
Τὸ θέμα μας εἶνε ὁ βίος ἑ νὸς ἁγίου ποὺ ἔ -
λαμψε στὸ στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας· ἑ -

νὸς ἁγίου ποὺ συγκινεῖ ἰδιαιτέρως τοὺς Ἕλ λη-
 νες, γιατὶ μᾶς ὑπενθυμίζει τὶς ξεχασμένες πα-
 τρίδες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τὸ ὄνομά του εἶ νεΠολύκαρπος. Γιὰ τὸν ἅγιο Πολύκαρ πο, ποὺ
γιορτάζει σήμερα, θὰ ποῦμε λίγες λέξεις, ἀ -
γαπητοί μου, καὶ παρακαλῶ νὰ προσέξετε.

* * *Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος μαζὶ μὲ τὸν ἅγιο Ἰ -
γνά τιο τὸν Θεοφόρο ἦταν μαθηταὶ τοῦ εὐαγ-γελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ θεολόγου, ποὺ ἔγρα-
ψε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν Ἀποκάλυψι.

Γεννήθηκε στὰ τέλη τοῦ πρώτου αἰῶνος.
Ἦταν ἄνθρωπος πίστεως, μὲ φλογερὴ ἀ γάπη
γιὰ τὸ Χριστό. Ἔγινε ἐπίσκοπος Σμύρνης. Ἔ -
ζησε σὲ ἐποχὴ ποὺ ἡ Ἐκκλησία μόλις ἄρχιζε
ν᾽ ἀνθίζῃ. Τότε ὅμως παρουσιάστηκαν καὶ κά-
 ποιοι αἱ ρετικοί. Μεταξὺ τῶν αἱρετι κῶν ἐκεί-
νων ἦταν καὶ ὁ Μαρκίων.

Μιὰ μέρα ὁ Μαρκίων συνάντησε τὸν ἅγιο
Πολύκαρπο καὶ τὸν ἐρωτᾷ·

–Μὲ γνωρίζεις;
–Σὲ γνωρίζω, τοῦ ἀπαντᾷ, ὡς «πρωτότο-

κον υἱὸν τοῦ σατανᾶ»!
Τότε ἐπίσης ἦταν ἀκόμη χρόνια εἰδωλολα-τρίας. Ἔπρεπε νὰ περάσουν ἄλλα τριακόσα

χρόνια ἕως ὅτου νικήσῃ καὶ λαμπρυνθῇ ἡ Ἐκ -
κλησία τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ Μεγάλου Κων-
σταντίνου. Ὑπῆρχε τότε ἀσέβεια καὶ διαφθο-ρά. Τὰ ἔβλεπε αὐτὰ ὁ ἅγιος Πολύκαρπος, ἀ -
να στέναζε καὶ ἔλεγε· Θεέ μου, «εἰς ποίους
καιροὺς τετήρηκας ἡμᾶς;», σὲ τί καιροὺς μᾶς
ἄφησες νὰ ζοῦμε;Ἔφτασε στὰ ὀγδονταέξι (86) του χρόνια.
Τὸν ἄφησε ὁ Θεὸς νὰ γεράσῃ, καὶ ποίμανε
τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Σμύρνης. Ἐκεῖ ἡ Ἐκ -
κλησία τοῦ Χριστοῦ εἶχε ἀποκτήσει πιστὰ μέ-
λη. Τότε ὅμως ἐξερράγη ὁ διωγμὸς τοῦ Δεκί-

ου. Στὴ Σμύρνη ὁ ἀνθύπατος διοικητὴς ἦταν
σκληρός. Διέταξε τὴν σύλληψι τοῦ ἁγίου Πο-
λυκάρπου, γιατὶ αὐτὸς ἦταν τρόπον τινὰ ὁ
στρατηγὸς τῆς μαχομένης Ὀρθοδοξίας. Οἱ
Χριστιανοὶ τοῦ εἶπαν νὰ φύγῃ, νὰ κρυφτῇ μα-
κριά· θεωροῦσαν τὴ ζωή του ἀναγκαία καὶ ἤ -
θελαν νὰ τὸν σώσουν. Ὁ ἅγιος Πολύκαρ  πος
τοὺς ἄκουσε. Πῆγε σὲ κάποια χαράδρα, κ᾽ ἐ -
κεῖ ζοῦσε σ᾽ ἕνα μικρὸ σπιτάκι. Ὁ ἀνθύπατος
ἀγριεμένος εἶχε διατάξει ἕνα ἀ πόσπασμα
στρατιωτῶν καὶ ἔψαχναν ἐπὶ μῆνες ὁλόκλη-
ρους. Τέλος βρῆκαν ποῦ ἔμενε.

Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος δὲν ταράχτηκε. Δό-
ξα σε τὸ Θεὸ ποὺ ἔφτασε ἡ ὥρα τοῦ μαρτυρί-
ου του. Εἶπε, νὰ περιποιηθοῦν τοὺς στρατιῶ -
τες. Τοὺς ἑτοίμασε ἐκλεκτὸ φαγητό, τοὺς μί-
λησε μὲ ἀγάπη, κι αὐτοὶ θαύμασαν καὶ ἔλε-
γαν· Τέτοιον ἅγιο ἄνθρωπο γιατί νὰ τὸν συλ-
λάβουμε;… Ἐν τέλει τὸν ἔφεραν καὶ τὸν πα-ρουσίασαν δεμένο στὸ στάδιο τῆς Σμύρνης.

Οἱ εἰδωλολάτρες ὠρύονταν μέσα στὸ στά-
διο σὰν ἄγρια θηρία καὶ φώναζαν· «Αἷρε τὸνἄ πιστον», ἀφάνισε τὸν ἄπιστο! Ὁ ἀνθύπατος
τὸν πλησίασε μὲ τὸ καλό·

–Γέροντα, σὲ λυπᾶμαι. Σὲ παρακαλῶ, μόνο
μὲ τὸ στόμα, μὲ τὴ γλῶσσα σου, νὰ βλαστη-μήσῃς μιὰ φορὰ τὸ Χριστό.

Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος τοῦ ἀπήντησε·
–Τί εἶν᾽ αὐτὸ ποὺ μοῦ ζητᾷς; Ὀγδονταέξι

χρόνια ὑπηρετῶ τὸν Κύριό μου, καὶ ποτέ κα-
ν ένα κακὸ δὲν μοῦ ἔκανε. Πῶς μπορῶ λοιπὸντώρα νὰ προσβάλω τὸν Εὐεργέτη μου;

Τότε ὁ τύραννος ἐξαγριώθηκε. Διέταξε ν᾽
ἀ νάψουν φωτιά· καὶ οἱ πρῶτοι ποὺ ἔτρεξαν
νὰ φέρουν ξύλα ἦταν – ποιοί· οἱ Ἑβραῖοι! Ὅ -
ταν οἱ φλόγες ὑψώθηκαν, ὁ ἅγιος Πολύκαρ-
πος ἔ κανε τὴν τελευταία του προσευχή. Ἔ -
βγαλε ὁ ἴ διος τὰ παπούτσια καὶ τὰ ῥοῦχα του
καὶ μπῆ κε μόνος του μέσα στὶς φλόγες. Ἐκεῖ
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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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τὸ ἅγιο σῶμα του ἔλειωσε σὰν τὸ λιβάνι στὸ
θυμιατὸ καὶ εὐωδίασε ὁ τόπος.

Ἔτσι ἔζησε καὶ μαρτύρησε ὁ ἅγιος Πολύ-
καρπος ποὺ ἑορτάζει σήμερα.

* * *Τί διδάγματα μᾶς δίνει, ἀδελφοί μου;
� Τὸ πρῶτο εἶνε ὁ λόγος ποὺ εἶπε στὸ Μαρ-

  κίωνα· «Σὲ γνωρίζω ὡς πρωτότοκο υἱὸ τοῦ
σα τανᾶ». Ἦταν εἰλικρινής. Ὁ ἅγιος Πολύκαρ -
πος δὲν ἤθελε σχέσεις μὲ αἱρετικούς. Τοὺς
ἀ πέφευγε, καὶ τοὺς ὠνόμαζε ὅπως τοὺς ἔ -
πρεπε. Μὲ τὴ γλῶσσα τῆς ἀληθείας μιλοῦ ν οἱ
ἅγιοι. Δὲν μισοῦν τοὺς ἀνθρώπους· τοὺς ἀ γα-
ποῦν. Ἐκεῖνο ποὺ μισοῦν εἶνε ἡ ἁμαρτία, τὸ
ψέμα, ἡ πλάνη, τὸ φρόνημα τῆς ἀπάτης. Ἔτσι
νὰ συμπεριφερώμαστε κ᾽ ἐμεῖς.

Τώρα τὸ κλίμα ἄλλαξε. Μερικοὶ δικοί μας ἔ -
χουν μὰτς - μοὺτς μὲ τοὺς αἱρετικούς. Καὶ ἡαἵρεσι τοῦ οἰκουμενισμοῦ εἶνε ἡ φοβερώτερη
ἀπ᾽ ὅλες. Δὲν ὑπάρχουν, σοῦ λέει, διαφορές·
τί θὰ πῇ ὀρθόδοξος, τί θὰ πῇ δυτικός, τί δια-
μαρτυρόμενος καὶ προτεστάντης καὶ πεντη-
κοστιανός… Ὅλοι μαζεύονται στὶς οἰκουμε-
νιστικὲς συγκεντρώσεις.

Αὐτὸ εἶνε κακό. Τέτοια τακτικὴ δὲν εἶχαν
οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Γι᾽ αὐτὸ κ᾽ ἐμεῖςνὰ μὴν ἔχουμε κουβέντες καὶ φιλίες μὲ αἱρε-τικούς, ὅπως εἶνε οἱ χιλιασταὶ καὶ ὅποιοι ἄλ -
λοι ἔχουν ἀποκοπῆ ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκ κλη-
σίας μας, τῆς Ὀρθοδοξίας.

� Μᾶς διδάσκει ἐπίσης, ὅτι πρέπει ν᾽ ἀνα-
στενάζουμε γιὰ τὴ διαφθορὰ ποὺ ὑπάρχει
στὴν κοινωνία. Ζοῦμε κ᾽ ἐμεῖς πράγματι σ᾽ ἕ -
ναν ἀπὸ τοὺς πιὸ διεφθαρμένους αἰῶνες, καὶ
ἔρχονται στὰ χείλη μας τὰ λόγια τοῦ ἁγίου
Πολυκάρπου· Θεέ μου, σὲ ποιόν αἰῶνα ζοῦμε!
Οἱ ἄνθρωποι ἔκλεισαν τ᾽ αὐτιά τους, δὲν ἀ -
κοῦ νε τὴν ἀλήθεια, δὲν συγκινοῦνται ἀ πὸ τὴν
Ὀρθοδοξία. Οἱ γονεῖς μας καὶ οἱ παπποῦδες
μας ἔζησαν σὲ ἄλλους καιρούς, ἁγιασμένους·
ἐμεῖς ζοῦμε σὲ περιβάλλον φρικτό. Ἔχουμε
ὅλα τὰ μέσα τῆς καλοπεράσεως, ἀλ λὰ εἴμα-
στε μακριὰ ἀπ᾽ τὸ Θεό. Σὲ ποιούς καιροὺς
μᾶς κρατᾷς, Κύριε;…

Μὰ ποτέ μὴν ἀπελπιστοῦμε. Πάντα νὰ ἐλ -
πίζουμε· καὶ στὴν περίοδο αὐτὴ τῆς ἀνομίας,
μέσα στὴ σύγχρονη Βαβυλῶνα, μέσα στὸ κα-
μίνι αὐ τῆς τῆς φωτιᾶς, νὰ ὑμνοῦμε καὶ νὰ δο-
ξάζουμε τὸ Θεό, ὅπως οἱ Τρεῖς Παῖδες.

� Ἀκόμη μᾶς διδάσκει τὸ τέλος τοῦ ἁγίου,
ὅτι πρέπει νὰ μένουμε σταθεροὶ μέχρι τὰ γε-ράματά μας, κι ἀκόμη ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἐπιζη- τοῦμε τὸ μαρτύριο. Εἴδατε; ἔφυγε. Ὄχι ἀπὸ δει-

 λία. Ἔφυγε, διότι δὲν ἦταν ἀκόμη ἡ ὥρα του.
Ὅταν ὅμως ἦρθε ἡ ὥρα καὶ τὸν ἀνακάλυψαν
καὶ τὸν συν έλαβαν, στάθηκε ἥρωας στὴν ὁμο-
 λογία. Δὲν δείλιασε μπροστὰ στὸ μαρτύριο.� Μᾶς διδάσκει τέλος, ὅτι πρέπει νὰ σεβώ-
μαστε καὶ νὰ τιμοῦμε τὸ «ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶνὄ νομα» (Φιλιπ. 2,9), τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ
εἴ μαστε ἕτοιμοι γιὰ τὴν ἀγάπη του νὰ δώσου-με καὶ τὴν τελευταία σταγόνα τοῦ αἵματόςμας. Μόνο μιὰ φορά, τοῦ εἶπαν, νὰ βλαστημή -
σῃς, καὶ θὰ γλυτώσῃς τὴ ζωή σου. Καὶ ὁ ἅγιος
Πολύκαρπος ἀπήντησε· Ὀγδονταέξι χρόνια
ὑ πη ρετῶ τὸν Κύριό μου καὶ μοῦ δίνει ὅλα τὰ
καλά· πῶς τώρα νὰ τὸν ἀρνηθῶ; Εὐγνωμονῶτὸν Κύριό μου.

Τέτοια διδάγματα παίρνουμε ἀπὸ τὸν βίο
τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου.

* * *Τί νὰ ποῦμε, ἀγαπητοί μου, τώρα ἐμεῖς γιὰ
τὴν ἐ πο χή μας; Κανείς δὲν μᾶς βάζει σήμερα
τὸ μα χαί ρι στὸ λαιμὸ ν᾽ ἀρνηθοῦμε τὸ Χριστό,
καὶ ἐν τούτοις Χριστιανοὶ τὸν βλαστημοῦν!
Δὲν ὑ πάρχει μέρος ποὺ δὲν ἀκούγεται βλα-
στήμια. Μικροὶ - μεγάλοι, ἀκόμη καὶ γυναῖ κες
πιά, βλαστημοῦν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ
τῆς Παναγίας. Τί Χριστιανοὶ εἶν᾽ αὐτοί; Βρι-
σκόμαστε σὲ ἐποχὴ μεγάλης ἀσεβείας.Ποιοί φταῖνε; Φταίει ἡ μάνα, ποὺ δὲν δίδα-
ξε τὸ παιδί της. Φταίει ὁ πατέρας. Φταίει ὁ δά-
σκαλος, ὁ καθηγητής. Φταῖνε οἱ παπᾶδες καὶ
οἱ δεσποτάδες, ποὺ δὲν ἀφώρισαν ἕναν πεί-
σμονα βλάσφημο. Ἀλλὰ φταῖνε, ὅπως εἶπε ὁ
ἅγιος Κοσμᾶς, καὶ αὐτοὶ ποὺ ἀκοῦνε τὸ βλά-
σφημο καὶ δὲν διαμαρτύρονται. Ἡ γυναίκα ἀ -
κούει τὸν ἄντρα της νὰ βλαστημάῃ καὶ τὸν
φι λάει! Νὰ χωρίσω, σοῦ λέει, ἀπὸ τὸν ἄντρα
μου;… Ἐδῶ ἁρμόζει νὰ ποῦμε· Θεέ μου, «εἰς
ποίους καιροὺς τετήρηκας ἡμᾶς;».

Ἀλλ᾽ ὅσοι πιστοί, ἂς μείνουμε ἀκλόνητοι.
Νὰ ἀντιδροῦμε καὶ νὰ διαμαρτυρώμαστε, χω -
ρὶς μῖσος βέβαια ἐναντίον τῶν ἁ μαρτω λῶν.
Ὅταν ἀκοῦμε βλαστήμια, νὰ κλαῖ  με καὶ ν᾽ ἀ -
να στενάζουμε. Νὰ προσευχώμαστε συνεχῶς,
ἀλ λὰ καὶ νὰ διαμαρτυρώμαστε ἔντονα. Ἐὰν ὅ -
λοι διαμαρτυρόμασταν, ἡ βλασφημία θὰ πε-
ριωριζόταν ἀρκετά, ἐνῷ τώρα σὰν κῦμα βρω-
μερὸ καὶ ἀκάθαρτο κατακλύζει καὶ μολύνει
τὴν Ἑλληνική μας γῆ.

Αὐτὰ εἶχα νὰ σᾶς πῶ, ἀγαπητοί μου, μὲ ἀ -
φορμὴ τὴν ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου. Καὶ
σᾶς παρακαλῶ, αὐτὰ ποὺ ἀκούσατε νὰ τὰ δια-
δώσετε καὶ σὲ ἄλλους.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 23-2-1990 ἑσπέρας σὲ παράκλησι. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 23-2-2001, ἐπανέκδοσις 8-1-2021.
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Θαυμασμὸ προξενεῖ, ἀγαπητοί μου, ὁ βίος
καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου μάρτυρος Τρύ-

 φωνος, τὸν ὁποῖο τιμᾷ σήμερα 1η Φεβρουα-
ρίου ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία.

Καταγόταν ἀπὸ τὴν Λάμψαδο τῆς Φρυγίας.
Ἔζησε τὴν ἐποχὴ τοῦ ῾Ρωμαίου αὐτοκράτο-
ρος Γορδιανοῦ(238-244 μ.Χ.). Ταπεινὸ ἦταν τὸ ἐπάγ-
γελμα ποὺ ἔκανε ἀπὸ τὴ νεανική του ἡλικία·ἔβοσκε χῆνες. Αὐτὸς ὅμως ὁ ἁπλοϊκὸς πτη-
νοτρόφος ἦταν γεμᾶτος ἀπὸ τὴ χάρι τοῦ Θε-οῦ· σὲ τέτοιο μάλιστα σημεῖο, ὥστε νὰ κάνῃ
θαύματα καὶ θεραπεῖες ἀνιάτων ἀσθενειῶν.
Μεταξὺ τῶν ἄλλων θεράπευσε καὶ τὴν κόρη
τοῦ Γορδιανοῦ, ποὺ ἔπασχε ἀπὸ δαιμόνιο.

Ἀργότερα, κατὰ τὸν διωγμὸ ἐπὶ τοῦ Δεκί-ου (249-251), τὸν κατήγγειλαν στὸν ἔπαρχο τῆς Ἀ -
νατολῆς Ἀκυλῖνο. Τὸν συνέλαβαν καὶ τὸν ἔ -
φεραν στὴ Νίκαια. Ἐκεῖ, ἀφοῦ ὡμολόγησε τὸ
Χριστό, δέχτηκε βάναυσα χτυπήματα. Κατό-
πιν τὸν ἔδεσαν πίσω ἀπὸ ἄλογα, τὰ ὁποῖα τὸν
ἔσυραν σὲ ἀνώμαλο ἔδαφος μέσα στὸ κρύο
τοῦ χειμώνα. Ἔπειτα τὸν ἔσυραν γυμνὸ ἐπά-
νω σὲ σιδερένια καρφιά, τοῦ ἔκαψαν τὰ πλευ -
ρὰ μὲ ἀναμμένες λαμπάδες. Τέλος τὸν κα τα-
δίκασαν σὲ ἀποκεφαλισμό. Προτοῦ ὅμως ἐκ -
τελεσθῇ ἡ ποινή, ὁ Τρύφων παρέδωσε τὴν
ψυχή του στὸν Κύριο.

Ὑπέστη τὰ μαρτύρια γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνω-
σμα ποὺ διαβάζεται σήμερα στὴ μνήμη του (βλ.
῾Ρωμ. 8,28-39) ὁμιλεῖ γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ·
«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χρι-
στοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς
ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα;» (ἔ.ἀ. 8,35). Γι᾽
αὐτὴ τὴν ἀγάπη λοιπὸν θὰ μιλήσουμε.

* * *Ἡ ἀγάπη, ἀδελφοί μου, εἶνε τὸ πιὸ εὐγενι -
κὸ αἴσθημα τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς. Ἀλλὰ ἡἁμαρτία, ἡ ὁποία διέστρεψε ὅλες τὶς εὐγενι -

κὲς κλίσεις καὶ ῥοπὲς τῆς καρδιᾶς, διέστρε-ψε καὶ τὴν ἀγάπη. Καὶ ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ἀγα-
πάει ἐκεῖνα ποὺ δὲν πρέπει ν᾽ ἀγαπάῃ, καὶ μι-
σεῖ καὶ ἀποστρέφεται ἐκεῖνα ποὺ ἔπρεπε ν᾽
ἀγαπάῃ. Μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ ἁμαρτωλοῦ
ἀνθρώπου γίνεται μιὰ ἀνατροπὴ τῶν ἀξιῶν·
τὰ εὐτελῆ χαλίκια τιμῶνται σὰν διαμάντια,
καὶ τὰ πολύτιμα διαμάντια πετιῶνται σὰν χα-
λίκια. Θέλετε παραδείγματα; � Τί εἶνε, σᾶς ἐρωτῶ, τὸ ποδόσφαιρο; Εἶνε
ἕνα παιχνίδι, πού, ἂν περιωριζόταν μέχρι ἐκεῖ,
καν είς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τὸ κατηγορήσῃ·
εἶ νε μία σωματικὴ ἄσκησι καὶ κατὰ κάποιο
τρόπο ἕ να μέσο ψυχαγωγίας. Ἀλλὰ παρέμει-
νε στὰ ὅρια αὐτά; Ἡ ἐνασχόλησι μὲ τὸ φουτ-
μπὼλ πῆρε τέτοιες διαστάσεις, ποὺ ἀπορεῖ
κανεὶς γιὰ τὴν ἐκτροπή του. Τὸ φουτ-μπὼλ ἔ -
γινε πάθος. Τὸ φουτ-μπὼλ ἔγινε θεὸς ποὺ
τὸν λατρεύουν ἑκατομμύρια φίλαθλοι. Ἐὰν
πῇ κανεὶς στοὺς φιλάθλους αὐτοὺς νὰ σηκω-
θοῦν πρωὶ καὶ νὰ πᾶνε σὲ μιὰ λειτουργία ποὺ
γίνεται σὲ κάποιο ἐξωκκλήσι, κανένας ἀπ᾽ αὐ -
τοὺς δὲν θὰ κουνη  θῇ. Ὅταν ὅμως πρόκειται
γιὰ τὸ ποδόσφαι  ρο, θὰ ταξιδέψουν στὸ ἐσω-
τερικὸ ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ ἀκόμη, θὰ ση-
κωθοῦν ἀπὸ τὰ μεσάνυχτα, θὰ στριμωχτοῦν
στὰ γήπεδα, θὰ φωνάζουν καὶ θὰ ὠρύωνται
σὰν ἄγρια θηρία, ἐκδηλώνοντας τὴν ἐπιδοκι-
μιασία ἢ ἀποδοκιμασία τους στὶς διάφορες
φάσεις τοῦ ἀγῶ νος, θὰ ἔρθουν σὲ συμπλοκὴ
μὲ τοὺς ὀπαδοὺς τῆς ἄλλης ὁμάδος… Καὶ δὲν
εἶνε λίγες οἱ περιπτώσεις ποὺ φίλαθλοι, ἀπὸ
τὴν ὑπερβολικὴ ἔντασι τῶν αἰσθήσεών τους,
ἔπαθαν συγκοπὴ καὶ ἔμειναν ἐπὶ τόπου.

Αὐτὴ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ ποδόσφαιρο, ποὺ
γιὰ διαφόρους λόγους ἔ χει πάρει στὶς μέρες
μας τεράστιες διαστάσεις, δὲν εἶνε ἐκτροπὴ
τῆς ἀγάπης; δὲν εἶνε εἰ δωλολατρία; Θεὸς τὸ
φουτ-μπώλ· σὰν μία ἄλ λου εἴδους θρησκεία,

Τοῦ ἁγίου Τρύφωνος (῾Ρωμ. 8,28-39)Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 (2003)Περίοδος Δ΄ - Ἔτος Κ΄Φλώρινα - ἀριθ. φύλλου 9392
Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ στενοχω-ρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα;» (῾Ρωμ. 8, 35)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 –imaaflo@yahoo.gr



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

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

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

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

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

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

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

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 20-7-2016.
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ποὺ συγκεντρώνει ἑκατομμύρια ὀπαδοὺς σὲ
ὅλες τὶς χῶρες.

Ἀλλὰ δὲν εἶνε μόνο ἡ ἀγάπη τοῦ ποδο-
σφαίρου ποὺ ἔχει καταντήσει μιὰ νεοειδωλο-
λατρία τῶν ἡμερῶν μας. Εἶνε καὶ ἄλλες ἀγά-
πες, πρὸς ἄλλα πράγματα, στὰ ὁποῖα βλέπει
κανεὶς νὰ ἐκφυλίζεται ἡ ἀγάπη καὶ νὰ ἐξελίσ-
σεται σὲ νέο εἶδος εἰδωλολατρίας.� Κάποιος ποὺ δὲν ἔχει παιδιὰ ἔχει στρέψει
τὴν ἀγάπη του πρὸς τὰ ζῷα, ἰδίως σὲ σκυλιὰ
καὶ γατιά. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι στὶς μεγάλες
πόλεις ποὺ συντηροῦν καὶ τρέφουν λυκόσκυ -
λα, καὶ δὲν τ᾽ ἀποχωρίζονται οὔτε τὴ νύχτα.
Ζωή τους εἶνε τὰ λυκόσκυλα. Ἐὰν τυχὸν ἀρ -
ρωστήσουν, ὁ κύριός τους μπαίνει σὲ ἀγωνία
καὶ καλεῖ κτηνιάτρους καὶ ξοδεύει χρήματα
καὶ τὰ εἰσάγει σὲ εἰδικὲς κλινικὲς ζᾠων, καὶ
κάνει κάθε τι γιὰ νὰ ἀναρρώσουν! Ἡ ἀγάπη
τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ἔχει ἐκφυλισθῆ σὲ εἶ -
δος ζῳολατρίας, ποὺ παρετηρεῖτο στοὺς ἀρ -
χαίους εἰδωλολατρικοὺς χρόνους.� Κάποιος ἄλλος περιώρισε τὴ γέννησι παι-
διῶν σὲ ἕνα παιδί. Ἡ ἀγάπη πρὸς αὐτὸ βγαί-
νει ἀπὸ τὰ φυσικὰ ὅρια τῆς ἀγάπης πρὸς τὸ
παιδὶ καὶ καταντᾷ σὲ μιὰ ἐκφυλισμένη καὶ νο-
σηρὴ ἀγάπη. Τὸ παιδὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο αὐτὸν
θεοποιεῖται! Κάποιος ἀπ᾽ αὐτοὺς ποὺ θεοποί-
ησαν τὰ παιδιά τους, κ᾽ εἶνε ἕτοιμοι νὰ ἱ κανο-
ποιήσουν ὅλες τὶς ἰδιοτροπίες τους, καυ χό-
ταν καὶ ἔλεγε, ὅτι ὅσο ἔχει τὸ νυχάκι τοῦ παι-
διοῦ του δὲν ἔχει τὸ Χριστό!…� Καὶ εἶνε μόνο αὐτοὶ ποὺ ἐκφυλίζουν τὸ
θεῖο δῶρο τῆς ἀγάπης; Δὲν βλέπετε τοὺς ἄλ -
λους, ποὺ σὰν τουρίστες βρίσκονται σὲ μιὰ ἀ -
έναη κίνησι καὶ πηγαίνουν ἀπὸ πόλι σὲ πόλι,
ἀπὸ τόπο σὲ τόπο, γιὰ νὰ ἰδοῦν τὰ ὡραῖα τῆς
φύσεως; Ἔχουν σχηματίσει αὐτοὶ συλλόγους
φυσιολατρικούς, οἱ ὁποῖοι ἀντὶ τοῦ Κτίσαντος
λατρεύουν τὰ κτίσματα. Ὅλα εἶνε ὡραῖα καὶ
θαυμαστὰ γι᾽ αὐτούς, ἐκτὸς ἀπὸ Ἐκεῖνον ποὺ
τὰ δημιούργησε.Ἐκφυλιστικὲς ἀγάπες! Κάθε τι ποὺ ὁ ἄν -
θρωπος τὸ τιμᾷ περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι ἀξίζει
καὶ ἀποδίδει σ᾽ αὐτὸ ἰδιότητες θεϊκὲς καὶ τὸ
καθιστᾷ ἀντικείμενο λατρείας –ἡ ὁποία ἀνή-
κει μόνο στὸ Θεό–, αὐτὸ τὸ κάθε τι γίνεται εἴ -δωλο. Καὶ αὐτὸς ἀκόμη ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος,
μὲ μιὰ ἐκφυλισμένη ἀγάπη πρὸς τὸν ἑαυτό
του καὶ τὰ πάθη του, γίνεται αὐτοείδωλο.

* * *Ἐὰν τώρα κάποιος, ἀγαπητοί μου, παρατη-
ρήσῃ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐκτροπὲς καὶ δῇ ὅλες τὶς
συμφορὲς ποὺ προξένησε ὁ ἐκφυλισμὸς αὐ -
τὸς τῆς ἀγάπης, θὰ θρηνήσῃ γιὰ τὴν ἐξαχρεί -

ωσι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ θ᾽ ἀναστε-
νάξῃ λέγοντας· Ποῦ εἶσαι, καθαρὴ ἀγάπη!…

Ἀκού γοντας ὅμως τὸν σημερινὸ ἀπόστο-
λο, τὴν περίφημη ἐκείνη περικοπὴ ἀπὸ τὴν
πρὸς ῾Ρω μαίους ἐπιστολὴ κεφάλαιο 8, στίχοι
28-39, βλέπει τὴν ἀ γάπη νὰ τρέχῃ σὰν κρυ-
στάλλινος ποταμὸς στὰ πόδια τοῦ Ἐσταυρω-μένου. Βλέπει τὸν ἀπόστολο Παῦλο νὰ ἀγα -
πᾷ, ὄχι μικρὰ καὶ ἀσήμαντα πράγματα, ἀλλά,
ἀξιολογώντας τὴ ζωὴ μὲ τὰ ἀληθινὰ κριτήρια,
νὰ ἀ γαπᾷ μὲ θεῖον ἔρωτα ΕΚΕΙΝΟΝ ποὺ «ἔκα-
νε ὅ λα τὰ ὡραῖα τῆς γῆς» (Ψαλμ. 73,17), Ἐκεῖνον ποὺ
ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο «κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁ -
μοίωσιν» τοῦ Θεοῦ (Γέν. 1,26)· καὶ τὸ σπουδαιότε-
ρο, νὰ ἀ γαπᾷ Ἐκεῖνον πού, ὅταν ὁ ἄνθρωπος
διεφθάρη ἀπὸ τὸν ἐκφυλισμὸ τῆς ἀγάπης,
τὸν ἀνέπλασε καὶ μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὴ θυσία του
ἄνοιξε νέο δρόμο ἠθικῆς τελειώσεώς του.

Τόσο μεγάλη εἶνε ἡ ἀγάπη ποὺ αἰσθάνεται
ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιὰ τὸ Χριστό, ὥστε στὸ
σημερινὸ ἀπόστολο ὑπόσχεται καὶ λέει, ὅτικαμμιά δύναμις τοῦ κόσμου τούτου δὲν θὰ
μπορέσῃ ν᾽ ἀποσπάσῃ τὴν καρδιά του ἀπ᾽ τὴν
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ἀκούσαμε πῶς τὸ ἐκ φρά-
 ζει ἐπὶ λέξει· «Οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔ τε
ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνε-
στῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε ὕψωμα οὔτε βά-
θος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χω-
ρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χρι-
στῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν» (῾Ρωμ. 8,38-39).

* * *Ἀδελφοί μου! Ποῦ εἶνε σήμερα ἡ ἀγάπη
τοῦ Χριστοῦ; Ποῦ εἶνε ἡ ἀγάπη ποὺ ἔκανε τὸν
ἅγιο Τρύφωνα νὰ ἀψηφᾷ τὰ βασανιστήρια καὶ
αὐτὸν τὸν θάνατο; Ὅπως προφήτευσε ὁ Χρι-
στός, ἡ ἀγάπη αὐτὴ ἔχει στὶς μέρες μας ψυ-χρανθῇ (βλ. Ματθ. 24,12). Τὸ θερμόμετρο τῆς θεϊκῆς
ἀ γάπης δείχνει μηδὲν καὶ ὑπὸ τὸ μηδέν. Ἄλ -
λα πρόσωπα καὶ πράγματα, ἰδέες καὶ καταστά-
σεις, ἐκφυλισμοὶ καὶ ἐξωφρενισμοί, μικρὰ καὶ
ἀσήμαντα ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνα πράγματα, χα-
λίκια τοῦ αἰῶνος τούτου –μήπως χαλίκι δὲν
εἶνε καὶ τὸ περιβόητο ἄτομο τῆς πυρηνικῆς
ἐνεργείας;–, προσελκύουν τὸ θαυμασμὸ καὶ
τὴ λατρεία τῶν πολλῶν.

Ἂς ἐξετάσουμε βαθειὰ τὸν ἑαυτό μας. Ὁ
ἀπόστολος Παῦλος βοᾷ· Ἀγαπῆστε πάνω ἀπ᾽ὅλα τὸ Χριστό. Καὶ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός,
θαυμαστὴς καὶ μιμητὴς τοῦ ἀποστόλου Παύ-
λου, λέει· «Χριστὸς καὶ ψυχὴ σᾶς χρειάζον -ται. Αὐτὰ τὰ δύο, ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέσῃ ἐπά-
νω σας, δὲν ἠμπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρῃ ἐκτὸς
καὶ τὰ δώσετε μὲ τὴ θέλησί σας».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ὁμιλία ληφθεῖσα απὸ τὴν Α΄ ἔκδοσι τοῦ βιβλίου Σπινθῆρες ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο (Ἀθῆναι 1983). Μικρὰ συμ πλήρωσις 1-2-2003, ἐπανέκδοσις 7-1-2021.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτή· ἑορτά-
ζει ἡ ἁ γία ἰσαπόστολος Φωτεινὴ ἡ Σαμα-

ρεῖτις καὶ ὁ ἅ γι ος μάρτυς Θεόκλητος.
* * *⃝ Καὶ πρῶτα γιὰ τὴν ἁγία Φωτεινή. Τί ἦταν;

Μιὰ γυναίκα πολὺ ἁ μαρτωλή. Πολλὰ διηγεῖται
τὸ συναξάρι της· ἐδῶ θὰ περιοριστῶ κυρίως
σὲ ὅσα λέει γι᾽ αὐ τὴν τὸ Εὐαγγέλιο (βλ. Ἰω. 4,1-42).

Πῆρε –καὶ διαδοχικὰ χώρισε– 5 ἄντρες· ζοῦ -
σε τέλος μ᾽ ἕναν 6ο, ἀλ λὰ καὶ μ᾽ αὐ τὸν ὄ   χι νο-
μί μως. Εἶχε συναίσθησι, ντρεπόταν γιὰ τὸν βίο
της· ἀπόδειξις ὅ τι, ἐνῷ οἱ ἄλλες γυναῖ κες πή  -
γαιναν πρωὶ στὸ πηγάδι τῆς Συχὰρ ν᾽ ἀν τλή-
σουν νερό, αὐτὴ πήγαινε τὸ μεσημέρι, σὲ ὥ -
ρα ποὺ δὲν θὰ πήγαινε ἐκεῖ κανένας ἄλλος.

Καὶ ὅμως γιὰ τὴ γυναῖκα αὐτή, ποὺ ὅλοι καὶ
ἰ δίως οἱ φαρισαῖοι τὴν περιφρονοῦσαν, ὁ Χρι-
στός μας βάδισε χιλιόμετρα κά τω ἀπὸ καυστι -
κὸ ἥλιο, γιὰ νὰ τὴ συναντήσῃ. Σταμάτησε ἐ -
κεῖ, ὅ πως ἕνας ψαρᾶς, γιὰ νὰ πιά σῃ αὐτὸ τὸ ψα-
 ράκι, τὴν ἐκλεκτὴ αὐτὴ ψυχή. Ἔδει ξε ἔτσι, ὅ   τιὅσο ἀξίζει μιὰ ψυχὴ δὲν ἀξίζει ὁ κόσμος ὅλος.

Ἄνοιξε μαζί της διάλογο· διάλογο ἀνώτερο
ἀπὸ τοὺς διαλόγους τοῦ Πλάτωνος καὶ ἄλλων
σοφῶν τῆς ἀρχαιότητος. Ὁ Χριστὸς ἐδῶ ἀρχί-
 ζει ἀπὸ τὰ μικρὰ καὶ πηγαίνει στὰ μεγάλα, ἀρ -
χίζει ἀπὸ εἰκόνες καὶ πάει στὶς πραγματικότη -
τες, ἀρχίζει ἀπὸ τὰ ὑλικὰ καὶ πάει στὰ πνευ-
ματικά· ἀπὸ τὰ χαμηλὰ ἀνεβαίνει στὰ ὑψηλά.

Ὁ κόσμος ἔβλεπε τὰ ἐξωτε ρικά, ὅτι αὐτὴ εἶ   -
νε μιὰ ἁμαρτωλή, ζῇ στὴν παρανομία, καὶ τὴν
κατέ κρινε. Ὁ Χριστὸς ἔβλεπε μέσα της, ὅτι αὐ -
τὴ εἶ νε ἕνα διαμάντι ποὺ ἔπεσε σὲ βόρβορο.
Ἀλ λὰ καὶ μέσ᾽ στὸ βόρβορο τὸ διαμάντι εἶνε
διαμάντι. Κι αὐτὴ εἶχε μέσα της κάτι πολύτιμο.
Τί; Κάτι σπάνιο, ποὺ δὲν τό ᾽χουν ὅλοι. Πῶς
τὸ λέ νε αὐτὸ οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας; τὸ
λένε «ἀγαθὴ προαίρεσι» ἢ «καλὴ πρόθεσι».

Μεγάλο μυστήριο αὐτό. Βλέπεις καὶ μιλά-
ει ὁ κή ρυκας σ᾽ ἕνα πλῆθος. Ὅλοι ἀκοῦνε, μὰ
δὲν τοὺς ἀγ γίζει κάτι, δὲν τοὺς πιάνει τὸ ἀγ -

κίστρι. Μέσ᾽ ἀπ᾽ ὅλους ὅ μως ἕνας προσέχει,
συναισθά νεται καὶ συλ λο γίζεται· Τί σπουδαῖα
εἶν᾽ αὐτὰ ποὺ ἀκούω; πρώτη φορὰ τὰ νιώθω,
πώ πω πόσο ἁ μαρτωλὸς εἶμαι!… Ἔτσι μέσ᾽ ἀ -
πὸ τὸ πλῆθος ἐκεῖνο ὁ Θεὸς πιάνει αὐτὸν τὸν
ἕνα. Τί εἶνε ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου!

Ἡ Σαμαρείτισσα λοιπόν, παρ᾽ ὅλη τὴ δια-
φθορά της, διατηροῦσε ἕνα σπινθῆρα θεϊκό,
τὴν καλὴ πρόθεσι. Ἀπὸ ποῦ φαίνεται αὐτό; � Πρῶτον. Αὐτὴ ἡ ἀγράμματη γυναίκα δεί-
χνει ὅτι ξέρει –ἢ ἐξ ἀκοῆς ἢ ἀπὸ λίγο διάβα-
 σμα μὲ κάποια κολλυβογράμματα–, ὅτι θὰ ἔρ -
θῃ «ὁ Μεσσίας ὁ λεγόμενος Χριστός» (ἔ.ἀ. 4,25).
Κύριε, λέει, ὅταν θὰ ἔρθῃ Ἐκεῖνος, θὰ μᾶς λύ σῃ
ὅ λα τὰ ζητήματα, ὅλες τὶς πνευματικὲς ἀ πορί -
ες. Καὶ λέει στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ ἅγιος Γρη γό   ρι ος
ὁ Παλαμᾶς, ποὺ ἔχει μιὰ θαυμάσια ὁμιλία στὴν
Σαμαρείτιδα· Θαυμάζω τὴ γυ ναῖ  κα αὐτή· ἁμαρ-
τωλὴ ἦταν, καὶ ὅμως πρόσεχε τὴ Γραφή. Καὶ
στρεφόμενος στοὺς ἐκκλησιαζομένους λέει·
Πόσοι ἀπὸ σᾶς προσέχετε τὴ Γραφὴ μὲ τέτοια
προσοχή; πόσοι ἔχετε τὴν καλὴ διάθε σι ποὺ εἶ -
χε αὐτὴ παρ᾽ ὅλη τὴν ἀτέλειά της; (βλ. P.G. 151,253C-D).� Δεύτερον. Ὅταν ὁ Χριστὸς τῆς εἶπε ὅτι,
«Εἶχες πέν τε ἄντρες κι αὐτὸς ποὺ συζῇς τώ-
ρα μαζί του δὲν εἶνε δικός σου», αὐτὴ δέχτηκετὸν ἔλεγχο· δὲν θύμω σε, δὲν «κλώτσησε». Καὶ
σὲ διεφθαρμένη ἀκόμη γυναῖκα ἂν πῇς κάτι
ποὺ τὴν θίγει, σὲ μισεῖ, σὲ πάει στὸ δικαστή-
ριο. Γι᾽ αὐτὸ λοιπόν, ἐπειδὴ αὐτὸς ποὺ ἐλέγχει
γίνεται μισητός, ἐσὺ «Μὴ ἔλεγχε κακούς, ἵνα
μὴ μισήσωσί σε» (Παρ. 9,8). Αὐτὴ ὅμως εἶχε τέτοια
καλὴ διάθεσι, ὥστε ἀναγνώρισε τὴν ἁμαρτω-
λότητά της. Καὶ ἀπόδειξις αὐτοῦ εἶνε ὅτι εἶπε
στοὺς χωριανούς της· «Ἐλᾶτε νὰ δῆ τε ἕναν
ἄνθρωπο ποὺ μοῦ εἶπε ὅλα ὅσα ἔκανα» (Ἰω. 4,29).
Τί νὰ ποῦμε τώρα ἐμεῖς, ποὺ καὶ ὅ ταν μᾶς ἐ -
λέγξουν δυστροποῦμε, ἀλλὰ καὶ ὅ ταν πᾶμε
στὸν πνευματικὸ δὲν ὁμολογοῦ με τ᾽ ἁμαρτή-
ματα ἀλλὰ βγαίνουν μὲ τὸ τσιγγέλι;� Τρίτον. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ γνώρισε τὸ Χρι-
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στό, μέσα στὴν ψυχή της ἄναψε ἕνας ἰσχυρὸςπόθος, αὐτὴ τὴ μεγάλη χάρι νὰ μὴν τὴν κρα  -
τήσῃ γιὰ τὸν ἑαυτό της, ἀλλὰ νὰ τὴ μεταδώσῃ
καὶ στοὺς ἄλλους. Μόλις ἀντιλήφθηκε καὶ πεί-
 σθηκε ὅτι μπροστά της ἔχει τὸ Μεσσία, ἔνιωσε
τέτοια ἔκπληξι καὶ τέτοιο θάμβος, ὥστε ὑ πέ-
στη μεγάλη ἀλλαγή, μία μεταμόρφωσι. Ἄ φησε
ἐκεῖ τὴν ὑδρία, τὴ στάμνα της, καὶ μὲ φτερὰ
στὰ πό δια ἔτρεξε στοὺς χωρια νούς της· καὶ σ᾽
αὐ τοὺς χωρὶς βία, μὲ ἔξυπνο τρόπο, ἀλλὰ καὶ
μὲ μιὰ μεγάλη προσωπι κὴ ταπείνωσι, εἶπε· Ἐ -
λᾶ τε νὰ δῆτε ἕναν ἄν θρωπο ποὺ μοῦ εἶπε ὅ -
λα τὰ μυστικά μου· «μήτι οὗτός ἐ στὶν (μήπως
αὐ τὸς εἶνε) ὁ Χριστός;» (ἔ.ἀ.). Βλέπετε; Γι᾽ αὐτὸ
καὶ τὴν πιὸ διεφθαρμένη γυναῖ κα μὴν τὴν κα-
ταδικάσουμε. Πόσες γυναῖκες ἀ  πὸ αὐτὲς ποὺ
ὁ κό σμος χλευάζει καὶ βρίζει, κι οὔ τε κανεὶς
πα πᾶς τὶς πλησίασε ποτέ, πόσες τέτοιες γυναῖ -
κες ποὺ ἀναστενάζουν καὶ κλαῖνε καὶ ντρέ-
πονται νὰ μποῦν στὴν ἐκ κλησία, πόσες ἀπὸ
αὐτὲς μέσα στὸ βοῦρκο τῆς ψυχῆς τους κρύ-
βουν διαμάν τια, ἔχουν τὴν καλὴ διάθε σι! Μὴν
περιφρονήσουμε λοιπὸν κανένα.

� Τέταρτον. Ἡ Σαμαρείτιδα, ἀφοῦ πίστεψε
στὸ Χριστό, βαπτίστηκε καὶ ὠνομάστηκε Φω-
τεινή, δὲν ἡσύχασε πλέον. Ἀνάμεσα σ᾽ αὐτὰ
ποὺ δείχνουν τὴν εἰλικρινῆ διάθεσί της εἶνε
καὶ τὸ ὅ τι ἐπηρέασε καὶ ἄλλαξε τὸ χωριό της,τὴν οἰ κογένειά της, κόσμο πολύ. Εἶχε 2 γυιοὺς
καὶ 5 ἀδελφές, ποὺ ἔγιναν ὅλοι Χριστιανοί. Τί
νὰ ποῦμε τώρα ἐμεῖς; Λέει ἡ σημερινὴ Χριστι -
ανὴ ὅτι πιστεύει καὶ θρησκεύει, ἀλλ᾽ αὐτὸ οὔ -
τε στὸν ἄντρα οὔτε στὰ παιδιά της τὸ μεταδί -
δει. Σπάνιο πρᾶγμα νὰ δῇς οἰκογένεια ποὺ νά
᾽νε ὅλη πιστὴ καὶ ἱεραποστολική. Ψάχνω, θέ-
λω νὰ βρῶ τέτοια οἰκογένεια, μὰ δὲν τὴ βρῆκα.
Θαυμαστὸ τὸ παράδειγμα τῆς οἰκογενείας τῆς
ἁγίας Φωτεινῆς. Πόσο θὰ προσ ευχήθηκε, πό-
σο θὰ κοπίασε καὶ μόχθησε, πόσο θὰ ἔκλαψε
ἡ ἴδια, γιὰ ν᾽ ἀλλάξῃ τὸ σπίτι της! Κ᾽ ἐμεῖς τί
κάνουμε; Τίποτα. Φτάνει ὅτι πιστέ ψαμε ἐμεῖς;
πέρα τούτου τίποτ᾽ ἄλλο δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει;

Ἡ ἁγία Φωτεινὴ εἶχε τόσο ζῆλο, ὥστε ἔγι-
νε ἱ εραπόστολος. Πέταξε σὰν ἀετὸς στὴ Μι-
κρὰ Ἀσία, πῆγε ἀπὸ πόλι σὲ πόλι, ἀπὸ χωριὸ
σὲ χωριό, πέρασε βουνὰ - λαγκάδια –ὤ τί κά-
νει ὁ ζῆλος!–, καὶ ποῦ ἔφτασε, ποῦ τελείωσε·
στὴ Σμύρνη, μιὰ πόλι ποὺ μᾶς φέρνει δά κρυα.
Ἐκεῖ μαρτύρησε κ᾽ ἐκεῖ οἱ Χριστιανοὶ ἔστησαν
ἐκκλησία στὸ ὄνομά της. Εἶχαν τέτοιο ζῆλο,
ὥστε τὴν ἔχτισαν μέσα σὲ 40 μέρες! αὐτὸ ὥ -
ρι ζε ἡ ἄδεια ποὺ ἔδωσαν οἱ Τοῦρκοι. Ἐρ γάστη-
 καν ὅλοι, μικροὶ - μεγάλοι, στὸ χτίσιμο. Καὶ ἔ -
μεινε ὁ ναὸς αὐτὸς μέχρι τὴν καταστροφὴ

τοῦ 1922. Σ᾽ αὐτὴ τὴν ἐκκλησία, τὴν Ἁγία Φω-
τεινή, λειτούργησε καὶ μίλησε γιὰ τελευταία
φορὰ ὁ ἡρωικὸς ἱεράρχης, ὁ Σμύρνης Χρυσό -
στομος, καὶ εἶπε στὸ λαό· Ὁ Θεὸς μᾶς δοκι-
μά ζει, μᾶς τιμωρεῖ γιὰ τὰ πολλά μας ἁμαρτή-
μα τα· ἔχετε θάρρος καὶ ἐλπίδα, θὰ ξημερώ-
σουν καὶ πάλι καλύτερες ἡμέρες γιὰ τὸ ἔθνος
μας. Καὶ μετὰ μαρτύρησε. Συνδέεται λοιπὸν ἡ
ἁγία Φωτεινὴ καὶ μὲ τὸ μαρτυρικό μας γένος.
⃝ Γιὰ τὸν ἅγιο Θεόκλητο τώρα. Ὁ ἅγιος Θεό-
κλητος εἶνε τρόπον τινὰ δορυφόρος τῆς ἁγί -
ας Φωτεινῆς· εἶνε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐκεί-
νη ἔσωσε. Λάμπει καὶ ὁ ἅγιος Θεόκλητος ὡς
ἀστέρι πρώτου μεγέθους. 

Ὁ Θεόκλητος, ποὺ ἀρχικὰ λεγόταν Λαμπά-
διος, ἦταν ἕνας φοβερὸς μάγος ποὺ τὸν ἔ τρε-
 μαν ὅλοι. Ὅταν ἡ ἁγία Φωτεινὴ μὲ τὴ συνοδεία
της ῥίχτηκαν σὲ καμίνι ἀναμμένο καὶ ἔμειναν
ἀβλαβεῖς, τότε κάλεσαν τὸν Λαμπάδιο νὰ ἑ τοι  -
μάσῃ γι᾽ αὐτὲς ἕνα δηλητήριο καὶ τὶς ὑποχρέ ω-
 σαν νὰ τὸ πιοῦν. Οὔτε τὸ φαρμάκι ὅμως μπό-
 ρεσε νὰ τὶς βλάψῃ. Τότε ὁ Λαμπάδιος μετα-
 νόησε, ἀρ νήθηκε τὴ μαγεία, πίστεψε στὸ Χρι-
στό, καὶ δείχνοντας ἐμπράκτως τὴ μετάνοιά
του ἔκαψε τὰ μαγικὰ βιβλία ποὺ εἶχε. Ἐν συ-
νε χείᾳ βαπτίσθηκε Χριστιανός, πῆρε πλέον
τὸ ὄνομα Θεόκλητος, καὶ τέλος μαρτύρησε.

* * *Νὰ μιμηθοῦμε κ᾽ ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου, τὴν
ἁ  γία Φωτεινή. Ἰδίως οἱ γυναῖκες.

Δὲν εἶμαι ἐναν τίον τοῦ γάμου –τὸν ὁ  ποῖον
εὐλόγησε ὁ Χριστός– καὶ πολλὲς φορὲς μίλησα
γι᾽ αὐτόν. Ἀλλὰ ἔχω μιὰ κρυφὴ προσ μονή· μέ-
σα ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς οἰκογένειες νὰ βγοῦν
καὶ ἱεραποστολικὰ πρόσωπα, ἄντρες καὶ γυναῖ -
κες. Τὸ 1942 ἀρκετὰ κορίτσια στὴ Φλώρινα ἀκο-
 λούθησαν ἱεραποστολικὸ δρόμο κι ἀφιερώθη καν.
Σήμε ρα τέτοια πρόσωπα εἶνε λίγα. Αὐτὴ ἡ γε-
νεὰ δὲν ἔχει ἄλλο ὄνειρο παρὰ μόνο παντρειά!
Ἂν κάποιος δὲν παντρευτῇ, θεωρεῖται χαμέ-
νος. Αὐ τὸ εἶνε λάθος. Τὸ βλέπω στὴ μητρό-
πολι· κά θε μέρα ἔρχονται καὶ ζητοῦν νὰ χω-
ρίσουν, κ᾽ ἐγὼ προσπαθῶ νὰ τοὺς συμβιβάσω,
νὰ μὴ χω ρίσουν. Καταριῶνται τὴν ὥρα τοῦ γά-
μου. Κι ὅμως παρ᾽ ὅλα αὐτὰ τοὺς βλέπεις· ἂν
δὲν παντρευτῇ, λέει, τὸ κορίτσι, πάει χάθηκε.

Παραπάνω ἀπὸ τὸ γάμο ὑπάρχει ἕνα ἄλλοἰδανικό, ὑψηλότερο· τὸ παρθενικὸ καὶ ἱεραπο- στολικό. Πόθος καὶ εὐχή μας λοιπὸν εἶνε, κον -
τὰ στὰ παλαιὰ πρόσωπα, ποὺ εἶνε ἄλλωσ τε
τό σο λίγα, νὰ δοῦμε καὶ νεώτερα ἱεραποστο-
λικὰ πρόσωπα νὰ συνεχίζουν τὴν πορεία.
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