
Ἂς πᾶμε, ἀγαπητοί μου, νοερὰ στὸ Γολγοθᾶ,
ἐκεῖ ποὺ ἔγινε τὸ φρικτότερο ἔγ κλη μα.

Μέσα στὸ ἔκτακτο τρίωρο σκοτάδι ἀ κούγεται
ἡ συγκλονιστικὴ φωνὴ τοῦ Ἐσταυρωμένου «Ἠ -
λὶ ἠλί, λιμᾶ σαβαχθανί; …Θεέ μου Θεέ μου, ἱ να  -
τί με ἐγκατέλιπες;» (Ματθ. 27,46) καὶ τὸ «Τετέλεσται»
(Ἰω. 19,30). Σχίζεται τὸ κα ταπέτα σμα τοῦ ναοῦ, ἀνοί-
γουν τάφοι, ἀνασταί  νον ται νεκροί, σείεται ἡ γῆ.
Κι αὐτοὶ οἱ ἀ τρόμητοι ῾Ρωμαῖοι τρομά   ζουν. Ὁ
ἑκατόν ταρχος ὁμολογεῖ· «Ἀ ληθῶς Θεοῦ υἱ ὸς
ἦν οὗτος» (Ματθ. 27,54). Ὁ Ἰησοῦς νεκρὸς στὸ σταυ-
 ρό. Ὁ Ἰω σὴφ ἀποκα θηλώνει τὸ σῶμα καὶ μὲ τὸ
Νικόδημο τὸ ἐν ταφιάζουν, ἐνῷ ὁ ἥ λιος δύει.

Τώρα οἱ ἐχθροὶ θριαμβολογοῦν. Ἀρχιερεῖς,
γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι, σεῖς ποὺ πρωτοστα -
τήσατε στὸ ἔγκλημα καὶ βάλατε τὸ λαὸ νὰ φω-
νά ζῃ «Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν» (Ἰω. 19,15), τώ-
 ρα ποὺ ἔφυγε ὁ φοβερὸς ἀντίπαλός σας, ἄν τε στὰ
σπίτια σας νὰ γιορτάσετε πάσχα. Ποιός μπορεῖ
νὰ φανταστῇ τὴ χαρά τους! Τὸ θέμα τους θὰ
εἶνε «ἐκεῖνος ὁ πλάνος» (Ματθ. 27,63). Δὲν θὰ ξανα -
πῇ «Οὐαί…» (ἔ.ἀ. 23,13 κ.ἑ.) καὶ μὲ τὸ φραγγέλλιο «Μὴ
ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπο-
 ρίου» (Ἰω. 2,16). Ἔχουν ὅμως κ᾽ ἕνα φόβο μήπως ἀ -
ναστη θῇ, ὅπως εἶπε· ζητοῦν ἀπ᾽ τὸν Πιλᾶτο νὰ
σφρα  γίσῃ τὸν τάφο, κι ἀναλαμβάνει τὴ φρού-
ρησι κουστωδία. Ὁ τάφος τώρα ἀπλησίαστος.Καὶ οἱ μαθηταὶ τί κάνουν; Κρύβονται. Μπο-
ρεῖτε νὰ φανταστῆτε τὴν ψυχολογική τους κα-
 τάστασι; Εἶχαν ἀνταποκριθῆ στὴν πρόσκλησι
τοῦ Ἰησοῦ «Ἀκολούθει μοι» (Ματθ. 8,22· 9,9 κ.ἀ.) κι ἄ -
φησαν τὰ πάντα μὲ τὴν ἐλπίδα «ὅτι αὐτός ἐ -
στιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ» (Λουκ. 24,21).
Τώρα νιώθουν ἀπογοήτευσι, εἶνε κοπάδι ποὺ
ὁ τσοπᾶνος του σκοτώθηκε. Ὅλες οἱ ἐλ πίδες
τους ἔχουν διαψευσθῆ, κι αὐτοὶ περίτρομοι ἔ -
χουν ἐξαφανιστῆ. Θά ̓ θελαν νὰ λησμονηθοῦν,
νὰ περάσῃ τοῦτος ὁ ἀνεμοστρόβιλος γύρω
ἀπ᾽ τὸ πρόσωπο τοῦ Διδασκάλου τους. Κ᾽ ἔπει-
 τα; Ποῦ θὰ πήγαιναν; Νὰ γυρίσουν στὰ χωριά

τους; Μὰ ἦταν εὔκολο; Ξέρουμε μὲ τί ντροπὴ
γυρίζει στὸ χωριό του ἐ κεῖ νος ποὺ ἀπέτυχε στὰ
σχέδιά του, τί εἰρωνεῖ ες καὶ σχόλια ἀκούει. Ἦ -
ταν ὅμως ἀναγκασμέ νοι νὰ γυρίσουν στὶς πα-
λιὲς ἀσχολίες τους. Θὰ ζοῦσαν μὲ τὴν ἀνάμνη -
σι τοῦ Διδασκάλου – αὐτὸ δὲν μποροῦσε νὰ
σβήσῃ, ἡ μελαγχολία πάντως θὰ δέσποζε στὴ
ζωή τους· γιατὶ ἡ μάχη τοῦ Ἰησοῦ κατὰ τῶν
σκοτεινῶν δυνάμεων εἶχε καταλήξει σὲ ἧττα…

* * *Σὲ ἧττα; Ὄχι, ἀδελφοί μου! Αὐτὸ ποὺ φαι-
νόταν ἧττα μεταβλήθηκε σὲ θρίαμβο, θρίαμβο
μοναδικό, αἰώνιο. Μέσα στὸ σκοτάδι τῆς ἀ πο-
γο ητεύσεως, ποὺ ζοῦσαν οἱ μαθηταί, πέφτει
φωτοβολίδα, ἀνάβει μιὰ ἐλπίδα. Ὑπῆρχε στοὺς
ἰουδαίους συνήθεια, οἱ οἰκεῖοι τοῦ νεκροῦ τὶς
πρῶτες τρεῖς ἡμέρες νὰ πηγαίνουν στὸν τάφο
του. Ὁ τάφος τοῦ Ἰησοῦ θά ᾽πρεπε νὰ ἑλ κύῃ
πλήθη εὐεργετημένων, μὲ πρώτους τοὺς μα-
θητάς του· ἀλλὰ ὁ φόβος καὶ τὰ ἔκτακτα μέ τρα
τοὺς ἀπομάκρυναν. Ὅ,τι ὅμως δὲν τόλμη σαν οἱ
ἄντρες, τὸ τολμοῦν οἱ γυναῖκες, οἱ μυρο  φόρες.
Τὸ βράδυ τῆς Παρασκευῆς ἀγοράζουν ἀρώμα-
 τα, τὸ Σάββατο περιμένουν, καὶ τὴν ἑπομένη
τὸ πρωί, ποὺ γιὰ μᾶς εἶνε ἡ Κυρι ακή, πολὺ νω -
ρὶς στὸν ὄρθρο ξεκινοῦν γιὰ τὸ Γολγοθᾶ. Τίπο -
τα δὲν τὶς φοβίζει· τὸ μόνο ποὺ τὶς ἀπασχολεῖ
εἶνε πῶς θὰ μετακινηθῇ ἡ βαρειὰ πέτρα στὸν
τάφο. Ἀλλ᾽ ὅταν φτάνουν ἐκεῖ, τί ἔκπληξι, ἡ
πέ τρα ἔχει μετακινηθῆ, ὁ τάφος εἶνε ἀνοιχτός!
Τολμοῦν καὶ μπαίνουν, μὰ τὸ σῶ μα τοῦ Κυρί-
ου λείπει! Ποῦ εἶνε; ποιός τὸ πῆρε; τί συν έβη; Ἡ
σκέψι γιὰ ἀνάστασι δὲν περνάει ἀπ᾽ τὸ νοῦ
τους. Ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ κατά πληκτες ἀποροῦν, νά
δύο ἄγγελοι σὰν ἄντρες μὲ στολὲς ποὺ ἀ στρά-
 φτουν ἀπὸ φῶς, ἐμφανίζονται καὶ τοὺς λένε·
«Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; οὐκ ἔ -
στιν ὧδε, ἀλλ᾽ ἠγέρθη…» (Λουκ. 24,5-6 κ.ἑ.). Αὐτὸ ἦταν
τὸ πρῶτο «Χριστὸς ἀνέστη». Γυναῖκες τ᾽ ἄκου-
σαν κι αὐτὲς πρῶτες τὸ μετέδωσαν, ἔγιναν «εὐ -
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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
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αγγε λίστριαι »(στιχηρ. Πάσχ.). Μεγάλη τιμὴ γι᾽ αὐτές.
Οἱ μυροφόρες τρέχουν καὶ λένε στοὺς μα-

θητάς, ὅτι ἀναστήθηκε ὁ Κύριος. Μὰ αὐτοὶ –
ἀπὸ θλῖ ψι; ἀπὸ δυσπιστία; ἀπὸ λησμοσύνη;–
θεωροῦν αὐτὰ ποὺ εἶπαν οἱ γυναῖκες φαντασία
καὶ φλυ αρία. Δύο ὅ μως ἀπὸ αὐτούς, ὁ Πέτρος
καὶ ὁ Ἰω άννης, μετὰ ἀπ᾽ ὅσα εἶπε ἡ Μαρία ἡΜαγδαληνή, ξεκινοῦν γιὰ τὸ μνημεῖο. Ὁ Ἰωάν-
 νης, πιὸ νέος, φτάνει πρῶτος, σκύβει, βλέπει
τὰ ὀθόνια, ἀλλὰ δὲν μπαίνει. Ὅ ταν ἔφτασε ὁ
Πέτρος, μπῆκε καὶ «θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,
καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐ -
τοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον, ἀλλὰ χω -
ρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον» (Ἰω. 20,6-7). Τό-
τε κι ὁ Ἰωάννης μπαίνει, βλέπει, θαυμάζει καὶ
πιστεύει. Οἱ δύο ἄντρες γυρίζουν πίσω, ἀλλὰ
ἡ Μαγδαληνὴ ποὺ τοὺς εἶχε ἀκολουθήσει μέ-
νει κλαίγοντας ἔξω ἀπὸ τὸν τάφο. Σκύβει νὰ δῇ
μέσα καὶ βλέπει «δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς κα-
 θεζομένους ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς
τοῖς ποσὶν ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ».
Αὐτοὶ τῆς λένε· «Γύναι, τί κλαίεις;». Αὐ τὴ ἀπαν τᾷ·
«Ὅτι ἦραν τὸν Κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔ -
θηκαν αὐτόν». Γυρίζω πίσω, βλέπει κάποιον. Νο-
 μίζει ὅτι εἶνε ὁ κηπουρός, ἀλλὰ ἦ ταν ὁ Ἰησοῦς.
Ὅταν ἐκεῖνος τὴ φωνάζει μὲ τ᾽ ὄνομά της «Μα-
ρία», ἀμέσως τὸν ἀναγνωρίζει· «῾Ραββου νί, δι δά-
 σκαλε», λέει καὶ πέφτει νὰ τὸν προσκυνή σῃ φιλών -
τας τὰ πόδια του. Ἐκεῖ νος ὅ  μως τῆς ἀ παγορεύ-
 ει· «Μή μου ἅπτου». Κι αὐ τή, ποὺ ἀξιώθηκε τώ-
 ρα καὶ νὰ τὸν δῇ, τρέχει στοὺς μαθητὰς καὶ
τοὺς λέει ὅτι «ἑώρακε τὸν Κύριον» (ἔ.ἀ. 20,11-18).

Τὴν ἴδια μέρα τὸ ἀπόγευμα ὁ ἀναστὰς ἐμ -
φανίζεται καὶ σὲ δύο μαθητὰς ποὺ πορεύον -
ται πρὸς Ἐμμαούς (βλ. Λουκ. 24,13-35). Καὶ γύρω στὴ
δύ σι τοῦ ἥλιου ἐμφανίζεται στοὺς μαθητὰςστὸ ὑπερῷο «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων», τοὺς
λέει «Εἰρήνη ὑμῖν», τοὺς δείχνει τὰ σημάδια
τῶν πληγῶν στὰ χέρια καὶ τὴν πλευρά του, καὶ
πείθονται ὅτι ἀναστήθηκε. «Ἐχάρησαν οὖν οἱ
μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον» (Ἰω. 20,19-20).

* * *Εἴδαμε, ἀγαπητοί μου, σὲ τί ἀπογοήτευσι εἶ -
χ αν βυθιστῆ οἱ μαθηταὶ μετὰ τὴ σταύρωσι, τί
φόβος καὶ τρόμος τοὺς εἶχε καταλάβει. Ἀλ λὰ
ξαφνικὰ ἡ ψυχική τους κατάστασι ἀλλάζει· τὴν
ἀπογοήτευσι διαδέχεται ἡ ἐλπίδα, τὴ δειλία ἡ
ἀνδρεία, τὸν φόβο τὸ θάρρος. Οἱ λαγοὶ ἔγινανλέοντες, ἀψηφοῦν τὰ πάντα, μπροστὰ σὲ ἀρ -
χὲς καὶ ἐξουσίες κηρύττουν τὸν ἀναστάντα Ἰ -
ησοῦν Χριστόν. Ποιό λοιπὸν ἦταν ἐ κεῖνο ποὺ
τοὺς μετέβαλε; Ἀναμφιβόλως τὸ γεγονὸς τῆς
ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Τὸν εἶ δαν τὸν ἄκουσαν,
ἔνιωσαν τὴν παρουσία του. Πῆραν τὰ δῶρα του·

τὴν εὐλογία, τὴν εἰρήνη, τὴ χαρά. Ἀρχίζοντας
τὸ κήρυγμα τῆς πίστεως στὸ Χριστὸ ἔχουν
βάσι ἀκλόνητη, βράχο ἄσειστο, τὴν ἀνάστασι τοῦ
Κυρίου. Χωρὶς τὴν Ἀνάστασι δὲν ἐξηγεῖται ἡ
ἀλλαγή τους, ἡ δύναμι ποὺ ἀπέκτησαν. Ἂν ὑ -
ποθέσουμε ὅτι δὲν ἀναστήθηκε ὁ Χριστός, τό-
 τε μαζὶ μὲ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο ρωτᾶμε κ᾽ ἐ -
μεῖς· Ὅσο ζοῦσε ἐκεῖνος αὐτοὶ ἦταν τόσο δει-
 λοί, κι ὅταν πέθανε ἔγιναν τόσο ἀνδρεῖοι καὶ
ἀ τρόμητοι; πῶς ἐξηγεῖται αὐτό; (βλ. Migne 61,36). Με-
γάλοι ἄνδρες τῆς ἱστορίας, π.χ. ὁ Ναπολέων,
ἐνθουσίαζαν τὰ πλήθη ὅσο ζοῦσαν, ἀλλ᾽ ὅταν
πέθαιναν ἔπαυε πλέον ἡ ἐπιρροή τους.

Ἡ ἀνάστασι τοῦ Κυρίου εἶνε ἡ μόνη λογικὴ
ἐξήγησι τῆς ἀλλοιώσεως τῶν μαθητῶν, ἀλλὰ καὶ
ἡ ἀπόδειξι τῆς θείας προελεύσεως τοῦ Χριστι -
ανισμοῦ. Νά γιατί οἱ ἐχθροὶ τὴν πολεμοῦν μὲ τό-
 ση λύσσα. Γύρω ἀπὸ τὸν κενὸ τάφο συνεχίζεται
ἡ μάχη τῆς ἀπιστίας κατὰ τῆς πίστεως. Ἡ Ἀνά-
 στασι εἶνε τὸ κέντρο, ἡ καρδιὰ τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ. Ὅπως λέει ἕνας ξένος συγγραφέας, ἐπά-
 νω σὲ ὅλους τοὺς τάφους γράφεται «ἐνθάδε
κεῖται», μόνο στὸν τάφο τοῦ Χριστοῦ γράφεται
ἐκεῖνο ποὺ εἶπε ὁ ἄγγελος «οὐκ ἔστιν ὧδε». Αὐ -
τὸ θὰ κηρύττεται ὡς «σύσσημον εἰς τοὺς αἰῶ νας»,
ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ θεοφό ρος (Migne
5,708)· εἶνε ἡ ἔνδοξη σημαία τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἀνάστασι εἶνε τὸ κέντρο τοῦ κηρύγμα τός
μας, ἐκεῖ στηρίζονται οἱ μεγάλες ἀ λήθειες τῆς
πίστεως π.χ.· ἡ ἁγιότης καὶ ἀναμαρτησία τοῦ Κυ-
 ρίου, ἡ ἀποτελεσματικότης τῆς θυσίας του, ἡ
ἐλ πίδα τῶν πενθούντων, ἡ αἰσιοδοξία γιὰ τὴ νί-
 κη τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἀληθείας, ἡ παρηγορία
κάθε ἁμαρτωλοῦ· ὁ Ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν εἶνε «ὁ
 τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν» (κοντάκ.-οἶκ. Πάσχ.).

Ἕνας σεβάσμιος ἐργάτης τοῦ εὐαγγελίου
συμβουλεύοντας ἕνα νεαρὸ ποὺ μόλις ἔβγαινε
στὸ κήρυγμα, τοῦ ὑπενθύμισε τὰ λόγια τοῦ ἀ -
ποστόλου Παύλου στὸν Τιμόθεο· «ΜνημόνευεἸησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, …ἐν
ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν…» (Β΄ Τιμ. 2,8-9). Διῶκτες
τῆς ἀληθείας καὶ τῆς δικαιοσύνης, διώκοντας
τὸ Εὐαγγέλιο ἐπιχειρεῖτε νὰ θάψετε πάλι τὸ
Χριστό. Παιδί μου, ἔλεγε σεβάσμιος ποιμένας
παρηγορώντας νεαρό, ὅλο τὸ χῶμα τῆς γῆς
δὲν φτάνει γιὰ νὰ θάψῃ τὴν ἀλήθεια· αὐτὴ σύ-
ν τομα «ἀναστήσεται τριήμερος» (κοντάκ.-οἶκ. Μ. Σαβ.).

Ὁ Κύριος ἀναστήθηκε, ἀλλὰ ἐμεῖς πῶς νιώ-
 θουμε; Μήπως εἴμαστε νεκροί; (βλ. Ἀπ. 3,1). Μὴν ἀ -
πελ πιστοῦμε. Ἔχουμε βρά χο νὰ πατήσουμε, ἄγ -
κυρα νὰ πιαστοῦμε, φῶς καὶ Ἥλιο ποὺ ἀνέτει-
 λε ἀπὸ τὸν τάφο. Μὴ φοβώμαστε. Δεῦτε προ-
σκυνήσωμεν αὐτῷ τῶν Βασιλεῖ τῶν αἰώνων.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταφορὰ μὲ μεταγλώττισι στὴν ὁμιλουμένη σήμερα κεφαλαίου τοῦ βιβλίου «Ἀκολούθει μοι», Ἀθῆναι (1965) 19893, σσ. 307-326. 23-4-2021.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ δευτέρα Κυ-
ριακὴ τοῦ Πάσχα ἢ τοῦ Ἀντίπασχα. Θὰ πῶ

λίγες λέξεις ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἀποστόλου, ἐπὶ
τοῦ ῥητοῦ ποὺ εἶπα στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας,
καὶ παρακαλῶ νὰ προσέξετε.

* * *Ὅποιος σκεφθῇ, ὅτι ἡ θρησκεία μας ἄρχι-
σε ἀπὸ τὸ τίποτα, ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν
τοῦ Κυρίου ἦταν μικρός, ὅτι κι ἀπ᾽ αὐτοὺς τοὺς
λίγους μαθητάς του ὁ ἕνας τὸν πρόδωσε καὶ
τὸν πούλησε ἀντὶ τριάκοντα ἀργυρίων, ὁ ἄλ -
λος τὸν ἀρνήθηκε, κ᾽ οἱ ἄλλοι κρύφτηκαν φο-
βι σμένοι· κι ὅταν κατόπιν σκεφθῇ, ὅτι οἱ ἕν -
δε κα μαθηταὶ ἔγιναν ἑβδομήντα, οἱ ἑβδομήν -
τα ἔγιναν τρεῖς χιλιάδες, οἱ τρεῖς χιλιάδες πέν -
τε χιλιάδες, ὅτι αὐτὸ τὸ ῥυάκι ἔγινε Ἁλι άκμο-
νας ποὺ δροσίζει τὴν οἰκουμένη, τοῦ γεν νιέται
ἡ ἀπορία· ποιά τὰ αἴτια τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ
χριστιανισμοῦ; τί ἦταν ἐκεῖνο ποὺ ἔκανε τὴ
θρησκεία μας ν᾽ ἁπλωθῇ τόσο πολύ;

Γιὰ νὰ διαδοθῇ μιὰ ἰδέα, ἕνα σύστημα ἢ ἕ -
να συγκρότημα, χρειάζονται –κατὰ κόσμον–
α΄) χρῆμα, β΄) ὅπλα - βία, γ΄) γνῶσις - ἐπιστήμη.
Ποιός ὑπολογίζει μικρὰ κράτη; ὁ νοῦς ὅ λων
εἶνε στραμμένος στοὺς κολοσσούς, στοὺς γί-
γαντες· αὐτοὺς ποὺ ἔχουν χρῆμα, ποὺ διαθέ -
τουν τὰ τελειότερα ὅπλα, ποὺ ἔχουν τοὺς με-
γαλύτερους ἐπιστήμονες. Ἀλλὰ εἶχε τέτοια
πράγματα ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ; διέθετε
λεπτά, ὅπλα, σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονες;

Ἡ γῆ δὲν εἶδε οὔτε θὰ δῇ πιὸ φτωχοὺς ἀπὸ
τοὺς ἀποστόλους. Κι ἂν εἶχαν λίγα χρήματα,
τά ̓ δωσαν κι αὐτὰ γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ
κ᾽ ἔμειναν πάμπτωχοι. Χρήματα δὲν εἶχαν· μή-
 πως εἶχαν ὅπλα; Μὰ ὁ Χριστὸς τοὺς ἀφώπλισε,
τοὺς ἀπαγόρευσε νὰ ὁπλοφοροῦν. Στὸν θερ-
μόαιμο Πέτρο, ποὺ ἔβγαλε μαχαίρι κ᾽ ἔ κοψε τὸ
αὐτὶ τοῦ δούλου Μάλχου, λέει «Βάλε τὴν μά-
χαιράν σου εἰς τὴν θήκην»· «ὅ ποιος μα χαιρώ -

σῃ, ἀπὸ μαχαίρι θὰ πάῃ» (Ἰω. 18,11. Ματθ. 26,52)· τὰ λόγια
αὐτὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ παράδειγμα τῶν ἀπο-
 στόλων εἶνε τὸ ὑπόδειγμα τοῦ ἀφοπλισμοῦ γιὰ
ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Χρήματα δὲν εἶχαν, ὅ -
πλα δὲν εἶχαν· μήπως εἶχαν σοφία - ἐπιστήμη;
οὔτε ῥήτορες τῶν Ἀθηνῶν οὔτε φιλόσοφοι τῆς
῾Ρώμης οὔτε ἄλλοι ἐγγράμματοι ὑπῆρχαν με-
τα ξύ τους. Πάμπτωχοι, ἄοπλοι, ἀγράμματοι οἱ
ἁ λιεῖς τῆς Γαλιλαίας. Πῶς λοιπὸν διαδόθηκε
ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ μας; τί συνετέλεσε;

Τὰ αἴτια τῆς ἐξαπλώσεώς της δὲν πρέπει
νὰ τ᾽ ἀναζητήσουμε σὲ ἐξωτερικοὺς παράγον -
τες, δὲν εἶνε ὑλικὰ - οἰκονομικά· θὰ τ᾽ ἀναζη-
τήσουμε στὸν ἠθικὸ καὶ πνευματικὸ κόσμο καὶ
θὰ τὰ βροῦμε στὰ βάθη τῆς ἀνθρώπινης καρ-
διᾶς. Ἐκεῖ βρίσκονται. Ποιά λοιπὸν εἶνε αὐτά;
Οἱ ἀπόστολοι εἶχαν τρία μεγάλα ὅπλα.
⃝ Τὸ πρῶτο ποιό ἦταν; Τὸ λέει σήμερα ὁ ἀπό-
στολος· ἦταν «τὰ ῥήματα τῆς (αἰωνίου) ζωῆς»
(Πράξ. 5,20)· κρατοῦσαν στὰ χέρια τους τὰ λόγια τοῦ
Χριστοῦ. Ὤ τὰ λόγια αὐτά! Ὑπάρχει ζυγαριὰ
νὰ τὰ ζυγίσῃ; Τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶνε
μέσα στὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο Εὐαγγέλιο, οὔτε εἰ πώ-
θηκαν ἀπὸ ἄλλον οὔτε θὰ εἰπωθοῦν ποτε στὸν
κόσμο. «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρε λεύσον ται, οἱ
δὲ λόγοι» τοῦ Κυρίου δὲν θὰ πα ρέλθουν (βλ. Ματθ.
24,35). Δὲν ἔχουν ῥητορεία Δημοσθένους καὶ φι  -
λοσοφία Σωκράτους καὶ Πλάτωνος, δὲν ἔχουν
φαντασία καὶ λογοτεχνία, ἔχουν ὅμως βάθος
καὶ πλάτος, περιεχόμενο ἐννοιῶν ὠκεανὸν ὁ -
λόκληρο. Τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ εἶνε γιὰ ὅλους·
εἶνε ἄρτος - ψωμὶ γιὰ τοὺς πεινασμένους, νε ρὸ
δροσερὸ γιὰ τοὺς διψασμένους, μέλι γλυ κὸ
γιὰ τὰ παιδιά, γάλα γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς, λιπα ρὰ
τροφὴ γιὰ τοὺς ὡρίμους, παρηγοριὰ γιὰ τοὺς πο-
 νεμένους καὶ πενθοῦντας, ῥομφαία καὶ σπαθὶ
ἐναντίον τῶν ὀργάνων τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος
τούτου, ἡ πανοπλία τοῦ Παύλου. Γι᾽ αὐτὸ εἶπε
κάποιος ὅτι, καὶ ἂν ὑπῆρχαν σὲ ἄλ λους πλανῆ -
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Τὰ τρία ὅπλα τῶν ἀποστόλων
«Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις διὰ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστό-
λων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά» (Πράξ. 5,12)

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

Δοξάζουμε, ἀγαπητοί μου, τὸν Κύριο, ποὺ
μᾶς ἀξίωσε νὰ ἑορτάσουμε γιὰ μιὰ ἀκόμη

φορὰ τὴν ἀνάστασί του, τὸ Πάσχα.Τί σημαίνει Πάσχα; Δὲν εἶνε ἑλληνικὴ λέξι,
εἶνε ἑβραϊκή. Πάσχα σημαίνει διάβασις, πέρα-
 σμα, γέφυρα. Πάσχα σημαίνει ν᾽ ἀφήσῃς τὴν
Αἴγυπτο καὶ νὰ πᾷς στὰ Ἰεροσόλυμα, ν᾽ ἀφή -
σῃς τὴ σκλαβιὰ καὶ νὰ πᾷς στὴν ἐλευθερία, ν᾽
ἀφήσῃς τὸ ψέμα καὶ νὰ πᾷς στὴν ἀλήθεια, ν᾽ ἀ -
φήσῃς τὸ σκοτάδι καὶ νὰ πᾷς στὸ φῶς, ν᾽ ἀφή -
σῃς τὸν διάβολο καὶ νὰ πᾷς στὸ Χριστό. Τὸ
Πάσχα εἶνε τὸ γεφύρι τοῦ Θεοῦ. Ὅπως περ-
 νᾷς τὸ γεφύρι κι ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος πᾷς στὸ
ἄλλο καὶ χωρὶς γεφύρι δὲν μπορεῖς νὰ διαβῇς
τὸ ποτάμι, ἔτσι ἦταν καὶ τὸ μεγάλο πο τάμι τοῦ
ᾅδου, τὸ μαῦρο καὶ σκοτει νό· μᾶς χώ ριζε ἀπὸ
τὸ Θεό, καὶ ὁ Χριστὸς –εὐ λογημέ νο τὸ ὄνομά
του– μὲ τὸ τίμιο αἷμα του ἅπλωσε στὸ ποτάμι
αὐτὸ γέφυ ρα, καὶ ἔτσι περνᾶμε τώρα οἱ ἁ μαρ-
τωλοὶ ἀπὸ τὸ θάνατο στὴ ζωή.Αὐτὰ νὰ τὰ πιστεύῃς· ἂν δὲν τὰ πιστεύῃς,
μὴν ἔρχεσαι στὴν ἐκκλησιά· μεῖνε ἔξω, παῖζε
πρέφα, κάνε ὅ,τι θέλεις. Γι᾽ αὐτὸ πρὶν τὴ θεία
λειτουργία ἀκοῦμε «Ὅσοι πιστοί» (θ. Λειτ.)· μόνο
ὅ σοι πιστεύουν νὰ μένουν μέσα στὸ ναό.

Τὸ Πάσχα εἶνε «ἑορτῶν ἑορτὴ καὶ πανήγυ-
ρις πανηγύρεων» (καν. Πάσχ. ᾠδ. η΄) κ᾽ εὐχαριστοῦμε τὸ
Θεὸ ποὺ ἀ κούσαμε πάλι τὸ «Χριστὸς ἀνέστη».
Τὸ ἐρώτημα εἶνε· πῶς τ᾽ ἀκούει ἡ γενεά μας;

* * *Οἱ ἄνθρωποι, ἀδελφοί μου, ὡς πρὸς τὴν πί-στι διακρίνονται σὲ τρεῖς κατηγορίες.
⃝ Ἡ πρώτη κατηγορία εἶνε οἱ ἀδιάφοροι. Δὲν
αἰ σθάνονται τίποτε, εἶνε σὰν τὸ ξύλο, σὰν τὸ
μάρμαρο. Τὰ βράχια τοῦ Γολγοθᾶ συγκλονί-
στη καν, αὐτοὶ δὲν συγκινοῦνται. Λένε ἀπὸ συ-
νήθεια «Χριστὸς ἀνέστη», μὰ δὲν νιώθουν καμ-
 μία χαρά, δὲν χτυπάει ἡ καρδιά τους. Αὐτοὺς
τοὺς ἐνδιαφέρουν μόνο τὰ ὑλικά· ἂν γεμίζῃ

τὸ πορτοφόλι τους, ἂν γεννή σουν οἱ ἀγελά-
δες ἢ τὰ πρόβατά τους, ἂν βροῦν τραπέζι καὶ
φᾶνε καὶ πιοῦν (καί, ἐνῷ τὸ πρωὶ περπατοῦν
μὲ δύο πόδια, τὴ νύχτα πέφτουν μὲ τὰ τέσσε -
ρα). Νά, αὐτὰ εἶνε ἡ χαρά τους· γλέντι, κρα-
σί, χορός, γυναῖκες…, μὲ τέτοια αἰ σθάνον ται
χαρά· ἀπὸ τὰ ἄλλα; μένουν ἀναίσθητοι.

Ξέρετε πῶς παρομοιάζει τοὺς ἀνθρώπους
αὐ τοὺς ὁ Χριστός; Εἶνε, λέει, σὰν τοὺς χοί ρους.
Πέταξε στοὺς χοίρους μιὰ χούφτα διαμάντια
ἢ χρυσαφικά, δὲν καταλαβαίνουν· πέταξέ τους
μιὰ χούφτα βελανίδια, καὶ θὰ τρέξουν. Δια-
μάντια καὶ μαργαριτάρια εἶνε αὐτὰ ποὺ μοι-
ράζει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, μὰ αὐτοὶ μένουν
ἀδιάφοροι. Γι᾽ αὐτὸ εἶπε ὁ Χριστὸς «Μὴ δῶτε
τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργα-
ρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων» (Ματθ. 7,6). 

Ἕνα δεῖγμα ἀδιαφορίας εἶνε καὶ τοῦτο· οἱ
πρόγονοί μας στὴ Μικρὰ Ἀσία ἔμεναν ἕως τὸ
τέλος στὴν ἀναστάσιμη θεία λειτουργία, τώρα
ὅμως μόλις ἀκούσουν τὸ «Χριστὸς ἀνέστη»φεύ γουν. Εἶνε ἁμαρτία αὐτὸ ποὺ κάνουν.
⃝ Μία κατηγορία λοιπὸν οἱ ἀδιάφοροι· ἡ ἄλλη
κα τηγορία εἶνε οἱ ἀμφιβάλλοντες. Αὐτοὶ δὲν
ἀ διαφοροῦν· δείχνουν ἕνα ἐν διαφέρον γιὰ τὴν
ἐκκλησία, ἀκοῦνε τὸ Εὐαγγέλιο, ἀλλὰ τ᾽ ἀκοῦ -
νε μὲ τὸ ἕνα αὐτί· μὲ τὸ ἄλλο αὐτὶ ἀκοῦνε ἀν -
τιρρήσεις, δέχονται ἀμφισβητήσεις καὶ διατη-
 ροῦν μέσα τους ἀμφιβολίες. Ἐκεῖ ποὺ λένε,
«Σωστὰ αὐτὰ ποὺ λέει ὁ παπᾶς», ἔρ χεται ὁ διά-
 βολος καὶ βάζει ἀντίρρησι· «Μὰ νά ᾽νε ἆραγε
ἀλήθεια αὐτά; ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε Θεός; ὅτι ἡ
Παναγία γέννησε ὑπερφυσικά; ὅ τι ὑπάρχει ἄλ -
λη ζωή, κόλασι, παράδεισος;… Καὶ ἂν αὐτὰ εἶ -
νε φαντασία;…». Ἂν δεχτῇς αὐ τὸ τὸ «ἂν»,
μπαίνει μέσα σου σκουλήκι· ἀμφιβάλ λεις πλέ-
 ον, δὲν ἔχεις τὴν πίστι τὴ θερμή, τὴ ζωντανή.
Εἶ νε σὰν νὰ λές· Εἶνε ἀλήθεια ὅτι ὑπάρχει θά-
λασσα; ὅτι ὑπάρχει ἥλιος; ὅτι ὑ πάρχουν ἀστέ-
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«Καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου» (Ἰω. 20,28)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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ζύγια, ἀλλὰ μὲ τὰ πόδια, «πεζῇ», μία λέξι ποὺ
λέει πολλά. Νὰ φανταστῇ κανεὶς ἐκεῖνο τὸ
πλῆθος νὰ ὁδοιπορῇ σὲ δύσβατους τόπους·
ὄχι μόνο παιδιὰ καὶ νέοι, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες
καὶ ἡλιωμένοι καὶ ἀσθενεῖς. Εἶνε συγκινητικό.
Τί ἀγάπη, τί ἔρωτας, τί δίψα τῆς ψυχῆς! Ὁ Χρι-
 στὸς βέβαια δὲν θὰ ἔμενε διαρκῶς στὴν ἔρη-
μο· θὰ ἐπέστρεφε καὶ στὴν Καπερναοὺμ καὶ
στὶς ἄλλες πόλεις τῆς Γαλιλαίας, καὶ θὰ εἶχαν
πάλι εὐκαιρία νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν ἀκού-
σουν. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ δὲν ἀντέχουν νὰ μένουν μα-
κριά του. Τὸν ἐπιθυμοῦν, ξεσηκώνονται, βγαί-
 νουν καὶ τὸν ἀναζητοῦν στὴν ἔρημο. Ἡ δίψα
τους αὐτὴ ζωντανεύει τὴν εἰκόνα τοῦ ψαλμῳ -
δοῦ γιὰ τὸ διψασμένο ἐλάφι, ποὺ τρέχει, δι -
ασχίζει μεγάλες ἀποστάσεις ἀναζητώντας νε-
ρό, νὰ βρῇ τὴ δροσερὴ πηγή, ποὺ θὰ σβήσῃ
τὸ καμίνι τῆς δίψας του. «Ὃν τρόπον», λέει,
«ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδά-
των, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σέ, ὁ
Θεός»· ὅπως τὸ ἐλάφι λαχταρᾷ καὶ τρέχει ἐ -
κεῖ ποὺ πηγάζουν νερά, ἔτσι, Θεέ μου, λαχτα -
ρᾷ καὶ τρέχει ἡ ψυχή μου σ᾽ ἐσένα (Ψαλμ. 41,2). Ἐ -
λάφια διψασμένα γιὰ τὸ λόγο καὶ τὴ χάρι τοῦ
Χριστοῦ ἦταν ὅλοι αὐτοί.
⃝ Θέλουμε κι ἄλλη μία ἀπόδειξι τῆς ἀρετῆς
τοῦ λαοῦ; Ἂς προσέξουμε πόσο χρό νο θὰ
μείνουν ἐκεῖ στὴν ἐρημιά. Ἔφτασαν ἐπὶ τέ-
λους στὸ σκοπό τους, βρῆκαν αὐτὸν ποὺ ζητοῦ -
σαν. Κ᾽ ἐκεῖνος, ἀφοῦ θεράπευσε τοὺς ἀρρώ-
στους ποὺ εἶχαν φέρει μαζί τους, ἄνοιξε τὸ
στόμα του καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς διδάσκῃ. Κρέ-
μονται ἀπὸ τὰ χείλη του. Κ᾽ ἐνῷ οἱ ὧρες περ-
νοῦν, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν δείχνει νὰ κουράζε-
ται, δὲν βαριέται, δὲν δυσανασχετεῖ. Παρα-
τείνει τὴ διαμονή του στὴν ἔρημο. Μετὰ ἀπὸ
λίγο ὁ ἥλιος θὰ βασιλέψῃ· ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο;
λάμπει ἐμπρός τους ὁ Ἰησοῦς, ὁ πνευματικὸς
Ἥλιος· πρὸς αὐτὸν μικροὶ καὶ μεγάλοι ἔχουν
στραμμένη τὴν προσοχή τους καὶ ἀδιαφο-
ροῦν γιὰ τὴ δύσι τοῦ ἥλίου, γιὰ τὴ νύχτα ποὺ
ζυγώνει, γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς τροφῆς. Μένουν
κοντὰ στὸν Ἰησοῦ στὸ ὕπαιθρο, νηστικοί, ἀτε-
νίζοντας ὅλοι σὲ ἕνα σημεῖο, στὸ πρόσωπό
του. Ἡ προσήλωσί τους εἶνε τέτοια, ὥστε οἱ
μαθηταὶ ἄρχισαν νὰ σκέπτωνται ἐκεῖνο ποὺ ὁ
λαὸς αὐτὸς δὲν σκεπτόταν· τί θὰ γίνῃ ἂν νυ-
χτώσῃ; Ποῦ θὰ βρεθοῦν τρόφιμα γιὰ τόσο κό-
σμο; πῶς θὰ οἰκονομηθῇ ἀπὸ πλευρᾶς φαγη-
τοῦ τέτοια συγκέντρωσι; Γι᾽ αὐτὸ οἱ μαθηταὶ
παίρνουν τὸ θάρρος καὶ παρεμβαίνουν γιὰ νὰ
παρακαλέσουν τὸν Κύριο νὰ ἀπολύσῃ τοὺς ὄ -
χλους λέγοντας· «Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ
ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄ χλους,

ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν
ἑαυτοῖς βρώματα» (Ματθ. 14,15).

Ἀλλ᾿ ἀκριβῶς γιατὶ τὸ πλῆθος ἔδειξε στὸν
Κύριο τέτοια προθυμία, ἀφοσίωσι καὶ ἀγάπη,
γι᾽ αὐτὸ κ᾽ ἐκεῖνος ἔκρινε ὅτι ὁ λαὸς αὐτὸς
εἶνε ἄξιος νὰ τραφῇ ἀκόμη καὶ μὲ ἕνα θαῦμα.
Δὲν εἶνε ὁ Χριστὸς ἐκεῖνος ποὺ εἶπε σὲ ὅ -
σους ἀγωνιοῦν γιὰ τὴ συντήρησί τους «Ζη-
τεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προσ τε-
θήσεται ὑμῖν» (ἔ.ἀ. 6,33); Αἴ λοιπόν· τὴν ἐπίσημη
αὐτὴ ὑπόσχεσί του τὸν βλέπουμε νὰ τὴν πρα -
γματοποιῇ τώρα. Ὁ λαὸς αὐτὸς εἶχε ἀποδεί-
ξει τὴν ἡμέρα αὐτὴ μὲ τὴν ὅλη συμπεριφορά
του, ὅτι θέτει τὰ πνευματικὰ πάνω ἀπὸ τὰ ὑ -
λικά· «ἐζήτει πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».
Κ᾽ ἐκεῖνος λοιπὸν τοὺς δίνει τὰ ἀγαθά του
πλουσιοπάροχα· θεραπεύει, εὐλογεῖ, τρέφει,
ἐλεεῖ τὸ λαό. Καὶ ὁ λαὸς φεύγει ἀπὸ τὴν ἔρη-
μο ψυχικὰ καὶ σωματικὰ χορτασμένος. Ὁ Κύ-
ριος ἔθρεψε καὶ τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματα.
Δὲν ὑπάρχει κανένας πεινασμένος!

* * *
Τί ἀποδεικνύει, ἀγαπητοί μου, αὐτὴ ἡ ὁμα-

δικὴ διατροφὴ τοῦ λαοῦ; Ὅτι ἕνας λαὸς ποὺ
ἀκολουθεῖ τὸν Κύριο στὸ δρόμο τῆς εὐσεβεί -
ας καὶ τῆς ἀρετῆς, ἕνας λαὸς ποὺ ἐκτιμᾷ τὰ
πνευματικὰ πράγματα περισσότερο ἀπὸ τὰ
ὑλικά, ἕνας λαὸς ποὺ δὲν ἐννοεῖ ἀκόμη καὶ
σὲ καιρὸ δυσμενῶν περιστάσεων ν᾿ ἀπομα-
κρυν θῇ ἀπὸ τὸν Κύριο, ἕνας λαὸς ποὺ πι-
στεύ ει, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν θὰ στερηθῇ οὔτε
καὶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ὅσα εἶνε ἀναγκαῖα γιὰ τὴ
συντήρησί του. Ἕνα τέτοιο λαὸ ποτέ δὲν θὰ
τὸν ἀφήσῃ ὁ Κύριος νὰ πεινάσῃ καὶ νὰ πε-
θάνῃ ἀπὸ τὴν πεῖνα.

Γι᾽ αὐτό, ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε πάντοτε
τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου, πρέπει ὡς λαός, ἄρ -
χοντες καὶ ἀρχόμενοι, νὰ ζήσουμε μιὰ ζωὴ πί-
στεως καὶ ἀρετῆς, ποὺ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν
Κύριο. Ἐὰν κρεμαστοῦμε ἀπὸ τὸν Κύριο, τό-
τε βάλαμε τοὺς ἑαυτούς μας, τὶς οἰκογένειές
μας καὶ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος μας κάτω ἀπὸ τὴν
κραταιὰ προστασία του. Σὰν πιστὰ καὶ ἀφω-
σιωμένα τέκνα τῆς «βασιλείας» του, δηλαδὴ
τῆς Ἐκκλησίας του, θὰ καθώμαστε συνδαιτυ-
μόνες στὴν τράπεζα τοῦ ἐλέους του, ἡ ὁποία
πάντοτε θὰ ἔχῃ κάτι νὰ μᾶς δώσῃ καὶ γιὰ τὴν
ψυχή μας καὶ γιὰ τὸ σῶμα μας. Διότι ὁ Κύριος
εἶνε αὐτὸς ποὺ τρέφει ὅλους, καὶ μάλιστα
τοὺς ἀφωσιωμένους σ᾽ αὐτὸν διὰ τῆς πίστε-
ως καὶ τῆς ἀρετῆς ψυχῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 214-215/23-7-1939, σ. 77).

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 20-7-2016.
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τες ὄντα λογικά, δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν
ἄλλη πίστι ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν
ἀποστόλων. Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ «μάγευαν» τὶς
καρδιὲς καὶ ἔτσι διαδόθηκε τὸ εὐαγγέλιο.
⃝ Δὲν ἦταν ὅμως μόνο τὰ λόγια, ἦταν καὶ τὰ
ἔρ γα· ὡραία ὄχι μόνο ἡ διδασκαλία τῶν ἀπο-
στόλων ἀλλὰ καὶ ἡ ζωή τους. Ὅ,τι δίδασκαν, τὸ
ἐφάρμοζαν στὸν ἑαυτό τους. Ἔλαμπε ἡ ζωή
τους ἀπὸ τὴν ἀρετή· τὴ ζωντανὴ ἐλπίδα, τὴν ἀ -
κράδαντη πίστι, καὶ πρὸ παντὸς τὴν ἔμπρα-
κτη ἀγάπη ποὺ θυσίαζε τὰ πάντα γιὰ τοὺς ἄλ -
λους ἀκολουθώντας τὰ ἴχνη τοῦ ἐσταυρωμέ-
νου Λυτρωτοῦ. Καὶ οἱ ἄνθρωποι, ποὺ τοὺς ἔ -
βλε παν νὰ ζοῦν μιὰ ζωὴ ἀνώτερη καὶ νὰ πε-
τοῦν ψηλά, νὰ γίνωνται ἄγγελοι, ἔλεγαν· Μιὰ
θρησκεία, ποὺ ἔχει τὴ δύναμι νὰ παίρνῃ τὸ
κάρβουνο καὶ νὰ τὸ κάνῃ διαμάντι, νὰ παίρνῃ
ἕνα λύκο καὶ νὰ τὸν κάνῃ ἀρνί, νὰ παίρνῃ τὸν
ἁμαρτωλὸ λῃστὴ καὶ νὰ τὸν κάνῃ ἅγιο, νὰ παίρ-
 νῃ τὸ κτῆνος καὶ νὰ τὸ κάνῃ χερουβὶμ καὶ σε-
ραφίμ –«οἱ τὰ χερουβὶμ μυστικῶς εἰκονίζον -
τες»–, μιὰ τέτοια θρησκεία δὲν εἶνε δυνατὸν
παρὰ νὰ εἶνε θεϊκή, καὶ αὐτὸς ποὺ τὴν ἵδρυ-
σε δὲν εἶνε ἁπλὸς ἄνθρωπος ἀλλὰ εἶνε Θεός.
«Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς
ὁ ποιῶν θαυμάσια (μόνος)» (Ψαλμ. 76,14-15).
⃝ Ἕνα λοιπὸν μέσο ποὺ διαδόθηκε ἡ θρησκεία
μας εἶνε τὰ ῥήματα τῆς αἰωνίου ζωῆς, τὸ ἄλλο
εἶνε ἡ λάμπουσα ζωὴ τῶν ἀποστόλων, καὶ τὸ
τρίτο τὸ λέει πάλι ὁ ἀπόστολος σήμερα· «διὰ
τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ
τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά» (Πράξ. 5,12). Ἔκαναν, δη-
λαδή, καὶ θαύματα οἱ ἀπόστολοι. Δὲν ἐξ ηγεῖται
ἡ διάδοσις τοῦ εὐ αγ γελίου μόνο διὰ τοῦ λόγου
καὶ τῆς ἁγίας τους ζωῆς· ἦταν ὡπλι σμένοι καὶ
μὲ δύναμι θαυματουργική. Ἔκαναν «σημεῖα
καὶ τέρατα». Ποιά εἶνε τὰ «σημεῖα»; οἱ ὑπερ-
φυσι κὲς εὐεργεσίες· ὅτι ἄνθρωποι ἄρρωστοι
ἐπὶ χρόνια, ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ τοὺς γιατρέ -
ψῃ κανένας γιατρὸς καὶ κανένα φάρμακο καὶ
καν ένας μάγος, μέσα σ᾽ ἕνα λεπτὸ θεραπεύ-
ον ταν. Καὶ μόνο «ἡ σκιὰ» τοῦ Πέτρου νά ᾽πε-
φτε πάνω τους, ἔφτανε νὰ τοὺς θεραπεύσῃ.
Καὶ τὰ μαντήλια ἀκόμα καὶ τὰ ροῦχα, ποὺ ἄγ -
γιζαν τὸ σῶμα τῶν ἀποστόλων, ἦταν θαυμα-
τουργικά (βλ. Πράξ. 5,15· 19,12). Καὶ ποιά εἶνε τὰ «τέρα-
τα»; τὰ ἐκπληκτικὰ γεγονότα, ποὺ ὁ ἄπιστος
δὲν τὰ πιστεύει ἀλλὰ ἐμεῖς τὰ πιστεύουμε.
Στὴ ζωὴ τῶν ἀποστόλων ὁ κόσμος εἶδε π.χ. μέ-
σα στ᾽ ἀμ φιθέατρα λιοντάρια νὰ γίνωνται ἀρνιά,
νὰ πλη σιάζουν καὶ νὰ φιλοῦν τὰ πόδια τῶν ἁ -
γίων· εἶδε τὴ φωτιὰ νὰ μὴν καίῃ τὰ κορμιά τους·
εἶδε ν᾽ ἀνοίγουν τὶς φυλακὲς ἄγγελοι καὶ νὰ
τοὺς ἐλευθερώνουν. Οὔτε φυλακὲς τοὺς πε-

ριώριζαν, οὔτε ποτάμια καὶ θάλασσες τοὺς ἔ -
πνιγαν· καὶ τὰ βουνὰ ἀκόμα παραμέριζαν στὸ
πέρασμά τους. «Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις διὰ
τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ
τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά». Ὅ πως ἕνα ἔγγραφο,
γιὰ νά ̓ νε ἔγκυρο, πρέπει κάτω ἀπ᾽ τὸ κείμενο
νά ᾽χῃ καὶ σφραγῖ δα, ἔτσι καὶ αὐ τὰ ποὺ κήρυτ-
ταν οἱ ἀπόστολοι δὲν ἦταν μόνο ὡραῖα λό για
ἀλλὰ εἶχαν καὶ σφρα γῖ δα· καὶ ἡ σφραγίδα, ποὺ
βεβαίωνε τὴ θεϊκὴ προέλευ σι τοῦ κηρύγμα-
τός τους, ἦταν τὰ θαύματα ποὺ τελοῦσαν. Ἡ δι-
 δαχὴ τῶν ἀποστόλων ἐβεβαιοῦτο «διὰ τῶν ἐπα-
 κολουθούν των σημείων» (Μᾶρκ. 16,20). Ὤ τί θὰ βλέ-
παμε ἂν ζού  σαμε «ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις»!…

* * *Θὰ πῇ κάποιος· Αὐτὰ συνέβαιναν «τῷ καιρῷ
ἐκείνῳ», σήμερα για τί δὲν γίνονται θαύματα;…
Γιὰ νὰ γίνῃ τὸ θαῦμα, ἀγαπητοί μου, χρειάζεται
πίστι. Ἂν σήμερα δὲν γίνωνται θαύματα, δὲν εἶ -
νε δι ό τι ἀδυνάτισε ὁ Χριστός, ἀλλὰ δι ότι ἀδυ-
νά τισε ἡ δική μας πίστι· εἶ νε μᾶλ λον ὀλιγοπιστία –
νὰ μὴν πῶ ἀπιστία. Ὅ που ὅ μως ὑ πάρχει πίστι,
καὶ σήμερα γίνονται θαύματα. Ἀκοῦστε ἕνα.

25 χιλιόμετρα ἔξω ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, κοντὰ
στὸ Μαραθῶνα, μιὰ φτωχὴ οἰκογένεια εἶχε ἕ -
να κοριτσάκι τῆς δευτέρας δημοτικοῦ. Αὐτό,
καθὼς μάζευε λουλούδια γιὰ νὰ τὰ φέρῃ στὴ
γιαγιά του, τὸ δάγκωσε ὀχιά. Τὸ μετέφεραν ἀν -
 αίσθητο στὸ καλύτερο νοσοκομεῖο τῶν Ἀθη -
νῶν, ἀλλὰ οἱ γιατροὶ εἶπαν· Δὲν ὑπάρχει πιὰ
σω τηρία· ὅ,τι μπορέσαμε τὸ κάναμε… Τὸ παι δὶ
εἶ χε βυθιστῆ, ἦταν σὰν νεκρό. Μὰ ἡ μάνα πί-
στευε. Γονάτισε σὲ μιὰ γωνιὰ καὶ παρακαλοῦ -
σε μὲ δάκρυα τὸ Χριστὸ νὰ τὸ κάνῃ καλά. Καὶ
τὸ πρωί, ἐνῷ ὅλοι τὸ εἶχαν ξεγραμμένο, τὸ
κο ριτσάκι ἄνοιξε τὰ ματάκια του καὶ εἶπε· Μά-
να μου, εἶμαι καλά!… Κι αὐτοὶ ἀκόμα οἱ ἄπι-
στοι γιατροὶ ἔμειναν κατάπληκτοι. Ἡ φω το-
γραφία του δημοσιεύθηκε στὶς ἐφημερίδες.

Γονεῖς, στηρίξτε τὸ σπιτάκι σας πάνω στὴν
πίστι τοῦ Χριστοῦ μας. Καὶ νά ̓ χετε χαρὰ καὶ ἀ -
γαλλίασι ποὺ γεννηθήκατε μέσα σ᾽ αὐτήν.

Ἀδελφοί μου, στὰ ἴχνη τῶν ἀ ποστόλων! Ἂς
καυχῶνται ἄλλα ἔθνη γιὰ τὶς μηχανὲς καὶ τὰ ὅ -
πλα τους· ἡ μικρή μας πατρίδα ἔχει τὸ ἀνώτε -
ρο ὅπλο, τὴν πίστι. Κι ἂν σκιάσῃ ὁ οὐρανὸς
ἀπὸ ἀεροπλάνα, κι ἂν γεμίσῃ ἡ γῆ ἀπὸ διαβό-
λους, ἐὰν ἐμεῖς, ὁ μικρὸς Δαυΐδ, ἔχουμε στὴν
καρδιά του τὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ, αὐτὴ θὰ νι-
κήσῃ. Ἂς πλησιάσουμε, ἂς ἑνωθοῦμε, ἂς γί-
νουμε ἕνα μὲ τὸ Χριστό. Ἂς ἀποδείξουμε καὶ
στὴ γενεά μας, ὅτι ὁ Χριστὸς ζῇ καὶ βασιλεύει
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Δημητρίου Κοζάνης τὴν 21-4-1963. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 28-2-2015.
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ΤΟ εὐαγγέλιο σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε
σχετικὸ μὲ τὴν ἑορτὴ τῶν μυροφόρων.

Νοερῶς μᾶς μεταφέρει στὰ μεγάλα ἐκεῖνα
γεγονότα ποὺ ἔγιναν τὴΜεγάλη Παρασκευή.

* * *Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ὁ Κύριος συνελή-
φθη τὴ νύχτα τῆς Μεγάλης Πέμπτης, ὡδηγή-
θηκε ἐνώπιον τοῦ Ἄννα καὶ τοῦ Καϊάφα, καὶ
τὶς πρωινὲς ὧρες, ὅταν ἄνοιξε τὸ πραιτώριο,
ἔγινε ἡ δίκη του ἐνώπιον τοῦ ῾Ρωμαίου πραί-
τωρος. Ὁ Πιλᾶτος κατέβαλε μεγάλη προσπά-
θεια νὰ ἀθῳώσῃ τὸν Ἰησοῦν, ἀλλὰ στὸ τέλος
δὲν μπόρεσε ν᾽ ἀντισταθῇ στὴν κακία τῶν ἐ-
χθρῶν του. Ἐκεῖνο ποὺ τὸν ἔκανε νὰ ὑποκύψῃ
εἶνε ὁ φόβος μήπως γίνῃ δυσάρεστος στὸν
καίσαρα. Ἔτσι ὑπέγραψε τὴν καταδίκη. Ἡ ὥ-
ρα ποὺ ὑπέγραψε ἦταν 9 τὸ πρωὶ τῆς Μεγάλης
Παρασκευῆς, καὶ στὶς 12 τὸ μεσημέρι ὁ Ἰησοῦς
ἐσταυρώθη στὸ Γολγοθᾶ.
Ἐπάνω στὸ σταυρὸ δὲν ἔμεινε πολύ. Στὶς

3 τὸ ἀπόγευμα ὁ Ἐσταυρωμένος ἐξέπνευσε.
Οἱ ὧρες ποὺ ἀκοῦμε στὸ Εὐαγγέλιο εἶνε τοῦ
ἑβραϊκοῦ ὡρολογίου· ὅταν λέῃ «ὥρα ἕκτη»
εἶνε ἡ 12η μεσημβρινή, κι ὅταν λέῃ «ὥρα ἐνά-
τη» εἶνε ἡ 3η ἀπογευματινή. Ὁ Κύριός μας
δηλαδὴ δὲν ἔμεινε στὸ σταυρὸ περισσότερο ἀ-
πὸ τρεῖς ὧρες καὶ ἡ συντομία αὐτὴ προκάλεσε
στὸν Πιλᾶτο ἀπορία· «ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνη-
κε» (Μᾶρκ. 15,44). Οἱ κατάδικοι συνήθως ἄντεχαν πολ-
λὲς ὧρες ἢ καὶ ἡμέρες· ἐν τῷ μεταξὺ ἡ ὀσμὴ
τοῦ αἵματος τραβοῦσε τὰ σκυλιά, ποὺ ὡρμοῦ-
σαν κ᾽ ἔκοβαν ἀπὸ τὶς σάρκες τους, καὶ τὰ ὄρ-
νεα τοῦ οὐρανοῦ, ποὺ κατέβαιναν καὶ τοὺς ἔ-
βγαζαν τὰ μάτια· στὸ τέλος στοὺς σταυροὺς
ἔμεναν μόνο τὰ κόκκαλα, θέαμα ἀποτρόπαιο.
Νεκρὸς πλέον ὁ Κύριος πάνω στὸ σταυρό.

Ποιός τώρα θὰ φροντίσῃ, ποιός θὰ πάῃ νὰ τὸν
ἀποκαθηλώσῃ, νὰ τὸν ξεκρεμάσῃ, καὶ νὰ τοῦ
ἀποδώσῃ τὶς τελευταῖες τιμές; Θὰ περίμενε
κανεὶς αὐτὸ νὰ τὸ κάνῃ κάποιος ἀπὸ τοὺς μα-

θητάς του, κάποιος ἀπὸ τὸν στενὸ κύκλο τῶν
γνωρίμων καὶ φίλων, κάποιος ἀπὸ τοὺς τόσους
ποὺ εὐεργέτησε. Κανείς ὅμως δὲν φαίνεται.
Ὅλοι φοβήθηκαν. Ἕνας μόνο παρουσιάζεται·«Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευ-
τής» (ἔ.ἀ. 15,43). Αὐτὸς τολμᾷ, ἐμφανίζεται ἐνώπι-
ον τοῦ Πιλάτου, ζητάει τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ,
τὸ παίρνει καὶ κάνει τὴν ταφὴ μὲ κάθε τιμή.
Ὁ Ἰωσὴφ ζήτησε τὸ σῶμα ἑνὸς καταδίκου.

Μὲ τὸ διάβημα αὐτὸ κινδύνευε νὰ πέσῃ στὴ
δυσμένεια τῶν Ἰουδαίων, νὰ γίνῃ μισητός. Κιν-
δύνευε νὰ χάσῃ τὴ θέσι του – καὶ εἶχε μεγάλη
θέσι ὡς μέλος τοῦ ἰουδαϊκοῦ συνεδρίου. Οὔ-
τε τὰ σχόλια ὅμως οὔτε τὶς εἰρωνεῖες οὔτε τὸ
διωγμὸ οὔτε τὴ θέσι οὔτε τὴν περιουσία ὑπολό-
γισε. Θεώρησε ἱερὸ καθῆκον νὰ κηδεύσῃ τὸ ἄ-
χραντο σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Εὐλογημένη ἡ πρω-
τοβουλία του, εὐλογημένα τὰ πόδια καὶ τὰ χέ-
ρια του. Αὐτὸς καὶ ὁ Νικόδημος πρωτοστάτη-
σαν στὸ ἱερὸ τοῦτο καθῆκον ἀπέναντι στὸ με-
γάλο Νεκρό. «Τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶ-
τον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ» (ἔ.ἀ.).
Μεγάλη ἡ τόλμη τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν. Ἀλλὰ

μεγαλύτερη τόλμη ἔδειξαν σήμερα οἱ μυροφό-ρες γυναῖκες. Ἐνῷ οἱ μαθηταὶ φοβισμένοι εἶ-
νε κλεισμένοι μέσα καὶ δὲν τολμοῦν νὰ βγοῦν,
αὐτὲς βγαίνουν στὸ δρόμο καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν
πόλι νύχτα, «σκοτίας ἔτι οὔσης» (Ἰω. 20,1), γιὰ νὰ
ἐκτελέσουν καὶ αὐτὲς τὸ ἱερὸ χρέος ἀπέναν-
τι στὸν Κύριό μας. Τί ἦταν ἐκεῖνο ποὺ τὶς ἔκα-
νε νὰ δείξουν τέτοιον ἡρωισμὸ καὶ αὐταπάρ-
νησι; Ἡ ἀγάπη στὸ Χριστό. Ὅταν αὐτὴ ἀνάψῃ
στὴν καρδιά, ὁ ἄνθρωπος τολμᾷ.

* * *Ἐμεῖς ἔχουμε ἀγάπη στὸ Χριστό; Ἀγάπη
στὸ παιδί, στὴ σύζυγο, στὰ χρήματα, σὲ ὑλικὰ
καὶ ἐγκόσμια πράγματα ἔχουμε· ἀγάπη στὸ
Χριστὸ δὲν ἔχουμε. Ὅποιος ἔχει μέσα του τὴ
φωτιὰ τῆς ἀγάπης στὸ Χριστό, ὅλα τὰ ποτάμια
καὶ οἱ ὠκεανοὶ δὲν μποροῦν νὰ τὴ σβήσουν.
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Ἡ χριστιανικὴ ἀνδρεία

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

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ τρίτη Κυρια -
κὴ τοῦ Πάσχα, ἡ Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων.

Σχετικὸ μὲ τὴ σημερινὴ ἑορτὴ εἶνε τὸ εὐαγγέ-
 λιο ποὺ ἀκούσαμε. Γιὰ νὰ τὸ καταλάβουμε, πρέ-
 πει νὰ μεταφερθοῦμε νοερὰ στὸ Γολγοθᾶ.

* * *Βρισκόμαστε στὴ Μεγάλη Παρασκευή. Τὸ
ἑβραϊκὸ ρολόι χτυπάει ὥρα ἐνάτην, ποὺ ἀντι-
στοιχεῖ μὲ τὴ δική μας 3 τὸ ἀπόγευμα. «Γενο -
μέ νης δὲ ὥρας ἕκτης», λέει τὸ Εὐαγγέλιο,
«σκό τος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας
ἐνάτης» (Μᾶρκ. 15,33)· ἀπὸ τὶς 12 δηλαδὴ τὸ μεση-
μέ ρι μέχρι τὶς 3 τὸ ἀπόγευμα ἔγινε σκοτάδι.
Ὁ ἥλιος σκοτίστηκε, ἡ γῆ σείστηκε, καὶ μέσα
στὸ σκοτάδι καὶ τὸ σεισμὸ ἀκούστηκε ἡ φωνὴ
τοῦ Θεανθρώπου, ποὺ κανένας θεολόγος δὲν
θὰ μπορέσῃ νὰ εἰσδύσῃ στὸ βαθύτερο νόημά
της· «Ἠλὶ ἠλί, λιμᾶ σαβαχθανί;» (Ματθ. 27,46). Ἔπειτα
πρόσθεσε «Τετέλεσται» (Ἰω. 19,30)· καὶ μία ζωή, ἡ
ὡραιότερη ποὺ ὑπῆρξε ἐπὶ τῆς γῆς, τελείωσε.Νεκρὸς τώρα ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὸ σταυ-
ρό. Σταμάτησε ἡ καρδιὰ ἐκείνη, ποὺ ἔπαλλε
ἀπὸ ἀγάπη στὸ Θεὸ καὶ στὸν πλησίον.Τί θὰ γίνῃ τώρα; Ὅταν ἕνας κατάδικος εἶχε
κάποιο συγγε νῆ ἢ φίλο, ἔπαιρνε αὐτὸς τὸ νε-
κρὸ σῶμα του νὰ τὸ ἐνταφι άσῃ. Ἀλλὰ οἱ κα-
κοῦργοι κατάδικοι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἔμεναν
ἐγκαταλελειμμένοι πάνω στοὺς σταυρούς·
ὄρ νεα ἔρχονταν κ᾽ ἔτρωγαν τὶς σάρκες τους,
τὰ κόκκαλά τους ἔπεφταν στὴ γῆ καὶ γίνον -
ταν βορὰ τῶν σκυλιῶν. Τέτοια τύχη θὰ εἶχε
τώρα καὶ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ; Οἱ ὧ -
ρες περνοῦν, ὁ ἥλιος πάει νὰ δύσῃ, μὰ κανείςδὲν φαίνεται νὰ ἔλθῃ νὰ προσφέρῃ τὶς τελευ -
ταῖες τιμές! Ποῦ εἶνε τὰ πλήθη τῶν ἀκροα -
τῶν, ἐκεῖνοι ποὺ τοὺς ἔθρεψε στὴν ἔρημο;
Ποῦ εἶνε οἱ μαθηταί του, ὁ Πέτρος ποὺ ἔλεγε
ὅτι θὰ τὸν ἀκολουθήσῃ μέχρι θανάτου;…

Ἀλλὰ νά, κάποιος ἀνεβαίνει στὸ Γολγοθᾶ·
τὸ εὐαγγέλιο δίνει τὴν ταυτότητά του. Δὲν εἶ -

νε μαθητής, οὔτε ἀπόστολος, οὔτε ἀπὸ ἐ κεί-
νους ἔφαγαν καὶ χόρτασαν στὴν ἔρημο. Εἶ νεὁ Ἰωσὴφ ἀπ᾽ τὴν Ἀριμαθαία, κρυφὸς μαθητὴς
τοῦ Χριστοῦ· ἄνθρωπος ἐπίσημος, ἕνας ἀπὸ
τὰ 70 μέλη τοῦ ἰουδαϊκοῦ συνεδρίου ποὺ κα-
τεδίκασε σὲ θάνατο τὸν Ἰησοῦ – διαφωνοῦν -
τος ἐννοεῖται αὐτοῦ. Τί προηγήθηκε ἆραγε;

Αὐτός, ἐνῷ ὣς τώρα κρυβόταν, λούφα ζε κα -
τὰ τὴν κοινὴ ἔκφρασι, τώρα ποὺ εἶδε τὸ σκο-
τάδι καὶ τὸ σεισμό, ἡ εὐγενὴς καρδιά του νιώ-
θει αἰσθήματα δυνατὰ καὶ λέει· Μπροστὰ στὸ
Χριστὸ δὲν ἀξίζουν τὰ ἀξιώματα, τὰ θυσι άζω
ὅ λα στὴν ἀγάπη τοῦ Ἐσταυρωμένου – πῶς ὁ
σταυρὸς θαυματουργεῖ ἤδη καὶ ἄλλαξε τὴν
καρδιά του! Μὲ θάρρος ὁ Ἰωσὴφ ἀνεβαίνει τὰσκαλοπάτια τοῦ πραιτωρίου. Χρειαζόταν τόλμη.
Ὁ Πιλᾶτος ἦταν σκληρὸς ̔Ρωμαῖος, ἐκπρό σω-
 πος τυραννικοῦ πνεύματος ποὺ ἀποτυπώνε-
ται καὶ σ᾽ ἐκείνη τὴν ἀπάντησί του «Ὃ γέγρα -
φα γέγραφα» (Ἰω. 19,22)! ἔτσι μιλᾶνε οἱ δικτάτο-
ρες. Ὁ Ἰωσὴφ λοιπὸν τολμᾷ καὶ ἐμφανίζεται
μπροστὰ στὸν Πιλᾶτο καὶ τοῦ ὑποβάλλει μὲ
εὐγένεια τὸ αἴτημα· Μία χάρι σοῦ ζητῶ, νὰ
μοῦ ἐπιτρέψῃς νὰ ἐνταφιάσω τὸν νεκρό, τὸν
Ἰησοῦ τὸ Ναζωραῖο. –Μπᾶ, ἀπορεῖ ἡ ἡγεμών,
πέθανε κιόλας; (βλ. Μᾶρκ. 15,44-45). Οἱ ἄλλοι κατάδικοι,
μὲ τὴ σκληρὴ ἰδιοσυγκρασία τους, ἄντεχαν καὶ
μία καὶ δύο καὶ τρεῖς μέρες. Ἀλλὰ ὁ Ἰησοῦς,
ἡ λεπτὴ καρδία, ποὺ ὑπέφερε τόσα –βαρύτε-
ροι ἀπὸ τοὺς σωματικοὺς πόνους του ἦταν οἱ
ψυ χικοί–, ἐξαντλημένος, παρέδωσε μέσα σ᾽
ἕ να τρίωρο ἑκουσίως τὴν ἁγία του ψυχὴ στὸν
οὐ ράνιο Πατέρα. Ὁ Πιλᾶτος, ἀφοῦ βεβαιώνε -
ται ἀπὸ τὸν ἑκατόνταρχο καὶ νιώθοντας ἕνα
αἴ σθημα μεταμελείας στὴν ψυχή του, δωρίζει
τὸ σῶμα καὶ τὴν ἄδεια ταφῆς στὸν Ἰωσήφ.

Φτερωτὸς ὁ Ἰωσήφ, ἔχοντας βοηθὸ καὶ τὸ
Νικόδημο, τὸν ἄλλο εὐγενῆ νυκτερινὸ μαθη -
τὴ τοῦ Κυρίου, καὶ ἐνῷ ὁ ἥλιος πορφύρωνε
μὲ τὶς τελευταῖες του πιὰ ἀκτῖνες τὴ γῆ, πλη-
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Δειλία δέρνει τὸν χριστιανικὸ κόσμο…
«Τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ» (Μᾶρκ. 15,43)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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Ὤ καὶ νὰ μποροῦσα νὰ σᾶς παρουσιάσω
τὴν τόλμη τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Νικοδήμου καὶ τῶν
μυροφόρων γυναικῶν! Αὐτοὶ εἶνε γιὰ μᾶς πα-
ράδειγμα ἀνδρείας. Κι ὅταν λέω ἀνδρεία δὲν
ἐννοῶ τὴ σωματική. Αὐτὴ εἶνε κάτι φυσικό. Ἡ
ἀξία δὲν εἶνε στὰ κορμιὰ τὰ εὔρωστα ποὺ τρέ-
χουν στὸ στίβο καὶ δίνουν κλωτσιὲς στὰ γήπε-
δα. Χωρὶς νὰ περιφρονοῦμε τὸ σῶμα, ἡ ἀξία ἡ
μεγάλη δὲν εἶνε ἐκεῖ, στοὺς μυῶνες καὶ τὰ
νεῦρα. Κι ὁ Γολιὰθ ἦταν σωματώδης, ἕνα πε-
λώριο ὄν, ἕνα βουνὸ ἀπὸ σάρκες· ἀλλὰ μέσα
ἐκεῖ κατοικοῦσε μιὰ μικρὰ ψυχή. Ὅταν λέμε
ἀνδρεία ἐννοοῦμε τὴν ψυχικὴ ἀνδρεία, τὴν
χριστιανικὴ ἀνδρεία, ἐκείνη ποὺ νικάει κάθε
ἐμπόδιο στὴ ζωή. Μπορεῖ ἕνας νὰ εἶνε ἀσθε-
νικός, νὰ μὴ μπορῇ νὰ κρατήσῃ οὔτε τὸ πιρού-
νι, κι ὅμως μέσα σ᾽ αὐτόν, ποὺ βρίσκεται στὸ
κρεβάτι τοῦ πόνου, νὰ κατοικῇ μία ψυχὴ οὐρα-
νομήκης. Τί ἦταν ὁ φτωχὸς Λάζαρος τοῦ Εὐ-
αγγελίου (βλ. Λουκ. 16,19-31); Ἕνα ἕλκος, μιὰ πληγή.
Καὶ ὅμως μέσα του κατοικοῦσε μία ψυχὴ ἡρω-
ική. Τί ἦταν ὁ Ἰώβ; Ἀσθενὴς ἀπὸ τὸ κεφάλι
μέχρι τὰ πόδια· ἀλλὰ μέσα του κατοικοῦσε
ψυχὴ γενναία. Ψυχὴν «ἀνδρείαν τίς εὑρήσει»
(Παρ. 31,10), ποὺ δὲν ὑπολογίζει κινδύνους;
Τέτοια ἀνδρεία ἔχουμε ἀνάγκη. Ὁ διάβο-

λος ἐνσπείρει μέσα μας δειλία. Κι ὅπως ὁ δει-
λὸς στρατιώτης γίνεται προδότης τῆς πατρί-
δος, πετάει τὸ ὅπλο καὶ φεύγει, ἔτσι ὁ δειλὸςχριστιανὸς γίνεται προδότης τοῦ Χριστοῦ.
Σκορπάει φόβο ὁ διάβολος. Κάθε φορὰ ποὺ
πρόκειται νὰ ἐκτελέσουμε κάποιο καθῆκον ἱ-
ερὸ ἀπέναντι ἢ τῆς οἰκογενείας ἢ τῆς πατρί-
δος ἢ τῆς θρησκείας μας, ἔρχεται ὁ φόβος
καὶ μᾶς παραλύει. Θέλετε παραδείγματα; Κο-
σμικοὶ ἄνθρωποι σὲ καλοῦν σὲ τραπέζι καὶ δὲν
τολμᾷς νὰ κάνῃς τὸ σταυρό σου, γιατὶ φοβᾶ-
σαι τὰ σχόλια καὶ τὶς εἰρωνεῖες. Ὁ φόβος μή-
πως μᾶς ποῦν καθυστερημένους, ἔξω τόπου
καὶ χρόνου, ἀνθρώπους τοῦ μεσαίωνος, σείει
τὶς χριστιανικὲς συνειδήσεις. Ὁ ἕνας δὲν νη-
στεύει, γιατὶ φοβᾶται μήπως ἀρρωστήσῃ. Ὁ
ἄλλος δὲν ἐλεεῖ, γιατὶ φοβᾶται μήπως φτωχύ-
νει. Ὁ ἄλλος δὲν συγχωρεῖ, γιατὶ φοβᾶται πὼς
θὰ τὸν θεωρήσουν ἀδύναμο. Ὁ ἄλλος ἀρνεῖται
τὴν ἀλήθεια καὶ ὁρκίζεται ψέματα ἐπάνω στὸ
ἱερὸ Εὐαγγέλιο γιατὶ φοβᾶται τὶς συνέπειες…

* * *Ἀδελφοί μου, ἡ ἀνδρεία ποὺ ἔδειξαν ὁ Ἰω-
σὴφ καὶ ὁ Νικόδημος καὶ οἱ μυροφόρες γυ-
ναῖκες εἶνε ὑπόδειγμα γιὰ μᾶς.
Ὁ καθένας μας εἶνε ἕνας «στρατιώτης Ἰη-σοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Τιμ. 2,3). Νὰ εἴμαστε λοιπὸν ἀνδρεῖοι.

Στρατιώτης καὶ φόβος δὲν συμβιβάζονται, Χρι-
στιανὸς καὶ φόβος δὲν ταιριάζουν. Ἡ λέξι φό-
βος ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸ λεξικὸ τοῦ Χριστιανοῦ.
Δὲν γνωρίζω ἄλλον πιὸ ἀτρόμητον ἀπὸ τὸν ἀ-
ληθινὸ Χριστιανό. Ἐὰν φοβᾶσαι, δὲν εἶσαι
πραγματικὸς Χριστιανός.Μὴ φοβᾶσαι κανένα. Ποιόν φοβᾶσαι ἀλή-
θεια, μήπως κάποιον ἄνθρωπο ποὺ σὲ ἀπειλεῖ;
Ὁ Χριστὸς εἶπε· «Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀπο-
κτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυνα-
μένων ἀποκτεῖναι»· αὐτοὶ μόνο τὸ σῶμα μπο-
ροῦν νὰ φονεύσουν, τὴν ψυχὴ δὲν μποροῦν
νὰ τὴν πειράξουν (Ματθ. 10,28). Ποιόν φοβᾶσαι, τὸν
κόσμο; Ὁ Κύριος εἶπε· «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕ-
ξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον»
(Ἰω. 16,33). Ποιόν φοβᾶσαι, τὸν διάβολο; Ἀλλὰ κι ἂν
ἀκόμα ἀνοίξῃ ὁ ᾅδης καὶ βγοῦν ὅλοι οἱ δαίμο-
νες καὶ πλημμυρήσουν οἱ δρόμοι ἀπ᾽ αὐτούς, ὁ
Χριστιανὸς θυμᾶται τὸ λόγο ποὺ εἶπε ὁ Χρι-
στός· Σᾶς δίνω τὴ δύναμι νὰ πατᾶτε τὸν ἐ-
χθρό. «Ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πα-
τεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶ-
σαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ» (Λουκ. 10,19). Τί φοβᾶ-
σαι, τὸν θάνατο; Ἀλλὰ ὁ Χριστιανὸς ἔχει τὸ
Χριστό, ποὺ εἶνε «ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή» (Ἰω.
11,25). Νὰ ζήσουμε λοιπὸν μὲ ἀνδρεῖο φρόνημα.Ἐὰν νιώθουμε δειλία, μὴ λησμονοῦμε ὅτι
στὴν Ἀποκάλυψι ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης εἶ-
δε μιὰ λίμνη πυρός, γεμάτη φλόγες, καὶ μέσα
σ᾽ αὐτὴν ὅλους τοὺς ἁμαρτωλούς· καὶ πρώ-
τους - πρώτους εἶδε ποιούς; τοὺς δειλούς (βλ. Ἀπ.
21,8). Ζοῦμε σὲ χρόνια ἀποκαλυπτικά. Οἱ Χριστι-
ανοὶ πρέπει νὰ σταθοῦμε ἀνδρεῖοι. Ἂν ὑπῆρ-
χαν στὸν τόπο μας ἑκατὸ ἀνδρεῖοι Χριστιανοὶ
καὶ Χριστιανές, διαφορετικὴ θὰ ἦταν ἡ κατά-
στασι. Ζοῦμε σὲ κόσμο κολακείας· δὲν λέμε
ἀλήθεια, τὸν διάβολο τὸν λέμε ἄγγελο. Γι᾽
αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ πᾶμε μπροστά.Ἀνδρεῖοι νὰ εἴμαστε. Τίποτα μὴ φοβᾶσαι
παρὰ μόνο τὸ Χριστό. Ψηλὰ τὰ λάβαρα! Τὴν
ἀλήθεια παντοῦ. Νὰ εἴμαστε συμπαραστάτες
τῶν γενναίων μαχητῶν. Διότι, ἐὰν οἱ Χριστια-
νοὶ σκεπτώμαστε τὸ συμφέρον, τὰ χρήματα καὶ
τὴν περιουσία μας, νὰ τὸ θυμᾶστε, θὰ ἐπικρα-
τήσουν οἱ ἄθεοι. Ἐὰν δὲν σταθοῦμε ἀνδρεῖοι,
θὰ χάσουμε καὶ πατρίδα καὶ σπίτια καὶ τὰ πά-
ντα. Ψηλὰ τὸ φρόνημα, στὸν οὐρανό! Μόνο
ἔτσι θὰ κρατήσουμε τὸν τόπο μας στὸ δρόμο
τοῦ Θεοῦ, θὰ καθαρίσουμε τὴν ἐκκλησία ἀπὸ
τὰ ἀνάξια στελέχη της, καὶ θὰ βαδίσουμε ψη-
λά, πρὸς ἕνα μεγάλο προορισμό, ποὺ ἔχει ἡ
Ἐκκλησία μας, τὸ γένος καὶ καὶ ἡ φυλή μας.

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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2Ὤ καὶ νὰ μποροῦσα νὰ σᾶς παρουσιάσω
τὴν τόλμη τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Νικοδήμου καὶ τῶν
μυροφόρων γυναικῶν! Αὐτοὶ εἶνε γιὰ μᾶς πα-
ράδειγμα ἀνδρείας. Κι ὅταν λέω ἀνδρεία δὲν
ἐννοῶ τὴ σωματική. Αὐτὴ εἶνε κάτι φυσικό. Ἡ
ἀξία δὲν εἶνε στὰ κορμιὰ τὰ εὔρωστα ποὺ τρέ-
χουν στὸ στίβο καὶ δίνουν κλωτσιὲς στὰ γήπε-
δα. Χωρὶς νὰ περιφρονοῦμε τὸ σῶμα, ἡ ἀξία ἡ
μεγάλη δὲν εἶνε ἐκεῖ, στοὺς μυῶνες καὶ τὰ
νεῦρα. Κι ὁ Γολιὰθ ἦταν σωματώδης, ἕνα πε-
λώριο ὄν, ἕνα βουνὸ ἀπὸ σάρκες· ἀλλὰ μέσα
ἐκεῖ κατοικοῦσε μιὰ μικρὰ ψυχή. Ὅταν λέμε
ἀνδρεία ἐννοοῦμε τὴν ψυχικὴ ἀνδρεία, τὴν
χριστιανικὴ ἀνδρεία, ἐκείνη ποὺ νικάει κάθε
ἐμπόδιο στὴ ζωή. Μπορεῖ ἕνας νὰ εἶνε ἀσθε-
νικός, νὰ μὴ μπορῇ νὰ κρατήσῃ οὔτε τὸ πιρού-
νι, κι ὅμως μέσα σ᾽ αὐτόν, ποὺ βρίσκεται στὸ
κρεβάτι τοῦ πόνου, νὰ κατοικῇ μία ψυχὴ οὐρα-
νομήκης. Τί ἦταν ὁ φτωχὸς Λάζαρος τοῦ Εὐ-
αγγελίου (βλ. Λουκ. 16,19-31); Ἕνα ἕλκος, μιὰ πληγή.
Καὶ ὅμως μέσα του κατοικοῦσε μία ψυχὴ ἡρω-
ική. Τί ἦταν ὁ Ἰώβ; Ἀσθενὴς ἀπὸ τὸ κεφάλι
μέχρι τὰ πόδια· ἀλλὰ μέσα του κατοικοῦσε
ψυχὴ γενναία. Ψυχὴν «ἀνδρείαν τίς εὑρήσει»
(Παρ. 31,10), ποὺ δὲν ὑπολογίζει κινδύνους;
Τέτοια ἀνδρεία ἔχουμε ἀνάγκη. Ὁ διάβο-

λος ἐνσπείρει μέσα μας δειλία. Κι ὅπως ὁ δει-
λὸς στρατιώτης γίνεται προδότης τῆς πατρί-
δος, πετάει τὸ ὅπλο καὶ φεύγει, ἔτσι ὁ δειλὸςχριστιανὸς γίνεται προδότης τοῦ Χριστοῦ.
Σκορπάει φόβο ὁ διάβολος. Κάθε φορὰ ποὺ
πρόκειται νὰ ἐκτελέσουμε κάποιο καθῆκον ἱ-
ερὸ ἀπέναντι ἢ τῆς οἰκογενείας ἢ τῆς πατρί-
δος ἢ τῆς θρησκείας μας, ἔρχεται ὁ φόβος
καὶ μᾶς παραλύει. Θέλετε παραδείγματα; Κο-
σμικοὶ ἄνθρωποι σὲ καλοῦν σὲ τραπέζι καὶ δὲν
τολμᾷς νὰ κάνῃς τὸ σταυρό σου, γιατὶ φοβᾶ-
σαι τὰ σχόλια καὶ τὶς εἰρωνεῖες. Ὁ φόβος μή-
πως μᾶς ποῦν καθυστερημένους, ἔξω τόπου
καὶ χρόνου, ἀνθρώπους τοῦ μεσαίωνος, σείει
τὶς χριστιανικὲς συνειδήσεις. Ὁ ἕνας δὲν νη-
στεύει, γιατὶ φοβᾶται μήπως ἀρρωστήσῃ. Ὁ
ἄλλος δὲν ἐλεεῖ, γιατὶ φοβᾶται μήπως φτωχύ-
νει. Ὁ ἄλλος δὲν συγχωρεῖ, γιατὶ φοβᾶται πὼς
θὰ τὸν θεωρήσουν ἀδύναμο. Ὁ ἄλλος ἀρνεῖται
τὴν ἀλήθεια καὶ ὁρκίζεται ψέματα ἐπάνω στὸ
ἱερὸ Εὐαγγέλιο γιατὶ φοβᾶται τὶς συνέπειες…

* * *Ἀδελφοί μου, ἡ ἀνδρεία ποὺ ἔδειξαν ὁ Ἰω-
σὴφ καὶ ὁ Νικόδημος καὶ οἱ μυροφόρες γυ-
ναῖκες εἶνε ὑπόδειγμα γιὰ μᾶς.
Ὁ καθένας μας εἶνε ἕνας «στρατιώτης Ἰη-σοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Τιμ. 2,3). Νὰ εἴμαστε λοιπὸν ἀνδρεῖοι.

Στρατιώτης καὶ φόβος δὲν συμβιβάζονται, Χρι-
στιανὸς καὶ φόβος δὲν ταιριάζουν. Ἡ λέξι φό-
βος ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸ λεξικὸ τοῦ Χριστιανοῦ.
Δὲν γνωρίζω ἄλλον πιὸ ἀτρόμητον ἀπὸ τὸν ἀ-
ληθινὸ Χριστιανό. Ἐὰν φοβᾶσαι, δὲν εἶσαι
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κτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυνα-
μένων ἀποκτεῖναι»· αὐτοὶ μόνο τὸ σῶμα μπο-
ροῦν νὰ φονεύσουν, τὴν ψυχὴ δὲν μποροῦν
νὰ τὴν πειράξουν (Ματθ. 10,28). Ποιόν φοβᾶσαι, τὸν
κόσμο; Ὁ Κύριος εἶπε· «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕ-
ξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον»
(Ἰω. 16,33). Ποιόν φοβᾶσαι, τὸν διάβολο; Ἀλλὰ κι ἂν
ἀκόμα ἀνοίξῃ ὁ ᾅδης καὶ βγοῦν ὅλοι οἱ δαίμο-
νες καὶ πλημμυρήσουν οἱ δρόμοι ἀπ᾽ αὐτούς, ὁ
Χριστιανὸς θυμᾶται τὸ λόγο ποὺ εἶπε ὁ Χρι-
στός· Σᾶς δίνω τὴ δύναμι νὰ πατᾶτε τὸν ἐ-
χθρό. «Ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πα-
τεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶ-
σαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ» (Λουκ. 10,19). Τί φοβᾶ-
σαι, τὸν θάνατο; Ἀλλὰ ὁ Χριστιανὸς ἔχει τὸ
Χριστό, ποὺ εἶνε «ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή» (Ἰω.
11,25). Νὰ ζήσουμε λοιπὸν μὲ ἀνδρεῖο φρόνημα.Ἐὰν νιώθουμε δειλία, μὴ λησμονοῦμε ὅτι
στὴν Ἀποκάλυψι ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης εἶ-
δε μιὰ λίμνη πυρός, γεμάτη φλόγες, καὶ μέσα
σ᾽ αὐτὴν ὅλους τοὺς ἁμαρτωλούς· καὶ πρώ-
τους - πρώτους εἶδε ποιούς; τοὺς δειλούς (βλ. Ἀπ.
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ανοὶ πρέπει νὰ σταθοῦμε ἀνδρεῖοι. Ἂν ὑπῆρ-
χαν στὸν τόπο μας ἑκατὸ ἀνδρεῖοι Χριστιανοὶ
καὶ Χριστιανές, διαφορετικὴ θὰ ἦταν ἡ κατά-
στασι. Ζοῦμε σὲ κόσμο κολακείας· δὲν λέμε
ἀλήθεια, τὸν διάβολο τὸν λέμε ἄγγελο. Γι᾽
αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ πᾶμε μπροστά.Ἀνδρεῖοι νὰ εἴμαστε. Τίποτα μὴ φοβᾶσαι
παρὰ μόνο τὸ Χριστό. Ψηλὰ τὰ λάβαρα! Τὴν
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τῶν γενναίων μαχητῶν. Διότι, ἐὰν οἱ Χριστια-
νοὶ σκεπτώμαστε τὸ συμφέρον, τὰ χρήματα καὶ
τὴν περιουσία μας, νὰ τὸ θυμᾶστε, θὰ ἐπικρα-
τήσουν οἱ ἄθεοι. Ἐὰν δὲν σταθοῦμε ἀνδρεῖοι,
θὰ χάσουμε καὶ πατρίδα καὶ σπίτια καὶ τὰ πά-
ντα. Ψηλὰ τὸ φρόνημα, στὸν οὐρανό! Μόνο
ἔτσι θὰ κρατήσουμε τὸν τόπο μας στὸ δρόμο
τοῦ Θεοῦ, θὰ καθαρίσουμε τὴν ἐκκλησία ἀπὸ
τὰ ἀνάξια στελέχη της, καὶ θὰ βαδίσουμε ψη-
λά, πρὸς ἕνα μεγάλο προορισμό, ποὺ ἔχει ἡ
Ἐκκλησία μας, τὸ γένος καὶ καὶ ἡ φυλή μας.
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Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Ἀκαδημίας Πλάτωνος - Ἀθῆναι τὴν 1-5-1960. Καταγραφὴ κα σύντμησις 18-4-2010.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρς περικοπὲς στὸ cd 3γ΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868)
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Ἀεικίνητο, ἀγαπητοί μου, καὶ δραστήριο
μᾶς παρουσιάζουν τὸν ἀπόστολο Πέτρο

οἱ Πράξεις τῶν ἀποστόλων, τὸ θεόπνευστο
βι βλίο ἀπ᾽ τὸ ὁποῖο εἶνε παρμένες ὅλες οἱ ἀ -
ποστολικὲς περικοπὲς τῶν ὀκτὼ Κυριακῶν
τοῦ Πεντηκοσταρίου. Οὔτε μιὰ μέρα –καὶ νύ-
χτα ἀκόμη– δὲν ἄ φηνε νὰ περάσῃ κενὴ καὶ
ἀναξιοποίητη γιὰ τὴ δόξα τοῦ ἐ σταυ ρωμένου
Λυτρωτοῦ καὶ τὴν πρό οδο τῆς Ἐκκλησίας του
ὁ μακάριος ἀ πό στολος.

Τὸ ἐνδιαφέρον του ἦταν ἀκοίμητο γιὰ ὅ λες
τὶς ἐκκλησίες, ποὺ εἶχαν ἱδρυθῆ τότε, στὰ
πρῶτα ἐκεῖνα χρόνια τῆς ἀποστολικῆς περι -
όδου. Σὰν στρατηγός, ποὺ ἔχει χρέος νὰ ἐπι-
θε  ωρῇ ὅλες τὶς στρατιωτικὲς μονάδες καὶ
τοὺς σχηματισμούς, ἀκόμη καὶ τὰ πιὸ μικρὰ κι
ἀ πομακρυσμένα φυλάκια ποὺ ἐμπίπτουν στὴ
ζώνη εὐθύνης του, ἔτσι κι ὁ ἀπόστολος τοῦ
Χριστοῦ, διωρισμένος ἀπὸ τὸν Κύριο σὲ ἡγε-
τικὴ θέσι τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας του,νιώθει εὐθύνη· καὶ γι᾽ αὐτὸ δὲν ἡσυχάζει ἂν
δὲν ἐπισκεφθῇ καὶ τὴν πιὸ μικρὴ καὶ νεοσύ-
στατη τοπικὴ ἐκ κλησία. Ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ξέρουν τὸν Πέτρο· τὸν
παρακολουθοῦν, τὸν βλέπουν, τὸν ἀκοῦνε·
ὅλοι ἐμπνέονται ἀ πὸ τὸ ἅγιο παράδειγμά του
καὶ στηρίζονται ἀπὸ τὴ διδαχή του. Τὸν ἀγα-ποῦν, τὸν σέβονται· καὶ μόνο τὸ ὄνομά του ν᾽
ἀκούσουν χαίρονται καὶ ἀναθαρροῦν οἱ πρῶ -
τοι ἐκεῖνοι λιγοστοὶ ἀκόλουθοι τοῦ Κυρίου.

* * *Ἀκούσαμε σήμερα, ἀδελφοί μου, πῶς τὸ ἀ -
ποστολικὸ ἀ νά γνωσμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πα-
ραλύτου (βλ. Πράξ. 9,32-42) σὲ ἕνα καὶ μόνο στίχο περι-
 γράφει τὴν κίνησί του· «Ἐγένετο Πέτρον δι  ε ρ-
 χόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς
ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν» (ἔ.ἀ. 9,32).

Περιοδεύοντας ὅλες τὶς ἐκκλησίες ἐπισκέ -
πτεται καὶ τὴν Λύδδα, πόλι μεσογειακὴ ποὺ

ὅπως βλέπουμε στὸ χάρτη τῆς Παλαιστίνης
βρίσκεται κοντὰ στὴν Ἀριμαθαία. Ἐδῶ διδά-
σκει αὐτοὺς ποὺ τρέχουν νὰ τὸν ἀκούσουν
καὶ θεραπεύει στὸ ὄνομα Ἰησοῦ Χριστοῦ τὸν
Αἰνέα, ἕναν παράλυτο «ἐξ ἐ τῶν ὀκτὼ κατα-
 κείμενον ἐπὶ κραβά τῳ», ποὺ ἐπὶ ὀχτὼ χρόνια
ἔμενε κατάκοιτος πάνω σ᾽ ἕνα κρεβά τι. Οἱ κά-
 τοικοι τῆς πόλε   ως καὶ τῆς περιο χῆς, ποὺ ἀ -
κοῦνε τὸ κήρυ γμα τοῦ Πέτρου καὶ βλέπουν
μὲ τὰ μάτια τους τὴ θαυμαστὴ θεραπεία τοῦ
Αἰνέα, ἑλ κύονται στὴ χριστιανικὴ πίστι. Πλῆ -
θος ψυχὲς γί νονται Χριστιανοί· «καὶ εἶδον αὐ -
τόν», τὸν θεραπευμένο παράλυ το, «πάντες οἱ
κατοικοῦντες Λύδ δαν καὶ τὸν Σάρωνα, οἵ τι-
νες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν Κύριον» (ἔ.ἀ. 9,33,35).

Κατόπιν ὁ Πέτρος, πρόθυμος καὶ ἀκούρα-
στος σὲ ἀ ποστολικοὺς κόπους, δέχεται τὴν
πρόσ κλησι Χριστιανῶν ἀπὸ τὴ γειτονικὴ Ἰόπ-
πη (τὴ σημερινὴ Γιάφφα, παραλιακὴ πόλι ἐπὶ
τῆς Μεσογείου θαλάσσης), καὶ σπεύδει ἐκεῖ·
ἔχουν ἀνάγκη καὶ ζητοῦν τὴ βοήθειά του. Καὶ
νάτον τώρα στὴν Ἰόππη. Ἐδῶ θὰ κηρύξῃ καὶ
θὰ κάνῃ ἄλ λο μεγαλύτερο θαῦ μα. Ἀσθένησε
καὶ πέθανε ἡ ἐλεήμων Ταβιθὰ ἢ Δορκάς. Κλαῖ -
νε καὶ θρηνοῦν χῆρες καὶ ὀρφανὰ ποὺ τὴν εἶ -
χαν προστάτη. Ὁ Πέτρος συμπονεῖ μαζί τους.
Γονατίζει, προσεύχεται μπροστὰ στὸ ἄψυχο
σκήνωμα, καὶ μὲ τὴ θερμὴ προσευχή του ἡ Τα-
  βιθὰ ἀνασταίνεται! Τὸ θαῦμα διαδίδεται καὶ
κάνει καὶ ἄλλους νὰ πιστέψουν στὸν Κύριο.

Ἐδῶ τελειώνει τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀ -
νάγνωσμα. Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε ὅμως νὰ σᾶς
διαβάσω καὶ τὸν ἀμέσως ἑπόμενο στίχο τοῦἱεροῦ κειμένου, ποὺ λέει κάτι διδακτικό.

* * *Κατάκοπος ὁ ἀπόστολος ἀπὸ τὴν ὁ δοιπο-
ρία, τὴ διδασκαλία καὶ τὴν ψυχι κὴ κατα πόνη-
σι, ἐκλέγει ὡς τόπο γιὰ μία προσωρινὴ ἀνά-
παυλα, τὸ σπίτι ἑνὸς φτωχοῦ ἐρ γάτου τῆς Ἰ -

Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου (Πράξ. 9,32-42)23 Μαΐου 2021Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2383 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ποῦ μένει ὁ Πέτρος!
«Ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι αὐτὸνἐν Ἰόππῃ παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ» (Πράξ. 9,43)

«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



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

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

όππης, ποὺ ἔγινε πλέον ὀνομαστὸς γιατὶ φι-
λοξένησε τὸ μεγάλο ἀπόστολο. Ἐκεῖ θὰ μείνῃ
ὅσες μέρες θὰ βρίσκεται στὴν Ἰόππη, σύμ-
φωνα μὲ ῥητὴ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου (βλ. Λουκ. 10,7).
Γράφουν οἱ Πράξεις· «ἐγένετο δὲ ἡ μέρας ἱ -
κανὰς μεῖναι αὐ τὸν ἐν Ἰόππῃ παρά τινι Σίμω-
νι βυρσεῖ» (ἔ.ἀ. 9,43). Ἐμένα αὐτὸ τὸ «παρά τινι Σί-μωνι βυρσεῖ» μὲ συγκινεῖ, μὲ διδάσκει.

Ἄλλοι ἂς θαυμάσουν τὸν Πέτρο, γιατὶ τὶς
μέ ρες ἐκεῖνες στὴν Ἰόππη δίδαξε, θαυματούρ-
  γησε, εἵλκυσε στὴ Χριστιανικὴ πίστι πλή θη.
Ναί, θαυμαστὰ ὅλα αὐτά. Μὰ ἐγὼ θαυμάζω
τὸν Πέτρο «ἐξ ὄνυχος» ὅπως λένε, καὶ μόνο
δηλαδὴ ἀπὸ αὐτὴ τὴ λεπτομέρεια· ὅτι «ἔμει-
νε παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ», ἔμεινε στὸ σπίτι
κάποιου βυρσοδέψη ποὺ λεγόταν Σίμων, δὲν
θεώρησε ἀναξιοπρεπὲς καὶ ἀπαγορευμένο
γιὰ τὴν ὑ πόληψί του νὰ φιλοξενη θῇ ἀπὸ κά-
ποιον ποὺ ἀ σκοῦσε ἐ πάγγελμα ἄ σημο κ᾽ ἐθε-
ωρεῖτο ταπεινωτικό (βυρσεύς, βυρσοδέψης,
εἶνε ὁ ἐρ γάτης ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴν κατερ-
γασία δερμάτων, αὐτὸς ποὺ πλένει καὶ καθα-
ρίζει δέρ  ματα ζῴων, ὁ ταμπάκης ὅπως λένε).

Στὴν Ἰόππη λοιπὸν ὁ Πέτρος ἔμεινε σὲ ἕ -ναν ἐργάτη! Ἡ λεπτομέρεια αὐτή, γι᾽ αὐτοὺς
ποὺ κατηγοροῦν συκοφαντικὰ τὸν Χριστιανι-
σμὸ πὼς τάσσεται τάχα σύμμαχος τῶν κεφα-
λαιοκρα τῶν, ἂς εἶνε μιὰ διαμαρτυρία τῆς ἱστο- ρίας τῆς Ἐκκλησίας, ἕνα ἐπιχείρημα μὲ κοι-νωνικὴ σημασία. Ἡ Ἐκκλησία μας ἀπὸ τὰ πρῶ -
τα της βήματα ἀγκάλιασε τὶς ἐργατικὲς τά-
ξεις. Ἐρ γατικοὶ ἄνθρωποι ἦταν οἱ περισσότε-
ροι ποὺ ἀνταποκρίθηκαν στὸ κήρυγμά της· ἐρ -
 γάτες ἦ ταν οἱ πρῶτοι ποὺ εἶδε νὰ γίνωνται ὄ -
χι ἁ πλῶς πιστοὶ ἀλλὰ καὶ τὰ πιὸ ἐξέχοντα μέ-
λη της, οἱ ἐνθουσιώδεις κήρυκες τῆς νέας πί-
στεως. Τί ἦταν π.χ. ὁ μέγας ἀπόστολος τῶν ἐ -
θνῶν, ὁ Παῦλος; δὲν ἦταν σκηνοποιός, ὁμότε  -
χνος καὶ συνεργάτης τοῦ Ἀκύλα καὶ τῆς Πρί-
σκιλλας; (βλ. Πράξ. 18,1-3). Νά τώρα κι ὁ Πέτρος, ὁ ἄλ -
 λος κορυφαῖος ἀπόστολος· ἐργάτης καὶ αὐ -
τὸς (ἁλιεύς, ψαρᾶς), καὶ σὲ ἐργατικὸ σπίτι τῆς
Ἰόππης βρίσκει κατάλυμα καὶ φιλοξενία· ἐκεῖ
ἀναπαύεται, μαζί τους τρώει καὶ πίνει, μαζί
τους προσεύχεται, μαζί τους συνεργάζεται.

Ἀλλὰ ἡ λεπτομέρεια αὐτή, τὴν ὁποία ὁ ἱε -
ρὸς συγγραφεύς, ὁ εὐαγγελιστὴς Λου κᾶς –ἢ
μᾶλλον τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο–, θεώρησε ἄξια νὰ
καταγραφῇ καὶ νὰ καταχωρισθῇ στὸ θεό πνευ  -
στο βιβλίῳ τῶν Πράξεων, ἔχει καὶ πνευματικὴσημασία. Διδάσκει καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά,
ὅτι ὁ Πέτρος εἶνε ταπεινός, γι᾽ αὐτὸ συνανα-
στρέφεται μὲ ταπεινούς. Δὲν εἶνε καλομαθη-
 μένος ἀριστοκράτης· εἶνε λιτοδίαιτος, δὲν δυσ -

κολεύεται νὰ μείνῃ στὸ σπίτι αὐτοῦ τοῦ φτω-
χοῦ Χριστιανοῦ.

Τὸ σπίτι τοῦ «βυρσέως Σίμω νος» δὲν ἦταν
ἀσφαλῶς τὸ μόνο ποὺ μετὰ χα ρᾶς ἄνοιξε τὴν
πόρτα του γιὰ νὰ ὑποδεχθῇ τὸν κορυφαῖο ἀ -
πόστολο. Ὄχι. Εἶνε βέβαιο ὅτι ὅλα τὰ σπί  τια
τῶν Χριστιανῶν –μεταξὺ τῶν ὁποίων θὰ ἦ ταν
καὶ κάποιοι, λίγοι βέβαια, εὐκατάστατοι καὶ μὲ
καλὲς θέσεις στὴν ἐμπορικὴ αὐτὴ πόλι– θὰ ἄ -
νοιγαν πρόθυμα τὶς πόρτες τους καὶ ὅλοι οἱ
πιστοὶ τῆς Ἰόππης θὰ θεωροῦσαν ἰδιαίτερη
εὐλογία τοῦ Θεοῦ νὰ φιλοξενήσουν τὸν ἀπό-
στολο τοῦ Χριστοῦ. Νομίζω λοιπὸν ὅτι, ἂν ὁ
Πέτρος στὴν Ἰόππη ἔμει νε «παρά τινι Σίμωνι
βυρσεῖ», δὲν τὸ ἔκαμε γιατὶ δὲν εἶχε ποῦ ἀλ -
λοῦ νὰ φιλοξενηθῇ, ἀλλὰ γιὰ νὰ δώσῃ παρά-
δειγμα σὲ ὅλους μας καὶ ἰδιαίτερα στοὺς ποι-
μένες καὶ διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας, νὰ μὴπεριφρονοῦμε τοὺς ταπεινοὺς τῆς γῆς. Ἐφ᾿
ὅσον οἱ «μικροὶ» αὐτοὶ πιστεύουν στὸ Χριστό,
στὶς καρδιὲς αὐτῶν μπορεῖ νὰ ὑπάρχῃ πνευ-
ματικὸ μεγαλεῖο, τὸ ὁποῖο ματαίως ἀναζητεῖ
κανεὶς μεταξὺ τῶν «μεγάλων».

Στὸ σημεῖο αὐτὸ κρίνω ὅτι πρέπει νὰ δια-
τυπώσω –καὶ σὲ κανένα μὴ κακοφανῇ– τὴν
ἑξ ῆς ὀξεῖα διάκρισι. Ὅ,τι γιὰ τὸν κόσμο θε ω-
ρεῖται καὶ θαυμάζεται ὡς τὸ πιὸ ἐκλεκτό, ὡς
ἡ ἀριστοκρατία, ὡς ἡ ἀφρόκρεμα τῆς κοινω-
νίας, αὐτὸ γιὰ τὸ Θεὸ δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶνε
ἀπόβλητο καὶ ἀπορριπτέο ὡς κοπριὰ τοῦ δια-
βόλου! Καὶ ἀν τιθέτως· ὅ,τι γιὰ τὸν κόσμο θε-
ωρεῖται «κόπρος» –«περικαθάρματα τοῦ κό-
σμου» (Α΄ Κορ. 4,13) δὲν ἐ νομίζοντο οἱ ἅγιοι ἀπό-
στολοι;–, γιὰ τὸ Θεὸ εἶνε ἡ ἀφρόκρεμα τοῦ
λαοῦ του, τὰ «ἀ κροθίνια» (Ἑβρ. 7,4) λάφυρά του, ἡ
ἐκλεκτὴ μερίδα τοῦ παραδείσου!

* * *Ὦ Πέτρε, θεόπνευστε ἀπόστολε τοῦ Χρι-
στοῦ! Πόσα δὲν μᾶς διδάσκεις μὲ τὴν ἐπίσκε-
ψι καὶ παραμονή σου στὸ σπιτάκι ἐκεῖνο τοῦ
Σίμωνος! Τὸ παράδειγμά σου αὐτό, παραπά-
νω κι ἀπὸ μύρια κηρύγματα, μᾶς φωνάζει·� Ἀγαπᾶτε τοὺς μικροὺς καὶ ταπεινοὺς ἀν -
θρώπους τοῦ μόχθου, ἔστω καὶ ἂν ἐργάζων -
ται σὲ «κατώτερα» ἔργα.� Μετρᾶτε πάντοτε τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώ-
που ὄχι μὲ τὴν κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐπι-
φάνεια ἀλλὰ μὲ τὸν πῆχυ τῆς πίστεως καὶ τῆς
ἀρετῆς. Καὶ� Ἂν ἐσεῖς ὑπερέχετε κατὰ τὸν πλοῦτο καὶ
τὰ ἀξιώματα, φοβηθῆτε μήπως ὑπολείπεσθε
κατὰ τὴν ἀρετὴ κ᾽ εἶστε ἀνάξιοι νὰ συγκρι θῆ -
τε μὲ ἕνα «Σίμωνα βυρσέα» τῆς Ἰόππης.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 242/15-5-1940, σ. 60)Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, ἐλαφρῶς νέος τίτλος καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 21-4-2021.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε Κυριακή. Τί θὰ
πῇ Κυριακή; Μιὰ ἡμέρα ποὺ διαφέρει ἀπὸ

τὶς ἄλλες· εἶνε τὸ διαμάντι τῆς ἑβδομάδος. Ἡ
ἡ μέρα αὐτὴ δὲν ἀνήκει σ᾽ ἐμᾶς (στὶς ἐργασί -
ες ποὺ ἔ χουμε, στὰ χωράφια, στὰ ζῷα κ.τ.λ.)·
ἀνήκει ἐξ ὁλοκλήρου στὸν Κύρι ον ἡ μῶν Ἰη-
σοῦν Χριστόν, ἀπ᾽ τὸν ὁποῖο πῆ ρε τὸ ὄ νομα·
ἀπὸ τὸ Κύριος λέγεται κι αὐτὴ Κυριακή.

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ὅλοι ὅσοι κατοικοῦμε στὴ
χριστιανικὴ αὐτὴ χώρα, παπᾶδες καὶ λαϊκοί,
ἄντρες καὶ γυναῖκες, ἀμόρφωτοι καὶ μορφωμέ -
νοι, τσοπάνηδες καὶ βασιλιᾶ δες, ἔχουμε χρέοςνὰ κάνουμε τὰ ἔρ γα τοῦ Κυρίου. Δηλαδή·� Μόλις χτυπήσῃ ἡ καμπάνα τῆς Κυριακῆς,
φτερὰ στὰ πόδια· νὰ ἐρχώμαστε στὴν ἐκκλη-σιά, νὰ κάνουμε τὸ σταυρό μας, καὶ ν᾽ ἀκοῦμε
τὴ θεία λειτουργία· ὄ χι χασμώμενοι καὶ κοιτά -
ζοντας τὰ ῥολόγια, καὶ παρατηρώντας τί φο-
ράει ἡ μιὰ καὶ τί ἡ ἄλλη, πῶς ψάλλει ὁ ψάλτης,
πῶς κάνει ὁ πα πᾶς· ἀλλὰ προσέχον τας τὰ λό-
για τοῦ Θεοῦ· νὰ μένουμε μέχρι τὸ τέλος· νὰ
παίρνουμε τὸ ἀντίδωρο ἀπ᾽ τὸ χέρι τοῦ παπᾶ.� Στὸ σπίτι ὁ πατέρας νὰ πῇ· Παιδιά, ἡ ἡ μέρα
ἀνήκει στὸν Κύριο. Ν᾽ ἀνοίξῃ τὸ Εὐ αγγέλιο, νὰ
δια βάσῃ ἕνα κομμάτι καὶ νὰ τοὺς τὸ ἐξηγήσῃ.� Ψάξε γύρω σου ποῦ ὑπάρχουν φτωχοὶ καὶ
πήγαινέ τους κρυφὰ ἕνα πιάτο φαΐ.

Κυριακὴ θὰ πῇ, νὰ κάνουμε τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ. Τὸ κάνουμε; Ὄχι. Ἀντιθέτως κάνουμε ἔρ -γα διαβόλου. Ἂν ρωτήσετε, ποιά εἶ  νε ἡ πιὸ ἁ μαρ-
 τωλὴ ἡμέρα τῆς ἑβδομά δος; δὲν εἶνε ἡ Δευ τέρα,
οὔτε ἡ Τρί τη, οὔτε ἡ Τετάρτη, οὔτε ἡ Πέμ πτη,
οὔτε ἡ Παρασκευή, οὔτε τὸ Σάββατο· εἶνε ἡ Κυ-
 ρι ακή. Ρωτῆ στε δικαστάς, ἀστυνόμους, για-
 τρούς· θὰ σᾶς ποῦν, ὅτι τὰ πιὸ βαρειὰ ἐγ κλή-
ματα καὶ ἀτιμίες (πορνεῖες, μοι χεῖες κ.τ.λ.) γίνον -
ται Κυριακή. Ἂν κρίνουμε ἀ πὸ τὰ ἔργα ποὺ γί-
 νονται τότε, ἡ Κυ ρια κὴ καταντᾷ διαβολική.

* * *Ἀλλὰ σήμερα δὲν εἶνε ἁπλῶς Κυριακή. Κα-
θεμιὰ ἀπὸ τὶς 52 Κυριακὲς τοῦ ἔτους ἔχει τὸ

ἰδιαίτερο ὄνομά της, καὶ ἡ σημερινὴ ὀνομάζε-
 ται Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος· γιατὶ τὸ σημε-
ρινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ἰω. 4,5-42), μιλάει γιὰ μιὰ γυναῖκα
Σαμαρείτισσα. Τὸ Σαμαρείτισσα δὲν εἶνε προ-
σωπικό της ὄ νομα· δηλώνει τὸν τόπο κατα-
γω γῆς της. Ὅ πως ἐκείνη ποὺ εἶνε ἀπ᾽ τὴ Φλώ-
 ρινα λέγεται Φλωρινιώτισσα, ἔτσι αὐτὴ λέγε-
ται Σαμαρείτισσα γιατὶ ἦταν ἀπὸ τὴ Σαμάρεια.

Τί ἦταν ἡ Σαμαρείτισσα; Μία γυναίκα πολὺἁμαρτωλή. Παντρεύτηκε ἕναν ἄντρα· μετὰ
χώρισε καὶ πῆρε δεύτερο· μετὰ ἔδιωξε τὸ δεύ  -
τερο, πῆρε τρίτο· μετὰ πῆρε τέταρτο, μετὰ
πῆ ρε πέμ πτο. Τώρα ζοῦσε μ᾽ ἕναν ἕκτο ἀ στε-
φάνωτη. Συναισθανό  ταν τὴν παρανομία καὶ
ντρε πόταν. Τὸ λέει ἐμμέσως τὸ εὐαγγέλιο·
πήγαι νε μεσημέ ρι στὸ πηγάδι γιὰ νερό, ὥστε
νὰ μὴ συναντᾷ κανένα καὶ τὴ σχολιάζουν.

Τώρα λοιπὸν στὸ πηγάδι συνάντησε ἕναν ἄ -
γνωστο. Μὰ αὐτὸς ὁ ἄγνωστος ἦταν βασιλιᾶς!
Βασιλιᾶς δὲν θὰ πῇ τίποτα. Τί εἶνε οἱ βασιλιᾶ -
δες; Ἄνθρωποι ποὺ βασιλεύουν ἕ να διάστημα
καὶ μετὰ τελειώνουν ἢ πέφτουν. Ὁ βασιλιᾶς
αὐτὸς ὅμως ζῇ καὶ βασιλεύει αἰωνί ως· «τῆς βα-
 σιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔ σται τέλος» (Λουκ. 1,33. Σύμβ. πίστ. 7).
Εἶνε ὄχι ἁπλῶς βασι λιᾶς, ἀλλὰ «ὁ βασιλεὺς τῶν
βα σιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων»
(Α΄ Τιμ. 6,15. Ἀπ. 19,16)· εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Αὐτὸς λοιπόν, ὁ βασιλιᾶς τοῦ κόσμου, ἦρ -
θε· κατέβηκε στὴ γῆ καὶ πῆγε σ᾽ ἐ κεῖ νο τὸ πη-
γάδι. Βάδισε μὲ τὰ πόδια· οὔτε ἁμάξι, οὔτε ἄ -
λογο, οὔ  τε γαϊδουράκι εἶχε. Ὅταν ἔφτασε ἦ -
ταν καταμεσήμερο, ὁ ἥλιος ἔκαιγε τὶς πέτρες,
ὁ ἱδρώτας ἔτρεχε. Κουρασμένος ἀπ᾽ τὴν ὁ δοι-
 πορία κάθησε ἐκεῖ, ἔτσι ἁπλᾶ, νὰ ξαποστάσῃ,
αὐ τός, ὁ βασιλιᾶς τοῦ σύμπαντος! Ποῦ νὰ τὸν
γνωρίσῃ ἡ Σαμαρείτισσα! Οὔτε κορώνα στὸ
κεφάλι, οὔτε σπαθὶ στὴ μέσῃ, οὔτε δαχτυλίδια
μὲ διαμάντια φοροῦσε. Ὁ Χριστός μας μισοῦ -σε τὴν πολυτέλεια. Σπίτια ποὺ ζοῦν μὲ πολυ-
τέλεια δὲν εἶνε χριστιανικά. Ὁ Χριστὸς ζοῦσε
ἁπλᾶ· ἡ ἁπλότης ἦταν τὸ γνώρισμά του. 
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Τί μπορεῖ μιὰ γυναίκα!

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε Κυριακή. Τί θὰ
πῇ Κυριακή; Μιὰ ἡμέρα ποὺ διαφέρει ἀπὸ

τὶς ἄλλες· εἶνε τὸ διαμάντι τῆς ἑβδομάδος. Ἡ
ἡ μέρα αὐτὴ δὲν ἀνήκει σ᾽ ἐμᾶς (στὶς ἐργασί -
ες ποὺ ἔ χουμε, στὰ χωράφια, στὰ ζῷα κ.τ.λ.)·
ἀνήκει ἐξ ὁλοκλήρου στὸν Κύρι ον ἡ μῶν Ἰη-
σοῦν Χριστόν, ἀπ᾽ τὸν ὁποῖο πῆ ρε τὸ ὄ νομα·
ἀπὸ τὸ Κύριος λέγεται κι αὐτὴ Κυριακή.

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ὅλοι ὅσοι κατοικοῦμε στὴ
χριστιανικὴ αὐτὴ χώρα, παπᾶδες καὶ λαϊκοί,
ἄντρες καὶ γυναῖκες, ἀμόρφωτοι καὶ μορφωμέ -
νοι, τσοπάνηδες καὶ βασιλιᾶ δες, ἔχουμε χρέοςνὰ κάνουμε τὰ ἔρ γα τοῦ Κυρίου. Δηλαδή·� Μόλις χτυπήσῃ ἡ καμπάνα τῆς Κυριακῆς,
φτερὰ στὰ πόδια· νὰ ἐρχώμαστε στὴν ἐκκλη-σιά, νὰ κάνουμε τὸ σταυρό μας, καὶ ν᾽ ἀκοῦμε
τὴ θεία λειτουργία· ὄ χι χασμώμενοι καὶ κοιτά -
ζοντας τὰ ῥολόγια, καὶ παρατηρώντας τί φο-
ράει ἡ μιὰ καὶ τί ἡ ἄλλη, πῶς ψάλλει ὁ ψάλτης,
πῶς κάνει ὁ πα πᾶς· ἀλλὰ προσέχον τας τὰ λό-
για τοῦ Θεοῦ· νὰ μένουμε μέχρι τὸ τέλος· νὰ
παίρνουμε τὸ ἀντίδωρο ἀπ᾽ τὸ χέρι τοῦ παπᾶ.� Στὸ σπίτι ὁ πατέρας νὰ πῇ· Παιδιά, ἡ ἡ μέρα
ἀνήκει στὸν Κύριο. Ν᾽ ἀνοίξῃ τὸ Εὐ αγγέλιο, νὰ
δια βάσῃ ἕνα κομμάτι καὶ νὰ τοὺς τὸ ἐξηγήσῃ.� Ψάξε γύρω σου ποῦ ὑπάρχουν φτωχοὶ καὶ
πήγαινέ τους κρυφὰ ἕνα πιάτο φαΐ.

Κυριακὴ θὰ πῇ, νὰ κάνουμε τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ. Τὸ κάνουμε; Ὄχι. Ἀντιθέτως κάνουμε ἔρ -γα διαβόλου. Ἂν ρωτήσετε, ποιά εἶ  νε ἡ πιὸ ἁ μαρ-
 τωλὴ ἡμέρα τῆς ἑβδομά δος; δὲν εἶνε ἡ Δευ τέρα,
οὔτε ἡ Τρί τη, οὔτε ἡ Τετάρτη, οὔτε ἡ Πέμ πτη,
οὔτε ἡ Παρασκευή, οὔτε τὸ Σάββατο· εἶνε ἡ Κυ-
 ρι ακή. Ρωτῆ στε δικαστάς, ἀστυνόμους, για-
 τρούς· θὰ σᾶς ποῦν, ὅτι τὰ πιὸ βαρειὰ ἐγ κλή-
ματα καὶ ἀτιμίες (πορνεῖες, μοι χεῖες κ.τ.λ.) γίνον -
ται Κυριακή. Ἂν κρίνουμε ἀ πὸ τὰ ἔργα ποὺ γί-
 νονται τότε, ἡ Κυ ρια κὴ καταντᾷ διαβολική.

* * *Ἀλλὰ σήμερα δὲν εἶνε ἁπλῶς Κυριακή. Κα-
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ἀνήκει ἐξ ὁλοκλήρου στὸν Κύρι ον ἡ μῶν Ἰη-
σοῦν Χριστόν, ἀπ᾽ τὸν ὁποῖο πῆ ρε τὸ ὄ νομα·
ἀπὸ τὸ Κύριος λέγεται κι αὐτὴ Κυριακή.

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ὅλοι ὅσοι κατοικοῦμε στὴ
χριστιανικὴ αὐτὴ χώρα, παπᾶδες καὶ λαϊκοί,
ἄντρες καὶ γυναῖκες, ἀμόρφωτοι καὶ μορφωμέ -
νοι, τσοπάνηδες καὶ βασιλιᾶ δες, ἔχουμε χρέοςνὰ κάνουμε τὰ ἔρ γα τοῦ Κυρίου. Δηλαδή·� Μόλις χτυπήσῃ ἡ καμπάνα τῆς Κυριακῆς,
φτερὰ στὰ πόδια· νὰ ἐρχώμαστε στὴν ἐκκλη-σιά, νὰ κάνουμε τὸ σταυρό μας, καὶ ν᾽ ἀκοῦμε
τὴ θεία λειτουργία· ὄ χι χασμώμενοι καὶ κοιτά -
ζοντας τὰ ῥολόγια, καὶ παρατηρώντας τί φο-
ράει ἡ μιὰ καὶ τί ἡ ἄλλη, πῶς ψάλλει ὁ ψάλτης,
πῶς κάνει ὁ πα πᾶς· ἀλλὰ προσέχον τας τὰ λό-
για τοῦ Θεοῦ· νὰ μένουμε μέχρι τὸ τέλος· νὰ
παίρνουμε τὸ ἀντίδωρο ἀπ᾽ τὸ χέρι τοῦ παπᾶ.� Στὸ σπίτι ὁ πατέρας νὰ πῇ· Παιδιά, ἡ ἡ μέρα
ἀνήκει στὸν Κύριο. Ν᾽ ἀνοίξῃ τὸ Εὐ αγγέλιο, νὰ
δια βάσῃ ἕνα κομμάτι καὶ νὰ τοὺς τὸ ἐξηγήσῃ.� Ψάξε γύρω σου ποῦ ὑπάρχουν φτωχοὶ καὶ
πήγαινέ τους κρυφὰ ἕνα πιάτο φαΐ.

Κυριακὴ θὰ πῇ, νὰ κάνουμε τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ. Τὸ κάνουμε; Ὄχι. Ἀντιθέτως κάνουμε ἔρ -γα διαβόλου. Ἂν ρωτήσετε, ποιά εἶ  νε ἡ πιὸ ἁ μαρ-
 τωλὴ ἡμέρα τῆς ἑβδομά δος; δὲν εἶνε ἡ Δευ τέρα,
οὔτε ἡ Τρί τη, οὔτε ἡ Τετάρτη, οὔτε ἡ Πέμ πτη,
οὔτε ἡ Παρασκευή, οὔτε τὸ Σάββατο· εἶνε ἡ Κυ-
 ρι ακή. Ρωτῆ στε δικαστάς, ἀστυνόμους, για-
 τρούς· θὰ σᾶς ποῦν, ὅτι τὰ πιὸ βαρειὰ ἐγ κλή-
ματα καὶ ἀτιμίες (πορνεῖες, μοι χεῖες κ.τ.λ.) γίνον -
ται Κυριακή. Ἂν κρίνουμε ἀ πὸ τὰ ἔργα ποὺ γί-
 νονται τότε, ἡ Κυ ρια κὴ καταντᾷ διαβολική.

* * *Ἀλλὰ σήμερα δὲν εἶνε ἁπλῶς Κυριακή. Κα-
θεμιὰ ἀπὸ τὶς 52 Κυριακὲς τοῦ ἔτους ἔχει τὸ

ἰδιαίτερο ὄνομά της, καὶ ἡ σημερινὴ ὀνομάζε-
 ται Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος· γιατὶ τὸ σημε-
ρινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ἰω. 4,5-42), μιλάει γιὰ μιὰ γυναῖκα
Σαμαρείτισσα. Τὸ Σαμαρείτισσα δὲν εἶνε προ-
σωπικό της ὄ νομα· δηλώνει τὸν τόπο κατα-
γω γῆς της. Ὅ πως ἐκείνη ποὺ εἶνε ἀπ᾽ τὴ Φλώ-
 ρινα λέγεται Φλωρινιώτισσα, ἔτσι αὐτὴ λέγε-
ται Σαμαρείτισσα γιατὶ ἦταν ἀπὸ τὴ Σαμάρεια.

Τί ἦταν ἡ Σαμαρείτισσα; Μία γυναίκα πολὺἁμαρτωλή. Παντρεύτηκε ἕναν ἄντρα· μετὰ
χώρισε καὶ πῆρε δεύτερο· μετὰ ἔδιωξε τὸ δεύ  -
τερο, πῆρε τρίτο· μετὰ πῆρε τέταρτο, μετὰ
πῆ ρε πέμ πτο. Τώρα ζοῦσε μ᾽ ἕναν ἕκτο ἀ στε-
φάνωτη. Συναισθανό  ταν τὴν παρανομία καὶ
ντρε πόταν. Τὸ λέει ἐμμέσως τὸ εὐαγγέλιο·
πήγαι νε μεσημέ ρι στὸ πηγάδι γιὰ νερό, ὥστε
νὰ μὴ συναντᾷ κανένα καὶ τὴ σχολιάζουν.

Τώρα λοιπὸν στὸ πηγάδι συνάντησε ἕναν ἄ -
γνωστο. Μὰ αὐτὸς ὁ ἄγνωστος ἦταν βασιλιᾶς!
Βασιλιᾶς δὲν θὰ πῇ τίποτα. Τί εἶνε οἱ βασιλιᾶ -
δες; Ἄνθρωποι ποὺ βασιλεύουν ἕ να διάστημα
καὶ μετὰ τελειώνουν ἢ πέφτουν. Ὁ βασιλιᾶς
αὐτὸς ὅμως ζῇ καὶ βασιλεύει αἰωνί ως· «τῆς βα-
 σιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔ σται τέλος» (Λουκ. 1,33. Σύμβ. πίστ. 7).
Εἶνε ὄχι ἁπλῶς βασι λιᾶς, ἀλλὰ «ὁ βασιλεὺς τῶν
βα σιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων»
(Α΄ Τιμ. 6,15. Ἀπ. 19,16)· εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Αὐτὸς λοιπόν, ὁ βασιλιᾶς τοῦ κόσμου, ἦρ -
θε· κατέβηκε στὴ γῆ καὶ πῆγε σ᾽ ἐ κεῖ νο τὸ πη-
γάδι. Βάδισε μὲ τὰ πόδια· οὔτε ἁμάξι, οὔτε ἄ -
λογο, οὔ  τε γαϊδουράκι εἶχε. Ὅταν ἔφτασε ἦ -
ταν καταμεσήμερο, ὁ ἥλιος ἔκαιγε τὶς πέτρες,
ὁ ἱδρώτας ἔτρεχε. Κουρασμένος ἀπ᾽ τὴν ὁ δοι-
 πορία κάθησε ἐκεῖ, ἔτσι ἁπλᾶ, νὰ ξαποστάσῃ,
αὐ τός, ὁ βασιλιᾶς τοῦ σύμπαντος! Ποῦ νὰ τὸν
γνωρίσῃ ἡ Σαμαρείτισσα! Οὔτε κορώνα στὸ
κεφάλι, οὔτε σπαθὶ στὴ μέσῃ, οὔτε δαχτυλίδια
μὲ διαμάντια φοροῦσε. Ὁ Χριστός μας μισοῦ -σε τὴν πολυτέλεια. Σπίτια ποὺ ζοῦν μὲ πολυ-
τέλεια δὲν εἶνε χριστιανικά. Ὁ Χριστὸς ζοῦσε
ἁπλᾶ· ἡ ἁπλότης ἦταν τὸ γνώρισμά του. 
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Ὁ ἄγνωστος ἄνοιξε πρῶτος κουβέντα μὲ
τὴ γυναῖκα· τῆς ζητάει νὰ τοῦ δώσῃ νερό. Αὐ -
τὴ κατάλαβε ὅτι εἶνε Ἰουδαῖος – καὶ μετα ξὺ Ἰ -
ουδαίων καὶ Σαμαρειτῶν ὑπῆρχε ἔχθρα. Λέει
λοιπόν· –Πῶς ἐσύ, ἕνας Ἰουδαῖος, ζητᾷς νερὸ
ἀπὸ μένα, μιὰ Σαμαρείτισσα γυναῖκα; Ὁ Χρι-
στὸς τῆς ἀπαντᾷ· –Ἂν ἤξερες τί δῶρο δίνει ὁ
Θεὸς καὶ ποιός εἶν᾽ αὐτὸς ποὺ σοῦ ζητάει νε-
 ρό, ἐσὺ θὰ τοῦ ζητοῦσες κι αὐτὸς θὰ σοῦ ἔδι-
νε τὸ ἀθάνατο νερὸ ποὺ σβήνει τὴ δίψα ὁ ριστι-κά. –Ἂν ἔχῃς, λέει, Κύριε, ἐσὺ τέτοιο νε  ρό, δός
μου το, ὥστε νὰ μὴ διψῶ μήτε νά ᾽ρχω μαι ἐδῶ
νὰ γεμίζω. –Θὰ σοῦ τὸ δώσω, λέει ὁ Χρι στός,
ἀλλὰ πήγαινε πρῶτα φώναξε τὸν ἄντρα σου κ᾽
ἔλα ἐδῶ. –Τὸν ἄντρα μου; λέει ἡ γυναί κα· μὰ
δὲν ἔχω ἄντρα. –Σωστὰ τὸ εἶ πες, λέει ὁ Χριστός·
δὲν ἔχεις ἄντρα, γιατὶ ἄλ λαξες εἶν᾽ ἀλήθεια στὴ
ζωή σου πέντε ἄντρες, κι αὐτὸς ποὺ τώρα ἔχεις
δὲν εἶνε ἄντρας σου, συζῆτε ἀστεφάνωτοι.

Ἐδῶ ἡ γυναίκα σάστισε. Ποῦ ξέρει αὐτὸς τὴ
ζωή μου; ἀπόρησε· πρώτη φορὰ τὸν βλέπω.
Νιώθει ὅμως ὅτι μπροστά της ἔχει ἕνα φωτι-
σμένο ἄν θρωπο καὶ βρίσκει εὐκαιρία νὰ ρωτή -
σῃ· –Κύριε, λέει, βλέπω ὅτι εἶσαι προφήτης·
λύσε μας λοιπὸν τὴ διαφορὰ ποὺ ἔχουμε ἐδῶ
μὲ τοὺς Ἰουδαίους. Οἱ πρόγονοί μας λάτρεψαν
τὸ Θεὸ σὲ τοῦτο τὸ βουνό, τὸ Γαριζείν· ἐσεῖς
οἱ Ἰουδαῖοι ἔχετε στὰ Ἰεροσόλυμα ναὸ καὶ λέ-
τε ὅτι ἐκεῖ πρέπει νὰ προσκυνοῦμε τὸ Θεό·
ποιό ἀπ᾽ τὰ δύο εἶνε τὸ σωστό; Καὶ τότε ὁ Χρι-
στὸς ἀπαντᾷ· –Πίστεψέ με, γυναίκα, ὅτι ἔρχε-
ται ἡ ὥρα, καὶ ἦρθε κιόλας, ποὺ ὁ Θεὸς δὲν θὰ
λατρεύεται οὔ τε στὸ Γαριζεὶν οὔτε στὰ Ἰερο-
σόλυμα ἀποκλειστικά· ἀλλὰ παντοῦ στὸν κό-
σμο, ὅποιος μὲ τὴ χάρι τοῦ ἁγίου Πνεύματος
θὰ ἔχῃ καρδιὰ καθαρὴ καὶ εἰλικρινῆ καὶ ζωὴ
συνειδητὴ καὶ συνεπῆ, θὰ μπορῇ νὰ τὸν λα-
τρεύῃ ὅπου βρεθῇ· γιατὶ ἔτσι τοὺς θέλει τοὺς
πιστούς του ὁ Θεός, νὰ τὸν λατρεύουν μὲ ἐ -
πί γνωσι καὶ ἀφοσίωσι. –Γνωρίζω, λέει ἡ γυναί -
κα, ὅτι πρόκειται νὰ ἔρθῃ ὁ Μεσσίας ποὺ λέ-
γεται καὶ Χριστός· ὅταν ἔρθῃ ἐκεῖνος, θὰ μᾶς
τὰ ἐξηγήσῃ ὅλα. Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ Ἰη-
σοῦς τῆς ἀποκαλύπτει ξεκάθαρα καὶ συγκλο-
νιστικά· –Ὁ Μεσσίας εἶμαι ἐγὼ ποὺ σοῦ μιλῶ!

Κατάπληκτη ἡ Σαμαρείτισσα ξεχνάει γιὰ τί
εἶχε πάει στὸ πηγάδι, ἀφήνει ἐκεῖ τὴ στάμνα
της, τρέχει στὴν πόλι καὶ –αὐτὴ ποὺ ντρεπό-
ταν τοὺς ἀνθρώπους– φωνάζει τώρα σὲ ὅλους·
–Ἐλᾶτε, χωριανοί μου, ὅλοι στὸ πηγάδι, νὰ δῆ -
τε ἕναν ἄνθρωπο ποὺ μοῦ εἶπε ὅλα ὅσα ἔχωκάνει· μήπως αὐτὸς εἶνε ὁ Χριστὸς ποὺ περι-
μένουμε;… Αὐτὸς ὁ συγκλονιστικὸς λόγος της
ξεσήκωσε πολλούς· βγῆκαν ἀπὸ τὴν πόλι, ἦρ -

θαν στὸ Χριστό, τὸν ἄκουσαν, πίστεψαν, τὸν
δέχτηκαν καὶ τὸν φιλοξένησαν ἐπὶ δύο μέ-
ρες. Τότε πίστεψαν πολὺ περισσότεροι, καὶ
τῆς ἔλεγαν· Τώρα δὲν πιστεύουμε ἐπειδὴ μᾶς
τό ᾽πες ἐσύ· γιατὶ οἱ ἴδιοι τὸν ἔχουμε ἀκούσει
κ᾽ εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι αὐτὸς πραγματικὰ εἶνε
ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου ὁ Χριστός.

Αὐτὰ λέει τὸ σημερινό εὐαγγέλιο. Ἡ Σαμα-
ρείτισσα ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη ἄφησε τὴν ἁμαρ-
 τωλὴ ζωή, ἔγινε Χριστιανὴ μὲ τὸ ὄνομα Φω-τεινή, καὶ ἄρχισε πηγαίνοντας ἀπὸ τόπο σὲ
τόπο νὰ κηρύττῃ τὸ Χριστό. Πολλὰ μέρη φώ-
τισε, πλῆθος ἄνθρωποι πίστεψαν δι᾽ αὐτῆς
καὶ ἔγιναν Χριστιανοί, καὶ κατέληξε στὴ Σμύρ-
νη, πόλι ποὺ μᾶς συγκινεῖ. Ἐκεῖ μαρτύρησε ἡ
ἁγία Φωτεινή, ἐπ᾽ ὀνόματί της χτίστηκε μιὰ ὄ -
μορφη ἐκκλησία, καὶ μέσα σ᾽ αὐτὴν λειτουρ-
γοῦσε ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης τὸν ὁποῖον οἱ
Τοῦρκοι θανάτωσαν μὲ τρόπο μαρτυρικό.

* * *Ἡ ἁγία Φωτεινή, ἀδελφοί μου, ἦταν πόρνη
κ᾽ ἔγινε ἰσαπόστολος· ἦταν κοράκι μαῦρο καὶ
ὁ Κύριος τὴν ἔκανε λευκὸ περιστέρι, ποὺ πέ-τα ξε παντοῦ κ᾽ ἔφερε τὸ μήνυμα τῆς σωτη-
ρίας. Τί κατώρθωσε μιὰ γυναίκα! Ὑπέροχο τὸ
παράδειγμά της, ἰδίως γιὰ τὶς γυναῖκες. Καὶ
χαρὰ στὸν ἄντρα ποὺ ἔχει καλὴ γυναῖκα.

Γνώρισα στὴν Ἀθήνα ἕναν ἐπιστήμονα καὶ
μοῦ ᾽λεγε· –Ἐγὼ ἤμουν ἄθεος, δὲν πίστευα, ἔ -
βριζα, βλαστημοῦσα· προσπαθοῦσα κι ἄλλους
νὰ κάνω ἄθεους· γλεντοῦσα σὲ κέντρα καὶ τα-
 βέρνες. Ἀλλ᾽ ἂς ἔχῃ δόξα ὁ Θεός, τώρα ἄλλα-
ξα, πιστεύω στὸ Θεό, πάω στὴν ἐκκλησία, δια-
βάζω Εὐαγγέλιο. –Ποιός σὲ ἄλ λαξε; τὸν ἐρω τῶ,
δεσπότης; –Ὄχι. –Ἱεροκήρυκας; –Ὄχι. –Θεο-
λόγος; –Οὔτε. –Ποιός; –Παντρεύτηκα μιὰ γυ-
ναῖκα ἁ πλοϊκιὰ ἀπ᾽ τὸ χωριό μου, ποὺ πίστευε
στὸ Θεό. Στὴν ἀρχὴ ἐγὼ τὴν κορόϊδευα· ἀλλ᾽
αὐ τὴ μὲ τὸν καλὸ τρόπο της, μὲ τὴ γλυκειά της
γλῶσσα, μὲ τὴν ἀγάπη της, μὲ τὴ στοργὴ καὶ ἀ -
φοσίωσί της μ᾽ ἔκανε νὰ πιστέψω… Νά πῶς μιὰ
ἁπλῆ γυναίκα ἄλλαξε ἕναν ἄθεο ἐπιστήμονα.Γυναῖκες ποὺ μ᾽ ἀκοῦτε, μανάδες καὶ κορί-
τσια, ἐσεῖς ἔχετε στὰ χέρια σας τὸν κόσμο.
Μιὰ καλὴ γυναίκα παίρνει τὸν ἄντρα καὶ τὸν
ἀνεβάζει μέχρι τὸν οὐρανό· μιὰ κακιὰ γυναίκα
παίρνει τὸν ἄντρα καὶ τὸν πάει στὴν κόλασι.Φύγαμε τώρα, ἀδέρφια μου, πολὺ ἀπὸ τὸ
Θεό, γι᾽ αὐτὸ καὶ τιμωρούμεθα. Νὰ ἐπιστρέ-ψουμε. Ἄντρες καὶ γυναῖκες, ἂς μιμηθοῦμε
τὸ παράδειγμα τῆς ἁγίας Φωτεινῆς. Ὅλοι κον -
τὰ στὸν Κύριο, γιὰ νὰ βροῦμε τὴ χαρὰ καὶ εὐ -
τυχία ποὺ μόνο ὁ Χριστὸς δίνει· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Νικολάου Ἄνω Καλλινίκης - Φλωρίνης τὴν 16-5-1971, [μὲ νέο τώρα τίτλο]. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 22-4-2021.
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τὴ κατάλαβε ὅτι εἶνε Ἰουδαῖος – καὶ μετα ξὺ Ἰ -
ουδαίων καὶ Σαμαρειτῶν ὑπῆρχε ἔχθρα. Λέει
λοιπόν· –Πῶς ἐσύ, ἕνας Ἰουδαῖος, ζητᾷς νερὸ
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ζωή μου; ἀπόρησε· πρώτη φορὰ τὸν βλέπω.
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σμένο ἄν θρωπο καὶ βρίσκει εὐκαιρία νὰ ρωτή -
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τρεύῃ ὅπου βρεθῇ· γιατὶ ἔτσι τοὺς θέλει τοὺς
πιστούς του ὁ Θεός, νὰ τὸν λατρεύουν μὲ ἐ -
πί γνωσι καὶ ἀφοσίωσι. –Γνωρίζω, λέει ἡ γυναί -
κα, ὅτι πρόκειται νὰ ἔρθῃ ὁ Μεσσίας ποὺ λέ-
γεται καὶ Χριστός· ὅταν ἔρθῃ ἐκεῖνος, θὰ μᾶς
τὰ ἐξηγήσῃ ὅλα. Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ Ἰη-
σοῦς τῆς ἀποκαλύπτει ξεκάθαρα καὶ συγκλο-
νιστικά· –Ὁ Μεσσίας εἶμαι ἐγὼ ποὺ σοῦ μιλῶ!

Κατάπληκτη ἡ Σαμαρείτισσα ξεχνάει γιὰ τί
εἶχε πάει στὸ πηγάδι, ἀφήνει ἐκεῖ τὴ στάμνα
της, τρέχει στὴν πόλι καὶ –αὐτὴ ποὺ ντρεπό-
ταν τοὺς ἀνθρώπους– φωνάζει τώρα σὲ ὅλους·
–Ἐλᾶτε, χωριανοί μου, ὅλοι στὸ πηγάδι, νὰ δῆ -
τε ἕναν ἄνθρωπο ποὺ μοῦ εἶπε ὅλα ὅσα ἔχωκάνει· μήπως αὐτὸς εἶνε ὁ Χριστὸς ποὺ περι-
μένουμε;… Αὐτὸς ὁ συγκλονιστικὸς λόγος της
ξεσήκωσε πολλούς· βγῆκαν ἀπὸ τὴν πόλι, ἦρ -

θαν στὸ Χριστό, τὸν ἄκουσαν, πίστεψαν, τὸν
δέχτηκαν καὶ τὸν φιλοξένησαν ἐπὶ δύο μέ-
ρες. Τότε πίστεψαν πολὺ περισσότεροι, καὶ
τῆς ἔλεγαν· Τώρα δὲν πιστεύουμε ἐπειδὴ μᾶς
τό ᾽πες ἐσύ· γιατὶ οἱ ἴδιοι τὸν ἔχουμε ἀκούσει
κ᾽ εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι αὐτὸς πραγματικὰ εἶνε
ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου ὁ Χριστός.

Αὐτὰ λέει τὸ σημερινό εὐαγγέλιο. Ἡ Σαμα-
ρείτισσα ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη ἄφησε τὴν ἁμαρ-
 τωλὴ ζωή, ἔγινε Χριστιανὴ μὲ τὸ ὄνομα Φω-τεινή, καὶ ἄρχισε πηγαίνοντας ἀπὸ τόπο σὲ
τόπο νὰ κηρύττῃ τὸ Χριστό. Πολλὰ μέρη φώ-
τισε, πλῆθος ἄνθρωποι πίστεψαν δι᾽ αὐτῆς
καὶ ἔγιναν Χριστιανοί, καὶ κατέληξε στὴ Σμύρ-
νη, πόλι ποὺ μᾶς συγκινεῖ. Ἐκεῖ μαρτύρησε ἡ
ἁγία Φωτεινή, ἐπ᾽ ὀνόματί της χτίστηκε μιὰ ὄ -
μορφη ἐκκλησία, καὶ μέσα σ᾽ αὐτὴν λειτουρ-
γοῦσε ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης τὸν ὁποῖον οἱ
Τοῦρκοι θανάτωσαν μὲ τρόπο μαρτυρικό.

* * *Ἡ ἁγία Φωτεινή, ἀδελφοί μου, ἦταν πόρνη
κ᾽ ἔγινε ἰσαπόστολος· ἦταν κοράκι μαῦρο καὶ
ὁ Κύριος τὴν ἔκανε λευκὸ περιστέρι, ποὺ πέ-τα ξε παντοῦ κ᾽ ἔφερε τὸ μήνυμα τῆς σωτη-
ρίας. Τί κατώρθωσε μιὰ γυναίκα! Ὑπέροχο τὸ
παράδειγμά της, ἰδίως γιὰ τὶς γυναῖκες. Καὶ
χαρὰ στὸν ἄντρα ποὺ ἔχει καλὴ γυναῖκα.

Γνώρισα στὴν Ἀθήνα ἕναν ἐπιστήμονα καὶ
μοῦ ᾽λεγε· –Ἐγὼ ἤμουν ἄθεος, δὲν πίστευα, ἔ -
βριζα, βλαστημοῦσα· προσπαθοῦσα κι ἄλλους
νὰ κάνω ἄθεους· γλεντοῦσα σὲ κέντρα καὶ τα-
 βέρνες. Ἀλλ᾽ ἂς ἔχῃ δόξα ὁ Θεός, τώρα ἄλλα-
ξα, πιστεύω στὸ Θεό, πάω στὴν ἐκκλησία, δια-
βάζω Εὐαγγέλιο. –Ποιός σὲ ἄλ λαξε; τὸν ἐρω τῶ,
δεσπότης; –Ὄχι. –Ἱεροκήρυκας; –Ὄχι. –Θεο-
λόγος; –Οὔτε. –Ποιός; –Παντρεύτηκα μιὰ γυ-
ναῖκα ἁ πλοϊκιὰ ἀπ᾽ τὸ χωριό μου, ποὺ πίστευε
στὸ Θεό. Στὴν ἀρχὴ ἐγὼ τὴν κορόϊδευα· ἀλλ᾽
αὐ τὴ μὲ τὸν καλὸ τρόπο της, μὲ τὴ γλυκειά της
γλῶσσα, μὲ τὴν ἀγάπη της, μὲ τὴ στοργὴ καὶ ἀ -
φοσίωσί της μ᾽ ἔκανε νὰ πιστέψω… Νά πῶς μιὰ
ἁπλῆ γυναίκα ἄλλαξε ἕναν ἄθεο ἐπιστήμονα.Γυναῖκες ποὺ μ᾽ ἀκοῦτε, μανάδες καὶ κορί-
τσια, ἐσεῖς ἔχετε στὰ χέρια σας τὸν κόσμο.
Μιὰ καλὴ γυναίκα παίρνει τὸν ἄντρα καὶ τὸν
ἀνεβάζει μέχρι τὸν οὐρανό· μιὰ κακιὰ γυναίκα
παίρνει τὸν ἄντρα καὶ τὸν πάει στὴν κόλασι.Φύγαμε τώρα, ἀδέρφια μου, πολὺ ἀπὸ τὸ
Θεό, γι᾽ αὐτὸ καὶ τιμωρούμεθα. Νὰ ἐπιστρέ-ψουμε. Ἄντρες καὶ γυναῖκες, ἂς μιμηθοῦμε
τὸ παράδειγμα τῆς ἁγίας Φωτεινῆς. Ὅλοι κον -
τὰ στὸν Κύριο, γιὰ νὰ βροῦμε τὴ χαρὰ καὶ εὐ -
τυχία ποὺ μόνο ὁ Χριστὸς δίνει· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Νικολάου Ἄνω Καλλινίκης - Φλωρίνης τὴν 16-5-1971, [μὲ νέο τώρα τίτλο]. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 22-4-2021.
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τὴ γυναῖκα· τῆς ζητάει νὰ τοῦ δώσῃ νερό. Αὐ -
τὴ κατάλαβε ὅτι εἶνε Ἰουδαῖος – καὶ μετα ξὺ Ἰ -
ουδαίων καὶ Σαμαρειτῶν ὑπῆρχε ἔχθρα. Λέει
λοιπόν· –Πῶς ἐσύ, ἕνας Ἰουδαῖος, ζητᾷς νερὸ
ἀπὸ μένα, μιὰ Σαμαρείτισσα γυναῖκα; Ὁ Χρι-
στὸς τῆς ἀπαντᾷ· –Ἂν ἤξερες τί δῶρο δίνει ὁ
Θεὸς καὶ ποιός εἶν᾽ αὐτὸς ποὺ σοῦ ζητάει νε-
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νε τὸ ἀθάνατο νερὸ ποὺ σβήνει τὴ δίψα ὁ ριστι-κά. –Ἂν ἔχῃς, λέει, Κύριε, ἐσὺ τέτοιο νε  ρό, δός
μου το, ὥστε νὰ μὴ διψῶ μήτε νά ᾽ρχω μαι ἐδῶ
νὰ γεμίζω. –Θὰ σοῦ τὸ δώσω, λέει ὁ Χρι στός,
ἀλλὰ πήγαινε πρῶτα φώναξε τὸν ἄντρα σου κ᾽
ἔλα ἐδῶ. –Τὸν ἄντρα μου; λέει ἡ γυναί κα· μὰ
δὲν ἔχω ἄντρα. –Σωστὰ τὸ εἶ πες, λέει ὁ Χριστός·
δὲν ἔχεις ἄντρα, γιατὶ ἄλ λαξες εἶν᾽ ἀλήθεια στὴ
ζωή σου πέντε ἄντρες, κι αὐτὸς ποὺ τώρα ἔχεις
δὲν εἶνε ἄντρας σου, συζῆτε ἀστεφάνωτοι.

Ἐδῶ ἡ γυναίκα σάστισε. Ποῦ ξέρει αὐτὸς τὴ
ζωή μου; ἀπόρησε· πρώτη φορὰ τὸν βλέπω.
Νιώθει ὅμως ὅτι μπροστά της ἔχει ἕνα φωτι-
σμένο ἄν θρωπο καὶ βρίσκει εὐκαιρία νὰ ρωτή -
σῃ· –Κύριε, λέει, βλέπω ὅτι εἶσαι προφήτης·
λύσε μας λοιπὸν τὴ διαφορὰ ποὺ ἔχουμε ἐδῶ
μὲ τοὺς Ἰουδαίους. Οἱ πρόγονοί μας λάτρεψαν
τὸ Θεὸ σὲ τοῦτο τὸ βουνό, τὸ Γαριζείν· ἐσεῖς
οἱ Ἰουδαῖοι ἔχετε στὰ Ἰεροσόλυμα ναὸ καὶ λέ-
τε ὅτι ἐκεῖ πρέπει νὰ προσκυνοῦμε τὸ Θεό·
ποιό ἀπ᾽ τὰ δύο εἶνε τὸ σωστό; Καὶ τότε ὁ Χρι-
στὸς ἀπαντᾷ· –Πίστεψέ με, γυναίκα, ὅτι ἔρχε-
ται ἡ ὥρα, καὶ ἦρθε κιόλας, ποὺ ὁ Θεὸς δὲν θὰ
λατρεύεται οὔ τε στὸ Γαριζεὶν οὔτε στὰ Ἰερο-
σόλυμα ἀποκλειστικά· ἀλλὰ παντοῦ στὸν κό-
σμο, ὅποιος μὲ τὴ χάρι τοῦ ἁγίου Πνεύματος
θὰ ἔχῃ καρδιὰ καθαρὴ καὶ εἰλικρινῆ καὶ ζωὴ
συνειδητὴ καὶ συνεπῆ, θὰ μπορῇ νὰ τὸν λα-
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θαν στὸ Χριστό, τὸν ἄκουσαν, πίστεψαν, τὸν
δέχτηκαν καὶ τὸν φιλοξένησαν ἐπὶ δύο μέ-
ρες. Τότε πίστεψαν πολὺ περισσότεροι, καὶ
τῆς ἔλεγαν· Τώρα δὲν πιστεύουμε ἐπειδὴ μᾶς
τό ᾽πες ἐσύ· γιατὶ οἱ ἴδιοι τὸν ἔχουμε ἀκούσει
κ᾽ εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι αὐτὸς πραγματικὰ εἶνε
ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου ὁ Χριστός.

Αὐτὰ λέει τὸ σημερινό εὐαγγέλιο. Ἡ Σαμα-
ρείτισσα ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη ἄφησε τὴν ἁμαρ-
 τωλὴ ζωή, ἔγινε Χριστιανὴ μὲ τὸ ὄνομα Φω-τεινή, καὶ ἄρχισε πηγαίνοντας ἀπὸ τόπο σὲ
τόπο νὰ κηρύττῃ τὸ Χριστό. Πολλὰ μέρη φώ-
τισε, πλῆθος ἄνθρωποι πίστεψαν δι᾽ αὐτῆς
καὶ ἔγιναν Χριστιανοί, καὶ κατέληξε στὴ Σμύρ-
νη, πόλι ποὺ μᾶς συγκινεῖ. Ἐκεῖ μαρτύρησε ἡ
ἁγία Φωτεινή, ἐπ᾽ ὀνόματί της χτίστηκε μιὰ ὄ -
μορφη ἐκκλησία, καὶ μέσα σ᾽ αὐτὴν λειτουρ-
γοῦσε ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης τὸν ὁποῖον οἱ
Τοῦρκοι θανάτωσαν μὲ τρόπο μαρτυρικό.

* * *Ἡ ἁγία Φωτεινή, ἀδελφοί μου, ἦταν πόρνη
κ᾽ ἔγινε ἰσαπόστολος· ἦταν κοράκι μαῦρο καὶ
ὁ Κύριος τὴν ἔκανε λευκὸ περιστέρι, ποὺ πέ-τα ξε παντοῦ κ᾽ ἔφερε τὸ μήνυμα τῆς σωτη-
ρίας. Τί κατώρθωσε μιὰ γυναίκα! Ὑπέροχο τὸ
παράδειγμά της, ἰδίως γιὰ τὶς γυναῖκες. Καὶ
χαρὰ στὸν ἄντρα ποὺ ἔχει καλὴ γυναῖκα.

Γνώρισα στὴν Ἀθήνα ἕναν ἐπιστήμονα καὶ
μοῦ ᾽λεγε· –Ἐγὼ ἤμουν ἄθεος, δὲν πίστευα, ἔ -
βριζα, βλαστημοῦσα· προσπαθοῦσα κι ἄλλους
νὰ κάνω ἄθεους· γλεντοῦσα σὲ κέντρα καὶ τα-
 βέρνες. Ἀλλ᾽ ἂς ἔχῃ δόξα ὁ Θεός, τώρα ἄλλα-
ξα, πιστεύω στὸ Θεό, πάω στὴν ἐκκλησία, δια-
βάζω Εὐαγγέλιο. –Ποιός σὲ ἄλ λαξε; τὸν ἐρω τῶ,
δεσπότης; –Ὄχι. –Ἱεροκήρυκας; –Ὄχι. –Θεο-
λόγος; –Οὔτε. –Ποιός; –Παντρεύτηκα μιὰ γυ-
ναῖκα ἁ πλοϊκιὰ ἀπ᾽ τὸ χωριό μου, ποὺ πίστευε
στὸ Θεό. Στὴν ἀρχὴ ἐγὼ τὴν κορόϊδευα· ἀλλ᾽
αὐ τὴ μὲ τὸν καλὸ τρόπο της, μὲ τὴ γλυκειά της
γλῶσσα, μὲ τὴν ἀγάπη της, μὲ τὴ στοργὴ καὶ ἀ -
φοσίωσί της μ᾽ ἔκανε νὰ πιστέψω… Νά πῶς μιὰ
ἁπλῆ γυναίκα ἄλλαξε ἕναν ἄθεο ἐπιστήμονα.Γυναῖκες ποὺ μ᾽ ἀκοῦτε, μανάδες καὶ κορί-
τσια, ἐσεῖς ἔχετε στὰ χέρια σας τὸν κόσμο.
Μιὰ καλὴ γυναίκα παίρνει τὸν ἄντρα καὶ τὸν
ἀνεβάζει μέχρι τὸν οὐρανό· μιὰ κακιὰ γυναίκα
παίρνει τὸν ἄντρα καὶ τὸν πάει στὴν κόλασι.Φύγαμε τώρα, ἀδέρφια μου, πολὺ ἀπὸ τὸ
Θεό, γι᾽ αὐτὸ καὶ τιμωρούμεθα. Νὰ ἐπιστρέ-ψουμε. Ἄντρες καὶ γυναῖκες, ἂς μιμηθοῦμε
τὸ παράδειγμα τῆς ἁγίας Φωτεινῆς. Ὅλοι κον -
τὰ στὸν Κύριο, γιὰ νὰ βροῦμε τὴ χαρὰ καὶ εὐ -
τυχία ποὺ μόνο ὁ Χριστὸς δίνει· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Νικολάου Ἄνω Καλλινίκης - Φλωρίνης τὴν 16-5-1971, [μὲ νέο τώρα τίτλο]. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 22-4-2021.
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Ὁ ἄγνωστος ἄνοιξε πρῶτος κουβέντα μὲ
τὴ γυναῖκα· τῆς ζητάει νὰ τοῦ δώσῃ νερό. Αὐ -
τὴ κατάλαβε ὅτι εἶνε Ἰουδαῖος – καὶ μετα ξὺ Ἰ -
ουδαίων καὶ Σαμαρειτῶν ὑπῆρχε ἔχθρα. Λέει
λοιπόν· –Πῶς ἐσύ, ἕνας Ἰουδαῖος, ζητᾷς νερὸ
ἀπὸ μένα, μιὰ Σαμαρείτισσα γυναῖκα; Ὁ Χρι-
στὸς τῆς ἀπαντᾷ· –Ἂν ἤξερες τί δῶρο δίνει ὁ
Θεὸς καὶ ποιός εἶν᾽ αὐτὸς ποὺ σοῦ ζητάει νε-
 ρό, ἐσὺ θὰ τοῦ ζητοῦσες κι αὐτὸς θὰ σοῦ ἔδι-
νε τὸ ἀθάνατο νερὸ ποὺ σβήνει τὴ δίψα ὁ ριστι-κά. –Ἂν ἔχῃς, λέει, Κύριε, ἐσὺ τέτοιο νε  ρό, δός
μου το, ὥστε νὰ μὴ διψῶ μήτε νά ᾽ρχω μαι ἐδῶ
νὰ γεμίζω. –Θὰ σοῦ τὸ δώσω, λέει ὁ Χρι στός,
ἀλλὰ πήγαινε πρῶτα φώναξε τὸν ἄντρα σου κ᾽
ἔλα ἐδῶ. –Τὸν ἄντρα μου; λέει ἡ γυναί κα· μὰ
δὲν ἔχω ἄντρα. –Σωστὰ τὸ εἶ πες, λέει ὁ Χριστός·
δὲν ἔχεις ἄντρα, γιατὶ ἄλ λαξες εἶν᾽ ἀλήθεια στὴ
ζωή σου πέντε ἄντρες, κι αὐτὸς ποὺ τώρα ἔχεις
δὲν εἶνε ἄντρας σου, συζῆτε ἀστεφάνωτοι.

Ἐδῶ ἡ γυναίκα σάστισε. Ποῦ ξέρει αὐτὸς τὴ
ζωή μου; ἀπόρησε· πρώτη φορὰ τὸν βλέπω.
Νιώθει ὅμως ὅτι μπροστά της ἔχει ἕνα φωτι-
σμένο ἄν θρωπο καὶ βρίσκει εὐκαιρία νὰ ρωτή -
σῃ· –Κύριε, λέει, βλέπω ὅτι εἶσαι προφήτης·
λύσε μας λοιπὸν τὴ διαφορὰ ποὺ ἔχουμε ἐδῶ
μὲ τοὺς Ἰουδαίους. Οἱ πρόγονοί μας λάτρεψαν
τὸ Θεὸ σὲ τοῦτο τὸ βουνό, τὸ Γαριζείν· ἐσεῖς
οἱ Ἰουδαῖοι ἔχετε στὰ Ἰεροσόλυμα ναὸ καὶ λέ-
τε ὅτι ἐκεῖ πρέπει νὰ προσκυνοῦμε τὸ Θεό·
ποιό ἀπ᾽ τὰ δύο εἶνε τὸ σωστό; Καὶ τότε ὁ Χρι-
στὸς ἀπαντᾷ· –Πίστεψέ με, γυναίκα, ὅτι ἔρχε-
ται ἡ ὥρα, καὶ ἦρθε κιόλας, ποὺ ὁ Θεὸς δὲν θὰ
λατρεύεται οὔ τε στὸ Γαριζεὶν οὔτε στὰ Ἰερο-
σόλυμα ἀποκλειστικά· ἀλλὰ παντοῦ στὸν κό-
σμο, ὅποιος μὲ τὴ χάρι τοῦ ἁγίου Πνεύματος
θὰ ἔχῃ καρδιὰ καθαρὴ καὶ εἰλικρινῆ καὶ ζωὴ
συνειδητὴ καὶ συνεπῆ, θὰ μπορῇ νὰ τὸν λα-
τρεύῃ ὅπου βρεθῇ· γιατὶ ἔτσι τοὺς θέλει τοὺς
πιστούς του ὁ Θεός, νὰ τὸν λατρεύουν μὲ ἐ -
πί γνωσι καὶ ἀφοσίωσι. –Γνωρίζω, λέει ἡ γυναί -
κα, ὅτι πρόκειται νὰ ἔρθῃ ὁ Μεσσίας ποὺ λέ-
γεται καὶ Χριστός· ὅταν ἔρθῃ ἐκεῖνος, θὰ μᾶς
τὰ ἐξηγήσῃ ὅλα. Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ Ἰη-
σοῦς τῆς ἀποκαλύπτει ξεκάθαρα καὶ συγκλο-
νιστικά· –Ὁ Μεσσίας εἶμαι ἐγὼ ποὺ σοῦ μιλῶ!

Κατάπληκτη ἡ Σαμαρείτισσα ξεχνάει γιὰ τί
εἶχε πάει στὸ πηγάδι, ἀφήνει ἐκεῖ τὴ στάμνα
της, τρέχει στὴν πόλι καὶ –αὐτὴ ποὺ ντρεπό-
ταν τοὺς ἀνθρώπους– φωνάζει τώρα σὲ ὅλους·
–Ἐλᾶτε, χωριανοί μου, ὅλοι στὸ πηγάδι, νὰ δῆ -
τε ἕναν ἄνθρωπο ποὺ μοῦ εἶπε ὅλα ὅσα ἔχωκάνει· μήπως αὐτὸς εἶνε ὁ Χριστὸς ποὺ περι-
μένουμε;… Αὐτὸς ὁ συγκλονιστικὸς λόγος της
ξεσήκωσε πολλούς· βγῆκαν ἀπὸ τὴν πόλι, ἦρ -

θαν στὸ Χριστό, τὸν ἄκουσαν, πίστεψαν, τὸν
δέχτηκαν καὶ τὸν φιλοξένησαν ἐπὶ δύο μέ-
ρες. Τότε πίστεψαν πολὺ περισσότεροι, καὶ
τῆς ἔλεγαν· Τώρα δὲν πιστεύουμε ἐπειδὴ μᾶς
τό ᾽πες ἐσύ· γιατὶ οἱ ἴδιοι τὸν ἔχουμε ἀκούσει
κ᾽ εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι αὐτὸς πραγματικὰ εἶνε
ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου ὁ Χριστός.

Αὐτὰ λέει τὸ σημερινό εὐαγγέλιο. Ἡ Σαμα-
ρείτισσα ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη ἄφησε τὴν ἁμαρ-
 τωλὴ ζωή, ἔγινε Χριστιανὴ μὲ τὸ ὄνομα Φω-τεινή, καὶ ἄρχισε πηγαίνοντας ἀπὸ τόπο σὲ
τόπο νὰ κηρύττῃ τὸ Χριστό. Πολλὰ μέρη φώ-
τισε, πλῆθος ἄνθρωποι πίστεψαν δι᾽ αὐτῆς
καὶ ἔγιναν Χριστιανοί, καὶ κατέληξε στὴ Σμύρ-
νη, πόλι ποὺ μᾶς συγκινεῖ. Ἐκεῖ μαρτύρησε ἡ
ἁγία Φωτεινή, ἐπ᾽ ὀνόματί της χτίστηκε μιὰ ὄ -
μορφη ἐκκλησία, καὶ μέσα σ᾽ αὐτὴν λειτουρ-
γοῦσε ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης τὸν ὁποῖον οἱ
Τοῦρκοι θανάτωσαν μὲ τρόπο μαρτυρικό.
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κ᾽ ἔγινε ἰσαπόστολος· ἦταν κοράκι μαῦρο καὶ
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παράδειγμά της, ἰδίως γιὰ τὶς γυναῖκες. Καὶ
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μοῦ ᾽λεγε· –Ἐγὼ ἤμουν ἄθεος, δὲν πίστευα, ἔ -
βριζα, βλαστημοῦσα· προσπαθοῦσα κι ἄλλους
νὰ κάνω ἄθεους· γλεντοῦσα σὲ κέντρα καὶ τα-
 βέρνες. Ἀλλ᾽ ἂς ἔχῃ δόξα ὁ Θεός, τώρα ἄλλα-
ξα, πιστεύω στὸ Θεό, πάω στὴν ἐκκλησία, δια-
βάζω Εὐαγγέλιο. –Ποιός σὲ ἄλ λαξε; τὸν ἐρω τῶ,
δεσπότης; –Ὄχι. –Ἱεροκήρυκας; –Ὄχι. –Θεο-
λόγος; –Οὔτε. –Ποιός; –Παντρεύτηκα μιὰ γυ-
ναῖκα ἁ πλοϊκιὰ ἀπ᾽ τὸ χωριό μου, ποὺ πίστευε
στὸ Θεό. Στὴν ἀρχὴ ἐγὼ τὴν κορόϊδευα· ἀλλ᾽
αὐ τὴ μὲ τὸν καλὸ τρόπο της, μὲ τὴ γλυκειά της
γλῶσσα, μὲ τὴν ἀγάπη της, μὲ τὴ στοργὴ καὶ ἀ -
φοσίωσί της μ᾽ ἔκανε νὰ πιστέψω… Νά πῶς μιὰ
ἁπλῆ γυναίκα ἄλλαξε ἕναν ἄθεο ἐπιστήμονα.Γυναῖκες ποὺ μ᾽ ἀκοῦτε, μανάδες καὶ κορί-
τσια, ἐσεῖς ἔχετε στὰ χέρια σας τὸν κόσμο.
Μιὰ καλὴ γυναίκα παίρνει τὸν ἄντρα καὶ τὸν
ἀνεβάζει μέχρι τὸν οὐρανό· μιὰ κακιὰ γυναίκα
παίρνει τὸν ἄντρα καὶ τὸν πάει στὴν κόλασι.Φύγαμε τώρα, ἀδέρφια μου, πολὺ ἀπὸ τὸ
Θεό, γι᾽ αὐτὸ καὶ τιμωρούμεθα. Νὰ ἐπιστρέ-ψουμε. Ἄντρες καὶ γυναῖκες, ἂς μιμηθοῦμε
τὸ παράδειγμα τῆς ἁγίας Φωτεινῆς. Ὅλοι κον -
τὰ στὸν Κύριο, γιὰ νὰ βροῦμε τὴ χαρὰ καὶ εὐ -
τυχία ποὺ μόνο ὁ Χριστὸς δίνει· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Νικολάου Ἄνω Καλλινίκης - Φλωρίνης τὴν 16-5-1971, [μὲ νέο τώρα τίτλο]. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 22-4-2021.

2Ὁ ἄγνωστος ἄνοιξε πρῶτος κουβέντα μὲ
τὴ γυναῖκα· τῆς ζητάει νὰ τοῦ δώσῃ νερό. Αὐ -
τὴ κατάλαβε ὅτι εἶνε Ἰουδαῖος – καὶ μετα ξὺ Ἰ -
ουδαίων καὶ Σαμαρειτῶν ὑπῆρχε ἔχθρα. Λέει
λοιπόν· –Πῶς ἐσύ, ἕνας Ἰουδαῖος, ζητᾷς νερὸ
ἀπὸ μένα, μιὰ Σαμαρείτισσα γυναῖκα; Ὁ Χρι-
στὸς τῆς ἀπαντᾷ· –Ἂν ἤξερες τί δῶρο δίνει ὁ
Θεὸς καὶ ποιός εἶν᾽ αὐτὸς ποὺ σοῦ ζητάει νε-
 ρό, ἐσὺ θὰ τοῦ ζητοῦσες κι αὐτὸς θὰ σοῦ ἔδι-
νε τὸ ἀθάνατο νερὸ ποὺ σβήνει τὴ δίψα ὁ ριστι-κά. –Ἂν ἔχῃς, λέει, Κύριε, ἐσὺ τέτοιο νε  ρό, δός
μου το, ὥστε νὰ μὴ διψῶ μήτε νά ᾽ρχω μαι ἐδῶ
νὰ γεμίζω. –Θὰ σοῦ τὸ δώσω, λέει ὁ Χρι στός,
ἀλλὰ πήγαινε πρῶτα φώναξε τὸν ἄντρα σου κ᾽
ἔλα ἐδῶ. –Τὸν ἄντρα μου; λέει ἡ γυναί κα· μὰ
δὲν ἔχω ἄντρα. –Σωστὰ τὸ εἶ πες, λέει ὁ Χριστός·
δὲν ἔχεις ἄντρα, γιατὶ ἄλ λαξες εἶν᾽ ἀλήθεια στὴ
ζωή σου πέντε ἄντρες, κι αὐτὸς ποὺ τώρα ἔχεις
δὲν εἶνε ἄντρας σου, συζῆτε ἀστεφάνωτοι.

Ἐδῶ ἡ γυναίκα σάστισε. Ποῦ ξέρει αὐτὸς τὴ
ζωή μου; ἀπόρησε· πρώτη φορὰ τὸν βλέπω.
Νιώθει ὅμως ὅτι μπροστά της ἔχει ἕνα φωτι-
σμένο ἄν θρωπο καὶ βρίσκει εὐκαιρία νὰ ρωτή -
σῃ· –Κύριε, λέει, βλέπω ὅτι εἶσαι προφήτης·
λύσε μας λοιπὸν τὴ διαφορὰ ποὺ ἔχουμε ἐδῶ
μὲ τοὺς Ἰουδαίους. Οἱ πρόγονοί μας λάτρεψαν
τὸ Θεὸ σὲ τοῦτο τὸ βουνό, τὸ Γαριζείν· ἐσεῖς
οἱ Ἰουδαῖοι ἔχετε στὰ Ἰεροσόλυμα ναὸ καὶ λέ-
τε ὅτι ἐκεῖ πρέπει νὰ προσκυνοῦμε τὸ Θεό·
ποιό ἀπ᾽ τὰ δύο εἶνε τὸ σωστό; Καὶ τότε ὁ Χρι-
στὸς ἀπαντᾷ· –Πίστεψέ με, γυναίκα, ὅτι ἔρχε-
ται ἡ ὥρα, καὶ ἦρθε κιόλας, ποὺ ὁ Θεὸς δὲν θὰ
λατρεύεται οὔ τε στὸ Γαριζεὶν οὔτε στὰ Ἰερο-
σόλυμα ἀποκλειστικά· ἀλλὰ παντοῦ στὸν κό-
σμο, ὅποιος μὲ τὴ χάρι τοῦ ἁγίου Πνεύματος
θὰ ἔχῃ καρδιὰ καθαρὴ καὶ εἰλικρινῆ καὶ ζωὴ
συνειδητὴ καὶ συνεπῆ, θὰ μπορῇ νὰ τὸν λα-
τρεύῃ ὅπου βρεθῇ· γιατὶ ἔτσι τοὺς θέλει τοὺς
πιστούς του ὁ Θεός, νὰ τὸν λατρεύουν μὲ ἐ -
πί γνωσι καὶ ἀφοσίωσι. –Γνωρίζω, λέει ἡ γυναί -
κα, ὅτι πρόκειται νὰ ἔρθῃ ὁ Μεσσίας ποὺ λέ-
γεται καὶ Χριστός· ὅταν ἔρθῃ ἐκεῖνος, θὰ μᾶς
τὰ ἐξηγήσῃ ὅλα. Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ Ἰη-
σοῦς τῆς ἀποκαλύπτει ξεκάθαρα καὶ συγκλο-
νιστικά· –Ὁ Μεσσίας εἶμαι ἐγὼ ποὺ σοῦ μιλῶ!

Κατάπληκτη ἡ Σαμαρείτισσα ξεχνάει γιὰ τί
εἶχε πάει στὸ πηγάδι, ἀφήνει ἐκεῖ τὴ στάμνα
της, τρέχει στὴν πόλι καὶ –αὐτὴ ποὺ ντρεπό-
ταν τοὺς ἀνθρώπους– φωνάζει τώρα σὲ ὅλους·
–Ἐλᾶτε, χωριανοί μου, ὅλοι στὸ πηγάδι, νὰ δῆ -
τε ἕναν ἄνθρωπο ποὺ μοῦ εἶπε ὅλα ὅσα ἔχωκάνει· μήπως αὐτὸς εἶνε ὁ Χριστὸς ποὺ περι-
μένουμε;… Αὐτὸς ὁ συγκλονιστικὸς λόγος της
ξεσήκωσε πολλούς· βγῆκαν ἀπὸ τὴν πόλι, ἦρ -

θαν στὸ Χριστό, τὸν ἄκουσαν, πίστεψαν, τὸν
δέχτηκαν καὶ τὸν φιλοξένησαν ἐπὶ δύο μέ-
ρες. Τότε πίστεψαν πολὺ περισσότεροι, καὶ
τῆς ἔλεγαν· Τώρα δὲν πιστεύουμε ἐπειδὴ μᾶς
τό ᾽πες ἐσύ· γιατὶ οἱ ἴδιοι τὸν ἔχουμε ἀκούσει
κ᾽ εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι αὐτὸς πραγματικὰ εἶνε
ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου ὁ Χριστός.

Αὐτὰ λέει τὸ σημερινό εὐαγγέλιο. Ἡ Σαμα-
ρείτισσα ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη ἄφησε τὴν ἁμαρ-
 τωλὴ ζωή, ἔγινε Χριστιανὴ μὲ τὸ ὄνομα Φω-τεινή, καὶ ἄρχισε πηγαίνοντας ἀπὸ τόπο σὲ
τόπο νὰ κηρύττῃ τὸ Χριστό. Πολλὰ μέρη φώ-
τισε, πλῆθος ἄνθρωποι πίστεψαν δι᾽ αὐτῆς
καὶ ἔγιναν Χριστιανοί, καὶ κατέληξε στὴ Σμύρ-
νη, πόλι ποὺ μᾶς συγκινεῖ. Ἐκεῖ μαρτύρησε ἡ
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Τοῦρκοι θανάτωσαν μὲ τρόπο μαρτυρικό.

* * *Ἡ ἁγία Φωτεινή, ἀδελφοί μου, ἦταν πόρνη
κ᾽ ἔγινε ἰσαπόστολος· ἦταν κοράκι μαῦρο καὶ
ὁ Κύριος τὴν ἔκανε λευκὸ περιστέρι, ποὺ πέ-τα ξε παντοῦ κ᾽ ἔφερε τὸ μήνυμα τῆς σωτη-
ρίας. Τί κατώρθωσε μιὰ γυναίκα! Ὑπέροχο τὸ
παράδειγμά της, ἰδίως γιὰ τὶς γυναῖκες. Καὶ
χαρὰ στὸν ἄντρα ποὺ ἔχει καλὴ γυναῖκα.

Γνώρισα στὴν Ἀθήνα ἕναν ἐπιστήμονα καὶ
μοῦ ᾽λεγε· –Ἐγὼ ἤμουν ἄθεος, δὲν πίστευα, ἔ -
βριζα, βλαστημοῦσα· προσπαθοῦσα κι ἄλλους
νὰ κάνω ἄθεους· γλεντοῦσα σὲ κέντρα καὶ τα-
 βέρνες. Ἀλλ᾽ ἂς ἔχῃ δόξα ὁ Θεός, τώρα ἄλλα-
ξα, πιστεύω στὸ Θεό, πάω στὴν ἐκκλησία, δια-
βάζω Εὐαγγέλιο. –Ποιός σὲ ἄλ λαξε; τὸν ἐρω τῶ,
δεσπότης; –Ὄχι. –Ἱεροκήρυκας; –Ὄχι. –Θεο-
λόγος; –Οὔτε. –Ποιός; –Παντρεύτηκα μιὰ γυ-
ναῖκα ἁ πλοϊκιὰ ἀπ᾽ τὸ χωριό μου, ποὺ πίστευε
στὸ Θεό. Στὴν ἀρχὴ ἐγὼ τὴν κορόϊδευα· ἀλλ᾽
αὐ τὴ μὲ τὸν καλὸ τρόπο της, μὲ τὴ γλυκειά της
γλῶσσα, μὲ τὴν ἀγάπη της, μὲ τὴ στοργὴ καὶ ἀ -
φοσίωσί της μ᾽ ἔκανε νὰ πιστέψω… Νά πῶς μιὰ
ἁπλῆ γυναίκα ἄλλαξε ἕναν ἄθεο ἐπιστήμονα.Γυναῖκες ποὺ μ᾽ ἀκοῦτε, μανάδες καὶ κορί-
τσια, ἐσεῖς ἔχετε στὰ χέρια σας τὸν κόσμο.
Μιὰ καλὴ γυναίκα παίρνει τὸν ἄντρα καὶ τὸν
ἀνεβάζει μέχρι τὸν οὐρανό· μιὰ κακιὰ γυναίκα
παίρνει τὸν ἄντρα καὶ τὸν πάει στὴν κόλασι.Φύγαμε τώρα, ἀδέρφια μου, πολὺ ἀπὸ τὸ
Θεό, γι᾽ αὐτὸ καὶ τιμωρούμεθα. Νὰ ἐπιστρέ-ψουμε. Ἄντρες καὶ γυναῖκες, ἂς μιμηθοῦμε
τὸ παράδειγμα τῆς ἁγίας Φωτεινῆς. Ὅλοι κον -
τὰ στὸν Κύριο, γιὰ νὰ βροῦμε τὴ χαρὰ καὶ εὐ -
τυχία ποὺ μόνο ὁ Χριστὸς δίνει· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Νικολάου Ἄνω Καλλινίκης - Φλωρίνης τὴν 16-5-1971, [μὲ νέο τώρα τίτλο]. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 22-4-2021.
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