
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ εὐαγγέ-λιο (βλ. Λουκ. 8,41-56). Τί μᾶς λέει;Διηγεῖται δύο θαύμα τα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἔ κα-
νε, κάνει καὶ θὰ κά νῃ μέχρι συντελείας τοῦ
αἰῶνος ὁ Κύριος ἡ μῶν Ἰησοῦς Χριστός. Μπορεῖ
ἴσως κάποιος νὰ μετρήσῃ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρα-
νοῦ, τοὺς κόκκους τῆς ἄμμου τῆς θαλάσ  σης, τὰ
φύλ λα τῶν δέντρων ὅλων τῶν δα σῶν, ἀλλὰ εἶνε
ἀδύνατον νὰ μετρήσῃ τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου.
Δύο ἀ πὸ αὐτὰ βλέπουμε σήμερα· τὸ ἕ να εἶνεθεραπεία ἀνίατης ἀσθένειας, τὸ ἄλλο –ἀ κόμη
μεγαλύτερο– εἶνε ἀνάστασι νεκροῦ κοριτσιοῦ.

Ἐμᾶς μᾶς ἐνδιαφέρουν καὶ τὰ δύο. Γιατὶ
ποιός ἀπὸ μᾶς δὲν ἀρρώστησε ποτέ ἢ δὲν θ᾽
ἀρ ρω  στήσῃ; καὶ ποιό σπίτι δὲν γνώρισε θάνα -
το στὸν κύκλο τῶν οἰκείων του; καὶ μήπως κ᾽ ἐ -
μεῖς ὅ λοι δὲν θὰ πεθάνουμε μιὰ μέρα; Θέλου-
 με λοιπὸν νὰ μάθουμε, τί ἐ πάνω στὰ δύο αὐ -
τὰ σπουδαῖα ζητήματα διδάσκει ὁ Κύριος.

* * *� Τὸ πρῶτο. Ἦταν, λέει τὸ εὐαγγέλιο (βλ. ἔ.ἀ. 8,43),
κάποια γυ ναίκα ποὺ ἔπασχε ἀπὸ μιὰ γυναικεία
ἀ σθένεια· εἶχε αἱμορραγία, ἔσταζε διαρκῶς αἷ -
μα ἀπὸ τὰ σπλάχνα της. Πῆγε σὲ γιατρούς, δο-
 κίμασε φάρμακα, ξώδεψε ὅλη τὴν πε ριουσία
της, μὰ τίποτα δὲν ἔγινε. Στράγγιζε κάθε μέρα,
κινδύνευε νὰ πεθά νῃ. Ἦταν ἀ πελπισμένη πιά.

Ἀλλὰ κάποτε ἄκουσε, ὅτι παρουσιάστηκε
ἕ  νας γιατρὸς σπουδαῖος, ποὺ θεραπεύει δί-
χως φάρμακα, μόνο μὲ τὸ λόγο του· κάνει
θαύ ματα! Ἂς λέγωνται γιατροὶ καὶ οἱ ἄλλοι·
αὐ τὸς εἶνε γιατρὸς μοναδικός.

Πῶς λέγεται; Ὤ τὸ ὄνομά του! εἶνε τὸ γλυ-
κύτερο ἀπ᾽ ὅλα. Εἶνε πάνω ἀπὸ τὰ ὀνόματα
τῆς μάνας μας, τοῦ πατέρα μας, τῶν παιδιῶν
μας· παραπάνω ἀπὸ τὸ ὄνομα τῶν ἀγ γέλων
καὶ ἀρχαγγέλων. Εἶνε ὁ Κύριος ἡ μῶν ἸησοῦςΧριστός. Νά τὸ ὄνομά του· Ἰησοῦς Χριστός.
Χαρὰ στοὺς φίλους ποὺ τὸν προσκυνοῦν, ἀλ -
λοίμονο στοὺς ἐχθροὺς ποὺ τὸν βλαστημοῦν.

Ἄκουσε λοιπὸν τὸ ὄνομα Χριστὸς καὶ ἡ ἀ -

σθενὴς αὐτὴ γυναίκα κι ἀναθάρρησε. Ζήτησε
νὰ τὸν δῇ, ἔμαθε ποῦ εἶνε, καὶ πῆγε. Τὴν ὥ ρα
ἐκείνη ὁ Χριστὸς ἦταν στὸ δρόμο καὶ γύρω
του εἶχε μαζευτῆ κόσμος πολύς, μικροὶ - με-
γάλοι. Γινό ταν συνωστισμός· μῆλο νά ᾽ρρι-
χνες καὶ βελόνα νά ᾽ρριχνες, δὲν ἔπεφτε χά-
μω. Ἐ πιχείρησε ἡ ταλαίπωρη νὰ πλησιάσῃ· ἦ -
ταν πολὺ δύσκολο. Μὰ δὲν ἀπελπίστηκε. Ἔ -
κανε πολλὲς προσπάθειες λέγοντας μέσα της·
Ἂς ἀξιωθῶ ν᾽ ἀγγίξω μὲ τὸ δάχτυλό μου ἔστω
τὸ κράσπεδο, τὴν ἄ κρη τοῦ ἐνδύματός του!…
Ἐν τέλει τὰ κατάφερε. Καὶ μόλις ἄγγιξε, ἀμέ-
σως ἔγινε τὸ θαῦμα, σταμάτησε ἡ αἱμορρα-
γία· ἡ γυναίκα θεραπεύτηκε αὐτοστιγμεί. � Τὸ δεύτερο θαῦμα, τὸ μεγαλύτερο. Ἕνας
ἄρ χοντας, ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς συναγωγῆς, πῆ -
γε κ᾽ ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν πα-
ρακαλοῦσε· Ἔλα στὸ σπίτι μου, ἔχω ἕνα κο-
ρίτσι μονάκριβο 12 ἐτῶν κι αὐτὸ ἀπὸ ὥρα σὲ
ὥρα πεθαίνει. Καὶ πράγματι σὲ λίγο ἦρθε ἡ
θλιβερὴ εἴδησι, ὅτι τὸ κορίτσι πέθανε. Ἀμέ-
σως ὁ Χριστὸς λέει στὸν πατέρα· Μὴ φοβᾶ -
σαι, μόνο ἔχε πίστι καὶ θὰ σωθῇ. Ὅταν ἔφτα-
σαν στὸ σπίτι εἶχαν μαζευτῆ συγγενεῖς καὶ φί-
λοι, ποὺ ἔκλαιγαν ἀναστέναζαν θρηνοῦσαν.
Τοὺς λέει ὁ Χριστός· –Μὴν κλαῖτε, τὸ κορίτσι
δὲν πέθανε, κοιμᾶται. Αὐτοί, βέβαιοι ὅτι τὸ
κορίτσι πέθανε, ἄφησαν τὰ κλάματα καὶ τὸν
περιγελοῦσαν· –Τί μᾶς λέει τώρα αὐτός;….

Ὁ Χριστὸς ἤξερε τί λέει. Ὅπως ἡ μάνα ὅ -
ταν δῇ τὸ παιδάκι της νὰ κοιμᾶται δὲν στενο -
χωριέται, γιατὶ ξέρει ὅτι τὸ παιδὶ θὰ ξυπνή σῃ
τὸ πρωὶ δροσᾶτο, ἔτσι πρέπει νὰ πιστεύουμε
κ᾽ ἐμεῖς γιὰ τὸ νεκρὸ καὶ νὰ μὴν κλαῖμε ἀπα-
ρηγόρητα. Ὁ Χριστὸς μᾶς λέει ὅτι κοιμᾶται.
Καὶ τὸ ἀπέδειξε. Μὲ ὅση εὐκολία ἡ μάνα ξυ-
πνάει τὸ πρωὶ τὸ παιδὶ νὰ πάῃ στὸ σχολειό,
ἔτσι ἐκεῖνος ἀνέστησε τὸ κορίτσι καὶ εἶπε νὰ
τοῦ δώσουν νὰ φάῃ. Θαῦμα μέγα ἔγινε. Καὶ
μάρτυρες τοῦ θαύματος ἦταν ὅλοι.

* * *
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Πολλά, ἀδελφοί μου, μᾶς διδάσκουν τὰ δύο
αὐτὰ θαύματα. Βεβαιώνουν, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε
γιατρὸς παντοδύναμος, μπορεῖ τὰ πάντα. Μᾶς
δείχνουν ἀκόμα, πῶς πρέπει κ᾽ ἐμεῖς νὰ φερώ- μεθα σὲ περιπτώσεις ἀσθενείας καὶ θανάτου.
※ Νὰ γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός, ὅταν ἔκανε τὸν
κόσμο, δὲν ὑπῆρχε ἀσθένεια καὶ μικρόβιο πά-
νω στὴ γῆ. Τὰ πάντα ἦταν καθαρά. Κι ὁ ἄν θρω-
 πος πλάστηκε νά ̓ νε ἀθάνατος, νὰ μὴν πε θαί νῃ.
Αὐτὸς ὅμως ἁμάρτησε· καὶ μετὰ τὴν ἁ μαρτία
ἄρχισαν οἱ ἀσθένειες. Κι ὅσο αὐξάνει ἡ ἁμαρ-
τία, τόσο ἐμφανίζονται καὶ νέες ἀσθένειες.

Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια οἱ ἀσθένειες ἦταν λί-
γες, τώρα παρουσιάστηκαν πολλές· καὶ φοβε -
ρώτερη εἶνε ὁ καρκίνος, ποὺ σὰν σκούπα ἠλε-
 κτρικὴ σαρώνει τὴν ἀνθρωπότητα. Κι ἀπὸ μᾶς
πολλοὶ θὰ πέσουμε ἀπὸ τὸν καρκίνο. Ποιός εὐ -
θύνεται γιὰ τὶς ἀσθένειεςι; ποιά ἡ αἰτία τους;Ἡ ἁμαρτία μας. «Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτι -
ῶν ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυχή»,
ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας (παρακλ. καν., μεγαλυν.). Ἂν οἱ ἄν -
θρωποι μετανοοῦσαν κ᾽ ἔπαυαν ν᾽ ἁμαρτά-
νουν, διαφορετικὴ θὰ ἦταν ἡ κατάστασι.Ἀρρώστησες λοιπόν; κι ἂν δὲν ἀρρώστη-
σες τώρα, θ᾽ ἀρρωστήσῃς αὔριο. Τί πρέπει νὰκάνῃς; τί λέει τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἡ Ἐκκλησία;� Νὰ καλέσῃς τὸ γιατρό· γιατὶ ὁ Θεὸς μᾶς τὸν
ἔδωσε καὶ πρέπει νὰ τὸν τιμοῦ με (βλ. Σ. Σειρ. 38,1).� Ἀκόμη, νὰ πάρῃς τὰ φάρμακα ποὺ σοῦ δίνει.
Διότι κι αὐτὰ τοῦ Θεοῦ εἶνε· γίνονται ἀπὸ χορ-
 τάρια καὶ βότανα· γεμᾶτα εἶνε τὰ βουνά μας
ἀπὸ αὐτά. Τὰ παίρνουν ξένοι καὶ κάνουν φάρ-
μακα. Ἔκανε ὁ Θεὸς τὰ βότανα, ἀλλὰ ἔδωσε
καὶ σοφία πῶς νὰ τὰ χρησιμοποιοῦμε. Ζοῦσε
παλαιότερα στὸ Ἅγιο Ὄρος ἕνας καλόγερος,
ὁ Γυμνάσιος Λαυριώτης, ποὺ ἐπὶ 20-25 χρόνια
σπούδασε ἐκεῖ, ἔμαθε τὰ βότανα, καὶ μ᾽ αὐτὰ
θεράπευε τὸν κόσμο· γιὰ κάθε ἀσθένεια εἶχε
τὸ κατάλληλο βότανο. Τὸν ἐξώντωσαν ὅμως
οἱ γιατροί, γιατὶ ἐκεῖνοι ἔπαιρναν χρήματα,
ἐνῷ αὐτὸς ἔδινε καὶ τὰ φάρμακα δωρεάν.� Ἀρρώστησες λοιπόν; θὰ κάνῃς καὶ τὴ δίαιτα
ποὺ σοῦ λέει ὁ γιατρός.� Γενικά, θὰ συμμορφώνεσαι μὲ τὶς ἐπιταγὲς
τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης.� Ἀρρώστησες; Κάνε τέλος καὶ κάτι ἄλλο, ποὺ
δὲν τὸ κάνουν σήμερα πολλοί· κάλεσε τὸν ἱε-
ρέα νὰ κάνῃ εὐχέλαιο· νὰ ἐξομολογη θῇς καὶ
νὰ πάρῃς τὴ θεία κοινωνία. ̔ Υπάρχουν πλούσι-
 οι, ἑκατομμυριοῦχοι κ᾽ ἐφοπλι  σταί, ποὺ ἀρρώ-
 στησαν, πῆγαν μέχρι Ἀμερική, Σουηδία, Λον-
δῖνο καὶ δὲν θεραπεύτηκαν. Ποῦ βρῆκαν θε-
ραπεία; Σ᾽ ἕνα ̓ ξωκκλήσι· ἐκεῖ γονάτισαν, προσ -
ευχήθηκαν, παρακάλεσαν τὸ Θεό. Δὲν εἶνε ψέ-

 μα, ἡ πίστι μας εἶ νε ὁλοζώντανη· ἀλλὰ δυσ τυ -
χῶς ξεφύγαμε καὶ τώρα οἱ ἐλπίδες μας εἶνε
σὲ φάρμακα, γιατρούς, στὸν ἕνα καὶ στὸν ἄλ -
λο· μόνο στὸ Θεὸ δὲν εἶνε. Οἱ παλιοὶ εἶ χαν με-
γάλη παρηγορία τὴ θρησκεία μας· τώ ρα ἐμεῖς
πιστεύουμε μόνο στὴ γῆ, ὄχι στὸν οὐρανό.※ Ἐὰν λοιπὸν ἀρρώστησες, κάνε αὐτά. Ἀλλὰ
καὶ ἂν ἔρθῃ ὁ θάνατος μέσα στὸ σπίτι, τί θὰκάνῃς; Ἂν ἀρρωστήσῃ ὁ πατέρας, ἡ μάνα, καὶ
κινδυνεύουν νὰ πεθάνουν, κ᾽ ἔρχεται ὁ χά-
ρος μὲ τὰ μαῦρα φτερά του ν᾽ ἁρπάξῃ κάποι-
ον ἀ πὸ τοὺς οἰκείους, τί πρέπει νὰ κάνῃς;� Κλάψε, γιατὶ φεύγει ἕνας ἄνθρωπός σου.� Ἀλλὰ μὴν ἀπελπιστῇς, μὴν τραβᾷς τὰ μαλλιά
σου, μὴ χτυπιέσαι, μὴ πενθεῖς ἀπαρηγόρητα.� Μὴ διακόπτεις τὸν ἐκ κλη σιασμό, ὅπως με-
ρικοὶ ποὺ κάνουν χρόνια γιὰ νὰ ἐπανέλθουν.
Δὲν εἶνε ὀρθὸ αὐτό, εἶνε κακό. Ἡ ἐκ κλησία
δὲν εἶνε χορός, διασκέδασι, γλέντι· εἶνε παρη-
 γοριά. Τώρα μάλιστα νά ᾽ρχεσαι συχνότερα.� Καὶ νὰ πιστεύῃς – τί; ὅτι ἡ ζωή μας δὲν εἶνε
σὰν τοῦ ζῴου. Ποιός ψεύτης κι ἀπατεώνας δι -
έ δωσε, ὅτι τελειώνουμε ὅπως ψοφάει τὸ ζῷο;
Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶνε σὰν τὸ ζῷο· ἔχει μεγα-
λεῖο, ἔχει ψυχὴ ἀθάνατη, δὲν πεθαίνει ποτέ.
Τὸ σῶμα λειώνει μέσ᾽ στὸ χῶμα, ἀλλὰ ἡ ψυχὴ
πετάει στὰ οὐράνια, κοντὰ στὸ Θεό.

Αὐτὰ νὰ πιστεύῃς, ἀδελφέ μου, μὲ ὅλη τὴν
καρδιά σου. Καὶ ἔτσι, ὅταν ἔρθῃ ὁ θάνατος, θά
᾽σαι ἕτοιμος νὰ τὸν δεχτῇς χωρὶς ταραχὴ καὶ
κλονισμό. Νὰ εἶσαι βέβαιος ἑκατὸ τοῖς ἑ κατό,
ὅτι ὅπως ὁ Χριστὸς ἀνέστησε τὸ Λάζαρο, τὸ
γυιὸ τῆς χήρας καὶ τὴν κόρη τοῦ Ἰαείρου, ἔτσι
μιὰ μέρα πάνω ἀπ᾽ τὰ μνήματα θὰ ἠχήσῃ ἡ
σάλπιγγα τοῦ ἀρχαγγέλου καὶ ὅλοι οἱ νεκροὶθ᾽ ἀναστηθοῦν. Νὰ τὰ πιστεύῃς αὐ τά· ἂν δὲν
τὰ πιστεύῃς, δὲν εἶσαι Χριστιανός.

Ὅλοι τότε, ἄντρες καὶ γυναῖκες, λευκοὶ καὶ
μαῦ ροι καὶ ἐρυθρόδερμοι, παπᾶδες καὶ δε σπο-
τάδες καὶ ἄρχοντες, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγά λοι,
«γυμνοὶ καὶ τετραχηλισμέ νοι (=ξεσκεπασμέ-
νοι, ἀκάλυπτοι)» (Ἑβρ. 4,13), θὰ παρουσιαστοῦ με
ἐν ώπιον τοῦ φοβεροῦ κριτηρίου καὶ θὰ δώ σου-με λόγο γιὰ τὸ τί κάναμε στὸν κόσμο.

* * *Μακάριοι τότε, ἀγαπητοί μου, ὅσοι θά ̓ χουν
εἰσιτήριο. Λοι πὸν σᾶς συνιστῶ· τὰ εἰσιτήριάσας! Ὅπως ὅ ταν πρόκειται νὰ ταξιδέψετε
παίρνετε εἰσιτή ριο, ἔτσι κ᾽ ἐδῶ τώρα· ὅλοι νὰ
ἑτοιμάσουμε τὰ εἰσιτήριά μας γιὰ τὸν ἄλλο
κό σμο, τὴν αἰωνι ότη τα, γιὰ νὰ μᾶς δεχτῇ ἐκεῖ
ὁ Θεὸς διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου ἀρχαγγέλου
Μιχαὴλ καὶ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Ἀσβεστοπέτρας - Ἑορδαίας τὴν Κυριακὴ 9-11-1980 πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 14-10-2021.
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Τὸ εὐαγγέλιο ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, ἀγα-
πητοί μου, μᾶς διδάσκει τὸ ἔλεος, τὴν ἀ γά-

 πη ὄχι ὡς θεωρία ἀλλὰ στὴν πρᾶξι· διδάσκει
τὴν ἔμπρακτη ἀ γά πη, τὴν ἐλεημοσύνη· ὄχι θε-
 ωρητικὰ ἀλλὰ μὲ μία ζωηρὴ εἰκόνα, μία παρα -
βολή, τὴ γνωστὴ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρεί- του (βλ. Λουκ. 10,25-37). Ἂς τὴν δοῦμε λοιπὸν σύντομα.

* * *Ἕνας ἄνθρωπος βρέθηκε νὰ ὁδοιπορῇ σὲ
δρόμο δύσκολο, ἔρημο, ποὺ σὲ κάθε βῆ μα κα-
 ρα δοκοῦσαν λῃσταί, δρόμο αἵματος, αὐ τὸν
ποὺ ὡδηγοῦσε κατηφορικὰ ἀπ᾽ τὰ Ἰεροσόλυ-
μα στὴν Ἰεριχώ. Καὶ νά ἐκεῖ ποὺ βάδιζε, αἴφνης
κάποιοι ἀπ᾽ αὐ τοὺς πετάχτηκαν μπροστά του.
Τὸν χτύπησαν, τοῦ πήραν ὅ,τι εἶχ ε, τὸν ἄφησαν
γυμνὸ καὶ βαρειὰ τραυμα τισμένο νὰ κοίτεται
στὴ μέση τοῦ δρόμου. Νὰ ση κωθῇ μονάχος του
καὶ νὰ φροντίσῃ τὸν ἑ αυ τό του, ὅπως συνέβη
κάποτε σὲ μερικοὺς τραυματίες ἐν καιρῷ πο-
λέμου, ἦταν ἀδύνατο. Ποιός νὰ τὸν βοηθήσῃστὴν ἐρημιὰ ἐ κείνη ὥστε νὰ σωθῇ; Κάποιοι ποὺ
ἔτυχε νὰ περάσουν, τὸν εἶδαν, προσπέρασαν ἀ -
διά φοροι, κι ἂς ἦταν ἄνθρωποι τῆς θρησκείας.

Τελικὰ σώθηκε! Πῶς; Σώθηκε γιατὶ ἦρθε ὁκαλὸς Σαμαρείτης. Αὐτὸς τὸν νοιάστη κε καὶ
τὸν περιποιήθηκε. «Ἐπέχεε», ἔχυσε, στὶς πλη-
γές του «ἔλεον καὶ οἶνον» καὶ τὶς ἔ δεσε· τέ-
λος τὸν σήκωσε, τὸν πῆρε «ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆ νος»
καὶ τὸν μετέφερε «εἰς πανδοχεῖον» (Λουκ. 10,34). Ἐ -
κεῖ ἀγρύπνησε στὸ προσκέφα λό του, σὰν νά
᾽ταν ὁ πιὸ δικός του ἄνθρωπος. Τὸ πρωὶ προ-
τοῦ νὰ φύγῃ πλήρωσε κι ἄφησε παραγγελία
στοὺς ἀνθρώπους τοῦ πανδοχεί ου, νὰ κάνουν
ὅ,τι ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν πλήρη θεραπεία του.

Αὐτὴ εἶνε ἡ παραβολή· ποὺ βέβαια ἄλλα
λέει καὶ ἄλλα ἐννοεῖ.

Ποιός εἶνε λοιπὸν ὁ ὁδοιπόρος αὐτὸς ποὺ
ἔπεσε στοὺς λῃστάς; Εἶνε ὁ καθένας μας· εἶ -
μαι ἐγὼ ποὺ σᾶς μιλῶ, εἶ στε σεῖς ποὺ μ᾽ ἀ -
κοῦτε, εἶνε ὅλο γενικὰ τὸ ἀν θρώπινο γένος.

Ποιοί εἶνε οἱ «λῃσταί», στοὺς ὁποίους ἔπε-
σε ὁ ὁδοιπόρος; Κατὰ τὴν ἑρμηνεία τῶν πατέ -
ρων εἶνε οἱ δαίμο νες· παραμονεύουν, ἐπιτίθεν -
ται, προσ βάλλουν μὲ λογισμοὺς ποὺ ἐνσπεί-
ρουν, ἐξάπτουν πάθη καὶ κακίες μας, προκα-
λοῦν τραύματα βαρειά, μᾶς σπρώχνουν σὲ θα-
 νάσιμες ἁμαρτίες, ποὺ πέφτουμε καὶ πληγω-
μένοι ἀπ᾽ αὐτὲς κινδυνεύουμε σοβαρά.

Λίγοι μόλις σπινθῆρες ζωῆς ἀπέμεναν πιὰ
στὸν τραυματισμένο. Μόνος του νὰ σωθῇ ἦταν
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διον κτῆνος». Πατέ ρες τῆς Ἐκκλησίας τὸ
ἑρμη νεύουν ὡς ἑξῆς. «“Ἴδιον κτῆνος” λέγει
τὸ σῶμα ὁ Χριστός, ὃ ὑπὲρ ἡμῶν ἀνέλαβεν ἐκ
τῆς ἀχράντου παρθένου», ἐξηγεῖ ὁ Χρυσό-
στομος (P.G. 61,756-757)· καὶ ὁ Θεοφύλακτος Βουλγα -
ρίας συμφωνεῖ λέγοντας· «ἐπὶ τὸ ἴδιον ὑπο-
ζύγιον, τουτέστιν ἐπὶ τὸ σῶ μα αὐτοῦ» (P.G. 123,849).
Ἐπάνω στὸ δικό του ἀμίαντο σῶμα φορτώ-
θηκε ὁ Χριστὸς τὸν ἀσθενῆ ἄνθρωπο, μὲ ὅ -
λες τὶς ἁμαρτίες καὶ τὶς ἀσθένειές του.

Τέλος τὸν ὡδήγησε «εἰς πανδοχεῖον», ἐκεῖ
τὸν φρόντισε καὶ ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς παν-δοχεῖς νὰ ἐπιμεληθοῦν τὴν ἀποθεραπεία του.

* * *Ἂς σταματήσουμε, ἀγαπητοί μου, στὴ λέ-
ξι «πανδοχεῖον». Ποιό εἶνε τὸ «πανδοχεῖον»;
Εἶνε ὁ ναός, ἡ Ἐκκλησία. Γιατί λέγεται ἔτσι;

Ὅπως φανερώνει καὶ ἡ λέξι, «πανδοχεῖον»
(ἀπὸ τὸ παν- καὶ δέχομαι) εἶνε ἕνα οἴκημα ποὺδέχεται τοὺς πάντας· καὶ τὸν τσοπᾶνο καὶ τὸ
βασιλιᾶ, καὶ τὸν ἄντρα καὶ τὴ γυναῖκα μὲ τὸ
παιδί. Ἡ Ἐκκλησία λοιπὸν εἶνε πανδοχεῖο,
γιατὶ ἔχει ἀνοιχτὴ τὴ θύρα της σὲ ὅλους, δέ-
χεται κάθε ἄνθρωπο, δὲν κάνει ἐξ αίρεσι· δὲν
διώχνει κανένα, ἡ ἀγκάλη της εἶ νε ἀνοιχτὴ
γιὰ κάθε ἁμαρτωλό, καὶ τὸν μεγαλύτερο ἀκό-
μη, ἀρκεῖ μόνο αὐτὸς νὰ ἔχῃ μετάνοια.

Πανδοχεῖο ἐπίσης σημαίνει οἴκημα ποὺ μέ-
νει ἀνοιχτὸ ὅλες τὶς ὧρες, πρωὶ μεσημέρι βρά-
  δυ καὶ νύχτα· ὅποια ὥρα νὰ πᾷς καὶ νὰ χτυπή -
σῃς ἐκεῖ –τὸ ξέρουμε ὅσοι ἔχουμε ταξιδέψει
στὴν ὕπαιθρο–, κάποιος θὰ σηκωθῇ νὰ σοῦ ἀ -
νοίξῃ· θὰ σοῦ προσφέρῃ λίγη τροφή, ἕνα κρε-
βάτι ἔστω πρόχειρο· θὰ βρῇς λίγη ἀνάπαυσι
ἀπὸ τὸν κόπο τοῦ ταξιδιοῦ. Ἡ Ἐκ κλησία λοι -
πὸν παραβάλλεται μὲ πανδοχεῖο καὶ γι᾽ αὐτὸ
τὸ λόγο· διότι γιατὶ κάθε ὥρα καὶ στιγμὴ δέχε-
 ται κάθε ταλαιπωρημένο ὁδοιπόρο τῆς ζωῆς.
Ἔτσι πρέπει νὰ εἶνε· ἄλλο τώρα ἐὰν ἡ ἀμέ-
λεια ἢ ἡ ἀπουσία ἢ ὁ «ἐπαγγελματισμὸς» ὡ -
ρισμένων λειτουργῶν της τὴ μεταβάλλουν σὲ
κατάστημα μὲ ὡρισμένες μόνο ὧρες λειτουρ -
γίας πέρα τῶν ὁποίων «κατεβαίνουν τὰ ῥολά».

Ἀλλ᾽ ὅπως βλέπουμε στὴν παραβολή, τὸ
πανδοχεῖο δὲν λειτούργησε μόνο ὡς ξενοδο -
χεῖο· τὴ νύχτα ἐκείνη τὸ πανδοχεῖο ἔγινε καὶἰατρεῖο. Καὶ ὄντως ἡ Ἐκκλησία μας εἶνε ἰα-
τρεῖο καὶ θεραπευτήριο - νοσοκομεῖο. Ἂν κά-
ποτε παρευρεθῆτε σὲ ἐγκαίνια ἱεροῦ ναοῦ,
καὶ προσέξετε τὶς εὐχὲς ποὺ διαβάζει ὁ ἀρ -
χιερεύς, θ᾽ ἀκούετε σ᾽ ἕνα σημεῖο νὰ λέῃ· Κύ-
ριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, «κατάστησον»,
κάνε δηλαδή, τὸ ναὸν «αὐτὸν λιμένα χειμαζο -
μένων, ἰατρεῖον παθῶν, καταφύγιον ἀσθε νῶν,

δαιμόνων φυγαδευτήριον» (Εὐχολόγιον Δ΄ Ἐγκαινιαστικόν, Τά-
ξις τῶν ἐγκαινίων, ἔκδ. ἱ. μονῆς Σίμωνος Πέτρας, Ἄγιον Ὄρος 2003, σ. 43)]. Κάνε,
λέει, Κύριε, τὸ ναὸ αὐτὸν καταφύγιο τῶν ἀ σθε -
νῶν καὶ ἰατρεῖο τῶν παθῶν. Κ᾽ ἕνα ἄλλο κα τα-
νυκτικὸ τῆς Παρακλητικῆς (ἦχ. δ΄ Κυριακὴ ἑσπέρας) λέει·

«…Τίς ὀδυνώμενος καὶ προσπίπτωντῷ ἰατρείῳ τούτῳ οὐ θεραπεύεται;
Δημιουργὲ τῶν ἁπάντων καὶ Ἰατρὲ τῶν νο-σούντων, πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι σῶσόν με».

Ὦ Ἰατρὲ τῶν ἀσθενῶν, λέει, ποιός ἄρρωστος
 τρέχει στὸ ἰατρεῖο τοῦτο καὶ δὲν γιατρεύεται; 
Γιατρὸς ἐδῶ εἶνε ὁ Χριστός· καὶ στὴ θεία Λει-
τουργία ὁ Χρυσόστομος τὸν ὀνομάζει ἰ ατρὸν
«τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν» (θ. Λειτ. Χρυσοστ.
εὐχ. κεφαλοκλ. πρὸ τοῦ «Πρόσχωμεν. Τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις»). Δὲν καταργοῦ -
με τοὺς ἄλλους γιατρούς, ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι ἔχουν
περιωρισμένη δυνατότητα. Ὁ Χριστὸς εἶνε ὁμόνος Ἰατρός, ὁ ἰατρὸς μὲ ἀπόλυτη ἔννοια,
μὲ ἀπεριόριστη θεραπευτικὴ δύναμι. Καὶ δὲν
εἶνε λίγα τὰ δείγματά της καὶ στὴν ἐποχή
μας.  Γιατροὶ διάσημοι, ποὺ ἀπέλπισαν ἀσθε-
νεῖς, εἶδαν κατόπιν κι αὐτοὶ τὴν ἀνέλπιστη
θεραπεία διὰ τῆς πίστεως στὸ Χριστὸ καὶ ὡ -
μολόγησαν, ὅτι θαῦμα ἔγινε διὰ τῆς δυνάμε-
ως τοῦ Κυρίου. «Δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρ-
χετο καὶ ἰᾶτο πάντας», λέει τὸ Εὐαγγέλιο (Λουκ.
6,19), ἔβγαινε ἀπὸ τὸ Χριστὸ μιὰ δύναμι μυστικὴ
καὶ θεράπευε κάθε ἄνθρωπο. Ἔτσι ἦταν π.χ.
ἡ αἱμορροοῦσα, ποὺ μόλις ἄγγιξε τὸ ἄκρο
τῶν ἐνδυμάτων του, «παραχρῆμα», ἀμέσως,
«ἔ στη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς», σταμάτη-
σε ἡ αἱμορραγία της (Λουκ. 8,44).

* * *Οἱ θεραπεῖες στὸ σῶμα εἶνε, ἀγαπητοί
μου, μικρὰ θαύματα· τὰ μεγάλα θαύματα εἶνε
αὐτὰ ποὺ συντελοῦνται στὴν ψυχὴ μὲ τὰ ἱερὰμυστήρια τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἀπὸ αὐτὰ
ἐξ έρχεται μυστηριώδης δύναμι, ὑπερκόσμιος
ἠ λεκτρομαγνητισμός, ποὺ θεραπεύει καὶ ἀ -
να γεννᾷ τὸν ἄνθρωπο.

Ἰατρὸς ὁ Χριστός, ἰατρεῖο του ἡ Ἐκκλησία·
καὶ φάρμακα; Τὰ φάρμακα ἐδῶ εἶνε θεϊκὰ καὶ
οὐράνια, πρακτικὰ καὶ ἀποτελεσματικά. Ἕνα
φάρμακο ποὺ τό ̓ χουμε ἀνάγκη ὅλοι, γενικῆς
χρήσεως, –κι ἀλλοίμονο ἂν δὲν τὸ πάρουμε–
εἶ νε ἡ μετάνοια. Ἄλλα φάρμακα εἶνε· ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ, τὸ εὐχέλαιο, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ προσ -
ευχή. Καὶ τέλος, πάνω ἀπ᾽ ὅλα, ὁ ἄρτος τῆςθείας εὐχαριστίας, «φάρμακον ἀθανασίας, ἀν -
τίδοτος τοῦ μὴ ἀποθανεῖν ἀλλὰ ζῇν ἐν Ἰησοῦ
Χριστῷ διὰ παντός» (Ἰγν. πρὸς Ἐφ. 20-21· P.G. 5,661Α-Β)· εἶνε ἡ
θεία κοινωνία. Γι᾽ αὐτὸ ἡ σωτηρία στὸ παν-
δοχεῖο τῆς Ἐκκλησίας εἶνε ἀσφαλής.
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* * *Οἱ θεραπεῖες στὸ σῶμα εἶνε, ἀγαπητοί
μου, μικρὰ θαύματα· τὰ μεγάλα θαύματα εἶνε
αὐτὰ ποὺ συντελοῦνται στὴν ψυχὴ μὲ τὰ ἱερὰμυστήρια τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἀπὸ αὐτὰ
ἐξ έρχεται μυστηριώδης δύναμι, ὑπερκόσμιος
ἠ λεκτρομαγνητισμός, ποὺ θεραπεύει καὶ ἀ -
να γεννᾷ τὸν ἄνθρωπο.

Ἰατρὸς ὁ Χριστός, ἰατρεῖο του ἡ Ἐκκλησία·
καὶ φάρμακα; Τὰ φάρμακα ἐδῶ εἶνε θεϊκὰ καὶ
οὐράνια, πρακτικὰ καὶ ἀποτελεσματικά. Ἕνα
φάρμακο ποὺ τό ̓ χουμε ἀνάγκη ὅλοι, γενικῆς
χρήσεως, –κι ἀλλοίμονο ἂν δὲν τὸ πάρουμε–
εἶ νε ἡ μετάνοια. Ἄλλα φάρμακα εἶνε· ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ, τὸ εὐχέλαιο, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ προσ -
ευχή. Καὶ τέλος, πάνω ἀπ᾽ ὅλα, ὁ ἄρτος τῆςθείας εὐχαριστίας, «φάρμακον ἀθανασίας, ἀν -
τίδοτος τοῦ μὴ ἀποθανεῖν ἀλλὰ ζῇν ἐν Ἰησοῦ
Χριστῷ διὰ παντός» (Ἰγν. πρὸς Ἐφ. 20-21· P.G. 5,661Α-Β)· εἶνε ἡ
θεία κοινωνία. Γι᾽ αὐτὸ ἡ σωτηρία στὸ παν-
δοχεῖο τῆς Ἐκκλησίας εἶνε ἀσφαλής.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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διον κτῆνος». Πατέ ρες τῆς Ἐκκλησίας τὸ
ἑρμη νεύουν ὡς ἑξῆς. «“Ἴδιον κτῆνος” λέγει
τὸ σῶμα ὁ Χριστός, ὃ ὑπὲρ ἡμῶν ἀνέλαβεν ἐκ
τῆς ἀχράντου παρθένου», ἐξηγεῖ ὁ Χρυσό-
στομος (P.G. 61,756-757)· καὶ ὁ Θεοφύλακτος Βουλγα -
ρίας συμφωνεῖ λέγοντας· «ἐπὶ τὸ ἴδιον ὑπο-
ζύγιον, τουτέστιν ἐπὶ τὸ σῶ μα αὐτοῦ» (P.G. 123,849).
Ἐπάνω στὸ δικό του ἀμίαντο σῶμα φορτώ-
θηκε ὁ Χριστὸς τὸν ἀσθενῆ ἄνθρωπο, μὲ ὅ -
λες τὶς ἁμαρτίες καὶ τὶς ἀσθένειές του.

Τέλος τὸν ὡδήγησε «εἰς πανδοχεῖον», ἐκεῖ
τὸν φρόντισε καὶ ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς παν-δοχεῖς νὰ ἐπιμεληθοῦν τὴν ἀποθεραπεία του.

* * *Ἂς σταματήσουμε, ἀγαπητοί μου, στὴ λέ-
ξι «πανδοχεῖον». Ποιό εἶνε τὸ «πανδοχεῖον»;
Εἶνε ὁ ναός, ἡ Ἐκκλησία. Γιατί λέγεται ἔτσι;

Ὅπως φανερώνει καὶ ἡ λέξι, «πανδοχεῖον»
(ἀπὸ τὸ παν- καὶ δέχομαι) εἶνε ἕνα οἴκημα ποὺδέχεται τοὺς πάντας· καὶ τὸν τσοπᾶνο καὶ τὸ
βασιλιᾶ, καὶ τὸν ἄντρα καὶ τὴ γυναῖκα μὲ τὸ
παιδί. Ἡ Ἐκκλησία λοιπὸν εἶνε πανδοχεῖο,
γιατὶ ἔχει ἀνοιχτὴ τὴ θύρα της σὲ ὅλους, δέ-
χεται κάθε ἄνθρωπο, δὲν κάνει ἐξ αίρεσι· δὲν
διώχνει κανένα, ἡ ἀγκάλη της εἶ νε ἀνοιχτὴ
γιὰ κάθε ἁμαρτωλό, καὶ τὸν μεγαλύτερο ἀκό-
μη, ἀρκεῖ μόνο αὐτὸς νὰ ἔχῃ μετάνοια.

Πανδοχεῖο ἐπίσης σημαίνει οἴκημα ποὺ μέ-
νει ἀνοιχτὸ ὅλες τὶς ὧρες, πρωὶ μεσημέρι βρά-
  δυ καὶ νύχτα· ὅποια ὥρα νὰ πᾷς καὶ νὰ χτυπή -
σῃς ἐκεῖ –τὸ ξέρουμε ὅσοι ἔχουμε ταξιδέψει
στὴν ὕπαιθρο–, κάποιος θὰ σηκωθῇ νὰ σοῦ ἀ -
νοίξῃ· θὰ σοῦ προσφέρῃ λίγη τροφή, ἕνα κρε-
βάτι ἔστω πρόχειρο· θὰ βρῇς λίγη ἀνάπαυσι
ἀπὸ τὸν κόπο τοῦ ταξιδιοῦ. Ἡ Ἐκ κλησία λοι -
πὸν παραβάλλεται μὲ πανδοχεῖο καὶ γι᾽ αὐτὸ
τὸ λόγο· διότι γιατὶ κάθε ὥρα καὶ στιγμὴ δέχε-
 ται κάθε ταλαιπωρημένο ὁδοιπόρο τῆς ζωῆς.
Ἔτσι πρέπει νὰ εἶνε· ἄλλο τώρα ἐὰν ἡ ἀμέ-
λεια ἢ ἡ ἀπουσία ἢ ὁ «ἐπαγγελματισμὸς» ὡ -
ρισμένων λειτουργῶν της τὴ μεταβάλλουν σὲ
κατάστημα μὲ ὡρισμένες μόνο ὧρες λειτουρ -
γίας πέρα τῶν ὁποίων «κατεβαίνουν τὰ ῥολά».

Ἀλλ᾽ ὅπως βλέπουμε στὴν παραβολή, τὸ
πανδοχεῖο δὲν λειτούργησε μόνο ὡς ξενοδο -
χεῖο· τὴ νύχτα ἐκείνη τὸ πανδοχεῖο ἔγινε καὶἰατρεῖο. Καὶ ὄντως ἡ Ἐκκλησία μας εἶνε ἰα-
τρεῖο καὶ θεραπευτήριο - νοσοκομεῖο. Ἂν κά-
ποτε παρευρεθῆτε σὲ ἐγκαίνια ἱεροῦ ναοῦ,
καὶ προσέξετε τὶς εὐχὲς ποὺ διαβάζει ὁ ἀρ -
χιερεύς, θ᾽ ἀκούετε σ᾽ ἕνα σημεῖο νὰ λέῃ· Κύ-
ριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, «κατάστησον»,
κάνε δηλαδή, τὸ ναὸν «αὐτὸν λιμένα χειμαζο -
μένων, ἰατρεῖον παθῶν, καταφύγιον ἀσθε νῶν,

δαιμόνων φυγαδευτήριον» (Εὐχολόγιον Δ΄ Ἐγκαινιαστικόν, Τά-
ξις τῶν ἐγκαινίων, ἔκδ. ἱ. μονῆς Σίμωνος Πέτρας, Ἄγιον Ὄρος 2003, σ. 43)]. Κάνε,
λέει, Κύριε, τὸ ναὸ αὐτὸν καταφύγιο τῶν ἀ σθε -
νῶν καὶ ἰατρεῖο τῶν παθῶν. Κ᾽ ἕνα ἄλλο κα τα-
νυκτικὸ τῆς Παρακλητικῆς (ἦχ. δ΄ Κυριακὴ ἑσπέρας) λέει·

«…Τίς ὀδυνώμενος καὶ προσπίπτωντῷ ἰατρείῳ τούτῳ οὐ θεραπεύεται;
Δημιουργὲ τῶν ἁπάντων καὶ Ἰατρὲ τῶν νο-σούντων, πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι σῶσόν με».

Ὦ Ἰατρὲ τῶν ἀσθενῶν, λέει, ποιός ἄρρωστος
 τρέχει στὸ ἰατρεῖο τοῦτο καὶ δὲν γιατρεύεται; 
Γιατρὸς ἐδῶ εἶνε ὁ Χριστός· καὶ στὴ θεία Λει-
τουργία ὁ Χρυσόστομος τὸν ὀνομάζει ἰ ατρὸν
«τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν» (θ. Λειτ. Χρυσοστ.
εὐχ. κεφαλοκλ. πρὸ τοῦ «Πρόσχωμεν. Τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις»). Δὲν καταργοῦ -
με τοὺς ἄλλους γιατρούς, ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι ἔχουν
περιωρισμένη δυνατότητα. Ὁ Χριστὸς εἶνε ὁμόνος Ἰατρός, ὁ ἰατρὸς μὲ ἀπόλυτη ἔννοια,
μὲ ἀπεριόριστη θεραπευτικὴ δύναμι. Καὶ δὲν
εἶνε λίγα τὰ δείγματά της καὶ στὴν ἐποχή
μας.  Γιατροὶ διάσημοι, ποὺ ἀπέλπισαν ἀσθε-
νεῖς, εἶδαν κατόπιν κι αὐτοὶ τὴν ἀνέλπιστη
θεραπεία διὰ τῆς πίστεως στὸ Χριστὸ καὶ ὡ -
μολόγησαν, ὅτι θαῦμα ἔγινε διὰ τῆς δυνάμε-
ως τοῦ Κυρίου. «Δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρ-
χετο καὶ ἰᾶτο πάντας», λέει τὸ Εὐαγγέλιο (Λουκ.
6,19), ἔβγαινε ἀπὸ τὸ Χριστὸ μιὰ δύναμι μυστικὴ
καὶ θεράπευε κάθε ἄνθρωπο. Ἔτσι ἦταν π.χ.
ἡ αἱμορροοῦσα, ποὺ μόλις ἄγγιξε τὸ ἄκρο
τῶν ἐνδυμάτων του, «παραχρῆμα», ἀμέσως,
«ἔ στη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς», σταμάτη-
σε ἡ αἱμορραγία της (Λουκ. 8,44).

* * *Οἱ θεραπεῖες στὸ σῶμα εἶνε, ἀγαπητοί
μου, μικρὰ θαύματα· τὰ μεγάλα θαύματα εἶνε
αὐτὰ ποὺ συντελοῦνται στὴν ψυχὴ μὲ τὰ ἱερὰμυστήρια τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἀπὸ αὐτὰ
ἐξ έρχεται μυστηριώδης δύναμι, ὑπερκόσμιος
ἠ λεκτρομαγνητισμός, ποὺ θεραπεύει καὶ ἀ -
να γεννᾷ τὸν ἄνθρωπο.

Ἰατρὸς ὁ Χριστός, ἰατρεῖο του ἡ Ἐκκλησία·
καὶ φάρμακα; Τὰ φάρμακα ἐδῶ εἶνε θεϊκὰ καὶ
οὐράνια, πρακτικὰ καὶ ἀποτελεσματικά. Ἕνα
φάρμακο ποὺ τό ̓ χουμε ἀνάγκη ὅλοι, γενικῆς
χρήσεως, –κι ἀλλοίμονο ἂν δὲν τὸ πάρουμε–
εἶ νε ἡ μετάνοια. Ἄλλα φάρμακα εἶνε· ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ, τὸ εὐχέλαιο, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ προσ -
ευχή. Καὶ τέλος, πάνω ἀπ᾽ ὅλα, ὁ ἄρτος τῆςθείας εὐχαριστίας, «φάρμακον ἀθανασίας, ἀν -
τίδοτος τοῦ μὴ ἀποθανεῖν ἀλλὰ ζῇν ἐν Ἰησοῦ
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διον κτῆνος». Πατέ ρες τῆς Ἐκκλησίας τὸ
ἑρμη νεύουν ὡς ἑξῆς. «“Ἴδιον κτῆνος” λέγει
τὸ σῶμα ὁ Χριστός, ὃ ὑπὲρ ἡμῶν ἀνέλαβεν ἐκ
τῆς ἀχράντου παρθένου», ἐξηγεῖ ὁ Χρυσό-
στομος (P.G. 61,756-757)· καὶ ὁ Θεοφύλακτος Βουλγα -
ρίας συμφωνεῖ λέγοντας· «ἐπὶ τὸ ἴδιον ὑπο-
ζύγιον, τουτέστιν ἐπὶ τὸ σῶ μα αὐτοῦ» (P.G. 123,849).
Ἐπάνω στὸ δικό του ἀμίαντο σῶμα φορτώ-
θηκε ὁ Χριστὸς τὸν ἀσθενῆ ἄνθρωπο, μὲ ὅ -
λες τὶς ἁμαρτίες καὶ τὶς ἀσθένειές του.

Τέλος τὸν ὡδήγησε «εἰς πανδοχεῖον», ἐκεῖ
τὸν φρόντισε καὶ ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς παν-δοχεῖς νὰ ἐπιμεληθοῦν τὴν ἀποθεραπεία του.

* * *Ἂς σταματήσουμε, ἀγαπητοί μου, στὴ λέ-
ξι «πανδοχεῖον». Ποιό εἶνε τὸ «πανδοχεῖον»;
Εἶνε ὁ ναός, ἡ Ἐκκλησία. Γιατί λέγεται ἔτσι;

Ὅπως φανερώνει καὶ ἡ λέξι, «πανδοχεῖον»
(ἀπὸ τὸ παν- καὶ δέχομαι) εἶνε ἕνα οἴκημα ποὺδέχεται τοὺς πάντας· καὶ τὸν τσοπᾶνο καὶ τὸ
βασιλιᾶ, καὶ τὸν ἄντρα καὶ τὴ γυναῖκα μὲ τὸ
παιδί. Ἡ Ἐκκλησία λοιπὸν εἶνε πανδοχεῖο,
γιατὶ ἔχει ἀνοιχτὴ τὴ θύρα της σὲ ὅλους, δέ-
χεται κάθε ἄνθρωπο, δὲν κάνει ἐξ αίρεσι· δὲν
διώχνει κανένα, ἡ ἀγκάλη της εἶ νε ἀνοιχτὴ
γιὰ κάθε ἁμαρτωλό, καὶ τὸν μεγαλύτερο ἀκό-
μη, ἀρκεῖ μόνο αὐτὸς νὰ ἔχῃ μετάνοια.

Πανδοχεῖο ἐπίσης σημαίνει οἴκημα ποὺ μέ-
νει ἀνοιχτὸ ὅλες τὶς ὧρες, πρωὶ μεσημέρι βρά-
  δυ καὶ νύχτα· ὅποια ὥρα νὰ πᾷς καὶ νὰ χτυπή -
σῃς ἐκεῖ –τὸ ξέρουμε ὅσοι ἔχουμε ταξιδέψει
στὴν ὕπαιθρο–, κάποιος θὰ σηκωθῇ νὰ σοῦ ἀ -
νοίξῃ· θὰ σοῦ προσφέρῃ λίγη τροφή, ἕνα κρε-
βάτι ἔστω πρόχειρο· θὰ βρῇς λίγη ἀνάπαυσι
ἀπὸ τὸν κόπο τοῦ ταξιδιοῦ. Ἡ Ἐκ κλησία λοι -
πὸν παραβάλλεται μὲ πανδοχεῖο καὶ γι᾽ αὐτὸ
τὸ λόγο· διότι γιατὶ κάθε ὥρα καὶ στιγμὴ δέχε-
 ται κάθε ταλαιπωρημένο ὁδοιπόρο τῆς ζωῆς.
Ἔτσι πρέπει νὰ εἶνε· ἄλλο τώρα ἐὰν ἡ ἀμέ-
λεια ἢ ἡ ἀπουσία ἢ ὁ «ἐπαγγελματισμὸς» ὡ -
ρισμένων λειτουργῶν της τὴ μεταβάλλουν σὲ
κατάστημα μὲ ὡρισμένες μόνο ὧρες λειτουρ -
γίας πέρα τῶν ὁποίων «κατεβαίνουν τὰ ῥολά».

Ἀλλ᾽ ὅπως βλέπουμε στὴν παραβολή, τὸ
πανδοχεῖο δὲν λειτούργησε μόνο ὡς ξενοδο -
χεῖο· τὴ νύχτα ἐκείνη τὸ πανδοχεῖο ἔγινε καὶἰατρεῖο. Καὶ ὄντως ἡ Ἐκκλησία μας εἶνε ἰα-
τρεῖο καὶ θεραπευτήριο - νοσοκομεῖο. Ἂν κά-
ποτε παρευρεθῆτε σὲ ἐγκαίνια ἱεροῦ ναοῦ,
καὶ προσέξετε τὶς εὐχὲς ποὺ διαβάζει ὁ ἀρ -
χιερεύς, θ᾽ ἀκούετε σ᾽ ἕνα σημεῖο νὰ λέῃ· Κύ-
ριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, «κατάστησον»,
κάνε δηλαδή, τὸ ναὸν «αὐτὸν λιμένα χειμαζο -
μένων, ἰατρεῖον παθῶν, καταφύγιον ἀσθε νῶν,

δαιμόνων φυγαδευτήριον» (Εὐχολόγιον Δ΄ Ἐγκαινιαστικόν, Τά-
ξις τῶν ἐγκαινίων, ἔκδ. ἱ. μονῆς Σίμωνος Πέτρας, Ἄγιον Ὄρος 2003, σ. 43)]. Κάνε,
λέει, Κύριε, τὸ ναὸ αὐτὸν καταφύγιο τῶν ἀ σθε -
νῶν καὶ ἰατρεῖο τῶν παθῶν. Κ᾽ ἕνα ἄλλο κα τα-
νυκτικὸ τῆς Παρακλητικῆς (ἦχ. δ΄ Κυριακὴ ἑσπέρας) λέει·

«…Τίς ὀδυνώμενος καὶ προσπίπτωντῷ ἰατρείῳ τούτῳ οὐ θεραπεύεται;
Δημιουργὲ τῶν ἁπάντων καὶ Ἰατρὲ τῶν νο-σούντων, πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι σῶσόν με».

Ὦ Ἰατρὲ τῶν ἀσθενῶν, λέει, ποιός ἄρρωστος
 τρέχει στὸ ἰατρεῖο τοῦτο καὶ δὲν γιατρεύεται; 
Γιατρὸς ἐδῶ εἶνε ὁ Χριστός· καὶ στὴ θεία Λει-
τουργία ὁ Χρυσόστομος τὸν ὀνομάζει ἰ ατρὸν
«τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν» (θ. Λειτ. Χρυσοστ.
εὐχ. κεφαλοκλ. πρὸ τοῦ «Πρόσχωμεν. Τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις»). Δὲν καταργοῦ -
με τοὺς ἄλλους γιατρούς, ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι ἔχουν
περιωρισμένη δυνατότητα. Ὁ Χριστὸς εἶνε ὁμόνος Ἰατρός, ὁ ἰατρὸς μὲ ἀπόλυτη ἔννοια,
μὲ ἀπεριόριστη θεραπευτικὴ δύναμι. Καὶ δὲν
εἶνε λίγα τὰ δείγματά της καὶ στὴν ἐποχή
μας.  Γιατροὶ διάσημοι, ποὺ ἀπέλπισαν ἀσθε-
νεῖς, εἶδαν κατόπιν κι αὐτοὶ τὴν ἀνέλπιστη
θεραπεία διὰ τῆς πίστεως στὸ Χριστὸ καὶ ὡ -
μολόγησαν, ὅτι θαῦμα ἔγινε διὰ τῆς δυνάμε-
ως τοῦ Κυρίου. «Δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρ-
χετο καὶ ἰᾶτο πάντας», λέει τὸ Εὐαγγέλιο (Λουκ.
6,19), ἔβγαινε ἀπὸ τὸ Χριστὸ μιὰ δύναμι μυστικὴ
καὶ θεράπευε κάθε ἄνθρωπο. Ἔτσι ἦταν π.χ.
ἡ αἱμορροοῦσα, ποὺ μόλις ἄγγιξε τὸ ἄκρο
τῶν ἐνδυμάτων του, «παραχρῆμα», ἀμέσως,
«ἔ στη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς», σταμάτη-
σε ἡ αἱμορραγία της (Λουκ. 8,44).

* * *Οἱ θεραπεῖες στὸ σῶμα εἶνε, ἀγαπητοί
μου, μικρὰ θαύματα· τὰ μεγάλα θαύματα εἶνε
αὐτὰ ποὺ συντελοῦνται στὴν ψυχὴ μὲ τὰ ἱερὰμυστήρια τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἀπὸ αὐτὰ
ἐξ έρχεται μυστηριώδης δύναμι, ὑπερκόσμιος
ἠ λεκτρομαγνητισμός, ποὺ θεραπεύει καὶ ἀ -
να γεννᾷ τὸν ἄνθρωπο.

Ἰατρὸς ὁ Χριστός, ἰατρεῖο του ἡ Ἐκκλησία·
καὶ φάρμακα; Τὰ φάρμακα ἐδῶ εἶνε θεϊκὰ καὶ
οὐράνια, πρακτικὰ καὶ ἀποτελεσματικά. Ἕνα
φάρμακο ποὺ τό ̓ χουμε ἀνάγκη ὅλοι, γενικῆς
χρήσεως, –κι ἀλλοίμονο ἂν δὲν τὸ πάρουμε–
εἶ νε ἡ μετάνοια. Ἄλλα φάρμακα εἶνε· ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ, τὸ εὐχέλαιο, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ προσ -
ευχή. Καὶ τέλος, πάνω ἀπ᾽ ὅλα, ὁ ἄρτος τῆςθείας εὐχαριστίας, «φάρμακον ἀθανασίας, ἀν -
τίδοτος τοῦ μὴ ἀποθανεῖν ἀλλὰ ζῇν ἐν Ἰησοῦ
Χριστῷ διὰ παντός» (Ἰγν. πρὸς Ἐφ. 20-21· P.G. 5,661Α-Β)· εἶνε ἡ
θεία κοινωνία. Γι᾽ αὐτὸ ἡ σωτηρία στὸ παν-
δοχεῖο τῆς Ἐκκλησίας εἶνε ἀσφαλής.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζουμε τὰ Εἰσ -
όδια τῆς Παναγίας. Τί εἶνε τὰ Εἰσόδια καὶτί μᾶς διδάσκει ἡ μεγάλη αὐτὴ θεομητορι κὴ

ἑ ορτή; Αὐτὰ θὰ ἐξετάσουμε μὲ ἁπλᾶ λόγια.
* * *Κάθε ἄνθρωπος ἔχει γονεῖς· κανένας δὲν

γεννήθηκε ἀπὸ βράχο. Μόνο ὁ πρῶτος ἄν θρω-
 πος, ὁ Ἀδάμ, ἦρθε στὴ ζωὴ ἀπ᾽ εὐθείας ἀπ᾽ τὸ
Θεό· ὅλοι οἱ ἄλλοι ἔχουμε πατέρα καὶ μάνα. Ἔ -
τσι καὶ ἡ Παναγία· γεννήθηκε ἀπὸ γονεῖς. Τί γο- νεῖς ὅμως! Ὑπάρχουν γονεῖς ποὺ δὲν δι αφέ-
ρουν ἀ π᾽ τὰ ζῷα, καὶ γονεῖς πού ̓ νε σὰν ἄγγελοι.

Ἡ Παναγία μας εἶχε γονεῖς διαμάντια. Ὁ πα-
 τέ ρας της λεγόταν Ἰωακεὶμ καὶ ἡ μητέρα τηςἌν να. Πίστευαν στὸ Θεό, ἦταν εὐσεβεῖς. Τὰ
χρό νια ὅμως περνοῦσαν καὶ παιδιὰ δὲν εἶχαν.
Ἔνιωθαν λύπη· μέ ρα - νύχτα παρακαλοῦ σαν
τὸ Θεὸ νὰ τοὺς δώ σῃ παιδί. Κ᾽ ἔκαναν ὑπό-
σχεσι, ὅτι τὸ παιδὶ ποὺ θὰ τοὺς δώσῃ θὰ τὸ ἀ -
φι ε ρώσουν σ᾽ Αὐτόν. Ὁ Κύριος λοιπὸν ἄκου-
 σε τὴν προσ ευχή τους καὶ ἡ Ἄννα γέννησε ἕνα
χαρι  τωμένο κοριτσάκι, ποὺ τὸ ὠνόμασαν Μαρία.

Ὅταν ἡ Μαρία ἔγινε 3 ἐτῶν, πατέρας καὶ
μάνα τήρησαν τὴν ὑπόσχεσί τους· τὴν πῆραν
καὶ συνοδείᾳ παρ θένων μὲ λαμπάδες τὴν πῆ -
γαν στὸ ναὸ τοῦ Σολομῶντος. Στὰ προπύλαια
τοὺς ὑποδέχτηκε ὁ ἀρ χιερεὺς Ζαχα ρίας ντυ-
μένος τὴ στολή του. Καὶ τότε τὸ χα ριτωμένο κο-
 ριτσάκι μπῆ κε στὰ ἅγια τῶν ἁγίων. Ἦταν ἡ
πρώτη φορὰ ποὺ ἐκτὸς τοῦ ἀρχιερέως ἔμπαι-
νε ἐκεῖ κάποιος ἄλλος καὶ μάλιστα γυναίκα·
γιατὶ ἡ μικρὴ Μαρία ἦταν διαλεγμένη ἀ πὸ τὸ
Θεὸ νὰ γίνῃ ἡ μητέρα τοῦ Υἱοῦ του. Ἐκεῖ ἦ -
ταν ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Κυρίου καὶ τὴν
παρακολούθησι τοῦ ἀρχιερέως Ζαχαρία.Πῶς ἦταν ἡ ζωή της; Προσευχόταν. Ὅ ταν
μεγάλωσε διάβαζε τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ. Νήστευε.
Δούλευε στὰ ἐρ  γα στήρια τοῦ ναοῦ, σὲ ἀργα-
λειούς, καὶ τὰ χέρια της ὕφαιναν ἱερὰ ὑφάσμα -
τα. Πήγαινε στὶς βρύσες, γέμιζε στάμνες καὶ
ἔ φερνε νερὸ γιὰ τὴν ὑπηρεσία τοῦ ναοῦ.

Μὲ τί τρεφόταν; Λέει ἡ παρά δοσις –ἂς μὴν
τὸ πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, ἐ μεῖς τὸ πιστεύου-
με–, ὅτι κατέβαινε ἄγγελος καὶ τῆς ἔδινε ψω -
μὶ οὐράνιο· ἡ Παναγία μας τρεφόταν μὲ «ἄρ-
τονἀγγέλων», ποὺ λέει τὸ Ψαλτήρι (77,25).

Ἔτσι περνοῦσαν τὰ χρό νια. Ὅταν ἐνηλικι ώ-
 θηκε ὁ Θεὸς ἐμ πιστεύθηκε τὸ λαμπρὸ αὐτὸ
ἀστέρι, τὸ ἀ μόλυντο κρίνο, τὸ λουλούδι τ᾽ οὐ -
ρανοῦ, τὸ ἐμπιστεύθηκε στὰ χέρια τοῦ δικαίουἸωσήφ. Ὄ χι γιὰ γάμο, ἀλλὰ γιὰ νὰ προφυλάξῃ
τὴν ἁ γνὴ παρ θένο ἀπὸ αἰσχρὴ συκοφαντία.

Ἂν ἡ Παναγία παρουσιαζόταν ἔγκυος χωρὶς
νὰ φαίνεται ὅτι ἔχει ἄντρα, ὁ νόμος ἦταν σκλη-
 ρός (βλ. Λευϊτ. 20,10. Δευτ. 22,22-24. Ἰεζ. 16,37-40). Ὅποια γυναῖκατὴν ἔπιαναν νὰ μοιχεύῃ ἢ νὰ πορνεύῃ, δὲν ὑ -
πῆρχε ἔ λε  ος οὔτε δικηγόροι νὰ κάνουν τὸ μαῦ -
ρο ἄ σπρο καὶ τὸ ἄσπρο μαῦρο, δὲν ὑ πῆρχαν δι-
και ολογί ες. Ὅποια τὴν ἔπιαναν νὰ προσβάλλῃ
τὴν τι μὴ τοῦ ἀντρός της, τὴν ἔ παιρναν καὶ γιὰ
νὰ μὴ μο λύνῃ τὸν τόπο τους τὴν ἔβγαζαν ἔξω,
ἕ να - δυὸ χιλιόμετρα· κ᾽ ἐκεῖ μικροὶ - μεγάλοι,
ἄν τρες - γυ ναῖκες, ἅρπαζαν στὰ χέρια λιθάρια,
τὴν πετρο βολοῦσαν καὶ τὴ σκό τωναν, γιὰ νὰ
μὴ μείνῃ ἀνάμεσά τους τέτοιο αἶσχος (πρβλ. Ἰω. 8,5).

Γιὰ νὰ φυλάξῃ λοιπὸν ἡ θεία πρόνοια τὴν
Παν αγία ἀπὸ τέτοια συκοφαντία, τὴν ἐμπιστεύ-
 θηκε στὰ χέρια τοῦ δικαίου Ἰωσήφ. Καὶ τότε,
ὅπως λέει ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος, «ἄγγελοςπρω-
τοστάτηςοὐρανόθενἐπέμφθηεἰπεῖντῇΘεο-
τόκῳτὸΧαῖρε» (Α). Ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβρι -ὴλ στὴ Ναζαρὲτ καὶ ἔφερε στὴν Παρθένο τὸ
μέγα μήνυμα, ὅτι θὰ γεννήσῃ τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ.

Αὐτὸ εἶνε τὸ ἱστορικὸ τῆς σημερινῆς ἑορτῆς.
* * *Τί διδάγματα μᾶς προσφέρει ἡ ἡμέρα αὐτή;� Πρῶτον. Εἴδαμε ὅτι οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας

τὸ εἶχαν καημὸ νὰ μένουν ἄτεκνοι. Καὶ πῶς
τὸ ἀντιμετώπισαν; Πολλοὶ τώρα, ἐὰν τοὺς θλί -
 βῃ εἴτε ἡ ἀτεκνία εἴτε κάτι ἄλλο δυσάρεστο
ἀπ᾽ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὰ σπίτια, ἀναζη-
τών τας βοήθεια χτυποῦν λάθος πόρτες· καὶ
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Μικροὶ - μεγάλοι, ὅλοι κοντὰ στὸ Θεό!
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ἀντὶ νὰ βρίσκουν λύσι μπλέκουν χειρότερα.
Οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας, πάνω στὸν πόνο τους,κατέφυγαν μὲ τὴν προσευχὴ στὸ Θεό.Ὁ Θεὸς εἶνε πατέρας. Καὶ ὁ Χριστὸς λέει·
Ποιός πατέρας, ἂν τὸ παιδί του τοῦ ζητήσῃ
ψω μί, θὰ τοῦ δώσῃ πέτρα; ἢ ἂν τὸ παιδί του
τοῦ ζητήσῃ ψάρι, θὰ τοῦ δώσῃ φίδι; Ὑπάρχει
τέτοιος πατέρας; Ὄχι. Ἐὰν λοιπὸν ὁ ἄνθρω-
πος ὁ ἁμαρτωλὸς φρον τίζῃ γιὰ τὰ παιδιά του,
πόσο περισσότερο ὁ οὐράνιος Πατέρας; (βλ. Ματθ.
7,9-11. Λουκ. 11,11-13). Κι ὅταν οἱ γονεῖς μας πεθαίνουν καὶ
δὲν ἔχουμε κανένα στήριγμα, πάλι δὲν εἴμα-
 στε ὀρφανοί· ἔχουμε πατέρα στοὺς οὐρανούς.
Θὰ τοῦ ποῦμε· Πατέρα μας, προστάτεψέ μας.

Τὸ πρῶτο λοιπὸν ποὺ διδασκόμεθα εἶνε, ὅ -
τι τὸ κλειδὶ ποὺ δίνει τὴ λύσι εἶνε ἡ προσευχή·
Μεγάλο πρᾶγμα ἡ προσευχή. Προσεύχεσθε!
Προσεύχεσθε ὅπως προσεύχονταν οἱ γονεῖς
τῆς Παν αγίας μας Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα. Καὶ ἡ
Παν αγία μας καρπὸς τῆς προσευχῆς εἶνε.
� Δεύτερον. Πολλοὶ πάνω στὸν πόνο τους,
ἀντὶ νὰ καταφύγουν στὸ Θεὸ μὲ τὴν προσευ-
χή, κάνουν τὸ μέ γα λάθος νὰ καταφεύγουν σὲ
μάγους. Ἡ μα γεία, ποὺ εἶνε δαιμονικὴ ἐνέρ-
γεια, σήμερα κάνει θραῦσι. Καὶ τὸ ἀποτέλε-
σμα; Διάβαζα –θὰ τὸ εἴδατε ἴσως κ᾽ ἐ σεῖς–, ὅτι
σὲ μεγάλη πόλι ἕνας νέος εἴκοσι ἐ τῶν, τὰ με-
σά νυχτα, ὥρα τοῦ δι α βόλου, πῆρε τσε κούρι κ᾽
ἔ κανε κομμάτια τὸ κε φάλι τοῦ πατέρα του!
Για τί; Διότι, λέει, ὁ πα τέρας ἦταν μάγος, τὸν
εἶ χε δέσει μὲ μάγια· κ᾽ ἐνῷ ὁ γυιὸς τὸν παρα-
καλοῦσε νὰ τὸν λύσῃ, ἐκεῖνος δὲν τὸν ἔλυνε.
Νά τί κάνει ἡ μαγεία. Δὲν εἶνε αὐ τὴ χρυ  σὸ κλει -
δὶ ποὺ λύνει τὰ ζητήματα , ἀλλὰ τὰ περιπλέκει.

Κάποιοι πηγαίνουν στοὺς μάγους, γιὰ νὰ κά-
 νουν παιδί. Ἂν ὅμως κάνετε παιδὶ μὲ τὴ βοή-
θεια μάγων, τί παιδὶ θά ᾽νε αὐτό; Θὰ εἶνε παι -
δὶ ὄχι τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ τοῦ διαβόλου· κι ἀλ λοί  -
 μονό σας, πατέρα καὶ μάνα! Τὸ παιδί σας πρέ-
πει νά ᾽νε παιδὶ ζυμω μένο μὲ προσ ευχές.

Θέλεις παιδί; Μὴν πᾷς σὲ μάγους. Πήγαινε
στὴν ἐκκλησιά, γονάτισε μπροστὰ στὸ Θεὸ
καὶ παρακάλεσέ τον, ὅπως ἔκανε ὁ Ἰωακεὶμ καὶ
ἡ Ἄννα. Ὁ Κύριος εἶνε παρα πάνω ἀπὸ τοὺς
μάγους καὶ τὰ δαιμόνια. Νὰ πῇς· Ἂν εἶνε θέ-
λημά σου, Κύριε, δός μου αὐ τὸ ποὺ ζητῶ· δια-
φορετικά; «γενηθήτωτὸθέλημάσου» (Ματθ. 6,10).
Ὁ Θεὸς εἶνε πατέρας καὶ μᾶς ἀγαπάει· δὲν μᾶς
ἀγαποῦν οἱ μάγοι καὶ οἱ δαίμονες, ὄχι. Μακριάἀπὸ τοὺς μάγους, καὶ κοντὰ στὸ Θεό!
� Τρίτον. Εἶσαι μάνα; Πάρε τὸ παιδάκι σου στὴν
ἀγκαλιὰ καί, μαζὶ μὲ τὸ γάλα ποὺ τὸ θηλάζεις,
μάθε το ν᾽ ἀγαπάῃ τὸ Θεό. Ἕνωσε τὰ τρία δά-
χτυλά του καὶ μάθε το νὰ κάνῃ τὸ σταυρό του.

Νύχτωσε; μάθε το νὰ γονατίζῃ μπροστὰ στὴν
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Τὴν Κυριακὴ φέρ᾽ το στὴν
ἐκκλησία, ν᾽ ἀκούσῃ τὴ λειτουργία καὶ νὰ κοι-
νω  νήσῃ. Πρώτη λέξι, ποὺ πρέπει νὰ μάθῃ νὰ
λέῃ, δὲν εἶνε «πατέρας» καὶ «μάνα», ἀλλὰ
«Θεός», «Χριστός», «Παναγία». Εἶστε γονεῖς
κι ἀ κοῦτε τὸ παιδάκι σας νὰ λέῃ λόγια αἰσχρά;
μὴν ἀδιαφορήσετε, ἔχετε εὐθύνη· τιμωρῆστε
το. Ἀνατρέφετε τὰ παιδιά σας ὅπως ἀνέθρε-ψαν τὴν Παναγία ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα.

Ὑπάρχουν τέτοιοι γονεῖς σήμερα; Δὲν θὰ
ξεχάσω ποτέ τὸ ἑξῆς. Ὅταν ἤμουν ἱεροκήρυ -
κας καὶ περιώδευα, προτοῦ νὰ μπῶ σ᾽ ἕνα χω-
ριὸ ἀκούω μιὰ βλαστήμια, τέτοια ποὺ δὲν εἶχα
ξανακούσει. Σάστισα. Κοιτάζω δεξιὰ - ἀριστε-
 ρά. Κάτω σὲ μιὰ χαράδρα ἕνας χωριάτης εἶχε
πάνω στὰ γόνατά του ἕνα χαριτωμένο ἀγορά -
κι, κι ὁ καταραμένος τὸ μάθαινε νὰ βλαστημάῃ
τὸ Χριστό! Ὑπάρχουν –ἀλλοίμονο– γονεῖς ποὺ
ἀκοῦνε τὰ παιδιά τους νὰ αἰσχρολογοῦν καὶ
νὰ βλαστημοῦν καὶ γελᾶνε καὶ καμαρώνουν.
Ἔννοια τους! μιὰ μέρα θὰ κλάψουν πικρά.Κάτι ἀκόμα θέλω νὰ σᾶς πῶ, ἀλλὰ δὲν θὰ
τὸ δεχτῆτε. Θά ᾽πρεπε νὰ σταματή σω· ἀφοῦ
ὅμως ἡ ἡμέρα τὸ καλεῖ, ἂς τολμήσω νὰ τὸ πῶ.
Τὸ κοριτσάκι τους ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα τὸ
κράτησαν γιὰ πάντα κοντά τους; Ὄχι. Ὅταν
ἔ  γινε 3 ἐτῶν κ᾽ ἔμαθε νὰ μιλάῃ, τὸ πῆγαν στὸ
ναὸ καὶ τὸ ἀφιέρωσαν στὸ Θεό, γιὰ πάντα.
Ποιός τὸ κάνει αὐτὸ σήμερα;

Βρῆκα σὲ κάποιο χωριὸ ἕνα καλὸ παιδί, μορ-
 φω μένο, καὶ λέω· Θέ᾽ς νὰ γίνῃς παπᾶς; –Ναί,
λέει, θέλω. Ἐρωτῶ κατόπιν τὸν ἐ φημέριο, τί γί  -
νεται ὁ νέος αὐτός. –Νὰ ἤξερες, λέει, τί ἔγινε
στὸ σπίτι του! ἕνα βράδυ ὁ πατέρας του τὸν κυ-
 νηγοῦσε μ᾽ ἕνα ῥαβδὶ φωνάζοντας· Ἂν γί νῃς
παπᾶς, θὰ σὲ σκοτώσω!… Αὐτὸς εἶνε ὁ κόσμος.Τὸ παιδί τους δὲν θέλουν νὰ γίνῃ παπᾶς. Πο λὺ
περισσότερο δὲν θέλουν νὰ γίνῃ καλόγερος·
στὸ Ἅγιο Ὄρος οἱ μοναχοὶ ἔχουν μειωθῆ. Γίνα-
 με σάρκες, τέρατα, χειρότεροι ἀπ᾽ τὰ θηρία.

* * *Αὐτά, ἀγαπητοί μου, εἶχα νὰ σᾶς πῶ σήμερα.Γονεῖς, προσεύχεστε· μάθετε καὶ τὰ παιδιὰ
νὰ λένε «Κύριε,ἐλέησον», «Πάτερἡμῶν», «Ἄ-
σπιλεἀμόλυντε». Μείνετε μακριὰ ἀπὸ μάγια.
Ἀναθρέψτε τὰ παιδιὰ μὲ πίστι στὸ Χριστό. Δῶσ -
τε ἕνα παιδὶ στὸ Θεό, νὰ γίνῃ παπᾶς ἢ ἱεραπό-
 στολος, νὰ συνεχιστῇ ἡ παράδοσί μας.

Κ᾽ ἐσεῖς παιδιά μου, ἀγαπῆστε τὸ Χριστὸ ὅ -
πως τὸν ἀγαποῦσε ἡ Παναγία μας.Ὅλοι, μικροὶ - μεγάλοι, νὰ εἴμαστε κοντὰ στὸ
Θεό, γιὰ νά ᾽χουμε τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκοπιᾶς - Φλωρίνης τὴν Κυριακὴ 21-11-1971 τὸ πρωί, μὲ νέο τώρα τίτλο.Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 13-10-2021.
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Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ εὐαγγέλιο (βλ.
Λουκ. 18,18-27). Μὰ τὸ Εὐαγγέλιο δὲν πρέπει νὰ

τ᾽ ἀ κοῦμε μιὰ φορὰ τὴν Κυριακή· μᾶς δόθηκε
γιὰ νὰ τὸ διαβάζουμε τακτικά.

Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια οἱ Χριστι ανοὶ διάβαζαν
τὴ Γραφὴ καὶ προσεύχονταν. Μπορεῖτε νὰ μοῦ
δείξετε τώρα σὲ ποιό σπίτι προτοῦ νὰ κοι μη-
θοῦν παίρνουν τὸ Εὐαγγέλιο, τὴ Σύνοψι, τὰ ἅ -
για βιβλία, καὶ διαβάζουν; σὲ ποιό σπίτι ὁ πα-
τέρας φωνάζει ὅλη τὴν οἰ κογένεια, γονατί-
 ζουν καὶ τὸ μικρὸ παιδάκι κάνει τὸ σταυρό του,
τὸ ἄλλο λέει τὸ «Κύριε, ἐλέησον», τὰ μεγα λύ-
τερα λένε τὸ «Πάτερ ἡμῶν», τὸ «Πιστεύω», καὶ
κατόπιν ἀ γαπημένοι πέφτουν νὰ κοιμηθοῦν;
Δεῖξτε μου μιὰ τέτοια οἰκογένεια. Ἔχουμε φύ- γει ἀπὸ τὰ πάτρια, ἀπὸ τὶς ἱερὲς παραδόσεις.

* * *Λέει λοιπὸν σήμερα τὸ εὐαγγέλιο γιὰ κά-ποιον ποὺ πλησίασε τὸν Κύριο ζητώντας κάτι.
Πολλοὶ πήγαιναν κοντά του· ἄλ λος γιὰ νὰ

γίνῃ καλά, ἄλλος γιὰ διάφο ρες ἄλλες ἀ νάγ -
κες ὑλικές. Αὐτὸς γιατί πῆγε; Τί ἦ ταν; τυφλὸς
ποὺ ἤθελε τὸ φῶς του; κουφὸς ποὺ ἤθελε ν᾽
ἀκούσῃ; παράλυτος γιὰ νὰ τὸν σηκώσῃ; λε-
πρὸς γιὰ νὰ τὸν καθαρίσῃ; Τίπο τε ἀπ᾽ αὐτά.
Ἦταν γερός. Μόνο γερός; ἦταν καὶ νέος. Μό-
νο νέος; ἦταν ἀκόμα καὶ «πλούσι ος σφόδρα».
Καὶ κοντὰ σ᾽ αὐτὰ τὰ τρία (ὑ γεία, νιᾶτα, λε-
φτά), εἶχε καὶ κάτι ἄλλο· εἶ χε ἐξ ουσία, ἦταν «ἄρ -
χοντας» (ἔ.ἀ. 18,23,18). Τέσσερα πράγμα τα ποὺ θαυ-μάζει ὁ κόσμος καὶ ποὺ σπανίως συν υπάρχουν
στὸν ἴ διο ἄνθρωπο. Ὅταν καν εὶς εἶ νε γε ρός,
ξεχνάει τὸ Θεό· κι ὅταν εἶνε νέος, εἶ νε σὰν ἄ -
λογο ἀ  χαλίνωτο· κι ὅταν ἔχῃ λεφτά, θαρρεῖ πὼς
ὅ λα εἶνε στὸ χέρι του· κι ὅταν ἔ χῃ καὶ ἐξου-
σία, βλέπει τοὺς ἄλλους σὰν κουνούπια.

Καὶ ὅμως αὐτὸς δὲν ἔμενε εὐχαριστημέ-
νος· κάτι τοῦ ἔλειπε. Κ᾽ ἔρχεται μπροστὰ στὸ
Χριστὸ καὶ τοῦ λέει· –Διδάσκαλε, τί πρέπει νὰ
κάνω γιὰ νὰ κληρονομήσω τὴν αἰώνιο ζωή;

Ζητοῦ σε τὸ κλειδὶ ποὺ θὰ τοῦ ἄνοιγε τὸνπαράδεισο. Καὶ ὁ Χριστὸς μὲ τὴν ἀπάντησί του
δίνει σήμε ρα τὸ χρυσὸ κλειδὶ γιὰ νὰ μπῇ κάν -
εὶς στὸν παράδεισο νὰ βρῇ τὴν αἰώνια εὐτυχία.

–Τί πρέπει νὰ κάνω, γιὰ νὰ γίνω εὐτυχής; 
–Νὰ ἐκτελέσῃς τὶς ἐντολές, τοῦ ἀπαντᾷ ὁ

Χριστός, τότε θὰ πᾷς στὸν παράδεισο.
–Καὶ ποιές εἶνε οἱ ἐντολές; συνεχίζει ὁ νέ-

ος, κι ὁ Χριστός μας τοῦ ἀπαριθμεῖ μερικές·
–«Τὰς ἐντολὰς οἶδας (=ξέρεις ποιές εἶ νε οἱ

ἐντολές)· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέ -
ψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα
σου καὶ τὴν μητέρα σου» (ἔ.ἀ. 18,20).

Καὶ τότε ὁ νέος εἶπε ἕνα λόγο σπάνιο·
–Ὅλα αὐτὰ τὰ πέντε πράγματα τὰ τήρησα

ἀπ᾽ τὰ μικρά μου χρόνια· ἀπὸ μικρὸ παιδὶ μέ-
χρι τώρα πού ᾽μαι τριάντα χρονῶν, τὰ ἔκανα.

* * *Τώρα ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου, μὲ τὸ χέρι στὴν
καρδιὰ ἂς ῥωτήσουμε· αὐτὰ τὰ πέντε πρά - γμα  τα τὰ τηροῦ με; Αὐτὰ εἶνε μερικὲς ἀπὸ τὶς
ἐν τολὲς τοῦ Δεκαλόγου (βλ. Ἔξ. 20,1-17. Δευτ. 5,6-21). Γιατὶ
δὲν λέει πολλὰ ἡ Ἐκ κλησία· δέκα δάχτυλα ἔ -
χεις - δέκα εἶνε οἱ ἐν τολές. Κόβεις ἕνα δά-
χτυ  λό σου; Ὄχι βέβαια. Ὅ ποιος κόβει μιὰ ἐν -
τολή, θὰ τὸν κόψῃ ὁ Θεός. Πέντε λοιπὸν ἀπὸ
αὐτὲς τὶς ἐντολὲς μᾶς ὑπενθυμίζει σήμερα
τὸ εὐαγγέλιο. Ἂς τὶς πάρουμε μία - μία.√ Πῶς ἀρχίζει· μὲ τὸ «Μὴ μοιχεύσῃς». Εἶ -
δες τί σημασία δίνει σ᾽ αὐτό; Τὸ κορμί σου, λέ-
 ει, ἄντρα ἢ γυναίκα, δὲν εἶνε δικό σου – ποιός
σοῦ τό ᾽πε; Ἄντε μπρός, ἂν μπορῇς, φτειάξε
ἕ  να μάτι, ἕ να αὐτί, μιὰ καρδιὰ νὰ χτυπάῃ, ἕνα
νεῦρο… Τίποτα δὲν μπορεῖς. Λοιπὸν δὲν εἶ νε
δικό σου· τὸ κορμί σου εἶνε τοῦ Θεοῦ· ἐ κεῖ -
νος σοῦ τό ᾽δωσε κ᾽ ἐκεῖνος ὁρίζει καὶ λέει·
Ἔξω ἀπ᾽ τὸ γάμο, τὸν κανονικὸ γάμο, δὲν ἐ πι-
 τρέπεται σὺ ὁ ἄντρας νὰ ἔχῃς σχέσεις μὲ ἄλ -
λη γυναῖκα, οὔτε σὺ ἡ γυναίκα σχέσεις μὲ ἄλ -
λον ἄντρα. Αὐτὸς εἶνε νόμος τοῦ Θεοῦ, αὐ τὰ

Κυριακὴ ΙΓ΄Λουκᾶ (Λουκ. 18,18-27)28 Νοεμβρίου 2021Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2425 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Θέλεις τὴν αἰώνιο ζωή; τήρησε τὶς ἐντολές!
«Τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; …Τὰς ἐντολὰς οἶδας…» (Λουκ. 18,18-20)

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



Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο: http://www.iskiriaki.com

λέει τὸ Εὐαγγέλιο, αὐτὰ λέει ἡ ἀνθρώπινη
φύσι. Ὅποιος ἀπὸ τοὺς δυό σας σμίξῃ μὲ ἄλ -
λο κορμί, κάηκε! προτιμότερο νά ̓ πεφτε σὲ μιὰ
φωτιὰ νὰ γίνῃ κάρβουνο, παρὰ στὴν πορνεία
καὶ τὴ μοιχεία. «Μὴ μοιχεύσῃς», μὴν πᾷς μὲ
ἄλ λη γυναῖκα, μὴν πλησιάσῃς ξένη γυναῖκα. √ Ἡ ἄλλη ἐντολὴ λέει «Μὴ φονεύσῃς». Δὲν
ἐπιτρέπεται νὰ κόψῃς τὴ ζωὴ τοῦ ἄλλου, νὰ τὸν
ἀδικήσῃς στὴ ζωή του. Γιατί; Διότι ἐσὺ δὲν
μπορεῖς νὰ φτειάξῃς ζωή· ὄχι ἄνθρωπο ἀλλὰ
οὔτε ἕνα μυρμηγκάκι. Ὅ,τι λοιπὸν δὲν μπορεῖς
νὰ φτειά ξῃς, μὴν τὸ καταστρέφεις. Ἂν γκρε μί -
σῃς ἕνα σπίτι, κάνεις ἄλλο· ἂν χαλάσῃς μιὰ πο-
λιτεία, μπορεῖ νὰ κάνῃς μιὰ ἄλλη· ἂν γκρεμίσῃς
μιὰ ἐκκλησία, μπορεῖς νὰ χτίσῃς ἄλ λη. Ἀλλ᾽ ἐ -
ὰν σκοτώσῃς ἄνθρωπο; δὲν μπορεῖς νὰ κά -
νῃς ἄλλον ἄνθρωπο. Γι᾽ αὐτὸ λοιπὸν «μὴ φο-
νεύσῃς», μὴ βάψῃς τὰ χέρια σου μὲ αἷμα.√ Τὸ ἄλλο εἶνε «Μὴ κλέψῃς», μὴν πειράξῃς
ξένο πρᾶγμα, κάτι ποὺ ἀνήκει σὲ ἄλλον. Ὅποιος
πει ράξῃ τὰ ξένα, πού ᾽νε βγαλμένα μὲ ἱδρῶ τα,
βάζει φωτιὰ στὰ δικά του, καίει τὸ σπίτι του. √ Ἐπίσης· «Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς». Μήτε
στὴν καθημερινὴ ζωή σου, μήτε ἰδίως σὲ δι-
καστή ριο. Προσπάθησε ν᾽ ἀποφύγῃς τὸν ὅρκο.
Λέγε πάντα τὴν ἀλήθεια. Νὰ προτιμᾷς καλύ-
τερα νὰ ζημιωθῇς παρὰ νὰ πῇς ψέματα.√ Καὶ τέλος· «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴνμητέρα σου». Μετὰ τὸ Θεὸ εἶνε οἱ γονεῖς.
Μὴν τοὺς λυπήσῃς, μὴν πῇς κακὸ λόγο σ᾽ αὐ -
τούς. Φρόν τισέ τους, ξεκούρασέ τους, ἀνά-
παυσέ τους. Πάρε τὴν εὐλογία τους. Ἅμα ἔ -
χῃς τὴν εὐχὴ τῆς μάνας καὶ τοῦ πατέρα σου,
«χῶμα θὰ πιάνῃς, μάλαμα θὰ γίνεται».

* * *Αὐτὰ λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο. Κι ὁ νεα -ρὸς ἄρχοντας εἶπε ὅτι, Ὅλα αὐτὰ τὰ τήρησα.
Καὶ οἱ πρόγονοί μας τὰ τηροῦσαν αὐτὰ κα -

τὰ κανόνα. Σπάνιο ἦταν νὰ πάῃ τότε ἄντρας
μέσα σὲ ξένο σπίτι νὰ τὸ μαγαρίσῃ. Τὸ διαζύ-
γιο ἦταν ἄγνωστο. Ποῦ ν᾽ ἁπλώσῃ χέρι σὲ ξέ-
νο πρᾶγμα! Ἀνοιχτὰ εἶχαν τὰ σπίτια, τὶς ἀπο -
θῆκες, τὰ πάντα. Χρυσάφι νά ᾽ταν στὰ πόδια
τους, δὲν τὸ ἄγγιζαν. Οὔτε χωροφύλακες οὔ -
τε ἀγροφύλακες χρειάζονταν (τώρα μᾶς χρει-
άζονται, γιατὶ κλέβουμε). Νὰ πᾶνε σὲ δικαστή -
ριο νὰ παλαμίσουν τὸ Εὐαγγέλιο; Νὰ σκοτώ-
σουν ἄνθρωπο; μῦγα δὲν πατοῦσαν. Πατέρα
καὶ μάνα τοὺς εἶχαν σὲ μεγάλο σεβασμό.Τώρα ἐμεῖς; Δὲν χρειάζονται λόγια. Ἔχετε
δάκρυα; Κλάψτε. Φρικτὴ ἡ κατάστασι.√ Τό ᾽χω πεῖ καὶ ἄλλοτε· Ἂν ἔρθουν δύο ἁ -
μαρτωλοὶ καὶ ποῦν· ὁ ἕνας ὅτι ἔβαλε δυναμί-
τη καὶ γκρέμισε μιὰ ἐκκλησιά, κι ὁ ἄλλος ὅτι

τρύπωσε σὲ ξένο σπίτι κι ἀτίμασε τὴ γυναῖκα,
βαρύτερο θεωρῶ τὸ δεύτερο. Πῶς κυριάρ-
χησαν ἡ πορνεία καὶ ἡ μοιχεία; Φταῖνε τὰ νυ-
χτερινὰ κέντρα, ποὺ ξαφρίζουν πορτοφόλια
καὶ διαφθείρουν τὰ ἤθη. Λέει ὁ Χριστὸς «Μὴ
μοιχεύσῃς», κ᾽ ἐμεῖς –κρίμα– δὲν τὸν ἀκοῦμε.√ Λέει ὁ Χριστὸς «Μὴ φονεύσῃς». Ὁ Κάιν
σκότωσε τὸν Ἄβελ, μὰ δὲν ἡσύχασε, ἔτρεμε
σὰν τὰ φύλλα. Ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς. Ὁ αἰώνας μας
εἶνε ὁ πιὸ σκοτεινὸς κι ἁμαρτωλός. Δυὸ ἑκα-
τομμύρια Χριστιανοὺς ἔσφαξαν σὰν ἀρνιὰ οἱ
Τοῦρκοι στὴ Μικρὰ Ἀσία μπροστὰ στὰ μάτια
τῶν Ἄγγλων καὶ Ἀμερικανῶν ποὺ γλεντοκο-
ποῦσαν πάνω στὶς ναυαρχίδες τους. Καὶ πόσα
ἑκατομμύρια σκοτώθηκαν στοὺς δύο παγκο-
σμίους πολέμους! Καὶ τώρα δὲν πᾶμε καλά.
Ἂν ἐκραγῇ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, αὐ -
τὸς θά ᾽νε ὁ τελευταῖος πόλεμος, ὁ Ἁρμαγε-
δών (Ἀπ. 16,16). Πουλῆστε τὸ πουκάμισό σας κι ἀ -
γοράστε Ἀποκάλυψι νὰ τὴ διαβάζετε.√ Λέει ὁ Χριστὸς «Μὴ κλέψῃς», κ᾽ ἐμεῖς τὸν
γράψαμε στὰ παλιά μας τὰ παπούτσια. Ἁρπά-
ζει ἀπ᾽ τὸ στόμα τὸ ψωμὶ ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου
καὶ καταπατεῖ τὴν περιουσία του. «Ἅρπαξε
νὰ φᾷς καὶ κλέψε νά ̓ χῃς», σοῦ λένε. Γι᾽ αὐτὸ
σὲ γαλλικὸ λεξικὸ ἡ λέξι Grec-Γκρὴκ ἐξηγεῖ -
ται = κλέφτης. Γιατὶ μάθαμε ἀπὸ μικρὰ παιδιὰ
νὰ μὴ σεβώμαστε τὰ ὑπάρχοντα τοῦ ἄλ λου.
Τὸ παιδί, ποὺ κλέβει σήμερα ἕνα ἀβγὸ κ᾽ ἡ
μά να του δὲν τὸ τιμωρεῖ, αὔριο κλέβει βόδι,
γίνεται μεγάλος κλέφτης καὶ διαρρήκτης.√ Ὅσο γιὰ τὸ «Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς», ἐκ -
τὸς ἀπὸ τὰ καθημερινὰ ψέματα, δίδονται τώ-
ρα ἐνόρκως ἀμέτρητες ψευδεῖς καταθέσεις.
Μὰ προτιμότερο νὰ βάλῃς τὸ χέρι σου στὴ
φωτιὰ παρὰ νὰ παλαμίσῃς στὸ Εὐαγγέλιο.√ Τί νὰ πῶ γιὰ τὸ «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ
τὴν μητέρα σου»; Ἦρθε στὴ μητρόπολι ἕνας
γέρος μὲ κλάματα· πῆγε νὰ συμβουλέψῃ τὸ
γυιό του κι αὐτὸς τὸν ἔδειρε. Ἀλλοίμονο σὲ ὅ -
ποιον σηκώνει χέρι στὸ γονιό του. Κλαμένος
μοῦ εἶπε κ᾽ ἕνας δάσκαλος· Βλέπω συμφορὲς
νά ᾽ρχωνται.… Ὅπως ὁ βοριᾶς ῥίχνει τὰ φύλ-
λα καὶ σπανίως κάποιο κρατιέται, ἔτσι θὰ περ-
πατᾷς χιλιόμετρα νὰ βρῇς Χριστιανό. Τὸ εἶπε ὁ
ἅγιος Κο σμᾶς· ἂν ἀδειάσουν οἱ ἐκκλησιές, θὰ
γεμίσουν οἱ φυλακές. Καὶ νὰ ποὺ γέμισαν.

Ἀδελφοί μου· κρατῆστε κορμὶ καθα ρὸ ἀπὸ
πορνεία - μοιχεία, γλῶσσα καθαρὴ ἀ πὸ βλαστή  -
μια, χέρια καθαρὰ ἀπὸ κλοπή, καρδιὰ καθαρὴ
ἀπὸ πάθη. Μείνετε πιστοὶ κι ὁ Θεὸς θά ̓ νε μα-
ζί σας. Εὐλογημένα τὰ χωράφια, τὰ δέντρα,
τὰ ζῷα, τὰ σπίτια σας, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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