
Ἡζωὴ μέσα στὶς πόλεις γίνεται, ἀγαπητοί
μου, ὅλο καὶ πιὸ κουραστική. Γι᾽ αὐτὸ οἱ

ἄν θρωποι, μόλις βροῦν εὐκαιρία, σπεύδουν
ν᾽ «ἀποδράσουν» πρὸς τὰ ἔξω, στὴν ὕ παιθρο.
Τὴν ἀνάγκη αὐτὴ ἐκμεταλλεύονται καὶ γρα-
φεῖα ποὺ ὀργανώνουν ταξί δια ἀναψυχῆς. Αὐ -
τὰ βέβαια ἀπαιτοῦν χρήματα ποὺ δὲν διαθέ-
τει ὁ καθένας. Ὑπάρχει ὅ μως καὶ ἕνας τρό-
πος, μὲ τὸν ὁποῖο μπορεῖ καὶ ὁ φτωχότερος
ἀ κόμη νὰ ταξιδέψῃ. Πῶς; Μὲ τὴ σκέψι! Καὶ
νά· σᾶς καλῶ τώρα, νὰ κάνουμε κ᾽ ἐμεῖς ἕ να
τέτοιο νοερὸ ταξίδι· νὰ ἐπισκεφθοῦμε ἕ να
σπουδαῖο ἑλληνορθόδοξο προσκύνημα.

«Ἀπογειωνόμαστε» λοιπὸν ἀπὸ τὴν Ἑλλά-
δα, διατρέχουμε τὸ Αἰγαῖο πάνω ἀ π᾽ τὶς Κυ-
κλά δες καὶ τὰ Δωδεκάνησα, πετᾶμε πάνω καὶ
ἀπὸ τὴν Κύπρο καὶ φτάνουμε στὴν Παλαιστί-
νη. Προσ γειωνόμαστε στὰ Ἰεροσόλυμα, ἀλ  λὰ
δὲν μένου με στὴν πόλι. Διαβαίνου με τὸν Ἰορ-
 δά νη καὶ σταματοῦμε κοντὰ στὸ μέρος ποὺ ἦ -
 ταν κάποτε τὰ Σόδομα. Ἐκεῖ βρίσκεται τὸ σπου  -
δαῖο μοναστήρι, ἡ λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα.

Γιατί λέγεται λαύρα; Ἡ λέξι γράφεται μὲ
ἄλφα-ὕψιλον. Ἀλλὰ ἐδῶ ἂς μοῦ ἐπιτραπῇ, κά-
νοντας βῆτα τὸ ὕψιλον, νὰ τὴν χαρακτηρίσω
καὶ λάβρα (μὲ βῆτα), λέξι ποὺ ἔχει σχέσι μὲ τὴφωτιά. Καὶ ἐξηγῶ ἀμέσως τὸ γιατί.

Στὸ μοναστήρι αὐτό, ἀδελφοί μου, ἔκαιγε ἡ
θερμὴ ἀγάπη ποὺ ἔφερε στὸν κόσμο ὁ Κύρι ος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ἐκεῖνος εἶ πε· «Πῦρ ἦλ -
θον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀ  νή-
φθη!» (Λουκ. 12,49)· φωτιὰ ἦρθα νὰ βάλω πάνω στὴ
γῆ, καὶ τί ἄλλο θέλω τώρα ποὺ ἄναψε κιόλας;
Καὶ φωτιά, ποὺ ὁ Χριστὸς ἦρ θε καὶ ἄναψε, εἶ -
νε ἡ ἀ γάπη· ἀγάπη πρὸς τὸ Θεὸ καὶ τὸν πλη-σί ον. Αὐ τὴ λοιπὸν ἡ φωτιὰ ἔκαιγε καὶ στὸ μο-
ναστήρι αὐτό· ζοῦσαν ἐκεῖ ἄνθρωποι ποὺ ἀ -
γαποῦσαν τὸ Θεό, φλέγονταν ἀπὸ τὸν θεῖο ἔ -
ρωτα, ποθοῦσαν νὰ ὑψωθοῦν στὰ ἐπουράνια.

Λαύρα, μοναστήρι ἁγίων, ἦταν πράγματι αὐ -
 τὸ ποὺ ἵδρυσε ἐκεῖ τὸν 5ο αἰῶνα, πρὶν ἀπὸ χί-

λια πεντακόσα χρόνια, ἡ πίστι τοῦ ἁγίου Σάβ-
βα τοῦ ἡγιασμένου. Στὸ μοναστήρι αὐτὸ ἔ ζη-
σαν σπουδαῖοι ἄνθρωποι. Ὅπως στὸ δάσος κε-
λα  ϊ δοῦν ἀηδόνια, ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἄλ -
λα ἀηδόνια, ποὺ λένε τὰ ὡραιότερα τραγού-
δια· εἶ νε οἱ ὑ μνῳδοί, ἐκεῖνοι ποὺ ἔκαναν τὰ
τροπά ρια τῆς Ὀκτωήχου, τῆς Μεγάλης Ἑβδο-
 μάδος καὶ τῶν ἄλλων ἑορτῶν τοῦ ἔτους.

* * *Ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα ἀηδόνια, ἀγαπητοί
μου, ποὺ ἔψαλλε ἐκεῖ στὸν Ἅγιο Σάββα, ἀλλὰ
ἐξακολουθεῖ νὰ ψάλλῃ καὶ θὰ ψάλλῃ πάντα
μέσα στὴν Ἐκκλησία μας, εἶνε ὁ ἅγιος ποὺ ἑ -
ορτάζουμε σήμερα, ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμα σκη-νός. Εἶνε ὁ μεγαλύτερος δογματικὸς ἀλλὰ καὶ
ὁ μεγαλύτερος μουσικὸς τῆς Ἐκκλησίας μας·
τὸν ἀξί ωσε ὁ Θεὸς νὰ γράψῃ τοὺς ὡραιότε-
ρους ὕμνους ποὺ ἔχουμε στὴ λατρεία μας. 

Καταγόταν ἀπὸ εὐγενῆ ἀρχοντικὴ οἰκογέ-
νεια τῆς Δαμασκοῦ. Οἱ πλούσιοι γονεῖς του
τοῦ ἔ δωσαν μεγάλη μόρφωσι στὰ χριστιανικὰ
καὶ τὰ ἑλ ληνικὰ γράμματα. Μὲ τὰ προσόντα
ποὺ δι  έ θετε ἀνέβηκε σὲ μεγάλα κοσμικὰ ἀξιώ-
 ματα. Γνώρισε τότε τὴ μαύρη κακία τοῦ κόσμου
ἀλ λὰ καὶ τὴ θαυμαστὴ προστασία τῆς Παναγί -
ας· γι᾽ αὐ τὸ ἀποφάσισε νὰ ἀρνηθῇ ὅλα τὰ ἐγ -κόσμια, τὴ ματαιότητα τῆς κοσμικῆς δόξης, καὶ
νὰ καταφύγῃ στὸ ἁγιασμένο αὐτὸ μο ναστήρι.

Ἐκεῖ ὁ ἡγούμενος τὸν παρέδωσε σ᾽ ἕνα σο -
 φὸ καὶ αὐστηρὸ γέροντα, νὰ τοῦ διδάξῃ τὴνὑπακοή. Αὐτός, καθὼς τὸν εἶδε νέο, μὲ χαρί-
σματα καὶ μὲ ἰδιαίτερο τάλαντο στὴ μουσική,
φοβήθηκε μήπως ὑπερηφανευτῇ. Τοῦ ᾿βαλε
λοιπὸν ἕνα κανόνα. –Δὲν θ᾽ ἀνοίξῃς τὸ στό-
μα σου, εἶπε, δὲν θὰ ψάλῃς τίποτε ἀ πολύ τως·
ὅταν ἔρθῃ ἡ ὥρα θὰ σοῦ πῶ ἐγώ· τώρα σι ωπή,
αὐτὸς εἶνε ὁ κανόνας σου. –Νά ᾽νε εὐ λογη μέ-
νο, εἶπε ὁ Ἰωάννης. Καὶ πράγματι τηροῦσε
τὸν κανόνα, ὑπήκουε στὸν γέροντά του.

Ἀλλὰ μιὰ μέρα τί συνέβη. Ἡ λαύρα ἦταν
με γάλη, μὲ πολλὰ κελλιά. Περνώντας λοιπὸν
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ὁ Ἰωάννης ἀπὸ ἕνα κελλὶ εἶδε τὸν καλόγερο
ποὺ ἔμενε σ᾽ αὐτὸ λυπημένον· ἦταν θλιμμέ-
νος γιὰ τὸ θάνατο ἑνὸς ἀδελφοῦ του. Τὸν
πλησί ασε νὰ τὸν παρηγορήσῃ στὸ πένθος
του καὶ πάνω στὴ συνομιλία ἄνοιξε τὸ στόμακαὶ τοῦ ἔψαλε κάτι – τὸ ἔλεγε τότε γιὰ πρώ-
τη φορά· ἦταν αὐτὸ ποὺ ἀκοῦμε τώρα στὶς
κηδεῖες· «Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα, ὅ -
σα οὐχ ὑ πάρχει μετὰ θάνατον· οὐ παραμένει ὁ
πλοῦ τος, οὐ συνοδεύει ἡ δόξα· ἐπελθὼν γὰρ
ὁ θάνατος, ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται…» (Νεκρ.
ἀκολ. ἦχ. γ΄). Τί κλαῖς τώρα ἐσὺ τὸν ἄνθρωπό σου;
τοῦ λέει· καλόγεροι ἐμεῖς, τ᾽ ἀρνηθήκαμε
αὐτὰ κ᾽ ἔχουμε τὴν ἐλπίδα μας στὸ Θεό… Πα-
ρηγορή θηκε μ᾽ αὐτὰ ὁ θλιμμένος.

Κατὰ σύμπτωσι ὅμως ἐκείνη τὴν ὥρα περ-
νοῦσε ἀπ᾽ ἔξω ὁ γέρον τάς του. Τεντώνει τ᾿
αὐ τί, τὸν ἀκούει νὰ ψάλλῃ. Χτυπάει τὴν πόρ-
τα καὶ τὸν σταμα τᾷ. –Ἔλα ̓ δῶ, τοῦ λέει. Τί εἴ -παμε; αὐτὴ εἶνε ἡ ὑπακοή σου;…

Ἔχουν σημασία αὐτὰ καὶ σήμερα στὴ ζωὴτῆς Ἐκκλησίας. Πόσα καλὰ παιδιά, πόσοι νε-
αροὶ φοι τηταί, βιάστηκαν νὰ χειροτονηθοῦν
κληρικοί, καὶ μετὰ τὰ ἐγκατέλειψαν καὶ κατα-
στράφηκαν! Δὲν ἦταν ἡ ὥρα τους. Ἔχεις τὸν
πόθο σου νὰ γίνῃς διᾶκος, νὰ γί νῃς ἱεροκήρυ -
κας, νὰ γίνῃς δεσπότης; Περίμενε νὰ περά-
σουν τὰ χρόνια, νὰ ὡριμάσῃς, νὰ βάλῃς μυαλό.
Ἀλλὰ δὲν φταῖνε τὰ νεαρὰ παιδιά, φταῖνε οἱ
δεσποτάδες. Βλέπεις δεκαοχτώ, εἴκοσι, εἰ κο-
σιδύο χρονῶν, καὶ τὰ χειροτονοῦν.

Ὅταν εἴ χαμε ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν τὸν Σπυ-
 ρίδωνα (Βλάχο 1949-1956), ὑπῆρχε σὲ κάποιους ποὺ ἦ -
ταν κον τά του μιὰ τέτοια τάσι· χειροτονοῦ σαν
νεαρούς· ἔβλεπες μέσα στὴν Ἀθήνα κάτι δια-
κάκια, ποὺ μετὰ οἱ περισσότεροι ἀπ᾽ αὐτοὺς
πέταξαν τὰ ῥάσα. Μιὰ μέρα λοιπὸν τοῦ λέω·
–Σὲ παρακαλῶ, μακαριώτατε, κάνε μου μιὰ χά  ρι.
–Τί χάρι θέλεις; –Ζητῶ, ὅταν πρόκειται νὰ χει-
ροτονήσετε αὐτούς, νὰ μὲ εἰδοποιήσετε μιὰ
μέρα ἐνωρίτερα ποῦ θὰ γίνῃ ἡ χειροτονία…
Κατάλαβε ἐκεῖνος ὅτι, ἂν μᾶς εἰδοποιοῦσε,θὰ ἀκούγονταν «ἀνάξιος»· διότι ἔ χουμε τὸ δι-
καίωμα αὐτὸ μέσα στὴν Ἐκ κλησία· ὅταν γνω-
ρίζουμε ὅτι κάποιος γιὰ τὸν ἄλφα ἢ τὸν βῆτα
λόγο δὲν εἶ νε ἄ ξιος, εἴτε γιὰ ἀν ήθικο βίο εἴτε
ἀκόμη περισσότερο γιὰ φρονήματα νεωτεριστι -
 κὰ εἴτε λόγο ἡλικίας, τότε ἔ χου με δικαίωμα νὰ
προβάλουμε ἔνστασι, γιὰ νὰ μὴ εἰσέλθῃ στὸν
κλῆρο ἄνθρωπος ποὺ δὲν θὰ τιμήσῃ τὸ θυσι -
αστήριο. Γι᾽ αὐτὸ εἶπα τὸ λόγο αὐτό. Καὶ τότε
ἔλαβαν τὰ μέτρα τους· τοὺς χειροτονοῦσαν αὐ -
τοὺς κρυφά. Ἔμαθα, ὅτι εἶχαν σκοπὸ νὰ χειρο -
τονήσουν ἕναν ἡλικίας 22 - 23 ἐτῶν στὴ μονὴ

Πεν τέλης, καὶ τὸ ἔκρυβαν, δὲν τὸ ἤξερε οὔτε
ὁ ἴδιος. Ὅπως στὶς φυλακὲς πᾶνε στὸ κελλὶ ἀ -
προειδοποίητα καὶ παίρνουν ἔξω τὸν μελλοθά -
 νατο, ἔτσι κι αὐτοὶ τελευταία ὥρα εἰδοποίη-
σαν τὸν ὑποψήφιο. Τὸν πῆραν νὰ τὸν χειροτο-
 νήσουν κάπου μακριά, σ᾿ ἕνα ἐξωκκλήσι, γιατὶ
φοβοῦν ταν μήπως ἀκουστῇ τὸ «ἀνάξιος». 

Μὲ πνεῦμα, λοιπόν, πατρικῆς αὐστηρότη-
τος καὶ ὁ γέροντας τοῦ ἁγίου Ἰωάννου εἶπε·
–Δὲν σοῦ εἶπα, παιδί μου, νὰ μὴν ψάλλῃς; Αὐ -
τὸς δικαιολογήθηκε· –Βλέποντας τὸν ἀδελ-
φὸ νὰ κλαίῃ θέλησα νὰ τὸν παρηγορήσω. Μὰ
ὁ γέροντας δὲν ὑποχώρησε. –Ἀφοῦ δὲν κά-
νεις ὑπακοή, φύγε ἀπὸ κοντά μου, δὲν σὲ θέ-
λω στὴ συνοδεία μου. Ὁ Ἰωάννης στενοχωρή-
 θηκε πολὺ κ᾽ ἔφυγε λυπημένος. Τὸν παρακά-
λεσε ὅ μως κατ᾽ ἐπανάληψιν πέφτοντας στὰ
πόδια του θέλον τας νὰ ἐπιστρέψῃ κοντά του.
Ἀνένδοτος ὁ γέροντας. Τέλος, ἀφοῦ μεσο-
λάβησαν δύο ἄλλοι γέροντες, συγκατένευσε
λέγοντας· –Πῆτε του ὅτι τὸν δέχομαι ἀλλὰ ὑ -
πὸ ἕνα ὅρον. –Ποιόν ὅρον; –Νὰ καθαρίσῃ – μὲ
συγχωρεῖτε γιὰ τὴ φράσι, νὰ καθαρίσῃ τὰ ἀ -
πο χωρητήρια ὅλων τῶν καλογέρων· καὶ ὄχι μὲ
τὸ φτυάρι. –Ἀλλὰ πῶς; –Μὲ τὰ χέρια του! –Μά,
γέροντα, τοῦ λένε, αὐτὸς δὲν ἦταν τσοπᾶνος,
ἦταν ἀρχοντόπουλο, εἶχε ὑπηρέτες. –Ἐὰν δὲν
τὸ κάνῃ, δὲν τὸν δέχομαι. Τὸ εἶπαν στὸν ἅγιο
Ἰωάννη, κι αὐτὸς ὑπάκουσε ἀμέσως μετὰ χα -ρᾶς. Καὶ ὅλοι θαύμασαν τὴν ταπείνωσί του
καὶ τὴν ὑπακοή του.

Ἔτσι τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς τῆς χάριτος νὰ ὑ -
μνολογῇ θεσπέσια, νὰ θεολογῇ μὲ ἀκρίβεια, νὰ
μάχεται κατὰ τῆς αἱρέσεως τῶν εἰκονομάχων.

* * *Τέτοια πρότυπα ἁγιωσύνης, ἀγαπητοί μου,
τέτοια διαμάν τια ἀρετῆς εἶνε σπάνια. Τὸ με-
γα λεῖο τῆς ταπεινώσεως καὶ τῆς ὑπακοῆς στὴ
δική μας γενεὰ φαίνεται ἀκατανόητο, χλευά-
ζεται μάλιστα ὡς ἀνοησία. Δὲν ὑπάρχει φρό-
νη μα ὑπακοῆς. Ἡ ὑπερηφάνεια ἔσβησε τὴν ὑ -πακοή. Ποιός ταπεινώνεται σήμερα; ποιός ὑ -
πακούει τώρα; Ἀκοῦτε, νέοι, τὸν πατέ ρα σας;
Ἀκοῦτε, κο ρίτσια, τὴ μητέρα σας; Ἀ κοῦτε μα-
θηταὶ τὸ δάσκαλο καὶ τὸν καθηγητή σας; Ἀ -
κοῦτε στρατιῶτες τὸ βα θμοφόρο σας; Ἀκοῦτε,
ὑποτακτικοί, τὸ γέρον τά σας; Ἀκοῦτε, γέρον -
τ ες καὶ ἐπίσκοποι, τὸν Δεσπότη Χριστό; Λεί-
πει δυστυχῶς ἡ πειθαρχία, βασιλεύει ἡ ἀναρ-
χία. Γι᾽ αὐτὸ ὑπολειτουργοῦν ὅλα, γι᾽ αὐ τὸ
δὲν βλέπουμε προκοπή.

Μελετᾶτε τοὺς βίους τῶν ἁγίων. Τὰ παρα-
δείγματά τους μποροῦν νὰ μᾶς ξυπνήσουν. 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Α΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης βραδινῆς ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε στὴν αἴθουσα τοῦ συλλόγου «Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς» Ἀθηνῶν τὴν 16-3-1958.Καταγραφή, διαίρεσις, ἀναπλήρωσις καὶ σύντμησις 18-11-2021.

2



Ἀνέτειλε καὶ πάλι, ἀγαπητοί μου, στὸν ὁρί-
ζοντα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησί ας ἡ ἑορτὴ

τοῦ πολιούχου τῶν Μύρων τῆς Λυκίας· σήμε -
ρα ἑορτάζει ὁ ἅγιος Νικόλαος.

Εἶνε ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ δημοφιλεῖς ἁγίους.
Πλῆθος ἄντρες μὰ καὶ γυναῖκες ἀκόμη, στὴν
πατρίδα μας ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ Βαλκάνια καὶ
τὴ ῾Ρωσία, ἁπλοῖ ἄνθρωποι ἀλλὰ καὶ βασιλεῖς
καὶ πρίγκιπες φέρουν τὸ ὄνομά του. Πλῆ  θος
ἐκκλησίες, παρεκκλήσια καὶ ἐξωκκλήσια εἶνε
χτισμένα γι᾽ αὐτόν. Ἀκόμα καὶ σὲ ἄλλα δό -
 γμα τα, π.χ. στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας, τὸν τι-
μοῦν, γιατὶ ἐκεῖ εἶνε τὸ λείψανό του.

Ἀλλ᾽ ἀρκεῖ, ἐρωτῶ, τὸ ὅ τι ἔχουμε ἐκκλησί -
ες καὶ παρεκκλήσιά του, ὅτι προσ κυνοῦμε τὴν
εἰκόνα του, ὅτι τοῦ ἀ νάβουμε κεριὰ καὶ λαμ -
πάδες, ἀρκοῦν αὐτὰ ν᾽ ἀποδείξουν, ὅτι εἴμα-
στε γνήσιοι Χριστι ανοί; Ὄχι ἀσφαλῶς. Πέρα
ἀπὸ τὴν τιμὴ αὐ τή, τὴν ἀναγκαία, χρειάζεται
καὶ κάτι ἄλλο. Ὀ φείλουμε, κοντὰ στὴν ἐξωτε-
ρικὴ αὐ τὴ τιμή, νὰ κάνουμε καὶ κάτι ἀνώτερο·
καὶ αὐτὸ εἶνε τὸ νὰ μιμηθοῦμε τὸν βίο του, νὰμιμηθοῦμε τὶς ἀρετὲς τοῦ ἁγίου Νικολάου. 

Ὁ ἅγιος ἔλαμψε διὰ τῶν ἀρετῶν του. Ὅπως
ψάλλει τὸ ἀπολυτίκιό του, ὑπῆρξε «κανὼν πί-
στεως», δεύτερον «εἰκὼν πραότητος», καὶ τρί-
 τον «ἐγκρατείας διδάσκαλος». Τρεῖς μεγάλεςἀ ρετές, ποὺ λείπουν σήμερα ἀπὸ τὸν κόσμο·
«πίστις, πραότης, ἐγκράτεια», μὲ τὴ σειρὰ ποὺ
τὶς ἀναφέρει καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Γαλ. 5,22-23).
Ἐπ᾽ αὐτῶν ἐπιτρέψτε μου νὰ πῶ λίγες λέξεις.

* * *
● Ἀκοῦμε «κανόνα πίστεως»· τὸ ψάλλουν οἱ
ψάλτες, τὸ λέμε ὅλοι, ἀλλὰ τί σημαίνει; γιατί
ὁ ἅγιος Νικόλαος λέγεται «κανὼν πίστεως»;«Κανὼν» λέγεται ὁ χάρακας, ἡ ῥίγα μὲ τὴν ὁ -
ποία τὰ παιδιὰ χαράζουν στὰ τετράδια ἴσιες
γραμμές. Ἐπίσης κανόνας εἶνε τὸ κάθετο νῆ -
μα μὲ βαρίδι, μὲ τὸ ὁποῖο οἱ χτίστες ἐλέγχουν

ἂν ὁ τοῖχος ποὺ ὑψώνουν εἶνε κάθετος, καὶ τὸ
ἀλ φάδι μὲ τὸ ὁ ποῖο οἱ ξυλουργοὶ ἐλέγχουν ἂν
μία ἐπιφά νεια εἶνε ὁριζόντια. Ὅπως λοιπὸν ὁ
μαθητὴς ἔχει ὁδηγὸ τὸ χάρακα καὶ ὁ τεχνίτης
τὸ νῆμα καὶ τὸ ἀλφάδι, ἔτσι καὶ ὁ ἅγιος Νικό-
λαος ἦταν τότε γιὰ τὸ ποίμνιό του καὶ εἶνε
καὶ γιὰ μᾶς σήμερα ὁδηγὸς στὴν πίστι. Ὅσοι
δηλαδὴ πιστεύουν καὶ παραδέχονται ὅ,τι καὶ
ὅπως πίστευε ὁ ἅγιος Νικόλαος, ὅσοι ἔχουν
τὴν πίστι τοῦ ἁγίου Νικο λάου, αὐτοὶ εἶνε ὀρ -
θόδοξοι. Ἡ πίστι ποὺ εἶ χε ὁ ἅγιος Νικόλαος
εἶνε ὁ δηγὸς τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ὅ,τι ἀκοῦμε νὰ κηρύσσεται ἔξω ἀπὸ τὴν
πί στι αὐτή, εἶνε πλάνη καὶ αἵρεσις. Ὀρθοδο-ξία σημαίνει γραμμὴ ὀρθή, ἴσια· αἵρεσις θὰ πῇ
γραμμὴ στρεβλή, λανθασμένη, ἄστοχη. Ὀρθο-
 δοξία ση μαίνει γραμμὴ εὐ θεῖα· αἵρε σις θὰ πῇ
γραμμὴ τεθλασμένη, ζὶκ-ζάκ, ὅ πως κινεῖ ται τὸ
φίδι. Οἱ αἱρετικοὶ κινοῦνται μὲ ἑλι  γμούς, σὰν τὰ
φίδια. Οἱ πλάνες καὶ αἱρέσεις εἶνε ἔξω ἀπὸ τὴν
εὐθεῖα γραμμή· εἶνε μονοπάτια σκοτεινά, ποὺ
ὁδηγοῦν σὲ βάραθρα ἁμαρτίας καὶ ἀπωλείας.

Τὸ ὅτι λοιπὸν ὁ ἅγιος Νικόλαος ὑμνεῖται
ὡς «κανὼν πίστεως» σημαίνει, ὅτι πρέπει κ᾽
ἐμεῖς νὰ πιστεύουμε ὅ,τι καὶ ὅπως πίστευεἐκεῖνος καὶ οἱ ἄλλοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. 
● Ὑμνεῖται, ἀκόμη, ὡς «εἰ κὼν πραότητος». Ἡ
πραότης, τὸ νὰ εἶνε ὁ ἄνθρωπος ἤρεμος, νὰ ἐ -
λέγχῃ τὸ θυμό του, εἶνε μεγάλη ἀρετή. Πρα-
 ότης εἶνε τὸ ἀν τίθετο τῆς ὀργῆς - τοῦ θυμοῦ.

Ἀλλὰ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα· ὁ ἅγιος Νικό-
λαος δὲν θύμωνε ποτέ; ἦταν πάντοτε πρᾶος;Ὁ θυμὸς εἶνε μία δύναμις, ἕνα νεῦρο, ποὺ ὁ
Θεὸς ἔ δωσε στὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ ἀμύνεται
κατὰ τοῦ κακοῦ. Ὑπάρχουν λοιπὸν περιπτώ-
σεις στὶς ὁποῖες ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ θυ-
μώ νῃ· ἀλλοίμονο ἐὰν τότε δὲν θυμώνῃ καὶ
δὲν ὀργίζεται. Ὁ ἅγιος Νικόλαος ἦταν πρᾶος
καὶ ἀόργη τος ὅταν ἐπρόκειτο γιὰ προσωπικὰ

Τοῦ ἁγίου Νικολάου
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συμφέροντα, γιὰ ὑλικὲς ζημιές, γιὰ πράγματα
μικρὰ καὶ ἀ σήμαντα· ἦταν πρᾶος ὅταν ἐχθροί
του τὸν κα κολογοῦσαν, τὸν ὕβριζαν, τὸν συκο -
φαν τοῦ σαν. Ἀλλ᾽ ὅταν ἐπρόκειτο γιὰ τὴν ἀλή-
θεια τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκ κλησίας, γιὰ ζητή-
μα  τα πίστεως καὶ δικαιοσύνης, ζητήματα με-
γάλα καὶ σοβαρά, τότε ἀγανακτοῦσε. Ὠργιζό -
ταν κατὰ τῶν πλουσίων καὶ ἰσχυρῶν, καὶ ὑ περ -
 ασπιζόταν ἀ θῷα φτωχαδάκια ποὺ ἀ δικοῦν ταν.
Τέτοια ὀργὴ λέγεται ὅτι ἔδειξε καὶ ὅ ταν με-
τέσχε στὴν Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύν οδο μαζὶ
μὲ τοὺς ἄλλους ἁ γίους πατέρας καὶ ἐρράπισετὸν Ἄ ρειο, ὁ ὁ ποῖος βλασφημοῦσε κατὰ τῆς
θεότητος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τὸ ἐπεισόδιο αὐτὸ δείχνει τὸν χαρακτῆρα
τοῦ ἁγίου· ἦταν ἥσυχος καὶ γαλήνιος, ἀλλ᾽ ὅ -
ταν ἐθίγοντο δόγματα τῆς πίστεως ἔδειχνε καὶ
αὐτὸς ὀργή, τὴν ἱερὰ ὀργὴ καὶ ἀγανάκτησι.
● Ἦταν τέλος ὁ ἅγιος Νικόλαος –ἐκτὸς ἀπὸ
κανόνας πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος– καὶ«ἐγκρατείας διδάσκαλος». Ἀπὸ νωρὶς ἔδει-
 χνε νὰ τιθασεύῃ τὶς ἀνάγκες του, νὰ περιορί -
ζῃ τὶς ἀπαιτήσεις του, νὰ χαλιναγωγῇ τὶς ἐπι-
θυμίες του. Τόσο πολὺ ἐγκρατευόταν καὶ νή-
στευε, ὥστε, ὅπως λέει ἡ παράδοσις, βρέφος
ἀκόμη στὴν ἀγκάλη τῆς μητέρας του, Τετάρ-
τη καὶ Παρασκευὴ δὲν θήλαζε! Ἀγαποῦσε τὴν
ἐγκράτεια· τὴν ἔδειξε μικρὸ παιδί, τὴν εἶχε καὶ
μεγάλος, τὴν ἔζησε καὶ τὴν δίδαξε πρὸ παν -
τὸς ὡς ἐπίσκοπος καὶ πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας.

* * *Τί λέτε, ἀδελφοί μου, ἔχουμε ἐμεῖς σήμερατὶς ἀρετὲς αὐτὲς τοῦ ἁγίου Νικολάου; Σήμε-
ρα, ποὺ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει μπρο-
 στά μας αὐτὴ τὴ φωτεινὴ καὶ λαμπρὴ εἰ κόνα
τοῦ ἁ γίου Νικολάου, ἂς θέσουμε στὸν ἑ αυτό
μας τὰ ἑξῆς ἐρωτήματα.

� Πρῶτον. Πιστεύουμε ἐμεῖς, ἄντρες καὶ
γυναῖκες, ὅπως πίστευε ὁ ἅγιος Νικόλαος; ἢ
μήπως ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ διάφορα ῥεύμα-
τα ὀρθολογισμοῦ καὶ αἱρέσεων; Κρατοῦμε ἐ -μεῖς θερμὴ καὶ καθαρὴ ἀπὸ κάθε νόθευσι τὴν
πίστι τῶν ἁγίων πατέρων;

� Τὸ δεύτερο ἐρώτημα. Εἴμαστε πρᾶοι, εἰ -
ρη νικοί, ἀγαποῦμε τὴν ἡσυχία; Ὅταν πάλι τὸ
καλῇ ἡ ἀνάγκη, ἔχουμε τὴν ἁγία ὀργή; Ἢ μή-
πως θυμώνουμε γιὰ τὰ μικροσυμφέρον τά μας
κ᾽ εἴμαστε γι᾽ αὐτὰ ἱκανοὶ νὰ ταράξου με τὸν
κόσμο; Μήπως ὀργιζόμαστε γιὰ ἕνα σπασμέ-
νο τζάμι, γιὰ τὴν καταπάτησι μιᾶς σπιθα μῆς
γῆς, γιὰ μιὰ λέξι ποὺ ἔθιξε τὸ ἄθλιο ἐγώ μας·
ἀκοῦμε ὅμως ἀπαθεῖς τὴ βλαστήμια τῶν θεί-
ων, ἀνεχόμαστε τὴν ἀδικία τοῦ φτωχοῦ συν  αν-
θρώπου μας, χαμογελοῦμε ἠλιθίως στὸ εὐ -

τελὲς εὐφυολόγημα τῆς συντροφιᾶς, στὸ ἀν -
ήθικο τραγούδι τοῦ «καλλιτέχνη», στὸ πονη -
ρὸ ἀστεῖο τῆς παρέας, καὶ μπροστὰ στὸ κοινὸ
πορνικὸ θέ αμα τῆς τηλεοράσεως; Μήπως εἴ -
μαστε ἀλλοῦ εὔθι κτοι καὶ ὑπερευαίσθητοι, κι
ἀλλοῦ τελείως ἀναίσθητοι; Συμβούλεψε τὸν
βλάστημο μιὰ - δυὸ φορές· ἂν ὅμως ἐπιμένῃ
στὸ κακό, τότε –λέει ὁ ἱε ρὸς Χρυσόστομος–
ἔχεις χέρι; χτύπα τον· χέρι ποὺ θὰ χτυπήσῃ
βλάστημο θ᾿ ἁγιάσῃ (βλ. Ἑ.Π. Migne 49,32). Εἶνε φοβερό·
πῶς ἀνεχόμαστε ὅταν προσβάλλεται ἡ πίστι
μας, ὅταν δροῦν ἀνενόχλητοι αἱρετικοί!…

� Καὶ τὸ τρίτο ἐρώτημα. Εἴμαστε ἐγκρα-τεῖς; συγκρατοῦμε τὴ γλῶσσα, προσέχουμε
τὰ λόγια μας; βάζουμε φρένο στὶς ἐπιθυμίες
μας, στὸ φαγητό, στὸ ποτό, στὴ σάρκα; φρου-
ροῦ με τὶς πύλες τῶν αἰσθήσεων, τὴν ὅρασι,
τὴν ἀκοὴ κ.λπ.; νη στεύουμε Τετάρτες, Παρα-
σκευές, τεσσαρακο στές, ἢ δίχως λόγο (ἀσθέ-
νεια) καταλύουμε τὰ πάν τα; Ἡ ἐγκράτεια εἶ -
νε μεγάλη ἀρετή, εἶ νε χαλινάρι· χωρὶς ἐγκρά-
τεια ὁ ἄνθρωπος καταντᾷ ἄλογο ἀχαλίνωτο,
χειρότερος κι ἀπὸ τὰ ζῷα. Τὴν περίοδο αὐτὴ
τοῦ Σαρανταημέρου οἱ Χριστιανοὶ τηροῦσαν
πάντα τὴ νηστεία τῶν Χριστουγέννων, ποὺ δὲν
εἶνε καὶ τόσο αὐστηρή. Τώρα οἱ μανάδες δὲν
νηστεύουν πιὰ τὰ παιδιά τους· φοβοῦνται μή-
πως ἀρρωστήσουν οἱ κανακάρηδες καὶ συνε -
χῶς τὰ ταΐζουν· κι αὐτὰ μεγαλώνοντας δὲν
μαθαίνουν νὰ σέβωνται τίποτα.Ὅποιος λοιπὸν ἀπὸ μᾶς στὸν αἰῶνα αὐτὸν
σείεται στὴν πίστι καὶ σαλεύεται ἀπὸ ἀνέμους
τῆς ὀ λιγοπιστίας σὰν καλάμι (βλ. Ματθ. 11,7. Λουκ. 7,24), ἂς
πιαστῇ ἀ πὸ τὸν ἅγιο Νικόλαο, ποὺ εἶνε βρά-
χος πίστεως ἀκλόνητος, ἀσάλευτος ἀπὸ ἀνέ-
μους καὶ κύματα· ἂς τὸν παρακαλέσουμε νὰ
μᾶς στη ρίξῃ στὴν πίστι τῶν πατέρων μας. Ὅ -σοι πά λι νικώμεθα ἀπὸ τὸ θυμὸ καὶ τὴν ὀργή,
ἂς τοῦ ζητήσουμε νὰ μᾶς δώσῃ λίγη ἀ π᾽ τὴν
πραότητα ποὺ εἶχε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἱερὰ ὀρ -
γή του, ὥστε ν᾽ ἀντιδροῦμε στὸ κακό. Κι ὅ σοι
ἀπὸ μᾶς νικώμεθα ἀπὸ τὴν κοιλιοδουλία ἢ τὴ
σαρκολατρία κι ἀπὸ ἄλλα ἐλεεινὰ καὶ τρισ ά-
θλια πάθη, ἂς μιμηθοῦμε τὸν ἅγιο Νικόλαο
στὴν ἐγκράτεια καὶ αὐτοκυριαρχία του.Μιμούμενοι ἔτσι τὸν ἅγιο Νικόλαο νὰ αὐξά-
νουμε ἀπὸ ἀρετὴ σὲ ἀρετή. Καὶ ὅταν τὸν μι-
μηθοῦ με, τότε θὰ τιμοῦμε πρε πόντως τὴ μνή-
 μη του· καὶ θ᾽ ἀξιωθοῦμε, ὅ ταν ἀπέλθουμε ἀ -
πὸ τὸ μάταιο τοῦτο κόσμο, νὰ βρεθοῦμε ἐν μέ -σῳ ἁ γίων, ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων, ὑμνοῦν -
τες αἰ ωνίως τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν
εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Νικολάου πόλεως Φλωρίνης τὴν 6-12-1974 Παρασκευὴ πρωί, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 19-11-2021.
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Ἡἑορτὴ τοῦ προφήτου Δανιὴλ μᾶς μεταφέ -
ρει, ἀδελφοί μου, στὴν ἐποχή του, στὸν 6ο

π.Χ. αἰῶνα. Αἰχμάλωτοι οἱ Ἑβραῖοι στὴν κρα-ταιὰ τότε Βαβυλῶνα· ἀλλὰ ὁ νεαρὸς Δανιὴλ
ἔχει τὸ φωτισμὸ τοῦ Κυρίου καὶ ἑλ κύ ει τὴν ἐκτί-
μησι τοῦ βασιλιᾶ Ναβουχοδονό σορ, ποὺ εἶνε
πεπει σμένος γιὰ τὴ σοφία μὲ τὴν ὁποία αὐτὸς
ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ μπορεῖ καὶ ἐξηγεῖ ὄνειρα,
ποὺ αὐ τὸς εἶδε καὶ τὸν ἔκαναν ἐναγώνιο.

Παρατρέχω ἐδῶ τὸ ἂν πρέπῃ ἢ ὄχι νὰ πι-στεύουμε στὰ ὄνειρα· διότι ὑπάρχουν ὄνειρα
ἀπὸ τὸν διάβολο καὶ ὄνειρα ἀπὸ τὸ Θεό. Τὸ
ζήτημα εἶνε πῶς θὰ τὰ διακρίνουμε.

Ἀπ᾽ ὅλα τὰ ὄνειρα, ποὺ ἔκαναν τὸ βασιλιᾶ
νὰ χάνῃ τὸν ὕπνο του καὶ τοῦ τὰ ἐξήγησε ὁ
θεόπνευστος Δανιήλ, ἀναφέρω δύο - τρία.

* * *⃝ Εἶδε κάτι στὸν ὕπνο του ὁ Ναβουχο δονό-
σορ, ξύπνησε ταραγμένος μὲ ἀλλοιωμένο τὸ
πρόσωπο καὶ δὲν μποροῦσε πιὰ νὰ κοιμη  θῇ (βλ.
Δαν. 2,1). Ἀπὸ τὴν ταραχή του ξέχασε τί εἶ  χε δεῖ.
Καλεῖ τοὺς μάγους, τοὺς σοφοὺς ἐ πιστήμο-
 νες τῶν Χαλδαίων, τοὺς ζητάει –μὲ ἀπει λές–καί νὰ βροῦν τί εἶδε καί νὰ τοῦ τὸ ἐξηγήσουν!
μὰ ποιός μποροῦσε ν᾽ ἀνταποκριθῇ σὲ τέτοια
ἀπαίτησι; Καλοῦν τέλος τὸν Δανιήλ. Αὐτὸς
ζήτησε προθεσμία καὶ εἶπε στὸ βασιλιᾶ· Ἐγὼ
εἶμαι ἀνίκανος νὰ σοῦ πῶ τί εἶδες· θὰ παρα-
καλέσω τὸν Κύριο καὶ Θεό μου, καὶ ἂν μὲ
ἀκούσῃ θὰ σοῦ ἀπαντήσω (βλ. ἔ.ἀ. 2,16).

Δὲν ἔκλεισε μάτι ὁ Δανιήλ. Στὰ ὑπόγεια τῶν
ἀνακτόρων νήστευε, προσ ευχόταν, πα ρακαλοῦ -
σε τὸ Θεό· καὶ ὁ Θεὸς τοῦ ἔδειξε. Ἐμφα νίζεται
λοιπὸν μπροστὰ στὸ βασιλιᾶ καὶ τοῦ λέει· Ζῇ
Κύριος ὁ Θεὸς παντοκράτωρ. Στὸ τρομακτικὸ
ὄ νειρό σου εἶδες ἕνα πελώριο ἄγαλμα φτεια     -
γμέ νο ὄχι ἀπὸ ἕνα ἀλλὰ ἀπὸ ποικίλα ὑλικά· τὸ
κεφάλι του ἦταν ὁλόχρυσο, τὰ χέρια καὶ τὸ
στῆ θος καὶ τὰ μπράτσα ἦταν ἀπὸ ἀσήμι, ἡ κοι-
 λιὰ καὶ οἱ μηροί του ἦταν ἀπὸ χαλκό - μπροῦ -
τζο, οἱ κνῆ μες ἀπὸ τὰ γόνατα ὣς τοὺς ἀστρα-

γάλους ἦταν ἀπὸ σίδερο, καὶ τὰ πέλματα - οἱ
πατοῦσες του ἦταν ἀπὸ πηλὸ καὶ ἀπὸ σίδερο
ἀ νάμεικτα. Εἶ δες ἀκόμη, τοῦ λέει, βασιλιᾶ, ὅ -
τι κάποια στι γμὴ ἀπὸ ἕνα βουνὸ κόπηκε χω ρὶς
χέ ρι ἀνθρώπου ἕνα λιθαράκι, μιὰ μικρὴ πέ τρα,
καὶ πῆγε καὶ χτύπησε τὸ ἄγαλμα στὰ σιδερο-
πήλινα πέλματα, τὰ συνέτριψε τελείως, καὶ τό-
τε ὅλα τὰ ὑλικὰ τοῦ ἀγάλματος ἔγιναν σκό νη· τέ-
λος φύσηξε δυνατὸς ἄνεμος, τὰ σκόρ πισε ὅλα
καὶ δὲν ἔμεινε τίποτα ἀπὸ τὸ ἄγαλμα. Μὰ τὸ λι-
θαράκι ποὺ ἔπεσε πάνω του μεγάλω σε, ἔγινε
βουνὸ μεγάλο καὶ γέμισε ὅλη τὴ γῆ.

Ἂν θέλῃς τώρα, βασιλιᾶ, καὶ τὴν ἐξήγησι τοῦ
ὀνείρου σου, ἄκουσε. Τὸ μεγάλο ἄ γαλμα εἶνε
ὅλο τὸ κοσμικὸ συγκρότημα, οἱ βασιλεῖες τοῦ
κόσμου. Τὸ χρυσὸ κεφάλι εἶνε ἡ δική σου βα-
σι λεία, τῶν Βαβυλωνίων· βασιλεία πλού του καὶ
χλιδῆς, ντυμένη στὸ χρυσά φι. Μετὰ ἀπὸ σέ-
να, τὸ ἀσημένιο μέρος τοῦ ἀγάλματος εἶνε ἡ
βασιλεία τῶν Μήδων καὶ τῶν Περσῶν (ποὺ ἐξε  -
στράτευσαν κάποτε ἐναν τί ον τῆς μικρῆς μας
πατρίδος). Μετὰ ἀπὸ αὐ τοὺς θὰ ἔρθῃ ἡ βασι-
λεία τοῦ χαλκοῦ - μπρού τζου· τὸ μπρούτζινο μέ-
 ρος τοῦ ἀγάλματος, ποὺ εἶνε μὲν φτωχότε ρο
ἀλλὰ ἰσχυρό, εἶνε ἡ βα σιλεία τῶν Μακεδό νων,
τοῦ μεγάλου Ἀλεξάν δρου καὶ τῶν διαδό χων του,
ἡ βασιλεία τῶν Ἑλλήνων. Μετὰ ἔρχεται τὸ σιδε -ρένιο μέρος, ἡ σιδηρᾶ βασιλεία τῶν ̔ Ρωμαίων.
Καὶ μετά; Ἐκεῖνο τὸ λιθαράκι, ποὺ δὲν θὰ τοῦ ἔ -
δινε κανεὶς σημασία ὅταν ἀποσπά σθηκε ἀπὸ τὰ
σπλάχνα τοῦ ὄρους, εἶνε κάποιος ποὺ ὅ ταν ἔλ -
θῃ θὰ καταλύσῃ τὶς κοσμι κὲς βασιλεῖες (βλ. ἔ.ἀ. 2, 31-45).

Σήμερα, μετὰ τὴν πραγματοποίησι ὅλων αὐ -
τῶν, βλέπουμε καθαρὰ ὅτι τὸ λιθαράκι ἐκεῖνο
ἦταν τὸ Βρέφος τῆς Βηθλεέμ, ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός, καὶ τὸ ὄρος εἶνε ἡ Παναγία.
«Λίθος ἀχειρότμητος ὄρους ἐξ ἀλαξεύτου σου,
Παρθένε, ἀκρογωνιαῖος ἐτμήθη Χριστός», λέ-
ει στὴν Θεοτόκο ὁ ὑμνῳδός (Παρακλ. ἦχ. δ΄, Κυρ. ἀναστ. καν.
ᾠδὴ θ΄). Καὶ ἐνῷ ὅλες ἐκεῖνες οἱ κραταιὲς βασιλεῖ -
ες πέρασαν κ᾽ ἔσβησαν, ἡ βασιλεία τοῦ Χρι-
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 στοῦ, ἡ ἁγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, μένει
καὶ θὰ μένῃ εἰς τὸν αἰῶνα (βλ. Λουκ. 1,33. Σύμβ. πίστ. 7).
⃝ Κάποια ἄλλη φορὰ ὁ Ναβουχοδονόσορ εἶδε
τὸ ἑξῆς. Ἕνα δέντρο φύτρωσε πάνω στὴ γῆ,
ἅ πλωνε παντοῦ τὰ κλαδιά του καὶ ἡ κορυφή
του ἄγγιζε τὸν οὐρανό. Οἱ καρποί του πολλοὶ
ἔδιναν τροφὴ σὲ ὅλους. Τὰ κλαδιὰ καὶ τὰ
φύλλα του πλούσια καὶ μέσα σ᾽ αὐτὰ φώλια-
ζαν ὅλα τὰ πουλιά. Κάτω ἀπ᾽ τὴ σκιά του ἔρ -
χον ταν ὅλα τὰ ζῷα καὶ τὰ θηρία. Ἀλλὰ κάποια
στιγμὴ κατέβηκε ἕνας ἄγγελος ἀπὸ τὸν οὐ -
ρα νὸ καὶ φώναξε δυνατά· Κόψτε τὸ δέντρο,
ῥίξτε τὰ κλαδιὰ μὲ τοὺς καρπούς, μαδίστε τὰ
φύλλα, διῶξτε τὰ πουλιὰ καὶ τὰ ζῷα· ἀπ᾽ ὅλο
τὸ δέντρο νὰ μείνῃ μόνο ἡ ῥίζα· ἁλυσοδέστε
τὸ δέντρο· θὰ μένῃ ἔξω, θὰ χάσῃ τὰ μυαλά
του, θὰ γίνῃ σὰν τὰ ζῷα, θὰ τρώῃ χορτάρι καὶ
θὰ μένῃ μὲ τὰ θηρία γιὰ ἑφτὰ χρόνια· καὶ
μετὰ θὰ ξαναγίνῃ ἄνθρωπος (βλ. Δαν. 4,7-13).

Καὶ πάλι μόνο ὁ προφήτης Δανιήλ, ποὺ ὁ Να-
 βουχοδονόσορ τὸν εἶχε μετονομάσει Βαλτά-
σαρ, ἔδωσε τὴν ἐξήγησι. Τὸ δέντρο αὐτό, εἶ πε,
εἶνε ἡ δική σου βασιλεία. Ὑπερηφανεύθη κες,
βασιλιᾶ, νόμισες τὸν ἑαυτό σου θεό. Ἀλλὰ θὰ
᾽ρθῇ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, καὶ γιὰ ἑφτὰ χρόνια θὰ
χάσῃς καὶ τὰ μυαλά σου καὶ τὸ θρόνο σου· θὰ
φύγῃς ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα, θὰ ζῇς ἔξω σὰν τὸ
κτῆνος, γιὰ νὰ μάθῃς ὅτι μόνο «ὁ Ὕψιστος
κυ ρεύει τῆς βασιλείας τῶν ἀνθρώπων» (ἔ.ἀ. 4,22)·
καὶ μετά, ἀφοῦ ταπεινωθῇς, τότε πάλι ὁ Θεὸς
θὰ σὲ ξαναφέρῃ στὸ θρόνο.

Καὶ ἔγιναν ὅλα ἔτσι ἀκριβῶς.
⃝ Ὁ Δανιὴλ ἐξήγησε ἀκόμη ἕνα συνταρακτι κὸ
φαινόμενο, ὄχι ὄνειρο, τὸ ὁποῖο εἶδε ἐν ἐγρη-
γόρσει, ξυπνη τός, ὄχι πλέον ὁ Να βουχοδονό-
σορ ἀλλὰ ὁ γυιός του ὁ Βαλτά   σαρ. Αὐτὸς ὑ -
πῆρξε πολὺ ἀσεβής. Δὲν ἀρ κέστηκε μόνο στὸ
νὰ ταπεινώνῃ τὸ γένος τῶν Ἑ βραίων, ἀλλὰ καὶ
σὲ ἕ  να συμπόσιο ποὺ παρέθεσε στοὺς ἀξιωμα-
τού χους του πῆρε τὰ ἱερὰ σκεύη, τὰ ὁποῖα εἶχε
συλήσει ἀπὸ τὸ ναὸ τοῦ Σολομῶντος ὁ πατέ-
ρας του Ναβουχ οδονόσορ, καὶ τὰ χρησι μοποί-
ησε ὡς κοινὰ κρασοπότηρα (βλ. ἔ.ἀ. 5,2-3).

Ἐνῷ λοιπὸν ἔτρωγαν, διασκέδαζαν, γελοῦ -
σαν καὶ κάγχαζαν, ἐνῷ ἡ μουσικὴ ἔπαιζε κι ὅ -
λα ἦ ταν ὡραῖα –ἔχει μεγάλη σημασία τὸ περι -
στατι κὸ αὐτό–, μέσα στὰ ᾄσματα τῶν πορνῶν
καὶ παλλακίδων καὶ ὅλη τὴν κραιπάλη τῶν ἀ -
νακτόρων, ξαφνικὰ ἐκεῖ στὴν αἴθουσα ἐμφα-νί στηκε ἕνα θεϊκὸ χέρι κι ἀπέναντι ἀκριβῶς,
καρσὶ ἀπὸ τὸ θρόνο ποὺ καθόταν ὁ Βαλτάσαρ,
–τὸ παρατηροῦσε ὁ ἴδιος– ἔγραφε πάνω στὸντοῖ χο γράμματα. Μόλις τελείωσε τὸ γράψιμο,
τὸ χέρι ἐξαφα νίστηκε. Ἀπ᾽ τὴ στιγμὴ ἐκείνη ὁ

βασιλιᾶς ἔχασε τὸ χρῶμα του, τὰ γόνατά του πα  -
ρέλυσαν· δὲν εἶχε πιὰ ὄρεξι γιὰ τίποτε. Πάγω -
σαν τὰ γέλια, κοκκάλωσαν οἱ μουσικοί, βουβά-
θη καν ὅλοι. Σκυθρωπὸς ὁ Βαλτάσαρ ζητοῦ σε
ἀπὸ τοὺς μά γους του ἐξήγησι, τί σημαίνει τὸ
φαινόμενο αὐ τό· τοὺς ὑποσχόταν μεγάλα δῶ -
ρα, μὰ κανείς δὲν μποροῦσε νὰ τοῦ πῇ κάτι.
Τοῦ πρότειναν νὰ καλέσῃ τὸν Δανιήλ, καὶ μό-
νο αὐ τὸς τοῦ ἔδωσε τὴ συνταρακτικὴ ἐξήγησι.

Βασιλιᾶ, τοῦ λέει, ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν πατέ-
 ρα σου τὴ βασιλεία καὶ τὸν ἔτρεμαν ὅλοι· ἀλ -
λὰ ἐπειδὴ ὑπερηφανεύτηκε, ταπεινώθηκε μέ-
χρι ἀποκτηνώσεως· καὶ μόνο ὅταν ἀναγνώ ρισε
ὅτι ὁ κυρίαρχος τῶν πάντων εἶνε ὁ Ὕψιστος,
τότε ἐπανῆλθε στὸ θρόνο. Ἐσὺ δὲν διδάχθη-
κες ἀπὸ τὸ πάθημα τοῦ πατέρα σου. Ὑ ψώ  θη-
κες ἀντιτασσόμενος στὸ Θεό, λάτρεψες τὰ ἄ -
ψυχα ξόανα, καὶ ἀσέβησες κάνοντας κρασο-
πό τητα τῶν μεγιστάνων καὶ τῶν παλλακίδων
σου τὰ ἱερὰ σκεύη τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ. Γι᾽
αὐτὸ ἔστειλε χέρι καὶ ἔγραψε τὴν καταδίκη σουμὲ τρεῖς λέξεις· «μανή» (ὁ Θεὸς μέτρησε τὴ βα-
 σιλεία σου καὶ σήμανε τὸ τέλος της), «θεκέλ»
(τὴ ζύγισε καὶ βρέθηκε λειψή), «φάρες» (διαι -
ρέθηκε ἡ βασιλεία σου καὶ θὰ τὴ μοιραστοῦν
οἱ Μῆδοι καὶ οἱ Πέρσες). Αὐτὸ τὸ νόημα εἶχαν
οἱ τρεῖς αὐτὲς ἑβραϊκὲς λέξεις (βλ. ἔ.ἀ. 5, 25-28).

Καὶ ὄντως ἡ προφητεία πραγματοποιήθη κε·
τὴν ἴδια νύχτα ὁ βασιλιᾶς τῶν Χαλδαίων Βαλ-
τάσαρ δολοφονήθηκε ἀπὸ τοὺς Μήδους. Ἀπό-
 ψε, τοῦ εἶχε πεῖ ὁ Δανιήλ, τὸ βασίλειό σου κα-
 τα λύεται. Δὲν πρόλαβε λοιπὸν νὰ ὁλοκληρώ -
σῃ τὸ λόγο του ὁ προφήτης καὶ στρα τιὲς ἐ -
χθρῶν διάβηκαν τὰ τείχη, μπῆκαν στὴ Βαβυ -
λῶ να, ἔ βαλαν φωτιά, κατέστρεψαν τὰ ἀνάκτο-
ρα, ἀνέ τρεψαν τὰ πάντα. Ἡ βασιλεία τῶν Βα-
βυλωνί ων καταλύθηκε τὴν ἴδια νύχτα ποὺ ὁ
Βαλτά σαρ εἶδε τὸ φοβερὸ ἐκεῖνο ὅραμα.

* * *Ζυγιζόμαστε, ἀδελφοί μου, ὅλοι στὴ ζωὴ αὐ -
 τὴ μὲ πολλὲς ζυγαριές· μᾶς ζυγίζουν ὁ δάσκα -
λος στὸ σχολεῖο, ὁ ἀξιωματικὸς στὸ στρατό,
ὁ δικαστὴς στὸ ἑδώλιο· μᾶς ζυγίζουν οἱ γύ ρω
μας, τὰ παιδιά μας, ἡ κοινωνία, ἡ κοινὴ γνώμη,
ἡ πατρίδα μας. Ὑπάρχουν διάφορες ζυγαριές.

Μὴ φοβᾶστε τὶς ζυγαριὲς τοῦ κόσμου, ποὺ ἀ -
πατῶνται· μιά ζυγαριὰ νὰ φοβᾶστε, τὴ ζυγαριὰτοῦ Θεοῦ, ποὺ τὰ ζυγίζει ὅλα ἀκριβοδικαί ως.
Δὲν μὲ νοιάζει, γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦ λος, ἂν
θὰ «ἀνακριθῶ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας», ἀπὸ
ἀνθρώπινο δικαστήριο· «ὁ ἀνακρίνων με ὁ Κύ-
 ρι ός ἐστιν» (Α΄ Κορ. 4,3) καὶ τρέμω μὴν ἀκούσω «Με -
τρήθηκες, ζυγίστηκες, καὶ βρέθηκες λειψός».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Β΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Προφήτου Δανιὴλ Βοτανικοῦ - Ἀθηνῶν τὴν Παρασκευὴ 16-12-1960 ἑσπέρας.Καταγραφή, διαίρεσις καὶ σύντμησις 21-11-2021.
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Ἀγαπητοί μου· πρέπει νὰ εὐχαριστήσω τὸν
Θεό, ποὺ μὲ ἀξιώνει νὰ μιλήσω στὴν ἑ ορ-

τὴ τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ· εἶ νεἡ ῥίζα καὶ μητρόπολις τῶν ἑορτῶν, ὅπως λέει
ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος· ἀπὸ αὐτὴν βλαστάνει
ὅ λο τὸ δένδρο τῶν ἑορτῶν μας (βλ. Ἑ.Π. Migne 48,752-753).

Μὲ τὴν ἑορτὴ αὐτὴ ἀνοίγει ἕνας κύκλος, ὁ
ὁποῖος στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα ὀνομά-
ζεται Δωδεκαήμερον. Κατὰ τὸ Δωδεκαήμερο
(πλὴν τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανείων) ἐπι-
τρέπεται οἱ Χριστιανοὶ νὰ καταλύ ουν σὲ ὅλα.• Σήμερα 25 Δεκεμβρίου ἑορτάζουμε τὴν Γέν-
νησι τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.• Αὔριο 26 Δε κεμβρίου ἔχουμε τὴν Σύναξι τῆς
Κυρίας Θεοτόκου, τιμώντας ἐκείνην ποὺ γέν-
νησε τὸν Σω τῆρα τοῦ κόσμου – ἀσύλληπτο μυ-
 στήριο! ὁ Θεὸς Λόγος, ποὺ δὲν τὸν χωροῦν οἱ
οὐ ρανοί, χώρεσε στὴν ἁγνὴ κοι λία τῆς Παρθέ -
νου, τῆς μοναδικῆς σὲ ὅλους τοὺς αἰῶνες.• Στὶς 27 Δεκεμβρίου τιμοῦμε τὸν πρῶτο μάρ-
τυρα· ποιός θὰ εἶνε ὁ τελευταῖος μάρτυρας
τοῦ Χριστοῦ δὲν γνωρίζουμε, γνωρίζουμε ὅμως
τὸν πρῶτο ποὺ μὲ τὸ αἷμα του πότισε τὸ δέν -
 τρο τῆς πίστεώς μας· εἶνε ὁ πρωτοδιάκονος
Στέφανος, τὸν ὁποῖο λιθοβόλησαν οἱ Ἑβραῖοι.• Στὶς 28 τοῦ μηνὸς ἑορτάζουν δεκατέσσερις
χιλιάδες ἀγγελούδια, στρατιὰ ὁλόκληρη ποὺ
πέταξε κοντὰ στὸν νεογέννητο Χριστό. Πρὸς
δόξαν τῆς Γεννήσεώς του, ὅπως ἀπὸ τὰ οὐρά-
νια κατέβηκαν ἄγ γελοι, «πλῆθος στρατιᾶς» (Λουκ.
2,13), ἔτσι ἀπὸ τὴ γῆ ἀνέβηκε ἐκεῖ μιὰ ἄλ λη στρα-
τιά, τὸ πλῆθος τῶν νηπίων ποὺ σὰν ἀ θῷα ἀρ -
νάκια κατέσφαξε ὁ θηριώδης Ἡρῴδης, μὲ σκο -
πὸ νὰ ἐξοντώσῃ τὸν νεογέννητο Βασιλέα.• Τὴν 1η Ἰανουαρίου, ὀκτὼ ἡμέρες μετὰ τὴ Γέν-
 νησι, ἔχουμε δύο ἑορτές· πρῶτον τὴν Περιτο -
μὴ μὲ τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Κυρίου, ὅτι δηλα -
δὴ ὁ δίκαιος Ἰωσὴφ μαζὶ μὲ τὴν πάναγνο Μη τέ-
ρα ἔδωσαν στὸ ὀκταήμερο Βρέ φος τὸ ὄνομα
Ἰησοῦς, ποὺ θὰ πῇ «Σωτήρας»· «τὸ ὄνομα τὸ
ὑ πὲρ πᾶν ὄνομα» (Φιλ. 2,9), τὸ γλυκύτερο ἀπ᾽ ὅλα

τὰ ὀνόματα, αὐτὸ ποὺ ἀνάβει φωτιὰ στὴν καρ-
 διὰ καὶ καμμιά δύναμι δὲν θὰ μπορέσῃ ποτὲ
νὰ τὸ διαγράψῃ. Συγχρόνως τὴν ἡμέρα αὐ τὴ
εἶνε ἡ μνήμη ἑνὸς ἀπὸ τοὺς μεγάλους πα τέρας
καὶ διδασκάλους τῆς Ἐκκλησί ας, τοῦ φω στῆ ρος
τῆς Καισαρείας μεγάλου Βασιλείου· πλούσιος
ἀπὸ πατρικὴ κληρο νομία καὶ κάτοχος μεγάλης
περιουσίας, τὰ δα πάνησε ὅ λα γιὰ τὸ Θεό. Ἦ -
ταν ἡ ἐ ποχὴ ποὺ ἐπίσκοποι ἔμπαιναν στὴν Ἐκ -
κλησία πλούσιοι καὶ πέθαιναν φτω χοί· ἐνῷ τώ-
ρα μπαί νουν φτωχοὶ καὶ πεθαίνουν πλούσιοι.• Τέλος στὶς 6 Ἰανουαρίου ἔχουμε τὰ Φῶτα,
ἑ   ορτάζουμε τὰ Θεοφάνεια· βαπτίζεται ὁ Χρι-
στός, ἁγιάζονται τὰ νε ρὰ τοῦ Ἰορδάνου καὶ ὅ -
λων τῶν πηγῶν, ἀκούγεται τὸ διάγγελμα τοῦ
οὐρανίου Πατρὸς «Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου
ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα» (Ματθ. 3,17), σχί-
ζον ται οἱ οὐρανοὶ καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο κα-
τέρχεται «ἐν εἴδει περιστερᾶς» (ἀπολυτ. Θεοφ.).

Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, 7 Ἰανουαρίου, σὰν ἀπο-
χαιρετισμὸς τοῦ Δωδεκαημέρου, ἀκολουθεῖ ἡ
Σύναξις τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ἐ -
κείνου ποὺ ἀξιώθηκε νὰ βαπτίσῃ τὸν Κύριο καὶ
μὲ τρεμάμενο χέρι νὰ ψαύσῃ τὴν κεφαλή του.
Εἶνε γνωστὸ ὅτι ὁ Παπαδιαμάν της, πιστὸς λο-
γοτέχνης, πέ θανε ψάλλοντας τὸ περίφημο ἐκεῖ -
νο τροπάριο ὅπου ὁ ὑμνογράφος λέει «Τὴν
χεῖ ρά σου τὴν ἁψαμένην τὴν ἀκήρατον κορυφὴν
(=τὴν ἀμόλυντη κεφαλή) τοῦ Δεσπότου…» (5 Ἰαν., ὥρ. θ΄).

Αὐτὸ μὲ λίγα λόγια εἶνε τὸ περιεχόμενο
τῶν ἑορτῶν τοῦ Δωδεκαημέρου.

* * *Ἀλλὰ γιὰ μᾶς, ἀδελφοί, –αὐτό νὰ προσ έ ξου-
 με–, δὲν ἔχει σημασία τόσο τὸ ποιές καὶ πό-
σες εἶνε οἱ ἑ ορτές. Ἑορτὲς ὑπῆρχαν καὶ πρὶν
ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό, ὑπάρχουν καὶ τώρα ἔξω
ἀπὸ τὸν Χριστι ανισμό, καὶ δὲν θὰ πάψουν νὰ
γίνωνται. Διότι ἡ ἑορτὴ εἶνε ἀνάγκη ψυχολο-γικὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἀνταποκρίνεται στὰ βα-
θύτερα αἰσθήματα –στὰ ἔνστικτα ἂν θέλετε–
τῆς φύσεώς μας. Εἶνε καὶ ἡ φύσι μας τρόπον
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τινὰ μιὰ μηχα νή, ποὺ ἂν τὴ βάλῃς συνεχῶς νὰ
δουλεύῃ θὰ φθαρῇ, καταστρέφεται, καὶ γι᾽ αὐ -
τὸ ὁ μη  χανι κὸς συνιστᾷ κατὰ διαστήματα νὰ
σβήνῃ, νὰ ξεκουράζεται. Εἶνε κι αὐτὴ σὰν τὸνὁ  δοιπόρο, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ βαδίζῃ συνε χῶς
ἀλλὰ κά που - κάπου σταματάει κάτω ἀπ᾽ τὴ σκιὰ
ἑνὸς δέντρου, ξαπλώνει, παίρνει δύναμι καὶ
συνεχίζει τὸ δρόμο του. Καὶ ἡ ζωὴ στὸν κόσμο
αὐτὸν εἶνε μιὰ ὁδοιπορία· καὶ μέσα στοὺς κό-
πους μόχθους μέρι μνες ἀγωνίες, ποὺ ζοῦ με
ὡς ἄτομα οἰκογένειες λαός, ἔχουμε ἀνάγκη
ἀπὸ μερικοὺς σταθμοὺς γιὰ ν᾽ ἀναπαυθοῦμε.
Γι᾽ αὐτὸ οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἔλεγαν, ὅτι
«βίος ἀνεόρταστος», ζωὴ χωρὶς γιορτή, εἶνε
«μακρὰ ὁδὸς ἀπανδόκευτος», ἕνας μακρὺς δρό-
 μος ποὺ δὲν ἔχει πουθενὰ πανδοχεῖο, χάνι, νὰ
καθίσῃς νὰ πάρῃς μιὰ ἀνάσα (Δημόκριτος παρὰ Στοβαίῳ 154. 38).

Εἶνε λοιπὸν ἡ ἑορτὴ μία ἀνάγκη. Γι᾽ αὐτὸ ἀφ᾽
ὅτου παρουσιάστηκε ὁ ἄνθρωπος πάνω στὴ
γῆ καὶ μέχρις ὅτου τελειώσῃ αὐτὴ ἡ σφαῖρα,
ὑ πάρχουν καὶ θὰ γίνωνται γιορτές. Ἑορτάζουν
οἱ Κινέζοι, οἱ Γιαπωνέζοι, οἱ λευκοί, οἱ μαῦροι,
οἱ κίτρινοι, οἱ ἐρυθρόδερμοι· ἑορτάζουν καὶ
οἱ φίλοι μας οἱ κόκκινοι, ἑορτάζουν καὶ οἱ ἄθεοι!
Αὐτὲς τὶς ἅγιες ἡμέρες στὸν ὑλισμό –δὲν ἀνα-
φέ  ρομαι στὰ οἰκονομικά–, ὅπου ὑπάρ χουν ἄ θεα
καθεστῶτα, ἐκεῖ σήμερα δὲν χτυπᾶνε χριστου -
γεννιάτικες καμ πάνες. Ἐκεῖ πῆραν μιὰ γομμο-
 λάστιχα καὶ ἐπισήμως ἔσβησαν τὴ γιορτὴ αὐτή.
(Ὁ πιστὸς λαὸς ἐκεῖ ἑορτάζει ἀνεπισήμως, ὄ -
χι πλέον μὲ τὴ μεγαλοπρέπεια ποὺ ἑώρταζε
ἄλ λο τε· ἴσως ὅμως τώρα, μέσα στὸν πόνο στὸ
δάκρυ καὶ στὴ συναίσθησί του, νὰ ἑορτάζῃ κα-
λύ  τερα, ὅπως ἄλλοτε οἱ Χριστιανοὶ τῶν κατα-
κομβῶν). Ἀλλὰ σήμερα καὶ τὰ ὑλιστικὰ καθε-
στῶτα ἀναγκάζονται νὰ ἔχουν γιορτή. Δὲν τοὺς
ἀρέ  σει ἡ ἑορτὴ τοῦ Χριστοῦ, καὶ καθιέρωσαν
τὴ «γιορτὴ τοῦ χειμώνα» (ἀντὶ νὰ λατρεύουν
τὸν Κτίστη, λατρεύουν τὸ κτίσμα - δημιούργη-
 μα, τὸ χειμῶνα). Θὰ στήσουν κ᾽ ἐκεῖ ἕνα μεγά-
 λο δέντρο καὶ θὰ τὸ στολίσουν. Στὴν κορυ φή
του ὅμως ἀντὶ γιὰ τὸ ἀστέρι τῆς Βηθλε ὲμ θὰ
ὑ πάρχῃ τὸ δικό τους ἀστέρι. Στὸ τέλος τῶν
αἰώνων θὰ φανῇ ποιό ἀπὸ τὰ δύο ἀστέρια θὰ
κατισχύσῃ. Τὰ λέω πάντως αὐτὰ γιὰ νὰ σᾶς
δείξω ὅτι, καὶ ἄθεο καθεστὼς ἀκόμα νὰ ἔρθῃ,
θὰ κάνῃ δικές του γιορτές· δὲν μπορεῖ ὁ ἄν -
θρωπος νὰ ζήσῃ χωρὶς γιορτές.

Τὸ θέμα ὅμως, ὅπως εἴπαμε, εἶνε ἄλλο· δὲν
εἶνε τὸ ἂν ἑορτάζουμε ἀλλὰ τὸ πῶς ἑορτά  ζουμε.
Διότι οἱ ἑορτὲς –προσέξτε τί θὰ πῶ– εἶ νε σύμ-φωνες μὲ τὸ χαρακτῆρα τῆς θρησκείας.

Δηλαδή. Πρὸ Χριστοῦ ὑπῆρχε κ᾽ ἐδῶ ἡ θρη-
 σκεία τῶν εἰδώλων, τῶν ψεύτικων θεῶν, μὲ ἑ -
ορτὲς καὶ σχετικὴ λατρεία. Ἀλλ᾽ ἐὰν κανεὶς ἀ -
νοίξῃ τὴν ἱστορία, τοὺς ἱστορικοὺς καὶ ποιη  τὰς

τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, θὰ κοκκινίσῃ ἀπὸ ντροπή.
Ὅσο ἀναιδεῖς καὶ ἀδιάντροποι ἂν εἶ στε, θὰ
σκεπάσετε τὸ πρόσωπό σας, ἂν διαβάσετε πῶς
ἑώρταζαν τότε στὴν Ἀθήνα (τὴν πόλι τῶν φώ-
των· τῶν γραμμάτων, τῶν ἐπιστημῶν, τῶν τε-
χνῶν, τῆς φιλοσοφίας!)· θὰ ντραπῆτε, ναὶ θὰ
ντραπῆτε. Ὄργια τῶν ὀργίων. Ὁ τρόπος ἑορ-τα σμοῦ ἦταν ὀργιαστικός· δηλαδή, τὴν ἡμέρα
τῆς ἑορτῆς τους ἔπιναν, θέριευαν τὶς σαρκι -
κὲς ὁρμές, γύριζαν ὅλη μέρα μεθυσμένοι, ἀ -
στει ευ όμενοι καὶ πειράζοντας ἀδιάντροπα ὅ -
ποιον τύχῃ. Ἂν ρωτοῦσες κάποιον, –Γιατί με -
θᾷς; θὰ σοῦ ἀπαντοῦσε· –Σήμερα εἶνε ἡ μέρα
τοῦ κρα σιοῦ, γιορτάζει ὁ Βάκχος μὲ τὴν πελώ-
 ρια κούπα· πῶς θὰ τὸν τιμήσουμε; μπροστὰ σ᾽
αὐτὸν καὶ πάλι λίγο εἶν᾽ αὐτὸ ποὺ πίνω ἐγώ…
Ἂν πάλι σ᾽ ἐκείνους πού, ἄντρες καὶ γυ ναῖκες,
ὠργί αζαν μέσ᾽ στὸ δρόμο σὰν τὰ σκυλιὰ τολ-
μοῦ σες νὰ κάνῃς παρατήρησι, θὰ σοῦ ̓ λεγαν·
–Τί εἶν᾽ αὐτὰ ποὺ λές; θεὸ ἔχουμε τὸ Δία, τὸν
προ στάτη τῆς πορνείας καὶ μοιχείας· ἂν δὲν
κάνουμε σήμερα ἔτσι, πῶς θὰ τὸν λατρεύ-
σουμε θεάρεστα;… Κι ἂν πάλι ἐμπόδιζες κά-
ποιον τὴν ὥρα ποὺ πάει νὰ κλέψῃ, θὰ σοῦ ἔ -
λεγε· –Κάνω κανένα κακό; ὁ Ἑρμῆς ὁ θεός
μας ἔτσι διδάσκει… Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὸ
χαρακτῆρα τῆς θρησκείας ἐκείνης δικαιολο-
γοῦντο καὶ ἡ μέθη, καὶ ἡ κλοπή, καὶ ἡ μοιχεία,
ὅλα· οἱ θεοί τους ἦταν δάσκαλοι καὶ προ στά-
τες κάθε ἀνηθικότητος καὶ φαυλότητος.

* * *Ἀλλὰ τὰ πράγματα ἀλλάζουν. Ἦρθε ὁ Χρι-στός –αὐτὸ γιορτάζουμε σήμερα–, ἦρθε ἡ ἁ -
γία πίστι μας, ποὺ δίδαξε τὰ τελείως ἀντίθε-
τα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ δίδασκε ἡ εἰδωλολατρία.Ποιός ἁρμόζει νά ᾽νε τώρα ὁ χαρακτήρας τῶνἑ ορτῶν τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν;Τί εἶνε ὁ Χριστός; Δὲν μποροῦμε νὰ Τὸν ἀ -
τενίσουμε· τόσον ὑψηλὴ εἶνε ἡ φυσιογνωμία
του. Εἶνε δένδρο, ποὺ ἐβλάστησε μὲν ἐκ τῆς
Παρ θένου, ἀλλὰ ἡ κορυφή του ὑπερβαίνει καὶ
Πλάτωνες καὶ Ἀριστοτέλες, ὅλα τὰ πνεύμα τα
τῶν αἰώνων, καὶ φτάνει μέχρι τὰ οὐράνια. «Ἐ -
κάλυψεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετή σου, Χριστέ» (καταβ.
Ὑπαπ. ᾠδ. δ΄· Ἀβ. 3,3)· εἶνε τέτοια, λέει, ἡ ἀρετή σου, Χρι-
 στέ, ποὺ ξεπέρασε τὴν ἀρετὴ ὄχι τῶν ἀνθρώ-
πων μὰ καὶ τῶν ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων, ἔ -
φτασε σὲ ὕψος ποὺ κανείς ἄλλος δὲν θὰ φτά -
σῃ· στήλη οὐρανομήκης. Ὁ Χριστὸς εἶνε ἡ ἐν -
σάρκωσις πάσης ἀρετῆς· εἶνε ὁ ἄξονας, γύρω
ἀπ᾽ τὸν ὁποῖο θὰ στρέφεται ὁλόκληρος ὁ κό-
σμος· εἶνε ἡ σοφία, ἡ ἁγιότης, ἡ ἀπολύτρω-
 σις· εἶνε ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια, ἡ ζωή… – τὸ λε ξι-
λόγιό μας ἐξαντλεῖται προσπαθώντας νὰ ἐκ -
φράσῃ τὸν χαρακτῆρα καὶ τὶς ἄπειρες ἐνέρ-
γειες ποὺ ἐκπέμπει καὶ θὰ ἐκπέμπῃ αἰωνίως ὁ
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Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ γλυκύτα τος Ἰη-
σοῦς ὁ Να ζωραῖος. Λοιπόν, τέτοιο Θεὸ ἔ χουμε.
Δὲν ἔχουμε οὔ τε Βάκ χο μέθυσο, οὔτε Δία πόρ-
 νο καὶ μοι χό, οὔτε Ἑρμῆ πονηρὸ καὶ κλέφτη,
οὔτε Ἄρη αἱ μοστα γῆ. Ἔχουμε τὸ Θεὸ τῆς ἀγά-
πης, τῆς εἰ ρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς μακρο-
θυμίας, τῆς ἀνο χῆς. Στὸ πρότυπό του πρέπει
νὰ ἀ τενίζουμε ἀπαύστως, γιὰ νὰ ἀντιγρά φου-
με –πενιχρὰ ἔστω– τὴν ἄχραντον εἰκόνα του.Τί εἶνε ἡ Παναγία; Δὲν εἶνε οὔτε Ἀφροδίτη,
οὔτε Ἥρα, οὔτε Κίρκη, οὔτε Ἀστάρτη, οὔτε
Λαΐς, οὔτε καμμιὰ ἄλλη ἀπὸ τὶς θεὲς καὶ ἑ -
ταῖρες τὶς δι άσημες γιὰ τὴ φαυλότητά τους.
Εἶνε τὸ ἄ φθαστο πρότυπο γυναικός. Ἡ Παν α-
γία εἶνε ἡ ἐνσάρκωσις τῆς παρθενίας, τὸ ἀμή-
χανον κάλ λος τῆς σεμνότητος, ἡ ἀπερίγρα-
πτη ὡραιότης· εἶνε ἡ «τιμιωτέρα τῶν Χερου -
βὶμ καὶ ἐν δοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σερα-
φίμ» (θ΄ ᾠδ.), ἐμ πρὸς στὴν ὁποία θαμπώνονται κι
αὐτὲς οἱ ἀ σώματες ἀγγελικὲς δυνάμεις.Τί εἶνε ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής; Τὸ πρότυ-
πο τοῦ ἀσκητοῦ· αὐτὸς ποὺ ἔζησε στὶς καλα-
μιὲς τοῦ Ἰορδάνου, ποὺ κοιμόταν ὄχι σὲ στρῶ -
μα καὶ σουμιὲ ὅπως ἐ μεῖς, ἀλλὰ πάνω στὴν
ἀμμουδιὰ τῆς ὄχθης· ποὺ δὲν ἔβαλε στὸ στό-
μα του ποτέ κρασὶ ἢ ἄλ λο οἰνοπνευματῶδες
ποτό, ἀλλὰ ἔσκυβε καὶ μὲ τὶς χούφτες του ἔ -
πινε νερὸ ἀπ᾽ τὸ ποτάμι· ποὺ στέγη του εἶχε
τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καὶ συν  τροφιά του τὰ
ἄγρια θηρία· ποὺ μιλοῦσε μὲ τὸ Θεό.

Τέτοιο Κύριο λατρεύουμε, τέτοια πίστι μᾶς
δίδαξε, τέτοιους ἁγίους καὶ μάρτυρες ἔχουμε.
Λοιπόν, Χριστιανέ, ὅπως εἶνε ἐκεῖνοι ἔτσι θὰ
εἶσαι κ᾽ ἐσύ· ὅπως περπάτησε ὁ Χριστός, θὰ
περπατήσῃς κ᾽ ἐσὺ πάνω στὴ γῆ. Ὅπως εἶνε ἡ
Παναγία, ἔτσι θὰ εἶσαι κ᾽ ἐσύ, Χριστιανή, εἴτε
ἔγγαμη εἴτε ἄγαμη. Κι ὅπως ἦταν ὁ Χριστὸς
μικρὸ παιδί, ἔτσι νὰ εἶστε κ᾽ ἐσεῖς, παιδιά.

Ἔχοντας ἀσπαστῆ μιὰ τέτοια πίστι, μὲ τό-
σο ὑψηλὰ πρό τυπα, ἀνάλογος θὰ πρέπῃ νά
᾽νε καὶ ὁ χαρακτήρας τῶν ἑορτῶν μας. Θέ  τω
λοιπὸν τὸ ἐ ρώτημα, στὸ ὁποῖο θέλω νὰ στρα -
φῇ ἡ προσοχή μας· ἐμεῖς πῶς ἑορτάζουμε; ἑ -
ορ τά ζουμε ὀρθόδοξα χριστιανικά; ἢ μήπως ἑ -
ορτάζουμε εἰδωλολατρικὰ καὶ ἰουδαϊκά; Τὸ
θέμα εἶνε μεγάλο. Ἀνοῖξτε τὰ ἱερὰ βιβλία, συμ-
 βουλευθῆτε καλοὺς πνευματικοὺς πατέρες,
μελε τῆστε ἱεροὺς κανόνες στὸ Πηδάλιο, καὶ
θὰ δῆτε πῶς πρέπει νὰ ἑορτάζῃ ὁ Χριστιανός.� Τὴν παραμονὴ ἀποβραδὶς δὲν ἀρκεῖ ἁπλῶς
νὰ πλυθῇς, νὰ κάνῃς τὸ μπάνιο σου. Ἦταν κά-
ποτε ἐποχὴ ποὺ οἱ πρόγονοί μας δὲν εἶχαν τό-
 σα μπάνια, εἶχαν ὅμως «μπάνια» πνευματικά.
Τὴ βλέπεις τώρα τὴν ἄλλη, μπανιαρισμένη,
χτενισμένη, βουτηγμένη στὰ πανάκριβα ἀρώ-
ματα, μιὰ κούκλα μέσ᾽ στὰ λοῦσ σα· ἀλλὰ πε ρὶ

ψυχῆς;… Ὁ ἄνθρωπος ἔχει δύο ὀσμές, ὀσμὴ
τοῦ σώματος καὶ ὀσμὴ τῆς ψυχῆς. Ἂν κατεβῇ
ἄγγελος καὶ τὴν πλησιάσῃ, θὰ πιάσῃ τὴ μύτη
του ἀπὸ τὴν κακοσμία. Ὅσο κι ἂν εἶ σαι στολι-
σμένη στὸν καθρέφτη καὶ περιποιημένη στὰ
κομμω τήρια –ποὺ γέμισε ὁ τόπος–, τί εἶ σαι; ἕ -
να ἀκάθαρτο πλάσμα. Δὲν τὸ λέω ἐγώ, τὸ λέει τὸ
Πνεῦ μα τὸ ἅγιο· «ἀκάθαρτος παρὰ Θεῷ πᾶς ὑ -
ψηλοκάρδιος» (Παρ. 16,5)· γιὰ τὸ Θεὸ κάθε ὑψηλο-
φροσύνη εἶνε ἀ καθαρσία. Πῶς λοιπὸν νὰ ἑορ-
τάσῃς; Κάνε τὸ «μπάνιο» σου πηγαίνοντας στὸν
πνευ ματικ ό· πέρασε ἀπὸ τὸ πλυντήριο τοῦ ἁ -
γίου Πνεύματος, λούσου, καθαρίσου, πέταξε ἀπὸ
πά νω σου τ᾽ ἁ μαρτήμα τα. Ἔτσι νὰ ᾽ρθῇς στὸ
ναό, νὰ γονατί σῃς νὰ πῇς «Μνήσθητί μου, Κύ-
ριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42)·
καὶ μὲ τὴν ἁ πλότητα τῶν Ποιμένων καὶ τὴν πί-
στι τῶν Μάγων, ποὺ βάδισαν πολλὰ χιλιόμε-
τρα, νὰ ὁ δεύσῃς κ᾽ ἐσὺ «ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ»
(κάθ. Χριστουγ.). Τότε θὰ νιώσῃς τὰ Χριστούγεννα.� Τὸ μεσημέρι. Εἶσαι πατέρας, εἶσαι μάνα;
Χρέος σας δὲν εἶνε ἁ πλῶς νὰ ψήσετε τὴ γαλ-
λοπούλα, νὰ κάνετε γλυκύσματα, νὰ γεμίσῃ
τὸ στομάχι· ἡ ἑορτὴ δὲν εἶνε γαστρονομική. Σὲ
ἄλλες χῶρες, π.χ. στὶς Ἰνδίες, ἄνθρωποι κιν-
δυνεύουν νὰ πεθάνουν ἀπὸ τὴν πεῖνα. Δὲν
ἀποκλείεται πεῖνα νὰ πέσῃ καὶ σ᾽ ἐμᾶς, ὅπως
στὴν κατοχή, καὶ νὰ σαλιώ νου με τὸ δάχτυλο
νὰ μαζεύουμε τὰ ψίχου λα· γιατὶ τώρα μπου-
κιὰ τρῶμε καὶ Θεὸ βλαστημᾶμε οἱ ἀχάριστοι.
Ἦρθε λοιπὸν μεσημέρι καὶ καθίσα τε στὸ τρα-
πέζι μὲ ὅλα τ᾽ ἀγαθά; Θυμήσου ὅτι σὲ δύσκο-
λα χρόνια βράζαμε τὰ φλούδια ἀπ᾽ τὰ κουκιὰ
καὶ θεωρούσαμε τὸ ζουμὶ ζουμὶ ἀπὸ κρέας!
Τὰ ξεχάσαμε αὐτὰ ὅλα; Πὲς λοιπὸν τὸ μεση-
μέρι, σὺ ὁ πατέρας· Παιδιά, ἂς εὐχαριστήσου -
με τὸ Θεό. Ἡ νεώτερη γενεά, ἀγόρια καὶ κο-
ρίτσια, δὲν ξέρουν τὸ μαρτύριο τῆς φυλῆς. Ἐ -
σύ, ποὺ ἄσπρισαν τὰ μαλλιά σου, πές τους τί
τέλος πάντων πέρασε αὐτὸς ὁ τόπος. Θύμισέ
τους τὴν ἡμέρα αὐτὴ καὶ τὰ παιδιὰ ἐκεῖνα ποὺ
ἄφησαν τὰ κόκκαλά τους στὰ ψηλὰ βουνὰ γιὰ
ν᾽ ἀναπνέουμε ἐμεῖς τώρα ἀναξίως ἐλεύθε-
ροι. Κάντε τὸ σταυρό σας, βάλε τὸ ἕνα παιδὶ
νὰ πῇ τὸ «Πάτερ ἡμῶν…», τὸ ἄλλο νὰ ψάλῃ
«Ἡ Γέννησίς σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν…». Ἄ -
νοιξε τὸ Εὐαγγέλιο, διαβάστε τὴν περιγραφὴ
τῆς Γεννήσεως ἀπὸ τὸ Ματθαῖο (1,18-25) ἢ ἀπὸ τὸ
Λου κᾶ (2,1-20), νὰ συγκινηθῇ ἡ ψυχή σας.� Τὸ ὑπόλοιπο τῆς ἡμέρας. Γιά γύρισε καὶ
ῥῖξε δίπλα σου μιὰ ματιά, μέσ᾽ στὰ φτωχόσπι-
τα καὶ τὰ ὑπόγεια. Πήγαινε στὰ νοσοκομεῖα
σὲ κάποιον ἄρρωστο, κάνε μιὰ ἐπίσκεψι καὶ
στὸ νεκροταφεῖο ὅπου ἀναπαύονται οἱ πρό-
γονοί μας· θυμήσου ὅτι κ᾽ ἐσὺ εἶσαι θνητός·
ἂς περάσῃ ἀπὸ τὸ νοῦ σου καὶ ἡ σκέψι, μή-



πως τὰ Χριστούγεννα αὐτὰ εἶνε τὰ τελευταῖα
τῆς ζωῆς μας;…Γίνονται αὐτά; Τίποτα! Τί μαθαίνω. Ἄλλος,
ἐνῷ σημαίνουν οἱ καμπάνες, αὐτὸς εἶνε ξά-
πλα. Ἄλλοι, πλῆθος, βγαίνουν μὲ τ᾽ αὐτοκίνη -
τα πρὸς τὰ ἔξω· δὲν θ᾽ ἀκούσουν τὸ «Χριστὸς
γεννᾶται…» μέσα στὴν ἐκκλησιά, μὲ τὶς εἰκό-
νες καὶ τὰ κεράκια· θὰ τ᾽ ἀκούσουν μέσα στ᾽
αὐτοκίνητα ἀπὸ ῥαδιοφώνου. Ἄλλοι, ἀκόμη
χειρότεροι, δὲν θὰ τ᾽ ἀκούσουν οὔτε ἔτσι, ἀλ -
λὰ κάνουν λέει ῥεβεγιόν (ἀπὸ τὸ γαλλικὸ ré -
veillon), μὲ μπίρα στὸ χέρι, τσιγάρο στὸ στόμα
κι ἀκαθαρσία στὴν ψυχή. Ἄλλαξαν τώρα· ἔγι-
ναν λίγο Ἀμερικᾶ νοι, λίγο ῾Ρῶσοι, λίγο Ἄγ -
γλοι, λίγο Γάλλοι…· μόνο Ἕλληνες δὲν εἶ νε.
῾Ρωτῶ κά τι φτωχαδάκια, τί εἶνε ρεβεγιόν; δὲν
ἤξεραν νὰ μοῦ ποῦν. ̔Ρωτῶ κάποιον πλούσιο,
καὶ μοῦ λέει· Εἶνε τρόπος ἑορτασμοῦ φερμέ-
νος ἀπ᾽ τὴ Δύσι, γίνεται σὲ σπίτι ἢ σὲ κέντρο
τὸ βράδυ τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων
καὶ τῆς πρωτοχρονιᾶς, διαρκεῖ μέχρι τὶς πρω-
ινὲς ὧ ρες· ἔχουν ἕνα δέντρο στολισμένο, χο-
ρεύουν γύρω του, καὶ κάποια στιγμὴ σβήνουν
τὰ φῶτα καὶ δημιουργεῖται αἴσθησι… Κι αὐτὸ
λέγεται, παρακαλῶ, ἑορτασμὸς τῶν Χριστου-
γέν νων! Καὶ τὴν πρωτοχρο νιά; Ἀντὶ νὰ μαζευ -
τοῦν στὸ ναὸ νὰ παρακαλέσουν τὸ Θεό, ἐκεῖ
ποὺ εἶνε ἡ ἁ γία τράπεζα, στήνουν αὐτοὶ ἄλλη
τράπε ζα, τὴν πράσινη, τοῦ χαρτοπαιγνίου· κ᾽
οἱ ἐκ κλησιὲς εἶνε ἀδειανές.

Ἔτσι γιορτάζει σήμερα ὁ λαός μας· ὄχι χρι-
στιανικὰ ὀρθόδοξα. Μόνο ἂν σηκωνόταν ἀπὸ
τὸν τάφο κάποιος Χριστιανὸς τῶν πρώτων αἰ ώ-
 νων, θὰ μᾶς ἔλεγε πῶς ἑώρταζαν ἐ κεῖ νοι! Ἡ
λατρεία μας βέβαια εἶνε ἄφθαστη, δὲν ὑπάρ-
 χει ὡραιότερη· κι ἂν ἔρθουν ξένοι καὶ τὴ δοῦν,
θὰ ποῦνε, Μπράβο, ἡ χώρα σας εἶνε χριστια-
νική. Ἀλλὰ εἴ μαστε πράγματι Χριστιανοί; Ὅσο
εἴμαστε μέσα στὶς ἐκκλησίες, εἴμαστε Χριστια -νοί· ἄνοιξαν οἱ πόρτες, βγήκαμε ἔξω, πήγαμε
στὸ σπίτι, στὸ ἐργοστάσιο, κ.λπ.; ἐκεῖ εἴμαστεεἰδωλολάτρες καὶ χειρότεροι ἀπ᾽ τοὺς εἰδω-
λο λάτρες. Κι αὐτὸ γιατί; Διότι οὔτε μέσα στὴν
ἐκκλησία εἶσαι Χριστιανός· κ᾽ ἐκεῖ σκέπτεσαι
ἄλλα πράγματα… Ποῦ συναίσθησι, ποῦ κατά-
 νυξι, ποῦ δάκρυα; Ἄλλος χασμου ριέται, ἄλ -
λος κοιτάζει τὸ ῥολόι, ἄλλος κατακρίνει τὸν
παπᾶ, ἄλλος χαζεύει… Πάντως, ἐὰν μέσ᾽ στὴν
ἐκκλησία εἴμαστε ἂς ποῦμε Χριστιανοί, ἔξω
εἴμαστε εἰδωλολάτρες καὶ χειρότεροι ἀπὸ εἰ -
δωλολάτρες. Ἂν φαίνεται αὐτὸ ὑπερβολικό,
σᾶς τὸ ἀποδεικνύω μὲ ἕνα παράδειγμα.

Στὴν ἀρχαιότητα, στὴν ἐποχὴ τοῦ Σωκρά-
τους καὶ τοῦ Πλάτωνος, ὅταν σήκωναν ἐκεῖνα

τ᾽ ἀγκωνάρια κ᾽ ἔφτειαχναν πάνω στὴν Ἀκρό-
πολι αὐτὸ τὸ μεγαλούργημα τῶν αἰώνων, τό-
τε ποὺ λάτρευαν θεοὺς ψεύτικους, δὲν ὑπῆρ -
χε ἄνθρωπος, εἴτε φιλόσοφος εἴτε στρατη -
γὸς εἴτε ἁπλὸς πολίτης εἴτε καὶ δοῦλος ἀκό-
μα, ποὺ νὰ βλαστημήσῃ τὸ Βάκχο, τὴν Ἀφρο-
δίτη κ.λπ.· κ᾽ ἦταν θεοὶ τρισάθλιοι, ποὺ ἂν
περνοῦσαν ἀπὸ δικαστήριο θὰ καταδικάζον -
ταν γιὰ τὰ ἐγκλήματα καὶ τὰ αἴσχη τους. Τέ-
τοιους θεούς, λοιπόν, δὲν τολμοῦσε κανείς
νὰ τοὺς ὑβρίσῃ· ἂν τολμοῦσε, τὸ βράδυ δὲν
θὰ ζοῦσε, θάνατος! Κ᾽ ἐμεῖς τώρα; Ὤ ψεύτι-
κη χριστιανοσύνη! Ἐκεῖνοι τὸ θεό τους δὲν
τὸν ἔβριζαν, ἐμεῖς τώρα βρίζουμε τὰ θεῖα μέ-ρα - νύχτα. Σήμερα, τέτοια ἅγια μέρα, πόσες
βλαστήμιες θ᾽ ἀκουστοῦν ἆραγε! Καὶ μόνο βλα-
 στήμιες, καὶ μόνο ἀτιμίες, καὶ μόνο κλοπές,
καὶ μόνο πορνεῖες, καὶ μόνο μοιχεῖες; Εἴμα-
στε λοιπόν, ναὶ ἢ ὄχι, χειρότεροι κι ἀπὸ τοὺς
εἰδωλολάτρες κι ἀπὸ τοὺς ἀγρίους ἀκόμη;

Πῶς ἑορτάζουμε; Θὰ σᾶς τὸ πῶ· ἑορτάζου -με ἰουδαϊκῶς. Τί ἐννοῶ· ὄχι ὅπως ὥριζε ὁ Μω-
υσῆς καὶ οἱ προφῆται, ἀλλ᾽ ὅπως ἑώρταζαν οἱ
ἰουδαῖοι στὴν ἐποχὴ τῆς παρακμῆς. Ἐκεῖνοι
δηλαδή, ἐνῷ στὴ ζωή τους ἔκαναν ἀτ ιμίες καὶ
ὠργίαζαν, ὅταν ἔφταναν τὰ σάββατα καὶ οἱ
ἄλ λες ἑορτές τους, ἔβαζαν τὰ καλά τους, πή-
γαιναν δῶρα στὸ ναό, ἔκαναν θυσίες μοσχά-
ρια, πρόβατα, περιστέρια κ.λπ.· γέμιζε ὁ ἀέ-
ρας ἀπὸ καπνὸ θυμιαμάτων καὶ κνῖσα θυσιῶν.
Σὲ τέτοιες ὧρες λοιπὸν ἀκούστηκε ἡ φωνὴ
τοῦ Θεοῦ διὰ τῶν προφητῶν, ποὺ ἔσεισε τό-
τε τὸ ναὸ τοῦ Σολομῶντος λέγοντας· Αὐτὰ τὰ
κρέατα ποὺ φέρατε ἐδῶ καὶ θυσιάζετε, ἐμέ-
να μοῦ βρωμᾶνε σὰν ψόφιος σκύλος! (βλ. Ἠσ. 66,3).
Μίσησα καὶ σιχάθηκα τὶς γιορτές σας, μισεῖ ἡ
ψυχή μου τὰ πανηγύρια σας! (βλ. Ἀμ. 5,21. Ἠσ. 1,14).

Ἂν ὑπῆρχε καταγραφὴ τῶν ἁμαρτημάτων,
θὰ ἔδειχνε ὅτι ἁμαρτάνουμε ὅλο τὸν καιρό, ἀλ -
λὰ περισσότερο τὶς ἅγιες ἡμέρες τῶν μεγάλων
ἑορτῶν. Εἰσαγγελεῖς, ἀστυνόμοι, πνευματικοί,
πέστε μου πότε οἱ χριστια νοὶ ἁ μαρτάνουν πε-
ρισσότερο; Μία ἁ μαρτία κά νουν τὶς καθημερι-
νές, καὶ ἑκατὸ τὶς ἡμέρες τῶν ἑ ορτῶν. Ὦ Χρι- στέ μου, γι᾽ αὐτὸ ἦρθες στὸν κόσμο; γιὰ νὰ ζοῦ -
με ἐμεῖς εἰδωλολατρικά; ἵλεως γενοῦ! Φοβᾶ -
μαι μήπως καμμιὰ νύχτα σειστῇ ἡ γῆ καὶ δὲν
μείνουν οὔτε σπίτια οὔτε παλάτια οὔτε ναοί.
«Ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος»(Ματθ. 23,38. Λουκ. 13,35).Ἂς μετανοήσουμε καὶ ἂς ἐπιστρέψουμε,
γιὰ νὰ λατρεύσουμε τὸ Θεὸ «ἐν πνεύματι καὶ
ἀληθείᾳ» (Ἰω. 4,23-24) καὶ ἁγιότητι, καὶ νὰ ἔχουμε
τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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