
Ἀνεβαίνοντας, ἀγαπητοί μου, σὲ ἄμβωνες
μεγάλων κεντρικῶν ναῶν αἰσθάνομαι δέ-

 ος. Γιὰ νὰ εἶμαι ὅμως εἰλικρινής, ὁ σπουδαιότε- ρος ἄμβωνας ποὺ ἔχω ἀνεβῆ εἶνε κάποιος ἄλ -
λος. Ποιός; Κάτι χαλάσματα, ἐρείπια σὲ χωριὰ
κατεστραμμένα ἀπὸ φωτιὰ καὶ σίδερο, ῥα χοῦ -
λες εὐλογημένες, βουνὰ πανύψηλα, βράχια
γυμνὰ ποτισμένα μὲ αἷμα, Θερμοπύλες ὅπου
γράφτηκε ἡ νεώτερη ἱστορία τοῦ σταυροφό-
ρου ἔθνους μας, ζυγίζουν γιὰ μένα παραπάνω
ἀπ᾽ ὅλες τὶς μεγαλουπόλεις. Τὰ βράχια ἐκεῖνα,
ποὺ μὲ ἐλέησε ὁ Θεὸς ν᾽ ἀνεβῶ σὲ ἡμέρες φρι-
 κτές, ἦταν ὁ ὡραιότερος ἄμβωνάς μου.

Ἡ πρωτεύουσα –μὴ κακοφα νῇ σὲ κανένα–
εἶνε γιὰ μένα Νινευΐ, Σόδομα, Βαβυλώνα. Ἄχ
χωριουδάκια εὐλογημένα, κα  λύβες φτωχικές,
βράχια ὅπου σφύζει ὁ παλμὸς τῆς πατρί δος!
πόσο χάνουμε ὅ λοι μας ὅ ταν κακὸς ἄνεμος
μᾶς ξερριζώνῃ, μᾶς παίρνῃ ἀπὸ σᾶς καὶ μᾶς
ῥίχνῃ στὴν χαώδη βαβυλωνιακὴ ζωή!

Ὑπάρχουν στὴν Ἀθήνα ἀκροαταί; Κατὰ τὴν
ἀ πο στολικὴ ἐποχὴ τὰ λιγώτερα «ψάρια», τοὺς
λιγώτερους πιστούς, ὁ ἀπόστολος Παῦλος
τοὺς ἔπιασε στὴν Ἀθήνα. Οἱ Ἀθηναῖοι ἦτανπερίεργοι, ἄνθρωποι ποὺ ἤθελαν «νὰ λένε καὶ
ν᾽ ἀκοῦνε κάτι καινότερον» (Πράξ. 17,21), νὰ μαθαί-
νουν πάντα κάτι νέο. Σὲ μία ὅμως ὁ μιλία μου
σὲ ναὸ τῶν Ἀθηνῶν συνέβη τὸ ἑξ ῆς. Μετὰ τὸ
κήρυγμα μὲ πλη σίασε ἕνας νέος καὶ μοῦ λέ-
ει· Ἐγώ, πάτερ, νὰ σοῦ ἐξομολογηθῶ, μπῆκα
στὴν ἐκκλησία καὶ ἦρθα στὸ κήρυγμα μὲ ἄλ -
λους φίλους, –ἄ κου κουβέντα– γιὰ νὰ κάνω
πλάκα… Ἀλλὰ ἐδῶ εἶνε, ἀγαπητοί μου, ἡ δύνα -
μις τοῦ Χριστοῦ· αὐτὸν τὸ νέο, ποὺ μπῆκε μα -
ζὶ μὲ τοὺς ἄλλους γιὰ νὰ κάνῃ πλάκα, τὸν συν -
έλαβε τὸ δίχτυ τοῦ Χριστοῦ καὶ μετανόησε!

Τώρα λοιπόν, ποὺ μὲ τὴν ὁμιλία αὐτὴ ῥίχνω
πάλι τὰ δίχτυα, ταπεινὸς κήρυκας, μικρὸς ψα -

ρᾶς τοῦ μεγάλου ψαρᾶ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ, παρακαλῶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο νὰκάνῃ τὸ θαῦμα του. Καὶ μιὰ ψυχὴ νὰ γονα τί σῃ
μπροστὰ στὸν Ἐσταυρωμένο καὶ νὰ πῇ τὸ
«Μνήσθητί μου, Κύριε» (Λουκ. 23,42), γιὰ μένα ἀρκεῖ.

Ποιό θὰ εἶνε ἐδῶ τὸ θέμα μας; Δὲν μπορεῖ
νά ᾽νε ἄλλο παρὰ αὐτὸ ποὺ δίδει ἡ σημερινὴ
ἡμέρα, ἡ Τρίτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, τῆς
Σταυ ροπροσκυνήσεως· εἶνε ὁ σταυρὸς τοῦ
Κυρίου. Περὶ τοῦ σταυροῦ λοιπὸν θὰ μιλή-
σου με. Σταυρὲ τοῦ Κυρίου, βοήθει μας!

* * *Τί εἶνε ὁ σταυρός, ἀδελφοί μου; Ὅπως ἂν
πάρῃς ἕνα νόμισμα στὰ χέρια σου ἔχει δύο
ὄψεις ἢ ὅπως καὶ τὸ ὕφασμα ἔχει δύο ὄψεις,
ἔτσι καὶ ὁ σταυ ρὸς ἔχει δύο ὄψεις. Ἡ μία ὄψις
του εἶνε ὁ ρατή, ἡ ἄλλη εἶνε ἀόρατη· ἡ μία εἶ -
νε ὑ λική, ἡ ἄλλη πνευματικὴ - ἄυλη.
⃝ Ἡ ὑλικὴ - ὁρατὴ ὄψις εἶνε ἡ ὕλη, ἀπὸ τὴν ὁ -ποία κατασκευάζεται ὁ σταυρός. Τί λένε γι᾽
αὐτὸ τὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας; Ἂν τὸ πῶ τώ-
ρα καὶ τ᾽ ἀκούσουν κάτι μοντέρνοι θεολόγοι,
θὰ χαμογελάσουν. Ὤ αὐτοί! Δὲν κινδυνεύει
ἡ πίστι μας τόσο ἀπὸ τοὺς ἔξω (διώκτας, μασό -
νους, ἀθέους μαρξιστάς), ὅσο ἀπὸ τοὺς ἔσω
(ὑπερφί αλα πνεύματα, αἱρετικούς, καινοτό-
μους, μον τέρνους θεολόγους). Ἂν λοιπὸν ἀ -
κούσῃ κάποιος μοντέρνος αὐτὸ ποὺ θὰ πῶ,
μειδίαμα θὰ διαστίξῃ τὰ χείλη του.

Ἀλλὰ ἐγώ, ἀγαπητέ μου, δὲν μειδιῶ· πι-
στεύω –ἐλπίζω δὲ ὅτι κ᾽ ἐσεῖς ὅλοι πιστεύε-
τε– στοὺς ἀρχαίους θεσμοὺς τῆς ἁγίας μαρ-
τυρι κῆς ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Τί ἐννοῶ·
ὅτι ὁ πρῶτος σταυρός, σύμφωνα μὲ τὰ βιβλία
τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου
μας, ἦταν φτειαγμένος ἀπὸ τρία ξύλα. Ἔτσι
λένε τὰ βιβλία. Ἂν κάνουν λάθος αὐτά, κάνω
λάθος κ᾽ ἐγώ. Πῶς τὰ θεωροῦν οἱ μοντέρνοι
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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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τὰ βιβλία αὐτά; τὰ ἔχουν γιὰ κάψιμο; Μπορεῖ
νὰ καοῦν ὅλα τὰ βι βλία τοῦ κόσμου, ἀλλ᾽ αὐ -
τὰ ποὺ εἶνε ἐπάνω στὸ ἀναλόγιο δὲν καίγον -
ται, εἶ νε βιβλία αἰώνια. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὰ
βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ σταυρὸς τοῦ Κυ-
ρίου ἦταν «τριμερής» (βλ. Μηναῖον Σεπτ. ιδ΄, δοξ. πεντηκοστ.), ἦ -
ταν δηλαδὴ φτεια γμένος ἀπὸ ξύλο τριῶν μαζὶ
δέντρων· ἀπὸ κυπαρίσσι, ἀπὸ πεῦκο, καὶ ἀπὸκέδρο. Αὐτὸ στηρίζεται σὲ προφητεία τοῦ Ἠ -
σαΐου ποὺ ὁμιλεῖ γιὰ δόξα «ἐν κυπαρίσσῳ καὶ
πεύκῃ καὶ κέδρῳ ἅμα» (Ἠσ. 60,13). Στηριζόμενος στὸ
θεόπνευστο αὐτὸ λόγο καὶ ὁ ἱερὸς ὑμνογρά-
φος ἀναφέρει κατ᾽ ἐπανάληψιν στὴν Παρακλη-
 τικὴ τὰ τρία δέντρα μὲ τὴν ἴδια ἢ λίγο διαφορε -
τικὴ σει ρά (βλ. Παρακλ. ἔκδ. «Φωτός», Ἀθῆναι 1997· ἦχ. β΄ σσ. 72, 97· ἦχ. γ΄ σσ.
147, 162, 165· ἦχ. βαρ. σ. 377· ἦχ. πλ. δ΄ σ. 45). Τὰ δέντρα λαμβάνον -
ται μὲ συμβο λικὴ ἔννοια καὶ τονίζουν τὸ βα θὺ
νόημα, τὴν σημασία τοῦ τιμίου σταυροῦ.
�� Τὸ κυπαρίσσι, ποὺ συνήθως σκιάζει τοὺς
τάφους μας στὰ κοιμητήρια, σημαίνει τὸ πέν-
θος γιὰ τὸν σταυρωθέντα Υἱὸν τῆς Παρθένου
καὶ «τὴν πίστιν» τῶν κοιμηθέντων σ᾽ Αὐτόν.
�� Ὁ κέδρος, ξύλο ἀρωματικό, σημαίνει «τὴνεὐσέβειαν», ποὺ μυρώνει τὴν σταυρι κὴ ζωὴ
τοῦ πιστοῦ καὶ ἀποπνέει στὴν κοινωνία τὴν
«εὐωδίαν Χριστοῦ» (Β΄ Κορ. 2,15).
�� Καὶ τέλος ἡ πεύκη σημαίνει «τὴν ἀγάπην»
καὶ λέει στοὺς Χριστιανούς· Δροσίστε –ὅπως
τὸ πεῦκο μὲ τὴ σκιὰ καὶ τὴν πνοή του– μὲ ἀ -
να ψυχὴ ἀγάπης καὶ ζωογονίστε μὲ ἔμπρακτη
καλωσύνη τὸν ταλαίπωρο κόσμο γύρω σας.

Ὅπως ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου ἦταν ἀπὸ ξύ-
λο τριῶν δένδρων, ἔτσι καὶ κάθε σταυρὸς σή-
με ρα κατασκευάζεται ἀπὸ διάφορα ὑλικά, ἀ -
κριβώτερα ἢ φθηνότερα. Μικροὶ στὸ χωριό
μας, κάναμε σταυρουδά κια ἀ πὸ βά για, καλά-
μι ἢ ξύλο. Τσοπάνηδες στὰ βουνὰ τῆς Πίνδου
κρα τοῦσαν ξύλινους σταυρούς· μερικοὶ εἶνε
ἀπὸ ἐκείνους ποὺ μοίραζε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός! Ἄλλοι σταυροὶ εἶ νε ἀπὸ μπροῦντζο
ἢ σίδερο ἢ μάρμαρο ἢ ἐλεφαντόδοντο· ἄλλοι
ἀπὸ ἀσήμι ἢ χρυσὸ ἢ σμάλτο· ἄλλοι ἔ χουν
ῥουμπί νια καὶ πετράδια, εἶνε μεγάλης ὑλικῆς
ἀξίας. Ἀλλὰ ἡ ἀξία τοῦ σταυροῦ εἶνε ἆραγε
στὸ ὑλικό του; Ποῦ βρίσκεται ἡ ἀξία του;
⃝ Ἀδελφοί μου, μὴ ἀπατᾶσθε. Μπορεῖ ἐγὼ νὰ
κρατῶ ἕνα σταυρὸ μὲ ῥουμπίνια, νὰ τὸν βάλω
ἐπάνω σὲ νεκρὸ καὶ ὁ νεκρὸς νὰ μὴ σαλέψῃ,
καὶ μπορεῖ ἕνας ἄλλος νὰ κρατάῃ ἕνα σταυρὸ
σιδερένιο ἢ ξύλινο, νὰ τὸν ἀγγίξῃ κι ὁ νεκρὸς
ν᾽ ἀναστηθῇ. Σιδερένιος ἦταν ὁ σταυρὸς τοῦ
ἁ γίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου στὴ Μεγίστη
Λαύρα, μὰ ἔχει χάρι· σιδερένιος ὁ σταυρὸς τοῦ
ἁγίου Γερασίμου στὴν Κεφαλονιά, ἀλλ᾽ ὅταν

περνάῃ οἱ δαίμονες καίγονται καὶ λένε «Μ᾽ ἔ -
καψες, καψάλη!». Δὲν εἶνε λοιπὸν ἡ ὕλη ποὺ
δίνει ἀξία στὸ σταυρό, ἀλλὰ ἡ πίστι ἐκείνου
ποὺ τὸν κρατάει. Ἂν δὲν ἔχῃς πίστι, μὴν τὸν
πιάνεις! Ἡ ἀξία τοῦ σταυροῦ εἶνε στὴν πίστι.

Ποιά πίστι· ὅτι αὐτὸς ὁ σταυρὸς εἶνε – τί; Ἡ
γλῶσσα μου ἐδῶ ἀδυνατεῖ νὰ ψάλῃ ὕμνο στὸ
σταυρὸ καὶ θ᾽ ἀναγκαστῶ νὰ κάνω δάνειο. Ὁ
φτωχὸς δανείζεται, κ᾽ ἐγὼ ὁ φτωχὸς δανείζο-
μαι τὴ γλῶσσα ἱερῶν συγγραφέων καὶ ὑμνο-
γράφων. Ὁ σταυρὸς λοιπὸν εἶνε·• «τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου» (Ματθ. 24,30),• ἡ μυστικὴ «ψῆφος» τῆς Ἀποκαλύψεως (2,17),
τὸ ψηφίο στὸ ὁποῖο συμπτύσσεται τὸ Εὐαγ-
γέλιο, ὅλο τὸ μυστήριο τῆς θείας οἰκονομί ας.• εἶνε ἡ ἕδρα –μὴ μοῦ μιλᾶτε γιὰ ἕδρες καθη-
γη τῶν–, τὸ βῆμα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀκούστηκε ἡ
ὑ ψηλοτέρα διδασκαλία στὸν κόσμο.• εἶνε ἡ ἐξέδρα τοῦ Βασιλέως, μπροστὰ ἀπὸ
τὴν ὁ ποία παρελαύνουν τιμητικὰ στρατιὲς
μαχητῶν καὶ λένε «Χαῖρε, ὁ Βασιλεὺς ἡμῶν!».• εἶνε τὸ ζωηφόρο δέντρο, τὸ ὁποῖον «πεφυ-
τούργηται» ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ (καταβ. Στ., ᾠδ. θ΄),
ποτίζεται μὲ τὰ αἵματα μαρτύρων καὶ τοὺς ἱ -
δρῶτες καὶ τὰ δάκρυα ὁσίων, ἅπλωσε κλαδιά,
καὶ κανένα χέρι ἀνθρώπου ἢ τσεκούρι διαβό-
λου δὲν θὰ μπορέσῃ ποτὲ νὰ τὸ ξερριζώσῃ.• εἶνε ἀκόμη ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου μας τὸ ἀ -λέτρι, ποὺ πῆραν στὰ χέρια οἱ ἀπόστολοι καὶ
γεώργησαν τὸν χέρσο ἀγρὸ τοῦ κόσμου.• εἶνε ἡ λύρα, μὲ τὴν ὁποία οἱ ἄγγελοι παίζουν
καὶ ὑμνοῦν τὸ «γλυκὺ ἔαρ» (ἐγκ. Μ. Σαβ., στ. γ΄), τὴν αἰ -
ωνία ἄνοιξι τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.• εἶνε ἡ νοητὴ ῥομφαία, ἡ μάχαιρα, μὲ τὴν ὁ -
ποία τραυματίζεται καιρίως ὁ διάβολος.• εἶνε προπαντὸς ἡ ἄγκυρα τῆς σωτηρίας, ἡ
ἐλπὶς τῶν ἀπηλπισμένων, • εἶνε τὸ σωσίβιο τῶν ναυαγῶν μέσα στὸν σά-
λο τῶν κυμάτων τοῦ κόσμου τούτου.• εἶνε ὁ βωμός, ἐπάνω στὸν ὁποῖο θυσιάστη-
κε ἑκουσίως ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, τὸ ἐθελόθυτον
θῦμα, γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων·• εἶνε ἡ πρώτη ἁγία τράπεζα ἐπάνω στὴν ὁ -
ποία ὁ μέγας ἀρχιερεὺς Χριστός, ὁ ἀμόλυν -
τος Υἱὸς τῆς Παρθένου, προσέφερε ἐφ᾽ ἅπαξ
τὸν ἑαυτό του θυσία «ὑ πὲρ τῆς τοῦ κό σμου ζω -
 ῆς καὶ σωτηρίας» (Λειτ. Μ. Βασ., καθαγ.)· ἐκεῖ προσεφέρ-
θη τὸ ἀκήρατον σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἐ κεῖνο ἀ -
κρι βῶς ποὺ ἀποκαθήλωσε καὶ ἐ κή δευ σε ὁ Ἰω-
σήφ. Ἡ θυσία αὐτὴ ἀναιμάκτως μὲν συνεχί-
ζεται σὲ ὅλα τὰ θυσιαστήρια τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, μετέχουν δὲ σ᾽ αὐτὴν αἱμακτῶς
οἱ μάρτυρες τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρε τῆς. 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Α΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης μεγάλης ἑσπερινῆς ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Κωνσταντίνου Ὁμονοίας Ἀθηνῶν τὴν Κυριακὴ 20-3-1960.Καταγραφή, διαίρεσις καὶ σύντμησις 11-3-2021.
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Ἀκούω, ἀγαπητοί μου, τὰ λόγια αὐτὰ καὶ ἀ -νησυχῶ, φοβοῦμαι – σεῖς δὲν ἀνησυχεῖ τε,
δὲν φοβᾶστε; «Γενεὰ ἄπιστος» (Μᾶρκ. 9,19), γενεὰ
«διεστραμμένη» (Ματθ. 17,17. Λουκ. 9,41)! Τίνος εἶνε τὰ λό-
 για αὐτά; Μήπως τοῦ αὐστηροῦ προφήτου Ἠ -
λία, ποὺ «ἐ ζήλωσε τῷ Κυρίῳ παντοκράτορι»
(Γ΄ Βασ. 19,10) καὶ ἤλεγξε Ἀ χαὰβ καὶ Ἰεζάβελ, καὶ ἔ -
σφαξε τοὺς ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης; Ὄχι. Εἶνε λό-
 για τοῦ Κυρίου ἡ μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἀ -
κούσαμε σήμερα Δ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν.

–«Γενεὰ ἄπιστος», ἀνυπόφορη! Εἶνε δυνα -
τὸν νὰ ἐκφράζεται ἔτσι ὁ Κύριος; λένε μερικοί.

Κάνουν ὅμως λάθος. Ὁ Κύρι ος ναί, εἶνε ὅ -
λος ἀ γάπη· ἀλλὰ ἡ ἀγάπη ὡς ἀ ρετὴ εἶνε συν-
δεδεμένη μὲ τὴν ἄλλη θεμελι ώ δη ἀρετή, τὴν δι- και οσύνη. Ὅπου δὲν ὑπάρχει δικαιοσύνη, ἡ ἀ -
 γάπη εἶνε ἀσθενής, ἔκφυλη, δὲν διακρίνει με τα -
 ξὺ φωτὸς καὶ σκότους, ἀληθείας καὶ ψεύδους.
Ὁ Κύριος, ἀκριβῶς δι ότι ἀγαποῦσε τὸ πλάσμα
του, καυτηριάζει τὴν πλάνη καὶ τὴν ἁ   μαρτία ποὺ
τὸ ἀπειλεῖ· ἔρριξε κεραυνοὺς ἐναν τίον τῆς ὑ -
ποκρισίας (βλ. Ματθ. 23,13-33), ἅρπαξε φραγγέλλιο κα τὰ
τῆς ἀσεβείας (βλ. Ἰω. 2,16). Ὅσο ἀγαποῦ σε τὸ ἀ γαθό,
τόσο μισοῦσε τὸ κακό. Καὶ σήμερα ἐκφράζεταιἐ ναντί ον τῆς ἀπιστίας. Ἡ ἀφορμὴ εἶνε γνωστή.

Ὁ Χριστὸς εἶχε ἀνεβῆ στὸ Θαβὼρ καὶ ἐκεῖ
μεταμορφώθηκε, ἔλαμψε «ὡς ὁ ἥλιος» καὶ τὰ
ἱ μάτιά του «ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς» (Ματθ. 17,2).
Ὅταν ὅμως κατέβηκε, εἶδε κάτι θλιβερό· ἕνα
νέο νὰ σπαράζῃ κάτω ἀπ᾽ τὰ νύχια τοῦ δι  αβό-
λου, ἕνα πατέρα νὰ τὸν παρακαλῇ μὲ δάκρυα·
εἶδε ἀκόμα τοὺς μαθητάς του σὲ ἀδυναμία καὶ
ἀ πογοήτευσι· εἶδε καὶ τοὺς γραμματεῖς νὰ χαι-
 ρεκακοῦν κατὰ τῶν μαθη τῶν, ποὺ δὲν μπόρε-
 σαν νὰ ἐκριζώσουν τὸ δαι μόνιο τὸ ὁποῖο εἶχε
φωλιάσει στὸ νέο «παιδιόθεν» (Μᾶρκ. 9,21)· εἶδε τέ-
λος καὶ ἕνα λαὸ γεμᾶτο ἀμ φιβολίες καὶ ἐρωτή-
ματα. Τοὺς δίδαξε, τοὺς εὐ   εργέτησε, ἔκανε με-
 γάλα θαύματα μπροστά τους· καὶ τὸ ἀποτέ-

λεσμα; ἀπ᾽ ὅλους αὐτοὺς πίστεψαν μόνο 12.
Ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν 12 ἄρχισε κλονισμός.
Λίγο ἀκόμα κι ὁ Ἰούδας θὰ διαπραγματεύεται
τὸν Ἀτίμητον· λίγο ἀκόμα καὶ ὁ Πέτρος θὰ τὸν
ἀρνηθῇ μὲ ὅρκο· λίγο ἀκόμα καὶ θὰ τὸν ἐγ κα-
ταλείψουν ὅλοι. Ὅλα αὐτὰ εἶ δε, καὶ στὰ χεί-
λη του ἦρ θαν τὰ πικρὰ λόγια «Ὦ γενεὰ ἄ  πι-
 στος, ἕως πότε πρὸς ὑ μᾶς ἔσομαι; ἕως πό τε ἀ -
νέξομαι ὑμῶν;» (Μᾶρκ. 9,19). Προσέξατε, ἀδελφοί
μου, τί λέει ἐδῶ ὁ Χριστός; Ὅτι τὸ νὰ ζῇ καν εὶς
μέσα σ᾽ ἕνα περιβάλλον ὅπου οἱ ἄνθρωποι δὲν
πιστεύουν ἀλλὰ εἰρωνεύονται, μυκτηρίζουν,
βλασφημοῦν, ἑτοιμάζονται νὰ σταυρώσουν τὸν
Κύριο, εἶνε πολὺ δύσκολο. Ὅπως λέει ὁ ἱερὸς
Χρυσόστομος, τὸ νὰ παραμένῃ ὁ Κύριος ἀνά-
μεσα σὲ μιὰ τέτοια γενεὰ ἦταν πιὸ βαρὺ κι ἀ -
πὸ τὸ σταυρὸ ποὺ τοῦ φόρτωσαν στὸν ὦμο. 

«Ὦ γενεὰ ἄπιστος…». Ὅταν ἀκούω κάθε
χρόνο τὰ λόγια αὐτὰ μὲ πιάνει δέος κι ἀνησυ-
χία. Γιατὶ αὐ τὰ δὲν ὑπῆρξαν ἔλεγχος μόνο τοῦ
Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ· μεταφερόμενα στὴ σημερι -
νὴ ἐποχὴ εἶ νε ἔλεγχος καὶ τῆς δικῆς μας γε-νεᾶς. Φοβᾶ μαι ὅτι ἁρμόζουν καὶ σ᾽ ἐμᾶς. Δὲν
ἐμφανίζου με κ᾽ ἐμεῖς τὰ συμπτώματα μιᾶς γε-
 νεᾶς ἀ πίστου καὶ διεφθαρμένης; Ἐὰν ὁ Κύριος
ἐρχό ταν πάλι στὴ Γῆ, θὰ ἔκρινε ὅλους μὲ δι-
καιοσύ νη, ἀλλὰ δύο λαοὺς νομίζω θὰ τοὺς ἔ -
κρινε αὐστηρότερα. Ὁ ἕνας εἶνε ὁ Ἰουδαϊκός,
ὁ ὁποῖος ὕστερα ἀπὸ τὰ θαύματα ποὺ εἶδε καὶ
τὴν ἱστορία 20 αἰώνων τοῦ Χριστιανι σμοῦ αὐ -
τὸς ἀρνεῖται νὰ προσκυνήσῃ τὸν Ἰησοῦν Χρι-
στόν. Καὶ ὁ δεύτερος εἶνε ὁ Ἑλληνικὸς λαός,
ὁ ὁποῖος δέχτηκε ἐξαιρετικὲς εὐλογίες (στὴ
γλῶσσα του γράφτηκε τὸ Εὐαγγέλιο, στὴ γῆ
του περιώδευσαν ἀπόστολοι καὶ τὴν ἁγίασαν
πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅσιοι καὶ μάρτυρες),
καὶ ὕστερα ἀπ᾽ ὅλα αὐτά, ἐνῷ δὲν θά ᾽πρεπε
νὰ ὑπάρχῃ οὔτε ἕνας ἄπιστος, δυστυχῶς
«κύ κλῳ οἱ ἀσεβεῖς περιπατοῦσι» (Ψαλμ. 11,9), καὶ ἡ
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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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γλῶσ σα τους, «ὡσεὶ ξυρὸν ἠκονημένον» (ἔ.ἀ.
51,3), γλῶσ σα «ὡσ εὶ ὄφεως» (ἔ.ἀ. 139,4), σκορπίζει
παντοῦ τὸ δηλητήριο τῆς ἀπιστίας.

Γι᾽ αὐτὸ σήμερα εἶνε ἀνάγκη νὰ μιλήσουμε
ἀ κριβῶς περὶ ἀπιστίας. Νὰ ἐξετάσουμε δηλα -
δὴ δύο πράγματα· πρῶτον τί εἶνε ἀπιστία, καὶ
δεύτερον ποιά τὰ αἴτια, ποιοί οἱ συντελεσταὶ
τῆς ἀπιστίας στὴ σύγχρονη γενεά μας.

* * *Τί εἶνε, ἀγαπητοί μου, ἀπιστία; Εἶνε ἀσθέ-
νεια, νόσος τοῦ πνεύματος, τῆς καρδιᾶς καὶτοῦ νοῦ. Καὶ ὅπως μιὰ ἀσθένεια ἀρχίζει ἀπὸ
ἕνα μικρόβιο, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιφέρῃ θάνατο,
ἔτσι ὑπάρχει καὶ ἕνα «μικρόβιο» ποὺ ἀπειλεῖ
τὴν πίστι. Ἂν μποροῦμε νὰ ἐκτιμή σουμε τί ἀ -
γαθὸ εἶ νε ἡ πίστις, τότε θὰ φοβηθοῦμε πολὺ
τὸ «μι κρόβιο» αὐτό. Ξέρετε μὲ τί ἀρχίζει ἡ ἀ -
σθένεια τῆς ἀπιστίας; Μὲ ἕνα λογισμό, ὁ ὁποῖ -
ος ἔρχεται καὶ σείει τὴν πίστι καὶ μπορεῖ νὰ τὴ
γκρεμί σῃ. Λένε, ὅτι στὴν Αἴγυπτο ὑπάρχουν
κά  τι μεγάλα μυρμήγκια μέσα στὴ γῆ ποὺ σκά-
βουν τὸ ἔδαφος, κλονίζουν τὰ θεμέλια σπιτιῶν
καὶ τὰ κάνουν νὰ καταρρέουν· κατὰ παρόμοιο
τρόπο καὶ μέσα στὴν ψυχὴ οἱ κακοὶ λογισμοί,
σὰν τερμῖ τες, κάνουν ἔργο καταχθόνιο. 

Ἡ ἀπιστία ἀρχίζει – ἀπὸ ποῦ; Τὸ λέει σήμε-
ρα τὸ εὐαγγέλιο, ἀπὸ ἕνα «ἐάν…»· «Εἴ τι δύνα -
σαι», λέει, «βοήθησον ἡμῖν» (Μᾶρκ. 9,22). «Ἐὰν μπο -
ρῇς…»· δὲν πίστευε ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ
στὸ Χριστό, εἶ χε μέσα του ἀμφιβολία. Καὶ σή-
με ρα κάποιοι σκέπτονται· Ἆραγε αὐτὰ ποὺ
λέ ει τὸ Εὐ αγγέλιο καὶ κηρύττουν οἱ ἱεροκή-
ρυκες, αὐτὰ τὰ θαύματα ποὺ γράφουν τὰ βι-
βλία τῆς Ἐκκλησίας, εἶνε ἆραγε ἀληθινά;…

Δὲν πρέπει νὰ εἰσ χωρῇ μέσα σου ἀμφιβο-λία. Ἡ πίστι νά ᾽νε ἀκλόνητη· ἢ πιστεύεις ἢ
δὲν πιστεύεις. Ὄχι 95%, οὔτε καὶ 99%, ἀλλὰ
100%, τολμῶ νὰ πῶ 101% νὰ πιστεύῃς σ᾽ αὐτὰ
ποὺ λέει τὸ Εὐαγγέλιο. «Πιστὸς ὁ λόγος καὶ
πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος» (Α΄ Τιμ. 1,15 κ.ἀ.). Ἂν ἀρχίσῃ
μέσα σου νὰ ὑποβόσκῃ ἡ ἀμφιβολία, αὐτὴ εἶ -
νε τὸ μικρόβιο ποὺ σιγὰ - σιγὰ κυριαρχεῖ καὶ
μπορεῖ νὰ ἐπιφέρῃ τὸ θάνατο τῆς ψυχῆς.

Γι᾽ αὐτό, ἀγαπητοί μου, χρειάζεται προσο -χὴ στὸ ζήτημα αὐτό. Ὁ σατανᾶς δὲν παύει νὰ
βομβαρδίζῃ συνεχῶς τὴν ἀνθρώπινη σκέψι μὲ
λογισμούς. Πολλοὶ λογισμοὶ ποὺ μᾶς ἔρχον -
ται δὲν εἶνε δικοί μας – λάθος· εἶνε ξένοι. Ἀπ᾽
αὐτοὺς οἱ πιὸ φοβεροί, ποὺ ὁδηγοῦν σήμερα
πολλὲς ψυχὲς στὸν ᾅδη, εἶνε δύο. Εἶνε πρῶ -
τα ὁ λογισμὸς τῆς σαρκός, τοῦ σέξ, τῆς πορ-
νείας καὶ τῆς μοιχείας, ποὺ σὰν σφήγκα κεν -
τᾷ τὴ νεότητα καὶ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Κι
ἀκόμη χειρότερος εἶνε ὁ λογισμὸς τῆς ἀπιστί -

ας, ποὺ ἀρχίζει μὲ τὴν ἀμφιβολία, τὴν ὁποία
ὁ σατανᾶς χύνει μέσα στὶς καρδιές.

Εἶπα, ὅτι ἡ πίστι μας πρέπει νά ᾽νε ἀδίστα-
κτη, βεβαία. Πόσο βεβαία; Νὰ φέρω ἕνα πα-
ρά δειγμα. Ὅσο εἶνε βέβαιο, ὅτι αὔριο τὸ πρωί,
στὴν ὡρισμένη ὥρα ποὺ γνωρίζουν οἱ ἀ  στρο-
νό  μοι καὶ τὸ γράφουν οἱ ἡμεροδεῖκτες - τὰ ἡ -
μερολόγια, θὰ δῆτε νὰ βγαίνῃ ὁ ἥλιος, τόσοβέ βαιοι νὰ εἶστε γιὰ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ γρά φει τὸΕὐαγγέλιο. Ἢ μᾶλλον –δὲν εἶπα τίποτα–, ἀ κό-
 μη πιὸ βέβαιοι πρέπει νὰ εἶστε. Γιατί; Μὴ φα -
νῇ παράδοξο· θὰ ἔρθῃ ἡ ὥρα, ποὺ ἡ βε βαιό-
τητα τῶν φυσικῶν φαινομένων θὰ κλονιστῇ.

Ἐμεῖς τὰ ἀχάριστα ὄντα μὲ τὸν ἥλιο συνε -
χῶς εὐεργετούμεθα ἀπὸ τὸν Κύριο. Οἱ ἐπίγει -
ες ἑταιρεῖες παραγωγῆς ῥεύματος, μὲ τοὺς
μετρη τὰς - ῥολόγια ποὺ ἔχουν ἐγ καταστήσει,
στέλνουν κάθε μῆνα στοὺς καταναλω τὰς λο-
γαριασμὸ καὶ ζητοῦν λεφτά. Τί εἶνε ὅμως οἱ ἑ -
ταιρεῖες αὐτὲς μπρο στὰ στὴν τεράστια πηγὴ
ἐνεργείας ποὺ ἔχει ἐγκαταστήσει ἐκεῖ στὰ οὐ -
 ράνια ὁ Θεός; μιὰ τεράστια Δ.Ε.Η. εἶνε ὁ ἥ -
λιος, ποὺ στέλνει δισεκατομμύρια κιλοβὰτ
παντοῦ στὸν κόσμο. Ποιός πληρώνει γι᾽ αὐτὴτὴ δωρεά; Ἄχ, ἀχά ριστε ἄνθρωπε! ἐσύ, ποὺ
γιὰ λίγο ῥεῦμα πληρώνεις ἀκριβὰ τὴ Δ.Ε.Η.,πῶς πληρώνεις τὸν Κύριό σου, ἐκεῖνον ποὺ
«τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ
ἀ γαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους»;
(Ματθ. 5,45). Τὸν πληρώνεις μὲ …βλαστημίες! 

Εἶπα λοιπὸν ὅτι, ὅσο εἶσαι βέβαιος πὼς αὔ -
ριο τὸ πρωὶ θ᾽ ἀνατείλῃ ὁ ἥλιος, τόσο κι ἀκό-
μη περισσότερο νὰ εἶσαι βέβαιος γιὰ τὰ λόγια
τοῦ Εὐαγγελίου. Γιατί; Μὴν παραξενευτῆτε·
ἔρχεται ὥρα ποὺ καὶ ἡ φυσικὴ τάξις θὰ διατα -ραχθῇ. Ὅπως ἐσὺ τώρα μ᾽ ἕνα διακόπτη σβή-
νεις τὰ φῶτα, ἔτσι θὰ περιμένῃς τὸν ἥλιο νὰ
βγῇ κι ὁ ἥλιος δὲν θὰ βγαίνῃ. Θὰ πέσουν μπρού-
 μυτα οἱ ἄνθρωποι καὶ θὰ λένε· Ἥλιε ἀνάτει-
λε, βγὲς ἥλιε!… Οἱ ἐπιστήμονες λένε, ὅτι στὸν
ἥλιο γίνονται συνεχῶς ἐκ ρήξεις. Κάποτε λοι -
πὸν θὰ γίνῃ καὶ μιὰ τελευταία ἔκρηξι ποὺ θά
᾽νε τρομακτική. Κατὰ τὴν προφητεία θὰ γί-
νουν «σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄ στροις»
(Λουκ. 21,25). «Ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑ -
μᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;» (Μᾶρκ. 9,19).

Ἡ ἀπιστία, ἀδελφοί μου, εἶνε συμφορά. Ἂς
ἔχουμε πίστι καὶ βεβαιότητα στὰ λόγια τοῦΘεοῦ περισσότερο ἀπὸ τὴ βεβαιότητα τῶν
φυσικῶν φαινομένων. Τὸ εἶπε ὁ Κύριος καὶ ὁ
λόγος του εἶνε ἀληθινός· «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ
γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ πα-
ρέλθωσι» (Ματθ. 24,35. Λουκ. 21,33. Μᾶρκ. 13,31. πρβλ. Ἀπ. 20,11).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Α΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης μεγάλης ἑσπερινῆς ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε στὴν αἴθουσα τῆς ὁδοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς 44 τῶν Ἀθηνῶν τὴν Κυριακὴ 20-3-1966.Καταγραφή, διαίρεσις καὶ σύντμησις 9-3-2021.
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Μὲ τὰ θεόπνευστα αὐτὰ λόγια, ἀγαπητοί
μου, ἀπὸ τὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή

του ὁ ἀπόστολος Παῦλος σήμε ρα, Πέμπτη
(Ε΄) Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν καὶ καθὼς πλέ ον
πλησιάζουμε στὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὸ
Πάσχα, τονίζει πόσο μεγάλη εἶνε ἡ θυσία τοῦΧριστοῦ. Συγ κρίνει τὴ θυσία αὐτὴ μὲ τὶς θυ-
σί ες τῶν ἀρχαίων, καὶ μάλιστα τῶν Ἰουδαίων
τὶς ὁποῖες προσέφεραν οἱ ἀρχιερεῖς τῆς πα-
λαιᾶς διαθήκης, καὶ βρίσκει ὅτι οἱ θυσίες ἐ -
κεῖνες ἦταν μόνο ἀσθενεῖς σκι ές, ἁπλᾶ σύμ-
βολα, μπροστὰ στὴ θυσία τοῦ μεγάλου ἀρχιε-
ρέως, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁ -
ποία εἶ νε ἡ μόνη πραγματικὴ καὶ ἁγία θυσία.

Ἐκεῖνες οἱ θυσίες ἁπλῶς πιστοποιοῦσαντὴν ἐνοχὴ τῆς ταλαιπώρου ἀνθρωπότητος.
Τὰ ἄπειρα θυσιαστήρια, ἐπάνω στὰ ὁποῖα κά -
ηκαν ἑκατομμύρια ζῷα, ἦταν οἱ ἄφωνοι μάρ-
τυρες ποὺ δήλωναν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ζητάει
ἐξιλέωσι γιὰ τὶς ἁμαρτίες του, ζητάει τὴ λύ-
τρωσι ἀπὸ τὴν ἐνοχή του. Τὴν κάθαρ σι ὅμως
τῆς ψυχῆς δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ τὴ φέρουν
οὔτε τὰ αἵματα τῶν ζῴων, οὔτε τὸ αἷμα καὶ
τῶν ἁγιωτέρων ἀκόμη ἀνθρώπων. Τὴ λύτρω-
σι, τὴν «αἰωνίαν λύτρωσιν» (Ἑβρ. 9,12), τὴν ἔφερε
μόνο ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ καθαρίζει ὄχι ἁπλῶς
τὰ σώματα, τὴν ἐξωτερικὴ ἐπιδερμίδα, ἀλλὰ
τὸν ἐσωτερικὸ ἄνθρωπο· λούζει τὴν ψυχὴ τοῦ
ἁμαρτωλοῦ μέσα στὸ θεϊκὸ λου τρό, ἐξαγνίζει
τὴ συνείδησί του, καὶ συμφιλι ώνει τὸν ἄνθρω-
πο μὲ τὸ Θεό. Ὅπως λέει σήμερα ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος, τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ κα θαρίζει τὴσυνείδησι «ἀπὸ νεκρῶν ἔρ γων» (ἔ.ἀ. 9,14). Γιὰ νὰ
κατανοήσουμε τώρα τί ἐν νοεῖ μὲ τὰ λόγια
αὐτά, χρειάζονται μερικὲς πληροφορίες ἀπὸ

τὶς διατάξεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης· καὶ νά
γιατί ἡ μελέτη καὶ ἡ γνῶσις τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης δὲν εἶνε καθόλου περιττή, ὅπως νομί-
ζουν ὡρισμένοι, ἀλλὰ εἶνε ἀπαραίτητη γιὰ
τὴν κατανόησι τῆς Καινῆς Διαθήκης.

* * *Σύμφωνα, ἀγαπητοί μου, μὲ ὅσα ὥριζε ὁ νό-
 μος τοῦ Θεοῦ στὰ βιβλία Λευϊτικόν (βλ. κεφ. 16ο, στίχ.
14-16) καὶ Ἀριθμοί (βλ. κεφ. 19ο, στίχ. 4,9,17), οἱ Ἰουδαῖοι ποὺ
θὰ ἄγγιζαν ἕνα νεκρὸ ἢ ἕνα λεπρὸ ἢ ἕνα λευ-
ϊτικὰ ἀκάθαρτο ζῷο, ἐθεωροῦντο «κεκοινω-
μένοι» (ἔ.ἀ. 9,13), ὅτι δηλαδὴ ἔγιναν «κοινοί», νο-
μι κὰ ἀκάθαρτοι στὸ σῶμα, καὶ εἶχαν ἀνάγκη
ἀ  πὸ θυσία γιὰ νὰ καθα ριστοῦν· γι᾽ αὐτὸ ἀκρι -
βῶς ἦταν τό τε ἐπιβεβλη μέ νοι ὡρισμένοι κα-
θαρμοί, λουτρὰ καὶ θυσίες. Στὸ Λευϊτικὸ λέ-
γεται, ὅτι ὁ ἀρ χιερεὺς ἔ σφαζε ἕνα μοσχάρι
καὶ ἕνα τράγο, ἔπαιρνε ἀπὸ τὸ αἷ μα τους καὶ
ἔμ παινε στὰ ἅγια τῶν ἁ γίων νὰ τὸ προσφέρῃ
στὸ Θεὸ ῥαντίζοντας μέσα ἐκεῖ· ἔ πειτα ἔ -
βγαινε ἔξω καὶ ῥάντιζε τὸ λαὸ μὲ τὸ αἷμα ἐ -
κεῖ νο καὶ μὲ νερό, στὸ ὁποῖο ἦταν δι αλυμένη
στάχτη ἀπὸ δάμαλι ποὺ εἶχε καῆ ὁ λόκληρη.

Οἱ διατάξεις ἐ κεῖνες σήμερα, στὴν πε ρί οδο
τῆς καινῆς διαθή κης, πρακτικὰ ἔχουν πλέον
καταργη θῆ, ἰσχύουν ὅμως πνευματικά. Ἡ Και -
νὴ Διαθή  κη δὲν θεωρεῖ τώρα ἀκάθαρτο τὸν
Χριστι ανὸ ποὺ θὰ πάῃ π.χ. σὲ μία κηδεία καὶ
θὰ ἀ σπασθῇ τὸ νεκρὸ μέσα στὸ φέρετρο. Θε-
ωρεῖ ὅμως μολυσμένο ψυχικὰ ἐκεῖνον ὁ ὁ ποῖ -
ος χωρὶς φόβο Θεοῦ πλησιάζει τὴν ἁμαρτία
καὶ τὴν «ἀγγίζει», ἐκεῖνον ποὺ καταπατεῖ μία
ἐν το λὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ ζῇ μέσα στὴν ἁμαρ-
τίᾳ, ἐ κεῖνον ποὺ ὑποχωρεῖ στὰ πάθη του καὶ
καταν τᾷ δοῦλος τῆς ἁμαρτί ας. Ὁ Χριστιανὸς
αὐτός, ὅσα λουτρὰ καὶ ἂν κάνῃ καὶ ὅσα ἀ ρώ-

Κυριακὴ Ε΄ Νηστειῶν (Ἑβρ. 9,11-14)18 Ἀπριλίου 2021Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2367 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἡ θυσία τοῦ ἀρχιερέως Χριστοῦ
«Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντί-ζου σα τοὺς κεκοι νωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρό-τητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνί-ου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαρι εῖ τὴν συνείδησινὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;» (Ἑβρ. 9,13-14)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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ματα καὶ ἂν βάλῃ ἐπάνω του, εἶνε πνευματικὰἀ κάθαρτος καὶ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἕναν πνευ-
ματικὸ ἐπίσης καθαρμό.

Ἀκάθαρτος, λοιπόν, ἦταν γιὰ τοὺς Ἰουδαί-
ους ὅποιος ἄγγιζε νεκρό. Ἀλλὰ γιὰ τοὺς Χρι-
στι ανοὺς πολὺ πιὸ ἀκάθαρτος, ἀκάθαρ τοςστὴ συνείδησι, εἶνε ἐκεῖνος ποὺ ἔρ χεται σὲ
σχέσι μὲ τὰ ἔργα τῆς ἁμαρτίας. Διότι κι αὐτὰ
εἶνε «νεκρά»· ἔτσι τὰ χαρακτηρίζει σήμερα ὁ
ἀπόστολος (ἔ.ἀ. 9,14). Γιατί τὰ ἔργα τῆς ἁ μαρτίας
εἶνε νεκρά; Διότι νεκρώνουν, διακόπτουν τὴν
πνευ ματικὴ ζωή, ἀ πονεκρώνουν πνευματικὰ
τὸν ἄνθρωπο.

Καὶ ἐκεῖνοι μὲν ποὺ ἀγγίζουν σώματα νε-
κρὰ εἶνε λίγοι, ἐκεῖνοι ὅπως ποὺ ἀγγίζουν τὴν
ἁμαρτία (αὐτὸν τὸν μεγάλο νεκρό) εἶνε πολ-
λοί, εἴμαστε ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἄνθρωποι.
Ποιός ἀλήθεια δὲν ἦρθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἁ -
μαρτία; ποιός δὲν ἔζησε μαζί της ἔστω καὶ λί-
γη ὥρα, ἔστω καὶ μιὰ στιγμή; Ἀλλὰ καὶ μία ἀ -
κόμη στιγμὴ ζωῆς καὶ συναναστροφῆς μὲ τὴν
ἁ μαρτία λερώνει τὴν ψυχή, μολύνει τὴ συνεί -
δησι· τὴ μολύνει τόσο ὅσο δὲν μολύνεται τὸ
σῶμα ὅταν ἔρθῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ νεκρὰ σώματα
μυριάδων νεκρῶν ἢ ἀρρώστων ποὺ πάσχουν
π.χ. ἀπὸ λέπρα ἢ χολέρα.

Ἄχ ἡ ἁμαρτία! Εἶνε ἑλκυστικὴ μὲν στὴν ὄψι
ὅπως ἦ ταν ἡ μυθικὴ ἐκείνη Κίρκη, ποὺ ἐξαπά -
τησε τοὺς συντρόφους τοῦ Ὀδυσσέως, ἢ ἡ ἱ -
στορι κὴ Δαλιδά, ποὺ ξελόγιασε τὸν Σαμψών,
τὸν εὐσεβῆ κριτὴ τοῦ Ἰσραήλ. Εἶνε ὅμως φο-
βερὴ στὴν ἐπιρροή της καὶ φαρμακερὴ στὴν
ἐπαφή της· κι αὐτὴ ἀκόμη ἡ ἀναπνοή της μο-
λύνει καὶ νεκρώνει τὴν ψυχή μας, γιατὶ ἀπο-πνέει πνευματικὸ θάνατο.

Τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἔχει τὴ δύναμι νὰ κα-
θαρίζῃ τὶς ψυχές μας. Διότι ἡ θυσία ποὺ ἐκεῖ -
νος προσέφερε ἐπάνω στὸ σταυρό, ἦταν «ἄ -
μωμος», χωρὶς τὸ παραμικρὸ ψεγάδι, τελείως
δηλαδὴ ἀπηλλαγμένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Καμ-
μιά ἄλλη θυσία δὲν μπόρεσε οὔτε θὰ μπορέ -
σῃ ποτὲ νὰ φτάσῃ τὸ ὕψος τῆς θυσίας αὐτῆς
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐξ ὁ λοκλη-
ρου καθαρὸ προσέφερε ὁ Ἰησοῦς τὸν ἑ αυτό
του «ὑ πὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σω τηρί -
ας» (Λειτ. Μ. Βασ., καθαγ.). Τὸ πανακήρατο αἷμα του, τὸ
ὁποῖο ἔτρεξε ἀπὸ τὰ πανάχραντα χέρια καὶ τὰ
πόδια του, σὰν οὐράνια φωτιὰ ἔκαψε καὶ ἐξα-
κολουθεῖ νὰ καίῃ τὶς ἁμαρτίες ὅλων τῶν με-
τανοούντων ἁμαρτωλῶν. Μία σταγόνα του ἔ -
χει, γιὰ μᾶς τοὺς πιστοὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ -
κλησίας, ἀσυγκρίτως μεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ ὅ -
λες τὶς προσευχές, τὶς νηστεῖες, τὶς ἐλεημο-
σύ νες καὶ τῶν μεγαλυτέρων ἁγίων. Τὸ αἷμα

αὐτὸ ἔκανε τὴ ζυγαριὰ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ
νὰ κλίνῃ πρὸς τὸ μέρος μας καὶ ἐξασφάλισε
τὴ σωτηρία μας.

Ἂν τὸ αἷμα ζῴων, «ταύρων καὶ τράγων» λέ-
ει σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος, καὶ ἡ στάχτη
ἀπὸ τὴν ὁλοκαυτωμένη δάμαλι ὅ ταν ῥαντίζῃ
τοὺς σωματικὰ μολυσμένους τοὺς καθαρίζῃ
ἀπὸ τὴ νομικὴ ἀκαθαρσία, πόσο μᾶλλον τὸ ἄ -
σπιλο αἷμα τοῦ Χριστοῦ; Τὸ τίμιο αἷμα τοῦ Χρι  -
στοῦ μᾶς καθαρίζει ὄχι πλέον ἐξωτερικά, στὴν
ἐπιδερμίδα ἀπὸ τὴ νομικὴ ἀκαθαρσία, ἀλλὰ ἐ -σωτερικά, στὴ συνείδησί μας ἀπὸ «τὰ νεκρὰ
ἔργα», δηλαδὴ τὶς ἁμαρτίες μας (Ἑβρ. 9,13-14).

Ὁ ἀρχιερεὺς τῆς παλαιᾶς διαθήκης θυσία-
ζε ζῷα. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ μέ-
γας καὶ τέλειος ἀρχιερεὺς τῆς καινῆς διαθή-
κης, δὲν θυσιάζει ζῷα· θυσίασε καὶ προσφέ-
ρει τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του γιὰ τὴ σωτηρία μας.
Ἂν ὁ ἀρχιερεὺς ἐκεῖνος ἐπιτύγχανε τὴν ἐξω-
τερικὴ νομικὴ καθαρότητα, πολὺ περισσότε-
ρο ὁ ἀρχιερεὺς Χριστὸς ἐπιτυγχάνει τὴν ἐσω-
τερικὴ καθαρότητα καὶ λυτρώνει τὸν κόσμο.

Προσοχὴ ὅμως! Ὁ σκοπός, γιὰ τὸν ὁποῖο ἔ -
γινε ἡ θυσία τοῦ Γολγοθᾶ καὶ χύθηκε τὸ ἄ σπι-
λο αἷμα τοῦ Χριστοῦ, εἶνε νὰ μισή σουμε πλέ-
ον ἐμεῖς «τὰ νεκρὰ ἔργα», τὶς ἁμαρτί ες μας,
καὶ στὸ ἑξῆς νὰ λατρεύουμε «τὸν Θεὸν τὸν
ζῶν τα», πορευόμενοι τώρα κατὰ τὶς ἐντολέςτου. Ἔ χοντας λουσθῇ μὲ τὸ αἷμα τοῦ Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ, καθαροὶ στὴν ψυχὴ καὶ βαδίζοντας στὰἴ χνη του, θὰ μποροῦμε νὰ πλησι άζουμε τὸν
Κύριο, νὰ προσ ευχώμαστε σ᾽ αὐ τὸν καὶ νὰ
ζοῦμε ἑνωμένοι μαζί του.

* * *Ἀγαπητοί μου! Ὁ ἄλλος ἀπόστολος, ὁ εὐ -
αγγελιστὴς Ἰωάννης, λέει· «Τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χρι-
 στοῦ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ (=τοῦ Θεοῦ) καθαρίζει
ἡ μᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας» (Α΄ Ἰω. 1,7). Αὐτὴ εἶ νε ἡπίστι μας καὶ τὸ θεμέλιο τῆς σωτηρίας μας. Ὦ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ! Οἱ ἄπιστοι ἂς μᾶς
εἰρωνεύωνται καὶ ἂς ζητοῦν ἀποδείξεις γιὰ
τὴν ἀλήθεια αὐτή. Ἐμεῖς δὲν ζητᾶμε ἀποδεί-
ξεις· ἐμεῖς ζοῦμε τὴν σωτηρία ποὺ μᾶς ἔδω-
σες. Ζοῦμε μέσα στὴν πίστι σ᾽ ἐσένα, γευό-
μεθα τὴν σωτηρία, καὶ σὲ εὐ γνωμονοῦμε αἰω-
νίως γι᾽ αὐτήν. Ἔνοχοι καὶ ἄθλιοι θὰ ἤμα-
σταν, ἐὰν τὸ ἄσπιλο αἷμα σου δὲν ἔρρεε ἐπά-
νω στὸ σταυρό σου. Αὐτὸ μᾶς καθάρισε, αὐ -
τὸ μᾶς ἐξάγνισε καὶ μᾶς ἐξαγνίζει διαρκῶς
διὰ τῆς θείας κοινωνίας, ποὺ μᾶς προσφέ-
ρεις. Χριστέ, σ᾿ εὐγνωμονοῦμε. Τὸ αἷμα σου
ὑ  πῆρξε ἡ ὑψίστη εὐεργεσία σου σ᾽ ἐμᾶς τοὺς
ἁμαρτωλούς. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, Κυριακὴ τῶν Βαΐων,
ἡ ἡμέρα δὲν ἔχει πένθιμο χαρακτῆρα· σή-μερα χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις. Γιατί;

* * *Πολλὰ θαύματα ἔκανε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰη-
σοῦς Χριστός, ἀλλὰ τὸ πιὸ μεγάλο ἦταν ὅτι, λί  -
γες μέρες πρὸ τῆς σταυρώσε ώς του, πῆγε στὸ
νεκροταφεῖο, στάθηκε μπρὸς στὸ μνῆ μα τοῦ
φίλου του Λαζάρου, εἶπε τὸν παντοδύ  να μο λό-
 γο «Λάζαρε, δεῦρο ἔξω»! (Ἰω. 11, 43), καὶ τό τε ὁ νε-
κρὸς –θαμμένος τέσσερις ἤδη μέρες μέσ᾽
στὸ χῶμα– βγῆκε ἀπ᾽ τὸ μνῆμα ζωντανός!

Τὸ εἶδαν πολλοὶ καὶ πίστεψαν στὸ Χριστό.
Τὸ θαῦμα αὐτὸ εἶνε ὁ προάγγελος τῆς κοινῆςἀ ναστά σεως ὅλων μας, τὸ χελιδόνι, ποὺ μη-
νύει, ὅτι ἔρχεται ἡ ἄνοιξι. Ποιά ἄνοιξι; Ὁ ἄν -
θρωπος δὲν εἶνε μόνο σάρκα, κορμί· εἶνε κυ-
ρίως ψυχὴ ἀθάνατη. Νὰ εἴμαστε λοιπὸν βέ-
βαιοι ὅτι ὁ Χριστὸς ὅπως στάθηκε μπροστὰ
στὸ μνῆμα τοῦ Λαζάρου καὶ εἶπε «Λάζαρε,
δεῦρο ἔξω», ἔτσι ἔρχεται ἡ ἡμέρα ποὺ θὰ
σταθῇ ἐπάνω σὲ ὅλα τὰ μνήματα καὶ θὰ πῇ·
Νεκροί, «δεῦτε ἔξω!», καὶ οἱ νεκροὶ θ᾽ ἀνα-
στηθοῦν. Αὐτὴ τὴ σημασία ἔχει ἡ ἀνάστασις
τοῦ Λαζάρου, ποὺ ἑωρτάσαμε χθές. 

Ὅταν ὁ Χριστὸς ἀνέστησε τὸ Λάζαρο δὲν
ὑ πῆρχαν βέβαια ῥαδιόφωνα, ἐφημερίδες, τη-
λεοράσεις. Ἀλλ᾽ ὅπως τὸ μυρμήγκι συν εννο-
εῖται μὲ τὶς κεραῖες του, ἔτσι ὁ ἄνθρωπος συν -
εννοεῖται μὲ τὴ γλῶσσα του. Ἀπὸ στόμα σὲ
στόμα λοιπὸν ἔγινε γνωστό· Τὸ μάθατε; μέγα
θαῦμα· ὁ Χριστὸς ἀνέστησε τὸ Λάζαρο!… Καὶ
πολλοὶ πήγαιναν νὰ δοῦν τὸ νεκραναστημέ-
νο, ποὺ γύρισε ἀπὸ τὸν κάτω κόσμο!…

Τὸ θαῦμα αὐτὸ ἔγινε στὴ Βηθανία, ἕνα χω-
ριὸ κοντὰ στὰ Ἰεροσόλυμα. Τὰ χωριὰ ἀγαποῦ -
σαν τὸ Χριστό, τὸν λάτρευαν. Τὸ Χριστὸ δὲν τὸν
σταύρωσαν στὰ χωριά, τὸν σταύρωσαν στὴν
πρωτεύουσα, ὅπου ἦταν οἱ ἄρχον τες, οἱ γραμ-
 ματεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι. Ἂν δὲν πήγαινε ὁ Χρι-
 στὸς στὰ Ἰεροσόλυμα, δὲν θὰ σταυρωνό ταν·

ἀλλὰ ἔπρεπε νὰ πάῃ, γιὰ νὰ σώσῃ μὲ τὴ θυσία
του τὸ ἀνθρώπινο γένος. Γνώριζε λοι πὸν τί τὸν
περιμένει ἐκεῖ. Ἐν τούτοις βάδισε μὲ βῆμασταθερὸ πρὸς τὴ θυσία (βλ. Λουκ. 9,51).

Ὅταν ὁ λαὸς ἔμαθε ὅτι ἔρχεται ὁ Χριστός,«σείστηκε» ἡ πόλις (Ματθ. 21,10). Ἄδειασε ἡ ἀ γορά,
τὰ σπίτια, τὰ σχολεῖα. Ἕνα κῦμα, μιὰ ἀν θρωπο-
 θάλασσα χύθηκε ἔξω. Στάθηκαν κι ἀπὸ ψηλὰ
ἀγνάντευαν τὸ δρόμο. Καὶ νάτος, φάνηκε! Μὰ
πῶς εἶνε; Δὲν ἔ χει στέμ μα, δὲν κρατάει σπαθί,
δὲν κάθεται σὲ ἁμάξι οὔτε σὲ ἄλογο. Δὲν εἶνε
σὰν τοὺς βασιλιᾶδες ἢ στρατηλάτες ποὺ κά-
νουν θρί αμβο, μὲ σάλπιγγες, σημαῖες, τύμπανα.
Τίποτε ἀπ᾽ αὐτά. Νάτος ὁ Χριστός! Κάθεται τα-
  πεινὰ σὰν χωρι κὸς πάνω σ᾽ ἕνα γαϊδουράκι,
καὶ γύρω οἱ μαθη ταί, δίχως ἐπισημότητες.Κι ὅμως τὸ πλῆθος, μὲ ἔνστικτο ποὺ ἔ χει ὁ
λαὸς νὰ διακρίνῃ τὸν εὐεργέτη του, ἐν θουσι -άστηκε. Ἄλλοι ἀνέβαιναν στὰ δέντρα κ᾽ ἔκο-
βαν κλαδιά, ἄλλοι σκορποῦσαν λουλού δια, ἄλ -
λοι ἔβγαζαν τὰ ῥοῦχα τους καὶ τ᾽ ἅπλω ναν κά-
τω σὰν τάπητα. Πιὸ πολὺ ἀπ᾽ ὅλους πανηγύρι-
 ζαν τὰ παιδιά, ποὺ ἔνιωθαν, ὅτι ὁ Χριστὸς τ᾽ ἀ -
γαπάει. Καὶ ὅλοι μὲ τὰ βάγια στὸ χέρι καὶ φω -
νὴ ποὺ ἔφτανε ὣς τοὺς οὐρανοὺς καὶ γινό-
 ταν ἕνα μὲ τοὺς ἀγγέλους, σὰν ἅρπα ἁρμονι-
κή, κραύγαζαν· «Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυΐδ· εὐ λο-
γημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»
(Ματθ. 21,9. Ψαλμ. 117,26. Μᾶρκ. 11,9, Ἰω. 12,13). Τί σημαίνει «ὡσαν-
νά»; Εἶνε τὸ δικό μας «ζήτω». Ζήτω ὁ Χριστός!

Μὰ αὐτὸ τὸ «ζήτω» ἦταν σπαθὶ φαρμακερὸ
στὴν καρδιὰ τῶν φθονερῶν ἀρχόντων. Μπᾶ,
σοῦ λέει, ὁ φτωχὸς αὐτός, ἀνώτερος ἀπὸ μᾶς
καὶ τόσο ἀγαπητός; Φθόνος –κακό, διάβο λος
με  γάλος– μπῆκε στὴν καρδιὰ τῶν γραμματέ-
ων καὶ φαρισαίων. Κι ἀποφάσισαν νὰ τὸν ἐξον -
τώ σουν. Νὰ σκοτώσουν ὄχι μόνο τὸ Χριστό,
ἀλ λὰ καὶ τὸ Λάζαρο, γιατὶ ἐξ αἰτίας του τρέχουν
ὅ λοι στὸ Χριστό. Πλησίασαν τὸν Ἰησοῦ καὶ τοῦ
λένε· Αὐτὰ τὰ παιδιὰ καὶ οἱ μαθηταί σου φωνά -
ζουν ἐν οχλητικά, δὲν τοὺς λὲς νὰ σωπάσουν;
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Καὶ ὁ Κύριος τοὺς ἀπαν τᾷ· Ποτέ σας δὲν δια-
βά σατε στὶς προφητεῖες ὅτι, Ἀπὸ τὸ στόμα
νηπί ων θὰ φτειάξω ὕμνο; (βλ. Ματθ. 21,16 = Ψαλμ. 8,3). Κι ἂν
αὐτοὶ σιωπήσουν, τότε κ᾽ οἱ πέτρες ποὺ πατοῦ -
 με κε κράξονται (Λουκ. 19,40). Τοὺς ἔφταιγαν τὰ παι-
 διά. Ἄχ, κοινω νία ἄ τι μη! σὺ διαφθεί ρεις τὰ ἀ -
θῷα, σὺ κάνεις τ᾽ ἀγγελούδια τεντυμπόηδες.

Ἐνῷ ὅμως ὁ Χριστὸς ἔμπαινε στὴν πόλι σὰν
νικητὴς καὶ τὸν ὑποδέχονταν ὅλοι μὲ τέτοιες
τιμές, ἐ κεῖνος δάκρυσε· «ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυ-
 σεν ἐπ᾽ αὐτῇ» (Λουκ. 19,41). Ἂν ἦταν ἄλλος θὰ σκε-
 πτόταν· Σήμερα εἶνε ἡ πιὸ μεγάλη μέρα τῆς
ζωῆς μου!… Τώρα ὅμως, μέσα στὶς ζητωκραυ -
 γὲς καὶ στὸ παραλήρημα, βλέπουν δάκρυα στὰ
μάτια τοῦ Ἰησοῦ. Γιατί νὰ κλαίῃ ὁ Κύριος;
Βλέπει τὴν πόλι ποὺ λάμπει, μὲ τὸ ναὸ τοῦ Σο-
 λομῶντος, τ᾽ ἀρχοντικὰ τῶν Ἄννα καὶ Κα ϊάφα
καὶ τὸ πραιτώριο τοῦ Πιλάτου, καὶ κλαίει, για -
τὶ ξέρει, ὅτι σὲ λίγα χρόνια θὰ γίνουν ὅλα γῆ
Μαδιάμ, δὲν θὰ μείνῃ τίποτα ὄρθιο ἀπ᾽ αὐτά.

Κλαίει ἀκόμα ὁ Χριστὸς καὶ γιὰ ἕναν ἄλλο
λόγο. Δὲν τὸν ἐνθουσιάζουν οἱ ἐπευφημίες,
για τὶ ξέρει ὅτι αὐ τὰ δὲν θὰ βαστάξουν πάνω
ἀ πὸ τέσσερις μέρες· Μεγάλη Δευτέρα, Τρίτη,
Τετάρτη καὶ Πέμ πτη· τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ
ὅ λοι αὐτοὶ θὰ πετάξουν τὰ βάγια καὶ κάτω ἀπ᾽
τὸ πραιτώριο, τὰ ἴδια στόματα –ἄχ, κόσμε μά-
ταιε!– θ᾽ ἀφήσουν τὸ «Ὡσαννά», καὶ ἐνῷ ὁ
Πιλᾶτος θὰ τοὺς ρωτάῃ, –Μὰ τί κακὸ σᾶς ἔκα-
νε; αὐτοὶ θὰ ὠρύωνται –«Σταύρωσον σταύρω- σον αὐτόν» (Ἰω. 19,6. Λουκ. 23,21). Κι ὅταν ὁ Πιλᾶτος θὰ
βά λῃ μπροστά τους τὸ Βαραββᾶ, ποὺ ἔχει βά-
ψει τὰ χέρια του στὸ αἷμα, καὶ τὸν Ἰησοῦ, καὶ
θὰ ρωτήσῃ, –Ποιόν ἀπὸ τοὺς δύο θέλετε νὰ ἐ -
λευ θερώσω, τὸν Ἰησοῦ ἢ τὸ Βαραβᾶ; αὐτοὶ μ᾽
ἕνα στόμα θὰ φωνάξουν, –Τὸ Βαραββᾶ. –Καὶ τί
νὰ κά νω τὸν Ἰησοῦ; –«Σταύρωσον αὐτόν». Νά
ποιός εἶνε ὁ ἄστατος κόσμος. Καὶ νά γιατί σή-
μερα κλαίει ὁ Σωτήρας μας Χριστός.

* * *Εἴδαμε, ἀγαπητοί μου, πῶς ἡ πόλις τῶν Ἰε-
ροσολύμων ὑποδέχτηκε τὸ Χριστό. Κ᾽ ἐμεῖς ὅ -
μως τώρα ἑτοιμαζόμαστε νὰ τὸν ὑποδεχθοῦ -με. Μὴ μοιάσουμε, παρακαλῶ, μὲ τοὺς Ἰουδαί-
  ους. Ὄχι ἄστατοι καὶ εὐμετάβολοι. Ἀλλὰ τί;

Ἔβγαλαν ἐκεῖνοι ῥοῦχα καὶ τ᾽ ἅπλωσαν νὰ
πατήσῃ ὁ Χριστός; Ἐμεῖς νὰ βγάλουμε ἕνα ἄλ - λο ῥοῦχο, ποὺ λέρωσε τόσον καιρὸ σὰν που-
κάμισο πάνω μας, νὰ τὸ ῥίξου με στὸ πλυν τή-
ριο νὰ καθαριστῇ, καὶ τὴ Λαμπρὴ νὰ βάλουμε
ῥοῦχο καθαρό. Λερωμένο πουκάμισο εἶνε κ᾽
ἡ ψυχή μας, πλυντήριο καὶ δεξαμενὴ μὲ νερὸ
καθαρὸ εἶνε τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας καὶἐξομολογήσεως. Ὅσο ἁμαρτωλὸς καὶ νά ̓ σαι,

ἔλα στὴν ἐκκλησία, ῥίξε τὶς ἁμαρτίες σου μέ-
σα στὴ δεξαμενὴ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, κ᾽
ἐκεῖνος θὰ σὲ καθαρίσῃ.

Πρέπει ν᾽ ἀλλάξουμε ῥοῦχο. Οἱ ἀγρότες ξέ-
ρουν, ὅτι τὰ φίδια, ποὺ τὸ χειμῶνα πέφτουν σὲ
χειμερία νάρκη, τὴν ἄνοιξι ζωντανεύουν καὶ ἀλ -
λάζουν ἐπιδερμίδα· γλιστροῦν μέσ᾽ ἀπὸ τρύ-
 πες καὶ στενὰ περάσματα σὲ τοίχους καί, κα -
θὼς στρι μώχνον ται, ἀφήνουν ἐκεῖ τὸ «φιδο-
πουκάμισό» τους, ὅπως λέμε στὸ χωριό μου,
γιὰ νὰ βγάλουν καινούργιο δέρμα. Τί μυστή-
ρια ἔχει ἡ φύσι! ὣς καὶ τὰ φίδια ἀνανεώνον -
ται τὴν ἄνοιξι. Ναί, ἀλλὰ τὸ φίδι πουκάμισο
καὶ δέρμα ἀλλάζει, δόντι ὅμως δὲν ἀλλάζει· κ᾽
εἶνε φαρμακερό. Καὶ ὁ ἄνθρωπος μὴν ἀλλάξῃ
μόνο «πουκάμισο», μὴν ἀλλάξῃ ἐπιφανειακά· ν᾽
ἀλ λάξῃ κυρίως ἡ καρδιά μας, νὰ γίνουμε ἄν -
θρωποι τοῦ Θεοῦ, ὅπως μᾶς θέλει ὁ Κύριος,
γιὰ νὰ ἑορτάσουμε τὴν Ἀνάστασι.

Ὅσοι ἔχουμε ἁμαρτίες –καὶ ποιός δὲν ἔ -
χει–, νὰ δείξουμε μετάνοια καὶ νὰ τρέξουμε
στὴν ἐξομολόγησι. Χωρὶς ἐξομολόγησι, δὲν
γιορτάζει κανεὶς Πάσχα· οὔτε μπορεῖ νὰ πλη-
σι άσῃ κανεὶς τὸ ἅγιο ποτήριο, γιατὶ ἡ θεία κοι-
νωνία εἶνε φωτιὰ καὶ καίει. 

Καὶ κάτι ἀκόμα. Ὅπως τὰ παιδιὰ στὴν ὑπο-
δοχὴ τοῦ Χριστοῦ φώναζαν «Ὡσαννά», ἔτσι
κ᾽ ἐμεῖς. Ἀλλ᾽ ὄχι μόνο σήμερα στὴν ἐκκλησία
νὰ κρατοῦμε βάγια καὶ νὰ λέμε «Ὡσαννά»,
καὶ κατόπιν αὐτὰ νὰ τὰ λησμονοῦμε. Γιατὶ τό-
τε μοιάζουμε μὲ τοὺς ἄστατους Ἰουδαίους.
Καὶ δυστυχῶς πολλοὶ λεγόμενοι Χριστιανοὶ
σήμερα μὲν στὴν ἐκκλησία λένε «Ὡσαννά»
καὶ «Δόξα σοι, ὁ Θεός», ἀλλὰ μόλις βγοῦν ἔ -
ξω βλαστημᾶνε τὸ Θεό. Καὶ οἱ μὲν Ἑβραῖοι
μιὰ φορὰ σταύρωσαν τὸ Χριστό, ἐμεῖς ὅμως
τὸν σταυρώνουμε χιλιάδες φορές. Ἡ πιὸ με-
γάλη ἁμαρτία εἶνε ἡ βλασφημία.

Ἔτσι λοιπόν, μὲ στόμα καθαρό, σῶμα ἁγνό,
χέρια τίμια, αἰσθήσεις καὶ λογισμοὺς κεκαθαρ-
 μένους, «ὅ σοι πιστοί» (θ. Λειτ.), ἂς ἑτοιμαστοῦμε
νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν Κύριο καὶ νὰ ἑ ορτάσου-
με τὸ Πάσχα «ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ» (τελ. Ἀναστ.). 

Ἀδελφοί μου, πιστέψτε με. Ἂν κήρυττα χω -
 ρὶς νὰ πιστεύω, θὰ θεωροῦσα πιὸ τίμιο νὰ κά νω
μιὰ ἄλλη δουλειά, νὰ γίνω λοῦστρος νὰ γυα-
λί ζω παπούτσια. Εἶνε μεγάλη, οὐράνια ἡ πίστι
μας. Ὅλα μιὰ μέρα θὰ παρέλθουν, γενεὲς γενε -
ῶν, αἰῶνες καὶ χιλιετίες· θὰ καταλυθοῦν βασί-
 λεια, θὰ λειώσουν βουνά, θὰ ξεραθοῦν ποτάμια,
θὰ σβήσουν τὰ ἄστρα. Ἕνας μόνο θὰ μείνῃ, ὁΧριστός μας· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυ-
ψοῦ τε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀναργύρων Περάσματος - Φλωρίνης τὴν 14-4-1968 πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 23-3-2021.
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