
Ἡἐποχή μας, ἀγαπητοί μου, εἶνε τραγική·
εἶνε ταραγμένη, γεμάτη ἄγχος καὶ στενο-

 χώρια. Παρὰ τὴν πρόοδο τῆς ἐ πι στήμης, τὰ ἐπι-
 τεύγματα καὶ τὴ γνῶσι, ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶ νεεὐ τυ χισμένος. Καὶ αὐτὸς ποὺ μένει στὴν κα-
λύ βα καὶ αὐτὸς ποὺ μένει στὰ παλάτια, καὶ ὁ
ἀ γράμματος τσοπᾶνος ποὺ δὲν ξέρει νὰ βά λῃ
τὴν ὑ πογραφή του καὶ ὁ βαθὺς ἐπιστήμονας,
καὶ ὁ ἀστροναύτης καὶ ὁ βεδουΐνος, κάθε ἄν -
θρωπος, στὸν αἰῶνα αὐτὸν δὲν νιώθει εὐ τυχι  -
σμένος. Στὰ πρόσωπα ὅλων βλέπει κανεὶς μιὰ
μελαγχολία, ποὺ κάνει πολλοὺς νὰ διερω τῶν -
ται· Ἀξίζει κανεὶς νὰ ζῇ σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο;

Κάτι λείπει. Δὲν ὑπάρχει ἡ αἰσιοδοξία, ἡ συ-
ν είδη σι ὅτι ὁ ἄν θρωπος πλάστηκε γιὰ κάτι
σπουδαῖο· μ᾽ ἕνα λόγο, λείπει ἡ χαρά.

–Μά, θὰ μᾶς ποῦν, ποτέ ὁ κό σμος δὲν γλέν -
τησε ὅπως σήμερα. Παλιότερα τὰ κέν  τρα δια-
σκεδάσεως ἦταν ἐλάχιστα, τώρα εἶνε πλῆθος.
Κάθε συνοικία, κάθε δρό μος, κάθε πα ραλιακὴ ὁ -
δός, κάθε νησὶ ἔχουν μαγαζιὰ ψυχαγωγίας, ἀ -
πὸ τὰ ἀθῳότερα μέχρι τ᾽ ἁμαρτω  λότερα· κινη-
 μα τογράφοι, θέατρα, ταβέρνες, καμπαρὲ κ.λπ..
Τόσοι σταθμοὶ κάθε μέρα καὶ ὥρα ἐκπέμ πουν
μουσική, τόνους εὐθυ μίας, κλίμα εὐφορίας. Ἂν
μποῦμε καὶ στὶς ἀπόκριες; ὅλοι θὰ χορεύ ουν.Πῶς λοιπὸν λέτε, ὅτι δὲν ὑπάρχει χαρά;…

Μὰ ὅλ᾽ αὐτὰ ἀποδεικνύουν αὐτὸ ἀκριβῶς
ποὺ λέμε· ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶνε τόσο θλιμμέ-
νος, ὥστε ζητάει πῶς νὰ ξεσκάσῃ, πῶς νὰ ξεφύγῃ
ἀ πὸ τὸν κλοιὸ ποὺ δημιουργοῦν οἱ καθημερι -
νὲς ἀ νάγκες, οἱ μέριμνες, οἱ ἀγωνίες. Στὰ κέν -
 τρα ὅ μως αὐτά, ποὺ καταφεύγει, δὲν βρίσκει τὴ
χα ρά. Ἀπατᾶται ὁ κόσμος. Μετὰ ἀπὸ ἕνα φαγο -
πότι, ἕνα ἔξαλλο ξενύχτι, ἕνα τουριστικὸ τα-
ξί δι, ἕνα τρελλὸ ξεφάντωμα, μένει τὸ ἴδιο κε-
νό, μιὰ ἀπογοήτευσι. Τελικά, ὑπάρχει χαρά;Ὑπάρχει· εἶνε μία ἀνάγκη τῆς ψυχῆς ποὺ
δὲν μπορεῖ νὰ μένῃ ἀνεκπλήρωτη. Ὑπάρχει χα  -

ρά, δὲν βρίσκεται ὅμως ἐκεῖ ποὺ τὴ ζητοῦν συ-
 νήθως οἱ πολλοί· βρίσκεται κάπου ἀλλοῦ. Ἡ
χαρὰ πηγάζει ἐκεῖ ποὺ ὁ κόσμος δὲν ὑ ποψιά-
ζεται· οἱ πηγές της εἶνε μέσα στὴν Ἐκ κλη σία.
Ἡ πίστι στὸ Χριστὸ εἶνε ζωὴ χαρᾶς καὶ ἀγαλλι -
άσεως. Στὴ γέννησι τοῦ Κυρίου ἤχησε τὸ σάλ-
 πισμα τοῦ ἀγγέλου «Ἰδοὺ εὐαγγελίζομαι ὑ μῖν
χα ρὰν με γάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ» (Λουκ. 2,10)·
καὶ στὸ τέλος, μετὰ τὴν ἀνάστασί του, ὁ ἴ διος
φώναξε στὶς μυροφόρες «Χαίρετε» (Ματθ. 28,9).

Προσέξατε καὶ τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο; Μι-
λάει ἀκριβῶς γιὰ τὴ χαρά (βλ. ἔ.ἀ. 25,14-30)· καὶ αὐτὸ
θέ λω τώρα νὰ προσέξουμε. Δυὸ φορὲς ἔχει τὴ
φράσι «Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου»
(ἔ.ἀ. 25,21,23,). Σὲ ποιούς ἀπευθύνεται ὁ λόγος αὐ τός;
σὲ ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους; Ὄχι βέβαια·
ἐ κεῖνοι δὲν τὸ ἔχουν ἀνάγκη, ἀφοῦ ἡ ζωή τους
δὲν ἔχει θλῖψι, πόνο, δάκρυα, θάνατο· ζοῦν σ᾽ ἕ -
να κόσμο ἄυλο, κολυμποῦν στὴ χαρά. Σὲ ποιούς
λοιπὸν ἀπευθύνεται τὸ «Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν
τοῦ κυρίου σου»; Στοὺς ἀνθρώ  πους. Δὲν εἶνε
ὅ μως ὅλοι ἄξιοι τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς. Ἀπευθύ-
 νεται σ᾽ ἐ κείνους ποὺ εἶνε ἄξιοι γι᾽ αὐτήν.

* * *Ὁ Θεός, ἀδελφοί μου, δὲν ἔπλασε τὸν ἄν -
θρωπο γιὰ νὰ ζῇ ταλαίπωρος, δυστυχισμένος
ἐ πὶ τῆς γῆς. Φαντάζεται κανείς, ὅτι ὁ καλός
μας Κύριος ἤθελε νὰ βασανιζώμαστε; Μὰ τό-
τε θὰ μᾶς ἔρριχνε σὲ κάποιο πλανήτη ποὺ νὰ
μὴν ἔχῃ τίποτα ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔχει ἡ Γῆ·
θὰ μᾶς ἔρριχνε σ᾽ ἕνα ξερονήσι, χωρὶς σταλα -
γματιὰ νερό, χωρὶς χλωρίδα καὶ δάση, χωρὶς ἀ -
κτί να ἥλιου. Μᾶς ἔβαλε ἐδῶ, στὸ μικρὸ μὲν ἀλ -
λὰ πάμφωτο τοῦτο πλανήτη, ποὺ ἀμφιβάλλω
ἂν ὑπάρχῃ στὸ σύμπαν ἄλλος κα ταλληλότε-
ρος γιὰ νὰ ζῇ ὁ ἄνθρωπος εὐχάριστα. Γιὰ τὸν
πιστὸ Χριστιανὸ μάλιστα ὁ Χριστὸς ἄνοιξετρεῖς πηγὲς χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης.
⃝ Πρώτη πηγὴ χαρᾶς εἶνε αὐτὴ ἡ φύσις. Βλέ-
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ζύγια, ἀλλὰ μὲ τὰ πόδια, «πεζῇ», μία λέξι ποὺ
λέει πολλά. Νὰ φανταστῇ κανεὶς ἐκεῖνο τὸ
πλῆθος νὰ ὁδοιπορῇ σὲ δύσβατους τόπους·
ὄχι μόνο παιδιὰ καὶ νέοι, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες
καὶ ἡλιωμένοι καὶ ἀσθενεῖς. Εἶνε συγκινητικό.
Τί ἀγάπη, τί ἔρωτας, τί δίψα τῆς ψυχῆς! Ὁ Χρι-
 στὸς βέβαια δὲν θὰ ἔμενε διαρκῶς στὴν ἔρη-
μο· θὰ ἐπέστρεφε καὶ στὴν Καπερναοὺμ καὶ
στὶς ἄλλες πόλεις τῆς Γαλιλαίας, καὶ θὰ εἶχαν
πάλι εὐκαιρία νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν ἀκού-
σουν. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ δὲν ἀντέχουν νὰ μένουν μα-
κριά του. Τὸν ἐπιθυμοῦν, ξεσηκώνονται, βγαί-
 νουν καὶ τὸν ἀναζητοῦν στὴν ἔρημο. Ἡ δίψα
τους αὐτὴ ζωντανεύει τὴν εἰκόνα τοῦ ψαλμῳ -
δοῦ γιὰ τὸ διψασμένο ἐλάφι, ποὺ τρέχει, δι -
ασχίζει μεγάλες ἀποστάσεις ἀναζητώντας νε-
ρό, νὰ βρῇ τὴ δροσερὴ πηγή, ποὺ θὰ σβήσῃ
τὸ καμίνι τῆς δίψας του. «Ὃν τρόπον», λέει,
«ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδά-
των, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σέ, ὁ
Θεός»· ὅπως τὸ ἐλάφι λαχταρᾷ καὶ τρέχει ἐ -
κεῖ ποὺ πηγάζουν νερά, ἔτσι, Θεέ μου, λαχτα -
ρᾷ καὶ τρέχει ἡ ψυχή μου σ᾽ ἐσένα (Ψαλμ. 41,2). Ἐ -
λάφια διψασμένα γιὰ τὸ λόγο καὶ τὴ χάρι τοῦ
Χριστοῦ ἦταν ὅλοι αὐτοί.
⃝ Θέλουμε κι ἄλλη μία ἀπόδειξι τῆς ἀρετῆς
τοῦ λαοῦ; Ἂς προσέξουμε πόσο χρό νο θὰ
μείνουν ἐκεῖ στὴν ἐρημιά. Ἔφτασαν ἐπὶ τέ-
λους στὸ σκοπό τους, βρῆκαν αὐτὸν ποὺ ζητοῦ -
σαν. Κ᾽ ἐκεῖνος, ἀφοῦ θεράπευσε τοὺς ἀρρώ-
στους ποὺ εἶχαν φέρει μαζί τους, ἄνοιξε τὸ
στόμα του καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς διδάσκῃ. Κρέ-
μονται ἀπὸ τὰ χείλη του. Κ᾽ ἐνῷ οἱ ὧρες περ-
νοῦν, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν δείχνει νὰ κουράζε-
ται, δὲν βαριέται, δὲν δυσανασχετεῖ. Παρα-
τείνει τὴ διαμονή του στὴν ἔρημο. Μετὰ ἀπὸ
λίγο ὁ ἥλιος θὰ βασιλέψῃ· ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο;
λάμπει ἐμπρός τους ὁ Ἰησοῦς, ὁ πνευματικὸς
Ἥλιος· πρὸς αὐτὸν μικροὶ καὶ μεγάλοι ἔχουν
στραμμένη τὴν προσοχή τους καὶ ἀδιαφο-
ροῦν γιὰ τὴ δύσι τοῦ ἥλίου, γιὰ τὴ νύχτα ποὺ
ζυγώνει, γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς τροφῆς. Μένουν
κοντὰ στὸν Ἰησοῦ στὸ ὕπαιθρο, νηστικοί, ἀτε-
νίζοντας ὅλοι σὲ ἕνα σημεῖο, στὸ πρόσωπό
του. Ἡ προσήλωσί τους εἶνε τέτοια, ὥστε οἱ
μαθηταὶ ἄρχισαν νὰ σκέπτωνται ἐκεῖνο ποὺ ὁ
λαὸς αὐτὸς δὲν σκεπτόταν· τί θὰ γίνῃ ἂν νυ-
χτώσῃ; Ποῦ θὰ βρεθοῦν τρόφιμα γιὰ τόσο κό-
σμο; πῶς θὰ οἰκονομηθῇ ἀπὸ πλευρᾶς φαγη-
τοῦ τέτοια συγκέντρωσι; Γι᾽ αὐτὸ οἱ μαθηταὶ
παίρνουν τὸ θάρρος καὶ παρεμβαίνουν γιὰ νὰ
παρακαλέσουν τὸν Κύριο νὰ ἀπολύσῃ τοὺς ὄ -
χλους λέγοντας· «Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ
ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄ χλους,

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

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

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

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

Γι᾽ αὐτό, ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε πάντοτε
τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου, πρέπει ὡς λαός, ἄρ -
χοντες καὶ ἀρχόμενοι, νὰ ζήσουμε μιὰ ζωὴ πί-
στεως καὶ ἀρετῆς, ποὺ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν
Κύριο. Ἐὰν κρεμαστοῦμε ἀπὸ τὸν Κύριο, τό-
τε βάλαμε τοὺς ἑαυτούς μας, τὶς οἰκογένειές
μας καὶ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος μας κάτω ἀπὸ τὴν
κραταιὰ προστασία του. Σὰν πιστὰ καὶ ἀφω-
σιωμένα τέκνα τῆς «βασιλείας» του, δηλαδὴ
τῆς Ἐκκλησίας του, θὰ καθώμαστε συνδαιτυ-
μόνες στὴν τράπεζα τοῦ ἐλέους του, ἡ ὁποία
πάντοτε θὰ ἔχῃ κάτι νὰ μᾶς δώσῃ καὶ γιὰ τὴν
ψυχή μας καὶ γιὰ τὸ σῶμα μας. Διότι ὁ Κύριος
εἶνε αὐτὸς ποὺ τρέφει ὅλους, καὶ μάλιστα
τοὺς ἀφωσιωμένους σ᾽ αὐτὸν διὰ τῆς πίστε-
ως καὶ τῆς ἀρετῆς ψυχῶν.
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πεις τὸ πρωὶ ἕναν ἥλιο ὁλόλαμπρο νὰ λούζῃ
τὴ Γῆ, νὰ τῆς κάνῃ φωτόλουτρο. Βγαίνεις στὴν
ἐξοχή, κ᾽ εὐωδιάζει ὁ ἀέρας ἀπ᾽ τὰ λουλούδια·
σὲ κάθε βῆμα στρωμένος τάπητας, νὰ πα  τάῃ ἡ
κορωνίδα τῆς δημιουργίας· περπατᾷς στὸ δά-
σος κι ἀκοῦς ἀηδόνια· ἀνεβαίνεις σὲ μιὰ κορυ -
φὴ κι ἀπὸ ἐκεῖ βλέπεις ἕνα πανόραμα· νυ χτώ-
νει, ὑψώνεις τὰ μάτια στὸν οὐ ρα  νὸ καὶ λάμ -
πουν ἑκατομμύρια ἄστρα σὰν καντήλια. Ὅλα
αὐτά, γιὰ νὰ τὰ βλέπῃς, νὰ εὐφραίνεσαι καὶ νὰ
λὲς «Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάν -
τα ἐν σοφίᾳ ἐ ποίησας» (Ψαλμ. 103,24). Πηγὴ χα ρᾶς ἡ
φύσι, ὁ ἄνθρωπος νὰ εὐφραίνεται «ἐν τοῖς ποιή-
μασι» τοῦ Δημιουργοῦ (Ψαλμ. 91,4. Ἐκκλ. 3,22)· τὸ μάτι νὰ
εὐχαρι στῆται, τὸ αὐτὶ νὰ τέρπεται, ἡ ὄσφρη σι
νὰ μεθᾷ, ὅλες οἱ αἰσθήσεις ν᾽ ἀπολαμβάνουν.
Τυφλὸς ὅποιος δὲν βλέπει τὰ κάλ λη, κου φὸς ὅ -
ποιος δὲν πιάνει τοὺς ἤχους, ἀν αίσθητος ὅποι-
ος δὲν νιώθει τὶς χάρες. Μπὲς σὲ τοῦτο τὸ πα-
λά τι, νὰ χα ρῇς ἕνα λουλουδά κι, ἕνα ἄρωμα, ἕ -
να πουλάκι, μιὰ πέτρα, ἕνα ἀκρογιάλι, ἕνα
χιο  νισμένο τοπίο…· αὐτὰ ποὺ δὲν ὑπάρχουν
οὔτε στὴ σελήνη οὔτε σὲ ἄλλα ἀστέρια.
⃝ Ἀλλὰ ὑπάρχει κι ἄλλη πηγὴ χαρᾶς, μεγαλύ  -
τερη. Ποιά; ὁ ἑαυτός μας, ἡ συνείδησί μας. Τὸ
εἶπε ὁ Κύριος· «Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑ -
μῶν ἐστι» (Λουκ. 17, 21). Τί δηλαδή; Ἐὰν ὁ καθένας
μας ἀ κούσῃ τὴ φωνὴ τῆς συνειδήσεως ποὺ τοῦ
λέει «Ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀ  γαθόν»
(Ψαλμ. 33,15), τότε σὰν μὲ γεωτρύπανο ἀνοίγει νέο
πίδακα χαρᾶς στὰ βάθη τῆς ὑπάρξεώς του. Ναί.
Ἔχεις χέρια; σφούγγισε τὰ δάκρυα τοῦ πονε -
μένου· ἔχεις πόδια; τρέξε κοντὰ στὸ δυστυχι-
 σμένο· ἔχεις χρήματα; δῶσε στὸ φτωχό· ὁ δί-
καιος «ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν· ἡ δι και-
 οσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα» (ἔ.ἀ. 111,9=Β΄ Κορ. 9,9).
Ὅ,τι χάρισμα ἔχεις, προσπάθησε νὰ τὸ προσ -
 φέρῃς, ὅπως λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο. Νά ἡ
ἄλλη πηγὴ βαθειᾶς χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσε ως.
Μὴ ζητᾶτε τὴ χαρὰ σὲ ἁμαρτωλὰ κέν τρα δια-
σκεδάσεως· ἡ χαρὰ βρίσκεται πολὺ κοντά σας,
μέσα στὴν ἀνθρώπινη καρδιά. Παραδείγματα;� Ὁ τίμιος ἐργάτης γυρίζει στὸ σπιτάκι του
ἀπ᾽ τὸ γιαπί, κάνει τὸ σταυρό του, τρώει δυὸ
ἐ λιὲς κ᾽ ἕνα κρεμμύδι, καὶ τὸ ψωμί του βρε γμέ-
 νο στὸν ἱδρῶτα εἶνε πολὺ γλυκύτερο ἀπὸ τὰ
πολυτελῆ γεύματα τῶν πλουσίων.� Ὁ πολύτεκνος οἰκογενειάρχης κάθεται στὸ
τραπέζι καί, ἔχοντας δίπλα του τὴν τίμια σύ-
ζυγο καὶ γύρω τὰ παιδιά του, νιώθει τὸ φτω-
χι  κό του σὰν ἕνα μικρὸ παράδεισο.� Ἡ φτωχὴ χήρα, ποὺ ξενοδουλεύει γιὰ νὰ ζή -
σῃ τὰ ὀρφανά της, ὅταν τὰ ἀσπάζεται ἔχει μιὰ ἀ -
 γαλλίασι ποὺ δὲν τὴ δοκίμασε ποτέ ἡ μον τέρ-

 να ἀ ριστοκράτισσα, ἡ ὁποία ἀντὶ γιὰ παιδιὰ
κρα τάει στὴν ἀγκαλιά της σκυλιὰ καὶ γατιά.� Ἡ εὐσυνείδητη νοσοκόμα, ποὺ μένει ἄγρυ-
 πνη δίπλα στὸν ἄρρωστο, δοκιμάζει ἱκανοποί -
ησι ποὺ δὲν τὴν ξέρουν ὅσες κορδα κίζονται
στὰ νυχτερινὰ κέντρα τῆς ἁμαρτίας.� Καὶ ποιός θὰ περιγράψῃ τὸν ἐνθουσιασμὸ
τοῦ ἐ πι στήμονος, ποὺ κλεισμένος στὸ ἐργα-
στήριο πλησιάζει ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα ν᾽ ἀνακα-
λύ ψῃ τὸ φάρμακο μιᾶς καταραμένης νόσου;
⃝ Πηγὴ χαρᾶς λοιπὸν ἡ φύσι, πηγὴ βαθύτερης
χαρᾶς ἡ μαρτυρία τῆς συνειδήσεως, καὶ τέ λος
πηγὴ αἰώνιας χαρᾶς εἶνε ἡ ἁγία μας πίστι. Ἐ λᾶ -
τε, ἀδέρφια μου, ν᾽ ἀνοίξουμε τὶς πηγὲς αὐτές.
Ἡ πρώτη ἀνοίγει μὲ κλειδὶ σιδερένιο. Τὸ πήρα -
τε, ἀνοίξατε; μπήκατε στὸ βασίλειο τῆς φύσε ως.
Ἡ δεύτερη μὲ κλειδὶ ἀσημένιο· ἀνοίξατε; μπή-
κατε στὸ ἄδυτο τῆς καρδιᾶς σας. Καὶ τώρα θὰ
πάρουμε ἕνα κλειδὶ χρυσό, ν᾽ ἀνοίξουμε τὸ ναὸ
τῆς πίστεως. Τὸ κλειδὶ αὐτὸ μᾶς τὸ δίνει ὁ σταυ -
ρὸς τοῦ Κυρίου· «ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ σταυ-
ροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ» (Ἐναρκτ. ἀκ. Πάσχα). Ἡ ἁγίαμας πίστι εἶνε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Λοιπὸν
«εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου». Δηλα -
δή; Νά. Εἶσαι λυπη μένος; ἄνοιξε τὴν ἁ γία Γρα φὴ
καὶ ἄ κου τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ· «Ἐν τῷ κόσμῳ
θλῖ ψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐ γὼ νενίκηκα τὸν
κόσμον» (Ἰω. 16,33). Ἔχεις πένθος; Ὁ Κύ ριος σὲ πα-
ρηγορεῖ λέγοντας «Μὴ κλαῖε» (Λουκ. 7,13). Θρηνεῖς
ἐ πάνω στὸν τάφο τῆς μά νας ἢ τοῦ ἀδελφοῦ σου;
Ἐ κεῖνος σφουγγίζει τὰ δάκρυα καὶ σοῦ λέει «Ἐ -
 γώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή» (Ἰω. 11,25). Εἶσαι ἁ -
μαρτωλός, ὅ πως εἶμαι κ᾽ ἐγώ; αἰσθάνεσαι πάνω
σου πλάκα, τὸ βου νὸ τῆς ἁμαρτίας; σὲ κεντᾷ μέ-
 σα σου σκορπιός; Ἂν ἔχῃς ἁμαρτίες; πήγαινε
βρὲς ἕναν καλὸ πνευματικό, ποὺ κλαίει γιὰ τὸ
Χριστό, γονάτισε μπροστά του, καὶ τὸ πετρα-
χήλι του θὰ γίνῃ Ἰορδάνης ὅπου θὰ πλυθῇς· κι
ὅταν βγαίνῃς ἀπὸ τὴν ἐξομολόγησι θὰ αἰ σθά-
νεσαι μιὰ χαρὰ ποὺ δὲν ἀνταλλάσσεται μὲ τοῦ
κόσμου τὰ παλάτια. Λέει ἕνας ῾Ρῶσος λογο-
τέχνης· «Ὅταν πήγα κ᾽ ἐξωμολογήθηκα, πα-
 ράδει σος φύτρωσε ἐντός μου». Νά λοιπόν, ὅ -
τι ἡ χαρὰ ὑπάρχει ἐκεῖ ποὺ δείχνει ὁ Χριστός.

* * *Στὶς πηγὲς αὐτές, ἀδελφοί μου, βρίσκεται ἡ
χαρά. Κι ἂν ἐδῶ ἡ χαρὰ εἶνε μιὰ σταγόνα, ἡπλήρης χαρὰ βρίσκεται στὸν οὐράνιο παράδει- σο. Ἐκεῖ εἴ θε νὰ εἰσ έλθουμε, γιὰ ν᾽ ἀκούσου  -
με· «Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! …εἴσ ελθε εἰς
τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου» (Ματθ. 25,21,23). Τῆς χα ρᾶς
αὐ τῆς εἴθε ν᾽ ἀξιωθοῦμε διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑ -
περαγίας Θεοτόκου καὶ ὅλων τῶν ἁγίων· ἀμήν.(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Δυστυχισμένη, ἀγαπητοί μου, πολὺ δυσ τυ-
χισμένη ἦταν ἡ μητέ ρα ποὺ περιγράφει

τὸ σημερινὸ εὐ αγγέλιο (βλ. Ματθ. 15,21-28). Ἀλλ᾽ ἂς
δοῦ με ποιά ἦταν ἡ δυστυχία της, γιὰ νὰ θαυ-
μάσουμε τὴν ὑπομονή της καὶ τὴν πίστι της.

* * *Στὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος, ποὺ συνώρευ -
 αν μὲ τὴ χώρα τοῦ Ἰσραήλ, κατοι κοῦ σαν ἀλ -
λόφυλοι καὶ ἀλλόθρησκοι - εἰδωλο λάτρες. Ἐ -
κεῖ ζοῦσε καὶ ἡ γυναίκα τοῦ σημερινοῦ εὐ αγ-
 γελίου. Ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος ἀκοῦμε νὰ
τὴ λέει Χαναναία, λέξι ποὺ δείχνει τὸ θρήσκευ -
 μά της, ἀπὸ τὴν παλαιὰ θρησκεία τῶν ἐθνῶν
τῆς γῆς Χαναάν, προτοῦ νὰ ἐγκαταστα θῇ στὴν
Παλαιστίνη ὁ Ἰσραηλικὸς λαός. Ὁ ἄλ λος εὐ -
αγγελιστὴς ποὺ περιγράφει τὸ ἴδιο περι στα-
τι κὸ λέει, ὅτι αὐτὴ ἦταν «ἑλληνίς, Συροφοινί -κισσα τῷ γένει» (Μᾶρκ. 7,26), δηλαδὴ εἰδωλο λά τρισ-
σα καταγομένη ἀπὸ τὴ Φοινίκη, παραλιακὴ
πόλι τῆς Συρίας ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Κύπρο.

Ἡ ξένη αὐ τὴ γυναίκα ἔμαθε, ὅτι στὰ μέρη
ἐκεῖνα βρίσκεται ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος. Δεί-
χνει λοιπὸν μεγάλο ἐνδιαφέρον νὰ τὸν συν -
αντήσῃ. Βρισκόταν σὲ μεγάλη ἀνάγκη. Εἶχε
μία κόρη, ἡ ὁποία εἶχε προσβληθῆ ἀπὸ φοβε -
ρὴ ἀσθένεια· τὴν εἶχε καταλάβει δαιμόνιο, ποὺ
πολὺ τὴν ταλαιπωροῦσε, τὴν τά ραζε καὶ τὴν
ἔ κανε νὰ φαίνεται σὰν νεκρή. Ποιός ξέρει καὶ
τί δὲν θὰ εἶχε μεταχειριστῆ αὐτὴ ἡ μάνα γιὰ
νὰ θεραπευθῇ τὸ κορίτσι της· καὶ φάρμακα θ᾽
ἀγόρασε, καὶ γιατροὺς θὰ συμβουλεύτηκε, καὶ
σὲ μάγους ἀκόμη θὰ εἶχε προστρέξει (ἡ θρη-
σκεία της δὲν τὸ ἀπηγόρευε). Ἀλλὰ οὔτε τὰ
φάρμακα, οὔτε οἱ γιατροί, οὔτε οἱ μάγοι, οὔτε
τίποτε ἄλ λο δὲν στάθηκε ἱκανὸ νὰ θεραπεύ -
σῃ τὴ θυγατέρα. Τὸ δαιμόνιο εἶ χε φωλιάσει
μέ σα της, στὸ σῶμα καὶ στὴν καρδιὰ τῆς κό-
ρης, καὶ δὲν ἐννοοῦσε νὰ βγῇ.

Πάνω σ᾽ αὐτὴ τὴ θλιβερὴ κατάστασι ἡ δυσ -

τυχισμέ νη μάνα ἀκούει, ὅτι στὴ γειτονικὴ χώ-
ρα, κοντὰ στὰ μέρη τους, βρίσκεται τώρα ὁ
Χριστός. Ἀπὸ τὴ φήμη του, ὅσα διαδίδονταν
γύρω ἀπ᾽ τὸ ὄνομά του, πιστεύει μὲ βεβαιό-τητα ὅτι αὐτὸς ἔ χει τὴ δύναμι νὰ θεραπεύσῃ
τὸ κο ρίτσι της. Ἀμέσως λοιπὸν ξεκι νᾷ.

Βγαίνει ἀπὸ τὴ χώρα της, πεζοπορεῖ, ρω-
τάει παν τοῦ κι ἀναζητεῖ τὸ Χριστό. Ἐ πὶ τέ-
λους τὸν βρίσκει. Κι ὅταν τὸν ἀντικρύζει πλη-
σιάζει καὶ μὲ φωνὴ δυνατὴ –εἶνε ἡ φωνὴ τῆς
πονεμένης μάνας– τοῦ λέει ἀμέσως τὸν πόνοτης· «Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυΐδ· ἡ θυγά-
τηρ μου κακῶς δαιμονί ζεται» (Λουκ. 15,22).

Προσέξατε; Αὐτὴ ἡ εἰδωλολάτρισσα μιλάεισὰν πιστὴ Ἰσραηλίτισσα, τὸν ὀνομάζει «υἱὸν
Δαυΐδ». Αὐτὸ τί σημαίνει· ἀρνεῖται τὴν ψευδῆ
θρησκεία της, δηλώνει πίστι σ᾽ αὐτόν, προσ -
φεύγει μὲ πλήρη βεβαιότητα στὸν μόνο Σω -
τῆ  ρα τοῦ κόσμου. Τί διαφορά! τὴ στιγμὴ ποὺ
ἄν θρωποι τοῦ Ἰσραήλ (οἱ γραμματεῖς, φαρι-
σαῖ οι, πρεσβύτεροι, ἀρχιερεῖς) τὸν ἀμφισβη-
τοῦσαν καὶ τὸν ὑπονόμευαν, μία ἐθνικὴ γυ-
ναίκα τὸν ἀναγνωρίζει καὶ τὸν προσκυνᾷ.

Κλαίει, φωνάζει καὶ παρακαλεῖ νὰ τὴν ἐλε-
ήσῃ ὁ Ἰησοῦς, γιατὶ ἡ κόρη της πάσχει καὶ τα-
λαιπωρεῖται πολὺ ἀπὸ τὸ δαιμόνιο. Παραδό-
ξως ὅμως ὁ Χριστὸς δὲν ἀνοίγει τὸ στόμα του,δὲν τῆς λέει οὔτε μιὰ λέξι. Περίεργο πρᾶγμα!
Ἐκεῖνος ποὺ τόσο συμπόνεσε τοὺς δυστυχι-
σμένους, ἐκεῖ νος ποὺ «ἔκλαιε μετὰ κλαιόν -
των» ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (῾Ρωμ. 12,15),
ἐ κεῖνος ποὺ ἄλλοτε καὶ χωρὶς νὰ τὸν παρακα -
λέσουν ἔ κανε τόσα καλά, πῶς τώρα σιωπᾷ; Ἡ
σιωπή του ξενίζει ἀκόμη καὶ τοὺς μαθητάς του,
οἱ ὁποῖοι τολμοῦν καὶ παρεμβαίνουν. Ἑνώ-
νουν καὶ αὐτοὶ τὴν παράκλησί τους μὲ τὴν πα-
 ράκλησι τῆς μητέρας καὶ λένε· –Σὲ παρα κα-
λοῦμε, κάν᾽ της αὐτὸ ποὺ ζητάει καὶ ἄσ᾽ την νὰ
πάῃ στὸ καλό, γιατὶ μᾶς ἀκολουθεῖ καὶ κράζει
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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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ἐνοχλητικά. Καὶ ὁ Χριστὸς ἀνοίγει μὲν τὸ στό-
μα του, ἀλλὰ γιὰ νὰ τοὺς λυπήσῃ πιὸ πολὺ καί,
ἐνῷ καὶ ἡ γυναίκα ἀκούει, τοὺς ἀ παντᾷ· –Ἐγὼ
ἦρθα γιὰ τοὺς Ἰσραηλῖ τες, γιὰ νὰ βροῦν αὐτοὶ
τὸ δρόμο τῆς σωτηρίας (καὶ ἄφηνε νὰ νοηθῇ,
ὅτι γιὰ τοὺς ἐθνικοὺς δὲν ἐνδιαφέρεται). Ἡ γυ-
 ναίκα ἀκούει τὴν ἀπάντησι, μὰ δὲν ἀ πογοητεύ-
εται· ἔχει μεγάλη βεβαιότητα ὅτι στὸ τέλος θὰ
πάρῃ αὐτὸ ποὺ ζητάει. Ἔρχεται λοιπὸν μπρο-
στά του, πέφτει προσκυνᾷ καὶ λέει· –Κύριε,
βοήθα με. Ὁ Χριστὸς πά λι ἀρνεῖται· –Δὲν εἶνε
καλὸ νὰ πάρω τὸ ψωμὶ ποὺ ἔχω γιὰ τὰ παιδιά
μου καὶ νὰ τὸ ῥίξω στὰ σκυλάκια (παιδιά μου,
ἐννοεῖ, εἶνε μόνο οἱ Ἰσ ραηλῖ τες· ἐσεῖς οἱ εἰ -
δωλολάτρες, ποὺ ἡ ζωή σας εἶ νε ἀκάθαρτη,
εἶ στε σὰν τὰ σκυλιά). Νέα προσβολή· σκυλὶ τὴ
λέει τὴ Χαναναία ὁ Χριστός. Μὰ αὐτὴ οὔτε τώρα
ἀγανακτεῖ· δὲν φεύ γει. Ἀλλὰ τί ἀπαντᾷ· –Ναί,
Κύριε· ἀναγνωρίζω πὼς δὲν εἶμαι σὰν τὰ παι-
διά σου τοὺς Ἰσρα ηλῖ τες. Ζῶ σὰν τὸ σκυλί. Ἀλ -
λὰ μὴ λησμονεῖς, διδάσκαλε, ὅτι τὰ σκυλιὰ κά-
 τι τρῶνε κι αὐτὰ ἀ πὸ τὸ τραπέζι τοῦ ἀφέντη τους·
ὅ,τι ψίχουλα περισσέψουν, εἶνε δικά τους. Κ᾽
ἐ γὼ δὲν ζητῶ τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνα ψίχουλο
ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ τὸ ἔλεός σου. Τότε πλέον ὁΧριστὸς ἀ φήνει αὐτὴ τὴ στάσι (ποὺ τηροῦσε
σκοπίμως, γιὰ νὰ διδάξῃ τοὺς ἀκούοντας) καὶ
τῆς ἀπαν τᾷ· –«Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις!
γενηθήτω σοι ὡς θέλεις» (Ματθ. 15,28). Καί, τὴ στι -
γμὴ ποὺ ἔλεγε τὰ λόγια αὐτὰ ὁ Χριστός, τὴν
ἴδια στιγμὴ ἡ κόρη τῆς Χαναναίας ἔγινε καλά.

* * *Αὐτὸ εἶνε τὸ θαῦμα, ἀγαπητοί μου· καὶ πολ-
 λὰ ἐπ᾽ αὐτοῦ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε. Ἕνα
ὅμως θὰ τονίσω σήμερα· ὅτι πρέπει νὰ ἐπι-μένουμε πολὺ στὶς προσευχές μας. Χωρὶς τὴν
ἐπιμονή της ἡ Χαναναία δὲν θὰ ἔπαιρνε τὴ
θεραπεία τῆς κόρης της. Παρακάλεσε μία καὶ
δύο καὶ τρεῖς φορές, χωρὶς ν᾽ ἀπογοητευ θῇ·
ἐπέμενε, καὶ στὸ τέλος νίκησε.

Ἂν ἦταν καμμιὰ ἄλλη ψυχή, δὲν θ᾽ ἀνεχό-
ταν τὴν προσβολή· στὴν ἄρνησι τοῦ Χριστοῦ
θὰ σηκωνόταν καὶ θά ᾽φευγε θυμωμένη. Ἀ -
κοῦς ἐκεῖ, θά ̓ λεγε· πῆγα σ᾽ αὐτὸν καὶ μὲ εἶπε
σκυλί· ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶν᾽ αὐτός;…
Ἄχ πόσοι καὶ πόσοι τὸ κάνουν αὐτὸ σήμερα!
� Πηγαίνουν στὸν ἐξομολόγο. Καὶ μόλις ἐκεῖ -
νος τοὺς δώσῃ ἕνα κανόνα, τοὺς βά λῃ ἐπιτί-
μιο καὶ δὲν τοὺς ἐπιτρέψῃ νὰ κοινωνήσουν,
ἀντὶ νὰ κατηγορήσουν τὸν ἑαυτό τους ποὺ
ἔγινε ἄξιος τοῦ ἐπιτιμίου, αὐτοὶ κατηγοροῦν
τὸν πνευματικὸ ὡς ἀνεπαρκῆ, ὡς ἀδέξιο, ὡς
βάρ βαρο, ὡς ἀγράμματο…
� Πηγαίνουν οἱ ἄλλοι νὰ ἐκκλησιαστοῦν καὶ

μόλις ἀκούσουν τὸν ἱεροκήρυκα νὰ ἐλέγξῃ
τὴν κακία, ἀμέσως ὀργίζονται, φεύγουν, καὶ
βρίζουν τὸν ἱεροκήρυκα. Δὲν βλέπουν τὰ πά-
θη ποὺ τοὺς ἔχουν περισφίξει, δὲν καταλα-
βαί νουν ὅτι πρέπει νὰ τὰ πολεμήσουν. Ἐνῷ ἡ
Χαναναία τί; Τὴν ὠνόμασε σκυλί, καὶ δὲν θύ-
μωσε! Γιατί; Διότι ἡ προσευχή της εἶχε ἕνα
μεγάλο προσόν. Ποιό προσόν;Εἶχε ἐπιμονή. Εἶχε ἀπόφασι ὁπωσδήποτε
νὰ ἑλκύσῃ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅπως ὁ ζη-
τιᾶνος δὲν ξεκολλάει ἀπὸ τὴν πόρτα ἕως ὅ -
του τοῦ δώσουν ἕνα ξεροκόμματο, ἔτσι καὶ ἡ
Χαναναία δὲν ἐννοοῦσε νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸ Χρι-
στό, ἕως ὅτου Ἐκεῖνος ὄχι ἕνα ἁπλὸ ψίχου-
λο τῆς ἔδωσε, ἀλλὰ ἔκανε τὸ μεγάλο θαῦμα.� Ἡ ἐπιμονὴ δείχνει πίστι - ἐμπιστοσύνη· ὁ Κύ-
 ριος ὑπάρχει, μ᾽ ἀκούει, θὰ μοῦ ἀπαντήσῃ, θὰ
μοῦ δώσῃ αὐτὸ ποὺ ἔχω ἀνάγκη!� Ἡ ἐπιμονὴ δείχνει ὑπομονή, ἀντοχή, μακρο -θυμία· δὲν εἶμαι ἀνυπόμονος, δὲν βιάζομαι,
μπορῶ νὰ περιμένω, δὲν ἐξαντλοῦνται οἱ δυ-
νάμεις μου, ἔχω ἀπόθεμα δυνάμεως.� Ἡ ἐπιμονὴ δείχνει ταπείνωσι, ὑπακοή· ἂν ὁ
Κύριος ἀργῇ νὰ μοῦ ἀπαντήσῃ, ἐκεῖνος ξέρει
τὸ γιατί, ἐγὼ ἂς μάθω νὰ τὸν περιμένω· κι ἂν
ἐκεῖνος κρίνῃ ὅτι δὲν πρέπει νὰ μοῦ ἱκανοποι-
 ήσῃ τὸ αἴτημα, ὑποτάσσομαι στὸ θέλημά του·
ἐγὼ «καὶ ἐν τῷ μὴ λαβεῖν ἔλαβον» (P.G. 63,579).

Ἐπιμονὴ λοιπὸν στὶς δεήσεις μας. «Κύριε,
ἐλέησον» ὄχι μιὰ φορὰ ἀλλὰ πολλές. Εἶνε με-
ρικοὶ Χριστιανοὶ ποὺ λένε· Προσευχήθηκα, πα-
 ρακάλεσα τὸ Θεό, μὰ δὲν βλέπω τίποτε… Αὐ -
τοὶ εἶνε οἱ ὀλιγόπιστοι καὶ ἀνυπόμονοι. Ἀλλὰ
ὁ Χριστὸς θέλει νὰ δοκιμάσῃ τὴν πίστι μας.

Νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ Κύριος, ὅταν δῇ
ὅ τι ἡ πίστι εἶνε ῥιζωμένη βαθειὰ στὴν καρδιά
μας, ὅτι ζητοῦμε θεάρεστα πράγματα κι ὅτι
ἐπιμένουμε στὶς παρακλήσεις μας, θὰ μᾶς ἀ -
κού σῃ καὶ θὰ μᾶς δώσῃ ὅ,τι εἶνε τὸ συμφέροντῆς ψυχῆς μας. Χρειάζεται μόνο ὑπομονὴ καὶ
ἐπιμονὴ μεγάλη. Ἐ κεῖ νος ποὺ εἰσάκουσε τὴν
προσευχὴ τῆς Χαναναί ας, ἐκεῖνος ποὺ εἰσά-
κουσε τὶς προσ ευχὲς τῶν ἁγίων, θ᾽ ἀκούσῃ
καὶ τὶς δικές μας προσ ευχές.

Ἂς ζητοῦμε λοιπὸν ἀπὸ τὸ Θεὸ πνευματι -κὰ ἀγαθά· πίστι, ἐλπίδα, ἀγάπη· ἂς ζητοῦμε
εἰρήνη. Ἂς τὸν παρακαλοῦμε γιὰ τὰ παιδιά μας
καὶ τοὺς φίλους μας. Κ᾽ ἐκεῖνος σὲ καιρὸ κα-
τάλληλο θὰ στεί λῃ τὴ βοήθειά του, γιατὶ αὐτὸς
εἶπε· «Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε,
καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀ νοιγήσεται ὑμῖν·
πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑ ρί-
 σκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται» (Ματθ. 7,7-8).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 6-2-1938.Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ ἀναπλήρωσις 31-12-2020.
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Ἐάν, ἀγαπητοί μου, ῥίξουμε μιὰ ματιὰ γύ-
ρω στὴ φύσι, θὰ δοῦμε κάτι ἐκπληκτικό·

ὅτι ὅλα τὰ δημιουργήματα προσεύχονται, κα-
θένα μὲ τὸν τρόπο του. Ἡ θάλασσα εὐχαριστεῖ
τὸ Θεὸ μὲ τὸ φλοῖσβο τῶν κυμάτων της, τὸ
ῥυ άκι μὲ τὸ κελάρυσμά του, τὰ δέντρα μὲ τὸ
θρόισμα τῶν φύλλων τους, τὰ πουλιὰ μὲ τὴ
μελῳδία τους, τὰ ἄστρα μὲ τὸ φῶς τους ποὺ
τρεμοσβήνει… Εἴδατε καὶ τὴν ὄρνιθα ὅταν
πίνῃ νερό; σὲ κάθε γουλιὰ σηκώνει τὸ κεφά-
λι ψηλά, σὰ νὰ λέῃ «Θεέ μου, σ᾿ εὐχαριστῶ».

Ἀπὸ τὸ ἱερὸ αὐτὸ προσκλητήριο μποροῦσε
ν᾿ ἀπουσιάζῃ ὁ ἄνθρωπος; Καὶ ὁ ἄνθρωπος
προσεύχεται. Ἀπὸ τὰ παιδικά μας χρόνια ἡ
καλὴ μητέρα μᾶς ἔμαθε νὰ σταυρώνουμε τὰ
χεράκια μπροστὰ στὸ εἰκόνισμα τῆς Παναγιᾶς
καὶ νὰ ψελλίζουμε μιὰ ἁπλῆ προσευχὴ στὸν
οὐράνιο Πατέρα – ἀλησμόνητες στιγμές. Ἀρ -
γότερα μάθαμε κοντὰ στ᾿ ἄλλα παιδιὰ νὰ ἀ -
παγγέλλουμε στὴν ἐκκλησία τὸ «Πάτερ ἡ -
μῶν» καὶ τὸ «Πιστεύω» καὶ μαζὶ μὲ ὅλο τὸ ἐκ -
κλησίασμα νὰ παρακαλοῦμε τὸν Κύριό μας.

Ἡ εὐγενέστερη ἐκδήλωσι τῆς ἀνθρώπινης
καρδιᾶς εἶνε ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς. Τὸ κτίσμα
ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸ Δημιουργό του. Εἶνε ἡ στι -
γμὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη
νὰ εὐχαριστήσῃ γιὰ τὶς τόσες εὐεργεσίες, ἀλ -
λὰ καὶ ἡ στιγμὴ πού, γεμᾶτος θλῖψι καὶ μὴ ἔχον -
τας ἐλπίδα βοηθείας, καταφεύγει στὴν παντο-
 δυναμία του καὶ ζητάει βοήθεια καὶ προστασία.

Ἀλλά, ἀδελφοί μου, τί βλέπω, τί ἀκούω; Ὁ
ἄνθρωπος καὶ τὴν ὥρα αὐτὴ τὴ βεβηλώνει·
τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς ἁμαρτάνει. Μὰ πῶς;
Τὴν ἀπάντησι μᾶς δίνει ὁ Χριστὸς μὲ τὴ σημερι -
νὴ παραβολὴ τοῦ τελώνου καὶ τοῦ φαρισαίου.

* * *Ὁ Κύριος μᾶς μεταφέρει στὸ ναὸ τοῦ Σο-
λομῶντος ἐν ὥρᾳ προσευχῆς τῶν Ἰουδαίων.
Ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖ ἔνιωθε τὴν παρουσία τοῦ
Θεοῦ, ὅτι ὁ Θεὸς κατεβαίνει σ᾿ αὐτὸν καὶ αὐ -
τὸς ἀνυψώνεται στὸ Θεό. Πλήθη, λοιπόν,

μπαίνουν στὸ ναὸ μὲ εὐλάβεια, γιὰ νὰ προσ -
ευχηθοῦν. Οἱ κινήσεις καὶ ἡ στάσι τους εἶνε
ἀθόρυβες.

Τὴν ἱερότητα ὅμως αὐτὴ διαταράσσει κά-
ποιος. Εἶνε ὁ φαρισαῖος. Τί κάνει αὐτός; Ἀπο-
φεύγει τοὺς ἄλλους, βαδίζει μόνος. Τὸ βάδι-
σμά του ὑπερήφανο, τὸ παράστημά του ἀγέ-
ρωχο. Θεωρεῖ, ὅτι αὐτός εἶνε ἅγιος, δίκαιος,
καθαρός· δὲν συμφύρεται μὲ ἄλλους, μὴ τυ -
χὸν τὸν μολύνουν. Ἐπὶ τέλους εἰσέρχεται μὲ
θόρυβο. Πρέπει οἱ ἄλλοι νὰ σταματήσουν καὶ
νὰ στρέψουν τὸ βλέμμα σ᾿ αὐτόν. Μία προσ -
ευχὴ πρέπει ν᾿ ἀκουσθῇ, ἡ δική του. Κατευ-
θύνεται λοιπὸν στὸ μέσον τοῦ ναοῦ καὶ ση-
κώνει τὰ χέρια γιὰ ν᾿ ἀρχίσῃ νὰ προσεύχεται
σὲ τόνο ὑψηλό.

Ἀλλ᾿ αὐτὸ δὲν εἶνε προσευχή. Ἡ προσευχὴ
τοῦ φαρισαίου εἶνε ἐμπαιγμὸς τοῦ Θεοῦ. Δὲν
σκέφθηκε, ὅτι ἀπέναντί του δὲν ἔχει κάποιον
ἁπλοϊκὸ Ἰουδαῖο ἀλλ᾿ ἐκεῖνον ποὺ τρέμουν
τὰ σύμπαντα. Φουσκωμένος ἀπὸ ἐγωισμό,
δὲν ἐννοεῖ νὰ σκύψῃ τὸ κεφάλι, νὰ γονατίσῃ
καὶ νὰ ζητήσῃ ἔλεος. Καὶ ἀρχίζει λοιπόν.

Ἀρχίζει μὲ τὸ «εὐχαριστῶ» (Λουκ. 18,11). Γιὰ ποιό πρᾶ -
γμα ἆραγε εὐχαριστεῖ τὸ Θεό; Γιὰ τὴν ὑ γεία,
γιὰ τὰ πλούσια ἀγαθὰ ποὺ σκόρπισε στὸ σπίτι
του, γιατὶ τὸν φύλαξε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία; γιὰ ποιό
εὐχαριστεῖ; Ἀκοῦστε τον· «Εὐχαριστῶ σοι ὅτι
οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀν θρώπων, ἅρπα-
 γες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗ τος ὁ τελώνης·
νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα
ὅσα κτῶμαι» (ἔ.ἀ. 18,11-12). Σ᾿ εὐ χα ριστῶ, Θεέ μου, για -
τὶ δὲν εἶμαι σὰν τοὺς ἄλ λους ἀνθρώπους· δὲν
ἁρπάζω τὰ ξένα πρά γματα καὶ χρήματα, δὲν εἶ -
μαι ἄδικος, δὲν εἶ μαι μοιχός, δὲν εἶμαι σὰν κι
αὐτὸ τὸν ἁμαρτωλὸ τελώνη· ἐπὶ πλέον νηστεύω
δύο μέρες τὴ βδομάδα, κι ἀπὸ τὰ ἀγαθά μου
δίνω τὸ ἕνα δέκατο… Τὴν προσευχὴ αὐτὴ τὴν
ἔκανε στὸ Θεό; Τὴν ἔκανε γιὰ τοὺς ἀνθρώ-
πους, ν᾿ ἀκού σουν τὶς ἀρετές του καὶ νὰ τὸν
θαυμάσουν. Μετέτρεψε δηλαδὴ καὶ τὴ στάσι

Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου (Λκ 18,10-14)
9 Φεβρουαρίου 2014 (2005)

Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΚΒ΄
Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 11392

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Φαρισαῖοι, ταπεινωθῆτε

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

Οἱ καιροὶ ποὺ ζοῦμε, ἀγαπητοί μου, οἱ και-ροί μας, εἶνε «χαλεποί», δύσκολοι, ὅπως
λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Β΄ Τιμ. 3,1). Τὸ πνεῦμα
τοῦ ὀλέθρου ἐξαπολύει θύ ελλες. Ἐφιάλτες
πατοῦν τὰ στήθη τῆς ἀνθρωπό τητος καὶ κό-
βουν τὴν ἀνάσα της. Ὁ κόσμος εἶ νε βυθισμέ -
νος σὲ σκοτάδι πνευματικό.

Ἐνώπιόν μας ἐκτυλίσσεται ἡ εἰκόνα ἐ  κείνη
ποὺ εἶδε «ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις» προφη-
 τικὰ τὸ βλέμμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου· ὅ,τι
ἀπὸ τότε διέκρινε ὁ μεγάλος ἀπόστο  λος τῶν
ἐ  θνῶν, τὸ ἔχουμε τώρα μπροστά μας. Διαβά-
ζοντας ἢ ἀκούγοντας τὴν προφητεία του νο-
μίζεις, ὅτι ὁ Παῦλος περιγρά φει καὶ ζωγρα φί-ζει τὴ σημερινὴ ἠθικὴ κατάστασι τῆς ἀν θρωπό-
 τητος. Ἰδοὺ ἡ προφητεία του· «Ἐν ἐ σχάταις
ἡ  μέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί (= θὰ ἔρ -
θουν δύσκολοι καιροί)· ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρω-
 ποι (= οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶνε) φίλαυ τοι, φιλάργυ -
ροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦ -
σιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀν όσιοι, ἄστοργοι, ἄ -
σπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλά -
γαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φι-
 λή   δονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφω-
σιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημέ -
νοι» (ἔ.ἀ. 3,1-5). Τί φοβερὴ ἁλυσίδα κα κῶν! τοὺς κρί-
κους της ἔχει χαλκεύσει στὸ καμίνι του ὁ σα-
τανᾶς, καὶ μὲ τὴν ἁλυσίδα αὐτὴ σκλαβώνει
ἀν  θρώπους καὶ λαοὺς καὶ τοὺς σέρνει στὴν
καταστροφή. Ὁ κό σμος ἔφτασε στὸ χεῖλοςτῆς ἀ βύσσου. Σκο τάδι βαθύ! καὶ πουθενά φω-
τοβο λίδες νὰ ῥίξουν λίγο φῶς…

«Τί τέξεται ἡ ἐπι οῦ σα», τί θὰ μᾶς φέρῃ ἡ
αὐριανὴ μέρα (Παρ. 3,28), κανένας δὲν ξέρει, παρὰ
μόνο Ἐ κεῖ  νος ποὺ γνωρίζει «χρόνους ἢ και-
ρούς» καὶ ὁρίζει ὅρια ἐ θνῶν (Πράξ. 1,7 · πρβλ. 17,26). Ὁκόσμος πάν τως ἀνησυχεῖ. Προσπαθεῖ ν᾽ ἀνι-
χνεύσῃ τὸ μέλλον. Ἀνυπομονεῖ, θέλει νὰ μά -
θῃ ποιό θά ᾽νε τὸ τέλος, ποῦ θὰ καταλήξουν

τὰ σοβα ρὰ γεγονότα ποὺ συμβαίνουν ὣς τώ ρα
καὶ θὰ συμβοῦν ἀκόμη ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας.

Τὴν κοινὴ αὐτὴ ἀνησυχία, τὴν ἀνυπομονη-
σία τοῦ πλήθους, τὴν ἀβεβαιότητα τῶν πνευ-
μάτων, ἔρχονται νὰ ἐκμεταλλευθοῦν κάποιοι
ποὺ παρουσιάζονται μὲ ἀξιώσεις προφη τῶν.
Ἂν καὶ οἱ προφητεῖες τους κατ᾽ ἐπανάληψιν δι -
αψεύσθηκαν, ἐν τούτοις δὲν τὸ βάζουν κάτω·
ἐπιμένουν στὶς πλάνες τους μὲ πεῖ σμα ἑ ωσ φο-
 ρικό. Προσπαθοῦν νὰ τὶς μετα δώσουν καὶ στὴ
χώρα μας· ἀποστέλλουν μὲ τὸ ταχυδρομεῖο σὲ
διάφορα ἄτομα φυλλάδια, διανέμουν ἐπίσης
ἀπ᾽ αὐτὰ δωρεάν, ἐπισκέπτονται πόλεις καὶ
χωριά, περιάγουν «τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξη -
ρὰν ποιῆσαι ἕ  να προσήλυτον», κι ὅταν τὸν
κάνουν –καὶ δυσ τυχῶς ἀπέκτησαν ἀρκετοὺς
στὴ νεώ τερη Ἑλλάδα–, ὁ ὀπαδός τους γίνε-
ται «υἱὸς γεέννης διπλότερος» αὐτῶν (Ματθ. 23,15).Μερικὰ γνωρίσματά τους εἶνε τὰ ἑξῆς. Κέν -
τρο τῆς δράσεώς τους εἶνε ἡ Ἀμερική. Ἀπὸ
ἐκεῖ ἔχουν ἁπλώσει τὰ πλοκάμια τῆς ὀργανώ-
σεώς τους παντοῦ στὴ γῆ. Ὅπλο τους εἶνε τὸ
χρῆμα, τὸ ἄφθονο χρῆ  μα τοῦ Ἰούδα. Διδασκα -
λία τους τὸ ψέμα, χρυσωμένο ὅμως ἐξωτε-
ρικὰ μὲ ῥητὰ τῆς ἁγίας Γραφῆς καὶ μάλιστα
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὡρισμένα κομμάτια
της καὶ ἰδίως ἀπὸ τὰ προφητικὰ βιβλία τὰ ξέ-
ρουν ἀπ᾽ ἔξω. Ἀποστηθίζουν χωρία ὁλόκλη-
ρα, πρᾶγμα ποὺ προκαλεῖ ἐντυπώ σεις. Θύμα -
τά τους εἶνε χριστιανοὶ ποὺ ἔχουν ἄγνοια τῆς
πίστεως καὶ δὲν εἶνε εἰς θέσιν ν᾽ ἀ ναγνω ρί-
σουν τοὺς προβατόσχημους λύκους. Σύμμαχοί
τους εἶνε ἡ ἀδράνεια, ἡ ἀμάθεια καὶ ἡ σκανδα -
λώδης διαγωγὴ μερικῶν κληρικῶν. Πεδίο δρά-
 σεώς τους εἶνε ὁλόκληρη ἡ οἰκουμένη· στὶς
κυριώτερες πόλεις τῶν κρατῶν ἔ χουν ἱδρύ-
σει βιβλιοπωλεῖα, κέντρα συναθροί σεων, ποὺ
δὲν εἶνε τίποτε ἄλλο παρὰ πρακτο ρεῖα τοῦ
σατανᾶ. Σκοπός τους εἶνε ἡ διάλυσι τοῦ Χρι-

Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου (Β΄ Τιμ. 3,10-15)21 Φεβρουαρίου 2021Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2353 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Μὴ μᾶς πλανήσουν οἱ χιλιασταὶ
«Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐ -πὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β΄ Τιμ. 3,13)

«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

τῆς προσ ευχῆς σὲ βῆμα ἐπιδείξεως. Ποῦ ἡ
συναί σθησι, ποῦ ἡ κατάνυξι, ποῦ ἡ ταπεινὴ
στάσι, ποῦ ἡ συνείδησι τῆς ἁμαρτωλότητός του
καὶ ἡ ἐκ ζήτησι τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ; Αὐτὸς
περιστρέφεται στὸν ἑαυτό του. «Δὲν εἶμαι ἅρ -
 παγας, δὲν εἶμαι ἄδικος, δὲν εἶμαι μοιχός…».
Δὲν εἶσαι αὐτά, ἀλλ᾿ εἶσαι ἐγωιστὴς καὶ ὑπε-
ρή φανος. Καὶ στὸ Θεὸ περισσότερο μισητὴ
ἀπὸ κάθε ἄλλο πάθος καὶ κακία εἶνε ἡ ὑπερη -
φάνεια. Μακάρι νὰ ἤσουν ἅρπαγας ἄδικος
μοιχός, καὶ νὰ μὴν ἤσουν ὑπερήφανος. Διότι
τότε ἡ ταπείνωσι θὰ σὲ ὡδηγοῦσε σὲ μετά-
νοια καὶ ἔτσι θὰ εἵλκυες τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Ὦ φαρισαῖε· ἔφυγες φουσκωμένος ἀπὸ τὸ
ναό, γιατὶ κατώρθωσες ν᾿ ἀποσπάσῃς τὸ θαυ-
μασμὸ τῶν ἀνθρώπων· σὲ μακάρισαν καὶ σὲ ἔ -
κριναν ὡς καλόν. Συμφώνησε ὅμως μὲ τὴν
κρίσι αὐτὴ καὶ ὁ Θεός; σοῦ εἶπε μπράβο ὁ Θε-
ός; δέχτηκε τὴν προσευχή σου; Τέτοια προσ -
ευχὴ δὲν φτάνει στ᾿ αὐτιὰ τοῦ Θεοῦ. Γι᾿ αὐτὸ
ὁ Χριστός, ἔχοντας ὑπ᾿ ὄψιν του αὐτὲς τὶς κα-
ταστάσεις, εἶπε πῶς πρέπει νὰ προσευχώμα-
στε· Θέλεις, ἄνθρωπε, νὰ ἐπικοινωνήσῃς μὲ
τὸν οὐρανό; Κλείσου στὸ «ταμιεῖόν σου», στὴν
κάμαρά σου, κ᾿ ἐκεῖ ἐνώπιος ἐνωπίῳ πὲς στὸ
Θεὸ τὰ αἰτήματά σου (βλ. Ματθ. 6,6). Προσευχὲς φα-
ρισαϊκὲς πηγαίνουν χαμένες.

Νά λοιπὸν πῶς, μὲ τὴν ὑπερηφάνεια, εἶνε
δυνατὸν ἀκόμα καὶ κατὰ τὴν ὥρα τῆς προσ -
ευχῆς ὁ ἄνθρωπος νὰ ἁμαρτήσῃ φοβερά.

Μὰ γιατί νὰ μείνουμε μὲ τὴν θλιβερὴ εἰκό-
να τοῦ φαρισαίου; Ὁ Κύριος στὴν παραβολὴ
μᾶς παρουσιάζει, στὸν ἴδιο ναό, καὶ τὴν ἰδανι κὴ
εἰκόνα προσευχομένου ἀνθρώπου. Ἐκεῖ εἴ χαμε
ἕναν ἐγωιστὴ καὶ ὑπερήφανο, ἐδῶ ἔχου με ἕνα
ταπεινὸ καὶ συνετὸ ἄνθρωπο. Ποιός εἶν᾽ αὐτός;
Ὁ τελώνης. Ἐξετάζει κι αὐτὸς τὸν ἑαυτό του.
Ὁ φαρισαῖος ἔβλεπε ὅλο ἀρετές· ὁ τελώνης
βλέπει ὅλο ἁμαρτίες. Ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ φαρι-
σαίου ἔβγαινε ἕνα εὐχαριστῶ γεμᾶ το αὐτα-
ρέσκεια· ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ τελώνη βγαίνει ἕνα
«Ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (ἔ.ἀ. 18,13) γεμᾶτο πόνο
καρδιᾶς. Ἐκεῖνος ἐκόμπαζε, τοῦ τος χτυπᾷ τὰ
στήθη του. Ἐκεῖνος δὲν ἔνιωθε ποιόν ἔχει ἀπέ-
 ναντί του, τοῦτος νιώθει ὅτι ἀ πέναντί του εἶ νε
ὁ Θεός, ὁ μόνος ἅγιος καὶ τέλειος, ἐκεῖνος ποὺ
ἡ ἀρετή του «ἐκάλυψεν οὐρανούς» (Ἀμβ. 3,3). Νιώ-
θει πὼς εἶνε ἕνας ἄθλιος καὶ ἐλεεινὸς ἁμαρτω -
λός. Οὔτε κἂν τὰ μάτια του σηκώνει. Πῶς τὰ
βλαμμένα μάτια ν᾿ ἀντικρύσουν τὸν ἥλιο; καὶ
πῶς ὁ ἁμαρτωλὸς ἄν θρωπος ν᾿ ἀντικρύσῃ τὸν
ἅγιο Θεό; Πονεῖ, κλαίει, ὀδύρεται, χτυπᾷ τὰ
στήθη του καὶ φωνάζει· «Ὁ Θεός, ἱλάσθητί
μοι τῷ ἁμαρτωλῷ».

Ὦ καρδιὰ ταπεινή, ποὺ κατάλαβες τὰ ὕψη
τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴ δική σου ἀθλιότητα! ποὺ δὲν
ἦρθες γιὰ ἐπίδειξι, οὔτε γιὰ ν᾿ ἀποσπάσῃς τὸ
θαυμασμὸ ἀνθρώπων, ἀλλὰ ἦρθες νὰ πῇς τὸν
πόνο σου, νὰ ἐξομολογηθῇς τὴν κατάστασί
σου, νὰ ζητήσῃς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀ -
γάπη του!

Γι᾿ αὐτὸ ἡ προσευχὴ τοῦ τελώνη δὲν πῆγε
χαμένη. Θὰ νόμιζε κανείς, ὅτι ὁ ἄνθρωπος
αὐ τός, σὰν ἁμαρτωλός, δὲν θὰ εἰσακουόταν
ἀπὸ τὸ Θεό, ἀφοῦ ὅλοι τὸν περιφρόνησαν καὶ
περισσότερο ὁ φαρισαῖος. Ὤ, ἡ κρίσι τῶν ἀν -
θρώ πων τὶς περισσότερες φορὲς εἶνε λανθα-
σμένη. Δὲν ξέρουμε τί γίνεται στὸ ἐσωτερικὸ
τῆς καρ διᾶς τοῦ καθενός. Ἡ κρίσι τῶν ἀν -
θρώ πων ἦταν καταδίκη τοῦ τελώνη, ἡ κρίσι ὅ -
μως τοῦ Θεοῦ δικαίωσις. Οἱ ἄνθρωποι τὸν πε-
ριφρόνησαν, μὰ ὁ Θεὸς δέχθηκε τὴν προσ ευ-
χή του. Ἡ ταπείνω σι τοῦ τελώνη εἵλκυσε τὴν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

* * *
Καὶ σήμερα, ἀγαπητοί μου, ὑπάρχουν φα-

ρι σαῖοι καὶ τελῶνες. Καὶ σήμερα ἄνθρωποι
ἔρ  χονται στὴν ἐκκλησία νὰ προσευχηθοῦν.
Πόσοι, ὅπως ὁ φαρισαῖος, δὲν ἔρχονται μὲ ὕ -
φος ὑπερήφανο, μὲ παράστημα ἀγέρωχο! Πό-
σοι καὶ πόσες δὲν κάνουν μεγάλους σταυ-
ροὺς γιὰ νὰ ἐπιδειχθοῦν. Πόσες δὲν ἔρχονται
ὄχι γιὰ νὰ προσευχηθοῦν, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐπιδεί-
ξουν τὸ φό ρεμα, τὸ ἐπανωφόρι, τὰ βραχιόλια
τους, μὲ σκο πὸ ν᾿ ἀποσπάσουν τὸ θαυμασμό,
νὰ γίνουν θέμα συζητήσεως! Πόσοι δὲν λένε
«Σ᾿ εὐχαριστοῦμε, Θεέ, γιατὶ εἴμαστε καλύτε -
ροι ἀπ᾿ τοὺς ἄλλους»! Πόσοι δὲν λένε, ὅτι Ἐ -
γὼ εἶμαι καλὸς χριστιανός! Ἀλλ᾿ ὑπάρχουν
πάντοτε καὶ οἱ τελῶνες. Ἐκείνη ἡ γερόντισ-
σα, ποὺ κάθεται στὴ γωνιὰ τῆς ἐκκλησίας καὶ
μὲ συντετριμμένη καρδιὰ λέει, Παναγία μου
σῶσε με, στὸν τελώνη μοιάζει. Ὤ ἅγιες ψυ-
χές!…

Ἀπευθύνομαι στοὺς φαρισαίους. Φαρισαῖοι
τῆς ἐποχῆς μας, μὴν ἐπαναπαύεσθε στὸ τί λέ-
 νε οἱ ἄνθρωποι γιὰ σᾶς. Ἐξετάστε τὸν ἑαυτό
σας, μήπως ὁ ὄφις τῆς ὑπερηφανείας σᾶς δάγ -
κασε καὶ νοσεῖτε. Ἐξετάστε νὰ δῆτε ἂν ὁ Θεὸς
εἶνε μαζί σας. Καὶ ἂν ὄχι, κλάψτε, πενθῆστε καὶ
πῆτε κ᾿ ἐσεῖς «Ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς ἁμαρτω λοῖς»,
γιὰ νὰ δικαιωθῆτε. Διότι οὐδείς ἀναμάρτη-
τος. Σὲ ὅσο ὕψος ἀρετῆς κι ἂν φθάσετε, σὲ
κάτι θὰ ὑστερῆτε. Γι᾿ αὐτὸ ταπεινωθῆ τε ἐνώ-
πιον τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ σᾶς ὑψώσῃ (βλ. Ἰακ. 4,10. Α΄ Πέτρ. 5,6).
Διότι ὁ Θεὸς «ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσε ται, τα-
πεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν» (Παροιμ. 3,34. Ἰακ. 4,6. Α΄ Πέτρ. 5,5).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἱ. ναὸ πιθανὸν τῶν Ἀθηνῶν τὴν 2-2-1958. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 20-2-2005, ἐπανέκδοσις 17-1-2014.
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Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο
εὐαγγέλιο. Εἶνε μία παραβολή, ἡ ὡραιότε-

  ρη ἀπὸ ὅσες εἶπε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι-
στός. Εἶνε ἡ ἱστορία ἑνὸς φαινομενικὰ ἀ γνώ-
 στου νέου, ποὺ ἔφυγε ἀπ᾽ τὸν πατέρα του καὶ
ὕ στε ρα ἀπὸ καιρὸ γύρισε κοντά του· ἀλλὰ κά-
τω ἀπὸ τὴν ἱστορία του εἶνε κρυμμένη ἡ ἱστο-
ρία τοῦ κάθε ἀνθρώπου· ἡ παραβολὴ αὐ τὴ εἶ -
νε ἡ φωτογραφία μας. Σήμερα ἑορτάζουμε ὅ -λοι· γιατὶ λίγο ἢ πολὺ ὅλοι μοιά ζουμε μὲ τὸν ἄ -
σωτο υἱό. Ἂς δοῦμε τώρα τὴν παραβολή.

* * *Ὁ νέος αὐτὸς ἦταν παιδὶ ἑνὸς καλοῦ πατέ -
ρα. Μέσα στὸ σπίτι του τὰ εἶχε ὅλα, τίποτε δὲν
τοῦ ἔλειπε. Κι ὅμως αὐτὸς δὲν ἔμενε εὐ χαρι-
 στημένος. Ἔνιωθε τὸ σπίτι σὰν φυ λακή, κλου -
βὶ ἀπ᾽ τὸ ὁποῖο ἤθελε νὰ βγῇ ἔξω, νὰ πετά ξῃ.
Καὶ μιὰ μέ ρα, χωρὶς εὐχὴ τοῦ πατέρα, ἔφυγε.

Μεγάλο πρᾶγμα ἡ πατρικὴ εὐλογία· ὅποιος
τὴν ἔχει, «χῶμα πιάνει – μάλαμα γίνεται»· δι α-
 φορετικά, μάλαμα θὰ πιάνῃ – φίδια καὶ σκορ πιοὶ
θὰ γίνωνται. Μύρια παραδεί γματα δείχνουν
ὅτι «Εὐλογία πατρὸς στηρίζει οἴκους τέκνων,
κατάρα δὲ μητρὸς ἐκριζοῖ θεμέλια» (Σ. Σειρ. 3,9).

Ἔφυγε ὁ νέος ἀπὸ τὸ πατρικό. Καὶ ποῦ πῆ -
γε; Στὰ ξένα. Κ᾽ ἐκεῖ τί ἔκανε· ἔμπλεξε. Ἄχ αὐ -τὴ ἡ ξενιτειά! εἶνε ἐπικίν δυνη. Γι᾽ αὐτὸ συμ-
βουλεύω, μείνετε στὸν τόπο σας· τὸ ψωμάκι
ποὺ τρῶτε ἐδῶ μὲ κρεμμύ δι, εἶνε εὐλογημέ-
νο· τὸ ψω μὶ στὰ ξένα, κι ἂν εἶνε μὲ βούτυρο,
εἶνε φαρμάκι. Πολλοὶ ποὺ ξενιτεύονται, συ-
χνὰ ἔχουν τὴν ἐξέλιξι ποὺ εἶχε ὁ νέος αὐτός.

Στὰ ξένα, δηλαδή, ἔμπλεξε μὲ γυναῖκες τῆς
νύχτας καὶ φίλους τῆς κακιᾶς ὥρας. Γλέντια,
ξενύχτια, μεθύσια, χοροί. Στὸ τέλος ἔφαγε ὅ -
λη τὴν περιουσία του, δὲν τοῦ ᾽μεινε δραχμή.
Τὸν ἔ πιασε πεῖνα μεγάλη. Ἀναγκάστηκε νὰ γί -
 νῃ βοσκός· ἔβοσκε ὄχι πρόβατα καὶ γίδια ἀλ -
λὰ γουρούνια. Καὶ τ᾽ ἀφεν τικό του ἦταν τό σο
σκληρό, ποὺ δὲν τοῦ ᾽δινε οὔτ᾽ ἕνα κομμάτι

ψωμί, κι αὐτὸς περίμενε χορτάσῃ ἀπὸ τὰ ξυ-
λοκέρατα τῶν χοίρων, τὰ χαρούπια – ποὺ φά-
γαμε κ᾽ ἐμεῖς στὰ χρόνια τῆς κατοχῆς.

Τότε πιὰ θυμήθηκε τὸ πατρικό του, καὶ εἶ -
πε· Τί ἔκανα! πρέπει νὰ γυρίσω στὸν πατέ ραμου. Καὶ ξεκινάει. Ἔφυγε ντυμέ νος στὰ χρυσα-
 φικά· τώρα γυρίζει μ᾽ ἕνα ῥαβδὶ ζητιάνος, κου-
 ρελῆς, ἀδύνατος, σκελετός, ξυπόλητος, ψειρια -
σμένος, ἐλεεινὸς - τρισάθλιος, ἀγνώριστος.Ὁ πατέρας, ποὺ πάντα τὸν περίμενε, τὸν εἶ -
δε ἀπὸ μακριά. Τὸν γνώρισε καὶ τρέχει νὰ τὸνπροϋπαντήσῃ. Ὁ νέος πέφτει στὰ πόδια του
καὶ λέει· Πατέρα, δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ λέγωμαι
παιδί σου· σὲ λύπησα, σὲ πίκρανα… Κλαῖνε κ᾽
οἱ δυό. Ὁ πατέρας τὸν ἀγκαλιάζει, τὸν φι λάει
καὶ τὸν φέρνει στὸ ἀρχοντικό. Τὸν πλέ νει, τὸν
καθαρίζει, τὸν ντύνει λαμπρὴ στολή, τοῦ φο-
ρά ει δαχτυλίδι στὸ χέρι καὶ παπούτσια στὰ
πό δια. Ἑτοιμάζει τραπέζι πλούσιο σφάζοντας
τὸ καλύτερο μοσχάρι. Ἀνάβει φῶτα, καλεῖ τὰ
ὄργανα· καὶ τὴ νύχτα τὸ σπίτι του εἶχε χαρά,
γιατὶ βρῆκε τὸ πρόβατο ποὺ εἶχε χάσει.

Αὐτὸ εἶνε τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο. Ἀλλά, ὅ -
πως εἶπα, πίσω ἀπὸ τὸν ἄσωτο υἱὸ εἶνε κρυμ-
μένη ἡ ἱστορία κάθε ἀνθρώπου. Μόνο ὅποιος
νομίζει πὼς εἶνε ἀναμάρτητος, αὐτὸς δὲν μοιά-
 ζει μὲ τὸν ἄσωτο, ἀλλὰ μοιάζει μὲ τὸν πρεσβύ -
τερο υἱό, ποὺ καυχόταν πὼς εἶνε ἐν τάξει.

* * *Ἀλλὰ ποιός, ἀγαπητοί μου, μπορεῖ νὰ καυ-
χηθῇ, ὅτι δὲν εἶνε ἁμαρτωλός, δηλαδὴ ἄσω-
τος υἱός; Ἡ ἁμαρτία εἶνε σὰν τὸ μικρόβιο, ποὺ
μπαίνει στὸν ὀργανισμὸ τοῦ ἀνθρώπου.Ἁμαρτάνουμε μὲ τὸ σῶμα, μὲ κάθε μέλος.

� Μὲ τὰ χέρια· ποὺ μᾶς τά ᾽δωσε ὁ Θεὸς
γιὰ νὰ κάνουμε ὄχι τὸ κακό (ὅρκους, κλοπές,
φόνους…), ἀλλὰ ἔργα πίστεως καὶ ἀγάπης.

� Μὲ τὰ πόδια· ποὺ μᾶς τά ᾽δωσε γιὰ νὰ τρέ  -
χουμε ὄχι στὴ φθορὰ ἀλλὰ στὴν ἐκκλησιὰ κι
ὅπου ἀλλοῦ καλεῖ ἡ ἀνάγκη τοῦ πλησίον. 
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� Μὲ τὰ μάτια· μᾶς τά ᾽δωσε ὁ Θεός, γιὰ νὰ
θαυμάζουμε τὸ πανόραμα τῆς δημιουργίας του
καὶ νὰ τὸν δοξάζουμε, κ᾽ ἐμεῖς κλεισμένοι στὰ
σκοτεινά, μὲ μάτια πεταγμένα ἔξω ἀπ᾽ τὶς κόγ-
 χες, χάφτουμε ἀπ᾽ τὶς ὀθόνες αἴσχη καὶ αἵμα-
τα, ποὺ ἀνάβουν τὸ πῦρ τῆς κολάσεως.

� Μὲ τὰ αὐτιά· ποὺ τὰ βουλώσαμε νὰ μὴν ἀ -
κοῦνε Εὐαγγέλιο, φωνὴ τῆς μάνας, τοῦ πατέ -
ρα, τοῦ δασκάλου, τοῦ παπᾶ, τῆς πατρίδος, ἀλ -
λὰ τὰ τεντώνουμε στὰ σατανικὰ μηνύματα.

� Μὲ τὸ μυαλό. Πές μου τί σκέπτεσαι, νὰ σοῦ
πῶ τί εἶσαι. Σκέπτεσαι τὸ Θεό, τὸν οὐρανό, τὴν
Παναγία, τοὺς ἁγίους, τὸ φτωχό; τότε εἶ σαι ἅ -
γιος. Σκέπτεσαι τὴν ἁμαρτία, τὸ βόρβορο, τὴ
λάσπη, τὴν ἀτιμία; τότε εἶσαι ἄσωτος.

Ἁμαρτάνουμε ὅμως ὄχι μόνο μὲ τὸ σῶμα ἀλ -
λὰ καὶ μὲ τὸ πνεῦμα (καρδιά, νοῦ, φαν  τασία).
Ἀντὶ ν᾽ ἀγαποῦμε ὅ,τι ἀγαθό, ἀγαποῦ με ὅ,τι
φαῦλο. Ἁμαρτάνουμε κάθε στιγμή, μέρα - νύχτα,
καὶ σὲ κάθε τόπο· στὸ δρό  μο καὶ στὸ δωμάτιο, σὲ
πόλι καὶ σὲ ὕ παιθρο, στὰ ἐμπορικὰ καὶ στὸ χρη-
μα τιστήριο, σὲ λέσχες καὶ σὲ καζῖνα, σὲ ἰ α-
τρεῖα καὶ σὲ δικα στήρια, σὲ σχολὲς καὶ σὲ γή-
πεδα, στὸ στρα τὸ καὶ στὰ νυχτερινὰ κέντρα,
σὲ ἄλση καὶ σὲ δάση, σὲ αὐτοκίνητα καὶ τραῖ -
να, σὲ πλοῖα κι ἀεροπλάνα…· ἁμαρτάνουμε ἀ -
κόμα –ὦ Θεέ μου– καὶ μέσα στὴν ἐκκλησία!

Ποιός μπορεῖ νὰ μετρήσῃ τ᾽ ἁμαρτήματά μας;
Γι᾽ αὐτὸ στὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς ἀκοῦ -
με· «Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη …τίς ἐξιχνι ά σει,
ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;» (δοξ. αἴν. Μ. Τετ.). Ὅποιος
λέει πὼς δὲν εἶνε ἁμαρτωλός, ἀγνοεῖ τὸν ἑ -
αυτό του, τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ.

Ὅλες οἱ γενεὲς στὴν ἀνθρωπότητα ἔχουν
ἁμαρτήσει· ἀλλὰ ἐγὼ πιστεύω, ὅτι ποτέ ἄλλο-
τε ὁ κόσμος δὲν ἁμάρτησε τόσο ὅσο σήμερα.Ἁμαρτάνουμε πολύ. Αὐτὸ φαίνεται ἰδίως ἀπὸ
ὡρισμέ νες φρικτὲς πληγὲς τῆς ζωῆς μας.� Βλασφημία. Παλαιότερα στὸν τόπο μας
οὔτε ἕνας δὲν βλαστημοῦσε τὸ Θεό. Τώρα;
Ἀ κόμα καὶ τὰ βυζανιάρικα στὶς ἀγκαλιές, μαζὶ
μὲ τὸ γάλα ποὺ πίνουν, ἔμαθαν τὴ βλαστήμια.� Διαζύγιο. Παλαιότερα στὴ χώρα μας τὸ δι -
αζύγιο ἦταν ἄγνωστο. Ἔψαξα στὰ ἀρχεῖα τῆς
μητροπόλεως, διαζύγιο δὲν ὑπῆρχε. Μόνο τὸ
φτυάρι τοῦ νεκροθάφτη χώριζε τὸ ἀντρόγυνο.
Τώρα; Ντρέπομαι πού ̓ μαι ἐπίσκοπος. Τετρα-
κόσες αἰτήσεις διαζυγίου! ἔρχονται κάθε μέ-
ρα δικηγόροι. Φάμπρικα τοῦ σατανᾶ. Τὸ δήλω-
 σα· ὅσο εἶμαι ἐπίσκοπος, διαζύγιο δὲν δίνω.� Ἀποφυγὴ τεκνογονίας καὶ ἐκτρώσεις. Πα-
λαιὰ ἐρχόσουν στὴ Μακεδονία κ᾽ ἔβλεπες οἰ -
κογένειες πατριαρχικές. Τώρα δὲν ὑπάρχουν.
Ποιά εἶνε ἡ πατριαρχικὴ οἰκογένεια; Τὸ ἀντρό-

 γυνο μετὰ τὰ στέφανα τεκνογονοῦσε φυσι ολο-
 γι κά, δὲν ὑπῆρχε ἡ μόδα τοῦ διαβόλου ν᾽ ἀ πο-
φεύγουν τὴ γέννησι· ἔκαναν 5, 6, 7 κι 8 παιδιά.
Τὰ παιδιὰ αὐτὰ ζοῦ σαν ἀγαπημένα. Παντρεύ-
ονταν, καὶ οἱ νύφες ἀγαπιόνταν σὰν ἀδερφές.
Ἔμεναν μαζὶ πεθερός, πεθερά, παιδιά, νύφες
κ᾽ ἐγγόνια. Βρῆκα κάποτε στὰ μέρη τοῦ Κιλκὶς
καὶ στὴ Νάουσα τέτοιες οἰ κο γένειες καὶ δάκρυ-
  σα. Στὸ τραπέζι κάθον ταν 55 ἄτομα· ὁ ἀσπρο-
μάλλης παπποῦς, δίπλα του ἡ Μακεδόνισσα
γιαγιὰ σὰν τὴν Παναγιά, γύρω τὰ παιδιά του 10
λεβέντες καὶ 10 νυφάδες, κι ὅλα τὰ ἐγγόνια· οἱ
μανάδες κρατοῦ σαν τὰ μικρά τους κ᾽ ἦταν ὅλοι
μιὰ χαρὰ Χριστοῦ. Σήμερα; Ἡ οἰκογένεια δια-
λύθηκε· ἐκτρώσεις, πορνεία, μοιχεία, διαζύ-
για καὶ λοιπὴ ἀκαθαρσία σείει τὸ ἔθνος μας.� Ἐγκληματικότης. Πρῶτα δίσταζαν νὰ πιά-
σουν μαχαίρι νὰ σφάξουν κόκορα· σήμερα κό-
 βει ὁ ἄλλος τὸ συνάνθρωπο σὰν νά ᾽νε πράσο.
Χάθηκε ὄχι ἡ ἀγάπη μὰ κι αὐτὴ ἡ ἀνθρωπιά.

Γι᾽ αὐτὸ εἶπα, ὅτι καμμία ἄλλη ἐποχὴ δὲν ἁ -
μάρτησε τόσο πολὺ ὅσο ἡ δική μας.

* * *Καὶ τί ἔ πρεπε νὰ γίνῃ; Νὰ μᾶς τιμωρήσῃ ὁΘεός. Κ᾽ ἔχει πολλοὺς τρόπους· τὸ δακτυλά-
 κι του νὰ κουνήσῃ ὁ Χριστός, γίναμε κάρβου -
νο. Καὶ ὅμως δὲν μᾶς καίει μὲ φωτιά, δὲν μᾶς
πνίγει μὲ νερό, δὲν μᾶς καταστρέφει μὲ σει-
σμό, ἀλλὰ –δόξα τῇ μακροθυμίᾳ σου– περιμέ -
νει. Τί πε ριμένει; Κι ἀπὸ τοὺς δεσποτάδες, κι
ἀπὸ τοὺς παπᾶδες, κι ἀπὸ τὰ μοναστή ρια, κι ἀ   -
πὸ τοὺς βασιλιᾶδες καὶ μεγά λους, κι ἀπὸ τοὺς
μικροὺς καὶ φτωχούς, κι ἀπὸ τὶς γυναῖ κες κι
ἀπὸ τὰ παιδιά, περιμένει – τί; Αὐτὸ ποὺ εἶπε
ὁ ἄσωτος· νὰ ποῦμε τὸ «Ἥμαρτον». Δυσ τυ -
χῶς δὲν τὸ λέμε, δὲν ἀλλάζουμε. Καὶ δὲν θὰ
μᾶς δικάσῃ ὁ Θεὸς γιατὶ ἁμαρτάνου με, ὄχι·
θὰ μᾶς δικάσῃ γιατὶ δὲν μετανοοῦμε. Τὸ ἁ -
μαρτά νειν εἶνε ἀνθρώπινο, τὸ ἐμμένειν ἐν τῇ
πλάνῃ καὶ τῇ ἁμαρτίᾳ εἶνε σατανικό.

Περιμένει ὁ Θεὸς ἀπὸ μᾶς τὸ «Ἥμαρτον» κι
ὄχι μόνο δὲν τὸ λέμε καὶ δὲν κλαῖμε, ἀλλὰ τέ-
τοια ἅγια μέρα, ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας φωνάζει
καὶ καλεῖ νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ κλάψου με,νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ σπίτι τοῦ οὐρανίου Πα-τέρα μας· ν᾽ ἀνοίξουμε τὴ Γραφὴ νὰ τὴ μελε  τή-
σουμε, νὰ νηστέψουμε, νὰ προσευχηθοῦ με, νὰ
κάνουμε ὁμολογία καὶ ἐλεημο σύνη, δὲν ἀ φήνου-
 με τὴν κραιπάλη τῆς διεφθαρμέ νης Δύσεως.

Ὄχι καμπαρὲ κ᾽ ἐκφυλισμός. Δὲν εἴ μαστε
οὔτε Λονδῖνο, οὔτε Μό σχα, οὔτε Νέα Ὑ όρκη·
εἴμαστε Μακεδονία, Ἑλλάδα, καὶ θέλουμε νὰ
ζήσουμε σὰν ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυποτάμου - Φλωρίνης τὴν 18-2-1968. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 12-1-2021.
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Παναγία, τοὺς ἁγίους, τὸ φτωχό; τότε εἶ σαι ἅ -
γιος. Σκέπτεσαι τὴν ἁμαρτία, τὸ βόρβορο, τὴ
λάσπη, τὴν ἀτιμία; τότε εἶσαι ἄσωτος.

Ἁμαρτάνουμε ὅμως ὄχι μόνο μὲ τὸ σῶμα ἀλ -
λὰ καὶ μὲ τὸ πνεῦμα (καρδιά, νοῦ, φαν  τασία).
Ἀντὶ ν᾽ ἀγαποῦμε ὅ,τι ἀγαθό, ἀγαποῦ με ὅ,τι
φαῦλο. Ἁμαρτάνουμε κάθε στιγμή, μέρα - νύχτα,
καὶ σὲ κάθε τόπο· στὸ δρό  μο καὶ στὸ δωμάτιο, σὲ
πόλι καὶ σὲ ὕ παιθρο, στὰ ἐμπορικὰ καὶ στὸ χρη-
μα τιστήριο, σὲ λέσχες καὶ σὲ καζῖνα, σὲ ἰ α-
τρεῖα καὶ σὲ δικα στήρια, σὲ σχολὲς καὶ σὲ γή-
πεδα, στὸ στρα τὸ καὶ στὰ νυχτερινὰ κέντρα,
σὲ ἄλση καὶ σὲ δάση, σὲ αὐτοκίνητα καὶ τραῖ -
να, σὲ πλοῖα κι ἀεροπλάνα…· ἁμαρτάνουμε ἀ -
κόμα –ὦ Θεέ μου– καὶ μέσα στὴν ἐκκλησία!

Ποιός μπορεῖ νὰ μετρήσῃ τ᾽ ἁμαρτήματά μας;
Γι᾽ αὐτὸ στὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς ἀκοῦ -
με· «Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη …τίς ἐξιχνι ά σει,
ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;» (δοξ. αἴν. Μ. Τετ.). Ὅποιος
λέει πὼς δὲν εἶνε ἁμαρτωλός, ἀγνοεῖ τὸν ἑ -
αυτό του, τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ.

Ὅλες οἱ γενεὲς στὴν ἀνθρωπότητα ἔχουν
ἁμαρτήσει· ἀλλὰ ἐγὼ πιστεύω, ὅτι ποτέ ἄλλο-
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Τώρα; Ντρέπομαι πού ̓ μαι ἐπίσκοπος. Τετρα-
κόσες αἰτήσεις διαζυγίου! ἔρχονται κάθε μέ-
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 σα· ὅσο εἶμαι ἐπίσκοπος, διαζύγιο δὲν δίνω.� Ἀποφυγὴ τεκνογονίας καὶ ἐκτρώσεις. Πα-
λαιὰ ἐρχόσουν στὴ Μακεδονία κ᾽ ἔβλεπες οἰ -
κογένειες πατριαρχικές. Τώρα δὲν ὑπάρχουν.
Ποιά εἶνε ἡ πατριαρχικὴ οἰκογένεια; Τὸ ἀντρό-

 γυνο μετὰ τὰ στέφανα τεκνογονοῦσε φυσι ολο-
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πνίγει μὲ νερό, δὲν μᾶς καταστρέφει μὲ σει-
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Περιμένει ὁ Θεὸς ἀπὸ μᾶς τὸ «Ἥμαρτον» κι
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εἴμαστε Μακεδονία, Ἑλλάδα, καὶ θέλουμε νὰ
ζήσουμε σὰν ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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� Μὲ τὰ μάτια· μᾶς τά ᾽δωσε ὁ Θεός, γιὰ νὰ
θαυμάζουμε τὸ πανόραμα τῆς δημιουργίας του
καὶ νὰ τὸν δοξάζουμε, κ᾽ ἐμεῖς κλεισμένοι στὰ
σκοτεινά, μὲ μάτια πεταγμένα ἔξω ἀπ᾽ τὶς κόγ-
 χες, χάφτουμε ἀπ᾽ τὶς ὀθόνες αἴσχη καὶ αἵμα-
τα, ποὺ ἀνάβουν τὸ πῦρ τῆς κολάσεως.

� Μὲ τὰ αὐτιά· ποὺ τὰ βουλώσαμε νὰ μὴν ἀ -
κοῦνε Εὐαγγέλιο, φωνὴ τῆς μάνας, τοῦ πατέ -
ρα, τοῦ δασκάλου, τοῦ παπᾶ, τῆς πατρίδος, ἀλ -
λὰ τὰ τεντώνουμε στὰ σατανικὰ μηνύματα.

� Μὲ τὸ μυαλό. Πές μου τί σκέπτεσαι, νὰ σοῦ
πῶ τί εἶσαι. Σκέπτεσαι τὸ Θεό, τὸν οὐρανό, τὴν
Παναγία, τοὺς ἁγίους, τὸ φτωχό; τότε εἶ σαι ἅ -
γιος. Σκέπτεσαι τὴν ἁμαρτία, τὸ βόρβορο, τὴ
λάσπη, τὴν ἀτιμία; τότε εἶσαι ἄσωτος.

Ἁμαρτάνουμε ὅμως ὄχι μόνο μὲ τὸ σῶμα ἀλ -
λὰ καὶ μὲ τὸ πνεῦμα (καρδιά, νοῦ, φαν  τασία).
Ἀντὶ ν᾽ ἀγαποῦμε ὅ,τι ἀγαθό, ἀγαποῦ με ὅ,τι
φαῦλο. Ἁμαρτάνουμε κάθε στιγμή, μέρα - νύχτα,
καὶ σὲ κάθε τόπο· στὸ δρό  μο καὶ στὸ δωμάτιο, σὲ
πόλι καὶ σὲ ὕ παιθρο, στὰ ἐμπορικὰ καὶ στὸ χρη-
μα τιστήριο, σὲ λέσχες καὶ σὲ καζῖνα, σὲ ἰ α-
τρεῖα καὶ σὲ δικα στήρια, σὲ σχολὲς καὶ σὲ γή-
πεδα, στὸ στρα τὸ καὶ στὰ νυχτερινὰ κέντρα,
σὲ ἄλση καὶ σὲ δάση, σὲ αὐτοκίνητα καὶ τραῖ -
να, σὲ πλοῖα κι ἀεροπλάνα…· ἁμαρτάνουμε ἀ -
κόμα –ὦ Θεέ μου– καὶ μέσα στὴν ἐκκλησία!

Ποιός μπορεῖ νὰ μετρήσῃ τ᾽ ἁμαρτήματά μας;
Γι᾽ αὐτὸ στὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς ἀκοῦ -
με· «Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη …τίς ἐξιχνι ά σει,
ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;» (δοξ. αἴν. Μ. Τετ.). Ὅποιος
λέει πὼς δὲν εἶνε ἁμαρτωλός, ἀγνοεῖ τὸν ἑ -
αυτό του, τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ.

Ὅλες οἱ γενεὲς στὴν ἀνθρωπότητα ἔχουν
ἁμαρτήσει· ἀλλὰ ἐγὼ πιστεύω, ὅτι ποτέ ἄλλο-
τε ὁ κόσμος δὲν ἁμάρτησε τόσο ὅσο σήμερα.Ἁμαρτάνουμε πολύ. Αὐτὸ φαίνεται ἰδίως ἀπὸ
ὡρισμέ νες φρικτὲς πληγὲς τῆς ζωῆς μας.� Βλασφημία. Παλαιότερα στὸν τόπο μας
οὔτε ἕνας δὲν βλαστημοῦσε τὸ Θεό. Τώρα;
Ἀ κόμα καὶ τὰ βυζανιάρικα στὶς ἀγκαλιές, μαζὶ
μὲ τὸ γάλα ποὺ πίνουν, ἔμαθαν τὴ βλαστήμια.� Διαζύγιο. Παλαιότερα στὴ χώρα μας τὸ δι -
αζύγιο ἦταν ἄγνωστο. Ἔψαξα στὰ ἀρχεῖα τῆς
μητροπόλεως, διαζύγιο δὲν ὑπῆρχε. Μόνο τὸ
φτυάρι τοῦ νεκροθάφτη χώριζε τὸ ἀντρόγυνο.
Τώρα; Ντρέπομαι πού ̓ μαι ἐπίσκοπος. Τετρα-
κόσες αἰτήσεις διαζυγίου! ἔρχονται κάθε μέ-
ρα δικηγόροι. Φάμπρικα τοῦ σατανᾶ. Τὸ δήλω-
 σα· ὅσο εἶμαι ἐπίσκοπος, διαζύγιο δὲν δίνω.� Ἀποφυγὴ τεκνογονίας καὶ ἐκτρώσεις. Πα-
λαιὰ ἐρχόσουν στὴ Μακεδονία κ᾽ ἔβλεπες οἰ -
κογένειες πατριαρχικές. Τώρα δὲν ὑπάρχουν.
Ποιά εἶνε ἡ πατριαρχικὴ οἰκογένεια; Τὸ ἀντρό-

 γυνο μετὰ τὰ στέφανα τεκνογονοῦσε φυσι ολο-
 γι κά, δὲν ὑπῆρχε ἡ μόδα τοῦ διαβόλου ν᾽ ἀ πο-
φεύγουν τὴ γέννησι· ἔκαναν 5, 6, 7 κι 8 παιδιά.
Τὰ παιδιὰ αὐτὰ ζοῦ σαν ἀγαπημένα. Παντρεύ-
ονταν, καὶ οἱ νύφες ἀγαπιόνταν σὰν ἀδερφές.
Ἔμεναν μαζὶ πεθερός, πεθερά, παιδιά, νύφες
κ᾽ ἐγγόνια. Βρῆκα κάποτε στὰ μέρη τοῦ Κιλκὶς
καὶ στὴ Νάουσα τέτοιες οἰ κο γένειες καὶ δάκρυ-
  σα. Στὸ τραπέζι κάθον ταν 55 ἄτομα· ὁ ἀσπρο-
μάλλης παπποῦς, δίπλα του ἡ Μακεδόνισσα
γιαγιὰ σὰν τὴν Παναγιά, γύρω τὰ παιδιά του 10
λεβέντες καὶ 10 νυφάδες, κι ὅλα τὰ ἐγγόνια· οἱ
μανάδες κρατοῦ σαν τὰ μικρά τους κ᾽ ἦταν ὅλοι
μιὰ χαρὰ Χριστοῦ. Σήμερα; Ἡ οἰκογένεια δια-
λύθηκε· ἐκτρώσεις, πορνεία, μοιχεία, διαζύ-
για καὶ λοιπὴ ἀκαθαρσία σείει τὸ ἔθνος μας.� Ἐγκληματικότης. Πρῶτα δίσταζαν νὰ πιά-
σουν μαχαίρι νὰ σφάξουν κόκορα· σήμερα κό-
 βει ὁ ἄλλος τὸ συνάνθρωπο σὰν νά ᾽νε πράσο.
Χάθηκε ὄχι ἡ ἀγάπη μὰ κι αὐτὴ ἡ ἀνθρωπιά.

Γι᾽ αὐτὸ εἶπα, ὅτι καμμία ἄλλη ἐποχὴ δὲν ἁ -
μάρτησε τόσο πολὺ ὅσο ἡ δική μας.

* * *Καὶ τί ἔ πρεπε νὰ γίνῃ; Νὰ μᾶς τιμωρήσῃ ὁΘεός. Κ᾽ ἔχει πολλοὺς τρόπους· τὸ δακτυλά-
 κι του νὰ κουνήσῃ ὁ Χριστός, γίναμε κάρβου -
νο. Καὶ ὅμως δὲν μᾶς καίει μὲ φωτιά, δὲν μᾶς
πνίγει μὲ νερό, δὲν μᾶς καταστρέφει μὲ σει-
σμό, ἀλλὰ –δόξα τῇ μακροθυμίᾳ σου– περιμέ -
νει. Τί πε ριμένει; Κι ἀπὸ τοὺς δεσποτάδες, κι
ἀπὸ τοὺς παπᾶδες, κι ἀπὸ τὰ μοναστή ρια, κι ἀ   -
πὸ τοὺς βασιλιᾶδες καὶ μεγά λους, κι ἀπὸ τοὺς
μικροὺς καὶ φτωχούς, κι ἀπὸ τὶς γυναῖ κες κι
ἀπὸ τὰ παιδιά, περιμένει – τί; Αὐτὸ ποὺ εἶπε
ὁ ἄσωτος· νὰ ποῦμε τὸ «Ἥμαρτον». Δυσ τυ -
χῶς δὲν τὸ λέμε, δὲν ἀλλάζουμε. Καὶ δὲν θὰ
μᾶς δικάσῃ ὁ Θεὸς γιατὶ ἁμαρτάνου με, ὄχι·
θὰ μᾶς δικάσῃ γιατὶ δὲν μετανοοῦμε. Τὸ ἁ -
μαρτά νειν εἶνε ἀνθρώπινο, τὸ ἐμμένειν ἐν τῇ
πλάνῃ καὶ τῇ ἁμαρτίᾳ εἶνε σατανικό.

Περιμένει ὁ Θεὸς ἀπὸ μᾶς τὸ «Ἥμαρτον» κι
ὄχι μόνο δὲν τὸ λέμε καὶ δὲν κλαῖμε, ἀλλὰ τέ-
τοια ἅγια μέρα, ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας φωνάζει
καὶ καλεῖ νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ κλάψου με,νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ σπίτι τοῦ οὐρανίου Πα-τέρα μας· ν᾽ ἀνοίξουμε τὴ Γραφὴ νὰ τὴ μελε  τή-
σουμε, νὰ νηστέψουμε, νὰ προσευχηθοῦ με, νὰ
κάνουμε ὁμολογία καὶ ἐλεημο σύνη, δὲν ἀ φήνου-
 με τὴν κραιπάλη τῆς διεφθαρμέ νης Δύσεως.

Ὄχι καμπαρὲ κ᾽ ἐκφυλισμός. Δὲν εἴ μαστε
οὔτε Λονδῖνο, οὔτε Μό σχα, οὔτε Νέα Ὑ όρκη·
εἴμαστε Μακεδονία, Ἑλλάδα, καὶ θέλουμε νὰ
ζήσουμε σὰν ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυποτάμου - Φλωρίνης τὴν 18-2-1968. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 12-1-2021.
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τρεῖα καὶ σὲ δικα στήρια, σὲ σχολὲς καὶ σὲ γή-
πεδα, στὸ στρα τὸ καὶ στὰ νυχτερινὰ κέντρα,
σὲ ἄλση καὶ σὲ δάση, σὲ αὐτοκίνητα καὶ τραῖ -
να, σὲ πλοῖα κι ἀεροπλάνα…· ἁμαρτάνουμε ἀ -
κόμα –ὦ Θεέ μου– καὶ μέσα στὴν ἐκκλησία!

Ποιός μπορεῖ νὰ μετρήσῃ τ᾽ ἁμαρτήματά μας;
Γι᾽ αὐτὸ στὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς ἀκοῦ -
με· «Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη …τίς ἐξιχνι ά σει,
ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;» (δοξ. αἴν. Μ. Τετ.). Ὅποιος
λέει πὼς δὲν εἶνε ἁμαρτωλός, ἀγνοεῖ τὸν ἑ -
αυτό του, τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ.

Ὅλες οἱ γενεὲς στὴν ἀνθρωπότητα ἔχουν
ἁμαρτήσει· ἀλλὰ ἐγὼ πιστεύω, ὅτι ποτέ ἄλλο-
τε ὁ κόσμος δὲν ἁμάρτησε τόσο ὅσο σήμερα.Ἁμαρτάνουμε πολύ. Αὐτὸ φαίνεται ἰδίως ἀπὸ
ὡρισμέ νες φρικτὲς πληγὲς τῆς ζωῆς μας.� Βλασφημία. Παλαιότερα στὸν τόπο μας
οὔτε ἕνας δὲν βλαστημοῦσε τὸ Θεό. Τώρα;
Ἀ κόμα καὶ τὰ βυζανιάρικα στὶς ἀγκαλιές, μαζὶ
μὲ τὸ γάλα ποὺ πίνουν, ἔμαθαν τὴ βλαστήμια.� Διαζύγιο. Παλαιότερα στὴ χώρα μας τὸ δι -
αζύγιο ἦταν ἄγνωστο. Ἔψαξα στὰ ἀρχεῖα τῆς
μητροπόλεως, διαζύγιο δὲν ὑπῆρχε. Μόνο τὸ
φτυάρι τοῦ νεκροθάφτη χώριζε τὸ ἀντρόγυνο.
Τώρα; Ντρέπομαι πού ̓ μαι ἐπίσκοπος. Τετρα-
κόσες αἰτήσεις διαζυγίου! ἔρχονται κάθε μέ-
ρα δικηγόροι. Φάμπρικα τοῦ σατανᾶ. Τὸ δήλω-
 σα· ὅσο εἶμαι ἐπίσκοπος, διαζύγιο δὲν δίνω.� Ἀποφυγὴ τεκνογονίας καὶ ἐκτρώσεις. Πα-
λαιὰ ἐρχόσουν στὴ Μακεδονία κ᾽ ἔβλεπες οἰ -
κογένειες πατριαρχικές. Τώρα δὲν ὑπάρχουν.
Ποιά εἶνε ἡ πατριαρχικὴ οἰκογένεια; Τὸ ἀντρό-

 γυνο μετὰ τὰ στέφανα τεκνογονοῦσε φυσι ολο-
 γι κά, δὲν ὑπῆρχε ἡ μόδα τοῦ διαβόλου ν᾽ ἀ πο-
φεύγουν τὴ γέννησι· ἔκαναν 5, 6, 7 κι 8 παιδιά.
Τὰ παιδιὰ αὐτὰ ζοῦ σαν ἀγαπημένα. Παντρεύ-
ονταν, καὶ οἱ νύφες ἀγαπιόνταν σὰν ἀδερφές.
Ἔμεναν μαζὶ πεθερός, πεθερά, παιδιά, νύφες
κ᾽ ἐγγόνια. Βρῆκα κάποτε στὰ μέρη τοῦ Κιλκὶς
καὶ στὴ Νάουσα τέτοιες οἰ κο γένειες καὶ δάκρυ-
  σα. Στὸ τραπέζι κάθον ταν 55 ἄτομα· ὁ ἀσπρο-
μάλλης παπποῦς, δίπλα του ἡ Μακεδόνισσα
γιαγιὰ σὰν τὴν Παναγιά, γύρω τὰ παιδιά του 10
λεβέντες καὶ 10 νυφάδες, κι ὅλα τὰ ἐγγόνια· οἱ
μανάδες κρατοῦ σαν τὰ μικρά τους κ᾽ ἦταν ὅλοι
μιὰ χαρὰ Χριστοῦ. Σήμερα; Ἡ οἰκογένεια δια-
λύθηκε· ἐκτρώσεις, πορνεία, μοιχεία, διαζύ-
για καὶ λοιπὴ ἀκαθαρσία σείει τὸ ἔθνος μας.� Ἐγκληματικότης. Πρῶτα δίσταζαν νὰ πιά-
σουν μαχαίρι νὰ σφάξουν κόκορα· σήμερα κό-
 βει ὁ ἄλλος τὸ συνάνθρωπο σὰν νά ᾽νε πράσο.
Χάθηκε ὄχι ἡ ἀγάπη μὰ κι αὐτὴ ἡ ἀνθρωπιά.

Γι᾽ αὐτὸ εἶπα, ὅτι καμμία ἄλλη ἐποχὴ δὲν ἁ -
μάρτησε τόσο πολὺ ὅσο ἡ δική μας.

* * *Καὶ τί ἔ πρεπε νὰ γίνῃ; Νὰ μᾶς τιμωρήσῃ ὁΘεός. Κ᾽ ἔχει πολλοὺς τρόπους· τὸ δακτυλά-
 κι του νὰ κουνήσῃ ὁ Χριστός, γίναμε κάρβου -
νο. Καὶ ὅμως δὲν μᾶς καίει μὲ φωτιά, δὲν μᾶς
πνίγει μὲ νερό, δὲν μᾶς καταστρέφει μὲ σει-
σμό, ἀλλὰ –δόξα τῇ μακροθυμίᾳ σου– περιμέ -
νει. Τί πε ριμένει; Κι ἀπὸ τοὺς δεσποτάδες, κι
ἀπὸ τοὺς παπᾶδες, κι ἀπὸ τὰ μοναστή ρια, κι ἀ   -
πὸ τοὺς βασιλιᾶδες καὶ μεγά λους, κι ἀπὸ τοὺς
μικροὺς καὶ φτωχούς, κι ἀπὸ τὶς γυναῖ κες κι
ἀπὸ τὰ παιδιά, περιμένει – τί; Αὐτὸ ποὺ εἶπε
ὁ ἄσωτος· νὰ ποῦμε τὸ «Ἥμαρτον». Δυσ τυ -
χῶς δὲν τὸ λέμε, δὲν ἀλλάζουμε. Καὶ δὲν θὰ
μᾶς δικάσῃ ὁ Θεὸς γιατὶ ἁμαρτάνου με, ὄχι·
θὰ μᾶς δικάσῃ γιατὶ δὲν μετανοοῦμε. Τὸ ἁ -
μαρτά νειν εἶνε ἀνθρώπινο, τὸ ἐμμένειν ἐν τῇ
πλάνῃ καὶ τῇ ἁμαρτίᾳ εἶνε σατανικό.

Περιμένει ὁ Θεὸς ἀπὸ μᾶς τὸ «Ἥμαρτον» κι
ὄχι μόνο δὲν τὸ λέμε καὶ δὲν κλαῖμε, ἀλλὰ τέ-
τοια ἅγια μέρα, ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας φωνάζει
καὶ καλεῖ νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ κλάψου με,νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ σπίτι τοῦ οὐρανίου Πα-τέρα μας· ν᾽ ἀνοίξουμε τὴ Γραφὴ νὰ τὴ μελε  τή-
σουμε, νὰ νηστέψουμε, νὰ προσευχηθοῦ με, νὰ
κάνουμε ὁμολογία καὶ ἐλεημο σύνη, δὲν ἀ φήνου-
 με τὴν κραιπάλη τῆς διεφθαρμέ νης Δύσεως.

Ὄχι καμπαρὲ κ᾽ ἐκφυλισμός. Δὲν εἴ μαστε
οὔτε Λονδῖνο, οὔτε Μό σχα, οὔτε Νέα Ὑ όρκη·
εἴμαστε Μακεδονία, Ἑλλάδα, καὶ θέλουμε νὰ
ζήσουμε σὰν ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυποτάμου - Φλωρίνης τὴν 18-2-1968. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 12-1-2021.
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� Μὲ τὰ μάτια· μᾶς τά ᾽δωσε ὁ Θεός, γιὰ νὰ
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καὶ νὰ τὸν δοξάζουμε, κ᾽ ἐμεῖς κλεισμένοι στὰ
σκοτεινά, μὲ μάτια πεταγμένα ἔξω ἀπ᾽ τὶς κόγ-
 χες, χάφτουμε ἀπ᾽ τὶς ὀθόνες αἴσχη καὶ αἵμα-
τα, ποὺ ἀνάβουν τὸ πῦρ τῆς κολάσεως.

� Μὲ τὰ αὐτιά· ποὺ τὰ βουλώσαμε νὰ μὴν ἀ -
κοῦνε Εὐαγγέλιο, φωνὴ τῆς μάνας, τοῦ πατέ -
ρα, τοῦ δασκάλου, τοῦ παπᾶ, τῆς πατρίδος, ἀλ -
λὰ τὰ τεντώνουμε στὰ σατανικὰ μηνύματα.

� Μὲ τὸ μυαλό. Πές μου τί σκέπτεσαι, νὰ σοῦ
πῶ τί εἶσαι. Σκέπτεσαι τὸ Θεό, τὸν οὐρανό, τὴν
Παναγία, τοὺς ἁγίους, τὸ φτωχό; τότε εἶ σαι ἅ -
γιος. Σκέπτεσαι τὴν ἁμαρτία, τὸ βόρβορο, τὴ
λάσπη, τὴν ἀτιμία; τότε εἶσαι ἄσωτος.

Ἁμαρτάνουμε ὅμως ὄχι μόνο μὲ τὸ σῶμα ἀλ -
λὰ καὶ μὲ τὸ πνεῦμα (καρδιά, νοῦ, φαν  τασία).
Ἀντὶ ν᾽ ἀγαποῦμε ὅ,τι ἀγαθό, ἀγαποῦ με ὅ,τι
φαῦλο. Ἁμαρτάνουμε κάθε στιγμή, μέρα - νύχτα,
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φτυάρι τοῦ νεκροθάφτη χώριζε τὸ ἀντρόγυνο.
Τώρα; Ντρέπομαι πού ̓ μαι ἐπίσκοπος. Τετρα-
κόσες αἰτήσεις διαζυγίου! ἔρχονται κάθε μέ-
ρα δικηγόροι. Φάμπρικα τοῦ σατανᾶ. Τὸ δήλω-
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λαιὰ ἐρχόσουν στὴ Μακεδονία κ᾽ ἔβλεπες οἰ -
κογένειες πατριαρχικές. Τώρα δὲν ὑπάρχουν.
Ποιά εἶνε ἡ πατριαρχικὴ οἰκογένεια; Τὸ ἀντρό-

 γυνο μετὰ τὰ στέφανα τεκνογονοῦσε φυσι ολο-
 γι κά, δὲν ὑπῆρχε ἡ μόδα τοῦ διαβόλου ν᾽ ἀ πο-
φεύγουν τὴ γέννησι· ἔκαναν 5, 6, 7 κι 8 παιδιά.
Τὰ παιδιὰ αὐτὰ ζοῦ σαν ἀγαπημένα. Παντρεύ-
ονταν, καὶ οἱ νύφες ἀγαπιόνταν σὰν ἀδερφές.
Ἔμεναν μαζὶ πεθερός, πεθερά, παιδιά, νύφες
κ᾽ ἐγγόνια. Βρῆκα κάποτε στὰ μέρη τοῦ Κιλκὶς
καὶ στὴ Νάουσα τέτοιες οἰ κο γένειες καὶ δάκρυ-
  σα. Στὸ τραπέζι κάθον ταν 55 ἄτομα· ὁ ἀσπρο-
μάλλης παπποῦς, δίπλα του ἡ Μακεδόνισσα
γιαγιὰ σὰν τὴν Παναγιά, γύρω τὰ παιδιά του 10
λεβέντες καὶ 10 νυφάδες, κι ὅλα τὰ ἐγγόνια· οἱ
μανάδες κρατοῦ σαν τὰ μικρά τους κ᾽ ἦταν ὅλοι
μιὰ χαρὰ Χριστοῦ. Σήμερα; Ἡ οἰκογένεια δια-
λύθηκε· ἐκτρώσεις, πορνεία, μοιχεία, διαζύ-
για καὶ λοιπὴ ἀκαθαρσία σείει τὸ ἔθνος μας.� Ἐγκληματικότης. Πρῶτα δίσταζαν νὰ πιά-
σουν μαχαίρι νὰ σφάξουν κόκορα· σήμερα κό-
 βει ὁ ἄλλος τὸ συνάνθρωπο σὰν νά ᾽νε πράσο.
Χάθηκε ὄχι ἡ ἀγάπη μὰ κι αὐτὴ ἡ ἀνθρωπιά.

Γι᾽ αὐτὸ εἶπα, ὅτι καμμία ἄλλη ἐποχὴ δὲν ἁ -
μάρτησε τόσο πολὺ ὅσο ἡ δική μας.

* * *Καὶ τί ἔ πρεπε νὰ γίνῃ; Νὰ μᾶς τιμωρήσῃ ὁΘεός. Κ᾽ ἔχει πολλοὺς τρόπους· τὸ δακτυλά-
 κι του νὰ κουνήσῃ ὁ Χριστός, γίναμε κάρβου -
νο. Καὶ ὅμως δὲν μᾶς καίει μὲ φωτιά, δὲν μᾶς
πνίγει μὲ νερό, δὲν μᾶς καταστρέφει μὲ σει-
σμό, ἀλλὰ –δόξα τῇ μακροθυμίᾳ σου– περιμέ -
νει. Τί πε ριμένει; Κι ἀπὸ τοὺς δεσποτάδες, κι
ἀπὸ τοὺς παπᾶδες, κι ἀπὸ τὰ μοναστή ρια, κι ἀ   -
πὸ τοὺς βασιλιᾶδες καὶ μεγά λους, κι ἀπὸ τοὺς
μικροὺς καὶ φτωχούς, κι ἀπὸ τὶς γυναῖ κες κι
ἀπὸ τὰ παιδιά, περιμένει – τί; Αὐτὸ ποὺ εἶπε
ὁ ἄσωτος· νὰ ποῦμε τὸ «Ἥμαρτον». Δυσ τυ -
χῶς δὲν τὸ λέμε, δὲν ἀλλάζουμε. Καὶ δὲν θὰ
μᾶς δικάσῃ ὁ Θεὸς γιατὶ ἁμαρτάνου με, ὄχι·
θὰ μᾶς δικάσῃ γιατὶ δὲν μετανοοῦμε. Τὸ ἁ -
μαρτά νειν εἶνε ἀνθρώπινο, τὸ ἐμμένειν ἐν τῇ
πλάνῃ καὶ τῇ ἁμαρτίᾳ εἶνε σατανικό.

Περιμένει ὁ Θεὸς ἀπὸ μᾶς τὸ «Ἥμαρτον» κι
ὄχι μόνο δὲν τὸ λέμε καὶ δὲν κλαῖμε, ἀλλὰ τέ-
τοια ἅγια μέρα, ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας φωνάζει
καὶ καλεῖ νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ κλάψου με,νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ σπίτι τοῦ οὐρανίου Πα-τέρα μας· ν᾽ ἀνοίξουμε τὴ Γραφὴ νὰ τὴ μελε  τή-
σουμε, νὰ νηστέψουμε, νὰ προσευχηθοῦ με, νὰ
κάνουμε ὁμολογία καὶ ἐλεημο σύνη, δὲν ἀ φήνου-
 με τὴν κραιπάλη τῆς διεφθαρμέ νης Δύσεως.

Ὄχι καμπαρὲ κ᾽ ἐκφυλισμός. Δὲν εἴ μαστε
οὔτε Λονδῖνο, οὔτε Μό σχα, οὔτε Νέα Ὑ όρκη·
εἴμαστε Μακεδονία, Ἑλλάδα, καὶ θέλουμε νὰ
ζήσουμε σὰν ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυποτάμου - Φλωρίνης τὴν 18-2-1968. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 12-1-2021.
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� Μὲ τὰ μάτια· μᾶς τά ᾽δωσε ὁ Θεός, γιὰ νὰ
θαυμάζουμε τὸ πανόραμα τῆς δημιουργίας του
καὶ νὰ τὸν δοξάζουμε, κ᾽ ἐμεῖς κλεισμένοι στὰ
σκοτεινά, μὲ μάτια πεταγμένα ἔξω ἀπ᾽ τὶς κόγ-
 χες, χάφτουμε ἀπ᾽ τὶς ὀθόνες αἴσχη καὶ αἵμα-
τα, ποὺ ἀνάβουν τὸ πῦρ τῆς κολάσεως.

� Μὲ τὰ αὐτιά· ποὺ τὰ βουλώσαμε νὰ μὴν ἀ -
κοῦνε Εὐαγγέλιο, φωνὴ τῆς μάνας, τοῦ πατέ -
ρα, τοῦ δασκάλου, τοῦ παπᾶ, τῆς πατρίδος, ἀλ -
λὰ τὰ τεντώνουμε στὰ σατανικὰ μηνύματα.

� Μὲ τὸ μυαλό. Πές μου τί σκέπτεσαι, νὰ σοῦ
πῶ τί εἶσαι. Σκέπτεσαι τὸ Θεό, τὸν οὐρανό, τὴν
Παναγία, τοὺς ἁγίους, τὸ φτωχό; τότε εἶ σαι ἅ -
γιος. Σκέπτεσαι τὴν ἁμαρτία, τὸ βόρβορο, τὴ
λάσπη, τὴν ἀτιμία; τότε εἶσαι ἄσωτος.

Ἁμαρτάνουμε ὅμως ὄχι μόνο μὲ τὸ σῶμα ἀλ -
λὰ καὶ μὲ τὸ πνεῦμα (καρδιά, νοῦ, φαν  τασία).
Ἀντὶ ν᾽ ἀγαποῦμε ὅ,τι ἀγαθό, ἀγαποῦ με ὅ,τι
φαῦλο. Ἁμαρτάνουμε κάθε στιγμή, μέρα - νύχτα,
καὶ σὲ κάθε τόπο· στὸ δρό  μο καὶ στὸ δωμάτιο, σὲ
πόλι καὶ σὲ ὕ παιθρο, στὰ ἐμπορικὰ καὶ στὸ χρη-
μα τιστήριο, σὲ λέσχες καὶ σὲ καζῖνα, σὲ ἰ α-
τρεῖα καὶ σὲ δικα στήρια, σὲ σχολὲς καὶ σὲ γή-
πεδα, στὸ στρα τὸ καὶ στὰ νυχτερινὰ κέντρα,
σὲ ἄλση καὶ σὲ δάση, σὲ αὐτοκίνητα καὶ τραῖ -
να, σὲ πλοῖα κι ἀεροπλάνα…· ἁμαρτάνουμε ἀ -
κόμα –ὦ Θεέ μου– καὶ μέσα στὴν ἐκκλησία!

Ποιός μπορεῖ νὰ μετρήσῃ τ᾽ ἁμαρτήματά μας;
Γι᾽ αὐτὸ στὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς ἀκοῦ -
με· «Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη …τίς ἐξιχνι ά σει,
ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;» (δοξ. αἴν. Μ. Τετ.). Ὅποιος
λέει πὼς δὲν εἶνε ἁμαρτωλός, ἀγνοεῖ τὸν ἑ -
αυτό του, τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ.

Ὅλες οἱ γενεὲς στὴν ἀνθρωπότητα ἔχουν
ἁμαρτήσει· ἀλλὰ ἐγὼ πιστεύω, ὅτι ποτέ ἄλλο-
τε ὁ κόσμος δὲν ἁμάρτησε τόσο ὅσο σήμερα.Ἁμαρτάνουμε πολύ. Αὐτὸ φαίνεται ἰδίως ἀπὸ
ὡρισμέ νες φρικτὲς πληγὲς τῆς ζωῆς μας.� Βλασφημία. Παλαιότερα στὸν τόπο μας
οὔτε ἕνας δὲν βλαστημοῦσε τὸ Θεό. Τώρα;
Ἀ κόμα καὶ τὰ βυζανιάρικα στὶς ἀγκαλιές, μαζὶ
μὲ τὸ γάλα ποὺ πίνουν, ἔμαθαν τὴ βλαστήμια.� Διαζύγιο. Παλαιότερα στὴ χώρα μας τὸ δι -
αζύγιο ἦταν ἄγνωστο. Ἔψαξα στὰ ἀρχεῖα τῆς
μητροπόλεως, διαζύγιο δὲν ὑπῆρχε. Μόνο τὸ
φτυάρι τοῦ νεκροθάφτη χώριζε τὸ ἀντρόγυνο.
Τώρα; Ντρέπομαι πού ̓ μαι ἐπίσκοπος. Τετρα-
κόσες αἰτήσεις διαζυγίου! ἔρχονται κάθε μέ-
ρα δικηγόροι. Φάμπρικα τοῦ σατανᾶ. Τὸ δήλω-
 σα· ὅσο εἶμαι ἐπίσκοπος, διαζύγιο δὲν δίνω.� Ἀποφυγὴ τεκνογονίας καὶ ἐκτρώσεις. Πα-
λαιὰ ἐρχόσουν στὴ Μακεδονία κ᾽ ἔβλεπες οἰ -
κογένειες πατριαρχικές. Τώρα δὲν ὑπάρχουν.
Ποιά εἶνε ἡ πατριαρχικὴ οἰκογένεια; Τὸ ἀντρό-
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γιαγιὰ σὰν τὴν Παναγιά, γύρω τὰ παιδιά του 10
λεβέντες καὶ 10 νυφάδες, κι ὅλα τὰ ἐγγόνια· οἱ
μανάδες κρατοῦ σαν τὰ μικρά τους κ᾽ ἦταν ὅλοι
μιὰ χαρὰ Χριστοῦ. Σήμερα; Ἡ οἰκογένεια δια-
λύθηκε· ἐκτρώσεις, πορνεία, μοιχεία, διαζύ-
για καὶ λοιπὴ ἀκαθαρσία σείει τὸ ἔθνος μας.� Ἐγκληματικότης. Πρῶτα δίσταζαν νὰ πιά-
σουν μαχαίρι νὰ σφάξουν κόκορα· σήμερα κό-
 βει ὁ ἄλλος τὸ συνάνθρωπο σὰν νά ᾽νε πράσο.
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 κι του νὰ κουνήσῃ ὁ Χριστός, γίναμε κάρβου -
νο. Καὶ ὅμως δὲν μᾶς καίει μὲ φωτιά, δὲν μᾶς
πνίγει μὲ νερό, δὲν μᾶς καταστρέφει μὲ σει-
σμό, ἀλλὰ –δόξα τῇ μακροθυμίᾳ σου– περιμέ -
νει. Τί πε ριμένει; Κι ἀπὸ τοὺς δεσποτάδες, κι
ἀπὸ τοὺς παπᾶδες, κι ἀπὸ τὰ μοναστή ρια, κι ἀ   -
πὸ τοὺς βασιλιᾶδες καὶ μεγά λους, κι ἀπὸ τοὺς
μικροὺς καὶ φτωχούς, κι ἀπὸ τὶς γυναῖ κες κι
ἀπὸ τὰ παιδιά, περιμένει – τί; Αὐτὸ ποὺ εἶπε
ὁ ἄσωτος· νὰ ποῦμε τὸ «Ἥμαρτον». Δυσ τυ -
χῶς δὲν τὸ λέμε, δὲν ἀλλάζουμε. Καὶ δὲν θὰ
μᾶς δικάσῃ ὁ Θεὸς γιατὶ ἁμαρτάνου με, ὄχι·
θὰ μᾶς δικάσῃ γιατὶ δὲν μετανοοῦμε. Τὸ ἁ -
μαρτά νειν εἶνε ἀνθρώπινο, τὸ ἐμμένειν ἐν τῇ
πλάνῃ καὶ τῇ ἁμαρτίᾳ εἶνε σατανικό.

Περιμένει ὁ Θεὸς ἀπὸ μᾶς τὸ «Ἥμαρτον» κι
ὄχι μόνο δὲν τὸ λέμε καὶ δὲν κλαῖμε, ἀλλὰ τέ-
τοια ἅγια μέρα, ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας φωνάζει
καὶ καλεῖ νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ κλάψου με,νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ σπίτι τοῦ οὐρανίου Πα-τέρα μας· ν᾽ ἀνοίξουμε τὴ Γραφὴ νὰ τὴ μελε  τή-
σουμε, νὰ νηστέψουμε, νὰ προσευχηθοῦ με, νὰ
κάνουμε ὁμολογία καὶ ἐλεημο σύνη, δὲν ἀ φήνου-
 με τὴν κραιπάλη τῆς διεφθαρμέ νης Δύσεως.

Ὄχι καμπαρὲ κ᾽ ἐκφυλισμός. Δὲν εἴ μαστε
οὔτε Λονδῖνο, οὔτε Μό σχα, οὔτε Νέα Ὑ όρκη·
εἴμαστε Μακεδονία, Ἑλλάδα, καὶ θέλουμε νὰ
ζήσουμε σὰν ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυποτάμου - Φλωρίνης τὴν 18-2-1968. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 12-1-2021.
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� Μὲ τὰ μάτια· μᾶς τά ᾽δωσε ὁ Θεός, γιὰ νὰ
θαυμάζουμε τὸ πανόραμα τῆς δημιουργίας του
καὶ νὰ τὸν δοξάζουμε, κ᾽ ἐμεῖς κλεισμένοι στὰ
σκοτεινά, μὲ μάτια πεταγμένα ἔξω ἀπ᾽ τὶς κόγ-
 χες, χάφτουμε ἀπ᾽ τὶς ὀθόνες αἴσχη καὶ αἵμα-
τα, ποὺ ἀνάβουν τὸ πῦρ τῆς κολάσεως.

� Μὲ τὰ αὐτιά· ποὺ τὰ βουλώσαμε νὰ μὴν ἀ -
κοῦνε Εὐαγγέλιο, φωνὴ τῆς μάνας, τοῦ πατέ -
ρα, τοῦ δασκάλου, τοῦ παπᾶ, τῆς πατρίδος, ἀλ -
λὰ τὰ τεντώνουμε στὰ σατανικὰ μηνύματα.

� Μὲ τὸ μυαλό. Πές μου τί σκέπτεσαι, νὰ σοῦ
πῶ τί εἶσαι. Σκέπτεσαι τὸ Θεό, τὸν οὐρανό, τὴν
Παναγία, τοὺς ἁγίους, τὸ φτωχό; τότε εἶ σαι ἅ -
γιος. Σκέπτεσαι τὴν ἁμαρτία, τὸ βόρβορο, τὴ
λάσπη, τὴν ἀτιμία; τότε εἶσαι ἄσωτος.

Ἁμαρτάνουμε ὅμως ὄχι μόνο μὲ τὸ σῶμα ἀλ -
λὰ καὶ μὲ τὸ πνεῦμα (καρδιά, νοῦ, φαν  τασία).
Ἀντὶ ν᾽ ἀγαποῦμε ὅ,τι ἀγαθό, ἀγαποῦ με ὅ,τι
φαῦλο. Ἁμαρτάνουμε κάθε στιγμή, μέρα - νύχτα,
καὶ σὲ κάθε τόπο· στὸ δρό  μο καὶ στὸ δωμάτιο, σὲ
πόλι καὶ σὲ ὕ παιθρο, στὰ ἐμπορικὰ καὶ στὸ χρη-
μα τιστήριο, σὲ λέσχες καὶ σὲ καζῖνα, σὲ ἰ α-
τρεῖα καὶ σὲ δικα στήρια, σὲ σχολὲς καὶ σὲ γή-
πεδα, στὸ στρα τὸ καὶ στὰ νυχτερινὰ κέντρα,
σὲ ἄλση καὶ σὲ δάση, σὲ αὐτοκίνητα καὶ τραῖ -
να, σὲ πλοῖα κι ἀεροπλάνα…· ἁμαρτάνουμε ἀ -
κόμα –ὦ Θεέ μου– καὶ μέσα στὴν ἐκκλησία!

Ποιός μπορεῖ νὰ μετρήσῃ τ᾽ ἁμαρτήματά μας;
Γι᾽ αὐτὸ στὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς ἀκοῦ -
με· «Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη …τίς ἐξιχνι ά σει,
ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;» (δοξ. αἴν. Μ. Τετ.). Ὅποιος
λέει πὼς δὲν εἶνε ἁμαρτωλός, ἀγνοεῖ τὸν ἑ -
αυτό του, τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ.

Ὅλες οἱ γενεὲς στὴν ἀνθρωπότητα ἔχουν
ἁμαρτήσει· ἀλλὰ ἐγὼ πιστεύω, ὅτι ποτέ ἄλλο-
τε ὁ κόσμος δὲν ἁμάρτησε τόσο ὅσο σήμερα.Ἁμαρτάνουμε πολύ. Αὐτὸ φαίνεται ἰδίως ἀπὸ
ὡρισμέ νες φρικτὲς πληγὲς τῆς ζωῆς μας.� Βλασφημία. Παλαιότερα στὸν τόπο μας
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Τώρα; Ντρέπομαι πού ̓ μαι ἐπίσκοπος. Τετρα-
κόσες αἰτήσεις διαζυγίου! ἔρχονται κάθε μέ-
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γιαγιὰ σὰν τὴν Παναγιά, γύρω τὰ παιδιά του 10
λεβέντες καὶ 10 νυφάδες, κι ὅλα τὰ ἐγγόνια· οἱ
μανάδες κρατοῦ σαν τὰ μικρά τους κ᾽ ἦταν ὅλοι
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 βει ὁ ἄλλος τὸ συνάνθρωπο σὰν νά ᾽νε πράσο.
Χάθηκε ὄχι ἡ ἀγάπη μὰ κι αὐτὴ ἡ ἀνθρωπιά.

Γι᾽ αὐτὸ εἶπα, ὅτι καμμία ἄλλη ἐποχὴ δὲν ἁ -
μάρτησε τόσο πολὺ ὅσο ἡ δική μας.

* * *Καὶ τί ἔ πρεπε νὰ γίνῃ; Νὰ μᾶς τιμωρήσῃ ὁΘεός. Κ᾽ ἔχει πολλοὺς τρόπους· τὸ δακτυλά-
 κι του νὰ κουνήσῃ ὁ Χριστός, γίναμε κάρβου -
νο. Καὶ ὅμως δὲν μᾶς καίει μὲ φωτιά, δὲν μᾶς
πνίγει μὲ νερό, δὲν μᾶς καταστρέφει μὲ σει-
σμό, ἀλλὰ –δόξα τῇ μακροθυμίᾳ σου– περιμέ -
νει. Τί πε ριμένει; Κι ἀπὸ τοὺς δεσποτάδες, κι
ἀπὸ τοὺς παπᾶδες, κι ἀπὸ τὰ μοναστή ρια, κι ἀ   -
πὸ τοὺς βασιλιᾶδες καὶ μεγά λους, κι ἀπὸ τοὺς
μικροὺς καὶ φτωχούς, κι ἀπὸ τὶς γυναῖ κες κι
ἀπὸ τὰ παιδιά, περιμένει – τί; Αὐτὸ ποὺ εἶπε
ὁ ἄσωτος· νὰ ποῦμε τὸ «Ἥμαρτον». Δυσ τυ -
χῶς δὲν τὸ λέμε, δὲν ἀλλάζουμε. Καὶ δὲν θὰ
μᾶς δικάσῃ ὁ Θεὸς γιατὶ ἁμαρτάνου με, ὄχι·
θὰ μᾶς δικάσῃ γιατὶ δὲν μετανοοῦμε. Τὸ ἁ -
μαρτά νειν εἶνε ἀνθρώπινο, τὸ ἐμμένειν ἐν τῇ
πλάνῃ καὶ τῇ ἁμαρτίᾳ εἶνε σατανικό.

Περιμένει ὁ Θεὸς ἀπὸ μᾶς τὸ «Ἥμαρτον» κι
ὄχι μόνο δὲν τὸ λέμε καὶ δὲν κλαῖμε, ἀλλὰ τέ-
τοια ἅγια μέρα, ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας φωνάζει
καὶ καλεῖ νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ κλάψου με,νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ σπίτι τοῦ οὐρανίου Πα-τέρα μας· ν᾽ ἀνοίξουμε τὴ Γραφὴ νὰ τὴ μελε  τή-
σουμε, νὰ νηστέψουμε, νὰ προσευχηθοῦ με, νὰ
κάνουμε ὁμολογία καὶ ἐλεημο σύνη, δὲν ἀ φήνου-
 με τὴν κραιπάλη τῆς διεφθαρμέ νης Δύσεως.

Ὄχι καμπαρὲ κ᾽ ἐκφυλισμός. Δὲν εἴ μαστε
οὔτε Λονδῖνο, οὔτε Μό σχα, οὔτε Νέα Ὑ όρκη·
εἴμαστε Μακεδονία, Ἑλλάδα, καὶ θέλουμε νὰ
ζήσουμε σὰν ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυποτάμου - Φλωρίνης τὴν 18-2-1968. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 12-1-2021.

2


