
Μπήκαμε, ἀγαπητοί μου, στὴν Ἁγία καὶ
Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Νέα παράτασι,

νέα προθεσμία –ἴσως τὴν τελευταία– μᾶς δί-
νει μὲ τὸ ἔλεός του ὁ Κύριος, γιὰ νὰ ξεπλύ-
νουμε στὰ θερμὰ δάκρυα μιᾶς εἰλικρινοῦς με- τανοίας τὴν ἁ μαρτωλὴ ζωή μας.

Τὰ σφάλματα, τὰ λάθη ποὺ κάνουμε, δηλα -
δὴ τὰ ἁμαρτήματα στὰ ὁποῖα πέφτουμε κα-
θημερινῶς, τὰ μικρότερα ἢ τὰ μεγαλύτερα, τὰ
πταί σματα ἢ πλημμελήματα καὶ ἐγκλήμα τά
μας, εἶνε ὄντως πολλά, πάρα πολλά, ἀναρί   θμη  -
τα, ὅ πως οἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς μας καὶ οἱ
κόκκοι τῆς ἄμ μου στὴν ἀκροθαλασσιά.

Ἀξίζει ἐδῶ νὰ θυμηθοῦμε καὶ νὰ χρησιμο-
ποιήσουμε λόγια ἁγί ων ἀνθρώπων ποὺ ἔζη-
σαν τὴν ἀληθινὴ μετάνοια καὶ τὴν ἐξέφρα σαν
ζωντανὰ μὲ τὸ χάρισμα τοῦ λόγου ποὺ τοὺς
εἶχε δοθῆ. Ἡ ὑπέροχη π.χ. ἐκείνη ποιήτρια
τοῦ Βυζαντίου, ἡ ἁγία Κασσιανή, συν έθεσε τὸ
περίφημο τροπάριο ποὺ συγ κινεῖ κάθε πιστὸ
τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Παίρνει ἀ πὸ τὸ ἱ ερὸ
Εὐ αγγέλιο καὶ ζωντανεύει τὸ ἐπεισόδιο τῆςμετανοημένης ἁμαρτωλῆς γυναίκας, ἡ ὁ ποία
πρὸ τῆς θυσίας τοῦ Σωτῆρος μὲ δάκρυα ἔδει-
ξε τὴ μετάνοιά της καὶ ἄλειψε μὲ μύρα τὰ πό-
δια τοῦ Λυτρωτοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους
Κυ ρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ (βλ. Ματθ. 26,6-13. Μᾶρκ. 14,3-9.
Λουκ. 7,37-38). Θέτει στὸ στόμα της, καθὼς θρηνεῖ
τὶς πολλὲς ἁμαρτίες της, τὰ ἀκόλουθα λό για,
ποὺ ἁρμόζουν καὶ σ᾽ ἐμᾶς · «Ἁμαρτιῶν μου τὰ
πλήθη καὶ κριμάτων Σου ἀβύσσους τίς ἐξιχνι -
άσει, ψυχοσῶ στα Σωτήρ μου;» (δοξ. ἀποστ. αἴν. Μ. Τετ.).

Στὴν εἴσοδο, λοιπόν, τῆς Μεγάλης Τεσσα-
ρακοστῆς ἂς εὐ χαριστήσουμε ἀπὸ τὰ βάθη

τῶν ψυχῶν μας τὸν Κύριο γιὰ τὴ νέα παρά-
τασι τοῦ ἐλέους του, ποὺ μᾶς χαρίζει, λέγον -
τας τὸ χαρακτηριστικὸ κατανυκτικὸ τροπά-ριο· «Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ᾿ ἡ μῶν γενοῦ·
ἄλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθὸν ἐν θλίψεσιν οὐκ
ἔχομεν. Κύριε τῶν δυνάμεων, ἐλέησον ἡ -
μᾶς» (Μ. Ἀπόδ.), δηλαδή· Κύριε ποὺ ἔχεις ὑπὸ τὶς
προσ ταγές σου τὶς ἀγγελικὲς δυνάμεις, ἔλα
καὶ γίνε σύμμαχος στὸν ἀγῶνα μας· γιατὶ στὶς
θλίψεις μας ἐκτὸς ἀπὸ σένα δὲν ἔχουμε ἄλ -
λον βοηθό. Κύριε τῶν ἀγγέλων, ἐλέησέ μας.

* * *Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀδελφοί μου,
ποὺ εἶνε ἡ ψυχικὴ προετοιμασία μας γιὰ τὸ
Πάσχα, θεσπίσθηκε γιὰ νὰ μᾶς θυμίζῃ ἕνα ἐξ -
αιρετικὸ γεγονὸς ποὺ συνέβη στὶς ἀρχὲς τῆς
δη μοσίας ζωῆς τοῦ Χριστοῦ· εἶνε οἱ τρεῖς πει-ρα σμοί, τοὺς ὁποίους περιγρά φουν οἱ ἱεροὶ
εὐ αγγελισταί (βλ. Ματθ. 4,1-11. Μᾶρκ. 1,12-13. Λουκ. 4,1-13).

Σύμφωνα μὲ τὴ διήγησί τους, ὁ Κύρι ος με -
τὰ τὴ βάπτισί του στὸν Ἰορδάνη ἔφυγε στὴνἔρημο. Ἐκεῖ, μακριὰ ἀπὸ τὸ θόρυβο τῶν πό-
λε ων, μέσα στὴν μεγαλοπρεπῆ σιγὴ τῆς φύ σε-
 ως, ἔζησε μόνος του σαράντα (40) ὁλόκλη ρες
ἡμέρες. Ἦταν «μετὰ τῶν θηρίων» (Μᾶρκ. 1,13), μόνη
συντροφιά του εἶχε τὰ ἄγρια ζῷα, τὰ ὁ ποῖα ὅ -
μως κοντά του εἶχαν γίνει ἥ μερα καὶ ὑποτάσ-
 σονταν στὸν Κυρίαρχό τους σὰν ἀρνάκια ἄ -
κακα. Ἐκεῖ ὁ Κύρι ός μας τήρησε ἀπόλυτη νη-
στεία· ἐπὶ σαράντα μέ ρες καὶ σαράντα νύχτες
οὔτε ἤπιε οὔτε ἔ φαγε κάτι. Ἑτοιμαζόταν γιὰ ὅ -
σα θ᾽ ἀκολουθοῦσαν μὲ αὐτοσυγκέντρωσι, ἐμ -
βάθυνε στὴν ἀποστολή του, προσευχόταν ἀδι -
αλείπτως, συν ωμιλοῦ σε διὰ τῆς προσ ευ χῆς μὲ
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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.

2

Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στὸ διαδίκτυο στὸν ἰστότοπο: http://iskiriaki.com

τὸν οὐράνιο Πατέρα. Καὶ τί ὑπάρχει γλυκύτε-
ρο καὶ πιὸ ποθεινὸ ἀπὸ αὐτὴ τὴ συν ομιλία!

Ἐκεῖ στὴν ἔρημο ὁ σατανᾶς φαντάστηκε ὅ -
τι θὰ δοθῇ μεγάλη μάχη. Ἐπετέθη κατὰ τοῦ Ἰ -
ησοῦ μὲ λύσσα, νομίζοντας ὅτι μπορεῖ νὰ τὸν
νι κήσῃ. Τρεῖς ἐφόδους ἐνήργησε καὶ τρεῖς πει-
 ρα  σμοὺς δέχθηκε ὁ Ναζωραῖος· τῆς γαστρι-
μαργίας («Πὲς στοὺς λίθους νὰ γίνουν ψω-
μιά»), τῆς φιλοδοξίας («Πήδηξε κάτω, νὰ ἔρ -
θουν οἱ ἄγγελοι νὰ σὲ πιάσουν») καὶ τῆς φι-
λαργυρίας («Ἂν πέσῃς καὶ μὲ προσ κυνήσῃς,
ὅ λα τὰ βασίλεια τοῦ κόσμου θά ᾽νε δικά σου»).

Νόμισε ὅτι θὰ τὸν δελεάσῃ, θὰ τοῦ δημι-
ουργήσῃ πάλη ἐσωτερική. Ὁ Ἰησοῦς ὅμως νί-
κησε εὔκολα μὲ τὴ νηστεία τὴ γαστριμαργία,
μὲ τὴν ἀκτημοσύνη τὴ φιλαργυρία, καὶ μὲ τὴν
ταπείνωσι τὴ φιλοδοξία. Ὡς ἔνδοξο θρόνο του
ἔβλεπε μόνο τὸν τίμιο σταυρὸ καὶ καθόλου δὲν
σαλεύθηκε ἀπὸ τὴν ἕλξι ἐγκοσμίων θρόνων.
Δὲν δυσκολεύτηκε ν᾽ ἀποκρούσῃ τοὺς πειρα-
 σμοὺς χρησιμοποιών τας κατάλληλα λόγια τῆς
ἁγίας Γραφῆς κι ἄφησε στὸν ἀντίδικο τὴν ἐν -
τύπωσι ὅτι εἶνε ἕνας πιστὸς ἄνθρωπος ποὺ
σέβεται καὶ τηρεῖ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὶς
ἀπαντήσεις του ὁ Ἰ ησοῦς δὲν τοῦ ἀπεκάλυψε
τὴν Θεανθρώπινη φύσι του. Ὁ ἀπατε ὼν ἔτσι
ἀ πατήθηκε. Τέλος ἔπεσε πάνω του σὰν κεραυ -
νὸς ἡ προσταγὴ «Ὕπαγε ὀπίσω μου, σατα νᾶ»
(Ματθ. 4,10. Λουκ. 4,8). Ἔφυγε κατῃσχυμμένος, καὶ οἱ ἄγ -
γελοι ἦλθαν καὶ ὑπηρετοῦσαν τὸν Κύριο.

* * *Ὁ Κύριος, ἀδελφοί μου, μᾶς ἄ φησε παρά-
δειγμα νὰ τὸ ἀκολουθήσουμε. Ὅπως πειρά-
σθηκε ἐκεῖνος, ἔτσι πειραζόμεθα κ᾽ ἐμεῖς. Δε-
χόμαστε χτυπήματα ἀπὸ τρεῖς πλευρές·� πρῶτον ἀπὸ τὸν «παλαιὸν ἄνθρωπον» (῾Ρωμ.
6,6. Ἐφ. 4,22. Κολ. 3,9), τὸν κακὸ ἑαυτό μας μὲ τὶς ἄτα-
κτες ὁρμές, ἐπιθυμίες καὶ τὴ φιληδονία του,� δεύτερον ἀπὸ τὸν ἀντίθεο «κόσμον τῆς
ἀδικίας» (Ἰακ. 3,6) διὰ τῆς ἐ πιρροῆς ποὺ ἀσκεῖ ἐ -
πάνω μας εἴτε μὲ θέλγητρα καὶ ὑποσχέσεις
εἴτε μὲ φόβητρα καὶ ἀπειλές, καὶ� τρίτον ἀπὸ τὸν σατανᾶ, ποὺ κινητοποιεῖ
τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα γιὰ ν᾿ ἀρνηθοῦμε
τὴν ὀρθὴ πίστι, τὴν βεβαία ἐλπίδα, τὴν ἀνυ-
πό κριτη ἀγάπη στὸ Θεὸ καὶ τὸν πλησίον μας.

Σκληρὸς εἶνε ὁ πόλεμος αὐτός, φοβερὴ ἡ
δύναμις τοῦ ἐχθροῦ. Ἀλλ᾿, ἀδελφέ μου, πάρεθάρρος. Δὲν εἶσαι μόνος. Δίπλα σου εἶνε ὁ
Χριστός. Αὐτὸς εἶνε ὁ ἀρχιστράτηγος, αὐτὸς
στρατηγεῖ κατὰ τῶν δαιμόνων. Κάτω ἀπὸ τὴν
ἔνδοξη σημαία τοῦ σταυροῦ πολεμᾷς. Γιατί
δειλιάζεις; Ὁ Χριστὸς ἐνισχύει τὴν ἀσθενικὴ
θέλησί σου μὲ τὴ χάρι του, μὲ τὰ ἱερὰ μυστή-

ρια τῆς Ἐκκλησίας του καὶ ἐξαιρέτως μὲ τὸ
μυστήριο τῆς θείας κοινωνίας. Ὁ Χριστὸς σοῦδίνει ὅπλα ποὺ ἔχουν δοκιμαστῆ σὲ μύριες
πνευματικὲς μάχες κατὰ τοῦ σατανᾶ. Ὡπλι-
σμένος μ᾽ αὐτὰ ἀπὸ τὴν ὥρα τοῦ βαπτίσμα-
τός σου, μπορεῖς κ᾽ ἐσὺ νὰ πατήσῃς «ἐ πάνω
ὄφεων καὶ σκορπίων» καὶ νὰ συν τρί ψῃς «πᾶ -
σαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ» (Λουκ. 10,19· μυστ. Βαπτ.).

Ποιά εἶνε τὰ ὅπλα; Εἶνε πολλά, καὶ ὅλα
μαζὶ ἀπαρτίζουν στὴν «πανοπλίαν τοῦ σταυ-
ροῦ», ὅπως ἀκοῦμε σ᾽ ἕνα ὡραῖο τροπάριο
τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς. Εἶνε ἡ «πίστις» ποὺ
μοιάζει μὲ «ἄρρηκτον τεῖχος», εἶνε «ἡ προσ -
ευχὴ» ποὺ μοιάζει μὲ θώρακα, εἶνε «ἡ ἐλεη-
μοσύνη» ποὺ μοιάζει μὲ περικεφαλαία, εἶνε ἡ
«νηστεία» ποὺ μοιάζει μὲ μάχαιραν «ἥ τις ἐκ -
τέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν» (αἶν. Κυρ. Τυρ.).
Ἰδιαιτέρως τώρα, τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἐκκλησία σοῦ παραδίδει
αὐτὸ τὸ τελευταῖο ὅπλο, τὴ νηστεία, σὰν ξί-
φος, ποὺ ἂν τὸ ἀκονίζῃς ἐπάνω στὴν πέτρα
τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, μπορεῖς μ᾽ αὐτὸ νὰ
κόψῃς ὅλα τὰ κεφάλια τοῦ ἑπτακέφαλου θη-
ρίου τῆς ἁμαρτίας.

Ἡ νηστεία! Ὅπλο ἄχρηστο σήμερα στὰ χέ-
ρια πολλῶν ἀναξίων χριστιανῶν, ἀλλὰ ὅπλο
ποὺ ἄλλοτε στὰ χέρια πιστῶν θαυματουργοῦ -
σε. Καὶ σήμερα ὅμως θαυματουργεῖ, ἀρκεῖ ν᾽ἀνασυρθῇ ἀπὸ τὴν ἀχρησία, νὰ στιλβωθῇ καὶ
ν᾽ ἀστράψῃ στὴ ζωὴ τῶν ὀρθοδόξων.

Ἡ νηστεία! Εἶνε νόμος βασιλικός, θεσπι-
σμέ νος δηλαδὴ ἀπὸ αὐτὸν τὸν Βασιλέα τῶν
αἰώνων μὲ ἐντολή του στὸν Ἀδὰμ μέσα στὸν
παράδεισο (βλ. Γέν. 2,17), καὶ ἀνανεωμένος ἀπὸ τὸν
Χριστὸ μὲ τὸ λόγο καὶ τὸ παράδειγμά του.

Ἂς νηστέψουμε λοιπόν, ἀδελφοί. Ἐκτὸς ἀ -
πὸ τοὺς ἀσθενεῖς, ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶνε ὑποχρε-
ωμένοι νὰ τηρήσουν τὸν βασιλικὸ νόμο τῆς
νηστείας. Ὅποιοι δὲν θέλουν νὰ νηστέψουν,
δείχνουν ὅτι εἶνε σαρκολάτρες καὶ ὑπερήφα-
νοι. «Θεό τους ἔχουν τὴν κοιλιά» (Φιλ. 3,19), ἀ φοῦ
πάνω ἀπὸ ἀποστολικὲς καὶ εὐαγγελικὲς δια-
τάξεις θέτουν τὸ ἄθλιο ἐγώ τους. Γι᾽ αὐτὸ αὐ -
τοὶ διατελοῦν ὑπὸ τὸν ἀφορισμὸ τοῦ ΞΘ΄ (69ου)
Ἀποστολικοῦ Κανόνος, ποὺ λέει· «Εἴ τις ἐπίσκο -
πος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος ἢ ὑποδιάκο-
νος ἢ ἀναγνώστης ἢ ψάλτης τὴν ἁγίαν Τεσσα-
 ρακοστὴν τοῦ Πάσχα οὐ νηστεύει ἢ τετράδα
ἢ παρασκευήν, καθαιρείσθω· ἐκτὸς εἰ μὴ δι᾿ ἀ -
σθένειαν σωματικὴν ἐμποδίζοιτο· εἰ δὲ λαϊ -
κὸς εἴη, ἀφοριζέσθω» (Ἁμ. Ἀλιβιζάτου, Οἱ ἱ. Κανόνες, Ἀθῆναι 1997, σ. 193).

Καθένας, λοιπόν, ἂς καθορίσῃ τὴ θέσι του.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής» τοῦ ὁμωνύμου συλλόγου Ἀθηνῶν (Ἀθῆναι, φ. 109/Μάρτιος 1958, σ. 404).Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 16-2-2021.
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Μᾶς κάνει ἐντύπωσι, ἀγαπητοί μου, αὐτὴ ἡ
προσφώνησι τοῦ ποιητοῦ στὴν ὑπεραγία

Θεοτόκο· τὴν ὀνομάζει «ὑπέρμαχον στρα τη γόν».
Δὲν εἶνε περίεργο; Ἕνας στρατηγὸς ἔ χει στρα  -
τι ῶτες, ὅπλα κ.λπ.. Τέτοια πράγματα ἡ Παναγία
δὲν ἔχει. Ἔχει ὅμως κάτι ἄλλο ἀ νώ τερο· ὅτι ἀξι -
ώθηκε νὰ γεννήσῃ τὸν Κύριον ἡ μῶν Ἰησοῦν Χρι-
 στόν! καὶ αὐτὸ τῆς δίδει τὴν παρρησία ἐνώπι όν
του, μὲ τὴν ὁποία αὐτὴ χαρίζει τὴν «ὑπερο -πλία» στοὺς πιστοὺς ποὺ τὴν ἐπικαλοῦνται.

Ἐμεῖς ὡς ἔθνος γνωρίσαμε πολλὲς φορὲς
τὴν ἀκαταμάχη τη προστασία της. Ὑπενθυμί-
ζω τρεῖς κρίσιμες στι γμὲς τῆς ἱστορίας μας.� Τὸ 626 μ.Χ. ἔσωσε ἀπὸ φοβερὴ ἀπειλὴ
βαρβάρων τὴν Κωνσταν  τινούπολι μὲ ἕναν ἀνε-
 μοστρόβιλο, ποὺ φύση  ξε νύχτα μέσα στὸν Κε-
 ράτιο κόλπο καὶ συνέτριψε τὰ πλοιάριά τους.� Τὸ 1821, σὲ ὥρα δύσκολη, ὁ Κολοκοτρώνης
διανυκτέ ρευσε σὲ ̓ ξωκκλήσι προσευχόμενος,
κι ὅταν βγῆκε εἶπε· ῾Η Παναγία δὲν εἶνε ὅπως
οἱ μεγά λοι τῆς γῆς· ὑπέγραψε τὴ λευτεριά
μας καὶ δὲν παίρνει πίσω τὸ λόγο της.� Καὶ τὸ 1940, ἐνῷ ἄλλοι λαοὶ ὑποτάσσον ταν,
ἡ μικρή μας χώρα ἀντιστάθηκε στὴν Ἀλβα νία καὶ
στὴν Πίνδο· κάθε φορὰ ποὺ οἱ Ἕλληνες ἔ στη-
ναν τὴ σημαία τους σ᾽ ἕνα ὕψωμα, ἔ ψαλλαν
«Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια…».

Στρατι ῶ τες καὶ ἀξιωματικοί μας, ἐμπνεό-
μενοι ἀπὸ πίστι ἔνιωθαν βέβαιοι γιὰ τὴν ἀκα-
 τανίκητη δύναμι τῆς Παναγίας. Ἡ ὑπεροχή της
σὲ σύγκρισι μὲ ὁποιαδήποτε ἄλ λη ἐγκόσμια δύ-
 ναμι φαίνεται καθαρὰ καὶ στὶς ποιητικὲς ἐκφρά-
 σεις τῆς ἀκολουθί ας τῶν Χαιρετισμῶν. Ὅ λα τὰκτίσματα ἐ πι στρατεύονται καὶ προσθέτουν κα-
θένα τὴ δική του πινελλιὰ στὸ κάλλος τῆς με-
γαλειώδους εἰκόνος τῆς Μητέρας τοῦ Χρι-
στοῦ· τὸ νερό, ἡ πηγή, τὸ βουνό, ἡ γῆ…. Ἂς
παραθέσουμε σύντομα μερικὰ δείγματα.

* * *νερό· ἡ Παναγία εἶνε ἡ «ἀκένωτος πηγὴ

τοῦ ζῶντος ὕδατος» (καν. γ΄1), ἐκείνου ποὺ προσ -
φέρει ὁ Χριστὸς σὲ κάθε διψασμένο (βλ. Ἰω. 7,37).πηγή· αὐτὴ εἶνε ἡ «ζῶσα καὶ ἄφθονος πη-
γή» (καν. γ΄ εἱρμ.), ἡ ζωντανὴ καὶ ἀνεξάντλητη.βουνό· εἶνε τὸ «πῖον ὄρος καὶ τετυρωμέ-
νον ἐν Πνεύματι», τὸ παχὺ εὔφορο βουνὸ ποὺ
στερεοποίησε τὸ ἅγιο Πνεῦμα (καν. δ΄1) καὶ τὸ «ἀ -
λατόμητον ὄρος» (καν. ε΄4), τὸ ἀλάξευτο - παρθένο.γῆ· εἶνε ἡ πνευματικὴ «γῆ τῆς ἐπαγγελί ας,
ἐξ ἧς ῥέει μέλι καὶ γάλα» (Ἀκάθ. Λ6), καὶ αὐτὴ ποὺ
«ἐβάστασεν ἐν νηδύϊ ἀκόπως γῆς τὸ θεμέλι -
ον», δηλαδὴ τὸν δημιουργὸ τοῦ κόσμου (καν. δ΄3).θάλασσα· εἶνε «θάλασσα ἡ ποντίσασα φα-
 ρα ὼ τὸν νοητόν», ποὺ ἔπνιξε τὸν διάβολο (Ἀκάθ. Λ3).λιμάνι· χαῖρε, λέει, Παναγία, «ὅτι λιμένα τῶν
ψυ χῶν ἑτοιμάζεις», θὰ γεννή σῃς τὸ Χριστό (Ἀκάθ.
Ε4). Γίνε «λιμὴν καὶ ὁρ μητήριον» γιὰ ὅσους πον -
 τοποροῦμε «ἐν τῷ πελάγει τῶν θλίψεων» (καν. στ΄3).πλοῖο· χαῖρε, Παναγία, γιατὶ εἶσαι «ὁλκὰς
τῶν θελόντων σωθῆναι» (Ἀκάθ. Ρ6), ναυαγοσωστι -
κὸ πλοῖο γι᾽ αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ σωθοῦν.γέφυρα· εἶσαι ἡ «μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς
οὐ ρανόν» (Ἀκάθ. Γ3), ἡ γέφυρα ποὺ μεταφέρει
τοὺς σῳζομένους ἀπὸ τὴ γῆ στὸν οὐρανό.ἀγρὸς - χωράφι· εἶσαι, Παναγία, «χώρα ἀνή-
 ροτος σαφῶς» (καν. γ΄1), παρθένο χωράφι ποὺ ἀν -
αμφιβόλως ποτέ δὲν ὠργώθηκε, καὶ «ἄρουρα
βλαστά νουσα εὐ φορίαν οἰκτιρμῶν» (Ἀκάθ. Ε3), γῆ
ποὺ βλαστάνει ἄφθονη τὴ θεία εὐσπλαχνία.κῆπος· εἶσαι, Παναγία, «ἔμψυχος παράδεισος
ἔχων ἐν μέσῳ ξύλον ζωῆς τὸν Κύριον» (καν. ε΄3),
ὁ ζωντανὸς παράδεισος, ποὺ ἔχει μέσα του
τὸ δέντρο τῆς ζωῆς, δηλαδὴ τὸν Χριστό.ἄνθος· εἶσαι, Παναγία, «τὸ ἄνθος τῆς ἀφθαρ-
 σίας» (Ἀκάθ. Ν1), τὸ ἄφθαρτο καὶ ἁγνὸ λουλούδι,
ἀλλὰ καὶ ἐκείνη ποὺ παρήγαγε τὸ «ἄνθος τὸ ἀ -
μάραντον» (καν. ζ΄2), γέννησε δηλαδὴ τὸν Χριστό.δέντρο· χαῖρε, Παναγία, «δένδρον ἀγλαόκαρ-
  πον, ἐξ οὗ τρέφονται πιστοί» (Ἀκάθ. Ν3), δέν τρο ποὺ
μᾶς τρέφει μὲ τοὺς ἐξαίσιους καρπούς του.

Α΄ στάσις τοῦ Ἀκαθίστου ὝμνουΠαρασκευὴ 19 Μαρτίου 2021 βράδυΠερίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2359 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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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.

2

Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στὸ διαδίκτυο στὸν ἰστότοπο: http://iskiriaki.com

βάτος· χαῖρε, Παναγία, γιατὶ εἶσαι «ἡ ἄφλε-
κτος βάτος» (καν. στ΄4)· ἐσένα δηλαδὴ προτύπωνε
ἡ βάτος ποὺ εἶδε στὴν παλαιὰ διαθήκη ὁ Μω-
υσῆς νὰ φλέγεται καὶ νὰ μὴν καίγεται (βλ. Ἔξ. 3,2).

ἄμπελος· εἶσαι «ἄμπελος ἀληθι νὴ τὸν βότρυν
τὸν πέπειρον ἡ γεωργήσασα οἶ νον στάζοντα
τὸν τὰς ψυχὰς εὐφραίνοντα» (καν. ζ΄1)· εἶ σαι ἡ πρα -
γματικὴ κληματαριὰ ποὺ ἔδωσε τὸ ὥ ριμο στα-
 φύλι, τὸ Χριστὸ ποὺ στάζει εὐφρόσυνον οἶνο.

ναός· σὲ ἀνυμνοῦμε ὅλοι, Θεοτόκε, «ὡς ἔμ -
ψυ χον ναόν» (Ἀκάθ. Ψ), ὡς ζωντανὸ ναὸ τοῦ Υἱοῦ
τὸν ὁποῖον ἔφερες μέσα στὴν κοιλία σου.τραπέζι· εἶσαι, Παναγία, «ἔμψυχος τράπεζα»
(καν. γ΄1), τρα πέζι ζωντανό, καὶ «τράπεζα βαστά-
ζουσα εὐθηνίαν ἱλασμῶν» (Ἀκάθ. Ε3), τραπέζι ποὺ
φέρει ἐπάνω του τὸν πλοῦτο τοῦ θείου ἐλέους.ψωμί· χαῖρε, Παναγία, γιατὶ χώρεσες μέσα
σου τὸν «ἄρτον (τῆς) ζωῆς» (καν. γ΄1), τὸ ψωμὶ τῆς
ὄντως ζωῆς, δηλαδὴ τὸν Χριστό.βιβλίο· εἶσαι, Παναγία, «Χριστοῦ βίβλος ἔμ -
ψυχος ἐσφραγισμένη Πνεύματι» (καν. α΄1), ἔμψυ-
χο βιβλίο τοῦ Χριστοῦ σφραγισμένο μὲ τὸ ἅ -
γιο Πνεῦμα, βιβλίο ἄθικτο καὶ γεμᾶτο χάρι.

κιβωτός· εἶσαι «κιβωτὸς χρυσωθεῖ  σα τῷ Πνεύ-
  ματι» (Ἀκάθ. Ψ2). Πρὸ Χριστοῦ ἡ κιβω τὸς τῆς δια-
θή κης, ποὺ προτύπωνε τὴν Παναγία, ἦταν κα-
λυμ  μένη μὲ φύλλα χρυσοῦ· τώρα αὐτή, ἡ ἀ -
ληθινὴ κιβωτός, ἀντὶ γιὰ φύλλα χρυσοῦ λάμ -
πει μὲ τὰ χαρίσματα τοῦ ἁγίου Πνεύματος.θυμίαμα· εἶσαι, Παναγία μας, «θυμίαμα εὔ -
οσμον» (καν. α΄4), εὐωδιαστὸ λιβάνι, καὶμύρο· εἶσαι «μύρον πολύτιμον» (ἔ.ἀ.), ἀκριβό.θησαυρός· χαῖρε, Παναγία, «θησαυρὲ τῆς
ζω ῆς ἀδαπάνητε» (Ἀκάθ. Ψ2)· γιὰ τοὺς πιστοὺς εἶ -
σαι ὁ ἀνεξ άν τλητος θησαυρὸς τῆς ζωῆς τους.ἅμαξα· χαῖρε, Δέσποινα, γιατὶ εἶσαι τὸ «πυρί -
μορφον ὄχημα τοῦ Λόγου» (καν. ε΄3), τὸ πύρινο ἅρ -
μα ποὺ μεταφέρει τὸν Θεὸ Λόγο, εἶσαι τὸ «ὄ χη -
μα Ἡλίου τοῦ νοητοῦ» (καν. ζ΄1), ποὺ μεταφέρει τὸν
πνευματικὸ Ἥλιο - Χριστό, καὶ τὸ «πανάγι ον ὄχη-
 μα τοῦ ἐπὶ τῶν Χερουβίμ» (Ἀκάθ. Ο3), ἡ ἱερὰ ἅμαξα
ἐκείνου ποὺ κάθεται ἐπάνω στὰ Χερουβὶμ.σπίτι· «οἴκημα πανάριστον τοῦ ἐπὶ τῶν Σε-
ραφείμ» (Ἀκάθ. Ο3), ἡ τέλεια κατοικία, τὸ καλύτερο
σπίτι, ἐκείνου ποὺ κάθεται ἐπάνω στὰ Σεραφίμ.στάμνα· «χαῖρε, στάμνε μάννα φέρουσα τὸ γλυ-
 καῖνον τὰ τῶν εὐσεβῶν αἰσθητήρια» (καν. δ΄1). Στὴν
κιβωτὸ τῆς διαθήκης ὑπῆρχε ἡ στάμνα μὲ τὸ
μάννα ποὺ ἔθρεψε τὸ λαὸ στὴν ἔρημο· ἡ στάμνα
προτύπωνε ἐσένα, Παν αγία, ποὺ ἔφερες τὸν
Χριστό, τὴν θεία κοινωνία, ποὺ μᾶς γλυκαίνει.

τροφή· «χαῖρε, τροφὴ τοῦ μάννα διάδοχε» (Ἀ -
κάθ. Λ5). Δηλαδὴ ἐσύ, Παναγία, ποὺ τροφο δοτεῖς
ἐ μᾶς, διαδέχθηκες τὸ μάννα τῶν Ἰσραηλιτῶν.

ἔνδυμα· «χαῖρε, στολὴ τῶν γυμνῶν παρρη-
σίας» (Ἀκάθ. Ν6). Εἴμαστε γυμνοὶ ἀπὸ παρρησία,
καὶ ἐσύ, Παναγία, μᾶς ντύνεις μὲ θάρρος.σκέπη· «χαῖρε, σκέπη τοῦ κόσμου πλατυτέ -
ρα νεφέλης» (Ἀκάθ. Λ4)· σκεπάζεις τὸν κόσμο πιὸ πο -
λὺ ἀπ᾽ ὅ,τι ἡ νεφέλη τὸν Ἰσραὴλ στὴν ἔρημο.σύννεφο· τὸ φωτεινὸ ἐκεῖνο σύννεφο προ-
εικόνιζε ἐσένα, «νεφέλη ὁλόφωτε ἡ τοὺς πιστοὺς
ἀπαύστως ἐπισκιάζουσα» (καν. στ΄4), ποὺ δὲν παύ-
εις νὰ σκεπάζῃς τοὺς πιστούς, ἀ φοῦ ἐπάνω σου,
«ἐν νεφέλῃ κούφῃ», σὰν σὲ ἀ νάλαφρο σύν νε-
φο, «ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ ὑπέρθεος»(καν. δ΄ εἱρμ.).σκάλα· «χαῖρε, κλῖμαξ γῆθεν πάντας ἀνυψώ-
 σασα χάριτι» (καν. δ΄2)· ἔγινες ἡ σκάλα ποὺ μὲ τὴ
χάρι σου τοὺς ἀνέβασες ὅλους στὸν οὐρανό.ῥαβδί· ἐσύ, Θεόνυμφε, εἶσαι «ἡ ῥάβδος ἡ
μυστικὴ ἄνθος τὸ ἀμάραντον ἡ ἐξανθήσασα»
(καν. ζ΄2)· ὅταν τὸ ξερὸ ῥαβδὶ τοῦ Ἀαρὼν παραδό -
ξως ἄνθισε, προτύπωνε ἐσένα, Παρθένε, ποὺ
γέννησες τὸ ἀμάραντο ἄνθος, τὸν Χριστό.στῦλος· χαῖρε, «στῦλε πύρινε (ἡ) εἰσάγουσα
εἰς τὴν ἄνω ζωὴν τὸ ἀνθρώπινον» (καν. θ΄2)· «στῦ -
λος πυρὸς» ὡδηγοῦσε νύχτα τοὺς Ἑβραίους
στὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας ( Ἔξ. 13,21), καὶ σύ, Παναγία,
ὁδηγεῖς τοὺς ἀνθρώπους στὴν οὐράνια ζωή.περιστέρι· «χαῖρε, περιστερὰ ἡ τὸν ἐλεήμο-
να ἀ ποκυήσασα» (καν. θ΄4)· τὸ περιστέρι τοῦ Νῶε,
ποὺ ἐμήνυε τὴν καταλλαγή (βλ. Γέν. 8,8-11), προεικό-
νιζε ἐ σένα, Παναγία, ποὺ γέννησες τὸν ἐλεή-
μονα Χριστὸ ποὺ μᾶς εἰρήνευσε μὲ τὸ Θεό.ἀστέρι· εἶσαι, Παναγία, «ἀστὴρ ἐμφαίνων
τὸν Ἥλιον» (Ἀκάθ. Α5) καὶ μητέρα τοῦ «ἀδύτου ἀ -
στέρος» (ἔ.ἀ. Ι1), τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ποτέ δὲν θὰ
δύσῃ, ὅπως τὰ «ἀστέρια» τοῦ κόσμου τούτου.οὐρανός· ἡ Παναγία εἶνε «οὐρανῶν ὑψηλο -
τέρα» (καν. δ΄3). Ἀφοῦ λοιπὸν εἶνε ἀνωτέρα καὶ ἀ -
πὸ τοὺς οὐρα νούς, ἄρα ὑπερέχει σὲ σύγκρισι
κι ἀπὸ κάθε ἄλλο κτίσμα. Μεγάλη ἡ τιμή της.

* * *Σήμερα δυστυχῶς, ἀγαπητοί μου, δὲν ἀγα-
ποῦμε τὴν Παναγία ὅπως πρέπει. Αὐτὸ δεί-
χνουν ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ οἱ βλασφη μίες ποὺ
ἀκούγονται. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος καὶ ὁ ἅγιος
Κοσμᾶς μιλᾶνε αὐστηρά. Ὅταν ἤμουν στὰ Γρε-
 βενά, ἕνα παιδὶ εἶπε στὸν πατέρα του ποὺ ἦ -
ταν σωφφὲρ καὶ βλαστημοῦσε· –Πατέρα, δὲν
τρώω!… Κι ὁ πατέρας ἔκοψε τὴ βλαστήμια.

Ὅλοι ἂς συμβάλουμε νὰ κοπῇ τὸ ἐλάττωμα
αὐτό. Τότε, ὅποιος ἐχθρὸς κι ἂν μᾶς πειράξῃ,
θὰ ἔχουμε τὴν προστασία τῆς Παναγίας· καὶ
ἡ Μακεδονία μας, ἡ χώρα τοῦ μεγάλου Ἀλε-
ξάνδρου, τῶν ἡρώων καὶ μαρτύρων τῆς φυλῆς,
ποὺ ἦταν, εἶνε καὶ θὰ εἶνε πάντα Ἑλληνική.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 22-3-1996 βράδυ. Καταγραφή, ἀναπλήρωσις καὶ σύντμησις 30-1-2021.
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Σὲ μιὰ ἐποχή, ἀγαπητοί μου, ὅπως ἡ δική
μας, ποὺ ἐπικρατεῖ ὑλισμὸς μὲ τὸ σύν θη-

μα «Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀ πο-
θνῄσκομεν» (Ἠσ. 22,13 = Α΄ Κορ. 15,32), σὲ τέτοια ἐποχὴ ἑ -ορτὲς ὅπως αὐτὴ δὲν ἔ χουν τὴν ἀνάλογη ἀ -πή χησι στὶς καρδιές. Γι᾽ αὐτὸ καὶ οἱ λόγοι ποὺ
ἐκ φωνοῦνται σήμερα, εἴτε μέσα στὴν ἐκ κλη-
σία εἴτε ἔξω, ἀποστρακίζονται, σὰν σφαῖ ρες
ποὺ πέφτουν σὲ ἐπιφάνεια γρανίτου.

Θὰ ἤθελα νὰ μπορῶ ν᾽ ἀκούσω τί θὰ συζη-
τοῦν σήμερα στὰ σπίτια· θὰ συζητοῦν τὸ μή-
νυμα τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τὸ μήνυ μα τοῦ Παλαι -
ῶν Πατρῶν Γερμανοῦ; Ἀλλοίμονο! ὅλα θὰ τὰ
συζητήσουν πλὴν τοῦ μεγάλου μηνύματος ποὺ
κά ποτε δονοῦσε τὴν ἀγαπητή μας πατρίδα.
Γι᾽ αὐτό, ὡς καλύτερο μνημόσυνο τῶν ἡρώων
τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος, ἁρμόζει μᾶλ -λον σιωπὴ παρὰ λόγοι πατριωτικοὶ ποὺ ἀπὸ
πολλοὺς ἀκούγον ται μὲ κάποια δυσφορία. ἩἘκκλησία ὅμως, σὲ ὁποιαδήποτε ἐ πο χή, δὲνθὰ παύσῃ νὰ σαλπίζῃ τὸ σάλπισμα τῆς αἰωνι -
ότητος, τῆς ἐλευθερίας, τῆς δικαιο σύνης, καὶ
νὰ ψάλλῃ· «Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην·
αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν» (μεγαλυν. θ´ ᾠδ.).

* * *Διπλῆ ἡ χαρὰ σήμερα, ἀγαπητοί μου. Πρῶ -τον, διότι «ἄγγε λος πρωτοστάτης οὐρανόθεν
ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ χαῖρε» (Ἀκάθ. ὕμν. Α).
Εἶνε χαρὰ παν ανθρώπινη· ἀφορᾷ ὄχι μόνο ἕνα
ἔθνος, τὸ δικό μας, ἀλλὰ ὅλα τὰ ἔθνη, τὰ πλή-
 θη τῶν Χριστιανῶν σὲ ὁποιοδήποτε μέρος τῆς
Γῆς. Καὶ δεύτερον ἡ χαρὰ πηγάζει ἀπὸ τὸ γεγο -
νὸς ὅτι ἕνας ἐπίγειος ἄγγελος, ῥασοφόρος,
ὁ Παλαι ῶν Πατρῶν Γερμανός, ἀπεσταλμένος
τοῦ Θε ανθρώπου, μετέδωσε στὴν Ἑλλάδα τὸ
χαρμό συνο μήνυμα τῆς ἐλευθερίας. Τὸ ἕνα εἶ -
νε χαρὰ μερική, χαρὰ τῆς Ἑλλάδος, τὸ ἄλλο
εἶ νε χαρὰ ὅλου τοῦ κόσμου. Στὴν εὐγενῆ ψυ -
χὴ τῶν Ἑλλήνων συνδυάζονται καὶ τὰ δύο.
⃝ Χαίρεται ἡ Ἑλλάδα. Γιατί; Τί ἦταν πρὸ τοῦ

᾽21; Στοὺς χάρτες δὲν ὑπῆρ χε· ἦ ταν μιὰ ἀσή-
μαντη ἐπαρχία τῆς Ὀθω μανικῆς αὐτοκρατορί -
ας, ποὺ ἄρχιζε ἀπὸ τὸν Εὐφράτη κ᾽ ἔφτανε ὣς
τὸ Δούναβι καὶ τὶς πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου.
Μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ χάος χανό  ταν ὄχι μόνο ἡ Ἑλ -
λάδα ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ λαοὶ τῶν Βαλκανίων.

Οἱ ὀρθόδοξοι ὑπέφεραν. Ποιά γλῶσσα θὰ
περιγράψῃ τὰ δεινὰ τῶν σκλάβων Χριστι ανῶν;
Ἔτρεμαν τὴ νύχτα οἱ μανάδες, γιατὶ οἱ Τοῦρ -
κοι ἔμπαιναν στὰ σπί τια καὶ ἅρπαζαν ἀπὸ τὴν
ἀγ κάλη τους τὰ καλύτερα ἀγόρια γιὰ νὰ γί νουν
γενίτσαροι. Τὰ καλύτερα κορίτσια ὡδηγοῦν -
το σὰν κοπάδια στὰ χαρέμια τῶν ἀγάδων. Τὸ
κεφάλι τους δὲν τὸ ἐξουσίαζαν, ἔπρεπε νὰ πλη-
 ρώνουν τὸν κεφαλικὸ φόρο. Θρησκεία δὲν μπο-
 ροῦσαν νὰ ἀ σκήσουν ἐλεύθερα, νὰ χτίσουν ἐκ -
 κλησί ες, καμπάνα ἢ σή μαντρο ἀπαγορευόταν
ν᾽ ἀκουστῇ. Κι ὅποιος τολμοῦσε ἁπλῶς νὰ πῇ
γιὰ Ἀλλὰχ ἢ Μωάμεθ, ὑποχρεοῦ  το ν᾽ ἀλ λαξο πι-
στήσῃ, εἰδάλλως τὸν περίμενε θάνατος. ΣτὴνἈλβανία, ποὺ ἦταν ὅ λοι ὀρθόδοξοι Χριστιανοί(ἐκεῖ ἦ ταν τὸ ἀρχαῖο Ἰλλυρικόν (βλ. ̔Ρωμ. 15,19), ἡ με-
γάλη ἀρχι επισκοπὴ Ἀχρίδος μὲ πλῆ θος ἐπι-
σκοπὲς καὶ μοναστήρια), κάτω ἀπ᾽ τὸ σπαθὶ τῶν
γενιτσάρων ἀναγκάστη καν νὰ γίνουν μουσουλ-
 μᾶνοι· ἐλάχιστοι ἔμειναν πιστοί, μόνο στὴ Βό-
ρειο Ἤ  πειρο, ὅπου κι αὐτοὶ θὰ ἐξαφανίζον -
ταν ἐὰν δὲν πήγαινε ἐκεῖ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁΑἰτωλός, ποὺ ἀπαγχονίστηκε στὴν ὄχθη τοῦ
Ἀῴου ποταμοῦ (βλ. βιβλίο μας Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ἀθήνα 201331, σσ. 47 κ.ἑ.).

Αὐτὴ ἦταν ἡ κατάστασι, κ᾽ ἔτσι ἡ Ἑλλάδα
ἔ μοιαζε μὲ νεκρὸ θαμμένο στὸ χῶμα. Ἀλλ᾽ ὅ -
πως στὸ Εὐαγγέλιο βλέπουμε τὸ θαῦμα τῆς
ἀ ναστάσεως τοῦ τεταρταίου Λα ζάρου, ἔτσι σὰν
σή μερα καὶ ἡ Ἑλλάδα ἀναστήθηκε ἀπὸ τάφο
τεσ σάρων αἰώνων! καὶ ἡ ἀνθρωπότητα ἔμει-
νε ἔκ θαμβη. Ἀναστήθηκε διὰ τῆς δυνάμεως
τοῦ Χριστοῦ, διὰ τοῦ ἔρωτος τῆς ἐλευθερίας,
διὰ τῆς θυσίας χιλιάδων τέκνων της.

Ἡ 25η Μαρτίου λοιπὸν εἶνε χαρὰ τῆς Ἑλ -
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Χαρῆτε, σκλάβοι, ἦρθε ὁ Ἐλευθερωτής!
«Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν» (μεγαλυν. θ´ ᾠδ.)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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λάδος· ὅποιος δὲν τὴν αἰσθάνεται, ἔπαψε νά
᾽νε Ἕλληνας, δὲν εἶνε ἄνθρωπος εὐγενής.
⃝ Ἀλλὰ σήμερα ἔχουμε καὶ χαρὰ πανανθρώ-πινη· εἶνε ἡ χαρὰ ποὺ μεταδίδει στὴν Παναγία
ὁ ἄγγελος μὲ τὸ «Χαῖρε» (Λουκ. 1,28). Ἀλλὰ τὸ μὲν
πατριωτικὸ συναίσθημα τὸ αἰσθανόμεθα, τὸ
θρησκευτικὸ ὅμως, ποὺ εἶνε τὸ ἀνώτερο ὅ -
λων; Εἶστε ἕτοιμοι νὰ …χασμουρηθῆτε. Ὅ -
ταν σᾶς μιλοῦν περὶ πατρίδος, κάτι αἰσθάνε-
στε· ὅταν σᾶς μιλοῦν περὶ θρησκείας, τίποτε!
Καὶ ὅμως εἶνε μικρό τὸ μήνυμα τοῦ Παλαιῶν
Πατρῶν, ἀλλὰ μέγα, παμέγιστο καὶ αἰώνιο, τὸμήνυμα τοῦ ἀρχαγγέλου ἐκ τῶν οὐρανῶν.

Ποιό εἶνε τὸ μήνυμά του· Ψυχὲς σκλαβω-μένες κάτω ἀπὸ δεσμὰ ἁ μαρτωλῶν παθῶν, ψυ -
χὲς φυλακισμένες στὸν κλοιὸ - κλουβὶ τῆς ἁ -
μαρτίας, ψυχὲς ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ σᾶς ἐλευ-
 θερώσῃ καμμιά φιλοσοφία Σωκράτους ἢ Πλά-
τωνος, ψυχὲς ποὺ αἰῶ νες στενάζατε, χαρῆ τετώρα· ἔφτασε αὐτὸς ποὺ θὰ σᾶς ἐλευθερώ -
σῃ, ἦρθε ὁ ἐλευθερωτής σας, ὁ Χριστός!

Χρειάζεται νὰ πῶ περισσότερα; Ὅποιος θέ-
λει νὰ δῇ τὴν ἀγωνία τῆς πρὸ Χριστοῦ ἀνθρω-
πότητος, ποὺ ζητοῦσε τὴ λύτρωσι - ἐλευθε-
ρία, νὰ σπάσουν οἱ ἁλυσίδες, ἂν εἶνε ἐγγράμ-
ματος κ᾽ ἐφ᾽ ὅσον θαυμάζει τὸν ἑλληνισμὸ ποὺ
κ᾽ ἐγὼ θαυμάζω, ἂς ἀνοίξῃ νὰ διαβά σῃ ἕνα προ-
 φητικὸ δρᾶμα τοῦ μεγάλου τραγικοῦ Αἰσχύ-λου, τὸν Προμηθέα δεσμώ τη. Ἐκεῖ ἡ φαν τασία
τοῦ Ἕλληνος αὐτοῦ ποιητοῦ ἐξέφραζε μία
πραγματικότητα, τὴν ἀγωνία ὅλων τῶν ἀνθρώ-
 πων. Ὁ Προμηθεύς, ἐπειδὴ ἁμάρτη σε, δέθηκε
στὴν κορυφὴ τοῦ Καυκάσου μὲ ἁ λυ σίδες, καὶ
ἕνας γύπας, ὄρνεο γαμψώνυχο, ἐρ χόταν τὴν
ἡμέρα καὶ τοῦ κατέτρωγε τὸ συκώτι, ποὺ τὴ νύ-
 χτα ἀνεπλάθετο, ὥστε τὸ δρᾶμα του νὰ διαρκῇ.
Προσπάθησαν διάφοροι νὰ τὸν βοηθήσουν,
μάταια ὅμως. Κάποιος τέλος τοῦ λέει· Θὰ μέ -
νῃς ἔτσι ἐκεῖ, ἕως ὅτου ὁ Θεὸς στεί λῃ κάποι-
ον νὰ σ᾽ ἐλευθερώσῃ. Ὁ Προμηθεὺς δεσμώ-
της εἶνε ἀκριβῶς ὁ ἄνθρωπος, ὁ δοῦ λος καὶ
σκλάβος τῶν παθῶν, τὸν ὁποῖον ἐλευ θέρωσε
ὁ Χριστός (βλ. βιβλίο μας Χριστούγεννα, Ἀθήνα 1988, σσ. 65 κ.ἑ.).

Αὐτὰ λοιπὸν εἶνε τὰ δύο γεγονότα· τὸ ἕνα,
σὲ μικρὴ κλίμακα, εἶνε ἡ ἐλευθερία τῆς πατρί -δος· τὸ ἄλλο, σὲ παγκόσμια κλίμακα, εἶνε ἡ ἐ -λευθερία τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

* * *Σήμερα ἐμᾶς, ἀγαπητοί μου, μᾶς συγκινοῦν
αὐτά; Τὸ εἴπαμε, εἶνε ἐ ποχὴ ὕλης. Τόσο ἡ ἀρι-
στερὰ ὅσο καὶ ἡ δεξιὰ τὸ ἴδιο ὑλιστικὸ φρόνη-μα ἔχουν. Πές μου τί σκέπτεσαι, τί λές, τί τρα-
γουδᾷς, νὰ σοῦ πῶ τί φρονεῖς. Σήμερα, ὅταν κα-
 θήσετε στὸ τραπέ ζι, τί θὰ πῇς στὰ παιδιά σου,

ἐσὺ ὁ πατέ ρας; γιὰ φαγητά, θεάματα, ἀθλητι-
σμό, ποδόσφαιρο…, μικρὰ καὶ ἀσήμαντα. Φύ-
γαμε ἀπὸ τὸ φρόνημα τῶν προγόνων μας.

Ξέρετε πῶς ἑώρτασαν ἐκεῖνοι τὸ 1838 τὴνπρώτη ἐπέτειο τῆς ἐθνικῆς αὐτῆς ἑορτῆς στὴ
μικρὴ τότε Ἀθήνα; Ζοῦσαν ἀκόμη μεγάλοι ἀ -
γωνισταί (Κανάρης, Κολοκοτρώνης κ.ἄ.). Ἔκλαι-
 γαν γιατὶ ζοῦσαν τὴν ἐλεύθερη πατρίδα καὶ μὲ
τὴ φουστανέλλα σκούπιζαν τὰ δάκρυα. Με τὰ τὴ
δοξολογία βγῆκαν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία κι ἀπὸ τὴ
χαρά τους ἔλεγαν πατριωτικὰ τραγού δια καὶ
στοὺς Στύλους τοῦ Ὀλυμπίου Διὸς ἄρχισαν
νὰ χορεύουν χοροὺς ποὺ μύριζαν λιβάνι καὶ
θυμάρι. Τότε πλησίασε μία ἡλικιωμένη γυναί-
κα ντυμένη στὰ μαῦρα καὶ εἶπε· Σταματῆ στε,
παιδιά· ἐγὼ θ᾽ ἀρχίσω τὸ χορό, γιατὶ ἔδωσα
θύματα γιὰ τὴ λευτεριά μας τοὺς δύο ἀ δελ-
φούς μου καὶ τὸ μονάκριβο γυιό μου… Κι ἄρ -
χισε ἡ γριούλα νὰ τραγουδάῃ ἕνα γλυκύτατο
τραγούδι τῆς ἐλευθερίας· δὲν ἔμεινε μάτι ἀ -
δάκρυτο (βλ. βιβλίο μας Ἐθνικὰ προβλήματα, Ἀθήνα 1961, σσ. 327-8). Τὸ ἴδιο
βράδυ ἥρωες ἀγωνισταὶ ἀνέβηκαν στὸ Λυκα-
βηττό, ἄναψαν δᾳδιὰ καὶ μ᾽ αὐτὰ σχημάτισαν
πελώριο σταυρό, ποὺ φαινόταν ἀπὸ παντοῦ
καὶ θύμιζε τὸ «Ἐν τούτῳ νίκα». Βλέποντας τὸ
σταυρὸ γονάτισαν ὅλοι καὶ ἐπὶ ὥρα προσεύ-
χονταν, εὐχαριστώντας μὲ δάκρυ τὸν Κύριο
γιὰ τὴν ἐλευθερία ποὺ τοὺς χάρισε, ὅπως λέ-
ει ὁ ἱστορικὸς Ε. Κυριακίδης στὸ ἔργο του
Σύγχρονος Ἱστορία τοῦ Ἑλληνι σμοῦ (Ἀθῆναι 1892, τ.
Α΄, σ. 340). Ἐρωτῶ· ἔχουμε καμμία σχέσι μ᾽ αὐ τούς;

Ἔρχομαι στὸ δεύτερο. Χαρὰ ἐθνικὴ δὲν αἰ -
σθανόμαστε· χαρὰ χριστιανικὴ αἰσθανόμαστε;
Τὴν αἰσθάνονται μόνο αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν
στὸ ὑπερπέραν. Στὸ Μιλάνο πρὸ καιροῦ ἕνας
φτωχὸς ζητιάνος ἔπαιζε βιολὶ σὲ σταυροδρό-
μι καὶ τραγουδοῦσε, ἔλαμπε ἀπὸ χαρά, κ᾽ ἔ -
κανε κ᾽ ἐκείνους ποὺ τὸν ἄκουγαν νὰ ξε-
χνοῦν τὰ βάσανά τους. Τὸν ρωτάει κάποιος,
ἕνας καθηγητής· –Πῶς ἐσὺ ὁ φτωχὸς κάνεις
τοὺς ἀνθρώπους νὰ εἰρηνεύουν καὶ νὰ αἰσθά-
νων ται χαρά; –Ὤ, λέει, πιστεύω στὸ Χριστό,
καὶ σ᾽ αὐτὸν βρῆκα τὴ χαρά.

Αὐτὴ τὴ χαρὰ ἐμεῖς τὴν ἔχουμε; Ὄχι. Εἴμα-
στε Προμηθεῖς δεσμῶται, δοῦλοι τῶν παθῶν.
Ἀλλ᾽ αὐτὸς ἀκριβῶς εἶνε καὶ ὁ σκοπὸς αὐτῶν
τῶν ἑορτῶν· νὰ αἰσθανθοῦμε χαρά, σὰν Ἕλ -
ληνες γιὰ τὴν ἐθνικὴ παλιγγενεσία καὶ σὰν
Χριστιανοὶ γιατὶ ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἐλευθερω -
τὴς τῶν ψυχῶν μας, ὁ Θεὸς ὁ αἰώνιος· ὅν,
παῖδες, ὑ μνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας
τοὺς αἰῶ νας. «Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγά-
λην· αἰνεῖ τε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος (ὑπόγειο τοῦ νέου) Φλωρίνης τὸ Σάββατο 25-03-1972 πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 17-2-2021.
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Ἀπόψε, ἀγαπητοί μου, σὲ ὅλους τοὺς να-
οὺς τῆς Ὀρθοδοξίας μας ψάλλεται ἡ δευ-

 τέρα (Β΄) στάσις τοῦ Ἀκαθίστου ὕμνου, ὁ ὁ -
ποῖος εἶνε τὸ ἀριστούργημα τῆς Βυζαντινῆς
ποιήσεως· μία ἀνθοδέσμη ἀπὸ 144 εὐώδη ἄν -
θη, ποὺ κάθε ἄνθος εἶνε καὶ ἕνα «χαῖρε» πρὸς
τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο. Ἀπόψε μὲ τὴ βοήθεια
τοῦ Θεοῦ θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἐξηγήσου-
 με τὸν χαιρετισμὸ ποὺ ἀκούσατε στὴν ἀρχή·

«Χαῖρε, ἀμνοῦ καὶ ποιμένος Μήτηρ·
χαῖρε, αὐλὴ λογικῶν προβάτων» (Ἀκάθ. ὕμν. Η1).

Χαῖρε, λέει, Παναγία, γιατὶ εἶσαι ἡ Μητέρα ἐ -
κείνου ποὺ εἶνε συγχρόνως καί ἀμνὸς καί ποι-
  μένας· χαῖρε, γιατὶ εἶσαι ἡ αὐλή, ἡ μάνδρα,
τῶν λογικῶν προβάτων. Νὰ τ᾽ ἀναλύσουμε
αὐ τὰ μὲ λίγα λόγια· καὶ παρακαλῶ προσέξτε.

* * *Στὸν χαιρετισμὸ αὐτὸν περικλείονται τρεῖςἔννοιες· ἡ μία εἶνε ἡ ἔννοια τοῦ «ἀμνοῦ», ἡ
ἄλ λη εἶνε ἡ ἔννοια τοῦ «ποιμένος», καὶ ἡ τρί-
τη εἶνε ἡ ἔννοια τῆς «αὐλῆς». Ἂς τὰ πάρου-
με αὐτὰ ἕνα - ἕνα μὲ τὴ σειρά.
⃝ «Ἀμνὸς» εἶνε τὸ ἀρνάκι τὸ χαριτωμένο, μὲ
τὸ ὁποῖο χαίρονται νὰ παίζουν καὶ τὰ μικρὰ
παιδιά. Ἀθῷο τὸ ἀρνάκι - ἀθῷο τὸ παιδάκι,
ται ριάζουν. Γιὰ ποιό ὅμως ἀρνάκι, γιὰ ποιόν ἀ -
μνό, μιλάει ἐδῶ ὁ χαιρετισμός; Γιὰ νὰ τὸ κα-
ταλάβουμε, νὰ ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψι μας τὰ ἑξῆς.

Ὁ ἀρχαῖος κόσμος ἔκανε θυσίες. Ἰδίως οἱἸουδαῖοι θυσίαζαν ἐκτὸς τῶν ἄλλων ζῴων καὶ
ἀμνούς, πρόβατα. Τὰ ἔσφαζαν καὶ τὰ ἔκαιγαν ἐ -
πάνω στὸ θυσιαστήριο, μὲ ἐλπίδα ὅτι ἔ τσι συγ-
χωροῦνται τὰ ἁμαρτήματά τους. Ἡ ἐλπίδα αὐ -
τὴ δὲν ἦταν ἀληθινή, βάσιμη, σταθερή· ἦ τανπαιδαγωγικὴ καὶ προσωρινή· αὐτὸς ἦταν ὁ χα-
ρα κτήρας καὶ ὁ σκοπὸς τῆς λατρείας ἐκείνης.

Ἐπειδὴ ὅμως οἱ Ἰουδαῖοι τὴν θεωροῦσαν τε-
 λεία καὶ ὁριστική, ἔτσι ἔχανε πλέον τὸ σκοπό
της. Ἡ λατρεία τους εἶχε καταντήσει τυπική·
δὲν ἄρεσε στὸ Θεό. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Κύριος διὰ τοῦ

προφήτου Ἠ σαΐα τοὺς λέει αὐστηρά· «Τί νὰ
τὶς κάνω τὶς τόσες θυσίες σας; χόρτασα ἀπὸ
ὁλοκαυτώματα κρι ῶν καὶ λίπος ἀρνιῶν» (Ἠσ. 1,11).
Ζητοῦ σε λοιπὸν κάτι ἄλλο ἀνώτερο· οἱ ἀμνοί,
τὰ ἀρ νιὰ καὶ πρό βατα ποὺ ἔσφαζαν, ἦταν σκιά,
σύμ βολο, προτύπωσις – δὲν ξέρω ἂν τὰ κατα-
 λαβαίνετε αὐ τά. Ἡ θυσία τῶν ἀ μνῶν συμβόλι  -
ζε καὶ προτύπωνε μιὰ ἄλλη θυσία. Ποιά; Τὴνἀληθι νὴ καὶ μοναδικὴ θυσία, τὴν ὁποία ἦρ θε
καὶ προσέφερε ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ· αὐτὴ εἶνε ἡ
θυσία τοῦ Κυρί ου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν
ὁ  ποία προσέφε ρε τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ ἐ -
πάνω στὸν φοβε ρὸ Γολγοθᾶ. Φρικτὴ θυσία!
Αὐτὴ ἔπλυνε ὅλα τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἀνθρώ-
πων. Αὐτὸ εἶνε θεμελιώδης ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκ -
κλησίας μας. Πῶς νὰ τὰ κάνω αὐτὰ πιὸ λιανά,
πῶς νὰ σᾶς δώσω νὰ καταλάβετε τὸ μεγάλο
αὐτὸ μυστήριο, ποὺ εἶνε ἡ καρδιὰ τῆς σωτη-
ρίας μας; Ἕνας ἱερὸς πα τὴρ λέει τὸ ἑξῆς.

Ὑποθέστε, ὅτι ἀπὸ ψηλὰ κρεμιέται μιὰ ζυ-
γαριὰ μὲ δύο τάσια, δύο δίσκους. Στὸν ἕνα
δίσκο βάζουμε τ᾽ ἁμαρτήματα ὅ λου τοῦ κό-
σμου, ὅ,τι διέπραξε ἡ ἀνθρωπότης ἀπὸ Ἀδὰμ
μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων, ὅλα τ᾽ ἁμαρτή -
ματα, μικρά - μεγάλα. Ὁ ζυγὸς φυσι  κὰ θὰ βα-
ρύνῃ πρὸς τὰ ἐ κεῖ. Ὅποιος καὶ ἂν προσπαθή -
σῃ νὰ σηκώσῃ τὸ δίσκο αὐτὸ καὶ νὰ φέρῃ ἰσο-
ζύγιο, εἶνε ἀδύνατον. Ἀλλὰ αἴφνης –ὤ ἡ φι-
λανθρωπία, ὤ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ!– συν έβη
κάτι θαυμαστό. Ἦρθε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ
στὸ σταυρὸ ἔχυσε τὸ τίμιο αἷμα του. Καὶ μό-
λις στὸν ἄλλο δίσκο ἔπεσε μιὰ σταλαγματιά,ναὶ μιὰ σταλαγματιά, ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ
μας, ἀμέσως ὁ ζυγὸς ἔ γειρε πρὸς τὰ ἐκεῖ!

Γι᾽ αὐτὸ ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ὅταν εἶ -
δε τὸ Χριστό, τὸν ἔδειξε καὶ εἶπε· «Ἴδε ὁ ἀ -
μνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κό-
σμου», νὰ τὸ πρόβατο τοῦ Θεοῦ ποὺ σηκώνει
τὶς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου (Ἰω. 1,29). Καὶ ὁ Ἰωάννης
ὁ Θεολόγος ἔγραψε· «Τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ τοῦ
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υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁ μαρ-
 τίας» (Α΄ Ἰω. 1,7), τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ διὰ τῆς θείας
κοινωνί ας μᾶς καθαρίζει ἀπὸ κάθε ἁμαρτία.
Γι᾽ αὐτὸ τὸν εὐγνωμονοῦμε αἰωνίως. Αὐ τὸς
λοιπὸν εἶνε ὁ ἁμνός, καὶ μητέρα ποὺ τὸν γέν-
νησε εἶνε ἡ Παναγία· αὐτὸ ἐννοεῖ ὁ χαιρε τι-
σμὸς «Χαῖρε, ἀμνοῦ καὶ ποιμένος Μήτηρ». 
⃝ Ἡ ἄλλη ἔννοια εἶνε τοῦ «ποιμένος». Ποιός
εἶνε ὁ ποιμήν; Ὁ βοσκός. Ποιός δὲν ξέρει τὸβοσκό; Ἂν καὶ τὸ ἐπάγγελμα αὐτὸ εἶνε ἀπὸ τὰ
πρῶτα στὸν κόσμο, σήμερα δὲν τιμᾶται δεόν τως.
Ἔρ χεται ὅμως ἡ ὥρα ποὺ θὰ πέσῃ πεῖνα, καὶ
τότε ὅλοι θὰ τρέξουν νὰ ζητήσουν τὸ βοσκό…

Ἡ λέξι «ποιμὴν» στὴν ὁμηρικὴ γλῶσσα, ἐ -
κτὸς ἀπὸ τὸν τσοπᾶνο, σημαίνει καὶ τὸν ἡγέτηλαοῦ. Ποιμένες λέει ὁ Ὅμηρος τοὺς κυβερνῆ -
τες τῶν λαῶν, π.χ. τὸν Ἀγαμέμνονα βασιλιᾶ
τῶν Μυκηνῶν καὶ ἀρχηγὸ τῶν Ἑλλήνων στὸν
Τρωικὸ πόλεμο, καὶ ἄλλους ἥρωες τοῦ ἔπους.

Τὴν ἔννοια τοῦ ποιμένος - ἡγέτου ὑπονο-
εῖ στὸ Εὐαγγέλιο καὶ ὁ Χριστὸς λέγοντας· Ὅ -
σοι ἦλθαν «πρὸ ἐμοῦ, κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί»,
ἀλ λὰ δὲν τοὺς ἀκολούθησαν τὰ πρόβατα (Ἰω. 10,8).
Καὶ συχνὰ ἄνθρωποι, ποὺ ζήτησαν νὰ κυβερ-
νήσουν λαούς, ἀποδείχθηκαν ἐκμεταλλευταί.

Ἐδῶ ὁ χαιρετισμὸς πρὸς τὴν Παναγία λέει·
«Χαῖρε, [σύ, Θεοτόκε, ποὺ εἶσαι τοῦ ἀμνοῦ καὶ
συγχρό νως] ποιμένος μήτηρ». Γιατὶ ὁ Χριστός,
ἐ κτὸς ἀπὸ ἀμνὸς ποὺ θυσιάζεται, εἶνε καὶ ποι   -
μὴν ποὺ κυβερνᾷ καὶ κατευθύνει τὸ λαό του,
χω ρὶς ὅμως νὰ τὸν ἐκμεταλλεύεται ὅπως κά-
νουν οἱ μισθωτοὶ ποιμένες· ὁ Χριστὸς ἀντιθέ-
τως θυσιάζεται γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ λα οῦ του,
ὅπως μαρτυρεῖ ὁ ἴ διος· «Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ
καλός… καὶ τὴν ψυ χήν μου τίθημι (=καὶ θυσιά-
 ζω τὴ ζωή μου) ὑ πὲρ τῶν προβάτων» (Ἰω. 10,14-15).
⃝ Τέλος, ἡ τρίτη ἔννοια τοῦ χαιρετισμοῦ εἶνε
ἡ «αὐλὴ τῶν προβάτων». «Χαῖρε, [σύ, Θεοτόκε,
λέει, ποὺ εἶσαι ἡ] αὐλὴ λογικῶν προβάτων».
Ὁ ποιητὴς τοῦ Ἀκαθίστου ὕμνου, ἀφοῦ χαιρέ-
 τισε τὴν Παναγία ὡς μητέρα Ἐκείνου ποὺ εἶνε
καί ἀμνὸς καί ποιμένας, τώρα τὴν χαιρετίζει καὶ
ὡς «αὐλήν», τόπο συγ κεντρώσεως, τῶν προβά -
των τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ στάνη - μαντρί, προ-
 βάτων ποὺ εἶνε ὄχι ἄλογα, σὰν αὐτὰ ποὺ βό-
σκουν στὰ λιβάδια, ἀλλὰ λογικά, μὲ συνείδησι,
αὐτοσυνειδησία καὶ αὐτεξούσιο - ἐλευθερία.

Τί ἐννοεῖ; Λογικὰ πρόβατα εἶνε τὸ ποίμνιο
τοῦ Χριστοῦ, οἱ Χριστιανοί, γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ
Χριστὸς θυσιάζεται ὡς ἀμνὸς καὶ τοὺς ὁδηγεῖ
στὴν σωτηρία ὡς ποιμήν. Ἐν νοεῖ λοιπὸν τὰ
μέλη τῆς Ἐκκλησίας του, τοὺς Χριστιανούς.

Καὶ ποιά εἶνε ἡ «αὐλή», τὸ μαντρί, ὅπου ὁ
Χριστὸς συγκεντρώνει τὰ πρόβατά του; Εἶνε

ἡ Ἐκκλησία ποὺ θεμελίωσε, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκ -κλησία. Αὐτὴ εἶνε ἡ αὐλή, τὸ μαντρὶ τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἐκεῖ εἶνε ὁ μεγάλος ποιμένας, ὁ «ἀρχι-
ποίμην» Χριστός (Α΄ Πέτρ. 5,4), τρόπον τινὰ ὁ ἀρχι-
τσέλιγγας γιὰ νὰ μιλήσουμε σὲ λαϊκὴ γλῶσσα.
Καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸν εἶνε οἱ μικροὶ ποιμένες,
οἱ ἀπόστολοι, οἱ ἐπίσκοποι, οἱ πρεσβύτεροι,
οἱ λοιποὶ ποιμένες, ποὺ φροντίζουν τὸ ποί-
μνιο καὶ θυσιάζονται γι᾽ αὐτό. Παραδείγματα
πολλά· ὁ ἀ πόστολος Παῦλος, οἱ ἱερομάρτυ-
ρες Ἰγνάτιος, Πολύκαρ πος, Βαβύλας, Χαράλα-
μ πος· ὁ μέγας Ἀθανά σιος, οἱ πατριάρχες ἱε ρὸς
Χρυσόστομος καὶ μέγας Φώτιος, ὁ ἅγιος Μᾶρ -
κος Εὐγενικός, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ
ἐθνομάρτυρας Χρυσόστομος Σμύρνης κ.ἄ..

Καὶ πῶς ἡ Παναγία λέγεται «αὐλὴ λογικῶν
προβάτων»; Διότι ἐκείνη, ὡς μητέρα τοῦ ἀρ -
χιποίμενος Χριστοῦ, κατέχει στὴν Ἐκκλησία
τὴν πρώτη θέσι, εἶνε τὸ πρῶτο καὶ κύριο μέλος
τῆς Ἐκκλησίας, βρίσκεται στὸ κέντρο της. Μὲ
τὴν ἔννοια αὐτὴ ἡ αὐλὴ καὶ ὁ περίβολος τῆς
Ἐκκλησίας ταυτίζεται μὲ τὴν ἀγκάλη τῆς ὑπερ -
αγίας Θεοτόκου. Αὐτὸ ἐννοεῖ ὁ χαιρετισμός.

* * *Τέτοια διδάγματα μᾶς προσφέρει, ἀδελφοί
μου, ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος. Ν᾽ ἀγαποῦ με τὸ Χρι-στό, «τὸν ποι μένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν»
μας (Α΄ Πέτρ. 2,25). Κάποιος ἱερὸς πα τὴρ τῆς Ἐκκλη-
σίας λέει, ὅτι θὰ δικαστοῦ με ὄχι γιατὶ ἁμαρτά-
νουμε, ἀλλὰ γιατὶ δὲν ἀγαποῦ με τὸ Χριστό. Τὰ
πάντα ἀγαποῦμε καὶ τά ᾽χουμε κάνει εἴδωλα
(παιδιά, σύζυγο, ἄλλα ἰνδάλματα), ἐνῷ ὁ θεῖ -
ος νόμος λέει «Οὐ ποιήσεις σε αυτῷ εἴ δω λον»
(Ἔξ. 20,4. Δευτ. 5,8). Ἂν ὑπάρχῃ ἕνας ποὺ δικαιοῦται
τὴν ἀγάπη καὶ λατρεία μας, τὸν θεῖο ἔ ρωτα
ποὺ ἔλεγε ὁ Δάντης, αὐ τὸς εἶ νε ὁ Χριστός.Εἶνε «ὁ ποι μὴν ὁ καλός», ἡ ἀσφάλειά μας.

Τὴν ἀσφάλεια ζητάει κάθε θνητός. Τὰ κράτη
ψηφίζουν ἀσφαλιστικοὺς νόμους, ἱδρύ ουν ἀ -
σφαλιστικὰ ταμεῖα, χορηγοῦν συντάξεις κ.λπ..
Ἡ ἀληθινὴ ἀσφάλεια εἶνε στὸ Χριστό. Μόνο
στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας του, στὴν ἀγ -
κάλη τῆς Παναγίας, εἴ μα στε ἀσφαλεῖς. Ὅποιο
πρόβα το φεύγῃ ἀπ᾽ τὸ μαντρί, τὸ τρώει ὁ λύ-
κος· γι᾽ αὐ τὸ καν είς μὴ φύγῃ ἀπὸ τὸ μαν τρὶτοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶνε τὸ ἀπρόσ -
βλη το καταφύγιο, τὸ ἀσφαλι σμένο μαντρί. Ἔ -
ξω ἀπὸ τὴν Ὀρ θοδοξία, στὶς διάφορες αἱρέ-
σεις καὶ σχίσματα, σὲ ἰδεολογίες καὶ φιλοσο-
φίες, εἶνε ὁ κίνδυνος - θάνατος.

Αὐτὰ εἶχα νὰ σᾶς πῶ. Σκοπός μου εἶνε, νὰ κη- ρύξω Χριστόν· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ
ὑπερ υψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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