεις νὰ σοῦ δώ σουν ψωμί· διψᾷς,
νὰ σοῦ δώσουν νερό· εἶσαι γυμνός, νὰ σὲ σκεπά -
σουν· εἶσαι ἄστεγος, νὰ σὲ στεγάσουν· εἶσαι ἄρρω-
 στος, θέλεις γιατρὸ - φάρμακο· ἢ πέθανε ὁ πατέ -
ρας σου; νὰ σ᾽ ἐπισκεφθοῦν. Ὅπως θέλεις οἱ
ἄλλοι νὰ σοῦ κάνουν καλό, κάνε κ᾽ ἐσὺ καλό.
Αὐτὸς εἶνε ὁ τέλειος νόμος, δὲν ὑπάρχει ἄλλος.

Λένε ὅτι ἕνας βασιλιᾶς στὴ ̔Ρώμη, βλέπον -
τας ὅτι τὸ βασίλειο δὲν πάει καλά, εἶπε στοὺς
σοφοὺς νὰ τοῦ βροῦν ἕνα νόμο νὰ ταιριάζῃ γιὰ
ὅλους τοὺς πολῖτες, μὰ δὲν εὕρισκαν· ὅταν τέ-
 λος ἄνοιξε τὸ Εὐαγγέλιο βρῆκε τὸ ῥητὸ «Κα θὼς
θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς
ποιεῖτε αὐτοῖς ὁ μοίως»· τὸν ἔγραψε σὲ πινακί-
 δες καὶ τὶς κρέμασε παντοῦ. Ἂν ἐφαρμόσου με
αὐτὸ τὸ νόμο, θὰ ὑπάρχῃ εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια.
Ἂν μποροῦσα θὰ πήγαινα στὰ Ἡνωμένα Ἔ θνη
νὰ τὸν γράψω μὲ γράμματα φωτεινά, νὰ τὸν βλέ-
 πουν ὅλοι οἱ λαοί. Ἂν ἄκουγε αὐτὸ τὸ νόμο ἡ ἀν -
 θρω   πό της, θὰ εἶχε εἰρήνη γιὰ χίλια χρόνια. Ἀντὶ
αὐ τοῦ δυστυχῶς ἰσχύει ὁ νόμος τῆς ζούγ  κλας,
«τὸ μεγά λο ψάρι τρώει τὸ μικρό»· γι᾽ αὐτὸ βρισκό -
μαστε σὲ παραμονὲς 3ου παγ κοσμίου πολέμου.

Ἂς παρακαλέσουμε τὴν Παναγιὰ καὶ τοὺς
ἁ γίους, ὁ Θεὸς νὰ ἐλεήσῃ καὶ σώσῃ τὸν κό-
σμο· ἀμήν. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Μαρίνης Ἡλιουπόλεως - Ἀθηνῶν τὴν Κυριακὴ 4-10-1970. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 5-9-2020.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε Κυριακὴ καὶ ἡ
ἁ γία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ὥρισε νὰ

ἑ ορτάζεται ἡ μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων τῆς Ἑ -
 βδόμης (Ζ΄) Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ κατα  πο-
  λέμησαν τοὺς εἰκονομάχους. Σήμερα ἐ πίσης
γίνεται ἔναρξις τοῦ κηρυκτικοῦ καὶ κατη  χητι-
κοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπικαίρως λοιπὸν
ὡς εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ὡρίστηκε ἡ περί-
φημη παραβολὴ τοῦ Σπορέως (βλ. Λουκ. 8,4-15). Σᾶς
παρακαλῶ νὰ προσέξουμε τὴν ἀρ χὴ τῆς πα-
ρα βολῆς. Πῶς ἀρχίζει· «Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων
τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ» (Λουκ. 8,5).

Τί λέει; Μιλάει γιὰ σπόρο. Ἡ παραβολὴ στη-
 ρίζεται σὲ μιὰ εἰκόνα, ἕνα παράδειγμα συνηθι-
 σμένο στοὺς γεωργούς μας· εἶνε ὁ σπόρος.

* * *Διακρίνουμε, ἀδελφοί μου, δύο εἴδη σπόρων.
⃝ Τὸ ἕνα εἶνε ὁ φυσικὸς σπόρος. Τὸν ἔχουμε συ-
 νη θίσει καὶ δὲν μᾶς κάνει ἐντύπωσι. Ὑπάρχουν
ἑκατομμύρια σπόροι διαφόρων φυτῶν· ἀπὸ
σπόρο βγαίνουν τὰ χορτάρια, τὰ σπαρτά, τὰ
ὡραῖα ἄνθη, οἱ θάμνοι, τὰ δέν τρα, τὰ δάση. Τί
εἶνε ὁ σπόρος; Ἕνα μικρὸ πραγματάκι, συχνὰ
μικρότερο κι ἀπ᾽ τὸ κεφάλι τῆς καρφίτσας.
Καὶ μέσα σ᾽ αὐτὸ –ὦ Θεέ μου, πῶς ὑπάρχουν
ἄπιστοι;– εἶνε κλεισμένο ἕ να ἐργοστάσιο, ἕνα
χη μεῖο! Θαυμάζεις τὰ ἐρ γοστάσια; Μηδὲν εἶνε
αὐτὰ μπρο στὰ σ᾽ ἕνα μικρὸ σπόρο. 

Μιὰ λεπτομέρεια. Τὸ 1922 κοντὰ στὸ Νεῖλο
ποταμὸ οἱ ἀρχαιολόγοι ἀνακάλυψαν τὸν τάφο
τοῦ φαραὼ Τουτανχαμών, τῆς 18ης δυναστεί  ας
τῆς Αἰγύπτου. Μέσα στὸν τάφο βρέθηκε κ᾽ ἕνα
χρυσὸ δοχεῖο μὲ σιτάρι. Θαμμένο ἐκεῖ, σκέφτη-
 καν, τρεῖς χιλιάδες χρόνια μέσ᾽ στὸ δοχεῖο,
δὲν φυτρώνει πιά. Τὸ ἔσπειραν ὅμως καὶ φύ-
τρωσε! Τέτοια δύναμι κρύβει ὁ σπόρος.

Καὶ σήμερα, παρ᾽ ὅλη τὴν πρόοδο, ὅλοι οἱ
ἐπιστήμονες νὰ μαζευτοῦν, ἕνα σπόρο δὲν
μποροῦν νὰ κάνουν. Φτάνει ἕ νας σπόρος ν᾽ἀ ποδείξῃ, ὅτι ὑπάρχει Θεός.

Ὑπάρχει κ᾽ ἕνα ἄλλο μυστικὸ στὸ σπόρο –
τὸ λέει ὁ μέγας Βασίλειος στὶς ὁμιλίες του
στὴν Ἑξαήμερο. Τὸ μυρμήγκι μαζεύει στὴ φω-
λιά του σπόρους, ἀλλ᾽ ἐὰν αὐτοὶ βρεθοῦν σὲ ὑ -
γρασία, φυτρώνουν. Τί κάνει λοιπὸν τότε· μὲ
τὶς δαγ κάνες του κόβει τὸ σπόρο σὲ δυό, κι ὁ
σπόρος δὲν μπορεῖ νὰ φυτρώσῃ (βλ. Ἑ.Π. Migne 29,196Α &
ΒΕΠΕΣ 51,266,34-36). Ποιός τὸ δίδαξε νὰ τὸ κάνῃ αὐτό;

Δὲν εἶμαι γεωπόνος ἢ φυσικὸς γιὰ νὰ προσ -
 θέσω κι ἄλλα θαυμαστά· λέω ἁπλῶς, ὅτι ἕνας
σπόρος εἶνε ἕνα θαῦμα. Ἀλλὰ ἐμεῖς τὸ συνη-
θίσαμε καὶ χάσαμε τὸ θαυμασμό.
⃝ Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸ φυσικὸ σπόρο ὑπάρχει
καὶ ὁ πνευματικὸς σπόρος, ποὺ εἶνε ἀπείρως
ἀνώτερος. Ποιός εἶνε ὁ σπόρος αὐτός;

Ἔξω ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν εἶνε τὸ
ἄγαλμα ἑνὸς μεγάλου προδρόμου τῆς Ἑλλη-
νικῆς ἐπανα στάσεως, τοῦ ̔ Ρήγα Φεραίου, κι ἀ -
πὸ κάτω γράφει (μὲ ἁπλᾶ λόγια)· «Ὦ Φεραῖε,
ἔσπειρες πολὺ σπόρο!». Μὰ τί σπόρο ἔσπειρε,
ἀ φοῦ δὲν ἦταν γεωργός; Ἔσπειρε τὸ κήρυ γμα
τῆς λευτεριᾶς, ἕναν ἄλλο σπόρο, καὶ τὸν πό-
 τι σε μὲ τὸ αἷμα τῆς θυσίας του· ἔτσι βλάστη σε
τὸ δέντρο τῆς ἐλευθερίας. Σπόρος λοιπὸν εἶ -
νε οἱ ἰδέες, οἱ ὑψηλὲς καὶ μεγάλες ἰδέες ποὺ
συγκλονίζουν τὴν ἀνθρωπότητα.

Στὴν κορυφὴ ὅλων τῶν ἰδεῶν εἶνε ἡ ἀπόλυ-
τη ἀλήθεια, τὸ Εὐαγγέλιο! Μὴ μοῦ μιλᾶτε γιὰ
ἄλ λα πράγματα· εἶνε μικρὰ καὶ ἀσήμαντα μπρο-
 στὰ στὸ διαμάντι, στὸ λόγο τοῦ Εὐαγγελίου. Τὸ
εἶ πε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος· «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ πα-
 ρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλ θω-
 σι» (Ματθ. 24,35. Λουκ. 21,33. Μᾶρκ. 13,31. πρβλ. Ἀπ. 20,11). Ὁ «σπόρος»
λοιπὸν εἶνε ἡ ἀλήθεια ποὺ ἔσπειρε ὁ Κύριός μαςἸησοῦς Χριστὸς καὶ ὑπάρχει στὸ Εὐαγγέλιο.

* * *Μεταξὺ σπόρου φυσικοῦ καὶ σπόρου πνευ-
ματικοῦ ὑπάρχουν ὁμοιότητες.

Ὁ φυσικὸς σπόρος, ἂν πέσῃ σὲ δρόμο χιλιο-
πατημένο, δὲν φυτρώνει· ἂν πέσῃ σὲ ἔδαφος

Κυριακὴ Δ΄ Λουκ. ἢ Πατ. Ζ΄ Οἰκ. Συν. (Λκ 8,4-15)
11 Ὀκτωβρίου 2020
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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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πετρῶ δες, φυτρώνει μὲν ἀλλὰ δὲν μπορεῖ ν᾽
ἀ ναπτυχθῇ, γιατὶ «δὲν ἔχει ῥίζα», δὲν κατορ-
θώνει νὰ ῥιζώσῃ βαθειὰ στὸ ἔδαφος· ἂν πέσῃ
σὲ ἔδαφος γεμᾶτο ἀγκάθια, φυτρώνει ἀλλὰ τ᾽
ἀγκάθια τὸν «συμπνίγουν»· μόνο ἂν πέσῃ σὲ
ἔδαφος καλλιεργημένο, καθα ρὸ ἀ πὸ πέτρες
κι ἀγκάθια, φυτρώνει, καὶ τὸ ἕνα φτάνει καὶ νὰ
ἑ κατονταπλασιασθῇ. Αὐτὰ εἶπε ὁ Κύριος.

Ποιός εἶνε τώρα ὁ πνευματικὸς σπόρος;
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ὑπάρχουν ψυχὲς

ποὺ εἶνε στὴν πρώτη κατηγορία, εἶνε σὰν τὸν
χιλιο πατημένο δρόμο ποὺ ἀναστενάζει. Ἂν ἀ -
κουγόταν ἀπὸ κάτω ὁ βόγγος του, ἡ γῆ θά ᾽λε -
γε· Πετάξτε ἀπὸ πάνω μου τὴν ἄσφαλτο, θέλω
νὰ βλαστήσω! Τώρα ὅμως, ὅπως στὴν ἄσφαλ-
το ἂν τυχὸν πέσῃ σπόρος ἔρχονται τὰ πουλιὰ
καὶ τὸν παίρνουν, ἔτσι εἶνε καὶ οἱ ἀδιάφοροι
ἀ κροαταί. Τί σπόρος εἶνε π.χ. στὴν ἐκκλησία ἡ
θεία Λειτουργία, ἢ ἐκεῖνοι οἱ θεσπέσιοι ὕμνοι
ποὺ ἀκούστηκαν σήμερα γιὰ τοὺς ἁγίους πατέ -
ρας, ὁ ἀπόστολος, τὸ εὐαγγέλιο, τὸ κήρυ γμα!
Αὐτοὶ ὅμως δὲν παίρνουν τίποτα! «Στοῦ κου-
φοῦ τὴν πόρτα ὅσο θέλεις χτύπα». Νά ἡ πρώ-
τη κατηγορία, ὁ πεπατημένος δρόμος.

Ἡ δεύτερη κατηγορία τῶν ἀκροατῶν εἶνε
οἱ ἐνθουσιώδεις. Ἀκοῦνε, ἀρέσκονται, παρου-
 σιάζουν κάποια βλάστησι, ἀλλὰ γιὰ λίγο· μετὰ
ἐγκαταλείπουν «διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα».

Τοὺς ἀκροατὰς τῆς τρίτης κατηγορίας –ἐ -
δῶ ἀνήκουν οἱ πε ρισσότεροι σήμερα– ὁ Κύρι -
ος τοὺς παρομοιάζει μὲ τόπο γεμᾶτο ἀγκάθια
ποὺ εἰκονίζουν τὶς μέριμνες. Εἶνε οἱ ἀγχώδεις
τύποι ποὺ λέει ἡ ψυχολογία. Καμμιά ἄλλη ἐ -
ποχὴ δὲν εἶχε τέτοια ἀγωνία· τί θὰ κάνουμε, τί
θὰ γίνουμε!… Ἡ ἀνθρωπότης ζῇ κάτω ἀπὸ τὴ
δαμόκλειο σπάθη μιᾶς πυρηνικῆς ἀπειλῆς.

Δὲν καρποφορεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ παρὰ
μόνο σ᾽ ἕνα ἐλάχιστο μέρος του, ὅταν πέφτῃ σὲ
ψυ χὲς καλλιεργημένες· ἐκεῖ φέρνει καρπὸ ἀ -
κόμα καὶ «ἑκατονταπλασίονα». Στὸ σύνολο ὅ -
μως ὑπάρχει ὀλιγοκαρπία. Εἶνε ζήτημα ἐὰν ἕ -
νας στοὺς χίλιους ἐφαρμόζῃ τὰ λόγια τοῦ Κυ-
 ρίου. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Χριστὸς εἶπε σήμερα «Ὁ ἔ -
χων ὦτα ἀ κούειν ἀκουέτω» (Λουκ. 8,8 κ.ἄ.). 

* * *Ἐν τούτοις, ἀγαπητοί μου, παρατηρεῖται καὶπολυκαρπία! Περίεργο, θὰ μοῦ πῆτε· δὲν εἶνε
ἀντιφατικό; πῶς λές, ὅτι ὑπάρχει ὀλι γ οκαρπία
καὶ μετὰ λὲς καὶ πολυκαρπία; Νὰ τὸ ἐξηγήσω.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παραβολὴ τοῦ Σπορέως ὁ
Κύριος εἶπε καὶ τὴν πα ραβολὴ τῶν ζιζανίων (βλ.Ματθ. 13,24-30). Ἕνας, λέει, ἔσπειρε στὸ χωράφι του
καλὸ σπόρο. Ἀλλὰ τὴ νύχτα ὁ ἐχθρός του πῆ -
γε καὶ ἔσπειρε ζιζάνια. Ἔτσι, ὅταν κάρπισε ὁ

σπόρος, φάνηκαν καὶ τὰ ζιζάνια. Τί θέλει νὰ
πῇ ὁ Κύριος· ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ σπόρο τοῦ Χρι-
στοῦ, σπέρνει κι ὁ σατα  νᾶς ἄλλο σπόρο.

–Μὰ ὑπάρχει σατανᾶς; τί εἶν᾽ αὐτὰ ποὺ λές;
Ὅσο εἶνε βέβαιο ὅτι ὑπάρχει νύχτα, ἄλλο

τόσο βέβαιο εἶνε ὅτι ὑπάρχουν σκοτεινὲς δυνά -
 μεις, πίσω ἀπ᾽ τὶς ὁποῖες εἶνε ὁ κοσμοκράτο-
 ρας «τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τού του» (Ἐφ. 6,12). Καὶ
αὐτὸς σπέρνει. Ἰδίως στὴν ἐποχή μας γίνεται φο-
βε ρὴ σπορὰ διαβόλου ἀπ᾽ τὸ πρωὶ ὣς τὸ βράδυ,
μάλιστα στὴ νέα γενεά, δηλαδή· αὐτὰ ποὺ ἀ -
κούγον ται στὸ δρόμο ἀπὸ φίλους, στὰ σχο-
λεῖα καὶ πανεπιστήμια ἀπὸ δασκάλους, αὐτὰ
ποὺ γράφουν οἱ ἐφημερίδες, ὁ κατακλυσμὸς
τοῦ ἐντύπου, αὐτὰ ποὺ μεταδίδει τὸ ῥα διόφω-
νο καὶ ἡ τηλεόρασι. Πρὸ ἐτῶν στὸ Βόλο κορι-
τσά κι 7 ἐτῶν, μόλις γύρισε ἀπ᾽ τὸ σχολεῖο, εἶ -
πε στὴ μάνα του· Δὲν ὑπάρχει Θεός!… Ἔν -
τρομη ἐκείνη λέει· –Τί εἶν᾽ αὐτὰ ποὺ λές, παι-
δί μου; ποιός σοῦ τά ᾽πε; –Ἡ δασκάλα μας! 

Πῶς ν᾽ ἀντέξῃ ὁ ἄνθρωπος! Τὸ ἀποτέλεσμα;
Ρωτῆστε τὸν ἀπόστολο Παῦλο. Τί λέει· Ὅ,τι
σπέρνεις θὰ θερίσῃς (βλ Γαλ. 6,7), εἶνε νόμος αἰώ-
νι ος. Τὸ μεγάλο ἐρώτημα, λοιπόν, εἶνε· τί σπέρ- νουμε; Πατρίδα μου, χώρα ἄλλοτε ἁγίων καὶ
μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν, τώρα τί σπέρνεις
μέσα στὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν σου; Σπέρνειςἀθεΐα; θὰ θερίσῃς ἐγκλήματα. Ἄνθρωπος ποὺ
δὲν πιστεύει στὸ Θεό, εἶνε ἱκανὸς γιὰ ὁποιο-
δή ποτε κακό· μὴ τὸν βάλετε στὸ σπίτι σας.
Σπείραμε λοιπὸν ἀθεΐα· τί περιμένουμε;

Κλαίω κι ἀναστενάζω, γιατὶ μέσ᾽ ἀπὸ τὴ νέα
γενεά, ποὺ κατηχεῖται μὲ ἀθεΐα καὶ ἀπιστία,
θὰ βγῇ μιὰ γενεὰ ἐγκληματική. Δὲν φταῖνε τὰ
παιδιά, οἱ σπορεῖς φταῖνε (γονεῖς, δάσκαλοι,
καθηγηταί, δημοσιογράφοι κ.λπ.) ὄργανα τοῦ
διαβόλου, τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων· αὐτοὶ εἶ -
ν ε κυρίως οἱ ὑπεύθυνοι τῆς σατανικῆς σπορᾶς.

Ἕνας φιλόσοφος εἶδε νὰ ὁδηγοῦν στὴ λαι-
μητόμο τῆς Γαλλικῆς ἐπαναστάσεως ἕνα νεα -
ρὸ ἐγ κληματία νὰ τοῦ κόψουν τὸ κεφάλι, καὶ εἶ -
πε· Γιατί; αὐτὸ τὸ κεφάλι εἶχε μέσα σπόρους
καλούς· ἂν καλλιεργοῦνταν, θὰ ἦταν ἕνας ἅ -
γιος· κακοὶ σπορεῖς τὸν ἔκαναν ἐγκληματία. 

* * *Σποριᾶδες τοῦ καλοῦ λοιπόν, ποὺ μ᾽ ἀκοῦ τε,σπέρνετε! Γονεῖς, δάσκαλοι, κατηχηταί, ἱερο -
κήρυκες, σπείρετε στὶς ψυχὲς ὅλων καὶ πρὸ
παντὸς τῶν παιδιῶν τὰ θεϊκὰ λόγια. Κι ἂς εὐ -
χη θοῦμε ὅλοι, διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας
Θε ο τόκου νὰ καρπίσῃ πάλι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ,
τὰ ζιζάνια νὰ ἐκριζωθοῦν, καὶ νὰ ἐπικρατήσῃ τὸ
θέ λημα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Εὐθυμίου Κυψέλης - Ἀθηνῶν τὴν 13-10-1985. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 15-9-2020.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτὴ καὶ πα-
νήγυρις. Ἑορτάζει ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀστέ-

ρες ποὺ σελαγίζουν στὸν οὐρανὸ τῆς ἁγίας
μας Ἐκκλησίας, ὁ ἅγιος Λουκᾶς.

Τί ἦταν ὁ ἅγιος Λουκᾶς; Δὲν ἀρκεῖ ν᾿ ἀκοῦ -
με τὸ ὄνομα καὶ νὰ πανηγυρίζουμε τὴ μνήμη
ἑνὸς ἁγίου. Πρέπει νὰ γνωρίζουμε τὸν βίο
του καὶ πρὸ παντὸς νὰ μιμούμεθα τὶς ἀρετές
του. Ὅπως εἶπε ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ἑορ-
τὴ ἁγίου εἶνε μίμησις τοῦ ἁγίου. Γι᾿ αὐτὸ κ᾿
ἐγὼ θὰ πῶ λίγες λέξεις γιὰ τὸν ἅγιο αὐτόν.

* * *Λουκᾶς! Καὶ μόνο τὸ ὄνομά του κάτι φανε-
ρώνει· ἔχει σημασία. Ἡ λέξι Λουκᾶς, ὅπως λέ-
νε οἱ φιλόλογοι, προέρχεται ἀπὸ τὴ ῥίζα λοὺξ
τῆς λατινικῆς γλώσσης (lux) ποὺ σημαίνει φῶς.
Ἀπὸ αὐτὴν παράγονται καὶ ἄλλες λέξεις. Λό-
γου χάριν ἡ λέξι λύκειο· ἔχει σχέσι ἡ λέξι λύ-
κειο μὲ τὴ λέξι Λουκᾶς. Λύκειο σημαίνει τὸ
σχολειὸ ποὺ φωτίζει – κι ἀλλοίμονο ἂν δὲν
φωτίζῃ ἀλλὰ σκοτίζῃ. Λύκειο = σχολεῖο ποὺ
φωτίζει, καὶ Λουκᾶς = φωτεινός. Αὐτὸ θὰ πῇ
Λουκᾶς, φωτεινὸς - λαμπρός.

Δὲν ἦταν βέβαια ἐξ ἀρχῆς φωτεινός. Διότι
ἀρχικὰ ἦταν εἰδωλολάτρης. Γεννήθηκε τότε
ποὺ ὅλοι λάτρευαν τὰ κτίσματα καὶ τὰ ἔκαναν
θεούς. Ἦταν Ἕλληνας στὴν καταγωγή. Πα τρί-
 δα του ἦταν ἡ Ἀντιόχεια, μεγάλο κέντρο τοῦ
Ἑλληνισμοῦ στὴν Ἀνατολή. Αὐτὸς εἶνε ὁ βί -
ος του πρὸ Χριστοῦ, μέχρι νὰ πιστέψῃ.

Τὸ ἐπάγγελμά του ἦταν γιατρός (ὑπῆρχε
τότε ἰατρικὴ σχολὴ στὴν Τύρο). Ἀκόμα, κατὰ
τὴν παράδοσι, εἶχε καὶ τὸ τάλαντο νὰ ζωγραφί -
ζῃ εἰκόνες. Ἀσκώντας τὴν ἰατρικὴ βρέθηκε
στὴ Θήβα τῆς Βοιωτίας, καὶ τότε ἄκουσε τὸν
ἀ πόστολο Παῦλο, γνωρίστηκε μαζί του, πίστε-
 ψε στὸ Χριστό, βαπτίσθηκε Χριστιανός, καὶ
ὠ νομάσθηκε πλέον Λουκᾶς – φωτεινός.

Στὸ ἑξῆς ἀκολούθησε τὸν ἀπόστολο Παῦ -
λο. Ἡ ζωὴ τοῦ Παύλου ὅμως δὲν ἦταν σὰν τὴ

ζωὴ τῶν σημερινῶν παπάδων καὶ δεσποτάδων,
ποὺ περνᾶμε μὲ ἡσυχία καὶ σχετικὴ ἄνεσι· ἦ -
ταν ζωὴ σκληρή· εἶχε φτώχεια, ταλαιπωρία, δι -
ωγμούς, ναυάγια, μαρτύριο, σταυρό. Πόσες
φορὲς δὲν καταδιώχθηκε, δὲν συνελήφθη, δὲν
μαστιγώθηκε, δὲ φυλακίστηκε, δὲν λιθοβολή -
θηκε, ἀπὸ ἰουδαίους καὶ εἰδωλο λάτρες καὶ Ῥω-
 μαίους αὐτοκράτορες; Καὶ τέλος ἀποκεφαλί-
σθηκε στὶς φυλακὲς τῆς Ῥώμης.

Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπέτειες ὁ Λουκᾶς
δὲν ἐγκατέλειψε τὸν Παῦλο. Ἔμεινε κοντά του·
κοντά του στὶς περιοδεῖες, κοντά του στὶς ἀ -
σθένειες, κοντά του σ᾿ ὅλες τὶς θλίψεις, μέ-
χρι τέλους τῆς ζωῆς του. Μεταξὺ τῶν συν ερ-
γατῶν τοῦ Παύλου κορυφαία θέσι ἔχει ὁ Λου -
κᾶς, γιὰ τὸν ὁποῖο λέει· «Λουκᾶς ὁ ἰατρός, ὁ
ἀ γαπητός» (Κολ. 4,14). Τὸν ὀνομάζει ἰατρό, γιατὶ καὶ
στὸν ἴδιο πολλὲς φορὲς φάνηκε χρήσιμος, ὅ -
ταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀσθενοῦσε καὶ εἶχε
ἀνάγκη ἀπὸ ἰατρικὴ φροντίδα.

Ὁ Λουκᾶς δὲν εἶδε τὸ Χριστὸ μὲ τὰ μάτια
του. Ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο; ἄκουσε γιὰ τὸν Κύριο
ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ὑπῆρξαν «αὐτόπται καὶ ὑ -
πηρέται» τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος (Λουκ. 1,2)
καὶ ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Παῦλο. Ἔτσι
σχημάτισε σαφῆ ἐντύπωσι, ὥστε νὰ μπορῇ νὰ
δώσῃ μὲ ὅσα συνέγραψε πιστὴ εἰκόνα γιὰ τὸν
Κύριο, γιὰ τοὺς ἀ ποστόλους καὶ τὴ ζωὴ τῆς
πρώτης Ἐκκλησί ας. Πίστεψε βαθειά. Καὶ αὐ -
τὸ ποὺ πίστεψε τὸ κήρυξε.

Ὅταν πλέον ὁ ἀπόστολος Παῦλος τελείω-
σε τὸ δρόμο του, ὁ Λουκᾶς ἔφυγε ἀπὸ τὴ Ῥώ-
 μη. Ἄρ χισε νὰ περιοδεύῃ καὶ νὰ κηρύττῃ τὸ
εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Γύρισε ὅλη τὴν Ἑλ -
λάδα, καὶ τέλος ἐπανῆλθε στὰ μέρη τῆς Θή-
βας, ὅπου κατὰ μία παράδοσι ἔγινε ἐπίσκο-
 πος, καὶ ἐκεῖ παρέδωσε εἰρηνικὰ τὴν ἁγία του
ψυχὴ σὲ ἡλικία 80 ἐτῶν.

Κήρυξε μὲ τὴ γλῶσσα του, κήρυξε μὲ τὴ
ζωὴ καὶ τὸ παράδειγμά του, κήρυξε μὲ τὰ θαύ-

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ
Σάββατο 18 Ὀκτωβρίου 2014 (2006)
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Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

«Ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητός»
«Ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ  ἀγαπητός» (Κολ. 4,14)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτὴ καὶ πα-
νήγυρις. Ἑορτάζει ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀστέ-

ρες ποὺ σελαγίζουν στὸν οὐρανὸ τῆς ἁγίας
μας Ἐκκλησίας, ὁ ἅγιος Λουκᾶς.

Τί ἦταν ὁ ἅγιος Λουκᾶς; Δὲν ἀρκεῖ ν᾿ ἀκοῦ -
με τὸ ὄνομα καὶ νὰ πανηγυρίζουμε τὴ μνήμη
ἑνὸς ἁγίου. Πρέπει νὰ γνωρίζουμε τὸν βίο
του καὶ πρὸ παντὸς νὰ μιμούμεθα τὶς ἀρετές
του. Ὅπως εἶπε ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ἑορ-
τὴ ἁγίου εἶνε μίμησις τοῦ ἁγίου. Γι᾿ αὐτὸ κ᾿
ἐγὼ θὰ πῶ λίγες λέξεις γιὰ τὸν ἅγιο αὐτόν.

* * *Λουκᾶς! Καὶ μόνο τὸ ὄνομά του κάτι φανε-
ρώνει· ἔχει σημασία. Ἡ λέξι Λουκᾶς, ὅπως λέ-
νε οἱ φιλόλογοι, προέρχεται ἀπὸ τὴ ῥίζα λοὺξ
τῆς λατινικῆς γλώσσης (lux) ποὺ σημαίνει φῶς.
Ἀπὸ αὐτὴν παράγονται καὶ ἄλλες λέξεις. Λό-
γου χάριν ἡ λέξι λύκειο· ἔχει σχέσι ἡ λέξι λύ-
κειο μὲ τὴ λέξι Λουκᾶς. Λύκειο σημαίνει τὸ
σχολειὸ ποὺ φωτίζει – κι ἀλλοίμονο ἂν δὲν
φωτίζῃ ἀλλὰ σκοτίζῃ. Λύκειο = σχολεῖο ποὺ
φωτίζει, καὶ Λουκᾶς = φωτεινός. Αὐτὸ θὰ πῇ
Λουκᾶς, φωτεινὸς - λαμπρός.

Δὲν ἦταν βέβαια ἐξ ἀρχῆς φωτεινός. Διότι
ἀρχικὰ ἦταν εἰδωλολάτρης. Γεννήθηκε τότε
ποὺ ὅλοι λάτρευαν τὰ κτίσματα καὶ τὰ ἔκαναν
θεούς. Ἦταν Ἕλληνας στὴν καταγωγή. Πα τρί-
 δα του ἦταν ἡ Ἀντιόχεια, μεγάλο κέντρο τοῦ
Ἑλληνισμοῦ στὴν Ἀνατολή. Αὐτὸς εἶνε ὁ βί -
ος του πρὸ Χριστοῦ, μέχρι νὰ πιστέψῃ.

Τὸ ἐπάγγελμά του ἦταν γιατρός (ὑπῆρχε
τότε ἰατρικὴ σχολὴ στὴν Τύρο). Ἀκόμα, κατὰ
τὴν παράδοσι, εἶχε καὶ τὸ τάλαντο νὰ ζωγραφί -
ζῃ εἰκόνες. Ἀσκώντας τὴν ἰατρικὴ βρέθηκε
στὴ Θήβα τῆς Βοιωτίας, καὶ τότε ἄκουσε τὸν
ἀ πόστολο Παῦλο, γνωρίστηκε μαζί του, πίστε-
 ψε στὸ Χριστό, βαπτίσθηκε Χριστιανός, καὶ
ὠ νομάσθηκε πλέον Λουκᾶς – φωτεινός.

Στὸ ἑξῆς ἀκολούθησε τὸν ἀπόστολο Παῦ -
λο. Ἡ ζωὴ τοῦ Παύλου ὅμως δὲν ἦταν σὰν τὴ

ζωὴ τῶν σημερινῶν παπάδων καὶ δεσποτάδων,
ποὺ περνᾶμε μὲ ἡσυχία καὶ σχετικὴ ἄνεσι· ἦ -
ταν ζωὴ σκληρή· εἶχε φτώχεια, ταλαιπωρία, δι -
ωγμούς, ναυάγια, μαρτύριο, σταυρό. Πόσες
φορὲς δὲν καταδιώχθηκε, δὲν συνελήφθη, δὲν
μαστιγώθηκε, δὲ φυλακίστηκε, δὲν λιθοβολή -
θηκε, ἀπὸ ἰουδαίους καὶ εἰδωλο λάτρες καὶ Ῥω-
 μαίους αὐτοκράτορες; Καὶ τέλος ἀποκεφαλί-
σθηκε στὶς φυλακὲς τῆς Ῥώμης.

Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπέτειες ὁ Λουκᾶς
δὲν ἐγκατέλειψε τὸν Παῦλο. Ἔμεινε κοντά του·
κοντά του στὶς περιοδεῖες, κοντά του στὶς ἀ -
σθένειες, κοντά του σ᾿ ὅλες τὶς θλίψεις, μέ-
χρι τέλους τῆς ζωῆς του. Μεταξὺ τῶν συν ερ-
γατῶν τοῦ Παύλου κορυφαία θέσι ἔχει ὁ Λου -
κᾶς, γιὰ τὸν ὁποῖο λέει· «Λουκᾶς ὁ ἰατρός, ὁ
ἀ γαπητός» (Κολ. 4,14). Τὸν ὀνομάζει ἰατρό, γιατὶ καὶ
στὸν ἴδιο πολλὲς φορὲς φάνηκε χρήσιμος, ὅ -
ταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀσθενοῦσε καὶ εἶχε
ἀνάγκη ἀπὸ ἰατρικὴ φροντίδα.

Ὁ Λουκᾶς δὲν εἶδε τὸ Χριστὸ μὲ τὰ μάτια
του. Ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο; ἄκουσε γιὰ τὸν Κύριο
ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ὑπῆρξαν «αὐτόπται καὶ ὑ -
πηρέται» τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος (Λουκ. 1,2)
καὶ ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Παῦλο. Ἔτσι
σχημάτισε σαφῆ ἐντύπωσι, ὥστε νὰ μπορῇ νὰ
δώσῃ μὲ ὅσα συνέγραψε πιστὴ εἰκόνα γιὰ τὸν
Κύριο, γιὰ τοὺς ἀ ποστόλους καὶ τὴ ζωὴ τῆς
πρώτης Ἐκκλησί ας. Πίστεψε βαθειά. Καὶ αὐ -
τὸ ποὺ πίστεψε τὸ κήρυξε.

Ὅταν πλέον ὁ ἀπόστολος Παῦλος τελείω-
σε τὸ δρόμο του, ὁ Λουκᾶς ἔφυγε ἀπὸ τὴ Ῥώ-
 μη. Ἄρ χισε νὰ περιοδεύῃ καὶ νὰ κηρύττῃ τὸ
εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Γύρισε ὅλη τὴν Ἑλ -
λάδα, καὶ τέλος ἐπανῆλθε στὰ μέρη τῆς Θή-
βας, ὅπου κατὰ μία παράδοσι ἔγινε ἐπίσκο-
 πος, καὶ ἐκεῖ παρέδωσε εἰρηνικὰ τὴν ἁγία του
ψυχὴ σὲ ἡλικία 80 ἐτῶν.

Κήρυξε μὲ τὴ γλῶσσα του, κήρυξε μὲ τὴ
ζωὴ καὶ τὸ παράδειγμά του, κήρυξε μὲ τὰ θαύ-
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτὴ καὶ πα-
νήγυρις. Ἑορτάζει ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀστέ-

ρες ποὺ σελαγίζουν στὸν οὐρανὸ τῆς ἁγίας
μας Ἐκκλησίας, ὁ ἅγιος Λουκᾶς.

Τί ἦταν ὁ ἅγιος Λουκᾶς; Δὲν ἀρκεῖ ν᾿ ἀκοῦ -
με τὸ ὄνομα καὶ νὰ πανηγυρίζουμε τὴ μνήμη
ἑνὸς ἁγίου. Πρέπει νὰ γνωρίζουμε τὸν βίο
του καὶ πρὸ παντὸς νὰ μιμούμεθα τὶς ἀρετές
του. Ὅπως εἶπε ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ἑορ-
τὴ ἁγίου εἶνε μίμησις τοῦ ἁγίου. Γι᾿ αὐτὸ κ᾿
ἐγὼ θὰ πῶ λίγες λέξεις γιὰ τὸν ἅγιο αὐτόν.
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τῆς λατινικῆς γλώσσης (lux) ποὺ σημαίνει φῶς.
Ἀπὸ αὐτὴν παράγονται καὶ ἄλλες λέξεις. Λό-
γου χάριν ἡ λέξι λύκειο· ἔχει σχέσι ἡ λέξι λύ-
κειο μὲ τὴ λέξι Λουκᾶς. Λύκειο σημαίνει τὸ
σχολειὸ ποὺ φωτίζει – κι ἀλλοίμονο ἂν δὲν
φωτίζῃ ἀλλὰ σκοτίζῃ. Λύκειο = σχολεῖο ποὺ
φωτίζει, καὶ Λουκᾶς = φωτεινός. Αὐτὸ θὰ πῇ
Λουκᾶς, φωτεινὸς - λαμπρός.

Δὲν ἦταν βέβαια ἐξ ἀρχῆς φωτεινός. Διότι
ἀρχικὰ ἦταν εἰδωλολάτρης. Γεννήθηκε τότε
ποὺ ὅλοι λάτρευαν τὰ κτίσματα καὶ τὰ ἔκαναν
θεούς. Ἦταν Ἕλληνας στὴν καταγωγή. Πα τρί-
 δα του ἦταν ἡ Ἀντιόχεια, μεγάλο κέντρο τοῦ
Ἑλληνισμοῦ στὴν Ἀνατολή. Αὐτὸς εἶνε ὁ βί -
ος του πρὸ Χριστοῦ, μέχρι νὰ πιστέψῃ.

Τὸ ἐπάγγελμά του ἦταν γιατρός (ὑπῆρχε
τότε ἰατρικὴ σχολὴ στὴν Τύρο). Ἀκόμα, κατὰ
τὴν παράδοσι, εἶχε καὶ τὸ τάλαντο νὰ ζωγραφί -
ζῃ εἰκόνες. Ἀσκώντας τὴν ἰατρικὴ βρέθηκε
στὴ Θήβα τῆς Βοιωτίας, καὶ τότε ἄκουσε τὸν
ἀ πόστολο Παῦλο, γνωρίστηκε μαζί του, πίστε-
 ψε στὸ Χριστό, βαπτίσθηκε Χριστιανός, καὶ
ὠ νομάσθηκε πλέον Λουκᾶς – φωτεινός.

Στὸ ἑξῆς ἀκολούθησε τὸν ἀπόστολο Παῦ -
λο. Ἡ ζωὴ τοῦ Παύλου ὅμως δὲν ἦταν σὰν τὴ

ζωὴ τῶν σημερινῶν παπάδων καὶ δεσποτάδων,
ποὺ περνᾶμε μὲ ἡσυχία καὶ σχετικὴ ἄνεσι· ἦ -
ταν ζωὴ σκληρή· εἶχε φτώχεια, ταλαιπωρία, δι -
ωγμούς, ναυάγια, μαρτύριο, σταυρό. Πόσες
φορὲς δὲν καταδιώχθηκε, δὲν συνελήφθη, δὲν
μαστιγώθηκε, δὲ φυλακίστηκε, δὲν λιθοβολή -
θηκε, ἀπὸ ἰουδαίους καὶ εἰδωλο λάτρες καὶ Ῥω-
 μαίους αὐτοκράτορες; Καὶ τέλος ἀποκεφαλί-
σθηκε στὶς φυλακὲς τῆς Ῥώμης.

Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπέτειες ὁ Λουκᾶς
δὲν ἐγκατέλειψε τὸν Παῦλο. Ἔμεινε κοντά του·
κοντά του στὶς περιοδεῖες, κοντά του στὶς ἀ -
σθένειες, κοντά του σ᾿ ὅλες τὶς θλίψεις, μέ-
χρι τέλους τῆς ζωῆς του. Μεταξὺ τῶν συν ερ-
γατῶν τοῦ Παύλου κορυφαία θέσι ἔχει ὁ Λου -
κᾶς, γιὰ τὸν ὁποῖο λέει· «Λουκᾶς ὁ ἰατρός, ὁ
ἀ γαπητός» (Κολ. 4,14). Τὸν ὀνομάζει ἰατρό, γιατὶ καὶ
στὸν ἴδιο πολλὲς φορὲς φάνηκε χρήσιμος, ὅ -
ταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀσθενοῦσε καὶ εἶχε
ἀνάγκη ἀπὸ ἰατρικὴ φροντίδα.

Ὁ Λουκᾶς δὲν εἶδε τὸ Χριστὸ μὲ τὰ μάτια
του. Ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο; ἄκουσε γιὰ τὸν Κύριο
ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ὑπῆρξαν «αὐτόπται καὶ ὑ -
πηρέται» τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος (Λουκ. 1,2)
καὶ ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Παῦλο. Ἔτσι
σχημάτισε σαφῆ ἐντύπωσι, ὥστε νὰ μπορῇ νὰ
δώσῃ μὲ ὅσα συνέγραψε πιστὴ εἰκόνα γιὰ τὸν
Κύριο, γιὰ τοὺς ἀ ποστόλους καὶ τὴ ζωὴ τῆς
πρώτης Ἐκκλησί ας. Πίστεψε βαθειά. Καὶ αὐ -
τὸ ποὺ πίστεψε τὸ κήρυξε.

Ὅταν πλέον ὁ ἀπόστολος Παῦλος τελείω-
σε τὸ δρόμο του, ὁ Λουκᾶς ἔφυγε ἀπὸ τὴ Ῥώ-
 μη. Ἄρ χισε νὰ περιοδεύῃ καὶ νὰ κηρύττῃ τὸ
εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Γύρισε ὅλη τὴν Ἑλ -
λάδα, καὶ τέλος ἐπανῆλθε στὰ μέρη τῆς Θή-
βας, ὅπου κατὰ μία παράδοσι ἔγινε ἐπίσκο-
 πος, καὶ ἐκεῖ παρέδωσε εἰρηνικὰ τὴν ἁγία του
ψυχὴ σὲ ἡλικία 80 ἐτῶν.

Κήρυξε μὲ τὴ γλῶσσα του, κήρυξε μὲ τὴ
ζωὴ καὶ τὸ παράδειγμά του, κήρυξε μὲ τὰ θαύ-

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ
Σάββατο 18 Ὀκτωβρίου 2014 (2006)

Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΚΓ΄
Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 12922

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

«Ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητός»
«Ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ  ἀγαπητός» (Κολ. 4,14)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)

Τὸ θέμα μας, ἀγαπητοί μου, εἶνε μία δίκη,
ποὺ ἔγινε στὸν Πειραιᾶ. Ὡρισμένες λε-

πτο μέρειές της ἔχουν ἐνδιαφέρον.
Στὶς 27 Ὀκτωβρίου 1953 μὲ μερικοὺς φίλους

βρισκόμουν στὴν αἴθουσα τοῦ Πταισματοδικεί-
ου. Βλέποντας ἐκεῖ τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου σκε-
 πτόμουν· ἂν ὁ Κύριος ἦταν ὄχι μόνο στὸν τοῖ χο
ἀλλὰ καὶ στὴν καρδιὰ τοῦ καθενός μας, δὲν
θὰ ὑπῆρχαν ἀδικήματα καὶ τὰ δικαστήρια θά
᾽ταν ἀ χρεί αστα. Τώρα ἡ εἰκόνα μένει, γιὰ νὰ μᾶς
θυ μίζῃ πόσο μακριὰ ἀπὸ τὸν Κύριο εἴμαστε.

Μπροστὰ στὴ ἕδρα εἶνε τὸ Εὐαγγέλιο, ἀλ -
λὰ μόνο γιὰ νὰ ὁρκίζωνται πάνω σ᾽ αὐτὸ οἱ
Χριστιανοί, παρ᾽ ὅλο ὅτι μέσα σ᾽ αὐτὸ ὑπάρ-
χει τὸ «μὴ ὀμόσαι ὅλως» (Ματθ. 5,34).

Σὲ λίγο μπαίνουν οἱ δικασταί. Ὁ πρόεδρος
παίρνει τὴ θέσι του, χτυπάει τὸ κουδούνι καὶ
γίνεται ἡσυχία. Τί φοβερὸ τὸ ἔργο τῶν δικα-
στῶν· σκέψου, ἄνθρωποι νὰ δικάζουν ἀν θρώ-
πους! Φώ τιζέ τους, Θεέ μου, ν᾽ ἀποδίδουν τὸ
δίκαιο, νὰ βασιλεύῃ δικαιοσύνη. Γι᾽ αὐτὸ χωρὶςπροσευχὴ δὲν ἔπρεπε ν᾽ ἀρχί ζῃ καμμία δίκη.

Ἂς παρακολουθήσουμε ὅμως τώρα τὴν
συνεδρίασι.

Μετὰ ἀπὸ πολλὲς ἄλλες δίκες ἔρχεται τέ-
λος αὐτὴ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει. Ὁ πρόεδρος
διαβάζει τὰ ὀνόματα τῶν κατηγορουμένων.Ἕνδεκα (11) ἄντρες ἀκοῦνε τὰ ὀνόμα  τά τους·
σηκώνονται, πηγαίνουν καὶ κάθονται στὸ ἑδώ- λιο νὰ δικαστοῦν. Ἀπὸ αὐτοὺς τρεῖς (3) εἶνε
μεγάλοι κ᾽οἱ ὑπόλοιποι εἶνε νέοι 18 - 25 ἐτῶν.

Τί κακὸ ἔχουν κάνει; Κατηγοροῦνται, ὅτι
στὶς 29 Αὐγούστου ἡμέρα Σάββατο μαζὶ μὲ
πολλοὺς ἄλλους πῆγαν στὸ κινηματοθέατρο
«Παλλὰς» στὸ Πασαλιμάνι καὶ τὰ μεσάνυχτα
(12:05΄μ.μ.), τὴ στιγμὴ ποὺ ἐπάνω στὴ σκηνὴ
βγῆκαν οἱ καλλονὲς ποὺ διεκδικοῦσαν τὸν τί -
τλο τῆς Μὶς - Πειραιῶς, σηκώθηκαν ὄρθιοι,
φώ ναζαν «Αἶσχος γιὰ τὴν πατρίδα!» καὶ μὲ τὶς
διαμαρτυρίες τους ματαίωσαν τὰ καλλιστεῖα·
ἄλλοι ὅμως, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νὰ θαυμάσουν
τὰ …ἀ γάλματα, ἔφυγαν παραπονούμενοι γιὰ
τὴν διακοπὴ τῆς παραστάσεως· κατηγοροῦν -
ται λοιπὸν γιὰ διαταραχὴ τῆς «τάξεως».

Ὁ μάρτυς ὑπερασπίσεως καθηγητὴς Χρῆ -στος Ἀδαμόπουλος, πρόεδρος τοῦ συλλόγου
«Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής», καταθέτει, ὅτι προ-
τοῦ νὰ συμβοῦν τὰ γεγονότα αὐτὰ οἱ σύλλο-
γοι «Μέγας Ἀθανάσιος» καὶ «Ἰωάννης ὁ Βα-
πτιστής» ἐπισκέφθηκαν τὶς δημόσιες ἀρχές,
ὑπέβαλαν ἀναφορὲς καὶ ὑπομνήματα, καὶ ζη-
τοῦσαν τὴν κατάργησι τῶν καλλιστείων ὡς
αἰσχροῦ θεάματος ποὺ ἀπαγορεύουν οἱ κεί-
μενοι νόμοι. Τοὺς δόθηκαν τότε ὑποσχέσεις,
ἀλλὰ δὲν ἔγινε τίποτε. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ἀπο-
φάσισαν ν᾽ ἀντιδράσουν, καὶ ἀντέδρασαν ὡς
Χριστιανοί, ὡς Ἕλληνες πολῖτες κινούμενοι
μέσα στὰ πλαίσια τοῦ Συντάγματος.

Σὲ κάποιο σημεῖο τῆς καταθέσεως αὐτοῦ τοῦ
μάρ τυρος, παρακολουθώντας ἀπὸ μιὰ γωνιὰ
τὴ δίκη, ζήτησα τὴν ἄδεια νὰ μιλήσω κ᾽ ἐγὼ
δίνοντας ἐξηγήσεις. Ὁ πρόεδρος μοῦ ἔδωσε
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(Πέρασαν 10 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησι τοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου. «Μᾶς λείπει», εἶπαν πολλοί. Κ᾽ ἐμεῖς ἀνταποκρινόμενοι στὴν ἐπι-
θυμία τους ἀρχίσαμε νὰ φυλλομετρᾶμε τὸ περιοδικό του, τὴν «Σπίθα», νὰ ξαναδιαβάζουμε τὰ παλαιὰ ἄρθρα του καὶ νὰ θυμώμαστε
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Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν κατὰ τῶν καλλιστείων, τὰ ἔτη 1953-54. Μία λοιπὸν φάσι αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος  παρακολουθοῦμε τώρα.

Τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου 29 Αὐγούστου 1953 στὸ Πασαλιμάνι τοῦ Πειραιῶς ἀκούστηκαν διαμαρτυρίες στὸν θερινὸ κινηματογράφο
«Παλλάς», ὅπου γίνονταν συνοικιακὰ καλλιστεῖα, καὶ ἔγιναν σοβαρὰ ἐπεισόδια ποὺ ματαίωσαν τὴν ἐκδήλωσι. Ἥρωες τῶν γεγονότων
ἦταν μερικοὶ ἐργαζόμενοι νέοι, ποὺ συνελήφθησαν, τοὺς ἀπήγγειλαν βαρὺ κατηγορητήριο, καὶ τὸν Ὀκτώβριο ἦρθε ἡ ἡμέρα νὰ δικα-
στοῦν. Στὴν δίκη αὐτή, γιὰ τὴν ὁποία στὸ διάστημα τῶν δύο μηνῶν ποὺ μεσολάβησε οἱ ἡρωικοὶ νέοι δὲν μπόρεσαν νὰ βροῦν ἕνα δικη-
γόρο νὰ τοὺς ὑ περ ασπισθῇ, παρέστη ὁ π. Αὐγουστῖνος, ζήτησε τὸν λόγο ἀπὸ τὸν πρόεδρο καὶ ἀνέλαβε ὁ ἴδιος τὴν ὑπεράσπισί τους. Ἐν
συνεχείᾳ ἔγραψε ἄρθρο μὲ τίτλο «Τὸ δάκρυ τοῦ λαοῦ – Μία δίκη», ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Χριστ. Σπίθα» [φ. 149/Ὀκτ. 1953].
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 ματά του. Θὰ κηρύττῃ ὅμως στοὺς αἰῶνας καὶ
μὲ τὰ θεόπνευστα συγγράμματά του, καὶ ἰ δί -
ως μὲ τὸ Εὐαγγέλιό του.

Ὅποιος διαβάζει τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέ-
λιο, νομίζει ὅτι βλέπει νὰ παρελαύνῃ ἐμπρός
του ὁ βίος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ σὰν σὲ κινημα-
τογραφικὴ ταινία. Κάποιος σοφὸς εἶπε, ὅτι
ἀπ᾿ ὅλα τὰ βιβλία ποὺ διάβασε ἐκεῖνο ποὺ τοῦ
προκάλεσε μεγαλύτερη συγκίνησι εἶνε αὐτό.
Τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ εἶνε τὸ γλυκύτερο
εὐ αγγέλιο. Τὸ χαρακτήρισαν εὐαγγέλιο τῆς
ἀ γάπης, τῆς συγγνώμης, τῶν οἰκτιρμῶν, εὐ -
αγγέλιο τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ. Διότι ὑ -
πάρχουν σ᾿ αὐτὸ περικοπές, ποὺ δείχνουν τὸ
θεῖο ἔλεος. Μία ἀπ᾿ αὐτὲς εἶνε ἡ ἑξῆς.

Στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ βρῆκε θέσι –
ποιός; Μιὰ ἁμαρτωλὴ γυναίκα. Εἶχε διαπράξει
ὄργια. Γνώρισε πολλοὺς ἄνδρες καὶ διεφθά-
ρη. Οἱ δῆθεν ἅγιοι τοῦ Ἰσραήλ, οἱ γραμματεῖς
καὶ φαρισαῖοι, ἡ ἐλὶτ ἐκείνης τῆς κοινωνίας,
δὲν τὴν πλησίαζαν, δὲν τῆς ἔλεγαν οὔτε κα-
λη μέρα. Ἡ γυναίκα αὐτὴ ἦρθε μιὰ μέρα στὸ
Χριστό. Ἐκεῖνος δὲν τὴν ἔδιωξε. Τὴν ἄφησε,
τὸν πλησίασε, γονάτισε, ῥάντισε τὰ πόδια του
μὲ τὰ δάκρυά της καὶ μὲ τὰ μύρα της, ἔκανε
τὰ μαλλιά της πετσέττα καὶ σκούπισε τὰ ἄ -
χραντα πόδια τοῦ Κυρίου. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ Χρι-
 στὸς δέχθηκε τὶς ἐκδηλώσεις αὐτές, οἱ ἄλλοι
σκανδαλίσθηκαν. Πώ πω τί κάνει! εἶπαν· ἂν ἦ -
ταν προφήτης, θὰ ἤξερε τί εἶν᾿ αὐτὴ ποὺ τὸν
ἀγγίζει… Καὶ τότε ὁ Χριστὸς εἶπε ἕνα μεγάλο
λόγο, ποὺ δὲν ὑπάρχει ζυγαριὰ νὰ τὸν ζυγί-
σου με – ἐμένα τὸ χωρίο αὐτὸ μὲ συγκινεῖ βα-
θύτατα. Ἀκοῦστε τί λέει· «Ἀφέωνται αἱ ἁμαρ-
τίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησε πολύ» (Λουκ. 7,47).
Δηλαδή· δὲν τὸν ἀγάπησαν οἱ γραμματεῖς καὶ
φαρισαῖοι, δὲν τὸν ἀγάπησαν οἱ διανοούμενοι
τῆς ἐποχῆς, δὲν τὸν ἀγάπησαν οἱ Ῥωμαῖοι·
τὸν ἀγάπησε αὐτὴ ἡ ταλαίπωρη γυναίκα καὶ
ἔ χυνε πικρὰ δάκρυα μετανοίας. Αὐτὴ αἰσθάν-
θηκε τὴ λύτρωσι ποὺ χαρίζει ὁ Χριστός.

Τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ εἶνε εὐαγγέλιο
τῆς χαρᾶς. Ἀρχίζει ἀπὸ τὸν εὐαγγελισμὸ τῆς
Θεοτόκου μὲ τὸ χαιρετισμὸ τοῦ Γαβριὴλ «Χαῖ -
ρε, κεχαριτωμένη…» (Λουκ. 1,28), προχωρεῖ μὲ τὴ
γέννησι τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ χαρμόσυνο ἀγγε-
λικὸ μήνυμα «Ἰδού εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν
μεγάλην…» (ἔ.ἀ.. 2,10), καὶ τελειώνει πάλι μὲ τὴ χα -
ρὰ τῶν ἀποστόλων ὅταν εἶδαν τὸ Χριστὸ ν᾿ ἀ -
ναλαμβάνεται στοὺς οὐρανούς· «Καὶ αὐτοί,
προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς Ἰε-
ρουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης» (ἔ.ἀ.. 24,52). Τὸ
Εὐαγγέλιο εἶνε χαρά. Δὲν ὑπάρχει πουθενὰ
ἀλλοῦ ἀληθινὴ χαρά. Ἡ χαρὰ εἶνε ὁ Χριστός.

Ὅποιος δοκιμάσῃ, πλησιάσῃ, πιστέψῃ ὅπως ὁ
Λουκᾶς, θὰ δῇ ὅτι ἡ λύπη γίνεται χαρὰ καὶ τὸ
σκότος φῶς.

* * *
Ὅλοι, ἀγαπητοί μου, εἴμαστε ἀσθενεῖς –ὄ -

χι τόσο σωματικῶς ὅσο ψυχικῶς– καὶ ὅλοι ἔ -
χουμε ἀνάγκη θεραπείας. Γι᾿ αὐτὸ ὁ Χριστὸς
θεμελίωσε τὴν Ἐκκλησία του, γιὰ νὰ εἶνε αὐ τὴ
τὸ θεραπευτήριο ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ἐ κεῖ
ὁ ἴδιος, «ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων
ἡμῶν» (θ. Λειτ.), προσφέρει τὴ νοσηλεία, τὸ φάρμα-
 κο καὶ τὴ θεραπεία. Συνεργάτες του στὸ θερα-
 πευτικὸ αὐτὸ ἔργο καλεῖ ἐκλεκτοὺς ἀνθρώ-
πους, τοὺς ἁγίους ἀποστόλους, τοὺς ἁγίους
πατέρας καὶ τοὺς σημερινοὺς κληρικούς.

Ἰατρὸς σωμάτων, ποὺ ἔθετε τὴν ἐπιστήμη
του στὴν ὑπηρεσία κάθε πονεμένου ἀσθενοῦς
ἦταν ὁ Λουκᾶς. Εἶχε ὅμως καὶ αὐτὸς ἀνάγκην
ἰατροῦ, ἰατροῦ τῆς ψυχῆς. Καὶ βρῆκε τὸν ἰα-
τρό. Τὸν βρῆκε στὸ πρόσωπο τοῦ ἀποστόλου
Παύλου, ὁ ὁποῖος τὸν ὡδήγησε στὸ θεραπευ -
τήριο τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἀπόστολος
Παῦλος, προτοῦ νὰ προσφέρῃ στὸ Λουκᾶ τὴν
ψυχικὴ θεραπεία, τὴν εἶχε καὶ ὁ διος δεχθῆ,
τότε ποὺ βάδιζε πρὸς τὴ Δαμασκό, ἀπὸ αὐτὸν
τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ποὺ εἶνε ὁ
Ἰατρὸς τῶν ἰατρῶν. Δηλαδὴ καὶ ὁ ἀπόστολος
Παῦλος καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὴν Ἐκ -
κλησία τοῦ Χριστοῦ προσῆλθαν ὡς ἀσθενεῖς,
καὶ ἀφοῦ θεραπεύθηκαν μὲ τὴ χάρι τοῦ Κυρί-
ου ἔγιναν ἰατροὶ τῶν ἄλλων.

Ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ ἰατροῦ ἁγίου Λουκᾶ ἀ -
πευθύνομαι τώρα πρὸς τοὺς ὁμοτέχνους του.

Ἀγαπητοί μας ἰατροί, νοσηλευταὶ καὶ ὅλοι
ὅσοι ὑπηρετεῖτε μὲ κάθε τρόπο τὸν ἀσθενῆ!
Κανείς δὲν ὑποτιμᾷ τὴν ἀξία τῆς προσφορᾶς
σας· ὅλοι τὴν ἀναγνωρίζουμε καὶ τὴν ὁμολο-
γοῦμε. Θέλω ὅμως νὰ σᾶς ὑπενθυμίσω, ὅτι ὁ
ἄν θρωπος δὲν εἶνε μόνο σῶμα, εἶνε καὶ ψυχή·
καὶ ὅτι κ᾿ ἐσεῖς, ποὺ προσφέρετε νοσηλεία καὶ
θεραπεία στὰ σώματα τῶν ἄλλων, ἔ χετε καὶ οἱ
ἴδιοι ἀνάγκη θεραπείας τῆς ψυχῆς σας. Ἔχε-
τε ψυχὴ ἀθάνατη καὶ ἀνεκτίμητη, φροντίστε
γι᾿ αὐτήν. Βλέπετε καθημερινῶς τὴν πραγμα -
τικότητα, ὅτι ἡ ζωὴ αὐτὴ τελειώνει. Φροντίστε
γιὰ τὴν αἰωνία θεραπεία σας. Μιμηθῆτε σ᾿ αὐ -
τὸ τὸν προστάτη σας ἅγιο Λου κᾶ. Πλησιάστε
μὲ πίστι τὸν Ἰατρὸ τῶν ἰατρῶν, τὸν θεραπευ -
τὴ ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως.

Εὔχομαι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός,
διὰ πρεσβειῶν τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, νὰ
εἶνε πάντοτε μαζί σας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία  ἔγινε στὸν ἱ. ναΰδριο Εὐαγγελιστοῦ  Λουκᾶ Νοσοκομείου Φλωρίνης τὴν Παρασκευὴ 18-10-1985. 
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Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Λουκ. 8,26-39) θὰ τό ᾽χετε
ἀκούσει κατ᾽ ἐπανάληψιν, ἀδελφοί μου, ἢ

στὸ σχολεῖο ἢ στὸ κατηχητικό. Ἀλλὰ τὸ Εὐ αγ-
γέλιο εἶνε πηγάδι ἀνεξάντλητο· ὅσο νερὸ κι ἂν
βγάλῃς, δὲν τελειώνει ποτέ. Ἔτσι καὶ κάτω ἀ -
πὸ τὰ ἁπλᾶ λόγια τῆς σημερινῆς περικο πῆς
κρύβεται θησαυρὸς μεγάλος. Τί μᾶς λέει;

Λέει γιὰ κάποιον ποὺ ἦταν ἄρρωστος. Ἄρ -
ρωστος; Μὰ χίλιες φορὲς καλύτερα νὰ ἦταν
ἄρ ρωστος. Ἔπασχε –Θεὸς φυλά ξοι– ἀπὸ κάτι
ποὺ εἶνε χειρότερο ἀπ᾽ ὅλες τὶς ἀρρώστιες·
ἦταν δαιμονιζόμενος. Δηλαδή; Εἶχε καταλη-
φθῆ ἀπὸ δαιμόνια· ὄχι ἕνα, πολλὰ δαιμόνια.
Κι ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ καταλή φθηκε ἔ χασε τὴν
προσωπικότητά του, τὸν ἑαυτό του· ἦταν ἁ -
πλῶς ἕνα ῥομπὸτ κινούμενο κατὰ τὶς ὀ ρέξεις
τοῦ πονηροῦ πνεύματος. Καὶ τί ἔκανε;

Πρῶ τα-πρῶτα –προσέξτε, ἔχει σημασία– ἔ -
γι νε ἀδιάντροπος. Ἐνῷ ἦταν ντυμέ νος, ἔ σχισε
τὰ ῥοῦχα του, τά ᾽κανε κομμάτια, καὶ παρουσι-
 ζόταν γυμνὸς ὅπως τὸν γέννησε ἡ μάνα του.
Ποιός τὸν ἔ σπρωξε σ᾽ αὐτό; Τὸ δαι μόνιο. Καὶ
ποιός σπρώ χνει σήμερα γυναῖκες καὶ ἄντρες
νὰ πετᾶνε τὰ ῥοῦχα τους καὶ νὰ μένουν γυ-
μνοί; Τὸ δαιμόνιο ἀσφαλῶς.

Εἶχε μιὰ ὑπεράνθρωπη μυϊκὴ δύναμι· τὸν ἔ -
δεναν μὲ ἁλυσίδες κι αὐτὸς τὶς ἔσπαζε ὅπως
ἐμεῖς σπᾶμε μιὰ κλωστή· τέτοια δύναμι εἶχε.

Ἦταν ἐπίσης ἐπικίνδυνος καὶ ἐπιθετικός· ἔ -
πιανε πέτρες καὶ πετροβολοῦσε τοὺς ἀνθρώ-
πους· καν είς δὲν μποροῦσε νὰ περάσῃ ἀπ᾽ τὸ
μέρος ποὺ στεκόταν, εἶχε γίνει φόβητρο.

Ἔδειχνε μιὰ ἀφύσικη συμπεριφορὰ καὶ μιὰ
μακάβρια οἰκειότητα μὲ τὸ θάνατο· δὲν μα-
ζευ όταν στὸ σπίτι, γύριζε ὅ λη μέρα ἔξω· κι ὅ -
ταν βράδιαζε κοιμόταν στὸ νεκροταφεῖο μὲ
τοὺς πεθαμένους, ἀ νάμεσα στὰ μνήματα.Ποιός τὸν ἄλ λαξε, ποιά δύναμις τὸν μετέβα -
λε; Ἕνας· ὁ Χριστός! κι ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ὁ

Χριστὸς τὸν ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὰ δαιμόνια, ὁ
λύκος ἔγινε ἀρνί. Γιατὶ λύκος καὶ θηρίο εἶνε
ὁ δαιμονιζόμενος ἄνθρωπος.

* * *Ἀπ᾽ ὅλη τὴν περικοπή, ἀπὸ τὸ θαῦμα αὐτό,
δὲν θέλω τώρα νὰ σᾶς πῶ οὔτε γιὰ τὸν διά-
βολο, οὔτε γιὰ τὸν δαιμονιζομένο, οὔτε γιὰ τὴ
γυμνότητά του, οὔτε γιὰ κάτι ἄλλο· θέλω νὰ
προσέξετε ἕνα σημεῖο. Στὴν περικοπὴ αὐ τὴ
ὑπάρχει μία ἐρώτησις καὶ μία ἀπάντησις. Τί-
νος εἶνε ἡ ἐρώτησις; Τοῦ Χριστοῦ. Τίνος εἶ νε
ἡ ἀπάντησις; Τοῦ δαιμονιζομένου.

Τί λέει ἡ ἐρώτησις· –Τὸ ὄνομά σου; Ὅπως ὁ
ἀστυνό μος ὅταν συλλάβῃ κάποιον κακοποιὸ
ρωτάει «Ποιός εἶσαι; δός μου τὴν ταυτότητά
σου, πῶς λέγεσαι;», ἔτσι ὁ Χριστὸς ζητάει τὴν
ταυτότητα τοῦ δαιμονιζομένου· «Τί σοί ἐστιν
ὄ νομα;», πὲς ποιό εἶνε τὸ ὄνομά σου.

Θὰ σκεφτῇ κάποιος· Καλὰ ἕνας ἀστυνόμος
δὲν ξέρει καὶ ρωτάει, μὰ ὁ Χριστός; Ἐκεῖνος τὰ
ξέρει ὅ λα. Δὲν ἤξερε τάχα ποιό ἦταν τὸ ὄνομα
αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου κ᾽ εἶχε ἀνάγκη νὰ τὸ μά -
θῃ ἀπ᾽ αὐ τόν; Ὄχι βέβαια. Τότε γιατί ρωτάει; 

Ἀπόδειξις ὅτι ὁ Χριστὸς τὰ ξέρει ὅλα εἶνε ἡ
περίπτωσι ἑνὸς ἄλλου ἀγνώστου ἀνθρώπου
ποὺ ὁ Κύριος τὸν φώναξε μὲ τ᾽ ὄνομά του· ἐ -
κεί νου –θυ μηθῆ τε– ποὺ σκαρφάλωσε σὰν τὸ
γατὶ πά νω σ᾽ ἕνα δέντρο καὶ περίμενε τὸν Ἰη-
σοῦ νὰ περά σῃ· καὶ μόλις ὁ Ἰησοῦς ἔφτασε ἐ -
κεῖ, σήκωσε τὰ μάτια, τὸν εἶδε καὶ τοῦ λέει«Ζακχαῖε,…» (Λουκ. 19,5). Τί θὰ σκέφτηκε τότε ὁ
Ζακχαῖος· Μὰ δὲν μ᾽ ἔχει ποτὲ συναν τήσει, τοῦ
εἶμαι τελείως ἄγνωστος· ἀπὸ ποῦ λοιπὸν μὲ
ξέρει; καὶ πῶς μὲ ἐντόπισε ἐδῶ πάνω κρυμ-
μένο σὰν τὸ πουλὶ μέσ᾽ στὶς φυλλωσιές;

«Ζακχαῖε»! Μᾶς ξέρει ὁ Χριστὸς κατ᾽ ὄνομα.
Γι᾽ αὐτὸν δὲν εἴμαστε μᾶζα, ἀ πρό σωπα νού με-
 ρα· εἴμαστε πρόσωπα, προσω πικότητες. Ξέρει
τὸν καθένα μας λεπτομε ρῶς. Συνεπῶς, ὅ πως

Κυριακὴ ΣΤ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 8,26-39)
25 Ὀκτωβρίου 2020

Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΖ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2332 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ποιό εἶνε τὸ ὄνομά σας;
«Ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· Τί σοίἐστιν ὄνομα; ὁ δὲ εἶπε· Λεγεών» (Λουκ. 8,30)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 –imaaflo@yahoo.gr



Μεγάλη τόλμη αὐτό. Ποιός ἄλλος θὰ εἶχε
τὴ δύναμι νὰ πῇ, ὅτι στὸ πρόσωπό του μπορεῖ
ὁ κάθε συνάνθρωπός του νὰ δῇ ἕνα τέλειο
καὶ ἀξιομίμητο πρότυπο; Μόνο ἡ Παναγία καὶ
ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Μέσα στὴν ἁγία Γραφὴ
ἀκοῦμε βέβαια πρῶτα τὸν ἴδιο τὸν Χρι στὸ νὰ
προκα λῇ τοὺς ἐχθρούς του καὶ νὰ τοὺς λέῃ ἄ -
φοβα «Τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁ μαρ τί -
ας;», ποιός δηλαδὴ ἀπὸ σᾶς μπορεῖ νὰ βρῇ ἐ -
πάνω μου κάποια ἁ μαρτία; (Ἰω. 8,46). Ἔπειτα, ἀπὸ
ὅλους τοὺς ἁ γίους ἀνθρώπους, ἀκοῦμε μόνο
τὴν Παναγία νὰ λέῃ «Ἀπὸ τοῦ νῦν μακα ριοῦσί
με πᾶσαι αἱ γενεαί», στὸ ἑξῆς δηλαδὴ θὰ μὲ
μακαρίζουν ὅλες οἱ γενεὲς τῶν ἀνθρώπων
(Λουκ. 1,48), καὶ ἐδῶ τὸν ἀπόστολο Παῦλο νὰ γρά -
φῃ στοὺς Κορινθίους τὰ βαρυσήμαντα λό για
«Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε»
(Α΄ Κορ. 4,16), μιμηθῆτε με δηλαδή.

Ὦ Κορίνθιοι, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀ -
κούσατε τὴ διδασκαλία μου; Σᾶς φάνηκε ἴσως
ὑπερβολικὰ αὐ στηρὴ καὶ ἀ πραγματοποίητη;
Ἀλλὰ στρέψτε λοι πὸν τὴν προσοχή σας καὶ
παρατηρῆστε τὴν ἐφαρμογή της· δῆ τε τὸ πα-
ράδειγμά μου. Ἐξετάστε προσεκτι κὰ τὴ ζωή
μου. Κι ὅπως ἐγὼ ἀντέγραψα καὶ ἀποτύπωσα
στὸν ἑαυτό μου τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι
κ᾽ ἐσεῖς ἀντιγράψτε καὶ ἀποτυπῶστε στὴ δι-
κή σας καρδιὰ τὸν Χριστό· καὶ γιὰ νὰ μὴ δυσ -
κολευθῆτε σ᾽ αὐτό, ἀντιγρά ψτε βλέποντας ἐ -
μένα, ποὺ ἔζησα κοντά σας· μιμηθῆτε τὸ πα-
ράδειγμά μου, τὴ ζωή μου. «Μιμηταί μου γί-
νεσθε».

Καὶ πράγματι. Ὁ βίος τοῦ μεγάλου ἀποστό -
λου εἶνε τὸ ὑπόδειγμα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.
Ἡ καρδιά του εἶνε μιὰ ζωντανὴ εἰκόνα τοῦ Χρι-
 στοῦ. Δὲν ὑπάρχει ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ τὴν ὁ -
ποία ὁ ἀπόστολος νὰ μὴν ἔχῃ τηρήσει, δὲν ὑ -
πάρχει χριστιανικὴ ἀρετὴ τὴν ὁ ποία νὰ μὴν ἔ -
χῃ ζήσει, νὰ μὴν ἔχῃ ἐφαρμόσει. Καὶ γι᾿ αὐτὸ
ὅλοι ἐμεῖς, ποὺ ἔχουμε τόσες ἐλλείψεις στὴ
ζωὴ καὶ στὸ χαρακτῆρα μας, μποροῦμε νὰ
βλέπου με τὸν ἀπόστολο Παῦλο, νὰ παρατη-
ροῦμε τὴν ἁγιότητά του καὶ τὴν καθαρότητά
του, νὰ ζηλεύουμε τὴν ἀκρίβεια καὶ τὴ συνέ-
πειά του, νὰ μυούμεθα στὸ πνεῦμα του, νὰ μι-
μούμεθα τὴ ζωὴ καὶ τὸ παράδειγμά του, νὰ
πατοῦμε στ᾽ ἀχνάρια του, καὶ ν᾽ ἀνα πληρώ-
νουμε τὶς ἐλλείψεις μας, ὥστε ἡ εἰκόνα τοῦ
Χριστοῦ νὰ γίνῃ μέσα μας ζωηρή, ὡραία, πλή-
ρης, μὲ ὅλα τὰ χρώματα τῆς ἀρετῆς.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας «Μιμηταί
μου γίνεσθε» εἶνε σὰν νὰ μᾶς λέῃ· Οἱ ὑπερή-
φανοι μιμηθῆτε τὴν ταπείνωσί μου, οἱ θυμώ-
δεις μιμηθῆτε τὴν πραότητά μου, οἱ ἀκρατεῖς

μιμηθῆτε τὴν ἐγκράτειά μου, οἱ φιλάργυροι
μιμηθῆτε τὴν ἀνιδιοτέλειά μου, οἱ φθονεροὶ
μι μηθῆτε τὴν ἀγάπη μου, οἱ ὀκνηροὶ μιμηθῆ -
τε τὴν ἐργατικότητά μου, οἱ ἀνυπόμονοι μι-
μηθῆτε τὴν ὑπομονή μου, οἱ δειλοὶ μιμηθῆτε
τὸ θάρρος μου… Θὰ χρειαζόταν νὰ ἔχουμε
στὴ διάθεσί μας πολὺ χρόνο γιὰ νὰ δείξουμε
τὰ ὑπέροχα δείγματα καθεμιᾶς ἀπὸ τὶς ἀρε -
τὲς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, συλλέγοντάς τα
μέσα ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν ἀποστόλων καὶ τὶς
14 Ἐπιστολές του. Τὸ ἀφήνω στὴ διάθεσι καὶ
στὴν προθυμία τοῦ καθενός μας.

* * *
«Μιμηταί μου γίνεσθε». Ὁ Παῦλος εἶχε τὸ

θάρρος νὰ γράφῃ τὰ λόγια αὐ τὰ στοὺς Κοριν -
θίους, νὰ προσκαλῇ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἐ -
χθροὺς καὶ φίλους τῆς ἐκκλησίας τῆς Κορίν-
θου νὰ ἐξετάσουν τὴ συμπεριφο ρά του, νὰ ἐ -
ρευνήσουν τὴ ζωή του, καὶ τότε νὰ πεισθοῦν,
ὅτι τὰ ὅσα διδάσκει δὲν εἶνε μόνο λόγια, ἀλλὰ
εἶνε καὶ ἔργα· πρῶτος αὐτὸς τὰ ἐφάρμοσε
στὸν ἑαυτό του.

Ἀλλὰ τὸ θάρρος αὐτὸ τοῦ Παύλου, ἀγαπη-
τοί μου, θὰ ἔπρεπε νὰ διακρίνῃ καὶ ὅλους ἐ -
μᾶς, οἱ ὁποῖοι μέσα στὴ σημερινὴ κοινωνία,
κοι νωνία διεφθαρμένη ὅπως καὶ ἡ κοινωνία
τῆς ἀρχαίας Κορίνθου, φέρουμε τὸ τίμιο ὄνο-
μα τοῦ Χριστιανοῦ. Ναί· θὰ ἔπρεπε νὰ ζοῦμε
κ᾽ ἐμεῖς τόσο ἅγια, ὥστε στὴν κάθε στιγμὴ τῆς
ζωῆς μας, ὅσοι εἶνε γύρω μας, ὅσοι ἐξαρτῶν -
ται ἀπὸ μᾶς, ὅσοι βρίσκονται πάνω ἀπὸ ᾽μᾶς,
ὅσοι εἶνε φίλοι τοῦ Χριστοῦ, ὅσοι εἶνε ἐχθροὶ
τοῦ Χριστοῦ, ὅλοι αὐτοὶ νὰ ἔβλεπαν στὸ πρό-
σωπό μας τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. 

«Μιμηταί μου γίνεσθε». Τὸ εἶπε ὁ Παῦλος
πρὸς τοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου. Ἐμεῖς
δυστυχῶς δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε. Ὁ κό-
σμος μᾶς παρατηρεῖ, καὶ ἀντὶ στὸ πρόσωπό
μας καὶ στὸ χαρακτῆρα μας νὰ δῇ τὴν εἰκόνα
τοῦ Χριστοῦ, τὴ μίμησι τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἁγι -
ωσύνη τοῦ Χριστοῦ, βλέπει –φοβερὸ ἀλλ᾿ ἀ -
ληθινό– ἢ τὴν εἰκόνα τοῦ ἑωσφόρου, μὲ ὅ λες
τὶς κακίες καὶ τὰ πάθη, ἢ μιὰ ξεθωριασμένη
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἢ μία γελοιογραφία τοῦ
Χριστοῦ. Αὐτοὶ εἴμαστε.

Ἀδελφοί μου, ὁποιοδήποτε ἐπάγγελμα καὶ
ἂν κάνουμε, ὁποιαδήποτε θέσι καὶ ἐὰν κατέ-
χουμε στὴν κοινωνία καὶ στὴν Ἐκκλησία, ἂς
σκεπάσουμε τὸ πρόσωπό μας ἀπὸ ντροπή,
διότι βρισκόμαστε τόσο μακριὰ ἀπὸ τὴ μίμη-
σι τοῦ Παύλου, ἀπὸ τὴ μίμησι τοῦ Χριστοῦ, ἀ -
πὸ τὸν προορισμό μας ὡς Χριστιανῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Γραπτὸ κήρυγμα ποὺ δημοσιεύθηκε μὲ ἄλλο τίτλο στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 248/16-8-1940, σ. 110).

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 23-7-2016.
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ἤξερε τὸν Ζακχαῖο, ἔτσι ἤ ξερε καὶ τὸ ὄνο μα
τοῦ δαιμονιζομένου. Γιατί λοιπὸν τὸν ρωτάει;

῾Ρωτάει σκοπίμως, γιὰ νὰ βρῇ ἀφορμὴ διδα-σκαλίας. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς εἶχε ὄνομα. Σὰν
Ἑ βραῖος ποὺ ἦταν, θὰ λεγόταν ἴσως Δαυΐδ, ἢ
Μωυσῆς, ἢ Ἀβραάμ, ἢ Ἰσαάκ!… (οἱ Ἑβραῖοι, βλέ-
 πε τε, παίρνουν ὀνόματα τῆς θρησκείας τους,
ὄ χι σὰν ἐμᾶς ποὺ υἱοθετοῦμε κάθε τι ξενικό).
Ὁ δυστυχὴς αὐτὸς λοιπόν, ἐνῷ εἶχε ὄνομα,
δὲν εἶπε τὸ ὄνομά του. Ἀντ᾽ αὐτοῦ ἀπήντησε ὁ
ἄλλος, τὸ πονηρὸ πνεῦμα ποὺ εἶχε φωλιάσει
μέ σα του, καὶ εἶπε· «Λεγεών»! Ξέρετε τί θὰ πῇ
αὐτό; Λεγεὼν ἦταν μονάδα τοῦ ῥωμαϊκοῦ στρα-
 τοῦ μὲ 6.000 ἄντρες· ἰσοδυναμεῖ μὲ μιὰ σημε -
ρινὴ μεραρχία. Σὰν νὰ ἔλεγε δηλαδὴ τὸ δαιμό-
  νιο· Μὴ μὲ πλησιάσῃς, εἶμαι δυνατὸς ἐνῷ ἐ σὺ
εἶσαι ἕνας ἄοπλος… Καὶ ὅμως ὁ Ἕνας νίκησε
τὴ λεγεῶνα· γιατὶ ὁ Χριστός, τὸ δαχτυλάκι του
νὰ κουνήσῃ, γίναμε ὅλοι κάρβουνο.

* * *«Ποιό εἶνε τὸ ὄνομά σου;». Τὸ ἐρώτημα ποὺ
ὁ Χριστός μας ἀπηύθηνε στὸν δαιμονιζόμενο, τὸ
ἀπευθύνει καὶ στὸν καθένα ἀπὸ μᾶς σήμερα.
Παιδί μου, μᾶς λέει, ποιό εἶνε τὸ ὄνομά σου;

Προτοῦ νὰ βαπτισθοῦμε, ἀδελφοί μου, δὲν
εἴχαμε ὄνομα. Ἤμασταν χωρὶς προσωπικότη-
 τα, χωρὶς πνευματικὴ ὀντότητα. Ἀπὸ τὴν ὥ ρα
ποὺ βαπτισθήκαμε «εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πα τρὸς
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος» (ἀκολ. τοῦ
βαπτ.), ἔχουμε ἰσοβίως ὀνόματα χριστιανικά (οἱ
ὀρθόδοξοι στὸ βάπτισμα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ
παίρνουμε ὀνόματα ξενικά, φράγκικα ἢ τούρ-
κικα ἢ εἰδωλολατρικά).

Τὰ χριστιανικά μας ὀνόματα μᾶς ὑπενθυμί -
ζουν τὴν πίστι μας καὶ τὴν ἱστορία τῆς χριστι -ανοσύνης, ἱστορία θαυμάτων - δακρύων - αἵ -
μα τος. Μᾶς φωνάζουν, ὅτι πρέπει κ᾽ ἐμεῖς νὰζήσουμε ὅπως ἀπαιτεῖ τὸ ὄνομά μας. Ὀνομά-
 ζε σαι Δημήτριος; νά ᾽σαι γενναῖος καὶ ἀτρό-
μη τος σὰν τὸν ἅγιο Δημήτριο, μὴν τρέμεις νὰ
κάνῃς τὸ σταυρό σου. Ὀνομάζεσαι Νικόλαος;
νά ᾽σαι ἀνοιχτοχέρης, νὰ κοιμᾶσαι μὲ πορτο-
φόλι ἀδειανό, μὴν εἶσαι φιλάργυρος - τσιγ-
γού νης. Ὀνομάζεσαι Λουκᾶς; νὰ εἶσαι φῶς Χρι-
 στοῦ διὰ τῶν ἔργων. Ὀνομάζεσαι Λαυρέντι ος;
νά ᾽σαι φωτιὰ καὶ λάβρα, ἡφαίστειο θείας ἀ γά-
 πης. Καὶ οἱ γυναῖκες· ὀνομάζεσαι Μαρία; πρέ-
πει ν᾽ ἀκολουθῇς τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο κ.λπ..

Ἀφοῦ πήραμε χριστιανικὰ ὀνόματα, ποῦ εἶ -
νε ἡ ἀγάπη μας, ἡ αὐταπάρνησί μας, ἡ παρρη -
σία μας, τὸ θάρρος μας, ἡ τόλμη μας, ἡ ὁμο-
λο  γία τῆς πίστεώς μας, ἡ παρθενία μας, ἡ ἁ -
γνότητά μας, ἡ αὐτοθυσία μας; Ποῦ εἶνε ὅλα
αὐτά; πέταξαν, ἔκαναν φτερὰ καὶ δὲν ὑπάρ-

χουν; Σ᾽ ἐμᾶς ταιριάζει τὸ ἑξῆς ἀνέκδοτο. Ὁ
μέ γας Ἀλέξανδρος εἶχε ἕνα στρατιώτη συνο-
νό ματο. Ἀλλ᾽ ὅσο ἐκεῖνος ἦταν ἀτρόμητο λιον -
τάρι, τόσο ὁ στρατιώτης Ἀλέξαν δρος ἦταν δει -
λὸς σὰν τὸ λαγό. Μιὰ μέρα λοιπὸν λέει ὁ βασι-
λιᾶς· Ἀλέξανδρε, ἕνα ἀπὸ τὰ δυό· ἢ θ᾽ ἀλλάξῃςδιαγωγή, ἢ θ᾽ ἀλ λάξῃς ὄνομα. Ἔτσι κ᾽ ἐ μεῖς
σήμερα ἀ τιμάζουμε τὰ ὀνόματά μας· ὁ Νικό-
λαος εἶνε φιλάργυρος, ὁ Δημήτριος δει λός, ὁ
Γεώργιος ἄνανδρος λιποτάκτης, ἡ Μαρία ἄ σε-
 μνη, ἡ Ἑλένη ἄστοργη… Καὶ ὁ Ἐσταυρωμέ νος
μᾶς λέει· Ἢ ἀλλάξτε ὄνομα, ἢ ἀλλά ξτε δι αγω-
γή. Μὴν εἴμαστε σὰν ἐκεῖνο τὸ κατά στημα ποὺ
ἡ ταμπέλλα ἀπ᾽ ἔ ξω ἔγραφε «Κα θαρι ότης» καὶ
μέσα ἐπικρατοῦσε ἀκαθαρσία. Ἡ ζωή μας νὰ
συμφωνῇ μὲ τὸ ὄνομά μας.

Γιατί συμβαίνει αὐτό; Μᾶς ἐπηρεάζουν πο-νη ρὰ πνεύματα, πλῆθος δαιμόνια. Δὲν εἶμαι
μέ γας Ἀντώνιος νὰ δέσω τὸν διάβο λο καὶ νὰ
τὸν βάλω πῇ τὰ δαιμόνια ποὺ ἔχει ὁ καθένας.
Ἀπὸ τὸ πλῆ θος τῶν δαιμονίων τρία κυριαρ-χοῦν· τῆς φιλαργυ ρίας, τῆς φιληδονίας, καὶ τῆςφιλοδοξίας. Αὐτὰ εἶνε ἡ ἀλογόμυγα, ποὺ δὲν
ἀ φήνει ἥσυχους οὔτε μικροὺς οὔτε μεγάλους,
ἀλλὰ σπρώ χνει ὅλους σὰν τὸ κοπάδι τῶν χοί-
ρων στὸ γκρεμό (βλ. Λουκ. 8,33). Ὁ Θεὸς νὰ μὲ βγάλῃ
ψεύτη, ἀλλὰ ἡ ἀνθρωπότης, ὅπως ἔπεσε πρώ-
 τη καὶ δεύτερη φορὰ στὸ γκρεμὸ παγκοσμίου
πολέμου, κινδυνεύει τώρα νὰ πέσῃ πιὸ βα-
θειὰ σὲ τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.

Δαιμόνια, λεγεὼν δαιμονίων. Ποιό εἶνε τὸ
ὄ νομά σου, ̔Ρωσία; Λεγεών. Ποιό εἶνε τὸ ὄνο-
μά σου, Ἀγγλία; Λεγεών. Ποιό εἶνε τὸ ὄνομά
σου, Ἀμερική; Λεγεών. Ποιό εἶνε τὸ ὄνομά σου,
Ἑλλάς; Λεγεών. Ποιό εἶνε τὸ ὄνομά σας, Βαλ-
κάνια; Λεγεών. Στὰ τρία δαιμόνια, ποὺ ἀ ναφέ-
ραμε, ὑπάγονται ὅλα αὐτὰ ποὺ ταλα νίζουν τὴζωὴ τοῦ κόσμου· πλοῦτος - χρῆμα - λεφτά, γυ ναῖ -
κες - σέξ - ἔρωτες, ἐπιδείξεις - ἀνέσεις - εὐ μά-
ρεια· αὐτὰ εἶνε τὰ δαιμονικὰ εἴδωλα, ἀπὸ τὰ
ὁποῖα ἡ ἀνθρωπότης ὁδηγεῖται στὴν ἄβυσσο.

* * *Ἂς προσευχώμεθα στὸ Θεό. Λίγοι εἶνε οἱ
πιστοί, ἀλλὰ «ὅσοι πιστοί» (ἀκολ. χειροτ.), μὴ φοβᾶ στε!
Ὅπως ὁ Ἕνας νίκησε τὴ λεγεῶνα τῶν δαιμό-
νων στὴ λίμνη, ἔτσι καὶ κάθε πιστὸ παιδί του.
Δῶστε μου δέκα ἄντρες, δέκα γυναῖκες, δέ-
κα ῥασοφόρους, δέκα ἐπισκόπους μὲ πῦρ ἁ -
γίου Πνεύματος, καὶ θὰ νικήσουν πάλι, καὶ ἡ
πατρίδα μας θὰ γίνῃ παράδεισος, κῆπος Θε-
οῦ, ὅπου μέρα καὶ νύχτα νὰ ὑμνοῦμε τὸ Χρι-
στό· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυ-
ψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν Κυριακὴ 21-10-1973. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 17-9-2020.
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