
Ἂν κάποιος ἀπὸ μᾶς, ἀγαπητοί μου, ζοῦσε στὰ
Ἰεροσόλυμα τὴν ἐποχὴ τοῦ Κυρίου, θὰ θαύ-

μαζε τὰ κτίρια, τὸ ναό, τοὺς ἄρχοντες καὶ ἐπισή-
μους. Ἂν ὅμως περνοῦ σε ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος,
μὲ τὴ φτώχεια κι ἁ πλοϊκότητά του θά ᾽μενε ἀπα-ρατήρη τος. Ἂν σᾶς ἔλεγαν «Τὸν βλέπετε αὐτόν;
Αὐτὸς εἶνε …ὁ Θεός!», τί θὰ λέγατε; Θὰ σᾶς φαι-
νόταν ἀπίστευτο.Ὁ λαὸς βέβαια ἔλεγε γι᾽ αὐτὸν ἐπαινετικὰ λό-
για, τὸν θεωροῦσαν προφήτη σὰν τὸν Ἠ λία, τὸν
Ἰερεμία ἢ τὸν Ἰωάννη τὸ Βαπτιστή· μὰ καν είς δὲν
θά ᾽λεγε ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶνε ὁ ἴ διος ὁ Θεός. Αὐτοὶ
ἄλλωστε αὔριο θὰ ζητήσουν τὴν κα τα δίκη του, γιατὶ
«πατέρα ἴδι ον ἔ  λε  γε τὸν Θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν
τῷ Θεῷ» (Ἰω. 5,18).

Κι αὐτοὶ οἱ μαθηταὶ ἀποροῦσαν. Ὁ Πέτρος σὲ
στιγμὴ ἐξάρσεως εἶνε ἀλήθεια ὅτι ἐξ έφρασε τὸ
ὀρθὸ φρόνημα, ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶ νε «ὁ Υἱὸς τοῦ Θε-
οῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθ. 16,16)· ἀλλὰ ἡ ὁμολογία αὐτὴ θὰ
περνοῦσε ἀπὸ κόσκινο ὅταν ὁ Ἰησοῦς θὰ ἔμπαινε
στὴν περίοδο τῶν πα θῶν καὶ θὰ φαινόταν ὡς ὁ πιὸ
ἀδύναμος ἄνθρωπος, «ὄ νειδος ἀνθρώπων καὶ ἐξ -
ουθένη μα λαοῦ» (Ψαλμ. 21,7), καὶ θὰ πέθαινε μὲ ὕβρεις
καὶ βλασφημίες ἀνάμεσα σὲ δυὸ κακούργους. Αὐ -
τὸς λοιπὸν εἶνε ὁ Θεός; Ὁ ὄχλος θὰ φωνά ζῃ «Οὐά,
ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡ μέραις οἰκοδο -
μῶν!» (Μᾶρκ. 15,29). «Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ
σταυροῦ» (Ματθ. 27,40). Καὶ ὅμως· κάτω ἀπὸ τὸ σχῆμα τοῦ
ἐξουθε νωμένου Ἰησοῦ κρυβόταν ὅλη ἡ Θεότης.

–Μὰ ἀφοῦ ἦταν Θεός, γιατί νὰ μὴν ἐμφανι σθῇ
μὲ τὴ μεγαλοπρέπεια τῆς Θεότητός του; γιατί νὰ
ντυθῇ αὐτὸ τὸ ταπεινὸ σχῆμα; γιατί νὰ κρυφτῇ κά-
τω ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη σάρκα;Διότι, ἁπλούστατα, τὰ μάτια τοῦ ἀνθρώπου ἦ -
ταν ἀδύνατον ν᾿ ἀντικρύσουν τὴ λαμ πη δόνα τῆς
Θε ότητός του. Θὰ ἦταν σὰν ὁ ἥλιος νὰ πλη σίαζε καὶ
νὰ ἄγγιζε τὴ γῆ· δὲν θὰ γινόταν ὅλη πυρίκαυστη;
Ἀλλ᾿ ἐδῶ εἶνε τὸ θαυμαστό. Ὄχι ὁ ἥλιος ἀλλ᾽ αὐ -
τὸς ὁ Δημιουργὸς τοῦ σύμ παν τος κατέβηκε καὶ περ-
 πάτησε πάνω στὴ γῆ. Καὶ πῶς ἡ γῆ δὲν κάηκε; Διό-
τι ὁ Θεὸς ἦλθε ἐν σαρκί, ἐν δούλου μορφῇ. Συνέ-στειλε, ἔκρυψε τὴ Θεότητά του. Μὲ ὅσα ὅμως εἶπε,
ἔκανε κ᾽ ἐξ ακολουθεῖ νὰ κάνῃ, ἀποδεικνύει ὅτι εἶνεΘεός. Τὸ ἔδειξε ὅμως τώρα ἀκόμη πιὸ καθαρά.

* * *Στὴν Παλαιστίνη εἶνε τὸ ὄρος Θαβώρ. Ἔχει ὕ -
ψος 562 μέτρα ἀπὸ τὴ Μεσόγειο θάλασσα, κι ἀπὸ
τὴ γύρω πεδιάδα (ποὺ εἶνε χαμηλότε ρη ἀπὸ τὴ θά-
λασσα) 620 μέτρα. Ἐκεῖ ἀνέβηκε ὁ Κύριος ἕξι μέ-
ρες μετὰ τὴν ὁμολογία τοῦ Πέτρου. Στὸ διάστημα
τῶν ἕξι αὐτῶν ἡμερῶν δὲν φαίνεται νὰ κά νῃ κά τι.
Στὰ Εὐαγγέλια ἐ πικρατεῖ «σιγή», ποὺ συνήθως εἶ -
νε προοίμιο μεγά λων γεγονότων(βλ. Ἀπ. 8,1). Ἀφήνει τοὺς
ἐννέα μαθητὰς καὶ παίρνει μαζί του τοὺς τρεῖς πιὸ
ἀφωσιωμένους· τὸν Πέτρο γιὰ τὴν πίστι του, τὸν
Ἰάκωβο γιὰ τὴν ἐλ πίδα του καὶ τὸν Ἰωάννη γιὰ τὴν
ἀγάπη του. Κι ὅταν ἔ φτασαν στὴν κορυφή, ἐκεῖ
ἔγινε τὸ θαῦμα. Ὁ Ἰησοῦς ἄλλαξε μορ φή, ἄφησε τὸ
σχῆμα τῆς τα πεινώσεως τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ πρόσω-
πό του ἔ λαμψε «ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγέ-
νε το λευκὰ ὡς τὸ φῶς» κι ἀστραφτερὰ σὰν τὸ χιό-
νι μὲ μιὰ ἄφθαστη λευκότητα (Ματθ. 17,2. Μᾶρκ. 9,3).

Προσέξτε αὐτὸ τὸ φῶς, γιατὶ πολὺς λόγος ἔγι-
νε περὶ τῆς φύσεώς του. Κτιστὸ τὸ ὠνόμα ζαν οἱ
αἱρετικοί, ἄκτιστο τὸ κηρύττουμε οἱ ὀρ θόδοξοι. ΤὸΘαβώριο φῶς δὲν ἔχει σχέσι μὲ τὸ ὑλικὸ φῶς. Γι᾽
αὐτὸ τὸ εὐαγγέλιο λέει, ὅτι τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰη-
σοῦ ἔλαμψε «ὡς ὁ ἥλι ος». Αὐ τὸ τὸ «ὡς» (=καθώς)
σημαίνει ὅτι τὸ Θαβώ ριο φῶς δὲν ἦταν τῆς φύσε-
ως τοῦ ἡλιακοῦ φωτός. Ὅπως καὶ γιὰ τὸ Πνεῦμα τὸ
ἅγιο τὸ Εὐαγγέλιο γράφει, ὅτι κατέβηκε «ὡσεὶ πε-
ριστερά» (Ματθ. 3,16), δὲν ἦταν δηλαδὴ πραγματικὰ πε-
ριστέ ρι. Λέει λοιπὸν ὅτι τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ ἔ -
λαμψε «ὡς ὁ ἥλιος», διότι μεταξὺ τῶν φωτεινῶν σω  -
μάτων δὲν ὑπάρχει ἄλλο λαμ πρότερο ἀπὸ αὐτόν.
Ὁ ἥλιος λαμβάνεται ὡς εἰκόνα τοῦ ἀ δύτου Ἡλίου
τῆς Θεότητος. Ὁ ἅγιος Γρηγό ρι ος ὁ Παλα μᾶς ἀντέ-
κρουσε τοὺς αἱρετικούς, ποὺ παρερμήνευαν τὸ ἱερὸ
κείμενο καὶ καταν τοῦ σαν νὰ ὑ λοποιοῦν τὴ Θεότητα
(τὴ χώριζαν σὲ τόσα μέρη ὅσοι καὶ οἱ πιστοὶ ποὺ
δέχον ται τὸ θεῖο φῶς, ἐνῷ ἡ οὐσία τῆς Θεότητος
εἶνε ἀ μέριστη). Μακριά, λέει ὁ θεῖος Παλαμᾶς, ἀπὸ
ὑ λικὴ ἀντίληψι περὶ τοῦ Θαβωρίου φωτός. Νὰ ὑ  ψω-
 θοῦμε πάνω ἀπὸ τὶς αἰσθήσεις. Εἰκόνες τῶν ἀΰλων
εἶνε τὰ ὁρώμενα· ὁ ἥλιος εἶνε εἰ κόνα τοῦ ἀδύτου
Ἡλίου. Ὅ,τι εἶνε γιὰ τὴν ὑ λικὴ ζωὴ ὁ φυσικὸς ἥλιος,
εἶνε γιὰ τὴν πνευμα τικὴ ζωὴ ὁ ὑπερφυσικὸς Ἥλιος,
ὁ Χριστός, ποὺ φωτίζει μὲ ἐλλάμψεις τὶς ψυχὲς
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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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τῶν κεκαθαρμένων. Οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ δὲν ἔ -
χουν ἀνάγκη ἀπὸ ἕνα δεύτερο φωτός. Φῶς γι᾿ αὐ -
τοὺς εἶνε ὁ Χριστός (βλ. Ἑ.Π. Migne 151,429D-432Α).

Ἐπανερχόμαστε στὸ θαῦμα. Τὴ στιγμὴ ἐκείνη ἑ -
κατέρωθεν τοῦ Ἰησοῦ ἐμφανίζονται δύο ἄνδρες
ποὺ δέχονται τὶς μαρμαρυ γὲς τοῦ θεί ου φωτός.
Αὐ τόφωτος ἕνας μό νο, ὁ Χριστός, ἑτερόφωτοι ὅ -
σοι ἔχουν κοινωνία μαζί του. Ποιοί εἶνε οἱ δύο ἄν -
δρες; Ἔρ χονται ἀπὸ τὰ βά θη τῶν αἰώνων. Ὁ ἕνας
ἔ ζησε καὶ πέ θανε τὸν 15ο αἰῶνα π.Χ.· ὁ ἄλλος ἔ ζησε
τὸν 8ο αἰῶνα, σὲ ἐποχὴ διαφθορᾶς, ἤ λεγξε τὸ κα -
κὸ καὶ ἁρπάχθηκε ζωντανὸς στὸν οὐρανὸ μὲ πύρι-
νο ἅρμα. Ὁ πρῶτος εἶνε ὁ μέγας Μωυ σῆς, ὁ ἄλλος
εἶνε ὁ πύρινος προφήτης Ἠλίας. Οἱ τρεῖς μαθηταὶ
τοὺς ἀναγνωρίζουν ἀμέσως. Ἡ παρουσία τους δεί-
χνει, ὅτι με τὰ θά νατον ὁ ἄνθρωπος δὲν ἐκμηδενί-
 ζεται, συνεχίζει νὰ ζῇ στὸν ἄλλο κόσμο, ἀπ᾽ ὅ που τὸν
καλεῖ ὁ Κύριος ζών των καὶ νεκρῶν (βλ. ̔Ρωμ. 14,9). Δείχνει
ἀκόμη, ὅ τι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶνε πάνω ἀπ᾽ ὅλους,
εἶνε ὁ Μεσσίας ποὺ περίμεναν οἱ αἰῶνες, εἶνε Κύ-
ρι ος καὶ Θεός, ἐμπρὸς στὸν ὁποῖο γονατίζουν τὰ ἐ -
πουράνια, τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ καταχθόνια (βλ. Φιλ. 2,10).

Οἱ δύο αὐτοὶ ἄνδρες δὲν μένουν βουβοί· συνο-μιλοῦν μὲ τὸν Ἰησοῦ. Τὸ θέμα τους εἶνε ἡ δόξα
τοῦ Χριστοῦ. Καὶ δόξα τοῦ Χριστοῦ εἶνε τὰ πάθη
του, ὁ σταυρός του. 

Οἱ τρεῖς μαθηταὶ μένουν ἔκθαμβοι. Ὁ Πέτρος
μόλις τολμᾷ καὶ λέει· «Κύριε, καλόν ἐ στιν ἡμᾶς ὧδε
εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧ δε τρεῖς σκηνάς, σοὶ
μίαν καὶ Μωσεῖ μίαν καὶ μίαν Ἠλίᾳ» (Ματθ. 17,4). Μὰ πρὶν
τελειώσῃ τὸ λόγο του μία φωτει νὴ νεφέλη σκιάζει
τὸ Θαβὼρ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἀκούγεται ἡ φωνὴ τοῦ Πα-
τρός, ἡ ἴδια ποὺ ἀ κούστηκε στὴ βάπτισι πάνω ἀπ᾽
τὸν Ἰορδάνη· «Οὗ τός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός,
ἐν ᾧ εὐ δόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε» (ἔ.ἀ. 17,5). Οἱ μαθηταὶ
ἀκοῦνε, τρέμουν καὶ πέφτουν μπρούμυτα. Ἀλλ᾿ ὁ
Κύριος δὲν τοὺς ἀφήνει στὴν κατάστασι τοῦ τρό-
μου. Πλησιάζει, τοὺς ἀγγίζει κι ἀκούγεται γλυκειὰ
ἡ φωνή του· «Σηκωθῆτε καὶ μὴ φοβᾶστε» (ἔ.ἀ. 17,7).
Ὅ ταν σηκώθηκαν κι ἄνοιξαν τὰ μάτια τους δὲν
εἶδαν κανένα παρὰ μόνο τὸν Ἰησοῦ στὸ ταπεινὸ
πάλι σχῆμα «τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου».

Ἐπειδὴ κάποιοι ὀρθολογισταὶ θέλουν νὰ παρου-
 σιάσουν τὸ θαῦμα αὐτὸ ὡς ἕνα μῦθο σὰν ἐκείνους
τῆς ἀρχαίας εἰδωλολατρίας ποὺ λέει ὁ Ὀβίδιος
καὶ ἄλλοι ποιηταί, λέμε ὅτι ἡ Μεταμόρφωσις εἶνεπραγματικὸ γεγονός. Τὸ πιστοποιοῦν οἱ τρεῖς μα-
θηταὶ ὡς μάρτυρες ἀξιόπιστοι. Ὁ ἀπόστολος Πέ-
τρος στηριζόμενος στὸ γεγονὸς αὐτὸ διακηρύτ-
 τει· «Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολου θή-
σαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾿ ἐπό-
πται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. Λα -
βὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φω -
νῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλο-
πρε ποῦς δόξης, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπη-
τός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα, καὶ ταύτην τὴν φωνὴν
ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐ -
τῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ» (Β΄ Πέτρ. 1,16-18).

Μὴ πολυπραγμονοῦμε καὶ μὴν ἔχουμε τὴν ἀ -
ξίωσι νὰ καταλάβουμε ὅλο τὸ μυστήριο. Σ᾽ ἐ μᾶς
μένει νὰ συμμορφωθοῦμε μὲ τὴ φωνὴ τοῦ Πατρός·
«Αὐτοῦ ἀκούετε», τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ, τοῦ Κυρί-
 ου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέ-
 ει· «Αὐτοῦ ἀκούετε, ἀπλάστως, ἀκάκως, ἀπεριγρά  -
πτως, πίστει ζητοῦντες, ἀλλ᾿ οὐ γλώσσῃ μετροῦν -
τες, πίστει παραβαίνοντες (=προσεγγίζον τες), ἀλλ᾿
οὐ λό γοις τὸν Λόγον σταθμίζοντες…» (Ἑ. Π. Migne 61,715-
716). Ὁ νοῦς μας ἰλιγγιᾷ ἂν θελήσῃ νὰ μετρήσῃ τὸν
ὠ κεανὸ τῆς θείας γνώσεως μ᾽ ἕνα κύπελλο.

* * *Γιατί ἔγινε, ἀδελφοί μου, ἡ Μεταμόρφωσις; Θέ-
λησε ὁ Κύριος νὰ δώσῃ στοὺς μαθητάς του μία ἁ -
πτὴ ἀπόδειξι περὶ τῆς Θεότητός του, ὥσ τε, ὅταν τὸν
δοῦν «σταυρούμενον, τὸ μὲν πά θος νοήσωσιν ἑκού-
σιον, τῷ δὲ κόσμῳ κηρύ ξωσιν ὅ τι αὐτὸς ὑπάρχει ἀ -
ληθῶς τοῦ Πατρὸς τὸ ἀ παύγασμα» (ἀπολυτ.)· γιὰ νὰμὴν κλονιστοῦν ὅ ταν τὸν δοῦν στὸ σταυρό, ἀλλὰ
νὰ καταλάβουν ὅτι ἑκουσίως παραδόθηκε στὸ θά-
να το. Ἐπίσης θέ λησε νὰ δείξῃ ὁ Κύριος, ὅτι ἡ ἀν -θρωπίνη φύσις δὲν θὰ μείνῃ στὴ σημερινὴ ταπει -
νὴ κατάστασί της· θὰ ἐξυψωθῇ, θὰ λαμ πρυνθῇ, θὰ
ἔρ θῃ μέρα ποὺ «οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥ λι ος
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν» (Ματθ. 13,43).

Γιατί ὁ Πέτρος παρακάλεσε «Κύριε, καλόν ἐ -
στιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι»; Τὸ ὄρος ἦταν κατάξηρο· ἐ -
κεῖ ὁ χειμώνας εἶνε δριμύς, τὸ θέρος ἀνυπόφορο.
Καὶ ὅμως ἐκεῖ ἐπιθυμοῦσε ὁ Πέτρος νὰ μείνῃ. Για-
τί; Διότι ἡ θεωρία τοῦ ἀκτίστου φωτὸς ἦταν γι᾿ αὐ -
τὸν ἀρκετή. Τὸ Ψαλτήρι λέει· «Χορτασθήσομαι ἐν
τῷ ὀφθῆναί μοι τὴν δόξαν σου»! (Ψαλμ. 16,15).

Ἀλλὰ πάνω ἀπ᾽ τὸ Θαβὼρ εἶνε ὁ Γολγοθᾶς. Ἐκεῖ
θὰ δοξαστῇ ὁ Χριστός, ἐκεῖ θὰ συντριβῇ ὁ ἐχθρός,
ἐκεῖ θὰ τελεσθῇ ἡ θυσία καὶ θὰ δο θῇ ἡ ἄφεσις.
Πρὸς τὸν σταυ ρὸ θὰ βαδίσῃ κι ὁ Πέτρος. Τὸ ἴδιο καὶ
στὴ ζωὴ κάθε πιστοῦ· ὑπάρ χουν στιγμὲς εὐφρο-
σύνης καὶ ἐνθουσιασμοῦ, ἀλλ᾿ αὐτὲς παρέρχονται
καὶ σὲ λίγο ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου τὸν καλεῖ ν᾿ ἀφήσῃ
τὸ Θαβώρ, νὰ κατεβῇ στὴν πεδιάδα, νὰ εἰσέλθῃστὴ Γεθσημανῆ καὶ νὰ πιῇ τὸ πικρὸ ποτήριο.

Τέλος στὴν εὐλαβῆ ψυχὴ ποὺ λέει, Πόσο θὰ ἤ -θελα νὰ εἶμαι κ᾽ ἐγὼ στὸ Θαβὼρ νὰ δῶ τὴ δόξα τοῦ
Κυρίου! λέμε τὰ ἑξῆς. Μὴ στενοχωρεῖσαι. Ἀπὸ ἐ -
κεῖνο ποὺ ἀπήλαυσαν οἱ τρεῖς μαθηταὶ ὑπάρχει
κάτι πολὺ ἀνώτερο· εἶνε ἡ θέα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
στὴ βασιλεία τῶν οὐρα νῶν. Στὸ Θαβὼρ οἱ μαθηταὶ
εἶδαν μερικὲς ἀ κτῖνες, ὅσο μποροῦσαν νὰ δοῦν·
ἀλλὰ τότε οἱ δίκαιοι θ᾽ ἀπολαύσουν ὅλο τὸ φῶςτῆς τρισηλίου Θεότητος· ἐκεῖ θὰ ἐκπληρωθῇ ὁ μα-
καρισμὸς τοῦ Κυρίου· «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ
καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται» (Ματθ. 5,8).

Ἂς τοῦ λέμε λοιπόν· «Ἔθελξας πόθῳ με, Χρι-
στέ, καὶ ἠλλοίωσας τῷ θείῳ σου ἔρωτι· ἀλλὰ κατά -
φλεξον πυρὶ ἀύλῳ τὰς ἁμαρτίας μου, καὶ ἐμπλησθῆ -
ναι τῆς ἐν σοὶ τρυφῆς καταξίωσον, ἵνα τὰς δύο σκιρ-
 τῶν μεγαλύνω, ἀγαθέ, παρουσίας σου» (ἀκολ. θ. μεταλ.).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταφορὰ μὲ μεταγλώττισι στὴν ὁμιλουμένη σήμερα κεφαλαίου τοῦ βιβλίου «Ἀκολούθει μοι», Ἀθῆναι (1965) 19893, σσ. 183-196. 15-7-2021.
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Συγκινοῦμαι, ἀγαπητοί μου, ποὺ μὲ ἀξιώνει
σήμερα ὁ Θεὸς γιὰ μία ἀκόμη φορὰ νὰ μιλή -

σω γιὰ τὸν ἱερομάρτυρα καὶ ἐθνομάρτυρα ἅγιο
Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ τιμώντας τὴ μνήμη του.

Ἡ τιμὴ τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ ἔχει διαδοθῆ ἐν -
τὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος. Σὲ πολλὰ σημεῖα τῆς
πατρίδος μας, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ὅπου μὲ ἀ ξίω-
σε ὁ Κύριος νὰ ὑπηρετήσω ἐπὶ δεκαεπτὰ χρό-
 νια ὡς ἱεροκήρυξ, μέχρι τὶς ἐπαρχίες, ἔ χουν
ἀ νεγερθῆ ναοί του. Καὶ στὴ μητρόπολι Φλω-
ρί νης ὑπάρχει τώρα ναὸς τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ,
σὲ μικρὸ λόφο ἔξω ἀπὸ τὸ χωριὸ Σιταριά· δί-
πλα μάλιστα στὸ ναὸ αὐτὸν ἔχουμε στήσει καὶ
ἕνα μεγάλο σταυρό, ὁ ὁ ποῖος στὴ βάσι του ἔ -
χει ἄμβωνα, γιὰ ν᾽ ἀκούγεται ἀπὸ ἐκεῖ κατὰ τὴν
πανήγυρι τοῦ ἁγίου τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λό-
 γου. Μὲ συγκίνησι ἐπίσης ἀναφέρω, ὅτι μὲ ἀ -
ξίωσε ὁ Θεὸς νὰ εἶμαι ὁ πρῶτος ποὺ ἀνέβη-
κε καὶ κή ρυξε ἀπὸ τὸν ἄμβωνα αὐτόν.

Ἐάν, ἀγαπητοί μου, μὲ ῥωτήσῃ κανείς, για-τί στήσατε ἐκεῖ αὐτὸ τὸ σταυρό, θ᾽ ἀπαν τήσω
τὰ ἑξῆς ἀντὶ ἄλλου κηρύγματος σήμερα.

* * *Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἀγαποῦσε, ὄχι ἁπλῶς ἀ -
γαποῦσε ἀλλὰ σεβόταν, ὄχι ἁπλῶς σεβόταν
ἀλλὰ τιμοῦσε καὶ προσκυνοῦσε τὸν τίμιο σταυ-
 ρό. Γιὰ τὸν ἅ γιο Κοσμᾶ μπορεῖ κανεὶς νὰ πῇ
ὅ τι αὐ τὸς ὁ ἅγιος ζοῦσε ἰδιαιτέρως ἐκεῖνο
ποὺ ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας· «Τὸν σταυρόν
σου προσκυνοῦμεν, Δέσποτα, καὶ τὴν ἁ γίαν
σου ἀνάστασιν δοξάζομεν» (ἀντὶ τρισαγίου ἦχ. β΄). Ἀποδείξεις –μὲ ἔργα καὶ μὲ λόγια– τῆς ἀγά-
πης καὶ τοῦ σεβασμοῦ, ποὺ ἔτρεφε ὁ ἅγιος στὸν
τίμιο σταυρό, ἔχουμε ὄχι μία ἀλλὰ πολλές.
⃝ Μὲ ἔργα πρῶτον. Μοίραζε μικρὰ σταυρου-δάκια καὶ παρακινοῦσε τοὺς Χριστιανοὺς νὰ
κατασκευάζουν σταυροὺς καὶ κομποσχοίνια.Ἔστηνε σταυρούς σὲ κάθε μέρος. Ὅπου
πή γαινε, μαζευόταν πολὺς κόσμος καὶ δὲν χω-
 ροῦ σαν μέσα σὲ ἐκκλησί ες. Ὥριζε λοιπὸν καὶ

σὲ ἕνα κατάλληλο σημεῖο ἔ φτειαχναν ἕνα με-
γάλο σταυρό. Στὴ ῥίζα τοῦ σταυροῦ ἔβαζε ἕ -
να σκαμνὶ ποὺ χρησίμευε ὡς πρόχειρος ἄμ -
βωνας (λυόμενος, ποὺ τὸν ἔπαιρ νε μαζί του)·
τὸ σκαμνὶ αὐτὸ ἦταν δῶρο τοῦ Τούρκου πα -
σᾶ ποὺ σεβόταν τὸν ἅγιο. Ἀνέβαινε στὸ σκα-
μνὶ κι ἀπὸ ᾽κεῖ, κάτω ἀπ᾽ τὸ σταυρό, κήρυτ τε.
Τέτοιους σταυροὺς ἔ στη  σε ὄχι μόνο στὴν
Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ πιὸ πέρα ἀκόμα· κήρυξε καὶ
στὸ Μοναστήρι καὶ ἀλλοῦ· μπορεῖ νὰ ὀνομα-
σθῇ ἱεροκήρυκας τῶν Βαλκανίων· τιμᾶται καὶ
στὴ Σερβία καὶ στὴ Βουλγαρία.

Οἱ σταυροὶ ποὺ ἔστηνε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἔ -
με ναν ἐκεῖ μετὰ τὴν ἀναχώρησί του καὶ πολ-
λὲς φορὲς ἔκαναν θαύματα. Ἔστησε ἕνα σταυ -
ρὸ στὴν Κεφαλονιά· κι ὅταν ἔφυγε, ἡ γῆ στὸ
σημεῖο ἐκεῖνο ἄνοιξε καὶ ἀνέβλυσε νερὸ δρο-
σε ρό, ἀπ᾽ τὸ ὁποῖο ἀσθενεῖς ποὺ πῆραν θε-
ραπεύθηκαν. Μὲ ἕναν ἄλλο σταυρὸ ποὺ ἔ στη-
 σε στὴν Καρδίτσα, ἔξω ἀπὸ ἕνα μικρὸ χωριό,
συν έβη τὸ ἑξῆς. Ἕνας μπέης, φανατικὸς μου-
 σουλμᾶ νος, ποὺ περνοῦσε ἀπὸ ᾽κεῖ, σταμά-
τησε, κατέ βηκε ἀπ᾽ τὸ ἄλογο καὶ μ᾽ ἕνα τσε-
κούρι κομμά τιασε τὸ σταυρὸ σὲ σανίδια. Τὰ
φόρωσε στὸ ζῷο, πῆγε στὸ κονάκι του καὶ τὰ
ἔκανε κρεβά τι νὰ κοιμᾶται. Ξάπλωσε τὴ νύ χτα,
μὰ ποῦ νὰ κοιμηθῇ! Ἔγινε σεισμός, ἔ τρεμε
ὁλόκληρο τὸ σπίτι· τρόμαξε καὶ φώναζε Ἀλ -
λὰχ Ἀλλάχ!… Κατάλαβε ὅτι τὸν τιμωροῦ σε ὁ
Θεὸς γι᾽ αὐτὸ ποὺ ἔκανε. Τὸ πρωὶ σηκώ θηκε,
φόρτωσε στὸ ἄ λογο τὰ σανίδια πῆγε στὸ μέ-
ρος ἀπ᾽ ὅπου τὰ πῆρε καὶ τὰ συναρμολόγησε·
 ἔ βαλε τὸ σταυρὸ ἐκεῖ ποὺ ἦταν, ἄναψε ὁ ἴ -
διος μιὰ καντήλα γιὰ νὰ καίῃ πάντοτε, κι ὅταν
περνοῦσε ἀπὸ ᾽κεῖ προσκυνοῦσε τὸ σταυρό.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς καὶ στὸ Μπεράτι, στὴν Ἀλ -
βανία, ἔστησε σταυρό. Αὐτὸς ἦταν ὁ τελευ-ταῖος σταυρός. Γιατὶ ἐκεῖ τὸν πῆραν οἱ Τοῦρ -
κοι ἕνα πρωί, προτοῦ νὰ βγῇ ὁ ἥλιος, καὶ τὸν
κρέμασαν, κοντὰ στὸν Ἀῷο ποταμό.

Τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
Τρίτη 24 Αὐγούστου 2021

Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2403 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Σέβας στὸ σταυρὸ
«Σταυρὲ τοῦ Κυρίου, βοήθει μοι»
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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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Προτοῦ μάλιστα νὰ τοῦ περάσουν τὴ θη-
λειὰ στὸ λαιμὸ εὐλόγησε σταυροειδῶς τὸν κό- σμο, στὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος.
⃝ Ἀγαποῦσε τὸ σταυρό, καὶ γι᾽ αὐτὸ μιλοῦσεγιὰ τὸ σταυρό. Αὐτὸ δείχνουν οἱ Διδαχές του. � Ὁ σταυρός, ἔλεγε, «ἁγιάζει ὅλα τὰ θεῖα καὶ
ἅγια τῶν ἐκκλησιῶν» (βλ. ἡμέτ. βιβλίο, διδ. Η΄, σ. 262). Εἶνε ἡ
σημαία τοῦ Χριστοῦ, τὸ φωτεινὸ ὅπλο τοῦ Χρι  -
στιανοῦ, τὸ δίστομο σπαθί, ἡ πανίσχυρη δύνα-
μις. «Δὲν ζυγώ νουν σιμὰ οἱ δαίμονες νὰ παρα-
κινοῦν τοὺς ἀν  θρώπους διὰ νὰ κάμωσιν ἁμαρ-
τήματα» (ἔ.ἀ. διδ. Η΄, σ. 263).� Ὅλοι «οἱ ἅγιοι μὲ τὸν σταυρὸν καὶ μὲ τὸ “Κύ -
ριε Ἰησοῦ Χριστέ…” ἐπῆγαν εἰς τὸν παράδει-
σον» (ἔ.ἀ. διδ. Η΄, σ. 261). «Μὲ τὸν σταυρὸν καὶ μὲ τὸ “Κύ -
ριε Ἰησοῦ Χριστέ…” οἱ ἀπόστολοι ἀναστοῦ σαν
νεκροὺς καὶ ἰάτρευαν πᾶσαν ἀσθένειαν· μὲ
τὸν σταυρὸν καὶ μὲ τὸ “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ…”
ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετι κόν· μὲ
τὸν σταυρὸν καὶ μὲ τὸ “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ…”
ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καὶ πηγαίνει εἰς τὸν πα-
ράδεισον, νὰ χαίρεται καὶ νὰ εὐφραίνεται ὡσ -
ὰν οἱ ἄγγελοι» (ἔ.ἀ.).� «Μᾶς ἔδωκε (ὁ Θεὸς) τὰ χέρια νὰ κάμνωμεν
τὸν σταυρόν μας, καὶ ὄχι νὰ πιάνωμεν τὸ του-
φέκι καὶ νὰ σκοτώνωμεν τὸν ἀδελφόν μας καὶ
νὰ τὸν κλέπτωμεν καὶ νὰ τὸν κατατρέχωμεν
καὶ νὰ τὸν θανατώνωμεν καὶ νὰ τὸν ὀνειδίζω-
μεν» (ἔ.ἀ. διδ. Ε΄, σ. 204).� «Ὅπου κινήσῃ νὰ πηγαίνῃ ὁ ἄνθρωπος,
πρῶτον νὰ κάμῃ τὸν σταυρὸν καὶ νὰ λέγῃ τὸ
“Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ…”· ἢ εἰς τὸ παζάρι κινᾷς
ἢ εἰς τὸ χωράφι ἢ εἰς τὸ ἀμπέλι, ἢ ὅταν φάγῃς
ψωμὶ ἢ ὅταν πίνῃς κρασὶ ἢ νερὸν ἢ ὀπωρικόν,
ἢ ὅταν κοιμηθῇς· νὰ προσκυνήσῃς τὸν Θεόν,
νὰ σταυρώνῃς τὸ σῶμα σου, καὶ ὕστερον νὰ
πλαγιάσῃς· νὰ κοιμηθῇς, καὶ θέλεις σηκωθῆ
τὸ πρωὶ γερὸς καὶ χαρούμενος» (ἔ.ἀ. διδ. Η΄, σ. 263).� «Οἱ Χριστιανοὶ ἔχουν τὸν σταυρὸν καὶ σταυ ρώ-
 νουν τὸ πικρὸν καὶ γίνεται γλυκόν» (ἔ.ἀ. διδ. ΣΤ΄, σ. 213).� «Νά ᾽χετε τὸ σταυρὸ στὸ μέτωπο, γιὰ νὰ σᾶς
γνωρίσουν ὅτι εἶσθε Χριστιανοί» (ἔ.ἀ. πρ 109, σ. 316).

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς δίδασκε, ὅτι πρέπει νὰ γί-νεται κανονικὰ τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Μὲ ἑ -
νωμένα τὰ τρία δάκτυλά σου (ἁγία Τριάς, ἐ λέ-
ησον τὸν κόσμον) πρῶτα ψηλὰ στὸ κούτελο,
με τὰ κάτω στὴν κοιλιά (γιατὶ ὁ Χριστὸς ἀπὸ
τὸν οὐρανὸ χαμήλωσε, ἦρθε στὴ γῆ, πῆρε σάρ-
 κα ἀπὸ τὴν Παναγία καὶ ἔγινε ἄνθρωπος), ἔ -
πειτα στοὺς ὤμους δεξιὰ καὶ τέλος ἀριστερά
(Χριστέ, σ᾽ εὐχαριστῶ. Βάλε με στὰ δεξιά σου
μὲ τὸ λῃστὴ ποὺ εἶπε «Μνήσθητί μου, Κύ ριε,
ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42), καὶ μὴ
μὲ βάλῃς στ᾽ ἀριστερὰ στὴν κόλασι. Αὐτὸς ὁ

σταυρός, ὅταν ἔχῃς τὰ χέρια καθαρὰ καὶ τὴν
καρδιὰ καθαρή, εἶσαι τίμιος καὶ τηρῇς τὶς ἐν -
τολὲς τοῦ Θεοῦ, κάνει θαύματα. 

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἀνέφερε καὶ θαύματα τῆς
δυνάμεως τοῦ σταυροῦ. Ἦταν, ἔλεγε, στὴν Ἀ -
λεξάνδρεια ἕνας πατριάρχης, ποὺ τὸν ἔλεγαν
Ἰωακείμ, ἀγαπητὸς στὸ βασιλιᾶ. Ἀλλὰ ἕνας ῾Ε-
βραῖος βεζίρης τὸν διέβαλε. Πῆγε στὸ παλά τι
καὶ λέει· Ἐσύ, βασιλιᾶ, θεωρεῖς τὸν πατρι άρ-
χη ἅγιο; ἂν εἶνε ἅγιος, πρέπει νὰ κάνῃ θαῦμα·
κάλεσέ τον νὰ μιλήσουμε. Καὶ τὸν καλοῦν. Τοῦ
λέει ὁ Ἑ βραῖ ος· Στὸ Εὐαγγέλιο μέσα λέει ὅτι,
ὅποιος πιστεύει στὸ Χριστό, αὐτὸς μετακι νεῖ
καὶ βουνά. Πρόσταξε λοιπὸν κ᾽ ἐσὺ νὰ σηκω θῇ
ἐ κεῖνο τὸ βουνό, καὶ θὰ πιστέψω. Τότε ὁ Ἰ ω-
ακείμ, ἀφοῦ προσευχήθηκε τρεῖς ἡμέρες, πιά-
 νει καὶ θυμιάζει τὸ βουνό, κάνει τὸ σταυρό του
τρεῖς φορὲς ἐπικαλούμενος τὸ ὄνομα τοῦ Χρι-
στοῦ, καὶ μετὰ λέει· Σὲ προσ τάζω, βουνό, νὰ
σηκωθῇς… Καὶ τότε τὸ βουνὸ ση κώθηκε, σχί-
στηκε σὲ τρία εἰς τύπον τῆς ἁ γίας Τριάδος,
καὶ ἄρχισε νὰ πλησιάζῃ! Τρόμαξε ὁ Ἑ βραῖος
ὅτι θὰ τοὺς πλακώσῃ τὸ βουνό, παρακάλεσαν
τὸν πατριάρχη, καὶ μὲ τὴ δέησί του τὸ βουνὸ
σταμάτησε ἕξι μίλια μακριά.

Αὐτὸ εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ θαύματα τοῦ τιμίου
σταυροῦ. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ πολλὰ ἄλλα. 

* * *
Ὅταν, ἀγαπητοί μου, λέμε σταυρὸ δὲν ἐν -

νοοῦμε ἁπλῶς τὰ δύο ξύλα του. Ἐννοοῦμε τὴνπίστι στὴ θυσία τοῦ Ἐσταυρωμένου. Σταυρὸς
ἴσον θυσία, ὑπακοή, ἀγώνας, αὐταπάρνησι, ἀ -
γάπη στὸ Θεὸ καὶ τὸν πλησίον μας, ἀλήθεια.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς προβάλλοντας τὸ σταυρὸ
ἐνίσχυε τοὺς σκλαβωμένους Χριστιανούς, ποὺἐσταυρώνοντο καθημερινῶς. Οἱ Τοῦρκοι κα-
τακτηταὶ τοὺς βασάνιζαν· ἔπαιρναν τὰ παιδιά
τους καὶ τὰ ἔκαναν γενιτσάρους, ἔπαιρναν τὸ
βιός τους, τοὺς φο ρολογοῦσαν βαρειά, τοὺς
χτυποῦσαν, τοὺς θανάτωναν. Γι᾽ αὐτὸ ἔστη-
νε σταυρό, γιὰ νὰ ἔχουν παρηγορία. Τίποτε
ἄλ λο δὲν παρηγορεῖ τὸν ἄνθρωπο παρὰ μόνο
ὁ σταυρός. Ὅταν εἶσαι πικραμένος, στρέψε
τὸ βλέμμα σου στὸ σταυρὸ καὶ προσευχήσου·
«Σταυρὲ τοῦ Κυρίου, βοήθει μοι». 

Ὑψώσαμε κ᾽ ἐμεῖς σὲ διάφορα σημεῖα τῆς
μητροπόλεως Φλωρίνης σταυροὺς εἰς μνή-
μην τῶν πεσόντων ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρί-
δος, γιὰ νὰ διαλαλῆται τὸ «Ἐν τούτῳ νίκα».

Εἴθε ὁ Θεὸς διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Κο-
σμᾶ νὰ μᾶς ἐλεῇ καὶ νὰ μᾶς σώζῃ ἀπὸ παντὸς
κακοῦ· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Κοσμᾶ Σιταριᾶς - Φλωρίνης τὴν 23-8-1971 ἑσπέρας, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ βελτίωσις 17-7-2021.

2


