
Φοβερά, ἀγαπητοί μου, εἶνε ὅλα ὅσα ἀκού-
σαμε στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 25,31-46)·

εἶνε φοβερὴ ἡ ἡμέρα τῆς κρίσεως, φοβερὸς
ὁ Κρι τής, φοβε ρὴ ἡ τιμωρία καὶ καταδίκη….
Ἀλλὰ ἐγὼ ἐδῶ, σὲ κήρυγμα μέσα στὴ θεία
λειτουργία, δὲν θὰ μιλήσω οὔτε γιὰ τὸν Κρι-
τή, οὔτε γιὰ τοὺς κρινομένους, οὔτε γιὰ τὶς
δύο ἀποφάσεις τοῦ θείου κριτηρίου. Ἄλλοτε,
ἂν θέλῃ ὁ Θεός, θὰ μιλήσουμε γιὰ ὅλα αὐτά,
καὶ ἐκεῖ θὰ μᾶς δοθῇ εὐκαιρία νὰ ποῦμε πε-
ρισσότερα καὶ νὰ ἐξετάσουμε πόσο φοβερὴεἶνε ἡ ἡμέρα τῆς Κρίσεως. Τώρα, στὰ λίγα λε-
πτὰ ποὺ διαθέτουμε, θέλω νὰ ἐξετάσουμε ἕ -
να μόνο σημεῖο τῆς πε ρικοπῆς, καὶ τὸ σημεῖο
αὐτὸ εἶνε τὸ ἑξῆς.

Τὴν ἡμέρα ἐκείνη τῆς θείας δίκης ὁ Χρι-
στὸς θὰ μοιράσῃ τοὺς ἀνθρώπους σὲ δύο μέ-ρη. Ὅπως ὁ βοσκὸς γυρίζοντας τὸ βρά δυ στὴ
στάνη χωρίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τὰ κατσίκια,
καὶ ἀλλοῦ βάζει τὰ πρόβατα - ἀλ λοῦ τὰ κατσί -
κια, ἔτσι καὶ ὁ Χριστὸς θὰ ξεχωρίσῃ τοὺς δι-καίους ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλούς. Σύμφωνα λοι -
πὸν μὲ τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο τοὺς ἁμαρτωλοὺς
τοὺς ὀνομάζει «ἐρίφια» δηλαδὴ κατσίκια, ἐνῷ
τοὺς δικαίους τοὺς ὀνομάζει «πρόβατα» (ἔ.ἀ.
25,32-33). Ἀλλὰ γιατί τοὺς δικαίους τοὺς παρομοι -άζει μὲ τὰ πρόβατα; Αὐτὸ θέλω νὰ ἐξετάσου-
με τώρα καὶ θὰ δῆτε ὅτι θὰ διδαχθοῦμε πολ-
λὰ ἀπὸ τὴν παρομοίωσι αὐτή.

* * *Τὸ πρόβατο, ἀγαπητοί μου, εἶνε μιὰ εἰκόνα
τοῦ Χριστιανοῦ. Γιατὶ τὸ πρόβατο ἔχει πολλὰφυσικὰ ἰδιώματα ποὺ πρέπει νὰ μιμηθῇ καὶ ν᾽
ἀντιγράψῃ ὁ Χριστιανός.� Πρῶτα - πρῶτα τὸ πρόβατο εἶνε ἄκακο,
ἀθῷο. Τὸ βλέμμα του, ἡ φωνή του, τὸ βά δι-
σμά του, ὅλα εἶνε ἥμερα, χαριτωμένα. Τὸ πρό-
 βατο δὲν πειράζει κανένα, δὲν κάνει ζημιές,
δὲν κάνει κακό. Δὲν ἔχει δόντια γιὰ νὰ κατα-
σπαράζῃ ὅπως ὁ λύκος, δὲν ἔχει νύχια γιὰ νὰ

ξεσχί ζῃ ὅπως ἡ τίγρις καὶ τὸ λιοντάρι. Δὲν ἐ -
πιτίθεται, δὲν χτυπάει, δὲν πληγώνει, δὲν θα-
νατώνει, δὲν τρώει τὰ ἄλλα ζῷα. Ζῇ ἥσυχα,
χωρὶς νὰ ἐνοχλῇ κανένα.

Ἔτσι πρέπει νὰ γίνῃ καὶ ὁ κάθε Χριστια-
νός, ἥμερος καὶ ἄκακος. Νὰ μὴν ὀργίζεται καὶ
βρίζῃ, νὰ μὴν ἐπιτίθεται εἴτε μὲ λόγια εἴτε μὲ
ἔργα, νὰ μὴ χειρονομῇ καὶ μουντζώνῃ, νὰ μὴ
χειροδικῇ, νὰ μὴ χτυπάῃ καὶ κλοτσάῃ, νὰ μὴν
πληγώνῃ καὶ σκοτώνῃ. Νὰ μὴν ἀδικῇ, νὰ μὴ
βλάπτῃ κανένα. Νά ᾽νε ἀθῷος καὶ ἄκακος. Τὸ
ὕφος του ἤπιο, εἰλικρινές, ἀνυπόκριτο. Καὶ
τὸ βλέμμα του ἀθῷο, χωρὶς περι έργεια, πο-
νηριὰ καὶ πάθος. Καὶ τὸ βάδισμά του σεμνὸ
καὶ ταπεινό. Καὶ τὰ λόγια του γλυ κά, μὲ κα-
λωσύνη. Καθαρὸς ἀπὸ κάθε ἀτιμία, κάθε πρᾶ -
ξι κακή, κάθε ἔγκλημα. Ὅλα ἐπάνω του νὰ ἔ -
χουν τὸ χρῶμα τῆς ἀθῳότητος. Τότε μοιάζει
μὲ τὸ πρόβατο, τὸ πρᾷο, τὸ ἥμερο, τὸ ἄκακο.� Ἄλλη ἰδιότητα τοῦ προβάτου· εἶνε ὑπο-μονητικό. Δὲν ξέρω ἂν σᾶς ἔτυχε –σπάνιο βέ-
βαια γιὰ κατοίκους τῶν ἀστικῶν κέντρων– νὰ
βρεθῆτε ποτὲ τὸ καλοκαίρι σὲ μαντρὶ ἢ στά-
νη ὅταν κουρεύουν τὰ πρόβατα. Εἶνε χαρα-
κτηριστικό. Νὰ δῆτε λοιπὸν ἐκεῖ μὲ πόση ὑ -
πομονὴ τὸ πρόβατο, πλαγιασμένο, δέχεται τὸ
βο σκὸ νὰ τὸ κουρεύῃ μὲ τὸ χοντρὸ ψαλίδι.

Ἔτσι καὶ ὁ Χριστιανὸς πρέπει νά ᾽χῃ ὑπο-μονὴ σὲ ὅλες τὶς περιστάσεις τῆς ζωῆς του.
Ὁ πιστὸς ποὺ ἀσκεῖται στὴν ὑπομονὴ ἀφήνει
τὸ Θεὸ νὰ ἐνεργῇ ἐπάνω στὴ ζωὴ καὶ στὴν ψυ-
 χή του ὅ,τι ἐκεῖνος κρίνει σκόπιμο καὶ ἀναγ -
καῖο γιὰ τὴν πνευματικὴ προκοπὴ καὶ τὸν ἁγι -
ασμό του. Ἡ θλῖψις, ποὺ ἐπιτρέπει ὁ πανάγα-
θος Κύριος, εἶνε τὸ ψαλίδι ποὺ κρατάει στὰ
χέρια του ὁ οὐράνιος ποιμένας μας, ὁ Χρι-
στός· μ᾽ αὐτὴν κουρεύει καὶ καθαρίζει τὴν ψυ-
χή μας ἀπὸ κάθε βλαβερὸ καὶ περιττὸ στοι-
χεῖο. Ἐ μεῖς μὴ δυσανασχετοῦμε κατὰ τῆς
θείας προνοίας· ξέρει ὁ Κύριος τί κάνει.
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Εἴμαστε ἐμεῖς πρόβατα τοῦ Χριστοῦ;
«…Καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ» (Ματθ. 25,33)
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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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� Ὑπομονητικὸς λοιπὸν ὅπως τὸ πρόβατο
πρέπει νά ᾽νε ὁ Χριστιανός, ἀλλὰ καὶ πειθαρ-
χημένος. Γιατὶ τὸ πρόβατο εἶνε καὶ ὑπάκου ο·
αὐτὸ εἶνε τὸ ἄλλο γνώρισμά του. Παρατηρῆ -
στε το. Ἀκούει τὸν τσοπᾶνο, γνωρίζει τὴ φω-
νή του, τὸν ἀκολουθεῖ παν τοῦ ἥσυχα μὲ τὸ
κεφάλι σκυμμένο, πειθαρχεῖ στὰ κελεύσματά
του. Ἔχει ἐμπιστοσύνη στὸν ποι μένα του,
δὲν ἀπομακρύνεται ἀ πὸ κοντά του, συμβαδί-
ζει εἰρηνικὰ μὲ τὸ ὑπόλοιπο κοπάδι.

Ἔτσι καὶ κάθε γνήσιος Χριστιανός. Ἔχει ὑ -πακοή. Ἀκολουθεῖ πιστὰ τὸ Χριστό. Γνωρίζει
τὴ φωνή του καὶ δὲν ἀκούει τὶς φωνὲς ἄλλων.
Γιατὶ ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ ποὺ κάνουν τὸ φί-
λο, μιμοῦν ται τὴ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ, καλοῦν
τοὺς Χριστι ανοὺς νὰ τοὺς ἀκολουθήσουν, ὁ
σκοπός τους ὅμως εἶνε δόλιος. Δὲν θέλουν
νὰ ὠφελή σουν, νὰ σώσουν τὰ πρό βατα· ὁ σκο-
πός τους εἶνε ἄλλος, θέλουν νὰ ἐκ μεταλλευ-
τοῦν τὰ πρό βατα, εἶνε ἱκανοὶ ἀκόμη καὶ νὰ τὰ
θυσιάσουν χάριν τοῦ συμφέροντός τους.
Αὐτοὶ εἶ νε οἱ προβατόσχημοι λύκοι, λύκοι ποὺ
φοροῦν προβειὰ γιὰ νὰ ἐξαπατήσουν τὰ πρό-
βατα. Γι᾽ αὐτοὺς φωνάζει ὁ Χριστός· «Προσέ-
χετε ἀπὸ τοὺς ψευδοπροφῆ τες…» (Ματθ. 7,15). Καὶ
ὁ ἀληθινὸς Χριστιανὸς γνωρίζει καλὰ τὸν ποι-
μένα του Χριστό, καὶ δὲν πέφτει θῦμα ὥστε
νὰ παραπλανηθῇ καὶ ν᾽ ἀκολουθήσῃ ἄλλους
ἀρ χηγούς, ἄλλους βοσκούς. Ξέρει καλά, ὅτι
οἱ ἄλλοι δὲν εἶνε ποιμένες ποὺ φροντίζουν τὰ
πρόβατα, ἀλλὰ λυκοποιμένες ποὺ θέλουν νὰ
ἔχουν τὰ πρόβατα ὑπὸ τὶς διαταγές τους γιὰ
νὰ τὰ ἐκμεταλλεύωνται.

� Ἄκακο λοιπὸν τὸ πρόβατο, ὑπομονητικό,
ὑπάκουο στὸ βοσκό, καὶ τέλος ἔχει ἄλλη μία
ἰδιότητα· εἶνε οἰκονομικὰ προσοδοφόρο στὸν
ἄνθρωπο· τοῦ προσφέρει τὸ γάλα του, τὸ βού-
 τυρό του, τὸ μαλλί του, τὸ κρέας του, τὸ δέρ-
μα του. Καὶ ὅλα αὐτὰ εἶνε πολὺ χρήσιμα.

Ὅπως πηγὴ λοιπὸν τὸ πρόβατο εἶνε πηγὴ ἀ -
γαθῶν καὶ εὐημερίας, ἔτσι κι ὁ ἀληθινὸς Χρι-
 στιανὸς εἶνε πηγὴ εὐλογίας καὶ πλούτου σὲ
μιὰ κοινωνία. Γιατὶ ὅποιος ἀκολουθεῖ πιστὰ τὸ
Χριστὸ ὄχι μόνο δὲν κάνει κακὸ σὲ κανένα,
ἀλλὰ καὶ σκορπίζει ἀγαθὰ σὲ ὅλους. Αἰ σθάνε-
ται πὼς ὅ,τι ἔχει, ὅλα τοῦ τά ᾽δωσε ὁ Θεός·
δὲν τὰ κρατάει γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλ λὰ τὰ δι -
αθέτει καὶ στοὺς ἄλλους. Ἂν λοιπὸν ἕ να πρό-
βατο ποτίζῃ παι διὰ μὲ τὸ γάλα του, στηρίζῃ
ἀρ ρώστους μὲ τὸ κρέας του, ντύ νῃ γέροντες
μὲ τὸ μαλλί του, πόσο καλὰ μπορεῖ καὶ κάνει
ὁ Χριστιανός! Μὲ τὸ λόγο του μεταδίδει τὴν
ἀλήθεια, στηρίζει, παρηγορεῖ καὶ ὁδηγεῖ στὸν
καλὸ δρόμο τοὺς γύρω του. Μὲ τὰ χρήματά

του συμπαραστέκεται ὅσο μπορεῖ. Ἀπὸ κά-
ποια θέσι, ποὺ κατέχει, προσπαθεῖ νὰ ἐξυπη-
ρετήσῃ τοὺς συνανθρώπους του. Ἂν ὑπάρ χῃ
ἀ νάγκη, εἶνε πρόθυμος καὶ τὸ αἷμα του νὰ
προσφέρῃ. Κάποτε καὶ τὴ ζωή του ἀκόμη θυ-
σιάζει γιὰ νὰ σώσῃ κάποιον ποὺ κινδυνεύει.
Πλοῦτος λοιπὸν ἀπὸ τὰ ζῷα εἶνε τὸ πρό βατο,
καὶ πραγματικὴ εὐλογία μεταξὺ τῶν ἀνθρώ-
πων εἶνε ὁ πιστὸς Χριστιανός. Εὐτυχισμένη ἡ
κοινωνία ποὺ ἔχει τέτοιους Χριστιανούς. Ἂν
ἄλλοι μὲ τὰ μίση καὶ τὶς ἔχθρες τους, μὲ τοὺς
ἐγωισμοὺς καὶ τὰ πάθη τους γίνωνται αἱμο-
βόροι λύκοι καὶ λιοντάρια καὶ τίγρεις, ὁ ταπει -
νὸς Χριστιανὸς εἶνε χαριτωμένο πρόβατο τοῦ
Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς ἔστειλε τοὺς μαθητάς του
στὸν κόσμο σὰν ἀρνάκια, «ὡς πρόβατα ἐν μέ -
σῳ λύκων» (Ματθ. 10,16. Λουκ. 10,3). Καὶ τὸ θαυμαστὸ εἶ -
νε ὅτι τὰ πρόβατα αὐτὰ τοῦ Χριστοῦ ἔχουν τὴ
δύναμι νὰ νικοῦν τοὺς λύκους· ἔχουν ἀπὸ τὸ
Χριστὸ τὴ δύναμι ἀκόμη καὶ λύκους νὰ τοὺς
μεταβάλλουν σὲ πρόβατα. Καθόλου μὴν ἀμφι-
βάλ λετε. Μὲ τὴν ἡμερότητα, τὴν ὑπομονή,
τὴν πραότητα, τὴν αὐταπάρνησι, πολλοί, ἀπὸ
λύκοι πραγματικοὶ ποὺ ἦταν, μεταβλήθη καν,
ἔγιναν καὶ αὐτοὶ πρόβατα!

* * *Καταλάβατε, ἀδελφοί μου, γιατί ὁ Χριστὸς
ὀνομάζει τὰ παιδιά του πρόβατα; Τώρα λοι -
πὸν ἂς ἐξετάσουμε κ᾽ ἐμεῖς προσεκτικὰ τὸν ἑ -αυτό μας. Ἀνήκουμε ἆραγε στὴ στάνη τοῦ
Χριστοῦ; τὸν ἀκολουθοῦμε μὲ ὑπακοή; Ἔ χου-
  με ὑπομονή, πραότητα, αὐταπάρνησι; Μ᾽ ἕνα
λόγο, εἴμαστε πρόβατα τοῦ Χριστοῦ; Ἐὰν ναί,
δόξα τῷ Θεῷ· ὁ Κύριος θὰ μᾶς ἀναγνωρίσῃ
ὡς δικούς του μαθητὰς καὶ θ᾽ ἀξιωθοῦμε ν᾽
ἀκούσουμε τὴ γλυκειὰ φωνή του, τὴ γλυκύ-
τερη ἀπ᾽ ὅλα τὰ μουσικὰ ὄργανα τοῦ κόσμου·
«Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κλη-
ρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλεί-
αν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου…» (Ματθ. 25,34 κ.ἑ.). Ἐὰν
ὅ μως ἡ συνείδησι μᾶς πληροφορῇ ὅτι δὲν εἴ -
μαστε πρόβατά του ἀλλὰ εἴμαστε γεμᾶτοι ἐ -
λαττώματα καὶ κακίες, τότε πρέπει νὰ φοβη-
θοῦμε πολὺ καὶ νὰ φροντίσουμε μὲ κάθε τρό-
πο νὰ γίνουμε πρόβατα τοῦ Χριστοῦ. Γιατὶ ὅ -
σο ζοῦμε σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο, ὑπάρχει χρό νος
ἀλλαγῆς· τὸ κατσίκι μπορεῖ νὰ γίνῃ πρόβατο
(ἀλλὰ καὶ τὸ πρόβατο μπορεῖ νὰ γίνῃ κατσίκι).
Ἐκεῖ ὅμως δὲν ὑπάρχει καμμιά ἐλπίδα μετα-
βολῆς· οἱ δίκαιοι θὰ μείνουν αἰωνίως δίκαιοι,
καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ αἰωνίως ἁμαρτωλοί.

Συναμαρτωλοὶ ἀδελφοί, λογικὸ μᾶς ἔδωσε
ὁ Θεός. Ἂς σκεφτοῦμε κι ἂς ἀποφασίσουμε!(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε ἴσως στὸν ἱ. νεκροταφειακὸ ναὸ Ἁγ. Λαζάρου Μεσολογγίου τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίαςκαὶ πιθανῶς τὴν 27-2-1938. Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ μικρὰ ἀναπλήρωσις 11-2-2021.
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ὉΠαῦλος, ἀγαπητοί μου, ὁ μέγας Παῦλος,
στὴν πρὸς ̔Ρωμαίους ἐπιστολή του, ἀπὸ

τὴν ὁποία εἶνε ἡ περικοπὴ τοῦ σημερινοῦ ἀ -
ποστολικοῦ ἀναγνώσματος, σαλπίζει·Χριστιανοὶ τῆς Ῥώμης, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν
ἐκ κλησιῶν, ξυπνῆστε, κινηθῆτε! ντυθῆτε τὴν
ἀ ρετή, εὐτρεπίστε τὶς ψυχές σας· γιατὶ ἡ ἡ μέ-
 ρα τοῦ Κυρίου, ἡ ἡμέρα δηλαδὴ τῆς κρίσεως,
ἔρχεται· ὅσο περνοῦν οἱ ἡμέρες τῆς παρού-
σης ζωῆς, τόσο καὶ πλησιάζει ἡ ἡμέρα ἐ κείνη!Ἑτοιμασθῆτε λοιπόν!

Αὐτὸ τὸ νόημα ἔχουν τὰ λόγια του, τὰ ὁ -
ποῖα ἀ κούσαμε σήμερα στὸν ἀπόστολο τῆς
Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, «Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ
δὲ ἡμέρα ἤγγικεν» (῾Ρωμ. 13,12)· δηλαδή, ἡ νύχτα
προχώρησε, πλησιάζει νὰ φέξῃ, κοντεύει πιὰ
νὰ ξημερώσῃ, ἔρχεται ἡ μεγάλη ἡμέρα, ἡ μο-
ναδική, ἡ ἡ μέ ρα τοῦ Κυρίου.

Τί ἐννοεῖ ἆραγε; γιὰ ποιά νύχτα καὶ ποιά ἡ -
μέρα μιλάει ἐδῶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος; Νύχταἐννοεῖ τὴν παροῦσα ζωή, καὶ ἡμέρα τὴν ἄλλη
ζωή, ἐκείνη ποὺ ἀρχίζει πέρα ἀπὸ τὸν τάφο.Γιατί χαρακτηρίζει ἔτσι ὁ ἀπόστολος τὴν πα-
ροῦσα ζωή ἐν σχέσει μὲ τὴ μέλλουσα;

Τὸ ὅτι ἡ μέλλουσα ζωή, πρὸς τὴν ὁποία ὅ -
λοι κατευθυ νόμεθα, θὰ εἶνε ἡ κατ᾽ ἐξοχὴν ἡ -μέρα, αὐτὸ πιστεύω ὅτι εὔ κο λα τὸ κατα λα  βαί-
νουμε. Θὰ λάμψῃ τότε ἕνα φῶς λαμ πρό τερο
ἀπὸ τὸν ἥλιο. «Ἡμέραν ὀνομάζει τὸν μέλ λον -
τα αἰῶνα», ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἅ γι ος Νικόδημος ὁ
Ἁγιορείτης στὴν ἑρμηνεία του, «διὰ τὸ φῶς
ὁ  ποὺ ἔχουν οἱ δίκαιοι καὶ διατὶ τότε φανερώ-
νονται τὰ κρυπτὰ ὅλων τῶν ἀνθρώπων» (Ἑρ μην-
εία εἰς τὰς ΙΔ΄ Ἐπιστολὰς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», τ. Α΄, Θεσ-
σαλονίκη 1989, σσ. 305-6). Οἱ δίκαιοι θὰ ζοῦν μέσα στὸ
φῶς, χωρὶς φόβο, γιατὶ τὰ ἔργα τους εἶνε κα-
θαρὰ καὶ ἀντέχουν στὸ φῶς τῆς δημοσιότη-
τος· οἱ ἁμαρτωλοὶ ὅμως θὰ αἰσθανθοῦν τότε
ντροπή, γιατὶ τὸ φῶς θὰ φανερώσῃ τὰ κρυ φὰ
ἀνομήματα καὶ ἐγκλήματα ποὺ ἔχουν διαπρά -

ξει. Αὐτὸ νομίζω ὅτι εἶνε κατανοητὸ καὶ καν -
ένας πιστὸς δὲν τὸ ἀμφισβητεῖ.

Ἐκεῖνο ποὺ θέλει περισσότερη ἐξήγησι εἶ -
νε, ὅτι ὁ παρὼν βίος εἶνε «νύξ», ὅτι ἡ ζωὴ αὐ τὴποὺ ζοῦμε εἶνε μία νύχτα· αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ
ἀναλύσουμε, νὰ τὸ ἐξηγήσουμε μὲ λίγα ἔ στω
λόγια, ὅσο τοὐ λάχιστον ἐπιτρέπει ὁ χρόνος,
τὰ λίγα λεπτὰ ποὺ ἔχουμε στὴ διάθεσί μας.

* * *Ἡ παροῦσα ζωή, ἀγαπητοί μου, λέγεται με-
ταφορικῶς «νύχτα», διότι κατ᾽ αὐτὴν ἐπικρα-
τεῖ σκοτάδι, σκοτάδι πνευματικό. Ἡ ζωὴ τοῦ
καθενὸς, οἱ σκέψεις καὶ τὸ φρόνημά του δὲν
εἶνε ἐδῶ πάν τοτε φανε ρά· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖ στον
εἶνε κρυμμένα. Μέσα στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώ-
πων καλλιεργοῦνται καὶ δουλεύουν λογισμοὶ
κακοί, πονηρὲς βλέψεις, σχέδια σκοτεινά.

Αὐτὸ βέβαια δὲν ἰσχύει γιὰ ὅλους. Ἐξαι-ροῦνται οἱ πιστοί. Διότι οἱ Χριστιανοί, ὅσοι
δη λαδὴ ζοῦν ἐν Χριστῷ, αὐτοὶ κινοῦνται ἀπὸ
τώρα «ἐν τῷ φωτί» (Κολ. 1,12. Α΄ Ἰω. 2,9,10. ). Περιπατοῦν
«ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως», ὅπως λέει σήμε -
ρα ὁ ἀπόστολος (῾Ρωμ. 13,13), δηλαδὴ ζοῦν μὲ εὐ -πρέπεια. Αὐτοί, μέσα στὸ μαῦρο σκοτάδι τοῦ
παρόν τος αἰῶνος, ἔχουν ἡμέρα· φωτί ζον ται
μυστικὰ ἀπὸ τὸν ἄδυτο ἥλιο, τὸν Κύριον ἡ μῶν
Ἰησοῦν Χριστόν. Γι᾿ αὐτοὺς δηλαδή, ἀντιθέ-
τως, ἡ παροῦσα ζωὴ δὲν εἶνε νύχτα· εἶνε «ἡ -
μέρα» καὶ καιρὸς ἐργασίας. Λέει ὁ Κύριος γιὰ
τὸν ἑ αυτό του στὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο·
«Ἐμὲ δεῖ ἐρ γάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμ ψαντός
με ἕ ως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδείς
δύναται ἐργάζεσθαι» (Ἰω. 9,4). Αὐτὸ λοιπὸν ἰσχύ-
ει καὶ γιὰ τὸν ἀληθινὸ Χριστιανό.

Γεννᾶται βέβαια τὸ ἐρώτημα· πόσοι εἶνεαὐτοὶ οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ζοῦν πρα γματικὰ ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ; Ἂν στὴν ἐποχὴ τοῦ ἀποστό-
λου Παύλου ἦταν λίγοι, πολὺ λιγώτεροι εἶνε
σήμερα, στὴ δική μας ἐποχή. Ὁ πολὺς κόσμος,
ἡ μεγάλη πλειονότης τῶν ἀνθρώπων, ζοῦμε

Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου (῾Ρωμ. 13,11 – 14,4)
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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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δυστυχῶς μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστό, μακριὰ ἀπὸ
τὸ Φῶς. Γιὰ ἐμᾶς λοιπόν, ποὺ ζοῦμε στὴν ἁ -
μαρτίᾳ, ἡ παροῦσα ζωὴ εἶνε «νύχτα». Ξέρετε
πῶς μοιάζουμε; Ζοῦμε καὶ συμ περιφερόμεθα
σὰν κοιμισμένοι ποὺ βλέπουν τὴ νύχτα ἕνα ὄ -νειρο. Ὅ,τι κάνουμε ἢ λέμε ἢ σκεπτόμαστε,
ὅ λα γίνονται σὰν σὲ ὄνειρο, μέσα σὲ ὕπνο κά-
τω ἀπὸ τὴ σκιὰ τοῦ δέν τρου τῆς ἁμαρτίας.

Ἐνῷ, ἀδελφοί μου, κινδυνεύουμε, ἐμεῖς κοι  -μόμαστε! Κοιμόμαστε, τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ σατα -νᾶς «ὡς λέων ὠρυόμενος περιπα τεῖ ζη τῶν τί-
να καταπίῃ», τριγυρίζει σὰν λιοντάρι ποὺ ψά-
χνει γιὰ τροφή, ποιόν ἀπὸ μᾶς νὰ καταπιῇ (Α΄ Πέ-
τρ. 5,8). Ἀλλοίμονό μας! Γιατὶ ὄχι ἁπλῶς κοιμόμα -
στε, ἀλλὰ καὶ «ῥέγχομεν», ῥοχαλίζουμε, –ὅ -πως ὁ Ἰωνᾶς μέσα στὴν «κοίλη», στὸ ἀμπάρι,
τοῦ πλοίου– (βλ. Ἰωνᾶ 1,5), τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ λυσσα-
 σμένα κύματα τῆς ἁ μαρτίας χτυποῦν τὸ ἕνα
μετὰ τὸ ἄλλο τὸ σκάφος τῆς ψυχῆς μας καὶ
ζη τοῦν νὰ τὸ συντρίψουν. Κοιμόμαστε ὅ πωςὁ Σαμψὼν στὰ γό νατα τῆς πονηρῆς Δαλι δᾶς
(βλ. Κριτ. κεφ. 16ο), ὁ ὁποῖος ξυπνοῦσε τρομαγμένος
ἀπὸ τὴ φωνὴ «Ἀλλόφυλοι, ἐπὶ σέ», ἐχθροὶ ἐ -
ναν τί ον σου! (ἔ.ἀ. 16,20)· κ᾽ ἐμᾶς μᾶς ἀποκοιμίζει ἡ
ἁμαρτία, πιὸ φοβερὴ ἀπ᾽ τὴ Δαλιδά, τὴ στι  γμὴ
ποὺ οἱ ἐχθροί μας παραμονεύουν κι ἀ κούγε-
ται τὸ ἐγερτήριο· Ξύπνα, ῥάθυμε, «ἀλλόφυλοι,
ἐπὶ σέ»! κοιμᾶσαι ἀμέριμνος, τὴν ὥρα ποὺ λῃ -
στές, ἄνθρωποι καὶ δαίμονες, ἁρπάζουν ὅ,τι
πολύτιμο ἔχει ὁ οἶκος τῆς ψυχῆς σου;

Ἄχ! Γιὰ μᾶς, ποὺ ζοῦμε στὴν ἁμαρτίᾳ, ἡ πα-
ροῦσα ζωὴ εἶνε «νύχτα». Ὅπως αὐτοὶ ποὺ κοι  -
μοῦνται δὲν κάνουν τίποτε ἀ ξιόλογο, ἔτσι καὶ
ὅσοι κοιμόμαστε στὰ διάφορα ὑ πνωτήρια τῆς
ἁ μαρτίας δὲν πρόκειται νὰ πετύχουμε τίποτε
γενναῖο καὶ ὑψηλό, καμμία νίκη ἀρετῆς, καν -
έ να ἆθλο ἁγιότητος· ἔτσι θὰ κυλάῃ καὶ θὰ χά-
νεται ἡ ζωή μας, μέσα σὲ ἀ πραξία καὶ ἀδρά-νεια ἀπὸ τὴ νωθρότητα καὶ ἀποχαύνωσί μας.
Καὶ ὅπως αὐτοὶ ποὺ κοι μοῦνται βλέπουν στὸν
ὕπνο τους ὄ νειρα ἀπατηλὰ –ἄλλος ὅτι γίνεται
στρατηγός, ἄλλος ἑκατομμυριοῦχος, ἄλλος
κληρονόμος ἀνακτόρων κ.τ.λ.–, ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς
ζώντας στὴν ἁμαρτία πλάθουμε ὄνειρα καὶ
πύργους εὐτυχίας. Δὲν εἶνε κρίμα, ὅλη ἡ ζωή
μας νὰ φεύγῃ σὰν σὲ ὕπνο μέσ᾽ στὴ νύχτα;

Γιὰ μᾶς θά ᾽πρεπε ἡ Κασσι ανὴ νὰ ξαναψά -
λῃ τὸ περίφημο τροπάριό της· «Οἴμοι! λέγου-
 σα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασί ας, ζο-
 φώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας»
(δοξ. αἴν. Μ. Τετ.). Δυστυχία μου! δηλαδή, ὁ ἁμαρτω -
λὸς ἔρωτας καὶ ἡ μανία τῆς ἀκολασίας μὲ βύ-
θισαν σὲ μιὰ νύχτα σκοτεινή, ποὺ δὲν τὴ φω-
τίζει κανένα ἄ στρο καὶ καμμιά σελήνη. Τὰ λό-

για αὐτὰ ται ριάζουν σ᾽ ἐμᾶς, ὄχι σ᾽ ἐκείνην. Ἡ
ἁγία ἐκείνη ποιήτρια τοῦ Βυζαντίου ἔγραφε
ἔτσι ἀπὸ βαθειὰ ταπείνωσι. Ἡ ἴδια εἶχε ἐγκαί-
ρως ἀντιληφθῆ τὴ ματαιότητα τῶν ἐγκοσμί -
ων, ἀ πέκρουσε τὰ δελεαστικὰ θέλγητρα τοῦ
κόσμου, πολέμησε τὴ ῥαθυμία καὶ τὴν ὑπνη-
λία, καὶ δέχτηκε πρόθυμα τὴ φωνὴ τοῦ οὐρα-
νίου Νυμ  φίου ποὺ καλεῖ τοὺς ἐκλεκτοὺς λέ-
γοντας· «Ὥ  ρα ἡμᾶς ἤ δη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆ -
ναι», εἶ νε ὥρα νὰ σηκωθοῦμε πιὰ ἀπ᾽ τὸν ὕ -
πνο(῾Ρωμ. 13,11). Ἔ τσι ἀποτίναξε τὸν θανατηφόρο
ὕπνο τῆς ἁ μαρτίας καὶ ὡς φρόνιμη νύμφη
τοῦ Χριστοῦ ἔσπευσε πρὸς τὸ Φῶς.

* * *Ἀδελφοί μου! Ἂς ἀκούσουμε σήμερα γιὰ
μία ἀκόμη φορὰ καὶ ἂς σκεφτοῦμε τώρα πιὸ
σοβαρὰ τὸ ἐγερτήριο σάλπισμα τοῦ ἀποστό-
λου Παύλου· «Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγ -
γικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους
καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός» (῾Ρωμ. 13,12).
Ἂς ἀπαρνηθοῦμε «τὰ ἔργα τοῦ σκότους», αὐ -
τὰ ποὺ γίνονται στὸ σκοτάδι, καὶ ἂς ντυθοῦμε
«τὰ ὅπλα τοῦ φωτός», τὴ φωτεινὴ πανοπλία.

Ἡ παροῦσα ζωή, μὲ ὅλα τὰ φόβητρά της
καὶ μὲ ὅλα τὰ ἀπατηλὰ θέλγητρά της, εἶνε μιὰ
νύχτα «ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος». Ἡ νύχτα
ὅ μως αὐτὴ πηγαίνει ὁλοταχῶς πρὸς τὸ τέρματης. Οἱ ἡμέρες, οἱ μῆνες, τὰ χρόνια –τί λέω;–,
οἱ αἰῶνες φεύγουν καὶ ὅλο πλησιάζει ἐκείνη
ἡ μοναδικὴ ἡμέρα, «ἡ ἡμέρα Κυρίου ἡ μεγά-
λη καὶ ἐπιφανής» (Ἰωὴλ 3,4 = Πράξ. 2,20).

Στὴν ἀποστολικὴ ἐποχὴ τὰ μέλη τῆς πρώ-
της Ἐκ κλη σίας ζοῦσαν μὲ τὴν πίστι καὶ τὴν
προσδοκία τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ, πότε
νὰ ἔλθῃ πάλι ὁ Κύριος στὴ γῆ, νὰ θέσῃ τέρμαστὴ νύχτα τῆς παρούσης ζωῆς, καὶ μὲ τὴ δευ-
τέ ρα παρουσία του νὰ ἐγκαινιάσῃ τὴν «ὀγδό -
ην ἡ μέραν» (βλ. Ψαλμ. 6,1. Μ. Βασίλειος Ἑ.Π. Migne 29,52), δηλαδὴ
τὴν ἀ τελεύ τητη αἰωνιότητα.

Αὐτὸ δείχνει ὁ τρόπος ποὺ ἐκφράζονται οἱ
ἅγιοι ἀπόστολοι. «Ὁ Κύρι ος ἐγγύς», γράφει σὲ
μία ἄλλη ἐπιστο λή του ὁ ἀπόστολος Παῦλος
(Φιλιπ. 4,5). Ὁ Κύριος πλησιάζει, ἔρχεται, ἔφτασε! Ἂς ἑτοιμαστοῦμε λοιπόν. Ἂς «εὐτρεπίσω-
μεν» τὶς λαμπάδες μας, ἵνα «ἕτοιμοι» καθ᾿ ὅ -
λα, ντυμένοι τὴ στολὴ τοῦ Χριστοῦ, «εἰσέλ-
θω μεν σὺν Αὐτῷ εἰς τοὺς γάμους» (κάθ. Μ. Τρ.), δη-
λαδὴ στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, στὴν ὁποία,
ὅπως γρά φει ὁ εὐαγγελι στὴς Ἰωάννης στὴν Ἀ -
ποκάλυψι, «νὺξ οὐκ ἔ σται» ἐκεῖ, καὶ «χρείαν»
οὐκ ἔχουσι «λύχνου καὶ φω τὸς ἡλίου, ὅτι Κύ-
ριος ὁ Θεὸς φωτιεῖ αὐτούς, καὶ βασιλεύσου-
σιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ἀπ. 22,5).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 238/10-3-1940, σσ. 27-28).Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀναγ καία ἀνάπτυξις 13-2-2021.
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ὉΝαθαναήλ, ἀγαπητοί μου, ταπεινὸς ψα -
ρᾶς ἀπὸ τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, δέχεται

τὴν πρότασι ἑνὸς φίλου του. Ποιά πρότασι;
Ὁ Ναθαναὴλ καὶ ὁ Φίλιππος ἦταν δύο πι-

στοὶ Ἰσ ραηλῖτες, ποὺ μελετοῦσαν τὸ νόμο τοῦ
Θεοῦ καὶ περίμεναν μὲ λαχτάρα τὴν ἔλευσι
τοῦ Μεσσία. Ἀπὸ και ρὸ τοὺς συνέδεε ἱ ερὴ φι-
λία, εἶχαν δεθῆ στενὰ μεταξύ τους καὶ ἐμπι-
στεύον ταν ὁ ἕνας τὴ γνώμη τοῦ ἄλ λου. Τώρα
λοιπὸν ὁ Φίλιππος ἐνθουσιασμένος λέει· –Να-
θαναήλ, σοῦ φέρνω τὴν πιὸ μεγάλη εἴδησι,ἦρ θε ἐκεῖνος ποὺ περιμέναμε· αὐτὸν ποὺ ἔ -
λε γε ὁ Μωυσῆς καὶ οἱ προφῆτες τὸν βρήκα-
με, εἶνε ὁ Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωσὴφ ἀπὸ τὴ
Να ζαρέτ. Ὁ Ναθαναὴλ ὅμως δὲν φαίνεται νὰ
ἐν θουσιάζεται. –Ἀπὸ τὴ Ναζαρέτ, λέει, μπο-
ρεῖ νὰ βγῇ τίποτε καλό; (ἡ Ναζαρὲτ δὲν εἶχε
καλὴ φήμη). Καὶ τό  τε ὁ Φίλιππος, χωρὶς νὰ
προσθέσῃ ἄλλα λόγια, προτείνει ἁπλῶς στὸν
φίλο του· –«Ἔρχου καὶ ἴδε» (Ἰω. 1,46-47).

Δέχεται τελικὰ ὁ Ναθαναὴλ τὴν πρό σκλησι
τοῦ Φιλίππου καὶ ἔρχεται νὰ συν αντήσῃ τὸν
Ἰησοῦ καὶ νὰ τὸν γνωρίσῃ. Ἀλ λὰ καθὼς τὸν
πλησιάζει ἀκούει τὸν Θεῖο διδάσκα λο –ποὺ
δὲν τὸν ἔχει ξαναδεῖ–, νὰ μιλάῃ γι᾽ αὐτόν! νὰ
ἐκ  φράζεται σὰν νὰ τὸν ξέρῃ καλὰ καὶ νὰ λέῃ·
«Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δό   λος οὐκ ἔ -
στι», νά καλοκάγαθος Ἰσραηλίτης ποὺ μέσα
του δὲν ὑπάρχει πονηρία (ἔ.ἀ. 1,48).

Ἂν ἦταν ἄλλος στὴ θέσι του, θὰ δεχόταν
πρόθυμα τὰ καλὰ αὐτὰ λόγια. Ὁ Ναθανα ὴλ ὅ -
μως, ταπεινὴ ψυχή, δὲν «καταπίνει» ἀμέσως
ὡς ἡδύποτο τοῦτο τὸν ἔπαινο. Ἂν οἱ ὑπερή-
φα νες ψυχὲς δέχωνται εὔκολα καὶ μὲ χαρὰ ἐ -
παίνους ἀπὸ ὁπουδήποτε, οἱ ταπεινὲς ψυχὲς
ὅπως ὁ Ναθαναὴλ δὲν δέχονται ἀνεξέτα στατοὺς ἐπαίνους· ἐξετάζουν νὰ μάθουν, σὲ ποιά
δεδομένα στηρίζεται ἡ εὐμε νὴς κρίσι τῶν ἄλ -
λων· γιατὶ αὐτοί, ἐξετάζοντας τὸν ἑ αυτό τους,

τὸν βρίσκουν νὰ ὑστερῇ σὲ ὅλα τὰ σημεῖα
τῆς ζωῆς τους, καὶ μάλιστα τῆς ἠ θικῆς καὶ
πνευματικῆς ζωῆς.

Μὲ μεγάλη λοιπὸν ἔκπληξι ὁ Ναθαναὴλ ἀ -
κούει τὸν ἔπαινό του ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Ἰη-
σοῦ καὶ ἡ ἔκπληξί του γίνεται ἀκόμη μεγαλύ-
τε ρη γιατὶ ὅπως εἴπαμε εἶνε ἡ πρώτη φορὰ
ποὺ τὸν συναντᾷ. Πῶς αὐτὸς ὁ ἄγνωστος γνω-
 ρίζει σὲ βάθος τὸν χαρακτῆρα του, ποὺ οὔ τε
καὶ οἱ γονεῖς ποὺ τὸν γέννησαν δὲν μποροῦν
νὰ γνωρίζουν. –«Πόθεν με γινώσκεις;» ἐρωτᾷ
μὲ ἀφέλεια ὁ Ναθανα ὴλ τὸν Κύριο. Καὶ ὁ Κύ-
ριος τοῦ ἀπαντᾷ καὶ τὸν καταπλήσσει ἀκόμη
περισσότερο· –«Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆ -
σαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συ κῆν εἶ δόν σε» (ἔ.ἀ. 1,49). Δη-
λα δή· Ναθαναήλ, σὲ γνωρίζω πο λὺ καλά. Ἔχω
παρακολουθήσει ὅλη τὴ ζωή σου μέχρι τώρα.
Καὶ γιὰ νὰ πεισθῇς, ὅτι ὅλες οἱ λεπτομέρειες
τῆς ζωῆς σου μοῦ εἶνε γνωστές, σοῦ ἀναφέ-
ρω μία μόνο. Νά, ὅ ταν πρὶν ἀπὸ λίγο ὁ Φίλιπ-
πος ἐρ χόταν νὰ σὲ βρῇ γιὰ νὰ σὲ καλέσῃ, δὲν
βρισκόσουν κάτω ἀπὸ μιὰ συκιά; Σὲ εἶδα λοι -
πὸν τότε ἐκεῖ, κάτω ἀπ᾽ τὴ συκιά. Σὲ ἔβλεπα
πάν  τοτε, σὲ βλέπω καὶ τώ ρα. Γι᾽ αὐτὸ μὴ σοῦ
φαίνεται παράδοξο ὅτι γνωρίζω καὶ τὸν χα-
ρακτῆ ρα σου καὶ τὶς δι αθέσεις σου.

Ὁ Ναθαναὴλ πέφτει ἀπὸ ἔκπληξι σὲ ἔκ πλη  -
ξι. Μὰ τί εἶνε αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς! τί μυστήριο κρύ-
 βει! Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτει τώρα τὸ
πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ ἐμπρὸς στὰ μάτια τοῦ
Ναθα ναήλ. Βλέπει τὴν ἀπέριττη μορφή του
θε όρατη, νὰ μεγεθύνεται καὶ νὰ ξεπερνᾷ κά-
θε ἄλ λον. Δὲν εἶνε ἁπλὸς ἄνθρωπος, δὲν εἶ -
νε ἕνας ἁ πλὸς προ φήτης· ὑ ψώνεται πάνω ἀπ᾽
ὅλους. Ἔχει δίκιο ὁ Φίλιππος· αὐτὸς εἶνε ὁ ἀ -
ναμενό μενος Μεσσίας. Στὴν ἀπορία του μία
μόνο λύ σι βρίσκει, καὶ συλλογίζεται· Ἀ φοῦ ὁ
Ἰησοῦς γνωρίζει τὰ μυ στι κὰ τῆς ψυχῆς μου,
ἄρα δὲν εἶνε ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος τοῦ Θε-

Α΄ Κυρ. Νηστ. - Ὀρθοδοξίας (Ἰω. 1,44-52)21 Μαρτίου 2021Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2360 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ὁ Κύριος μᾶς βλέπει!
«Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε» (Ἰω. 1,49)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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οῦ· εἶ νε ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἴδιος ὁ Θεός, γιατὶ
μό νο ὁ Θεὸς εἶνε πανταχοῦ παρὼν καὶ γνω-
ρίζει καὶ καρδιὲς καὶ χαρακτῆρες καὶ τὰ πάν -
τα. Καὶ τότε ὁ Ναθαναὴλ ἐκσπᾷ σὲ ὁ μολογία
πίστεως, ποὺ εἶ νε ὁμολογία καὶ ὅ λων ὅσοι μὲ
εἰλικρινῆ καρδιὰ ἐξετάζουν τὸ πρόβλημα «Ἰη-
σοῦς Χριστὸς» καὶ σκέπτον ται λογικά· «῾Ραβ-
βί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς
τοῦ Ἰσραήλ» (ἔ.ἀ. 1,50). * * *

Ἀλλὰ ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, δὲν εἶνε
Κύριος μόνο τοῦ Ναθαναήλ· εἶνε Κύριος καὶ
ὅ λων ἡμῶν, εἶνε ὁ Θεὸς ὅλων μας! Αὐτὸ ση-
μαίνει ὅτι, ὅπως γνώριζε ὅλες τὶς λεπτομέ-
ρειες τῆς ζωῆς τοῦ Ναθαναήλ, ἔτσι γνωρίζει
καὶ ὅλα τὰ περιστατικὰ τῆς δικῆς μας ζωῆς. Ὁ
Κύριος μᾶς βλέπει! μᾶς παρακολουθεῖ παν -τοῦ καὶ πάντοτε! Αὐτὸ ποτέ δὲν πρέπει νὰ τὸ
λησμονοῦμε. Τί ἔκανε τότε κάτω ἀπ᾽ τὴ συκιὰ
ὁ Ναθαναήλ; Ξεκουραζόταν; Προσευχόταν;
Μελετοῦσε τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ; Ἐρευνοῦ σε
στὴν ἡσυχία ἐκείνη τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του;
Ἐμεῖς δὲν ξέρουμε. Ὁ Κύριος ὅμως γνωρίζει,
γιατὶ μόνο αὐτὸς τὸν εἶδε «ὑπὸ τὴν συκῆν»!
Δὲν ἦταν ἐκεῖ σωματικῶς ὁ Χριστός. Ἀλλὰ τὸ
βλέμμα τῆς θεότητός του διαπερνοῦσε ὄχι
μόνο τὸ πυκνὸ φύλλωμα τῆς συκιᾶς ἀλλὰ καὶ
τὴν ἴδια του τὴν ὕπαρξι καὶ ἔβλεπε τὸ βάθος
τῆς καρδιᾶς τοῦ Ναθαναήλ. Ταιριάζει ἐδῶ τὸ
θεόπνευστο ῥητὸ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ποὺ
λέει· «Ἰσχυρὸς ἐν δυναστείᾳ καὶ βλέπων τὰ
πάντα» ὁ Κύριος· «καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ
τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἐπιγνώ-
σεται πᾶν ἔργον ἀνθρώπου» (Σ. Σειρ. 15,18-19). 

Μᾶς βλέπει ὁ Κύριος! μιὰ μεγάλη ἀλήθεια,
ποὺ ἔχει δύο ἀντίθετες συνέπειες. Ἀ φοῦ μᾶς
βλέπει ὁ Θεός, ἂς τρέμουν λοιπὸν οἱ ἁμαρ-
τωλοί, ἀλλ᾽ ἂς χαίρουν οἱ δίκαιοι!

⃟ Νὰ τρέμουν οἱ ἁμαρτωλοί. Γιατὶ οἱ ἁμαρ-
τί ες τους, οἱ πολλὲς καὶ μεγάλες, δὲν μπο-
ροῦν νὰ κρυφτοῦν ἀπὸ τὸν Παντεπόπτη· εἶνε
γνωστὲς σ᾽ αὐτὸν μὲ κάθε λεπτομερεία.Ὁ Κύριος εἶνε παντοῦ. Τίποτα δὲν μπορεῖ
νὰ τὸν ἐμποδίσῃ νὰ βλέπῃ τοὺς πάντες καὶ τὰ
πάντα. Οὔτε ἔρημοι τόποι, οὔτε σκοτεινοὶ κρυ -
ψῶνες, οὔτε βαθειὲς χαράδρες, οὔτε πυκνὰ
δάση, οὔτε βυθοὶ θαλασσῶν, οὔτε βάθη λι-
μνῶν, οὔτε κάτι ἄλλο φυσικὸ ἢ τεχνητὸ ἐμ πό-
διο μπορεῖ νὰ σκεπάσῃ τὸν ἐγκληματία ἄν -
θρωπο ἀπὸ τὸ ὄμμα τοῦ Θεοῦ.Ὁ ἀκοίμητος ὀφθαλμός του ἐπισκοπεῖ τὰπάντα. Ὄχι μόνο τὰ ἐξωτερικὰ γεγονότα, αὐ -
τὰ ποὺ προξενεῖ καὶ γεννᾷ ἡ ἁμαρτία τῶν ἀν -
θρώπων, ἀλλὰ καὶ ὅσα δὲν φαίνονται ἀλλὰ

κυοφοροῦνται σὰν ἔμβρυα μέσα στὶς διάνοι-
ες καὶ τὶς καρδιές τους. Βλέπει ὄχι μόνο τὶς
μαῦρες χοντρὲς γραμμὲς ποὺ ἄφησε τὸ ὄρ -
γωμα τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰ πιὸ ἀνεπαίσθη-
τα ἴχνη ποὺ χάραξε καὶ ἄφησε στὶς ψυχὲς τὸ
φίδι τῆς ἁμαρτίας ὅταν σύρθηκε καὶ πέρασε
μέσα της. Τὰ πάντα βλέπει.Ἁμαρτωλέ! τρέμεις νὰ πράξῃς κάποιο κακὸ
ὄχι μόνο μπροστὰ στὴν ἀστυνομία ἀλλ᾽ ἀκό-
μη κι ὅταν νιώθῃς ὅτι σὲ παρακολουθεῖ ἕ να
παιδάκι ποὺ μπορεῖ νὰ μαρτυρήσῃ τὸ ἔγ κλη-
μά σου. Ἂν τρέμῃς τὴν παρουσία ἑνὸς παι-
 διοῦ, πόσῳ περισσότερο θά ̓ πρεπε νὰ τρέ μῃςτὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ!

⃟ Ὁ Θεὸς μᾶς βλέπει· ἂς τρέμουν οἱ ἁμαρ-
τω λοί, ἀλλὰ οἱ δίκαιοι ἂς χαίρουν. Καὶ πρέπει
νὰ χαίρουν. Γιατὶ ὅπως ὁ Κύριος βλέπει καὶ
γνωρίζει πλήρως καὶ τὰ πιὸ μυστηριώδη ἐγ -
 κλήματα, ἔτσι βλέπει καὶ γνωρίζει πλήρως καὶ
τὶς πιὸ ἀφανεῖς ἀγαθοεργίες. Ἐλεεῖς λοιπόν;
προσεύχεσαι; νηστεύεις; συντρέχεις φτω-
χούς; καταβάλλεις κό πους καὶ κάνεις θυσίες
χάριν τοῦ πλησίον σου, χωρὶς νὰ μαθαίνῃ κα-
ν   εὶς τίποτε ἀπ᾽ ὅσα προσφέρεις ἐκ πίστεως
καὶ ἀγάπης Χριστοῦ; Χαῖρε!

Ἐὰν δὲν σὲ βραβεύουν ἄρχον τες καὶ βασι-
λεῖς, ἐ ὰν δὲν σὲ χειροκροτοῦν οἱ ἄν θρω ποι,
ἐὰν δὲν σὲ ἐπαινοῦν τὰ πλήθη καὶ οἱ ὄχλοι, σὲ
βλέπει ὅμως ὁ Θεός. Αὐτὸς μιὰ μέρα, τὴν με-
γάλη καὶ ἐπιφανῆ καὶ μοναδικὴ ἡ μέρα τοῦ Κυ-
ρίου (βλ. Ἰωὴλ 3,4 = Πράξ. 2,20), τὴν «φοβερὰν ἡμέραν»,
τὴν «ἡμέραν τῆς κρίσεως» (αἶν. Κυρ. Ἀπόκρ. & Κυρ. Τυρ.), θὰ
δημοσιεύσῃ ἐμπρὸς στὶς μυριάδες ἀγγέλων
καὶ ἀνθρώπων τὶς ἀφανεῖς καὶ μυστικὲς ἀγα-
θοεργίες τῶν πιστῶν του δούλων καὶ θὰ τοὺς
δώσῃ τὸ μισθό τους.Σὲ εἶδα, θὰ πῇ σὲ κάθε πιστὸ μαθητή του.
Σὲ εἶδα νὰ ἐπισκέπτεσαι τὰ σπίτια τῶν δυσ τυ-
χισμένων, νὰ δροσίζῃς τοὺς διψασμένους, νὰ
τρέφῃς τοὺς πεινασμένους, νὰ ντύ νῃς τοὺς
γυμνούς, νὰ παρηγο ρῇς τοὺς πενθοῦντας, νὰ
συμπαρίστασαι στοὺς ἀσθενεῖς, νὰ ἐπισκέ-
πτεσαι τοὺς φυλακισμένους… Ναί! Σὲ εἶδα σὲ
ὅλες αὐτὲς τὰς περιπτώσεις, καὶ σὲ τόσες
ἄλλες ἀκόμη!

* * *
–«Πόθεν μὲ γινώσκεις;» ὅμως, Κύριε; θὰ

ρωτήσῃ καὶ ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ ὁ δίκαιος.
–«Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ

τὴν συκῆν εἶδόν σε»! Σᾶς γνωρίζω καὶ πρὶν ἀ -
κόμη ἡ φωνὴ τοῦ δημιουργικοῦ μου λόγου
σᾶς καλέσῃ ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία στὴ ζωή!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 200/21-2-1939, σ. 18-19).Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 15-2-2021.
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Κανένας ἄλλος, ἀγαπητοί μου, κανένας ἄλ -
λος στὸν κόσμο αὐτὸν δὲν ἀγάπησε τόσο

πολὺ τοὺς δυστυχισμένους ὅσο ὁ Χριστός μας.
Ἐκεῖνος εἶνε ὁ ἀνεκτίμητος φίλος τῶν ἀσθε -νῶν καὶ πονεμένων ἀνθρώπων. Τὴν ἀλή θεια
αὐτὴ βλέπουμε καὶ στὸ σημερινὸ εὐαγγέ λιο,
τὸ ὁποῖο μᾶς διηγεῖται τὴ θεραπεία ἑ νὸς πα-
ραλυτικοῦ (βλ. Μᾶρκ. 2,1-12). Ἀλλ᾽ ἂς δοῦμε μὲ συν το-
μία τὴ διήγησι αὐτοῦ τοῦ θαύματος.

* * *Ποῦ κατοικοῦσε ὁ παραλυτικός; Στὴν Κα-περναούμ, τὴν πρωτεύουσα τῆς Γαλιλαίας.
Εἶ νε ἡ κεντρικὴ πόλις τῆς περιοχῆς, στὴν ὁ -
ποία καὶ ὁ Χριστός, ἀφήνοντας πλέον τὴν ἰδι -
ωτικὴ ζωὴ τῆς Ναζαρέτ, ἦρθε καὶ κατοίκησε
ὅταν ἄρχισε τὸν δημόσιο βίο του καὶ τὴν ἔ κα-
νε ἕδρα τῶν περιοδειῶν του. Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκι-
νοῦσε καὶ ἐκεῖ ἐπέστρεφε. Ἐκεῖ λοιπόν, στὴν
Καπερναούμ, ἐ πιστρέφει πάλι σήμερα, ὅπως
λέει τὸ εὐαγγέλιο (ἔ.ἀ. 2,1). Ἡ εἴδησι ὅτι ὁ Ἰησοῦς
εἶνε στὴν πόλι διαδόθηκε ἀστραπιαίως. Καὶ
σὲ λίγο κόσμος ἀπ᾽ ὅλες τὶς συνοικίες τρέχει
νὰ πάῃ ἐκεῖ ποὺ διδάσκει ὁ Κύριος.–Ἦρθε ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὁ Διδάσκα-
λος! Ἦρθε ἐκεῖνος πού, ὅπου ἀγγίξῃ τὸ ἅγιό
του χέρι, διώχνει κάθε λογῆς ἀσθένεια! Ἦρ -
θε ὁ γιατρὸς ψυχῶν καὶ σωμάτων!…

Τ᾽ ἀκούει καὶ ὁ παράλυτος στὸ κρεβάτι τοῦ
πόνου. Ὤ καὶ ἂν ἦταν δυνατὸν νὰ τρέξῃ ὅπως
ὅλοι κον τὰ στὸν Ἰησοῦ! Δοκιμάζει νὰ ση κω -
θῇ. Μὰ πῶς; Δὲν μπορεῖ. Πόδια ἔχει καὶ πόδια
δὲν ἔχει, χέρια ἔχει καὶ χέρια δὲν ἔχει.

Ἀκίνητος, ὅπως εἶνε πάνω στὸ κρεβάτι, δὲν
διαφέρει ἀπὸ μιὰ ἀσάλευτη πέτρα. Μόνο ποὺ
τούτη ἡ «πέτρα» δὲν εἶνε ἄψυχη κι ἀναίσθη-
τη· εἶνε ζωντανὴ κ᾽ ἔχει λογικό, σκέπτεται, αἰ -
σθάνεται, πονάει, καὶ παραπονιέται·

–Ὅλα γύρω μου στὸν κόσμο αὐτὸν κινοῦν -
ται· ἄν θρω ποι, γέροι καὶ μικρὰ παιδιά, ζῷα,
πουλιά, ἔν τομα· νά οἱ πεταλοῦδες πετοῦν χα-

ρούμενα ἀπὸ λουλούδι σὲ λουλούδι. Μόνο ὁπαράλυτος ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ κουνηθῶ, οὔτε
νὰ σαλέψω κἄν. Πόσα χρόνια τώρα ὁ πόνος μ᾽
ἔ χει καρφωμένο σὲ τοῦτο τὸ κρεβάτι!…

Κάποια στιγμή, μέσα σ᾽ αὐτὴ τὴν ἀπελπι-
σία, φωτίζει τὴν ψυχή του μιὰ ἰδέα, μιὰ ἐλπί-
δα. Πιστεύει, ὅτι ὁ Χριστὸς ἔχει τὴ δύναμι νὰ
τὸν κάνῃ καλά. Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ ἴδιος μόνος του
δὲν μπορεῖ νὰ κουνηθῇ, τότε γιατί δὲν ζητάειτὴ βοήθεια κάποιου ἄλλου, ὥστε νὰ μπορέσῃ
νὰ φτάσῃ ὣς ἐκεῖ; Δὲν θὰ βρεθῇ ἆραγε κά-
ποιος γείτονας μὲ καλωσύνη;…

Φωνάζει ἀμέσως, ζητάει τὴ βοήθεια φίλων,
τοὺς παρακαλεῖ. Καὶ νά· βρίσκονται πρά γματιτέσσερις σπλαχνικοὶ καὶ γεροδεμένοι ἄν τρες
ποὺ κάνουν τὸ ψυχικό· ἀναλαμβάνουν τὸν
κόπο κ᾽ ἐπιχειροῦν τὸ δύσκολο ἔργο νὰ τὸν
μεταφέρουν ἐκεῖ ποὺ εἶνε ὁ Χριστός.

Τὸν σηκώνουν στὰ χέρια μὲ τὸ κρεβάτι του,
βγαίνουν στὸ δρόμο, διασχίζουν τὴν πόλι καὶ
σὲ λίγο φτάνουν στὸ σπίτι ποὺ βρίσκεται καὶ
διδάσκει ὁ Χριστός. Ἐδῶ ὅμως βρίσκουν ἐμ -πόδιο· ὁ κόσμος εἶνε πάρα πολύς, φράζει τὴν
εἴσοδο καὶ δὲν μποροῦν οὔτε νὰ πλησιάσουν
στὴν πόρτα. Καὶ –οἱ εὐλογημένοι– κανείς ἀπὸ
τὸ πλῆθος δὲν παραμερίζει, ν᾽ ἀνοίξῃ δρόμος
νὰ περάσῃ τὸ φορεῖο μὲ τὸν παράλυτο!… Δὲν
ἀ πογοητεύονται ὅμως. Ψάχνουν τρόπο, καὶ
τέλος ἡ ἀγάπη τους ἐπινοεῖ κάτι ἀφάνταστο
καὶ ἐπιχειροῦν κάτι πολὺ τολμηρό.

Ἀνεβαίνουν στὴ στέγη, ἀνεβάζουν μὲ σχοι-
 νιὰ καὶ τὸ φορεῖο μὲ τὸν παράλυτο, ἀφαιροῦν
ἔπειτα ἕνα τμῆμα τῆς στέγης ὑπολογίζοντας
τὸ σημεῖο ποὺ βρίσκεται ὁ Διδάσκαλος μέσα
στὸ σπίτι, καὶ ἐ κεῖ, μπροστὰ στὰ κατάπληκτα
μάτια ὅλων, κα τεβάζουν μὲ τὰ σχοινιὰ τὸν ἀ -
σθενῆ. Καὶ νά τώρα ὁ παράλυτος μπροστὰ στὸΧριστό! Ὅλοι ξαφνιάζονται ἀπὸ τὸ ἐγχείρημα,
ποὺ μοιάζει τόσο παράδοξο, ἀλλόκοτο, σχε -
δὸν τρελλό, καὶ μένουν ἄφωνοι. Μὰ ὁ Κύριος;
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Ὁ Κύριος δὲν τὸ θεωρεῖ παραφροσύνη, ἀντι-
θέτως· «ἰ δὼν τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παρα-
 λυτικῷ· Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁ μαρτίαι σου»·παιδί μου, σοῦ συγχωρῶ τὶς ἁμαρτίες σου (Μᾶρκ. 2,5).

* * *Ἂς σταματήσουμε στὸ σημεῖο αὐτά, ἀγα-
πητοί μου. Γιατὶ ἐδῶ γεννᾶται ἕνα ἐρώτημα
ποὺ χρειάζεται ἀπάντησι. Δηλαδή. Γιατί ἦρθε
στὸ Χριστὸ μὲ τὸν καταπληκτικὸ αὐτὸ τρόπο ὁ
παράλυτος; Ἦρθε νὰ ζητήσῃ τὴ θεραπεία τοῦσώματός του· γι᾽ αὐτὸ τὸν ἔφεραν οἱ φίλοι.
Καὶ ὁ Χριστὸς τί τοῦ δίνει; Τὴ συγχώρησι τῶνἁ μαρτιῶν του! Μήπως ἔκανε λάθος; δὲν γνώ-
ριζε ἢ δὲν κατάλαβε τί ζητάει ὁ παράλυτος;

Ἀπαντοῦμε. Ἐγνώριζε ὁ Χριστὸς καλὰ τὴν
ἐ πιθυμία τοῦ παραλύτου. Ἀλλὰ τοῦ ἔδωσε
πρῶτα τὴ συγχώρησι τῶν ἁμαρτιῶν, γιατὶ ἤ -
θελε νὰ δώσῃ σὲ ὅλους σπουδαῖα μαθήματα·
τ᾽ ἀκοῦμε, ἀλλὰ δυστυχῶς εὔκολα τὰ λη σμο-
νοῦμε. Τὰ μαθήματα αὐτὰ εἶνε τὰ ἑξῆς.

1. Πρῶτον. Νὰ φροντίζῃς γιὰ τὴν ψυ χή σου
περισσότερο ἀπ᾽ ὅ,τι γιὰ τὸ σῶμα. Τὴν ἁμαρ-
τία νὰ θεωροῦμε ὡς τὴ χειρότερη ἀσθένεια
ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο. Καὶ ὅπως ὅταν ἀρ -
ρωσταίνῃ τὸ κορμὶ ἀμέσως ἀνησυχεῖς, φωνά-
ζεις γιατρό, μεταχειρίζεσαι διάφορα φάρμακα,
ἔτσι κι ὅταν ἀρρωστήσῃ ἡ ψυχή σου, ὅ ταν δη-
λαδὴ ἁμαρτήσῃς, ἀμέσως ν᾽ ἀνησυ χῇς, νὰ τρέ -
χῃς στὸν πνευματικὸ πατέρα, νὰ μεταχειρί-
ζεσαι ὅλα τὰ φάρμακα γιὰ τὴ θεραπεία της.
Ὅπως προσέχουμε γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ σώματος,
ἔτσι νὰ κάνουμε καὶ γιὰ τὴν ὑγεία τῆς ψυ χῆς.
Αὐτὸ εἶνε τὸ πρῶτο μάθημα, τὸ ἄλλο εἶνε·

2. Δεύτερον. Ἡ ῥίζα πολλῶν ἀσθενειῶν τοῦ
σώματος εἶνε ἡ ἁμαρτία. Ὁ παράλυτος εἶχε
καταντήσει σ᾽ ἐκεῖνο τὸ χάλι γιατὶ εἶχε παρα-
στρατήσει ἀπὸ τὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ἡ παραλυ-
 σία τοῦ σώματός του ἦταν ἀποτέλεσμα ἁ μαρ-
τω λῆς ζωῆς. Ὁ βίος τῆς ἁμαρτίας ὁδηγεῖ σὲ ἀ - σθένειες πολλὲς καὶ μεγάλες. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Κύρι -
ος εἶπε «Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (ἔ.ἀ.), σὰν
νὰ τοῦ ἔλεγε· «Παιδί μου, δὲν θὰ καταν τοῦ σες
ἔτσι, ἂν δὲν ἔκανες ἁμαρτίες!». Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ
Ἐκκλησία ψάλλει· «Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρ-
 τιῶν ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυ-
χή» (παρακλ. καν. Θεοτόκ., μεγαλυν.). Ἂν δὲν ὑπῆρχε ἁμαρτία,
δὲν θὰ χρειάζονταν οὔ τε γιατροὶ οὔτε φάρ-
μακα. Καὶ ὅσο ὁ Ἀδὰμ ἦ ταν ἀναμάρτητος καὶ
ζοῦσε στὸν παράδεισο, ἦταν τελείως ὑγιής· ὅ -
ταν ἁμάρτησε, τότε τὸν ἐπισκέφθηκε ἡ ἀσθέ-
νεια καὶ ὁ θάνατος. Ἆ, ἡ ἁ μαρτία δὲν εἶνε παι-
 χνίδι, εἶνε τὸ φοβερώτερο πρᾶγμα! Δὲν βλά-
πτει μόνο τὴν ψυχή, βλάπτει καὶ τὸ σῶμα. Ἡἁμαρτία ἐκδίδει κάθε μέρα εἰσιτήρια, μαῦρα

εἰσιτήρια. Τὰ ἔχει ὑπογράψει ὁ διάβολος, ὁ ἀρ -
χιπροϊστάμενος τῆς ἁ μαρτίας. Σὲ ἄλλους δίνει
εἰσιτήρια γιὰ φρε νοκομεῖο. Ἂν ρωτήσετε τοὺς
διευθυντὰς τῶν φρε νο κομείων, θὰ σᾶς ποῦν ὅ -
τι ἐδῶ κατήν τησαν οἱ περισσότεροι γιατὶ ἦταν
παιδιὰ τῆς ἁμαρτί ας… Ἐκδίδει εἰσιτήρια γιὰ νο- σοκομεῖο. Ἂν ρω τήσε τε τοὺς γιατροὺς σὲ νοσο -
κομεῖα, θὰ σᾶς ποῦν ὅ τι ἐδῶ κατήν τησαν πολ-
λοὶ γιατὶ εἶχαν παρεκτροπές· δούλεψαν στὴν
ἁ μαρτία, καὶ μετὰ θερίζουν τὸν καρπὸ ἁμαρτι -
 ῶν· ὁ λαίμαρ γος, ὁ μέθυσος, ὁ γαστρίμαργος,
ὁ ξενύχτης, ὁ καπνιστής, ὁ ναρκομανής, ὁ χαρ-
 τοπαίχτης, ὅλοι αὐτοὶ χάνουν τὴν ὑγεία· τὸ ξε-
νύχτι, τὸ οἰ νοπνευματῶδες ποτό, τὰ χαρτιά,
τὸ χασὶς καὶ τὰ ἄλλα ναρκωτικά, ὅλα αὐτὰ ξε-
χαρβαλώνουν, κάνουν ἐρείπιο, τὸν ὀργανισμό,
ποὺ δὲν ἀντέχει στὶς καταχρήσεις.

Ἡ ἁμαρτία ψαλιδίζει τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώ-
πων. Στέλλει κάθε χρόνο χιλιάδες νέους στὰ
νεκροταφεῖα, σὲ ἄσυλα ἀνιάτων, στὰ φρενοκο -
μεῖα, στὶς φυλακές. Δὲν βλέπετε; Ὅσο προ-
χωροῦν στὸ κακὸ καὶ στὴν ἁμαρτία, τόσο καὶ
καινούργιες ἀσθένειες παρουσιάζονται. Καὶ ἂν
ἐξακολουθήσουμε ἔτσι, θὰ βγοῦν καὶ νέες ἀ -σθένειες, πρὸς τιμωρίαν τῶν ἁμαρτιῶν μας.

Καὶ ἂν μὲν ἡ τιμωρία τῆς ἁμαρτίας σταμα-
τοῦσε μέχρι ἐδῶ, θὰ ἦταν τὸ πρᾶγμα κάπως
ὑποφερτό. Κακὸ ἡ ἀσθένεια, ἡ παραλυσία, ἡ
τρέλλα, ἡ φτώχεια κ.τ.λ. Ἀλλὰ ἡ μεγαλύτερη
συμφορά, ποὺ περιμένει κάθε ἀμετανόητο ἁ -
μαρτωλό, εἶνε ἡ κόλασις! Γι᾽ αὐτὸ ὁ Χριστός,
θεραπεύοντας τὸν ἄλλον ἐκεῖνο παράλυτο,
τὸν παράλυτο τῆς Βηθεσδά, εἶπε· Ἔγινες τώ-
ρα καλά, μὰ πρόσεχε νὰ μὴν ξαναπέσῃς στὴν
ἁμαρτία, γιατὶ θὰ σὲ βροῦν τὰ χειρότερα· «ἴδε
ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖ -
ρόν σοί τι γένηται» (Ἰω. 5,14).

* * *Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, νὰ μισήσουμε κ᾽ ἐ -μεῖς τὴν ἁμαρτία. Μὲ ὅλη τὴν ψυχή μας καὶ μὲ
κάθε τρόπο νὰ ἐ πιδιώξουμε τὴ σωτηρία. Νὰ
ἐπιμεληθοῦμε τὴ μετάνοιά μας. Μὲ ὅση προ  -
θυμία ὁ παράλυτος ζήτησε καὶ πῆγε στὸ Χρι-
στό, ἔτσι νὰ τρέξουμε ἐμεῖς σ᾽ ἕναν ἐξο μολό-
γο, ἕνα πνευ ματικὸ πατέρα. Νὰ ζητήσου με
καὶ τὴ βοήθεια κάποιων ἄλλων, ποὺ γνωρί-
ζουν καλύτερα, καὶ νὰ ὑ περπηδήσουμε κάθε
ἐμπόδιο ποὺ φέρνει ὁ πονηρός.

Τότε ὁ Χριστὸς θὰ διώξῃ ἀπὸ πάνω μας τὴν
ἁμαρτία, ποὺ μᾶς τυραννεῖ τόσον καιρό, καὶ θὰμᾶς πῇ τὰ γλυκά του ἐκεῖνα λόγια, ποὺ εἴθε ὅλοι
νὰ τ᾽ ἀκούσουμε πρὶν τὴν ἡμέρα τῆς κρίσεως·
«Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (Μᾶρκ. 2,5).(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε ἴσως στὸν νεκροταφειακὸ ἱ. ναὸ Ἁγ. Λαζάρου Μεσολογγίου τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 20-3-1938.Ἀνάγνωσις, στοι χειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, καὶ μικρὴ ἀναπλήρωσις 21-2-2021.
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