
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο
εὐαγγέλιο (βλ. Λουκ. 13,10-17). Μᾶς διηγεῖται ἕνα

ἀπὸ τὰ θαύματα, ποὺ ἔ κανε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰ -
ησοῦς Χριστός. Τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ, τῆς
Παναγίας καὶ τῶν ἁγί ων ἀποδεικνύουν, ὅτι ἡ
πί στι μας εἶνε ἡ μόνη ἀ λη θινή. Τὸ μεγαλύτεροἀπ᾽ ὅλα τὰ θαύματα εἶνε ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία,ἡ Ὀρ θοδοξία. Ἂν αὐτὴ δὲν ἦταν ἐκ Θεοῦ, ἦ -
ταν ἀ δύνατον νὰ βαστάξῃ 20 αἰῶνες. Αὐ  τὸ τὸ
δεντρὶ ὅ λοι οἱ δαίμονες δὲν θὰ μπορέσουν νὰ
τὸ ξερριζώσουν. «Πύλαι ᾅδου οὐ κατι σχύσου-
σι» τῆς Ἐκκλησίας, εἶπε ὁ Κύριος (Ματθ. 16,18).

Ὅλα τὰ θρησκεύματα ἀφιερώνουν μία ἡμέ-
 ρα στὴ λατρεία τους· οἱ μου σουλμᾶνοι τὴν Πα-
ρασκευὴ στὸ τζαμί, οἱ ἑβραῖ οι τὸ Σάββατο στὴ
χάβρα ἢ συναγωγὴ ποὺ ἀκούσαμε σήμερα (Λουκ.
13,10). Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι ἔχουμε τὴν Κυρι ακή.
«Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλι -
ασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. 117,24). 

Ἐνῷ ὅμως οἱ ἄλλοι τρέχουν στὰ τζαμιὰ καὶ
στὶς χάβρες, ἐμεῖς ποὺ ἔχουμε τὴ μόνη ἀληθι -
νὴ θρησκεία, γεμάτη φῶς καὶ θαύματα, δὲν τρέ- χουμε στὴν ἐκκλησία. Ἀπὸ τοὺς 100 Χριστι α-
νοὺς 10 ἐκκλησιάζονται κι ἀκόμα λιγώτεροι.

Ἀλλὰ κι ἂν ἐμεῖς δὲν πᾶμε στὴν ἐκ κλησία
τὴν ὥρα τῆς θείας λειτουργί ας, ἄπειροι ἄγγε-
λοι καὶ ἀρχάγγελοι τὸν λατρεύουν, καὶ οἱ πέ-
τρες ποὺ πατᾶμε φωνάζουν «Εἷς ἅγι ος, εἷς
Κύ ριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πα-
τρός· ἀμήν» (Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.). Δὲν ἔχει ὁ Θεὸς ἀ νάγ -κη ἀπὸ μᾶς, ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκη ἐκεῖνον. Ὅ -
ποιος λησμονεῖ τὸ Θεό, μένει μόνος· κι ὅποι-
ος πάει κόντρα μὲ τὸ Θεό, γίνεται στάχτη - εἶ -
νε νόμος αὐτὸ τῆς ἱστορίας παγκόσμιος.

–Γιατί τὰ λὲς αὐτά, θὰ μοῦ πῆτε, τί σχέσι ἔ -
χουν μὲ τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο;

Ἔχουν σχέ σι· τὸ θαῦμα, ποὺ ἀκούσαμε, τὸ ἔ -
κανε ὁ Χριστὸς στὴ συναγωγὴ ἡμέρα Σάββατο.

* * *Σάββατο λοιπόν, ἀγαπητοί μου, δίδασκε ὁ

Χριστὸς σὲ μία συναγωγή. Πῆγε κ᾽ ἐκεῖνος στὴν
«ἐκκλη σιὰ» ἂς ποῦμε, ὄχι γιατὶ εἶχε ἀνάγκη, ὅ -
 πως ἐ μεῖς ποὺ πᾶμε νὰ μᾶς εὐλογήσῃ ὁ ἱερεύς·πῆ γε γιὰ νὰ μᾶς δώσῃ παράδειγμα. Ἂς τ᾽ ἀ κού-
 σουν αὐτὸ καὶ οἱ χιλιασταί. Τὸν βλέπουμε ἐπί-
σης, 12 χρονῶν παιδί, στὸ ναὸ τοῦ Σολομῶν τος
(βλ. Λουκ. 2,42-50). Πήγαινε καὶ ὑμνοῦσε τὸ Θεό. «Ἐν ἐκ -
κλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν» (Ψαλμ. 67,27).

Τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἡ συναγωγὴ ἦταν γεμάτη.
Ὅλοι ἐκεῖ. Τοὺς εἶδε ὁ Χριστός, ἀλλὰ σταμά-
τησε σὲ μιὰ γριὰ σακά τισσα, ποὺ ἔπασχε ἀπὸ
ἀ σθένεια σοβαρή. Ὅ ταν ἦταν κορίτσι στεκόταν
σὰν κυπαρίσσι, περπατοῦσε ὑπερήφανα. Κά-
ποτε ὅμως αἰσθάνθηκε πόνο καὶ ἡ σπονδυλι  κή
της στήλη ἄρχισε νὰ λυγίζῃ, σὰν βέργα ποὺ
τὴν πιάνεις καὶ τὴν κάνεις τσέρκι. Τὸ πνεῦ μα τὸ
πονηρὸ τῆς κατέβασε τὸ κεφάλι τόσο χαμη λὰ
ποὺ σχεδὸν ἄγγιζε τὴ γῆ· ἀπὸ μακριὰ φαινό-
ταν σὰν ζῷο ποὺ περπατάει μὲ τὰ τέσσε ρα. 

Ἡ σακάτισσα αὐτὴ ἦταν ἔτσι ἐπὶ 18 χρόνια!
Θὰ μποροῦσε νὰ πῇ· Θεέ μου, ἐγὼ ἀπαλλάσσο -
μαι ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμό· ποῦ νὰ βγῶ στὸ δρό-
 μο; τὰ παιδιὰ θὰ μὲ κοροϊδεύ ουν… Ἐν τού-
τοις πήγαινε ἐκεῖ καὶ λάτρευε τὸ Θεό.Ἔ ἐσύ, ποὺ σοῦ ̓ δωσε πόδια ὁ Θεὸς κ᾽ ἔχεις
τὴν ὑγειά σου, ἔλα στὴν ἐκκλησιὰ νὰ πῇς ἕνα
εὐχαριστῶ! Πότε θὰ ̓ ρθῇς δηλαδή, ὅταν πεθά -
 νῃς καὶ σὲ σηκώ σουν οἱ τέσσερις νὰ σὲ φέρουν; 

Εἶδε λοιπὸν ὁ Χριστὸς τὴ σακάτισσα, τὴνσπλαχνίστηκε, εἶ πε ἕνα λόγο, ἅπλωσε τὰ χέρια
ἐπάνω στὸ βα σανισμένο πλάσμα του, καὶ ὤ τοῦ
θαύματος! –ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, ἐ μεῖς
πιστεύου με–, ἀμέσως τὸ κορμί, σὰν νὰ τὸ πέ-
ρασε ῥεῦμα ἠλεκτρισμοῦ, σηκώθη κε· ἡ σπον  -
δυλι κὴ στήλη ἀνωρθώθη κε, ἔγινε καλά. Ὕψω-
 σε τὸ κεφάλι καὶ «ἐδόξαζε τὸν Θεόν» (Λουκ. 13,13).

Μὰ ὑπάρχουν καὶ ψυχὲς κακές. Ἐνῷ ὅλοι δό-
 ξαζαν τὸ Θεό, ὁ προϊστάμενος τῆς συναγω  γῆς,
ἀπὸ φθόνο καὶ κακία, εἶπε· –Τί κατάστασι εἶν᾽
αὐτή, ἡμέρα Σάββατο νά ᾽ρχεστε ἐ δῶ καὶ νὰ
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ζύγια, ἀλλὰ μὲ τὰ πόδια, «πεζῇ», μία λέξι ποὺ
λέει πολλά. Νὰ φανταστῇ κανεὶς ἐκεῖνο τὸ
πλῆθος νὰ ὁδοιπορῇ σὲ δύσβατους τόπους·
ὄχι μόνο παιδιὰ καὶ νέοι, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες
καὶ ἡλιωμένοι καὶ ἀσθενεῖς. Εἶνε συγκινητικό.
Τί ἀγάπη, τί ἔρωτας, τί δίψα τῆς ψυχῆς! Ὁ Χρι-
 στὸς βέβαια δὲν θὰ ἔμενε διαρκῶς στὴν ἔρη-
μο· θὰ ἐπέστρεφε καὶ στὴν Καπερναοὺμ καὶ
στὶς ἄλλες πόλεις τῆς Γαλιλαίας, καὶ θὰ εἶχαν
πάλι εὐκαιρία νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν ἀκού-
σουν. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ δὲν ἀντέχουν νὰ μένουν μα-
κριά του. Τὸν ἐπιθυμοῦν, ξεσηκώνονται, βγαί-
 νουν καὶ τὸν ἀναζητοῦν στὴν ἔρημο. Ἡ δίψα
τους αὐτὴ ζωντανεύει τὴν εἰκόνα τοῦ ψαλμῳ -
δοῦ γιὰ τὸ διψασμένο ἐλάφι, ποὺ τρέχει, δι -
ασχίζει μεγάλες ἀποστάσεις ἀναζητώντας νε-
ρό, νὰ βρῇ τὴ δροσερὴ πηγή, ποὺ θὰ σβήσῃ
τὸ καμίνι τῆς δίψας του. «Ὃν τρόπον», λέει,
«ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδά-
των, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σέ, ὁ
Θεός»· ὅπως τὸ ἐλάφι λαχταρᾷ καὶ τρέχει ἐ -
κεῖ ποὺ πηγάζουν νερά, ἔτσι, Θεέ μου, λαχτα -
ρᾷ καὶ τρέχει ἡ ψυχή μου σ᾽ ἐσένα (Ψαλμ. 41,2). Ἐ -
λάφια διψασμένα γιὰ τὸ λόγο καὶ τὴ χάρι τοῦ
Χριστοῦ ἦταν ὅλοι αὐτοί.
⃝ Θέλουμε κι ἄλλη μία ἀπόδειξι τῆς ἀρετῆς
τοῦ λαοῦ; Ἂς προσέξουμε πόσο χρό νο θὰ
μείνουν ἐκεῖ στὴν ἐρημιά. Ἔφτασαν ἐπὶ τέ-
λους στὸ σκοπό τους, βρῆκαν αὐτὸν ποὺ ζητοῦ -
σαν. Κ᾽ ἐκεῖνος, ἀφοῦ θεράπευσε τοὺς ἀρρώ-
στους ποὺ εἶχαν φέρει μαζί τους, ἄνοιξε τὸ
στόμα του καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς διδάσκῃ. Κρέ-
μονται ἀπὸ τὰ χείλη του. Κ᾽ ἐνῷ οἱ ὧρες περ-
νοῦν, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν δείχνει νὰ κουράζε-
ται, δὲν βαριέται, δὲν δυσανασχετεῖ. Παρα-
τείνει τὴ διαμονή του στὴν ἔρημο. Μετὰ ἀπὸ
λίγο ὁ ἥλιος θὰ βασιλέψῃ· ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο;
λάμπει ἐμπρός τους ὁ Ἰησοῦς, ὁ πνευματικὸς
Ἥλιος· πρὸς αὐτὸν μικροὶ καὶ μεγάλοι ἔχουν
στραμμένη τὴν προσοχή τους καὶ ἀδιαφο-
ροῦν γιὰ τὴ δύσι τοῦ ἥλίου, γιὰ τὴ νύχτα ποὺ
ζυγώνει, γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς τροφῆς. Μένουν
κοντὰ στὸν Ἰησοῦ στὸ ὕπαιθρο, νηστικοί, ἀτε-
νίζοντας ὅλοι σὲ ἕνα σημεῖο, στὸ πρόσωπό
του. Ἡ προσήλωσί τους εἶνε τέτοια, ὥστε οἱ
μαθηταὶ ἄρχισαν νὰ σκέπτωνται ἐκεῖνο ποὺ ὁ
λαὸς αὐτὸς δὲν σκεπτόταν· τί θὰ γίνῃ ἂν νυ-
χτώσῃ; Ποῦ θὰ βρεθοῦν τρόφιμα γιὰ τόσο κό-
σμο; πῶς θὰ οἰκονομηθῇ ἀπὸ πλευρᾶς φαγη-
τοῦ τέτοια συγκέντρωσι; Γι᾽ αὐτὸ οἱ μαθηταὶ
παίρνουν τὸ θάρρος καὶ παρεμβαίνουν γιὰ νὰ
παρακαλέσουν τὸν Κύριο νὰ ἀπολύσῃ τοὺς ὄ -
χλους λέγοντας· «Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ
ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄ χλους,

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

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

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

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

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

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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θεραπεύεστε;… Τ᾽ ἄκουσε ὁ Χριστὸς καὶ ἀ -
φαιρώντας του τὴ μάσκα, ποὺ ἔκρυβε τὴ μοχθη -
ρία του, λέει· –Ὑποκρι  τά, τὸ Σάββατο καθένας
σας δὲν λύνει τὸ βόδι ἢ τὸ γαϊδουράκι του ἀπ᾽
τὸ στάβ λο, καὶ τὸ πάει στὴ βρύση νὰ τὸ ποτίσῃ;
Ἔ λοιπόν, αὐτὴ τὴ γυναῖκα, ποὺ ὁ σατα νᾶς τὴν
ἔ δε σε 18 ὁλόκληρα χρόνια σκυμμένη στὴ γῆ,
δὲν ἔ πρεπε ἐγὼ νὰ τὴ λύσω τὴν ἡμέρα τοῦ
Σαββάτου; Κι ἀκούγοντας τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ
Χριστοῦ ὅλοι χαίρονταν καὶ δόξαζαν τὸ Θεό.

* * *Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου, τὴν ἡμέρα αὐτὴ
μᾶς λέει, ὅτι ἔχουμε κάποιες ὑποχρεώσεις.� Ἡ μία εἶνε, «Ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ…» (Ἔξ. 34,21)· ἔ -
χεις χρέος, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμ πτη,
Παρασκευή, Σάββατο νά ̓ σαι μυρμήγκι. Τὰ καφ-
 φενεῖα ἂς κλεί σουν. Τὶς καθημε ρι νὲς δουλειά!
Κυριακὴ πρωὶ ὅμως, χτύπησε καμ πάνα; στόπ.
Φτερὰ στὰ πόδια καὶ ὅλοι στὴν ἐκ κλησία! Λα-τρεία Θεοῦ καὶ προσευχή, ἡ μία ὑποχρέωσις.� Ἔπειτα, τὴν Κυριακὴ θὰ διαβάσῃς ἕνα χρι-
 στιανικὸ βιβλίο, θὰ ἀναλογιστῇς τὸν ἑαυτό σου,
θὰ πᾷς νὰ ἐπισκεφθῇς ὄχι ταβέρνες καὶ κέν -
τρα διαφθο ρᾶς ἀλλὰ ἕναν ἄρρωστο, τὸ συγγε   -
νῆ, τὸ φίλο σου· εἶνε ἡμέρα μελέτης, αὐτοσυγ -κεντρώσεως, καλωσύνης καὶ ἐπικοινωνίας.

Θαυμάζω, ἀδελφοί μου, τὴ μακροθυμία τοῦ
Θεοῦ· πῶς δὲν ἄνοιξε ἡ γῆ νὰ μᾶς καταπιῇ!
Γιατὶ φύγαμε πολὺ μακριά του. Ἂν ρωτή σετε
ἀ στυνομία εἰσαγγελία ἐφημερίδες, θὰ δῆτε
ὅτι ἡ Κυριακή, ποὺ ἔπρεπε νά ᾽νε ἡ ἁγι ώτερη
ἡμέρα, τώρα εἶνε βουτηγμέ νη στὸ ἔγκλημα.
Μὰ ἂν πρόκειται τὴν Κυριακὴ νὰ μεθᾷς καὶ με-
 θυσμέ  νος νὰ τρέχῃς μὲ τὸ αὐτοκίνητο καὶ νὰ
σκοτώ νῃς κόσμο, ἢ νὰ πορνεύῃς καὶ νὰ μοι-
χεύῃς καὶ νὰ ἐγκληματῇς, καλύτερα νὰ ἐρ γα-
ζόσουν. Ἂν ἁμαρτάνῃς τὶς καθημερινές, θὰ δι-
 καστῇς μιά φορά· ἂν ἁμαρτάνῃς τὴν Κυριακή,
θὰ δικαστῇς δυὸ καὶ τρεῖς φορές. Ἡ ἁμαρτία,
ποὺ γίνεται τὴν Κυριακή, εἶνε πιὸ βαρειά.Πέσαμε τόσο χαμηλά! Ἡ συγκύπτουσα, ποὺ
βάδιζε μὲ τὰ τέσσερα, εἰ κονίζει τὴν κατάστασί
μας. Ὁ ἄνθρωπος, μακριὰ ἀπ᾽ τὴν Ἐκ  κλη σία,
ὑποβιβάζεται, ἀγριεύει, γίνεται σὰν τὸ ζῷο·
εἶνε πονηρὸς σὰν τὴν ἀ λεποῦ, ἄγριος σὰν τὸ
λύκο, ἀκάθαρ τος σὰν τὸ χοῖρο, γαστρίμαργος
σὰν τὴν ἀρκού δα, ἐκδικητικὸς σὰν τὴν καμή-
λα, ἁρπακτικὸς σὰν τὸ γερά κι, φαρμακερὸς
σὰν τὴν ὀ χιὰ καὶ τὸ σκορπιό. Καταντᾷ κτῆνος,
ὅπως εἶ πε ἡ Γραφή· «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν
οὐ συν ῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς
ἀνοήτοις καὶ ὡ μοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13,21). Ἄν -
θρωπος, λέει, ποὺ δὲν κατάλαβε τὸν προορι-
σμό του καὶ δὲν ἀ κούει τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ,

εἶνε σὰν τὰ ζῷα. Ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ μὲ
τὶς ἁμαρτίες στὶς ὁποῖες μᾶς ῥίχνει κάμ πτει,
λυγίζει τὶς ψυχές. Βλέπεις τὸν ἄλλο, ἐνῷ ἐξω-
τερικὰ ἔχει μορφὴ ἀνθρώπου, μέσα του, ἀντὶ
νά ᾽νε ἄγγελος εἶνε ἕνα κτῆνος, χειρότεροςκι ἀπὸ τὰ ζῷα. Γίνεται ἀχάριστος καὶ βλάσφη-
μος· ὄχι μόνο ἁμαρτωλός, ἀλλὰ καὶ ἀ σεβής,χειρότερος κι ἀπὸ τὸν διάβολο.

Ἦρθε στὴ μητρόπολι μιὰ γριὰ ποὺ μόλις ἔ -
σερνε τὰ πόδια. Ἦταν πεθερὰ καὶ βασάνιζε τὴ
νύφη της. Τῆς μίλησα, τὴν παρακάλεσα, ἔκλα-
ψα, προσπάθησα νὰ τὴν πείσω. –Συγχώρεσέ
την, λέω. –Ὄχι! μοῦ ἀπαντοῦσε· βάλε με κανό -
να, πές μου ν᾽ ἀνάψω χίλια κεριὰ στὶς ἐκκλη-
σιές, δὲν τὴ συγχωρῶ!…  Μιὰ ὥρα μὲ παίδεψε,
τίποτα δὲν κατώρ  θωσα. Ἦταν θηρίο ἀνήμερο.

Γίναμε δυστυχῶς χειρότεροι κι ἀπὸ τοὺςτούρ κους κι ἀπὸ τοὺς ἑβραίους. Δὲν ἤμασταν
ἔτσι. Πόσο ἀλλάξαμε! Διάβαζα στὰ ἀρχεῖα τῆς
μητροπόλεως ὅτι ἐπὶ τουρκοκρατίας ἔτρεχαν
ὅ λοι στὴν ἐκκλησία· μόνο λεχῶνες, ἄρρωστοι
καὶ γέροντες ἔλειπαν. Καὶ μόλις τελείωνε ἡ
λειτουργία, ἔτρεχαν ὄχι σὲ καπηλειά, θέατρα,
κινηματογράφους καὶ γήπεδα, ἀλλὰ ἔπαιρναν
τὶς τσάπες καὶ δούλευαν – ποῦ; Ὄχι στὰ δικά
τους χωράφια· πήγαιναν στὸ χωράφι τῆς χή-
ρας καὶ τοῦ ὀρφανοῦ, καὶ τὸ καλλιεργοῦσαν.
Εὐλογημένη γενεά, εὐλογημένα ἔθιμα. Ἔτσι
ἔκαναν τὴν Κυριακή, καὶ εἶχαν εὐλογία Θεοῦ.

* * *Ἀδελφοί μου, προτοῦ νὰ τελειώσω σᾶς ὑ -
πενθυμίζω ἕνα γνωστὸ ἀνέκδοτο. Στὴν ἀρχαι-
 ότητα ὁ φιλόσοφος Διογένης βγῆκε μὲ ἀναμ-
μένο φανάρι στοὺς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν καὶ
μέρα μεσημέρι ἔ λεγε «Ἄνθρωπον ζητῶ».

Ἄχ, Χριστέ μου, πρέπει νὰ πάρω κ᾽ ἐγὼ τὸ
«φανά ρι» σου, τὸ Εὐαγγέλιο, νὰ βγῶ στὴν πα-
τρίδα μου καὶ νὰ φωνάζω «Χριστιανὸν ζητῶ!»·
αὐτὸν ποὺ πιστεύ ει ὀρθοδόξως, προσεύχεται
καὶ λατρεύει, μελε τᾷ τὸ νόμο σου καὶ τηρεῖ
τὸ λόγο σου, ἔ χει ἀ γάπη καὶ ἔλεος, ταπείνω-
σι καὶ μετάνοια, εὐ σπλαχνία καὶ συγχώρησι,
δικαιοσύνη καὶ εἰ λικρίνεια, ἁγνότητα καὶ ἀνι-
διοτέλεια, παρρησία καὶ ὁμολογία, θεῖο φόβο
καὶ εὐλάβεια. Δεῖξτε μου ἕνα τέτοιο Χριστια-
νό, δεῖξτε μου μιὰ τέτοια οἰκογένεια, καὶ νὰ
πέσω νὰ φιλήσω τὰ πόδια τους. Ὑπάρχει;

Ἀδελφοί μου, τὴν Κυριακὴ μετὰ τὸν ἐκ κλη- σιασμό, ἂς ἐπιδοθοῦμε σὲ ἔργα ἀγαθά. Ἐπι-
στροφὴ στὸ Θεό, μετάνοια! Καὶ τότε θὰ εἶστε
ὅλοι εὐλογημένοι, κ᾽ ἐσεῖς καὶ τὰ παιδιά σας,
πρὸς δόξαν τοῦ Κυρίου ἡ μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Ξινοῦ Νεροῦ - Ἀμυνταίου τὴν 10-12-1967. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 17-11-2020.
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ὉΘεός, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἀγάπη. Εἶνε
πατέρας καὶ ἀγαπάει ὅλα τὰ παιδιά τουἀνεξαιρέτως· μαῦρα, ἐρυθρά, λευκά, κίτρινα

– σύμφωνα μὲ τὴ διάκρισι τῶν φυλῶν. Δὲν
θέ λει κανένα παιδί του νὰ δυστυχῇ νά ᾽νε πει-
 νασμένο. Δὲν θέλει κανένας νὰ πάῃ στὴν κό-
λασι, θέλει ὅλοι νὰ πᾶ νε στὸν παράδεισο.

–Μπᾶ, θὰ πῇ κάποιος, ὑ πάρχει κόλασι καὶ
παράδεισος;…

Ὑπάρχει. Εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι, ὑπάρχειἄλλος κόσμος, μεταφυσικός. Πέρα ἀπ᾽ τὴ μά-
ταιη τούτη ζωὴ ἁπλώνεται ὁ γαλάζιος οὐ ρανός,
ὁ κόσμος ὁ ἀπέραντος τῶν ἀ ύλων πνευμά-
των, τῆς ἀθανασίας. Τὸ λέμε στὸ Σύμβολο τῆς
πίστεως· «Προσ δο κῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ
ζωὴν τοῦ μέλλον τος αἰῶνος· ἀμήν» (Σύμβ. πίστ. 11-12).
Εἶνε δόγμα τῆς ἁγίας μας πίστεως· ὑπάρχει
παράδεισος, καὶ ὁ Θεὸς μᾶς θέλει ὅλους ἐκεῖ.

Ἀλλὰ δὲν πρόκειται τώρα ἐδῶ νὰ σᾶς μιλή -
σω γι᾽ αὐτό· κάτι ἄλλο θέλω νὰ σᾶς πῶ.

* * *Ὑπάρχει, ἀγαπητοί μου, καὶ ἐδῶ κάτω στὴγῆ παράδεισος! –Ἐδῶ, σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο; Ναί.
–Καὶ ποῦ βρίσκεται; Ὅποιος πίστεψε στὸν Υἱ -
ὸν τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς πρέπει νὰ τὸ γνωρίζῃ.

Ὁ πρῶτος παράδεισος ἦταν φυσικός· ἦταν
ἕνα κομμάτι τῆς γῆς διαλεχτό, σ᾽ ἕνα ὑπέρο-
χο φυσικὸ περιβάλλον κάπου κοντὰ στὸν Εὐ -
φράτη ποταμό. Μετὰ τὴν παράβασι ὅμως καὶ
τὴν ἔξωσι ἀπὸ ἐκεῖ τῶν πρω τοπλάστων ὁ φυ-
σικὸς ἐκεῖνος παράδεισος κατελύθη.

Τώρα ὑ πάρχει μόνο ὁ πνευματικὸς παράδει -
σος τοῦ Θεοῦ, τὸν ὁποῖο προσδοκοῦμε καὶ ὁ
ὁποῖος εἶνε ἀκατάλυτος πλέον καὶ αἰώνιος. Σ᾽
αὐτὸν εἰσέρχονται ὅσοι βαπτίζονται «εἰς τὸ
ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου
Πνεύματος» (Ματθ. 28,19). Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε ὁ
παράδεισος αὐτὸς εἶνε ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία δι -
ακρίνεται σὲ δύο πτέρυ γες· στὴν θριαμβεύου -

σαν ἐν οὐρανοῖς καὶ τὴν στρατευομένην ἐπὶ
γῆς. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει πύλη εἰσόδου ἐπὶ τῆς
γῆς τὴν ἐκκλησιά, τὸν ὀρθόδοξο ἱερὸ ναό.

Ὅποιος πιστεύει καὶ μπαίνει στὴν Ἐκκλη-
σία μὲ φόβο Θεοῦ, ἀναπνέει τὴν αὔρα τοῦ οὐ -
 ρανοῦ, τὴν πνοὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, μιλάει
μὲ τὸν οὐ ράνιο Πατέρα, αἰ σθά  νεται τὸν θεῖο
ἔρωτα. Μπαίνει μέσα στενοχωρημένος - κλα-
 μένος, καὶ βγαίνει μὲ φτερὰ ἀετοῦ. Παράδει-σος στὴ γῆ εἶνε ἡ Ἐκ κλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἂν
τὸ πιστεύῃς, ἔλα· ἂν δὲν τὸ πιστεύῃς, μὴν ἔρ -
χεσαι. Γι᾽ αὐτὸ στὴν θεία λειτουργία ἀκοῦμε
τὸ κάλεσμα «Ὅσοι πιστοί!…».

Στὸν παράδεισο τῆς Ἐκκλησίας καλεῖ σή-
με ρα καὶ τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο ποὺ ἀκούσαμε (βλ.
Λκ. 14,16-24· Μθ. 22,14). «Ἔρχεσθε», λέει, ἐ λᾶτε ἐδῶ! ἀ -
νοιχτὲς εἶνε οἱ πόρτες. Ἐ λᾶτε ὅλοι ἀνεξαιρέ -
τως, μικροὶ καὶ μεγάλοι, πλούσιοι καὶ φτωχοί.� Ἔλα, ἐσὺ ὁ νέος, ποὺ εἶσαι πάνω στὴν ἀ -
κμὴ τῆς ζωῆς. Δὲν ἔχει τό σο ἀνάγκη ὁ γέρος
ὅ σο ἐσύ, ποὺ τώρα βρίσκεσαι μέσα σὲ φουρ-
τού να ὠκεανοῦ. Ἐσύ, παιδί μου, ἔ χεις τώρα
περισσότερο ἀνάγκη τὸ Θεό. Ἔλα στὴν ἐκκλη-
σία, νὰ γονατίσῃς μπροστὰ στὸ Χρι  στό, νὰ τὸν
παρακαλέσῃς νὰ σὲ σώσῃ ἀπὸ τὸν πειρασμὸτῆς σαρκός. Ἂν νικήσῃς σ᾽ αὐ τόν, θά ᾽σαι ἥρω-
ας. Ἔξω ἐ πικρα τεῖ ἡ διεστραμ μένη ἀν τίληψι,
ὅτι ὅποιος δὲν δοκιμάσῃ τὰ σαρκι κὰ δὲν εἶνε
τί ποτα. Οἱ ἀρχαῖοι ὅμως ἔ λεγαν, ὅτι τὸ νὰ νικᾷ
καν εὶς τὸν ἑαυτό του εἶνε ἡ πρώτη καὶ μεγαλύ-
 τε ρη νίκη· «τὸ νικᾶν ἑαυτὸν πασῶν νικῶν πρώ-
 τη τε καὶ ἀρίστη» (Πλάτ., Νόμ., Α΄ 626e). Ἔλα λοιπὸν νὰ
παρακαλέ σῃς τὴν Παναγία, νὰ σὲ φυλάξῃ ἁγνὸ
καὶ μὲ μιὰ ἁγνὴ κοπέλλα νὰ κάνῃς οἰκογένεια.� Ἔλα, ἐσὺ ὁ πλούσιος, μὲ τὰ πολλὰ χρή-
μα τα καὶ κτήματα, καὶ παρακάλεσε τὸ Χριστὸ
νὰ σὲ σώσῃ ἀπὸ ἄλλον πειρασμό, ἐξ ἴσου ἐπι-
κίνδυνο, τὴ φιλαργυρία, καὶ νὰ μὴ γίνῃς Ἰού-
δας προδότης γιὰ τριάκοντα ἀργύρια.

Κυριακὴ ΙΑ΄Λουκᾶ (Λκ. 14,16-24· Μθ. 22,14)13 Δεκεμβρίου 2020Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΖ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2340 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Παγκόσμιος πρόσκλησις
«Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύ-
μας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε» (Λουκ. 14,21)
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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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� Ἔλα, ἐσὺ ὁ ἀξιωματοῦχος, στὴν ἐκκλησία.
Ὁ τσοπᾶνος κι ὁ ἀγρότης δὲν κινδυνεύουν ὅ -
σο ἐσύ, ποὺ πλησίασες πρὸς τὴν κορυφὴ τῆς
πυραμίδος. Παρακάλεσε τὸ Θεὸ νὰ σὲ σώσῃ
ἀπὸ ἄλλον πειρασμό, τὴν κενοδο ξία καὶ ὑπερ-φάνεια, τὶς ὁποῖες γεννοῦν τὰ ἀξιώ ματα.

Τί ἀπαντοῦν οἱ προσκεκλημένοι; Ἐνῷ αὐ -
τοὶ ἔχουν περισσότερο ἀνάγκη ἀπὸ τὴ θεϊκ ὴ
ἐνίσχυσι, δυσ τυχῶς δὲν ἔρχονται, δὲν πα τᾶνε
τὸ κατώφλι τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπαντοῦν ὅ,τι ἀ -
πήν τησαν οἱ τρεῖς καλεσμένοι στὸ δεῖπνο τοῦ
εὐαγγελίου. Ὁ ἕνας εἶπε· Ἔχω ἐμπόριο, ἄσε
με ἥσυχο. Ὁ δεύτερος εἶπε· Ἔχω χωράφια,
ἄφησέ με νὰ τὰ καλλιεργήσω. Ὁ τρίτος, πιὸ ἀ -
διάντροπος· Ἔχω γυναῖκα καὶ πρέπει νὰ δια-
σκεδάσω. Αὐτὴ εἶνε ἡ ἀπάντησι τοῦ χυδαίου
κόσμου στὶς θεϊκὲς προσκλήσεις.

Καὶ λοιπόν; Ἐπειδὴ ἐσεῖς δὲν ἔρχεστε, τί
μὲ τοῦτο; ζημιώνεται ἡ Ἐκκλησία; Δὲν ζημιώ-νεται. Κι ἂν ἀκόμα ἔρθῃ μέρα καταραμένη ποὺ
κανένας δὲν θὰ πατάῃ στὴν ἐκκλησία –καὶ θὰ
᾽ρθῇ, τ᾽ ἀκοῦτε; κοντὰ εἶνε ἡ μέρα αὐτή–, κι ἂν
ἀκόμα ἔρθῃ τέτοια μέρα, ὁ παπᾶς δὲν θά ᾽νε
μόνος του. Ἔβαλε πετρα χήλι, εἶπε «Εὐλογη-
μένη ἡ βασιλεία…» (θ. Λειτ.); Ἡ ἐκκλησία γέμισε.
Πῶς; Γέμισε ἀπὸ ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους!

Τὰ παλιὰ τὰ χρόνια παπᾶδες ποὺ πίστευαν
στὸ Θεό, ποὺ ἄγοιγαν τὴ φυλλάδα μὲ δέος κ᾽
ἔκαναν τὴ λειτουργία μὲ δάκρυ, –δὲν εἶνε ψέ-
μα, εἶνε ἀλήθεια–, ἔβλεπαν τὸ ναὸ νά ̓ νε γε μᾶ -
τος ἀπὸ ἀγγέλους καὶ ἁγίους ποὺ ὑ μνοῦν ἀ -
καταπαύστως τὸν Κύριο. Δὲν ἔχει ἀ νάγκη ἀ -
πὸ μᾶς τὰ σκουλήκια ὁ Θεός· μὲ θεϊ κὲς κιθά-
ρες τοῦ ψάλλουν «Ἅγιος, ἅγιος, ἅ γιος Κύρι -
ος σαβαώθ, πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δό -
ξης σου» (Ἠσ. 6,3 καὶ θ. Λειτ.). Δὲν ζημιώνεται λοιπὸν ἡ
Ἐκκλησία· ζημιώ νεσαι ἐσύ, ἄνθρωπέ μου, ὅ -
ταν δὲν ἔρχεσαι νὰ προσευχηθῇς.

* * *Ἀλλ᾽ ἐὰν δὲν ἔρχωνται αὐτοί, ἔρχονται κά-ποιοι ἄλλοι. Ἡ παραβολὴ λέει, ὅτι ὁ Κύριος ὠρ -
γίστηκε ποὺ δὲν πῆγαν οἱ καλεσμένοι καὶ λέει·
Βγές, παιδί μου, στοὺς δρόμους καὶ ὅποιον
βρῇς, φτωχό, κουρελῆ, ἀνάπηρο, φέρ᾽ τον ἐ  δῶ
στὸ τραπέζι τῆς χαρᾶς, νὰ γεμίσῃ τὸ σπίτι μου.Ποιοί πᾶνε καὶ σήμερα στὴν ἐκκλησία; Δὲν
πᾶνε πολλοὶ μορφωμένοι καὶ ἀξιωματοῦχοι,
μεγάλοι καὶ τρανοί. Αὐτοὶ τὴν Κυριακὴ παίρ-
νουν τὸ ἁμάξι τους καὶ φεύγουν – καὶ συμβαί -
νουν τόσα δυστυχήματα. Δυστυχῶς περιφρο -
νοῦ με τὸ Θεό. Χτυπάει ἡ καμπάνα, καὶ οἱ με-γάλοι δὲν πατᾶνε στὴν ἐκκλησία. Ποιοί πᾶνε;

Ἔχει ὁ Θεὸς τὸ λαό του· εἶνε οἱ φτωχοί, τὰεὐλογημένα φτωχαδάκια, αὐτοὶ ποὺ κρατᾶνε

τὴ θρησκεία, τὴν πατρίδα, ὅ,τι ἱερὸ καὶ ὅσιο
ἔχουμε. Ἂν ἀφαιρέσῃς αὐτούς, τί ἔμεινε;

Εἶχα πάει σὲ μιὰ ἐκκλη σία στὸ ἄκρο τῶν Ἀ -
θηνῶν. Κοιτάζω στὸ ἐκκλησίασμα καὶ βλέπω
μέσα στὰ φτωχαδάκια, σὲ ἀναπηρι κὸ καροτσά  -
κι, ἕνα παιδὶ 25 - 30 ἐτῶν ποὺ ἔ κανε τὸ σταυρό
του. Τὸν πλησιάζω στὸ τέλος. –Τί κάνεις, παιδί
μου, πῶς εἶσαι; –Ἔπαθα ἀπὸ δυστύχημα, δὲν
μπορῶ νὰ περπατήσω. Βγαίνω μιὰ φορά, μό-
νο Κυριακὴ πρωί. Ὅταν ἀκούσω τὴν καμ πά  να,
λέω στὸν ἀδερφό μου καὶ μὲ φέρνει στὴν ἐκ  κλη-
σία· ἐδῶ εὐχαριστιέμαι. Ἂν δὲν πίστευα στὸ
Θεό, θὰ τίναζα τὰ μυαλά μου στὸν ἀέρα…

Ἔλα λοιπόν, ἐσὺ μὲ τὸ καροτσάκι! Νά στοὺς
καλεσμένους ὁ ἀ νάπηρος – ὤ αἰώνιο Εὐαγγέ -
λιο! Αὐτὸς μὲ τὸ καροτσάκι πάει στὴν ἐκκλη-
σία· κι ὁ ἄλλος, ποὺ ἔχει τὰ πόδια γιὰ ὀρειβα-
σία στὰ Πιέρια καὶ στὸν Ὄλυμπο, δὲν πατάει.Ἐλᾶτε, σεῖς οἱ ἀνάπηροι, οἱ τυφλοί, οἱ κωφοί,
ἐλᾶτε μέσ᾽ στὴν ἐκκλησιά! Καὶ ἀπ᾽ αὐτοὺς γε-
μίζει ἡ Ἐκκλησία. Ἡ θρησκεία εἶνε καταφύγιο
τῶν ἀδυνάτων, εἶπε ὁ Γερμανὸς ἄθεος, ἀλλὰ
ἐγὼ τὸ ἀντιστρέφω· εἶνε αὐτὴ ποὺ παρηγορεῖ
καὶ κάνει ἥρωες τοὺς ἀδυνάτους. 

Ἀλλὰ τὸ ὅτι κάλεσε ἀναπήρους καὶ ἀδυνά-
τους δὲν τὸ ἐννοεῖ μόνο σωματι κῶς καὶ οἰκο-
νο μικῶς· τὸ λέει καὶ παραβολικῶς. Τυφλοὶ εἶνε
καὶ ὅσοι ζοῦν στὸ σκοτάδι τῶν διαφόρων θρη-
σκειῶν, τῆς εἰδωλο λατρίας. Ξέρουμε, ὅτι στοὺς
100 κατοίκους τῆς Γῆς οἱ 33 μόνο εἶνε χριστι -
ανοὶ κι ὄχι ὅλοι ὀρθόδοξοι· οἱ 77 εἶνε στὸ σκό-
τος. Στὴν Ἀφρι κή, στὶς Ἰνδίες, οἱ Γιαπωνέζοι, οἱ
ἰ  θα γενεῖς τῆς Ἀμερικῆς, οἱ ἐρυθρόδερμοι, ὅ -
λοι αὐ τοὶ δὲν ἔ χουν ἀκούσει γιὰ Χριστὸ καὶ
Εὐ αγγέλιο. Ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα 4 - 5 ἱερο -
μόναχ οι, κήρυξαν κάτω στὴν Ἀραπιά, καὶ πολ-
λοὶ πί στεψαν στὸ Χριστό· χτίσανε ἐκκλησιὲς -
καλύ βες, μαζεύονται κάθε Κυριακή, κι ὅταν λει-
τουρ γεῖ ὁ παπᾶς κλαῖνε καὶ λένε «Μνήσθητί μου,
Κύ ριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42).

Ἂν ἤμουν νεώτερος, θὰ πήγαινα κ᾽ ἐγὼ ἐ κεῖ.Ἐδῶ, ἐνῷ ἡ πατρίδα μας πίστεψε πρώτη στὰ
Βαλκάνια, τώρα τὰ μικρόβια τοῦ ἀθέου μαρξισμοῦ
καὶ τῆς μασονικῆς εὐμα ρείας μπῆ καν στὸ αἷμα
μας καὶ μπασταρδέψα με· φύγαμε ἀπὸ τὸ Θεό,
καὶ ἂν δὲν ἐπιστρέψου με, κάποια συμφορὰ θὰ
μᾶς βρῇ μεγαλύτερη ἀπὸ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Τώρα ποὺ πλησιάζουν οἱ ἅγιες μέρες, ἂς πᾶ -με στὸν πνευματικό, ἂς ἐξομολογηθοῦμε τ᾽ ἁμαρ-
 τήματά μας, καὶ μὲ καρδιὰ καθαρὴ νὰ πλησι ά-
 σουμε τὰ ἅγια, νὰ ὑμνήσουμε τὴν Παναγία Παρ-
 θένο, καὶ νὰ τὴν παρακαλέσουμε διὰ πρεσβει -
ῶν της ὁ Κύριος νὰ γίνῃ ἵλεως σ᾽ ἐμᾶς· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Κωνσταντίνου & Ἑλένης Ἀμυνταίου τὴν 17-12-1972. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 18-11-2020.
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Τὸ θέμα τῆς ὁμιλίας, ἀγαπητοί μου, μᾶς τὸ
δίνει ἡ σημερινὴ ἑορτή, ὁ μεγάλος προ-φήτης Δανιὴλ ποὺ ἑορτάζουμε.Δὲν εἶνε εὔκολο νὰ μιλήσῃ κανεὶς καὶ νὰ τὸν

ὑμνήσῃ ἐ πα ξίως. Μπροστὰ στὴ μεγάλη φυσι -
ογνωμία του ὄχι ἐγὼ ἀλλὰ καὶ μεγάλοι κήρυ-
 κες καὶ ῥήτορες φαίνονται μικροί.

Ἄλλωστε ὁ προφήτης Δανιὴλ δὲν ἔχει ἀ -
νάγκη ἀπὸ τὰ δικά μας ἐγκώμια. Τὸ δικό του
ἐγκώμιο παραπάνω ἀ πὸ τοὺς ἀνθρώπους τὸ
ἔ χει πλέξει ὁ ἴδιος ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Τὸ Πνεῦ -
 μα τὸ ἅγιο διὰ τοῦ ἄλλου μεγάλου προφήτου,
τοῦ Ἰεζεκιήλ, τὸν κατατάσσει μεταξὺ τῶν πλέ-
 ον σοφῶν καὶ θέτει μὲ θαυμασμὸ τὸ ἐρώτη-
μα· Ποιός ὑπῆρξε σοφώτερος ἀπὸ τὸν Δανι -
ήλ; (βλ. Ἰεζ. 28,3). Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία,
ὅπως ἀκοῦμε σήμερα στοὺς ὕμνους τῆς ἀκο-λουθίας του, ἔχει πλέξει γι᾽ αὐτὸν ἀμάραντο
στεφάνι ἀπὸ ἄνθη ποιητικά. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ
ποίησις δὲν κολακεύει, δὲν ξέρει νὰ ἐ παινῇ
παρὰ μόνο τὴν γνήσια πίστι καὶ ἀρετή. Τί ἐγ -
κώμια ἀκοῦμε στοὺς ὕμνους! ὁ Δανιὴλ εἶνε
«ὁ λαμπρότατος ἥλιος», «τὸ θεῖον ἐνδιαίτημα
τῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος», «ἀστὴρ καὶ
λύχνος φανότατος», «μέγιστος ἑωσφόρος»,
«στῦλος τῶν δογμάτων», «ποιμὴν λεόντων»
καὶ τόσα ἄλλα (ἑσπέρ.). Ἡ Ἐκκλησία μας τὸν ὀνο-
μάζει «διόπτραν τοῦ Πνεύματος», δηλαδὴ
τη λεσκόπιο πνευματικό. Καὶ ὅπως ἕνας ποὺ
πλησιάζει τὸ μάτι του στὸ τηλεσκόπιο βλέπει
μακριά, πολὺ μακριὰ μέσα στὰ βάθη τοῦ οὐ -
ρανοῦ, ἔτσι καὶ ὁ Δανιήλ· εἶνε ἕνα πνευμα-
τικὸ τηλεσκόπιο τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. 

Γιὰ τὸν προφήτη Δανιὴλ ὄχι ὁμιλία δέκα -
δεκαπέντε λεπτῶν, ὄχι μία καὶ δύο ὁμιλίες
ἀλλὰ πολλές, κι ὄχι ἁπλῶς ὁμιλίες ἀλλὰ βι-
βλίο ὁλόκληρο μπορεῖ νὰ γραφῇ. Θὰ μοῦ ἐπι-
τρέψετε, ἀγαπητοί μου, στὰ λίγα λεπτὰ ποὺ
δι αθέτουμε, νὰ σᾶς προσ φέρω μόνο ἕνα ἄν -θος ἀπὸ τὸ ἀμάραντο στεφάνι ποὺ κοσμεῖ
τὴν τιμία κεφαλὴ τοῦ προφήτου.

* * *Κατ᾽ ἀρχὴν ἐρωτοῦμε· Σὲ ποιά ἐποχὴ ἔζη-σε ὁ προφήτης Δανιήλ; Γιατὶ γιὰ τὸν κάθε ἄν -
θρωπο ἔχει σημασία σὲ ποιά ἐποχὴ ζῇ· καὶ ὁ
καθένας θὰ κριθῇ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐποχή του
καὶ τὶς συνθῆκες του. Διαφορετι κὰ θὰ κριθῇ
ἡ προηγουμένη γενεά, διαφορετικὰ ἡ παροῦ -
σα, καὶ διαφορετικὰ ἡ μέλλουσα. Κάθε γενεὰ
ἔχει τὰ κριτήριά της. Γι᾽ αὐτὸ ἐ ρωτοῦμε· σὲ
ποιά γενεὰ ἔζησε ὁ προφήτης Δανιήλ. Ἔζη-
σε αἰῶνες ὁλόκληρους πρὸ Χριστοῦ· ἔζησε
τὸν ΣΤ΄ (6ο) αἰῶνα πρὸ Χριστοῦ.Ποῦ ἔζησε; ἔζησε μέσα σὲ ἀσκητήριο, σὲ
μοναστήρι; ἔζησε πάνω στὰ ψηλὰ βουνά, τὰ
ἀμόλυντα; ποῦ ἔζησε; Ἔζησε στὴν πιὸ βρω  με -
ρὴ κοινωνία, μέσα σὲ μία κοπριὰ τοῦ διαβό-
 λου. Ἔζησε στὴν πιὸ διεφθαρμένη πόλι τοῦ
ἀρ   χαίου κόσμου. Δὲν ξέρω σήμερα ποιά πό-
λις τοῦ κόσμου θεωρεῖται πιὸ διεφθαρμένη.
Τότε, στὸν ἀρχαῖο ἐκεῖνο κόσμο, ἡ πιὸ διεφθαρ -
 μένη πόλις ἦταν ἡ Βαβυλώνα. Τί ἦταν ἡ Βα-
βυ λώνα; Ἡ πρωτεύουσα τοῦ Βαβυλωνιακοῦ
κράτους, χτισμένη στὴν ὄχθη τοῦ ποτα μοῦ
Εὐφράτου· σήμερα σῴζονται μόνο ἐ ρεί πιά
της, ποὺ ἀνακαλύπτει ἡ σκαπάνη τῶν ἀρ χαι-
ολόγων στὴν Κάτω Μεσοποταμία, τὴν χώρα
μεταξὺ τῶν δύο μεγάλων ποταμῶν Τίγρεως
καὶ Εὐφράτου. Ἀλλ᾽ ἂς ἀφήσουμε τὴ γεωγρα -
φία· μᾶς ἐν διαφέρει ἡ πνευματικὴ πλευρά.

Στὴ Βαβυλῶνα βρέθηκε ὁ Δανιὴλ ἀπὸ τὴνπαιδική του ἡλικία, γιατὶ ἡ οἰκογένειά του μα -
ζὶ μὲ τοὺς ἄλλους συμπατριῶτες των ὡδηγή-
θηκαν ἐκεῖ ἀπὸ τὴν Ἰουδαία αἰχμάλωτοι. 

Ὅπως σήμερα στὸ Λονδῖνο ἔχει μαζευτῆ
τὸ χρυσάφι, ἔτσι τότε στὴ Βαβυλῶνα, στὰ ὑ -
πόγεια τῶν ἀνακτόρων, εἶχε μαζευτῆ ὅ λο τὸ
χρυσάφι τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ χρῆμα εἶνε κα -
κὸς σύμβουλος, ἔχει τὴ δύναμι νὰ ἐπηρεά  ζῃ
τοὺς χαρακτῆ ρες. Τὸ ἄφθονο χρῆμα ποὺ εἶχε
συγκεντρωθῆ στὴ Βαβυλῶνα διέφθειρε τοὺς
κατοίκους της. Ἡ πολυτέλεια ἔφθασε στὸ ἔ -

Τοῦ προφήτου Δανιὴλ
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020
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πακρο, ἡ χλι δὴ στὴ ζωή της ἦταν ἀπερίγρα-
πτη. Ἐκεῖ τὰ ἀ νάκτορα ἦταν στολισμένα φαν -
ταστικά, χτισμένα μὲ ὅλα τὰ πολύτιμα ὑ λικὰ
ὅπως χρωματιστὰ μάρμαρα κ.λπ.. Ἐκεῖ ἦταν
οἱ περίφημοι κρεμα στοὶ κῆποι, ποὺ θεωροῦν -
ταν ἕνα ἀπὸ τὰ ἑπτὰ θαύματα τοῦ ἀρχαίου κό-
 σμου. Ἐκεῖ κάστρα καὶ πύργοι καὶ διώρυγες
καὶ πλατεῖες καὶ δρόμοι καὶ ἁμάξια ποὺ τὰ ἔ -
σερναν ἄλογα χρυσοστόλιστα. Αὐτὴ ἦταν ἡ
Βαβυλώνα. Τόση ἦταν ἡ διαφθορά της, ὥστε
ἡ λέξι Βαβυλὼν κατήντησε στὸ λεξιλόγιο τοῦ
κόσμου νὰ σημαίνῃ ὄχι μία πόλι, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ
γίνει σύμβολο ἑνὸς διεφθαρμένου καθεστῶ -
τος, ὅπως λέει ἡ Ἀποκάλυψις (βλ. 14,8· 16,19· 17,5· 18,2,10,21). 

Στὴ Βαβυλῶνα λοιπὸν ἔζησε ὁ προφήτης
Δανιήλ. Ἐν τούτοις δὲν διεφθάρη, δὲν ξέχα-
σε τὴν καταγωγή του, δὲν ἔχασε τὴν πίστι του,
κράτησε τὴν καθαρότητά του, ἔμεινε τίμιος
μέσα σ᾽ ἐκεῖνο τὸν κόσμο τῆς διαφθορᾶς.

Ὑπάρχουν μερικοὶ πού, ἂν τοὺς παρατηρή -
σῃς γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ζοῦν, γιὰ κάποια ἁμαρ-
τήματα ποὺ κάνουν, ἀμέσως σοῦ ἔχουν πρό-
χειρη τὴν ἀπάντησι· «Δὲν φταίω ἐγώ…». Ὅ -
ταν πηγαίνουν νὰ ἐξομολογηθοῦν νέοι, νέες,
γυναῖκες, ἄντρες ἰδίως ποὺ κατοικοῦν στὰ
μεγάλα ἀστικὰ κέντρα ὅπως ἡ Ἀθήνα κ.λπ.,
λένε στὸν ἐξομολόγο· «Δὲν φταίω ἐγώ, πα-
πού λη, φταίει τὸ περιβάλλον, φταίει ὁ γύρω
κόσμος, φταῖνε οἱ ἄλ λοι…». Δὲν ἀρνοῦμαι ὅτι
τὸ περιβάλλον ἐπηρεάζει καὶ διαφθείρει τὸν
ἄνθρωπο, ἀλλὰ τονίζω κάτι ἄλλο· ὅτι, ὅσο διε-
φθαρμένο καὶ ἂν εἶνε τὸ περιβάλλον, ὁ ἄν -
θρω πος γιὰ τ᾽ ἁμαρτήματά του εὐθύνεται αὐ -τὸς ὁ ἴδιος. Ἀπόδειξις ὁ Δανιήλ· ζοῦσε στὴν
πιὸ διεφθαρμένη κοινωνία, καὶ ὅμως ἔμεινε
«ὡς κρίνον ἐν μέσῳ ἀκανθῶν» (πρβλ. ᾎσμ. 2,2).

Εἴπαμε ἤδη πῶς καὶ ὑπὸ ποῖες συνθῆκεςβρέθηκε στὴ Βαβυλῶνα. Ἂν καὶ ἦταν Ἰ ουδαῖ -
ος, ὡδηγήθηκε ἐκεῖ ὑπὸ συνθῆκες τραγικές.
Ὁ τότε αὐτοκράτωρ τῶν Βαβυλωνίων, ὁ Να-
 βουχοδονόσωρ (ὁ Β΄ 604-562 π.Χ.), μὲ τὰ στρατεύματά
του ἦρθε στὴν Παλαιστίνη, κατέλυσε τὸ κρά-
τος τῶν Ἑβραίων (τὸ 586 π.Χ.), συνέλαβε τὸν βασι-
λέα Σεδεκία καὶ ὡδήγησε αἰχμαλώτους τὸ
λαὸ τῶν Ἑβραίων στὴ Βαβυλῶνα, γιὰ νὰ ἐρ -
γάζωνται ὡς δοῦλοι καὶ ὑπηρέτες στοὺς κα-
τακτητάς των.

Διέταξε τότε ὁ Ναβουχοδονόσωρ μέσα ἀ -
πὸ τὰ παιδιά, ἀπὸ τοὺς νέους τῶν Ἰουδαίων,
νὰ διαλέξουν τὰ πιὸ ὡραῖα, τὰ πιὸ ἔξυπνα, τὰ
πιὸ ῥωμαλέα παιδιά, ἐκεῖνα ποὺ διακρίνονταν
ἀπ᾽ ὅλα τὰ Ἑβραιόπουλα, νὰ τὰ πάρουν στὰ
ἀ νάκτορα, νὰ τὰ ἐκπαιδεύσουν ἐκεῖ μὲ κάθεσοφία καὶ ἐπιστήμη δαπάνῃ τοῦ βασιλέως,

ὥστε μιὰ μέρα τὰ παιδιὰ αὐτά, ἀφοῦ ἀρνη-
θοῦν τὴν πίστι τῶν πατέρων τους, νὰ γίνουν
ἀξιωματοῦχοι, μεγάλοι διοικηταὶ καὶ σύμβου-
λοι τῶν ἀνακτόρων. Μεταξὺ τῶν παιδιῶν ποὺ
διάλεξε ὁ Ναβουχοδονόσωρ γιὰ νὰ τὰ ἀναδεί -
 ξῃ μιὰ μέρα ἔμπιστους ἀξιωματούχους του, δι-
κούς του ἄρχοντες, διάλεξε καὶ τοὺς Τρεῖς
Παῖδες, τὸν Ἀνανία, τὸν Ἀζαρία καὶ τὸν Μι-
σαήλ. ̓ Αλλὰ ὁ κορυφαῖος ἀπ᾽ ὅλους, ὁ ὁ ποῖ ος
ἔλαμπε μὲ τὸ παράστημά του, μὲ τὴν εὐφυΐα
του τὴ μοναδική, μὲ τὴν ἐπίδοσί του στὰ
γράμματα καὶ στὴ σοφία, ἀλλὰ πρὸ παν τὸς μὲ
τὸ ἦθος καὶ τὴν ἀκεραιότητά του, μὲ τὸν ἀδα-
μάντινο χαρακτῆρα του, ἦταν ὁ Δανιήλ.

Ἦταν τότε νεαρός, ἡλικίας 15 - 16 ἐτῶν· σὲ
μιὰ ἡλικία δηλαδὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος κυμαίνε-
ται ἀκόμα μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς. Σ᾽ αὐτὴ
τὴν κρίσιμη ἡ λικία, λοιπόν, ὁ Δανιὴλ βρέθη-
κε μέσα στὰ ἀ νά κτορα, μέσα στὸν πλοῦτο καὶ
στὴ χλιδή, μέ σα σὲ κύκλο πριγκίπων. Ἀλλὰ
καὶ σ᾽ αὐτὸ τὸ τόσο ἐπικίνδυνο περιβάλλον
αὐτὸς διατήρησε ὅ λη τὴν ἁγνότητα καὶ καθα -
ρότητά του. Πῶς τὸ κατώρθωσε;

Ἐνῷ ἐ πάνω τὰ ἀνάκτορα ἦ ταν φωταγωγη-
μένα καὶ στὶς πλούσιες αἴθουσες διασκέδα-
ζαν καὶ ὠργίαζαν οἱ βασιλεῖς τῆς Βαβυλῶνος,
κάτω στὰ βάθη τῶν ἀνακτόρων τὰ μεσάνυχτα
ἕνας δὲν κοιμόταν· ὁ Δανιὴλ ὁ προφήτης. Ὁ
νεαρὸς αὐτὸς δὲν κοιμόταν, ἀλλὰ προσευχό-ταν καὶ νήστευε καὶ μελετοῦ σε τὰς Γραφάς,
κι ἀπὸ τὰ μάτια του ἔτρεχαν ποταμοὶ δακρύ -
ων. Παρακαλοῦσε τὸ Θεὸ νὰ ἐλεήσῃ τὸ λαό
του, τὸ γένος τῶν Ἑβραίων.

Ζοῦσε μὲ ἐγκράτεια, σωφροσύνη καὶ ἄσκη-
σι. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Θεὸς τὸν ἀξίωσε νὰ λάβῃ ἕνα
με γάλο χάρισμα, τὸ προφητικό· τὸν ἀξίωσε
νὰ γίνῃ αὐτὸς ποὺ βλέπει, ὁ ὁρῶν, «ὁ βλέ-πων» (Α΄ Βασ. 9,9,11,18 κ.ἀ.), νὰ γίνῃ τὸ τηλεσκόπιο τοῦ
οὐρανοῦ, νὰ βλέπῃ ἐκεῖνα ποὺ βρίσκονται
πολὺ μακριὰ χρονικῶς καὶ το πικῶς. Τὸν ἀξίω-
σε ὁ Θεὸς νὰ ἑρμηνεύῃ τὰ ἐνύπνια, δηλαδὴ
τὰ ὄνειρα, καὶ τὰ ὁράματα, τὶς ὀπτασίες ποὺ
εἶδαν οἱ βασιλεῖς. Τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ προ-
φητεύῃ τὸ μέλλον τοῦ κόσμου ὁλοκλήρου.

* * *Αὐτά, ἀγαπητοί μου, γιὰ μία πρώτη ἐπαφὴ
μὲ τὸν ἅγιο ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα, τὸν προ-
 φήτη Δανιήλ. Ὅπως εἴπαμε, γιὰ τὴν προσω-
πι κότητά του μπορεῖ νὰ πῇ κανεὶς πολλά. Τὸ
καλύτερο ὅμως εἶνε νὰ πάρῃ στὰ χέρια του ὁ
ἴδιος τὸ θεόπνευστο βιβλίο τῶν προφητειῶν
του καὶ νὰ τὸ μελετήσῃ. Τότε θὰ τὸν γνωρίσῃ
καὶ θὰ τιμήσῃ καλύτερα τὴν ἱερὰ μνήμη του.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Α΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Προφήτου Δανιὴλ Βοτανικοῦ - Ἀθηνῶν τὴν Παρασκευὴ 16-12-1960 ἑσπέρας.Καταγραφή, διαίρεσις καὶ σύντμησις 19-11-2020.
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Κάθε ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, ποὺ ἔρχε-
ται στὸν κόσμο αὐτόν, παίρνει ἕνα ὄνομα.

Μὲ τὸ ὄνομα εἶνε γνωστὸς στὴν κοινωνία, ξε-
χωρίζει ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ὅσοι
ἄν θρωποι, τόσα καὶ ὀνόματα. Ἐμεῖς σ᾿ αὐτὴν
ἐ δῶ τὴ μικρὴ γωνιὰ τῆς γῆς ἔχουμε ὡραῖα ὀ -
νόματα, ποὺ ὑπενθυμίζουν τὸ παρελθὸν τῆς
Χριστιανοσύνης. Τὰ ὀνόματα αὐτά, ποὺ πήρα  -
με τὴν ὥρα τῆς βαπτίσεως στὴν κολυμβήθρα,
τὰ ἔφεραν μεγάλοι ἅγιοι καὶ μάρτυρες. Καὶ τὰ
ὀνόματα αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ τιμήσουμε.

Ἀλλ᾿ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὀνόματα τῆς καινῆς δια-
θήκης, ὑπάρχουν καὶ ὀνόματα τῆς παλαιᾶς
δι   αθήκης. Καὶ τέτοια ὀνόματα, ἀνθρώπων ποὺ
ἁγίασαν προτοῦ ἀκόμη γεννηθῇ ὁ Χριστός, ἀ -
ναφέρει σήμερα τόσο ὁ ἀπόστολος (βλ. Ἑβρ. 11,9-10,32-
40), ὅσο καὶ τὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 1,1-25). Ἀκούσαμε
πολλὰ ὀνόματα. Εἶνε οἱ προπάτορες τοῦ Χρι-
στοῦ κατὰ σάρκα. 46 περίπου ὀνόματα ἀ να-
φέρει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο, ποὺ εἶνε μιὰ ὁ -
λόκληρη ἱστορία.

Ἀλλά, ἀδελφοί μου, ἀπ᾿ ὅλα τὰ ὀνόματα
τοῦ κόσμου ἐγὼ ξεχωρίζω ἕνα. Εἶνε «τὸ ὑπὲρ
πᾶν ὄνομα» (Φιλιπ. 2,9). Εἶνε ὄνομα ποὺ δὲν θὰ
σβήσῃ ποτέ στὸν κόσμο, ὄνομα ἀθάνατο. Εἶ -
νε ὄνομα ποὺ ἀνάβει φωτιὰ στὴν καρδιά. Ὄ -
νομα ποὺ τρέμουν οἱ δαίμονες καὶ ὑμνοῦν οἱ
ἄγγελοι. Καὶ τὸ ὄνομα αὐτὸ εἶνε ἐκεῖνο ποὺ
πῆρε κατ᾿ ἐντολὴν τοῦ ἀγγέλου τὸ Θεῖο Βρέ-
φος τῆς Βηθλεέμ, ὅπως ἀκούσαμε· «Καὶ ἐκά-
λεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν» (Ματθ. 1,25).Τί σημαίνει τὸ ὄνομα Ἰησοῦς; Ἀξίζει νὰ τὸ
ἐξετάσουμε, ἂν θέλουμε νὰ ἑορτάζουμε τὰ
Χριστούγεννα ὄχι τυπικὰ ἀλλὰ οὐσιαστικά.

* * *«Καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν» .
Τὸ ὄνομα Ἰησοῦς δὲν εἶνε ἑλληνικό. Εἶνε λέ-
ξις ἑβραϊκή, καὶ σημαίνει ὅ,τι καὶ ἡ ἑλληνικὴ

λέξις σωτήρας. Ὁ ἄπιστος, ποὺ ἀκούει ὅτι ὁ
Χριστὸς ὀνομάζεται σωτήρας, παραξενεύε-
ται καὶ σοῦ λέει· –Καὶ τί ἔκανε ὁ Χριστὸς στὸν
κόσμο γιὰ νὰ τὸν ὀνομάσουμε σωτῆρα;…

Τί εἶπες; Ἐκεῖ λοιπὸν καταντήσαμε· νὰ ἀμ -
φι σβητῆται ὁ Χριστός, ἐνῷ φτάνουν νὰ ὀνο-
μάζωνται σωτῆρες – ποιοί; κακοῦργοι καὶ λῃ -
σταί! Δὲν ἔχω καιρὸ νὰ τὸ ἀναπτύξω αὐτό. Ὑ -
πῆρξαν ὡρισμένοι πού, ἐνῷ ἔβαψαν τὰ χέρια
τους στὸ αἷμα, τοὺς ὠνόμασαν σωτῆρες· καὶ
τὸν πραγματικὸ Σωτῆρα δὲν τὸν λατρεύσανε.

Ἰησοῦς = Σωτήρ .  Ἀπὸ ποιό λοιπὸν κίν-δυ  νο μᾶς ἔσωσε ὁ Χριστός; Ὁ ἄνθρωπος ἀ -
πειλεῖται ἀπὸ πολλοὺς κινδύνους. Κινδυνεύ-
ει πρῶτα - πρῶτα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσε-
ως· τὴ φωτιὰ ποὺ γίνεται πυρκαϊὰ καὶ ἀποτε-
φρώνει, τὸ νερὸ ποὺ φέρνει κατακλυσμὸ καὶ
πνίγει, τὸν ἀέρα ποὺ ἅμα γίνῃ ψυχρὸς παγώ-
νει τὰ πάντα· ἀπὸ τὸν κεραυνό, τὸ σεισμό,
κ.τ.λ.. Κινδυνεύει ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ ἄγρια θη-
ρία, ἀλλὰ κι ἀπὸ κακοὺς ἀνθρώπους.

Δὲν σᾶς εἶπα τίποτα. Ἕως ἐδῶ προσέχετε.
Ὅ ταν ἀ κοῦ τε σεισμό, κεραυνό, πλημμύρα,
φω τιά, ἀ σθένεια, καρκίνο, θηρία, φίδια, λῃ -
στάς, κάνε τε τὸ σταυρό σας. Ὑπάρχει ὅμως
κάτι χειρότε  ρο ποὺ δὲν τὸ καταλαβαίνουμε·
οὔ τε ἐμεῖς ποὺ φέρουμε τὸ μαῦρο ῥάσο, οὔτε
σεῖς, καν έ νας. Ἂν τὸ καταλαβαίναμε, θὰ ἤμα-
σταν Χρι στιανοί. Ποιό εἶν᾿ αὐτό; Μία λέξι. Εἶ -
νε αὐ τὴ ποὺ γέννησε ὅλα τὰ κακά, καὶ ποὺ ἂν
μποροῦ σε νὰ ξερριζωθῇ, θὰ γλυτώναμε ἀπ᾿
ὅλα τὰ ἄλ λα. Εἶνε σὰν τὸ ἀγκάθι στὸ δρόμο,
σὰν τὴν ἀγριάδα στὸ χωράφι, σὰν τὸ σκουλή-
κι μέσα στὸ μῆ λο, σὰν τὸ μικρόβιο μέσα στὸ
αἷμα. Ποιό εἶν᾿ αὐτό; Θὰ τὸ πῶ, ἀλλὰ θὰ τὸ αἰ -
σθανθοῦμε; Ὦ ἄγγελοι, ὦ Παναγία Δέσποινα,
ἂς ἀνοίξουν τὰ μάτια μας νὰ τὸ καταλάβου-
με· ἀπ᾿ ὅλα τὰ κα κὰ ποὺ δέρνουν τὴν ἀνθρω-

Κυρ. πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως (Ματθ. 1,1-25)20 Δεκεμβρίου 2020 (2002)Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΙΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 9242
Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἰησοῦς = Σωτὴρ
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πότητα, τὸ πιὸ φο βερὸ εἶνε ἡ ἁμαρτία. Ναί, ἡ
ἁ μαρτία, ποὺ τὴν πίνουμε σὰν κρύο νεράκι,
εἴτε αὐτὴ λέγεται πορνεία καὶ μοιχεία, εἴτε
πλεονεξία καὶ ἁρ παγὴ καὶ κλοπή, εἴτε φθόνος
καὶ ζήλεια, εἴτε ὑπερηφάνεια καὶ ἐγωισμός,
εἴτε κάτι ἄλλο. Αὐτὴ εἶνε τὸ χειρότερο ἀπ᾿
ὅλα τὰ κακά.

–Γιατί, θὰ μοῦ πῆτε, ἡ ἁμαρτία εἶνε χειρό-τερο ἀπ᾿ ὅλα τὰ κακά;
Διότι πρῶτα - πρῶτα μᾶς φέρνει κόντρα μὲτὸ Θεό. Ὁ Θεὸς βδελύσσεται τὴν ἁμαρτία.

Καὶ ὅποιος ἁμαρτάνει, κάνει ἐχθρὸ ὄχι τὸ γεί-
τονα, ὄχι τὸ νομάρχη, ὄχι τὸν ἀστυνόμο ἢ ἄλ -
λο μεγάλο πρόσωπο· κάνει ἐχθρὸ τὸ Θεό! Κι
ὅποιος πάει κόντρα μὲ τὸ Θεό, θὰ γίνῃ στά-
χτη. Ἐνῷ, ἂν ἔχῃς μαζί σου τὸ Θεό, κανένα
δὲν φοβᾶσαι. «Γνῶτε, ἔθνη, καὶ ἡττᾶσθε, ὅτι
μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός» (Ἠσ. 8,9· Ὡρολόγ., Μ. Ἀπόδ.).

Ἁμαρτάνεις; Ἔρχεσαι κόντρα μὲ τὸ Θεό,
ἀλλὰ καὶ κόντρα μὲ τὸ γείτονά σου. Ποιός θέ-
λει δίπλα του τὸν κλέφτη, τὸ μοιχό, τὸν πόρ-
νο, τὸν ὑπερήφανο;… Ἔτσι λοιπόν, μὲ τὰ κα -
κὰ καὶ διεστραμμένα αἰσθήματά σου, διασπᾷς
κοινωνικὲς σχέσεις, ἔρχεσαι ἀντιμέτωπος μὲ
τὴν κοινωνία.

Ἔχεις ἐχθρὸ τὸ Θεό, ἐχθρὸ καὶ τὴν κοινω-
νία. Ἀκόμα, τρίτον, μὲ τὴν ἁμαρτία – τί κά-
νεις; Ῥίχνεις φαρμάκι μέσα στὸ αἷμα, στὰ
πνευ μόνια, στὴν καρδιά, στὸ στομάχι, στὰ ἔν -
τερα, στὰ νεῦρα σου… Ἀπὸ τὴν ἁμαρτία βγῆ -
καν ὅλες οἱ ἀσθένειες. «Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου
ἁμαρτιῶν ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου καὶ
ἡ ψυχή» (Παρακλ. κανών). Τὰ χρόνια θὰ περάσουν. Ἐ -
σὺ κοπέλλα κ᾿ ἐσὺ νέε μου ποὺ ἁμαρτάνετε,
–νὰ τὸ θυμᾶστε, παιδιά μου– θ᾿ ἀσπρίσουν τὰ
μαλλιά, θὰ πλησιάζετε στὸ θάνατο, ἀλλὰ σὰν
κάρβουνο ἡ φωνὴ τῆς συνειδήσεως, θὰ φω-
νά ζῃ· Εἶσαι κλέφτης, εἶσαι μοιχός, εἶσαι πόρ-
νος, εἶσαι φονιᾶς, εἶσαι…, εἶσαι…

Τέταρτο καὶ χειρότερο· ἡ ἁμαρτία θὰ σὲ ῥί -
ξῃ στὰ τάρταρα τοῦ ᾅδου, μέσα στὴν κόλασι.
Σὰν ἁμαρτωλὸς ποὺ εἶμαι, ἤθελα κ᾿ ἐγὼ νὰ
μὴν ὑπάρχῃ κόλασις. Ἀλλὰ ὑπάρχει. Ὅσο βέ-
βαιο εἶνε ὅτι ὑπάρχει νύχτα καὶ χειμώνας καὶ
βοριᾶς καὶ κεραυνοὶ καὶ σεισμός, ἄλλο τόσο
βέβαιο εἶνε, ὅτι ὑπάρχει κόλασις. Καὶ ὁ διά-
βολος, ἐσένα ποὺ ἁμαρτάνεις, μὲ μιὰ σπρω-
ξιὰ θὰ σὲ ῥίξῃ στὰ τάρταρα τοῦ ᾅδου.

Αὐτὴ εἶνε ἡ ἁμαρτία. Καὶ ἀπὸ τὸν κίνδυνο
αὐτό, τὸν τεράστιο, μᾶς ἔσωσε ὁ Χριστός.

* * *Τελειώνω μὲ ἕνα παράδειγμα, γιὰ νὰ κατα-
λάβουμε ἀπὸ τί μᾶς ἔσωσε ὁ Χριστὸς καὶ για-
τί αἰώνιος τίτλος του εἶνε Σωτήρ. Ἔγραψαν

κάποτε οἱ ἐφημερίδες τὸ ἑξῆς. Στὴ Γλυφάδα
τῶν Ἀθηνῶν ἕνας χειριστὴς ἐργαζόταν σὲ ἐκ -
σκαφέα, βαρὺ μηχάνημα 19 τόννων. Ξα φνικὰ
τὸ μηχάνημα γλίστρησε μὲ τὶς βροχές, ἀνα-
ποδογύρισε, καὶ πλάκωσε τὸ δυστυχισμένο
αὐ τὸν ἄνθρωπο, χωρὶς νὰ τὸν σκοτώσῃ. Ὅ -
πως τὸ ποντίκι πιάνεται στὴ φάκα, ἔτσι παγι-
δεύτηκε κι αὐτὸς κάτω ἀπὸ τὸ τεράστιο μη-
χά νημα, καὶ φώναζε ἀπὸ ᾿κεῖ· Σῶστε με!…
Μαζεύτηκε κόσμος, ἄντρες - γυναῖκες, μικροὶ
- μεγάλοι. Ἄκουγαν τὴ σπαρακτική του φωνή,
ποιός ὅμως νὰ κουνήσῃ μηχάνημα 19 τόν-
νων; Ἦρθε ἡ ἀστυνομία, φώναξαν μηχανι-
κοὺς δικούς μας καὶ ξένους, φέρανε γερανό.
Κανένας ὅμως δὲν ἀνελάμβανε. Γιατὶ ἂν μὲ
τὴ μετακίνησι τὸν σκότωναν;… Ἐπὶ τέλους
βρέθηκε ἕνα παιδὶ ποὺ ἤξερε ἀπὸ γερανούς·
ἦταν καὶ πιστὸς νέος. Αὐτὸς ἔκανε τὸ σταυ-
ρό του καὶ λέει· –Παναγία, βοήθα. Κύριε Ἰη-
σοῦ Χριστέ, βοήθησέ με… Ἀνέβηκε στὸ γε-
ρα νό, καὶ μὲ μιά, δυό, τρεῖς κινήσεις, ἀνασή-
κωσε τὸ μηχάνημα καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐλευθε-
ρώθηκε. Τότε ἐκεῖνος, μόλις βγῆκε κάτω ἀπὸ
τὸν ἐκσκαφέα, ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ νέου καὶ
τοῦ εἶπε· –Εἶσαι σωτήρας μου!…

Μὲ καταλάβατε γιατί τὸ εἶπα;
Ὦ ἀδέρφια μου! Ἐμεῖς ἤμασταν κάτω ἀπὸτὸν ἐκσκαφέα, τὴ μπουλντόζα τῆς ἁμαρτίας.

Ἤμασταν ὅλοι, ὅ πως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος (πρβλ. Ῥωμ. 7,24), κάτω ἀπὸ τὴν πίεσι τοῦ τεραστί -
ου αὐτοῦ ὄγκου ποὺ λέγεται ἁμαρτία. Παγι-
δευμένοι ἐκεῖ, φωνάζαμε· Σῶστε μας! Ἦρθαν
προφῆτες, πατρι άρχες, ἅγιοι καὶ δίκαιοι, μὰ
κανείς δὲν μποροῦ  σε νὰ κουνήσῃ τὸ βάρος
τῆς ἁμαρτίας. Καὶ ἦρθε ἐπὶ τέλους ὁ Χριστός.
Καὶ μὲ τὸν τίμιό του σταυρὸ σὰν γερανὸ ἅρ -
παξε καὶ σήκω σε αὐτὴ τὴ μπουλντόζα τῆς ἁ -
μαρτίας, κ᾿ ἐ μεῖς βγήκαμε ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὴν
παγίδα· καὶ πέσαμε στὰ πόδια του καὶ τοῦ λέ-
με· Σὺ εἶσαι ὁ Σωτήρας μας! Γι᾿ αὐτὸ λοιπόν,
ἀδελφοί μου, ὁ Χριστὸς ὠνομάστηκε Σωτή-
ρας. Δὲν μᾶς ἔ σωσε ἀπὸ ἕνα τυχαῖο κίνδυνο.

«Καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν» .
Σᾶς ἐρωτῶ, ἀδέρφια, νὰ μοῦ πῆτε ἀλήθεια,

ὄχι ψέματα· Μέσα στὰ ὀνόματα ποὺ ἀγαπᾶτε,
ποὺ λαχταρᾶτε, ποὺ τὰ στολίζετε μὲ γλυκὰ λό-
 για καὶ ἐπαίνους, σεῖς οἱ νέοι καὶ οἱ νέες, σεῖς
οἱ ἄντρες καὶ οἱ γυναῖκες· ἀνάμεσα στὰ ὀνό-
μα τα αὐτὰ εἶνε πρῶτο τὸ ὄνομα Ἰησοῦς ;  Αὐ -
τὸ ἀξίζει νὰ μᾶς συγκινῇ. Τὸ ὄνομα Ἰησοῦς
Χριστός · ὅν, παῖδες, εὐλογεῖτε καὶ ὑπερυ-
ψοῦ τε εἰς πάν τας τοὺς αἰῶνας (βλ. Δαν. Προσ. & Ὕμν. 28-67).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἐσταυρωμένου Αἰγάλεω - Ἀθηνῶν τὴν 24-12-1961. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 22-12-2002, ἐπανέκδοσις 21-11-2020.
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Ἡἐνανθρώπησις τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ
Θεοῦ, τὴν ὁποία ἑορτάζει καὶ πανηγυρί-

ζει τώρα μὲ χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι ἡ Ἐκκλησία
μας, εἶνε, ἀγαπη τοί μου, μυστήριο, μέγα μυ-
στήριο. Ἀλλὰ οἱ ἄπιστοι φωνάζουν·

–Ὄχι! στὸ ἑξῆς δὲν θέλουμε ν᾽ ἀκοῦμε γιὰ
μυ στήρια. Ἡ ἐπιστήμη διέλυσε τὰ σκοτάδια
τῆς ἀμορφωσιᾶς· ὅπου ἐπιλαμβάνεται αὐτή, ἐ -
κεῖ πέφτει φῶς, δὲν ὑπάρχει πλέον μυστήριο.

Δὲν ὑπάρχει μυστήριο; Ἀλλ᾽ ἂς ἀφήσουμε
πρὸς στιγμὴν τὸν Θεάνθρωπο, ποὺ ἐκήρυξε
τὸ μυστήριο, καὶ ἂς δοῦμε τὸν ἄνθρωπο, ποὺ
καυχήθηκε ὅτι ἔγινε ὑπεράνθρωπος καὶ φω-
νάζει ὅτι δὲν ὑπάρχει πλέον μυστήριο.

* * *Ἀφ᾽ ὅτου, ἀγαπητοί μου, παρουσιάστηκε ἐ -
πάνω στὸν πλανήτη αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ἔ -
χουν περάσει περί που ὀκτὼ χιλιετίες. Ἡ ἀν -
θρω πότητα στὸ διάστημα αὐτὸ ἔζησε, πολλα -
πλασιάστηκε, ἁπλώθηκε στὴν ἐπιφάνεια τῆς
γῆς· προώ δευσε σὲ τέχνες καὶ ἐ πιστῆμες, βρῆ -
κε τὴ φωτιὰ καὶ τὸν τρο χό, χρη σιμοποίησε
τὸν λίθο καὶ τὸ μάρμα ρο, ἐξώρυξε τὸ σίδερο
καὶ τὸν χαλκό, ἐπινόησε τὴ γρα φὴ καὶ τὸ ἀλ -
φάβητο, κατασκεύασε ὅπλα, ἐρ γαλεῖα καὶ μη-
χανές, ἄφησε μνημεῖα τέχνης καὶ λόγου· ἐ -
ρεύνησε τὸν οὐράνιο θόλο, ἀνακάλυψε πλα νῆ -
τες καὶ ἀστέρια. Ὁ ἄν θρωπος ἔδειξε ποιός εἶ -
νε, τί σκέπτεται, τί ὑ πάρχει μέσα του, τί μπο ρεῖ
νὰ κάνῃ· ἔγινε γεωργός, τεχνίτης, ναυτικός,
δάσκαλος, ποιητής, ἐπιστήμονας, συγγρα φέ-
ας, στρατηγός, βασιλιᾶς, κυβερνήτης λαῶν.

Μετὰ ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ θὰ περίμενε κανείς, αὐ -
τὸ τὸ ὂν ποὺ λέγεται ἄνθρωπος νὰ μᾶς εἶνετελείως γνωστό. Τί λέτε, εἶνε;Ὄχι! ἀπὸ τὸ ὅλο πρόβλημα ἄν θρωπος ἐλά-
χιστα γνωρίζουμε. Εἶνε τόσο λίγα, ὥστε ὁ ἰα-
τροφιλόσοφος Ἀλέξις Καρρὲλ ἔγραψε βιβλίο
μὲ τίτλο «Ὁ ἄνθρωπος, αὐτὸς ὁ ἄγνωστος».

Παρὰ τὴν τόση πρόοδο τῆς ἐπιστήμης ὁ ἄν -
θρωπος κλείνει μέσα του μυστήρια ἀνεξε-
ρεύ νητα, ὅπως π.χ.· οἱ αἰσθήσεις (ὅρασις, ἀ -
κοή, ὄ σφρησις κ.λπ.), τὰ ὑλικὰ καὶ τὰ ὄργανα
τοῦ σώ ματος (κύτταρο, αἷμα, ἱστοί, μῦς, καρ-
διά, πνευ μόνια, νεφρὰ κ.λπ.), οἱ διάφορες λει-
τουργίες τοῦ ὀργανισμοῦ (αὔξησις, ἀ ναπαρα-
γωγή, θρέψις, πῶς δηλαδὴ ἡ τροφὴ γίνεται αἷ -
μα, γάλα, λίπος, μυελός, νεῦρα, ὀστᾶ, τρίχες
κ.λπ.). Ἡ ἐπιστήμη ἀγνοεῖ· περιγράφει μόνο,
δὲν ἐξηγεῖ τὰ βαθύτερα αἴτια.

Αὐτὰ ὡς πρὸς τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Τί
νὰ ποῦμε τώρα γιὰ τὴν ψυχή; Ἄβυσσος!

Κι ἂν ὁ ἄνθρωπος κλείνῃ μέσα του μυστή-
ρια, τί νὰ ποῦμε τώρα γιὰ τὸν Θεάνθρωπο; Μᾶς
ἐρωτοῦν· Πῶς ὁ Θεάνθρωπος; Κ᾽ ἐμεῖς τοὺς
ἐ ρωτοῦμε· Πῶς ὁ ἄνθρωπος; Ἡ ἐπιστήμη ὄχι
μόνο γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ πρώτου ἀνθρώ-
που ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ γέννησι τοῦ κάθε νέου
ἀνθρώπου σήμερα μένει ἐκστατική. Μᾶς ἐ -
ρωτοῦν· Πῶς Θεὸς καὶ ἄνθρωπος; Κ᾽ ἐμεῖς
τοὺς ἐρωτοῦμε· Πῶς στὸν ἄνθρωπο ἑ νώνε-
ται ψυχὴ καὶ σῶμα; ποιά σχέσι ἔχουν μεταξύ
τους τὰ δύο αὐτὰ συστατικά; Ἡ ἐπιστήμη πέ-φτει σὲ λαβύρινθο.

Καὶ μόνο ὁ ἄνθρωπος ἔχει μυστήρια; Ἀκό-
μη καὶ τὸ πιὸ μικρὸ ἀπὸ τὰ δημιουργήματα, ὅ -
σο τὸ ἐρευνοῦν τόσο περισσότερα προβλήμα  -
τα προβάλλει. Ὁ βοτανολόγος Μπαίηλυ σὲ ἄρ -
θρο του μὲ τίτλο «Κόσμος γεμᾶτος θαύμα τα»
γράφει, ὅτι τὸ μυστήριο βρίσκεται σὲ κάθε φυ-
τό, κάθε φύλλο, κάθε παλμὸ τῆς ζωῆς, σὲ κάθε
βῶλο γῆς, κι ὅτι μετὰ καὶ ἀπὸ δέκα χιλιάδες
χρόνια τὰ πιὸ συνηθισμένα πράγματα ὑπὸ τὸ
φῶς τῆς ἐπιστήμης θὰ προκαλοῦν νέες ἐκπλή-
 ξεις· τὰ μυστήρια δὲν θὰ ἐξαν τληθοῦν ποτέ.Ἄνθρωπε, ζῇς καὶ κινεῖσαι μέσα σὲ μυστή-ρια. Μυστήριο εἶνε καὶ ἡ δική σου ζωή, τὸ κά-
θε κύτταρό σου. Ἀλλὰ μυστήρια ἔχουν καὶ τὰ

Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος ΧριστοῦΠαρασκευὴ 25 Δεκεμβρίου 2020Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΖ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2342 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Τὸ μέγα μυστήριο
«Μέγα τὸ μυστήριον τῆς σῆς ἐνανθρωπή-σεως, Κύριε, δόξα σοι» (δοξ. αἴν. Κυρ. μ.τ.Χρ.Γέν.)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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φυτὰ ποὺ πατᾷς, καὶ οἱ ἀκρίδες τῶν ἀγρῶν,
καὶ τὰ φύκια τῆς θαλάσσης, καὶ τὰ ἄστρα ποὺ
βλέπεις στὸν οὐρανό. Λοιπὸν τὴν οὐσία ἑνὸς
φυτοῦ δὲν γνώρισες ἀκόμη, καὶ πῶς ἔχεις
τὴν ἀξίωσι νὰ γνωρίσῃς τὴν οὐσία τοῦ Θεοῦ;

Ὁ νεώτερος ἀπολογητὴς Ἰωάννης Σκαλ-τσούνης παρατηρεῖ τὰ ἑξῆς. Οἱ ἐπιστῆμες καὶ
οἱ τέχνες, τὰ πιὸ γνωστὰ ἀντικείμενα καὶ οἱ
νόμοι τῆς φύσεως μᾶς παρουσιάζουν μυστή-
ρια σκοτεινὰ καὶ ἀκατανόητα. § Ἀφήνεις μιὰ
πέτρα καὶ πέφτει· αὐτὸ εἶνε ἀποτέλεσμα τοῦ
νόμου τῆς βαρύτητος, λένε οἱ φυσιοδῖφες.
Ἀλλὰ οἱ δυνάμεις τῆς ἕλξεως καὶ ὠθήσεως εἶ -
νε ἆραγε σύμφυτες μὲ τὰ σώματα; Ὁ Νεύτων
βεβαίωνε, ὅτι εἶνε παράλογο νὰ πιστεύουμε
πὼς ἡ δύναμι αὐτὴ βρίσκεται μέσα στὰ ἄτομα
τῶν σωμάτων ποὺ ἕλκονται. Ἀπὸ τότε ἐρευ -
νᾶ ται ποιός εἶνε ὁ χαρακτήρας καὶ ἡ οὐσία
τῆς δυνάμεως τῆς βαρύτητος, καὶ πολλοὶ φυ-
σιοδῖφες λένε ὅτι μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἐπιστή-
μης φάνηκε, πὼς εἶνε ἀδύνατο νὰ λυθοῦν τὰ
ζητήματα γύρω ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ τὴν οὐσία
καὶ ἕδρα τῶν φυσικῶν δυνάμεων. «Ἐμεῖς βλέ-
 πουμε τὰ ἄμεσα αἴτια τῶν φαινομένων», ἔλε-
γε ὁ φυσιολόγος Βερνάρδος, «ἀλλὰ τὰ πρῶ -
τα αἴτια μᾶς διαφεύγουν». § Μελετώντας ὁ -
ποιοδήποτε ζήτημα ἢ ἀναλύοντας ὁποιοδήπο-
 τε ἀντικείμενο πρέπει νὰ διαχωρίζουμε τὰ γύ-
 ρω ἀπὸ τὴν ὕπαρξι ἑνὸς ὄντος ἢ ἑνὸς γεγο-
 νότος ἢ τὰ γύρω ἀπὸ τὴν ἀλήθεια μιᾶς προ-
τάσεως ἢ βεβαιώσεως, ἀπὸ τὴν οὐσία, τοὺς
χαρακτῆρες, τὶς ὑποστάσεις καὶ τὸν τρόπο τῶν
ἐνεργειῶν του. Τὸ νὰ ἔχουμε πεποίθησι ἀσά-
λευτη καὶ βεβαιότητα ἀνέφελη γιὰ τὴν ὕπαρ-ξι ἑνὸς ὄντος ἢ μιᾶς ἀληθείας εἶνε κάτι τελεί -
ως διαφορετικὸ ἀπὸ τὴ γνῶσι τῆς οὐσίας καὶ
τῶν χαρακτήρων καὶ τῶν τρόπων τῶν ἐνεργει -
ῶν του. Τὴν ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια ποὺ διατύ -
πωσε ὁ Παστὲρ λέγοντας ὅτι «ὁ Θεὸς ἐπιβάλ -λεται στὴν ἀνθρώπινη συνείδησι καὶ εἶνε ἀκα-τάληπτος» τὴν διαφώτιζε μὲ πολλὴ φιλοσοφι -
κὴ δεινότητα ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος σὲ ἕ να ἀπὸ τοὺς λόγους του Περὶ ἀνο-
μοί ων λέγοντας· «Ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ ἀγνοεῖ -ται ὄχι ὅτι ὑπάρχει, ἀλλὰ τί εἶνε. Γιὰ νὰ πι-
στεύουμε ὀρ θά (“πρὸς εὐσέβειαν”), ἀρκεῖ νὰ
γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχει».* * *

Αὐτὰ τὰ γράφουμε ὡς μία σύντομη ἀπάν -
τησι σ᾽ ἐκείνους πού, ὑπερήφανοι γιὰ τὶς προ-
 όδους τῆς ἐπιστήμης, νομίζουν ὅτι ἡ ἐπιστή-
μη ἔχυσε φῶς σὲ ὅλα τὰ προβλήματα κι ὅτι
σήμερα μόνο ὁ Χριστιανισμὸς ἐξακολουθεῖ
νὰ ἔχῃ μυστήρια.

Καὶ ὅμως, ὅπως ἀποδεικνύεται, τὸ μυστή-
ριο ἁπλώνεται παντοῦ. Κι ἀφοῦ τὸ πέπλο τοῦ
μυστηρίου εἶνε τόσο ἁπλωμένο, δὲν πρέπει
νὰ σκανδαλίζωνται μερικοὶ διότι ὁ Χριστιανι-
σμὸς ἔχει καὶ αὐτὸς τὶς μυστηριώδεις ἀλή-
θειες του, μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶνε καὶ ἡ ἐν αν-θρώπησις τοῦ Θεοῦ Λόγου στὸ πρόσωπο τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὡστόσο τὸ μυστήριο ποὺ καλύπτει τὴ φάτνη
τῆς Βηθλε ὲμ δὲν μᾶς ἐμποδίζει καθόλου ἀπὸ
τὸ νὰ ἀπολαύ σουμε τὰ ἀνεκτίμητα δῶρα ποὺ ἔ -
φερε στὸν κόσμο ὁ ἐνανθρωπήσας Σωτήρας.

Ἕνα παράδειγμα. Μπαίνω σ᾽ ἕνα κῆπο. Νά
ἕνα τριαντάφυλλο. Εὐωδιάζει πολύ. Τὸ κόβω
καὶ τὸ μυρίζω. Ἂν μὲ ρωτήσετε, πῶς ἔγινε τὸ
τριαντάφυλλο, πῶς τὸ χῶμα τῆς γῆς τοῦ με-
τέδωσε τόση εὐωδιά, πῶς ταίριαξαν τὰ σέπα-
λά του κ.λπ., δὲν μπορῶ νὰ σᾶς ἀπαντήσω·
ὄχι ἐγώ, ἀλλὰ κι ὁ μεγαλύτερος βοτανολό-
γος. Αὐτὸ ὅμως δὲν μ᾽ ἐμποδίζει ν᾽ ἀπολαμ-βάνω τὴν εὐωδιά του καὶ νὰ δοξάζω Ἐκεῖνον
ποὺ τοῦ τὴν ἔδωσε.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸν Χρι-στιανισμό. Κανένας φιλόσοφος ἢ θεολόγος
δὲν θὰ μπορέσῃ ποτὲ νὰ σᾶς ἐξηγήσῃ πῶς ὁΘεὸς ἔγινε ἄνθρωπος, πῶς «ὁ Λόγος σὰρξ
ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰω. 1,14). Παρ᾽
ὅλη ὅμως τὴν ἀδυναμία τῆς ἀνθρωπίνης σκέ-
ψεως νὰ ἐξηγήσῃ τὸ μυστήριο, μποροῦμε ἂν
θέλουμε νὰ πορευθοῦμε πνευματικὰ πρὸς τὴ
Βηθλεέμ, νὰ προσκυνήσουμε σὰν τοὺς ποι-
μένες καὶ τοὺς μάγους μὲ βαθειὰ ταπείνωσι,
καὶ νὰ νιώσουμε τὴν εὐωδία τοῦ ἄνθους, τοῦ
μοναδικοῦ ἄνθους, τοῦ ἀμάραντου ἐκείνου
ἄν θους τὸ ὁποῖο μὲ τὴν ὡραία ποιητικὴ γλῶσ -
σα ὑμνεῖ ὁ ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας· «῾Ρά-
βδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ καὶ ἄνθος ἐξ αὐτῆς,Χριστέ, ἐκ τῆς Παρθένου ἀνεβλάστησας…»
(καταβ. Χριστουγ. ᾠδὴ δ΄). * * *

Ζώντας καὶ ἀναπνέοντας σήμερα, ἀγαπη-
τοί μου, στὴν πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ δη-
 μιουργεῖ ἡ πίστι στὴν ἐνανθρώπησι τοῦ Σωτῆ -
ρος Χριστοῦ, ἂς ψάλλουμε·

«Εὐφραίνεσθε, δίκαιοι· οὐρανοί, ἀγαλλιᾶ -
σθε· σκιρτήσατε, τὰ ὄρη, Χριστοῦ γεννηθέν -
τος· Παρθένος καθέζεται τὰ Χερουβὶμ μιμου-
μένη βαστάζουσα ἐν κόλποις Θεὸν Λόγον σαρ-
 κωθέντα. Ποιμένες τὸν τεχθέντα δοξάζουσι,
μάγοι τῷ Δεσπότῃ δῶρα προσφέρουσιν, ἄγ -
γε λοι ἀνυμνοῦντες λέγουσιν· ἈκατάληπτεΚύριε, δόξα σοι» (αἶν. Χριστουγ.).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταφορὰ μὲ μεταγλώττισι στὴν ὁμιλουμένη σήμερα ἄρθρου, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής» (φ. 46/Δεκ. 1952) 14-7-2020.
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Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, ἀγαπητοί μου, νὰ ποῦ -
με λίγες λέξεις στὸ εὐαγγέλιο (βλ. (Ματθ. 2,13-23),

τὸ ὁποῖο διηγεῖται τραγικὰ γεγονότα ποὺ ἀ -
κολούθησαν μετὰ τὴν ἀναχώρησι τῶν μάγων.

* * *Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴν Ἰουδαία βασίλευε ὁἩρῴδης. Αὐτὸς δὲν ἦταν ἄνθρωπος· εἶχε μορ-
 φὴ ἀνθρώπου, μὰ στὴν καρδιὰ ἦταν θηρίο.

Ἦταν ἀκόλαστος. Σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τῆς
πολυγαμίας, ποὺ δυστυχῶς καὶ μέχρι σήμερα
ἐπικρατεῖ στὶς Ἀραβικὲς χῶρες (γιατὶ ἀπὸ ̓ κεῖ
ἦταν ἡ καταγωγή του), ὁ Ἡρῴδης εἶχε δέκα
νόμιμες γυναῖκες καὶ χαρέμι ὁλόκληρο.

Καὶ ὄχι μόνο ἀκόλαστος· ἦταν καὶ κακούρ-γα ψυχή, δολοφόνος, ὅπως τὸν περιγράφουν
οἱ σύγχρονοί του ἱστορικοί. Ἔσφαξε μὲ τὰ
χέ ρια του τὴ γυναῖκα του Μαριὰμ καὶ δύο παι-
διὰ ποὺ εἶχε ἀπὸ αὐτήν· λίγες μέρες πρὸ τοῦ
θανάτου του σκότωσε ἄλλον γυιό του, τὸν Ἀν -
τίπατρο (Ἰώσηπος)· φυλάκιζε κ᾽ ἔρριχνε στὸν Ἰορ-
δάνη τὰ πτώματα τῶν ἀντιπάλων του.

Τέτοιος τύπος, ἦταν φυσικὸ νὰ ταραχθῇ ὅ -
ταν οἱ μάγοι ἔφεραν τὴν εἴδησι ὅτι γεννήθηκε
ὁ Βασιλεὺς τοῦ κόσμου (βλ. Ματθ. 2,3). Συνέλαβε σχέ-
 διο ἐξοντώσεως τοῦ Θείου Βρέφους κ᾽ ἔτσι ὁ
ἀνθρωποκτόνος θὰ γινόταν καὶ θεοκτόνος. Ἀλ -
λὰ «ἄλλαι μὲν βουλαὶ ἀνθρώπων, ἀλλὰ δὲ Θε -
ὸς κελεύει». Μὲ ὄνειρο εἰδοποιήθηκαν οἱ μά-
γοι νὰ μὴν πλησιάσουν πιὰ στὰ ἀνάκτορα, ἀλλὰ
«δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ» νὰ γυρίσουν «εἰς τὴν χώραν
αὐτῶν» (ἔ.ἀ. 2,12). Κι αὐτός, ὅταν εἶ δε, ὅτι ἐξαπατή -
θηκε, «ἐθυμώθη λίαν», ὅπως λέει τὸ εὐαγγέ-
λιο, ὠργίστηκε πολύ, καὶ διέταξε νὰ σφαγοῦν
ὅλα τὰ βρέφη ἡλικίας κάτω τῶν δύο ἐτῶν (ἔ.ἀ. 2,16).

Ποιός μπορεῖ νὰ φανταστῇ τὶς τραγικὲς ἐ -κεῖνες σκηνές! Κατὰ διαταγήν του στρατιῶ -
τες ὡρμοῦσαν μέσα στὰ σπίτια τῆς Βηθλεὲμ
καὶ τῶν περιχώρων, ἅρπαζαν τὰ μωρὰ ἀπ᾽ τὴν
ἀγκαλιὰ τῶν μανάδων καὶ τά ᾽σφαζαν μπρο-
 στὰ στὰ μάτια τους. «Φωνὴ ἐν ῾Ραμᾷ ἠ κούσθη,

θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολὺς» σὲ
ὅλη τὴν περιοχή (Ἰερ. 38[31],15 = Ματθ. 2,18).Τὸ τέλος του; Ἦταν ὅπως ὅλων τῶν δο λο-
 φόνων. Γέρος 85 ἐτῶν καὶ κατάκοιτος, σκουλή-
κιασε ὁλόκληρος. Τὴ νύχτα δὲν μποροῦ σε νὰ
κοιμηθῇ· ἔξυνε μὲ κεραμίδι τὶς σάρκες του,
ἦρ θε σὲ κατάστασι αὐτοκτονίας. Κανείς δὲν
μποροῦσε νὰ τὸν πλησιάσῃ. Καὶ τὸ τελευ ταῖο
διάταγμα ποὺ ὑπέγραψε ποιό νομίζετε ἦ ταν;
Ἐπειδὴ ἤξερε ὅτι ὁ λαὸς περιμένει ὄχι νὰ
θρηνή σῃ ἀλλὰ νὰ χαρῇ γιὰ τὸ θάνατο ἑνὸς
τέτοιου κτήνους, διέταξε, μόλις πεθάνῃ, νὰ
θα  να τώσουν ἐπίσημους ἄντρες ποὺ κρατοῦ -
σε φυλα κισμένους στὴν Ἰ εριχώ, ὥστε νὰ θρη-
νήσουν γι᾽ αὐτοὺς οἱ οἰκεῖ οι τους, κι αὐτὸ νὰ
θεωρηθῇ …πένθος γιὰ τὴ δική του «ἀπώλεια»!

* * *Ξέρω, ἀγαπητοί μου, ὅτι ὣς ἐδῶ μ᾽ ἀκοῦ τε
μ᾽ ἐνδιαφέρον κι ἀγανακτεῖτε κατὰ τοῦ δολο -
φόνου τόσων ἀθῴων πλασμάτων. Ἀλλὰ φυλάξ -
τε τὸ θυμό σας· θέλω ν᾽ ἀγανακτήσετε. Ἐ ὰν ἀ -
γανακτοῦμε μιὰ φο ρὰ ἐναντίον τοῦ Ἡρῴδη, ἑ -
κα τὸ φορὲς πρέπει ν᾽ ἀγανακτήσουμε τώραγιὰ ἕναν ἄλλον Ἡρῴδη. Ποῖος εἶν᾽ αὐτός; πό-
σους σκότωσε; πόσα παιδάκια θανάτωσε;

Εἶνε κάποιος ποὺ δὲν παύει νὰ ἀκονίζῃ τὴ
μάχαιρά του καὶ νὰ θερίζῃ παιδιά. Καὶ τὰ παι-
διὰ αὐτὰ εἶνε δικά μας. Ποιός εἶνε ὁ Ἡρῴ δης;
Τώρα θὰ γίνω κακός, τώρα θὰ μὲ μισήσετε,
γιατὶ ὁ ἔλεγχός μου θά ̓ νε πικρός. Λοιπὸν Ἡ -
ρῴ δης, ποὺ σκοτώνει τώρα τὰ παιδιά, εἶνε τὰσημερινὰ ἀντρόγυνα, τὰ ἄθλια, τὰ διεφθαρ-
μέ  να, ποὺ δὲν εἶνε πλέον τέκνα τοῦ Χριστοῦ
καὶ τῆς Παναγίας, δὲν εἶνε ἀντρόγυνα τῆς ἐ -
πο χῆς τοῦ Εἰ κοσιένα, ἀντρόγυνα τῆς γενεᾶς
ποὺ λυτρώ θηκε μὲ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου μας.

Ὄχι ὄχι, δὲν εἶστε ἄξιοι τοῦ γάμου τοῦ ἐκ -κλησιαστικοῦ! Ὁ ἐκκλησιαστικὸς γάμος λέει,
τὸ ἀντρόγυνο νά ̓ νε δέντρο καρποφόρο, ὄχι ἄ -
καρπο. Τὰ σημερινὰ ἀντρόγυνα, ζαλισμένα ἀ π᾽
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τὰ κύματα τῆς διαφθορᾶς Ἀνατολῆς καὶ Δύ-
σεως, πρὶν ἀκόμα στεφανωθοῦν, κλείνουν συμ- φωνία, ἄτιμη - σατανική, νὰ κάνουν ἕνα - δυὸ
παιδάκια τὸ πολύ, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ χαροῦν
τὴ ζωή (ἁμάξι, ταξίδι, γλέντι, ἀπόλαυσι, εὐμά-
ρεια…), ὅ,τι χαϊδεύει καὶ τρέφει τὸ ἐγώ.

Ὁ ἄντρας βλέπει τὴ γυναῖκα μὲ μάτι λύκου
ὡς λεία, ὄχι ὡς δῶρο Θεοῦ καὶ βοηθὸ ἰσότιμο.
Δὲν ὑπάρχουν πιὰ ἱππότες μὲ εὐγενῆ αἰ σθή-
ματα, ὑπάρχουν κτήνη μὲ ὁρμὲς ἀκόλαστες.
Μπροστὰ σ᾽ αὐτὸ καὶ ἡ γυναίκα αἰσθάνεται ἀ -
ηδία καὶ χλεύη γιὰ τέτοιον ἄντρα. Ἔτσι φτά-
νουν στὴ δαιμονικὴ συμφωνία καὶ διώχνουν τὸ
Θεὸ ἀπὸ τὴ ζωή τους· καὶ μόλις ἀντιληφθῇ ἡ
μάνα μέσ᾽ στὸ περιβόλι τοῦ Χριστοῦ νὰ λου-
λουδίζῃ ἡ ζωή, τὰ πρῶτα σκιρτήματα τοῦ παι-
διοῦ, ἀντὶ νὰ χαροῦν, ἀμέσως κ᾽ οἱ δύο πᾶνε
κατ᾽ εὐθεῖαν ἐκεῖ πού, ἂν εἶχα δικαίωμα, θὰ ἔ -
σβηνα τὴν ταμπέλλα «Ἰατρεῖο» καὶ θὰ ἔγραφα
«Κλινικὴ Ἡρῴδου». Ἐκεῖ μέσα, ὄχι πιὰ μὲ σπα -
θὶ ἀγροίκου στρατιώτη ἀλλὰ μὲ χειρουργικὰ ἐρ -
 γαλεῖα «γιατροῦ», σκοτώνουν καὶ σκοτώνουν –
πόσα παρακαλῶ; Δὲν τὸ λέω ἐγώ, τὸ εἶ  πε καθη-
 γη τὴς τοῦ πανεπιστημίου ἀπ᾽ τὸ βῆ μα τοῦ «Παρ -
νασσοῦ»· ἔκρουσε τὸν κώδωνα κινδύνου καὶ εἶ -
πε· Οὔτε στὰ Βαλκάνια, οὔτε στὴν Τουρκία,
οὔτε στὴ ῾Ρωσία, οὔτε στὴ Γερμανία, πουθε -
νὰ δὲν γίνεται τέτοια σφαγὴ παιδιῶν! Πόσες
ἐκτρώσεις στὴν Ἑλλάδα; «Φρίξον ἥλιε, στένα -
ξον γῆ» – 300.000 τὸ χρόνο! Νά ὁ Ἡρῴδης.

Εἶνε ἀλήθεια, ὅτι συχνὰ ὑπάρχει δι αφορὰ
στὸ ἀντρόγυνο. Ἄλλοτε ὁ ἄντρας θέλει, ἀλλὰἡ γυναίκα (μοντέρνα, μὲ τσιγάρα, κομμωτή-
ρια κ.λπ.) ἀντιτάσσεται. Θέλει ζωὴ εὐχάριστη,
ὄχι ζωὴ σταυροῦ καὶ μαρτυρίου. Χθὲς συγ -
κλονίστηκα. Μὲ πλησίασε ἕνας ἄντρας καὶ ἔ -
κλαιγε. –Γιατί κλαῖς; τοῦ λέω. –Ἐπὶ 25 χρόνια
κοινω νῶ, φέτος ὅμως δὲν μπορῶ νὰ κοινω-
νήσω. –Γιατί, τί ἔγκλημα ἔχεις; –Ἐγώ, πάτερ,
θέλω νὰ κάνω παιδιά, νὰ συνεχίσω τὴν παρά-
δοσι – ὁ πατέρας μου εἶχε 9 παιδιά· μὰ ἡ γυ-
ναίκα μου δὲν θέλει. Ἔκλαψα μπροστά της.
Γυ ναίκα, λέω, θὰ μᾶς τιμωρήσῃ ὁ Θεός. Κι αὐ -
τὴ γελοῦσε… Ἀκοῦτε; Ἐγὼ θεωρῶ, ὅτι ἡ ἄρ -
νησι σ᾽ αὐτὸ δικαιολογεῖ ἀκόμα καὶ διαζύγιο.

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ γυναῖκες πιστές, ποὺ θέ-
 λουν νὰ γεννήσουν, κ᾽ ἐκεῖ ἀντιτίθεται ὁ ἄν  τρας.
Πρόπερσι, παραμονὲς Χριστουγέννων, συνέ-
βη ἐδῶ τὸ ἑξῆς. Ἕνας ἄντρας ἔδιωξε ἀπὸ τὸ
σπίτι τὴν ἔγκυο γυναῖκα του, γιατὶ ἐκεῖνος ἐ -
πέμενε νὰ πᾶνε στὴν κλινικὴ γιὰ ἔκ τρωσι, κι
αὐτὴ ἀρνήθηκε· ἔτσι βρέθηκε στὸ δρόμο.

Γι᾽ αὐτὸ εἶπα, ὅτι ὁ Ἡρῴδης σφάζει καὶ σή-
μερα ἀθῷα παιδιά. Τὸ πιὸ θλιβερὸ εἶνε ὅτι τὰ

ἀντρόγυνα διαπράττουν τὸ μεγάλο αὐτὸ ἔγ -
κλημα καὶ δὲν ἔχουν συναίσθησι. Ἄλλοτε –γιά
ρωτῆστε βουνὰ - λαγκάδια σ᾽ ὅλη τὴν πατρί  -
δα μας–, ἄλλοτε ἡ γυναίκα, ποὺ πρόσεχε τὴν
ἐγ κυμοσύνη ὅπως τὸ λουλούδι στὴ γλάστρα,
ἂν καμμιὰ φορὰ ἀπὸ βάρος στὶς γεωργι κὲς καὶ
ἄλλες δουλειὲς πάθαινε ἀθέλητη ἀ ποβολή, ἔ -
κλαιγε σαράντα μέρες· ἀνέβαινε στὶς ῥαχοῦ -
λες, ἄναβε κεριά, παρακαλοῦσε τὸ Θεὸ νὰ τὴ
συχωρέσῃ· τώρα; τὸ σκοτώνει μόνη της, καὶ
μετὰ γελάει καὶ καγχάζει! Λοιπόν;

Ὦ ἄπιστοι, ὑπάρχει Ἀφέντης καὶ Κυβερνή-της στὸν κόσμο. Εἰς πεῖσμα τῶν δαιμόνων καὶ
τῶν ἐγκληματιῶν, ὑπάρχει ἕνα μάτι ποὺ τὰ
βλέ πει ὅλα, ἕνα αὐτὶ ποὺ τ᾽ ἀκούει ὅλα, κ᾽ ἕνα
χέρι ποὺ τὰ γράφει ὅλα. Ἔννοια σας! μὴ γεν-
νᾶτε παιδιά, βάφετε τὰ χέρια σας στὸ αἷμα,
καὶ θὰ βρῆτε μπροστά σας τὶς συνέπειες.

Ἂν ἔρθῃ ἕνας μετανοιωμένος καὶ μοῦ πῇ,
ὅ τι πάνω σὲ τρέλλα ἔβαλε φωτιὰ κ᾽ ἔκαψε μιὰ
ἐκ κλησία, θὰ τὸν συγχωρήσω – μιὰ ἐκκλησιὰ
τὴν ξαναχτίζουμε. Ἂν μοῦ πῇ ὁ ἄλλος, ὅτι πῆ -
γε κ᾽ ἔκανε ἐκτρώσεις, γιὰ τὸ ἁμάρτημα αὐτὸ
δὲν ξέρω ἂν ὑπάρχῃ συγχώρησι! Καὶ μοῦ ᾽ρ χε -
 σαι σὺ καὶ γελᾷς καπνίζοντας διπλοπόδι; Ἂν
ἤ μουν ἄγγελος Κυρίου, θὰ καθόμουν ἔξω ἀπ᾽
τὴν πόρτα τῆς ἐκκλησίας· κι ἀπὸ τοὺς 100 ποὺ
μπαίνουν, ἀμφιβάλλω ἂν σ᾽ αὐτὸ θά ᾽βρισκα
ἕ ναν νὰ ἐκτελῇ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶστε δο- λοφόνοι τῶν παιδιῶν σας! Οὔτε κεριὰ καὶ λα-
μπάδες, οὔτε ἐκκλησιὲς καὶ λειτουργιές, οὔ -
τε μνημόσυνα καὶ γιορτὲς μᾶς σῴζουν· θὰ
μᾶς σώσῃ μόνο ἡ μετάνοια καὶ τὰ δάκρυα.

* * *Ξέρω, θὰ μὲ μισήσετε. Ἀδιαφορῶ. Ἀ γα πᾶτε
λοιπὸν τοὺς Ἡρῷδες - σφαγεῖς τῶν παι   διῶν
– ποὺ κανονικὰ θέλανε κρέμασμα, καὶ μὴν ἀ -
κοῦ τε τὸν ἐπίσκοπο, ποὺ σᾶς λέει τὴν ἀλή-
θεια, ἐν διαφέρεται καὶ πονεῖ· προτιμᾶτε τοὺς
ἐγ κληματίες ποὺ δολοφονοῦν τὰ βρέφη!

Ἀνόητε ἄνθρωπε, τί ὑποστηρίζεις; Δὲν ἀ -
νή κω σὲ πολιτικὲς μερίδες, τὸ ξέρετε, εἶ μαι ὑ -
περ άνω αὐτῶν, δὲν πολιτεύομαι· σήμερα κυ-
 βερνᾷ ὁ ἕνας, αὔριο ὁ ἄλλος. Σὺ ὅμως, ἐγ -
κληματία, ποὺ κλείνεις τὰ σπλάχνα τῶν μανά -
δων, πλήττεις τὴν πατρίδα, σβήνεις τὸ ἔθνος,
συμ  πράττεις μὲ τοὺς δολοφόνους του.

Ταῦτα, ἀδελφοί μου, μὲ πόνο καὶ δάκρυα.
Παρακαλῶ ὅλοι ν᾽ ἀγωνιστοῦμε, νὰ κλείσουν
τὰ ἰατρεῖα - σφαγεῖα, νὰ διατηρηθοῦν τὰ ἤθη
τῆς γένους μας, καὶ ἑνωμένοι νὰ ζήσουμε κά-
τω ἀπὸ τὴ σκιὰ τοῦ Ἐσταυρωμένου, ᾧ ἡ δόξα
καὶ τὸ κράτος εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Φλωρίνης τὴν 26-12-1971. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 20-11-2020.
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Κατὰ τὶς ἀνεξιχνίαστες βουλὲς τοῦ πανα-
γάθου Κυρίου μας, ἕνας ἐτήσιος κύκλος

κλείνει ἀπόψε, ἀγαπητοί μου, καὶ αὐτὸ γεννᾷ
στὴν ψυχὴ ὅλων μας ποικίλες σκέψεις, ἀνα-μνήσεις, συναισθήματα, ὄνειρα, ἀγωνίες…Ἡ ζωή μας εἶνε ἕνα κρᾶμα χαρᾶς καὶ λύπης.
Μὰ ἡ χαρὰ εἶνε λίγη, ἔρχεται μὲ τὸ σταγονό-
 με τρο· ἡ λύπη πολλή, ἔρχεται μὲ τὸ κανάτι.

* * *Ὁ πάνσοφος Θεός, ἀγαπητοί μου, ποὺ ὅ,τι
δημιούργησε εἶνε ὅλα «καλὰ λίαν» (Γέν. 1,31), δὲν
ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο μὲ προορισμὸ νὰ θλίβεται
καὶ νὰ λυ πᾶται. Τὸν ἔβαλε σὲ ἰδανικὸ τόπο καὶ
μερίμνη σε γιὰ κάθε ἀνάγκη του, ὥστε νὰ ἔ χῃεὐ χά ρι στες συνθῆκες ζωῆς. Ἔτσι ἄρχισε ἡ ζωὴ
στὸν παράδεισο, μὲ κάθε εὐτυχία μέσα στὴν ἀγ -
 κάλη τοῦ οὐ ρανίου Πατρός, ὁ ὁποῖος θέλει
στὴ Γῆ νὰ μὴν ὑ πάρχῃ πεινασμένος καὶ διψα -
σμένος, νὰ μὴν ὑπάρ χουν ἐγκλήματα καὶ φυ-
λα κές, νὰ μὴν ὑπάρ χουν πόλεμοι καὶ σκοτω-
μοί· νὰ βασιλεύῃ παντοῦ ἀγάπη καὶ χαρά.Πῶς μπῆκε λοιπὸν ἡ λύπη στὴ ζωή μας; Ἡ
λύπη ἐμφανίστηκε ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ ζεῦ -
γος τῶν πρωτοπλάστων ἁ μάρτησε· ἀπὸ τότε
ὑπάρχει λύπη. Σὲ ὁποιοδήποτε μέρος τῆς
ὑδρογείου, στὸ Βόρειο ἢ στὸ Νότιο Πόλο, σὲ
καλύβες ἢ σὲ οὐρανοξύστες, σὲ χῶρες πολι-
τισμένες ἢ ἀπολίτιστες, οἱ ἄνθρωποι, ἄντρες
καὶ γυναῖκες, εἶνε λυπημένοι. Κι αὐτοὶ ἀκόμα
ποὺ ἀπόψε γλεντοῦν καὶ διασκεδάζουν προ-
σπαθώντας νὰ σκοτώ σουν τὴν ὥρα τους μέ-
σα στὰ διάφορα κέν τρα, κι αὐτοὶ ποὺ τὴν ὥρα
αὐτὴ χαρτοπαίζουν, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ φαίνεται
πὼς εἶνε χαρούμενοι, ἐὰν τοὺς ἐξετάσῃς κα-
λά, ἐὰν ἀνοίξῃς τὴν καρδιά τους, θὰ δῇς ὅτι
μέσα τους ὑπάρχει μία λύπη. Τὶς πρωινὲς ὧ -
ρες θὰ ἐπιστρέψουν στὰ σπίτια κουρασμένοι
(ἀπὸ τὸ πιοτό, τὸ χαρτί, τὴ διασκέδασι) σὰν
ῥάκη, κουρέλια, πιὸ λυπημένοι ἀπ᾽ ὅ,τι ἦ ταν
χτές. Ἡ λύπη ξεχειλίζει στὸν κόσμο.

Πάει λοιπὸν τὸ ἔτος ποὺ μᾶς πό τισε πί κρα

– ποιό σπίτι δὲν δοκίμασε κάποιο βάσανο! Ἔ -
φυγε αὐτὸς ὁ χρόνος, ἀνήκει πιὰ στὸ παρελ-
θόν. Τώρα τὰ μάτια, ζωηρὰ καὶ ἐταστικά, στρέ-
 φον ται πρὸς τὸ μέλλον κ᾽ ἔχουμε ἀνησυχία·
«τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα»; (Παρ. 3,28), τί θὰ μᾶς φέρῃ
ὁ καινούρ γιος χρόνος; τί γεγονότα θὰ συμ-
βοῦν στὸν πλανήτη μας; Θὰ δοῦμε ἆραγε ἡ -
μέρες χαρᾶς; θὰ δῇ ἡ ἀνθρωπότης εἰρήνη καὶ
γαλήνη. Δὲν γνωρίζουμε· δὲν μποροῦμε νὰ
προβλέψουμε τί θὰ συμβῇ στὸν καθένα μας
ὄ χι τὴν αὐριακὴ μέρα ἀλλ᾽ οὔτε μέχρι τὸ πρωί.

Ὅλα εἶνε ἀβέβαια· ἕνα εἶνε βέβαιο, ἑκατὸ
τοῖς ἑκατὸ βέβαιο. Ποιό; Ἐκεῖνο ποὺ δὲν σκε-
πτόμαστε, ποὺ δὲν θέλουμε νὰ σκεπτώμαστε,
ἐνῷ θά ᾽πρεπε νὰ τὸ σκεπτώμαστε, γιὰ νὰ εἴ -
μαστε ἀσφαλέστεροι. Καὶ τὸ ἕνα αὐτό, τὸ βέ-
βαιο, ποὺ ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ συμβῇ σὲ ὅλους
μας ἀνεξαιρέτως, αὐτὸ ποὺ ἡ σκέψι μας τὸ ἀ -
πομακρύνει κ᾽ ἐν τούτοις αὐτὸ ὅλο καὶ περισ -
σότερο πλησιάζει, εἶνε –ἐπιτρέψτε μου σήμε -
ρα πρώτη ὥρα τοῦ νέου ἔτους νὰ σᾶς τὸ ὑ -
πενθυμίσω–, εἶνε τὸ τέλος μας, ὁ θάνατος.

Ναί, ἀγαπητοί μου. Ὁ θάνατος εἶνε ἡ βεβαία
πρόβλε ψις, μία πραγματικότης ἰ σχυ ρή. Ὅσο
κυλάει ὁ χρόνος (τὰ λεπτά, οἱ ὧ ρες, οἱ ἡμέρες
οἱ ἑβδομάδες οἱ μῆνες, τὰ ἔτη), τόσο, ἀντὶ νὰ
μεγαλώνουμε, ὅπως πιστεύουμε, ἐ  μεῖς μι-
κραίνουμε, μικραίνει ἡ ζωή μας. Ἡ ἀπόστασι
ποὺ μᾶς χωρί ζει ἀπὸ τὸ μνῆμα βρα χύνεται,
κον ταίνει. Ζυγώνουμε στὸν τάφο.

Ἀλλὰ γιὰ τὸν πιστὸ βεβαίως ὁ τάφος δὲν εἶ -
 νε ἐκμηδένισις· εἶνε ἡ ἀρχὴ μιᾶς νέας ζωῆς,
ἡ εἴσοδος σ᾽ ἕναν ὑπέροχο κόσμο. Οἱ Χριστι -
ανοὶ δὲν πιστεύουμε στὸ μηδέν· πιστεύομε
στὸν Ἕνα, ἐκεῖνον ποὺ ἐκ τοῦ μηδενὸς «ἔ -
κτι σε τὰ πάντα» (Ἀπ. 4,11). Ἡ πίστι μας κάνει τὸν
λογισμό μας νὰ μὴ χωρῇ, ὅτι τὸ ἔξοχο τοῦτο
δημιούργημα τοῦ Θεοῦ καταλήγει στὸ μηδέν·
ἀντιθέτως μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι ἀπὸ τὸν τά-
φο ἀρχίζει ἡ αἰώνια ζωή, ἡ θεία μακαριότης.

Ν α ί ,  ἀ δ     προετοιμαζώ-

Μεσονύκτιον – ΠρωτοχρονιὰΠέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΖ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2344 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Προετοιμασία γιὰ τὴν αἰωνιότητα

«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



μεθα γιὰ τὴν αἰωνιότητα, γιὰ τὴν πέραν τοῦ
τάφου ζωή. Καὶ πῶς γίνεται ἡ προετοιμασία;

� Νὰ σκεπτώμαστε συχνά-πυκνά, ὅτι ἡ ζωὴαὐτὴ εἶνε φευγαλέα· ὅτι, ἔστω κι ἂν διαρκέσῃ
ἑκατὸ χρόνια, εἶνε μιὰ στιγμὴ ἐμπρὸς στὴν αἰ -
ωνιότητα· ὅτι τὰ πάντα (ὁ πλοῦτος, οἱ δόξες,
οἱ ἡδονές) εἶνε ἐφήμερα· διαλύονται σὰν κα-
πνός, σβήνουν σὰν ὄνειρο, μαραίνον ται σὰν
ἄν θος. Μὴ λησμονοῦμε, ὅτι «ματαιότης μα-
ται οτήτων, τὰ πάντα ματαιότης» (Ἐκκλ. 1,2· 12,8). Σ᾽
αὐτὴ τὴ γῆ εἴμαστε προσωρινοί, περαστικοί,
διαβᾶτες. «Οὐκ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν,
ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. 13,14).

� Ἔπειτα, ἐπειδὴ συχνὰ γίνεται σπατάλη
τοῦ χρόνου, μὴ κάνουμε τὴν ἀπερισκεψία,τὸν πολύτιμο χρόνο αὐτῆς τῆς ζωῆς ποὺ ἔ -
χουμε στὴ διάθεσί μας, νὰ τὸν ἀφήσουμε νὰ
διαρρεύσῃ ματαίως. Μὴ τὸν σπαταλήσουμε
σὲ ἀ σχολίες χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀξία· ἂς τὸνἐκ μεταλλευθοῦ με «ἐξαγοραζόμενοι τὸν και-
ρόν, ὅ τι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι» (Ἐφ. 5,16).

Σχετικὸ εἶνε τὸ ἑξῆς ἀνέκδοτο.
Κάπου γινόταν ὑ παίθριο θέατρο παρουσίᾳ

τοῦ βασιλέως. Ἕνας ταχυδακτυλουργός, γιὰ
νὰ διασκεδάσῃ τὸ κοινό, παρουσί ασε ἕνα ἐν -
τυπωσιακὸ νούμερο. Στὴ μέση τοῦ γηπέδου
στερέωσε ἕνα κοντάρι καὶ στὴν κορυφή του
κάρφωσε μιὰ βελόνα. Μετά, καβάλλα πάνω σ᾽
ἕνα ἄλογο καὶ κρατώντας μιὰ κλωστὴ στὸ χέ-
ρι, ἄρχισε νὰ καλπάζῃ κάνοντας κύκλους στὸ
γήπεδο. Σὲ κάθε στροφή, περνοῦσε ξυστὰ δί-
πλα ἀπ᾽ τὸ κοντάρι καὶ προσπαθοῦσε νὰ περά -
 σῃ τὴν κλωστὴ στὴν τρύπα τῆς βελόνας. Φαν -
τάζεται κανεὶς πόσο δύσκολο εἶνε κάτι τέτοιο.
Πέρασε μία, δύο, τρεῖς φορές… Τέ λος, μὲ μία
ἀκόμη προσπάθεια, κατώρθωσε μὲ ἐπιδέξια
κίνησι, νὰ περάσῃ ἀστραπιαίως τὴν κλωστὴ
στὴν τρύπα τῆς βελόνας. Σείστηκε τὸ θέατρο
ἀπ᾽ τὰ χειροκροτήματα. Ὅ λοι τὸν ἐπευφημοῦ -
σαν. Ἕνας ὅμως δὲν χει ροκρότησε. Ποιός; Ὁ
βασιλιᾶς. Τὸν κάλεσε κοντά του καὶ τὸν ρω-
τάει· –Δὲ μοῦ λές, πόσον καιρὸ ἔκανες νὰ μά -
θῃς τὸ παιχνίδι αὐτό; –Δώδεκα χρόνια, βασι-
λιᾶ μου. –Δώδεκα χρόνια γιὰ ἕνα παιχνίδι; Πιά-
 στε τον! διατάζει ὠρ γισμένος, καὶ βάλτε τον
δώδεκα χρόνια στὴ φυλακή, γιατὶ δαπάνησετόσο πολύτιμο χρόνο γιὰ ἕνα παιχνίδι…

Ἔ, κάτι τέτοιο συμβαίνει καὶ σήμερα.
• Πόσο χρόνο σπαταλάει ὁ κόσμος! Ὑπολογί-
στε τὶς ὧ ρες ποὺ ξοδεύουν π.χ. στὸ χαρτο-παίγνιο. Μοῦ ᾽λεγε μιὰ γυναίκα· Δὲν τὸν βλέ-
πω τὸν ἄντρα μου· νύχτα φεύγει ἀπ᾽ τὸ σπί τι,
γυρίζει πρωινὲς ὧρες καὶ πέφτει ξε ρὸς γιὰ ὕ -
πνο… Ἄλλοτε στὴν Ἑλλάδα ἦταν μετρημένες

οἱ χαρτοπαιχτικὲς λέσχες· τώρα κάθε σπίτι
σχεδὸν ἔχει χαρτοπαίγνιο, μὲ ἀγωνία καὶ καρ-
διοχτύπι, πασχίζοντας νὰ κλέψουν ὁ ἕνας τὸ
πορτοφόλι τοῦ ἄλλου. Ἂν τοὺς πῇς, Ἐλᾶτε
νύχτα στὴν ἐκκλησιά, νὰ κάνουμε μιὰ παρά-
κλησι, δὲν ἔρχονται· στὸ τραπέζι τοῦ διαβό-
λου, στὴν πράσινη τσόχα, κάθονται μὲ τὶς ὧρες.• Ὑπολογίστε τὸ χρόνο ποὺ τρῶνε ἄλλοι σὲ
καφφενεῖα συζητώντας περὶ ἀνέμων καὶ ὑδά-
των, σὲ ταβέρνες, σὲ κέντρα διασκεδάσεως,
σὲ χοροεσπερίδες, στὰ ρεβεγιόν…• Ὑπολογίστε τὸ χρόνο ποὺ ξοδεύουν οἱ γυ-
ναῖκες μπροστὰ στὸν καθρέφτη…

Γι᾽ αὐτὸ νὰ προσέξουμε, τὸν καινούργιο
αὐτὸν χρόνο νὰ μὴν πάθουμε τὰ ἴδια. Ὁ πο-
λύτιμος αὐτὸς χρόνος, νὰ πάῃ γιὰ κάτι εὐερ-γετικό, ποὺ θὰ εἶνε πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ.

* * *Πρὶν τελειώσω, ἀγαπητοί μου, σᾶς θυμίζω
ὅτι τέτοια μέρα πέρυσι ἦταν μαζί μας πολλοὶποὺ τώρα ἀπουσιάζουν. Χαιρέτισαν τότε τὸ
νέο ἔτος μὲ ὄνειρα. Ποῦ εἶνε αὐτοὶ σήμερα;
Ἂν ἄλλοι τοὺς λησμονήσουν, ἡ Ἐκκλησία σὰν
μάνα, ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν, δὲν λησμο -
νεῖ τὰ παιδιά της. Προσεύχεται γιὰ ὅλους, καὶ
γιὰ τοὺς τεθνεῶτας. Ὁ ἕνας ἔπαθε ἐγκεφα-
λι κὸ στὸ γήπεδο, ὁ ἄλλος ξεψύχησε στὸ αὐ -
τοκίνητο ὁδηγώντας, ὁ τρίτος ἔπαθε συγκο -
πὴ στὴ μέση τοῦ δρόμου· ὁ τέταρτος ταξί-
δευε ἀλλὰ δὲν ἔφτασε στὸν προορισμό του,
ὁ πέμπτος ὑπέκυψε στὸ νοσοκομεῖο πάνω σὲ
ἐγχείρησι, ὁ ἕκτος…, ὁ ἕβδομος…, ὁ ὄγδο-
ος…· ἔφυγαν ἀπὸ τὸν κόσμο σὲ ὥρα ποὺ δὲν
περίμεναν. Ὁ θάνατος εἶνε σὰν τὸ γεράκι,
ποὺ πέφτει ξαφνικὰ στὸ λιβάδι κι ἁρπάζει τὴν
ὄρνιθα· ἁρπάζει τὸ παιδί, τὸν γέροντα, τὸν
βασιλιᾶ, τὸν πλούσιο, τὸν φτωχό. Γι᾽ αὐτὸ νὰεἴμαστε πάντοτε ἐν ἐγρηγόρσει.

Ἀπόψε, στὸ κατώφλι τοῦ νέου χρόνου,� ἂς ζητήσουμε συγχώρησι ἀπὸ τὸ Θεὸ γιὰ
τ᾽ ἁ μαρτήματά μας·� νὰ τὸν δοξάσουμε, ποὺ μᾶς ἔ δωσε νέα
προθεσμία, παράτασι, γιὰ μετάνοια·� νὰ τὸν παρακαλέσουμε νὰ μᾶς δώσῃ φώ-
τισι καὶ δύναμι νὰ ζοῦμε ὄχι ὡς κτήνη ἀλλ᾽ ὡς
ἄνθρωποι, Ἕλληνες, Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Αὐτὸ εὔχομαι γιὰ σᾶς, ἀγαπητοί μου. Αὐτὸ
παρακαλῶ εὐχηθῆτε κ᾽ ἐσεῖς γιὰ μένα. Νὰ μᾶς
ἀξιώσῃ ὁ Θεός, ὅταν πλησιάζῃ ἡ τελευταία στι -
γμὴ τῆς ζωῆς μας νὰ σφραγίσουμε τ᾽ ἁμαρτω -
λά μας χείλη μὲ τὴν προσευχὴ τῆς μετανοίας
καὶ νὰ ποῦμε κ᾽ ἐμεῖς «Μνήσθητί μου, Κύριε,
ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42).
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