
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ εὐαγγέλιο (βλ.
Λουκ. 13,10-17). Διηγεῖται ἕνα θαῦμα τοῦ Χρι-

στοῦ σὲ μιὰ δυστυχισμένη γυναῖκα. Ποιά ἦ -ταν ἡ δυσ τυχία της; Ἐνῷ χαρακτηριστικὸ κά-
θε ἀνθρώπου εἶνε ἡ ὀρθία στάσι, αὐτὴ ἡ τα-
λαίπωρη ἦ ταν συνεχῶς σκυμμένη στὴ γῆ· τὸ
κορμί της ἦ ταν σὰν μιὰ βέργα ποὺ τὴ λύγι-
σαν· καὶ τὸ κεφά λι της σχεδὸν ἄγγιζε κάτω τὸ
χῶμα. Βλέποντάς την ἀπὸ μακριά, θὰ φαινό-
ταν σὰν ἕνα ζῷο ποὺ βαδίζει μὲ τὰ τέσσερα.Ποιά ἦταν ἡ ἀσθένειά της; Ἂν τὴν ἐξέταζε
σήμερα ἕνας γιατρός, θά ̓ λεγε ὅτι ἔ χει σπον-
δυλίτιδα. Μὰ ὁ ἀνώτατος γιατρός, ὁ γιατρὸς
τῶν σωμάτων καὶ τῶν ψυ χῶν, ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός, ἔκανε ἄλ λη διάγνωσι· ἡ αἰτία
τῆς ἀσθενείας της, εἶπε, ἦταν κάτι ὄχι φυσικὸ
ἀλλὰ ὑπερφυ σικό. Μπορεῖ κανεὶς σήμερα ἀ -
κούγοντάς το νὰ γελάσῃ, ἀλ λὰ ἡ διάγνωσις
αὐτὴ εἶνε ἡ μόνη ὀρθή. Λέει λοιπὸν ὁ Κύριος,
ὅτι ὁ αἴτιος τῆς ἀσθενείας της ἦταν ὁ σατα -νᾶς (βλ. ἔ.ἀ. 13,16). Ναί, ὁ σατανᾶς εἶχε ἐπιδράσει πά  -
νω στὸ κορμί της καὶ τὸ ἔκαμψε τόσο πολύ.

Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ ἡ σακάτισσα αὐτὴ στὸ βάθος
τῆς ψυχῆς της ἔ κλεινε ἕνα μεγαλεῖο, ποὺ δὲν
τὸ συναντᾷς σήμερα σὲ ἀνθρώπους ὑγι εῖς ποὺ
περπατοῦν ὀρθοί. Ποιό τὸ μεγαλεῖο της; Στὴν
κατάστασι ποὺ ἦταν, θά ᾽πρεπε νὰ μένῃ στὸ
σπι τάκι της, νὰ μὴ βγαίνῃ ἔξω, ὅπου κακομα-
 θη  μένα παιδιά, ἅμα δοῦν κανένα καμ πούρη ἢ
κουτσό, τὸν κοροϊδεύουν – Σεῖς, παι διά μου,
ποτέ μὴ γελάσετε γιὰ ἐλάττωμα ἢ ἀ ναπηρία
ὁ ποιουδήποτε συνανθρώπου μας! Ἡ γυναίκα
λοιπὸν αὐτή, ποὺ μὲ τόση βία περπα τοῦσε
σὰν τὴ χελώνα, ἔβγαινε ἀπὸ τὸ σπίτι της γιὰ νὰ
πάῃ – ποῦ; Ντροπή μας! αὐτὴ θὰ μᾶς ἐ λέγξῃ
ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως. Αὐτὴ πήγαινε στὴ συνα-γωγή, στὴν ἐκ κλη σιά της νὰ ποῦμε· ὅ,τι εἶνε
γιὰ μᾶς ἡ ἐκκλησιά, εἶνε γιὰ τὸν Τοῦρκο τὸ
τζαμὶ καὶ γιὰ τὸν Ἑβραῖο ἡ συναγωγή.

Ἐκεῖ λοιπὸν τὴν εἶδε καὶ ὁ Χριστός. Ἡ σακά -
 τισσα αὐτὴ πῆγε ἐκεῖ γιὰ νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἐν -

τολὴ τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, νὰ τηρήσῃ τὸ Σάββατο.
Σὰν νὰ τὴ βλέπω. Αὐτή, ὅπως εἶπα, θὰ μᾶς δι-
κάσῃ. Ἐμεῖς ἀντὶ τοῦ Σαββάτου ἔ χουμε τὴν
Κυ ριακή, τὴν ἡμέρα Κυρί ου ποὺ ὁ Χριστὸς ἀ -
νέστη ἐκ νεκρῶν. Ἂν οἱ Ἑβραῖοι μιὰ φορὰ πή-
γαιναν –καὶ πηγαίνουν– στὴ συν αγωγή, πόσο
μᾶλλον ἐμεῖς; Ἂν βρεθῆτε τέτοια μέ ρα στὰ
Ἰεροσόλυμα, θὰ δῆτε ὅτι δὲν κυκλοφο ροῦν
στοὺς δρόμους· ὅλοι εἶνε στὶς συναγωγές,
στὶς χάβρες. Δὲν συμφωνῶ μὲ τὴν πίστι τους,
διαπιστώνω ὅμως τὴ θρησκευτικότητά τους.

Τὸ Σάββατο λοιπὸν ἡ συγκύπτουσα ἦταν
στὴν «ἐκκλησιά» της. Κ᾽ ἐμεῖς τὴν Κυριακή; τί
κάνουμε; Νὰ μετρή σω ἐ δῶ τοὺς ἐκκλησιαζο-
μένους; Ἐλάχιστοι! Τὸν βλέπεις ἐκεῖνον ἐκεῖ
τὸ μαντράχαλο; δὲν ἔρχεται Κυριακὴ στὴν ἐκ -
κλησιά. Ἔρχεται μόνο λίγο τὴ Λαμπρή, ν᾽ ἀ κού -
σῃ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», κι ἀμέσως φεύγει· θὰ
ξανάρθῃ μόνο σὲ γάμο ἢ σὲ κηδεία. Μὰ κάπο -
τε, ὅταν κι ὁ ἴδιος πεθάνῃ, θὰ τὸν σηκώσουν
τέσσερις νὰ τὸν φέρουν στὴν ἐκκλησιά. Δὲν εἶ -
νε ὅμως αὐτὸ Χριστιανισμός, Ἐκκλησία.

Ἦρθε Κυριακή, χτύπησαν τὰ σήμαντρα; Ὅ -
πως ὁ στρατιώτης, ὅταν χτυπήσῃ ἐγερτήριο
σηκώνεται καὶ δίνει τὸ παρών, ὅπως ὁ μαθη-
τής, ὅταν χτυπάῃ τὸ κουδούνι τρέχει στὴν αἴ -
θουσα, ἔτσι κι ὁ Χριστιανός· χτύπησε καμ πά-
να; λαχτάρα στὴν καρδιὰ καὶ φτερὰ στὰ πόδια
νὰ ̓ ρθῇ στὴν ἐκκλησιά, νὰ πῇ ἕνα εὐχαριστῶ,
ἕνα «Ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτω λῷ» (ἔ.ἀ. 18,13).

Ἐπανέρχομαι. Εἶδε λοιπὸν ὁ Χριστὸς τὴ σα-
 κάτισσα μέσα στὴ συναγωγή. Αὐτὴ δὲν φαν -
ταζόταν ποτὲ ὅτι τὴν ἡμέρα ἐκείνη θά ᾽νε ἐκεῖ
ὁ Ἰησοῦς, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Θεός. Ἀλλὰ ὁ
Κύριος ἦρ θε γι᾽ αὐτήν! Ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἀν -
θρώπων ποὺ ἦταν τότε στὴ συναγωγή, μία, μό- νο αὐτή, πῆρε χάρι! Ὅπως καὶ σ᾽ ἐμᾶς· μπο-
 ρεῖ νὰ γεμίζῃ ἡ ἐκκλησιά, ἀλλὰ δὲν παίρνουν
ὅλοι τὴ χάρι καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ παντοδύναμος Κύριος σπλαχνίστηκε τὴν
πονεμένη γυναῖκα καὶ τὴν ἔκανε καλά. Πῶς;
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Τί κακὸ ὁ φθόνος!

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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Μὲ ἕνα λόγο, μιὰ ἀπόφασί του· «Γυναίκα, εἶ -
σαι ἐλεύθερη ἀπὸ τὴν ἀσθένειά σου», λύθη-
κες πιὰ ἀπ᾽ τὰ δεσμὰ τοῦ διαβόλου (βλ. ἔ.ἀ. 13,12).
Ἄγγιξε πάνω της μὲ τ᾽ ἀμόλυντα χέρια του,
τὰ χέρια ποὺ τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ θὰ καρ-
φώνονταν στὸ σταυρό, κι ἀμέσως –ὤ θαῦμα–
σὰν νὰ τὴν διαπέρασε ῥεῦμα, τινάχτηκε πά-
νω, ἀ νωρθώθηκε· τὴν εἶδαν νὰ ὑψώνῃ τὸ κε-
φάλι καὶ νὰ βλέπῃ ψηλά! Ὅλοι χάρηκαν γιὰ
ὅλα τὰ θαυμαστὰ ἔργα ποὺ ἔκανε ὁ Ἰησοῦς.

Τί εἶπα, «ὅλοι χάρηκαν»; Λάθος ἔκανα. Χά-ρηκαν ὅλοι ἐκτὸς ἀπὸ ἕναν. Αὐτὸς κιτρίνισε
ἀπ᾽ τὸ κακό του σὰν τὰ φύλλα τοῦ φθινοπώ-
ρου. Ἀντὶ νὰ πῇ «Χριστέ, σ᾽ εὐχαριστοῦμε ποὺ
ἦρ θες κ᾽ ἔκανες τὸ θαῦμα σου», εἶπε λόγια πι-
 κρά· Ἀκοῦς ἐκεῖ, λέει· ἐπιτρέπεται μέρα Σάβ-
 βατο νά ᾽ρχεστε καὶ νὰ θεραπεύεστε!…Ποιός ἦταν αὐτός; Ὁ ἀρχισυνάγωγος! Ὤ
τὸν ὑποκριτή! Ἂν ὑπάρχῃ μιὰ μέρα ποὺ κατ᾽
ἐξο χὴν ταιριάζει νὰ κάνῃ ὁ ἄνθρωπος τὸ καλό,
εἶ νε ἡ ἡμέρα μιᾶς ἑορτῆς καὶ μάλιστα ἡ ἡμέ-
ρα τῆς Κυρι ακῆς. Καὶ ὁ Κύριός μας τί ἔκανε;
Τὸν κοίταξε αὐστηρὰ καὶ τὸν ἀποστόμωσε. Τί
εἶν᾽ αὐτὰ ποὺ λές, ἄνθρωπέ μου; τοῦ εἶ πε·
γιατί γίνεσαι ὑποκριτής; καθέ νας σας τὸ Σάβ-
βατο δὲν λύνει ἀπ᾽ τὸ παχνὶ τὸ βόδι ἢ τὸ γαϊ-
δουράκι του καὶ τὸ πάει στὸ νερὸ καὶ τὸ ποτί -
ζει; κι αὐτὴ λοιπὸν ἡ γυναίκα, ποὺ ὁ σατανᾶς
τὴν εἶχε δεμένη δεκαοχτὼ τώρα χρόνια, δὲν
ἔπρε πε νὰ λυθῇ ἀπ᾽ αὐτὰ τὰ βαρειὰ δεσμὰ
τῆς ἀ σθενείας της τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου;
Ἄλ λος εἶνε ὁ λόγος ποὺ μιλᾷς καὶ φέρεσαι
ἔτσι, ὄχι ὁ σεβασμὸς τάχα τοῦ Σαβ βά του. Μὴν
κρύ βεσαι· γι᾽ αὐτὸ σὲ εἶπα ὑποκριτή.

Καὶ ἐνῷ ὁ Χριστὸς ἔλεγε αὐτά, ὅλος ὁ λαὸς
συμφωνοῦσε καὶ χαιρόταν.

* * *Ἂς σταματήσω ἐδῶ, ἀδελφοί μου. Ἀλλὰ πρὶν
τελειώσω θὰ ἤθελα νὰ κοιτάξουμε ἐ κείνη τὴμαύρη ψυχή, πού, ἐνῷ ὅλοι χαίρον ταν κι ἀ -
γάλλονταν, αὐτὸς κιτρίνισε ἀπ᾽ τὸ κακό του.

Τί ἦταν αὐτός; Δὲν ἦταν τυχαῖος· ἦταν τὸ
πιὸ ἐπίσημο πρόσωπο τῆς περιοχῆς. Ἦταν ἀρ -
 χισυνάγωγος, εἶχε τὰ κλειδιὰ τῆς συναγωγῆς,
θρησκευτικὸς ἄρχοντας τοῦ τόπου. Καὶ αὐτὸς
στενοχωρήθηκε. Γιατί; τί εἶχε μέσα του;

Τί εἶχε! διάβολο εἶχε, ἕναν ἀπὸ τοὺς πιὸ
φοβεροὺς διαβόλους. Εἶχε –μία λέξι– φθόνο!
Ὁ φθόνος εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἐπικίνδυνα πά-
θη, ἕνα ἀπὸ τὰ φοβερώτερα δαιμόνια, ποὺ ὑ -
πάρχουν καὶ δροῦν παντοῦ, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως
ἐνδημοῦν στὴν ἀγαπητή μας πατρίδα. Δὲν ἔ χω
τώρα τὸν καιρὸ νὰ σᾶς δείξω τί ἔχει προκα λέ-σει ἀπὸ τὴν ὁμηρικὴ ἐποχὴ μέχρι σήμερα.

Ὁ φθόνος χωρίζει ἀντρόγυνα, βάζει ἀδέρ-
φια νὰ μαλώνουν, διαλύει κοινότητες, κατα-
στρέφει ἔθνη. Ἂν ἔλειπε ὁ φθόνος, ἡ ζήλεια,
ἡ πατρίδα μας σήμερα θὰ ἦταν πολὺ μεγάλη.
Μᾶς ἔφαγε καὶ μᾶς τρώει αὐτὴ ἡ κακία. Δὲν
μποροῦμε νὰ παραδεχτοῦμε τὴν ἀνωτερότη-
τα τοῦ ἄλλου. Ἡ γυναίκα ζηλεύει τὴ γειτόνισ -
σα, ὁ ἄντρας τὸ συνάδελφο, ὁ καταστηματάρ-
 χης τὸν ἀπέναντι, ὁ τεχνήτης τὸν ὁμότεχνο.

Γιὰ νὰ δῆτε πόσο κακὸ εἶνε ὁ φθόνος, θέ-
λω νὰ σᾶς πῶ ἕνα ἀνέκδοτο, ποὺ βρῆκα σ᾽ ἕ -
να παλιὸ βιβλίο καὶ μοῦ ἔκανε ἐντύπωσι. 

Ἕνας βασιλιᾶς εἶχε στὴν αὐλή του δύο ὑ -
πηρέτες. Τοὺς ἤξερε καλά· ὁ ἕνας ἦταν φι-
λάρ γυρος, ὁ ἄλλος φθονερός, ζηλιάρης. Μιὰ
μέρα τοὺς καλεῖ. Ἐλᾶτε ἐδῶ, λέει. Θέλω νὰ
σᾶς κάνω ἕνα δῶρο, ὅ,τι μοῦ ζητήσετε. Ἀλλὰ
νὰ ξέρετε· ἀπὸ ὅ,τι ζητή σῃ ὁ πρῶτος (φλου-
ριά, σπίτια, κοπάδια, κτήματα κ.λπ.), στὸν
δεύ τερο θὰ δώσω τὰ διπλάσια. Λοιπὸν σᾶς
ἀκούω. Αὐτοὶ ὅμως δὲν μιλοῦσαν, ἔγιναν
μουγγοί. Κοιτάζονταν μεταξύ τους κ᾽ ἔ σπρω-
χνε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο νὰ ζητήσῃ πρῶ τος. Ὁ
βασιλιᾶς τοὺς ἔδωσε διορία, ἡ διορία πέρασε,
βασίλευε ὁ ἥ λιος, μὰ κανείς τους δὲν μι-
λοῦσε. Τότε ὁ βασι λιᾶς λέει στὸν φθονερό· –
Σὲ διατάζω ἐσένα νὰ ζητήσῃς πρῶτος, ἀλλιῶς
θὰ σοῦ κόψω τὸ κεφάλι. Αὐτὸς ζορίστηκε πο-
λύ, θὰ προτιμοῦ σε νὰ ἄνοιγε ὁ ᾅδης. Τέλος
ἀνοίγει τὸ στόμα του καὶ λέει· –Βασιλιᾶ, παρὰ
νὰ μοῦ κόψῃς τὸ κεφάλι, σοῦ ζητάω νὰ μοῦ
βγάλῃς τὸ ἕνα μάτι. Καταλάβατε; Νὰ βγάλῃ
δηλαδὴ σ᾽ αὐτὸν τὸ ἕνα μάτι, γιὰ νὰ βγοῦν
τοῦ ἄλλου καὶ τὰ δυό! Νά τί εἶνε ὁ φθόνος.

Θυμηθῆτε καὶ τὴ Μεγάλη Παρασκευή. Ποιός
ἀ νέ βασε στὸ Γολγο θᾶ καὶ σταύρωσε τὸ Χριστό;
Ὁ φθόνος. Τὸ κα τάλαβε ὁ Πιλᾶτος ὅταν εἶδε ἐ -
κεῖνα τὰ λυσσασμένα θεριὰ νὰ φωνάζουν. Τί κα -
κὸ σᾶς ἔ κα νε ὁ Ἰησοῦς; τοὺς ρωτοῦσε, κι αὐ  τοὶ
δὲν εἶχαν νὰ ποῦν κάτι ποὺ νὰ δικαιολογῇ τὸ
μῖσος τους. Καὶ γράφει τὸ Εὐαγγέλιο, ὅτι ὁ Πι -
λᾶτος, «ᾔδει (δηλαδὴ ἐγνώριζε) ὅτι διὰ φθό-νον παρέδωκαν αὐτόν» (Ματθ. 27,18. Μᾶρκ. 15,10). Τὸν φθό-
 νησαν ἐκεῖνοι, γιατὶ ἔλαμπε σὰν ἥλιος, ὅ πως
τὸν φθόνησε σήμερα ὁ ἀρχισυνάγωγος.

Ἐπειδὴ ὅμως, ἀγαπητοί μου, κανείς μαςδὲν εἶνε τελείως ἀπηλλαγμένος ἀπὸ τὸ φθό-
νο, ποὺ πάντα κεντᾷ καὶ τὴ δική μας καρδιά,
ἂς παρακαλέσουμε τὸν Κύριο, ὅπως ἄγγιξε
μὲ τὰ δάκτυλά του τὴ συγ κύπτουσα, ν᾽ ἀγγίξῃ
καὶ τὶς ψυχές μας, νὰ μᾶς θεραπεύσῃ ἀπὸ τὸ
κακὸ αὐτό, ὥστε νὰ γίνουμε ἄνθρωποι τοῦ
Θεοῦ πρὸς δόξαν τῆς ἁγίας Τριάδος· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης (παλαιό) Ἀμυνταίου τὴν 7-12-1969 τὸ πρωί, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 6-11-2021.
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Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ εὐαγγέλιο (βλ.
Λουκ. 13,10-17). Διηγεῖται ἕνα θαῦμα τοῦ Χρι-

στοῦ σὲ μιὰ δυστυχισμένη γυναῖκα. Ποιά ἦ -ταν ἡ δυσ τυχία της; Ἐνῷ χαρακτηριστικὸ κά-
θε ἀνθρώπου εἶνε ἡ ὀρθία στάσι, αὐτὴ ἡ τα-
λαίπωρη ἦ ταν συνεχῶς σκυμμένη στὴ γῆ· τὸ
κορμί της ἦ ταν σὰν μιὰ βέργα ποὺ τὴ λύγι-
σαν· καὶ τὸ κεφά λι της σχεδὸν ἄγγιζε κάτω τὸ
χῶμα. Βλέποντάς την ἀπὸ μακριά, θὰ φαινό-
ταν σὰν ἕνα ζῷο ποὺ βαδίζει μὲ τὰ τέσσερα.Ποιά ἦταν ἡ ἀσθένειά της; Ἂν τὴν ἐξέταζε
σήμερα ἕνας γιατρός, θά ̓ λεγε ὅτι ἔ χει σπον-
δυλίτιδα. Μὰ ὁ ἀνώτατος γιατρός, ὁ γιατρὸς
τῶν σωμάτων καὶ τῶν ψυ χῶν, ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός, ἔκανε ἄλ λη διάγνωσι· ἡ αἰτία
τῆς ἀσθενείας της, εἶπε, ἦταν κάτι ὄχι φυσικὸ
ἀλλὰ ὑπερφυ σικό. Μπορεῖ κανεὶς σήμερα ἀ -
κούγοντάς το νὰ γελάσῃ, ἀλ λὰ ἡ διάγνωσις
αὐτὴ εἶνε ἡ μόνη ὀρθή. Λέει λοιπὸν ὁ Κύριος,
ὅτι ὁ αἴτιος τῆς ἀσθενείας της ἦταν ὁ σατα -νᾶς (βλ. ἔ.ἀ. 13,16). Ναί, ὁ σατανᾶς εἶχε ἐπιδράσει πά  -
νω στὸ κορμί της καὶ τὸ ἔκαμψε τόσο πολύ.

Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ ἡ σακάτισσα αὐτὴ στὸ βάθος
τῆς ψυχῆς της ἔ κλεινε ἕνα μεγαλεῖο, ποὺ δὲν
τὸ συναντᾷς σήμερα σὲ ἀνθρώπους ὑγι εῖς ποὺ
περπατοῦν ὀρθοί. Ποιό τὸ μεγαλεῖο της; Στὴν
κατάστασι ποὺ ἦταν, θά ᾽πρεπε νὰ μένῃ στὸ
σπι τάκι της, νὰ μὴ βγαίνῃ ἔξω, ὅπου κακομα-
 θη  μένα παιδιά, ἅμα δοῦν κανένα καμ πούρη ἢ
κουτσό, τὸν κοροϊδεύουν – Σεῖς, παι διά μου,
ποτέ μὴ γελάσετε γιὰ ἐλάττωμα ἢ ἀ ναπηρία
ὁ ποιουδήποτε συνανθρώπου μας! Ἡ γυναίκα
λοιπὸν αὐτή, ποὺ μὲ τόση βία περπα τοῦσε
σὰν τὴ χελώνα, ἔβγαινε ἀπὸ τὸ σπίτι της γιὰ νὰ
πάῃ – ποῦ; Ντροπή μας! αὐτὴ θὰ μᾶς ἐ λέγξῃ
ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως. Αὐτὴ πήγαινε στὴ συνα-γωγή, στὴν ἐκ κλη σιά της νὰ ποῦμε· ὅ,τι εἶνε
γιὰ μᾶς ἡ ἐκκλησιά, εἶνε γιὰ τὸν Τοῦρκο τὸ
τζαμὶ καὶ γιὰ τὸν Ἑβραῖο ἡ συναγωγή.

Ἐκεῖ λοιπὸν τὴν εἶδε καὶ ὁ Χριστός. Ἡ σακά -
 τισσα αὐτὴ πῆγε ἐκεῖ γιὰ νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἐν -

τολὴ τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, νὰ τηρήσῃ τὸ Σάββατο.
Σὰν νὰ τὴ βλέπω. Αὐτή, ὅπως εἶπα, θὰ μᾶς δι-
κάσῃ. Ἐμεῖς ἀντὶ τοῦ Σαββάτου ἔ χουμε τὴν
Κυ ριακή, τὴν ἡμέρα Κυρί ου ποὺ ὁ Χριστὸς ἀ -
νέστη ἐκ νεκρῶν. Ἂν οἱ Ἑβραῖοι μιὰ φορὰ πή-
γαιναν –καὶ πηγαίνουν– στὴ συν αγωγή, πόσο
μᾶλλον ἐμεῖς; Ἂν βρεθῆτε τέτοια μέ ρα στὰ
Ἰεροσόλυμα, θὰ δῆτε ὅτι δὲν κυκλοφο ροῦν
στοὺς δρόμους· ὅλοι εἶνε στὶς συναγωγές,
στὶς χάβρες. Δὲν συμφωνῶ μὲ τὴν πίστι τους,
διαπιστώνω ὅμως τὴ θρησκευτικότητά τους.

Τὸ Σάββατο λοιπὸν ἡ συγκύπτουσα ἦταν
στὴν «ἐκκλησιά» της. Κ᾽ ἐμεῖς τὴν Κυριακή; τί
κάνουμε; Νὰ μετρή σω ἐ δῶ τοὺς ἐκκλησιαζο-
μένους; Ἐλάχιστοι! Τὸν βλέπεις ἐκεῖνον ἐκεῖ
τὸ μαντράχαλο; δὲν ἔρχεται Κυριακὴ στὴν ἐκ -
κλησιά. Ἔρχεται μόνο λίγο τὴ Λαμπρή, ν᾽ ἀ κού -
σῃ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», κι ἀμέσως φεύγει· θὰ
ξανάρθῃ μόνο σὲ γάμο ἢ σὲ κηδεία. Μὰ κάπο -
τε, ὅταν κι ὁ ἴδιος πεθάνῃ, θὰ τὸν σηκώσουν
τέσσερις νὰ τὸν φέρουν στὴν ἐκκλησιά. Δὲν εἶ -
νε ὅμως αὐτὸ Χριστιανισμός, Ἐκκλησία.

Ἦρθε Κυριακή, χτύπησαν τὰ σήμαντρα; Ὅ -
πως ὁ στρατιώτης, ὅταν χτυπήσῃ ἐγερτήριο
σηκώνεται καὶ δίνει τὸ παρών, ὅπως ὁ μαθη-
τής, ὅταν χτυπάῃ τὸ κουδούνι τρέχει στὴν αἴ -
θουσα, ἔτσι κι ὁ Χριστιανός· χτύπησε καμ πά-
να; λαχτάρα στὴν καρδιὰ καὶ φτερὰ στὰ πόδια
νὰ ̓ ρθῇ στὴν ἐκκλησιά, νὰ πῇ ἕνα εὐχαριστῶ,
ἕνα «Ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτω λῷ» (ἔ.ἀ. 18,13).

Ἐπανέρχομαι. Εἶδε λοιπὸν ὁ Χριστὸς τὴ σα-
 κάτισσα μέσα στὴ συναγωγή. Αὐτὴ δὲν φαν -
ταζόταν ποτὲ ὅτι τὴν ἡμέρα ἐκείνη θά ᾽νε ἐκεῖ
ὁ Ἰησοῦς, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Θεός. Ἀλλὰ ὁ
Κύριος ἦρ θε γι᾽ αὐτήν! Ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἀν -
θρώπων ποὺ ἦταν τότε στὴ συναγωγή, μία, μό- νο αὐτή, πῆρε χάρι! Ὅπως καὶ σ᾽ ἐμᾶς· μπο-
 ρεῖ νὰ γεμίζῃ ἡ ἐκκλησιά, ἀλλὰ δὲν παίρνουν
ὅλοι τὴ χάρι καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ παντοδύναμος Κύριος σπλαχνίστηκε τὴν
πονεμένη γυναῖκα καὶ τὴν ἔκανε καλά. Πῶς;
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Τί κακὸ ὁ φθόνος!
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Μὲ ἕνα λόγο, μιὰ ἀπόφασί του· «Γυναίκα, εἶ -
σαι ἐλεύθερη ἀπὸ τὴν ἀσθένειά σου», λύθη-
κες πιὰ ἀπ᾽ τὰ δεσμὰ τοῦ διαβόλου (βλ. ἔ.ἀ. 13,12).
Ἄγγιξε πάνω της μὲ τ᾽ ἀμόλυντα χέρια του,
τὰ χέρια ποὺ τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ θὰ καρ-
φώνονταν στὸ σταυρό, κι ἀμέσως –ὤ θαῦμα–
σὰν νὰ τὴν διαπέρασε ῥεῦμα, τινάχτηκε πά-
νω, ἀ νωρθώθηκε· τὴν εἶδαν νὰ ὑψώνῃ τὸ κε-
φάλι καὶ νὰ βλέπῃ ψηλά! Ὅλοι χάρηκαν γιὰ
ὅλα τὰ θαυμαστὰ ἔργα ποὺ ἔκανε ὁ Ἰησοῦς.

Τί εἶπα, «ὅλοι χάρηκαν»; Λάθος ἔκανα. Χά-ρηκαν ὅλοι ἐκτὸς ἀπὸ ἕναν. Αὐτὸς κιτρίνισε
ἀπ᾽ τὸ κακό του σὰν τὰ φύλλα τοῦ φθινοπώ-
ρου. Ἀντὶ νὰ πῇ «Χριστέ, σ᾽ εὐχαριστοῦμε ποὺ
ἦρ θες κ᾽ ἔκανες τὸ θαῦμα σου», εἶπε λόγια πι-
 κρά· Ἀκοῦς ἐκεῖ, λέει· ἐπιτρέπεται μέρα Σάβ-
 βατο νά ᾽ρχεστε καὶ νὰ θεραπεύεστε!…Ποιός ἦταν αὐτός; Ὁ ἀρχισυνάγωγος! Ὤ
τὸν ὑποκριτή! Ἂν ὑπάρχῃ μιὰ μέρα ποὺ κατ᾽
ἐξο χὴν ταιριάζει νὰ κάνῃ ὁ ἄνθρωπος τὸ καλό,
εἶ νε ἡ ἡμέρα μιᾶς ἑορτῆς καὶ μάλιστα ἡ ἡμέ-
ρα τῆς Κυρι ακῆς. Καὶ ὁ Κύριός μας τί ἔκανε;
Τὸν κοίταξε αὐστηρὰ καὶ τὸν ἀποστόμωσε. Τί
εἶν᾽ αὐτὰ ποὺ λές, ἄνθρωπέ μου; τοῦ εἶ πε·
γιατί γίνεσαι ὑποκριτής; καθέ νας σας τὸ Σάβ-
βατο δὲν λύνει ἀπ᾽ τὸ παχνὶ τὸ βόδι ἢ τὸ γαϊ-
δουράκι του καὶ τὸ πάει στὸ νερὸ καὶ τὸ ποτί -
ζει; κι αὐτὴ λοιπὸν ἡ γυναίκα, ποὺ ὁ σατανᾶς
τὴν εἶχε δεμένη δεκαοχτὼ τώρα χρόνια, δὲν
ἔπρε πε νὰ λυθῇ ἀπ᾽ αὐτὰ τὰ βαρειὰ δεσμὰ
τῆς ἀ σθενείας της τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου;
Ἄλ λος εἶνε ὁ λόγος ποὺ μιλᾷς καὶ φέρεσαι
ἔτσι, ὄχι ὁ σεβασμὸς τάχα τοῦ Σαβ βά του. Μὴν
κρύ βεσαι· γι᾽ αὐτὸ σὲ εἶπα ὑποκριτή.

Καὶ ἐνῷ ὁ Χριστὸς ἔλεγε αὐτά, ὅλος ὁ λαὸς
συμφωνοῦσε καὶ χαιρόταν.

* * *Ἂς σταματήσω ἐδῶ, ἀδελφοί μου. Ἀλλὰ πρὶν
τελειώσω θὰ ἤθελα νὰ κοιτάξουμε ἐ κείνη τὴμαύρη ψυχή, πού, ἐνῷ ὅλοι χαίρον ταν κι ἀ -
γάλλονταν, αὐτὸς κιτρίνισε ἀπ᾽ τὸ κακό του.

Τί ἦταν αὐτός; Δὲν ἦταν τυχαῖος· ἦταν τὸ
πιὸ ἐπίσημο πρόσωπο τῆς περιοχῆς. Ἦταν ἀρ -
 χισυνάγωγος, εἶχε τὰ κλειδιὰ τῆς συναγωγῆς,
θρησκευτικὸς ἄρχοντας τοῦ τόπου. Καὶ αὐτὸς
στενοχωρήθηκε. Γιατί; τί εἶχε μέσα του;

Τί εἶχε! διάβολο εἶχε, ἕναν ἀπὸ τοὺς πιὸ
φοβεροὺς διαβόλους. Εἶχε –μία λέξι– φθόνο!
Ὁ φθόνος εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἐπικίνδυνα πά-
θη, ἕνα ἀπὸ τὰ φοβερώτερα δαιμόνια, ποὺ ὑ -
πάρχουν καὶ δροῦν παντοῦ, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως
ἐνδημοῦν στὴν ἀγαπητή μας πατρίδα. Δὲν ἔ χω
τώρα τὸν καιρὸ νὰ σᾶς δείξω τί ἔχει προκα λέ-σει ἀπὸ τὴν ὁμηρικὴ ἐποχὴ μέχρι σήμερα.

Ὁ φθόνος χωρίζει ἀντρόγυνα, βάζει ἀδέρ-
φια νὰ μαλώνουν, διαλύει κοινότητες, κατα-
στρέφει ἔθνη. Ἂν ἔλειπε ὁ φθόνος, ἡ ζήλεια,
ἡ πατρίδα μας σήμερα θὰ ἦταν πολὺ μεγάλη.
Μᾶς ἔφαγε καὶ μᾶς τρώει αὐτὴ ἡ κακία. Δὲν
μποροῦμε νὰ παραδεχτοῦμε τὴν ἀνωτερότη-
τα τοῦ ἄλλου. Ἡ γυναίκα ζηλεύει τὴ γειτόνισ -
σα, ὁ ἄντρας τὸ συνάδελφο, ὁ καταστηματάρ-
 χης τὸν ἀπέναντι, ὁ τεχνήτης τὸν ὁμότεχνο.

Γιὰ νὰ δῆτε πόσο κακὸ εἶνε ὁ φθόνος, θέ-
λω νὰ σᾶς πῶ ἕνα ἀνέκδοτο, ποὺ βρῆκα σ᾽ ἕ -
να παλιὸ βιβλίο καὶ μοῦ ἔκανε ἐντύπωσι. 

Ἕνας βασιλιᾶς εἶχε στὴν αὐλή του δύο ὑ -
πηρέτες. Τοὺς ἤξερε καλά· ὁ ἕνας ἦταν φι-
λάρ γυρος, ὁ ἄλλος φθονερός, ζηλιάρης. Μιὰ
μέρα τοὺς καλεῖ. Ἐλᾶτε ἐδῶ, λέει. Θέλω νὰ
σᾶς κάνω ἕνα δῶρο, ὅ,τι μοῦ ζητήσετε. Ἀλλὰ
νὰ ξέρετε· ἀπὸ ὅ,τι ζητή σῃ ὁ πρῶτος (φλου-
ριά, σπίτια, κοπάδια, κτήματα κ.λπ.), στὸν
δεύ τερο θὰ δώσω τὰ διπλάσια. Λοιπὸν σᾶς
ἀκούω. Αὐτοὶ ὅμως δὲν μιλοῦσαν, ἔγιναν
μουγγοί. Κοιτάζονταν μεταξύ τους κ᾽ ἔ σπρω-
χνε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο νὰ ζητήσῃ πρῶ τος. Ὁ
βασιλιᾶς τοὺς ἔδωσε διορία, ἡ διορία πέρασε,
βασίλευε ὁ ἥ λιος, μὰ κανείς τους δὲν μι-
λοῦσε. Τότε ὁ βασι λιᾶς λέει στὸν φθονερό· –
Σὲ διατάζω ἐσένα νὰ ζητήσῃς πρῶτος, ἀλλιῶς
θὰ σοῦ κόψω τὸ κεφάλι. Αὐτὸς ζορίστηκε πο-
λύ, θὰ προτιμοῦ σε νὰ ἄνοιγε ὁ ᾅδης. Τέλος
ἀνοίγει τὸ στόμα του καὶ λέει· –Βασιλιᾶ, παρὰ
νὰ μοῦ κόψῃς τὸ κεφάλι, σοῦ ζητάω νὰ μοῦ
βγάλῃς τὸ ἕνα μάτι. Καταλάβατε; Νὰ βγάλῃ
δηλαδὴ σ᾽ αὐτὸν τὸ ἕνα μάτι, γιὰ νὰ βγοῦν
τοῦ ἄλλου καὶ τὰ δυό! Νά τί εἶνε ὁ φθόνος.

Θυμηθῆτε καὶ τὴ Μεγάλη Παρασκευή. Ποιός
ἀ νέ βασε στὸ Γολγο θᾶ καὶ σταύρωσε τὸ Χριστό;
Ὁ φθόνος. Τὸ κα τάλαβε ὁ Πιλᾶτος ὅταν εἶδε ἐ -
κεῖνα τὰ λυσσασμένα θεριὰ νὰ φωνάζουν. Τί κα -
κὸ σᾶς ἔ κα νε ὁ Ἰησοῦς; τοὺς ρωτοῦσε, κι αὐ  τοὶ
δὲν εἶχαν νὰ ποῦν κάτι ποὺ νὰ δικαιολογῇ τὸ
μῖσος τους. Καὶ γράφει τὸ Εὐαγγέλιο, ὅτι ὁ Πι -
λᾶτος, «ᾔδει (δηλαδὴ ἐγνώριζε) ὅτι διὰ φθό-νον παρέδωκαν αὐτόν» (Ματθ. 27,18. Μᾶρκ. 15,10). Τὸν φθό-
 νησαν ἐκεῖνοι, γιατὶ ἔλαμπε σὰν ἥλιος, ὅ πως
τὸν φθόνησε σήμερα ὁ ἀρχισυνάγωγος.

Ἐπειδὴ ὅμως, ἀγαπητοί μου, κανείς μαςδὲν εἶνε τελείως ἀπηλλαγμένος ἀπὸ τὸ φθό-
νο, ποὺ πάντα κεντᾷ καὶ τὴ δική μας καρδιά,
ἂς παρακαλέσουμε τὸν Κύριο, ὅπως ἄγγιξε
μὲ τὰ δάκτυλά του τὴ συγ κύπτουσα, ν᾽ ἀγγίξῃ
καὶ τὶς ψυχές μας, νὰ μᾶς θεραπεύσῃ ἀπὸ τὸ
κακὸ αὐτό, ὥστε νὰ γίνουμε ἄνθρωποι τοῦ
Θεοῦ πρὸς δόξαν τῆς ἁγίας Τριάδος· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης (παλαιό) Ἀμυνταίου τὴν 7-12-1969 τὸ πρωί, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 6-11-2021.

2



Τὸ εὐαγγέλιο τῆς σημερινῆς ἡμέρας, ἀγαπη -
τοί μου, Κυριακῆς τῶν Προπατόρων (Λουκ. 14,16-

24. Ματθ. 22,14), εἶνε μία ἀπὸ τὶς ἄφθαστες παραβο -λὲς ποὺ εἶπε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
Σᾶς εἶνε γνωστή, τὴν ἐπαναλαμβάνω.

Ἕνας εὐγενὴς νοικοκύρης θέλησε νὰ τιμή -
σῃ τοὺς φίλους του καὶ ἀποφάσισε νὰ τοὺς
παραθέσῃ δεῖπνο. Ἀγόρασε τὰ καλύτερα τρό  -
φιμα καὶ ὑλικά, τὰ μαγείρεψε μὲ κάθε τέχνη
καὶ ἔστρωσε τραπέζι σὲ μιὰ ἀπέραντη αἴθου-
σα. Ὅταν πλέον ὅλα ἦταν ἕτοιμα, ἔστειλε μὲ
τὸ δοῦλο του προσκλητήρια σ᾽ ἕνα ὡρισμένο
κύκλο φίλων, ποὺ τοὺς θεωροῦσε ὡς τὸ στε-
νώτερο περιβάλ  λον του.

Πῆγε ὁ ἀπεσταλμένος ὡς ἀγγελιαφό ρος στὰ
σπίτια τῶν προσκεκλημένων, ἀλλὰ πα ραδό-
ξως συνάντησε ἀπροθυμία καὶ ἄρνησι. –Ἐ λᾶ -
τε, εἶ πε στὸν ἕνα, τὸ τραπέζι εἶνε ἕτοιμο. –Ὄ  χι,
ἀ παν  τᾷ αὐτός. Πηγαίνει στὸν δεύτερο. –Ὄ χι,
τοῦ λέει κι αὐ τός. Πηγαίνει στὸν τρίτο. –Ὄχι,
ἀ κούει ἐπίσης. Ὁ πρῶτος ἦταν μεγαλοκτη-
ματίας καὶ εἶχε ὑ πογράψει πρὸ ὀλίγου συμ-
βόλαιο, μὲ τὸ ὁποῖο γινόταν κάτοχος μεγά-
λης ἐκ τάσεως, τιμαρι οῦχος. Ὁ δεύτερος ἦταν
ζῳ  έμ πορος· ἀγόρασε βόδια καὶ ἔπρεπε νὰ τὰ
δοκιμάσῃ προτοῦ νὰ καταβάλῃ τὴν ἀξία τους.
Καὶ ὁ τρίτος, πιὸ ἀ διάντροπος ἀπ᾽ ὅλους, ἀν -
αίσχυντος σὰν πίθηκος, ἀπήντησε, ὅτι εἶνε νιό  -
παντρος καὶ δὲν μπο ρεῖ ν᾽ ἀσχολῆται μ᾽ αὐτὰ
τὰ πράγματα. Ἔτσι «ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραι -
τεῖσθαι πάντες» (Λουκ. 14,18). Αὐτοί, κατὰ τὴν ἐξή-
γησι τῶν ἁγίων πατέρων, εἰκονίζουν τοὺς μορ- φωμένους ἄρχον τες τῶν Ἰουδαίων.

Ὁ κύριος, ποὺ πληροφορήθηκε τὴν ἐλεει -
νὴ αὐτὴ συμπεριφορὰ τῶν στενῶν φίλων του,
παρὰ τὴν εὐγένειά του ἀγανάκτησε. Διατάζει,
νὰ βγῇ ὁ δοῦλος του «εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύ-
 μας (=στὰ σοκάκια)» καὶ νὰ καλέσῃ καὶ ἄλ -
λους πιὸ ἀπόμακρους. Πολλοί, παρέες - παρέ-
ες, ἄρχισαν νὰ καταφθάνουν στὴ μεγάλη αἴ -
θουσα· ἀνάπηροι, κουτσοί, τυφλοί, καθυστε-

ρημένοι καὶ παραγκωνισμένοι. Αὐτοὶ εἰκονί-ζουν τὸν ἁπλοϊκὸ Ἰουδαϊκὸ λαό.
Ὑπῆρχε ὅμως ἀκόμη ἀρκετὸς χῶ ρος καὶ γιὰ

πολλοὺς ἄλλους. Καὶ διατάζει τὸ δοῦλο του
νὰ βγῇ πάλι, γιὰ τρίτη φορά, σὲ δρόμους καὶ
φράχτες, καὶ ὅποιους βρῇ νὰ τοὺς φέρῃ νὰ
συμ πληρώσουν τὸ κενὸ τῆς αἰθούσης. Αὐτοὶείκονίζουν τοὺς ἐθνικούς.

* * *Αὐτὴ μὲ συντομία εἶνε ἡ παραβολή. Ποιός
εἶνε ὁ εὐγενὴς νοικοκύρης; Δὲν εἶνε ἄλλος
παρὰ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος καὶ Θεός. Τί κάνει ὁ Κύ-
ριος; Στρώνει τραπέζι. Τί τραπέζι; Δύο εἰ δῶν.Πρῶτον ὑλικό. Ὅ,τι, ἀδελφοί μου, ἔρχεται
στὸ τραπέζι σας κάθε φορὰ ποὺ κάθεστε νὰ
φᾶ  τε, εἴτε νερὸ δροσερὸ εἴτε κρασὶ εἴτε ψάρι
εἴ τε κρέας εἴτε φροῦτα εἴτε ὅ,τι ἄλλο, ὅλα εἶ -
νε δῶ  ρα τοῦ Κυρίου. Σὲ κανένα ἄλλο πλανή-
τη τοῦ σύμπαντος δὲν ὑπάρχουν τ᾽ ἀγαθὰ αὐ -
τά, ποὺ τόσο ἀχάριστα καθόμαστε καὶ τρῶμε.
Τὸ που λάκι στὴν πηγὴ πίνει μιὰ στάλα νερὸ
καὶ ὑψώνει τὸ κεφαλάκι του στὸν οὐρανὸ σὰν
νὰ λέῃ, Σ᾽ εὐχαριστῶ, Θεέ μου· ἐμεῖς τὴ μπου  -
κιὰ ἔχουμε στὸ στόμα καὶ τὸ Θεὸ βλαστη μᾶ -
με.  Ὑπάρ χει πιὸ ἄθλιο ὂν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο;
Ἤ  θελα νὰ ἔ βαζα τὸ βλάστημο σ᾽ ἕνα πύραυλο
καὶ νὰ τὸν στείλω στὴ σελήνη, ἐκεῖ ποὺ δὲν
ὑ πάρχει οὔτε ὀξυγόνο οὔτε νερὸ οὔ τε ἀ χλά-
δι οὔτε μῆλο οὔτε ἄλ λα ἀγαθά, ἀλλὰ ξεραΰλα
καὶ ψῦχος, γιὰ νὰ ἐκτιμήσῃ τὸ τραπέ ζι ποὺ
τοῦ στρώνει ἐδῶ ὁ Θεὸς κάθε μέρα.

Ἀλλὰ τὸ ὑλικὸ αὐτὸ τραπέζι, ποὺ τὸ στρώ-
νει γιὰ ὅλους ἀνεξαιρέτως, εἶνε εἰκόνα μιᾶς
ἄλλης τροφῆς. Ὑπάρχει καὶ ἕνα τραπέζι πνευ-μα τι κό. Στὴν ἐκκλησία τὴν ὥρα τῆς θείας λει  -
τουργίας –ἂν πιστεύετε– ῥῖξτε ἕνα βλέμμα μέ-
σα στὸ ἅγιο βῆμα· ἐκεῖ εἶνε ἡ τράπεζα ἡ πνευ μα-
τική. Ἐπὶ τῆς ἁγίας τραπέζης ὑπάρχει ὁ ἄρ -
τος ὁ πανάγιος καὶ ὁ οἶνος ὁ καθαγιασμέ νος.

Τί εἶνε αὐτά; Πιστεύεις; Οἱ πρόγονοί μας,
οἱ πατέρες καὶ μανάδες ποὺ γέννησαν τοὺς
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ἥ ρωες τοῦ ᾽21 καὶ τοῦ ᾽12, δὲν εἶχαν ῥαδιό-
φωνα καὶ τηλεοράσεις καὶ τηλέφωνα, ἀλ λὰ εἶ -
χαν πίστι γιγάντια. Οἱ ἀγράμματες ἐκεῖ νες για-
 γιάδες ἔπαιρναν στὴν ἀγκαλιὰ τὰ μικρὰ παι-
διὰ καὶ τὰ πήγαιναν στὸν παπᾶ μπροστὰ στὶς
εἰ κόνες. Δὲν εἶχαν σπουδάσει θεολογία, μὰ
ἦ   ταν πιστές· πίστευαν ὅτι ἐκεῖνο τὸ ψίχουλο
κ᾽ ἐκείνη ἡ σταλαγματιὰ ποὺ εἶνε μέσα στὸ ἅ -
γιο ποτήριο ἀξίζει παραπάνω ἀπ᾽ ὅλα τὰ πε-
τράδια τῆς γῆς κι ὅλα τὰ ἄστρα τ᾽ οὐρανοῦ.

Ἂν τὸ πιστεύετε κ᾽ ἐσεῖς, τώρα ποὺ ἔρχον -
ται οἱ γιορτές, πλησιάστε νὰ κοι νω νήσετε ὅ -
πως κοινωνοῦσαν οἱ ὑπερασπισταὶ τοῦ Ἀρκα-
δίου, τοῦ Σουλίου, τοῦ Μεσολογγίου, τῆς Ἀγ -
κύρας, τοῦ ἀλβανικοῦ μετώπου. Δι αφορετι-
κά, καὶ οἱ ἑορτὲς αὐτὲς θὰ εἶνε μόνο μία γα-
 στρονομικὴ εὐωχία, χωρὶς τὴν οὐσία καὶ πεμ -
πτουσία τῆς ἁγίας μας Ὀρθοδοξίας.Τράπεζα εἶνε ἡ θεία λειτουργία. Ἀπ᾽ τὸ «Εὐ -
 λογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός…» μέχρι τὸ
«Δι᾽ εὐχῶν…» παρατίθεται συμπόσιο πνευμα -
τικό, ἀσυγκρίτως ἀνώτερο ἀπὸ ἐ κεῖνα τῶν ἀρ -
χαίων προ γόνων μας ποὺ ἐκθειάζει ὁ Πλάτων.
Κάθε λέξι, κάθε κίνησι, καθετὶ ποὺ τελεῖται
στὴν ἐκ κλησία, εἶνε μία πανδαισία πνευματική.

Τράπεζα λοιπόν. Καὶ οἱ ἄνθρωποι πῶς δια-τίθενται; Προσέρχονται; Στὶς ἐνορίες τῶν χω-
ριῶν καὶ τῶν πόλεών μας, σύμφωνα μὲ μιὰ στα-
 τιστικὴ ποὺ ἔγινε, οὔτε δύο τοῖς ἑκατὸ (2%)
δὲν ἐκκλησιάζονται. Ἂν ἐκκλησιάζονταν ὅλοι,
θὰ ̓ πρεπε νὰ γκρεμίσουμε αὐτὲς τὶς ἐκκλησί -
ες καὶ νὰ χτίσουμε πολὺ μεγαλύτερες. Τώρα
οἱ πλεῖστοι κάνουν τὴν ἐμφάνισί τους μόνο σὲ
μεγάλες ἑορτές. Αὐτοὺς τοὺς χριστουγεννιά -
τικους καὶ πασχαλιάτικους ἐγὼ τοὺς ὀ νομάζωχριστιανοὺς - κομῆτες· γιατὶ ὅπως οἱ κομῆτες
σπανίως παρουσιάζονται στὸν οὐρανό, ἔτσι κι
αὐτοὶ σπανίως ἐμφανίζονται στὸ ναό.

Καὶ ἂν τολμήσῃς νὰ ἐκφράσῃς ἀπορία, σοῦἀπαντοῦν μὲ γλῶσσα αὐθαδείας, ἰταμότητος,
ἀναισχυντίας καὶ ἀχαριστίας, ὅπως ἐκεῖνοι οἱ
προσ κεκλημένοι τοῦ στενοῦ περιβάλλοντος.
Μὰ δὲν σὲ ἔχει ἀνάγκη ὁ Χριστὸς νὰ ἔρθῃς ἐ -
σὺ στὴν ἐκκλησία. Λάθος κάνεις, κύριε.

Κι ἂν ἐ μεῖς πάψουμε νὰ ἐκκλησιαζώμαστε,ὑ πάρχουν πλῆθος πιστοὶ ποὺ λατρεύουν τὸ Χρι- στό, στὸν κόσμο αὐτὸν τῆς ὕ λης καὶ τῶν πυρ -
αύλων. Ποῦ θέλετε νὰ πᾶμε; Στὴ ῾Ρωσία; Κ᾽ ἐ -
κεῖ (στὴ Μόσχα, στὸ Στάλινγκραντ, στὰ Οὐ ρά-
λια ὄρη), καὶ σὲ καιρὸ διωγμοῦ ἀπὸ τοὺς ἀ θέ-
ους, ἡ ἀδάμα στη ῥωσικὴ ψυχὴ τρέχει στοὺς
να ούς· καὶ κλαῖ νε ὅταν περνοῦν τὰ ἅγια, ἐνῷ
ἐ μεῖς κοιτᾶμε τὰ ῥολόγια πότε θὰ σχολάσου-
με. Στὴν Ἀφρική; ἐκεῖ ὁ Κύπρου Μακάριος τὸ

Μάρτιο τοῦ 1971 βάπτισε 5.000 ἰθαγενεῖς! Νὰ
πᾶμε στὴν Τουρκία; Ὦ Μικρὰ Ἀσία καὶ Πόντε,
λίκνον τῆς ἀτιμήτου Ὀρθοδοξί ας μας! Τὸ 1922
βέβαια διώχθηκαν ἀπὸ ᾽κεῖ 2.000.000 Ἕλ  λη-
νες, καταργήθηκαν 4.000 ἐκκλησίες καὶ 80
μη τροπόλεις· ἐν τούτοις κ᾽ ἐκεῖ, στὴν καρδιὰ
τῆς Τουρκιᾶς, ὑπάρχουν Χριστιανοί· εἶνε οἱ
λεγόμε νοι κρυπτοχριστιανοί. Ἕνας τέτοιος
μοῦ ἦρ θε πέρυσι ἀπὸ τὴ Σαμψοῦντα, ζήτησε
νὰ τὸν βαπτίσω κ᾽ ἔκλαιγα μαζί του. Νὰ πᾶμε
στὸ Βόρειο Πόλο; Κ᾽ ἐκεῖ οἱ Ἐσκιμῶοι στὶς πα-
γωμένες καλύβες τους, χωρὶς καλοριφέρ, λα-
τρεύουν τὸ Χριστὸ κ᾽ ἔχουν κανδήλα ποὺ καί-
ει ὄχι μὲ λάδι ἐλιᾶς ἀλλὰ μὲ λῖπος φάλαινας.

Οἱ πιστοὶ δὲν ἔχουν ἀνάγκη τὰ μέσα τῆς
εὐ μαρείας. Ἐγὼ πιστεύω, ὅτι ὁ μεγάλος κίν-δυ νος τοῦ κόσμου καὶ τῆς πατρίδος μας δὲν
εἶ νε ὁ κομμουνισμός – εἶ νε κι αὐτός, ἀλλὰεἶνε ἡ εὐμάρεια. Αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸν τάφο τοῦ
πολι τισμοῦ. Αὐ τὴ εἶνε ἡ κοπριὰ ποὺ ἐ πάνω
της βλαστάνουν οἱ μύκητες τῆς ἁ μαρτί ας καὶ
τὰ σαπρόφυτα τῆς ἀθεΐας.

Τὸν 17ο μὲ 18ο αἰῶνα κάποιος ἀπὸ τοὺς πα-
 τριάρχες τοῦ ἀθεϊστικοῦ διαφωτισμοῦ(ὁ Βολταῖρος
1694-1778) διακήρυττε, ὅτι μετὰ ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια
πάνω στὴ γῆ δὲν θὰ ὑπάρχῃ οὔτε ἕνας ποὺ νὰ
πιστεύῃ στὸν Ἐ σταυρωμένο. Ἡ πρό βλεψί του
δὲν ἐπαλήθευσε. Μὰ καὶ ἂν ἀ κόμα συμβῇ νὰ ἐ -
παληθεύσῃ –πρᾶγμα ποὺ τὸ ἀποκλείει τὸ Εὐαγ  -
γέλιο (βλ. Ματθ. 16,18. Λουκ. 1,33)– καὶ πάλι σᾶς λέω, ὅτι δὲνμᾶς ἔχει ἀνάγκη ὁ Χριστός. Ἐπάνω στὰ οὐρά-νια, πέρα ἀπὸ τοὺς γαλαξίες καὶ τὰ ἄστρα καὶ
τὸν Σείριο, ὑπάρχει, ναί ὑπάρχει, ἕνας ἄλλος
κόσμος, ἄπειρα πνεύματα ἁγίων ἀγγέλων καὶδικαίων, ποὺ τὸν λατρεύουν ἀπαύστως.

* * *«Πᾶσα ἡ γῆ» λοιπὸν καὶ «πᾶσα πνοή», ἀλ -
λὰ καὶ «οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν» (Ψαλμ. 65,1· 150,6·
148,4) λατρεύουν τὸ Χριστό. Ἂν ἐσὺ δὲν θέλῃς,
μὴν πατᾷς στὴν ἐκκλησιά. Μόνος σου στερεῖςτὸν ἑαυτό σου ἀπὸ μία οὐράνια εὐλογία.

Αὐτὸ δείχνει ἕνα μικρὸ ἀνέκδοτο ἀπὸ τὸν
βίο τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. Πῆγε μιὰ μέρα ὁ ἅ -
γιος σ᾽ ἕνα ἀπόμερο ξωκκλήσι νὰ λειτουργή -
σῃ. Καὶ ὅταν ἀπὸ τὴν ὡραία πύλη εὐλογοῦ σε
λέγοντας «Εἰρήνη πᾶσι», ἀκούστηκε ἡ φω νὴ
τῶν ἀγγέλων ποὺ τὸν ὑπηρετοῦσαν νὰ τοῦ ἀ -
παντᾷ· «Καὶ τῷ πνεύματί σου»! Γι᾽ αὐτὸ στὸ ἀ -
πολυτίκιο τοῦ ἁγίου ἡ Ἐκκλησία μας ψάλλει·
«…Καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχὰς ἀγ -
γέλους ἔσχες σειλλειτουργοῦντάς σοι, ἱερώ-
τατε»· κι ὅταν ἀνέπεμπες τὶς ἅγιες εὐχές σου,ἀγγέλους εἶχες νὰ συλλειτουργοῦν μαζί σου.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 12-12-1971 πρωί, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 11-11-2021.
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 τιστικὴ ποὺ ἔγινε, οὔτε δύο τοῖς ἑκατὸ (2%)
δὲν ἐκκλησιάζονται. Ἂν ἐκκλησιάζονταν ὅλοι,
θὰ ̓ πρεπε νὰ γκρεμίσουμε αὐτὲς τὶς ἐκκλησί -
ες καὶ νὰ χτίσουμε πολὺ μεγαλύτερες. Τώρα
οἱ πλεῖστοι κάνουν τὴν ἐμφάνισί τους μόνο σὲ
μεγάλες ἑορτές. Αὐτοὺς τοὺς χριστουγεννιά -
τικους καὶ πασχαλιάτικους ἐγὼ τοὺς ὀ νομάζωχριστιανοὺς - κομῆτες· γιατὶ ὅπως οἱ κομῆτες
σπανίως παρουσιάζονται στὸν οὐρανό, ἔτσι κι
αὐτοὶ σπανίως ἐμφανίζονται στὸ ναό.

Καὶ ἂν τολμήσῃς νὰ ἐκφράσῃς ἀπορία, σοῦἀπαντοῦν μὲ γλῶσσα αὐθαδείας, ἰταμότητος,
ἀναισχυντίας καὶ ἀχαριστίας, ὅπως ἐκεῖνοι οἱ
προσ κεκλημένοι τοῦ στενοῦ περιβάλλοντος.
Μὰ δὲν σὲ ἔχει ἀνάγκη ὁ Χριστὸς νὰ ἔρθῃς ἐ -
σὺ στὴν ἐκκλησία. Λάθος κάνεις, κύριε.

Κι ἂν ἐ μεῖς πάψουμε νὰ ἐκκλησιαζώμαστε,ὑ πάρχουν πλῆθος πιστοὶ ποὺ λατρεύουν τὸ Χρι- στό, στὸν κόσμο αὐτὸν τῆς ὕ λης καὶ τῶν πυρ -
αύλων. Ποῦ θέλετε νὰ πᾶμε; Στὴ ῾Ρωσία; Κ᾽ ἐ -
κεῖ (στὴ Μόσχα, στὸ Στάλινγκραντ, στὰ Οὐ ρά-
λια ὄρη), καὶ σὲ καιρὸ διωγμοῦ ἀπὸ τοὺς ἀ θέ-
ους, ἡ ἀδάμα στη ῥωσικὴ ψυχὴ τρέχει στοὺς
να ούς· καὶ κλαῖ νε ὅταν περνοῦν τὰ ἅγια, ἐνῷ
ἐ μεῖς κοιτᾶμε τὰ ῥολόγια πότε θὰ σχολάσου-
με. Στὴν Ἀφρική; ἐκεῖ ὁ Κύπρου Μακάριος τὸ

Μάρτιο τοῦ 1971 βάπτισε 5.000 ἰθαγενεῖς! Νὰ
πᾶμε στὴν Τουρκία; Ὦ Μικρὰ Ἀσία καὶ Πόντε,
λίκνον τῆς ἀτιμήτου Ὀρθοδοξί ας μας! Τὸ 1922
βέβαια διώχθηκαν ἀπὸ ᾽κεῖ 2.000.000 Ἕλ  λη-
νες, καταργήθηκαν 4.000 ἐκκλησίες καὶ 80
μη τροπόλεις· ἐν τούτοις κ᾽ ἐκεῖ, στὴν καρδιὰ
τῆς Τουρκιᾶς, ὑπάρχουν Χριστιανοί· εἶνε οἱ
λεγόμε νοι κρυπτοχριστιανοί. Ἕνας τέτοιος
μοῦ ἦρ θε πέρυσι ἀπὸ τὴ Σαμψοῦντα, ζήτησε
νὰ τὸν βαπτίσω κ᾽ ἔκλαιγα μαζί του. Νὰ πᾶμε
στὸ Βόρειο Πόλο; Κ᾽ ἐκεῖ οἱ Ἐσκιμῶοι στὶς πα-
γωμένες καλύβες τους, χωρὶς καλοριφέρ, λα-
τρεύουν τὸ Χριστὸ κ᾽ ἔχουν κανδήλα ποὺ καί-
ει ὄχι μὲ λάδι ἐλιᾶς ἀλλὰ μὲ λῖπος φάλαινας.

Οἱ πιστοὶ δὲν ἔχουν ἀνάγκη τὰ μέσα τῆς
εὐ μαρείας. Ἐγὼ πιστεύω, ὅτι ὁ μεγάλος κίν-δυ νος τοῦ κόσμου καὶ τῆς πατρίδος μας δὲν
εἶ νε ὁ κομμουνισμός – εἶ νε κι αὐτός, ἀλλὰεἶνε ἡ εὐμάρεια. Αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸν τάφο τοῦ
πολι τισμοῦ. Αὐ τὴ εἶνε ἡ κοπριὰ ποὺ ἐ πάνω
της βλαστάνουν οἱ μύκητες τῆς ἁ μαρτί ας καὶ
τὰ σαπρόφυτα τῆς ἀθεΐας.

Τὸν 17ο μὲ 18ο αἰῶνα κάποιος ἀπὸ τοὺς πα-
 τριάρχες τοῦ ἀθεϊστικοῦ διαφωτισμοῦ(ὁ Βολταῖρος
1694-1778) διακήρυττε, ὅτι μετὰ ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια
πάνω στὴ γῆ δὲν θὰ ὑπάρχῃ οὔτε ἕνας ποὺ νὰ
πιστεύῃ στὸν Ἐ σταυρωμένο. Ἡ πρό βλεψί του
δὲν ἐπαλήθευσε. Μὰ καὶ ἂν ἀ κόμα συμβῇ νὰ ἐ -
παληθεύσῃ –πρᾶγμα ποὺ τὸ ἀποκλείει τὸ Εὐαγ  -
γέλιο (βλ. Ματθ. 16,18. Λουκ. 1,33)– καὶ πάλι σᾶς λέω, ὅτι δὲνμᾶς ἔχει ἀνάγκη ὁ Χριστός. Ἐπάνω στὰ οὐρά-νια, πέρα ἀπὸ τοὺς γαλαξίες καὶ τὰ ἄστρα καὶ
τὸν Σείριο, ὑπάρχει, ναί ὑπάρχει, ἕνας ἄλλος
κόσμος, ἄπειρα πνεύματα ἁγίων ἀγγέλων καὶδικαίων, ποὺ τὸν λατρεύουν ἀπαύστως.

* * *«Πᾶσα ἡ γῆ» λοιπὸν καὶ «πᾶσα πνοή», ἀλ -
λὰ καὶ «οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν» (Ψαλμ. 65,1· 150,6·
148,4) λατρεύουν τὸ Χριστό. Ἂν ἐσὺ δὲν θέλῃς,
μὴν πατᾷς στὴν ἐκκλησιά. Μόνος σου στερεῖςτὸν ἑαυτό σου ἀπὸ μία οὐράνια εὐλογία.

Αὐτὸ δείχνει ἕνα μικρὸ ἀνέκδοτο ἀπὸ τὸν
βίο τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. Πῆγε μιὰ μέρα ὁ ἅ -
γιος σ᾽ ἕνα ἀπόμερο ξωκκλήσι νὰ λειτουργή -
σῃ. Καὶ ὅταν ἀπὸ τὴν ὡραία πύλη εὐλογοῦ σε
λέγοντας «Εἰρήνη πᾶσι», ἀκούστηκε ἡ φω νὴ
τῶν ἀγγέλων ποὺ τὸν ὑπηρετοῦσαν νὰ τοῦ ἀ -
παντᾷ· «Καὶ τῷ πνεύματί σου»! Γι᾽ αὐτὸ στὸ ἀ -
πολυτίκιο τοῦ ἁγίου ἡ Ἐκκλησία μας ψάλλει·
«…Καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχὰς ἀγ -
γέλους ἔσχες σειλλειτουργοῦντάς σοι, ἱερώ-
τατε»· κι ὅταν ἀνέπεμπες τὶς ἅγιες εὐχές σου,ἀγγέλους εἶχες νὰ συλλειτουργοῦν μαζί σου.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 12-12-1971 πρωί, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 11-11-2021.
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ἦ   ταν πιστές· πίστευαν ὅτι ἐκεῖνο τὸ ψίχουλο
κ᾽ ἐκείνη ἡ σταλαγματιὰ ποὺ εἶνε μέσα στὸ ἅ -
γιο ποτήριο ἀξίζει παραπάνω ἀπ᾽ ὅλα τὰ πε-
τράδια τῆς γῆς κι ὅλα τὰ ἄστρα τ᾽ οὐρανοῦ.
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ται οἱ γιορτές, πλησιάστε νὰ κοι νω νήσετε ὅ -
πως κοινωνοῦσαν οἱ ὑπερασπισταὶ τοῦ Ἀρκα-
δίου, τοῦ Σουλίου, τοῦ Μεσολογγίου, τῆς Ἀγ -
κύρας, τοῦ ἀλβανικοῦ μετώπου. Δι αφορετι-
κά, καὶ οἱ ἑορτὲς αὐτὲς θὰ εἶνε μόνο μία γα-
 στρονομικὴ εὐωχία, χωρὶς τὴν οὐσία καὶ πεμ -
πτουσία τῆς ἁγίας μας Ὀρθοδοξίας.Τράπεζα εἶνε ἡ θεία λειτουργία. Ἀπ᾽ τὸ «Εὐ -
 λογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός…» μέχρι τὸ
«Δι᾽ εὐχῶν…» παρατίθεται συμπόσιο πνευμα -
τικό, ἀσυγκρίτως ἀνώτερο ἀπὸ ἐ κεῖνα τῶν ἀρ -
χαίων προ γόνων μας ποὺ ἐκθειάζει ὁ Πλάτων.
Κάθε λέξι, κάθε κίνησι, καθετὶ ποὺ τελεῖται
στὴν ἐκ κλησία, εἶνε μία πανδαισία πνευματική.
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πᾶμε στὴν Τουρκία; Ὦ Μικρὰ Ἀσία καὶ Πόντε,
λίκνον τῆς ἀτιμήτου Ὀρθοδοξί ας μας! Τὸ 1922
βέβαια διώχθηκαν ἀπὸ ᾽κεῖ 2.000.000 Ἕλ  λη-
νες, καταργήθηκαν 4.000 ἐκκλησίες καὶ 80
μη τροπόλεις· ἐν τούτοις κ᾽ ἐκεῖ, στὴν καρδιὰ
τῆς Τουρκιᾶς, ὑπάρχουν Χριστιανοί· εἶνε οἱ
λεγόμε νοι κρυπτοχριστιανοί. Ἕνας τέτοιος
μοῦ ἦρ θε πέρυσι ἀπὸ τὴ Σαμψοῦντα, ζήτησε
νὰ τὸν βαπτίσω κ᾽ ἔκλαιγα μαζί του. Νὰ πᾶμε
στὸ Βόρειο Πόλο; Κ᾽ ἐκεῖ οἱ Ἐσκιμῶοι στὶς πα-
γωμένες καλύβες τους, χωρὶς καλοριφέρ, λα-
τρεύουν τὸ Χριστὸ κ᾽ ἔχουν κανδήλα ποὺ καί-
ει ὄχι μὲ λάδι ἐλιᾶς ἀλλὰ μὲ λῖπος φάλαινας.

Οἱ πιστοὶ δὲν ἔχουν ἀνάγκη τὰ μέσα τῆς
εὐ μαρείας. Ἐγὼ πιστεύω, ὅτι ὁ μεγάλος κίν-δυ νος τοῦ κόσμου καὶ τῆς πατρίδος μας δὲν
εἶ νε ὁ κομμουνισμός – εἶ νε κι αὐτός, ἀλλὰεἶνε ἡ εὐμάρεια. Αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸν τάφο τοῦ
πολι τισμοῦ. Αὐ τὴ εἶνε ἡ κοπριὰ ποὺ ἐ πάνω
της βλαστάνουν οἱ μύκητες τῆς ἁ μαρτί ας καὶ
τὰ σαπρόφυτα τῆς ἀθεΐας.

Τὸν 17ο μὲ 18ο αἰῶνα κάποιος ἀπὸ τοὺς πα-
 τριάρχες τοῦ ἀθεϊστικοῦ διαφωτισμοῦ(ὁ Βολταῖρος
1694-1778) διακήρυττε, ὅτι μετὰ ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια
πάνω στὴ γῆ δὲν θὰ ὑπάρχῃ οὔτε ἕνας ποὺ νὰ
πιστεύῃ στὸν Ἐ σταυρωμένο. Ἡ πρό βλεψί του
δὲν ἐπαλήθευσε. Μὰ καὶ ἂν ἀ κόμα συμβῇ νὰ ἐ -
παληθεύσῃ –πρᾶγμα ποὺ τὸ ἀποκλείει τὸ Εὐαγ  -
γέλιο (βλ. Ματθ. 16,18. Λουκ. 1,33)– καὶ πάλι σᾶς λέω, ὅτι δὲνμᾶς ἔχει ἀνάγκη ὁ Χριστός. Ἐπάνω στὰ οὐρά-νια, πέρα ἀπὸ τοὺς γαλαξίες καὶ τὰ ἄστρα καὶ
τὸν Σείριο, ὑπάρχει, ναί ὑπάρχει, ἕνας ἄλλος
κόσμος, ἄπειρα πνεύματα ἁγίων ἀγγέλων καὶδικαίων, ποὺ τὸν λατρεύουν ἀπαύστως.

* * *«Πᾶσα ἡ γῆ» λοιπὸν καὶ «πᾶσα πνοή», ἀλ -
λὰ καὶ «οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν» (Ψαλμ. 65,1· 150,6·
148,4) λατρεύουν τὸ Χριστό. Ἂν ἐσὺ δὲν θέλῃς,
μὴν πατᾷς στὴν ἐκκλησιά. Μόνος σου στερεῖςτὸν ἑαυτό σου ἀπὸ μία οὐράνια εὐλογία.

Αὐτὸ δείχνει ἕνα μικρὸ ἀνέκδοτο ἀπὸ τὸν
βίο τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. Πῆγε μιὰ μέρα ὁ ἅ -
γιος σ᾽ ἕνα ἀπόμερο ξωκκλήσι νὰ λειτουργή -
σῃ. Καὶ ὅταν ἀπὸ τὴν ὡραία πύλη εὐλογοῦ σε
λέγοντας «Εἰρήνη πᾶσι», ἀκούστηκε ἡ φω νὴ
τῶν ἀγγέλων ποὺ τὸν ὑπηρετοῦσαν νὰ τοῦ ἀ -
παντᾷ· «Καὶ τῷ πνεύματί σου»! Γι᾽ αὐτὸ στὸ ἀ -
πολυτίκιο τοῦ ἁγίου ἡ Ἐκκλησία μας ψάλλει·
«…Καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχὰς ἀγ -
γέλους ἔσχες σειλλειτουργοῦντάς σοι, ἱερώ-
τατε»· κι ὅταν ἀνέπεμπες τὶς ἅγιες εὐχές σου,ἀγγέλους εἶχες νὰ συλλειτουργοῦν μαζί σου.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 12-12-1971 πρωί, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 11-11-2021.
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Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί μου, τῆς
Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (βλ.

Ματθ. 1,1-25), ἔχει ἕνα μεγάλο κατάλογο ὀνομάτων·
εἶνε τρεῖς δεκατετράδες (42 ὀνόματα). Ἐκ πρώ-
 της ὄψεως τὰ ὀνόματα αὐτὰ δὲν ἔχουν ἐν δι α-
 φέρον· ὅποιος ὅμως μελετᾷ τὴν ἁγία Γραφή,
Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη, ἀρχίζει νὰ καταλα -
βαίνῃ, γιατί τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο φώτισε τὸν εὐ -
αγγελιστὴ Ματθαῖο νὰ γράψῃ αὐτὸ τὸν κατά-
λογο στὴν ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου του, καὶ γιατί
ἡ Ἐκκλησία ὥρισε νὰ διαβάζωνται τὰ ὀνόματα
αὐτὰ σήμερα· εἶνε μία περιληπτικὴ ἀφήγη σιτοῦ σχεδίου τῆς θείας οἰκονομίας, πῶς δηλα δὴ
ὁ Θεὸς μερίμνησε νὰ σωθῇ τὸ ἀνθρώπινο γέ-
νος διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ του. 

Ὁ κατάλογος ἀρχίζει ἀπὸ τὸν Ἀβραὰμ γιὰ νὰκαταλήξῃ στὸ Χριστό, ποὺ ἑτοιμαζόμαστε νὰ
ἑ ορτάσουμε τὴ Γέννησί του. Ἡ πρώτη δεκα-
 τετράδα ὀνομάτων ἀρχίζει μὲ τὸν Ἀβραὰμ (ἔ -
ζησε τὸ 2.000 π.Χ.) καὶ φτάνει στὸν βασιλέα
Δαυΐδ (ἔζησε τὸ 1.000 π.Χ.). Ἡ δεύτερη δεκα τε-
 τράδα ἀρχίζει ἀπὸ τὸν Δαυῒδ καὶ φτάνει στὸν
Ἰεχονία «ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βα βυλῶνος» (ἔ.ἀ.
1,11) τὸ 586 π.Χ.. Καὶ ἡ τρίτη δεκατετράδα ἀρ χί-
ζει μὲ τὸν Ἰεχονία καὶ φτάνει στὸ Χριστό. Ὁ
Δαυῒδ λοιπὸν καὶ ἡ «μετοικεσία Βαβυλῶνος»
ἢ βαβυλώνιος αἰχμαλωσία εἶνε δύο σημαν τι-
κοὶ σταθμοὶ στὴν ἱστορία τῆς σωτηρίας μας.

Γιὰ τὸν προφητάνακτα Δαυῒδ ἔχουμε μιλή -
σει καὶ ἄλλοτε. Τώρα σᾶς παρακαλῶ νὰ στρέ-
ψουμε τὴν προσοχή μας στὸ ἄλλο γεγο νός,
στὴν βαβυλώνιο αἰχμαλωσία.

* * *Ἂς μεταφερθοῦμε, ἀγαπητοί μου, νοερῶς
στὸν 6ο π.Χ. αἰῶνα καὶ ἂς παρακολουθήσου-
με τὴν ἐξιστόρησι ἀπὸ τὸ 25ο κεφάλαιο τοῦ βι- βλίου Δ΄ Βασιλειῶν. Ἡ μεγάλη δύναμις ποὺ ἐ -
πικρατοῦσε στὸν τότε γνωστὸ κόσμο ἦταν οἱ
Βαβυλώνιοι ἢ Χαλδαῖοι. Βασιλιᾶ τὰ χρόνια ἐ -

κεῖνα εἶχαν τὸν ξακουστὸ Ναβουχοδονόσορα,
ὁ ὁποῖος βασίλευσε 43 χρόνια. Νικοῦσε κάθε
ἀντίπαλο· ἕνεκα μάλιστα τῆς ἀσεβείας καὶ τῶν
ἁ μαρτιῶν τῶν Ἑβραίων ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε αὐ -τὸς νὰ ὑποδουλώσῃ καὶ τὸν ἐκλεκτὸ λαό του.

Μιὰ μέρα μὲ τὰ στρατεύματα καὶ τὰ ἅρμα-
τά του πολιόρκησε ἀσφυκτικὰ τὴν Ἰερουσα-
λήμ. Ἔπεσε πεῖνα, ποὺ ἔκαμψε τὴν ἀντίστασι
τῶν πολιορκουμένων. Ἐπιχείρησαν νὰ διαφύ  -
γουν, ἀλλὰ οἱ Χαλδαῖοι τοὺς κυνήγησαν καὶ
συνέλαβαν τὸν βασιλέα τους Ἐζεκία. Τὸν ἔ -
φεραν μπροστὰ στὸ Ναβουχοδονόσορα. Αὐ -
τὸς τὸν δίκασε καὶ μπροστὰ στὰ μάτια του ὁ
Ναβουχοδονόσορ ἔσφαξε τὰ παιδιά του τὰ
πριγκιπόπουλα, τύφλωσε τὸν ἴδιο καὶ τὸν με-
τέ φερε σιδηροδέσμιο στὴ Βαβυλῶνα. Ἔ πει-
τα ἔβαλε φωτιά, ἔκαψε τὸ ναὸ τοῦ Σολο μῶν -
τος καὶ τὰ ἀνάκτορα τοῦ βασιλιᾶ. Σύλησε τὸν
πλοῦτο ποὺ βρῆκε καὶ θανάτωσε τοὺς ἱερω-
μέ νους. Τέλος, ὅ πως ὁ τσοπᾶνος ὁδηγεῖ τὸ
κοπάδι στὸ μαντρί, ἔτσι ὁ Ναβουχοδονόσορ
ὡδήγησε τοὺς Ἑβραίους μακριὰ ἀπὸ τὴν Πα-
λαιστίνη. (Αὐτὸ συνέβη καὶ μ᾽ ἐμᾶς στὴ Μικρὰ
Ἀσία ὅταν ὁ Κεμὰλ μᾶς κυνήγησε καὶ ἔ κα νε
πρόσφυγες χιλιάδες Χριστιανούς). Ὁ Ναβου-
χοδονόσορ, λοιπόν, ἅρπαξε τοὺς Ἰουδαίους
καὶ τοὺς μετέφερε μακριά, στὴ Βαβυλῶνα.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐννοεῖ τὸ σημερι νὸ εὐαγγέ -
λιο ὅταν λέει «ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶ -νος» (Ματθ. 1,11). Ἐκεῖ στὴ Βαβυλῶνα ἔζη σαν ἑ -
βδο μήντα χρόνια μὲ πόνο καὶ δάκρυ, ἕ ως ὅ -
του ἐπιστρέψουν πάλι στὴν Ἰερουσαλήμ.

Μὴ νομίσουμε ὅμως ὅτι ὁ ἀγέρωχος ἐκεῖ -
νος κατακτητὴς ἦταν ἀδέσποτος· δοκίμαζε
φόβους καὶ αὐτός. Κάποτε, ὅ πως διαβάζουμε
στὸ 4ο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου τοῦ προφήτου Δα- νιήλ, ὁ Ναβουχοδονόσορ εἶ  δε ἕνα ὄνειρο ποὺ
τὸν τάραξε. Τί εἶδε; Φύτρωσε στὴ μέση τῆς γῆς
ἕνα πελώριο δέν τρο, ποὺ ἅπλωνε τὰ κλαδιά του

Κυριακὴ πρὸ Χρ. Γεννήσεως (Ματθ. 1,1-25)19 Δεκεμβρίου 2021Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2432 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης καὶ τὰ ὕ ψωνε ὣς
τὸν οὐρανό. Τὰ φύλλα καὶ οἱ καρποί του ἦταν
πλούσιοι. Στὰ κλαδιά του φώλιαζαν ἁρ πακτι -
κὰ πουλιὰ καὶ στὴ σκιά του κατέφευγαν ἄγρια
θεριά· κάθε ζωντανὸ εὕρισκε ἐκεῖ τροφή. Μὰ
ξαφνικὰ ἀκούστηκε φωνὴ ἀγγέλου ἀπ᾽ τὰ οὐ -
ράνια· Μπρός, ξυλοκόποι, χτυ πᾶ τε τὸ δέν τρο
μὲ τσεκούρια, κόψτε τὰ κλαδιά, μαδῆστε τὰ
φύλλα, ῥῖξτε κάτω τοὺς καρπούς, διῶξτε ἀπ᾽
αὐτὸ πουλιὰ καὶ θεριά· νὰ μείνῃ μόνο ἡ ῥίζα
του… Τί σήμαινε τὸ ὄνειρο; Μόνο ὁ Δανιὴλ
μπόρεσε νὰ τὸ ἐξηγήσῃ. Τὸ δέν τρο, εἶπε, εἶσαι
σὺ ὁ ἴδιος, βασιλιᾶ· εἶνε ἡ αὐτοκρατορία σου,
ποὺ ἁπλώθηκε σ᾽ ἀνατολὴ καὶ δύσι, κι ἀπ᾽ τὴν
ὑπερηφάνειά σου νόμιζες πὼς θὰ φτάσῃς καὶ
στὰ ἄστρα, θὰ γίνῃς θεὸς ἐπὶ τῆς γῆς. Μὰ ἔρ -
χεται ἡ ὥρα τῆς τιμωρίας, γιὰ νὰ μάθῃς ὅτιμό νο ὁ Ὕψιστος κυριεύει στὸν κόσμο.

Ὁ Ναβουχοδονόσορ ὅμως ἔμεινε ἀμετα-
νό  ητος. Καὶ μετὰ ἀπὸ δώδεκα μῆνες, σὲ ὥρα
ποὺ καμάρωνε τὰ μεγαλεῖα του, ξαφνικὰ ἔχα-σε τὸ μυαλό του, ἀγρίεψε, καὶ γιὰ ἕνα διάστη -
μα ἔζησε μέσα στὰ δάση σὰν ἄγριο θηρίο.
Μετὰ ἀπὸ καιρὸ ἦρθε πάλι στὸν ἑαυτό του.

* * *Κάθε ὄνομα ἀ πὸ αὐτὰ τοῦ σημερινοῦ εὐαγ-
 γελίου εἶνε, ἀγαπητοί μου, καὶ μιὰ ἱστορία ποὺ
διδάσκει τὴ ματαιότητα τοῦ κόσμου τούτου. Γε-
 νεὲς γενεῶν περνοῦν καὶ φεύγουν. Πλούσιοι
πεθαίνουν, ὄμορφες γυναῖκες σαπίζουν μέσα
στὰ μνήματα, λεβέντες γίνονται κόκκαλα καὶ
στάχτη, στρατηγοὶ καὶ βασιλιᾶδες χάνονται.
Τὰ «πάντα ῥεῖ» (Ἡράκλειτος παρὰ Μιχ. Ἰατροῦ Ε97 σ. 191, Π405 σ. 365).
Ὅλα παρέρχονται, σὰν τὰ νερὰ τῶν πο ταμῶν,
σὰν τὰ φύλλα ποὺ κιτρινίζουν καὶ πέφτουν.
«Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα…» (Νεκρ. ἀκολ.).

Ἀλλὰ μέσα στὴν διαρκῆ ῥοὴ τῶν γεγονό-
των ὑπάρχουν καὶ μερικὰ πράγματα ποὺ μέ-
νουν. Μένει π.χ. ὁ ἥλιος χιλιάδες τώρα χρόνια,
μένουν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου τὰ πο τά-
μια οἱ θάλασσες τὰ βουνά. Μένουν; Λάθος
ἔκανα. Γιατὶ θά ᾽ρθῃ ὥρα κα τὰ «τὴν φοβερὰν
ἡμέραν Κυρίου» (ἔ.ἀ. Μακαρ. 7), τὴν ἡ μέ ρα τῆς Κρίσε -
ως, ποὺ καὶ τὰ βουνὰ θὰ λειώ σουν καὶ τὰ πο-
τά μια θὰ ξεραθοῦν καὶ οἱ θάλασσες θ᾽ ἀδειά-
 σουν κι ὁ ἥλιος θὰ σβήσῃ ὅ πως τὸ καντήλι ὅ -
ταν σωθῇ τὸ λάδι του. Ὅλα φεύγουν σ᾽ αὐτὸ
τὸν κόσμο· ἕνα μένει, ἡ βασιλεία τοῦ Κυ ρίου ἡ -μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς εἶνε «χθὲς καὶ σή-
 μερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶ νας» (Ἑβρ. 13,8).

Πόσες γενεές –ὑπολογίστε–, πόσα χρόνια
πέρασαν ἀπ᾽ τὴν ἡμέρα ποὺ γεν νήθηκε ὁ Χρι-
 στός! Ὅλα διαβαίνουν· κάλλη, δόξες, πλούτη,
χρήματα. Πέρασαν τόσοι αἰῶνες, θὰ περάσουν

κι ἄλλοι. Τὰ πάντα θὰ μεταβληθοῦν· πόλεις,
κράτη, νόμοι, συστήματα, νομίσματα. Ὁ χάρ της
θ᾽ ἀλλάξῃ ἑκατὸ φορές. Ἄγνωστο τὸ μέλλον
τοῦ κόσμου, ἕνα μόνο εἶνε βέβαιο· ὅτι κανείς,πο τέ μὰ ποτέ, δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ σβή  σῃ τὸ ὄ -νομα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶνε ἡ παρηγοριὰ καὶ
σωτη ρία τοῦ κόσμου! Ἂς πασχίζουν οἱ ἄθεοι
καὶ ἄ πιστοι νὰ ἐξαλείψουν τὸ πρόσωπό του·
ματαιοπονοῦν. Ἡ ἀπόπειρά τους θυμίζει κάτι
ποὺ συνέβη στὴ Θεσσαλονίκη στὰ χρόνια τῆς
κα τοχῆς· ἕνας νέος, ἀπὸ τὴν πεῖνα καὶ ἄλλα
δει νὰ ποὺ ἔζησε, ἔχασε τὸ μυαλό του, τρελ-
λά θηκε· ἄρχισε νὰ τρέ χῃ στὴν κεντρικὴ ὁδὸ
καὶ σὲ μιὰ στιγμὴ φοβη θήκαμε ὅλοι, γιατὶ τὸν
εἴδαμε νὰ σκαρφαλώ νῃ σὰν γατὶ πάνω σ᾽ ἕνα
στῦλο τοῦ ῥεύματος κι ἀπὸ κεῖ νὰ φτύνῃ τὸν
ἥλιο καὶ νὰ λέῃ, ὅτι θὰ τὸν σβήσῃ! Ἔτσι εἶνε
καὶ οἱ ἄθεοι· ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἥλιος, ποὺ δὲν
μποροῦν νὰ τὸν σβήσουν μὲ τὰ σάλια τους.

Γενεὲς γενεῶν παρέρχονται. Ὑπῆρξαν πα-
λαιότερα γενεὲς μὲ πίστι. Ἡ δική μας γενεὰ εἶ -νε ἁμαρτωλὴ καὶ ἄπιστη. Ἀπὸ τοὺς ἑκατὸ χρι-
στιανοὺς οὔτε 2 ἐκκλησιάζονται, κι ἀπὸ τοὺς χί-
λιους οὔτε 1 ἐξομολογεῖται. Οἱ ἐκκλησιὲς μέ-
νουν ἀδειανές, κι ἂς σημαίνῃ ἡ καμπάνα. Αὐ τὴ
ἡ καμπάνα θὰ μᾶς δι κάσῃ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.

Καὶ πνευματικοὶ ὑπάρχουν γιὰ τὸ μυστήριο
τῆς μετανοίας, καὶ διαφώτισις ἔχει γίνει. Ἀλλ᾽
ἀφοῦ ἐπιμένουν στὴν ἄρνησι, τὰ Χριστού γεν-
να ὅσους ἀρ νοῦν ται νὰ ἐξομολογηθοῦν δὲν θ᾽ἀφήσω νὰ κοι νωνήσουν. Δὲν θὰ δώσω τὰ ἅγια
σὲ ψυ χὲς ἀμετανόητες, δὲν θὰ ῥίξω τὰ δια-
μάντια στὸ βοῦρκο καὶ τὴν ἀτιμία. Θὰ ἐξομο λο-
γηθῇς, θὰ πῇς τ᾽ ἁμαρτήματά σου, θὰ πλυ θῇς
νὰ καθαριστῇς, καὶ τότε θὰ πλησιάσῃς «μετὰ
φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» (θ. Λειτ.).

Ἐπικρατεῖ ἐξαθλίωσις οἰκογενειακή, κοι-
 νωνικὴ καὶ ἐθνική. Τί μέλλει γενέσθαι; Ἁρμό-
ζει νὰ μᾶς πῇ ὁ Χριστός· «Ὦ γενεὰ ἄπιστοςκαὶ διεστραμμένη» (Ματθ. 17,17. Λουκ. 9,41). Κι ἂν ἐμεῖς
τὸν ἀρνηθοῦμε, χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια -
δισεκατομμύρια ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι τὶς
ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες τοῦ ψάλλουν διαρκῶς μὲ
χρυσὲς κιθάρες «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐ -
πὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).

Δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μᾶς ὁ Χριστός, ἐμεῖς
ἔχουμε τὴν ἀνάγκη του· τὸ δαχτυλάκι του νὰ
κουνήσῃ, ἐμεῖς γίναμε κάρβουνο. Γράψτε το,
σημει ῶ στε το· ὅποιος, εἴτε ἄντρας εἴτε γυναί-
κα, πάει κόν τρα μὲ τὸ Χριστό, θὰ γίνῃ στάχτη.
Ὅποιος εἶ νε μαζὶ μὲ τὸ Χριστό, αὐτὸς καὶ ἐδῶ
θὰ ἔ χῃ ζωὴ εἰ ρηνικὴ καὶ ἁγία, καὶ ἐκεῖ στὸν
ἄλλο κόσμο θὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Τροπαιούχου - Φλωρίνης τὴν 24-12-1967, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφή, συμπλήρωσις καὶ σύντμησις 14-11-2021.
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τὸν οὐρανό. Τὰ φύλλα καὶ οἱ καρποί του ἦταν
πλούσιοι. Στὰ κλαδιά του φώλιαζαν ἁρ πακτι -
κὰ πουλιὰ καὶ στὴ σκιά του κατέφευγαν ἄγρια
θεριά· κάθε ζωντανὸ εὕρισκε ἐκεῖ τροφή. Μὰ
ξαφνικὰ ἀκούστηκε φωνὴ ἀγγέλου ἀπ᾽ τὰ οὐ -
ράνια· Μπρός, ξυλοκόποι, χτυ πᾶ τε τὸ δέν τρο
μὲ τσεκούρια, κόψτε τὰ κλαδιά, μαδῆστε τὰ
φύλλα, ῥῖξτε κάτω τοὺς καρπούς, διῶξτε ἀπ᾽
αὐτὸ πουλιὰ καὶ θεριά· νὰ μείνῃ μόνο ἡ ῥίζα
του… Τί σήμαινε τὸ ὄνειρο; Μόνο ὁ Δανιὴλ
μπόρεσε νὰ τὸ ἐξηγήσῃ. Τὸ δέν τρο, εἶπε, εἶσαι
σὺ ὁ ἴδιος, βασιλιᾶ· εἶνε ἡ αὐτοκρατορία σου,
ποὺ ἁπλώθηκε σ᾽ ἀνατολὴ καὶ δύσι, κι ἀπ᾽ τὴν
ὑπερηφάνειά σου νόμιζες πὼς θὰ φτάσῃς καὶ
στὰ ἄστρα, θὰ γίνῃς θεὸς ἐπὶ τῆς γῆς. Μὰ ἔρ -
χεται ἡ ὥρα τῆς τιμωρίας, γιὰ νὰ μάθῃς ὅτιμό νο ὁ Ὕψιστος κυριεύει στὸν κόσμο.

Ὁ Ναβουχοδονόσορ ὅμως ἔμεινε ἀμετα-
νό  ητος. Καὶ μετὰ ἀπὸ δώδεκα μῆνες, σὲ ὥρα
ποὺ καμάρωνε τὰ μεγαλεῖα του, ξαφνικὰ ἔχα-σε τὸ μυαλό του, ἀγρίεψε, καὶ γιὰ ἕνα διάστη -
μα ἔζησε μέσα στὰ δάση σὰν ἄγριο θηρίο.
Μετὰ ἀπὸ καιρὸ ἦρθε πάλι στὸν ἑαυτό του.
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σὰν τὰ φύλλα ποὺ κιτρινίζουν καὶ πέφτουν.
«Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα…» (Νεκρ. ἀκολ.).
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μένουν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου τὰ πο τά-
μια οἱ θάλασσες τὰ βουνά. Μένουν; Λάθος
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τά μια θὰ ξεραθοῦν καὶ οἱ θάλασσες θ᾽ ἀδειά-
 σουν κι ὁ ἥλιος θὰ σβήσῃ ὅ πως τὸ καντήλι ὅ -
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κι ἄλλοι. Τὰ πάντα θὰ μεταβληθοῦν· πόλεις,
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θ᾽ ἀλλάξῃ ἑκατὸ φορές. Ἄγνωστο τὸ μέλλον
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καὶ οἱ ἄθεοι· ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἥλιος, ποὺ δὲν
μποροῦν νὰ τὸν σβήσουν μὲ τὰ σάλια τους.

Γενεὲς γενεῶν παρέρχονται. Ὑπῆρξαν πα-
λαιότερα γενεὲς μὲ πίστι. Ἡ δική μας γενεὰ εἶ -νε ἁμαρτωλὴ καὶ ἄπιστη. Ἀπὸ τοὺς ἑκατὸ χρι-
στιανοὺς οὔτε 2 ἐκκλησιάζονται, κι ἀπὸ τοὺς χί-
λιους οὔτε 1 ἐξομολογεῖται. Οἱ ἐκκλησιὲς μέ-
νουν ἀδειανές, κι ἂς σημαίνῃ ἡ καμπάνα. Αὐ τὴ
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σημει ῶ στε το· ὅποιος, εἴτε ἄντρας εἴτε γυναί-
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(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Τροπαιούχου - Φλωρίνης τὴν 24-12-1967, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφή, συμπλήρωσις καὶ σύντμησις 14-11-2021.

2
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του… Τί σήμαινε τὸ ὄνειρο; Μόνο ὁ Δανιὴλ
μπόρεσε νὰ τὸ ἐξηγήσῃ. Τὸ δέν τρο, εἶπε, εἶσαι
σὺ ὁ ἴδιος, βασιλιᾶ· εἶνε ἡ αὐτοκρατορία σου,
ποὺ ἁπλώθηκε σ᾽ ἀνατολὴ καὶ δύσι, κι ἀπ᾽ τὴν
ὑπερηφάνειά σου νόμιζες πὼς θὰ φτάσῃς καὶ
στὰ ἄστρα, θὰ γίνῃς θεὸς ἐπὶ τῆς γῆς. Μὰ ἔρ -
χεται ἡ ὥρα τῆς τιμωρίας, γιὰ νὰ μάθῃς ὅτιμό νο ὁ Ὕψιστος κυριεύει στὸν κόσμο.

Ὁ Ναβουχοδονόσορ ὅμως ἔμεινε ἀμετα-
νό  ητος. Καὶ μετὰ ἀπὸ δώδεκα μῆνες, σὲ ὥρα
ποὺ καμάρωνε τὰ μεγαλεῖα του, ξαφνικὰ ἔχα-σε τὸ μυαλό του, ἀγρίεψε, καὶ γιὰ ἕνα διάστη -
μα ἔζησε μέσα στὰ δάση σὰν ἄγριο θηρίο.
Μετὰ ἀπὸ καιρὸ ἦρθε πάλι στὸν ἑαυτό του.

* * *Κάθε ὄνομα ἀ πὸ αὐτὰ τοῦ σημερινοῦ εὐαγ-
 γελίου εἶνε, ἀγαπητοί μου, καὶ μιὰ ἱστορία ποὺ
διδάσκει τὴ ματαιότητα τοῦ κόσμου τούτου. Γε-
 νεὲς γενεῶν περνοῦν καὶ φεύγουν. Πλούσιοι
πεθαίνουν, ὄμορφες γυναῖκες σαπίζουν μέσα
στὰ μνήματα, λεβέντες γίνονται κόκκαλα καὶ
στάχτη, στρατηγοὶ καὶ βασιλιᾶδες χάνονται.
Τὰ «πάντα ῥεῖ» (Ἡράκλειτος παρὰ Μιχ. Ἰατροῦ Ε97 σ. 191, Π405 σ. 365).
Ὅλα παρέρχονται, σὰν τὰ νερὰ τῶν πο ταμῶν,
σὰν τὰ φύλλα ποὺ κιτρινίζουν καὶ πέφτουν.
«Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα…» (Νεκρ. ἀκολ.).

Ἀλλὰ μέσα στὴν διαρκῆ ῥοὴ τῶν γεγονό-
των ὑπάρχουν καὶ μερικὰ πράγματα ποὺ μέ-
νουν. Μένει π.χ. ὁ ἥλιος χιλιάδες τώρα χρόνια,
μένουν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου τὰ πο τά-
μια οἱ θάλασσες τὰ βουνά. Μένουν; Λάθος
ἔκανα. Γιατὶ θά ᾽ρθῃ ὥρα κα τὰ «τὴν φοβερὰν
ἡμέραν Κυρίου» (ἔ.ἀ. Μακαρ. 7), τὴν ἡ μέ ρα τῆς Κρίσε -
ως, ποὺ καὶ τὰ βουνὰ θὰ λειώ σουν καὶ τὰ πο-
τά μια θὰ ξεραθοῦν καὶ οἱ θάλασσες θ᾽ ἀδειά-
 σουν κι ὁ ἥλιος θὰ σβήσῃ ὅ πως τὸ καντήλι ὅ -
ταν σωθῇ τὸ λάδι του. Ὅλα φεύγουν σ᾽ αὐτὸ
τὸν κόσμο· ἕνα μένει, ἡ βασιλεία τοῦ Κυ ρίου ἡ -μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς εἶνε «χθὲς καὶ σή-
 μερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶ νας» (Ἑβρ. 13,8).

Πόσες γενεές –ὑπολογίστε–, πόσα χρόνια
πέρασαν ἀπ᾽ τὴν ἡμέρα ποὺ γεν νήθηκε ὁ Χρι-
 στός! Ὅλα διαβαίνουν· κάλλη, δόξες, πλούτη,
χρήματα. Πέρασαν τόσοι αἰῶνες, θὰ περάσουν

κι ἄλλοι. Τὰ πάντα θὰ μεταβληθοῦν· πόλεις,
κράτη, νόμοι, συστήματα, νομίσματα. Ὁ χάρ της
θ᾽ ἀλλάξῃ ἑκατὸ φορές. Ἄγνωστο τὸ μέλλον
τοῦ κόσμου, ἕνα μόνο εἶνε βέβαιο· ὅτι κανείς,πο τέ μὰ ποτέ, δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ σβή  σῃ τὸ ὄ -νομα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶνε ἡ παρηγοριὰ καὶ
σωτη ρία τοῦ κόσμου! Ἂς πασχίζουν οἱ ἄθεοι
καὶ ἄ πιστοι νὰ ἐξαλείψουν τὸ πρόσωπό του·
ματαιοπονοῦν. Ἡ ἀπόπειρά τους θυμίζει κάτι
ποὺ συνέβη στὴ Θεσσαλονίκη στὰ χρόνια τῆς
κα τοχῆς· ἕνας νέος, ἀπὸ τὴν πεῖνα καὶ ἄλλα
δει νὰ ποὺ ἔζησε, ἔχασε τὸ μυαλό του, τρελ-
λά θηκε· ἄρχισε νὰ τρέ χῃ στὴν κεντρικὴ ὁδὸ
καὶ σὲ μιὰ στιγμὴ φοβη θήκαμε ὅλοι, γιατὶ τὸν
εἴδαμε νὰ σκαρφαλώ νῃ σὰν γατὶ πάνω σ᾽ ἕνα
στῦλο τοῦ ῥεύματος κι ἀπὸ κεῖ νὰ φτύνῃ τὸν
ἥλιο καὶ νὰ λέῃ, ὅτι θὰ τὸν σβήσῃ! Ἔτσι εἶνε
καὶ οἱ ἄθεοι· ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἥλιος, ποὺ δὲν
μποροῦν νὰ τὸν σβήσουν μὲ τὰ σάλια τους.

Γενεὲς γενεῶν παρέρχονται. Ὑπῆρξαν πα-
λαιότερα γενεὲς μὲ πίστι. Ἡ δική μας γενεὰ εἶ -νε ἁμαρτωλὴ καὶ ἄπιστη. Ἀπὸ τοὺς ἑκατὸ χρι-
στιανοὺς οὔτε 2 ἐκκλησιάζονται, κι ἀπὸ τοὺς χί-
λιους οὔτε 1 ἐξομολογεῖται. Οἱ ἐκκλησιὲς μέ-
νουν ἀδειανές, κι ἂς σημαίνῃ ἡ καμπάνα. Αὐ τὴ
ἡ καμπάνα θὰ μᾶς δι κάσῃ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.

Καὶ πνευματικοὶ ὑπάρχουν γιὰ τὸ μυστήριο
τῆς μετανοίας, καὶ διαφώτισις ἔχει γίνει. Ἀλλ᾽
ἀφοῦ ἐπιμένουν στὴν ἄρνησι, τὰ Χριστού γεν-
να ὅσους ἀρ νοῦν ται νὰ ἐξομολογηθοῦν δὲν θ᾽ἀφήσω νὰ κοι νωνήσουν. Δὲν θὰ δώσω τὰ ἅγια
σὲ ψυ χὲς ἀμετανόητες, δὲν θὰ ῥίξω τὰ δια-
μάντια στὸ βοῦρκο καὶ τὴν ἀτιμία. Θὰ ἐξομο λο-
γηθῇς, θὰ πῇς τ᾽ ἁμαρτήματά σου, θὰ πλυ θῇς
νὰ καθαριστῇς, καὶ τότε θὰ πλησιάσῃς «μετὰ
φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» (θ. Λειτ.).

Ἐπικρατεῖ ἐξαθλίωσις οἰκογενειακή, κοι-
 νωνικὴ καὶ ἐθνική. Τί μέλλει γενέσθαι; Ἁρμό-
ζει νὰ μᾶς πῇ ὁ Χριστός· «Ὦ γενεὰ ἄπιστοςκαὶ διεστραμμένη» (Ματθ. 17,17. Λουκ. 9,41). Κι ἂν ἐμεῖς
τὸν ἀρνηθοῦμε, χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια -
δισεκατομμύρια ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι τὶς
ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες τοῦ ψάλλουν διαρκῶς μὲ
χρυσὲς κιθάρες «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐ -
πὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).

Δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μᾶς ὁ Χριστός, ἐμεῖς
ἔχουμε τὴν ἀνάγκη του· τὸ δαχτυλάκι του νὰ
κουνήσῃ, ἐμεῖς γίναμε κάρβουνο. Γράψτε το,
σημει ῶ στε το· ὅποιος, εἴτε ἄντρας εἴτε γυναί-
κα, πάει κόν τρα μὲ τὸ Χριστό, θὰ γίνῃ στάχτη.
Ὅποιος εἶ νε μαζὶ μὲ τὸ Χριστό, αὐτὸς καὶ ἐδῶ
θὰ ἔ χῃ ζωὴ εἰ ρηνικὴ καὶ ἁγία, καὶ ἐκεῖ στὸν
ἄλλο κόσμο θὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Τροπαιούχου - Φλωρίνης τὴν 24-12-1967, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφή, συμπλήρωσις καὶ σύντμησις 14-11-2021.
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στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης καὶ τὰ ὕ ψωνε ὣς
τὸν οὐρανό. Τὰ φύλλα καὶ οἱ καρποί του ἦταν
πλούσιοι. Στὰ κλαδιά του φώλιαζαν ἁρ πακτι -
κὰ πουλιὰ καὶ στὴ σκιά του κατέφευγαν ἄγρια
θεριά· κάθε ζωντανὸ εὕρισκε ἐκεῖ τροφή. Μὰ
ξαφνικὰ ἀκούστηκε φωνὴ ἀγγέλου ἀπ᾽ τὰ οὐ -
ράνια· Μπρός, ξυλοκόποι, χτυ πᾶ τε τὸ δέν τρο
μὲ τσεκούρια, κόψτε τὰ κλαδιά, μαδῆστε τὰ
φύλλα, ῥῖξτε κάτω τοὺς καρπούς, διῶξτε ἀπ᾽
αὐτὸ πουλιὰ καὶ θεριά· νὰ μείνῃ μόνο ἡ ῥίζα
του… Τί σήμαινε τὸ ὄνειρο; Μόνο ὁ Δανιὴλ
μπόρεσε νὰ τὸ ἐξηγήσῃ. Τὸ δέν τρο, εἶπε, εἶσαι
σὺ ὁ ἴδιος, βασιλιᾶ· εἶνε ἡ αὐτοκρατορία σου,
ποὺ ἁπλώθηκε σ᾽ ἀνατολὴ καὶ δύσι, κι ἀπ᾽ τὴν
ὑπερηφάνειά σου νόμιζες πὼς θὰ φτάσῃς καὶ
στὰ ἄστρα, θὰ γίνῃς θεὸς ἐπὶ τῆς γῆς. Μὰ ἔρ -
χεται ἡ ὥρα τῆς τιμωρίας, γιὰ νὰ μάθῃς ὅτιμό νο ὁ Ὕψιστος κυριεύει στὸν κόσμο.

Ὁ Ναβουχοδονόσορ ὅμως ἔμεινε ἀμετα-
νό  ητος. Καὶ μετὰ ἀπὸ δώδεκα μῆνες, σὲ ὥρα
ποὺ καμάρωνε τὰ μεγαλεῖα του, ξαφνικὰ ἔχα-σε τὸ μυαλό του, ἀγρίεψε, καὶ γιὰ ἕνα διάστη -
μα ἔζησε μέσα στὰ δάση σὰν ἄγριο θηρίο.
Μετὰ ἀπὸ καιρὸ ἦρθε πάλι στὸν ἑαυτό του.

* * *Κάθε ὄνομα ἀ πὸ αὐτὰ τοῦ σημερινοῦ εὐαγ-
 γελίου εἶνε, ἀγαπητοί μου, καὶ μιὰ ἱστορία ποὺ
διδάσκει τὴ ματαιότητα τοῦ κόσμου τούτου. Γε-
 νεὲς γενεῶν περνοῦν καὶ φεύγουν. Πλούσιοι
πεθαίνουν, ὄμορφες γυναῖκες σαπίζουν μέσα
στὰ μνήματα, λεβέντες γίνονται κόκκαλα καὶ
στάχτη, στρατηγοὶ καὶ βασιλιᾶδες χάνονται.
Τὰ «πάντα ῥεῖ» (Ἡράκλειτος παρὰ Μιχ. Ἰατροῦ Ε97 σ. 191, Π405 σ. 365).
Ὅλα παρέρχονται, σὰν τὰ νερὰ τῶν πο ταμῶν,
σὰν τὰ φύλλα ποὺ κιτρινίζουν καὶ πέφτουν.
«Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα…» (Νεκρ. ἀκολ.).

Ἀλλὰ μέσα στὴν διαρκῆ ῥοὴ τῶν γεγονό-
των ὑπάρχουν καὶ μερικὰ πράγματα ποὺ μέ-
νουν. Μένει π.χ. ὁ ἥλιος χιλιάδες τώρα χρόνια,
μένουν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου τὰ πο τά-
μια οἱ θάλασσες τὰ βουνά. Μένουν; Λάθος
ἔκανα. Γιατὶ θά ᾽ρθῃ ὥρα κα τὰ «τὴν φοβερὰν
ἡμέραν Κυρίου» (ἔ.ἀ. Μακαρ. 7), τὴν ἡ μέ ρα τῆς Κρίσε -
ως, ποὺ καὶ τὰ βουνὰ θὰ λειώ σουν καὶ τὰ πο-
τά μια θὰ ξεραθοῦν καὶ οἱ θάλασσες θ᾽ ἀδειά-
 σουν κι ὁ ἥλιος θὰ σβήσῃ ὅ πως τὸ καντήλι ὅ -
ταν σωθῇ τὸ λάδι του. Ὅλα φεύγουν σ᾽ αὐτὸ
τὸν κόσμο· ἕνα μένει, ἡ βασιλεία τοῦ Κυ ρίου ἡ -μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς εἶνε «χθὲς καὶ σή-
 μερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶ νας» (Ἑβρ. 13,8).

Πόσες γενεές –ὑπολογίστε–, πόσα χρόνια
πέρασαν ἀπ᾽ τὴν ἡμέρα ποὺ γεν νήθηκε ὁ Χρι-
 στός! Ὅλα διαβαίνουν· κάλλη, δόξες, πλούτη,
χρήματα. Πέρασαν τόσοι αἰῶνες, θὰ περάσουν

κι ἄλλοι. Τὰ πάντα θὰ μεταβληθοῦν· πόλεις,
κράτη, νόμοι, συστήματα, νομίσματα. Ὁ χάρ της
θ᾽ ἀλλάξῃ ἑκατὸ φορές. Ἄγνωστο τὸ μέλλον
τοῦ κόσμου, ἕνα μόνο εἶνε βέβαιο· ὅτι κανείς,πο τέ μὰ ποτέ, δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ σβή  σῃ τὸ ὄ -νομα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶνε ἡ παρηγοριὰ καὶ
σωτη ρία τοῦ κόσμου! Ἂς πασχίζουν οἱ ἄθεοι
καὶ ἄ πιστοι νὰ ἐξαλείψουν τὸ πρόσωπό του·
ματαιοπονοῦν. Ἡ ἀπόπειρά τους θυμίζει κάτι
ποὺ συνέβη στὴ Θεσσαλονίκη στὰ χρόνια τῆς
κα τοχῆς· ἕνας νέος, ἀπὸ τὴν πεῖνα καὶ ἄλλα
δει νὰ ποὺ ἔζησε, ἔχασε τὸ μυαλό του, τρελ-
λά θηκε· ἄρχισε νὰ τρέ χῃ στὴν κεντρικὴ ὁδὸ
καὶ σὲ μιὰ στιγμὴ φοβη θήκαμε ὅλοι, γιατὶ τὸν
εἴδαμε νὰ σκαρφαλώ νῃ σὰν γατὶ πάνω σ᾽ ἕνα
στῦλο τοῦ ῥεύματος κι ἀπὸ κεῖ νὰ φτύνῃ τὸν
ἥλιο καὶ νὰ λέῃ, ὅτι θὰ τὸν σβήσῃ! Ἔτσι εἶνε
καὶ οἱ ἄθεοι· ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἥλιος, ποὺ δὲν
μποροῦν νὰ τὸν σβήσουν μὲ τὰ σάλια τους.

Γενεὲς γενεῶν παρέρχονται. Ὑπῆρξαν πα-
λαιότερα γενεὲς μὲ πίστι. Ἡ δική μας γενεὰ εἶ -νε ἁμαρτωλὴ καὶ ἄπιστη. Ἀπὸ τοὺς ἑκατὸ χρι-
στιανοὺς οὔτε 2 ἐκκλησιάζονται, κι ἀπὸ τοὺς χί-
λιους οὔτε 1 ἐξομολογεῖται. Οἱ ἐκκλησιὲς μέ-
νουν ἀδειανές, κι ἂς σημαίνῃ ἡ καμπάνα. Αὐ τὴ
ἡ καμπάνα θὰ μᾶς δι κάσῃ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.

Καὶ πνευματικοὶ ὑπάρχουν γιὰ τὸ μυστήριο
τῆς μετανοίας, καὶ διαφώτισις ἔχει γίνει. Ἀλλ᾽
ἀφοῦ ἐπιμένουν στὴν ἄρνησι, τὰ Χριστού γεν-
να ὅσους ἀρ νοῦν ται νὰ ἐξομολογηθοῦν δὲν θ᾽ἀφήσω νὰ κοι νωνήσουν. Δὲν θὰ δώσω τὰ ἅγια
σὲ ψυ χὲς ἀμετανόητες, δὲν θὰ ῥίξω τὰ δια-
μάντια στὸ βοῦρκο καὶ τὴν ἀτιμία. Θὰ ἐξομο λο-
γηθῇς, θὰ πῇς τ᾽ ἁμαρτήματά σου, θὰ πλυ θῇς
νὰ καθαριστῇς, καὶ τότε θὰ πλησιάσῃς «μετὰ
φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» (θ. Λειτ.).

Ἐπικρατεῖ ἐξαθλίωσις οἰκογενειακή, κοι-
 νωνικὴ καὶ ἐθνική. Τί μέλλει γενέσθαι; Ἁρμό-
ζει νὰ μᾶς πῇ ὁ Χριστός· «Ὦ γενεὰ ἄπιστοςκαὶ διεστραμμένη» (Ματθ. 17,17. Λουκ. 9,41). Κι ἂν ἐμεῖς
τὸν ἀρνηθοῦμε, χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια -
δισεκατομμύρια ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι τὶς
ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες τοῦ ψάλλουν διαρκῶς μὲ
χρυσὲς κιθάρες «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐ -
πὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).

Δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μᾶς ὁ Χριστός, ἐμεῖς
ἔχουμε τὴν ἀνάγκη του· τὸ δαχτυλάκι του νὰ
κουνήσῃ, ἐμεῖς γίναμε κάρβουνο. Γράψτε το,
σημει ῶ στε το· ὅποιος, εἴτε ἄντρας εἴτε γυναί-
κα, πάει κόν τρα μὲ τὸ Χριστό, θὰ γίνῃ στάχτη.
Ὅποιος εἶ νε μαζὶ μὲ τὸ Χριστό, αὐτὸς καὶ ἐδῶ
θὰ ἔ χῃ ζωὴ εἰ ρηνικὴ καὶ ἁγία, καὶ ἐκεῖ στὸν
ἄλλο κόσμο θὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Τροπαιούχου - Φλωρίνης τὴν 24-12-1967, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφή, συμπλήρωσις καὶ σύντμησις 14-11-2021.
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στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης καὶ τὰ ὕ ψωνε ὣς
τὸν οὐρανό. Τὰ φύλλα καὶ οἱ καρποί του ἦταν
πλούσιοι. Στὰ κλαδιά του φώλιαζαν ἁρ πακτι -
κὰ πουλιὰ καὶ στὴ σκιά του κατέφευγαν ἄγρια
θεριά· κάθε ζωντανὸ εὕρισκε ἐκεῖ τροφή. Μὰ
ξαφνικὰ ἀκούστηκε φωνὴ ἀγγέλου ἀπ᾽ τὰ οὐ -
ράνια· Μπρός, ξυλοκόποι, χτυ πᾶ τε τὸ δέν τρο
μὲ τσεκούρια, κόψτε τὰ κλαδιά, μαδῆστε τὰ
φύλλα, ῥῖξτε κάτω τοὺς καρπούς, διῶξτε ἀπ᾽
αὐτὸ πουλιὰ καὶ θεριά· νὰ μείνῃ μόνο ἡ ῥίζα
του… Τί σήμαινε τὸ ὄνειρο; Μόνο ὁ Δανιὴλ
μπόρεσε νὰ τὸ ἐξηγήσῃ. Τὸ δέν τρο, εἶπε, εἶσαι
σὺ ὁ ἴδιος, βασιλιᾶ· εἶνε ἡ αὐτοκρατορία σου,
ποὺ ἁπλώθηκε σ᾽ ἀνατολὴ καὶ δύσι, κι ἀπ᾽ τὴν
ὑπερηφάνειά σου νόμιζες πὼς θὰ φτάσῃς καὶ
στὰ ἄστρα, θὰ γίνῃς θεὸς ἐπὶ τῆς γῆς. Μὰ ἔρ -
χεται ἡ ὥρα τῆς τιμωρίας, γιὰ νὰ μάθῃς ὅτιμό νο ὁ Ὕψιστος κυριεύει στὸν κόσμο.

Ὁ Ναβουχοδονόσορ ὅμως ἔμεινε ἀμετα-
νό  ητος. Καὶ μετὰ ἀπὸ δώδεκα μῆνες, σὲ ὥρα
ποὺ καμάρωνε τὰ μεγαλεῖα του, ξαφνικὰ ἔχα-σε τὸ μυαλό του, ἀγρίεψε, καὶ γιὰ ἕνα διάστη -
μα ἔζησε μέσα στὰ δάση σὰν ἄγριο θηρίο.
Μετὰ ἀπὸ καιρὸ ἦρθε πάλι στὸν ἑαυτό του.

* * *Κάθε ὄνομα ἀ πὸ αὐτὰ τοῦ σημερινοῦ εὐαγ-
 γελίου εἶνε, ἀγαπητοί μου, καὶ μιὰ ἱστορία ποὺ
διδάσκει τὴ ματαιότητα τοῦ κόσμου τούτου. Γε-
 νεὲς γενεῶν περνοῦν καὶ φεύγουν. Πλούσιοι
πεθαίνουν, ὄμορφες γυναῖκες σαπίζουν μέσα
στὰ μνήματα, λεβέντες γίνονται κόκκαλα καὶ
στάχτη, στρατηγοὶ καὶ βασιλιᾶδες χάνονται.
Τὰ «πάντα ῥεῖ» (Ἡράκλειτος παρὰ Μιχ. Ἰατροῦ Ε97 σ. 191, Π405 σ. 365).
Ὅλα παρέρχονται, σὰν τὰ νερὰ τῶν πο ταμῶν,
σὰν τὰ φύλλα ποὺ κιτρινίζουν καὶ πέφτουν.
«Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα…» (Νεκρ. ἀκολ.).

Ἀλλὰ μέσα στὴν διαρκῆ ῥοὴ τῶν γεγονό-
των ὑπάρχουν καὶ μερικὰ πράγματα ποὺ μέ-
νουν. Μένει π.χ. ὁ ἥλιος χιλιάδες τώρα χρόνια,
μένουν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου τὰ πο τά-
μια οἱ θάλασσες τὰ βουνά. Μένουν; Λάθος
ἔκανα. Γιατὶ θά ᾽ρθῃ ὥρα κα τὰ «τὴν φοβερὰν
ἡμέραν Κυρίου» (ἔ.ἀ. Μακαρ. 7), τὴν ἡ μέ ρα τῆς Κρίσε -
ως, ποὺ καὶ τὰ βουνὰ θὰ λειώ σουν καὶ τὰ πο-
τά μια θὰ ξεραθοῦν καὶ οἱ θάλασσες θ᾽ ἀδειά-
 σουν κι ὁ ἥλιος θὰ σβήσῃ ὅ πως τὸ καντήλι ὅ -
ταν σωθῇ τὸ λάδι του. Ὅλα φεύγουν σ᾽ αὐτὸ
τὸν κόσμο· ἕνα μένει, ἡ βασιλεία τοῦ Κυ ρίου ἡ -μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς εἶνε «χθὲς καὶ σή-
 μερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶ νας» (Ἑβρ. 13,8).

Πόσες γενεές –ὑπολογίστε–, πόσα χρόνια
πέρασαν ἀπ᾽ τὴν ἡμέρα ποὺ γεν νήθηκε ὁ Χρι-
 στός! Ὅλα διαβαίνουν· κάλλη, δόξες, πλούτη,
χρήματα. Πέρασαν τόσοι αἰῶνες, θὰ περάσουν

κι ἄλλοι. Τὰ πάντα θὰ μεταβληθοῦν· πόλεις,
κράτη, νόμοι, συστήματα, νομίσματα. Ὁ χάρ της
θ᾽ ἀλλάξῃ ἑκατὸ φορές. Ἄγνωστο τὸ μέλλον
τοῦ κόσμου, ἕνα μόνο εἶνε βέβαιο· ὅτι κανείς,πο τέ μὰ ποτέ, δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ σβή  σῃ τὸ ὄ -νομα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶνε ἡ παρηγοριὰ καὶ
σωτη ρία τοῦ κόσμου! Ἂς πασχίζουν οἱ ἄθεοι
καὶ ἄ πιστοι νὰ ἐξαλείψουν τὸ πρόσωπό του·
ματαιοπονοῦν. Ἡ ἀπόπειρά τους θυμίζει κάτι
ποὺ συνέβη στὴ Θεσσαλονίκη στὰ χρόνια τῆς
κα τοχῆς· ἕνας νέος, ἀπὸ τὴν πεῖνα καὶ ἄλλα
δει νὰ ποὺ ἔζησε, ἔχασε τὸ μυαλό του, τρελ-
λά θηκε· ἄρχισε νὰ τρέ χῃ στὴν κεντρικὴ ὁδὸ
καὶ σὲ μιὰ στιγμὴ φοβη θήκαμε ὅλοι, γιατὶ τὸν
εἴδαμε νὰ σκαρφαλώ νῃ σὰν γατὶ πάνω σ᾽ ἕνα
στῦλο τοῦ ῥεύματος κι ἀπὸ κεῖ νὰ φτύνῃ τὸν
ἥλιο καὶ νὰ λέῃ, ὅτι θὰ τὸν σβήσῃ! Ἔτσι εἶνε
καὶ οἱ ἄθεοι· ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἥλιος, ποὺ δὲν
μποροῦν νὰ τὸν σβήσουν μὲ τὰ σάλια τους.

Γενεὲς γενεῶν παρέρχονται. Ὑπῆρξαν πα-
λαιότερα γενεὲς μὲ πίστι. Ἡ δική μας γενεὰ εἶ -νε ἁμαρτωλὴ καὶ ἄπιστη. Ἀπὸ τοὺς ἑκατὸ χρι-
στιανοὺς οὔτε 2 ἐκκλησιάζονται, κι ἀπὸ τοὺς χί-
λιους οὔτε 1 ἐξομολογεῖται. Οἱ ἐκκλησιὲς μέ-
νουν ἀδειανές, κι ἂς σημαίνῃ ἡ καμπάνα. Αὐ τὴ
ἡ καμπάνα θὰ μᾶς δι κάσῃ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.

Καὶ πνευματικοὶ ὑπάρχουν γιὰ τὸ μυστήριο
τῆς μετανοίας, καὶ διαφώτισις ἔχει γίνει. Ἀλλ᾽
ἀφοῦ ἐπιμένουν στὴν ἄρνησι, τὰ Χριστού γεν-
να ὅσους ἀρ νοῦν ται νὰ ἐξομολογηθοῦν δὲν θ᾽ἀφήσω νὰ κοι νωνήσουν. Δὲν θὰ δώσω τὰ ἅγια
σὲ ψυ χὲς ἀμετανόητες, δὲν θὰ ῥίξω τὰ δια-
μάντια στὸ βοῦρκο καὶ τὴν ἀτιμία. Θὰ ἐξομο λο-
γηθῇς, θὰ πῇς τ᾽ ἁμαρτήματά σου, θὰ πλυ θῇς
νὰ καθαριστῇς, καὶ τότε θὰ πλησιάσῃς «μετὰ
φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» (θ. Λειτ.).

Ἐπικρατεῖ ἐξαθλίωσις οἰκογενειακή, κοι-
 νωνικὴ καὶ ἐθνική. Τί μέλλει γενέσθαι; Ἁρμό-
ζει νὰ μᾶς πῇ ὁ Χριστός· «Ὦ γενεὰ ἄπιστοςκαὶ διεστραμμένη» (Ματθ. 17,17. Λουκ. 9,41). Κι ἂν ἐμεῖς
τὸν ἀρνηθοῦμε, χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια -
δισεκατομμύρια ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι τὶς
ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες τοῦ ψάλλουν διαρκῶς μὲ
χρυσὲς κιθάρες «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐ -
πὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).

Δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μᾶς ὁ Χριστός, ἐμεῖς
ἔχουμε τὴν ἀνάγκη του· τὸ δαχτυλάκι του νὰ
κουνήσῃ, ἐμεῖς γίναμε κάρβουνο. Γράψτε το,
σημει ῶ στε το· ὅποιος, εἴτε ἄντρας εἴτε γυναί-
κα, πάει κόν τρα μὲ τὸ Χριστό, θὰ γίνῃ στάχτη.
Ὅποιος εἶ νε μαζὶ μὲ τὸ Χριστό, αὐτὸς καὶ ἐδῶ
θὰ ἔ χῃ ζωὴ εἰ ρηνικὴ καὶ ἁγία, καὶ ἐκεῖ στὸν
ἄλλο κόσμο θὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Τροπαιούχου - Φλωρίνης τὴν 24-12-1967, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφή, συμπλήρωσις καὶ σύντμησις 14-11-2021.
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στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης καὶ τὰ ὕ ψωνε ὣς
τὸν οὐρανό. Τὰ φύλλα καὶ οἱ καρποί του ἦταν
πλούσιοι. Στὰ κλαδιά του φώλιαζαν ἁρ πακτι -
κὰ πουλιὰ καὶ στὴ σκιά του κατέφευγαν ἄγρια
θεριά· κάθε ζωντανὸ εὕρισκε ἐκεῖ τροφή. Μὰ
ξαφνικὰ ἀκούστηκε φωνὴ ἀγγέλου ἀπ᾽ τὰ οὐ -
ράνια· Μπρός, ξυλοκόποι, χτυ πᾶ τε τὸ δέν τρο
μὲ τσεκούρια, κόψτε τὰ κλαδιά, μαδῆστε τὰ
φύλλα, ῥῖξτε κάτω τοὺς καρπούς, διῶξτε ἀπ᾽
αὐτὸ πουλιὰ καὶ θεριά· νὰ μείνῃ μόνο ἡ ῥίζα
του… Τί σήμαινε τὸ ὄνειρο; Μόνο ὁ Δανιὴλ
μπόρεσε νὰ τὸ ἐξηγήσῃ. Τὸ δέν τρο, εἶπε, εἶσαι
σὺ ὁ ἴδιος, βασιλιᾶ· εἶνε ἡ αὐτοκρατορία σου,
ποὺ ἁπλώθηκε σ᾽ ἀνατολὴ καὶ δύσι, κι ἀπ᾽ τὴν
ὑπερηφάνειά σου νόμιζες πὼς θὰ φτάσῃς καὶ
στὰ ἄστρα, θὰ γίνῃς θεὸς ἐπὶ τῆς γῆς. Μὰ ἔρ -
χεται ἡ ὥρα τῆς τιμωρίας, γιὰ νὰ μάθῃς ὅτιμό νο ὁ Ὕψιστος κυριεύει στὸν κόσμο.

Ὁ Ναβουχοδονόσορ ὅμως ἔμεινε ἀμετα-
νό  ητος. Καὶ μετὰ ἀπὸ δώδεκα μῆνες, σὲ ὥρα
ποὺ καμάρωνε τὰ μεγαλεῖα του, ξαφνικὰ ἔχα-σε τὸ μυαλό του, ἀγρίεψε, καὶ γιὰ ἕνα διάστη -
μα ἔζησε μέσα στὰ δάση σὰν ἄγριο θηρίο.
Μετὰ ἀπὸ καιρὸ ἦρθε πάλι στὸν ἑαυτό του.

* * *Κάθε ὄνομα ἀ πὸ αὐτὰ τοῦ σημερινοῦ εὐαγ-
 γελίου εἶνε, ἀγαπητοί μου, καὶ μιὰ ἱστορία ποὺ
διδάσκει τὴ ματαιότητα τοῦ κόσμου τούτου. Γε-
 νεὲς γενεῶν περνοῦν καὶ φεύγουν. Πλούσιοι
πεθαίνουν, ὄμορφες γυναῖκες σαπίζουν μέσα
στὰ μνήματα, λεβέντες γίνονται κόκκαλα καὶ
στάχτη, στρατηγοὶ καὶ βασιλιᾶδες χάνονται.
Τὰ «πάντα ῥεῖ» (Ἡράκλειτος παρὰ Μιχ. Ἰατροῦ Ε97 σ. 191, Π405 σ. 365).
Ὅλα παρέρχονται, σὰν τὰ νερὰ τῶν πο ταμῶν,
σὰν τὰ φύλλα ποὺ κιτρινίζουν καὶ πέφτουν.
«Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα…» (Νεκρ. ἀκολ.).

Ἀλλὰ μέσα στὴν διαρκῆ ῥοὴ τῶν γεγονό-
των ὑπάρχουν καὶ μερικὰ πράγματα ποὺ μέ-
νουν. Μένει π.χ. ὁ ἥλιος χιλιάδες τώρα χρόνια,
μένουν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου τὰ πο τά-
μια οἱ θάλασσες τὰ βουνά. Μένουν; Λάθος
ἔκανα. Γιατὶ θά ᾽ρθῃ ὥρα κα τὰ «τὴν φοβερὰν
ἡμέραν Κυρίου» (ἔ.ἀ. Μακαρ. 7), τὴν ἡ μέ ρα τῆς Κρίσε -
ως, ποὺ καὶ τὰ βουνὰ θὰ λειώ σουν καὶ τὰ πο-
τά μια θὰ ξεραθοῦν καὶ οἱ θάλασσες θ᾽ ἀδειά-
 σουν κι ὁ ἥλιος θὰ σβήσῃ ὅ πως τὸ καντήλι ὅ -
ταν σωθῇ τὸ λάδι του. Ὅλα φεύγουν σ᾽ αὐτὸ
τὸν κόσμο· ἕνα μένει, ἡ βασιλεία τοῦ Κυ ρίου ἡ -μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς εἶνε «χθὲς καὶ σή-
 μερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶ νας» (Ἑβρ. 13,8).

Πόσες γενεές –ὑπολογίστε–, πόσα χρόνια
πέρασαν ἀπ᾽ τὴν ἡμέρα ποὺ γεν νήθηκε ὁ Χρι-
 στός! Ὅλα διαβαίνουν· κάλλη, δόξες, πλούτη,
χρήματα. Πέρασαν τόσοι αἰῶνες, θὰ περάσουν

κι ἄλλοι. Τὰ πάντα θὰ μεταβληθοῦν· πόλεις,
κράτη, νόμοι, συστήματα, νομίσματα. Ὁ χάρ της
θ᾽ ἀλλάξῃ ἑκατὸ φορές. Ἄγνωστο τὸ μέλλον
τοῦ κόσμου, ἕνα μόνο εἶνε βέβαιο· ὅτι κανείς,πο τέ μὰ ποτέ, δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ σβή  σῃ τὸ ὄ -νομα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶνε ἡ παρηγοριὰ καὶ
σωτη ρία τοῦ κόσμου! Ἂς πασχίζουν οἱ ἄθεοι
καὶ ἄ πιστοι νὰ ἐξαλείψουν τὸ πρόσωπό του·
ματαιοπονοῦν. Ἡ ἀπόπειρά τους θυμίζει κάτι
ποὺ συνέβη στὴ Θεσσαλονίκη στὰ χρόνια τῆς
κα τοχῆς· ἕνας νέος, ἀπὸ τὴν πεῖνα καὶ ἄλλα
δει νὰ ποὺ ἔζησε, ἔχασε τὸ μυαλό του, τρελ-
λά θηκε· ἄρχισε νὰ τρέ χῃ στὴν κεντρικὴ ὁδὸ
καὶ σὲ μιὰ στιγμὴ φοβη θήκαμε ὅλοι, γιατὶ τὸν
εἴδαμε νὰ σκαρφαλώ νῃ σὰν γατὶ πάνω σ᾽ ἕνα
στῦλο τοῦ ῥεύματος κι ἀπὸ κεῖ νὰ φτύνῃ τὸν
ἥλιο καὶ νὰ λέῃ, ὅτι θὰ τὸν σβήσῃ! Ἔτσι εἶνε
καὶ οἱ ἄθεοι· ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἥλιος, ποὺ δὲν
μποροῦν νὰ τὸν σβήσουν μὲ τὰ σάλια τους.

Γενεὲς γενεῶν παρέρχονται. Ὑπῆρξαν πα-
λαιότερα γενεὲς μὲ πίστι. Ἡ δική μας γενεὰ εἶ -νε ἁμαρτωλὴ καὶ ἄπιστη. Ἀπὸ τοὺς ἑκατὸ χρι-
στιανοὺς οὔτε 2 ἐκκλησιάζονται, κι ἀπὸ τοὺς χί-
λιους οὔτε 1 ἐξομολογεῖται. Οἱ ἐκκλησιὲς μέ-
νουν ἀδειανές, κι ἂς σημαίνῃ ἡ καμπάνα. Αὐ τὴ
ἡ καμπάνα θὰ μᾶς δι κάσῃ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.

Καὶ πνευματικοὶ ὑπάρχουν γιὰ τὸ μυστήριο
τῆς μετανοίας, καὶ διαφώτισις ἔχει γίνει. Ἀλλ᾽
ἀφοῦ ἐπιμένουν στὴν ἄρνησι, τὰ Χριστού γεν-
να ὅσους ἀρ νοῦν ται νὰ ἐξομολογηθοῦν δὲν θ᾽ἀφήσω νὰ κοι νωνήσουν. Δὲν θὰ δώσω τὰ ἅγια
σὲ ψυ χὲς ἀμετανόητες, δὲν θὰ ῥίξω τὰ δια-
μάντια στὸ βοῦρκο καὶ τὴν ἀτιμία. Θὰ ἐξομο λο-
γηθῇς, θὰ πῇς τ᾽ ἁμαρτήματά σου, θὰ πλυ θῇς
νὰ καθαριστῇς, καὶ τότε θὰ πλησιάσῃς «μετὰ
φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» (θ. Λειτ.).

Ἐπικρατεῖ ἐξαθλίωσις οἰκογενειακή, κοι-
 νωνικὴ καὶ ἐθνική. Τί μέλλει γενέσθαι; Ἁρμό-
ζει νὰ μᾶς πῇ ὁ Χριστός· «Ὦ γενεὰ ἄπιστοςκαὶ διεστραμμένη» (Ματθ. 17,17. Λουκ. 9,41). Κι ἂν ἐμεῖς
τὸν ἀρνηθοῦμε, χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια -
δισεκατομμύρια ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι τὶς
ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες τοῦ ψάλλουν διαρκῶς μὲ
χρυσὲς κιθάρες «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐ -
πὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).

Δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μᾶς ὁ Χριστός, ἐμεῖς
ἔχουμε τὴν ἀνάγκη του· τὸ δαχτυλάκι του νὰ
κουνήσῃ, ἐμεῖς γίναμε κάρβουνο. Γράψτε το,
σημει ῶ στε το· ὅποιος, εἴτε ἄντρας εἴτε γυναί-
κα, πάει κόν τρα μὲ τὸ Χριστό, θὰ γίνῃ στάχτη.
Ὅποιος εἶ νε μαζὶ μὲ τὸ Χριστό, αὐτὸς καὶ ἐδῶ
θὰ ἔ χῃ ζωὴ εἰ ρηνικὴ καὶ ἁγία, καὶ ἐκεῖ στὸν
ἄλλο κόσμο θὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Τροπαιούχου - Φλωρίνης τὴν 24-12-1967, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφή, συμπλήρωσις καὶ σύντμησις 14-11-2021.

2στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης καὶ τὰ ὕ ψωνε ὣς
τὸν οὐρανό. Τὰ φύλλα καὶ οἱ καρποί του ἦταν
πλούσιοι. Στὰ κλαδιά του φώλιαζαν ἁρ πακτι -
κὰ πουλιὰ καὶ στὴ σκιά του κατέφευγαν ἄγρια
θεριά· κάθε ζωντανὸ εὕρισκε ἐκεῖ τροφή. Μὰ
ξαφνικὰ ἀκούστηκε φωνὴ ἀγγέλου ἀπ᾽ τὰ οὐ -
ράνια· Μπρός, ξυλοκόποι, χτυ πᾶ τε τὸ δέν τρο
μὲ τσεκούρια, κόψτε τὰ κλαδιά, μαδῆστε τὰ
φύλλα, ῥῖξτε κάτω τοὺς καρπούς, διῶξτε ἀπ᾽
αὐτὸ πουλιὰ καὶ θεριά· νὰ μείνῃ μόνο ἡ ῥίζα
του… Τί σήμαινε τὸ ὄνειρο; Μόνο ὁ Δανιὴλ
μπόρεσε νὰ τὸ ἐξηγήσῃ. Τὸ δέν τρο, εἶπε, εἶσαι
σὺ ὁ ἴδιος, βασιλιᾶ· εἶνε ἡ αὐτοκρατορία σου,
ποὺ ἁπλώθηκε σ᾽ ἀνατολὴ καὶ δύσι, κι ἀπ᾽ τὴν
ὑπερηφάνειά σου νόμιζες πὼς θὰ φτάσῃς καὶ
στὰ ἄστρα, θὰ γίνῃς θεὸς ἐπὶ τῆς γῆς. Μὰ ἔρ -
χεται ἡ ὥρα τῆς τιμωρίας, γιὰ νὰ μάθῃς ὅτιμό νο ὁ Ὕψιστος κυριεύει στὸν κόσμο.

Ὁ Ναβουχοδονόσορ ὅμως ἔμεινε ἀμετα-
νό  ητος. Καὶ μετὰ ἀπὸ δώδεκα μῆνες, σὲ ὥρα
ποὺ καμάρωνε τὰ μεγαλεῖα του, ξαφνικὰ ἔχα-σε τὸ μυαλό του, ἀγρίεψε, καὶ γιὰ ἕνα διάστη -
μα ἔζησε μέσα στὰ δάση σὰν ἄγριο θηρίο.
Μετὰ ἀπὸ καιρὸ ἦρθε πάλι στὸν ἑαυτό του.

* * *Κάθε ὄνομα ἀ πὸ αὐτὰ τοῦ σημερινοῦ εὐαγ-
 γελίου εἶνε, ἀγαπητοί μου, καὶ μιὰ ἱστορία ποὺ
διδάσκει τὴ ματαιότητα τοῦ κόσμου τούτου. Γε-
 νεὲς γενεῶν περνοῦν καὶ φεύγουν. Πλούσιοι
πεθαίνουν, ὄμορφες γυναῖκες σαπίζουν μέσα
στὰ μνήματα, λεβέντες γίνονται κόκκαλα καὶ
στάχτη, στρατηγοὶ καὶ βασιλιᾶδες χάνονται.
Τὰ «πάντα ῥεῖ» (Ἡράκλειτος παρὰ Μιχ. Ἰατροῦ Ε97 σ. 191, Π405 σ. 365).
Ὅλα παρέρχονται, σὰν τὰ νερὰ τῶν πο ταμῶν,
σὰν τὰ φύλλα ποὺ κιτρινίζουν καὶ πέφτουν.
«Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα…» (Νεκρ. ἀκολ.).

Ἀλλὰ μέσα στὴν διαρκῆ ῥοὴ τῶν γεγονό-
των ὑπάρχουν καὶ μερικὰ πράγματα ποὺ μέ-
νουν. Μένει π.χ. ὁ ἥλιος χιλιάδες τώρα χρόνια,
μένουν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου τὰ πο τά-
μια οἱ θάλασσες τὰ βουνά. Μένουν; Λάθος
ἔκανα. Γιατὶ θά ᾽ρθῃ ὥρα κα τὰ «τὴν φοβερὰν
ἡμέραν Κυρίου» (ἔ.ἀ. Μακαρ. 7), τὴν ἡ μέ ρα τῆς Κρίσε -
ως, ποὺ καὶ τὰ βουνὰ θὰ λειώ σουν καὶ τὰ πο-
τά μια θὰ ξεραθοῦν καὶ οἱ θάλασσες θ᾽ ἀδειά-
 σουν κι ὁ ἥλιος θὰ σβήσῃ ὅ πως τὸ καντήλι ὅ -
ταν σωθῇ τὸ λάδι του. Ὅλα φεύγουν σ᾽ αὐτὸ
τὸν κόσμο· ἕνα μένει, ἡ βασιλεία τοῦ Κυ ρίου ἡ -μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς εἶνε «χθὲς καὶ σή-
 μερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶ νας» (Ἑβρ. 13,8).

Πόσες γενεές –ὑπολογίστε–, πόσα χρόνια
πέρασαν ἀπ᾽ τὴν ἡμέρα ποὺ γεν νήθηκε ὁ Χρι-
 στός! Ὅλα διαβαίνουν· κάλλη, δόξες, πλούτη,
χρήματα. Πέρασαν τόσοι αἰῶνες, θὰ περάσουν

κι ἄλλοι. Τὰ πάντα θὰ μεταβληθοῦν· πόλεις,
κράτη, νόμοι, συστήματα, νομίσματα. Ὁ χάρ της
θ᾽ ἀλλάξῃ ἑκατὸ φορές. Ἄγνωστο τὸ μέλλον
τοῦ κόσμου, ἕνα μόνο εἶνε βέβαιο· ὅτι κανείς,πο τέ μὰ ποτέ, δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ σβή  σῃ τὸ ὄ -νομα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶνε ἡ παρηγοριὰ καὶ
σωτη ρία τοῦ κόσμου! Ἂς πασχίζουν οἱ ἄθεοι
καὶ ἄ πιστοι νὰ ἐξαλείψουν τὸ πρόσωπό του·
ματαιοπονοῦν. Ἡ ἀπόπειρά τους θυμίζει κάτι
ποὺ συνέβη στὴ Θεσσαλονίκη στὰ χρόνια τῆς
κα τοχῆς· ἕνας νέος, ἀπὸ τὴν πεῖνα καὶ ἄλλα
δει νὰ ποὺ ἔζησε, ἔχασε τὸ μυαλό του, τρελ-
λά θηκε· ἄρχισε νὰ τρέ χῃ στὴν κεντρικὴ ὁδὸ
καὶ σὲ μιὰ στιγμὴ φοβη θήκαμε ὅλοι, γιατὶ τὸν
εἴδαμε νὰ σκαρφαλώ νῃ σὰν γατὶ πάνω σ᾽ ἕνα
στῦλο τοῦ ῥεύματος κι ἀπὸ κεῖ νὰ φτύνῃ τὸν
ἥλιο καὶ νὰ λέῃ, ὅτι θὰ τὸν σβήσῃ! Ἔτσι εἶνε
καὶ οἱ ἄθεοι· ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἥλιος, ποὺ δὲν
μποροῦν νὰ τὸν σβήσουν μὲ τὰ σάλια τους.

Γενεὲς γενεῶν παρέρχονται. Ὑπῆρξαν πα-
λαιότερα γενεὲς μὲ πίστι. Ἡ δική μας γενεὰ εἶ -νε ἁμαρτωλὴ καὶ ἄπιστη. Ἀπὸ τοὺς ἑκατὸ χρι-
στιανοὺς οὔτε 2 ἐκκλησιάζονται, κι ἀπὸ τοὺς χί-
λιους οὔτε 1 ἐξομολογεῖται. Οἱ ἐκκλησιὲς μέ-
νουν ἀδειανές, κι ἂς σημαίνῃ ἡ καμπάνα. Αὐ τὴ
ἡ καμπάνα θὰ μᾶς δι κάσῃ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.

Καὶ πνευματικοὶ ὑπάρχουν γιὰ τὸ μυστήριο
τῆς μετανοίας, καὶ διαφώτισις ἔχει γίνει. Ἀλλ᾽
ἀφοῦ ἐπιμένουν στὴν ἄρνησι, τὰ Χριστού γεν-
να ὅσους ἀρ νοῦν ται νὰ ἐξομολογηθοῦν δὲν θ᾽ἀφήσω νὰ κοι νωνήσουν. Δὲν θὰ δώσω τὰ ἅγια
σὲ ψυ χὲς ἀμετανόητες, δὲν θὰ ῥίξω τὰ δια-
μάντια στὸ βοῦρκο καὶ τὴν ἀτιμία. Θὰ ἐξομο λο-
γηθῇς, θὰ πῇς τ᾽ ἁμαρτήματά σου, θὰ πλυ θῇς
νὰ καθαριστῇς, καὶ τότε θὰ πλησιάσῃς «μετὰ
φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» (θ. Λειτ.).

Ἐπικρατεῖ ἐξαθλίωσις οἰκογενειακή, κοι-
 νωνικὴ καὶ ἐθνική. Τί μέλλει γενέσθαι; Ἁρμό-
ζει νὰ μᾶς πῇ ὁ Χριστός· «Ὦ γενεὰ ἄπιστοςκαὶ διεστραμμένη» (Ματθ. 17,17. Λουκ. 9,41). Κι ἂν ἐμεῖς
τὸν ἀρνηθοῦμε, χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια -
δισεκατομμύρια ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι τὶς
ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες τοῦ ψάλλουν διαρκῶς μὲ
χρυσὲς κιθάρες «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐ -
πὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).

Δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μᾶς ὁ Χριστός, ἐμεῖς
ἔχουμε τὴν ἀνάγκη του· τὸ δαχτυλάκι του νὰ
κουνήσῃ, ἐμεῖς γίναμε κάρβουνο. Γράψτε το,
σημει ῶ στε το· ὅποιος, εἴτε ἄντρας εἴτε γυναί-
κα, πάει κόν τρα μὲ τὸ Χριστό, θὰ γίνῃ στάχτη.
Ὅποιος εἶ νε μαζὶ μὲ τὸ Χριστό, αὐτὸς καὶ ἐδῶ
θὰ ἔ χῃ ζωὴ εἰ ρηνικὴ καὶ ἁγία, καὶ ἐκεῖ στὸν
ἄλλο κόσμο θὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Τροπαιούχου - Φλωρίνης τὴν 24-12-1967, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφή, συμπλήρωσις καὶ σύντμησις 14-11-2021.
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στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης καὶ τὰ ὕ ψωνε ὣς
τὸν οὐρανό. Τὰ φύλλα καὶ οἱ καρποί του ἦταν
πλούσιοι. Στὰ κλαδιά του φώλιαζαν ἁρ πακτι -
κὰ πουλιὰ καὶ στὴ σκιά του κατέφευγαν ἄγρια
θεριά· κάθε ζωντανὸ εὕρισκε ἐκεῖ τροφή. Μὰ
ξαφνικὰ ἀκούστηκε φωνὴ ἀγγέλου ἀπ᾽ τὰ οὐ -
ράνια· Μπρός, ξυλοκόποι, χτυ πᾶ τε τὸ δέν τρο
μὲ τσεκούρια, κόψτε τὰ κλαδιά, μαδῆστε τὰ
φύλλα, ῥῖξτε κάτω τοὺς καρπούς, διῶξτε ἀπ᾽
αὐτὸ πουλιὰ καὶ θεριά· νὰ μείνῃ μόνο ἡ ῥίζα
του… Τί σήμαινε τὸ ὄνειρο; Μόνο ὁ Δανιὴλ
μπόρεσε νὰ τὸ ἐξηγήσῃ. Τὸ δέν τρο, εἶπε, εἶσαι
σὺ ὁ ἴδιος, βασιλιᾶ· εἶνε ἡ αὐτοκρατορία σου,
ποὺ ἁπλώθηκε σ᾽ ἀνατολὴ καὶ δύσι, κι ἀπ᾽ τὴν
ὑπερηφάνειά σου νόμιζες πὼς θὰ φτάσῃς καὶ
στὰ ἄστρα, θὰ γίνῃς θεὸς ἐπὶ τῆς γῆς. Μὰ ἔρ -
χεται ἡ ὥρα τῆς τιμωρίας, γιὰ νὰ μάθῃς ὅτιμό νο ὁ Ὕψιστος κυριεύει στὸν κόσμο.

Ὁ Ναβουχοδονόσορ ὅμως ἔμεινε ἀμετα-
νό  ητος. Καὶ μετὰ ἀπὸ δώδεκα μῆνες, σὲ ὥρα
ποὺ καμάρωνε τὰ μεγαλεῖα του, ξαφνικὰ ἔχα-σε τὸ μυαλό του, ἀγρίεψε, καὶ γιὰ ἕνα διάστη -
μα ἔζησε μέσα στὰ δάση σὰν ἄγριο θηρίο.
Μετὰ ἀπὸ καιρὸ ἦρθε πάλι στὸν ἑαυτό του.

* * *Κάθε ὄνομα ἀ πὸ αὐτὰ τοῦ σημερινοῦ εὐαγ-
 γελίου εἶνε, ἀγαπητοί μου, καὶ μιὰ ἱστορία ποὺ
διδάσκει τὴ ματαιότητα τοῦ κόσμου τούτου. Γε-
 νεὲς γενεῶν περνοῦν καὶ φεύγουν. Πλούσιοι
πεθαίνουν, ὄμορφες γυναῖκες σαπίζουν μέσα
στὰ μνήματα, λεβέντες γίνονται κόκκαλα καὶ
στάχτη, στρατηγοὶ καὶ βασιλιᾶδες χάνονται.
Τὰ «πάντα ῥεῖ» (Ἡράκλειτος παρὰ Μιχ. Ἰατροῦ Ε97 σ. 191, Π405 σ. 365).
Ὅλα παρέρχονται, σὰν τὰ νερὰ τῶν πο ταμῶν,
σὰν τὰ φύλλα ποὺ κιτρινίζουν καὶ πέφτουν.
«Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα…» (Νεκρ. ἀκολ.).

Ἀλλὰ μέσα στὴν διαρκῆ ῥοὴ τῶν γεγονό-
των ὑπάρχουν καὶ μερικὰ πράγματα ποὺ μέ-
νουν. Μένει π.χ. ὁ ἥλιος χιλιάδες τώρα χρόνια,
μένουν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου τὰ πο τά-
μια οἱ θάλασσες τὰ βουνά. Μένουν; Λάθος
ἔκανα. Γιατὶ θά ᾽ρθῃ ὥρα κα τὰ «τὴν φοβερὰν
ἡμέραν Κυρίου» (ἔ.ἀ. Μακαρ. 7), τὴν ἡ μέ ρα τῆς Κρίσε -
ως, ποὺ καὶ τὰ βουνὰ θὰ λειώ σουν καὶ τὰ πο-
τά μια θὰ ξεραθοῦν καὶ οἱ θάλασσες θ᾽ ἀδειά-
 σουν κι ὁ ἥλιος θὰ σβήσῃ ὅ πως τὸ καντήλι ὅ -
ταν σωθῇ τὸ λάδι του. Ὅλα φεύγουν σ᾽ αὐτὸ
τὸν κόσμο· ἕνα μένει, ἡ βασιλεία τοῦ Κυ ρίου ἡ -μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς εἶνε «χθὲς καὶ σή-
 μερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶ νας» (Ἑβρ. 13,8).

Πόσες γενεές –ὑπολογίστε–, πόσα χρόνια
πέρασαν ἀπ᾽ τὴν ἡμέρα ποὺ γεν νήθηκε ὁ Χρι-
 στός! Ὅλα διαβαίνουν· κάλλη, δόξες, πλούτη,
χρήματα. Πέρασαν τόσοι αἰῶνες, θὰ περάσουν

κι ἄλλοι. Τὰ πάντα θὰ μεταβληθοῦν· πόλεις,
κράτη, νόμοι, συστήματα, νομίσματα. Ὁ χάρ της
θ᾽ ἀλλάξῃ ἑκατὸ φορές. Ἄγνωστο τὸ μέλλον
τοῦ κόσμου, ἕνα μόνο εἶνε βέβαιο· ὅτι κανείς,πο τέ μὰ ποτέ, δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ σβή  σῃ τὸ ὄ -νομα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶνε ἡ παρηγοριὰ καὶ
σωτη ρία τοῦ κόσμου! Ἂς πασχίζουν οἱ ἄθεοι
καὶ ἄ πιστοι νὰ ἐξαλείψουν τὸ πρόσωπό του·
ματαιοπονοῦν. Ἡ ἀπόπειρά τους θυμίζει κάτι
ποὺ συνέβη στὴ Θεσσαλονίκη στὰ χρόνια τῆς
κα τοχῆς· ἕνας νέος, ἀπὸ τὴν πεῖνα καὶ ἄλλα
δει νὰ ποὺ ἔζησε, ἔχασε τὸ μυαλό του, τρελ-
λά θηκε· ἄρχισε νὰ τρέ χῃ στὴν κεντρικὴ ὁδὸ
καὶ σὲ μιὰ στιγμὴ φοβη θήκαμε ὅλοι, γιατὶ τὸν
εἴδαμε νὰ σκαρφαλώ νῃ σὰν γατὶ πάνω σ᾽ ἕνα
στῦλο τοῦ ῥεύματος κι ἀπὸ κεῖ νὰ φτύνῃ τὸν
ἥλιο καὶ νὰ λέῃ, ὅτι θὰ τὸν σβήσῃ! Ἔτσι εἶνε
καὶ οἱ ἄθεοι· ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἥλιος, ποὺ δὲν
μποροῦν νὰ τὸν σβήσουν μὲ τὰ σάλια τους.

Γενεὲς γενεῶν παρέρχονται. Ὑπῆρξαν πα-
λαιότερα γενεὲς μὲ πίστι. Ἡ δική μας γενεὰ εἶ -νε ἁμαρτωλὴ καὶ ἄπιστη. Ἀπὸ τοὺς ἑκατὸ χρι-
στιανοὺς οὔτε 2 ἐκκλησιάζονται, κι ἀπὸ τοὺς χί-
λιους οὔτε 1 ἐξομολογεῖται. Οἱ ἐκκλησιὲς μέ-
νουν ἀδειανές, κι ἂς σημαίνῃ ἡ καμπάνα. Αὐ τὴ
ἡ καμπάνα θὰ μᾶς δι κάσῃ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.

Καὶ πνευματικοὶ ὑπάρχουν γιὰ τὸ μυστήριο
τῆς μετανοίας, καὶ διαφώτισις ἔχει γίνει. Ἀλλ᾽
ἀφοῦ ἐπιμένουν στὴν ἄρνησι, τὰ Χριστού γεν-
να ὅσους ἀρ νοῦν ται νὰ ἐξομολογηθοῦν δὲν θ᾽ἀφήσω νὰ κοι νωνήσουν. Δὲν θὰ δώσω τὰ ἅγια
σὲ ψυ χὲς ἀμετανόητες, δὲν θὰ ῥίξω τὰ δια-
μάντια στὸ βοῦρκο καὶ τὴν ἀτιμία. Θὰ ἐξομο λο-
γηθῇς, θὰ πῇς τ᾽ ἁμαρτήματά σου, θὰ πλυ θῇς
νὰ καθαριστῇς, καὶ τότε θὰ πλησιάσῃς «μετὰ
φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» (θ. Λειτ.).

Ἐπικρατεῖ ἐξαθλίωσις οἰκογενειακή, κοι-
 νωνικὴ καὶ ἐθνική. Τί μέλλει γενέσθαι; Ἁρμό-
ζει νὰ μᾶς πῇ ὁ Χριστός· «Ὦ γενεὰ ἄπιστοςκαὶ διεστραμμένη» (Ματθ. 17,17. Λουκ. 9,41). Κι ἂν ἐμεῖς
τὸν ἀρνηθοῦμε, χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια -
δισεκατομμύρια ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι τὶς
ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες τοῦ ψάλλουν διαρκῶς μὲ
χρυσὲς κιθάρες «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐ -
πὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).

Δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μᾶς ὁ Χριστός, ἐμεῖς
ἔχουμε τὴν ἀνάγκη του· τὸ δαχτυλάκι του νὰ
κουνήσῃ, ἐμεῖς γίναμε κάρβουνο. Γράψτε το,
σημει ῶ στε το· ὅποιος, εἴτε ἄντρας εἴτε γυναί-
κα, πάει κόν τρα μὲ τὸ Χριστό, θὰ γίνῃ στάχτη.
Ὅποιος εἶ νε μαζὶ μὲ τὸ Χριστό, αὐτὸς καὶ ἐδῶ
θὰ ἔ χῃ ζωὴ εἰ ρηνικὴ καὶ ἁγία, καὶ ἐκεῖ στὸν
ἄλλο κόσμο θὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Τροπαιούχου - Φλωρίνης τὴν 24-12-1967, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφή, συμπλήρωσις καὶ σύντμησις 14-11-2021.
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Τὸ διάστημα αὐτὸ τοῦ Δωδεκαημέρου, ἀγα-
 πητοί μου, ἔ χουμε συνεχῶς ἑορτές. Στὶς

25 Δεκεμβρίου ἑωρτάσαμε τὴ Γέννησι τοῦ
Κυρίου, στὶς 26 (σήμερα) τὴν Σύναξι τῆς Θε-
οτόκου, στὶς 27 (αὔριο) τὴ μνήμη τοῦ πρωτο-
μάρτυρος Στεφάνου. Καὶ στὶς 29 Δεκεμβρίου
ἑορτάζουμε τὴ μνήμη τῶν 14.000 νηπίων ποὺ
ἐσφαγίασε ὁ Ἡρῴδης. Γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτὸ
θέλω νὰ σᾶς μιλήσω.

* * *Ὁ Κύριός μας, ὡς Θεὸς ποὺ ἦταν, μποροῦ -
σε νὰ ἔρθῃ καὶ νὰ ἐμφανισθῇ στὸν κόσμο σὲ
ἡλικία ὥριμη. Μὴ σᾶς φαίνεται αὐτὸ παράξενο·
ἂν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ὁ Ἀδάμ, ἐμφανίσθηκε
σὲ μεγάλη ἡλικία, πολὺ περισσότερο ὁ Χρι-
στός, ποὺ ἔπλασε τὸν Ἀδάμ, μποροῦσε νὰ ἐμ -
φανισθῇ σὲ ὅποια ἡλικία ἤθελε. Ἐν τούτοις
γεννήθηκε ὡς βρέφος. Γεννήθηκε ὡς βρέφος,γιὰ νὰ τιμήσῃ τὰ βρέφη. Ποιός φανταζόταν, ὅτι
ἐκεῖνο τὸ βρέφος εἶνε ὁ παγκόσμιος βασιλεύς!Ἀφανὴς ἦταν ἡ γέννησι τοῦ Χριστοῦ στοὺς
μεγάλους. Σὲ λίγη ἀπόστασι ἀπὸ τὴ Βηθλεὲμ
ἦταν τὰ ἀνάκτορα τοῦ Ἡρῴδη. Τί θά ᾿καναν ἆ -
ραγε ἐκείνη τὴ νύχτα στὸ παλάτι; Θὰ γλεντοῦ -
σαν, θὰ διασκέδαζαν· καμμιά ἰδέα τοῦ μεγάλου
μυστηρίου δὲν εἶχαν. Ἀνάξιος ὁ Ἡρῴδης νὰ μά -
θῃ τὴν εἴδησι, ἔκανε τότε τὸ πρῶτο …ρεβεγιόν
(ὅπως πολλοὶ σήμερα κάνουν Χριστούγεννα
χω ρὶς Χριστό). Ὁ Χριστὸς δὲν εἰδοποίησε τὸν
Ἡρῴδη καὶ τοὺς ἄλλους μεγάλους· εἰδοποίη-
σε τοὺς βοσκούς, τοὺς μικροὺς καὶ καταφρο-
 νεμένους. Κ᾿ ἐνῷ δὲν ἀντελήφθη τὴν θεία Γέν-
 νησι ὁ Ἡρῴδης ποὺ ἦταν τόσο κοντά, τὸ γεγο -
νὸς ἀποκαλύφθηκε σὲ ἄλλες ἐκλεκτὲς ψυχὲς
ποὺ κατοικοῦσαν πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴν ἁγία γῆ.
Ἐγνώρισε τὸ μυστήριο στοὺς μάγους τῆς Περ-
 σίας, ποὺ ἦταν ἐπιστήμονες ἀστρονόμοι, με-
γάλες διάνοιες. Αὐτοὶ εἶδαν στὸν οὐρανὸ τὸ
λαμπρὸ ἀστέρι, φόρτωσαν τὶς καμῆλες δῶρα,
περπάτησαν μέρες καὶ νύχτες, καὶ τέλος ἦρ -
θαν καὶ προσκύνησαν τὸν Κύριο στὴ Βηθλεέμ.

Πονηρὸς ὅμως ὁ Ἡρῴδης. Ὅταν προηγου -
μένως ἔμαθε πὼς ἦρθαν στὰ Ἰεροσόλυμα οἱ
μάγοι, τοὺς κάλεσε καὶ κρύβοντας τὸ σκοπό
του τοὺς εἶπε, μόλις βροῦν τὸ νέο βασιλέα νὰ
τὸν εἰδοποιήσουν νὰ πάῃ κι αὐτὸς νὰ τὸν προσ -
κυνήσῃ. Ἀλλὰ οἱ μάγοι εἰδοποιήθηκαν νὰ φύ-
γουν χωρὶς νὰ περάσουν ἀπὸ τὸν Ἡρῴδη. Κι
αὐτός, ὅταν κατάλαβε πὼς τὸν γέλασαν, «ἐ-
θυμώθηλίαν», θύμωσε πολύ (Ματθ. 2,16).

Ἦταν ἀνόητος. Φοβήθηκε πὼς θὰ χάσῃ τὴ
βασιλεία; Ἦταν ὅμως ἤδη τότε γέρος· μέχρι
νὰ μεγαλώσῃ ὁ νεογέννητος Χριστός, νὰ γίνῃ
εἴκοσι χρονῶν, αὐτὸς θὰ πέθαινε, θὰ ἔλειω-
ναν καὶ τὰ κόκκαλά του. Ἀνόητος ἐπίσης, για -
τὶ ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶνε ὅπως οἱ
ἄλλες ποὺ στηρίζονται στὴ βία καὶ τὰ ὅπλα. Ἡ
βασιλεία τοῦ Χριστοῦ δὲν ἔχει βία. Ὁ θρόνος
της εἶνε στὶς καρδιές, εἶνε βασιλεία αἰώνιος
τῆς ὁποίας «οὐκἔσταιτέλος» (Λουκ. 1,33· Σύμβ. πίστ.).

Ὁ Ἡρῴδης, μοχθηρὴ ψυχή, ἔπνιξε μὲ τὰ χέ-
 ρια του τὴν πρώτη του γυναῖκα, σκότωσε τὸν
κουνιάδο του καὶ πολλοὺς ἄλλους, σκότωσε
ἀκόμη καὶ τὰ παιδιά του, γιὰ νὰ μὴν τοῦ πά-
ρουν τὴν ἐξουσία. Γι᾿ αὐτὸ ἦταν λαομίσητος.

Ἀλλὰ τώρα ἔφτασε στὸ μεγαλύτερο ἔγκλη-
μα. Ἔγινε σφαγεὺς 14.000 νηπίων, πιστεύον -
τας ὅτι μέσα σ᾿ αὐτὰ θὰ εἶνε καὶ ὁ Υἱὸς τῆς Παρ-
 θένου. Ἀπέτυχε ὅμως τὸ σχέδιό του. Ἕνας ἄγ -
γελος εἰδοποίησε τοὺς μάγους νὰ φύγουν ἀ -
πὸ ἄλλο δρόμο στὴν πατρίδα τους, κ᾿ ἕνας ἄλ -
λος τὸν δίκαιο Ἰωσὴφ νὰ φύγῃ στὴν Αἴγυπτο.
Ἔτσι ὁ Χριστὸς ἔγινε ὁ πρῶτος πρόσφυγας.

Θυμωμένος ὁ Ἡρῴδης διέταξε στρατιωτι -
κὰ ἀποσπάσματα νὰ θερίσουν τὴν περιοχὴ
τῆς Βηθλεέμ. Ὅπως ἡ ἀλεποῦ μπαίνει στὰ
κοττέτσια, ὅπως τὸ τσακάλι ἀνοίγει τοὺς τά-
φους, ὅπως ὁ λύκος ὁρμᾷ στὰ μαντριά, ἔτσι
οἱ στρατιῶτες ἔμπαιναν στὰ σπίτια. Ἅρπαζαν
τὰ βρέφη ἀπὸ τὶς ἀγκαλιὲς τῶν μανάδων, ποὺ
θρηνοῦσαν, καὶ τὰ ἔσφαζαν μπροστά τους.

–Ἄδικος ὁ Θεός! θὰ πῇ κάποιος αὐθάδης.
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Δὲν ἔστελνε ἕνα ἀστροπελέκι νὰ κάψῃ τὸν
Ἡρῴδη καὶ τὸ στρατό του;…Ἀπαντῶ. Τὰ παιδιὰ αὐτὰ εἶνε μακάρια. Κι ὅ -
σοι γονεῖς εἴχατε παιδάκια καὶ πέθαναν μι-
κρά, μὴν τὰ κλαῖτε. Νὰ κλαῖτε ἐκεῖνο τὸ γέρο,
ποὺ ἔφαγε τὴν ἁμαρτία μὲ τὴν κουτάλα ἀμε-
τανόητος καὶ θὰ κάνῃ βουτιὰ στὴν κόλασι.

–Μὰ τὰ 14.000 νήπια ἔφυγαν ἀβάπτιστα…Ὄχι· βαπτίστηκαν. Πῶς; Ὑπάρχουν δύο εἴ -
δη βαπτίσματος· τὸ ἕνα στὸ νερὸ καὶ τὸ ἄλλο
στὸ αἷμα. Τὰ νήπια τῆς Βηθλεὲμ βαπτίστηκαν
στὴν κολυμβήθρα τοῦ αἵματος κ᾿ εἶνε τώρα ἄγ -
γελοι. Μακάρι νὰ ἤμασταν κ᾿ ἐμεῖς ἀνάμεσα σ᾿
αὐτά. Ἐγώ, ἁμαρτωλὸς ὅπως εἶμαι, ἐπιθυμοῦ -
σα νὰ εἶμαι ἕνα ἀπὸ ̓ κεῖνα τὰ νήπια, ἀθῷος ν᾿
ἀνεβῶ στὸν οὐρανό. Τώρα τί κάνουμε; Τὰ χρό-
 νια περνοῦν καὶ φορτωνόμαστε νέα ἁμαρτή μα-
 τα. Μακάρια λοιπὸν αὐτὰ τὰ παιδιά, οἱ μάρτυ-
ρες τοῦ Χριστοῦ, ποὺ μαζὶ μὲ τὸν πρωτομάρ-
τυρα Στέφανο βρίσκονται στοὺς οὐρανούς.

* * *Ὁ Ἡρῴδης σκότωσε 14.000 παιδιά. Σταμά-
τησε ἆραγε τὸ ἔγκλημα τῆς παιδοκτονίας; Ὄ -
χι δυστυχῶς. Καὶ σήμερα ὑπάρχουν Ἡρῷδες.
⃝ Ἀπὸ Κυπρίους πρόσφυγες τοῦ Ἀττίλα μά-
θα με, ὅτι ὅταν οἱ Τοῦρκοι μπῆκαν στὴν Κύ-
προ σκότωσαν γέροντες, ἀτίμασαν γυναῖκες,
ἔσφαξαν καὶ παιδιά. Σ᾿ ἕνα χωριὸ σκότωσαν
μὲ ὁπλοπολυβόλο ὁλόκληρη οἰκογένεια. Ὕ -
στερα ἀπὸ τρεῖς μέρες ἄνοιξαν τὸ σπίτι καὶ
βρῆ καν ζωντανὸ ἕνα μικρὸ παιδάκι. Πῶς ἔζη-
σε; Τὸ ἔνστικτο τὸ ὤθησε νὰ πλησιάσῃ τὴ μά-
να του, καὶ ἔγλειφε τὸ αἷμα ποὺ ἔτρεχε ἀπὸ
τὴν πληγή της. Οἱ Τοῦρκοι εἶνε νέοι Ἡρῷδες.
⃝ Ἀλλὰ πόσα παιδιὰ σκότωσαν αὐτοί; 50; 100;
200; 300;… Ἀκοῦστε τώρα ἕναν ἄλλο ἀριθμὸ
καὶ θὰ φρίξετε. Κάθε χρόνο στὴν Ἑλλάδα σκο-
 τώνουν 300.000 μικρὰ παιδιά! Ποιοί εἶνε οἱ φο-
 νιᾶδες τους; Εἶνε γιατροί, μὲ ἄσπρες μπλοῦ -
ζες, ἐλεεινοὶ ἐκμεταλλευταί. Εἶνε ὅμως καὶγονεῖς ἄσπλαχνοι, ποὺ ὁδηγοῦν ἐκεῖ τὰ βρέ-
φη τους. Δύο εἶνε τὰ μεγαλύτερα ἁμαρτήμα-
τά μας, ἡ βλασφημία καὶ οἱ ἐκτρώσεις.

–Ἐσὺ ὅμως δὲν ξέρεις τί στοιχίζει ἕνα παιδί.
Ποῦ νὰ βροῦμε λεφτὰ νὰ τὸ μεγαλώσουμε;…Ψεῦτες! Ἔχετε χρήματα γιὰ τσιγάρα, ποτά,
πολυτέλειες, αὐτοκίνητα, ρεβεγιόν, θεάματα,
δηλαδὴ γιὰ τὸ διάβολο· γιὰ τὰ παιδιὰ δὲν ἔχε-
τε. Μὲ ὅλ᾿ αὐτὰ ποὺ ξοδεύονται γιὰ περιττὰ
πράγματα, θὰ μποροῦσαν νὰ συντηρηθοῦν
πλῆ θος παιδιά. Καὶ τώρα ἡ Ἑλλάδα παιδιὰ δὲν
ἔχει, γηροκομεῖο κατήντησε. Ἦρθε πρὶν δύο
μῆνες στὸ γραφεῖο μου ἕνας στρατηγὸς καὶ
τὸ ρώτησα πόσα παιδιὰ ἔχει. –Δύο, μοῦ ἀπαν -

τᾷ. –Βρὲ στρατηγέ, τοῦ λέω, μὲ τόσο μισθό,
μόνο δύο;… Ἦταν ταπεινός. –Μοῦ θυμίζεις τὴν
ἁμαρτία μου, λέει, κι ἄρχισε νὰ κλαίῃ. –Γιατί
κλαῖς, στρατηγέ; τὸν ρωτῶ. –Θυμήθηκα τὸν
πατέρα μου, ἀπαντᾷ. Εἶμαι ἀπὸ ἕνα χωριὸ τῆς
Μάνης. Ὁ πατέρας μου φτωχός, σκάλιζε τὴ
γῆ, κλάδευε ἀμπέλια, μάζευε ἐλιές, κ᾽ ἔρ ρι-
χνε τὰ δίχτυα στὸν Εὐρώτα νὰ πιάσῃ καν ένα
ψαράκι νὰ φᾶμε τὴν Κυριακή. Πόσα παιδιά,
λέτε, γέννησε; –Ποῦ νὰ ξέρω, στρατηγέμου;
–Δεκαπέντε· κ᾿ ἐγὼ εἶμαι ὁ τελευταῖος! –Πῶς
ἔγινε αὐτό; –Πίστευε στὸ Μεγαλοδύναμο,
μοῦ ἀπαντᾷ. Ὤ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ! Ποιός πε-
ρίμενε, ὅτι τὸ τελευταῖο παιδὶ τοῦ πάμπτω-
χου Μανιάτη θὰ γινόταν στρατηγός; Βγῆκε
καὶ ἕνα βιβλίο στὸ Παρίσι ποὺ ὑ ποστηρίζει μὲ
ἐπιχειρήματα, ὅτι τὰ τελευταῖα παιδιὰ διακρί-
νονται, γίνονται ἐπιστήμονες, ἐφευρέτες,
στρατηγοί, ναύαρχοι…

Μέσα στὰ πολλὰ παιδιὰ εἶνε ἡ εὐλογία. Ποῦ
εἶνε τώρα οἱ πολύτεκνοι; Ἐξαφανίστηκαν…

Θὰ μοῦ πῇ κάποιος· Ποιός σ᾿ ἀκούει; δὲν
πά᾿ νὰ φωνάζῃς… Κ᾿ ἐσύ, ποὺ λὲς ἔτσι, δὲν
ἀποκλείεται νὰ εἶσαι ἔνοχος. Ἂν κανεὶς εἶνε
ἔνοχος, νὰ πάῃ νὰ βρῇ αὐστηρὸ πνευματικό,
νὰ πῇ τὸ κρίμα του, καὶ ὅ,τι τοῦ πῇ ὁ πνευμα-
τικὸς νὰ τὸ κάνῃ. Ἀλλιῶς θὰ χαθῇ, θὰ κολα-
στῇ. Δὲν τὸν σῴζει τίποτε, ἂν δὲν μετανοήσῃ,
κλαύσῃ καὶ πονέσῃ γιὰ νὰ βρῇ σωτηρία.

* * *Ἀγαπητοί μου· ὅσοι δὲν ἀκοῦνε τὰ λόγια
τοῦ Χριστοῦ τὰ σωτήρια, θὰ ἔχουν τὸ τέλος
τοῦ Ἡρῴδου. Ὁ Ἡρῴδης ὕστερα ἀπὸ τὸ φόνο
τῶν νηπίων ἔζησε μερικὰ χρόνια καὶ μετὰ ἀρ -
ρώστησε, ἔπεσε στὸ κρεβάτι. Κάλεσε γιατρούς·
πῆρε φάρμακα, μὰ δὲν πέτυχε τίποτε. Σκου-
λήκιασε, βρώμισε, κανείς δὲν τὸν πλησίαζε,
καὶ πέθανε μέσ᾿ στὴν ἀκαθαρσία. Τέτοιο ἦταντὸ τέλος τοῦ Ἡρῴδου. Ἀλλὰ τέτοιο εἶνε καὶ
τὸ τέλος ὅλων ὅσοι πᾶνε κόντρα στὸ θέλημα
τοῦ Θεοῦ· θὰ γίνουν στάχτη. Καὶ κόντρα μὲ
τὸ Θεὸ πᾶνε ὅσοι σκοτώνουν τὰ ἀθῷα νήπια.

Τὰ ἀντρόγυνα αὐτὰ ἂς μετανοήσουν καὶ θὰ
βροῦν ἔλεος. Γιατὶ ὅλους τοὺς συγχωρεῖ ὁ
Θεός. Ἀλλὰ καὶ ὅλοι, ἀδελφοί μου, νὰ μετα-
νο ήσουμε. Καὶ νὰ σκοτώσουμε τὸν Ἡρῴδη!
Ὅλοι τὸν ἔχουμε μέσα μας. Ἡρῴδης αἱμοβό-
ρος καὶ ἀκάθαρτος, ποὺ τὸν ἔχουμε μέσα
στὴν καρδιά μας, εἶνε ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος.
Ἂς τὸν φονεύσουμε λοιπόν, γιὰ νὰ γεννηθῇ
ὁ νέος ἄνθρωπος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι-
στός· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερ -
υψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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