
Πολλὰ εἶνε, ἀγαπητοί μου, τὰ ἐλαττώματα
καὶ οἱ κακίες ποὺ μαστίζουν τὸν ἄνθρω-

πο. Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ φοβερὰ εἶνε αὐτὴ ἡ κα-
κία ποὺ περιγράφει τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο
τόσο ζωηρά· εἶνε ἡ σκληροκαρδία, τὸ νὰ ἐμ -
μέ νῃ δηλαδὴ κανεὶς στὴν κακία πρὸς τοὺς
ἄλλους καὶ νὰ μὴν ἔχῃ τὴ διάθεσι νὰ συγχω-
ρή σῃ αὐ τὸν ποὺ τοῦ ἔφταιξε.

Ὁ Κύριός μας, ποὺ ἦρθε στὴ γῆ γιὰ νὰ θε-
ραπεύσῃ τὴν ψυχὴ τοῦ πεσόντος ἀνθρώπου
ἀπὸ τὶς φοβερὲς πληγὲς τῆς ἁμαρτίας, δὲν ἦ -
ταν δυνατὸν ν᾽ ἀφήσῃ τὴν πληγὴ αὐτὴ χω ρὶς
φροντίδα καὶ γειατριά. Ὁ Χριστὸς ἦρθε γιὰ
νὰ ἐγκαθιδρύσῃ τὴ βασιλεία τῆς ἀγάπης καὶτῆς καταλλαγῆς. Θέλοντας λοιπὸν νὰ ξερρι-
ζώσῃ ἀ πὸ τὴν καρδιά μας τὸ ἀγκάθι αὐτὸ τῆς
σκληροκαρδίας καὶ στὴ θέσι του νὰ φυτέψῃ τὸ
οὐ ράνιο φυτὸ τῆς ἀγάπης, δίδαξε μία γλαφυ -
ρὴ παραβολή, τὴν παραβολὴ τῶν μυρίων τα-λάντων, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα (βλ. Ματθ. 18,23-35).

Ἂν ἀνοίξουμε τὴν Καινὴ Διαθήκη, βλέπου -
με ὅτι πρὶν ἀπὸ τὴν περικοπὴ αὐτὴ λέει, ὅτι ὁ
ἀπόστολος Πέτρος ρώτησε τὸν Θεῖο διδάσκα  -
λο· –Κύριε, ἂν μοῦ φταίξῃ ὁ ἀδελφός μου, πό-σες φορὲς ἔχω χρέος νὰ τὸν συγχωρή  σω; εἶνε
ἀρκετὸ μέχρι ἑπτὰ φορές; (τὸ ἑ πτὰ ἦταν ὁ ἀ -
ριθμὸς ποὺ γιὰ τὰ μέτρα τῆς παλαιᾶς διαθή-
 κης σημαίνει ἐπάρκεια, πληρότητα). Ὁ Χρι στός,
ὁ ὁποῖος ἐγκαινίασε τὴν καινὴ διαθήκη κ᾽ ἔ -
φερε τὴ δική του βασιλεία, τοῦ ἀ παν τᾷ· –Δὲν
σοῦ λέω μέχρι ἑπτά, ἀλ λὰ μέχρι ἑ βδομήντα
φορὲς τὸ ἑπτά· μ᾽ αὐτὸ δὲν ἐννοεῖ 70Χ7=490
ἀλλὰ ἄπειρες φορές. Καὶ με τὰ τὴν ἀπάντησι
αὐτή, γιὰ νὰ ἐξηγήσῃ καλύτε ρα αὐτὸ ποὺ εἶ -
πε, κάνει τὴ σημερινὴ διδασκαλία.

* * *⃝ Ὑπῆρχε, λέει στὴν παραβολή, ἕνας καλὸς
βασιλιᾶς, πλούσιος καὶ ἔνδοξος, ποὺ μοίρασε
τὰ πλούτη του στοὺς ὑπηκόους του, τὰ ἀναγ -

 καῖα γιὰ τὴ ζωή (κάτω ἀ πὸ τὰ πλούτη αὐτὰ ἐν -
νοοῦνται τὰ διάφορα χαρίσματα). Σὲ ἄλλον
ἔδωσε χρήματα, σὲ ἄλλον κτή ματα, σὲ ἄλλον
μιὰ ἱκανότητα, σὲ ἄλ λον τέχνη, σὲ ἄλ λον ἐπι-
στήμη, σὲ ἄλλον ὑ γεία, σὲ ἄλ  λον κάτι ἄλλο.
Ὅλ᾽ αὐτὰ εἶνε κεφά λαια, μὲ τὰ ὁ ποῖα προικί-
ζονται ὅλοι· ὁ Θεὸς τὰ ἐμπι στεύε ται στὸν κα-
θένα, γιὰ νὰ τὰ ἐπωφεληθῇ πρὸς τὸ καλὸ τὸ
δικό του καὶ τῶν συνανθρώπων του.

Κάποτε λοιπὸν ἦρθε καὶ ἡ μέρα ποὺ ἔπρε-
πε ὅλοι νὰ λογοδοτήσουν γιὰ τὴ διαχείρισι τῶν
κεφαλαίων ποὺ πῆραν. Κάλεσε τοὺς «δού-
λους» του νὰ λογαριαστοῦν μαζί του. Τὸ εὐ -
αγ γέλιο τοὺς ὀ νομάζει «δούλους» (Ματθ. 18,23), δι -
ότι καὶ ὁ πιὸ ἔνδοξος ἄνθρωπος ἐνώπιον τοῦ
Κυρίου δὲν εἶνε παρὰ ἕνας μικρὸς καὶ ἀσθε -
νὴς θνητός. Φέρνουν λοιπὸν μπροστά του ἕ -
να δοῦ λο ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μὲ τὰ λογιστικὰ
βιβλία, χρωστοῦσε ἕνα ὑ πέρογ  κο ποσό, 10.000
τάλαντα (1 ἀργυρὸ τάλαντο ἦ ταν 6.000.000 δρα -
χμές, καὶ 1 χρυσὸ τάλαντο περίπου 10 φορὲς
περισσότερο, δηλαδὴ 60.000.000 δραχμές).Τὸ χρέος του ἦταν τόσο μεγάλο, ποὺ δὲν ὑ   -
πῆρχε ἐλπίδα νὰ τὸ ἐξοφλήσῃ ποτέ. Τί τὸν πε-
 ρίμενε; ὁ δρόμος γιὰ τὴ φυλακή, μέχρι ν᾽ ἀπο-
δώσῃ τὸ χρέος. Στὴ φυλακὴ ὅμως δὲν ἐ πρό-
κειτο νὰ βρῇ χρήματα γιὰ νὰ ξεχρεω θῇ· θὰ ἔ -
μενε δηλαδὴ ἰσοβίως φυλακισμένος χωρὶς ἐλ -
πίδα ἀποφυλακίσεως. Τί νὰ κάνῃ ὁ ταλαίπω-
 ρος, πέφτει στὰ πόδια τοῦ ἀφέντη καὶ ζητάει
ἔλεος· παρακαλεῖ νὰ τοῦ δο θῇ μιὰ προθεσμία
καὶ ὑπόσχεται ὅτι θὰ ἐξοφλήσῃ – πρᾶγμα ἀ -
δύνατο. Καὶ τότε συμβαίνει κάτι ἀπροσδόκη-
το· ὁ κύριός του τὸν σπλαχνίζεται καὶ τοῦ χα-
 ρίζει ὁλόκληρο τὸ χρέος! Ἀφάνταστη δωρεά. 

Ἂς σταθοῦμε γιὰ λίγο ἐδῶ, ποὺ κλείνει τὸπρῶτο μέρος τῆς παραβολῆς.
Ποιόν εἰ κονίζει ὁ βασιλεύς; Εὔκολα τὸ κα-

ταλαβαίνουμε, εἰ κονίζει τὸν Κύριο τοῦ οὐρα-
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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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νοῦ καὶ τῆς γῆς, μπροστὰ στὸν ὁποῖον ὅλοι,
ἀκόμη καὶ οἱ αὐτοκράτορες καὶ οἱ μεγιστᾶνες
καὶ οἱ βασιλεῖς, εἶνε δοῦλοι. Καὶ τί εἰκονίζει τὸ
χρέος τῶν δισεκατομμυρίων δραχμῶν; Εἶνετὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν. Κάθε ἁμαρτία εἶνε ἕ -
 να χρέος ποὺ τὸ καταγράφουν οἱ ἄγγελοι στὰ
βιβλία τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ Θεὸς τὸ χαράζει
στὴν πλάκα τῆς συνειδήσεως. Πόσες εἶνε οἱ
ἁμαρτί ες μας; Πολλές, ἀναρίθμητες!

Μπορεῖς νὰ μετρήσῃς τὶς τρίχες τῆς κεφα -
λῆς ἢ τ᾽ ἀ στέρια τοῦ οὐ ρανοῦ ἢ τοὺς κόκ-
κους τῆς ἀμ μουδιᾶς στὸ ἀ κρογιάλι; ἄλλο τό-
σο μποροῦμε νὰ μετρήσου με τὸ πλῆ θος τῶν
ἁ μαρτι ῶν μας. Μὴ φανῇ αὐτὸ ὑπερβολή. Ἁ -μαρτάνου με μὲ κάθε τρόπο καὶ κάθε μέσο· μὲ
τὸ πνεῦμα καὶ μὲ τὸ σῶ μα, μὲ κάθε μέλος μας.
Ἁ μαρτάνουμε μὲ τὸ χέρι, μὲ τὸ μάτι, μὲ τὴ
γλῶσσα (ποὺ φλυαρεῖ, λέει ψέματα, προσ   -
βάλλει, κατακρίνει, αἰσχρολο γεῖ, χυδαιολο γεῖ,
βλασφημεῖ). Ἁ μαρτάνουμε μὲ τὸ νοῦ, ποὺ γί-
νεται ἀποθήκη ἀνόμων καὶ ἀκαθάρτων σκέ-
ψεων (κενοδοξία, αὐταρέσκεια, ματαιοδο ξία,
ἀνθρωπαρέσκεια, οἴησι, ὑπερηφάνεια, περι-
φρόνησι τοῦ ἄλλου, δόλο κατὰ τοῦ πλησί ον,
ἰδιοτελῆ σκοπιμότητα). Ἁμαρτάνουμε μὲ τὴν
καρδιά, ἡ ὁποία μὲ τὴν κτηνώδη ἐμπάθεια κα-
ταν τᾷ ἕ νας σταῦλος ῥυπαρῶν ἐπιθυμιῶν. Ἁ -
μαρτάνουμε τὴν ἡμέρα, ἁμαρτάνουμε καὶ τὴ
νύχτα. Ἁμαρτάνουμε ὅλοι· μεγάλοι καὶ μικροί,
πλούσιοι καὶ φτωχοί, ἄρχοντες καὶ λαός, ἄν -
τρες καὶ γυναῖκες, γέροι ποὺ ζύγωσαν στὸν
τάφο ἀλ λὰ καὶ νέοι καὶ παιδιά. Οἱ ἁμαρτίες
εἶνε ἕνα ἄ θροισμα ἀφάνταστο.

Καὶ τί κάνει ὁ πανάγαθος Θεός; ἀποφασίζει
νὰ μᾶς ἀφανίσῃ ὅπως τοὺς κατοίκους τῶν
Σοδόμων; ῥίχνει ἀπ᾽ τὰ οὐράνια κεραυνοὺς
νὰ μᾶς κάψῃ; Ὄχι. Ἀλλὰ τί; Τὸ λέει ἡ παρα-
βολή· συγχωρεῖ! Ἅμα μετανοήσῃς, ἅμα συν -
αισθαν θῇς βαθειὰ τὸ σφάλμα σου, ἅμα στάξῃ
ἀπὸ τὸ μάτι μας ἕνα θερμὸ δάκρυ μετανοίας,
παίρ νει τότε τὸ σφουγγάρι καὶ σβήνει ἀπὸ τὸ
μαυροπίνακα τὶς ἁ μαρτίες καὶ τὶς ἐνοχές.
⃝ Ἔτσι κάνει ὁ καλὸς Θεὸς στὸν φταίχτη καὶ
ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο. Ἐμεῖς τώρα πῶς συμπε-
ρι φερόμεθα στοὺς ἄλλους, στοὺς συνανθρώ -
πους ποὺ τυχὸν μᾶς ἀδίκησαν; Αὐτὸ βλέπου-
με στὸ δεύτερο μέρος τῆς παραβολῆς.

Μόλις ὁ δοῦλος –χωρὶς νὰ πῇ οὔτε ἕνα εὐ -
χαριστῶ στὸν ἀφέντη– βγαίνει ἀπ᾽ τὸ παλάτι
τοῦ βασιλιᾶ, συναντᾷ ἕνα συνάδελφό του, ποὺ
χρωστοῦσε σ᾽ αὐτὸν ἑκατὸ δηνάρια (100 δρα -
χμές). Τὸν πιάνει ἀπ᾽ τὸ λαιμὸ νὰ τὸν πνί ξῃ
καὶ τοῦ φωνάζει· –Δός μου ἀμέσως ὅ,τι μοῦ
χρωστᾷς. –Σὲ παρακαλῶ, λέει ἐκεῖνος, δός

μου μιὰ προθεσμία καὶ θὰ σοῦ τὰ ἐπιστρέψω.
Αὐτὸς ὅμως δὲν τὸν λυπᾶται· ἄσπλαχνος καὶ
σκληρὸς ἀπέναντί του, πάει καὶ τὸν ῥίχνει ἀ -
μέσως στὴ φυλακή. Τί ἀπάνθρωπη διαγωγή! ὁ
βασιλιᾶς τοῦ χάρισε δισεκατομμύρια, κι αὐ -
τὸς δὲν χαρίζει οὔτε ἕνα μεροκάματο.

Ὁ ἄσπλαχνος δοῦλος ὅμως δὲν μένει ἀτι-
μώρητος. Ὁ ἀφέντης, ποὺ μαθαίνει τὴ σκληρο -
καρδία του, τὸν καλεῖ καὶ τοῦ λέει αὐστηρά·
Πονηρὲ δοῦλε, σοῦ ἔ δειξα τόση συμπάθεια·
δὲν ἔπρεπε νὰ συμ παθήσῃς κ᾽ ἐσὺ τὸν ἀδελ-
φό σου; Ἀποδείχθηκες ἀνάξιος, γι᾽ αὐτὸ ἀνα-
κα λῶ τὴ δωρεά· θὰ πᾷς στὴ φυλακὴ ὥσπου
νὰ ἐξοφλήσῃς ὅλο τὸ χρέος σου!

Τὸ ἴδιο, λοιπόν, θὰ πάθουμε καὶ ὅλοι ὅσοι
δὲν συγχωροῦμε τοὺς ἀδελφούς μας.

* * *Ὤ, ἀγαπητοί μου, πόσο τὸ μῖσος ἔχει ῥιζώ-
σει στὶς ψυχές μας! Γιὰ μηδαμινὰ πράγματα
κηρύττουμε πόλεμο κατὰ τοῦ πλησίον. Γιὰ ἀν -
άξιες λόγου ἀφορμὲς διακόπτουμε σχέσεις·
γιατὶ δὲν μᾶς ἔδωσαν σημασία, δὲν μᾶς πρό-
σε ξαν, δὲν μᾶς τίμησαν ὅπως περιμέναμε, δὲν
μᾶς μίλησαν εὐγενικὰ κ.λπ.. Κι ἀ μέσως τοὺς
κάνουμε ἐχθρούς, δὲν τοὺς μιλᾶμε, τοὺς μι-
σοῦμε, τοὺς κατηγοροῦμε… Τὸ μῖσος σὲ ὡρι-
σμένες περιπτώσεις εἶνε τόσο, ὥστε ἀκόμα
καὶ στὸ τέλος τῆς ζωῆς, σὲ παραμο νὲς θανά-
του, δὲν συμφιλώνονται, δὲν συγχωροῦνται.

Δὲν εἶνε ὅμως αὐτὸ τὸ συμφέρον μας, οὔ -
τε τὸ ἐπίγειο οὔτε τὸ οὐράνιο.Τὸ ἐπίγειο, διότι αὐτὸς ποὺ μισεῖ ζῇ μιὰ τα-
ρα γμένη ζωή. Ἔχει διαρκῶς τρικυμία στὴν
ψυχή. Σκορπιοὶ τύψεων κεντοῦν τὴ συνείδη-
σί του. Ἔχει χάσει τὴν εἰρήνη καὶ γαλήνη του.

Ἀλλὰ καὶ τὸ οὐράνιο. Διότι, ὅπως εἴδαμε
στὴν παραβολή, ὁ Θεὸς τὸν κρίνει ἀνάξιο τοῦ
ἐλέους. Ἄνθρωπε, φωνάζει ὁ ἱερὸς Χρυσό στο-
μος, ὁ Θεὸς σοῦ χαρίζει ἕναν ὠκεανὸ ἀγά πης,
κ᾽ ἐσὺ δὲν παραδειγματίζεσαι νὰ χαρί σῃς οὔ -
τε μιὰ σταγόνα συμπαθείας; Ἀποκλείεις λοι -
πὸν τὸν ἑαυτό σου ἀπὸ τὸ μέγα ἔλεός του.

Ὅταν ἡ μνησικακία φωλιάσῃ στὸν ἄνθρω-
πο, εἶνε βαρειὰ ἀρρώστια τῆς ψυχῆς, φοβερὸ
καρκίνωμα. Ὁ μνησίκακος εἶνε ἀξιολύπητος.

Ἂν θέλουμε νὰ λάβουμε ἀπ᾽ τὸ Θεὸ τὴ συγ-
  χώρησι τῶν ἁμαρτημά των μας καὶ νὰ βροῦμε
τὴ γαλήνη τῆς ψυχῆς μας, νὰ συγχωροῦμε κ’
ἐ μεῖς ὅσους τυχὸν μᾶς ἔφταιξαν. Ἂς φροντί-
σουμε, ἡ ψυχή μας νὰ γίνῃ περιβόλι τῆς ἀ γά-πης. Νὰ ξερριζώσουμε τὸ ἀγκάθι τοῦ μίσους
ποὺ ματώνει τὴν καρδιά. Νὰ γίνουμε τέκνα
τοῦ Θεοῦ, ὅ μοια μὲ τὸν οὐράνιο Πατέρα μας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 1-9-1940.Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀναπλήρωσις 23-7-2021.
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Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ εὐαγγέλιο. Δὲν
ἀρκεῖ ὅμως νὰ τ᾽ ἀκούῃ κανείς, πρέπει καὶ

νὰ τὸ ἐννοῇ. Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο εἶ  νε ἕναςδιάλογος, τμῆμα μᾶλλον ἑνὸς διαλόγου, ποὺ
ἔκανε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν και -ρῷ νυκτὸς μὲ τὸ Νικόδημο, ἐκεῖ νον ποὺ ἀξιώ-
θηκε ἔπειτα μαζὶ μὲ τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ἀ ριμα-
θαίας νὰ κηδεύσουν τὸ ἄχραν το σῶμα τοῦ Κυ-
ρίου. Οἱ φιλόσοφοι θαυμάζουν τοὺς διαλόγους
ποὺ ἔκανε ὁ Σωκράτης· ἀλλὰ τί εἶνε οἱ δι άλο-
γοι ἐκείνου καὶ ὁποιουδήποτε ἄλλου φι λοσό-
φου μπροστὰ στὸν διάλογο αὐτόν!

Τὸ θέμα τοῦ διαλόγου δὲν εἶνε γήινο, εἶνε
οὐράνιο, ὑπερφυσικό· εἶνε ἡ ἀναγέννησις,
ζήτημα ποὺ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ κάθε ψυχή.

* * *Ἀναγέννησις! Ποιός –καὶ σήμερα, μετὰ ἀ πὸ
δυὸ χιλιάδες χρόνια Εὐαγγελίου– σκέπτε ται
τὴν ἀναγέννησι; Ἂν σᾶς μιλήσω γιὰ φουτ-μπώλ,
γιὰ φίλμς κ.λπ., θὰ τεντώσετε τ᾽ αὐτιά· ἂν ὅ μως
σᾶς πῶ γιὰ ἀναγέννησι, εἶμαι βέ  βαιος ὅτι ὄχι
ἐγὼ ἀλλ᾽ ὁποιοσδήποτε, ὅσο καλὰ καὶ ἂν χει-
ριστῇ τὸ θέμα, καὶ Χρυσόστομος καὶ Βασίλειος
νά ᾽νε, καὶ ἄγγελος ἀπὸ τὰ οὐράνια νὰ τὸ ἐξη-
γή  σῃ, θὰ χασμουριέστε· ἄλλα εἶνε τὰ ἐνδι αφέ-
ρον τά σας. Τὸ νὰ μιλήσῃ κάποιος σήμερα πε -
ρὶ ἀ ναγεννήσεως εἶνε σὰν νὰ μιλάῃ κινέζικα.

Ἔτσι ἔνιωθε καὶ ὁ Νικόδημος. Ἄνοιξε μαζί
του ὁ Χριστὸς διάλογο περὶ ἀναγεννήσεως,
κι αὐτὸς δὲν καταλάβαινε τίποτε. Τοῦ εἶχε πεῖ·
–Νικόδημε, πρέπει νὰ ἀναγεννηθοῦμε, νὰ ξα-
να γεννηθοῦμε. Κι ὁ Νικόδημος ἀπήντησε· –Μὰ
πῶς, Κύριε, θὰ γίνῃ αὐτό; εἶνε δυνατὸν ἕνας
γέρος ὅπως ἐγὼ νὰ ξαναμπῇ στὴν κοιλιὰ τῆς
μάνας μου καὶ νὰ ξαναγεννηθῇ; (βλ. Ἰω. 3,3-4).

Δὲν μποροῦσε τότε νὰ τὸ καταλάβῃ. Ἔ πρε-
πε νὰ θυσιασθῇ ὁ Χριστός, νὰ χύσῃ τὸ τίμιο αἷ -
 μα του ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, ν᾽ ἀνεβῇ στοὺς οὐ ρα-
νούς, νὰ ἔλθῃ Πνεῦμα ἅγιο, καὶ τότε νὰ φωτισθῇ

ὁ νοῦς. Διότι, ἂν δὲν ἔλθῃ Πνεῦμα ἅγιο, δὲν πά᾽
νά ᾽ρ χεσαι στὴν ἐκκλησιὰ καὶ νὰ ψάλλουν οἱ
καλύ τεροι ψάλτες καὶ νὰ λειτουργῇ εὐλαβέ-
στατος ἱερεύς, δὲν πά᾽ νὰ κατεβοῦν τὰ οὐρά-
νια στὴ γῆ; τίποτα· ἐσὺ σκοτάδι θά ̓ χῃς. Ἔχου- με ἀνάγκη ἀπὸ Πνεῦμα ἅγιο. Καὶ οἱ περισσό-
τεροι Χριστιανοὶ εἶνε χωρὶς Πνεῦμα ἅγιο. Γι᾽
αὐ τὸ τὰ θέματα αὐτὰ φαίνονται σὰν κινέζικα.

* * *Τί ἐννοοῦσε λοιπὸν ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου;
Ὑπάρχουν δύο κοιλιές, κι ὁ ἄνθρωπος γεν νιέ-ται δύο φορές. Ἡ μία κοιλιὰ εἶνε ἡ κοιλιὰ τῆς
μάνας μας, ἀπ᾽ τὴν ὁποία βγήκαμε καὶ εἴ δα με
τὸ φῶς τοῦ ἥλιου. Ἡ ἄλλη εἶνε κοιλία πνευμα-
 τική· εἶνε ἡ ἱερὰ κολυμβήθρα, τὰ Ἰ ορδάνεια
ῥεῖθρα τοῦ βαπτίσματος. Ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς
μάνας μας βγαίνουμε παιδιὰ τῆς γῆς, μυρίζου-
 με χωματίλα λόγῳ τῆς ἁ μαρτίας καὶ ὁ ψαλμῳ -
δὸς λέει· «ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσ σησέ με (=μὲ συνέ-
 λαβε στὴ μήτρα καὶ μὲ γέννησε) ἡ μήτηρ μου»
(Ψαλμ. 50,7). Ἀπὸ τὴν ἱερὰ κολυμβήθρα, ποὺ εἶνε
σὰν κοιλιά, γεννιῶνται ὅλοι οἱ πιστοί. Ἀπὸ ἐκεῖ
γεννή θηκες κ᾽ ἐσύ. Καὶ μετὰ τὸ ἅγιο βάπτισμα
δὲν εἶ σαι πλέον παιδὶ τοῦ ἄλφα ἢ τοῦ βῆτα·
εἶσαι παιδὶ τῆς Ἐκκλησίας, πρίγκιπας τοῦ οὐ -
ρανοῦ· ἔχεις χάρι καὶ αἴγλη πνευματική, εὐω-
διάζεις τὴν ὀσμὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος.

Αὐτὰ ἐννοοῦσε ὁ Χριστός, ἀλλὰ ὁ Νικόδη-
μος δὲν καταλάβαινε. Τὸ μάθημα ἦταν δύσ κο  -λο, ὅπως εἶνε δύσκολο σ᾽ ἕνα μαθητή, ἐνῷ ἔ χει
ἀνάγκη νὰ μάθῃ πρῶτα τὸ ἀλφάβητο, ἐσὺ νὰ τοῦ
διδά σκῃς ἄλγεβρα ἢ ἀνώτερα μαθηματικά. Ὁ
Νικό δημος δὲν καταλάβαινε, γιατὶ ἐπρόκειτο
γιὰ ἀλήθεια ὑπερφυσική, τὴν ὁποία δὲν ἐπινό -
ησε ἄνθρωπος ἀλλὰ τὴν ἀπεκάλυψε ὁ Θεός.Ἄλλο ἀνακάλυψις καὶ ἄλ λο ἀποκάλυψις· ὑ -
πάρχει διαφορά. Ποιά; Ἀνακάλυψις εἶνε κάτι,
μιὰ ἀλήθεια - μία πραγματικότητα, ποὺ βρίσκει
ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ μόχθο καὶ τὴν ἐπιστήμη του.

Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως (Ἰω. 3,13-17)12 Σεπτεμβρίου 2021Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2406 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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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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Οἱ ἀλήθειες ὅμως καὶ πρα γματικότητες ποὺ
ὑπάρχουν στὸ Εὐ αγγέλιο δὲν ἦταν δυνατὸν
νὰ τὶς σκεφθῇ καὶ νὰ τὶς ἐπινο ήσῃ τὸ ἀνθρώ-
πινο μυαλό, ὅσο κόπο καὶ ἂν κα τέβαλλε. Αὐτὰ
δὲν τ᾽ ἀνακαλύψα με ἐμεῖς· εἶ νε ἀποκάλυψις,
τὰ φανέρωσε δηλαδὴ ὁ Θεός. Ἐ κεῖνος μόνο
τὰ γνωρίζει καὶ μπορεῖ νὰ μᾶς τὰ πῇ. Ὁ Χρι-
στὸς λοιπόν, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔ  χει τὸ θρό-
νο του στὸν οὐρανὸ ἀλλὰ κατέβηκε ἀπὸ ἐκεῖ
στὴ γῆ, ἐπειδὴ ὡς Θεὸς κατέχει τὶς οὐράνιες
πραγματικότητες, αὐτὸς μόνο μπο ρεῖ νὰ μᾶς
τὶς φανερώσῃ. Αὐτὸ λέει σήμερα τὸ εὐαγγέ-
λιο· «Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐ ρα νὸν εἰ
μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀν -
θρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐ ρανῷ» (Ἰω. 3,13).

–«Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν»;καν ένας δὲν ἀναβέβηκε στὸν οὐρανό; Μπᾶ, θὰ
πῇ κάποιος, ἐδῶ τὸ Εὐαγγέλιο διαψεύδεται.
Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἴσχυε «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ» ποὺ
λέτε σεῖς οἱ παπᾶδες· ἀλλὰ σήμερα, ποὺ κον -
τεύουμε νά ᾽χουμε ἀεροδρόμια στὸ διάστημα,
πῶς λέτε «Κανείς δὲν ἀνέβηκε στὸν οὐρανό»;

Τί ἔχουμε ν᾽ ἀπαντήσουμε;
� Πρῶτον. Ἄνθρωπε ὑπερήφανε, τί καυχᾶ σαι;
Ἐπειδὴ βγῆκες λίγο ἔξω ἀπὸ τὴ γῆ, νομίζεις
ὅ τι ἔφτασες καὶ στὰ ἄστρα; Ξέρεις πῶς μοιά-
ζεις; Σὰν νὰ βγῇ ἕνα μυρμηγκάκι ἀπὸ τὴ φω-
λιά, νὰ κάνῃ ἕνα περίπατο, καὶ μετὰ νὰ ἰσχυρί-
 ζεται ὅτι γύρισε καὶ γνώρισε ὅλη τὴ γῆ. Ἔτσι
εἴμαστε κ᾽ ἐμεῖς παρ᾽ ὅλη τὴν ἐπιστήμη μας·μυρ μηγκάκια μπροστὰ στὸ ἀπέραντο σύμ παν,
ποὺ γιὰ νὰ τὸ διατρέξῃ κανεὶς θὰ ἔπρεπε νὰ
ζή σῃ ἑκατομμύρια χρόνια καὶ νὰ τρέχῃ μὲ τὴν
ταχύτητα τοῦ φωτός. Τί καυχᾶσαι λοιπόν;� Δεύτερον. Ὅταν πολλοὶ διαβάζουν ἐδῶ γιὰ«οὐ ρανό», καταλαβαίνουν λάθος· καὶ ἰσχύει γι᾽
αὐ τοὺς ἐκεῖνο ποὺ εἶπε ἄλλοτε ὁ Χριστός,
«Πλα νᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφάς» (Ματθ. 22,29).
Ὅ  ταν ἡ Γραφὴ λέῃ «οὐρανός», ἐννοεῖ τριῶνεἰδῶν οὐρανούς. • Πρῶτος «οὐρανὸς» εἶνε ἡ
γήινη ἀτμόσφαιρα (μὲ τὰ σύννεφα, τὶς ἀ στρα-
πές, τὶς βροχές, τοὺς ἀνέμους κ.τ.λ.). • Δεύτε -
ρος «οὐρανὸς», σὲ ἄλλα χωρία, πάνω ἀπὸ τὴ
γήινη ἀτμό σφαι ρα ἐννοεῖται ὁ ἀστερώδης οὐ -
ράνιος θόλος (μὲ τὰ ἄστρα, τὴ σελήνη, τὰ πλα-
 νητικὰ συστήματα, τοὺς γαλα ξίες, κ.τ.λ.). • Καὶ
τρίτος οὐρανός, παραπάνω ἀπ᾽ ὅλο τὸ ὑλικὸ
σύμπαν, εἶνε ὁ ἄυλος πλέον κόσμος, χωρὶς
οὔ τε γραμμάριο ὕλης, ὁ κόσμος τῶν πνευ μά-
των· ἐδῶ εἶνε ζήτημα πίστεως, ἂν θέ λῃς πι-
στεύεις. Πάνω δηλαδὴ ἀπὸ τὰ ἄ στρα καὶ τοὺς
γαλαξίες εἶνε οἱ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι· ὑπερ -
άνω αὐτῶν εἶνε ἡ Παναγία, ἡ βασίλισσα τῶν οὐ -
ρανῶν, ἡ Παντάνασσα τῶν ἀΰλων καθαρωτά-

των πνευμάτων· καὶ τέλος ὑπεράνω ὅλων ἡ
ἁγία Τριάς, Πατήρ, Υἱὸς καὶ ἅγιο Πνεῦμα, ἡ
τρισήλιος Θεότης ποὺ φωτίζει τὸν κόσμο.

Αὐτοὺς τοὺς οὐρανοὺς ἐννοεῖ ὁ Χριστὸς
ὅταν λέῃ σήμερα ὅτι «Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς
τὸν οὐ ρα νόν». Αὐτοὺς ἐννοεῖ καὶ ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος ὅταν ὁμιλεῖ περὶ «τρίτου οὐ ρα-
νοῦ» (Β΄ Κορ. 12,2). Αὐτοὺς ἐννοοῦμε κ᾽ ἐμεῖς ὅ ταν
λέμε «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς…» (Ματθ.
6,9). Καὶ τέτοιους «καινοὺς οὐρανοὺς» μετὰ τὴν
ἀνακαίνισι τοῦ σύμπαντος «προσδοκῶμεν, ἐν
οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ» (Β΄ Πέτρ. 3,13).

* * *Τὸ συμπέρασμα ποιό εἶνε, ἀγαπητοί μου;� Πρῶτον. Μὴν κλαῖτε τοὺς νεκρούς. Μὴν εἶ -
στε ἄπιστοι. Ὅσο εἶνε βέβαιο ὅτι ὑπάρχει γῆ,
φεγγάρι, ἥλιος καὶ ἄστρα, τόσο βέβαιο εἶνε ὅ -
τι ὑπάρχει ἄλλη ζωή, μακαρία καὶ αἰωνία, ζωὴ
τῶν ἀθανάτων πνευμάτων· ἐκεῖ ποὺ εἶνε ἡ
Παναγία καὶ οἱ ἅγιοι, ἐκεῖ ποὺ ζοῦν οἱ γονεῖς
μας, οἱ ψυχὲς ὅλων τῶν προσφιλῶν μας. Ὅσο
εἶ νε βέβαιο ὅτι τώρα πατᾷς στὴ γῆ, τόσο βέ-
βαιο εἶνε ὅτι ὁ Χριστὸς σοῦ ἀνοίγει πόρτα γιὰ
νὰ βρεθῇς ἐκεῖ, στὴ χώρα τῶν ζώντων.� Καὶ δεύτερον· «Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!»
(θ. Λειτ.). Ὁ ἄν θρω πος εἶνε βαρύς, πολὺ βαρύς,
καὶ δυσκολεύεται νὰ ὑψωθῇ πάνω ἀπὸ τὴ γῆ.
Καὶ οἱ πύρ αυλοι εἶνε βαρεῖς, ζυγίζουν πολ-
λοὺς τόννους, ἄν θρωποι δὲν μποροῦν νὰ τοὺς
κινήσουν· ἔρχεται ὅμως ἡ ὠστικὴ ἐνέργεια
μιᾶς ἐκρήξεως καὶ κάνει τὸν πύρ αυλο νὰ πε-
τάῃ σὰν τὸ πουλί. Ἔ, λοιπόν, ἔτσι εἴμαστε κ᾽
ἐ  μεῖς· βαρεῖς καὶ δυσκίνητοι καὶ χρειαζόμα-στε μιὰ δύναμι νὰ μᾶς πετάξῃ ψηλά.Δός μας, Χριστέ, τὴ δύναμι ν᾽ ἀπαγκιστρω-
 θοῦμε ἀπὸ τὰ πάθη (τὴ δόξα, τὸ χρῆμα, τὴ
σάρκα, τὴν ἁμαρτία ἐν γένει)· δός μας, Χρι-
στέ, φτερὰ νὰ πετάξουμε ψηλά, νὰ πλησι ά-
σουμε ἐκεῖ ποὺ ψάλλουν τὸ «ἀλληλούϊα»!

Ποιά εἶνε ἡ δύναμις αὐτή; Ὁ σταυρὸς τοῦΚυρίου! Αὐτὸς παίρνει τὸν ἁμαρτωλό, τὸν ἐ -
λευθερώνει ἀπὸ τὰ δεσμά, τὸν ὠθεῖ ἰσχυρὰ
καὶ τὸν ὑψώνει ψηλά. Ὅποιος πιστεύει, προσ -
εύχεται θερμά, μελετᾷ τὸ Εὐαγγέλιο, μεταλαμ -
βάνει τὰ θεῖα μυστήρια, λατρεύει στὸ ναὸ ὄχι
τυπικὰ ἀλλὰ «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» (Ἰω. 4,24),
αὐτὸς δὲν πατάει στὴ γῆ, ἀκούει τὸ «ἀλλη-
λούϊα». Στὰ παλιὰ τὰ εὐλογημένα χρόνια οἱ
πιστοὶ στὴν θεία λειτουργία μαζὶ μὲ τὸν παπᾶ
–δὲν εἶνε ψέμα–, ἄκουγαν φωνὲς ἀγγελικές.

Εἴθε ἡ ζωή μας νὰ γίνῃ ἕνα «ἀλληλούϊα»,
εἴθε τὸ «Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας» νὰ γίνῃ
καὶ γιὰ ἐμᾶς μιὰ πρα γματικότητα.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἀγνοουμένη ἀπὸ τὸν Κατάλογο, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀποστόλων Ὑμηττοῦ-Ἀθηνῶν τὴν 8-9-1967 πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 13-8-2021.
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Θὰ σᾶς μιλήσω, ἀγαπητοί μου, πολὺ ἁπλᾶ.Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶ -
χαν τὰ μέσα καὶ τὶς εὐκολίες ποὺ ἔχουμε σή-
μερα ἐμεῖς, ποὺ ζοῦμε στὸν αἰῶνα ποὺ λέγε-
ται τεχνολογικός. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια δὲν εἶ -
χαν π.χ. ἠλεκτρικὸ ῥεῦμα· μετὰ ἀπὸ τὰ δᾳδιὰ
τῶν πρωτογόνων φωτίζον ταν τὴ νύχτα μὲ λυ-
χνάρια καὶ κεριά. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια δὲν
εἶχαν ψυγεῖα, γιὰ νὰ συντηροῦν τὶς τροφές,
ἀλλὰ φρόντιζαν νὰ τὶς κρατοῦν σὲ μέρη δρο-
σερά. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια δὲν εἶχαν τὰ ση-
μερινὰ ταχύτατα μέσα συγκοινωνί ας (αὐ το -
κίνητα, ἀτμόπλοια, σιδηροδρόμους, ἀεροπλά-
 να κ.λπ.)· ἐ κτὸς ἀπὸ τὰ πόδια τους καὶ τὰ γαϊ-
δουρά κια, μετακινοῦνταν μὲ κάρρα καὶ ἅμα-
ξες ποὺ ἔσερναν ἄλογα, καὶ στὴ θάλασσα μὲ
βάρκες καὶ ἱστιοφόρα πλοῖα. Στὰ παλιὰ τὰ
χρόνια ἡ ἐπικοινωνία γινόταν ἀπὸ στόμα σὲ
στόμα ἢ μὲ γράμματα ποὺ μετέφεραν ταχυ-
δρό μοι. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια ἡ ἐνημέρωσι τοῦ
κοινοῦ γινόταν μὲ ἀναρτήσεις σὲ πίνακες ἀ -
νακοινώσεων καὶ μὲ ντελάληδες ποὺ διαλα-
λοῦσαν μηνύματα ἢ διαταγές. Δὲν εἶ χαν τό-
τε οὔτε τηλέφωνα, οὔ τε ῥαδιόφωνα καὶ τη λε-
οράσεις γιὰ ν᾽ ἀκοῦνε καὶ νὰ μαθαίνουν τὰ
νέα τοῦ κόσμου· τίποτε ἀπ᾽ αὐτά. Ἦταν φτω  χοί,
ῥακένδυτοι, πεινασμένοι· κατοικοῦσαν σὲ τα-
πεινὰ σπιτάκια καὶ σὲ καλύβες ἀπέριττες.

Παρ᾽ ὅλα ὅμως αὐ τὰ οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι,
πρὶν ἀπὸ διακόσα - τριακόσα χρόνια, εἶχαν ἕ -
να μεγαλεῖο· μεγαλεῖο ποὺ δὲν τὸ ἔχουμε ἐ -
μεῖς σήμερα. Ποιό ἦταν τὸ μεγαλεῖο  τους· πί-στευαν, πίστευαν βαθειὰ στὸ Θεό, καὶ γι᾽ αὐ -
τὸ ποὺ πίστευαν δάκρυζαν. Ἔμπαιναν στὴν
ἐκ κλησία κι ὅταν περνοῦσαν τὰ ἅγια κατα-
νύσσον ταν, γονάτιζαν, ἔκλαιγαν.

(Συγγνώμη. Εἴδατε σήμερα καν έναν ἀπὸ μᾶςνὰ κλάψῃ; Ἐκεῖνοι ἔκλαιγαν, ὅ πως τώρα κλαῖ -
νε στὴ ῾Ρωσία, στὴν πρώην ἄ θεη χώρα· ὅταν

βγαίνουν τὰ ἅγια οἱ ῾Ρῶσοι συγκινοῦν ται. Ἐ -
μεῖς; ὁ ἕνας κοιτάζει τὸ ῥολόι του, ὁ ἄλ λος χα-
 ζεύει, ὁ ἄλλος κουβεντιάζει… Ἐπανέρχομαι.)

Οἱ παλαιοὶ ἐκεῖνοι πίστευαν στὸ Θεό. Τί πί-στευαν; Ὅτι ὑπάρχει Θεός, ἀφέν της ὅλων,
ποὺ ἔφτειαξε τὸν κόσμο· πίστευαν, ὅτι ὁ ἄν -
θρωπος ἔχει μεγάλο προορισμό, ἔχει ψυχὴ ἀ -θάνατη· πίστευαν, ὅτι θὰ γίνῃ κρίσις παγκό-
σμια καὶ θὰ δώσουμε λόγο γιὰ τὰ ἔργα μας·
πίστευαν ὅτι ὑπάρχει παράδεισος καὶ κό  λασι.

Καί, σύμφωνα μὲ τὴν ἁγνὴ πίστι τους, ἄ -στραφτε καὶ ἡ ζωή τους. Ψέματα δὲν ἔλεγαν,
σὲ δικαστήρια δὲν πήγαιναν, χέρι δὲν ἔβαζαν
ἐ πάνω στὸ Εὐαγγέλιο νὰ ὁρκιστοῦν, εἶ χαν ἀ -
γάπη μεταξύ τους, στὶς οἰκογένειες τὰ ἀν τρό-
 γυνα εἶχαν πιστότητα, δὲν ἀπατοῦ σε ὁ ἕνας
τὸν ἄλλο, πορνεία καὶ μοιχεία δὲν ἀκουγόταν.
Τὸ διαζύγιο ἦταν ἄγνωστο· ἐπὶ τριακόσα χρό-
νια δὲν ὑπῆρχε διαζύγιο, μόνο τὸ φτυάρι τοῦ
νεκροθράφτη χώριζε τὸ ἀντρόγυ νο. Προσεύ-
χονταν, νήστευαν, ζοῦσαν σὰν ἄγγελοι.

Ἑώρταζαν καὶ τιμοῦ σαν τὶς ἅγιες ἡ μέρες.
Κι ὅταν ἀντάμωναν ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλ ο σὲ ἑ -
ορτές, δὲν ἔλεγαν «χρό νια πολλά» –τί νὰ τὰ
κάνῃς τὰ χρόνια τὰ πολλὰ μέσα στὴν ἁ μαρτία
καὶ στὴ ῥαθυμία;–, ἀλλὰ τί ἔλεγαν· «καλὴ ψυ-χή», «καλὸν παράδεισο»! Τ᾽ ἀκοῦτε ποτὲ σή-
 μερα αὐτά; Σβήσανε πλέον.

Ἐκεῖνοι πίστευαν. Τώρα οἱ σημερινοί, οἱ ἄν -
θρωποι τοῦ αἰῶνος μας, παρ᾽ ὅλα τὰ μέσα καὶ
τὶς εὐκολίες ποὺ ἔχουν, δὲν πιστεύουν. Ἡ ἀ -πιστία πῆρε μεγάλες διαστάσεις. Ζήτημα σή-
μερα μέσα στοὺς ἑκατὸ νὰ πιστεύῃ ἕνας μὲ
τὴν καρδιά του. Καὶ ποιά ἡ αἰτία; ἀπὸ ποῦ ἄρ -χισε ἡ ἀπιστία; «Τὸ ψάρι», λέει ἡ παροιμία,
«βρωμάει ἀπ᾽ τὸ κεφάλι»· καὶ ἡ κοινωνία βρώ-
μισε ἀπὸ τοὺς μεγάλους. Τὸ κακὸ ἄρχισε ἀπὸ
τοὺς «γραμματισμένους», ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ
πᾶνε στὰ πανεπιστήμια καὶ μαθαίνουν λίγα

Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν (Μᾶρκ. 8,34 – 9,1)19 Σεπτεμβρίου 2021Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2408 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ὕπαρξι καὶ ἀξία τῆς ψυχῆς
«Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμονὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. 8,36)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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κολλυβογράμ ματα –ὄχι γράμματα–, καὶ φου-
σκώνουν σὰν τοὺς γάλλους καὶ γίνονται ἀερό-
στα τα ἀ πὸ ἐγωισμὸ καὶ ὑπερηφάνεια· αὐτοὶ
δίδαξαν στὸ λαό μας τὴν ἀπιστία καὶ ἀθεΐα.

Θέλετε ἕνα παράδειγμα; Ἐδῶ κοντὰ σ᾽ ἕνα
χωριὸ ζοῦσε μιὰ γριά· ἦταν ἐνενήντα χρονῶν,
ἄρρωστη στὸ κρεβάτι καὶ πλησίαζε νὰ πεθάνῃ.
Ὁ κα λὸς παπᾶς πῆγε νὰ τὴ δῇ. –Γερόντισσα,
τί κάνεις; –Νά, πεθαίνω. –Ἑτοιμάστη κες γιὰ
τὸ ταξίδι; θέλεις νὰ ἐξομολογηθῇς, νὰ πῇς τὰ
κρίματά σου, νὰ μεταλάβῃς; (εἶχε χρόνια νὰ
ἐξομολογηθῇ καὶ νὰ κοινωνήσῃ). Κ᾽ ἐκείνη;
Γέλασε ἡ γριά. –Ἄ, παπᾶ, εἶπε, κάποτε τὰ πί-στευα κ᾽ ἐγὼ αὐτά, τώρα πιὰ ὄχι. –Γιατί, γιαγιά;
–Ἔχω ἕναν ἐγγονὸ ποὺ πάει στὸ πανεπιστή-
μιο τῆς Θεσσαλονίκης, σπουδάζει γιατρός, κι
αὐτὸς μοῦ εἶπε· Γιαγιά, αὐτά, ὅ τι ὑπάρχει Θε-
ός, ἄγγελοι, Πανα γιά, ἄλλη ζωή, εἶνε ψέματα…
Καὶ ἡ γριὰ ἄκουσε τὸν ἐγγονό της.

Ψέματα λοιπὸν εἶνε; Ὄχι δὲν εἶνε ψέματα.Ἡ πίστι μας εἶνε ἀληθινή. Καμμιά θρησκεία
δὲν ἔχει τὶς ἀλήθειες, τὰ μυστήρια, τὰ θαύμα -
τα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Εἶνε ζωντανὴ - ὁ -
 λο ζώντανη πίστι, ποὺ δὲν μποροῦν ὅλοι οἱ
δαίμονες τῆς κολάσεως νὰ τὴν ξερριζώσουν
ἀπὸ τὶς καρδιές. Καὶ ἂν ὁ φοιτητὴς εἶπε πὼς
δὲν ὑπάρχει Θεός, μεγάλοι σοφοὶ καὶ ἐπιστή-
μονες πιστεύουν καὶ ὁμολογοῦν καὶ λατρεύ-
ουν τὸ Χριστό, καὶ λένε «Μνήσθητί μου, Κύ-
ριε, ὅ ταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42).Ἔχουμε ἀποδείξεις, ποὺ καμμιά θρησκεία δὲν
ἔχει. Ἂν μπορῇς νὰ μετρήσῃς τὰ ἄστρα τ᾽ οὐ -
ρανοῦ, θὰ μπορέσῃς νὰ μετρήσῃς τὶς ἀ ποδεί-
ξεις καὶ τὰ θαύματα τῆς πίστεώς μας.

Ἀλλὰ παραπάνω ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ ποιό εἶνε; Πι-
στεύουμε – γιατί πιστεύουμε; Πιστεύουμε, δι -
ότι τὰ διδάγματα τῆς πίστεώς μας τὰ εἶπε ἕ -
νας ποὺ ποτέ δὲν εἶπε ψέμα, ποὺ μαρτύρησε
γιὰ τὴν ἀλήθεια, ποὺ περνοῦν οἱ αἰῶνες καὶ
ὅ σα εἶπε βγῆκαν - βγαίνουν - καὶ θὰ βγοῦν μέ-
χρι τέλους ἀληθινά. Τὰ εἶπε ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος. Κι ὁ
οὐ ρανὸς ν᾽ ἀλλάξῃ, καὶ τὰ ποτάμια νὰ ξερα-
θοῦν, καὶ τὰ δέντρα νὰ μαραθοῦν, καὶ τὰ πάν -
τα νὰ γίνουν ἄνω - κάτω, τὰ λόγια του θὰ ἐξα-
κολουθοῦν νὰ ἰσχύουν. Ὁ ἥλιος θὰ σβήσῃ μιὰ
μέρα, ἀλλὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ θὰ μένουν
αἰώνια (βλ. Ματθ. 24,35). Τὸ εἶπε ὁ Χριστός; αὐτὸ φτά-νει γιὰ μᾶς· ἀξίζει παραπάνω ἀπὸ κάθε ἄλ λη
βεβαίωσι. Μπροστὰ στὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦν
Χριστὸν ὅλα τὰ θεωρούμενα μεγάλα πρόσω-
πα εἶνε μηδέν, πελώρια μηδενικά. 

* * *Τὸ εἶπε ὁ Χριστός. Τί εἶπε; Νά, σήμερα στὸ

εὐαγγέλιο μεταξὺ τῶν ἄλλων εἶπε ἕνα λόγο
ποὺ δὲν ὑπάρχει ζυγαριὰ νὰ τὸν ζυγίσουμε.
Τ᾽ ἀκούσαμε. Τὸ προσέξαμε ἆραγε; Εἶπε· «Τί
ὠ φελήσει ἄν θρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κό-
σμον ὅλον, καὶ ζη μιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;»
(Μᾶρκ. 8,36). Ὁμιλεῖ περὶ ψυχῆς· λέει, ὅτι ὑπάρχειψυχὴ ποὺ εἶνε ἀθάνατη καὶ αἰώνια.

Μὲ ἁπλᾶ λόγια. Ὑποθέστε, ὅτι ὑπάρχει ἕ -
νας ἄνθρωπος ποὺ ἔχει ἄφθονα πλούτη, ὅτι
ἔχει χρῆμα σὲ ὅ λα τὰ νομίσματα (λίρες, ῥού-
βλια, δολλάρια, μάρκα)· ὑποθέστε ὅτι αὐτὸς
κατέχει ὅλο τὸ χρυσάφι, ὅτι ἔχει συγκεντρώ-
σει στὰ χέρια του ὅλα τὰ διαμάν τια καὶ τοὺς
πολύτιμους λίθους, ὅτι ἔχει ὅ λους τοὺς θη-
σαυροὺς τῆς γῆς· ὑποθέστε ὅτι αὐτὸς ἐξου-
σιάζει ὅλο τὸν πλανήτη μας, ὅτι κατέκτησε
καὶ ὑπέταξε ὅλη τὴν οἰκουμένη· ὑποθέστε ὅτι
εἶνε σὰν τὸ μέγα Ἀλέξανδρο, σὰν τὸ Σολο -
μῶντα, σὰν τὸν Κροῖσσο ἢ ἄλλους πλουσίους.
Ὑποθέστε δηλαδὴ ὅτι αὐτὸς τὰ ἔχει ὅλα, ἀλ -
λά…· ἔχασε ὅμως τὴν ψυχή του! Τί λέτε, ἂν
δώσῃ ὅλα αὐτὰ ποὺ κατέχει, μπορεῖ νὰ κερ-
δίσῃ τὴν ψυχή του; Ὄχι! ἀπαντᾷ τὸ σημερινὸ
εὐαγγέλιο. Δὲν ὑ πάρχει «ἀν τάλλαγμα τῆς ψυ -
χῆς» (ἔ.ἀ. 8,36-37)· τόσο μεγάλη εἶνε ἡ ἀξία της. Ἡἀξία τῆς ψυχῆς εἶνε ἀνυπολόγιστη.

Αὐτὰ λοιπόν, ἀγαπητοί μου, διδάσκει τὸ
εὐ   αγγέλιο. Γι᾽ αὐτὸ ἐμεῖς νὰ πιστεύουμε. Καὶ
κλεῖστε τ᾽ αὐτιά σας, μὴν ἀκοῦτε κάτι ἡμιμα-
θεῖς ποὺ μιλᾶνε σὰν ἄθεοι. Ξέρετε ὅτι δυσ τυ -
χῶς στὴν Ἑλλάδα ἡ παιδεία ἔχει ὑποβα θμι-
σθῆ ἀρκετά, ξέφτισε πιά. Τὰ ξένα πανεπιστή-
μια, τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς, δὲν δέ-
χονται τὰ χαρτιά μας. Δὲν μελετοῦν τὰ παιδιά,
δὲν σπουδάζουν, δὲν κατέχουν τὴν ἀληθι νὴ
ἐπιστήμη, ἔχουν ἄλλα ἐνδιαφέροντα· εἶ νε μιὰ
κατάρα αὐτή. Μὴν παρασύρεστε λοιπόν.Νὰ πιστεύετε, ὅπως οἱ πατέρες μας, ὅπως
οἱ γενεὲς γενεῶν τῶν προγόνων μας. Καὶ ἂν
συμβῇ μέσ᾽ στὸ σπίτι νὰ μὴν πιστεύῃ ὁ ἄν -
τρας σου ἢ τὰ παιδιά σου, ἐσὺ νὰ πιστεύῃς.
Καὶ ἂν μέσ᾽ στὸ χωριὸ ἔρθῃ ὥρα κατηραμένη,
ποὺ νὰ μὴν πιστεύουν ὅλοι καὶ μείνῃς ἕνας,
τότε καὶ ἕνας, ἕνας ἂν μείνῃς, μὴ φοβᾶσαι.
Δὲν θὰ νικήσουν οἱ πολλοί, θὰ νικήσῃ ὁ Ἕνας,
ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. Καὶ
ἂν ἀκόμα στὸ ντουνιᾶ ὁλόκληρο γονατίσουν
ὅλοι καὶ πιστέψουν στὸν διάβολο καὶ προσ κυ-
νήσουν τὸν ἑωσφόρο, ἕνας νὰ μείνῃς στὸνπλανήτη, ἐσὺ νὰ ἐξακολουθῇς νὰ πιστεύῃς. 

Ἡ πίστις θὰ νική σῃ, ἡ πίστις θὰ κυριαρχή -
σῃ. Ἰησοῦς Χριστὸς νικᾷ εἰς αἰῶνας αἰώνων·
ἀμήν. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀθανασίου Σιταριᾶς - Φλωρίνης τὴν 15-9-1985 πρωί μὲ ἐλαφρῶς νέο τίτλο.Καταγραφὴ καὶ ἐλάχιστη σύντμησις 14-8-2021.

2κολλυβογράμ ματα –ὄχι γράμματα–, καὶ φου-
σκώνουν σὰν τοὺς γάλλους καὶ γίνονται ἀερό-
στα τα ἀ πὸ ἐγωισμὸ καὶ ὑπερηφάνεια· αὐτοὶ
δίδαξαν στὸ λαό μας τὴν ἀπιστία καὶ ἀθεΐα.

Θέλετε ἕνα παράδειγμα; Ἐδῶ κοντὰ σ᾽ ἕνα
χωριὸ ζοῦσε μιὰ γριά· ἦταν ἐνενήντα χρονῶν,
ἄρρωστη στὸ κρεβάτι καὶ πλησίαζε νὰ πεθάνῃ.
Ὁ κα λὸς παπᾶς πῆγε νὰ τὴ δῇ. –Γερόντισσα,
τί κάνεις; –Νά, πεθαίνω. –Ἑτοιμάστη κες γιὰ
τὸ ταξίδι; θέλεις νὰ ἐξομολογηθῇς, νὰ πῇς τὰ
κρίματά σου, νὰ μεταλάβῃς; (εἶχε χρόνια νὰ
ἐξομολογηθῇ καὶ νὰ κοινωνήσῃ). Κ᾽ ἐκείνη;
Γέλασε ἡ γριά. –Ἄ, παπᾶ, εἶπε, κάποτε τὰ πί-στευα κ᾽ ἐγὼ αὐτά, τώρα πιὰ ὄχι. –Γιατί, γιαγιά;
–Ἔχω ἕναν ἐγγονὸ ποὺ πάει στὸ πανεπιστή-
μιο τῆς Θεσσαλονίκης, σπουδάζει γιατρός, κι
αὐτὸς μοῦ εἶπε· Γιαγιά, αὐτά, ὅ τι ὑπάρχει Θε-
ός, ἄγγελοι, Πανα γιά, ἄλλη ζωή, εἶνε ψέματα…
Καὶ ἡ γριὰ ἄκουσε τὸν ἐγγονό της.

Ψέματα λοιπὸν εἶνε; Ὄχι δὲν εἶνε ψέματα.Ἡ πίστι μας εἶνε ἀληθινή. Καμμιά θρησκεία
δὲν ἔχει τὶς ἀλήθειες, τὰ μυστήρια, τὰ θαύμα -
τα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Εἶνε ζωντανὴ - ὁ -
 λο ζώντανη πίστι, ποὺ δὲν μποροῦν ὅλοι οἱ
δαίμονες τῆς κολάσεως νὰ τὴν ξερριζώσουν
ἀπὸ τὶς καρδιές. Καὶ ἂν ὁ φοιτητὴς εἶπε πὼς
δὲν ὑπάρχει Θεός, μεγάλοι σοφοὶ καὶ ἐπιστή-
μονες πιστεύουν καὶ ὁμολογοῦν καὶ λατρεύ-
ουν τὸ Χριστό, καὶ λένε «Μνήσθητί μου, Κύ-
ριε, ὅ ταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42).Ἔχουμε ἀποδείξεις, ποὺ καμμιά θρησκεία δὲν
ἔχει. Ἂν μπορῇς νὰ μετρήσῃς τὰ ἄστρα τ᾽ οὐ -
ρανοῦ, θὰ μπορέσῃς νὰ μετρήσῃς τὶς ἀ ποδεί-
ξεις καὶ τὰ θαύματα τῆς πίστεώς μας.

Ἀλλὰ παραπάνω ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ ποιό εἶνε; Πι-
στεύουμε – γιατί πιστεύουμε; Πιστεύουμε, δι -
ότι τὰ διδάγματα τῆς πίστεώς μας τὰ εἶπε ἕ -
νας ποὺ ποτέ δὲν εἶπε ψέμα, ποὺ μαρτύρησε
γιὰ τὴν ἀλήθεια, ποὺ περνοῦν οἱ αἰῶνες καὶ
ὅ σα εἶπε βγῆκαν - βγαίνουν - καὶ θὰ βγοῦν μέ-
χρι τέλους ἀληθινά. Τὰ εἶπε ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος. Κι ὁ
οὐ ρανὸς ν᾽ ἀλλάξῃ, καὶ τὰ ποτάμια νὰ ξερα-
θοῦν, καὶ τὰ δέντρα νὰ μαραθοῦν, καὶ τὰ πάν -
τα νὰ γίνουν ἄνω - κάτω, τὰ λόγια του θὰ ἐξα-
κολουθοῦν νὰ ἰσχύουν. Ὁ ἥλιος θὰ σβήσῃ μιὰ
μέρα, ἀλλὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ θὰ μένουν
αἰώνια (βλ. Ματθ. 24,35). Τὸ εἶπε ὁ Χριστός; αὐτὸ φτά-νει γιὰ μᾶς· ἀξίζει παραπάνω ἀπὸ κάθε ἄλ λη
βεβαίωσι. Μπροστὰ στὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦν
Χριστὸν ὅλα τὰ θεωρούμενα μεγάλα πρόσω-
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τότε καὶ ἕνας, ἕνας ἂν μείνῃς, μὴ φοβᾶσαι.
Δὲν θὰ νικήσουν οἱ πολλοί, θὰ νικήσῃ ὁ Ἕνας,
ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. Καὶ
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αἰώνια (βλ. Ματθ. 24,35). Τὸ εἶπε ὁ Χριστός; αὐτὸ φτά-νει γιὰ μᾶς· ἀξίζει παραπάνω ἀπὸ κάθε ἄλ λη
βεβαίωσι. Μπροστὰ στὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦν
Χριστὸν ὅλα τὰ θεωρούμενα μεγάλα πρόσω-
πα εἶνε μηδέν, πελώρια μηδενικά. 

* * *Τὸ εἶπε ὁ Χριστός. Τί εἶπε; Νά, σήμερα στὸ

εὐαγγέλιο μεταξὺ τῶν ἄλλων εἶπε ἕνα λόγο
ποὺ δὲν ὑπάρχει ζυγαριὰ νὰ τὸν ζυγίσουμε.
Τ᾽ ἀκούσαμε. Τὸ προσέξαμε ἆραγε; Εἶπε· «Τί
ὠ φελήσει ἄν θρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κό-
σμον ὅλον, καὶ ζη μιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;»
(Μᾶρκ. 8,36). Ὁμιλεῖ περὶ ψυχῆς· λέει, ὅτι ὑπάρχειψυχὴ ποὺ εἶνε ἀθάνατη καὶ αἰώνια.

Μὲ ἁπλᾶ λόγια. Ὑποθέστε, ὅτι ὑπάρχει ἕ -
νας ἄνθρωπος ποὺ ἔχει ἄφθονα πλούτη, ὅτι
ἔχει χρῆμα σὲ ὅ λα τὰ νομίσματα (λίρες, ῥού-
βλια, δολλάρια, μάρκα)· ὑποθέστε ὅτι αὐτὸς
κατέχει ὅλο τὸ χρυσάφι, ὅτι ἔχει συγκεντρώ-
σει στὰ χέρια του ὅλα τὰ διαμάν τια καὶ τοὺς
πολύτιμους λίθους, ὅτι ἔχει ὅ λους τοὺς θη-
σαυροὺς τῆς γῆς· ὑποθέστε ὅτι αὐτὸς ἐξου-
σιάζει ὅλο τὸν πλανήτη μας, ὅτι κατέκτησε
καὶ ὑπέταξε ὅλη τὴν οἰκουμένη· ὑποθέστε ὅτι
εἶνε σὰν τὸ μέγα Ἀλέξανδρο, σὰν τὸ Σολο -
μῶντα, σὰν τὸν Κροῖσσο ἢ ἄλλους πλουσίους.
Ὑποθέστε δηλαδὴ ὅτι αὐτὸς τὰ ἔχει ὅλα, ἀλ -
λά…· ἔχασε ὅμως τὴν ψυχή του! Τί λέτε, ἂν
δώσῃ ὅλα αὐτὰ ποὺ κατέχει, μπορεῖ νὰ κερ-
δίσῃ τὴν ψυχή του; Ὄχι! ἀπαντᾷ τὸ σημερινὸ
εὐαγγέλιο. Δὲν ὑ πάρχει «ἀν τάλλαγμα τῆς ψυ -
χῆς» (ἔ.ἀ. 8,36-37)· τόσο μεγάλη εἶνε ἡ ἀξία της. Ἡἀξία τῆς ψυχῆς εἶνε ἀνυπολόγιστη.

Αὐτὰ λοιπόν, ἀγαπητοί μου, διδάσκει τὸ
εὐ   αγγέλιο. Γι᾽ αὐτὸ ἐμεῖς νὰ πιστεύουμε. Καὶ
κλεῖστε τ᾽ αὐτιά σας, μὴν ἀκοῦτε κάτι ἡμιμα-
θεῖς ποὺ μιλᾶνε σὰν ἄθεοι. Ξέρετε ὅτι δυσ τυ -
χῶς στὴν Ἑλλάδα ἡ παιδεία ἔχει ὑποβα θμι-
σθῆ ἀρκετά, ξέφτισε πιά. Τὰ ξένα πανεπιστή-
μια, τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς, δὲν δέ-
χονται τὰ χαρτιά μας. Δὲν μελετοῦν τὰ παιδιά,
δὲν σπουδάζουν, δὲν κατέχουν τὴν ἀληθι νὴ
ἐπιστήμη, ἔχουν ἄλλα ἐνδιαφέροντα· εἶ νε μιὰ
κατάρα αὐτή. Μὴν παρασύρεστε λοιπόν.Νὰ πιστεύετε, ὅπως οἱ πατέρες μας, ὅπως
οἱ γενεὲς γενεῶν τῶν προγόνων μας. Καὶ ἂν
συμβῇ μέσ᾽ στὸ σπίτι νὰ μὴν πιστεύῃ ὁ ἄν -
τρας σου ἢ τὰ παιδιά σου, ἐσὺ νὰ πιστεύῃς.
Καὶ ἂν μέσ᾽ στὸ χωριὸ ἔρθῃ ὥρα κατηραμένη,
ποὺ νὰ μὴν πιστεύουν ὅλοι καὶ μείνῃς ἕνας,
τότε καὶ ἕνας, ἕνας ἂν μείνῃς, μὴ φοβᾶσαι.
Δὲν θὰ νικήσουν οἱ πολλοί, θὰ νικήσῃ ὁ Ἕνας,
ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. Καὶ
ἂν ἀκόμα στὸ ντουνιᾶ ὁλόκληρο γονατίσουν
ὅλοι καὶ πιστέψουν στὸν διάβολο καὶ προσ κυ-
νήσουν τὸν ἑωσφόρο, ἕνας νὰ μείνῃς στὸνπλανήτη, ἐσὺ νὰ ἐξακολουθῇς νὰ πιστεύῃς. 

Ἡ πίστις θὰ νική σῃ, ἡ πίστις θὰ κυριαρχή -
σῃ. Ἰησοῦς Χριστὸς νικᾷ εἰς αἰῶνας αἰώνων·
ἀμήν. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀθανασίου Σιταριᾶς - Φλωρίνης τὴν 15-9-1985 πρωί μὲ ἐλαφρῶς νέο τίτλο.Καταγραφὴ καὶ ἐλάχιστη σύντμησις 14-8-2021.
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Ὁἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καὶ εὐαγγε-
λι στής, ὁ «ἠγαπημένος» μαθητὴς τοῦ

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἑορτάζει, ἀγα-
πητοί μου, τρεῖς φορὲς τὸ χρόνο· στὶς 8 Μα -
ΐου, στὶς 30 Ἰουνίου μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἀπο-
στόλους, καὶ σήμερα 26 Σεπτεμβρίου. Σήμε-
ρα ἡ ἁγία ὀρ θόδοξος Ἐκκλησία μας ἑορτάζει
τὸ θάνατό του.

–Τὸ θάνατο ἑορτάζουμε;…
Ναί· ἀλλὰ δὲν λέγεται θάνατος. Σήμερα, ἂν

πιάσετε τὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας, ὁ θάνατος ὀ -
νομάζεται «μετάστασις». Ὅπως κάθε ἄνθρω-
 πος, ἔτσι καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι
ἔχουν ἀρχὴ καὶ τέλος. Ἦταν νέος, ὁ πιὸ νέ ος
μέσα στὴν ὁμάδα τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ὅ -
ταν ἀκολούθησε τὸ Χριστό. Ἔπειτα γέρασε· ἔ -
φτασε τὰ 100-105 χρόνια, ἄσπρισαν τὰ μαλλιά
του. Καὶ σὰν σήμερα κοιμήθηκε· ἄγγελοι πῆ -
ραν τὴν ἁγία του ψυχὴ στὸν οὐρανό. Τὴν κοί-
 μησι λοιπὸν καὶ μετάστασί του ἑορτάζουμε.

Ὁ θάνατος γιὰ ὅποιον δὲν πιστεύει εἶνε τὸ
πιὸ τρομερό. Μὰ ὅποιος πιστεύει στὸ Χριστὸ
μὲ τὴν καρδιά του δὲν τὸν φοβᾶται. Εἶνε ἁπλῶς
ἕνα ἐπεισόδιο στὴ ζωή, μία πόρτα ποὺ ἀνοί-
γει γιὰ νὰ φύγῃ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ μάταιο
αὐτὸ κόσμο καὶ νὰ πάῃ σ᾿ ἕναν ἄλλο κόσμο.

Δυὸ τάφους θ᾿ ἀλλάξουμε. Ὁ πρῶτος εἶνε ἡ
κοιλιὰ τῆς μάνας μας. Σὰν τάφος μοιάζει. Ἐκεῖ
τὸ ἔμβρυο μένει κλεισμένο ἐννιὰ μῆνες, μέσα
σὲ αἵματα καὶ ἀκαθαρσίες, καὶ μετὰ βγαίνει ἔ -
ξω. Ὁ ἄλλος τάφος εἶνε τὸ χῶμα τῆς γῆς. Ἐκεῖ
θὰ μείνουμε πλέον ὄχι ἐννιὰ μῆνες, ἀλλὰ χρό-
 νια. Ὅπως βγήκαμε ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μάνας
μας καὶ εἴδαμε τὸν ἥλιο, ἔτσι θὰ βγοῦμε καὶ
ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς γῆς ἔνδοξοι καὶ ὡραῖοι.
Αὐτὴ εἶνε ἡ πίστις μας· ὅτι ὅποιος πιστεύει
στὸ Χριστό, «κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται» (Ἰω. 11,26).

Ναί· ἀλλὰ γιὰ νὰ δοῦμε τὸν οὐρανὸ καὶ τὸν
παράδεισο, ὅπου εἶνε ὁ ἅγιος Ἰωάννης, πρέ-
πει νὰ ζήσουμε κ᾿ ἐμεῖς ὅπως ἐκεῖνος.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἀγαποῦσε τὸ Θεό. Ὅλο
περὶ ἀγάπης μιλοῦσε. Ἂν διαβάσουμε τὸ Εὐ -
αγγέλιο καὶ τὶς τρεῖς καθολικὲς Ἐπιστολές του,
θὰ δοῦμε, ὅτι μιὰ λέξι ποὺ συχνὰ ἀναφέρει εἶ -
νε ἡ ἀγάπη. Καὶ ἔδωσε τὸν πιὸ ὡραῖο ὁρισμὸ
ὅταν εἶπε· «Ὁ Θεὸς ἀγάπη, ἐστί» (Α΄ Ἰω. 4,8,16).

Ὁ Θεὸς εἶνε ἀγάπη. Τό ᾿χουμε καταλάβει
αὐτό, ἀγαπητοί μου; Θὰ προσπαθήσω μὲ ἁ -
πλᾶ λόγια νὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσω.

* * *Ὁ Θεὸς ἔκανε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ ἀγάπη, ὄ -
χι ἀπὸ ἀνάγκη. Κι ὅταν τὸν δημιούργησε, δὲν
τὸν ἔρριξε σ᾿ ἕνα ξερονήσι ἢ σ᾿ ἕνα ἀπὸ τὰ
τόσα ἀστέρια ὅπου ἐπικρατεῖ νέκρα. Τὸν ἔβα-
 λε ἐδῶ στὴ Γῆ, σ᾿ αὐτὸ τὸν πλανήτη, ὅπου ὑ -
πάρχουν ὅλα τ᾿ ἀγαθὰ ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ
ζήσῃ. Διότι μόνο ἐδῶ, τὸ τονίζω, ὑπάρχουν ὅ -
λα τὰ ὡραῖα καὶ χρήσιμα πράγματα· ἐδῶ πνέει
ἀεράκι ποὺ γεμίζει τὰ πνευμόνια σου· ἐδῶ τρέ-
 χουν νερὰ κρυστάλλινα· ἐδῶ φυτρώνει χορτά-
 ρι, βλάστησι, δέντρα μὲ καρπούς· ἐδῶ ὑπάρ-
χουν ποταμοί, λίμνες, θάλασσες· ἐδῶ ὑπάρ-
χουν ζῷα στὴν ξηρὰ καὶ ψάρια στὰ νερά. Στὸ
φεγγάρι δὲν φυσάει ἀέρας. Οἱ ἀστροναῦτες,
ποὺ πῆγαν ἐκεῖ, ἦταν ἐφωδιασμένοι μὲ μπου-
κά λες ὀξυγόνο, ὅπως βάζουν οἱ γιατροὶ στοὺς
ἀρρώστους. Στὴ σελήνη δὲν ὑπάρχει τίποτα·
οὔτε μῆλο, οὔτε ἀχλάδι, οὔτε σταφύλι, οὔτε
ντομάτα, οὔτε πουλάκι, οὔτε ἀρνάκι, οὔτε
πο τάμι, οὔτε θάλασσα, οὔτε ψάρια… Ἐρημιά.

Ὅλα τὰ ὡραῖα τὰ ἔκανε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Ἀλλ᾿ ἂν μὲ ρωτήσετε, ποιό ἀπ᾿ ὅλα αὐτὰ εἶνε
τὸ πιὸ μεγάλο καὶ πιὸ σπουδαῖο, εἶνε κάτι ἄλ -
λο, ποὺ δυστυχῶς δὲν τὸ σκεπτόμαστε. Ποιό
εἶν᾿ αὐτό; Ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἐνδιαφέρθηκε νὰ
μᾶς δώσῃ μόνο ἀγαθά, ἀλλὰ μᾶς ἔδωσε ἀκό-
μα καὶ τὸν ἑαυτό του! Πῶς, ἀγαπητά μου ἀ -
δέρφια, νὰ σᾶς τὸ πῶ αὐτὸ γιὰ νὰ τὸ αἰσθαν-
θῆτε; Ἂς μιλήσω παραβολικά.

Ἦταν, λέει, κάποτε ἕνας βασιλιᾶς ποὺ ἀ -

Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 (2004)
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Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 11062

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
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Ὁ Θεὸς εἶνε ἀγάπη
«Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν» (Α΄ Ἰω. 4,8,16)

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

Ὁἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ἀγαπητοί μου,κατὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη ἀκολούθησε τὴνἑξῆς πορεία. Ἦταν γυιὸς τοῦ Ζεβεδαίου καὶ τῆς
Σαλώμης καὶ ξεκίνησε ἀπὸ τὴ Γεννησαρέτ. Ἐνῷ
ἦταν ὁ νεώτερος ἀπ᾽ ὅλους τοὺς μαθητὰς τοῦ
Χριστοῦ, κατέλαβε διακεκριμένη θέσι μεταξύ
τους. Στὴν ἀρχὴ παρουσίασε κι αὐτὸς ἀτέλειες,
στὰ βάθη του ὅμως ἔκρυβε μιὰ εὐγενικὴ καρδιὰ
μὲ τρυφερὰ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ ἀφοσιώσε-
ως στὸν Κύριο. Ἀγαποῦσε τὸ Χριστὸ ὅσο καν -
είς ἄλλος, γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος τὸν ἀγαποῦσε ἰ -
διαιτέρως· ἦταν ὁ μαθητὴς «ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς»
(Ἰω. 21,20). Στὸ μυστικὸ δεῖπνο ἀνέπεσε στὸ στῆθος
του καὶ ὁ Ἰησοῦς τοῦ μίλησε ἐμπιστευτικά. Τὴν
ἀγάπη του τὴν ἔδειξε ἐμπράκτως. Ἀφ᾽ ὅτου ἐκλή-
  θη στὸ ἀποστολικὸ ἔργο δὲν χωρίστηκε ποτέ
ἀπὸ τὸν Κύριο. Μαζί του στὸ Θαβώρ, μαζί του
καὶ στὴν πορεία πρὸς τὸ Γολγοθᾶ. Εἶνε ὁ μόνος
ποὺ ἔμεινε κοντά του στὶς δραματικὲς στιγμὲς
τῆς σταυρικῆς θυσίας· σ᾽ αὐτὸν ἐμπιστεύθη κε
τὴν Παναγία μητέρα του. Καὶ τὸ πρωὶ τῆς μιᾶς
Σαββάτων ἔφτασε πρῶτος στὸ μνημεῖο καὶ εἶδε
τὸν κενὸ τάφο. Τὶς πρῶτες ἡμέρες τῆς Ἐκ κλη-
σίας τὸν βλέπουμε στὶς Πράξεις τῶν ἀποστό-
λων νὰ συμπορεύεται μὲ τὸν Πέτρο.

Ἡ ἀνάγκη τῆς διαδόσεως τοῦ εὐαγγελίου τὸν
ἔφερε κατόπιν σὲ διάφορα μέρη τῆς Μικρᾶς Ἀ -
σίας· ὑπέφερε πολλὰ καὶ νὰ ἐξωρίστηκε στὴν
Πάτμο «διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ» (Ἀπ. 1,9). Τέλος
ξαναγύρισε στὴν Ἔφεσο, ποὺ ἦταν κέντρο τῆς
δράσεώς του. Ἐκεῖ διὰ τῆς διδασκαλίας του
πολ λοὶ εἰδωλολάτρες πίστεψαν καὶ βαπτίσθη-
καν Χριστιανοί. Γιὰ τὴ δρᾶσι του ἐκεῖ ἀρχαῖοι
συγγραφεῖς τῆς Ἐκκλησίας (Κλήμης Ἀλεξαν-
δρεύς, Εἰρηναῖος, Εὐσέβιος, Ἱερώνυμος, Αὐ -
γου στῖνος) διασῴζουν χαρακτηριστικὰ διδακτι -
κὰ ἀνέκδοτα ὅπως τὰ ἑξῆς τρία.1. Ἕνας νέος, τὸν ὁποῖον ἔφερε στὸν Κύριο
καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸν εἶχε ἐμπιστευθῆ στὸν ἐπί-
σκοπο, παρασύρθηκε ἀπὸ κακὲς συναναστρο -
φὲς καὶ κατήντησε νὰ γίνῃ ἀρχηγὸς λῃστοσυμ-
μορίας. Ὅταν ὁ ἅγιος πέρασε πάλι ἀπὸ ᾽κεῖ καὶ
ἔμαθε τὴ θλιβερὴ αὐτὴ ἐξέλιξι, δὲν μποροῦσε
νὰ ἡσυχάσῃ. Παρὰ τὰ γηρατειά του πῆρε τὰ

βουνά, ἀναζήτησε στὰ κρησφύγετα τῶν λῃ στῶν
τὸ ἀπολωλὸς πρόβατο, τὸ βρῆκε, καὶ μετὰ ἀπὸ
δραματικὸ διάλογο τὸ ἐπανέφερε στὴν ποίμνη
τοῦ Χριστοῦ (βλ. Β.Ε.Π.Ε.Σ. 8,372-373).2. Ὅταν ὁ Ἰωάννης πῆγε κάποτε σὲ ἕνα βα-
λανεῖον (δημόσιο λουτρό) καὶ τοῦ εἶπαν, ὅτι μέ-
σα βρίσκεται ὁ Κήρινθος, περιβόητος αἱρετικὸς
ποὺ ἀρνεῖτο τὴν σάρκωσι τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἀπό-
στολος φώναξε· «Φύγωμεν, μὴ καὶ τὸ βαλανεῖ -
ον συμ πέσῃ, ἔνδον ὄντος Κηρίνθου, τοῦ τῆς ἀ -
ληθείας έχθροῦ» (βλ. ἔ.ἀ. 5,144, στ. 16-17).3. Ὅταν ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἔφτασε σὲ βαθὺ
γῆρας (ξεπέρασε τὸ 100ὸ ἔτος), δὲν μποροῦσε
πιὰ νὰ βαδίζῃ καὶ νὰ διδάσκῃ ὅπως πρῶτα. Ἐρ -
χόταν στὶς ἱερὲς συνάξεις ὑποβασταζόμενος
ἀπὸ τοὺς μαθητάς του καὶ ἔλεγε μόνο τρεῖς λέ-
ξεις· «Τεκνία, ἀγαπᾶτε ἀλλήλους».

Τὸ πρῶτο ἀνέκδοτο ἐλέγχει τὴν ἀδιαφορίατῶν ποιμένων, ποὺ δὲν συγκινοῦνται μπροστὰ
στὴν ἀπώλεια λογικῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ.
Βλέπουν τοὺς λύκους νὰ εἰσπηδοῦν σὲ ἐνορίες
καὶ ἐπισκοπές, νὰ κατασπαράζουν πρόβατα, κι
αὐτοὶ ἢ μένουν ἀσυγκίνητοι ἢ καὶ συνεργάζον -
ται μὲ τοὺς λύκους! Ἅγιε Ἰωάννη, ἔλα καὶ ἐπα-
νάλαβε τὰ λόγια ποὺ εἶπες τότε· «Ὦ ἐπίσκοπε,
τὴν παραθήκην ἀπόδος ἡμῖν, ἣν ἐγώ τε καὶ ὁ
Χριστός σοι παρακατεθέμεθα ἐπὶ τῆς ἐκκλησί -
ας, ἧς προκαθέζῃ, μάρτυρος» (βλ. ἔ.ἀ. 8,373).

Τὸ δεύτερο ἀνέκδοτο ἐλέγχει τοὺς ποιμένες
καὶ θεολόγους ἐκείνους ποὺ ἀναπτύσσουν ἁ -
βρὲς σχέσεις μὲ τοὺς αἱρετικοὺς παραθεωρών -
τας τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως. Ἔχουν αὐτοὶ
μεγαλύτερη ἀγάπη ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰωάννη; Αὐτὸς
ὅμως ἀπέφευγε τὴ συναναστροφὴ μὲ αἱρετι-
κοὺς καὶ παρήγγελλε στοὺς Χριστιανοὺς νὰ μὴν
ἔχουν οὔτε χαιρετισμὸ μαζί τους (βλ. Β΄ Ἰω. 10). Ἀγά-
πη, ποὺ δὲν ἔχει ὑπόβαθρο τὴν ὀρθόδοξο πίστι,
δὲν μπορεῖ νὰ σταθῇ.

Τὸ τρίτο ἀνέκδοτο, ποὺ διασῴζει τὸ κύκνειο
ᾆσμα τοῦ εὐαγγελιστοῦ, εἶνε γιὰ ὅλους μας.
Ποιός μπορεῖ νὰ πῇ ὅτι ἔχει τὴ χριστιανικὴ ἀγά-
πη στὸ βα θμὸ ποὺ τὴ θέλει ὁ Κύριος; Ἰδιαιτέ-
ρως οἱ κήρυκες ἂς καλλιεργοῦν μὲ θέρμη καὶ
ἁπλότητα τὸ οὐράνιο φυτὸ τῆς ἀγάπης. Ὁ ἅ -
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Ἡ μαρτυρία τοῦ ἀγαπημένου μαθητοῦ
«Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψαςταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ» (Ἰω. 21,24)

«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

γαποῦσε τοὺς ὑπηκόους του. Κ᾿ ἐπειδὴ δὲν
ἔφτανε στ᾿ αὐτιά του ἡ ἀλήθεια, θέλησε νὰ δῇ
ἀπὸ κοντὰ τὸν πόνο τους. Ἀλλὰ πῶς; Σκέφτη -
κε τὸ ἑξῆς. Πέταξε ἀπ᾿ τὸ κεφάλι τὸ στέμμα, ἔ -
βγαλε τὰ βασιλικὰ ροῦχα, τὰ σπαθιὰ καὶ τὰ πα-
 ράσημα, φόρεσε ροῦχα ζητιάνου, καὶ ξυπόλη -
τος μ᾿ ἕνα ῥαβδὶ ἄρχισε νὰ περιοδεύῃ τὸ βα-
σίλειό του. Ποιός νὰ φανταστῇ, ὅτι αὐτὸς ποὺ
ἔμπαινε στὰ σπίτια καὶ τὶς καλύβες κ᾿ ἔπαιρ-
νε στὴν ἀγκαλιά του τὰ ὀρφανὰ καὶ μιλοῦσε
μὲ τὶς χῆρες καὶ σπόγγιζε τὰ δάκρυά τους,
ποιός νὰ φανταστῇ, ὅτι αὐτὸς ὁ κουρελιάρης
εἶνε ὁ βασιλιᾶς; Κανείς δὲν τὸν γνώριζε.

Ἔ, αὐτὸ ἔκανε ὁ Χριστός. Μὴ μιλᾶτε γιὰ
βασιλιᾶδες τοῦ κόσμου· αὐτοὶ εἶνε ἕνα μηδὲν
μπροστὰ στὸ Χριστό. Αὐτὸς εἶνε ὁ ἀφέντης
καὶ βασιλεὺς τοῦ κόσμου, ὁ βασιλεὺς τῶν ἀγ -
γέλων καὶ ἀρχαγγέλων· καὶ ἔκρυψε τὴ θεό-
τητά του, κατέβηκε ἐδῶ στὴ Γῆ, περπάτησε
ξυπόλητος καὶ ἔμεινε γυμνὸς πάνω στὸ σταυ-
ρό. Πόσοι ἀναγνώρισαν, ὅτι πίσω ἀπὸ τὸ φτω -
χὸ Ναζωραῖο ἦταν αὐτός ὁ Θεός;

Κατέβηκε λοιπὸν ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο γιὰ
νὰ μᾶς δῇ, νὰ μᾶς διδάξῃ τὰ ὡραιότερα λόγια,
νὰ κάνῃ τὰ μεγαλύτερα θαύματα· κατέβηκε
νὰ χύσῃ τὸ τίμιο αἷμα του, καὶ εἶπε· «Λάβετε
φά γετε…» (Ματθ. 26,26. Μᾶρκ. 14,22. Α΄ Κορ. 11,24), «Πίετε ἐξ αὐ -
τοῦ πάντες…» (Ματθ. 26,27). Ὅταν λοιπὸν κοινωνᾷς
–ἂν πιστεύῃς–, ἑνώνεσαι μὲ τὸ Θεό· ἂν δὲν
πιστεύῃς, ποτέ σου νὰ μὴν πατήσῃς στὴν ἐκ -
κλησιά. «Ὅσοι πιστοί…» (θ. Λειτ.). Μπῆκες στὴν
ἐκκλησιά; – μὴ μοῦ μιλᾶτε γιὰ λεφτά, γιὰ δια-
μάντια καὶ χρυσάφια, μὴ μοῦ μιλᾶτε γιὰ τὸν
κόσμο. Ἕνα πρᾶγμα νὰ λέτε· νὰ μᾶς ἀξιώνῃ ὁ
Θεὸς ν᾿ ἀνοίγουμε τὸ στόμα καὶ νὰ παίρνου-
με μέσα μας τὸν θεῖο μαργαρίτη. Γιατὶ εἶνε
μαργαρίτης! Ὅσο ἀξίζει ἕνα ψίχουλο, δὲν ἀξί-
ζει ὅλο τὸ σύμπαν. Γι᾿ αὐτό, ἀδελφοί μου, μιὰ
εὐχὴ σᾶς δίνω· νὰ μὴν πεθάνετε ἀμετανόητοι
καὶ ἀκοινώνητοι, νὰ μὴν κλείσετε τὰ μάτια χω -
ρὶς τὸ μέγα ἐφόδιο, ἀλλ᾿ ὅταν πλησιάζῃ ἡ τε-
λευταία ὥρα, ν᾿ ἀξιωθῆτε νὰ κοινωνήσετε. Ἕ -
νας ἅγιος ἀνθρωπάκος στὴ Φλώρινα, κατάλα -
βε πὼς θὰ πεθάνῃ. Τὸν ἀγαποῦσαν τὰ παιδιά
του. –Νὰ σὲ πᾶμε γιὰ γιατρὸ στὴν Ἑλβετία, νὰ
σὲ πᾶμε στὸ Λονδῖνο… –Ὄχι, παιδιά μου· φέρ-
 τε τὸν παπᾶ νὰ κοινωνήσω τὸ Χριστό· ὁ Χρι-
στὸς εἶνε ὁ γιατρός, τὸ φάρμακο, τὰ πάντα!…
Κι ὅταν κοινώνησε καὶ ἔβαλε τὸν μαργαρίτη
στὴν καρδιά του, εἶπε· –Ἂς πεθάνω πιά, δὲν
θέλω τίποτ᾿ ἄλλο…

* * *
Ἐμεῖς τί πρέπει νὰ κάνουμε, ἀγαπητοί μου;

Μέσα ἀπ᾿ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας νὰ λέμε

«εὐχαριστῶ». Ἡ κοττούλα, μόλις πιῇ νερό, ὑ -
ψώνει τὸ κεφάλι, σὰν νὰ λέῃ στὸ Θεό· Σ᾿ εὐ -
χαριστῶ. Τὸ σκυλί, τοῦ πετᾷς ἕνα κόκκαλο, κ᾿
ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ μιλήσῃ, κουνάει τὴν οὐ -
ρά του, σὰν νὰ σοῦ λέῃ· Ἀφέντη, σ᾿ εὐχαρι-
στῶ. Τὰ ζῷα λοιπὸν λένε εὐχαριστῶ· ἐσὺ λὲς
«Χριστέ, σ᾿ εὐχαριστῶ»; Τίποτα. Ἀχάριστε ἄν -
θρωπε! Κι ὄχι μόνο «εὐχαριστῶ» δὲν ἀκούει
ὁ Χριστός, ἀλλὰ καὶ βλαστήμιες· τὴ μπουκιὰ
ἔ  χει στὸ στόμα καὶ τὸ Θεὸ βλαστημάει τὸ κτη-
νάριον!… Ἐγὼ λέω, ὅτι ὅλα τὰ κακὰ ποὺ μᾶς
συνέβησαν προέρχονται ἀπὸ αὐτὴ τὴ μεγάλη
ἁμαρτία.

Ἤμουν μικρὸ παιδάκι στὸ χωριό μου, ποὺ
τότε εἶχε πολλοὺς κατοίκους, 3.000 ἀνθρώ-
πους – τώρα πιὰ δὲν ἔχει οὔτε 400. Οἱ γονεῖς
μας κι ὅλοι οἱ μεγαλύτεροι εἶχαν πάει στὸν πό-
 λεμο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Πολέμησαν μὲ ἀν -
δρεία, ἔφτασαν μέχρι τὴν Ἄγκυρα. Ἀλλὰ μετά,
καταστροφή! Ἀπ᾿ τοὺς 200 ποὺ εἶχαν φύγει
ἀπὸ τὸ χωριό μας, μόνο 30 ἐπέστρεψαν. Δυσ -
τυχία… Κλαίγαμε, ὅλο τὸ χωριὸ θρηνοῦσε γιὰ
τοὺς σκοτωμένους καὶ τοὺς αἰχμαλώτους· μιὰ
βδομάδα δὲν φάγαμε, ψωμὶ δὲν βάλαμε στὸ
στόμα. Κάθισαν ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησιὰ οἱ στρα-
 τιῶτες μὲ τὰ κουρελιασμένα ῥοῦχα τους, ξυ-
πόλητοι, μὲ τὰ πόδια τους πρισμένα, τὰ μάτια
κόκκινα, κλαμένοι. Καὶ ρωτοῦσαν οἱ γέροι· –Ρὲ
παιδιά, πῶς τὸ πάθαμε; γιατί αὐτὴ ἡ συμφο-
ρά; Ὁ ἕνας ἔλεγε· –Φταῖνε οἱ Ῥῶσοι. Ὁ ἄλ λος
ἔλεγε· –Φταῖνε οἱ Ἄγγλοι. Ἄλλοι ἔλεγαν· –Φταῖ -
νε οἱ Ἰταλοί… Ἕνας λοχίας, ποὺ πολεμώντας
ἔφτασε ὣς τὴν Ἄγκυρα κ᾿ εἶχε ἀριστεῖα ἀν -
δρείας, λέει· –Παιδιά, δὲν φταῖνε οὔτε οἱ ̔Ρῶ -
σοι οὔτε οἱ Γάλλοι οὔτε οἱ Ἄγγλοι…. Ἐμεῖς
φταῖμε· ἀπ᾽ τὴν ὥρα ποὺ πατήσαμε στὴ Σμύρ-
 νη μέχρι ποὺ φτάσαμε στὴν Ἄγκυρα, βλαστη -
μούσαμε τὸ Θεὸ καὶ τὴν Παναγιά! Μᾶς ἔφα-
γαν οἱ βλαστήμιες…

Στὴν πραγματικότητα μᾶς ἄξιζαν ἀκόμη με-
 γαλύτερες τιμωρίες. Ἂν ἤθελε ὁ Θεός, ἔλεγε
στὸν ἥλιο «Φύγε μακριά, νὰ γίνῃ ἡ Γῆ κρύ-
σταλλο» ἢ «Ζύγωσε στὴ Γῆ, νὰ τὴν κάνῃς κάρ-
 βουνο». Μᾶς ἀνέχεται ἡ ἄπειρη ἀγάπη του.
Κανείς δὲν μᾶς ἀγαπάει ὅπως ὁ Χριστός.

Γι᾿ αὐτό, ἀδελφοί μου, νὰ προσπαθήσουμε
νὰ ἐξαλειφθῇ ἡ βλαστήμια, καὶ μέρα - νύχτα
νὰ εὐχαριστοῦμε καὶ νὰ δοξάζουμε τὸ Θεό,
ποὺ εἶνε ἀγάπη, ἀγάπη μεγάλη καὶ ἀπέραν τη.
Δόξα στὸ Θεό· δόξα στὴν ἁγία Τριάδα, στὸν
Πατέρα καὶ στὸν Υἱὸ καὶ στὸ ἅγιο Πνεῦμα,
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
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