
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ Ἐκκλησία μας ἑ ορ-
  τάζει τὴ μνήμη τῆς μεγαλομάρτυρος ἁ γί -

ας Εἰρήνης. Μαζί της ἑορτάζουν καὶ πολλὲς
γυναῖκες ποὺ φέρουν τὸ ὄνομά της. Ἡ ἁγίαΕἰρήνη ἀρχικὰ λεγόταν Πηνελόπη. Ἔζησε
στὰ χρόνια τοῦ Μεγά λου Κωνσταντίνου, τὸν
τέταρτο (Δ΄) μετὰ Χριστὸν αἰῶνα, στὴν Περσία.
Καταγόταν ἀπὸ ἀρχοντικὴ οἰκογένεια τῆς Μα-
 γεδῶνος, ἦταν μονάκριβη κόρη τοῦ σπιτιοῦ
καὶ ξεχώριζε γιὰ τὴν ὀμορφιά της. Ὁ πατέρας
της λεγόταν Λικίνιος καὶ ἦταν βασιλίσκος, μι-
κρὸς βασιλεύς, καὶ ἡ μητέρα της Λικινία.

Μὲ τὸν πλοῦτο ποὺ διέθεταν οἱ γονεῖς της,
φρόν τισαν νὰ μὴν τῆς λείψῃ τίποτε. Καὶ γιὰ ν᾽
ἀποτρέψουν κάθε ἀνεπιθύμητη ἐ πιρροὴ ἐπά-
νω στὴν διάπλασι τῆς μονογενοῦς θυγατέ-
ρας τους, ἀπὸ 6 ἐτῶν τὴν ἀ σφάλισαν κλείνον - τάς την σὲ ἕναν ἀπρόσιτο πύργο μὲ μεγάλη
πο λυτέλεια μαζὶ μὲ 13 ὑπηρέτριές της. Τὴν
διαπαιδαγώγησι καὶ μόρφωσί της εἶχαν ἀνα-
θέσει σὲ ἕνα σοφὸ γέροντα διδάσκαλο ποὺ
λεγόταν Ἀπελλιανός· εἶνε αὐτὸς ποὺ στὸ τέ-
λος συνέγραψε καὶ τὸν βίο της.

Μιὰ μέρα ἡ Πηνελόπη εἶδε ἕνα παράξενοὅραμα. Ἕνα περιστέρι μπῆκε ἀπ᾽ τὸ παράθυ-
 ρο τοῦ πύργου κρατώντας στὸ ῥάμφος του ἕ -
να κλαδὶ ἐλιᾶς καὶ τ᾽ ἄφησε πάνω στὸ χρυσὸ
τραπέζι τοῦ δωματίου. Κατόπιν ἦρθε ἕνας ἀ -
 ετὸς κι ἄ φησε στὸ ἴδιο τραπέζι ἕνα στεφά  νι
πλε  γμένα λουλούδια, ποὺ κρατοῦσε στὰ νύ-
χια του. Τέλος ἀπ᾽ τὸ ἄλλο παράθυρο μπῆκε ἕ -
 νας μαῦρος κό  ρακας κι ἄ φησε στὸ τραπέζι
ἕνα φίδι. Βλέποντας αὐτὰ ἡ κόρη ἀποροῦσε
καὶ συλλογιζόταν τί ἆραγε νὰ σημαίνουν; ̔ Ρώ-τησε τὸν Ἀπελλιανὸ κ᾽ ἐ κεῖ νος τῆς εἶπε· Τὸ
πε ριστέρι εἶνε σύμβολο τοῦ ἁγίου Πνεύμα-
τος καὶ τὸ κλαδὶ τῆς ἐ λιᾶς σημαίνει ὅτι θὰ βα-
πτισθῇς, θὰ γίνῃς Χριστιανὴ καὶ τότε θὰ βρῇ
ἡ καρδιά σου τὴν εἰρήνη. Ὁ ἀ ετός, τὸ πουλὶ
ποὺ νικᾷ ὅλα τ᾽ ἄλλα καὶ πετάει πολὺ ψηλά,
σημαίνει ὅτι θὰ ὑψωθῇς πνευματικά, θὰ νι-

κήσῃς τοὺς πειρασμούς, θὰ λάβῃς στεφάνι δό-
 ξης καὶ τι μῆς. Κι ὁ μαῦρος κόρακας μὲ τὸ φίδι
συμβο λίζουν τὰ βάσανα, τὶς θλίψεις, τὰ μαρτύ -
ρια ποὺ θὰ ὑ ποφέρῃς γιὰ νὰ εἰσέλθῃς στὴν
αἰώνια δόξα… Αὐτὴ ἦταν ἡ ἐξήγησι.

Ἡ ζωὴ τῆς ἁγίας στὸ ἑξῆς, ὅπως βλέπουμε
στὸ συναξάριο, εἶνε περιπετειώδης. Τὰ ὅσα
ἀ ναφέρονται ἐκεῖ εἶνε παράδοξα καὶ γιὰ κά-
ποιους μοιάζουν ἀπίθανα· τίποτε ὅμως δὲνεἶνε ἀδύνατο γιὰ τὸν παντοδύναμο Κύριο.

Λίγο μετὰ τὸ ὅραμα ποὺ εἶδε ἡ Πηνελόπη,
ἡ θυγατέρα τοῦ βασιλίσκου Λικινίου, πίστεψε
στὸ Χριστό, βαπτίσθηκε καὶ τότε ἄλλαξε καὶ
ὄνομα· ἀπὸ Πηνελόπη ὠνομάστηκε Εἰρήνη.
Τώρα τὸ κάρβουνο ἔγινε διαμάντι. Τὴν ἀλλα -
γὴ αὐτὴ δὲν τὴν ἤξερε κανείς· οὔ τε ὁ πατέρας
εἶχε μάθει ὅτι ἡ κόρη του ἔγινε Χριστιανή.

Ἀλλὰ στὸν κόσμο αὐτὸν τίπο τα δὲν μένει
κρυφό. Τὸ εἶπε ὁ Κύριος καὶ ὁ λό γος του εἶνε
ἀληθινός· δὲν ὑπάρχει κάτι κρυ φὸ ποὺ νὰ μὴ
φανερωθῇ (βλ. Ματθ.10,26). Ὅλα λοιπὸν μιὰ μέρα θὰγίνουν γνωστά, ἔστω καὶ ἂν τώρα δὲν τὰ ξέρῃ
ἡ ἀστυνομία, ὁ εἰσ αγγελέας, ἡ σύζυγος ἢ ὁ σύ-
 ζυγος (πόσα ἀλήθεια κάνουν ἄντρες χωρὶς νὰ
τὰ ξέρουν οἱ γυναῖκες τους, καὶ πόσα κάνουν
γυναῖκες χω ρὶς νὰ τὰ ξέρουν οἱ ἄντρες τους!).
«Ἄδηλα καὶ κρύφια» (Ψαλμ. 50,8. Μ. Παρασκ. ὄρθρ., ἀντίφ. ζ΄). Σκο-τεινὸς εἶ νε ὁ ἄνθρωπος. Θεωρεῖς κάποιον ἅ -
γιο, κ᾽ εἶ νε κακοῦρ γος· βλέπεις κακοῦργο, κ᾽
εἶ  νε ἅ γι ος. Μυστήρια κρύβει ὁ ἄνθρωπος. Κι
ἀλ λοί  μονο σ᾽ ἐκείνους ποὺ κάνουν τὸ κακό, τὸ
κρα τοῦν σκεπασμένο, καὶ δὲν μετανοιώνουν,δὲν τὸ ἐξομολογοῦνται στὸν πνευματικό.

Μὰ ἡ ἁγία Εἰρήνη δὲν ἔκανε κανένα κακό.
Βαπτίστηκε. Ὑπάρ χει κα λύτερο ἀπὸ τὸ βάπτι-
 σμα; Κι ὅμως τὸ καλὸ αὐτὸ θεωρήθηκε κακό.
Τότε τὸ νὰ γίνῃ καν εὶς Χριστιανὸς θεωρεῖτο
ἔγκλημα. Τό ᾽μαθε λοιπὸν ὁ πατέρας καὶ τὴν
καλεῖ· –Λέγε, εἶ σαι Χριστιανή; –Εἶμαι! Τότε
ἐκεῖνος ἄφρισε ἀπ᾽ τὸ κακό του. Τὴ μίσησε.
Ὅσο ἀγαποῦ σε προηγουμένως τὴν Πηνελό-
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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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πη, τόσο μισεῖ τώρα τὴν Εἰρήνη. Ἀγρίεψε –μι-
μήθηκε τὸν πατέρα τῆς ἁγίας Βαρβάρας– καὶ
τί κάνει· φέρνει ἕνα ἄ λογο, δένει τὴν κόρη
ἀπὸ τὴν οὐρά του καὶ χτυπάει τὸ ἄλογο νὰ
τρέξῃ, ὥστε οἱ πέτρες νὰ τὴν πληγώσουν καὶ
νὰ πεθάνῃ. Καὶ τί ἔ γινε, τὴ σκότωσε τὸ ἄ λογο;
Ὄχι. Εἶχε πιὸ πολὺ μυα λὸ ἀπὸ τὸν πατέρα!
Πολλὲς φορὲς τὰ ζῷα εἶ νε καλύτερα ἀπὸ ἀν -
θρώπους πού ᾽νε μακριὰ ἀπ᾽ τὸ Θεό. Τὸ ἄλο-
γο λοιπόν, ἀντὶ νὰ κάνῃ κακὸ στὴν ἁγία, κλώ-
τσησε τὸν πατέρα, τὸν ἔρριξε κάτω καὶ τὸν
σκότωσε. Καὶ ἡ ἁγία; Ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄ -
πιστοι, ἐ μεῖς πιστεύουμε· ὅταν εἶδε νεκρὸ τὸν
πατέρα της, ἔκανε θερμὴ προσευχή· παρακά -
λεσε τὸ Θεό, καὶ ὁ πατέρας της ἀναστήθηκε!
Μετανόησε μάλιστα, πίστεψε στὸ Χριστό. Καὶ
κοντὰ σ᾽ αὐτόν, λόγῳ τῆς θέσεώς του, πίστε-
ψε καὶ βαπτίσθηκε πολὺς λαός.

Φαίνεται παράδοξο αὐτὸ ποὺ ἔκανε τὸ ἄ -
λογο; Ξέρω ἄλλο ἕνα παρόμοιο. Σ᾽ ἕνα χωριὸ ἕ -
νας βλάστημος εἶχε ζέψει τὰ βόδια νὰ ὀρ γώ -
σῃ μὲ τὸ ἀλέτρι, καὶ τὴν ὥρα ποὺ τὰ κεν  τοῦ σε
βλαστήμησε τὸ Χριστό. Ἀμέσως τὸ βόδι μούγ -
 κρισε, ἔσπασε τὸ ζυγό, καὶ ὥρμησε πά νω του
νὰ τὸν σκοτώσῃ μὲ τὰ κέρατα! Μετὰ βίας κα-
τώρθωσαν οἱ ἄλλοι χωρικοὶ νὰ τὸν σώσουν.

Σώθηκε λοιπὸν ἡ ἁγία ἀπὸ τὸ ἄλογο. Καὶ ἄρ -
χισε νὰ κηρύττῃ σὲ διάφορα μέρη τὸ εὐαγγέ-
λιο, σὲ μικροὺς καὶ μεγάλους, ἐνώπιον βασι-
λέων καὶ ἀρχόν των. Ὑπέστη πολλὰ καὶ μεγά-
λα μαρτύρια, ἔ φερε πλήθη ἀνθρώπων στὴν
πίστι τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἔτσι τελείωσε τὴ ζωήτης. Αὐτὴ ἦταν, πολὺ σύντομα, ἡ ἁγία Εἰρήνη.

* * *Γεννᾶται, ἀδελφοί μου, τὸ ἐρώτημα· σήμε-ρα ὑπάρχουν κορίτσια σὰν τὴν ἁγία Εἰρήνη,
καθαρά, ἀμόλυντα, ἁγνά, κρυστάλλινα;Ὑπάρχουν, ἀλλὰ λίγα. Ὑπάρχουν δασκάλες,
καθηγήτριες, νοσοκόμες καὶ ἄλλων ἐπαγγελ-
μάτων. Εἶνε νέες ποὺ ἔμειναν ἄγαμες γιὰ ν᾽
ἀ φοσιωθοῦν ἐξ ὁλοκλήρου στὸ Θεό. Αὐτὲς
συνεχίζουν τὸν βίο τῆς ἁγίας Εἰρήνης, καὶ γι᾽
αὐτὸ συναντοῦν ἐμπόδια ὅπως ἡ ἁγία.

Ὅταν ἕνα κορίτσι δείξῃ ὅτι ἀγαπάει τὸ Χρι-
στὸ πάνω ἀπ᾽ ὅλα καὶ θέλῃ νὰ ζήσῃ ἱεραπο-στολικὴ καὶ παρθενικὴ ζωή, τότε συχνὰ οἱ γο-
νεῖς καὶ ὅλοι οἱ γνωστοί της ξεσηκώνονται νὰ
τὴν ἐμποδίσουν, καὶ ἡ νέα αὐτὴ ὑφίσταται με-
γάλη πίεσι. Ὅπως ἡ ἁγία Εἰρήνη, ἡ ἁγία Βαρ-
βά ρα καὶ ἄλλες ἅγιες μισήθηκαν ἀπὸ τοὺς γο-
νεῖς τους, ἔτσι συμβαίνει καὶ σήμερα, ὅ πως
γράφει τὸ Εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 10,21. Μᾶρκ. 13,12). Ἀντὶ νὰ
χαροῦν, πενθοῦν καὶ ἀντιδροῦν μὲ μανία. 

Ἀλλ᾽ ἂς ἀφήσουμε τὰ κορίτσια αὐτά, ποὺ

εἶνε ἄλλωστε ἐλάχιστα. Γιά ρωτῆστε· τὰ ἄλλακορίτσια, τὰ πολλά, τί γίνονται; πᾶνε καλά,
ζοῦν εὐ τυ χισμένα, εἶνε χαρούμενα; Καὶ ποιός
παρακαλῶ ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τὴν κοινωνία ἐνδι -
αφέρεται γιὰ τὴν τύχη τους; Τί γίνον ται τὰ
ἄλλα κορίτσια; Ἐμένα ῥωτᾶτε;

Πῆγα σ᾽ ἕνα χωριὸ ποὺ γιώρταζε ἡ ἐκκλη-
σία καὶ χτύπησαν οἱ καμπάνες. Μέσα στὸ ναὸ
ἦταν λίγοι γέροι μὲ ἄσπρα μαλλιὰ καὶ κάτι ξέ-
νοι ποὺ εἶχαν ἔρθει. Κορίτσια; Οὔτε ἕνα. ῾Ρω-
τάω· –Ποῦ εἶνε οἱ νέοι, τὰ κορίτσια τοῦ χωριοῦ;
–Διασκέδαζαν, μοῦ λένε· ἄρχισαν μόλις βασί-
λεψε ὁ ἥλιος καὶ μέχρι τὶς 3 - 4 τὸ πρωὶ γλεν -
τοῦσαν, μέθυσαν, καὶ τώρα κοιμοῦνται. Καμ-μιά δὲν ἦρθε στὴν ἐκκλησία. Ὦ κόσμε, ντου-
νιᾶ ψεύτη! Κ᾽ ἔπειτα ἀπορεῖς· Ὁ οὐρα νὸς γε -
μᾶτος σύννεφα, μὰ σταλαγματιά δὲν πέφτει·
γιατί δὲν βρέχει ὁ Μεγαλοδύναμος;…

Καὶ μόνο αὐτό; Τὸ ἄλλο; Ποιό; Τὸ εἴπαμε,
μάλλιασε ἡ γλῶσσα μου· εἶνε ἁμαρτία μεγάληοἱ προγαμιαῖες σχέσεις, δὲν πρέπει οἱ νέοι νὰ
ζοῦν σὰν ἀντρόγυνα προτοῦ νὰ στεφανωθοῦν.
Ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ ἐμποδί ζουν τὰ λίγα καλὰ
κορίτσια ν᾽ ἀκολουθήσουν τὴ ζωὴ τῆς ἁγίας
Εἰ ρήνης, ποῦ εἶνε νὰ ἐνδιαφερθοῦν; Ἐδῶ καν -
είς δὲν ἐμποδίζει –τί λέω–, ὅλοι σπρώχνουν
στὸ κακό. Τὸ ἀποτέλεσμα; Θὰ μποροῦσα μέ-
χρι τὸ βράδυ νὰ σᾶς διηγοῦμαι περιπτώσεις.

Ἦρθε μιὰ κοπέλλα στὴ μητρό πολι μὲ κλάμα -
τα. –Θ᾽ αὐτοκτονήσω, λέει· ὁ ἄτιμος τόσον και -
ρὸ μὲ εἶχε ἔτσι, καὶ τώρα δὲν θέλει νὰ μὲ στε-
φανωθῇ. –Ποῦ ἤσουν, λέω, κορίτσι μου, ὅταν
φώναζα «Μὴν ἀφήνετε πρὶν τὰ στέφανα καν έ-
να νὰ σᾶς πλησιάσῃ»; Δὲν μ᾽ ἀκούσατε· τώρα
τί θέλεις; –Νὰ τὸν φωνάξῃς. Καὶ τὸν φώναξα.
Ὅταν ἦρθε γελοῦσε ὁ ἀναίσθη τος. –Γελᾷς;
τοῦ λέω· αὐτὴ θ᾽ αὐτοκτονή σῃ! –Ἔ, λέει, καὶ
τί ἔκανα; Ἐκεῖ ἡ κοπέλλα τὸν ἔφτυσε μπρο-στά μου. –Φτού σου, λέει· δὲν εἶσαι ἄντρας, δὲν
εἶσαι τίποτα. –Γιατί; –Δὲν εἶνε μόνο αὐτό, πά-
τερ· μὲ πῆγε ὁ ἄτιμος τρεῖς φορὲς στὴν κλι-
νικὴ κ᾽ ἔκανα ἔκτρωσι· τρία παιδιὰ ἔρριξα… Κ᾽
ἔ πεσε κάτω καὶ σπαρταροῦσε σὰν τὸ ψάρι.
Θεέ μου, πῶς δὲν φοβόμαστε τὴν ὀργή σου;

* * *Ἀδελφοί μου, ἡ ἁγία Εἰρήνη εἶνε ὑπόδειγμα.
Ὅσοι τιμοῦμε τὴ μνήμη της, μὴ μείνουμε μό-
νο στὰ τυπικά· ἂς τὴν μιμηθοῦμε καὶ σήμερα
ὅλοι, ἄντρες γυναῖκες, νέοι καὶ νέες. Αὐτὸς εἶ -
νε ὁ καλύτερος τρόπος ἑορτασμοῦ, ποὺ θὰ
δώσῃ χαρὰ στὴν ἁγία στοὺς οὐρανοὺς καὶ θὰ
δοξάσῃ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ· ὅν, παῖδες, ὑ -
μνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Εἰρήνης Μελίτης - Φλωρίνης τὴν Πέμπτη 5-5-1-1977 πρωί, μὲ ἐλαφρῶς νέο τώρα τίτλο.Καταγραφή, ἀναπλήρωσις καὶ σύντμησις 16-4-2021.
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Ἔχουν περάσει, ἀγαπητοί μου, κάποιες ἡ -
μέρες ἀφ᾽ ὅτου ἀκούσαμε τὸ «Χριστὸς

ἀνέστη»· καὶ τώρα, μέσα στὴν πασχάλιο πε-
ρίοδο, ἦλθε καὶ ἡ ἑ ορτὴ τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου.

Σήμερα ἑορτάζει ἡ Λάρισσα, ἡ πρωτεύουσα
τῆς Θεσσαλίας ποὺ ἔχει πολιοῦχο τὸν ἅ γιο Ἀ -
χίλλιο, ἑορτάζει καὶ ἡ μικρὴ νησίδα τῶν Πρε- σπῶν ποὺ φέρει τὸ ὄνομά του καὶ διασῴζει
ἐρείπια μεγάλης βασιλικῆς ἐπ᾽ ὀνόματί του.

Στοὺς ἁγίους ὅμως δὲν ἀρκεῖ ν᾽ ἀνάβουμε
μόνο ἕνα κερί· ζητώντας τὴν προστασία τους
ἂς πλησιάζουμε τὶς μορφές τους καὶ ἂς γνω-ρίζουμε τὴ ζωὴ καὶ τοὺς ἀγῶνες τους.

* * *Ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος ἔζησε καὶ ἔδρασε τὸν τέ-
ταρτο (Δ΄) αἰῶνα μετὰ Χριστόν, στὴν ἐποχὴ τοῦ
μεγάλου Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ
Ἀσία· ἰδιαίτερη πατρίδα του εἶνε ἡ Καππα δο-
κία, ὅπου γεννήθηκαν καὶ ἄλλοι μεγάλοι πατέ-
 ρες τῆς Ἐκκλησίας (μέγας Βασίλειος, Γρη γόρι -
ος θεολόγος κ.ἄ.). Οἱ γονεῖς του ἦταν πλού σιοι
ἀλλὰ καὶ εὐσεβεῖς, καὶ σ᾽ αὐτοὺς ὀφείλει τὴν
κοσμικὴ μόρφωσι καὶ τὴν κατὰ Χριστὸν κα-
τάρτισί του. Εἶνε μεγάλο πρᾶγμα νὰ ἔ χῃ καν -
εὶς γονεῖς εὐσεβεῖς, ποὺ ἀνατρέφουν τὰ παι-
διά τους ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου.

Ὅταν ἐκεῖνοι πέθαναν, αὐτὸς ἦταν νέος ἀ -
κόμη καὶ ἔγινε κληρονόμος σημαντικῆς περι-
ουσίας. Ἄλλος στὴ θέσι του μπορεῖ νὰ φερό-
ταν ὡς ἄσωτος υἱός. Ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος μιμήθη -
κε τὸν ἅγιο Ἀντώνιο, τὸν συμπατριώτη του μέ-
 γα Βασίλειο, τοὺς ἁγίους ἀποστόλους καὶ πρὸ
πάντων τὸν ἀκτήμονα Κύριό μας Ἰησοῦν Χρι-
στόν· μοίρασε ὅλη τὴν περιουσία του στοὺς
φτωχούς, τὰ διέθεσε ὅλα πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Νὰ σταματήσω στὸ σημεῖο αὐτό; Τὸ 1947-49
βρισκόμουν στὴ Λάρισσα ὡς στρατιωτικὸς ἱε-
ρεὺς τοῦ Β΄ Σώματος Στρατοῦ. Ὁ διοικητὴς
στρατηγὸς Καλογερόπουλος, βλέποντας ἐκεῖ
τὰ ἐρείπια τοῦ παλαιοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλ-

λίου νὰ ῥυπαίνωνται ἀπὸ ζῷα καὶ «δίποδα κτή  -
νη», κατέβαλε προσπάθεια γιὰ νὰ κτισθῇ νέος
ναὸς καὶ κάλεσε τοὺς πλουσίους τῆς πόλε ως
νὰ βοηθήσουν. Ἐλάχιστα ὅμως ἀνταποκρί θη-
καν, κ᾽ ἔτσι ὁ ση μερι νὸς λαμπρὸς ναὸς τοῦἉ γίου Ἀχιλλίου Λαρίσσης, πρὸς καταισχύνην
τῶν φιλαργύρων τύπου Σάυλοκ, κατὰ ἕνα μέ-
ρος εἶνε κτίσμα ὄχι τῶν πλουσίων τῆς πόλεως
ἀλλὰ τῆς πολιτείας, ἡ ὁποία γιὰ τὸ σκοπὸ αὐ -
τὸ ἐπέβαλε φορολογία. Τί σχέσι ἔχουν τέτοιοι
τύποι μὲ τὸν ἐλεήμονα ἅγιο Ἀχίλλιο;… Ἀλλ᾽
ἂς ἀντιπαρέλθουμε τὸ σκιερὸ αὐτὸ σημεῖο.

Ἀφοῦ μοίρασε ὅλη τὴν περιουσία του ὁ ἅ -
γι ος Ἀχίλλιος, ἐπιθύμησε νὰ ἐπισκεφθῇ πρῶ -
τα τοὺς Ἁγίους Τόπους· συνοδευόμενος ἀπὸ
ἄλλους πιστοὺς ἔ φθασε ἐκεῖ καὶ προσκύνησε
στὸν τόπο, ὅπου ἡ μὲν κακία τῶν Ἑβραίων ἐ -
σταύρωσε τὸν Κύριο, ἡ δὲ ἀγάπη Ἐκείνου εἰρ -
γάσθη τὴν σωτηρία μας. Κατόπιν, καὶ μᾶλλον
μετὰ τὸ διάταγμα τοῦ Μεδιολάνου (313 μ.Χ.),
πῆγε προσκυνητὴς καὶ στὴ ῾Ρώμη, στοὺς τά-
φους τῶν ἁγίων ἀποστόλων.

Τότε στὴν καρδιὰ τοῦ νεαροῦ Ἀχιλλίου ἄ -
να ψε πόθος μεγάλος, νὰ γίνῃ καὶ αὐτὸς μιμη -
τὴς τῶν ἀποστόλων. Ἦρθε στὴν Ἑλλάδα καὶἄρχισε ἱεραποστολή. Ἡ Θεσσαλία ἦταν ἀκόμη
σχεδὸν εἰδωλολατρική· ἐλάχιστοι ἦταν οἱ Χρι-
 στιανοί, καὶ ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος ἀνέλαβε μεγάλη
προσπάθεια γιὰ τὸν ἐκχριστιανισμό της, σὲ ση-
 μεῖο ὥστε νὰ θεωρῆται δεύτε ρος ἀπόστο λος
Παῦλος. Περιώδευσε ὅλη τὴν ἐπαρχία καὶ χά-
ρις στὸ κήρυ γμά του, πρὸ παν τὸς δὲ στὸ πα-
ράδειγμά του κι ἀκόμη περισσότερο στὰ θαύ-
μα τα ποὺ ἔκανε, λαὸς πολὺς πίστευε στὸ Χρι-
στό, βαπτιζόταν καὶ γκρέμιζε τὰ εἴδωλα.

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ πέθανε ὁ ἀρχιεπίσκοπος
Λαρίσσης, κενώθηκε ὁ θρόνος, καὶ ὅλοι ζήτη -
σαν νὰ γίνῃ αὐτὸς ἐπίσκοπος. Ἔτσι, «ψήφῳ κλή-
 ρου καὶ λαοῦ» ὅπως γινόταν τότε, ἀνῆλθε στὸθρόνο τῆς Λαρίσσης ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος.

Τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου ΛαρίσσηςΣάββατο 15 Μαΐου 2021Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2381 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Θαυματουργὸς θεολόγος

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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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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Ἔδειξε ἐπιμέλεια καὶ φροντίδα τόσο στὴνπνευματικὴ διαποίμανσι ὅσο καὶ στὴν κοινωνι -κὴ πρόνοια. Περιώδευσε ὅλη τὴν ἐπισκοπή του
λειτουργώντας καὶ κηρύττοντας τὸ ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ, ἔχτισε ναοὺς καὶ μοναστήρια, ὑπερά-
 σπισε τὰ δόγματα τῆς Ὀρ θοδοξίας, καυτηρία-
 σε ἀταξίες, πολέμησε πλάνες καὶ αἱρέσεις.

Ἐπὶ πλέον δὲ ἐπιτέλεσε θαύματα. Καὶ ἀνα-
φέρω 2 - 3 χαρακτηριστικὰ ἀπὸ τὸν βίο του.� Ἡ Λάρισσα βρέθηκε σὲ πολιορκία ἀπὸ βαρ-
 βάρους. Ἡ βυζαντινὴ φρουρὰ ἦταν ἀσθενὴς κι
ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα ἐπέκειτο ἅλωσις. Καὶ ἐνῷ τὰ
γυναικόπαιδα ἔκλαιγαν καὶ οἱ στρατιῶτες εἶ -
χαν χάσει τὸ θάρρος τους, ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος δι -
ανυκτέρευσε στὴν προσευχή· καὶ τὸ πρωὶ κα -
τὰ τρόπο θαυμαστὸ οἱ ἐχθροὶ ἐξαφανίστηκαν.� Στὸ θεσσαλικὸ κάμπο συνέβη ἀνομβρία,
ποὺ κράτησε μῆνες· ἡ γῆ ἔγινε σὰν τὸ κεραμί δι,
τὰ δέντρα ξεράθηκαν, τὰ ζῷα ψοφοῦ σαν, τὸν
Πηνειὸ τὸν διάβαινε κ᾽ ἕ να μικρὸ παιδάκι. Κι
ὅταν ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος ἔκανε λιτανεία, ὁ οὐρα -
νὸς γέμισε σύννεφα κ᾽ ἔπεσε πλού σια βροχή. � Τὸ 325 μ.Χ. ὁ μέγας Κωνσταντῖνος συνε-
κάλεσε τὴν πρώτη (Α΄) Οἰκουμενικὴ Σύνοδο
γιὰ τὴν αἵρεσι τοῦ Ἀρείου, καὶ συνῆλθαν οἱ πα  -
τέρες τῆς Ἐκκλησίας μέγας Ἀθανάσιος, ἅγι -
ος Νικόλαος κ.ἄ.. Ἐκεῖ μὲ θε ολογικὰ ἐπιχειρή -
ματα ἀλλὰ καὶ μὲ θαύματα (ὅπως τοῦ ἁγίου
Σπυρίδωνος μὲ τὸ κεραμίδι) ἔλαμψε ἡ ἀλήθεια
τῆς πίστεώς μας. Ἐκεῖ καὶ ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος ἐν
τῷ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ ἔκανε ν᾽ ἀναβλύ σῃ
λά δι ἀ πὸ μία πέτρα καὶ ἔδειξε ἔτσι τὴν θεότη -
τα τοῦ Κυρίου. Αὐτὰ σὲ κάποιους σημερινοὺς
φαίνονται μυθώδη καὶ ἀνάξια προσο χῆς, γιὰ
τοὺς πιστοὺς ὅμως ἔχουν σημασία.

Ἔζησε ἐν συνεχείᾳ λίγα ἀκόμη χρόνια καὶ
ὅταν, μετὰ ἀπὸ 35 χρόνια ἀρχιερατείας, προ-
αισθάνθηκε τὸ τέλος, κάλεσε τοὺς κληρικούς
του, εἶπε τὰ τελευταῖα του λόγια καὶ παρέδω-
σε τὸ πνεῦμα στὸν οὐράνιο Πατέρα. Ἀπὸ τὸντάφο του λένε ὅτι ἀνέβλυζε μύρο.

Τὰ ἱερὰ λείψανά του ἔχουν μιὰ ἄλλη ἱστο-
ρία. Στὴν ἀρχὴ ἔμειναν στὴν πόλι τῆς Λαρίσ-
σης, μέχρι ὅτου ὁ βασιλεὺς τῶν Βουλγάρων
Σαμουὴλ κατέβηκε στὴ Θεσσαλία (985 μ.Χ.), κυρί-
ευσε τὴ Λάρισσα, ἐρήμωσε τὴν πόλι καί, με-
ταξὺ τῶν θησαυρῶν ποὺ ἔ κλεψε, ἐσύλησε τὴ
λάρνακα τοῦ ἁγίου, πῆρε τὰ λείψανά του καὶ
τὰ μετέφερε στὴ νησῖδα τῶν Πρεσπῶν, ποὺ ἦ -
ταν τότε τὸ ὁρ μητήριό του ἐναντίον τῶν Βυ-
ζαντινῶν. Ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ λίγο ἐπετέθη ἀ πὸ
τὴν Κωνσταντινούπολι ὁ Βασίλειος ὁ Βουλ-
γαροκτόνος (956-1025 μ.Χ.), ἔγιναν μάχες σκληρὲς

μέχρι τὴν Ἀχρίδα, οἱ Βούλγαροι νικήθηκαν, ὁ
τόπος ἐ λευθερώθηκε· καὶ ὁ Βουλγαροκτό-
νος, ἀπὸ εὐ γνωμοσύνη στὸ Θεὸ γιὰ τὴ νίκη
κατὰ τοῦ Σαμουήλ, ἔχτισε στὴ νησῖδα τὴ με-
γάλη βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου.Ποῦ εἶνε σήμερα τὰ λείψανα τοῦ ἁγίου Ἀ χιλ-
 λίου; Μέσα στὴν ἀνεμοζάλη τοῦ ἔθνους μας,
ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα πράγματα, ἔχουν χα θῆ.
Ὁ καθηγητὴς Μουτσόπουλος, ποὺ ἐπὶ ἕ να μῆ -
να ἔκανε ἀνασκαφὲς στὴ νησῖδα, πιστεύει ὅτι
βρίσκονται κάπου ἐκεῖ σ᾽ αὐτὴ τὴ γῆ. Ἐγὼ νο-
μί ζω, ὅτι δὲν βρίσκονται ἐκεῖ, ἀλλὰ κάπου ἀλ -
λοῦ, σὲ κάποια γωνιὰ τῆς Βουλγαρι κῆς χώρας
ἢ κάπου πρὸς τὴ Σερβία. Ὁ Θεὸς δὲν τὸ φανέ-
 ρωσε ἀκόμα, γιατὶ εἴμαστε ἀνάξιοι νὰ τὰ προσ -
κυνήσουμε. Πιστεύω ὅμως, ὅτι κάποια μέρα θ᾽
ἀνακαλυφθοῦν καὶ τότε ἡ χαρὰ ὅλων θὰ εἶνε
μεγάλη. Ἂς εὐχηθοῦμε νὰ μὴν εἶνε μακριὰ ἡ ἡ -
μέρα ποὺ κάποιος ἅγιος ἀσκητὴς μὲ ὅραμα θὰ
πληροφορηθῇ τὸ σημεῖο ποὺ βρίσκονται.

* * *Αὐτὴ μὲ λίγα λόγια εἶνε ἡ ἱστορία τοῦ ἁγί-
ου Ἀχιλλίου. Τὸ 1968, μετὰ ἀπὸ χίλια περίπου
χρόνια, ἔγινε πάλι ἐπάνω στὰ ἐρείπια τῆς βα-
σιλικῆς τῶν Πρεσπῶν ἀρχιερατικὴ λειτουργία.
Τὸ μέρος αὐτὸ ἐγὼ τὸ ὀνομάζω μικρὸ Μυ στρᾶ.
Ὅπως στὴ Μάνη ὑπάρχει ὁ Μυστρᾶς, ποὺ
δεί χνει τὴν ἱστορία τοῦ γένους μας, ἔτσι καὶ
τὸ μέρος αὐτὸ εἶνε ὁ Μυστρᾶς τῆς Μακεδο-
νί ας μας. Ἡ μικρὴ αὐτὴ νησίδα, ὅπως καὶ τὰ
σπή λαια, ποὺ ὑπάρχουν στὶς ὄχθες τῆς Με-
γάλης Πρέσπας, καὶ παραπέρα ἡ Ἀχρίδα ποὺ
ἦταν ἕδρα μεγάλης ἀρχιεπισκοπῆς, ἀποτε-
λοῦν τὸ Μυστρᾶ τῆς Μακεδονίας. Ὁ ὑπέρο-
χος αὐτὸς τόπος ἀξίζει ν᾽ ἀναδειχθῇ σὲ μιὰ ἔ -
παλξι, ἕνα φρούριο ἐθνικῶν ἀναμνήσεων καὶ
παραδόσεων, ὥστε νὰ τονώνεται τὸ πατριω-
τικὸ καὶ ἐθνικὸ φρόνημα· γιατὶ ὁ τόπος αὐτὸς
εἶνε ἅγιος. Ἐπὶ πλέον στὸ ὑψηλότερο σημεῖο
τοῦ νησιοῦ θὰ ὑψώσουμε μεγάλο σταυρό, ποὺ
θὰ φωνάζῃ «Ἑλλάς, ἐν τούτῳ νίκα!».

Ἀκράδαντη πίστι μας εἶνε, ὅτι δὲν θὰ νική-
σουν οἱ ἄθεοι καὶ οἱ ὑλισταί· θὰ νικήσῃ ἡ Ὀρ -θοδοξία, ὁ τίμιος σταυρός, ἡ πίστι μας. Καὶ ἀ -
πόδειξις εἶνε, ὅτι ἡ ἑορτὴ αὐτὴ συγκεντρώνει
πλῆθος Χριστιανοὺς προσκυνητάς, ὅτι ἡ σπί-
θα τῆς πίστεως δὲν ἔσβησε, ἀλλ᾽ αὐτὴ θ᾽ ἀνα-
φλέξῃ τὸ φρόνημα, ὥστε τὸ ἔθνος μας ὄχι μό-
 νο μὲ λόγια, ἀλλὰ καὶ μὲ ἔργα νὰ γίνῃ ἔ θνος
χριστιανικό, ὀρθόδοξο, ἕνα νέο Βυζάν τιο μὲ
αἴγλη παγκόσμια, ποὺ θ᾽ ἀκτινοβολῇ τὴ δόξα
τοῦ ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀχιλλίου [ἐρείπια ἀρχαίας βασιλικῆς] τῆς ὁμωνύμου κοινότητος καὶ νησῖδος τῶν Πρεσπῶν - Φλωρίνης τὴν Τετάρτη τῆς Μεσοπεντηκοστῆς 15-5-1968 τὸ πρωί, [μὲ νέο τώρα τίτλο]. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 20-4-2021.
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Ὅ,τι λέγεται στὴν ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου,
ἔχει σημασία. Ὅλα τὰ τῆς λατρείας γί-

νον ται μὲ τάξι καὶ ἀκρίβεια. Σὰν ρολόι ἐργά-ζεται ἡ Ἐκκλησία μας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ
λειτουργικὰ βιβλία λέγεται Ὡρολόγιον τὸ Μέ- γα, ποὺ νομίζω πρέπει νὰ τὸ ἔχετε στὰ σπίτια
ὅλοι· ὁ δὲ Συνέκδημος ἢ ἡ Σύνοψις εἶνε μία
συντόμευσις, μία περίληψις τοῦ Ὡρολογίου. 

Σήμερα λοιπόν, ἡμέρα Πέμπτη τῆς Ε΄ (πέμ -
πτης) ἑβδομάδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακο-
στῆς, ἡ Ἐκκλησία μας ὥρισε νὰ ψάλλεται ἡ ἀ -κολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος.

Τί εἶνε ὁ Μέγας Κανών; Εἶνε ἕνα ἐμπνευ-
σμένο ποίημα, ἕνα μνημεῖο τῆς περιόδου τοῦ
Βυζαντίου. Ὅπως ὁ γλύπτης παίρνει μάρ μα-
 ρο, τὸ πελεκάει μὲ τέχνη καὶ ὑπομονή, τὸ κά-
 νει ἄγαλμα καὶ λέμε ὅτι τὸ «φιλοτέχνησε», ἔ -
τσι κι ὁ ποιητὴς τοῦ Μεγάλου Κανόνος, ἀφοῦ
προσευχήθηκε, πόνεσε, δάκρυσε καὶ κοπίασε,
φιλοτέχνησε αὐτὸ τὸ ἀριστούργημα.

Ποιός εἶνε ὁ συγγραφεύς του; Εἶνε ὁ ἅγιοςἈνδρέας Κρήτης ὁ Ἰεροσολυμίτης, ποὺ ἤκμα-
 σε τὸν ἕβδομον αἰῶνα (660-740 μ.Χ.). Γεννήθηκε στὴ
Δαμασκό, πέρασε ἀπὸ τὰ Ἰεροσόλυμα καὶ τὴν
Κωνσταντινούπολι, καὶ τέλος ἔγινε ἐπίσκοπος
Κρήτης. Μία σημαντικὴ λεπτομέρεια τῆς ζωῆς
του εἶνε, ὅτι μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 7 ἐτῶν δὲν
εἶ χε ἀ κόμη μιλήσει, καὶ γι᾽ αὐτὸ ἡ μητέρα του
ἦταν θλιμμένη· γονεῖς ποὺ ἔ χουν τέτοια παι-
διά, ξέρουν τὴν πικρία. Ὅταν ὅμως ἔγινε 8 ἐ -
τῶν, ἄνοιξε τὸ στόμα του, καὶ κατόπιν πήγασε
ποταμὸς θείας χάριτος. Μεγαλώνοντας ἔ μα-
θε γράμματα, ἀπέκτησε ἐγκυκλοπαιδικὴ μόρ-
φω σι, προπαντὸς ὅμως μελέτησε τὴ Γραφὴ
καὶ ἰδιαιτέρως τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὅπως δεί-
χνει καὶ τὸ ἔξοχο αὐτὸ ποίημά του. 

Ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος ἔχει 144 «Χαῖρε», καὶ ὁ
Μέγας Κανὼν ἔχει –μετρῆστε– 250 τροπάρια!

Μπροστὰ ἀπὸ τὸ κάθε τροπάριο, ποὺ περιέ-
χει κι ἀπὸ ἕνα σπουδαῖο νόημα, ἀκούγεται τὸ«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, ἐλέησόν με». Θὰ μπο-
 ρούσαμε, ἐὰν ἐγὼ εἶχα δύναμι κ᾽ ἐσεῖς ὑπομο-
 νή, νὰ κάνουμε ἰσάριθμα σύντομα κηρύγμα-
τα καὶ νὰ ἐξηγοῦμε τὴ σημασία τους.

Ὁ Μέγας Κανὼν δὲν εἶνε παρὰ μία δημοσίαἐξομολόγησις τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου. Καταλάβα-
 τε; Ἐμεῖς ντρεπόμαστε νὰ ποῦμε τ᾽ ἁμαρτή-
μα τά μας σὲ ἕνα πνευματικὸ πατέρα, ποὺ εἶ -
νε ὑποχρεωμένος νὰ γίνῃ τάφος, ὅ,τι ἀκού σῃ
νὰ τὰ κρύψῃ βαθειὰ μέσ᾽ στὴν καρδιά του· ὁ
ἅ γιος Ἀνδρέας ἔκανε δημοσία ἐξομολόγησι,
ὅπως ἔκανε καὶ ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος μὲ τὸ πε-
 ρί  φημο ἔργο του «Ἐξομολογήσεις». Ἀκούγον -
τας αὐτὰ ἂς προσπαθήσουμε κ᾽ ἐμεῖς, ἂν δὲν
ἔχουμε τὴν ταπείνωσι καὶ τὸ θάρρος νὰ ἐξομο-
λογηθοῦ με δημοσίως –ποιός τολμάει νὰ πῇ·
Ἀκοῦστε, ἀδελφοί, ἔκανα αὐτὰ κι αὐτά…;–, τοὐ -
λάχιστον νὰ μᾶς ἀξιώνῃ ὁ Θεὸς στὸν πνευμα -
τικό μας πατέρα νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς.

* * *Σὲ ἕνα, λοιπόν, ἀπὸ τὰ τροπάρια αὐτὰ ὁ ἅ -
γιος Ἀνδρέας λέει τὰ ἑξῆς.

«Οὐ γέγονεν ἐν τῷ βίῳ
ἁμάρτημα, οὐδὲ πρᾶξις, οὐδὲ κακία,
ἣν ἐγώ, Σωτήρ, οὐκ ἐπλημμέλησα
κατὰ νοῦν καὶ λόγον καὶ προαίρεσιν,
καὶ θέσει καὶ γνώμῃ καὶ πράξει ἐξαμαρτήσας,
ὡς ἄλλος οὐδεὶς πώποτε» (Μ. Καν. δ΄4).

Θεέ μου, λέει μὲ ἁπλᾶ λόγια, δὲν ὑπάρχει ἁ -μάρτημα, ποὺ δὲν τό ᾽κανα. Ἁμάρτησα ὅσο
κανένας ἄλλος· καὶ μὲ τὴ γλῶσ σα, καὶ μὲ τὸ
μυαλό, καὶ μὲ τὴν καρδιά μου.

Ὅποιος τ᾽ ἀκούσῃ σκανδαλίζεται. Πώ πω,
θὰ σκεφτῇ, τί μεγάλος ἁμαρτωλὸς ἦταν αὐ -
τὸς ὁ ἅ γιος! δὲν τὸ φανταζόμουν… Ἀλλὰ ὁ ἅ -
γιος Ἀνδρέας (ὅπως καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς

Ὁ Μέγας Κανὼν
Τετάρτη 14 Ἀπριλίου 2021 βράδυ

Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2366 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἡ συνείδησι - εἰσαγγελεὺς
«Οὐ γέγονεν ἐν τῷ βίῳ / ἁμάρτημα, οὐδὲ πρᾶξις, οὐδὲ κακία, / ἣν ἐγώ, Σω-τήρ, οὐκ ἐπλημμέλησα / κατὰ νοῦν καὶ λόγον καὶ προαίρεσιν, / καὶ θέσεικαὶ γνώμῃ καὶ πράξει ἐξαμαρτήσας, / ὡς ἄλλος οὐδεὶς πώποτε» (Μ. Καν. δ΄4).

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 –imaaflo@yahoo.gr
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Κλίμακος – βλ. ἡμέτ. βιβλίο Τί θὰ μᾶς σώσῃ, Φλώρινα 20152, σσ. 169-176), γί-
νεται δύτης· βυθίζεται μέσα στὴν καρδιὰ καὶ
ἀνιχνεύει τὰ βάθη της. Καὶ ἔχει μιὰ ζυγαριὰφαρμακείου! ζυγίζει τὰ πάντα μὲ ἀ κρίβεια καὶ
αὐστηρότητα. Γι᾽ αὐτὸν ἁμαρτία δὲν εἶνε μό-
νο ἡ κακὴ πρᾶξις καὶ ὁ κακὸς λόγος· ἁμαρτία
εἶνε καὶ ἡ κακὴ σκέψι ποὺ περνάει ἀπ᾽ τὸ μυα-
λό, καὶ τὸ πονηρὸ κίνημα ποὺ θροΐζει στὴν
καρδιά, καὶ ἡ δόλια πρό θεσι ποὺ λουφάζει. Ἔ,
καὶ γι᾽ αὐτὰ κλαίει ὁ ἅγιος Ἀνδρέας! κλαίει ἐ -
κεῖνος γιὰ μιὰ σκέψι ὅσο δὲν κλαῖμε ἐμεῖς γιὰ
μιὰ πορνεία καὶ μοιχεία. Ἐκεῖνος ἔκλαιγε γιὰ
ἕνα πονηρὸ λογισμό, κ᾽ ἐμεῖς δὲν κλαῖμε γιὰ τὰ
μεγαλύτερα ἐγκλήματα. Νά ἡ διαφορά μας.

Ἔτσι ἐξηγεῖται ὁ λόγος του ὅτι «Δὲν ὑ πάρχει
ἁ μάρτημα ποὺ δὲν τό ̓ κανα». Ἀκοῦτε συν  αί  σθη- σι; Μιλάει κι αὐτὸς ὅπως ὁ ἅγιος Ἰ ωάν νης στὴν
Κλίμακα, ἐκεῖ ποὺ κάνει λόγο γιὰ μία φοβερὴφυλακὴ καταδίκων (λόγ. Ε΄ περὶ μετανοίας, ε΄), ἀνθρώπων
δηλαδὴ ποὺ ζοῦσαν σὲ βαθειὰ μετάνοια. Καὶ
στὸ ἑπόμενο τροπάριο ὁ ἅγιος Ἀνδρέας λέ ει·
«Ἐντεῦθεν καὶ κατεκρίθην» (δ΄5). Ἐπειδή, λέει, ἔ -
χω ὑπ᾽ ὄψιν αὐτὰ τ᾽ ἁμαρτήματά μου, μό  νος μουδίκασα τὸν ἑαυτό μου. Ἔχω, λέει, κα ταδικαστῆ.

Ἀπὸ ποιόν καταδικάστηκε; ἀπὸ δικαστή, ἀπὸ
εἰσ αγγελέα; Οἱ εἰσαγγελεῖς τοῦ κόσμου δὲν
εἶνε τίποτα· ὑπάρχει ἄλ λος φοβερὸς εἰσαγγε -
λεύς. Ποιός; Ἡ συνείδησις! Καταδικάστηκα,
λέει, «ὑπὸ τῆς οἰκεί ας συνειδήσεως», ἀπὸ τὴ
συνείδησί μου. Καὶ συ νεχίζει· «ἧς οὐδὲν ἐν κό-
σμῳ βιαιότερον». Δὲν ὑπάρχει, δηλαδή, τίποτε
πιὸ τυραννι κὸ ἀπὸ τὴ συνείδησί μας. «Κριτά,
λυτρω τά μου καὶ γνῶ στα, φεῖσαι καὶ ῥῦσαι καὶ
σῶσόν με τὸν δοῦ λόν σου». Λυπήσου, Κύριέ
μου, γλύτωσε καὶ σῶσε με τὸν δοῦλο σου (ἔ.ἀ.).

* * *Γιὰ τὴ συνείδησι κ᾽ ἐδῶ ὁ λόγος, ἀγαπητοί
μου. Δυὸ πράγματα μὲ πείθουν, εἶπε ἕνας φι-
λόσοφος, ὅτι ὑπάρχει Θεός· � πάνω ἀπὸ μᾶς
τὰ ἄ στρα τοῦ οὐρανοῦ – «οἱ οὐρανοὶ διηγοῦν -
ται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγ-
γέλ λει τὸ στερέωμα» (Ψαλμ. 18,2)· � καὶ μέσα μας ἡ
συνείδησι. Τί εἶνε ἡ συνείδησι; Εἶνε ἡ φωνὴ
τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δὲν πνί γεται. Κάνεις τὸ κα-
λό; ἀηδόνια κελαηδοῦν γιὰ σένα. Κάνεις τὸ
κακό; θὰ ζῇς μιὰ μικρὴ κόλασι. Καὶ σὲ μεγά-
λους ἐγ κληματίες ἔρχον ται στιγμὲς ποὺ ξυ-
πνάει μέσα τους ἡ συνείδησι, καὶ τότε…

Δύο - τρία παραδείγματα καὶ τελείωσα.
⃝ Ὅπως ξέρουμε, ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα εἶχαν δύο
παιδιά, τὸν Κάιν καὶ τὸν Ἄβελ. Ἀλλὰ ὁ Κάιν
φθόνησε τὸν Ἄβελ καὶ τὸν σκότωσε χωρὶς νὰ
τὸν δῇ κανείς· ἄνοιξε λάκκο καὶ τὸν ἔθαψε.
Ἡ σύχασε; Ποῦ νὰ ἡσυχάσῃ! Ἄκουσε τὴ φωνὴ

τοῦ Θεοῦ· –Κάϊν, ποῦ εἶνε ὁ ἀδελφός σου;…
«Στένων καὶ τρέμων» ἦταν «ἐπὶ τῆς γῆς» (Γέν.
4,12), ἔτρεμε σὰν τὰ φύλλα ὅταν φυσάῃ ἄνεμος.
–Προτιμότερο νὰ πεθάνω, εἶπε· δὲν ὑποφέ-
ρω, πάρε με, Θεέ μου. –Ὄχι, θὰ μείνῃς γιὰ ν᾽
ἀ  κοῦς τὸν ἔλεγχο τῆς συνειδήσεως. «Ἐντεῦ -
θεν κατεδικάσθην ὑπὸ τῆς οἰκείας συνειδή-
σε ως, ἧς οὐ δὲν ἐν τῷ κόσμῳ βιαιότερον».
⃝ Ἄλλο ἕνα παράδειγμα. Στὴν ἱστορία τοῦ Βυ-
 ζαντίου ἀναφέρεται ὅτι ὁ Κώνστας Β΄ (629-668 μ.Χ.),
σκότωσε τὸν ἀδελφό του καὶ ἔγινε βασιλιᾶς.
Τί νὰ τὸ κάνῃ ὅμως; Ξυπνοῦ σε τὴ νύχτα, ἔβλε-
πε σὲ ὀπτασία τὴ σκιὰ τοῦ ἀδελφοῦ του νὰ
κρατάῃ ἕνα ποτήρι γεμᾶτο αἷμα ποὺ ἄχνιζε
καὶ νὰ τοῦ λέῃ· Ἀδελφέ, πιὲς τὸ αἷμα τοῦ ἀ -
δελφοῦ σου! (βλ. ἡμέτ. βιβλίο Εἰκόνες καὶ πραγματικότητες τ. Α΄, Ἀθῆναι 1957,
σσ. 70-71. Ἐκ τοῦ βιβλίου Ἠλία Μηνιάτη, Διδαχαὶ καὶ λόγοι, ἔκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσσα-
λονίκη 1991, σσ. 122 κ.ἑ.). Δὲν μποροῦσε νὰ βρῇ ἡσυχία.
Βγῆκε ἀπὸ τ᾽ ἀνάκτορα καὶ τριγυρνοῦσε, σὰν
τοὺς τουρίστες. (Καὶ σήμερα πολλοὶ δὲν μπο-
ροῦν νὰ καθήσουν μέσα καὶ γυρίζουν ἔξω.
Αὐ τὸ εἶ νε τὸ βαθύτερο αἴ τιο τοῦ τουρισμοῦ.
Ἄλλοτε τὸ σπίτι ἦταν παράδεισος, τώρα ἔγι-
νε κόλασι). Καὶ ὁ Κώνστας πήγαινε μέσα στὰ
δάση, μὰ νόμιζε πὼς καὶ τὰ φύλλα τῶν δέν -
τρων καὶ τὸ ἀεράκι καὶ τὰ πουλιὰ τοῦ ἔλεγαν·
Ἐγκληματία!… Ἦταν δυστυχισμένος.

Καὶ ἄλλα παραδείγματα θὰ μπορούσαμε ν᾽ ἀ -
ναφέρουμε, ποὺ δείχνουν ὅτι δὲν ὑπάρχει πιὸ
βασανιστικὸ ἀπὸ τὶς τύψεις τῆς συνειδήσεως.
⃝ Θυμᾶμαι κ᾽ ἐγώ, ὅταν ἤμουν μαθητὴς στὴ
Σύρο 17 χρονῶν παιδὶ καὶ τελειώναμε τὸ γυ-
μνάσιο (τὸ σημερινὸ λύκειο). Εἴχαμε σοφοὺς
καθηγητάς – αἰωνία ἡ μνήμη τους. Ἕνας κα-
θη γητὴς λοιπὸν ἀποχαιρετώντας μας εἶπε·
«Παιδιά μου, μιὰ εὐχὴ σᾶς δίνω· νὰ μὴ σᾶς ἐ -λέγξῃ ποτέ ἡ συνείδησί σας! Εἶνε αὐτὸ ποὺ
λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ὅτι Προτιμότερο
νὰ σὲ κεντήσῃ σκορπιὸς παρὰ νὰ σὲ κεντήσῃ
ἡ συνείδησί σου. Σᾶς κέντησε ποτὲ σκορπιός;
Ἐμένα μὲ κέντησε· εἶνε φοβερὸς ὁ πόνος. 

* * *Καὶ ἂν συμβῇ νὰ μᾶς κεντήσῃ ἡ συνείδησι;
τί, πρέπει ν᾽ ἀπελπιστοῦμε; Ὄχι, ἀδελφοί μου.Ὑπάρχει ἡ μετά νοια! ποὺ καθαρίζει καὶ ἀνα-
κουφίζει τὴ συνείδησι. Γι᾽ αὐτὸ ἄνθρωποι ποὺ
ἐξωμολογήθηκαν εἶπαν· Ἐλάφρωσα!… Ἂν λοι -
πὸν νιώθῃς νὰ σὲ ἐλέγχῃ ἡ συνείδησι, ἄκουσε
τὴ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ μας ποὺ καλεῖ· «Δεῦτε
πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτι-
σμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11,28).

Εἶνε ὡραῖες οἱ ἀκολουθίες αὐτές, μὰ πιὸ
ὡραῖο τὸ νὰ γίνουμε ἀληθινοὶ Χριστιανοί.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 16>17-4-1986 Τετάρτη πρὸς Πέμπτη σὲ ἀγρυπνία. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 16-3-2021.
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Ἀπόψε, ἀγαπητοί μου, στοὺς ναοὺς τελεῖ ται
ἡ Λειτουργία τῶν προηγιασμένων δώρων.Ὀνομάζεται ἔτσι διότι τώρα τὰ εἴδη τῆς θεί-

 ας εὐχαριστί ας, ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος, εἶνε ἁγια-
σμένα ἀπὸ πρίν, εἶνε προ- αγια σμέ να. Ὁ ἱερεὺς
στὰ χέ ρια του κρα τάει σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ.Γιατί γίνεται αὐτό; Διότι, σύμφω  να μὲ τὸ
τυ πικὸ τῆς Ἐκκλησίας, τώρα θεία λειτουργία
γίνε ται μόνο Σάββατο (τοῦ Χρυσοστόμου) καὶ
Κυ ριακή (τοῦ μεγά λου Βασιλείου)· τὶς ἄλ λες
ἡ μέρες ὄχι. Γιατί; Διότι ἡ λειτουργία, ἰδίως
τῆς Κυρι α κῆς, ἔχει χαρακτῆρα χαρμόσυνο, ἀ -
ναστάσιμο· «αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐ ποίησεν ὁ Κύ-
 ρι ος· ἀ γαλλι ασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν
αὐ  τῇ» (Ψαλμ. 117,24)· οἱ ἡμέρες τῆς Τεσσαρακοστῆς
ὅμως εἶνε περίοδος πένθους.

Ἡ προηγιασμένη λειτουργία δίνει ἀπάν τησι
στὸ ἐρώτημα· Πόσες φο ρὲς νὰ κοινωνοῦμε; μία;
δύο; τρεῖς; τέσ σερις; μία τὸ μῆνα; μία τὴν ἑ βδο-
 μάδα; Καὶ ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸ στόμα τοῦ ἱεροῦ
Χρυσοστόμου ἀπαντᾷ· Εἶσαι ἕ τοιμος; (νιώ θετε
τί σημαίνει «ἕτοιμος»;)· εἶ σαι ἕτοι μος; κοινώνακάθε μέρα· δὲν εἶσαι ἕ τοιμος; μὴ κοινωνήσῃς οὔ -
τε τὴ Λαμ   πρή! Αὐτὸ εἶνε τὸ φρόνημα τῆς Ἐκ -
κλησίας. Κ᾽ ἐπειδὴ οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ ἐ πιθυ-
 μοῦσαν νὰ κοινωνοῦν τακτικά, ὄχι μόνο τὴν
Κυριακὴ ἀλλὰ καὶ ἐνδιαμέσως τῆς ἑβδομά δος,
γι᾽ αὐ τὸ οἱ πατέρες ὥρισαν, νὰ τελῆται προη-
γιασμένη τὴν Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευή.Διαφέρει ἡ λειτουργία αὐτὴ ἀπὸ τὶς ἄλλες
κυ ρί ως στὸ ὅτι τὰ τίμια δῶρα εἶνε ἤδη ἁ για-
σμένα. Διαφέρει ὅμως καὶ ἀλλοῦ, καὶ μάλιστα
ἐκεῖ ποὺ ὁ ἱερεὺς βγαί νει στὴν ὡραία πύλη κρα-
τώντας ἀναμμένη λαμ πάδα καὶ θυμιατό, σφραγί-
 ζει - σταυρώ νει τὸ λαὸ καὶ λέει· «Φῶς Χριστοῦ
φαίνει πᾶ  σι», δηλαδή· τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ λάμ -
πει - φωτίζει ὅ λ ους. Ἐπ᾽ αὐτοῦ, ἀγαπητοί μου,
θὰ μοῦ ἐ πιτρέψετε νὰ πῶ πολὺ λίγες λέξεις.

* * *Φῶς! Τὸ φῶς εἶνε ἕνα λαμπρὸ δημιούργη-

μα τοῦ Θεοῦ. Τὸ φῶς διακρίνεται σὲ δύο εἴδη·
ὑπάρχει ὑλικὸ φῶς, καὶ πνευματικὸ φῶς.
⃝ Τὸ ὑλικὸ φῶς. Ποιό εἶνε τὸ ὑλικὸ φῶς; Ἔ χου-
 με πολλὲς πηγὲς φωτός, ἀπὸ τὶς μικρότε ρες
ἕ ως τὴ μεγαλύτερη. Νά μερικὲς τέτοιες πηγές·

• Ὅσοι εἴμαστε ἀπὸ χω ριὰ καὶ ζήσαμε σὲ ἀ -
γρο τικὸ περιβάλλον, βλέπαμε κάποτε τὴ νύ-
χτα με ρικὰ μικρὰ φωτάκια μέσα στὸ σκοτάδι.
Τί ἦταν; Ὑπάρχουν ὡ ρισμέ να μικρὰ ἔντομα
μὲ φτερὰ ποὺ ἡ οὐρά τους ἐκπέμπει φῶς!
Αὐτ ὰ λέγον ται πυγολαμπίδες – ἂς μὴν τὸ με-
ταφρά σω, για τὶ ἡ μετάφρα σι εἶ νε κακόηχη.

• Σὲ στάνες κτηνοτρόφων πάνω στὴν Πίνδο
δὲν ὑπῆρχε ῥεῦμα γιὰ νὰ φωτίζωνται καὶ –τὸ
εἶδα αὐ  τό– ἄ ναβαν δᾳδιά. Τώρα πιὰ πάει τὸ δᾳδί…
Ἂν καὶ πρὶν λίγα χρόνια σὲ μερικὰ φτωχὰ σπίτια
τῆς πόλεως, ποὺ ἔμεναν κάτι γέροι ἐγκαταλε-
λειμμένοι, τοὺς βρῆ κα νὰ φω τίζωνται μὲ δᾳδιά.
(Σήμερα ἀ πὸ τὴ μιὰ με ριὰ ὑπάρχει πλοῦ τος
ἄ φθονος κι ἀπὸ τὴν ἄλλη μεγάλη φτώχεια).

• Φῶς λοιπὸν ἡ πυγολαμπίδα, φῶς τὸ δᾳδί,
φῶς ἐπίσης τὸ καντήλι, ἡ ἱερὰ κανδήλα, ποὺ
καίει ἁγνὸ λάδι. Πολλοὶ ὅπως π.χ. οἱ παλαιομε-
 ρολογῖται δὲν θέλουν στὶς ἐκκλησίες ἠλεκτρι-
 σμό. Καὶ στὸ Ἅγιο Ὄρος δὲν ἔχουν φῶτα ἠ λε-
  κτρικά, μόνο καντήλια μὲ λαδάκι τῆς ἐλιᾶς.

• Γνωστὲς εἶνε ἐπίσης οἱ λάμπες ποὺ καῖνεπετρέλαιο· ἀκόμη καὶ σήμερα εἶνε χρήσιμες.
• Στὰ νεώτερα τέλος χρόνια βρέθηκε ὁ ση-

μερι νὸς τρόπος φωτισμοῦ μὲ τὸν ἠλεκτρισμό.
Θαυμαστὴ ἐ φεύρεσι· μ᾽ ἕνα κουμπί, ταχύτατα
σὰν ἀ στρα πή, ἔρχεται ἐδῶ τὸ φῶς τρέχοντας
μὲ ἀσύλληπτη ταχύτητα ἐπάνω στὰ σύρματα.
Μυστήριο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἠλεκτρικὸ ῥεῦμα. 

• Ὅλα ὅμως αὐτὰ δὲν εἶνε τίποτα μπροστὰ
στὸ φῶς ποὺ ἐκπέμπει ὁ ἥλιος. Καὶ μόνο ὁ ἥ -
λιος ἀρκεῖ· κηρύττει ὅτι ὑπάρχει Δημιουργός!
Ποιός καὶ πῶς τὸν ἄναψε ἐκεῖ ψηλά, νὰ στέλ-
νῃ δισεκατομμύρια κιλοβάτ, ὥστε νὰ φωτίζε-
ται νὰ θερμαίνεται καὶ νὰ τρέφεται ἐπὶ χιλιε-
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τί ες ἡ γῆ δωρεὰν παρακαλῶ! Ὁ πλανήτης μας
ζῇ μέσα σὲ ἕνα φωτόλουτρο. Μόνο μία φορὰ
ὁ ἥλιος συνέστειλε τὶς ἀκτῖνες του καὶ ἐπὶ
τρεῖς ὧ ρες ἀρνήθηκε νὰ στείλῃ τὸ φῶς του.
Πότε; Τὴ Μεγάλη Παρασκευή, ὅταν οἱ ῾Εβραῖ -
οι σταύ ρωσαν τὸ Χριστό. «Γενομένης ὥρας ἕ -
κτης σκό τος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥ -
ρας ἐνάτης» καὶ μέσα στὸ σκοτάδι ἀκούστη-
κε ἡ φω νὴ τοῦ Ἐσταυρωμένου «Ἐλωὶ Ἐλωί,
λιμᾶ σαβαχθανί;», «τοῦτ᾽ ἔστι, Θεέ μου Θεέ μου,
ἱνατί με ἐγκατέλιπες;» (Μᾶρκ. 15,33-34. Ματθ. 27,46). Ντρά-
πηκε ὁ ἥλιος γιὰ τὸ ἀνοσιούργημα. Καὶ ἡ Ἐκ -
κλησία ψάλλει «Φρῖξον, ἥλιε» (ἀπόστ. αἴν. Μ. Πέμ.).

• Ἀπὸ τὰ οὐράνια σώματα, μετὰ τὸ φῶς τοῦ
ἡ  λίου, φῶς γλυκὸ ἐκπέμπει ἡ σελήνη. Τώρα
μάλιστα πλησιάζει ἡ πανσέληνος καὶ θὰ ἑορ-
τάσουμε τὸ Πάσχα· διότι, ὅπως ξέρετε, τὸ Πά-
σχα τὸ ἑορτάζουμε μετὰ τὴν ἐαρινὴ ἰσημερία
καὶ τὴν πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὴν πανσέληνο.
⃝ Ἐκτὸς ὅμως τοῦ ὑλικοῦ φωτὸς ὑπάρχει καὶ
τὸ πνευματικὸ φῶς. Ποιό λέγεται πνευματικὸ
φῶς; Πνευματικὸ φῶς εἶνε ἡ γνῶσις, ἡ ἀν θρώ-
 πινη γνῶσι· ἡ διδασκαλία, τὰ βιβλία σοφῶν συγ-
 γραφέων, τὰ σχολεῖα καὶ τὰ πανεπιστήμια ποὺ
τώρα πλήθυναν. Θὰ μᾶς τιμωρή σῃ ὁ Θεός, για -
τὶ γέμισε ὁ τόπος πανεπιστήμια ἀλλὰ καὶ …ὑ -
περηφάνεια - ἐγωισμό. Ἂν πῇς γιὰ ἐκ κλη σία,
νηστεία, ἐξομολόγησι ἢ κάνῃς τὸ σταυ ρό σου,
ἀκοῦς· Τί καθυστερημένος ἄνθρωπος! ζῇ στὸ
σκοτάδι· ἡ θρησκεία, λένε, εἶνε σκοτα δισμός.
Ἕνας ὅμως γνωστὸς Γερμανὸς ποιη τής, χα-
ρακτηρίζοντας τὴν ἐποχή μας ποὺ τὴν θεω-
ροῦσαν ὡς «αἰῶνα τῶν φώτων», ἔγραψε·

«…καὶ νά με δῶ μὲ τόσα φῶτα,
ἐγὼ μωρός, ὅσο καὶ πρῶτα!» (Γκαῖτε, Φάουστ).Σκοτάδι! Ἡ ἀνθρωπότης κινεῖται μέσα σὲ

ἀ  παίσιο σκοτάδι. Γιατί; Διότι δὲν ἐξετίμησε τὸμέγα πνευματικὸ φῶς, τὸν Κύριον ἡ μῶν Ἰη-σοῦν Χριστόν. Ἡ Εὐρώπη καὶ ἡ Δύσις ἀρνεῖ -
ται τὸ Χριστό, τὸν διώχνει ὅπως οἱ Γεργεσηνοί
(βλ. Ματθ. 8,28-34). Αὐτὸς ὅμως εἶνε τὸ μόνο ἀ ληθινὸ
φῶς. Ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος λέει στὴν Παναγία·
«Χαῖρε, ἀστέρος ἀδύτου Μή τηρ» (Ἀκάθ. ὕμν. Ι΄1α΄) καὶ
«Χαῖρε, ἄστρον ἄδυτον εἰσ άγον κόσμῳ τὸν μέ-
 γαν Ἥλιον» (Καν. Ἀκαθ. θ΄2). Ὁ Χρι στὸς δηλαδὴ εἶνε
ὁ Ἥλιος καὶ ἡ Παναγία τὸ ἄ στρο, ποὺ προη-
γήθηκε καὶ ἔφερε στὸν κόσμο τὸν Χριστό.

Δύο ἥλιους ἔχουμε· ὁ ἕνας εἶνε αὐτὸς ποὺ
καθημερινῶς τὸν στέλνει ὁ Θεὸς καὶ μᾶς φω-
τίζει, κ᾽ ἐμεῖς οἱ ἀχάριστοι δὲν λέμε οὔτε ἕνα
«Δόξα σοι, ὁ Θεός». Φαντάζεστε τί θὰ ἦ ταν ὁ
κόσμος χωρὶς τὸν ἥλιο; Μὰ θὰ ἔρθῃ ἡ μέρα
ποὺ «ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ
δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πε-

σοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ» (Ματθ. 24,29). Ὅπως
λοιπὸν ἂν σβήσῃ ὁ ἥλιος θὰ γίνῃ σκοτάδι στὴ
φύσι, ἔτσι σκοτάδι πνευματικὸ ἐπικρατεῖ ὅ -
που ὁ ἥλιος - Χριστὸς δὲν φω τίζει τὶς ψυχές.
Γιατὶ τὸ εἶπε ὁ ἴδιος· «Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κό-
 σμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπα τή σῃ
ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς» (Ἰω. 8,12). 

«Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι». Ἡ διδασκα λία
του ἀπαντᾷ στὰ μεγάλα ἐρωτήματα, λύνει τὰμυστήρια τοῦ κόσμου (τί εἶνε Θεός, κόσμος,
ψυχή, ἄνθρωπος, ἄγγελοι, κόλα σι, παράδει-
σος, τί ὑπάρχει πέρα τοῦ τάφου). Τώρα κ᾽ ἕ να
παιδὶ τοῦ κητηχητικοῦ ξέρει πιὸ πολλὰ ἀπ᾽
ὅ,τι ἤξερε ὁ Πλάτων κι ὁ Ἀριστοτέλης.

«Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι». Ὅπως ὁ ἥλιος
φωτίζει τὴ γῆ χωρὶς διακρίσεις, ἔτσι ὁ Χρι-
στός μας εἶνε γιὰ ὅλους· ὄχι γιὰ ἕ να μόνο ἔ -
θνος, ἀλλὰ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Ὅποιος θέλει
τὸν πλησιάζει, φωτίζεται καὶ θερμαίνεται. 

–Ναί, θὰ πῆτε, ἀλλὰ πῶς ἐξηγεῖ ται ὅτι ὑ πάρ-  χει τόσο σκοτάδι πλάνης καὶ ἁμαρτίας; πῶς ὑ -
πάρχουν τόσοι πλανεμένοι καὶ ἄπιστοι;

Δὲν φταίει γι᾽ αὐτὸ ὁ Χριστός· φταῖνε οἱ ἄν -θρωποι. Θυμᾶμαι κάποιον ποὺ εἶχε πάθει τὸ
μυαλό του κι ὅταν ἐρχόταν μεσημέρι ἔβαζε
μπροστά του ἕνα τυφλοπάνι. Τί νὰ σὲ κάνω
λοιπὸν κ᾽ ἐσένα, ὅταν ὁ ἥλιος - Χριστὸς λάμ -
πῃ, κ᾽ ἐσὺ κλείνῃς στὰ μάτια σου νὰ μὴν τὸν
βλέπῃς; «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι
αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται» (Ματθ. 5,8). Καθάρισε τὴν
καρδιά σου, γιὰ νὰ δῇς τὸ Χριστό.

* * *Δὲν εἶνε λόγια αὐτά, ἀγαπητοί μου· παρὰ
τὴν ἀτέλεια ἁμαρτωλότητα καὶ ἀδυναμία μουτὰ πιστεύω. Ἂν δὲν τὰ πίστευα, θὰ προτιμοῦ σα
νὰ κάνω κάτι ἄλλο, νά ᾽μαι στὴν πλατεῖα μ᾽ ἕ να
κασσέλι καὶ νὰ γυαλίζω παπούτσια. Πιστεύω
στὸ Εὐαγγέλιο, στὰ ἅγια λόγια τοῦ Χριστοῦ.

Δὲν φταίει λοιπὸν ὁ Χριστός, φταῖμε ἐμεῖς.
Μία αἰτία τῆς ἀπιστίας τοῦ κόσμου εἴμαστε καὶ
οἱ λεγόμενοι Χριστιανοί· διότι, ἐνῷ ἔπρε πε κι ὁ
καθένας ἀπὸ μᾶς νά ̓ νε φῶς, ἐμεῖς δὲν εἴμαστε.
Τὸ εἶπε ὁ Χριστός· «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑ μῶν
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν
τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν
τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἔ.ἀ. 5,16)· καὶ «Ὑμεῖς ἐ στε τὸ
φῶς τοῦ κόσμου» (ἔ.ἀ. 5,14). Φταῖμε κ᾽ ἐμεῖς γιὰ τὸσκοτάδι. Γι᾽ αὐτό, ὅπως λέει μιὰ παροιμία, «ἀντὶ
νὰ κατηγορῇς τὸ σκο τάδι, γίνε ἕνα κεράκι».
Στὸ σκοτάδι κ᾽ ἕνα κεράκι χρήσιμο εἶνε. Ἂν ζοῦ -
με ἐμεῖς χριστιανικά, κ᾽ οἱ ἄπιστοι θὰ πιστέψουν.
Τότε θὰ ἔχῃ προφητικὴ ἐφαρμογὴ –γιατὶ εἶνεκαὶ προφητεία – τὸ «Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 11-4-1984 Τετάρτη πρὸ τῶν Βαΐων ἑσπέρας. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 20-3-2021.
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