
Ὁἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, πλάστηκε ἀ πὸ
τὸ Θεὸ γιὰ νὰ ζῇ εὐτυχισμένος. Κι ὅ σο

ἔμενε προσ  ηλωμένος στὸ ἅγιο θέλημά του ἦ -
ταν ὄντως εὐτυχισμένος. Ζοῦ σε μέσα στὸνπαράδεισο. Ἐκεῖ τὰ εἶχε ὅ λα ἄ φθονα· δὲν ὑ -
πῆρ χαν οὔτε κόποι γιὰ τὴ συντήρησί του, οὔ -
τε μικρόβια καὶ ἀσθένειες, οὔτε ὁ θάνατος.
Ὅταν ὅμως ἀθέτησε τὴν ἐν τολὴ τοῦ Θεοῦ,
ὅ  ταν δηλαδὴ ἔπεσε στὴν ἁ μαρτία, τότε ἐκδι -
ώχθη κε ἀπὸ ἐκεῖνο τὸν ἰδανικὸ τόπο τῆς χα -
ρᾶς καὶ εὐτυχίας, καὶ βρέθηκε στὴ γῆ αὐτὴ τοῦ
μόχθου καὶ τοῦ πόνου, τῶν στεναγμῶν καὶ τῶν
θρήνων. Ἐδῶ ἡ ζωή του ἄλλαξε ῥιζικά. Τὸ γε-
γονὸς αὐ τὸ στὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ θεολογι -
κὴ γλῶσσα λέγεται πτῶσις τοῦ ἀνθρώπου.

Μετὰ τὴν πτῶσι μαζὶ μὲ τὴν ἁμαρτία μπῆ -
καν πλέον στὴ φύσι καὶ στὴ ζωὴ τῶν θνητῶν
ὅλα τὰ κακά. Στὸ ἑξῆς ἰσχύει ἡ παν   ανθρώπινη
καὶ διαχρονικὴ διαπίστωσι, ὅτι τὴν ἁ  μαρ τία,
ἀργὰ ἢ γρήγορα, ἀκολουθεῖ πάν τοτε ἡ δυσ τυ-
χία· ὅπου ἁμαρτία, ἐ κεῖ καὶ δυστυχία.

Καὶ ποιά εἶ νε τὰ κακὰ ποὺ μπῆκαν στὴ ζωὴ
μετὰ τὴν πτῶσι; Εἶνε ὁ ἀγωνιώδης κόπος, ἡ
ἀγ χώδης ταλαιπωρία, ἡ φθορὰ ποὺ φέρνει τὶς
ποικίλες ἀ σθένει ες στὸ σῶμα, τὰ γηρατειά, καὶ
τέλος ὁ πικρὸς θάνατος. Μεγάλη δυσ κολία
τῆς ζωῆς εἶνε ὅτι ἡ φύσις ἀγρίεψε. Ἀπέναν τι
στὸν ἀντάρτη ἄνθρωπο, ποὺ ἐνῷ ὁ Θεὸς τὸν
ἔ κανε βασιλιᾶ τῆς γῆς αὐτὸς σήκωσε κεφάλι
κα τὰ τοῦ Εὐ εργέτου, δικαίως μὲ τὴ σειρά της
σήκωσε ἀνταρσία ἡ φύσις. Πρὸ τῆς πτώσε ως
ὅλα ἦ ταν ἥμερα, φιλικά, ὑπηρετικά· μετὰ τὴν
πτῶ  σι ἔγιναν δύστροπα, ἀπαιτεῖται φροντίδα
γιὰ νὰ μποῦν στὴν ὑπηρεσία του. Τὰ ζῷα συ-
χνὰ τὸν ἀ ποφεύγουν, τὸν φοβοῦνται· ὡρι-
σμέ να ὅ μως κάνουν αὐτὸν νὰ φοβᾶται καὶ
τὸν ἀ πειλοῦν (λιοντάρια, τίγρεις, φίδια). Ἐπα-
ναστατοῦν κατὰ τοῦ ἐπαναστάτου. Κι αὐτὴ ἀ -
κόμα ἡ γῆ ποὺ πατοῦν τὰ πόδια του ἀγρίεψε·
ὁ Δη μιουργὸς τῶν ὅλων τὴν ἄφησε τώρα νὰ
βγάλῃ ἀγ κάθια καὶ τριβόλια· στὸ ἑξῆς ὁ ἄν -

θρωπος πρέπει νὰ κοπιάζῃ πολὺ γιὰ νὰ κερ-
δίζῃ τὸ καθημερινό του ψωμί.

Ἀπὸ ποῦ προῆλθαν ὅλα αὐτὰ τὰ κακά; Πη -γὴ ὅ λων εἶνε μία, ἡ ἁμαρτία. Μπορεῖ νὰ κλεί -
σῃ ἡ πηγὴ αὐτή; Ἂν μπορέσῃ, τότε ἔπαυσαν
ὅλα τὰ κακά. Ὅτι αὐτὸ εἶνε ἀλήθεια μποροῦ -
με νὰ τὸ δοῦμε σὲ πολλὲς περιπτώσεις. Ἀφή-
νον τας ὅμως τὶς ἄλλες ἔχουμε μπροστά μας
τώρα μία περίπτωσι· αὐτὴν ποὺ ἀναφέρει τὸ
ἱερὸ εὐαγγέλιο σήμερα. Τί μᾶς λέει λοιπόν;

* * *Ζοῦσε στὴν Καπερναοὺμ τῆς Γαλιλαί ας, ἕ -νας νέος. Ἀρχικὰ ἦταν ὑγιής, χα ρὰ τοῦ σπιτιοῦ
του. Ἀλλὰ στὰ χρόνια τῆς νεανικῆς ζωηρό τη-
τος ξέφυγε, ἔπεσε στὴν ἁμαρτία καὶ ἔζησε μὲἀσωτία. Διασκεδάσεις - ξενύχτια - γυναῖκες -
πιοτό, αὐ τὰ τοῦ σακάτεψαν τὴν ὑγεία. Καὶ κα -
 θὼς τὸ κακὸ συνεχιζόταν, τὸ κορμί του παρέ -λυσε κ᾽ ἔπεσε πιὰ στὸ κρεβάτι. Τί δυστυχία,
αὐτὸς ὁ ἀ ετός, τώρα νὰ μὴ μπορῇ νὰ κουνη -
θῇ! Ἔμενε ἀκίνητος· ὅπως ἕνα ἄγαλμα ἐὰν
δὲν τὸ μετακινήσουν μένει ἀσάλευτο, ἔτσι κι
αὐ τὸς ἐὰν δὲν τὸν βοηθοῦσε κάποιος δὲν
μπο ροῦσε νὰ σαλέψῃ ἀπὸ τὴ θέσι του.Ἔμεινε χρόνια στὸ κρεβάτι. Στὸ μεγάλο ἐ -
κεῖνο διάστημα ἔνιωσε πόσο μεγάλο κακὸ εἶ -
νε ἡ ἁμαρτία. Τότε τὴ σιχάθηκε καὶ τὴ μίση-
 σε. Ἄχ –θά ᾽λεγε ἐκεῖ στὸ κρεβάτι– τί μοῦ ἔ -
κανε ἡ ἁμαρτία! ἤμουν γερὸς καὶ καθαρὸς
σὰν τὸ χιόνι, καὶ κατάντησα ἄχρηστος καὶ
μαῦ ρος σὰν τὸν κόρακα· ἤμουν ἕνα δυνατὸ
παλλη κάρι, κ᾽ ἔμεινα ἕνα ἐρείπιο· ἤμουν ἡ
χαρὰ καὶ τὸ στήριγμα τοῦ σπιτοῦ μας, καὶ ἔγι-
να ἡ θλῖψι ὅλων ὅσοι μ᾽ ἀγαποῦν…

Αὐ τὰ σκεπτόταν πάνω στὸ κρεβάτι του ὁ
παράλυτος. Εἶχε πλέον μετανοήσει βαθειά·
εἶχε μισήσει τὸ ἁμαρτωλὸ παρελθόν του, ἤ -
θελε μιὰ ἄλλη ζωή, καθαρὴ καὶ εἰρηνική.

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

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

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

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

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

Γι᾽ αὐτό, ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε πάντοτε
τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου, πρέπει ὡς λαός, ἄρ -
χοντες καὶ ἀρχόμενοι, νὰ ζήσουμε μιὰ ζωὴ πί-
στεως καὶ ἀρετῆς, ποὺ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν
Κύριο. Ἐὰν κρεμαστοῦμε ἀπὸ τὸν Κύριο, τό-
τε βάλαμε τοὺς ἑαυτούς μας, τὶς οἰκογένειές
μας καὶ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος μας κάτω ἀπὸ τὴν
κραταιὰ προστασία του. Σὰν πιστὰ καὶ ἀφω-
σιωμένα τέκνα τῆς «βασιλείας» του, δηλαδὴ
τῆς Ἐκκλησίας του, θὰ καθώμαστε συνδαιτυ-
μόνες στὴν τράπεζα τοῦ ἐλέους του, ἡ ὁποία
πάντοτε θὰ ἔχῃ κάτι νὰ μᾶς δώσῃ καὶ γιὰ τὴν
ψυχή μας καὶ γιὰ τὸ σῶμα μας. Διότι ὁ Κύριος
εἶνε αὐτὸς ποὺ τρέφει ὅλους, καὶ μάλιστα
τοὺς ἀφωσιωμένους σ᾽ αὐτὸν διὰ τῆς πίστε-
ως καὶ τῆς ἀρετῆς ψυχῶν.
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–Θέλω νὰ μὲ πᾶτε κοντὰ στὸ μεγάλο Για τρό.
–Ποιός εἶνε, παιδί μου, αὐτὸς ὁ Γιατρός; τὸν
ρώτησαν. Κι αὐτὸς τοὺς εἶπε· –Ὁ Ἰ η σοῦς Χρι-
στός· ἀκούω ὅτι αὐτὸς ἔχει τὴ δύναμι νὰ θε-
ραπεύῃ σώματα καὶ ψυχές. Γρήγορα βρέθη-
καν τέσσερις φί  λοι πρό θυμοι νὰ βοηθήσουν.
Τὸν σηκώνουν ὅπως ἦ ταν μὲ τὸ κρεβάτι καὶ
τὸν πηγαίνουν ἐκεῖ ποὺ δίδασκε ὁ Χριστός.

Ὁ Κύριος, ὡς καρδιογνώστης –βλέπει τὴν
καρδιά μας ὅπως ἐμεῖς βλέπουμε τὸ πρόσω-
πο τῶν ἄλλων–, ὡς καρδιογνώστης λοιπὸν εἶ -δε τὴ μετάνοια τοῦ παραλύτου γιὰ τὶς ἁμαρτί -
ες τῆς νεότητός του, εἶ δε τὴν πίστι του σ᾽ αὐ -
τόν, εἶδε καὶ τὴν πίστι καὶ τὴν καλωσύνη καὶ
τῶν φίλων ποὺ τὸν εἶ χαν μεταφέρει, καὶ μὲ τὴ
γλυκειά του φωνὴ τοῦ λέει· –Παιδί μου, ἔχε
θάρρος: σοῦ συγχωρῶ τὶς ἁμαρτίες σου» (Ματθ. 9,2).

Δὲν προχωροῦμε πιὸ κάτω· ἂς μείνουμε
στὸ σημεῖο αὐτό. * * *

Αὐτὸς ὁ λόγος, ἀδελφοί μου, «Σοῦ συγχω -
ρῶ τὶς ἁμαρτίες σου», εἶνε ἡ πιὸ γλυκειὰ φω -
νὴ τοῦ Κυρίου. Αὐτὴ ἡ συγχώρησις εἶνε ἡ πιὸμεγάλη δωρεὰ ποὺ κάνει ὁ Χριστὸς στὸν ἁ -
μαρτωλὸ ἄνθρωπο. Καὶ οἱ ἄλλες δωρεές του
εἶνε μεγάλες, μὰ μπροστὰ σ᾽ αὐτὴν εἶνε μι-
κρές. Πῶς νὰ σᾶς δείξω τὸ μεγαλεῖο της;

� Δωρεὰ εἶνε νὰ εἶσαι φυλακισμένος ἰσόβια
μέσα σὲ μιὰ σκοτεινὴ φυλακή, ἐκεῖ νὰ κινδυ-
νεύῃς νὰ σαπίσῃς, καὶ αἴφνης νὰ ἔρθῃ ἕνας
βα σιλιᾶς, ν᾽ ἀνοίξῃ τὴ φυλακή σου καὶ νὰ σοῦ
πῇ· Σὲ ἀποφυλακίζω, εἶσαι ἐλεύθερος! Δωρεὰ
εἶνε αὐτή· ἀλλὰ πιὸ μεγάλη εἶνε ἡ ἄ φεσις, ἡ
συγχώρησις τῶν ἁμαρτιῶν μας. Γιατί; Διότι ἡ
ἁμαρτία εἶνε ἡ χειρότερη φυλακὴ στὸν κόσμο
αὐ τόν. Ἐκεῖνος ποὺ μετανοεῖ κι ἀκούει τὸ
«Τέκνον· ἀφέωνταίσοιαἱἁμαρτίαισου» (ἔ.ἀ.),
αὐ τὸς ἀπελευθερώνεται ἀπὸ τὸ Χριστό.

� Δωρεὰ εἶνε νὰ εἶσαι χρεωμένος, νὰ ἔχῃς
βάλει ὑποθήκη τὸ σπίτι, τὸ χωράφι, τὸ κατά-
στημά σου, νά ̓ νε ἕτοιμοι οἱ δανεισταί σου νὰ
σὲ πετάξουν στὸ δρόμο, καὶ αἴφνης νὰ ἔρθῃ
κάποιος καὶ νὰ σοῦ πῇ· Ἀδερφέ μου, ἐγὼ ἀνα-
λαμβάνω νὰ πληρώσω ὅλα τὰ χρέη σου! Ἀν -
έλπιστη θὰ σοῦ φανῇ ἡ χειρονομία του καὶ
μεγάλη θὰ εἶνε ἀσφαλῶς ἡ χαρά σου. Ἀλλὰ
νὰ ξέρῃς ὅτι πιὸ μεγάλη εἶνε ἡ δωρεὰ ποὺ
σοῦ κάνει ὁ Χριστὸς ὅταν σὲ συγχωρεῖ. Για-
τί; Διότι ἡ ἁμαρτία εἶνε τὸ βαρύτερο χρέος·
καὶ τὸ χρέος αὐ τὸ μόνο Ἐκεῖνος μπορεῖ νὰ τὸ
πληρώ σῃ. Καὶ τὸ πλήρωσε. Πῶς; Μὲ τὸ ἴδιο τὸ
αἷμα του ἐκεῖ στὸ βράχο τοῦ Γολγοθᾶ. Ὅ ποι-
ος γονατί ζει μετανοημένος ἐμπρὸς στὸ σταυ-
ρό, ἀκούει αὐτὸ ποὺ ἄκουσε ὁ παράλυτος·

Παιδί μου, οἱ δαίμονες σὲ ἔχουν χρεωμένο μὲ
ἑκατομμύρια, ἐγὼ ὅμως σοῦ τὰ διαγράφω!� Δωρεὰ εἶνε νὰ εἶσαι ἄρρωστος στὸ κρεβά-
 τι, νὰ ἔχῃς ξοδέψει μιὰ ὁλόκληρη περιουσία
σὲ γιατροὺς καὶ φάρμακα χωρὶς ὡστόσο νὰ
βρῇς γιατρειὰ καί, ἐνῷ κινδυνεύεις νὰ πεθά -
νῃς, αἴφνης νὰ ἔρθῃ ἕνας καὶ νὰ σοῦ πῇ· Ἐγὼ
σὲ θεραπεύω, σήκω ἀμέσως ἐπάνω, δὲν ἔχεις
τίποτε! Μὲ τέτοια θεραπεία ἡ χαρά σου θά ̓ νε
βέβαια ἀπερίγραπτη. Ἀλ λά, ἀ δελφέ μου, ἡ ἄ -
φεσι τῶν ἁμαρτημάτων ποὺ χαρίζει ὁ Χριστὸς
εἶνε δῶρο πιὸ μεγάλο. Γιατί; Διότι ἡ ἁμαρτία,
ὡς ἀσθένεια τῆς ἀθάνατης ψυχῆς, εἶνε πιὸ
βαρειὰ ἀπὸ τὶς ἀ σθένειες τοῦ σώματος (καρ-
κίνο, φθίσι κ.τ.λ.)· καὶ τὴν ἀ σθένεια τῆς ἁμαρ-
τίας τὴ θεραπεύει μόνο Αὐτός, κανείς ἄλλος.

* * *Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, ὅπως βλέπουμε
στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, δὲν θεραπεύει μό-
νο τὴν ψυχή, θεραπεύει καὶ τὸ σῶμα. Ἡ ψυχὴὅμως ἔχει τὴν προτεραιότητα· γι᾽ αὐτὸ πρῶτα
θεράπευσε τὴν ψυχὴ τοῦ παραλυτικοῦ μὲ τὴ
συγχώρησι τῶν ἁμαρτιῶν, καὶ κατόπιν τοῦ χά-
ρισε τὴν ὑγεία τοῦ σώματος· ἀμέσως, χωρὶς
φάρμακα, χωρὶς ἐγχείρησι, χωρὶς πόνο καὶ
αἵματα, μόνο μ᾽ ἕ να λόγο. Μιὰ ἐντολὴ ἔδωσε·
Σήκω πάνω, πάρε τὸ κρεβάτι σου καὶ πήγαι νε
στὸ σπίτι σου(βλ. ἔ.ἀ. 9,6). Καὶ ὤ τοῦ θαύματος! μπρο  -
στὰ σὲ ὅ λους ὁ κατάκοιτος σηκώθηκε, πῆρε
στὸν ὦμο τὸ κρεβάτι του, καὶ μὲ χαρὰ ἔτρεξε
στοὺς δρόμους δοξάζοντας τὸν Κύριο.

Ὁ Κύριος, λοιπόν, δὲν ἀδιαφορεῖ καὶ γιὰ τὶς
ὑλικὲς καὶ σωματικὲς ἀνάγ  κες, προηγοῦνται
ὅμως οἱ ἀνάγκες τῆς ψυ χῆς. Ἑ πομένως κ᾽ ἐ -
μεῖς ἂς φροντίζουμε πρῶτα γιὰ τὴν ψυχὴ καὶ
μετὰ γιὰ τὸ σῶμα. Ὅπως εἴπαμε, ἡ ἁμαρτία
εἶ νε ἡ πηγὴ καὶ ἡ αἰ τία ὅλων τῶν κα κῶν· αὐτὴ
γεννᾷ καὶ τὶς ἀσθένειες. Ρωτῆστε τοὺς για-
τροὺς καὶ θὰ σᾶς ποῦν πόσες ἀσθένειες φέρ-
νει π.χ. ἡ ἀκολασία ἢ ὁ ἀλκοολισμὸς καὶ ἡ μέ-
θη, ἢ ἡ λαιμαργία καὶ ἡ γαστριμαργία κ.λπ..

Τί νομίζετε; παιδιὰ τῆς ἁμαρτίας εἶνε ὅλα
τὰ νοσήματα καὶ οἱ παθήσεις. Τὸ δὲ χειρότε-
ρο τέκνο της εἶνε ὁ θάνατος· ἡ ἁμαρτία γεννᾷ
θάνατο (βλ. ῾Ρωμ. 6,23). Γι᾽ αὐτὸ εἶνε ἀνάγκη νὰ φύγῃἀπὸ τὴ μέσῃ ἡ ἁμαρτία. Καὶ τί ἐξαλείφει τὴν
ἁ μαρτία; Ἡ μετάνοια καὶ ἐξομολόγησις, ἡ ὁ -
ποία παρέχει τὴ συγχώρησι τῶν ἁμαρτιῶν.

Θέλεις τὴ σωτηρία; Κάνε ἕνα …φόνο! – φό-
νο εὐλογημένο· φόνευσε τὴν ἁμαρτία μὲ μιὰ
εἰλικρι νῆ μετάνοια. Τότε θὰ δῇς πόσο ἀλλά-
ζει ἡ ζωή· θὰ ἔχῃς εἰρήνη στὴν ψυχή, ἀ γάπη
μὲ ὅλους, κάθε εὐλογία τοῦ οὐρανοῦ.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν Τρίτη 24-7-1938.Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀναπλήρωσις 1-7-2021.
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Ἀρχίζω, ἀγαπητοί μου, μὲ ἕνα παράδειγμα
παρμένο ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη. –Μπᾶ, θὰ πῇ

κανείς, τί σχέσι ἔχει ἡ ἐπιστήμη μὲ τὸ Θεό;…
Ἐν τούτοις ἡ ἐπιστήμη εἶνε κι αὐτὴ ἔργοτοῦ Θεοῦ. Γιατί; Διότι, ἂν ὁ Θεὸς δὲν ἤθελε νὰ

κάνῃ τὸν ἄνθρωπο ἐπιστήμονα, δὲν θὰ τοῦ ἔδι-
 νε λογικό, νοῦ, μὲ τὸ ὁποῖο προοδεύει διανοη-
τι κά. Ὁ νοῦς λοιπὸν προϋπόθεσι τῆς ἐπιστήμης.

Νοῦ βέβαια, μυαλὸ - ἐγκέφαλο, ἔχουν καὶ τὰ
ζῷα· ἂν ζυγίσουμε τὸν ἐγκέφαλο τοῦ πιθήκου,
τὸ βάρος καὶ ὁ ὄγ κος του δὲν ἔχουν μεγάλη δι -
αφορὰ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ἄλ λο ὅμως τὸ μυα -
 λὸ τοῦ ἀν θρώ  που καὶ ἄλλο τὸ μυαλὸ τοῦ πι θή-
κου. Ἂν πάρουμε ἕνα πίθηκο καὶ τὸν καθί σου-
με στὸ θρανίο ὄχι ἕνα χρόνο, καὶ δέκα χρόνια,
δὲν μαθαίνει τὸ ἀλφάβητο· δὲν ἔχει πρόοδο.

Ἡ πρόοδος λοιπόν, ποὺ σημειώνει ὁ ἄν θρω-
 πος, εἶνε προϊὸν τοῦ νοῦ, καὶ ὁ νοῦς τοῦ ἀν -
θρώπου εἶνε δῶρο τοῦ Θεοῦ, δῶρο ἔξοχο.

* * *Ἡ ἐπιστήμη στὶς ἡμέρες μας ἔκανε κατα-
πληκτικὲς ἐφευρέσεις, ποὺ ἀναδεικνύουν τὸν
ἄν θρωπο μικρὸ θεὸ ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ ψαλμι -
 κὸ «ἐγὼ εἶπα· θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάν -
τες» (Ψαλμ. 81,6. Ἰω. 10,34). Ἐκεῖ ὑ ψώνεται ὁ ἄνθρωπος
μὲ τὸ νοῦ του καὶ βασιζόμενος στοὺς νόμους
ποὺ ἔχει θέσει ὁ Κτίστης στὰ κτίσματα.

Μία ἀπὸ τὶς ἐφευρέσεις του εἶνε καὶ ἡ φω-τογραφικὴ μηχανή. Πρὶν ἀπὸ ἑκατὸ - διακόσα
χρόνια δὲν ὑπῆρχαν φωτογραφικὲς μηχανὲς
ν᾽ ἀποτυπώνουν μία μορφή. Πή γαιναν ἐπάνω
ἀ πὸ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ ὅ  ταν ἠρεμῇ, σὲ
λίμνη ἢ ποτάμι, καὶ ἔβλεπαν θαμπὰ τὸ πρόσω-
 πό τους· ἢ κατασκεύ α ζαν στιλπνὰ - γυαλιστε -
ρὰ κάτοπτρα ἀ πὸ ὀ ρεί χαλκο - μπροῦντζο, κ᾽ ἐ -
κεῖ ἔ βλεπαν κάπως τὴ μορφή τους. Τώρα ὑ -
πάρχουν φωτογραφικὲς μηχανές, ποὺ ἀγα-
ποῦν ἰδίως οἱ νέοι καὶ οἱ νέες. Δὲν τοὺς κατη -
γορῶ γι᾽ αὐ τό, ἀρκεῖ νὰ χρησιμοποιοῦν τὴ μη-
χανή τους πρὸς δόξαν Θεοῦ, φωτογραφίζον -

τας π.χ. τὴ φύσι, τοπία τῆς πατρίδος μας, ὑ -
πέ ροχες εἰ κόνες ποὺ ἠρεμοῦν τὴν ψυχή.

–Τί θέλεις τώρα νὰ πῇς; γιατί μιλᾷς γιὰ φω-
τογραφικὲς μηχανές; θὰ μὲ ρωτήσῃ κάποιος. 

Εἶνε ἕνα ἐπιχείρημα ποὺ μπορεῖτε νὰ χρησι -
 μοποιήσετε ἂν κάποιος σᾶς πῇ ὅτι δὲν ὑ πάρ-
χει Θεός. Ἀπαντῆστε του μὲ σύγχρονο παρά -
δειγμα· ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ παρα δεί γματα εἶνε
ἡ φωτογραφικὴ μηχανή. –Σὲ βλέπω, πῆτε, μον -
τέρνο ἄτομο, ξέρεις τὴν τεχνολογία, χρησιμο-
ποιεῖς τὰ σύγχρονα μέσα· ἔχεις καὶ φωτογρα-
φικὴ μηχανή. Σοῦ λέω λοιπόν, ὅτι ἡ μηχανή σου
αὐτὴ βρέθηκε μόνη της, ἔτσι στὸ δρόμο! ξέρω
ἕνα χωράφι ἐγὼ ποὺ ἐ κεῖ ἀντὶ γιὰ στάχυα φυ-
τρώ νουν φωτογραφικὲς μηχανές!… –Μὰ τί εἶν᾽
αὐ τὰ ποὺ λές; θὰ πῇ, τρελλάθηκες; Τὴ μηχανὴ
αὐτὴ κάποιος τὴ σχε δίασε, κάποιος πῆρε τὰ
ὑλικὰ καὶ κατασκεύα σε τὸ τέλειο αὐτὸ μηχάνη-
 μα. –Ὄχι, νὰ ἐ πιμέ νῃς ἐσύ, ἔτσι ἔγινε, μόνη της!
ἔτσι φυτρώνουν οἱ φωτογραφικὲς μηχανές!
–Μὰ ἐσὺ εἶ σαι γιὰ δέσιμο, πρέπει νὰ καλέσου-
 με τὸ «100»! –Ἔ, νὰ τοῦ πῇς τότε, ἂν ἐ σὺ θεω -
ρῇς ἐ  μένα τρελλό, γιατὶ γιὰ μιὰ φωτογραφικὴ
μηχα νὴ ἰ σχυρίζομαι πὼς δὲν ὑπάρχει κατα-
σκευαστής, τί νὰ πῶ ἐγὼ γιὰ σένα πού, ἐνῷ γύ-
ρω σου βλέπεις τόσα θαυμάσια, ἡ σκέψι σου κόλ-
 λησε καὶ δὲν πηγαίνει καθόλου σὲ δημιουργό;

Ἀλλὰ τί εἶνε καὶ ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ
καὶ τὸ ῥαντὰρ καὶ ὅποιο ἄλλο κατασκεύασμά
μας μπροστὰ στὸ θαυμάσιο ὄργανο ποὺ εἴδα-
με νὰ χαρίζῃ ὁ Χριστὸς σήμερα σὲ δύο δυσ-
τυχισμένους! Ποιό δηλαδή; Τὰ μάτια! Λέει τὸ
εὐαγγέ λιο ἐκεῖ, ὅτι «ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ
ὀφθαλμοί» (Ματθ. 9,30). Μὲ ἕνα παντοκρατορικὸ
λόγο τοῦ Χριστοῦ ἄνοιξαν τὰ μάτια δύο τυ-
φλῶν. Τί εἶνε τὰ μάτια! Ἡ πιὸ τέλεια φωτο-
γραφι κὴ μηχανή. Ὀ φθαλμίατροι, ποὺ χρόνια
μελετοῦν τὸ μάτι, βλέ πουν σ᾽ αὐτὸ θαυμαστὰ
μυστήρια. Ποιός τὸ ἔ φτειαξε; Δὲν εἶνε τυχαῖο
δημιούργημα. Μόνο ἕνα μάτι φτάνει ν᾽ ἀπο-
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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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δείξῃ ὅ τι ὑπάρχει Θεός. Ἐγὼ ἀπορῶ πῶς ὑ -
πάρχουν ἄπιστοι.

Γι᾽ αὐτὸ νὰ εἴμαστε εὐγνώμονες. Ὑπάρ-
χουν ἀδελφοί μας τυφλοί· ἔχουν στερηθῆ
τὴν ὅρασι ἢ ἐκ γενετῆς ἢ ἀπὸ κάποια πάθησι
ἢ ἀπὸ δυστύχημα, καὶ ζοῦν σὲ σκοτάδι. Ὅσοι
ἔχουμε τὰ μάτια ἂς λέμε μαζὶ μὲ τὸν ποιητή·

«Ὅταν τριγύρω βλέπω τῆς φύσεως τὰ κάλλη,
τὸν ἥλιο, τὴ σελήνη, τ’ ἄστρα τὰ φωτεινά,
τὴ θάλασσα, π’ ἀφρίζει κι’ ἁπλώνεται μεγάλη,
τοὺς ποταμούς, τὰ δένδρα, τοὺς κάμπους, τὰ βουνά,
καὶ τ’ ἄνθη ποὺ στολίζουν ἀγροὺς καὶ μονοπάτια,
Σ’ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, ποὺ μοῦ ᾽δωκες τὰ μάτια»

(Ἰω. Πολέμης, Ἀναγνωστικὸν Ε΄ Δημοτικοῦ, ἐκδ. Καλοκάθη, Ἀθῆναι 1964, σ. 295).
Δὲν εὐγνωμονοῦμε τὸ Θεό, εἴμαστε ἀχάρι-
στοι. Δυστυχῶς πρέπει νὰ χάσῃ κανεὶς κάτι
πολύτιμο, γιὰ νὰ ἐκτιμήσῃ τὴν ἀξία του.

* * *Ὑπάρχει ὅμως καὶ κάποιο ἄλλο ἀγαθὸ ἀνώ-
τερο ἀπὸ τὴ σωματικὴ ὅρασι· εἶνε ἡ ὅρασις ἡ
πνευματική, δηλαδὴ ἡ πίστις. Αὐτὴ εἶνε ἡ ἕκτη
αἴσθησι, ὁ ὀ φθαλμὸς τῆς ψυχῆς. Ὅπως μὲ τὰ
μάτια βλέπουμε τὰ ὡραῖα τῆς φύσεως, ἔτσι
μὲ τὴν πίστι βλέπουμε τὸν ἀ θάνατο πνευμα τι -
κὸ κόσμο. Ἕνας ἀστρονόμος εἶπε, ὅτι ἡ πίστις
εἶνε τὸ τηλεσκόπιο μὲ τὸ ὁποῖο βλέπουμε τὸν
οὐράνιο κόσμο, τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ. 

Τὸν 4ο αἰῶνα μ.Χ. ζοῦσε στὴν Ἀλεξάνδρεια ὁΔίδυμος· σπουδαῖος θεολόγος πού, ἐνῷ ἦ ταν
τυφλός, εἶχε σοφία καὶ ἑρμήνευε τὴ Γραφή. Ὅ -
ταν τὸν συνάντησε ὁ μέγας Ἀντώ νιος τοῦ εἶπε·
Σὲ μακαρίζω, Δίδυμε· δὲν ἔχεις μάτια σωμα-
τικά – τέτοια ἔχουν καὶ τὰ ζῷα, ἔ χεις ὅμως πί-
στι, ποὺ σοῦ χαρίζει μάτια πνευματικὰ καὶ βλέ-
  πεις τὸν κόσμο τοῦ οὐ ρανοῦ. Γνωρίσαμε καὶ ἐ -
μεῖς στὶς ἡμέρες μας ἕναν μικρὸ Δίδυμο, ἕ να
τυφλὸ βοσκὸ τῆς Πίνδου, τὸν Γιάννη, ὁ ὁ ποῖ -
ος κατέβηκε στὴ Θεσσαλονίκη, στὴν αἴθουσα
τῆς «Ἀπολυτρώσεως», καὶ ἐνώπιον ἀκροατη-
ρίου ἀπήγγελλε ἀπ᾽ ἔξω τὴν Καινὴ Διαθήκη.

Δυστυχισμένος ὅποιος ἔχασε τὰ μάτια του,
ἀλλὰ ἀπείρως δυστυχέστερος ὅποιος ἔχασετὴν πίστι του, τὸ πνευματικό του φῶς. 

Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο μιλάει γιὰ τέτοιους
τυφλούς. Ἐνῷ ὁ λαὸς θαύμασε βλέποντας ὅ -
τι ὁ Χριστὸς ἄ νοιξε μὲ τὴ θεία δύναμί του τὰ
μάτια τῶν τυφλῶν καὶ θεράπευσε τὸν δαιμονι-
 ζόμενο κωφάλαλο, οἱ φαρισαῖοι ἀντιθέτως ὄ χι
μόνο δὲν πίστεψαν, ἀλλὰ καὶ τὸν βλασφη μοῦ -
σαν, ὅτι «ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονί  ων ἐκ βάλλει
τὰ δαιμόνια» (Ματθ. 9,34). Αὐτοί, ἐνῷ εἶχαν μάτια,
πνευματικὰ ἦταν τυφλοί, ζοῦσαν στὸ σκοτάδι.

Τέτοιοι ἄνθρωποι, ποὺ δὲν βλέπουν τὰ θαυ-
 μάσια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ κατηγοροῦν καὶ διαβάλ-

 λουν πότε τὶς ἅγιες εἰκόνες, πότε τὶς ἱε ρὲς πα-
 ραδόσεις, πότε τὶς ἐκκλησιαστικὲς συνάξεις,
πότε τοὺς κληρικούς, πότε τὸν ἴδιο τὸ Θεὸ καὶ
τὸ Χριστό, τέτοιοι σύγχρονοι φαρισαῖοι ὑπάρ-
χουν καὶ τώρα. Στὰ πανεπιστήμια μάθανε με-
ρικὰ γράμματα, ἀλλὰ σπανίως θὰ συναντήσῃς
καθηγητὴ καὶ φοιτητὴ ποὺ νὰ πιστεύῃ.

Αὐτοὶ μοιάζουν μὲ τοὺς τυφλοπόντικες καὶ
τὶς νυχτερίδες, ποὺ δὲν ἀρέσκονται στὸ φῶς
ἀλλὰ ζοῦν καὶ κινοῦνται στὸ σκοτάδι· καὶ σήμε -
ρα οἱ ἄπιστοι δὲν ἀρέσκονται στὸ φῶς τοῦ Εὐ -
αγγελίου, στὴν ἀληθινὴ πίστι, στὴν ἀθάνατη Ὀρ -
θοδοξία μας. Ὅσα θαύματα κι ἂν δοῦν, ἀμφι-
 σβητοῦν, ἀντιλέγουν, ἀπιστοῦν. Κρίμα στὶς σπου-
 δές τους! Ὁ Παπουλάκος –διαβάστε τὸ σχετι -
κὸ βιβλίο τοῦ Μπαστιᾶ ποὺ εἶνε σὰν μυθιστόρη -
μα ἀλλ᾽ ἀναπαριστᾷ μία πραγματικότητα– εἶ -
πε· Τὰ ἄθεα γράμματα θὰ καταστρέψουν τὸνκόσμο. Εἶπα καὶ ἄλλοτε· ὁ κόσμος σήμερα δὲν
κινδυνεύει ἀπὸ τοὺς ἀγράμματους βοσκούς·κινδυνεύει ἀπὸ τοὺς ἀθέους «ἐπιστήμονες»,
ποὺ εἶνε ἕτοιμοι μὲ μιὰ διαταγὴ νὰ ῥίξουν βόμ-
 βες καὶ ν᾽ ἀφανί σουν κόσμο. Χίλιες φορὲς ὁ ἄν -
θρωπος νὰ ἦταν ἀγράμματος μὰ πιστὸς στὸ
Θεό, παρὰ μία τέτοια ἐπιστήμη. Ὁ Πλάτων
λέει· «πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύ-
νης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς, πανουργία καὶ οὐ
σοφία φαίνεται» (Μενέξ. 246e–247a). Καὶ ἕνας σοφὸς
τῆς Γερμανίας, εἶπε γιὰ τὸ σύγχρονο ἄνθρω-
πο ποὺ ὑπερηφανεύτηκε γιὰ τὰ φῶτα του·

«…καὶ νά με δῶ μὲ τόσα φῶτα,
ἐγὼ μωρός, ὅσο καὶ πρῶτα!» (Γκαῖτε, Φάουστ).
Νά, λοιπόν, ἡ πνευματικὴ τύφλωσι. 

* * *«Ὅσοι πιστοί» (θ. Λειτ.), ἀδελφοί μου, νὰ εὐχα-
ριστῆτε τὸ Θεὸ ποὺ σᾶς ἔδωσε τὴν πίστι. Ἡ πί- στι εἶνε λαχεῖο, σᾶς ἔπεσε ὁ πρῶτος λαχνός.
Μέσα στὸ διεστραμμένο κόσμο ἀντισταθῆτε,
ὑπερασπισθῆτε τὴν πίστι μας. Μελετᾶτε βι-
βλία ἀπολογητικά, ὁπλίζεσθε. Ἡ ἀληθινὴ ἐπι-
στήμη δὲν ἀρνεῖται τὸ Θεό, ἀντιθέτως τὸν κη-
ρύττει. Πρὸ παντὸς ν᾽ ἀκολουθῆτε τὸ Χριστό,νὰ ζῆτε μαζὶ μὲ τὸ Χριστό.

Τὸ εὐαγγέλιο σήμερα λέει ὅτι, ὅταν ὁ Κύ-
ριος θεράπευσε τοὺς τυφλούς, τοὺς εἶπε·
«Ὁ ρᾶτε μηδείς γινωσκέτω»· μὴν πῆτε τίποτα
πουθενά, δὲν θέλω διαφήμισι, ῥεκλάμα. Αὐτοὶ
ὅμως ἔκαναν ἁγία ἀνυπακοή· δὲν κρατήθη-
καν, βγῆκαν ἔξω καὶ «διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅ -
λῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ» (Ματθ. 9,30-31), καλοῦσαν ὅλους
κοντά του. Κ᾽ ἐσεῖς λοιπὸν ὅπου σταθῆτε κη-ρύ ξτε τὸν Χριστό· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ ὑ -
περ υψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Προκοπίου Κλαδορράχης - Φλωρίνης τὴν 25-7-1982 πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 9-7-2021.
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Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ εὐαγγέ-
λιο (βλ. Λουκ. 10,38-42· 11,27-28). Ἀλλὰ δὲν πρέπει μό-

νο νὰ τὸ ἀκοῦμε· πρέπει καὶ νὰ τὸ καταλαβαί-
νου με, καὶ πρὸ παντὸς νὰ τὸ ἐφαρμόζουμε. Τί
μᾶς διηγεῖ ται λοιπὸν τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο;

Ὅτι ὁ Χριστὸς ἔκανε τὴν ἐπίσκεψί του σὲ ἕ -
να ἀγαπητό του σπίτι· εἶνε τὸ σπίτι τοῦ φίλου
του Λαζάρου (τοῦ Λαζάρου ποὺ λίγο πρὸ τοῦ
σωτηρίου πάθους του θὰ ἀσθενήσῃ «πρὸς
θάνατον» [Ἰω. 11,4] καὶ θὰ τὸν ἀ ναστήσῃ ἐκ νε-
κρῶν). Ὁ Λάζαρος εἶχε δύο ἀ δελφές, τὴ Μάρ-
 θα καὶ τὴ Μαρία. Φαν τάζεται λοιπὸν καν εὶς
πόση θὰ ἦταν τώρα ἡ χαρὰ στὸ σπίτι αὐτό!
Καὶ ἕνας βασιλιᾶς ἀκόμη ἂν τοὺς ἐπισκεπτό-
ταν, δὲν θὰ εἶχαν τέτοια ἀγαλλίασι ὅση ἔχουν
τώρα ποὺ εἶνε κοντά τους ὁ Χριστός· ὁ Διδά-
σκαλος, ὁ Σωτήρας, ὁ Προστάτης τους.

Χαίρονται καὶ τὸ δείχνουν μὲ κάθε τρόπο.
Θέλουν νὰ ἐκφράσουν τὴν ἀγάπη τους καὶ τὸ
κάνουν ὅπως μποροῦν. Ἡ μία ἀδελφή, ἡ Μάρ- θα τρέχει στὴν κουζίνα κι ἀρ χίζει νὰ ἑτοιμάζῃ
ὅ,τι καλύτερο ἔχει, φαγητὰ καὶ γλυκύσματα·
ἔτσι νομίζει ὅτι θὰ εὐ χαριστήσῃ τὸν Ἰησοῦ. Ἡ
ἄλλη ἀδελφή, ἡ Μαρία, παίρνει ἕνα σκαμνὶ
καὶ κάθεται κοντὰ στὸν Κύριο ποὺ διδάσκει.

Σὲ μιὰ στιγμὴ ἔρχεται ἡ Μαρία καὶ λέει μὲ
πα ράπονο· Διδάσκαλε δὲν μὲ λυπᾶσαι; ἡ ἀ -
δερφή μου μ᾽ ἄφησε μόνη, ἡ ὥρα γιὰ φαγητὸ
πλησιάζει κ᾽ ἐγὼ δὲν προλαβαίνω· σὲ παρα-
καλῶ πές της νὰ μὲ βοηθήσῃ. Καὶ ὁ Κύριος ἀ -
παντᾷ· «Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβά -
ζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία» (Λουκ. 10,41-42).
Γιατί κοπιάζεις καὶ φροντίζεις τόσο πολύ; Δὲνχρειάζονται πολλὰ φαγητά. Δὲν ἦρθα στὸ σπί-
 τι σου γιὰ νὰ μοῦ στρώσῃς βασιλικὸ τραπέζι.Ἦρθα γιὰ νὰ διδάξω, ἦρθα γιὰ νὰ σᾶς ἀνοίξω
τὰ μάτια τῆς ψυχῆς, ἦρθα γιὰ νὰ σᾶς σώσω.

* * *«Μάρθα Μάρθα…». Ὁ Χριστὸς ἤλεγξε τὴ
Μάρθα ποὺ ἄφησε τὴ διδασκαλία καὶ πῆγε

στὴν κουζίνα. Ἀλλὰ πόσοι καὶ πόσοι σήμερα
δὲν ἁρμόζει ν᾽ ἀκούσουμε αὐτὸ τὸν ἔλεγχο
τοῦ Χριστοῦ! Μεριμνοῦμε, φροντίζουμε, κο-
πιάζουμε γιὰ ὅλα· γιὰ ἕνα μόνο δὲν φροντί-
ζουμε, γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Ποῦ
δαπανοῦμε τὸ χρόνο καὶ τὶς δυνάμεις μας;� Ἄλλοι φροντίζουν γιὰ τὰ πλούτη. Τρέ-
χουν καὶ κοπι άζουν νὰ μαζέψουν χρήματα.
Πῶς τὸ 1 νὰ τὸ κάνουν 10, πῶς τὰ 10 νὰ τὰ
κάνουν 100 κ.ο.κ.. Μέρα - νύχτα τὸ χρῆμα σκέ-
 πτονται. Ὅλο τὸ χρόνο τῆς ζωῆς τους τὸν ξο-
 δεύουν γιὰ τὸ μαμωνᾶ. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία δὲν
προλαβαίνουν. Ποῦ εὐκαιροῦμε ἐμεῖς; σοῦ λέ-
 νε. Δὲν σκέπτονται ὅτι ὑπάρχει καὶ ἄλλη ζωή,
κρίσις καὶ ἀνταπόδοσις. Δὲν βλέπουν μπρο-
στά τους τίποτε ἄλλο παρὰ μόνο τὸ χρῆμα.
Αὐτὸ εἶνε ὁ θεός τους· αὐτὸ λατρεύουν, αὐ -
τὸ προσκυνοῦν. Χάριν αὐτοῦ καὶ τὴ ζωή τους
θυσιάζουν. Ὁ σατανᾶς ἐξουσιάζει ἐπάνω στὶς
ψυχές. Τοὺς ἔχει κλείσει τὰ μάτια, τοὺς ἔχει
δέσει στὸ μαγγανοπήγαδο τῆς φιλαργυρίας,
κι αὐτοὶ δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ γυ-
ρίζουν τὸ μαγγανοπήγαδο. Σὲ ὅλους αὐτοὺς
λοιπόν, ποὺ ἔχουν παραδώσει τὶς ψυχές τους
στὸ χρῆμα καὶ λατρεύουν τὴ χρυσῆ εἰκόνα τοῦ
μαμωνᾶ, λέει ὁ Χριστὸς σήμερα· Ἄνθρωποι,
«μεριμνᾶτε καὶ τυρβάζετε περὶ πολλά· ἑ νὸς
δέ ἐστι χρεία». Τὰ χρήματα χάνονται, τὰ σπί-
τια ρημάζουν, οἱ τράπεζες χρεωκοποῦν. Ἓνα
μόνο δὲν χάνεται, δὲν καταστρέφεται καὶ θὰ
ζήσῃ αἰωνίως· ἡ ψυχή σας. Γι᾽ αὐτὴν πρέπει
νὰ ἐνδιαφερθῆτε, νὰ φροντίσετε. Ἀλλὰ οἱ ἄν -
θρωποι δὲν ἀκοῦνε τὴ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ.
Σκυμμένοι ἐπάνω στὶς ὑποθέσεις δὲν σηκώ-
νουν τὸ βλέμμα τους νὰ δοῦν τὸν οὐρανό.� Ἄλλοι, σὰν τρελλοὶ αὐτοί, ἔχουν παρα-
δο  θῆ στὶς διασκεδάσεις· ἡ ἔγνοια τους εἶνε
πῶς θὰ περάσουν ἀπολαυστικὰ τὴ ζωή. Τὸ
πρό γραμμά τους εἶνε «Φάγωμεν καὶ πίωμεν,
αὔρι ον γὰρ ἀποθνῄσκομεν» (Ἠσ. 22,13 = Α΄ Κορ. 15,32).

Κοίμησις Θεοτόκου (Λκ. 10,38-42· 11,27-28)Κυριακὴ 15 Αὐγούστου 2021Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2401 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Φροντίστε καὶ γιὰ τὴν ψυχή!
«Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία» (Λουκ. 10,41-42)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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Ἀρέσκονται νὰ κυλιῶνται σὰν τοὺς χοίρους
στὴ λάσπη τῆς ἁμαρτίας. Μὰ ὁ ἄνθρωπος δὲν
εἶ νε μόνο στομάχι καὶ κοιλιά, σάρκες καὶ κόκ-
κα λα. Δὲν εἶνε μόνο ὕλη· εἶνε καὶ ψυχή. Αὐτὸ
ἀντελήφθησαν σοφοὶ τῆς ἀρχαιότητος, αὐτὸ
μᾶς βεβαίωσε ὁ Χριστός, αὐτὸ μᾶς λέει σήμε -
ρα τὸ εὐαγγέλιο. Σ᾽ αὐτοὺς ποὺ νομίζουν πὼς
μόνος σκοπὸς τοῦ βίου εἶνε ἡ γλυκειὰ ζωή, ὁ
Χρι στὸς λέει· Γιατί βουλιάζετε στὶς ἁμαρτί ες;
για τί λατρεύετε τὴ σάρκα; Ἡ σάρκα θὰ μαρα -
θῇ ὅπως τὸ τριαντάφυλλο. Ὁ νέος θὰ γίνῃ γέ  -
ρος, ἡ νέα θὰ γίνῃ γριά. Μαραίνονται τὰ κάλ-
 λη. Ἕνας τάφος, λίγο χῶμα μᾶς περιμένει. Ἐ -
κεῖ θὰ ταφοῦν ὅλοι οἱ ἔρωτες καὶ οἱ ἡδονές.� Ἄλλοι πάλι κυνηγοῦν τὴ δόξα. Θέλουν ἀ -
ναγνώρισι καὶ θαυμασμό, τοὺς ἐπαίνους καὶ
κολακεῖες τῶν ἄλλων, ἐπιδιώκουν ἀξιώματα
καὶ τιμές, θέλουν νά ᾽νε πρῶ τοι καὶ νὰ ἀκού-
γωνται. Ὅλα ὅμως αὐτὰ εἶνε ἐ φήμερα· ἰσχύ-
ει γι᾽ αὐτὰ ὁ θεόπνευστος λόγος «Ματαιότης
ματαιοτήτων, τὰ πάντα μαται ότης» (Ἐκκλ. 1,2· 12,8).
Οἱ θρόνοι ἀνατρέπονται, τὰ ἀξιώματα ἀφαι-
ροῦνται, τὰ διάσημα ξηλώνον ται, οἱ ἐπευφη-
μίες καὶ τὰ χειροκροτήματα σιγοῦν, ἡ φήμη
λησμονεῖται ἢ μεταβάλλεται σὲ δυσφημία, ἡ
δόξα σβήνει καὶ συχνὰ μεταπίπτει σὲ ἀδοξία.

* * *Μέσα σ᾽ αὐτὴ τὴν παραζάλη, ἀδελφοί μου, δι -
αφεύγει τὴν προσοχὴ τῶν πολλῶν ὅτι ἡ σπου-
δαιότερη ἀπ᾽ ὅλες τὶς ὑποθέσεις εἶνε ἡ σωτηρίατῆς ψυχῆς, ὅτι ἐκεῖνο ποὺ πάνω ἀπὸ ὁ,τιδή-
πο τε ἄλλο ἔχουμε ἀνάγκη εἶνε ὁ Χριστός. Ἂν
αὐτὸ δὲν τὸ καταλάβουμε τώρα, θὰ ἔρθῃ μέρα
ποὺ θὰ μετανοιώσουμε πικρά, μὰ θά ᾽νε ἀργά.

Ξέρετε πῶς μοιάζουμε; Εἴμαστε σὰν μικρὰ
παιδιὰ ποὺ παίζουν στὴν ἀκρογιαλιὰ καὶ γεμί-
ζουν τὰ καλαθάκια τους μὲ χαλίκια. Χαλίκια καὶ
ἄμμος εἶνε ὅλα ὅσα θαυμάζουμε· ἡ δόξα, οἱ δι -
ασκεδάσεις, τὰ πλούτη. Τὸ διαμάντι μὲ τὴν αἰ ώ  -
νια ἀξία εἶνε ἡ ψυχή. Γι᾽ αὐτὴν ἀξίζει νὰ φρον τί-
σουμε· νὰ φροντίσουμε τόσο ὅσο τοὐλάχι-
στον καὶ γιὰ τὸ σῶμα. Τί κάνεις γιὰ τὸ σῶμα;� Τὸ σῶμα τὸ τρέφεις καθημερινῶς, ὄχι μιὰ
φορὰ τὸ χρόνο. Καὶ τὴν ψυχὴ λοιπὸν πρέπει
νὰ τὴν τρέφουμε. Καὶ τροφὴ τῆς ψυχῆς εἶνε ἡ
προσ ευχή, ἡ μελέτη, ἡ ἐγ κράτεια, ὁ ἐκκλησι -
α σμός, ἡ θεία κοινωνία. Γιὰ τὸ σῶμα δὲν λές,
Δὲν εὐκαιρῶ νὰ φάω. Μὴ λὲς λοιπὸν καὶ γιὰ
τὴν ψυχή, Δὲν εὐκαιρῶ νὰ προσευχηθῶ.� Τὸ σῶμα τὸ ντύνεις, δὲν τ᾽ ἀφήνεις γυμνό.
Στόλισε λοιπὸν καὶ τὴν ψυχή σου μὲ ὡ ραῖο φό-
 ρεμα. Ὄχι ἀπ᾽ αὐτὰ ποὺ τρώει ὁ σκόρος καὶ
γίνονται κουρέλια, ἀλλὰ μὲ ἔργα πίστεως καὶ
ἀρετές, ποὺ μένουν αἰωνίως.

� Γιὰ τὸ σῶμα χτίζεις σπίτι νὰ τὸ στεγάσῃς.
Ἡ ψυχή σου ποῦ θὰ στεγαστῇ; Μερίμνησε νὰ
τῆς ἑτοιμάσῃς σκήνωμα. Δὲν μακαρίζω ἐκεί-
νους ποὺ κατοικοῦν σὲ μέγαρα καὶ παλάτια,
ποὺ μιὰ μέρα τ᾽ ἀφήνουν καὶ φωλιάζουν ἐκεῖ
κουκουβάγιες· ζηλεύω αὐτοὺς ποὺ προνοοῦν
νὰ βροῦν «οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ…, οἰκίαν ἀχει-
ροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Β΄ Κορ. 5,1).� Τὸ σῶμα, ὅταν ἀρρωσταίνῃ, φροντίζεις νὰ
θεραπευθῇ· ζητᾷς γιατρό, παίρνεις φάρμακα,
ἐφαρμόζεις δίαιτα, ὑποβάλλεσαι σὲ ἐγχειρή-
σεις, κάνεις τὰ πάντα. Γιὰ τὴν ἄρρωστη ψυχή
σου –καὶ ἀσθένεια τῆς ψυχῆς εἶνε ἡ ἁμαρτία–
καθόλου δὲν νοιάζεσαι νὰ γίνῃ καλά;

* * *Μέχρι τώρα, ἀγαπητοί μου, φροντίσαμε γιὰ
ὅλα· γιὰ τὰ σπίτια μας, τὰ χωράφια μας, τὰ
ζῷα μας, τὶς μηχανές μας… Και ρὸς εἶνε νὰ
φροντίσουμε καὶ γιὰ τὴν ψυχή μας. Εἶνε ὁσπουδαιότερος θησαυρὸς ποὺ ἔχουμε.

Πῶς νὰ σᾶς παραστήσω τὴν ἀξία της; Φαν -
ταστῆτε μία ζυγαριά. Κρεμάστε την ἀπὸ τὸ
θόλο τοῦ οὐρανοῦ. Ἔπειτα στὸν ἕνα ζυγὸ μα-
ζέψτε ὅλα τ᾽ ἀγαθὰ τοῦ κόσμου· χρυσάφι, ἀ -
σήμι, πολύτιμα μέταλλα, νομίσματα, κοσμή-
μα τα… Καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος τῆς ζυγαριᾶς
τί νὰ βάλουμε; Νὰ βάλουμε μιὰ ψυχή· τὴν ψυ -
χὴ ὄχι ἑνὸς βασιλιᾶ, ὄχι ἑνὸς πλουσίου, ὄχι
ἑνὸς νέου· νὰ βάλουμε τὴν ψυχὴ τοῦ πιὸ ἀ -
σήμου, φτωχοῦ, ἀσθενοῦς ἀνθρώπου. Τί βλέ-
πουμε· ἡ ζυγαριὰ κλίνει πρὸς τὸ μέρος ποὺ
εἶνε ἡ ψυχή. Τόσο μεγάλη εἶνε ἡ ἀξία της. Γι᾽
αὐτὸ ὁ Χριστὸς εἶπε· «Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον
ἐ ὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῇ
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀν -
τάλλα γμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. 8,36-37).

Γι᾽ αὐ τὸ ν᾽ ἀκούσουμε τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ
νὰ ἐργαστοῦμε γιὰ τὸ θησαυρὸ τῆς ψυ χῆς·
αὐτὸς μόνο θὰ μείνῃ. Διαφο ρετικά, θ᾽ ἀ ποδει-
χθοῦμε ἀνόητοι, οἱ πιὸ ἀνό ητοι ἄνθρωποι.

Ὑπόδειγμα σήμερα ἔχουμε τὴν Παναγία,
τῆς ὁποίας τὴν ἱερὰ μνήμη ἑορτάζουμε. Ἐκεί-
νη ἀγάπησε τὸν Κύριο, στόλισε τὴν ψυχή της,
ἑτοιμάστηκε νὰ πάῃ κοντά του, καὶ τώρα με-
τέ χει στὴν αἰώνια δόξα του. Πριγκίπισσες λη-
σμονήθηκαν, ἀρχόντισσες ξεχάστηκαν, πλού-
 σιες ἔσβησαν· ἡ Παναγία μένει ἔνδοξη, βασί-
λισσα τοῦ κόσμου, κυρία τῶν ἀγγέλων.

Ἂς βαδίσουμε κ᾽ ἐμεῖς τὸ δρόμο τῆς πίστε -
ως καὶ τῆς ἀρετῆς, γιὰ νὰ εἴμαστε μαζὶ μὲ τὴν
Παναγία καὶ τὶς ψυχὲς τῶν δικαίων, ὑμνοῦν -
τες καὶ δοξολογοῦντες ἡμέρα καὶ νύχτα τὴ
δόξα τῆς ἁγίας Τριάδος εἰς αἰῶνας αἰώνων.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν Τρίτη 15-8-1939.Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ μικρὴ ἀναπλήρωσις 2-7-2021.
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Γιὰ νὰ καταλάβουμε, ἀγαπητοί μου, τὸ θαῦ -
μα ποὺ περιγράφει τὸ σημερινὸ εὐαγγέ-

λιο, πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι στὴν Πα-
λαιστίνη ὑπάρχει μιὰ χαριτωμένη λίμνη μὲ ἁ -
πλοϊκοὺς ψαρᾶδες, ποὺ ὀνομάζεται «λίμνη
Γεν νησαρέτ» (Λουκ. 5,1) καὶ «θά λασσα τῆς Γαλιλαί-
ας» (Ματθ. 15,29. Μᾶρκ. 1,16· 7,31. Ἰω. 6,1) ἢ τῆς «Τιβεριάδος» (Ἰω.
6,1,23· 21,1). Σ᾽ αὐτὴν πέφτουν τὰ νε ρὰ τοῦ Ἰορδά-
νου ποταμοῦ, ξεχειλίζουν ἀ πὸ τὸ νότιο μέ-
ρος καὶ πέφτουν μέσα στὴ Νεκρὰ Θάλασσα.
Ἡ λίμνη αὐτὴ ἦταν κέντρο τῆς δρά σεως τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Στὴ λίμνη αὐτὴ λοιπόν, λέει τὸ εὐαγγέλιο,
ταξίδευε ἕνα μικρὸ πλοῖο, μέσα στὸ ὁποῖο ἦ -
ταν οἱ δώδεκα μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἴδιος
ὁ Ἰησοῦς δὲν ἦταν μαζί τους. Ποῦ ἦταν; Ἀνέ-
βηκε στὸ βουνὸ κ᾽ ἐκεῖ ὅλη τὴ νύχτα προσ ευ-χόταν. Τὸ παράδει γμά του διδάσκει κ᾽ ἐμᾶς ν᾽
ἀναζητοῦμε καὶ νὰ ἔχουμε ὧρες πνευ ματικῆς
περισυλλογῆς καὶ προσευχῆς.

Ἀλλ᾽ ἐνῷ ὁ Χριστὸς ἦταν στὸ βουνό, κάτω
στὴ θάλασσα συνέβαιναν πράγματα σοβαρά.
Τὸ πλοῖο στὴν ἀρχὴ ταξίδευε ἥσυχα. Τὴ νύχτα
ὅμως φύσηξε ἄνεμος δυνατός, ἔγινε θύελλα·
σηκώθηκαν κύματα μεγάλα, ποὺ χτυποῦσαν
τὸ μικρὸ σκάφος κι αὐτὸ κινδύνευε.

Κ᾽ ἐνῷ οἱ δώδεκα μαθηταὶ ἀγωνιοῦσαν γιὰ
τὴ φουρτούνα, ξαφνικὰ σὲ κάποια ἀπόστασι
διέκριναν κάτι ἀλλόκοτο· εἶδαν κάποιον νὰ
περπατάῃ ἐπάνω στὰ κύματα! Νόμισαν πὼς
εἶ νε φάντασμα, τρομοκρατήθηκαν κι ἀπὸ τὸ
φό βο τους ξεφώνισαν. Μὰ δὲν ἦταν φάντα-
σμα, ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Χριστός! Ἄ κουσαν τότε
τὴ γλυκειὰ φωνή του νὰ τοὺς λέῃ· «Θαρσεῖ -
τε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε» (Ματθ. 14,27). Ὁ Πέτρος,
ὅταν ἄκουσε τὴ γνώριμη φωνὴ τοῦ Χριστοῦ,
πῆρε θάρρος καὶ τοῦ ζήτησε νὰ τὸν προσ τά -
ξῃ νὰ περιπατήσῃ κι αὐτὸς πάνω στὰ κύματα.
Ὁ Χριστὸς τὸν κάλεσε νὰ πάῃ κοντά του, ὁ

Πέτρος πήδηξε πάνω στὰ κύματα καὶ –λὲς ἡ
θάλασσα πήχτωσε κ᾽ ἔγινε στερεά– περπά-
τησε πάνω στὰ νερὰ νὰ ἔλθῃ πρὸς τὸν Κύριο.
Βλέπον τας ὅμως δυνατὸ τὸν ἄνεμο, σὲ μιὰ
στι  γμὴ κυριεύτηκε ἀπὸ φόβο κι ἀμέσως ἄρχι-
σε νὰ βουλιάζῃ. «Κύριε, σῶσόν με», φώναξε.
Ἀμέσως ὁ Χριστὸς ἁπλώνει τὸ χέρι καὶ τὸν
πιάνει λέγοντάς του «Ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδί-
στασας;». Καὶ μόλις ἀνέβηκαν στὸ πλοῖο, ἀ -
μέσως σταμάτησε ὁ ἄνεμος κ᾽ ἔγινε γαλήνη.
Τότε ὅλοι ὅσοι ἦταν μέσα στὸ πλοιάριο ἦρ -
θαν καὶ τὸν προσκύνησαν γονατιστοὶ λέγον -
τας· «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ» (ἔ.ἀ. 14,30-33).

* * *Αὐτὸ εἶνε, ἀγαπητοί μου, τὸ σημερινὸ εὐαγ-
 γέλιο. Τό ᾽χετε ξανακούσει καὶ σᾶς εἶνε γνω-
στό. Ἀλλὰ ὅ,τι ἔγινε τότε στὴ λίμνη τῆς Τιβε-
ριάδος ἢ θάλασσα τῆς Γαλιλαίας, εἶνε διδα-
κτικὸ γιὰ μᾶς. Τὸ μικρὸ ἐκεῖνο πλοῖο, ποὺ τα-
ξί δευε τὴ νύχτα μέσα στὴν ἄγρια θάλασσα
καὶ πάλευε μὲ τὰ κύματα, εἶνε μιὰ εἰκόνα ποὺπαριστάνει ζωηρὰ 4 πράγματα· πρῶτον τὴν ἀ -
τομική μας ζωή, δεύτερον τὴν οἰκογενειακή
μας ζωή, τρί τον τὴν ἐθνική μας ζωή, καὶ τέταρ -
τον τὴν ἐκκλησιαστική μας ζωή. Ἂς δοῦμε
σύντομα τοὺς 4 αὐτοὺς τομεῖς.� Τὸ πλοῖο αὐτὸ εἰκονίζει πρῶ τον τὴν ἀτο-μική μας ζωή. Ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς ἄρχισε κά-
ποτε τὴ ζωή του σὰν ταξίδι στὸ χρόνο. Μπῆκε
σὲ μιὰ βαρκούλα καὶ μὲ ἀνοιχτὰ τὰ πανιὰ τα-
ξιδεύει στὸ ἀπέραντο πέλαγος τοῦ παρόντος
βίου. Ὡραία εἶνε στὴν ἀρ χὴ ἡ ζωή μας. Ἀμέρι-
μνη, γιατὶ στὴν παιδικὴ καὶ νεανικὴ ἡλικία ἄλ -
λοι φροντίζουν καὶ κοπιάζουν γιὰ μᾶς. Γνώσεις,
αἰσθήματα, ἐμπειρίες, σχέδια, ὄ νειρα, φαν τα-
σίες, ὅλα εἶνε χαρούμενα καὶ εὐτυχισμένα.
Μὰ εἶνε ἔτσι πάντοτε; Ὄχι βέβαια. Ὅπως ἡ
θάλασσα δὲν ἔχει διαρκῶς γαλήνη ἀλλὰ συ-
χνὰ ἔχει τρικυμία, ἔτσι καὶ ἡ ζωή μας. Καθὼς
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ἡ ἀθῴα ἡλικία παρέρχεται, ἐκεῖ ποὺ ζοῦμε ἥ -
συχα, ξαφνικὰ μᾶς βρίσκουν διάφοροι πειρα-σμοί, στοὺς ὁποίους μᾶς ἑλκύουν ἢ ἡ περι έρ-
γεια, ἢ ἡ φαν τασία, ἢ οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ ἐγώ
(φιλαργυρία, φιληδονία, φιλοδοξία). Οἱ διάφο-
 ροι πειρασμοί (διανοητικοί, συναισθηματικοί,
σαρκικοί), ποὺ μᾶς στήνει ὁ παλαιὸς ἑαυτός
μας, ὁ ἁμαρτω λὸς κόσμος μὲ τὰ ὄργανά του,
καὶ πρὸ παν τὸς ὁ σατανᾶς, χτυποῦν σὰν ἄγρια
κύματα ἀπὸ παντοῦ τὸ σκάφος μας. Τότε λοι-
πόν, ὅταν τὰ κύματα τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν
παθῶν ἀπειλοῦν νὰ μᾶς καταποντίσουν, ἂς φω-
νάζουμε ὅπως ὁ Πέτρος «Κύριε, σῶσε με», καὶ
ὁ Κύριος θὰ ἔρχεται πρὸς βοήθειάν μας, θὰ
διώχνῃ τὸν πειρασμό, θὰ τιθασεύῃ τὸ πάθος,
θὰ ἐνισχύῃ τὴν πίστι καὶ τὸν ἀγῶνα μας.

� Τὸ πλοιάριο τοῦ εὐαγγελίου εἰκονίζει, δεύ-
 τερον, τὴν οἰκογενειακή μας ζωή. Δὲν ζοῦμε
μόνοι, ἀνήκουμε σὲ κάποια οἰκογένεια· ἔχου-
με πατέρα, μητέρα, ἀδέρφια, συγγενεῖς. Καὶ ἡ
οἰκογένεια, ποὺ συστάθηκε μὲ τὸ μυστήριο τοῦ
γάμου, ἄρχισε ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη τὸ ταξί-
δι της σὰν πλοῖο στὸ πέλαγος τῆς κοινωνίας.
Ὑπάρχουν διαστήματα στὴν οἰκογενειακὴ ζωὴ
ποὺ τὸ σκάφος πλέει ἥσυχα· ἤρεμη ἡ ζωὴ ὅταν
ὅλα τὰ μέλη εἶνε ὑγιεῖς, σώφρονες, ἀποδοτι-
κοί, ὅταν τὰ οἰκονομικὰ τοῦ σπιτιοῦ εἶνε ἀνθη-
 ρά, ὅταν ὑπάρχουν ὅλα τ᾽ ἀναγ καῖα. Γνωρίζου-
 με καλὰ ὅμως ὅλοι ὅτι στὴ ζωὴ δὲν λείπουν οἱ
θλίψεις· ἀρρώστιες παιδιῶν καὶ γονέων, θερα-
 πεῖες, ἐγχει ρή σεις, νοσοκομεῖα, θάνατοι, σχολι -
κὲς φρον τίδες, νεανικὲς ἀγωνίες, ἐφηβικὰ πα-
 ραστρατή ματα, οἰκονομικὴ στενότητα, συκο-
φαντίες, δικαστήρια… Ἢ τὰ χειρό τερα - οἱ τρα -
γῳδίες· πείσματα, συζυγικοὶ καυ γᾶδες, ἀπά-
τες, ἀπιστίες, μοιχεῖες, ἔριδες κ.λπ. κλονί-
ζουν σὰν κύματα τὸ σκάφος. Τὸ δὲ διαζύγιο
ἀ ποτελεῖ πλέον τὸ ὁριστικὸ ναυάγιο. Μοῦ ᾽λε -
γε ἕνας καπετάνιος ἀπὸ ἕνα χωριό· Δὲν φοβή-
θηκα τὴν τρικυμία στὸν Ἀτλαντικὸ ὠκεανό,
μὰ φοβήθηκα ὅταν γύρισα στὸ σπίτι καὶ βρῆ -
κα τὴ γυναῖκα καὶ τὰ παιδιά μου σὲ μεγάλη ἀ -
ναστάτωσι… Σὲ τέτοιες δύσκολες στιγμές,
σὺ ποὺ πιστεύεις στὸ Θεό, γονάτισε καὶ πα-
ρακάλεσε τὸ Χριστὸ σὰν τὸ Πέτρο· Κύριε,
σῶσε τὸ σπίτι μου· καὶ ὁ Κύριος θὰ ἐπεμβῇ.

� Τὸ πλοῖο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀτομικὴ καὶ τὴν
οἰκογενειακή μας ζωή, εἰκονίζει καὶ τὴν ἐθνι-κή μας ζωή, τὴν πορεία τοῦ μικροῦ μας ἔθνους
μέσα στὴν παγκόσμιο ἱστορία. Ὅλοι οἱ Ἕλλη-
νες καὶ Ἑλληνίδες ταξιδεύουμε μέσα στὸ πλοῖο
ποὺ λέγεται Ἑλλάδα· ταξιδεύει 3.000 τώρα
χρόνια μέσα στὸ πέλαγος τῆς ἀνθρωπίνης
ζωῆς. Τὸ πλοῖο μας ἀπειλεῖται ἀπὸ ἐσωτερι-

κοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς κινδύνους· ἐπιδρομὲς
βαρβάρων, ἀναξίους κυβερνῆτες καὶ προδο-
σίες. Εἶνε θαῦμα, ὅτι δὲν καταποντίστηκε μέ-
χρι τώρα. Ὅσοι πονοῦμε τὸ ἔθνος μας, νὰ πα-
 ρακαλοῦ με τὸ Θεὸ μὲ τὰ λόγια τοῦ Πέτρου·
Κύριε, σῶ σε τὸ μαρτυρικό μας γένος.� Τέλος, τὸ πλοῖο τῆς Τιβεριάδος εἰκονίζει
τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι οἱ βαπτισμέ-
 νοι στὸ ὄνομα τῆς ἁγίας Τριάδος ἀνήκου με σ᾽
αὐτήν. Σὲ ποιά; Στὴν Ὀρ θόδοξο Ἐκκλησία. Αὐ -
 τὴ εἶνε ἡ «νοητὴ Ναῦς», ποὺ ἡ ἐκκλησιαστι κὴ
γλῶσσα καὶ τέχνη τὴν πα ριστάνει μὲ καράβι·
ἔτσι εἰ κο νίζεται καὶ σὲ ψηφιδωτὸ ψηλὰ στὴν
πρόσοψι τοῦ ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Φλω-
 ρίνης. Καράβι ἡ Ἐκκλησία καὶ ταξιδεύει 2.000
τώρα χρό νια. Σπανίως ἔχει γαλήνη· πιὸ συχνὰ
συν αντᾷ φουρτοῦνες, ποὺ ξεσηκώνουν σὰν
ἄγρια κύματα ἐναντίον της θανάσιμοι ἐχθροί·
ῥωμαῖοι διῶκτες, ἰουδαῖοι, εἰδωλολάτρες, διά-
φοροι αἱρετικοὶ καὶ πλανεμένοι, οἱ ὑλισταὶ καὶ
ὀρθολογισταί, οἱ ἄ πιστοι καὶ ἄθεοι. Ἐκτὸς ἀπὸ
τοὺς ἐξωτερικοὺς αὐτοὺς κινδύνους, τὸ σκά-
φος τῆς Ἐκκλησίας ἀπειλοῦν καὶ ἐσωτερικοὶ
κίνδυνοι· ἀκαταστασίες, ἀντικανονικότητες,
ἔριδες καὶ φιλονικίες, διαιρέσεις, σκάνδαλα
κληρικῶν κ.λπ., ποὺ κάνουν τὰ ἐκκλησιάσμα-
τα ν᾽ ἀραιώνουν. Ἐμεῖς σὰν παιδιὰ τῆς Ἐκκλη-
  σίας νὰ παρακαλοῦμε τὸ Χριστό· Κύριε, κρά-
τη σέ μας πιστοὺς μέσα στὴν Ἐκκλησία σου,
γιατὶ κινδυνεύουμε ὅπως ὁ Πέτρος. Αὐτὴ δὲν
κινδυνεύει, εἶνε ἀνίκητη· τὸ πλοῖο της, κα τὰ
τὸν ἀψευδῆ λόγο σου (βλ. Ματθ. 16,18), εἶνε ἀ βύθιστο.
Καὶ γι᾽ αὐτὸ ὁ πιστὸς ποιητὴς ἐρωτᾷ·

«Ποῦ πᾶς, καραβάκι, μὲ τέτοιον καιρό;
Σὲ μάχεται ἡ θάλασσα, δὲν τὴ φοβᾶσαι;
Ἀνέμοι σφυρίζουν καὶ πέφτει νερό,
ποῦ πᾶς, καραβάκι, μὲ τέτοιον καιρό; ………
–Ψηλὰ στὸ ἐκκλησάκι τοῦ βράχου ποὺ ἀσπρίζει
γιὰ μένα ἔχουν κάμει κρυφὴ λειτουργία·
ὀρθὸς ὁ Χριστὸς τὸ τιμόνι μου ἀγγίζει,
στὴν πλώρη μου στέκει ἡ παρθένα Μαρία» (Ζαχ. Παπαντωνίου).

* * *Κλυδωνιζόμαστε, ἀδελφοί μου, στὸ πέλαγος
τῆς ζωῆς. Τὸ σημερινὸ θαῦμα δείχνει, ὅτι μό-
νο ὁ Χριστὸς κατευνάζει τὰ κύματα. Καὶ τὸ συμ - πέρασμά μας· ὅπου βρίσκεται ὁ Χριστός, ἐκεῖ
ὑπάρχει 100% ἀ σφάλεια. Αὐ τὸς εἶνε ὁ βράχος
ὁ ἄσειστος. Λοιπόν· ὁ Χριστὸς στὴν καρδιά,
στὸ σπίτι, στὸ σχολεῖο, στὸ στρατό, στὰ δικα-
στήρια, στὴν ἀγορά, στὰ πλοῖα, παντοῦ. Καὶ τό-
 τε θὰ εἴμαστε ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπερ -
αγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Πρώτης - Φλωρίνης τὴν 20-8-1978 πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 10-7-2021.

2ἡ ἀθῴα ἡλικία παρέρχεται, ἐκεῖ ποὺ ζοῦμε ἥ -
συχα, ξαφνικὰ μᾶς βρίσκουν διάφοροι πειρα-σμοί, στοὺς ὁποίους μᾶς ἑλκύουν ἢ ἡ περι έρ-
γεια, ἢ ἡ φαν τασία, ἢ οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ ἐγώ
(φιλαργυρία, φιληδονία, φιλοδοξία). Οἱ διάφο-
 ροι πειρασμοί (διανοητικοί, συναισθηματικοί,
σαρκικοί), ποὺ μᾶς στήνει ὁ παλαιὸς ἑαυτός
μας, ὁ ἁμαρτω λὸς κόσμος μὲ τὰ ὄργανά του,
καὶ πρὸ παν τὸς ὁ σατανᾶς, χτυποῦν σὰν ἄγρια
κύματα ἀπὸ παντοῦ τὸ σκάφος μας. Τότε λοι-
πόν, ὅταν τὰ κύματα τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν
παθῶν ἀπειλοῦν νὰ μᾶς καταποντίσουν, ἂς φω-
νάζουμε ὅπως ὁ Πέτρος «Κύριε, σῶσε με», καὶ
ὁ Κύριος θὰ ἔρχεται πρὸς βοήθειάν μας, θὰ
διώχνῃ τὸν πειρασμό, θὰ τιθασεύῃ τὸ πάθος,
θὰ ἐνισχύῃ τὴν πίστι καὶ τὸν ἀγῶνα μας.

� Τὸ πλοιάριο τοῦ εὐαγγελίου εἰκονίζει, δεύ-
 τερον, τὴν οἰκογενειακή μας ζωή. Δὲν ζοῦμε
μόνοι, ἀνήκουμε σὲ κάποια οἰκογένεια· ἔχου-
με πατέρα, μητέρα, ἀδέρφια, συγγενεῖς. Καὶ ἡ
οἰκογένεια, ποὺ συστάθηκε μὲ τὸ μυστήριο τοῦ
γάμου, ἄρχισε ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη τὸ ταξί-
δι της σὰν πλοῖο στὸ πέλαγος τῆς κοινωνίας.
Ὑπάρχουν διαστήματα στὴν οἰκογενειακὴ ζωὴ
ποὺ τὸ σκάφος πλέει ἥσυχα· ἤρεμη ἡ ζωὴ ὅταν
ὅλα τὰ μέλη εἶνε ὑγιεῖς, σώφρονες, ἀποδοτι-
κοί, ὅταν τὰ οἰκονομικὰ τοῦ σπιτιοῦ εἶνε ἀνθη-
 ρά, ὅταν ὑπάρχουν ὅλα τ᾽ ἀναγ καῖα. Γνωρίζου-
 με καλὰ ὅμως ὅλοι ὅτι στὴ ζωὴ δὲν λείπουν οἱ
θλίψεις· ἀρρώστιες παιδιῶν καὶ γονέων, θερα-
 πεῖες, ἐγχει ρή σεις, νοσοκομεῖα, θάνατοι, σχολι -
κὲς φρον τίδες, νεανικὲς ἀγωνίες, ἐφηβικὰ πα-
 ραστρατή ματα, οἰκονομικὴ στενότητα, συκο-
φαντίες, δικαστήρια… Ἢ τὰ χειρό τερα - οἱ τρα -
γῳδίες· πείσματα, συζυγικοὶ καυ γᾶδες, ἀπά-
τες, ἀπιστίες, μοιχεῖες, ἔριδες κ.λπ. κλονί-
ζουν σὰν κύματα τὸ σκάφος. Τὸ δὲ διαζύγιο
ἀ ποτελεῖ πλέον τὸ ὁριστικὸ ναυάγιο. Μοῦ ᾽λε -
γε ἕνας καπετάνιος ἀπὸ ἕνα χωριό· Δὲν φοβή-
θηκα τὴν τρικυμία στὸν Ἀτλαντικὸ ὠκεανό,
μὰ φοβήθηκα ὅταν γύρισα στὸ σπίτι καὶ βρῆ -
κα τὴ γυναῖκα καὶ τὰ παιδιά μου σὲ μεγάλη ἀ -
ναστάτωσι… Σὲ τέτοιες δύσκολες στιγμές,
σὺ ποὺ πιστεύεις στὸ Θεό, γονάτισε καὶ πα-
ρακάλεσε τὸ Χριστὸ σὰν τὸ Πέτρο· Κύριε,
σῶσε τὸ σπίτι μου· καὶ ὁ Κύριος θὰ ἐπεμβῇ.

� Τὸ πλοῖο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀτομικὴ καὶ τὴν
οἰκογενειακή μας ζωή, εἰκονίζει καὶ τὴν ἐθνι-κή μας ζωή, τὴν πορεία τοῦ μικροῦ μας ἔθνους
μέσα στὴν παγκόσμιο ἱστορία. Ὅλοι οἱ Ἕλλη-
νες καὶ Ἑλληνίδες ταξιδεύουμε μέσα στὸ πλοῖο
ποὺ λέγεται Ἑλλάδα· ταξιδεύει 3.000 τώρα
χρόνια μέσα στὸ πέλαγος τῆς ἀνθρωπίνης
ζωῆς. Τὸ πλοῖο μας ἀπειλεῖται ἀπὸ ἐσωτερι-

κοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς κινδύνους· ἐπιδρομὲς
βαρβάρων, ἀναξίους κυβερνῆτες καὶ προδο-
σίες. Εἶνε θαῦμα, ὅτι δὲν καταποντίστηκε μέ-
χρι τώρα. Ὅσοι πονοῦμε τὸ ἔθνος μας, νὰ πα-
 ρακαλοῦ με τὸ Θεὸ μὲ τὰ λόγια τοῦ Πέτρου·
Κύριε, σῶ σε τὸ μαρτυρικό μας γένος.� Τέλος, τὸ πλοῖο τῆς Τιβεριάδος εἰκονίζει
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πρόσοψι τοῦ ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Φλω-
 ρίνης. Καράβι ἡ Ἐκκλησία καὶ ταξιδεύει 2.000
τώρα χρό νια. Σπανίως ἔχει γαλήνη· πιὸ συχνὰ
συν αντᾷ φουρτοῦνες, ποὺ ξεσηκώνουν σὰν
ἄγρια κύματα ἐναντίον της θανάσιμοι ἐχθροί·
ῥωμαῖοι διῶκτες, ἰουδαῖοι, εἰδωλολάτρες, διά-
φοροι αἱρετικοὶ καὶ πλανεμένοι, οἱ ὑλισταὶ καὶ
ὀρθολογισταί, οἱ ἄ πιστοι καὶ ἄθεοι. Ἐκτὸς ἀπὸ
τοὺς ἐξωτερικοὺς αὐτοὺς κινδύνους, τὸ σκά-
φος τῆς Ἐκκλησίας ἀπειλοῦν καὶ ἐσωτερικοὶ
κίνδυνοι· ἀκαταστασίες, ἀντικανονικότητες,
ἔριδες καὶ φιλονικίες, διαιρέσεις, σκάνδαλα
κληρικῶν κ.λπ., ποὺ κάνουν τὰ ἐκκλησιάσμα-
τα ν᾽ ἀραιώνουν. Ἐμεῖς σὰν παιδιὰ τῆς Ἐκκλη-
  σίας νὰ παρακαλοῦμε τὸ Χριστό· Κύριε, κρά-
τη σέ μας πιστοὺς μέσα στὴν Ἐκκλησία σου,
γιατὶ κινδυνεύουμε ὅπως ὁ Πέτρος. Αὐτὴ δὲν
κινδυνεύει, εἶνε ἀνίκητη· τὸ πλοῖο της, κα τὰ
τὸν ἀψευδῆ λόγο σου (βλ. Ματθ. 16,18), εἶνε ἀ βύθιστο.
Καὶ γι᾽ αὐτὸ ὁ πιστὸς ποιητὴς ἐρωτᾷ·

«Ποῦ πᾶς, καραβάκι, μὲ τέτοιον καιρό;
Σὲ μάχεται ἡ θάλασσα, δὲν τὴ φοβᾶσαι;
Ἀνέμοι σφυρίζουν καὶ πέφτει νερό,
ποῦ πᾶς, καραβάκι, μὲ τέτοιον καιρό; ………
–Ψηλὰ στὸ ἐκκλησάκι τοῦ βράχου ποὺ ἀσπρίζει
γιὰ μένα ἔχουν κάμει κρυφὴ λειτουργία·
ὀρθὸς ὁ Χριστὸς τὸ τιμόνι μου ἀγγίζει,
στὴν πλώρη μου στέκει ἡ παρθένα Μαρία» (Ζαχ. Παπαντωνίου).
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στὸ σπίτι, στὸ σχολεῖο, στὸ στρατό, στὰ δικα-
στήρια, στὴν ἀγορά, στὰ πλοῖα, παντοῦ. Καὶ τό-
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ἡ ἀθῴα ἡλικία παρέρχεται, ἐκεῖ ποὺ ζοῦμε ἥ -
συχα, ξαφνικὰ μᾶς βρίσκουν διάφοροι πειρα-σμοί, στοὺς ὁποίους μᾶς ἑλκύουν ἢ ἡ περι έρ-
γεια, ἢ ἡ φαν τασία, ἢ οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ ἐγώ
(φιλαργυρία, φιληδονία, φιλοδοξία). Οἱ διάφο-
 ροι πειρασμοί (διανοητικοί, συναισθηματικοί,
σαρκικοί), ποὺ μᾶς στήνει ὁ παλαιὸς ἑαυτός
μας, ὁ ἁμαρτω λὸς κόσμος μὲ τὰ ὄργανά του,
καὶ πρὸ παν τὸς ὁ σατανᾶς, χτυποῦν σὰν ἄγρια
κύματα ἀπὸ παντοῦ τὸ σκάφος μας. Τότε λοι-
πόν, ὅταν τὰ κύματα τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν
παθῶν ἀπειλοῦν νὰ μᾶς καταποντίσουν, ἂς φω-
νάζουμε ὅπως ὁ Πέτρος «Κύριε, σῶσε με», καὶ
ὁ Κύριος θὰ ἔρχεται πρὸς βοήθειάν μας, θὰ
διώχνῃ τὸν πειρασμό, θὰ τιθασεύῃ τὸ πάθος,
θὰ ἐνισχύῃ τὴν πίστι καὶ τὸν ἀγῶνα μας.

� Τὸ πλοιάριο τοῦ εὐαγγελίου εἰκονίζει, δεύ-
 τερον, τὴν οἰκογενειακή μας ζωή. Δὲν ζοῦμε
μόνοι, ἀνήκουμε σὲ κάποια οἰκογένεια· ἔχου-
με πατέρα, μητέρα, ἀδέρφια, συγγενεῖς. Καὶ ἡ
οἰκογένεια, ποὺ συστάθηκε μὲ τὸ μυστήριο τοῦ
γάμου, ἄρχισε ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη τὸ ταξί-
δι της σὰν πλοῖο στὸ πέλαγος τῆς κοινωνίας.
Ὑπάρχουν διαστήματα στὴν οἰκογενειακὴ ζωὴ
ποὺ τὸ σκάφος πλέει ἥσυχα· ἤρεμη ἡ ζωὴ ὅταν
ὅλα τὰ μέλη εἶνε ὑγιεῖς, σώφρονες, ἀποδοτι-
κοί, ὅταν τὰ οἰκονομικὰ τοῦ σπιτιοῦ εἶνε ἀνθη-
 ρά, ὅταν ὑπάρχουν ὅλα τ᾽ ἀναγ καῖα. Γνωρίζου-
 με καλὰ ὅμως ὅλοι ὅτι στὴ ζωὴ δὲν λείπουν οἱ
θλίψεις· ἀρρώστιες παιδιῶν καὶ γονέων, θερα-
 πεῖες, ἐγχει ρή σεις, νοσοκομεῖα, θάνατοι, σχολι -
κὲς φρον τίδες, νεανικὲς ἀγωνίες, ἐφηβικὰ πα-
 ραστρατή ματα, οἰκονομικὴ στενότητα, συκο-
φαντίες, δικαστήρια… Ἢ τὰ χειρό τερα - οἱ τρα -
γῳδίες· πείσματα, συζυγικοὶ καυ γᾶδες, ἀπά-
τες, ἀπιστίες, μοιχεῖες, ἔριδες κ.λπ. κλονί-
ζουν σὰν κύματα τὸ σκάφος. Τὸ δὲ διαζύγιο
ἀ ποτελεῖ πλέον τὸ ὁριστικὸ ναυάγιο. Μοῦ ᾽λε -
γε ἕνας καπετάνιος ἀπὸ ἕνα χωριό· Δὲν φοβή-
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μὰ φοβήθηκα ὅταν γύρισα στὸ σπίτι καὶ βρῆ -
κα τὴ γυναῖκα καὶ τὰ παιδιά μου σὲ μεγάλη ἀ -
ναστάτωσι… Σὲ τέτοιες δύσκολες στιγμές,
σὺ ποὺ πιστεύεις στὸ Θεό, γονάτισε καὶ πα-
ρακάλεσε τὸ Χριστὸ σὰν τὸ Πέτρο· Κύριε,
σῶσε τὸ σπίτι μου· καὶ ὁ Κύριος θὰ ἐπεμβῇ.

� Τὸ πλοῖο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀτομικὴ καὶ τὴν
οἰκογενειακή μας ζωή, εἰκονίζει καὶ τὴν ἐθνι-κή μας ζωή, τὴν πορεία τοῦ μικροῦ μας ἔθνους
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σίες. Εἶνε θαῦμα, ὅτι δὲν καταποντίστηκε μέ-
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τη σέ μας πιστοὺς μέσα στὴν Ἐκκλησία σου,
γιατὶ κινδυνεύουμε ὅπως ὁ Πέτρος. Αὐτὴ δὲν
κινδυνεύει, εἶνε ἀνίκητη· τὸ πλοῖο της, κα τὰ
τὸν ἀψευδῆ λόγο σου (βλ. Ματθ. 16,18), εἶνε ἀ βύθιστο.
Καὶ γι᾽ αὐτὸ ὁ πιστὸς ποιητὴς ἐρωτᾷ·

«Ποῦ πᾶς, καραβάκι, μὲ τέτοιον καιρό;
Σὲ μάχεται ἡ θάλασσα, δὲν τὴ φοβᾶσαι;
Ἀνέμοι σφυρίζουν καὶ πέφτει νερό,
ποῦ πᾶς, καραβάκι, μὲ τέτοιον καιρό; ………
–Ψηλὰ στὸ ἐκκλησάκι τοῦ βράχου ποὺ ἀσπρίζει
γιὰ μένα ἔχουν κάμει κρυφὴ λειτουργία·
ὀρθὸς ὁ Χριστὸς τὸ τιμόνι μου ἀγγίζει,
στὴν πλώρη μου στέκει ἡ παρθένα Μαρία» (Ζαχ. Παπαντωνίου).

* * *Κλυδωνιζόμαστε, ἀδελφοί μου, στὸ πέλαγος
τῆς ζωῆς. Τὸ σημερινὸ θαῦμα δείχνει, ὅτι μό-
νο ὁ Χριστὸς κατευνάζει τὰ κύματα. Καὶ τὸ συμ - πέρασμά μας· ὅπου βρίσκεται ὁ Χριστός, ἐκεῖ
ὑπάρχει 100% ἀ σφάλεια. Αὐ τὸς εἶνε ὁ βράχος
ὁ ἄσειστος. Λοιπόν· ὁ Χριστὸς στὴν καρδιά,
στὸ σπίτι, στὸ σχολεῖο, στὸ στρατό, στὰ δικα-
στήρια, στὴν ἀγορά, στὰ πλοῖα, παντοῦ. Καὶ τό-
 τε θὰ εἴμαστε ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπερ -
αγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Πρώτης - Φλωρίνης τὴν 20-8-1978 πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 10-7-2021.
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ἡ ἀθῴα ἡλικία παρέρχεται, ἐκεῖ ποὺ ζοῦμε ἥ -
συχα, ξαφνικὰ μᾶς βρίσκουν διάφοροι πειρα-σμοί, στοὺς ὁποίους μᾶς ἑλκύουν ἢ ἡ περι έρ-
γεια, ἢ ἡ φαν τασία, ἢ οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ ἐγώ
(φιλαργυρία, φιληδονία, φιλοδοξία). Οἱ διάφο-
 ροι πειρασμοί (διανοητικοί, συναισθηματικοί,
σαρκικοί), ποὺ μᾶς στήνει ὁ παλαιὸς ἑαυτός
μας, ὁ ἁμαρτω λὸς κόσμος μὲ τὰ ὄργανά του,
καὶ πρὸ παν τὸς ὁ σατανᾶς, χτυποῦν σὰν ἄγρια
κύματα ἀπὸ παντοῦ τὸ σκάφος μας. Τότε λοι-
πόν, ὅταν τὰ κύματα τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν
παθῶν ἀπειλοῦν νὰ μᾶς καταποντίσουν, ἂς φω-
νάζουμε ὅπως ὁ Πέτρος «Κύριε, σῶσε με», καὶ
ὁ Κύριος θὰ ἔρχεται πρὸς βοήθειάν μας, θὰ
διώχνῃ τὸν πειρασμό, θὰ τιθασεύῃ τὸ πάθος,
θὰ ἐνισχύῃ τὴν πίστι καὶ τὸν ἀγῶνα μας.

� Τὸ πλοιάριο τοῦ εὐαγγελίου εἰκονίζει, δεύ-
 τερον, τὴν οἰκογενειακή μας ζωή. Δὲν ζοῦμε
μόνοι, ἀνήκουμε σὲ κάποια οἰκογένεια· ἔχου-
με πατέρα, μητέρα, ἀδέρφια, συγγενεῖς. Καὶ ἡ
οἰκογένεια, ποὺ συστάθηκε μὲ τὸ μυστήριο τοῦ
γάμου, ἄρχισε ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη τὸ ταξί-
δι της σὰν πλοῖο στὸ πέλαγος τῆς κοινωνίας.
Ὑπάρχουν διαστήματα στὴν οἰκογενειακὴ ζωὴ
ποὺ τὸ σκάφος πλέει ἥσυχα· ἤρεμη ἡ ζωὴ ὅταν
ὅλα τὰ μέλη εἶνε ὑγιεῖς, σώφρονες, ἀποδοτι-
κοί, ὅταν τὰ οἰκονομικὰ τοῦ σπιτιοῦ εἶνε ἀνθη-
 ρά, ὅταν ὑπάρχουν ὅλα τ᾽ ἀναγ καῖα. Γνωρίζου-
 με καλὰ ὅμως ὅλοι ὅτι στὴ ζωὴ δὲν λείπουν οἱ
θλίψεις· ἀρρώστιες παιδιῶν καὶ γονέων, θερα-
 πεῖες, ἐγχει ρή σεις, νοσοκομεῖα, θάνατοι, σχολι -
κὲς φρον τίδες, νεανικὲς ἀγωνίες, ἐφηβικὰ πα-
 ραστρατή ματα, οἰκονομικὴ στενότητα, συκο-
φαντίες, δικαστήρια… Ἢ τὰ χειρό τερα - οἱ τρα -
γῳδίες· πείσματα, συζυγικοὶ καυ γᾶδες, ἀπά-
τες, ἀπιστίες, μοιχεῖες, ἔριδες κ.λπ. κλονί-
ζουν σὰν κύματα τὸ σκάφος. Τὸ δὲ διαζύγιο
ἀ ποτελεῖ πλέον τὸ ὁριστικὸ ναυάγιο. Μοῦ ᾽λε -
γε ἕνας καπετάνιος ἀπὸ ἕνα χωριό· Δὲν φοβή-
θηκα τὴν τρικυμία στὸν Ἀτλαντικὸ ὠκεανό,
μὰ φοβήθηκα ὅταν γύρισα στὸ σπίτι καὶ βρῆ -
κα τὴ γυναῖκα καὶ τὰ παιδιά μου σὲ μεγάλη ἀ -
ναστάτωσι… Σὲ τέτοιες δύσκολες στιγμές,
σὺ ποὺ πιστεύεις στὸ Θεό, γονάτισε καὶ πα-
ρακάλεσε τὸ Χριστὸ σὰν τὸ Πέτρο· Κύριε,
σῶσε τὸ σπίτι μου· καὶ ὁ Κύριος θὰ ἐπεμβῇ.

� Τὸ πλοῖο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀτομικὴ καὶ τὴν
οἰκογενειακή μας ζωή, εἰκονίζει καὶ τὴν ἐθνι-κή μας ζωή, τὴν πορεία τοῦ μικροῦ μας ἔθνους
μέσα στὴν παγκόσμιο ἱστορία. Ὅλοι οἱ Ἕλλη-
νες καὶ Ἑλληνίδες ταξιδεύουμε μέσα στὸ πλοῖο
ποὺ λέγεται Ἑλλάδα· ταξιδεύει 3.000 τώρα
χρόνια μέσα στὸ πέλαγος τῆς ἀνθρωπίνης
ζωῆς. Τὸ πλοῖο μας ἀπειλεῖται ἀπὸ ἐσωτερι-

κοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς κινδύνους· ἐπιδρομὲς
βαρβάρων, ἀναξίους κυβερνῆτες καὶ προδο-
σίες. Εἶνε θαῦμα, ὅτι δὲν καταποντίστηκε μέ-
χρι τώρα. Ὅσοι πονοῦμε τὸ ἔθνος μας, νὰ πα-
 ρακαλοῦ με τὸ Θεὸ μὲ τὰ λόγια τοῦ Πέτρου·
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ἔτσι εἰ κο νίζεται καὶ σὲ ψηφιδωτὸ ψηλὰ στὴν
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 ρίνης. Καράβι ἡ Ἐκκλησία καὶ ταξιδεύει 2.000
τώρα χρό νια. Σπανίως ἔχει γαλήνη· πιὸ συχνὰ
συν αντᾷ φουρτοῦνες, ποὺ ξεσηκώνουν σὰν
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  σίας νὰ παρακαλοῦμε τὸ Χριστό· Κύριε, κρά-
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«Ποῦ πᾶς, καραβάκι, μὲ τέτοιον καιρό;
Σὲ μάχεται ἡ θάλασσα, δὲν τὴ φοβᾶσαι;
Ἀνέμοι σφυρίζουν καὶ πέφτει νερό,
ποῦ πᾶς, καραβάκι, μὲ τέτοιον καιρό; ………
–Ψηλὰ στὸ ἐκκλησάκι τοῦ βράχου ποὺ ἀσπρίζει
γιὰ μένα ἔχουν κάμει κρυφὴ λειτουργία·
ὀρθὸς ὁ Χριστὸς τὸ τιμόνι μου ἀγγίζει,
στὴν πλώρη μου στέκει ἡ παρθένα Μαρία» (Ζαχ. Παπαντωνίου).

* * *Κλυδωνιζόμαστε, ἀδελφοί μου, στὸ πέλαγος
τῆς ζωῆς. Τὸ σημερινὸ θαῦμα δείχνει, ὅτι μό-
νο ὁ Χριστὸς κατευνάζει τὰ κύματα. Καὶ τὸ συμ - πέρασμά μας· ὅπου βρίσκεται ὁ Χριστός, ἐκεῖ
ὑπάρχει 100% ἀ σφάλεια. Αὐ τὸς εἶνε ὁ βράχος
ὁ ἄσειστος. Λοιπόν· ὁ Χριστὸς στὴν καρδιά,
στὸ σπίτι, στὸ σχολεῖο, στὸ στρατό, στὰ δικα-
στήρια, στὴν ἀγορά, στὰ πλοῖα, παντοῦ. Καὶ τό-
 τε θὰ εἴμαστε ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπερ -
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ τῆς ἀ -ποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου Ἰ -
ωάννου τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ τοῦ Κυ-
 ρίου ἡ μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νὰ ἐγκωμιάσουμε
ἐ μεῖς τὸν ἅγιο; Τὰ ἀν  θρώ πινα ἐγκώμια δὲν ἀξί-
ζουν· τὸν ἐγκωμίασε ὄχι ἄνθρωπος ἀλλὰ ὁ Θε-
 άνθρωπος, ὁ ὁποῖος εἶπε, ὅτι μεταξὺ ὅλων τῶν
ἀν θρώπων, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου μέχρι τό-
τε, δὲν παρουσιάστηκε πρόσωπο ἀνώτερο ἀ -
πὸ αὐ τόν· «οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναι -
κῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ» (Ματθ. 11,11).

Τὸν ἑορτάζουμε σήμερα, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία
μας τὸν τιμᾷ καὶ σὲ ἄλλες ἡμέρες· στὶς 23 Σε-
πτεμβρίου εἶνε ἡ σύλληψίς του· στὶς 24 Ἰου-
νί ου εἶνε ἡ γέννησίς του· στὶς 7 Ἰανουαρίου,
τὴν ἑπομένη τῶν Θεοφανείων, εἶνε ἡ σύνα-
ξις πρὸς τιμήν του γιατὶ ἀξιώθηκε νὰ βαπτίσῃ
τὸν Κύριό μας. Ἀλλὰ τὸν τιμᾷ καὶ τὴν Τρίτη ἑ -
κάστης ἑβδομάδος μὲ ὕμνους στὸν ὄρθρο.

Ἡ σημερινὴ ἑορτή του εἶνε μεγάλη. Πρὸς
τιμήν του ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τοὺς πιστοὺς σὲπένθος· πενθεῖ ὁ οὐρανός, ἡ γῆ, ὁ Ἰορδά νης,
ἡ ἔρημος, οἱ ἀσκηταί, ὅλος ὁ χριστιανι κὸς κό-
σμος. Σήμερα ἡ ἡμέρα ἔχει κάτι ἀπὸ τὴ Μεγά-
λη Παρασκευή· τότε προσ κυνοῦμε τὰ σεπτὰ
πάθη τοῦ Χριστοῦ, σήμε ρα τιμοῦμε τὸ μαρτυ -
ρικὸ τέλος τοῦ Προδρόμου. Γι᾽ αὐτὸ σήμερα
ἔ  χουμε νηστεία αὐστηρή· μόνο ὅταν ἡ ἑορτὴ
πέσῃ Σάββατο ἢ Κυριακὴ ἔχουμε κατάλυσιν
ἐλαίου. Ὅσοι πιστοὶ λοιπόν, ὅσοι κρατοῦν τὶς
παραδόσεις καὶ ζοῦν ὀρθοδόξως, σήμερα νη-
στεύουν γιὰ τὸ τέλος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου.

Ὁ βίος τοῦ Προδρόμου δὲν ἔληξε μὲ ἕνα
φυσικὸ θάνατο. Εἶχε ἕνα βίαιο καὶ κατὰ κό-
σμον ἄδοξο τέλος· φαινόταν ὅτι ἡττήθηκε ἡ
ἀλήθεια καὶ ἡ ἁγιότης, κατίσχυσε καὶ θριάμ-
βευσε ἡ φαυλότης καὶ τὸ ψέμα. Διέπραξε κά-ποιο ἔγκλημα ὁ Ἰωάν νης, ὥστε νὰ τιμωρηθῇ μὲ
ἀποκεφάλισι; Ὄχι. Ἢ μᾶλλον ναί, διέπραξε ἕ -
να «ἔγκλημα». Ποιό τὸ ἔγ κλημά του; Ὅτι εἶπε

τὴν ἀλήθεια! Καὶ σὲ ἐ ποχὲς διαφθορᾶς καὶ
ἐκφυλισμοῦ τὸ νὰ πῇ κανεὶς τὴν ἀλήθεια εἶνε
«λάθος» τραγικό, κίνδυνος - θάνατος. Τὴν ἀ -
λήθεια εἶπε ὁ Σω κράτης στὴν Ἀθήνα καὶ ἤπιε
τὸ κώνειο· ἔ τσι καὶ ὁ Ἰωάννης στὰ Ἰεροσόλυ-
μα, καὶ ἡ ποι νὴ ἦ ταν νὰ σιγήσῃ ἡ γλῶσσα του.

Ἀλλ᾽ ἂς δοῦμε συντόμως, ὑπὸ ποιές συν-
θῆκες διεπράχθη αὐτὸ τὸ «ἔγκλημα».

* * *Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴν Ἰ ου δαία τῆς Παλαι-
στίνης βασίλευε ὁ Ἡρῴδης Ἀντίπας, γυιὸς τοῦἩρῴδη τοῦ Μεγάλου, ἐκείνου τοῦ ἐκφύλου καὶ
αἱμοβόρου ποὺ διέταξε τὴ σφαγὴ τῶν 14.000
νηπίων νομίζοντας ὅτι με ταξὺ αὐτῶν θὰ εἶνε
τὸ Θεῖο Βρέφος. Τέτοιος πατέρας τέτοια παι-
διὰ καὶ ἐγγόνια ἔβγαλε· οἱ ἀπόγονοί του τοῦ ἔ -
μοιασαν, ἀφοῦ κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ἀ -
νάλογα μὲ τὴ ῥίζα εἶνε καὶ τὰ κλαδιά (βλ. ῾Ρωμ. 11,16).

Ἔννοια σας! θὰ πληρώσουμε μὲ τόκο καὶ
ἐ πιτόκιο τὴ σημερινὴ διαφθορά· λειτουργεῖκληρονομικότης. Τὰ παιδιὰ μοιάζουν στοὺς γο-
 νεῖς ὄχι μόνο σωματικὰ μὰ προπαντὸς ψυχι κά.
Ἔκφυλοι γονεῖς θὰ γεννήσουν ἔκφυλα ἀγ  όρια
καὶ κορίτσια. Εἶνε νόμος· σάπια ῥίζα θὰ βγά λῃ
σάπιους καρπούς. Γονεῖς! ὁ γάμος δὲν εἶνε γλέ-
ν τι, ἀπόλαυσι, ἱκανο ποίησι ἐνστίκτων· εἶνε κά-
τι μεγάλο, ἀποστο λή, δημιουργία, θυσία. Ἂν
θέλετε τὰ παιδιά σας νὰ τιμήσουν τὸ ὄνομά
σας καὶ νὰ γρά ψουν ἱστορία, διορθωθῆτε.

Ἀπὸ πατέρα ἔκφυλο, ἔκφυλος βγῆκε καὶ ὁ
υἱὸς Ἡρῴδης Ἀντίπας. Εἶχε πάρει σύζυγο μία
ὡραία καὶ τίμια γυναῖκα, θυγατέρα τοῦ Ἀρέ-
τα βασιλέως τῶν Ἀράβων, ἡ ὁποία δὲν τοῦ ἔ -
δωσε καμμία ἀφορμή. Αὐτὸς ὅμως ἔκανε ἕνα
τουριστικὸ ταξίδι στὴ ̔Ρώμη, φιλοξενήθηκε στὸ
σπίτι τοῦ ἀδελφοῦ του τοῦ Φιλίππου, καὶ ἐκεῖ
συνῆψε ἁμαρτωλὲς σχέσεις μὲ τὴ γυναῖ κα τοῦ
ἀδελφοῦ του, τὴν Ἡρῳδιάδα. Καὶ ἡ Ἡ ρῳδιάδααὐτὴ ἔγινε ἀνδροχωρίστρα· μὲ πλε κτάνες καὶ
ἀ πάτες κατώρθωσε νὰ παρασύρῃ τὸν Ἡ ρῴδη
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡμέρα πένθους
καὶ αὐστηρῆς νηστείας, σὰν τὴ Μεγάλη

Παρασκευή. Τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ ἄγγελοι
καὶ ἄνθρωποι κι αὐτὰ ἀκόμη τὰ ἄψυχα θρη-
νοῦν τὴν ἄδικη σφαγὴ τοῦ Υἱοῦ τῆς Παρθένου·
καὶ σήμερα 29 Αὐγούστου θρηνοῦν οἱ Χριστι -
ανοὶ τὴν ἄδικη σφαγὴ τοῦ υἱοῦ τοῦ Ζαχαρία
καὶ τῆς Ἐλισάβετ, τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρό-
μου, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴ μαρτυρία τοῦ Κυρίου ἡ -
μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξε ἡ ὑψηλότερη φυσι -
 ογνωμία τοῦ ἀρχαίου κόσμου (βλ. Ματθ. 11,11. Λουκ. 7,28).

Τὸ ἱστορικὸ τῆς ἑορτῆς εἶνε γνωστό. Τὸ ἀ -
κούσατε στὸ εὐαγγέλιο. Ἐδῶ θὰ πῶ τοῦτο μόνο.

* * *Ὁ Πρόδρομος ἔζησε σὲ δύσκολη ἐποχή. Ἡ
πολιτικὴ καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία τοῦ Ἰσρα ὴλ
εἶχε διαφθαρῆ. Κολακεία, ἰδιοτέλεια, συμ φέ ρον,
ψέμα, ἀπάτη, ἀσέβεια, ὑποκρισία, αὐτὰ τὴ χαρα-
 κτήριζαν. Εἶχαν στὰ χείλη τὸ Θεὸ καὶ στὴν καρ-
 διὰ τὸ διάβολο. Καὶ κέντρο τῆς διαφθορᾶς ἦ -
ταν τὰ ἀνάκτορα. Ἐκεῖ ἦταν ὁ βασιλιᾶς Ἡρῴ δης·
ὄχι ἐκεῖνος ποὺ ἔσφαξε τὰ 14.000 νήπια τῆς Βη-
 θλεέμ, ἀλλὰ ἕνας γυιὸς ἐκείνου μὲ τὸ ἴδιο ὄ -
νομα, ὁ Ἡρῴδης Ἀντίπας. Ἦταν λύ κος γεννημέ-
 νος ἀπὸ λύκο, παιδὶ πιὸ ἄγριο καὶ πιὸ ἀκόλαστο
ἀπ᾿ τὸν πατέρα του. Αὐτὸς ἔδιω ξε τὴ νόμι μη
γυναῖκα του καὶ πῆρε ὡς σύζυγο τὴ γυναῖκα
τοῦ ἀδελφοῦ του, τὴν Ἡρῳδιάδα. Αἱμομειξία,
δημόσιο σκάνδαλο! Καὶ «τὰ δημοσίως πρατ-
τόμενα πρέπει καὶ δημοσίως νὰ ἐλέγχωνται».

Ποιοί ἦταν ἁρμόδιοι νὰ ἐλέγξουν τὸ ἔγκλη-
μα αὐτό; Οἱ φύλακες τοῦ δικαίου, οἱ διδάσκα -
λοι τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου, οἱ ἀρχιερεῖς καὶ ἱε-
ρεῖς, οἱ γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ
ἦταν οἱ «διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κά-
μηλον καταπίνοντες» (Ματθ. 23,24). Αὐτοί ἔπρεπε
νὰ διαμαρτυρηθοῦν, κανείς ὅμως ἀπ᾿ αὐτοὺς
δὲ᾿ μίλησε. Σιγὴ νεκροταφείου.

Ἕνας μόνο βρέθηκε στὸ δικτατορικὸ ἐκεῖνο

καθεστὼς νὰ ἐλέγξῃ τὸν αἱμομείκτη βασιλέα·
ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Τί εἶχε νὰ φοβηθῇ;
Μήπως τοῦ πάρουν τὴν περιουσία; Ὅλα του
τὰ ὑπάρχοντα ἦταν μιὰ κάππα ἀπὸ τρίχες κα-
μήλας· φαγητό του ἦταν ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριο,
ποτό του νερὸ ἀπὸ τὸν Ἰορδάνη, στρῶμα του
ἡ ἄμμος, κατοικία του οἱ σπηλιές, συντροφιά
του τὰ ἄγρια θηρία. Αὐτὸς ἦταν ὁ Ἰωάννης· ἕ -
νας ἄγγελος στὴν ἔρημο. Ὅταν λοιπὸν ἔμαθε
τὸ δημόσιο σκάνδαλο, ἄφησε τὴν ἔρημο καὶ σὰν
ἀετὸς κατέφθασε στὰ ἀνάκτορα. Ἀνέβηκε τὰ
σκαλιά, παρουσιάστηκε στὸ βασιλιᾶ, καὶ ὁ ἐρη-
 μί της ἀσκητὴς ἔρριξε τὸν κεραυνό· «Οὐκ ἔξ -
εστί σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου»,
δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται νὰ διώξῃς τὴ νόμι μη γυ-
ναῖκα σου καὶ νὰ πάρῃς ξένη, καὶ μάλι στα τὴ
γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου (Μᾶρκ. 6,18).

Ἐννέα λέξεις εἶπε, τὸ πιὸ σύντομο κήρυγμα.
Σπανίως μικρὸ κήρυγμα εἶχε τόσο μεγάλη δύ-
 ναμι. Ἡ ἀξία ἑνὸς κηρύγματος ἐξαρτᾶται ὄχι
ἀ πὸ τὸ μῆκος τοῦ λόγου, ἀλλ᾿ ἀπὸ τὶς ἀλήθει-
ες ποὺ περιέχει. Τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου ἦ -
ταν κεραυνός. Λόγοι ἱεροκηρύκων καὶ ῥητό-
ρων ἔχουν λησμονηθῆ. Ποιός θυμᾶται σήμερα
λόγους τοῦ Δημοσθένους, τοῦ Κικέρωνος,
τῶν φιλοσόφων; Οἱ ἐννέα ὅμως αὐτὲς λέξεις
ἔμειναν ἀλησμόνητες· «Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν
τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου».

Πῶς ἄκουσε τὸν ἔλεγχο ὁ Ἡρῴδης, ποὺ ἦ -
ταν συνηθισμένος ν᾿ ἀκούῃ κολακεῖες; Σκλη -
ρὸς ὁ λόγος, πικρὴ ἡ ἀλήθεια. Ἐν τούτοις ὁ βα-
 σιλιᾶς στάθηκε κατὰ κάποιο τρόπο πειθήνι ος·
ἤθελε ν᾿ ἀκούσῃ τὸν Ἰωάννη. Δίπλα του ὅ μως ἦ -
ταν δυστυχῶς ἡ διεφθαρμένη ἀνδροχωρίστρα,
καὶ δὲν τὸν ἄφηνε ἥσυχο. Ἔτσι ὁ Ἡρῴ δης ἀ -
ναγκάστηκε, μὲ λύπη πολλή, νὰ ὑπογρά ψῃ δια-
ταγή, νὰ φυλακιστῇ ὁ Ἰωάννης στὶς φυ λακὲς
τοῦ φρουρίου τῆς Μαχαιροῦντος, ποὺ ἐρεί-
πιά τους σῴζονται πέρα ἀπ᾽ τὴ Νεκρὰ θάλασ-
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σα. Σιώπησε τότε ἆραγε; Ὄχι. Καὶ μέσα ἀπὸ
τὰ κάγκελλα τῆς φυλακῆς ἐρχόταν δυνατὴ ἡ
φωνὴ τοῦ προφήτου «Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν
γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου» καὶ δὲν ἄφηνε
τὴν Ἡρῳδιάδα νὰ κοιμηθῇ. Γι᾿ αὐτὸ ζητοῦ σε
εὐκαιρία νὰ ἐξοντώσῃ τὸν Πρόδρομο.

Καὶ ἡ εὐκαιρία δόθηκε. Γιὰ τὰ γενέθλια τοῦ
Ἡρῴδη ἔγινε στὰ ἀνάκτορα χορός. Χορὸς ἀν -
ήθικος, λάγνος, ἀπὸ ἐκείνους ποὺ μέχρι σήμε-
 ρα χορεύουν λαοὶ τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ Ἡρῴδης
διασκέδαζε καὶ εἶχε καλέσει ὅλους τοὺς ἀξιω-
ματούχους τῶν Ἰεροσολύμων. Κι ὅταν παρου σι -
άστηκε ἡ Σαλώμη –ἀντάξια κόρη τῆς Ἡρῳ διά-
δος!– καὶ χόρεψε, τότε πλέον τοὺς ἔπιασε ντε-
 λίριο, δὲν ἤξεραν τί κάνουν. Τέτοιες ὧρες χά-
νεται πλέον ἡ ἀξιοπρέπεια. Στρατηγοί, κυβερ-
 νῆτες, βασιλιᾶδες γίνονται μηδέν, σκουλή κια.
Καὶ πάνω στὴ μέθη καὶ τὴν ἀπώλεια τῶν φρε -
νῶν, ὁ Ἡρῴδης ὑποσχέθηκε μεγάλο βραβεῖο
στὴν αἰσχρὴ χορεύτρια. –Σοῦ δίνω, λέει, «ἕως
ἡμίσους τῆς βασιλείας μου» (ἔ.ἀ. 6,23), μέχρι καὶ
τὸ μισὸ βασίλειό μου… Ἰδοὺ εὐκαιρία. Μπο ροῦ -
σε πολλὰ νὰ ζητήσῃ· χρήματα, ροῦχα, κοσμήμα -
τα, διαμάντια, κτήματα, πεδιάδες, σπίτια, ἀνά-
κτορα… Δὲν ζήτησε τίποτε ἀπ᾿ αὐτά. Τί ζήτη-
σε; –Θέλω, εἶπε, τὸ κεφάλι Ἰωάννου τοῦ βα πτι-
στοῦ!… Ὤ κακία καὶ μοχθηρία γυναικός! Πρὸς
στιγμὴν ὁ Ἡρῴδης κλονίστηκε· δὲν ἤ θε λε νὰ
ἐκπληρώσῃ τὴν ἀπαίτησί της, ποὺ ἦ ταν ἔξω
ἀ πὸ ὅσα τῆς ὑποσχέθηκε. Ἀλλ᾿ ἕνα αὐστηρὸ
βλέμμα τῆς Ἡρῳδιάδος τὸν ἔκανε ἀ μέσως νὰ
ὑποχωρήσῃ. Καὶ νά τον, μὲ τρεμάμε νο χέρι ὑ -
πογράφει διάταγμα, νὰ ἐκτελεσθῇ ὁ Ἰωάν-
νης. Στρατιωτικὸ ἀπόσπασμα πηγαίνει στὶς
φυλακές, καὶ ἐκεῖ σπεκουλάτωρ, δήμιος, κό-
βει τὴν τιμία κεφαλὴ τοῦ Ἰωάννου.

Ἡσύχασε ἆραγε τὸ ἄνομο ζεῦγος; Ὄχι. Ὁ
Ἰ  ωάννης δὲν ὑπῆρχε πλέον στὸν κόσμο· ἀλλὰ
ἡ φωνή του, καὶ μετὰ θάνατον, ἀκούστηκε ἀκό-
 μη πιὸ ἠχηρή. Ὁ Ἡρῴδης δὲν εἶχε ὕπνο, λὲς
καὶ τὸ προσκέφαλό του εἶχε καρφίτσες καὶ τὸ
στρῶμα του ἀγκάθια. Πήγαινε νὰ κοιμηθῇ, καὶ
ξαφνικὰ τί ἀκούει; Ἀκούγεται μιὰ φωνὴ ἀκό-
μη ἰσχυρότερη· ἦταν ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅταν τό ̓ μαθε εἶπε· –Ἡρῳδι -
άδα, χαθήκαμε· ὁ Ἰωάννης ἀναστήθηκε ἐκ νε-
κρῶν! (βλ. ἔ.ἀ. 6,16)… Τὸ πίστευε καὶ ἔτρεμε.

* * *
Μεγάλο δίδαγμα μᾶς δίνει ἡ σημερινὴ ἡμέρα·

οἱ ἄνθρωποι θανατώνονται, ἀλλὰ οἱ ἰδέες δὲν
θανατώνονται. Κήρυκες τῆς ἀληθείας, τοῦ δι-
καίου καὶ τῆς ἠθικῆς φυλακίζονται καὶ ἐκτε-
λοῦνται, ἀλλὰ οἱ ἰδέες ὄχι. Συνέλαβαν οἱ Αὐ -
στριακοὶ στὸ Βελιγράδι τὸ Ῥήγα Φεραῖο καὶ

τὸν ἔπνιξαν στὸ Δούναβι, μὰ ἡ φωνή του ἔ σει  -
σε τὰ Βαλκάνια. Ἐπαναλαμβάνω μιλώντας ἐκ
πείρας· οἱ ἄνθρωποι ἐκτοπίζονται ἢ κλείνον ται
σὲ τρελλοκομεῖα, ἀλλὰ οἱ ἰδέες ὄχι. Ἡ ἰδέα εἶνε
σεισμός, εἶνε κεραυνός, κι ἀλλοίμονο σ᾿ ἐκεί-
νους ποὺ πέφτουν οἱ κεραυνοὶ τῆς θείας ἀ -
ληθείας.

Τέτοια εἶνε ἡ μοῖρα τῶν κακούργων καὶ δολο -
φόνων. Ὁ Κάϊν φόνευσε τὸν ἀδελφό του· ἀλλ᾿
ἀ πὸ τότε δὲν ἡσύχασε. Κάϊν Κάϊν, ἄκουγε, ποῦ
εἶνε ὁ ἀδελφός σου; (βλ. Γέν. 4,9), κ᾿ ἔτρεμε σὰν φύλ  -
λο στὸν ἄνεμο. Ὁ Ἰούδας πρόδωσε τὸ Χριστό·
ἀλλ᾿ ὅταν ἔμαθε ὅτι σταυρώθηκε, «ἀπελθὼν ἀ -
πήγξατο» (Ματθ. 27,5). Στὴν ἱστορία τοῦ Βυζαντίου
ἀναφέρεται, ὅτι κάποιος σκότωσε τὸν ἀδελφό
του γιὰ νὰ γίνῃ αὐτὸς βασιλιᾶς, καὶ ἔγινε. Ὅ -
ταν τὴ νύχτα πῆγε νὰ κοιμηθῇ στὰ ἀνάκτορα,
βλέπει μέσα στὸ δωμάτιό του τὴ μορφὴ τοῦ ἀ -
δελφοῦ του νὰ κρατάῃ ἕνα ποτήρι μὲ αἷμα ποὺ
ἄχνιζε καὶ νὰ τοῦ λέῃ· Ἀδελφέ, πίε τὸ αἷμα τοῦ ἀ -
δελφοῦ σου!… Τὸν ἔπιασε φόβος. Ἄλλαξε δω μά-
  τιο, ἔφυγε ἀπὸ τὸ Βυζάντιο, πῆγε σὲ ἄλλα μέ-
ρη, ἀλλὰ ἡ σκιὰ ἐκείνη παρουσιαζόταν καὶ τοῦ
ἔλεγε· Ἀδελφέ, πίε τὸ αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου…

Ἀλλὰ καὶ σήμερα νέα αἵματα ἀθῴων ἔρχον -
 ται νὰ προστεθοῦν στὰ παλαιὰ καὶ στὸ αἷμα
τοῦ Προδρόμου. Στὸν Πόντο οἱ Τοῦρκοι ἐνερ-
γοῦν γενοκτονία, στὴ Σμύρνη καῖνε καὶ κατα-
στρέφουν, στὴ μεγαλόνησο Κύπρο ὁ Ἀττίλας
σφάζει καὶ ἀτιμάζει… Νέοι πρόσφυγες, νέοι αἰ -
χμάλωτοι, νέοι ὅμηροι, νέοι ἀγνοούμενοι βαδί -
ζουν δρόμο αἱματοβαμμένο. Καὶ μὲ τὰ μάτια τῆς
φαντασίας βλέπω ἄγγελο Κυρίου μὲ λευκὰ φτε -
ρὰ νὰ πετᾷ πάνω ἀπὸ τὰ μαρτυρικὰ μέρη. Κρα-
 τεῖ ποτήριο καὶ συλλέγει σταλαγματιὰ - στα-
λαγματιὰ τὸ αἷμα ὅλων τῶν ἀθῴων θυμάτων.
Ἐν συνεχείᾳ τὸ παίρνει, πετᾷ ὑπεράνω τῆς Εὐ -
ρώπης, τῆς Ἀγγλίας καὶ τῆς Ἀμερικῆς, σείει
τὸ ποτήριο αὐτὸ καὶ φωνάζει· Δολοφόνοι δι-
πλωμάται, πίετε τὸ αἷμα τῶν λαῶν…

Θὰ πῆτε· Δὲν ὑπάρχουν πλέον αὐτιὰ τιμίων
ἀνθρώπων ν᾿ ἀκούσουν· Σόδομα καὶ Γόμορρα
ἔγινε ἡ ἀνθρωπότης… Ἀλλ᾿ ἂς εἶνε βουλωμέ -
να ὅλα τ᾿ αὐτιὰ μὲ βουλοκέρι τοῦ σατανᾶ· ἕνα
αὐτί, τὸ αὐτὶ τοῦ Θεοῦ, μένει πάντοτε ἀνοιχτό.
Ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων καὶ τοῦ δικαίου ἀκού-
ει τὰ θύματα ποὺ κλαῖνε καὶ προσεύχονται. Ἡ
φωνή τους φθάνει μέχρι τὸ θρόνο του. Μὲ ὑ -
πομονή, λοιπόν, ἐγκαρτέρησι καὶ πίστι στὴν
αἰωνιότητα ἂς ἀντλήσουμε δύναμι ἀπὸ τὸ μαρ-
 τύριο τοῦ τιμίου Προδρόμου γιὰ νὰ προχωροῦ -
με, καὶ ὁ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀγά-
πης θὰ εἶνε μετὰ πάντων ἡμῶν· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἰωάννου Πτολεμαΐδος τὴν 29-8-1974 μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 29-8-2004, ἐπανέκδοσις 20-7-2015.

2

σα. Σιώπησε τότε ἆραγε; Ὄχι. Καὶ μέσα ἀπὸ
τὰ κάγκελλα τῆς φυλακῆς ἐρχόταν δυνατὴ ἡ
φωνὴ τοῦ προφήτου «Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν
γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου» καὶ δὲν ἄφηνε
τὴν Ἡρῳδιάδα νὰ κοιμηθῇ. Γι᾿ αὐτὸ ζητοῦ σε
εὐκαιρία νὰ ἐξοντώσῃ τὸν Πρόδρομο.

Καὶ ἡ εὐκαιρία δόθηκε. Γιὰ τὰ γενέθλια τοῦ
Ἡρῴδη ἔγινε στὰ ἀνάκτορα χορός. Χορὸς ἀν -
ήθικος, λάγνος, ἀπὸ ἐκείνους ποὺ μέχρι σήμε-
 ρα χορεύουν λαοὶ τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ Ἡρῴδης
διασκέδαζε καὶ εἶχε καλέσει ὅλους τοὺς ἀξιω-
ματούχους τῶν Ἰεροσολύμων. Κι ὅταν παρου σι -
άστηκε ἡ Σαλώμη –ἀντάξια κόρη τῆς Ἡρῳ διά-
δος!– καὶ χόρεψε, τότε πλέον τοὺς ἔπιασε ντε-
 λίριο, δὲν ἤξεραν τί κάνουν. Τέτοιες ὧρες χά-
νεται πλέον ἡ ἀξιοπρέπεια. Στρατηγοί, κυβερ-
 νῆτες, βασιλιᾶδες γίνονται μηδέν, σκουλή κια.
Καὶ πάνω στὴ μέθη καὶ τὴν ἀπώλεια τῶν φρε -
νῶν, ὁ Ἡρῴδης ὑποσχέθηκε μεγάλο βραβεῖο
στὴν αἰσχρὴ χορεύτρια. –Σοῦ δίνω, λέει, «ἕως
ἡμίσους τῆς βασιλείας μου» (ἔ.ἀ. 6,23), μέχρι καὶ
τὸ μισὸ βασίλειό μου… Ἰδοὺ εὐκαιρία. Μπο ροῦ -
σε πολλὰ νὰ ζητήσῃ· χρήματα, ροῦχα, κοσμήμα -
τα, διαμάντια, κτήματα, πεδιάδες, σπίτια, ἀνά-
κτορα… Δὲν ζήτησε τίποτε ἀπ᾿ αὐτά. Τί ζήτη-
σε; –Θέλω, εἶπε, τὸ κεφάλι Ἰωάννου τοῦ βα πτι-
στοῦ!… Ὤ κακία καὶ μοχθηρία γυναικός! Πρὸς
στιγμὴν ὁ Ἡρῴδης κλονίστηκε· δὲν ἤ θε λε νὰ
ἐκπληρώσῃ τὴν ἀπαίτησί της, ποὺ ἦ ταν ἔξω
ἀ πὸ ὅσα τῆς ὑποσχέθηκε. Ἀλλ᾿ ἕνα αὐστηρὸ
βλέμμα τῆς Ἡρῳδιάδος τὸν ἔκανε ἀ μέσως νὰ
ὑποχωρήσῃ. Καὶ νά τον, μὲ τρεμάμε νο χέρι ὑ -
πογράφει διάταγμα, νὰ ἐκτελεσθῇ ὁ Ἰωάν-
νης. Στρατιωτικὸ ἀπόσπασμα πηγαίνει στὶς
φυλακές, καὶ ἐκεῖ σπεκουλάτωρ, δήμιος, κό-
βει τὴν τιμία κεφαλὴ τοῦ Ἰωάννου.

Ἡσύχασε ἆραγε τὸ ἄνομο ζεῦγος; Ὄχι. Ὁ
Ἰ  ωάννης δὲν ὑπῆρχε πλέον στὸν κόσμο· ἀλλὰ
ἡ φωνή του, καὶ μετὰ θάνατον, ἀκούστηκε ἀκό-
 μη πιὸ ἠχηρή. Ὁ Ἡρῴδης δὲν εἶχε ὕπνο, λὲς
καὶ τὸ προσκέφαλό του εἶχε καρφίτσες καὶ τὸ
στρῶμα του ἀγκάθια. Πήγαινε νὰ κοιμηθῇ, καὶ
ξαφνικὰ τί ἀκούει; Ἀκούγεται μιὰ φωνὴ ἀκό-
μη ἰσχυρότερη· ἦταν ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅταν τό ̓ μαθε εἶπε· –Ἡρῳδι -
άδα, χαθήκαμε· ὁ Ἰωάννης ἀναστήθηκε ἐκ νε-
κρῶν! (βλ. ἔ.ἀ. 6,16)… Τὸ πίστευε καὶ ἔτρεμε.

* * *
Μεγάλο δίδαγμα μᾶς δίνει ἡ σημερινὴ ἡμέρα·

οἱ ἄνθρωποι θανατώνονται, ἀλλὰ οἱ ἰδέες δὲν
θανατώνονται. Κήρυκες τῆς ἀληθείας, τοῦ δι-
καίου καὶ τῆς ἠθικῆς φυλακίζονται καὶ ἐκτε-
λοῦνται, ἀλλὰ οἱ ἰδέες ὄχι. Συνέλαβαν οἱ Αὐ -
στριακοὶ στὸ Βελιγράδι τὸ Ῥήγα Φεραῖο καὶ

τὸν ἔπνιξαν στὸ Δούναβι, μὰ ἡ φωνή του ἔ σει  -
σε τὰ Βαλκάνια. Ἐπαναλαμβάνω μιλώντας ἐκ
πείρας· οἱ ἄνθρωποι ἐκτοπίζονται ἢ κλείνον ται
σὲ τρελλοκομεῖα, ἀλλὰ οἱ ἰδέες ὄχι. Ἡ ἰδέα εἶνε
σεισμός, εἶνε κεραυνός, κι ἀλλοίμονο σ᾿ ἐκεί-
νους ποὺ πέφτουν οἱ κεραυνοὶ τῆς θείας ἀ -
ληθείας.

Τέτοια εἶνε ἡ μοῖρα τῶν κακούργων καὶ δολο -
φόνων. Ὁ Κάϊν φόνευσε τὸν ἀδελφό του· ἀλλ᾿
ἀ πὸ τότε δὲν ἡσύχασε. Κάϊν Κάϊν, ἄκουγε, ποῦ
εἶνε ὁ ἀδελφός σου; (βλ. Γέν. 4,9), κ᾿ ἔτρεμε σὰν φύλ  -
λο στὸν ἄνεμο. Ὁ Ἰούδας πρόδωσε τὸ Χριστό·
ἀλλ᾿ ὅταν ἔμαθε ὅτι σταυρώθηκε, «ἀπελθὼν ἀ -
πήγξατο» (Ματθ. 27,5). Στὴν ἱστορία τοῦ Βυζαντίου
ἀναφέρεται, ὅτι κάποιος σκότωσε τὸν ἀδελφό
του γιὰ νὰ γίνῃ αὐτὸς βασιλιᾶς, καὶ ἔγινε. Ὅ -
ταν τὴ νύχτα πῆγε νὰ κοιμηθῇ στὰ ἀνάκτορα,
βλέπει μέσα στὸ δωμάτιό του τὴ μορφὴ τοῦ ἀ -
δελφοῦ του νὰ κρατάῃ ἕνα ποτήρι μὲ αἷμα ποὺ
ἄχνιζε καὶ νὰ τοῦ λέῃ· Ἀδελφέ, πίε τὸ αἷμα τοῦ ἀ -
δελφοῦ σου!… Τὸν ἔπιασε φόβος. Ἄλλαξε δω μά-
  τιο, ἔφυγε ἀπὸ τὸ Βυζάντιο, πῆγε σὲ ἄλλα μέ-
ρη, ἀλλὰ ἡ σκιὰ ἐκείνη παρουσιαζόταν καὶ τοῦ
ἔλεγε· Ἀδελφέ, πίε τὸ αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου…

Ἀλλὰ καὶ σήμερα νέα αἵματα ἀθῴων ἔρχον -
 ται νὰ προστεθοῦν στὰ παλαιὰ καὶ στὸ αἷμα
τοῦ Προδρόμου. Στὸν Πόντο οἱ Τοῦρκοι ἐνερ-
γοῦν γενοκτονία, στὴ Σμύρνη καῖνε καὶ κατα-
στρέφουν, στὴ μεγαλόνησο Κύπρο ὁ Ἀττίλας
σφάζει καὶ ἀτιμάζει… Νέοι πρόσφυγες, νέοι αἰ -
χμάλωτοι, νέοι ὅμηροι, νέοι ἀγνοούμενοι βαδί -
ζουν δρόμο αἱματοβαμμένο. Καὶ μὲ τὰ μάτια τῆς
φαντασίας βλέπω ἄγγελο Κυρίου μὲ λευκὰ φτε -
ρὰ νὰ πετᾷ πάνω ἀπὸ τὰ μαρτυρικὰ μέρη. Κρα-
 τεῖ ποτήριο καὶ συλλέγει σταλαγματιὰ - στα-
λαγματιὰ τὸ αἷμα ὅλων τῶν ἀθῴων θυμάτων.
Ἐν συνεχείᾳ τὸ παίρνει, πετᾷ ὑπεράνω τῆς Εὐ -
ρώπης, τῆς Ἀγγλίας καὶ τῆς Ἀμερικῆς, σείει
τὸ ποτήριο αὐτὸ καὶ φωνάζει· Δολοφόνοι δι-
πλωμάται, πίετε τὸ αἷμα τῶν λαῶν…

Θὰ πῆτε· Δὲν ὑπάρχουν πλέον αὐτιὰ τιμίων
ἀνθρώπων ν᾿ ἀκούσουν· Σόδομα καὶ Γόμορρα
ἔγινε ἡ ἀνθρωπότης… Ἀλλ᾿ ἂς εἶνε βουλωμέ -
να ὅλα τ᾿ αὐτιὰ μὲ βουλοκέρι τοῦ σατανᾶ· ἕνα
αὐτί, τὸ αὐτὶ τοῦ Θεοῦ, μένει πάντοτε ἀνοιχτό.
Ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων καὶ τοῦ δικαίου ἀκού-
ει τὰ θύματα ποὺ κλαῖνε καὶ προσεύχονται. Ἡ
φωνή τους φθάνει μέχρι τὸ θρόνο του. Μὲ ὑ -
πομονή, λοιπόν, ἐγκαρτέρησι καὶ πίστι στὴν
αἰωνιότητα ἂς ἀντλήσουμε δύναμι ἀπὸ τὸ μαρ-
 τύριο τοῦ τιμίου Προδρόμου γιὰ νὰ προχωροῦ -
με, καὶ ὁ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀγά-
πης θὰ εἶνε μετὰ πάντων ἡμῶν· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἰωάννου Πτολεμαΐδος τὴν 29-8-1974 μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 29-8-2004, ἐπανέκδοσις 20-7-2015.
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σα. Σιώπησε τότε ἆραγε; Ὄχι. Καὶ μέσα ἀπὸ
τὰ κάγκελλα τῆς φυλακῆς ἐρχόταν δυνατὴ ἡ
φωνὴ τοῦ προφήτου «Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν
γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου» καὶ δὲν ἄφηνε
τὴν Ἡρῳδιάδα νὰ κοιμηθῇ. Γι᾿ αὐτὸ ζητοῦ σε
εὐκαιρία νὰ ἐξοντώσῃ τὸν Πρόδρομο.

Καὶ ἡ εὐκαιρία δόθηκε. Γιὰ τὰ γενέθλια τοῦ
Ἡρῴδη ἔγινε στὰ ἀνάκτορα χορός. Χορὸς ἀν -
ήθικος, λάγνος, ἀπὸ ἐκείνους ποὺ μέχρι σήμε-
 ρα χορεύουν λαοὶ τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ Ἡρῴδης
διασκέδαζε καὶ εἶχε καλέσει ὅλους τοὺς ἀξιω-
ματούχους τῶν Ἰεροσολύμων. Κι ὅταν παρου σι -
άστηκε ἡ Σαλώμη –ἀντάξια κόρη τῆς Ἡρῳ διά-
δος!– καὶ χόρεψε, τότε πλέον τοὺς ἔπιασε ντε-
 λίριο, δὲν ἤξεραν τί κάνουν. Τέτοιες ὧρες χά-
νεται πλέον ἡ ἀξιοπρέπεια. Στρατηγοί, κυβερ-
 νῆτες, βασιλιᾶδες γίνονται μηδέν, σκουλή κια.
Καὶ πάνω στὴ μέθη καὶ τὴν ἀπώλεια τῶν φρε -
νῶν, ὁ Ἡρῴδης ὑποσχέθηκε μεγάλο βραβεῖο
στὴν αἰσχρὴ χορεύτρια. –Σοῦ δίνω, λέει, «ἕως
ἡμίσους τῆς βασιλείας μου» (ἔ.ἀ. 6,23), μέχρι καὶ
τὸ μισὸ βασίλειό μου… Ἰδοὺ εὐκαιρία. Μπο ροῦ -
σε πολλὰ νὰ ζητήσῃ· χρήματα, ροῦχα, κοσμήμα -
τα, διαμάντια, κτήματα, πεδιάδες, σπίτια, ἀνά-
κτορα… Δὲν ζήτησε τίποτε ἀπ᾿ αὐτά. Τί ζήτη-
σε; –Θέλω, εἶπε, τὸ κεφάλι Ἰωάννου τοῦ βα πτι-
στοῦ!… Ὤ κακία καὶ μοχθηρία γυναικός! Πρὸς
στιγμὴν ὁ Ἡρῴδης κλονίστηκε· δὲν ἤ θε λε νὰ
ἐκπληρώσῃ τὴν ἀπαίτησί της, ποὺ ἦ ταν ἔξω
ἀ πὸ ὅσα τῆς ὑποσχέθηκε. Ἀλλ᾿ ἕνα αὐστηρὸ
βλέμμα τῆς Ἡρῳδιάδος τὸν ἔκανε ἀ μέσως νὰ
ὑποχωρήσῃ. Καὶ νά τον, μὲ τρεμάμε νο χέρι ὑ -
πογράφει διάταγμα, νὰ ἐκτελεσθῇ ὁ Ἰωάν-
νης. Στρατιωτικὸ ἀπόσπασμα πηγαίνει στὶς
φυλακές, καὶ ἐκεῖ σπεκουλάτωρ, δήμιος, κό-
βει τὴν τιμία κεφαλὴ τοῦ Ἰωάννου.

Ἡσύχασε ἆραγε τὸ ἄνομο ζεῦγος; Ὄχι. Ὁ
Ἰ  ωάννης δὲν ὑπῆρχε πλέον στὸν κόσμο· ἀλλὰ
ἡ φωνή του, καὶ μετὰ θάνατον, ἀκούστηκε ἀκό-
 μη πιὸ ἠχηρή. Ὁ Ἡρῴδης δὲν εἶχε ὕπνο, λὲς
καὶ τὸ προσκέφαλό του εἶχε καρφίτσες καὶ τὸ
στρῶμα του ἀγκάθια. Πήγαινε νὰ κοιμηθῇ, καὶ
ξαφνικὰ τί ἀκούει; Ἀκούγεται μιὰ φωνὴ ἀκό-
μη ἰσχυρότερη· ἦταν ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅταν τό ̓ μαθε εἶπε· –Ἡρῳδι -
άδα, χαθήκαμε· ὁ Ἰωάννης ἀναστήθηκε ἐκ νε-
κρῶν! (βλ. ἔ.ἀ. 6,16)… Τὸ πίστευε καὶ ἔτρεμε.

* * *
Μεγάλο δίδαγμα μᾶς δίνει ἡ σημερινὴ ἡμέρα·

οἱ ἄνθρωποι θανατώνονται, ἀλλὰ οἱ ἰδέες δὲν
θανατώνονται. Κήρυκες τῆς ἀληθείας, τοῦ δι-
καίου καὶ τῆς ἠθικῆς φυλακίζονται καὶ ἐκτε-
λοῦνται, ἀλλὰ οἱ ἰδέες ὄχι. Συνέλαβαν οἱ Αὐ -
στριακοὶ στὸ Βελιγράδι τὸ Ῥήγα Φεραῖο καὶ

τὸν ἔπνιξαν στὸ Δούναβι, μὰ ἡ φωνή του ἔ σει  -
σε τὰ Βαλκάνια. Ἐπαναλαμβάνω μιλώντας ἐκ
πείρας· οἱ ἄνθρωποι ἐκτοπίζονται ἢ κλείνον ται
σὲ τρελλοκομεῖα, ἀλλὰ οἱ ἰδέες ὄχι. Ἡ ἰδέα εἶνε
σεισμός, εἶνε κεραυνός, κι ἀλλοίμονο σ᾿ ἐκεί-
νους ποὺ πέφτουν οἱ κεραυνοὶ τῆς θείας ἀ -
ληθείας.

Τέτοια εἶνε ἡ μοῖρα τῶν κακούργων καὶ δολο -
φόνων. Ὁ Κάϊν φόνευσε τὸν ἀδελφό του· ἀλλ᾿
ἀ πὸ τότε δὲν ἡσύχασε. Κάϊν Κάϊν, ἄκουγε, ποῦ
εἶνε ὁ ἀδελφός σου; (βλ. Γέν. 4,9), κ᾿ ἔτρεμε σὰν φύλ  -
λο στὸν ἄνεμο. Ὁ Ἰούδας πρόδωσε τὸ Χριστό·
ἀλλ᾿ ὅταν ἔμαθε ὅτι σταυρώθηκε, «ἀπελθὼν ἀ -
πήγξατο» (Ματθ. 27,5). Στὴν ἱστορία τοῦ Βυζαντίου
ἀναφέρεται, ὅτι κάποιος σκότωσε τὸν ἀδελφό
του γιὰ νὰ γίνῃ αὐτὸς βασιλιᾶς, καὶ ἔγινε. Ὅ -
ταν τὴ νύχτα πῆγε νὰ κοιμηθῇ στὰ ἀνάκτορα,
βλέπει μέσα στὸ δωμάτιό του τὴ μορφὴ τοῦ ἀ -
δελφοῦ του νὰ κρατάῃ ἕνα ποτήρι μὲ αἷμα ποὺ
ἄχνιζε καὶ νὰ τοῦ λέῃ· Ἀδελφέ, πίε τὸ αἷμα τοῦ ἀ -
δελφοῦ σου!… Τὸν ἔπιασε φόβος. Ἄλλαξε δω μά-
  τιο, ἔφυγε ἀπὸ τὸ Βυζάντιο, πῆγε σὲ ἄλλα μέ-
ρη, ἀλλὰ ἡ σκιὰ ἐκείνη παρουσιαζόταν καὶ τοῦ
ἔλεγε· Ἀδελφέ, πίε τὸ αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου…

Ἀλλὰ καὶ σήμερα νέα αἵματα ἀθῴων ἔρχον -
 ται νὰ προστεθοῦν στὰ παλαιὰ καὶ στὸ αἷμα
τοῦ Προδρόμου. Στὸν Πόντο οἱ Τοῦρκοι ἐνερ-
γοῦν γενοκτονία, στὴ Σμύρνη καῖνε καὶ κατα-
στρέφουν, στὴ μεγαλόνησο Κύπρο ὁ Ἀττίλας
σφάζει καὶ ἀτιμάζει… Νέοι πρόσφυγες, νέοι αἰ -
χμάλωτοι, νέοι ὅμηροι, νέοι ἀγνοούμενοι βαδί -
ζουν δρόμο αἱματοβαμμένο. Καὶ μὲ τὰ μάτια τῆς
φαντασίας βλέπω ἄγγελο Κυρίου μὲ λευκὰ φτε -
ρὰ νὰ πετᾷ πάνω ἀπὸ τὰ μαρτυρικὰ μέρη. Κρα-
 τεῖ ποτήριο καὶ συλλέγει σταλαγματιὰ - στα-
λαγματιὰ τὸ αἷμα ὅλων τῶν ἀθῴων θυμάτων.
Ἐν συνεχείᾳ τὸ παίρνει, πετᾷ ὑπεράνω τῆς Εὐ -
ρώπης, τῆς Ἀγγλίας καὶ τῆς Ἀμερικῆς, σείει
τὸ ποτήριο αὐτὸ καὶ φωνάζει· Δολοφόνοι δι-
πλωμάται, πίετε τὸ αἷμα τῶν λαῶν…

Θὰ πῆτε· Δὲν ὑπάρχουν πλέον αὐτιὰ τιμίων
ἀνθρώπων ν᾿ ἀκούσουν· Σόδομα καὶ Γόμορρα
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ει τὰ θύματα ποὺ κλαῖνε καὶ προσεύχονται. Ἡ
φωνή τους φθάνει μέχρι τὸ θρόνο του. Μὲ ὑ -
πομονή, λοιπόν, ἐγκαρτέρησι καὶ πίστι στὴν
αἰωνιότητα ἂς ἀντλήσουμε δύναμι ἀπὸ τὸ μαρ-
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Ἐν συνεχείᾳ τὸ παίρνει, πετᾷ ὑπεράνω τῆς Εὐ -
ρώπης, τῆς Ἀγγλίας καὶ τῆς Ἀμερικῆς, σείει
τὸ ποτήριο αὐτὸ καὶ φωνάζει· Δολοφόνοι δι-
πλωμάται, πίετε τὸ αἷμα τῶν λαῶν…

Θὰ πῆτε· Δὲν ὑπάρχουν πλέον αὐτιὰ τιμίων
ἀνθρώπων ν᾿ ἀκούσουν· Σόδομα καὶ Γόμορρα
ἔγινε ἡ ἀνθρωπότης… Ἀλλ᾿ ἂς εἶνε βουλωμέ -
να ὅλα τ᾿ αὐτιὰ μὲ βουλοκέρι τοῦ σατανᾶ· ἕνα
αὐτί, τὸ αὐτὶ τοῦ Θεοῦ, μένει πάντοτε ἀνοιχτό.
Ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων καὶ τοῦ δικαίου ἀκού-
ει τὰ θύματα ποὺ κλαῖνε καὶ προσεύχονται. Ἡ
φωνή τους φθάνει μέχρι τὸ θρόνο του. Μὲ ὑ -
πομονή, λοιπόν, ἐγκαρτέρησι καὶ πίστι στὴν
αἰωνιότητα ἂς ἀντλήσουμε δύναμι ἀπὸ τὸ μαρ-
 τύριο τοῦ τιμίου Προδρόμου γιὰ νὰ προχωροῦ -
με, καὶ ὁ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀγά-
πης θὰ εἶνε μετὰ πάντων ἡμῶν· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἰωάννου Πτολεμαΐδος τὴν 29-8-1974 μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 29-8-2004, ἐπανέκδοσις 20-7-2015.
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