
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτὴ καὶ πανήγυ-
ρις· ἑορτάζει ὁ προφήτης Ἠλίας. Πῶς θὰἑ  ορτάσουμε τὴν ἡμέρα αὐτή; Ἂν ἑορτά σου-

με ὅπως θέλει ὁ Θεὸς καὶ ὁ ἅγι ος, εὐ λογία σ᾽
ἐμᾶς· διαφορετικά…, ὁ Κύριος λέει ὅτι μισεῖ
τὶς ἑορτὲς καὶ τὰ πανηγύρια μας (βλ. Ἠσ. 1,14).

Θὰ παρακαλέσω νὰ προσέξετε. Θὰ σᾶς ἑρ -
μηνεύσω τὸ εὐαγγέλιο τῆς ἑορτῆς (βλ. Λουκ. 4,22-30).
Ἐκεῖ ὁ Κύριος βρίσκει ἀ φορμὴ καὶ ἀναφέρει
τὸν προφήτη Ἠλία. Ἂς τὸ δοῦμε.

* * *Ὁ Χριστὸς δὲν ἔμενε σ᾽ ἕνα μέρος· πήγαι- νε παντοῦ, γιὰ νὰ διδά ξῃ, νὰ κατηχήσῃ τὸ λαό,
σὰν τὸ γεωργὸ ποὺ φροντίζει ὁ σπόρος του νὰ
πέ σῃ παντοῦ στὸ χωράφι. Ὁ σπόρος τοῦ Χρι-
στοῦ εἶνε ὁ λόγος, τὸ κήρυγμά του, ἡ ἀλήθεια.
Περιοδεύοντας λοιπὸν ἔφτασε καὶ στὴ Ναζα-ρέτ, ποὺ τὴν ἀγαποῦσε ἰδιαιτέρως γιατὶ ἐκεῖ
εἶ χε ζήσει τὰ παιδικὰ καὶ νεανικά του χρόνια.

Με τὰ τὴ γέννησί του στὴ Βηθλε ὲμ ἔφυγε
πρόσ φυγας στὴν Αἴγυπτο, νὰ γλυ τώσῃ ἀπ᾽ τὸ
μαχαί ρι τοῦ Ἡρῴδου. Ὅταν γύρισε ἀ πὸ ᾽κεῖ
ἐγκαταστάθηκε ὄχι στὴ Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας
ἀλλὰ ἐδῶ, στὴ Ναζαρὲτ τῆς Γα  λιλαίας, ὅπου ἔ   -
ζησε πλέον ἀπὸ τὰ δέκα μέχρι τὰ τρι άντα του
χρόνια. Δὲν πῆγε σὲ σχολειά, δὲν ἔ μαθε γλῶσ -
σες· ἐργαζόταν σὰν μαραγκὸς κοντὰ στὸν ἅ -
γιο Ἰ ω σὴφ. Δὲν βγῆκε ἀπ᾽ τὸ χωριὸ αὐτὸ νὰ
πάῃ ἀλλοῦ, ἐκτὸς μόνο γιὰ προσκύνημα στὸ
ναὸ τοῦ Σολομῶντος στὰ Ἰεροσόλυμα, ὅ πως
ἱστορεῖ τὸ Εὐαγγέλιο, ὅταν ἦταν δώδεκα ἐτῶν
παιδί (βλ. Λουκ. 2,41-52). Ἔτσι, ἀπ᾽ τὸ ὄνομα τοῦ χω-
ριοῦ του, Ναζαρέτ, ὁ Ἰησοῦς ὠνομάστηκε Να-ζω ραῖος· γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Πιλᾶτος ἐπὶ τοῦ σταυ-
 ροῦ ἔγραψε «Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος…» (Ἰω. 19,19).

Ὁ Χριστὸς ἦρθε στὸ χωριό του. Οἱ Ναζαρη-
νοὶ ἄκουγαν ὅτι ὁ χω ριανός τους, ποὺ δὲν ἤξε-
ρε παρὰ μόνο τὴν τέ χνη τοῦ μαραγκοῦ, ἔγινε
μεγάλος δάσκαλος, προφήτης, θαυματουργός,
καὶ ἀποροῦ σαν. Τώρα λοι πόν, ποὺ ἦρθε, τί ἔ -

πρεπε νὰ κάνουν; Δὲν ἔ πρε πε νὰ βγοῦν μὲ λου  -
λού δια νὰ τὸν ὑποδεχτοῦν; Τὸ ἔκαναν; Τίποτε.
Ἀντιθέτως, ἔ δειξαν ἀχαρακτήριστη συμπερι-φορά. Γιατί; τοὺς ἔκανε κανένα κακὸ ὁ Ἰησοῦς;
Ὄχι. Τότε γιατί; Διότι εἶχαν κακία, μέσα τους
ὑ πῆρχε φθόνος. Ἔτσι εἶνε, ἔτσι συμβαίνει καὶ
σήμερα· ἂν κάπου ἕνα φτωχὸ παιδὶ ἀγωνιστῇ
καὶ διακριθῇ, γίνῃ ἕνας μεγάλος ἄνθρωπος,
π.χ. στρατηγός, καθηγητὴς κ.λπ., δὲν τὸν χαί-
ρονται· πικραίνονται, ζηλεύουν. Ἔτσι κ᾽ ἐδῶ
στὴ Ναζαρὲτ τώρα ποὺ ἦρθε ὁ Ἰησοῦς. Δὲν τὸν
καλοδέχτηκαν. Λυπη μέ νος ὁ Χριστὸς δὲν ἔκα-
νε στὸ χωριό του καν ένα θαῦμα. Τοὺς εἶπε λό-
για σοφά, σπουδαῖα· δὲν βρῆ κε ἀνταπόκρισι.

Ξέρετε πῶς μοιά ζετε; λέει· εἶστε σὰν τοὺς
ἀνθρώπους τῆς ἐπο χῆς τοῦ προφήτου Ἠλία.
Ἐκεῖνος δὲν ἦταν κόλακας – ἡ κολακεία εἶνε
ἁμαρτία· κήρυξε, δίδαξε, ἤλεγξε ὅλους. Κι αὐ -
τὸ τοῦ στοίχισε. Ἤλεγξε πρῶτα τὸ βασιλιᾶ Ἀ -
χαὰβ γιὰ τὴν εἰ δωλολατρία του. Ἤλεγξε τὴ βα-
 σίλισσα Ἰεζά βελ, ποὺ ἅρπαξε τὸ ἀμπέλι ἑ νὸς
φτωχοῦ. Ἤλεγ ξε τοὺς ἱερεῖς τῶν εἰδώλων.
Ἤ  λεγξε καὶ τὸ λαό, ποὺ κι αὐτὸς ἐγκατέλει-
ψε τὸν Κύριο. Τὸ ἀποτέλεσμα· τὸν μίσησαν
γιατὶ ἔλεγε τὴν ἀλήθεια, τὸν κυνήγησαν στρα-
 τι ωτικὰ ἀποσπάσματα, ἔφυγε διωκόμενος σὲ
ἔρημα μέρη, κοιμόταν σὲ σπηλιές.

Ἀλλὰ γράψτε το αὐτό· Ἕνας λαὸς ποὺ δὲν
ἀκούει τὰ λόγια τῶν ἀπεσταλμένων τοῦ Θε-
οῦ (καὶ οἱ σημερινοὶ κήρυκες τῆς Ἐκκλησίας
δὲν λέμε τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἐ κεῖνα ποὺ εἶπε ὁ
Ἠλίας), λαὸς ποὺ δὲν θέλει ν᾽ ἀκού σῃ τὴν ἀ -
λήθεια τοῦ εὐαγγελίου, θὰ τιμωρη θῇ! Μετὰτὸ κήρυγμα, τὸν λόγο ἔχει πλέον ἡ τιμωρία. Τί
τι μωρία; Σὰν αὐτὴν ποὺ ἔστειλε ὁ Θεὸς τότε.

Τί ἔγινε; Ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, ἐ μεῖς
πιστεύουμε. Ὁ Θεὸς ἔστειλε ἀν ομβρία μεγά-λη· ἔκλεισε ὁ οὐρανὸς καὶ δὲν ἔ βρεχε ἐ πὶ
τρία χρόνια κ᾽ ἕξι μῆνες! Τὰ ποτάμια ξεράθη-
καν, οἱ βρύσες στέρεψαν, πήγαιναν οἱ γυ ναῖ -
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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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κες νὰ πάρουν νερὸ καὶ νερὸ δὲν ὑ πῆρ χε, τὰ
χορτάρια μαράθηκαν, τὰ ζῷα ψοφοῦσαν, καὶ
οἱ ἄνθρωποι πείνασαν τρομερά. Ἀχάριστε ἄν -
θρωπε! τώρα τὸ νερὸ τρέχει ἄ φθονο, τὰ φροῦ -
τα κι ὅλοι οἱ καρποὶ εἶνε ἄφθο νοι, γιατὶ σοῦ
στέλνει ὁ Θεός· ἀλλὰ θὰ τιμωρηθῇς! θά ᾽ρθῃ
ὥρα ποὺ θὰ τρέχῃς νὰ βρῇς ἕνα ποτήρι νερό,
σὰν τὸ σκυλὶ τὸ διψασμένο ποὺ γυρίζει τὸ κα-
λοκαίρι μὲ τὴ γλῶσσα κρεμασμένη ἔξω.

Τότε μαζὶ μὲ τὸ λαὸ ὑ πέφερε καὶ ὁ προφή-
της Ἠλίας. Μέσα στὴ μεγάλη πεῖνα ἔφυγε καὶ
μὲ μόνη περιουσία τὴ μηλωτή του, ἀπὸ βουνὸ
σὲ βουνὸ κι ἀπὸ λαγκαδιὰ σὲ λαγ καδιά, ἔ φτα-
σε μακριά, στὴ Σιδωνία, σ᾽ ἕνα χωριὸ ποὺ λεγό -
 ταν Σαρεπτά. Χτύπησε μιὰ πόρτα, ὅπου κα-
τοικοῦσε μιὰ χήρα μὲ τὰ ὀρφανά της. Ἡ γυ-
ναί  κα αὐτή, γιὰ τὴν ὁποία λέει σήμερα τὸ εὐ -
αγγέλιο (βλ. Λουκ. 4,26), δὲν εἶχε τίποτε ἄλλο παρὰ
μό νο μιὰ φούχτα ἀλεύρι καὶ λίγο λάδι. Τὸν ἔ -
διωξε; Δὲν ἤξερε ποιός εἶνε. Εἶδε ἕνα γερον   -
τάκο μὲ μιὰ κάππα, σὰν βοσκό· δὲν ἤξερε ὅτι
αὐτὸς εἶ νε ὁ Ἠλίας. Ἄνοιξε τὴν πόρτα καὶ τὸν
πῆρε μέσα. Ἄνθρωπέ μου, λέει, ὁ Θεὸς σ᾽ ἔ -
στειλε στὸ σπίτι μου. Νά τὸ λίγο ἀλεύρι ποὺ
ἔ  χω, νά καὶ τὸ λίγο λάδι· θὰ τὰ ζυμώσω, θὰ
κά  νω μιὰ πίττα, μιὰ τηγανίτα, θὰ τὴ φᾶμε·
αὔριο δὲν θά ᾽χουμε τίποτα, θὰ πεθάνουμε
μαζί… Τὰ ζύμωσε, τὰ ἔκανε πίττα, ὁ Ἠ λίας τὰ
εὐλόγησε καὶ ἔφα γαν. Καὶ με τὰ τί ἔγινε; Τί
ἔγινε! Ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη τὸ ἀλεύρι δὲν ἔ -
λειψε ἀπὸ τὸ σπίτι τῆς χήρας, καὶ τὸ μπουκα-
λάκι μὲ τὸ λάδι δὲν ἄ δειασε.

Ὤ θαῦ μα, ὤ δύναμις τοῦ Θεοῦ! Ὅποιος πι-
στεύει, βλέπει αὐτὸ ποὺ λέει τὸ Ψαλτήριο·
«Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ
ἐκζητοῦν τες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται
παντὸς ἀ γαθοῦ» (Ψαλμ. 33,11). Ἔχεις τὴν εὐλογίατοῦ Θεοῦ; μὲ λίγο ἀλεύρι θὰ ζήσῃς· δὲν ἔχεις
τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ; τοῦ κόσμου τὰ πλού-
τη δὲν σὲ σῴζουν. Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν
με τριέται μὲ τὰ ὑλι κὰ ἀγαθά· μετριέται μὲ τὴν
εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἔχεις εὐλογία; φτάνει αὐ -
τὴ μαζὶ μὲ τὴν ἐργατικότητά σου.

Ὁ Ἠλίας ἔμεινε στὸ σπίτι τῆς χήρας. Κι ὅ -
ταν τὸ παιδί της ἀρρώστησε καὶ πέθανε, αὐ τὸς
γονάτισε, προσευχήθηκε, καὶ τὸ παιδί ἀνα στή-
θηκε! Αὐτὰ ἔκανε στὸ σπίτι τῆς χήρας ὁ προ-
φήτης Ἠλίας ἐκεῖ στὰ Σαρεπτὰ τῆς Σιδωνίας.

Ὁ Χριστὸς τώρα στὴ Ναζαρέτ, μόλις ὑπεν-
θύμισε τὴν ἱστορία  τοῦ Ἠλία, οἱ συγχωριανοί
του κατάλαβαν ὅτι τὰ λέει παραβολικῶς, ὅτι
τοὺς ἐλέγχει, καὶ –σὰν νὰ τοὺς ἀκούω– εἶπαν·
Ἦρθε ἐδῶ αὐτὸς ὁ γυιὸς τῆς Μαρίας καὶ τοῦ
μαραγκοῦ νὰ μᾶς κάνῃ τὸ δάσκαλο; Ἄκου ἐ -

κεῖ! Τί εἶν᾽ αὐτός;… Ἀ μέσως σηκώθηκαν, τὸν
ἔ πιασαν τὸ Χριστό, τὸν ἔβγαλαν ἔξω ἀπὸ τὴν
πόλι τους, τὸν πῆγαν ἐ πάνω σὲ ἕνα ψηλὸ γκρε-
 μό, μὲ σκοπὸ νὰ τὸν σπρώξουν καὶ νὰ τὸν ῥί-ξουν κάτω. Ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφεραν. Στὴ στι -
γμὴ ἐκεῖνος πέρα σε ἀπὸ ἀνάμεσά του, τοὺςξέφυγε, κι αὐτοὶ ἔμειναν μὲ τὴν κακία τους.

* * *Αὐτό, ἀγαπητοί μου, εἶνε τὸ εὐαγγέλιο· σᾶς
τὸ ἔκανα λιανά. Τί μᾶς λέει; Γιὰ δυὸ χωριά· τὴ
Ναζαρέτ, ποὺ ἔδιωξε τὸ Χριστό, καὶ τὰ Σαρε-
πτά, ὅπου ἡ χήρα ἔδειξε πίστι καὶ εἶδε θαύ-
ματα μεγάλα. Κ᾽ ἐμεῖς μὴ γίνουμε Ναζαρέτ·νὰ γίνουμε Σαρεπτά, νὰ μιμηθοῦμε τὴ χήρα.

Ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ προφήτου Ἠλία πέρα-
σαν τρεῖς χιλιάδες χρόνια. Ἄλλαξε ὁ κόσμος;
Μόνο ἐξω τερικά· ὁ ἄνθρωπος μένει ὁ ἴδιος. Ὅ -
πως ἡ χε λώνα ὅπου νὰ πάῃ ἔχει μαζὶ τὸ καύκα -
λό της, ἔτσι κι ὁ ἄνθρωπος, ὅπου κι ἂν φτά σῃ,φέρει μέσα του τὴν κακία. Ὁ κόσμος εἶνε σή-
μερα ἴδιος ἢ καὶ χειρότερος ἀπ᾽ ὅ,τι ἦταν τότε.

Σᾶς ἐρωτῶ· Ἂν ἐρχόταν πάλι ὁ προφήτης
Ἠλίας καὶ μᾶς ἔβλεπε, τί θὰ ἔκανε; Θὰ ἤλεγ-
χε ὅλους. Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα· θὰ τὸν δίωκαν.
Τώρα τοῦ ἀνάβουμε κεριὰ καὶ λαμπάδες, ἀλλὰ
ποιός τὸν δέχεται καὶ τὸν ἀκούει ὅπως ἡ φτω -
χὴ χήρα; Κι ἂν ἐρχόταν ὁ Χριστὸς κ᾽ ἔπαιρνε
κόσκινο καὶ μᾶς κοσκίνιζε ὅλους, ἄντρες - γυ-
ναῖκες, ποιός θὰ τὸν ἀκολουθοῦσε; ὁ κόσμος
θὰ τὸν σταύρωνε πάλι ὅπως τότε οἱ Ἑβραῖοι.
Μιὰ φορὰ τὸν σταύρωσαν ἐκεῖνοι, πολλὲς
φορὲς τὸν σταυρώνουμε ἐμεῖς οἱ βαπτισμέ-
νοι Χριστιανοί. Κάθε φορὰ ποὺ ἕνα βρωμερὸ
στόμα ἀνοίγει καὶ βλαστημάει τὰ θεῖα, κάθε
φορὰ ποὺ ἕνα βρωμερὸ χέρι στὰ δικαστήρια
παλαμίζει τὸ Εὐαγγέλιο, κάθε φορὰ ποὺ ἕνα
παιδὶ ἀντιμιλάει ἢ καὶ σηκώνει χέρι στὴ μάνα
του, κάθε φορὰ ποὺ ἕνας ἰσχυρὸς ἀ δικεῖ τὸν
ἀδύνατο, σταυρώνουμε τὸν Κύριο.

Ποιό θά ᾽νε τὸ τέλος; Δὲν σᾶς τὸ λέω ἐγώ.
Ἀνοῖξτε τὰ Εὐαγγέλια, διαβάστε τὴν Ἀποκά-
λυ ψι. Ἔρχεται μεγάλη ὀργή! Κορόιδευε κό-
σμε, χώριζε ἀντρόγυνα, γλέντα, βγάζε τὰ μά-
τια σου, κάνε ὅ,τι θέλεις· στὸ τέλος δὲν θὰ
ξεφύγῃς. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσῃ.

Ποιός θὰ μᾶς σώσῃ; Ἂν ὑπάρχουν δέκα δί-
καιοι, ὅπως εἶπε κάποτε ὁ Θεὸς στὸν Ἀβραάμ
(βλ. Γέν. 18,32). Δὲν τὸ βλέπω. Θέλω νὰ ἐλπίζω. Μό-
νο τὰ μικρὰ ἀθῷα παιδιά, ἂν αὐτὰ γονατίσουν
καὶ προσευχηθοῦν, μπορεῖ ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐ -
λεήσῃ. Οὔτε δεσποτάδες οὔτε παπᾶδες, κα-
νείς· ὅλοι μας φύγαμε ἀπὸ τὸ Θεό. Ἕνα μόνο
θὰ μᾶς σώσῃ, ἡ μετάνοια καὶ ἐπιστροφή.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Προφήτου Ἠλιοὺ (παλαιό) Μελίτης - Φλωρίνης τὴν Κυριακὴ 20-7-1969 τὸ πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 25-6-2021.

2



Ὁπανάγαθος Θεός, ἀγαπητοί μου, διὰ πρε-
 σβειῶν τῆς ὁσιομάρτυρος ἁγίας Παρα-

σκευῆς μᾶς ἀξιώνει νὰ συγκεντρωθοῦμε καὶ
πάλι γιὰ νὰ τιμήσουμε τὴ μνήμη της. Δὲν θὰ
σᾶς κουράσω· θ᾽ ἀπευθύνω λίγες λέξεις καὶ
λίγες σκέψεις ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας.

* * *Μερικοὶ ὑλισταὶ - ἄθεοι, ποὺ ὅλα τὰ μετροῦν
μὲ τὸν πῆχυ τοῦ συμφέροντος, ρωτοῦν· Καὶτί κερδίζει κανεὶς ἂν πηγαίνῃ στὴν ἐκ κλησία;
μὲ τὸ νὰ θρησκεύῃ ἔχει κανένα κέρδος;… Σ᾽
αὐ τοὺς τοὺς συμφεροντολόγους ἀ παντοῦμε.Μάλιστα, ἀγαπητοί· ἂν θέλετε νὰ ἐξετάσου-
 με τὴ σχέσι μὲ τὴ θρησκεία ἀπὸ ἀπόψεως συμ-
 φέρον τος, πραγματικοῦ συμφέροντος, αὐτὸς
ποὺ πιστεύει, πηγαίνει στὴν ἐκκλησία, τηρεῖ τὰ
λόγια τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ πιστὸς (εἴ τε ἄντρας εἴ -
τε γυναῖκα, εἴτε φτωχὸς εἴτε πλού σι ος) ναὶ ἔχεικέρδος. –Τί κερδίζει; Πολλά. –Πόσα πολλά;
Ἕ  να δίνει καὶ ἑκατὸ παίρνει. –Τόσα πολλά; μὰ
δὲν ὑπάρχει τράπεζα ποὺ νὰ δί νῃς ἕνα καὶ νὰ
παίρνῃς ἑκατό. Καὶ ὅμως στὴν Ἐκ κλησία ἕ να
δίνεις - ἑκατὸ παίρνεις. Φαίνεται περίεργο αὐ -
τό, φαντασία μου; Ὄχι, ἀγαπητοί, εἶνε πρα  γμα  -
τικότης. Ἐπα ναλαμβάνω· ἕνα δίνεις - ἑ κα τὸ
παίρνεις. –Μπο ρεῖς νὰ τὸ ἀποδείξῃς; Μπορῶ.

Πρῶτον, μὲ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου· τὸ εἶ πε ὁΧριστός, δὲν τὸ λέω ἐγώ. Κάποτε ὁ Πέτρος
ἐκ μέρους ὅλων τῶν ἀποστόλων ρώτησε· –Ἐ -
μεῖς, Κύ ριε, τ᾽ ἀφήσαμε ὅλα καὶ σὲ ἀκολουθή -
 σαμε· λοιπὸν τί ἔχουμε νὰ κερδίσουμε; Καὶ ὁ
Χριστὸς ἀπήντησε· –Ὅποιος ἄφησε σπίτια ἢ
ἀ  δελφοὺς ἢ ἀδελφὲς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυ-
  ναῖκα ἢ παιδιὰ ἢ χωράφια γιὰ μένα καὶ τὸ εὐ -
αγγέλιό μου, θὰ λάβῃ ἑκατονταπλάσια σ᾽ αὐ -
τὴ τὴ ζωὴ (σπίτια καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὲς
καὶ πατέρα καὶ μητέρα καὶ παιδιὰ καὶ χωρά-
φια) ἀλλὰ «μετὰ διωγμῶν», καὶ μετὰ τὴ δευτέ-
 ρα πα ρουσία θὰ κληρονομήσῃ τὴν αἰώνιο ζωή.
Αὐτὸ εἶπε ὁ Χριστός (βλ. Ματθ. 19,27-29. Μᾶρκ. 10, 28-30).

Ἂν καὶ πάλι δὲν τὸ πιστεύῃς, ἀπόδειξις καὶ

τεκμήριο ἀναμφισβήτητο τῶν λόγων τοῦ Κυρί ου
μας εἶνε ἡ σημερινὴ ἁγία, ἡ ὁσία Παρασκευή.
Γεννήθηκε στὴ ῾Ρώμη ἀπὸ τὸν Ἀγάθωνα καὶ
τὴν Πολιτεία ἐπὶ αὐτοκράτορος Ἀδρι ανοῦ (117-138
μ.Χ.). Οἱ εὐσεβεῖς ὅμως καὶ εὐκατάστατοι γο-
νεῖς της πέθαναν σύντομα καὶ τῆς ἄ φησαν ὅ -
λη τὴν περιουσία τους. Παρ᾽ ὅλο ποὺ ἔμεινε ὀρ -
φα νὴ σὲ νεαρὴ ἡλικία, διαχειρίστηκε μὲ σύνε -
σι τὰ πλούτη βοηθώντας μ᾽ αὐτὰ τοὺς φτωχοὺς
καὶ ἀσπάστηκε τὴ ζωὴ τῆς ἐν Χριστῷ παρθε-
νίας. Διαβά ζοντας τὸν βίο της βλέπουμε ὅτι
ἕ να ἔ δωσε - ἑ κατὸ κέρδισε. Ποιό εἶνε τὸ ἕνα
ποὺ ἔ δωσε, καὶ ποιά τὰ ἑκατὸ ποὺ κέρδισε;

Ἡ ἁγία Παρασκευὴ δὲν ἦταν καμμιὰ γριά,
σὰν κάτι ἁβροδίαιτες καλομαθημένες πού, ἀ -
φοῦ γλεντήσουν τὴ ζωή, κατόπιν θυμοῦνται
νὰ ζήσουν λίγο καὶ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ· ἦταννέα, πάνω στὸ ἄνθος τῆς ἡλικίας της. Καὶ μό-
νο νέα; ἦταν καὶ ὄμορφη, καλλο νὴ στὴν ἐ πο-
χή της. Καὶ μόνο καλλονή; ἦταν καὶ πλούσια,
ὅπως εἴπαμε· σὰν μοναχοπαίδι ἀπέκτησε με-
γάλη πε ριουσία στὴν κοσμοκράτειρα ῾Ρώ μη.
Καὶ μόνο πλούσια; κοντὰ στὰ ἄλλα ἦταν καὶμορφωμένη. Εἶχε δηλαδὴ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ μα-
γνητίζουν τὸ μάταιο κόσμο (νιᾶτα, ὀμορφιά,
πλούτη, μόρφωσι) καὶ ποὺ σπανίως τὰ βρίσκει
κανεὶς συγκεν τρωμένα στὸ ἴδιο πρόσωπο.

Αὐτὴ τὰ διέθετε ὅλα. Θὰ μποροῦ σε λοιπὸν
νὰ κάνῃ τὶς συνηθισμένες σκέψεις ποὺ κάνει
κάθε κορίτσι. Θὰ μποροῦσε, ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν
νέ ων ποὺ τὴν πολιορκοῦσαν γιὰ ν᾽ ἀποσπά-
σουν ἀπὸ τὰ χείλη της ἕνα ναί, νὰ διαλέξῃ τὸν
καλύ τερο γαμπρό (ἕνα πατρίκιο, ἕνα μεγιστᾶ -
 να, ἕνα στρατηγό, ἕναν ἀξιωματοῦχο τῆς ῾Ρω -
μα ϊκῆς αὐτοκρατορίας). Θὰ μποροῦσε ἀκόμα
νὰ κατοικήσῃ σ᾽ ἕνα σπίτι πολυτελές, θὰ μπο-
 ροῦσε ν᾽ ἀποκτήσῃ παιδιὰ ὅπως εἶνε τὸ ὄνει-
ρο κάθε γυναίκας, θὰ μποροῦσε ν᾽ ἀπολαύσῃ
τὶς ἡδονὲς καὶ τὰ θέλγητρα μιᾶς ἄνετης οἰκο-
γενειακῆς ζωῆς. Τί ἔγιναν ὅλα αὐτά, ποῦ πῆ -γαν; Τὰ θυσίασε! Καὶ αὐτὴ ἡ πλουσία κόρη τῆς
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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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῾Ρώμης ἔγινε μιὰ φτωχή, ἔζησε ταπεινὰ καὶ
στὴν ἀφάνεια, βάδισε τὸν τραχὺ καὶ δύσ κολο
δρόμο τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς. Αὐ τά, ὅλα
μαζί, ἦταν γι᾽ αὐτὴν τὸ ἕνα ποὺ ἔδωσε.

Καὶ ποιά ἦταν τὰ ἑκατὸ ποὺ κέρδισε; Ἂν ἡ
ἁ γία Παρασκευὴ διάλεγε τὸν ἄλλο δρόμο, τὸν
συνηθισμένο, ποιό θὰ ἦταν τὸ μέλλον της; Ἔ,
θὰ κατοικοῦσε εἴ κοσι - τριάντα χρόνια σ᾽ ἕνα
παλάτι, θὰ εἶχε εἴ κοσι - τριάντα χρόνια ἕναν
ἐκλεκτὸ σύζυγο, θὰ ἔβλεπε στὰ εἴκοσι - τριάν -
τα χρόνια παιδιὰ καὶ ἐγγόνια· μετὰ θὰ ἐρχό-
ταν βέβαια ὁ θάνατος, μετὰ θὰ εἶχε μιὰ τιμη-
τικὴ κηδεία (μὲ πο λὺ κόσμο, ἐπικήδειους λό-
γους, στεφάνια, τάφο μὲ μάρμαρα). Καὶ μετά;
Μετὰ ὅλα θὰ τὰ σκέπαζε ἡ πλάκα τῆς λησμο-
νιᾶς. Πόσες ὄμορφες, πλούσιες, βασίλισσες,
πριγκί πισσες δὲν πέρασαν καὶ ἔλαμψαν σὰν
μετέωρα στὴν ἱστορία! Ποῦ εἶνε τώρα ὅλες
ἐκεῖνες; ποῦ εἶνε οἱ ὀμορφιές, τὰ πλούτη, οἱ
θησαυ ροί, οἱ δόξες τους; Ἄντε στὸ νεκροτα-
φεῖο καὶ ἂν μπορῇς βρὲς μέσα στὰ κόκκαλα
ποιά ἦταν πλούσια ἢ φτωχιά, νέα ἢ γριά. «Τὰ
πάντα μαται ότης» (Ἐκκλ. 1,2) καὶ «Πάντα ματαιό-
της τὰ ἀν θρώπινα…» (νεκρ. ἀκολ.). Αὐτὰ ὅλα τὰ θυ-
σί ασε ἀδιστάκτως ἡ ἁγία Παρασκευή, ὡς κά-
τι πολὺ εὔ κολο. Τί λοιπὸν κέρδισε;

� Θυσίασε τὰ νιᾶτα της, ποὺ δὲν θὰ τὰ εἶχε
ἀ σφαλῶς ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς ἐπὶ τῆς γῆς. Τώρα ὅ -
μως ἔχει εἰσέλθει στὴν ἀγέραστη ζωὴ τῆς οὐ -
ρα νίου βασιλείας, ὅπου ὅλοι ἐκεῖ ἔχουν μία ἡ -
λικία, τὰ πρόσωπα λάμπουν ἀπὸ τὴ θεία χάρι· ὁ
πανδαμάτωρ χρόνος δὲν ἔχει ἐκεῖ ἰσχύ.

� Παρέβλεψε τὸ κάλλος τοῦ σώματος. Καὶ
τώρα κατέκτησε ἕνα ἄλλο κάλλος, γιὰ τὸ ὁ -
ποῖο τὴ θαυμάζει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτω λὸς
καὶ λέει γι᾽ αὐτὴν στὶς Διδαχές του· «Μετε χει -
ρίζετο ὡς φτιασίδια τὰ δάκρυα, ἐνθυμου  μένη
τὰς ἁ μαρτίας της. Ὡς σκουλαρίκια εἶχε τὰ ὦτά
της ἀνοικτὰ διὰ ν᾽ ἀκούῃ τὰς ἁγί ας Γρα φάς.
Ὡς κορ δόνι (=περιδέραιο, κολλιέ) εἶχε τὰς πολλὰς
νηστείας, ὁποὺ ἔκαμνον τὸν λαιμόν της καὶ ἔ -
λαμπεν ὡς ὁ ἥλιος. Ὡς δακτυ  λίδια τοὺς κόμ -
πους τῶν δακτύλων της ἀ πὸ τὰς πολλὰς με-
τανοίας ὁποὺ ἔκαμνεν. Ὡς χρυ σοῦν ζωνάριον
τὴν παρθενίαν ὁποὺ ἐφύλαξεν εἰς ὅ λην της τὴν
ζωήν. Ὡς φόρεμα τὴν ἐν τρο πὴν ὁ ποὺ εἶχεν εἰς
τὸν ἑαυτόν της καὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ τὴν ἐ -
σκέπαζεν. Ἔτσι ἐ στο λίζετο ἡ ἁγία» (ἡμέτ. βιβλ. Κοσμᾶς
ὁ Αἰτωλός, Ἀθῆναι 201331, σσ. 138-9).

� Ἄφησε πλούτη καὶ τὸ πατρικὸ παλάτι. Καὶ
κοι τάξτε τώρα πό σα πλούτη καὶ παλάτια ἔχει!
Καμμιά βασίλισσα στὸν κόσμο δὲν ἔ χει τόσα
παλάτια ὅσα ἔχει ἡ ἁγία Παρασκευή· παλάτια
της εἶνε οἱ ναοί, οἱ ἐκκλησί ες καὶ τὰ μοναστή -

ρια, ποὺ ὁ χριστιανικὸς λαὸς ἔ χτισε καὶ χτίζει
ἐπ᾽ ὀνόμα τί της. Μόνο στὴν Ἑλλάδα ἔχει ἑκα-τον τάδες ἐκκλησιές (στὴ Μακεδονία, στὴ Θρᾴ -
κη, στὴν Ἤπειρο, στὴν Κρήτη, στὴν Κύπρο,
στὴ Βόρειο Ἤπειρο, στὴ ̔Ρού με λη, στὸ Μοριά,
στὸ Αἰγαῖο, στὸ Ἰόνιο, παν τοῦ).� Ὅσο γιὰ τὴ μόρφωσι ποὺ εἶχε λάβει λέει
πάλι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς στὶς Διδαχές του· «Ἔτσι,
ἀδελφοί μου, ἡ ἁγία Παρασκευὴ ἔμαθε γράμ-
ματα καὶ ἔγινε σοφωτάτη» (ἔ.ἀ. σ. 139). Τώρα ὅμως,
ποὺ βρίσκεται στὴ χώρα τῶν ζώντων, διὰ τῆς
ἑνώσεώς της μὲ τὸν παντογνώστη Κύριο καὶ
μὲ τὸ φῶς τῆς θείας χάριτος, βρῆκε τὴν τέ-
 λεια σοφία καὶ κατέκτησε τὴν ἀληθινὴ γνῶσι.

Νά γιατί στὴν ἀρχή, ἀπαν τώντας σ᾽ αὐτοὺς
ποὺ μετροῦν τὰ πάντα μὲ τὸν πῆχυ τοῦ συμφέ -
ροντος, εἶπα ὅτι οἱ πιστοὶ ἀμείβονται ἑκατον -ταπλασίως γιὰ ὅ,τι προσφέρουν στὸ Θεό.

* * *Ἀπὸ τὸ μαρτύριο τῆς ἁγίας Πα ρασκευῆς πέ-
ρα σαν, ἀδελφοί μου 19 αἰ ῶνες. Βασίλισσες λη-
 σμονήθηκαν, ἐκείνη δὲν λησμονήθηκε.

Ἐκείνη ἄφησε τὴν κατὰ σάρκα συγγένεια.
Καὶ νά τώρα ὅλοι ἐσεῖς ποὺ τὴν τιμᾶτε, εἶστεπαιδιὰ καὶ οἰκεῖοι της. Ποιά μάνα, ὁσοδήποτε
πολύτοκη καὶ πολύτεκνη κι ἂν εἶνε, ἔχει τόσα
παιδιά; Οἱ Χριστιανοὶ εἶνε ἡ μεγάλη οἰκογέ-
νεια τῆς ἁγίας Παρασκευῆς. Ἀπολαμβάνει τὸν
σεβασμό, τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἀγάπη ὅλων μας.
Καὶ αὐτὴ ἡ τιμὴ ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς
εἶνε μικρὴ μπροστὰ στὴν οὐράνια δόξα ποὺ
ἔχει καὶ ποὺ θ᾽ ἀπολαύσῃ στὴν αἰωνιότητα.

Ἡ μητρόπολις Φλωρίνης περιβάλλει μὲ τι -
μὴ καὶ σεβασμὸ τὴν ἁγία Παρασκευὴ ἀπὸ πο -
λὺ παλαιά. Ἀπόδειξις ὅτι ἔχουμε καὶ χωριὸ
πα ραμεθόριο μὲ τὸ ὄνομα Ἁγία Παρασκευή,
καὶ μοναστήρι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς κοντὰ
στὴν Πτολεμαΐδα, ἀλλὰ καὶ ναὸ μεγάλο τῆς
Ἁ γίας Παρασκευῆς μέσα στὴν πόλι τῆς Φλω-
ρίνης. Τὸ 1933 ἕνας εὐ σε βὴς Ἕλληνας ἀξιω-
ματικός, ὁ διοικητὴς τῆς φρουρᾶς Φλωρίνης
συνταγματάρχης Χρῆστος Φιωτάκης, διὰ συν-
 δρομῆς ὅλων τῶν κατοίκων τῆς πόλεως ἔκτι-
σε μικρὴ ἐκκλησία στὴ θέσι τοῦ σημερινοῦ με-
 γάλου ναοῦ. Σ᾽ ἐκείνη τὴν ἐκκλησία πόσα δά-
κρυα δὲν χύθηκαν τὶς ἡμέρες τοῦ Ἀλβανικοῦ
ἔπους! Πόσες μανάδες καὶ σύζυγοι δὲν γονά-
τιζαν καὶ παρακαλοῦσαν τὴν ἁγία Παρασκευὴ
γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς ἄντρες τους, ἀ ξι ωματι-
κοὺς καὶ στρατιῶτες ποὺ ἐπάνω στὰ ψηλὰ βου -
νὰ ἔγραψαν τὶς ὡραιότερες σελίδες!

Δόξα στὴν ἁγία Τριάδα καὶ τιμὴ στὴν ἁγία
Παρασκευὴ καὶ τοὺς ἁγίους Πάντας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παρασκευῆς πόλεως Φλωρίνης τὴν Παρασκευὴ 25-7-1969 στὸν ἑσπερινό. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 18-6-2021.
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Δὲν πρόκειται, ἀγαπητοί μου, νὰ ἐπεκταθῶ
στὸν βίο, στὰ μαρτύρια καὶ στὰ θαύματα

τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος. Σὲ προηγούμενα
ἔ τη εἶχα ὡς θέμα ἄλλοτε τὸν βίο καὶ τὸ μαρ-
τύ ριο, ἄλλοτε τὰ θαύματα καὶ ἄλλοτε ἄλλες
πλευρὲς τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος.
Τώρα θέλω νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχή σας μό-
 νο σὲ ἕνα ῥητὸ τοῦ προφήτου Ἠσαΐου, ποὺ
ἀ κούγεται στὰ ἀναγνώσματα τοῦ ἑσπερινοῦ.
Μᾶς λέει ἐκεῖ ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου· «Γί-
νεσθέ μοι μάρτυρες, καὶ ἐγὼ μάρτυς, λέγει
Κύ ριος ὁ Θεός…» (Ἠσ. 43,10). Καὶ ταιριάζει αὐτὸ
στὸν ἅγιο Παντελεήμονα· γιατὶ τὸ δικό του ἐ -
πίθετο εἶνε «μάρτυς» καὶ «μεγαλομάρτυς».

* * *Τί ἆραγε νὰ σημαίνῃ αὐτὴ ἡ λέξι, μάρτυς;
Μάρτυς ξέρουμε ὅτι λέγεται ἐκεῖνος ποὺγνωρίζει κάτι ἀσφαλὲς καὶ βέβαιο καὶ καλεῖ -ται νὰ τὸ καταθέσῃ μπροστὰ σὲ δικαστήριο,

νὰ πῇ ὅλη τὴν ἀλήθεια χωρὶς πάθος καὶ χωρὶς
φόβο. Τὸ θεωρεῖτε εὔκολο αὐτό; Δὲν εἶνε πάν -
 τοτε εὔκολο. Ἐὰν αὐτὸς ποὺ ἀδικεῖ εἶνε ἰσχυ-
 ρός, δυνατὸς κατὰ κόσμον, τότε ἡ μαρτυρία, ἡ
κατάθεσι, τοῦ μάρτυρος εἶνε δύσκολη. Ἔ χου-
 με πολλὰ παραδείγματα ἀνθρώπων, ποὺ εἶ παν
τὴν ἀλήθεια στὸ δικαστήριο καὶ κατόπιν ἔχα-
σαν θέσεις καὶ ἀξιώματα, καὶ ὄχι λίγοι ἔχασαν
καὶ τὴ ζωή τους σὲ περιστάσεις ἀνώμαλες.

Μάρτυρας μπροστὰ σὲ δικαστήριο! Θυμη θῆ -
τε, ὅταν ὡδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ ἰουδαϊκοῦσυν εδρίου τῶν Ἄννα καὶ Καϊάφα ὁ μεγάλος
Μάρτυρας, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Κά-
θισε στὸ ἑ δώ λιο τῶν ἀρχιερέων κα τηγο ρού- μενος. Γιὰ νὰ τὸν δικάσουν ὅμως ἀ παιτοῦντο
μάρτυρες. Δὲν θά ᾽πρεπε τότε νὰ παρουσια-
στοῦν ὑπὲρ αὐτοῦ τοὐλάχιστον οἱ μαθηταί του,
καὶ μάλιστα ὁ αὐθόρμητος Πέτρος; Ἀλλ᾽ αὐ -
τός, ἀντὶ νὰ τὸν ὑπερασπιστῇ, τὸν ἀρνήθη κε
μπροστὰ σὲ ὑπηρετρίες τῶν ἀρχιερέων ὁρ κι-
ζόμενος «ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον» (Ματθ. 26,74).

Σπάνια περίπτωσι δίκης. Στὶς δίκες δημοσίων
ἀνδρῶν κανείς δὲν καταδικάστηκε χωρὶς ἀξι -
όπιστες μαρτυρίες. «Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς… ἐζή-
τουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὅπως
θανατώσωσιν αὐτόν, καὶ οὐχ εὗρον· καὶ πολ-
λῶν ψευδομαρτύρων προσελθόντων, οὐχ εὗ -
ρον». Τελι κὰ βρῆκαν «δύο ψευδομάρτυρες»
καὶ μ᾽ αὐτοὺς τὸν κα τεδίκα σαν (ἔ.ἀ. 26,59-60).

Τὸ κατηγορητήριο, ποὺ «φόρ τω σε» στὸν
Κύριο τὸ Ἰουδαϊκὸ συνέδριο καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο
τὸν ὡδήγησε πρὸς ἔγκρι σιν ἐνώπιον τῆς ῾Ρω-μαϊκῆς ἀρχῆς, τοῦ Ποντίου Πιλάτου, ἦταν βα-
ρύ, ζητοῦσαν θάνα το, ἐκτέλεσι τοῦ ὑποδίκου!
Καὶ ὁ κατηγορούμενος ἦ ταν ἀσθενής· δικαστι -
κῶς ἀνυπερά σπιστος, χωρὶς μάρτυρες ὑπερα -σπίσεως. Ποιός θὰ καταθέσῃ ὑπὲρ αὐ τοῦ; Θὰ
περίμενε καν εὶς νὰ παρουσιαστοῦν πολλοί· οἱ
χιλιάδες ποὺ ἔθρεψε στὴν ἔρημο, τὰ πλήθη τῶν
ἀσθενῶν ποὺ θεράπευσε (τυφλοί, λεπροὶ κ.ἄ.)
αὐ τός, «ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων
ἡμῶν» (θ. Λειτ.). Κανείς δὲν ἦλθε. Κ᾽ ἔτσι ὁ Ἀθῷος
ἔμεινε χωρὶς μάρτυρες, χωρὶς ὑπεράσπισι.

Τί εἶπα; Λάθος ἔκανα. Παρουσιάστηκε ἕναςμάρτυρας ὑπερασπίσεως σ᾽ αὐτὴ τὴ δίκη τοῦ
Ἰ ησοῦ Χριστοῦ. Ποιός μάρτυρας; ἄντρας; Ὄ -
χι. Μία γυναίκα, ἁγία γυναίκα, ἡ Κλαυδία Πρό-κλα ἡ σύζυγος τοῦ Πιλάτου. Αὐτή, ἐπάνω στὸ
πιὸ κρίσιμο σημεῖο τῆς δίκης, ὅταν ὁ σύζυγός
της θὰ ὑπέγραφε τὴν ἀπόφασι, μὲ ἀ πεσταλ-
μέ νο της ἔστειλε στὸν ἄν τρα της τὸ μήνυμα·
«Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ· πολλὰ γὰρ
ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ δι᾽ αὐτόν» (Ματθ. 27,19).
Μία γυναίκα μάρτυρας ἔδωσε κατάθεσι ὑπε-
ρασπίσεως στὸ δικαστήριο. «Γίνεσθέ μοι μάρ-
 τυ ρες» ὅπως ἡ Κλαυδία Πρόκλα στὸ βῆμα
τοῦ πραιτωρίου τοῦ Πιλάτου. 

* * *«Γίνεσθέ μοι μάρτυρες», μᾶς λέει ὁ Κύρι ος.
Μὲ ποιό τρόπο γίνεται κανεὶς μάρτυρας; πῶςμποροῦμε νὰ δίνουμε μαρτυρία γιὰ τὸν Κύριο;

Τοῦ ἁγίου ΠαντελεήμονοςΤρίτη 27 Ἰουλίου 2021Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2397 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἡ μαρτυρία
«Γίνεσθέ μοι μάρτυρες, καὶ ἐγὼ μάρτυς, λέγει Κύριος ὁ Θεός…» (Ἠσ. 43,10)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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� Μάρτυρας γίνεται κανεὶς ἀμέσως κάνον -
τας π.χ. τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Ἀπ᾽ τὴ στιγμὴ
ποὺ ἑνώνεις τὰ τρία δάκτυλά σου καὶ σχημα-
τίζεις ἐπάνω σου τὸν τίμιο σταυρό, δηλώνεις
μπροστὰ σὲ πιστοὺς καὶ ἀπίστους, ὅτι πιστεύ -
εις στὸ Χριστὸ καὶ ἀνήκεις στὴν Ἐκκλησία
του, τὴν Ὀρθοδοξία. Γιατὶ φτάσαμε τώρα στὸ
σημεῖο, ἐνῷ οἱ διάφοροι ἄπιστοι καὶ αἱρετικοὶ
ἁ λωνίζουν ἀναίσχυντοι κι ἀνενόχλητοι, πολ-
 λοὶ λεγόμενοι χριστιανοὶ νὰ ντρέπωνται νὰ
κάνουν τὸ σταυ ρό τους.

� Μάρτυρας γίνεσαι ἐπίσης μὲ τὸ λόγο σου.
Ἂν βρε θῇς σὲ κύκλο φίλων μοντέρνων, τάχα
μορ φωμένων, ποὺ καθένας ἔχει τὶς ἰδέες του,
ἔχε τὸ θάρρος ν᾽ ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ νὰ
ὑ  περασπιστῇς τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεώς σου,
τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο,
τὰ ἱ ερὰ καὶ ὅσια τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ σήμερα
βάλ λεται ἀπὸ παντοῦ, τὰ δίκαια τῆς ἀληθείας.
Ἡ γλῶσσα σου νὰ γίνῃ κιθάρα ποὺ θὰ ψάλλῃ
ὕ μνο στὸν ἐσταυρωμένο Λυτρωτή.

� Μάρτυρας γίνεσαι ἀκόμη μὲ κάθε μέσον.
Ὑπάρχει στὰ μαρτυρολόγια παράδειγμα ἁγί-
ου ὁ ὁποῖος, ὅταν βρον τόφωνα ὡμολόγησε Ἰη-
σοῦν Χριστόν, μὲ διαταγὴ τοῦ τυράννου τοῦ
ξερρίζωσαν τὴ γλῶσσα, γιὰ νὰ πάψῃ νὰ μιλάῃ·
καὶ τότε αὐτὸς ἔβαψε τὸ δάκτυλό του μὲ αἷμα
ἀπὸ τὴν αἱμόφυρτη γλῶσ σα του καὶ μ᾽ αὐτὸ ἔ -
γραψε· Πιστεύω στὸν Ἰησοῦν Χριστόν! Μᾶς
θυ μίζει τὸν Ἀθηναῖο μαραθωνομάχο Κυναίγει-
ρο (490 π.Χ.), ἀδελ φὸ τοῦ ποιητοῦ Αἰσχύλου, ποὺ
ἀ γωνιζόταν νὰ ἐμποδίσῃ ἕνα περσικὸ πλοῖο
νὰ διαφύγῃ κρατώντας το μὲ τὸ χέρι· ὅταν ἕ -
νας Πέρσης τοῦ ἔ κοψε τὸ χέρι, αὐτὸς ἔπια-
σε τὸ πλοῖο μὲ τ᾽ ἄλλο χέρι· κι ὅταν ὁ Πέρσης
τοῦ τό ᾽ κοψε κι αὐτό, ὁ Κυναίγειρος δάγκωσε
τὸ πλοῖο μὲ τὰ δόντια, γιὰ νὰ τὸ ἐμποδίσῃ, μέ-
χρι ποὺ ὁ Πέρσης τοῦ ἔκοψε καὶ τὸ κεφάλι!

� Μάρτυρας γίνεσαι διὰ βίου μὲ τὰ καλά σουἔργα. Ὁ Χριστὸς εἶπε· «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς
ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅ πως ἴδω-
σιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πα-
τέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 5,16). Ὄχι
ἁπλῶς θεωρία ἀλλὰ καὶ πρᾶξι, ὄχι μόνο λόγια
ἀλλὰ καὶ ἔργα, μικρὰ καὶ μεγάλα. Ἕνα ποτήρι
νερὸ ποὺ θὰ δώσῃς στὸ διψασμένο, ἕνα κομ-
μάτι ψωμὶ στὸν πεινασμένο, ἕνα ῥοῦχο στὸν
γυ μνό, ἕνα φάρμακο στὸν ἀσθενῆ, μιὰ ἐπίσκε-
 ψι στὸ νοσοκομεῖο ἢ στὴ φυλακή, λίγη συν -
τροφιὰ στὸν κατά κοιτο, μία συγγνώμη σ᾽ αὐτὸν
ποὺ σοῦ ἔφταιξε, ἕνας χαιρετισμὸς μὲ τὸν ἐ -
χθρό σου…, διάφο ρα τέτοια μικρὰ καὶ μεγάλα
ἔργα μαρτυροῦν καὶ δοξάζουν Ἐσταυρωμένο.

� Μάρτυρας τέλος –κάτι σπάνιο– γίνεται κά-

 ποιος καὶ μὲ τὸ αἷμα. Διότι, ὅπως λέει ὁ μέγας
Βα σίλειος, «θνητοὶ πάντες ἄνθρωποι, μάρτυ-
ρες δὲ ὀλίγοι» (Εἰς Γόρδιον τὸν μάρτυρα 8· Ἑ.Π. Migne 31,505Β). Εἶνε
ἡ ἱερὰ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος παρ-
 ρησιάζεται καὶ μαρτυρεῖ τὴν πίστι του ὄχι πιὰ
μόνο μὲ λόγο καὶ μὲ ἀγαθὰ ἔργα, ἀλλὰ καὶ μὲ
τὴ θυσία του. Τέτοιοι ἦταν ὅλοι οἱ μάρτυρες·
καὶ μεταξὺ αὐτῶν ὁ ἅγιος Παντελεήμων, ποὺ
τιμοῦμε σήμερα. Μάρτυρας διὰ τοῦ σημείου
τοῦ σταυροῦ, μάρτυρας μὲ τὰ καλὰ ἔργα ὡς
ἰα τρὸς ἀν άργυρος, μάρτυρας μὲ τὸ λόγο ὡς
διδάσκαλος τῶν νέων, μάρτυρας τέλος καὶ
διὰ τοῦ αἵματος ἐκεῖ στὴ Νικομήδεια, τὴν ἀ -
λησμόνητη πόλι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Στὴ Νικομήδεια πρὶν τὴ μικρασιατικὴ κα τα-
στροφή ὑπῆρχε ναὸς τοῦ ἁγίου Παν τελεήμο-
νος, στὸν ὁποῖο τὰ στρατεύματά μας ὑπὸ τὴν
ἡγεσία ἐνδόξων συνταγματαρχῶν ἐ τέλεσαν
δοξολογία ἐνῷ χτυποῦσαν οἱ καμπάνες. Πῶς
νὰ μὴν κλάψουμε καὶ νὰ μὴ θρηνήσουμε ὅταν
ἀναλογιστοῦμε ὅτι σήμερα ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου
Παν τελεήμονος στὴ Νικομήδεια ἔγινε ἀχυρώ -
νας; Τιμωρηθήκαμε οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Θεὸ
γιὰ τὴ διχόνοιά μας μὲ τὴν τραγῳδία τῆς Μι-
κρᾶς Ἀ σίας, καὶ ὁ Ἅγιος Παντελεήμων ἐ κεῖ,
ποὺ ἦταν κέντρο χριστιανικῆς ζωῆς, σήμερα
καταπατεῖται ἀπὸ τὸ πόδι τοῦ ἐχθροῦ. 

* * *Ναί, ἀγαπητοί μου. Ὁ ἅγιος Παντελεήμων
εἶνε μάρτυς - μεγαλομάρτυς τῆς πίστεως, δι -
ότι καὶ μὲ τὸ αἷμα του ὡμολόγησε τὸ Χριστό.
Καὶ μάρτυρες τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ πρέ-
πει νὰ γίνουμε κ᾽ ἐμεῖς, ἀδελφοί μου.

• Μάρτυρες μὲ τὸ σημεῖο τοῦ τιμίου σταυ-
ροῦ. Μὴ ντρέπεστε, σὲ τραπέ ζι μὲ φίλους, νὰ
σηκωθῆτε θαρραλέα καὶ νὰ κάνετε τὸ σταυρό
σας· τὸ σταυρὸ ποὺ εἶνε στὴν κορυφὴ τῆς ση-
μαίας μας, στοὺς τρούλλους τῶν ναῶν μας,
στοὺς τάφους τῶν νεκρῶν μας, στὸ ἐθνόσημο
τῆς πατρίδος μας. Μὴ ντρέπεστε τὸ σταυρό.

• Μάρτυρες μὲ τὴ γλῶσσα μας. Ὅπου βρε-
θοῦμε καὶ σταθοῦμε, νὰ δίνουμε ἀπάντησι σὲ
κάθε ἐχθρὸ τῆς πίστεως.

• Μάρτυρες μὲ τὰ καλὰ ἔργα μας. Ἔχεις
χέρια; ἐργάσου· ἔχεις πόδια; τρέξε στὸ ναό·
ἔχεις χρήματα; ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παιδιά σου σκέ-
ψου τὴν πατρίδα, τὰ σχολεῖα, τὴν Ἐκκλησία,
τὰ εὐαγῆ ἱδρύματα ὑπὲρ τῶν πτωχῶν.

• Νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι, ἂν παραστῇ ἀνάγκη,
κι αὐτὸ τὸ αἷμα μας νὰ δώσουμε. Τότε θὰ ἑορ-
τάζ ουμε ἀξίως τὴ μνήμη καὶ τοῦ μεγαλομάρ-
τυρος Παντελεήμονος, τοῦ ὁποίου οἱ πρε-
σβεῖ ες ἂς προστατεύουν ὅλους μας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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