
Κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων ποὺ προη-
γήθηκε εἴ δαμε, ἀγαπη τοί μου, τὸν Χρι στό,

ὅπως λέει ὡραῖα ἡ Ἐκκλησία, ὡς ἕνα νήπιο
ποὺ κλαυθμυρίζει στὴν ἀγ κάλη τῆς ἁγίας Μη-
τέρας του. Καὶ σήμερα, Θε οφάνεια, βλέπουμε
τὸν Κύριο ὄχι πλέον νήπιο ἢ παιδί, ἀλλὰ τέ-
λειον ἄνδρα, σὲ ἡ λικία τρι άντα ἐτῶν, νὰ βα-
πτί ζεται στὰ νερὰ τοῦ Ἰορ δά νου ποταμοῦ.

Σήμερα ἡ ἁγία Τριὰς ἀποκαλύπτεται στὸν
κόσμο. Σήμερα τὰ νερὰ τοῦ Ἰορδάνου ἁγιά-
ζον ται. Σήμερα τὸ περιστέρι ὡς ἀγγελιαφό-
ρος τοῦ οὐρανοῦ ἀναγγέλλει στὸν κόσμο, ὅτι
σταμάτησε ὁ κατακλυσμὸς τῆς ἁμαρτίας. Σή-
μερα ὁ Ἰωάννης τρέμει, ἐνῷ ἡ πλάσι ἀγάλλε-
ται. Σήμερα χαίρει καὶ ἡ ἔρημος. Ἔτσι λέει ὁ
προφήτης Ἠσαΐας, ὀκτακόσια χρόνια πρὶν ἀπὸ
τὸ γεγονὸς αὐτό. «Τάδε λέγει Κύριος», ἀκοῦ με
στὸν ἁγιασμό· «Εὐφράνθητι, ἔρημος δι ψῶ σα,
ἀγαλλιάσθω ἔρημος καὶ ἀνθήτω ὡς κρί νον» (Ἠσ.
35,1). Νὰ χαρῇ, λέει, ἡ ἔρημος· νὰ χαρῇ, γιατὶ σὲ
λίγο θὰ γίνῃ περιβόλι, θὰ γίνῃ χλοερὸ λιβάδι
καὶ στὸ χορτάρι της θὰ βόσκουν ἀρνιά· νὰ χα -
ρῇ ἡ ἔρημος, γιατὶ θ᾽ ἀναβλύσῃ πηγαῖα νερά.

Ἀλλὰ ποιά εἶνε αὐτὴ ἡ ἔρημος γιὰ τὴν ὁ -
ποία μιλάει ἡ προφητεία;

* * *Ὅπως γνωρίζετε, ἀγαπητοί μου, ἔρημος εἶ -
νε μία ἔκτασι γῆς στὴν ὁποία δὲν φυτρώνουν
δέντρα, δὲν ἀνθοῦν λουλούδια, δὲν ὑπάρχει
νερό. Ἡ ἔρημος εἶνε μία ξηραΰλα. Ἡ ἔρημος
κα λύπτεται ἀπὸ ἄμμο. Καὶ εἶνε τόσο ζεστὸ τὸ
ἔδαφός της, ὥστε γυμνὰ πόδια δὲν μποροῦν
νὰ πατήσουν· καὶ ἀβγὸ ἀκόμα νὰ βάλῃς μέσα
στὴν ἄμμο τῆς Σαχάρας, θὰ ψηθῇ. Κι ὅταν φυ-
 σάῃ ἄνεμος, τότε οὐαὶ κι ἀλλοίμονο. Τίποτα
δὲν εἶνε ἡ χιονοθύελλα μπροστὰ στὴν ἀμμο-
θύελλα, ποὺ σηκώνει βουνὰ ὁλόκληρα ὄχι ἀ -
πὸ χιόνι ἀλλ᾽ ἀπὸ ἄμμο· καταπλακώνουν καὶ
θάβουν καραβάνια, ἂν τολμήσουν νὰ διασχί-
σουν τὴν ἔρημο τὴν περίοδο ποὺ φυσάει ὁ

σιμούν, ὁ θερμὸς ἄνεμος ποὺ πνέει στὴν Ἀ -
φρικὴ καὶ στὴν Ἀσία.

Ἕνας περιηγητὴς καβάλ λα στὴν καμήλα, μὲ
ὁδηγὸ ἕνα φελλάχο, προχώρησε βαθειὰ μέσα
στὴν ἔρημο, κ᾽ ἐκεῖ κατὰ τὸ ἀπόγευμα ἄ  κου-
σε μιὰ βοή, κάτι σὰν κλάμα, σὰν νὰ κλαῖνε παι-
 διὰ - νὰ κλαῖνε ἄνθρωποι, καὶ ρώτησε ἔν τρο-
 μος τὸν ὁδηγό του· –Τί συμβαίνει; ἄν θρωποι
κλαῖνε; γιατί; Κι ὁ φελλάχος ἀπήν τησε· –Ἀφέν -
τη, ἡ ἔρημος κλαίει. –Μὰ γιατί κλαίει ἡ ἔρη-
μος; –Κλαίει, γιατὶ δὲν ἔχει λουλούδια, δὲν ἔ -
χει δέντρα, δὲν ἔχει ἀρνάκια νὰ βοσκᾶ νε·
κλαίει, γιατὶ δὲν ἔχει οὔτε νερό· γι᾿ αὐτὸ κλαί-
ει… Ὁ ἀέρας δημιουργοῦσε μιὰ βοή, ποὺ ἀ -
κουγόταν σὰν κλάμα παιδιοῦ.

Ἐκτὸς ὅμως, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὴν ἔρη-
μο αὐτή, τὴν φυσική, ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη ἔ -
ρη μος, ἔ ρη μος ψυχική· ὄχι ἔξω, ἀλλὰ μέσα μας.
Ἡ ἔρημος αὐτὴ ποιά εἶνε; Ὤ ἂν μᾶς φώτιζε
ὁ Θεὸς νὰ τὸ καταλάβουμε· ἐμεῖς εἴμαστε ἔ ρη-
 μος, καὶ κατ᾿ ἐξοχὴν ὅσοι ζοῦμε σὲ τοῦτο τὸν
αἰῶνα! Μὰ ἐμεῖς, θὰ πῆτε, δὲν εἴμαστε στὴ Σα-
 χάρα, δὲν κατοικοῦμε σὲ καμμιὰ βουνοκορ-
φή, οὔτε πάνω στὰ βράχια, οὔτε στὰ Κατουνά-
 κια τοῦ Ἁγίου Ὄρους ποὺ μένουν ἐρημῖτες·
εἴμαστε ἐδῶ, μέσα στὴν κοινωνία· κατοικοῦμε
σὲ πολυκατοικίες, συναναστρεφόμαστε κάθε
μέρα μὲ ἀνθρώπους, ἔχουμε οἰκογένεια, γυ-
ναῖ κα καὶ παιδιά. Πῶς λοιπὸν εἴμαστε ἔρημος;

Ἂς ζοῦμε καὶ σὲ μεγαλουπόλεις, εἴμαστε ἔ ρη-
 μος. Καὶ στὸ Λονδῖνο νὰ εἶσαι, καὶ στὸ Τόκιο, καὶ
στὴ Νέα Ὑόρκη, ὅπου σμήνη ἀνθρώπων συν -
ωστίζονται, ἔ ρημος εἶ σαι. Ὅταν ὁ κόσμος ποὺ
εἶνε γύρω σου δὲν σὲ νιώθῃ, ἔρημος εἶσαι. Μοῦ
ἔλεγε ἕ  νας μετανάστης τί ἔνιωσε ὅταν γιὰ πρώ-
 τη φο ρὰ βρέθηκε μόνος του στὸ Λονδῖνο· πή-
γαινε δεξιὰ - ἀριστερὰ μέσα σὲ ἄ γνωστο κόσμο
καὶ ἔ νιωθε ἐρημιά. Νοστάλγησε τὸ μικρό του
χωριὸ στὶς Κυκλάδες. Καὶ ξα φνικὰ κάπου ἀκού-
 ει ἑλληνικά. Ἔτρεξε, πλησί ασε· ἐπὶ τέλους
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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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βρῆκε ἕναν Ἕλληνα νὰ συννενοηθῇ. Ὁλό-
κληρο τὸ Λονδῖνο ἦταν γι᾿ αὐ τὸν μία ἔρημος. 

Καὶ μόνο στὶς μεγαλουπόλεις; Ἔρημος εἶ -
σαι καὶ στὸν τόπο σου· ὅταν ὁ γείτονάς σου
δὲν λέῃ καλημέρα, ὅταν τὸ ἀφεντικό σου δὲν
σὲ καταλαβαίνῃ, ὅταν ὁ συνάδελφός σου, αὐ -
τοὶ μὲ τοὺς ὀποίους συνεργάζεσαι δὲν σὲ πο-
νοῦν, ὅταν ἐσὺ κλαῖς κι αὐτοὶ γελᾶνε, ὅταν ἐ -
σὺ ἔχῃς φέρετρο κι αὐτοὶ διασκεδάζουν;

Ἔρημος εἶσαι ὅμως μερικὲς φορὲς –ἀλλοί-
μονο– καὶ μέσ᾽ στὸ σπίτι σου. Ὅταν ἡ γυναίκα
σου ἢ ὁ ἄντρας σου δὲν σὲ ἀγαπᾷ ἢ καὶ σὲ ἀ -
πα τᾷ, ὅταν ὁ γυιός σου δὲν σὲ ὑπακούῃ, ὅταν
ἡ κόρη σου δὲν σὲ ὑπολογίζῃ, πῶς νιώθεις;

Αὐτὸ αἰσθάνθηκε ἕνας ἀρχαῖος φιλόσοφός
μας, ὁ Διογένης. Γι᾽ αὐτὸ μέρα-μεσημέρι πῆ ρε
ἕνα φανάρι, γύριζε τοὺς δρόμους τῶν Ἀθη -
νῶν καὶ ἔλεγε· Ἄνθρωπον ζητῶ. Δὲν εἶχε ἄν -
θρωπο νὰ συνεννοηθῇ, αἰσθανόταν τὸν ἑαυτό
του ἔρημο. Αὐτὸ ζοῦσε καὶ ὁ βασιλιᾶς Δαυΐδ,
ποὺ ἔψαλλε καὶ ἔλεγε «ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου
…ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ» (Ψαλμ. 62,2).

Ἐρημιὰ ὁ κόσμος καὶ μάλιστα πρὸ Χριστοῦ.
Διψοῦσε γιὰ ἀλήθεια καὶ κυριαρχοῦσε τὸ ψέ-
 μα· μόλις τόλμησε ὁ Σω κράτης νὰ πῇ μερικὰ
ψή γματα ἀληθείας καὶ τὸν πότισαν τὸ κώνειο.
Διψοῦσε ὁ ἀρχαῖος κόσμος γιὰ δικαιοσύνη,
καὶ ἀντὶ δικαιοσύνης οἱ σιδηρὲς λεγεῶ νες τῆς
Ῥώμης συνέτριβαν τοὺς ἀδυνάτους. Διψοῦ σε
ἡ ἀνθρωπότητα γιὰ ἀγάπη,  καὶ συν αν  τοῦσε
ἕνα ἀβυσσαλέο μῖσος. Εἶνε ἱστορικὸ γεγονὸς
ὅτι ὁ πρὸ Χριστοῦ κόσμος ἦταν στερημένος
ἀπὸ τὰ εὐγενέστερα αἰσθήματα· γηροκομεῖα
καὶ πτωχοκομεῖα δὲν ὑπῆρχαν, ἔρ ριχναν μι-
κρὰ παιδιὰ στὸν Καιάδα καὶ γέρον τες σὲ μιὰ
νησῖδα στὸν Τίβερι ποταμό.

Σκληρότης καὶ ἀπανθρωπία ἐπικρατοῦσε.
Ἀλλ᾽ ὅταν ἦρθε ὁ Χριστός –δὲν εἶνε ψέμα, εἶ -
νε ἀλήθεια– ἡ κατάστασι ἄλλαξε. Ἡ ἔρημος ἔ -
γινε πλέον κῆπος ἀειθαλής. Ἀπὸ τὸ Γολγοθᾶ,
ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ Θεανθρώπου, φύτρωσε τὸ ὡ -
ραιότερο λουλούδι, ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας.
Γι᾿ αὐτὸ ὁ προφήτης Ἠσαΐας σὲ γλῶσσα ὑψη -
λὴ λέει· «Εὐφράνθητι, ἔρημος διψῶσα, ἀγαλ-
λιάσθω ἔρημος καὶ ἀνθήτω ὡς κρίνον». Εἶνε
ποτὲ δυνατὸν στὴν ἔρημο νὰ ἀνθίσουν κρίνα;
Καὶ ὅμως· ὅπου κηρύσσεται ὁ Χριστός, καὶ στὴν
πιὸ ἄξεστη κοινωνία, μέσα στοὺς ἀγρίους τῆς
Ἀφρικῆς, φυτρώνουν τὰ ἄνθη, τὰ ἀμάραντα
ἄνθη τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος, τῆς ἀγάπης. 

* * *
Καὶ σήμερα ὅμως ἡ ἀνθρωπότης, ἀγαπητοί

μου, εἶνε ἔρημος. Ἔρημος; Ἔρημος πρὸ Χρι-

στοῦ τὸ καταλαβαίνω, ἀλλὰ ἔρημος μετὰ Χρι-
στὸν δὲν τὸ καταλαβαίνω. Αὐτὸ μοιάζει σὰν νὰ
πεθαίνῃ κανεὶς ἀπὸ ἔλλειψι νεροῦ δίπλα σ᾽
ἕνα ποτάμι, δίπλα στὸ Δούναβι.

Ὅσοι ἀπὸ μᾶς εἴχαμε γονεῖς ποὺ ἔλαβαν μέ-
ρος στὴν ἐκστρατεία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, θὰ ἔ -
χουν ἀκούσει ἀφηγήσεις γιὰ τὴν πορεία τους
μέσα ἀπὸ τὴν Ἁλμυρὰ ἔ ρημο· οἱ γενναῖοι μα-
χηταί μας βάδιζαν διψασμένοι κάτω ἀπὸ τὸν
καυστικὸ ἥλιο τοῦ Ἰ ουλίου, κι ὅταν ἔφτασαν
στὸν Σαγγάριο ποτα μό, ἔπεσαν στὰ νερά του
κ᾽ ἔπιναν ἀκόρεστα γιὰ νὰ σβήσουν τὴ δίψα
τους. Ἔρημο διαβαίνουμε κ᾽ ἐμεῖς. Ἐγκαταλε-
 λειμμένη πάλι ἡ πατρίδα μας ἀπ᾿ ὅλα τὰ ἔθνη.
Ζῇ ἀκόμη μόνο ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Ἔρημος εἶνε καὶ ἡ ψυχή μας. Τί κι ἂν εἶσαι
νέος; τί κι ἂν εἶσαι ἐπιστήμονας; τί κι ἂν ἔχῃς
ὑλικὰ ἀγαθά; τί κι ἂν κατοικῇς σὲ οὐρανοξύ-
στες; Οἱ καρδιὲς ἀπέχουν, ὀρθώνονται τείχη,
ζῇς τὴν ἀποξένωσι, σιμοὺν πνέει στὴν ψυχή,
ἐρημιὰ παντοῦ γύρω.

Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ μὴ ἀπελπιστοῦμε, ἂς ἔ χουμε
θάρρος, ἀπὸ τὸ θάρρος ποὺ δίνει ὁ προ φητι -
κὸς λόγος «Ἀγαλλιάσθω ἔρημος καὶ ἀνθή τω
ὡς κρίνον». Θαρσεῖ το ἡ ψυχή! δὲν χάθηκε τὸ
πᾶν. Θαρσεῖτο καὶ ἡ πατρίδα, ἀνθήτω καὶ ἡ
Ἑλλάς!, ἂς ἀνθίσουν πάλι κρίνα ἐλπίδων.

Ἐπιστήμονες λένε, ὅτι καὶ ἡ Σαχάρα ἀκόμη
μπορεῖ νὰ γίνῃ κῆπος καὶ νὰ θρέψῃ κόσμο.
Πῶς; Ἂν ἀνοίξουν μεγάλες διώρυγες καὶ πέ-
σουν μέσα στὴν ἔρημο ποτάμια, ὁ τόπος θὰ
ζωογονηθῇ. Ἐὰν τὰ ἰλλιγιώδη ποσά, ποὺ ξώ-
δε ψε ἡ ἀνόητη ἀνθρωπότης σὲ δύο παγκο-
σμίους πολέμους, τὰ διέθετε ἐκεῖ, ἡ ἔ ρημος
θὰ ἦταν πλέον ἁπλῶς μία ἀνάμνησις, καὶ ἐκεῖ
ποὺ εἶνε τώρα ἡ Σαχάρα θὰ ἁπλωνόταν μιὰ ἀ -
πέραντη πεδιάδα. Πολλὰ θὰ πραγματοποιη-
θοῦν στὸ μέλλον, δὲν γνωρίζω ἂν θὰ γίνῃ καὶ
αὐτό. Ἕνα γνωρίζω, ὅτι ἡ ψυχική μας ἔρημος
μπορεῖ νὰ μεταβληθῇ σὲ κῆπο.

Ὅσοι αἰσθανόμαστε μέσα μας τὴν ἔρημο,
ὅσοι ἀπὸ διάφορα γεγονότα εἴμαστε πικραμέ-
νοι κι ἀναστενάζουμε, μὴ λυγίσουμε. Ἀρκεῖ νὰ
πιστέψουμε στὸ Χριστὸ καὶ ν᾽ ἀνοίξουμε διώ-
ρυγα ποὺ θὰ φέρῃ τὰ Ἰορδάνεια ῥεῖθρα ἕως τὰ
ἔγκατα τῆς ψυχῆς. Τότε ὁ καθένας μας θὰ νιώ -
σῃ τὸ ῥῆμα αὐτό· «Εὐφράνθητι, ἔρημος διψῶ -
σα, ἀγαλλιάσθω ἔρημος καὶ ἀνθήτω ὡς κρίνον».

Εἴθε ὁ Θεὸς διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας
Θεοτόκου καὶ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρό -
μου, ποὺ ἀξιώθηκε νὰ βαπτίσῃ τὸν Κύριό μας,
νὰ μεταβάλῃ τὴν ἔρημο σὲ κῆπο του· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν Δευτέρα 6-1-1975. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 9-12-2014.
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Σὲ ἐλεεινὴ κατάστασι ἦταν, ἀγαπητοί μου,
οἱ δέκα λεπροὶ ποὺ ἀκούσαμε στὸ σημε-

ρινὸ εὐ αγγέλιο (βλ. Λουκ. 17,12-19).Ἡ ἀσθένειά τους ἦταν φοβερή. Τὸ σῶ  μα
τους γεμᾶτο πληγές, ποὺ δὲν ἔ κλειναν. Τὸ
δέρ μα σκεπασμένο ἀπὸ λέπια, ποὺ ἔ πεφταν
κ᾽ ἔ βγαιναν πάλι ἄλλα. Ὑ πέφεραν οἱ ταλαίπω -
ροι τὴν ἡμέρα ἀπὸ πόνους, ὑπέφεραν καὶ τὴ
νύχτα ἀπὸ ἀυπνία· μὲ τὸν κνισμό, τὴ φαγού-
ρα ποὺ ἔνιωθαν νὰ τοὺς τρώῃ στὰ διάφορα
μέλη τους, δὲν μποροῦ σαν νὰ κλείσουν μάτι.
Καὶ ἡ ὄψι τους ἄλλαζε κι αὐτή. Ἔ πεφταν σάρ-
κινα κομμάτια, τὰ αὐ τιά, ἡ μύτη. Ἡ ἀσθένεια
ἔ τρω γε τὰ φρύδια, ἀλλοίωνε τὰ χαρακτηρι-
στικὰ τοῦ προσώπου, ὁ ἀσθενὴς παρουσίαζε
ὄψι φρικτή. Καταν τοῦ σαν ἀγνώριστοι, ἡ μορ-
φή τους παραμορφωμένη προκαλοῦσε φόβο.

Καταραμένη ἀσθένεια. Καὶ τὸ χειρότερο,ἀνίατη, ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια μέχρι καὶ τῶν ἡ -
μερῶν τοῦ Κυρίου. Στὰ χρόνια ἐκεῖνα κανένα
φάρμακο δὲν εἶχε βρεθῆ γιὰ τὴ λέπρα καὶ κα-
ν ένας γιατρὸς δὲν μποροῦσε νὰ κάνῃ κάτι
γιὰ νὰ βοηθήσῃ τοὺς πάσχοντας, νὰ θερα-
πεύ σῃ τοὺς λεπρούς.

Ἦταν τέλος καὶ ἀσθένεια μεταδοτική, γι᾽
αὐτὸ οἱ ὑγιεῖς ἔπρεπε νὰ προστατεύωνται.
Γιὰ νὰ μὴ διαδίδεται καὶ μολύνωνται καὶ ἄλ -
λοι, τὸ κύριο μέτρο ποὺ ἐ λάμβαναν οἱ τότε
ἀρ χὲς ἦταν, ν᾽ ἀπομονώνουν τοὺς ἀσθενεῖς.
Οἱ λεπροὶ ἔμεναν μακριὰ ἀπὸ τὶς κατοικημέ-
νες περιοχές, ἀπὸ πόλεις καὶ χωριά. Γιὰ νὰ εἰ -
δοποιοῦνται οἱ ὑγιεῖς ὅτι πλησιάζει κάποιος
λεπρὸς καὶ νὰ φυλάγωνται, κρεμοῦσαν στὸ
λαιμὸ τοῦ λεπροῦ κουδούνι, σὰν τὰ πρόβατα.
Οἱ λεπροὶ ζοῦσαν σὲ μία κοινωνικὴ ἀπομόνω-
σι. Φρικτὴ ἡ κατάστασι, ἐλεεινὴ ἡ ζωή τους.
Ἦταν ζωντανοὶ νεκροί, νεκροὶ ἄταφοι.

Ἔτσι ζοῦσαν καὶ οἱ δέκα λεπροὶ τοῦ σημε-
ρινοῦ εὐαγγελίου. Ἔμεναν μακριὰ ἀπὸ τὸν
κόσμο, σ᾽ ἕνα βουνό. Μόνη παρηγοριὰ γι᾽ αὐ -

τοὺς ἦταν ἡ μεταξύ τους συναναστροφή. Κα-
τοικία τους εἶχαν μιὰ σπηλιά. Συντροφιά τους
τὰ θηρία τῆς ἐρήμου. Κανείς δὲν τολμοῦσε
ἀλλὰ καὶ δὲν μποροῦσε νὰ τοὺς πλησιάσῃ.

Ἂν ὅμως δὲν τοὺς ἐπισκέπτεται κανείς ἄλ -
λος, τοὺς σκέπτεται καὶ τοὺς ἐπισκέπτεται ὁΧριστός. Καὶ νάτος, ἔρχεται τώρα πρὸς τὸ μέ-
 ρος τους. Τ᾽ ἀκοῦνε αὐτοί, τὸ πληροφοροῦν -
ται, κι ὅταν τὸν βλέπουν νὰ πλησιάζῃ, τό τε ὅ -
λοι μαζὶ ὑψώνουν φωνή· «Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐ -
λέησον ἡμᾶς»· διδάσκαλε Ἰησοῦ, ἐλέησέ μας
(Λουκ. 17,13). Ὁ Χριστὸς τοὺς σπλαχνίζεται καὶ ἀ -
ποφασίζει νὰ τοὺς θεραπεύσῃ. Τοὺς διατάζει
λοιπὸν νὰ πᾶνε ἀμέσως στοὺς ἱερεῖς, γιατὶ οἱ
ἱερεῖς πιστοποιοῦσαν τότε τὴ θεραπεία τῶν
λεπρῶν. Καὶ τὸ θαῦμα γίνεται καθ᾽ ὁδόν· κα -
θὼς βαδίζουν πηγαίνοντας ὅ λοι μα  ζὶ στοὺς
ἱερεῖς, ἐκεῖ στὸ δρόμο γιατρεύονται. Ποιός
τώρα μπορεῖ νὰ περιγράψῃ τὴ χαρά τους ὅ -
ταν παίρνουν στὸ χέρι τὴν πιστοποίησι ὅτι εἶ -
νε ὑ γιεῖς καὶ τὴν ἄδεια νὰ ἐπιστρέψουν στὸ
σπίτι τους, νὰ βγοῦν στὴν κοινωνία!

Ἀλλ᾽ ἐνῷ πηγαίνοντας στοὺς ἱερεῖς βάδι-
ζαν ὅλοι μαζί, φεύγοντας τώρα ἐπὸ ᾽κεῖ οἱ
πρώην λεπροὶ χωρίζονται. Οἱ μὲν ἐννέα πῆ -
γαν ὁ καθένας πρὸς τὸ σπίτι του, ἀλλὰ ὁ ἕνας
θεώρησε χρέος του νὰ ἐπιστρέψῃ καὶ νὰ εὐ -
χαριστήσῃ τὸ Χριστό· κι αὐτὸς ἦταν ὄχι Ἰ ου-
δαῖος ἀλλὰ Σαμαρείτης. Ἔρχεται λοιπόν, πέ-
φτει στὰ πόδια τοῦ Κυρίου μὲ τὸ πρόσωπο
στὴ γῆ, καὶ μὲ δυνατὴ φωνὴ τὸν εὐχαριστεῖ.
Μόνο αὐ τός, ὁ ἕ νας· οἱ ἄλλοι ὄχι. Καὶ ὁ Χρι-στὸς ἐκ φράζει παράπονο· Δέκα δὲν καθαρί-
στηκαν; «οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;» (ἔ.ἀ. 17,17).

* * *Ἀλλά, ἀδελφοί μου, τὴ διαγωγὴ ποὺ ἔδει-
ξαν οἱ ἐννιὰ θεραπευμένοι, δείχνουμε δυσ τυ -
χῶς κ᾽ ἐμεῖς ἀπέναντι στὸν Εὐεργέτη μας. Εἴ -μαστε κ᾽ ἐμεῖς ἀχάριστοι καὶ μάλιστα σὲ βα -
θμὸ χειρότερο. Μᾶς εὐεργετεῖ κ᾽ ἐμᾶς ὁ Θε-
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Μικρὸ κακὸ ἡ ἀχαριστία;
«Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;» (Λουκ. 17,17)

«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



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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ός. Ποιές εἶ   νε οἱ εὐεργεσίες του; Πολλές, ἀ -μέτρητες. Εὐεργεσίες ὑλικές, στὸ σῶμα· ἀέ-
ρας καὶ ὀξυγόνο, ἥ λιος καὶ φῶς, καρποί, τρο-
φές, νερό, ροῦχο καὶ τόσα ἄλλα δῶρα του.
Μὰ πιὸ μεγάλες εἶνε οἱ πνευματικές του εὐ   ερ-
γεσίες, οἱ εὐεργεσίες στὴν ψυχή.

Τί ἔχει ἡ ψυχή μας; Εἶνε ἄρρωστη, ἀκά-
θαρτη, λεπρή. Ἂν μπορούσαμε νὰ τὴ δοῦμε
μὲ μάτια πνευμα τικά, θὰ τὴ βλέπαμε γεμάτη
ἀ πὸ τὰ λέπια τῆς ἁμαρτίας, ὅλο πληγὲς καὶ
πύον. Δὲν εἶ νε τό σο ἀκάθαρτος ἕνας λεπρὸς
ὅσο εἶ νε ἡ ψυχή μας. Ἐν τούτοις ἕνα «Κύριε,
ἐλέησον» μὲ ἀληθινὴ μετάνοια, μία εἰλικρι -
νὴς ἐξομολόγησι, ἀρκοῦν γιὰ νὰ πλυθῇ, νὰ
κα θαριστῇ, νὰ γειάνῃ. Δὲν εἶ νε αὐτὸ μεγάλη
εὐεργεσία; Ὦ ἀδελφοί μου, τὴν ψυχή μας,
ποὺ κανείς δὲν μπορεῖ νὰ τὴν καθαρίσῃ, τὴνκαθα ρίζει ὁ Χριστός. Πῶς; Μὲ τὸ τίμιο αἷ μα
του. «Τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ …καθαρίζει ἡ -
μᾶς ἀ πὸ πάσης ἁμαρτίας» (Α΄ Ἰω. 1,7).

Εὐεργετεῖ ὁ Θεός. Κ᾽ ἐμεῖς πῶς φερόμα-
στε ἀπέναντί του; Ἀποδεικνυόμαστε ἀχάρι-στοι. Δέκα (10) ἦταν οἱ λεπροὶ ποὺ θεραπεύ-
θη  καν καὶ ἕνας (1) φάνηκε εὐγνώμων. Σήμε-
ρα μέσα σὲ χίλιους (1.000) εὐεργετημένους
Χριστιανοὺς ζήτημα εἶνε ἄν, ὄχι ἑκατὸ (100)
ποὺ εἶνε ἡ ἀναλογία, ἀλλὰ οὔτε δέκα (10) τοῦ
λένε εὐχαριστῶ. Δὲν βλέπετε στὸ μέρος ποὺ
ζῆ τε; ἐξακολου θεῖ νὰ στέλνῃ τὰ ἀγαθά του σὲ
πόλεις ὁλόκληρες καὶ χωριά. Ἂν λειτουργοῦ -
σε μόνο ἡ δικαιοσύνη του, γιὰ τὰ πονηρὰ ἔρ -
γα καὶ τὴν ἀσέβειά μας θά ᾽πρεπε νὰ στείλῃ
σεισμοὺς νὰ μᾶς καταστρέψῃ, κεραυνοὺς νὰ
μᾶς κάψῃ, ν᾽ ἀνοίξῃ τὴ γῆ νὰ μᾶς κατα πιῇ. Μᾶς
σῴζει ἀπὸ συμφορές, καὶ μᾶς στέλ νει ἀγαθά· τίπεριμένει ἆραγε ἀπὸ μᾶς; Περιμένει καὶ τὸ ζη-
 τάει ὁ Χριστός, νὰ ἔρθουμε σήμερα ὅλοι καὶ
νὰ τοῦ ποῦμε· Σ᾽ εὐχαριστοῦμε, Κύριε.

Τίποτα ἐμεῖς. Μένουμε στὸ σπίτι ἢ τρέχου -
με ἀλλοῦ, ἀλλὰ στὴν ἐκκλησία δὲν πᾶμε. Κι ὅ -
ταν ἀκουστῇ ἡ καμπάνα ἢ μᾶς πῇ κάποιος, Ἔ -
λα νὰ πᾶμε ν᾽ ἀνάψουμε ἕνα κερὶ καὶ νὰ ποῦ με
ἕνα εὐχαριστῶ στὸ Θεό! βρίσκουμε πάν τα μιὰ
δικαιολογία, «προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις» (Ψαλμ. 140,4)·
προφασιζόμαστε ἄλλοτε τὸ κρύο, ἄλλοτε τὴ
ζέστη, ἄλλοτε τὶς δουλειές, ἄλλοτε ὁ,τιδή -
ποτε. Τί δείχνει αὐτό; Εἴμαστε ἀχάριστοι!

Καὶ μόνο ἀχάριστοι; Πολλοὶ ὄχι μόνο δὲν
αἰσθάνονται χρέος νὰ εὐχαριστήσουν τὸ Θεὸ
γιὰ τὶς δωρεές του, ἀλλὰ –φοβερὸ καὶ νὰ τὸ
ποῦμε– ἀνοίγουν τὸ στόμα καὶ βλαστημοῦν.
Ὁρίστε· κάθεται τὸ μεσημέρι στὸ τραπέζι, ἔ -
χει μπροστά του ὅλα τ᾽ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ, ἀπο-
λαμβάνει τὰ δῶρα του, τὸ ψωμὶ ἔχει στὸ στό-

μα - τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, καὶ τί κάνει· βλα-
στημάει ὁ ἄθλιος! Φίδια ἔχουμε καταν τήσει.
Μοιάζουμε μὲ τὸ χωρικὸ ἐκεῖνο ποὺ εἶδε τὸ
χειμῶνα στὸν παγωμένο δρόμο ἕνα φίδι, τὸ
λυ πήθηκε, τὸ πῆρε καὶ τό ᾽βαλε στὸν κόρφο
του, κ᾽ ἐ κεῖνο μόλις ζεστάθηκε τὸν δάγκωσε.
Αὐτὸ κάνουν πολλοί. Ἀχάριστοι! Τοὺς θερμαί -
νει ὁ Θεὸς μὲ τὸν ἥλιο του, τοὺς τρέφει, τοὺς
ποτίζει, τοὺς προστατεύει, κι αὐτοὶ ἀντὶ γιὰ
εὐ χαριστῶ χύνουν τὸ φαρμάκι τῆς ψυχῆς τους
κατὰ τοῦ Πλάστου καὶ Δημιουργοῦ τοῦ κό-
σμου. Δαγκώνουμε οἱ ἄθλιοι τὸ χέρι ποὺ κά-
θε μέρα ἀνοίγει καὶ μᾶς δωροφορεῖ.

Δὲν εἶνε μικρὸ κακὸ ἡ ἀχαριστία. Κι ἄλλες
ἁ μαρτίες ἐξαχρειώνουν τὸν ἄν θρωπο, ἀλλ᾽ αὐ -
τὴ τὸν κατεβάζει πιὸ κάτω κι ἀπὸ τὰ ζῷα. Γιατὶ
καὶ τὰ ζῷα ἀκόμα ξέρουν νὰ εὐγνωμονοῦν
τὸν ἀφέντη τους· κ᾽ ἐ πειδὴ δὲν μποροῦν νὰ
τοῦ μιλήσουν μὲ τὴ γλῶσσα τους, τὸ λένε κα-
θένα μὲ τὸν τρόπο του. Τὰ πουλιὰ στὸ δάσος
μόλις ξυπνήσουν κελαϊδοῦν καὶ ὑμνοῦν ἔτσι
τὸν Πλά στη τους. Τὰ σκυ λιὰ εὐγνωμονοῦν τὸν
κύριό τους· τοὺς ῥίχνει ἐκεῖνος ἕνα κόκκαλο
κι αὐτὰ ἀμέσως τοῦ κουνοῦν τὴν οὐ ρά τους.
Ἀναφέρονται περιπτώσεις ποὺ καὶ θηρία ἀκό-
μη ἔδειξαν πὼς γνωρίζουν τὸν εὐ εργέτη τους.
Λένε, ὅτι ἕνα λιοντάρι ἀκολούθησε σὲ ὅλη
του τὴ ζωὴ ἕναν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖ ος κάποτε
τὸ εἶχε σώσει ἀπὸ ἕνα φίδι!

Ἄλογα κτήνη δηλαδὴ εἶνε πιὸ νοήμονα καὶ
εὐαίσθητα. Καὶ μόνο ὁ ἄνθρωπος ἀποδεικνύ ε-
 ται ἀμνήμων, ἀν αί σθητος, παράλογος, ἀχάρι- στος. Ἀχάριστος πρὸς τὸ Θεό, πρὸς τοὺς γο-
 νεῖς του, πρὸς τοὺς εὐεργέτες του γενικῶς.

* * *Σήμερα λοιπόν, ἀδελφοί μου, ποὺ ἀκούσαμε
αὐτὸ τὸ εὐαγγέλιο, νὰ βάλουμε κ᾽ ἐμεῖς μία τά- ξι στὴ ζωή μας. Ποτέ μὴν καθίσουμε γιὰ φαῒ
χωρὶς τὸ «εὐχαριστῶ» γιὰ τ᾽ ἀ γαθὰ ποὺ γευό-
μαστε. Ποτέ μὴν κοιμηθοῦμε, χωρὶς νὰ εὐχα-
ριστήσουμε τὸν Κύριο γιὰ τὴν πρόνοια καὶ τὶς
εὐλογίες τῆς ἡμέρας. Ποτέ μὴν ξυπνήσουμε
χωρὶς νὰ τὸν θυμηθοῦμε, νὰ εὐχαριστήσου-
με γιὰ τὸν ὕπνο, νὰ τὸν προσκυνήσου με.

Μ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο θά ᾽χουμε τὴ χαρὰ τῆς
ψυχῆς μας καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ -
νος εἶνε γενναιόδωρος· ὅσο περισσότερο τὸν
εὐγνωμονοῦμε, τόσο περισσότερο θὰ μᾶς ἀ -
γαπᾷ καὶ θὰ μᾶς εὐεργετῇ. Καὶ ὡς τελευταία
καὶ μεγαλύτερη εὐεργεσία του θὰ μᾶς χαρίσῃτὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, τῆς ὁποίας εἴθε ν᾽
ἀ ξιωθοῦμε διὰ τῶν πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας
Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 15-1-1939.Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ μικρὴ ἀναπλήρωσις 16-12-2020.
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Ἦρθε, ἀγαπητοί μου, μᾶς λέει σήμερα στὸ
ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ὁ Παῦλος, ἦρθεστὸν κόσμο ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ εἶνε Θεός,

γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ. Στὸ Σύμβολο ὅμως τῆς πίστε -
ως χρησιμοποιεῖται εἰδικώτερα τὸ ῥῆμα «κατῆλ-θε» («κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν…» – ἄρθρ. 3).
Μπαίνω σ᾿ ἕνα μεγάλο μυστήριο, σὲ πλατειὰ
καὶ βαθειὰ θάλασσα. Τὸ Σύμβολο τῆς πίστε-
ως λέει, ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν «ἦλθε» ἁ πλῶς, ὅ -
πως λέει ὁ Παῦλος ἐδῶ (Α΄ Τιμ. 1,15), ἀλλὰ «κα τῆλ -
θε». Γιατί «κατῆλθε»;

Πέρα ἀπὸ τὰ ἄστρα καὶ πέρα ἀπὸ τὸν ἥλιο,
πάνω ψηλά, στὸν κόσμο τῶν ἀγγέλων καὶ ἀρ -
χαγγέλων, ἐκεῖ εἶνε ἡ Θεότης. Κι ἀπὸ ̓ κεῖ ἦλ -
θε κοντά μας. Φανταστῆτε ὁ βασιλιᾶς μιᾶς χώ-
 ρας ν᾿ ἀφήσῃ κάποια στιγμὴ τὸ παλάτι του, νὰ
βγῇ στὰ βουνά, νὰ φορέσῃ μιὰ κάππα, νὰ πάρῃ
μιὰ γκλίτσα καὶ νὰ γίνῃ βοσκός. Θὰ βουΐξῃ ὁ
κόσμος καὶ θὰ καταπλαγῇ. Ἀλλὰ τί εἶν᾿ αὐτό!
Ὁ Χριστὸς κατέβηκε ἀπὸ πολὺ ψηλότερα, ἀπ᾿
τὰ παλάτια τοῦ οὐρανοῦ. Ἔχετε δεῖ ποτὲ ἀε-
τό; Πετάει σὲ μεγάλο ὕψος· τὸν βλέπεις στὸν
οὐρανὸ σὰν κεφάλι καρφίτσας. Καὶ κάνοντας
ἀλλεπάλληλους κύκλους χαμηλώνει, μέχρι
ποὺ ἔρχεται καὶ κάθεται πάνω σ᾿ ἕνα βράχο.
Ἔτσι κι ὁ Χριστός, ὁ χρυσάετος –ἡ Ἀποκάλυ-
ψις ὀνομάζει τὸ Χριστό μας ἀετό (βλ. Ἀπ. 12,14)–, ἄ -
φησε τὰ οὐράνια δώματά του καὶ ἄγγιξε τὴ
γῆ. Καὶ ἡ γῆ δὲν κάηκε. Ὤ ταπείνωσις, ὤ με-
γα λεῖο ταπεινώσεως ἄφραστο!Γιὰ ποιό σκοπὸ κατέβηκε ὁ Χριστὸς στὸν
κόσμο; Γιὰ νὰ σώσῃ τὸν ἄνθρωπο.Ἀπὸ τί κινδύνευε ὁ ἄνθρωπος; Ἀπὸ σει-
σμό, ἀπὸ φωτιά, ἀπὸ ἐπιδημία, ἀπὸ ἀσθένεια,
ἀπὸ πλημμύρα, ἀπὸ ἕνα νέο κατακλυσμό, ἀ πὸ
πολέμους καὶ ἐμφύλιους σπαραγμούς; Ἀ πὸ
πολλὰ πράγματα κινδυνεύει. Πρὸ παντὸς ὅ -
μως κινδυνεύει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Γι᾿ αὐτὸ ἦρ -
θε ὁ Χριστός, γιὰ νὰ σώσῃ τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν

ἁ μαρτία. Ἂν βγάλῃς ἕνα σπυράκι, φοβᾶσαι καὶ
τρέχεις στὸ γιατρό, μήπως εἶνε καρκίνος. Χρι-
 στιανέ μου, σήμερα - αὔριο, ἕνα κουφάρι θὰ
γίνῃς μέσα στὴ γῆ. Τρέμεις τὴν ἀσθένεια,
ἀλλὰ τὴν ἁμαρτία δὲν τὴν τρέμεις.

Σήμερα οἱ ἄνθρωποι γεύονται τὴν ἁμαρτία
ὄχι μὲ τὸ κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ ἀλλὰ μὲ τὴν
κουτάλα, πίνουν τὴ μοιχεία καὶ τὴν πορνεία
σὰν ἕνα ποτήρι δροσερὸ νερό (πρβλ. Ἰὼβ 15,16). Τοὺς
φαίνεται σὰν ἕνα ὡραῖο πρᾶγμα, σὰν γλύκυ-
σμα, ἀλλὰ μέσα σ᾿ αὐτὸ ὁ διάβολος ἔχει ῥίξει
τὸ φαρμάκι του. Ἡ ἁμαρτία εἶνε φωτιὰ ποὺ
καίει, σκορπιὸς ποὺ κεντάει· εἶνε φίδι, κεραυ -
νός, σεισμός, τὸ μεγαλύτερο κακό.

Ὁ διάβολος εἶνε φοβερὸς ψαρᾶς. Ἁπλώνει
τὰ δίχτυα του στὰ παλάτια, στὰ δικαστήρια,
στοὺς στρατῶνες, στὰ χωράφια, στὰ ἐργαστή-
 ρια, στὰ χρηματιστήρια, στὶς τράπεζες, στὰ σχο-
 λεῖα, στὰ πανεπιστήμια, παντοῦ. Σὰν τὴν ἀ ρά-
χνη τοὺς πιάνει ὅλους, δὲν μένει κανείς ἔ ξω.
Καὶ οἱ ἄντρες, καὶ οἱ γυναῖκες, κ᾿ ἐκεῖνος ὁ ἀ -
σπρομάλλης γέρος ποὺ ἔχει τὸ ἕνα πόδι στὸν
τάφο καὶ πρέπει νὰ κρατάῃ κομποσχοίνι καὶ
κάθε μέρα νὰ προσεύχεται, καὶ τὸ μικρὸ παι-
δί· κι ὁ ἀγράμματος ἀλλὰ καὶ ὁ καθηγητής, ὅ -
λοι εἶνε ἁμαρτωλοί. Ἁμαρτάνει καὶ ὁ στρατι ώ-
της ποὺ στὸ στρατόπεδο βλαστημάει τὸ Θεό,
ἁμαρτάνει κι ὁ ἀξιωματικὸς ποὺ δὲν ἐκτελεῖ
τὸ ἱερό του καθῆκον. Ἁμαρτάνουν οἱ θνητοὶ ὅ -
λων τῶν χρωμάτων καὶ τῶν καταστάσεων. Ὅ -
πως τὸ ψάρι κολυμπάει μέσ᾿ στὴ θάλασσα, ἔτσι
ὁ ἄνθρωπος κολυμπάει μέσ᾿ στὴν ἁμαρτία.Ἁμαρτάνουμε μὲ κάθε μέλος καὶ σὲ κάθεμέρος. Ἁμαρτάνουμε μὲ τὰ χέρια· ἀντὶ μ᾿ αὐ -
τὰ νὰ κάνουμε τὸ σταυρό μας, νὰ κάνουμε τὸ
καλό, νὰ βοηθᾶμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, ἐμεῖς τὰ
βάφουμε μὲ αἷμα ἢ τ᾿ ἁπλώνουμε στὰ δικαστή -
ρια καὶ δίνουμε ὅρκους. Ἁμαρτάνουμε μὲ τὰ
πόδια, ποὺ εἶνε ἕτοιμα νὰ τρέξουν στὸ κακό,

Κυριακὴ ΛΑ΄ (Α΄ Τιμ. 1,15-17)
24 Ἰανουαρίου 2021 (2005)

Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΚΒ΄
Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 11342

Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ὁ Χριστὸς μᾶς σῴζει μὲ τὴ μετάνοια
«Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρ-τωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ» (Α΄ Τιμ. 1,15)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



νὰ γλιστρήσουν τὴ νύχτα στὸ ξένο σπίτι καὶ ν᾿
ἀτιμάσουν τὴ γυναῖκα τοῦ ἄλλου. Ἔχουμε πό-
 δια γιὰ τὸ διάβολο, πόδια γιὰ τὸ Χριστὸ δὲν ἔ -
χουμε. Χτυπᾷ ἡ καμπάνα, καὶ δὲν τρέχουμε στὴν
ἐκκλησία. Ἁμαρτάνουμε μὲ τὰ μάτια· μᾶς τά
᾿δωσε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ βλέπουμε τὰ ἄστρα τ᾿ οὐ -
ρανοῦ καὶ τὰ ὡραῖα τῆς γῆς καὶ νὰ τὸν δοξά-
ζουμε, κ᾿ ἐμεῖς τὰ ἔχουμε μόνο γιὰ τὴ διαφθο-
 ρά. Ἁμαρτάνουμε μὲ τὰ αὐτιά· τὰ τεντώνουμε
ν᾿ ἀκούσουμε ὅ,τι αἰσχρό, ἀλλὰ τὰ κλεί νουμε
μὲ βουλοκέρι νὰ μὴν ἀκούσουμε τὰ λό για τοῦ
Χριστοῦ. Ἁμαρτάνουμε μὲ τὴ γλῶσσα· ἀντὶ νὰ
εἶ νε μιὰ κιθάρα ποὺ θὰ ὑμνῇ τὸ Θεό, ἐμεῖς μ᾿ αὐ -
τὴν κάνουμε κατακρίσεις, συκοφαν τίες, ὕβρεις,
βλασφημίες· τὸ σκουλήκι τῆς γῆς βλαστημάει
τὸ Δημιουργό του. Ἁμαρτάνουμε μὲ ὅλες τὶς
αἰσθήσεις καὶ μὲ τὸ μυαλό. Πές μου τί σκέπτε-
 σαι, νὰ σοῦ πῶ ποιός εἶσαι. Σκέπτεσαι γυναῖ -
κες; εἶσαι ἕνας διεφθαρμένος. Σκέπτεσαι λε-
φτά; εἶσαι ἕνας φιλάργυρος. Σκέ πτεσαι νὰ ἐκ -
δικηθῇς; εἶσαι ἕνας Κάϊν. Ποῦ φτε ρουγίζουν τὰ
ὄνειρά σου; Ἁμαρτάνουμε καὶ μὲ τὴν καρδιά.
Μᾶς τὴν ἔδωσε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ἀγαποῦμε, κ᾿ ἐ -
μεῖς τὴ γεμίσαμε φίδια καὶ σκορπιούς.Ἁμαρτάνουμε τὴ μέρα, τὴ νύχτα, στὸ δρό-
μο, στὸ χωράφι, στὸ αὐτοκίνητο, στὸ ἀεροπλά -
νο, στὸ πλοῖο, παντοῦ. Ἁμαρτάνουμε –ὦ Θεέ
μου– καὶ μέσα στὴν ἐκκλησία, ποὺ ἔπρεπε νὰ
εἶνε χῶρος ἀπυρόβλητος ἀπὸ τὸ διάβολο.

* * *Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς εἶνε μακρόθυμος. Ἦρθε
νὰ μᾶς σώσῃ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

Τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ ἀκοῦμε στὰ ἐγκώ-
μια ἕνα παράδειγμα σχετικό. Ὁ πελεκᾶνος εἶ -
νε φιλόστοργος· ἀγαπᾷ τὰ παιδιά του καὶ τρέ-
χει νὰ τοὺς βρῇ τροφή. Τὴν ὥρα ὅμως ποὺ λεί  -
πει πάει τὸ φίδι στὴ φωλιά, τσιμπάει καὶ δη λητη-
 ριάζει τὰ πουλιά. Ὅταν ἔρχεται ὁ πελε κᾶ νος
καὶ βλέπῃ τὰ πουλάκια νὰ σπαρταρᾶνε, σχίζει
μὲ τὸ ῥάμφος τὸ στῆθος του καὶ τοὺς μεταγ-
γίζει ἀπὸ τὸ καθαρὸ αἷμα του· ἔτσι τὰ σῴζει.

«Ὥσπερ πελεκᾶν
τετρωμένος τὴν πλευράν σου, Λόγε,
σοὺς θανόντας παῖδας ἐζώωσας
ἐπιστάξας ζωτικοὺς αὐτοῖς κρουνούς».

Ὁ Χριστὸς καλεῖ· «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦ -
τό ἐστι τὸ αἷμα μου…» (Ματθ. 26,27). Μᾶς ποτίζει,
μᾶς μεταγγίζει τὸ πεντακάθαρο αἷμα του. Τὴν
ὥρα ποὺ κοινωνᾷς, κάθε σταγόνα εἶ νε τὸ αἷ -
μα τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἀχνίζει.

Ὁ Χριστὸς σῴζει ὅλους, καὶ τοὺς πιὸ μεγά-λους ἀκόμη ἁμαρτωλούς. Ἡ ἀξία ἑνὸς γιατροῦ
φαίνεται ἂν θεραπεύῃ ὄχι μιὰ μικρὴ πάθησι
ἀλλὰ καὶ τὶς βαρειὲς ἀρρώστιες. Καὶ σήμερα

βλέπουμε ἕνα τέτοιο ἄρρωστο, ἕναν πολὺ βα-
 ρειὰ ἁμαρτωλὸ ποὺ ἔσωσε ὁ Χριστός. Εἶνε ὁἀπόστολος Παῦλος. Ἦταν διώκτης καὶ ἤθελε
ν᾿ ἀφανίσῃ τοὺς Χριστιανούς. Θὰ πῇ κανείς·
Πῶς τὸν ἀνεχόταν ὁ Χριστός; Μποροῦσε ὁ
Χριστὸς νὰ στείλῃ ἀστροπελέκι νὰ τὸν κάψῃ.
Δὲν τὸ ἔκανε, γιατὶ μακροθυμοῦσε· ἤξερε, ὅ -
τι ἀπ᾿ τὸ κάρβουνο αὐτὸ θὰ γίνῃ ἕνα διαμάντι.

Γι᾿ αὐτὸ τώρα ὁ Παῦλος λέει· Ἤμουν ἁμαρ-
τωλός, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς μὲ ἔσωσε· ἦρθε στὸν
κόσμο νὰ σώσῃ τοὺς ἁμαρτωλούς, καὶ πρῶ -
τος ἀπ᾿ ὅλους εἶμαι ἐγώ (Α΄ Τιμ. 1,15 ).

Καὶ μόνο τὸν Παῦλο ἔσωσε ὁ Χριστός; Ἔ -
σωσε τὸν τελώνη ποὺ ἔγινε εὐαγγελιστής, ἔ -
σωσε τὸ Ζακχαῖο ποὺ πῆγε στὸ σπίτι του καὶ
εἶπε «Σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο» (Λουκ.
19,9), ἔσωσε τὸν ἑκατόνταρχο, ἔσωσε τὸ λῃστή,
ἔσωσε μυριάδες ψυχές. Σῴζει κ᾿ ἐμᾶς.

Σ᾿ ἕνα χωριὸ τῆς Ῥούμελης ἦταν μιὰ γριὰἐ νενήντα χρονῶν. Πήγαινε στὶς ἐκκλησιές, ἀ -
σπαζόταν τὶς εἰκόνες, ἔκανε μετάνοιες· τὴν
εἶχαν γιὰ ἁγία. Ὅταν πλησίαζε νὰ πεθάνῃ, φο-
 βήθηκε. Ζήτησε παπᾶ. Ἔτρεξαν τὰ ἐγγόνια της
νὰ φέρουν πνευματικό. Ἐπειδὴ ὅμως ἀργοῦ -
σαν κι αὐτὴ ξεψυχοῦσε, εἶπε· Ἐλᾶτε, παιδιά
μου, νὰ σᾶς πῶ τὰ κρίματά μου… Ποιό τὸ κρί-
μα της; Ὅταν ἦταν δεκαέξι χρονῶν πῆγε στὸ
ποτάμι νὰ πλύνῃ. Ἐκεῖ μάλωσε μ᾿ ἕνα παιδὶ μι-
 κρότερο, τὸ χτύπησε μὲ μιὰ πέτρα καὶ τὸ σκό-
τωσε. Ἄνοιξε λάκκο καὶ τὸ σκέπασε. Ἦρθε ἀ -
στυνομία, δὲν τὴν ὑπωπτεύθηκαν. Πέρασαν ἑ -
βδομηνταπέντε χρόνια, μὰ δὲν ἡσύχασε. Ἐλᾶ -
τε, παιδιά μου, νὰ σᾶς πῶ· σκότωσα παιδί! Πα-
ναγιά, Χριστέ, συχωρέστε με τὴν ἁμαρτωλή…
Καὶ μὲ τὸ «συχωρέστε με τὴν ἁμαρτωλή» ξε-
ψύχησε ἡ βάβω. Μπορεῖ ν᾿ ἀσπρίσουν τὰ μαλ-
λιὰ καὶ νὰ πέσουν τὰ δόντια, ἀλλὰ ἡ ἁμαρτίαμένει μέσα κάρβουνο ἀναμμένο.

* * *Ἀδέρφια μου, μὴν ἀπελπισθῆτε· μετανοεῖ -τε. Μιὰ σταγόνα ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ κά-
νει λειῶμα τὶς ἁμαρτίες σας. Καὶ μὴν ἀργεῖτε,
γιατὶ ἡ ὥρα πέρασε. Εἶνε δώδεκα παρὰ πέντε.
Δὲν ἔχω κλειδὶ ν᾿ ἀνοίξω τὶς καρδιές σας, νὰ
μετρήσω τ᾿ ἁμαρτήματά σας. Ὁ Χριστὸς τὰ
ξέρει καὶ τὰ ζυγίζει ὅλα. Ἀνοῖξτε τὶς καρδιές,
βγάλτε τ᾿ ἁμαρτήματά σας στὴν ἐκκλησία, ἐξ -ομολογηθῆτε μὲ εἰλικρίνεια. Ἐλᾶτε κοντὰ στὸ
Χριστό, γονατίστε μπροστά του, καὶ στὴν καρ-
 διά σας θὰ αἰσθαν θῆτε παράδεισο. Κι ὅταν ἔρ -
θῃ ἡ τελευταία ὥρα τῆς ζωῆς μας, νὰ ποῦ με·
«Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βα-
σιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42)· ἀμήν.

(†)ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἱ. ναὸ τῆς Νεαπόλεως - Κοζάνης (μητροπόλεως Σισανίου & Σιατίστης) τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1965.Καταγραφὴ καὶ σύν τμησις 23-1-2005, ἐπανέκδοσις 16-12-2020.
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Μεγάλη δύναμι στὸν κόσμο, ἀγαπητοί μου,
εἶνε ἡ ἐλπίδα. Γι᾽ αὐτὴν μιλάει σήμε ρα ὁ

ἀπόστολος Παῦλος στὸ ἀνάγνωσμα (Α΄ Τιμ. 4,9-15).Ὅλοι ζοῦμε μὲ τὴν ἐλπίδα. Μὲ ἐλπίδα ζῇ ὁἀσθενής· προσδοκᾷ ὅτι μιὰ μέρα θὰ σηκωθῇ
ἀπ᾽ τὸ κρεβάτι καὶ θὰ ξαναρχίσῃ τὴν ἐργασία
του ὅπως πρῶτα. Μὲ ἐλπίδα ζῇ ὁ ἀ γρότης· ὀρ -
γώνει, σπέρνει, ποτίζει, κοπιάζει στὰ χωρά-
 φια περιμένοντας ὅτι τὸ καλοκαίρι θὰ μαζέ -
ψῃ καρπό. Μὲ ἐλπίδα ζῇ ὁ ἔμ πορος· κινεῖται,
διαθέτει τὰ κεφάλαιά του στὴν ἀγορὰ ἀπο-
βλέποντας στὸ νὰ τ᾽ αὐ ξή σῃ, νὰ ἔχῃ κέρδος.
Μὲ τὴν ἐλπίδα ζῇ κι ὁ ναυτικός· ξεκινᾷ ἀπ᾽ τὸ
ἕνα λιμάνι καὶ ταξιδεύει αἰσιόδοξος ὅτι θὰ
φτάσῃ στὸ ἄλλο ὅ που εἶνε ὁ προορισμός του.

Μὲ τὴν ἐλπίδα ζοῦν ὅλοι, μὲ τὴν ἐλπίδα ζῇκαὶ ὁ Χριστιανός. Αὐτὸ ἀκούσαμε στὸν ἀπό-
στολο· Ἐμεῖς οἱ ἀπόστολοι, καὶ γενικὰ οἱ Χρι-
στιανοί, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «ἠλπίκα-
μεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀν -
θρώπων, μάλιστα πι στῶν»· ἔχουμε κρεμάσει
τὴν ἐλπίδα μας στὸ ζωντανὸ Θεό, ποὺ εἶ νε ὁ
σωτή ρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἰδιαιτέρως
τῶν πιστῶν (ἔ.ἀ. 4,10). Ὤ πόσο διαφέρει ἡ ἐλπίδα
αὐτὴ ἀπ᾽ ὅλες τὶς ἄλλες ἐλπίδες τοῦ κόσμου!
Ἐκεῖνες εἶνε ἀσταθεῖς - ψεύτικες· στη ρίζονται
σὲ ἀνθρώπινες βάσεις, σὲ μεταβλητὲς κατα-
στάσεις (ἐπιστήμη, χρῆμα, κλίμα, στοιχεῖα τῆς
φύσεως). Μία μόνο ἐλπίδα εἶνε ἀσάλευτη καὶ
αἰώνια, αὐτὴ ποὺ ἔχει ὡς στήριγμά της τὸ Θεό·
αὐτὴ λοιπὸν εἶνε ἡ ἐλπίδα τοῦ πιστοῦ.

Θέλετε νὰ σᾶς ἀπαριθμήσω μερικὲς ἐλπί-δες τοῦ κόσμου τούτου;� Νά μία κόρη ποὺ θέλει νὰ κάνῃ οἰκογένεια.
Καὶ ἐλπίζει. Τί ἐλπίζει; Ὄνειρα χρυσᾶ. Ἐλπί-
ζει, ὅτι ὁ ἄλφα νέος θὰ τὴν πά ρῃ. Ἀλλ᾽ αὐτός,
ὅπως οἱ περισσότεροι νέοι σήμε ρα, δὲν σκέ-
πτεται νὰ δεσμευθῇ μὲ τὸν ἰσόβιο δεσμὸ τοῦ
γάμου. Κοιτάζει μᾶλλον πῶς νὰ περάσῃ εὐχά-

ριστα τὴ νεότητά του, ἀφήνει τὸν καιρὸ νὰ
περνάῃ καὶ ξεγελάει τὴ δύστυχη κοπέλλα. Ἐ -
κείνη ζῇ μὲ τὴν ἐλπίδα, τὸν περιμένει χρόνια,
μὰ αὐτὸς τελικὰ ἀποδεικνύεται ἀ πατεώνας.
Τὴν ἐγκαταλείπει! Καὶ τὸ ἀποτέλε σμα; Ἡ κό-
ρη ἀπελπισμένη μαραζώνει! Ἤλ πιζε, μὰ ἡ ἐλ -
πίδα της διαψεύσθηκε· ἦταν σὰν μιὰ σαπου-
νό φουσκα ποὺ γυαλίζει καὶ λάμπει μὲ ὅλα τὰ
χρώματα, μὰ δὲν ἔχει τίποτε μέσα…� Νά καὶ ἕνας νέος. Στήριξε τὶς ἐλπίδες του
στὸν ἄλφα ἢ βῆτα πολιτευόμενο. Μοῦ εἶπε, ὅτι
θὰ μὲ βοηθήσῃ, θὰ μὲ ὑποστηρίξῃ, θὰ μὲ προ-
στα τέ ψῃ, κ᾽ ἐγὼ στηρίχτηκα σ᾽ αὐτόν… Μ᾽ αὐ -
τὴ τὴν ἐλπίδα ζῇ ὁ νέος μας. Ἀλλὰ ὁ ἄρχον -
 τας ἀποτυγχάνει, πέφτει ἀπὸ τὸ ἀξίωμα ποὺ εἶ -
χε ἢ πε θαίνει, κι ὁ νέος μένει ξεκρέμαστος μὲ
τὴν ἀ πελπισία ζωγραφισμένη στὸ πρόσωπο.� Ἄλλος ἐλπίζει στὰ κτήματά του ποὺ εἶνε
πολλά· ἀλλ᾽ ἐδῶ ἔρχεται μιὰ θεομηνία, κατα-
στρέφει τὸ σοδειά, πᾶνε χαμένοι ὅλοι οἱ κό-
ποι καὶ τὰ ἔξοδα, κι ὁ κτηματίας ἀπελπισμέ-
νος κλαίει ἐπάνω στὴ συμφορά του.� Ἄλλος ὑπολόγιζε στὰ χρήματά του, στὶς κα-
ταθέσεις ποὺ εἶχε, ἀλλὰ μία ἀλλαγὴ στὸ χρη-
ματιστήριο ἔφερε τ᾽ ἀπάνω κάτω κι ὁ πλούσι -
ος ἐπιχειρηματίας κατήντησε φτωχός· εἶχε
ἐλπίσει «ἐπὶ πλού του ἀδηλότητι» (Α΄ Τιμ. 6,17), στὴν
ἀπατηλὴ ἀβεβαιότητα τοῦ πλούτου.

Ὅλες αὐτὲς οἱ ἐλπίδες, ποὺ στηρίζουν οἱ
ἄν θρωποι σὲ πρόσωπα καὶ πράγματα τοῦ αἰ -
ῶ νος τούτου, σὲ εἴδωλα δηλαδὴ κατ᾽ οὐσίαν,
ἀ ποδεικνύονται ἀβέβαιες, ψεύτι κες. Μία ἐλ -πί δα εἶνε ἀξιόπιστη καὶ ἀποτελεσματική, ἡ ἐλ -
πί  δα στὸν Κύριο, στὸν Θεὸ τὸν ζῶντα. Οἱ πι-
στοὶ δὲν ἐλπίζουν οὔτε σὲ πλούτη, οὔ τε σὲ
ἄρχοντες, οὔτε σὲ ἄλλα ὑλικὰ πρά γμα τα· ὅλη
τὴν ἐλπίδα τους τὴν ἔχουν στὸ Θεό. Αὐτοὺς
μακαρίζει ὁ Δαυῒδ καὶ λέει στὸν Κύριο· «Μα-
κάριος ἄνθρωπος ὁ ἐλ πίζων ἐπὶ σέ» (Ψαλμ. 83,13 κ.ἀ.).

Κυριακὴ ΛΒ΄ [ΙΕ΄ Λουκ.] (Α΄ Τιμ. 4,9-15)31 Ἰανουαρίου 2021Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2349 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Μὲ ἄγκυρα τὴν ἐλπίδα
«Ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάν - των ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν» (Α΄ Τιμ. 4,10)
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Αὐτὴ τὴν ἐλπίδα εἶχε καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦ -λος, αὐτὴ τοῦ ἔδινε δύναμι νὰ κοπιάζῃ κηρύτ -
τον τας τὸν θεῖο λόγο καὶ νὰ ὑπομένῃ πικροὺς
χλευασμούς. Ποτέ αὐτὴ δὲν τὸν ἀπογοήτευ-
σε. Τὸ γράφει· «Κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα,
ὅ τι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σω τὴρ
πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πι στῶν». Μὲ ἄλ -
λα λόγια τὸν ἀκοῦμε νὰ λέῃ· Στὰ μεγάλα μου
βάσανα μιὰ παρηγορία ἔχω, τὴν ἐλ πίδα στὸ
Θεό. Δὲν ἀπογοητεύομαι, δὲν ἀποκά μνω, δὲν
ἐγκαταλείπω τὸν ἀγῶνα, δὲν ῥίχνω τὰ ὅ πλα,
δὲν γίνομαι λιποτάκτης, δὲν ὑ πο στέλλω τὴ ση-
μαία, γιατὶ ἐλπίζω στὸ Θεό· θὰ μὲ βοηθήσῃ,
θὰ μὲ προστατεύσῃ, καὶ τέλος θὰ μὲ ὁδηγήσῃ
στὴν οὐράνια βασι λεία του.

Αὐτὴ ἡ ἐλπίδα τὸν ἐνίσχυε ν᾽ ἀντιμετωπίζῃ
μὲ αἰσιοδοξία τὰ δεινά του. Καὶ τί δὲν ὑπέφε-ρε ὁ Παῦλος! Ἔτρεχε σὰν ἀετὸς ἀκούραστος
πότε στὴν Ἀντιόχεια, πότε στὰ Ἰεροσόλυμα,
πότε στὴν Κύπρο, πότε στὴ Μικρὰ Ἀσία, πότε
στὴ Μακεδονία, πότε στὴν Ἀθήνα, πότε στὴν
Κόρινθο, πότε στὴ ̔Ρώμη, πότε στὴν Ἱσπανία.
Ἔτρεχε γιὰ νὰ κηρύξῃ τὸ Χριστό, καὶ κοπί αζε
γιὰ νὰ μὴν ἐπιβαρύνῃ τοὺς ἄλλους, ἐργαζό-
ταν μὲ τὰ χέρια του. Κοπίαζε –δωρεάν– γιὰ
τοὺς Χριστιανούς, γιατὶ ἤλπιζε ὅτι ὁ Θεὸς θὰ
τὸν ἀμείψῃ μὲ τὸ μεγαλύτερο βραβεῖο ποὺ ὑ -
πάρχει, τὴ βασιλεία τῶν οὐρα νῶν. Ἡ ἐλπίδα
αὐτὴ τοῦ ἔδινε θάρρος καὶ ἀν τοχὴ στὰ ἐμπό-
δια καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ συναντοῦσε δι αρ  -
κῶς, εἴτε ἀπὸ τοὺς ἰουδαίους, εἴτε ἀπὸ τοὺς
ἐθνικούς, εἴτε ἀπὸ ψευδαδέλφους, εἴτε ἀπὸ
τὰ θηρία καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως. Οἱ διῶ -
κτες του ἐχθροὶ τοῦ εὐαγγελίου τὸν ὕβριζαν,
τὸν συκοφαντοῦσαν, τὸν καταδίωκαν, ζητοῦ -
σαν τὴν ἐξόν τωσί του. Τὸν θεωροῦσαν ἄλλοι
ἀ σεβῆ, ἄλλοι βλάσφημο, ἄλλοι φλύαρο, ἄλλοι
τρελλό. Καὶ τί δὲν ἄκουσε!

Αὐτὸς ὅμως καὶ τὶς ὕβρεις καὶ τὶς συκοφαν -
τίες καὶ τοὺς κατατρεγμοὺς καὶ τὶς ἐπιβου-
λές, ὅλα τὰ ἄντεξε. Πῶς; Μὲ τὴν ἐλπίδα στὸ
Θεὸ τὸν «ζῶντα». Ἄλλοι ἔχουν μάταιες ἐλπί-
δες, ἐλπίζουν σὲ εἴδωλα, σὲ θεοὺς ἀνύπαρ-
κτους. Ὁ Χριστιανὸς ἐλπίζει στὸν μόνο ἀληθι -
νὸ Θεό. Αὐτὸς δὲν εἶνε νεκρὸς καὶ ἀνύπαρ-
κτος ὅπως τὰ εἴδωλα· ὑπάρχει καὶ εἶνε ζων τα-
νός. Ὁ Θεός, σκεπτό ταν ὁ Παῦλος, προστα-
τεύει ὅλα τὰ πλάσματά του· δὲν θὰ προστα-
τεύσῃ κ᾽ ἐμένα, ποὺ εἶμαι δοῦλος του, ἐργάτης
του, κήρυκας τοῦ εὐαγγελίου του; ἀφοῦ σῴ -
ζει ὅλους, πολὺ περισσότερο σῴ ζει ἐκείνους
ποὺ πιστεύουν καὶ ἐλπίζουν σ᾽ αὐτόν.

* * *Τὴν ἐλπίδα αὐτή, ποὺ εἶχε ὁ Παῦλος, χρει-

α ζόμαστε κ᾽ ἐμεῖς, ἀδελφοί μου. Εἶνε ἀπολύ-
τως ἀναγκαία. Πρέπει νὰ τὴν ἀποκτήσου με,
χρειάζεται ἀπαραιτήτως. Γιατί; Διότι·� Ἡ ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ ἔχει κόπο. Ἂν εἴμα-
στε γνήσια παιδιὰ τοῦ Χριστοῦ, θὰ κοπι άσου-με. Χρειάζονται κόποι, κόποι μεγάλοι, γιὰ νὰ
κρατήσουμε τὴν πίστι, νὰ νικήσουμε τὰ πάθη
μας, νὰ ἐργαστοῦμε τὸ καλό, ὥστε ν᾽ ἀνοίξουν
τὰ μάτια μας καὶ τὰ μάτια τοῦ ἀδελφοῦ μας.
Εἴμαστε ξαπλωμένοι καὶ κοιμόμαστε στὸ χεῖ -
λος ἑνὸς γκρεμοῦ, καὶ δὲν βλέπουμε τὸ βά-
ρα θρο ποὺ κινδυνεύουμε νὰ πέσουμε.� Θὰ κοπιάσουμε λοιπόν, ἀλλὰ καὶ θὰ ὀνειδι-σθοῦμε. Ὡς Χριστιανοί, θὰ ὑποφέρουμε ὁπωσ-
 δήποτε κ᾽ ἐμεῖς σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο. Ὄχι βέ βαια
τόσο ὅσο ὁ ἀπόστολος Παῦ λος· πάντως θὰ ἔ -
χουμε κ᾽ ἐ μεῖς ἀ γῶνα. Ἐχθροὶ θὰ μᾶς ἐ πι τε-
θοῦν σκληρά. Ἀλλ᾽ ἀκόμα καὶ συγγενεῖς καὶ
φίλοι θὰ μᾶς περιπαίξουν πικρά, θὰ μᾶς εἰ ρω-
νευθοῦν, γιατὶ θρησκεύουμε, γιατὶ πιστεύου-
με στὸ Χριστό. Θὰ χλευαστοῦμε. Ἂν ἕνας Παῦ -
λος ἄκουσε νὰ τὸν λένε τρελλό, φλύαρο κ.λπ.,
δὲν εἶνε παράδοξο ν᾽ ἀκούσουμε κ᾽ ἐμεῖς διά-
φορα παρόμοια προσβλητικὰ ἀπὸ τὸν κόσμο.
Θὰ ὑποστοῦ με ἴσως καὶ διωγμὸ γιὰ τὴν ἀ λή-
 θεια καὶ τὴν τήρησι τῶν ἐντολῶν τοῦ Χρι-
στοῦ. Νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι

Ἀλλ᾽ ἂς μὴ ἀπελπιστοῦμε· καὶ στὴ χειρότε-
ρη ἀκόμη περίστασι τῆς ζωῆς μας νὰ μὴ ἀ -
πελ πιστοῦμε. Ἕνα μόνο νὰ ἐξετάζουμε· εἴμα-στε ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ; Ἐὰν ναί, τότε μὴ φο-
βηθοῦμε. Μὴ χάσουμε τὸ θάρρος μας. Ἂς μᾶς
ἐγκαταλείψουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἂς μᾶς πο-
λεμήσουν ὅλοι οἱ δαίμονες, ἂς μᾶς κηρύξουν
τὸν πόλεμο ὅλα τὰ στοιχεῖα, ἂς εἶνε ἐναν  τί ον
μας ὅλοι. Ἡ ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ σὰν φαναράκιθὰ φωτίζῃ τὸ δρόμο μας μέσα στὰ σκοτεινὰ
μονοπάτια αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

«Κι ἂν δὲν μοῦ μείνῃ
ἐντὸς τοῦ κόσμου
ποῦ ν᾽ ἀκουμπήσω, νὰ σταθῶ,ἐκεῖ ψηλὰ εἶν᾽ ὁ Θεός μου,
πῶς ἠμπορῶ νὰ ἀπελπισθῶ;».

* * *Ἡ ἐλπίδα στὸ Θεό, ἀδελφοί μου, νὰ ῥιζώσῃ
στὴν καρδιά μας, νὰ γίνῃ ἡ «ἄγκυρα τῆς ψυ χῆς»
(Ἑβρ. 6,19). Ὅπως ὁ καπετάνιος ῥίχνει ἄγ κυρα καὶ
ἀσφαλίζει τὸ πλοῖο, ἔτσι ἐμεῖς νὰ ἔχουμε τὴν
ἐλπίδα. Τότε θὰ διαπλεύ σουμε μὲ ἀσφάλεια τὸ
πέλαγος αὐτῆς τῆς ζωῆς, γιὰ νὰ φτά σουμε στὴ
χώρα τῆς αἰωνιότητος. Ἐκεῖ οἱ ἐλ πίδες μας
θὰ γίνουν πραγματικότητες· γιατὶ τὶς στηρί-
ξαμε ὄχι στὰ μάταια ἀλλὰ στὸ ζωντανὸ Θεό.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 26-1-1941.Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ μικρὴ ἀναπλήρωσις 16-12-2020.
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Τί νὰ ποῦμε σήμερα, ἀγαπητοί μου; νὰ ἑρ -
μηνεύσουμε τὸ εὐαγγέλιο (βλ. Μᾶρκ. 1,1-8); Μιλή-

σαμε ἄλλοτε ἐπ᾽ αὐτοῦ. Τώρα ἂς προσπαθή-
σου  με νὰ ῥίξουμε μιὰ ματιὰ στὸν ἀπόστολο (βλ.
Β΄ Τιμ. 4,5-8). Εἶνε μία ὡραία περικοπὴ ἀπὸ τὴ Δευ-
τέρα (Β΄) ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ὁ ἀπόστολος
Παῦλος στὸν ἀγαπητὸ μαθητή του τὸν Τιμό-
θεο, ὁ ὁποῖος ἦταν ἐπίσκοπος Ἐφέσου.Ποῦ βρίσκεται ὁ ἀπόστολος Παῦλος τὴν ὥ -
ρα ποὺ γράφει; Μέσα στὶς φυλακὲς τῆς ῾Ρώ-
μης, δέσμιος καὶ καταδικασμένος ἀπὸ τὸ Νέ-
ρωνα. Ζῇ τὶς παραμονὲς τοῦ τέλους, τοῦ μαρ-
 τυ ρίου του. Ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα μπορεῖ ν᾽ ἀ νοί ξῃ
ἡ πόρτα τοῦ κελλιοῦ καὶ νὰ τὸν πάρουν γιὰ
νὰ ἐκ τελεσθῇ. Παρὰ τὰ ἔντονα συναισθή μα-
τά του ὅμως ἔχει ἠρεμία καὶ νηφαλιότητα, ἔ -
χει πρὸ παντὸς τὸν φωτισμὸ τοῦ ἁγίου Πνεύ-
 ματος, καὶ συντάσσει τὴ σπουδαία αὐτὴ ἐπι-
στο λή, ποὺ εἶνε τὸ κύκνειο ᾆσμα του.

* * *Γιὰ λίγο ἀκόμη, γράφει στὸ μαθητή του, θὰ
εἶμαι στὴ ζωή· ὁ κύκλος τῆς ζωῆς μου κλείνει,
δίνω ἔτσι καὶ τὸ τελευταῖο ἀπόθεμα τῆς ὑπάρ-
ξεώς μου γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου. Κι
αὐτὸ τὸ ἐκφρά ζει μὲ μιὰ εἰκόνα, μία λέ ξι τῆς
ἄ  φθαστης γλώσ σας μας, ποὺ δυστυχῶς καταρ -
γή θηκε (κάποιος στὴ βουλή, ἀντὶ νὰ ντρέπεται,
καυχήθηκε ὅτι «Σή μερα ἐνταφιάζουμε τὴν ἀρ -
χαία ἑλληνικὴ γλῶσ σα»!) Μεταχειρίζεται λοι -
 πὸν ὁ Παῦ λος μία ἀρχαία λέξι καὶ λέει· «Ἐγὼ ἤ -δη σπένδο  μαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσε -ως ἐφέστηκε» (Β΄ Τιμ. 4,6). «Ἀνάλυσις» σημαίνει θά-
 νατος· φτάνει, λέει, ἡ ὥρα τοῦ θανάτου μου.

Τί θὰ πῇ «σπένδομαι»; Κάνω σπον δή. Καὶ τίἦταν ἡ σπονδή; Πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψιν ὅ -
τι στὴν ἀρχαιότητα, καὶ οἱ Ἑ βραῖοι, προσέφε -
ραν θυσίες· ἔσφαζαν ἕνα ζῷο καὶ τὸ ἔ καιγαν

συνήθως ὄχι ὁλόκληρο· ἔμενε καὶ ἕνα μέρος,
ποὺ τὸ ἔδιναν στοὺς τελετουργοὺς ἱερεῖς (βλ. Δευτ.
18,3). Ἡ σπονδὴ ὅμως ἦ ταν κάτι ἀνώτερο. Μά-
ζευαν τὸ αἷμα τοῦ ζῴου, τὸ ὁποῖο ἔνιωθαν ὅτι
εἶνε ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς του, γέμιζαν ἕνα ποτή-
ρι καὶ μ᾽ αὐτὸ ῥάντιζαν τὸ θυσιαστήριο. Ἦταν
δηλα δὴ μία ὁλοκληρωτικὴ προσφορά. Ἔτσι
λοιπὸν κ᾽ ἐγώ, λέει ὁ Παῦλος, τώρα προσφέ-
ρω τὸν ἑ αυτό μου ὁλοκληρωτικὰ γιὰ τὴν ἀγά-
πη τοῦ Χριστοῦ. Κοπίασα, μόχθησα, τά ̓ δωσα
ὅλα· τώ ρα δὲν ἔχω τίποτα ἄλλο, προσφέρω
καὶ τὴν τελευταία ῥανίδα τῆς ζωῆς μου.Τί εἶνε αὐτὴ ἡ ζωή; Ἂν ρωτήσουμε ἕνα νέ ο,
θὰ μᾶς πῇ· ἡ ζωὴ εἶνε χαρά, διασκέδα σι, ἀπό-
λαυσι τῶν αἰσθήσεων, ἡδονή· «Φάγωμεν καὶ πί -
ωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν» (Ἠσ. 22,13 = Α΄ Κορ. 15,32).
Ἂν ρωτήσουμε τὸν Παῦλο, μᾶς ἀπαντᾷ· «Ἐγὼ
σπένδο  μαι», ἡ ζωή μου ὅλη ἦταν θυσία γιὰ τὴ
χάρι καὶ τὴν ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἔτσι
κλείνει τώ ρα. Ἡ ἀ νώτερη θυσία εἶνε, νὰ πεθαί -
νῃ καν εὶς γιὰ τὸ Χριστό, τὸν ἐσταυρωμένο καὶ
Θεό, ποὺ πρῶτα αὐτὸς προσέφερε γιὰ μᾶς
τὸν ἑαυτό του θυσία «ἄμωμον τῷ Θεῷ» (Ἑβρ. 9,14).

Καὶ συνεχίζει ὁ Παῦλος· «Τὸν ἀγῶνα τὸν κα -λὸν ἠγώνισμαι» (Β΄ Τιμ. 4,7). Χρησιμοποιεῖ ἔκφρασι
κατανο ητὴ ἰδίως στοὺς νέους ποὺ ἀγαποῦν τὰ
ἀ θλήματα· τὸ ἅλμα, τὸ πήδημα, τὸν δίσκο, τὸ
πέν  ταθλον κ.λπ.. Ἔχω ἀγωνιστῆ, λέει, τὸν ὡ -
ραῖο ἀγῶ να τοῦ ἀποστόλου. Τὸ λέει ὄχι καυ χώ-
  με νος ἀλλὰ γιὰ νὰ παρηγορήσῃ τὸ παιδί του,
τὸν Τιμόθεο ποὺ σὲ λίγο θὰ μείνῃ ὀρφανός.

Μετὰ προσθέτει· «τὸν δρόμον τετέλεκα» (ἔ.ἀ.).
Τὸ πιὸ γνωστὸ ἄθλημα εἶνε ὁ δρόμος, τὸ τρέ-
ξιμο, κι ὁ ἀθλητὴς λέγεται δρομεύς. Ὁ Παῦλος
ἔχει φτάσει ὡς δρομεὺς στὸ τέρμα καὶ κόβει
τὸ νῆμα τῆς νίκης. Ποιός ἦταν ὁ δρόμος του;
Εἶνε ἡ «στενὴ καὶ τεθλιμμένη» ὁδός, στὴν ὁ -

Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων (Β΄ Τιμ. 4,5-8)3 Ἰανουαρίου 2021Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2345 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
Φρόνημα θυσίας!

«Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστη-κε. τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιντετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀπο-δώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής» (Β΄ Τιμ. 4,6-8)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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ποία μᾶς κάλεσε ὁ Χριστός (Ματθ. 7,14), ἡ ὁδὸς τῆς
ὑποταγῆς στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς τηρή  -
σεως τῶν ἐντολῶν του, στὴν ὁποία μπαίνει
καν εὶς «διὰ τῆς στενῆς πύλης» (Λουκ. 13,24)· εἶνε ἡ
ὁδὸς Γολγοθᾶ, ποὺ ἀνεβαίνουν οἱ Χριστιανοί.

«Τὴν πίστιν τετήρηκα» (Β΄ Τιμ. 4,7)· φύλαξα τὴν
πί στι, λέει· ὅ,τι παρέλαβα δηλαδὴ ἀπὸ τὸ Χρι-
στό, τὸ διατήρησα «σὰν τὰ μάτια μου» ποὺ λέ-
ει ὁ λαός. Γιὰ νὰ φρουρήσω τὴν ἀκεραιότητα
τῆς πίστεως πάλεψα μὲ ὁρατοὺς καὶ ἀορά-
τους, ἀνθρώπους καὶ δαίμονες, μὲ ἐθνικοὺς
καὶ ἰουδαίους, ἐ χθροὺς καὶ φίλους· ἀντιστάθη-
 κα σὲ φόβητρα καὶ θέλγητρα. Κι ὅταν τὴν πα-
ρέδιδα στοὺς πιστούς, εἶπα· Καὶ ἂν ἀκόμα ἢ
ἐγὼ ὁ ἴδιος ἢ καὶ ἄγγελος ἀπὸ τὸν οὐρανὸ σᾶς
διδά ξῃ διαφορετικὰ ἀπὸ ὅ,τι σᾶς παρέδωσα,
μὴ τὸν δεχθῆτε, μὴ τὸν ἀκούσετε (βλ. Γαλ. 1,8).

Καὶ τώρα τί ὑπολείπεται; «Λοιπὸν ἀπόκει-ταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος», τὸ βρα-
βεῖο τῆς ἀρετῆς, ποὺ θὰ μοῦ ἀποδώσῃ «ὁ Κύ-ρι ος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής»· τὴν
ἡμέρα ἐκείνη τῆς παγκοσμίου κρίσεως ποὺ θὰ
κάνῃ ὁ δίκαιος κριτής· καὶ ὄχι μόνο σ᾽ ἐμένα,
ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους ὅσοι ἀγάπησαν καὶ περιμέ -
νουν «τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ», τὴν ἔνδοξη ἐμ -
 φάνισί του κατὰ τὴ δευτέρα παρουσία (Β΄ Τιμ. 4,8).

* * *Αὐτὰ λέει ὁ ἀπόστολος σήμερα, ἀδελφοί
μου. Βαθύτατες ἔννοιες. Ἐμεῖς τί νὰ προσ θέ-
 σουμε; Ἐκεῖνο ποὺ λέει ἀλλοῦ ὁ ἴδιος· «Μιμη -ταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 4,16·
11,1). Ὅπως πορεύθηκε ὁ Παῦ λος, ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς
ὅ σο μᾶς ἀφή σῃ ὁ Θεὸς στὴ ζωή.Ἐδῶ ἔχουμε χρέη, ἰδιαιτέρως ὡρισμένοι,
τὰ ὁποῖα καλούμεθα νὰ ἐκπληρώνουμε μὲ
θυ σίες καὶ κακοπάθεια ἀποστολική.� Εἶσαι γονέας; Μεγάλο πρᾶγμα. Ὁ ἱε ρὸς Χρυ-
 σόστομος λέει· Θὰ σὲ ὀ νομάσω πατέ ρα ὄχι ὅ -
ταν γεννᾷς – καὶ τὰ ζῷα γεννοῦν, καὶ θὰ σὲ πῶ
μητέρα ὄχι ὅταν ἁπλῶς τρέ φεις, ἀλλὰ ὅταν ἀ -
ναγεννᾶτε καὶ ἀνατρέφετε καὶ φρονηματίζε-
τε τὰ παιδιά σας· ὅταν τὰ μάθετε νὰ κάνουν
μαζί σας προσευχή, νὰ διαβάζουν τὸ Εὐ αγγέ-
λιο, νὰ ἐκκλησιάζωνται, τὸ βράδυ πρὶν τὸ ὕπνο
νὰ λένε· «Πέφτω, κάνω τὸ σταυρό μου, ἄγγε-
λο ἔχω στὸ πλευρό μου…», ὅπως μάθαιναν
παλαιὰ τὰ παιδιὰ οἱ γιαγιάδες καὶ οἱ μανάδες.
Διότι «μνημονευτέον Θεοῦ μᾶλ λον ἢ ἀνα-
πνευστέον» (Γρηγόριος Θεολόγος P.G. 36,16).� Εἶσαι ἐκπαιδευτικός; Ἀκόμη περισσότερο
φρόντισε νὰ διδάξῃς τὰ παιδιά, νὰ πιστεύουν
καὶ ν᾽ ἀγαποῦν τὸ Θεό, νὰ μάθουν νὰ τὸν λα-
τρεύουν στὸ ναό, νὰ κατανοοῦν τὰ ψαλλόμε-
να, νὰ ἔχουν φόβο Θεοῦ πάντοτε. Λείπουν

σή μερα οἱ καλοὶ ἐκπαιδευτικοί.  Μέσα στοὺς
χίλιους ζήτημα νὰ βρεθῇ ἕνας.� Εἶσαι ἐπιστήμονας; Μελέτα, ἐρεύνα, ἐμ βά-
 θυνε στὴν ἐπιστήμη σου, ἀνακάλυπτε μυστή-
ρια ποὺ κρύβει, ἀναδείκνυε τὴ σοφία τοῦ Δη-
μιουργοῦ, στερέωνε τὴν πίστι σ᾽ αὐτόν, κατὰ
τὸ ψαλμικὸ «Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου,
Κύ ριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας» (Ψαλμ. 103,24).� Εἶσαι ἱερεύς; Ἔχεις μεγάλη ἀ πο στολή.
Μὴ περιορίζεσαι σὲ ὡράρια ἐργασί ας καὶ μὴ
ἀργυρολογεῖς. Ἀναλογίσου τὴν εὐθύνη γιὰ τὶς
ψυχὲς τῶν ἐνοριτῶν σου. Μένε ἄγρυπνος, ἐν -
αγώνιος γιὰ τὰ ἀπολωλότα πρόβατα τοῦ ποι-
μνίου σου. Σπεῦσε, πρόλαβε, φρόντισε. Προσ -
ευχήσου, εἰρήνευσε, ἁγίασε, πρόσφερε τὴ χά-
 ρι ὡς καλὸς «οἰκονόμος μυστηρίων Θεοῦ» (Α΄
Κορ. 4,1), γιὰ νὰ ἐκπληρώσῃς τὴν ἀποστολή σου.� Εἶσαι ἀρχιερεύς; Κλαῦσε, γιατὶ ἔχεις ἐπω-
μισθῆ τὸ βαρύτερο ἔργο. Μεῖνε στὸ ὕψος τῆς
ἀποστολῆς σου καὶ πιστὸς στὶς δεσμεύσεις
τῆς χειροτονίας σου. Μὴ δέχεσαι ἔνοχους
συμβιβασμοὺς μὲ τὸν κόσμο. Κήρυξε ἀνό-
θευτο «τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας» (Ἐφ. 1,13).
Πρόσεξε ἰδιαιτέρως ποιούς χειροτονεῖς. Ἐκ -
τέ λεσε τὸ καθῆκον σου, ὅπως σὲ κάλεσε ὁ
Χρι στὸς καὶ ὅπως παραγγέλλουν οἱ ἱεροὶ κα-
νόνες καὶ οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εἰδικῶς στὰ χρόνια ποὺ ζοῦμε ἡ εὐθύνη ὅ -λων αὐξάνει. Οἱ καιροὶ εἶνε δύσκολοι. Ἔρχεται
θύελλα ποὺ θὰ δοκιμάσῃ τὸ λαό μας. Ἡ πα τρί-
δα μας δὲν ἔχει φίλους. Οἱ σύμμαχοι μᾶς ἐγ κα-
 ταλείπουν, μᾶς ἐμπαίζουν, μᾶς μισοῦν, συμμα-
 χοῦν μὲ τοὺς ἐχθρούς μας. Καὶ τὸ χειρότερο·
ἐνῷ μᾶς κυκλώνουν ἀπειλές, ἐμεῖς καθεύδου-
 με, ἀδιαφοροῦμε καὶ ἀπιστοῦμε στὸν Κύριο.

Πρέπει νὰ ἔρθῃ χάρις τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἐκ -
τιμήσουμε τὰ δῶρα του· τί τιμὴ εἶνε νὰ πι-
στεύῃς στὸ Χριστό, νὰ ζῇς σ᾽ αὐτὰ τὰ βράχια,
νὰ εἶσαι κληρονόμος τέτοιας πίστε ως καὶ πα-
τρί δος! Μεγάλη ἡ τιμὴ νὰ θυσιάζεται κάποιοςγι᾽ αὐτά. Ὁ εὐγενὴς ποιητὴς Μαβίλης ἔπεσε
στὸ Δρίσκο τῶν Ἰωαννίνων τὸ 1912 λέγοντας·
«Πατρίδα, πολλὲς τιμὲς μοῦ ἔδωσες, ἀλλὰ ἡ
πιὸ μεγάλη εἶνε νὰ θυσιασθῶ γιὰ σένα».

«Σπένδομαι» ἀκούσαμε σήμερα. Φρόνημα
θυσίας χρειάζεται. Ἂς τὸ σκεφτοῦμε καλά. Κι
ἂς εἴμαστε ἕτοιμοι, ἂν παραστῇ ἀνάγκη, νὰ ποῦ -
με κ᾽ ἐμεῖς τὸ «Μολὼν λαβέ» τῶν ἀρχαίων καὶ
τὸ «ΟΧΙ» τοῦ ̓ 40. Ἂς εὐχηθοῦμε αὐτὸ ποὺ εἶ -
πε ὁ πρῶτος κυβερνήτης μας, ὁ Ἰωάννης Κα-
ποδίστριας· «Ὁ Θεὸς διὰ θαυμάτων νὰ σῴσῃτὴν Ἑλλάδα», διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἀποστόλου
Παύλου καὶ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 3-1-1993. Καταγραφή, ἀναπλήρωσις καὶ σύντμησις 18-12-2020.
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