
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ καὶ πα-
νήγυρις τῶν παμμεγίστων Ταξιαρχῶν· ἑ ορ-

  τά ζει καὶ ἡ Φλώρινα, ποὺ σὰν σήμερα τὸ 1912
ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό. Λίγα
λόγια λοιπ ὸν γιὰ τοὺς ἁγίους ἀγγέλους.

* * *Στὸ Σύμβολο τῆς πίστεως διακηρύττουμε·
«Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα παντοκράτο-
ρα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάν των
καὶ ἀοράτων» (ἄρθρ. 1), ὅτι δηλαδὴ ὁ Θεὸς δη μι-
ούργησε ὅλα τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα. Ὁρατὰ
εἶνε αὐτὰ ποὺ βλέπονται καὶ ὑποπίπτουν στὶς
αἰσθήσεις μας· βουνά, λίμνες, ποταμοί, θάλασ -
σες ὠκεανοί· δέντρα, φυτά, ζῷα, πουλιά… 

Στὰ ὁρατὰ βέβαια ἀνήκει καὶ ὁ ἄνθρωπος,
ἀλλ᾽ αὐτὸς εἶνε συγχρόνως ὁ ρα τὸς καὶ ἀόρα -
τος· ὁρατὸς κατὰ τὸ σῶμα, ἀόρατος κατὰ τὴν
ψυχή. Κ᾽ ἐ πειδὴ ἡ ψυχὴ εἶνε αὐτὴ ποὺ κυβερ -
νᾷ τὸ σῶ μα, καταλήγουμε σ᾽ ἐκεῖνο ποὺ ἔλε-
γαν καὶ οἱ ἀρχαῖοι πρόγο νοί μας, ὅτι ὁ ἄνθρω-
πος εἶ νε κυρίως ὄ χι τὸ ὁ ρώμενον ἀλλὰ τὸ μὴ ὁ -ρώμενον. Μεγάλη ἀ λή θεια αὐτή. Διότι ὡς πρὸς
τὸ σῶμα μικρὲς εἶνε οἱ μεταξύ μας διαφορές·
ἀλλ᾽ ὡς πρὸς τὴν ψυ χή, ἐκεῖ εἶνε ἡ ἄβυσσος
τῶν διαφορῶν. Ἄλ λη ἡ ψυχὴ ἑνὸς κακούργου
καὶ ἄλλη ἡ ψυ χὴ ἑνὸς ἁγίου, ἄλλη ἡ ψυχὴ ἑ -
νὸς τιμίου καὶ ἄλλη ἡ ψυχὴ ἑνὸς ἀτίμου, ἄλλη
ἡ ψυχὴ ἑνὸς προδότου καὶ ἄλλη ἡ ψυχὴ ἑνὸς
πατριώτου, ἄλλη ἡ ψυχὴ ἑνὸς ἀγροίκου καὶ
ἄλλη ἡ ψυχὴ ἑνὸς φιλοσόφου καὶ ποιητοῦ.

Ὁ ἄνθρωπος εἶνε μεῖγμα ὁρατοῦ καὶ ἀορά -του κόσμου, ὕλης καὶ πνεύματος· εἶνε κρίκος
ποὺ συνδέει τοὺς δύο κόσμους.

Ἀλλ᾽ ἐκτὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχουν καὶ ἄλ -
λα ὄντα ἀνώτερα ἀπὸ αὐτόν· ὑπάρξεις αἰθέρι -
ες, ἀσώματες· δὲν ἔχουν ὑλικὸ σῶμα ὅπως ἐ -
μεῖς καὶ κινοῦν ται εὔκολα παντοῦ· αὐτὲς εἶνεοἱ ἄγγελοι. Πόσοι εἶνε; Ἀναρίθμητοι· τά γματα,
ταξιαρχί ες, στρατιές. Ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ἀύλων
νοε ρῶν ἀ σωμάτων δυνάμεων, τρόπον τινὰ ἀρ -

χιστράτη γοί τους, εἶνε ἀρχάγγελοι. Καὶ ἀνα-
φέρει ἡ Καινὴ Διαθήκη δύο ἀπὸ τοὺς ἀρχαγ-
γέλους· τὸν Μιχαὴλ καὶ τὸν Γαβριήλ, μὲ τὸν ὁ -
ποῖον ἀρ χίζει ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος λέγοντας
«Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμ-
φθη εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ χαῖρε…» (Ἀκάθ. ὕμν. Α).

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς δύο αὐτοὺς ἀρ χαγγέλους
ὑπῆρ χε καὶ ἕνας ἄλλος ἀνώτερος ἀρχάγγελος
μὲ τὸ ὄνομα ἑωσ-φόρος, ποὺ σημαίνει «αὐτὸς
ποὺ φέρνει τὸ φῶς». Ὁ ἑωσφόρος ὅ μως ἐξέπε - σε ἀπὸ τὶς ἀγγελικὲς τάξεις καὶ τὸ ὡραῖο ὄ νο-
 μά του κατήντησε ἀποτρόπαιο. Λεγόταν ἑ ωσ -
φόρος διότι, ὅπως τὸ ἄστρο τῆς αὐγῆς μὲ τὴ
λάμψι του προμηνύει τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου,
ἔτσι κι ὁ ἀρχάγγελος αὐτὸς ἔλαμπε στὸ πνευ-
 ματικὸ στερέωμα ὅσο ὑπήκουε στὸν Κύριο,
στὴν παναγία Τριάδα. Ἀλλὰ ὁ ἑωσφόρος ἁ μάρ-  τησε· ἔπεσε ὅπως ἀκοῦμε στὸ σημερινὸ εὐαγ-
 γέλιο (βλ. Λουκ. 8,18). Τὴν πτῶ σι του, σύμφωνα μὲ τὴν
ἑρμηνεία τῶν πατέρων, περιγράφουν μιλώντας
ἀλληγο ρικὰ ὁ μὲν προφήτης Ἠ σαΐας γιὰ τὴν
πτῶσι τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος, ὁ δὲ
προφήτης Ἰεζεκιὴλ γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ
βασιλέως τῆς Τύρου (βλ. Ἠσ. 14,12-14. Ἰεζ. 28,2,12-15,17).Ποιά νὰ ἦταν ἡ ἁμαρτία του; μήπως πορ-
νεία ἢ μοιχεία; Δὲν μποροῦσε αὐτὸς νὰ κάνῃ
τέτοια ἁ μαρτήματα· αὐτὰ προσιδιάζουν σὲ ἀν -
 θρώπους μὲ σῶμα ὑλικό. Ὁ ἀρχάγγελος εἶνε
ἀσώματος, δὲν ἔχει σῶμα· δὲν πόρ νευσε λοι-
 πόν, οὔ τε μοίχευσε. Τί ἔπραξε; Κάτι χει ρότε-
 ρο. Τί δηλα δή; Κάτι ποὺ δὲν τὸ λογαριάζουμε
ὅσο πρέπει οὔτε οἱ κληρικοί, παπᾶδες καὶ δε-
σποτάδες, οὔτε οἱ λαϊκοί, ἄντρες καὶ γυναῖκες.
Καὶ ὅμως, ἂν ἐξετάσουμε καὶ ἀναλύσου με κα-
λά, θὰ δοῦμε ὅτι αὐτὸ τὸ ἁ μάρτημα τοῦ ἑωσ -
 φόρου εἶνε ἡ ῥίζα ὅλων τῶν ἀθλιοτήτων μας·
ἀσε βειῶν, ἀδικιῶν, κλοπῶν, ἐγ κλημά  των, δια-
 φω νι ῶν, ἐχθροτήτων, συγ κρού σεων, πολέ-
μων. Τὸ ἁμάρτημα αὐτὸ εἶνε ἡ ὑπερηφάνεια.
Ὤ ἡ ὑπερηφάνεια, ποὺ κρύβεται στὴν καρδιὰ
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κάθε ἀνθρώπου, ἀπ᾽ τὸ μικρὸ παιδὶ μέχρι τὸν
ἀ σπρομάλλη γέρο! Ὅπου νὰ πᾶ με, ἀπ᾽ τὴν Ἀ -
νατολὴ ὣς τὴ Δύσι κι ἀπὸ τὸ Βόρειο Πόλο μέ-
χρι τὸ Νότιο Πόλο, παντοῦ θὰ δοῦμε νὰ φυ-
τρώνῃ τὸ φαρμακερὸ αὐτὸ ἀγκάθι.

Ὑπερηφανεύτηκε λοιπὸν ὁ ἑωσφόρος. Τί
σκέφτηκε· Ἐγὼ θὰ γίνω ἀνώτερος ἀπ᾽ τὸ Θεό,
θὰ στήσω τὸ θρόνο μου πάνω ἀπὸ τ᾽ ἀστέρια
(βλ. Ἠσ. 14,13-14). Καὶ τότε, μόλις δέχτηκε αὐτὸ τὸν ἄ -
θλιο λογισμό, ἀμέσως γκρεμίστηκε ἀπ᾽ τὸ ὕψος
τοῦ οὐρανοῦ κ᾽ ἔπεσε σὰν ἀστραπὴ στὸ χάος.
Ἀπὸ τότε ἄλλαξε ἡ φύσι του καὶ τὸ ὄνομα ἑωσ -
φόρος ἔγινε σατανᾶς καὶ διάβολος.

Τὴν ὥρα ὅμως ποὺ κατρακυλοῦσε στὴν ἄ -
βυσ  σο –περιγράφει τὴν πτῶσι του κι ὁ Δάν -
της–συμπαρέσυρε μαζί του καὶ πολλοὺς ἄλ -
λους ἀγγέλους, μὲ τὴ θέλησί τους. Τότε ὁ ἀρ -
χάγγελος Μιχαὴλ πῆρε σάλπιγγα –μεταφορι -
κῶς– καὶ φώναξε – ποιό· αὐτὸ ποὺ ἀκοῦμε στὴ
θεία Λειτουργία· «Στῶμεν καλῶς· στῶμεν με -τὰ φόβου· πρόσχωμεν». Ἀδέρφια μου ἄγγε λοι,
μὴν παρασυρθοῦμε, νὰ σταθοῦμε ἑδραῖοι στὴ
θέσι μας! Ἡ φράσι αὐτὴ τῆς θείας Λειτουρ-
γίας μᾶς ὑπενθυμίζει τὴ θλιβερὴ πτῶσι τοῦ ἑ -
ωσ φόρου καὶ τῆς στρατιᾶς του.

Ἀπὸ τότε ὁ σατανᾶς ἔγινε πλέον τὸ πιὸ μο-
χθηρὸ ὂν καὶ μηχανεύεται διαρκῶς τὸ κακό.
Ἀπόδειξι τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς δράσεώς του
εἶνε ὁ πνευματισμός, ἡ μαγεία, ὁ ἀποκρυφι-σμός. Συμβαίνουν ἐκεῖ φοβερὰ πράγματα, τὰ
ὁποῖα δὲν ἐξηγοῦνται παρὰ μόνο ἂν παραδε-
χτοῦμε ὅτι ὑπάρχουν ἐναέρια δαιμονικὰ πνεύ-
 ματα. Οἱ πνευματισταὶ λένε, ὅτι τὰ πνεύματα
αὐτὰ εἶνε ἀγαθά, ἐμεῖς ὅμως ἐπὶ τῇ βάσει πολ-
 λῶν μαρτυριῶν ὁμολογοῦμε, ὅτι τὰ πνεύματα
αὐτὰ εἶνε πονηρὰ καὶ ἀκάθαρτα. Ἐκεῖ γίνε ται
ἐπικοινωνία μὲ δαιμόνια. Εἶνε λοιπὸν ἀν  αμφι-
σβήτητο, ὅτι πέρα ἀπ᾽ τὸν ὑλικὸ κόσμο ὑπάρ  -
χει πνευματικὸς κόσμος, στὸν ὁ ποῖο συν τε-
λοῦνται μεγάλες ζυμώσεις. Κυριαρχεῖ τὸ πνεῦ -
μα, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα εἶνε ἢ ἀγαθὸ ἢ πονηρό.

Ὁ σατανᾶς ὡς μοχθηρὸ πνεῦμα δὲν κάνει
τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ πασχίζῃ νὰ ματαιώνῃ τὶς
βουλὲς τοῦ Θεοῦ. Ὁ ρόλος του εἶνε ἀντιδρα- στικὸς καὶ καταστροφικός. 

Ἡ πίστι μας εἶνε, ὅτι στὸ τέλος δὲν θὰ νι-κήσῃ ὁ ἑωσφόρος. Κι ἂν ἀκόμα ἐπιστρατεύσῃ
ὅλες τὶς δυνάμεις του, κι ἂν ἀκόμα γεμίσῃ μὲ
σατανᾶδες βουνὰ καὶ λαγκάδια, δρόμους καὶ
κεραμίδια, δὲν θὰ νικήσῃ τὸ πονηρὸ πνεῦμα
καὶ τὰ ὄργανα τοῦ σκότους· θὰ νικήσῃ τὸ ἀ -
γαθὸ πνεῦμα, ὁ Χριστὸς καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι.
Ὁ ἑωσφόρος ἔπεσε τότε ἀπὸ τὸ ὕψος του «ὡς
ἀστραπή» (Λουκ. 10,18)· ἔπεσε ὅταν ὁ Χριστὸς τὸν

συνέτριψε στὸ Γολγοθᾶ· κι ἀπὸ τότε πέφτει
συ νεχῶς καὶ ὑφίσταται μύριες ἧττες, ἕως ὅ -
του ὑποστῇ τὴν τελευταία ἧττα καὶ κλειστῇ
ὁριστικῶς «εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ
θείου» (Ἀπ. 20,10), στὰ τάρταρα τῆς ἀβύσσου. Αὐ τὴ
εἶ νε ἡ διδασκαλία τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Τὸ δίδαγμα ποιό εἶνε; Νὰ μισήσουμε αὐτὴ
τὴ μεγάλη ἁμαρτία, τὴν ὑπερηφάνεια, ποὺ οἱ
ἀρχαῖοι πρόγονοί μας τὴν ἔλεγαν ὕβριν· ποὺ
σημαίνει ἀλαζονεία, αὐθάδεια, προσβητικὴ
συμπεριφορά. Εἶνε τὸ μεγαλύτερο ἀπὸ τ᾽ ἁ -
μαρτήματα, ἡ ἀρχὴ τοῦ κακοῦ.Ὁ Θεὸς ἀναπαύεται στοὺς ταπεινούς. Κι αὐ -
τοὶ εἶνε σπάνιοι, σὰν τὰ διαμάντια. Δύσκολο νὰ
βρῇς παπᾶ ταπεινό, δεσπότη ταπεινό, ἀξιω-
ματικὸ ταπεινό, ἐπιστήμονα ταπεινό, γυναῖκα
ταπεινή. Ὅταν δῇς ἄνθρωπο ταπεινό, σὰν νὰ
βλέπῃς τὸ Χριστό· ὅταν δῇς ὑπερήφανο, σὰν
νὰ βλέπῃς τὸν διάβολο. Διότι ὑπερηφάνεια καὶ
ἑωσφόρος εἶνε ἔννοιες ταυτόσημες. Γι᾽ αὐ τὸ
ἡ Γραφὴ λέει· «Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσε -
 ται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν» (Παρ. 3,34. Ἰακ. 4,6. Α΄ Πέτρ. 5,5).Ὁ Κύριος πάει κόντρα στοὺς ὑπερήφανους.

Θέλετε παράδειγμα; Νά ἡ Τουρκία. Ἦταν
μιὰ ὑπερήφανη αὐτοκρατορία, ποὺ ἁπλωνό-
ταν ἀπὸ τὸ Δούναβι μέχρι τὸ Νεῖλο, κι ἀπ᾽ τὸν
Εὐφράτη μέχρι τὸ Τούνεζι (=Τυνησία) καὶ τὸ Μα-
 ρόκο. Ἔτρεμαν μπροστά της Ἄγγλοι καὶ ῾Ρῶ -
σοι πρεσβευταί. Τὴ φοβοῦνταν, προσπαθοῦ -
σαν νὰ τὴν ἐξευμενίσουν. Ὑπερηφανεύτηκε λοι -
πὸν καὶ ἔπεσε «ὡς ἀστραπὴ ἐκ τοῦ οὐ ρανοῦ».
Δὲν εἶνε θαῦμα πῶς παιδιὰ τῆς μικρῆς Ἑλλά-
δος, μιὰ χούφτα ἄνθρωποι μὲ πίστι στὸ Χριστὸ
καὶ στὸ σταυρό, πέταξαν σὰν ἄγγελοι; Εἶνε τυ-
 χαῖο ὅτι τὴν ἡμέρα αὐτὴ τῶν Ταξιαρχῶν μία
ἴλη ἱππικοῦ ἐλευθέρωσε τὴ Φλώρινα;

Σήμερα ὑπερηφανεύεται πάλι ἡ Τουρκία καὶ
προκαλεῖ. Ζοῦμε σὲ ἡμέρες κρίσιμες. Δὲν ξέ-
ρουμε τί σχεδιάζουν τὰ σκοτει νὰ κέντρα καὶ
ἂν θέλουν τὴ διάλυσί μας· «Διεμερίσαντο τὰ
ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς…» (Ψαλμ. 21,19). Κανείς δὲν μᾶςἀγαπάει. Μείναμε μόνοι στὴ βραχώδη αὐτὴγωνιὰ τοῦ αἵματος καὶ τοῦ μαρτυρίου.

* * *Ἀλλὰ μὴν ἀπελπιζώμεθα. Δὲν θὰ νικήσῃ ὁἑωσφόρος, θὰ νικήσῃ ὁ Χριστός. Ἕλληνες
Χριστιανοί, «στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετὰ φό-
βου». Ἂς ἐντυπωθῇ στὶς καρδιές μας αὐτὸ τὸ
σάλπισμα, γιὰ νὰ ἔχουμε τὴν προστασία τῶν ἀ -
ΰλων δυνάμεων καὶ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ,
ποὺ εὐδόκησε τὴν ἡμέρα αὐτὴ νὰ ἔλθουν σὰν
ἄγγελοι οἱ μαχηταὶ τῆς Ἑλλάδος πρὸς ἀπε-
λευθέρωσιν τῆς ἀκριτικῆς μας πόλεως.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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2



Ἕνας, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τοὺς ἁγίους ποὺ
ἑορτάζουν σήμερα, 11 Νοεμβρίου, εἶνε ὁμεγαλομάρτυς Μηνᾶς. Ἔζησε ἐπὶ Διοκλητιανοῦ.

Αἰγύπτιος στὴν καταγωγή, κατετάγη στὸ ῥω-
 μαϊκὸ στρατὸ καὶ ὑπηρετοῦσε στὸ Κοτύαιο, τὴν
Κιουτάχεια τῆς Φρυγίας. Ὁ δι οικητής του λεγό -
ταν Ἀργυρίσκος. Εἶχε δεί ξει ἀν δρεία καὶ φρό-
νησι. Κρίθηκε ἄξιος προαγω γῆς. Ἦταν ἕνας ὥ -ριμος ἄν τρας 50 ἐ τῶν, συνετὸς καὶ ἐγ κρατής.

Ὁ στρατηγὸς Φιρμιλιανὸς συγκέν τρωνε τό-
 τε λεγεῶνες γιὰ τὴ βόρειο Ἀφρική. Ἔτσι βρέ-
θη  κε ἐκεῖ καὶ ἡ λεγεώνα τοῦ ἁγίου Μηνᾶ.

Κοντὰ στὶς ἄλλες διαταγὲς ποὺ εἶχαν ἦ ταν
καὶ νὰ συλλαμβάνουν Χριστιανοὺς ποὺ ἀπει-
θοῦ ν στὰ διατάγματα. Αὐτὸ δὲν ἄρεσε στὸν ἅ -
γιο. Μὴ ἀνεχόμε νος γενικὰ τὴν ἀσέβεια τῆς εἰ -
δωλολατρί ας ἄ φησε τὶς τάξεις τοῦ στρατοῦ
καὶ τὶς προ αγω γὲς καὶ βγῆκε στὰ βουνὰ τῆςΚιου τάχειας. Ἐ κεῖ ἔζησε ἀρκετὰ μό νος ἀ σκη-
τικά, μὲ νηστεία, ἀγρυπνία, προσ ευχή.

Σὺν τῷ χρόνῳ ἡ μόνωσι καὶ ὁ πνευματικὸς
ἀγώνας ἐνίσχυσαν μέσα του τὴν ἀγάπη καὶ
τὸ ζῆ λο γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ φούν τωνε ὁ πόθοςνὰ τὸν ὁμολογήσῃ. Στερεωμένος καλὰ μετὰ κι
ἀ πὸ μία θεία ἀποκάλυψι κατέβηκε στὴν πόλι.

Καθὼς ἔβλεπε νὰ βασανίζουν τοὺς Χριστι α-
 νοὺς καὶ κανείς νὰ μὴν τοὺς ὑπερασπίζεται,
βγαίνει μπροστὰ κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς εἰδω-
λο λατρικῆς γιορτῆς καὶ ὁμολογεῖ τὴν πίστι του.
–Ἕνας εἶνε, φώναξε, ὁ ἀληθινὸς Θεός, ὁ Χρι-
στός! –Πιάστε τον! φρύαξαν οἱ εἰδωλολάτρες.
Τὸν συλλαμβάνουν. –Εἶ σαι Χριστιανός; –Ναί.
–Ἔχεις, λέει ὁ διοικητής, μιὰ ὥρα προθεσμία·
ἂν μέσα σ᾽ αὐτὴν ἀρνηθῇς τὸ Χριστό, θὰ ζή -
σῃς· ἀλλιῶς, θὰ ἐκ τε λεστῇς. –Ὄχι μιὰ ὥρα, λέει·
καὶ δέκα χρόνια νὰ μ᾽ ἀφήσετε, τὴν ἴδια ἀπάν -
τησι θὰ δώσω· Χριστι ανὸς εἶμαι καὶ θὰ μείνω.Ὑπέμεινε φρικτὰ βασανιστήρια. Τὸν χτύπη-
  σαν, ξέσχισαν τὶς σάρκες του, τὸν ἔκαψαν μὲ ἀ -
 ναμμένους δαυλούς, τὸν ἔσυραν πάνω σὲ τρι-
 βόλια ποὺ πλήγωσαν ὅλο τὸ σῶμα του. Ὅταν

εἶδαν ὅτι δὲν ὑποχωρεῖ, τὸν ὡ δήγησαν ἔξω ἀ -
πὸ τὴν πόλι. Ἕνας στρατιώτης σήκωσε τὸ σπα -
θὶ καὶ τὸν ἀποκεφάλισε· καὶ ἐνῷ ἡ κεφαλή του
ἔπεφτε στὴ γῆ καὶ τὸ αἷμα του ἔβαφε χῶμα, ἡ
ψυχή του σὰν περι στέρι ὁλόλευκο πέταξε στὰ
οὐ ράνια τὸ 304 μ.Χ., γιὰ νά ᾽νε μὲ τοὺς ἀγγέλους.

Παρὰ τὴ διαταγὴ τοῦ τυράννου νὰ καοῦν τὰλείψανά του, μερικοὶ Χριστιανοὶ ἔσωσαν ἕνα
μέρος, τὰ ἔφεραν στὴν πατρίδα του τὴν Αἴγυ-
πτο καὶ τὰ ἔ θαψαν κάπου κοντὰ στὴ λίμνη
Μαρεώτιδα. Ἀργότερα, ἐπὶ μεγάλου Κωνσταν -
τίνου καὶ ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας μεγά -
λου Ἀθανασίου, κτίστηκε ναὸς πρὸς τιμήν του.

* * *Σήμερα, ἀδελφοί μου, ὁ Χριστιανισμὸς δὲν
στοιχίζει· τότε στοίχιζε πολὺ ἀ κρι βά. Βλέπε-
τε τί εἶνε ἡ θρησκεία μας; τί μαρτύ ρια ὑπέ-φεραν οἱ ἅγιοι; Ἐκεῖνοι ἔδωσαν τὸ αἷ μα τους
καὶ τὴ ζωή τους· ἐσὺ δὲν μπορεῖς νὰ νηστέ -
ψῃς μιὰ Τετάρτη καὶ μιὰ Παρασκευή;

Ὁ ἅγιος Μηνᾶς ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα ἔ -
κα νε καὶ κάνει θαύματα. Σᾶς ἀναφέρω μερικά.� Πηγαίνοντας κάποιος νὰ προσευχηθῇ στὸ
ναὸ τοῦ ἁγίου, διανυκτέρευσε σ᾽ ἕνα ξενοδο -
χεῖο. Ὁ ξενοδόχος, πονηρός, μυρίστη κε ὅ  τι ὁ
πελάτης ἔχει χρήματα· καὶ γιὰ νὰ τοῦ τὰ πά -
ρῃ, τὰ μεσάνυχτα τὸν σκοτώνει, τὸν κάνει κομ  -
μάτια, τὰ βάζει σ᾽ ἕνα κοφίνι καὶ τὸ κρέμασε
περιμένοντας πότε νὰ ξημερώσῃ νὰ τὰ πετά -
ξῃ, ὥστε νὰ μὴ φανερωθῇ τὸ ἔγκλημα. Ἀλλὰ
τὰ μεσά νυχτα –ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι,
δικαίωμά τους· ἐμεῖς πιστεύουμε– παρουσι -
άζεται ὁ ἅ γιος Μηνᾶς ἔφιππος καὶ τὸν ρωτάει·
–Ποῦ εἶ νε ὁ πελάτης σου; –Δὲν ξέρω τίποτα,
ἀπαντᾷ. Ὁ ἅγιος προχωρεῖ πιὸ μέσα, ξεκρε-
μάει τὸ κοφίνι καὶ τοῦ λέει· –Τί εἶν᾽ αὐτό; Τό-
τε ὁ φονιᾶς ἔπεσε στὰ πόδια του. Ὁ ἅγιος ταί-
 ριαξε τὰ κομμένα μέλη, προσευχήθηκε καὶ ἀ -
νέστησε τὸ νεκρό. Παίρνει τὰ χρήματα ἀπὸ
τὸν κλέφτη καὶ τὰ ἐπιστρέφει στὸν ἀναστημέ νο-
θῦμα, ποὺ γύρισε στὸ σπίτι του δοξάζον τας
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τὸ Θεό. Τὸν ξενοδόχο πρῶτα τὸν ἔδειρε, με -
τὰ τὸν συμβούλεψε καὶ τέλος τὸν συγχώρησε.

� Ἄλλο θαῦμα. Κάποιος διεφθαρ μένος ἄν -
τρας εἶδε μιὰ γυναῖκα ποὺ ἐρχόταν στὸ ναὸ
τοῦ ἁγίου καὶ πῆγε νὰ τὴν ἀ τιμά σῃ. Ἐκείνη πά-
 νω στὸν κίνδυνο ἐπικαλέστη κε· Βοήθεια, ἅγιε
Μηνᾶ!… Καὶ τί ἔγινε· ὁ ἄθλιος αὐ τὸς κάνον -
τας τὴν ἁ μαρτωλὴ ἀπόπειρα εἶχε δέσει τὸ ἄ -
λογο στὸ πόδι του, μὴν τοῦ φύγῃ. Στὴ στιγμὴ
τὸ ζῷο ἀγρίεψε, καὶ ὄχι μόνο τὸν ἐμπόδισε νὰ
κάνῃ τὸ κακό, ἀλ λὰ καὶ ἄρχισε νὰ τρέ χῃ σέρ-
νοντάς τον καταγῆς ἀπὸ τὸ πόδι σὰν σκουπίδι.
Τὸν ἔσυρε τὸν ἔσυρε, καὶ χρεμετίζοντας δυ-
 νατὰ πῆγε καὶ τὸν ἄφησε – ποῦ· ἔ ξω ἀπὸ τὴν
ἐκ κλη σία τοῦ ἁγίου Μηνᾶ, ὅπου ἦταν μαζεμέ-
νοι πολ λοὶ λόγῳ ἑορτῆς. Ἀκούγοντας τὸ θόρυ -
βο βγῆ καν ἔξω. Ὁ μοιχός, φοβούμενος μήπως
τὸ ἄ λογο τοῦ κάνῃ κάτι χειρότερο, ἐξωμολο-
γήθηκε ἐκεῖ μπροστὰ σὲ ὅλους τὴν ἁ μαρτία
ποὺ πῆ γε νὰ κάνῃ. Καὶ τότε μόνο τὸ ζῷο ἡ μέ-
ρεψε. Τὸ ἔλυσε ἀπὸ τὸ πόδι του, με τανοημέ-
 νος μπῆκε στὸ ναό, ἔπεσε μπροστὰ στὴν εἰκό-
 να τοῦ ἁγίου, καὶ παρακαλοῦσε τὸ Θεὸ διὰ
πρε σβειῶν τοῦ ἁγίου Μηνᾶ νὰ τὸν συχωρέσῃ.

� Ἕνα θαῦμα λοιπὸν ὅτι τιμώρησε τὸ φονιᾶ,
δεύτε ρο ὅτι τιμώρησε τὸν πόρνο - μοιχό, καὶ
τρί το ὅτι τιμώρησε ἕνα ψεύδορκο Χριστιανό.
Κάποιος Ἑβραῖος φεύγοντας γιὰ ταξίδι ἐμπι-
στεύ   θηκε στὸ Χριστιανὸ ἕνα βαλάντιο μὲ 500 νο-
 μί  σματα. Αὐτὸς δελεάστηκε ἀπὸ τὸ χρῆ μα κι ὅ -
ταν ὁ Ἑβραῖος ἐπέστρεψε καὶ τὰ ζητοῦ σε, ὁ
Χριστιανὸς δὲν τὰ ἐπέστρεφε λέγοντας· Δὲν
μοῦ ᾽δωσες τίποτα. Ὁ Ἑβραῖος, ἀφοῦ δὲν εἶχε
κανένα μάρτυρα νὰ τὸν ἐπικαλεστῇ, ὑποχρέ-
ωσε τὸ Χριστιανὸ νὰ ὁρκιστῇ. Πῆγαν μαζὶ στὸ
ναὸ τοῦ ἁγίου Μηνᾶ καὶ ἐκεῖ ὁ ἄθλιος ἐκεῖνος
Χριστιανὸς δὲν δίστασε νὰ δώσῃ ὅρκο, ὅτι δὲν
πῆρε τὰ χρήματα. Ὅ ταν ἐπέστρεφαν τὸ ἄλογο
τοῦ Χριστιανοῦ ἀ τακτοῦσε μέχρι ποὺ τὸν ἔρ -
ριξε κάτω. Δὲν ἔπαθε τίποτα, ἀλλὰ ἐκεῖ χωρὶς
νὰ τὸ ἀντιληφθῇ τοῦ ἔπεσε τὸ μαντήλι, τὸ κλει -
δὶ καὶ ἡ χρυσῆ σφραγίδα του. Συνεχίζοντας τὸ
δρόμο τους στάθηκαν κάπου γιὰ φαγητό. Βλέ-
 πει τότε ὁ Χριστιανὸς ἔκπληκτος τὸ δοῦλο του
νὰ ἔχῃ ἔρθει ἐκεῖ κρατώντας στὸ ἕνα χέρι τὸ
βαλάντιο τοῦ Ἑβραίου καὶ στὸ ἄλλο τὸ κλειδὶ
καὶ τὸ μαντήλι. –Τί συνέβη; ρώτησε. Κι ὁ δοῦ -
λος τοῦ λέει· –Ἦρθε στὴν κυρία μου ἕνας φο-
βερὸς καβαλλάρης, τῆς ἔδωσε αὐτὰ καὶ τῆς εἶ -
πε· «Στεῖλε γρήγορα τὸ βαλάντιο τοῦ Ἑβραί-
ου, γιὰ νὰ μὴ κινδυνεύσῃ ὁ ἄντρας σου». Κ᾽ ἐ -
γὼ ἔκανα ὅ,τι μοῦ εἶπε. Χαρούμενος ὁ Ἑβραῖ -
ος γύρισε μαζὶ μὲ τὸ Χριστιανὸ στὸ ναὸ τοῦ ἁ -
γίου Μηνᾶ. Αὐτὸς παρακαλοῦσε νὰ βαπτισθῇ,

ὁ Χριστιανὸς παρακαλοῦσε νὰ συγχωρηθῇ γιὰ
τὴν ψευδορκία. Κι ἀφοῦ πῆραν ὅ,τι καθένας
τους ζήτησε, γύρισαν μὲ χαρὰ στὰ σπίτια τους.

Αὐτά, θὰ μοῦ πῆτε γίνονταν «τῷ καιρῷ ἐ -
κείνῳ». Μ᾽ αὐτὰ τώρα θὰ μᾶς διδάξῃς;…� Σᾶς λέω λοιπὸν κ᾽ ἕνα νεώτερο θαῦμα,
ποὺ ἔγινε τὸ 1942 κοντὰ στὸ ναὸ τοῦ ἁγίου
Μηνᾶ στὴν Αἴγυπτο, κοντὰ στὴν Τριπολίτιδα.

Οἱ Γερμανοὶ μὲ στρατηγὸ τὸ Ρόμμελ κυνη-
γοῦσαν τοὺς Ἄγγλους ὅπως ἕνα παιδὶ κυνη-
γάει τὰ γαλλιά, κ᾽ ἔφτασαν ἔξω ἀπὸ τὴν Ἀλε-
ξάνδρεια. Καὶ τότε –δὲν εἶνε ψέμα– στὸ λιμά -
νι τῆς Ἀλεξανδρείας βγῆκε ἡ ταξιαρχία τῶν
Ἑλλήνων (στρατιῶτες ἀπὸ τὴ Μακεδονία, τὴν
Ἤπειρο, τὸ Μοριά), παιδιὰ μὲ τὴν καρδιὰ στὸ
Θεό. Ὅταν τοὺς εἶδαν, ἐνῷ οἱ Ἄγγλοι ἔφευ-
γαν, πῆρε θάρρος ὁ κόσμος καὶ εἶπαν· Τώρα,
ποὺ ἦρθαν οἱ Ἕλληνες, θὰ νικήσουμε! Προ-
χωροῦσε λοιπὸν ἡ ταξι αρχία μας καὶ ἔφτασε
ἑκατὸ περίπου χιλιόμετρα δυτικὰ τῆς Ἀλε-
ξανδρείας, στὸ Ἔλ-Ἀλαμέιν (Ἔλ-Ἀλαμέιν στὰ
ἀραβικὰ θὰ πῇ «πόλις - χωριὸ τοῦ ἁγίου Μη -
νᾶ»). Παρατηροῦσαν ἀπὸ μακριὰ μὲ τὰ κιά λια.
Κι ὅταν πάνω σ᾽ ἕνα λόφο εἶδαν τὴν ἐκ κλησιὰ
τοῦ ἁγίου Μηνᾶ –μοῦ ᾽λεγε ὁ τότε ἐκεῖ συν -
ταγματάρχης– ἔπεσαν χάμω μαζὶ μὲ τὸ στρα-
τιωτικὸ ἱερέα καὶ παρακαλοῦσαν· Ἅ γιε Μηνᾶ,
βοήθησέ μας νὰ νικήσουμε καὶ νὰ γυρίσουμε
στὰ σπίτια μας! Δὲν ἦταν πλέον τὰ παιδιὰ ἐ -
κεῖνα ἄνθρωποι, ἦταν ἄγγελοι· κάποια ἄλλη
δύναμις τοὺς ἐπτέρωνε. Ἡ μάχη ἔγινε παρα-
μονὲς τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Μηνᾶ. Τὴ νύχτα
ὁ ἅγιος εἶχε ἐμφανιστῆ μέσα στὸ γερμανικὸ
στρατόπεδο καὶ τοὺς προκάλεσε πανικό. Ἀπὸ
ἐ κεῖ οἱ Γερμανοὶ ἄρχισαν νὰ κάμπτωνται. 

Βλέπετε λοιπὸν ὅτι ὁ ἅγιος Μηνᾶς δὲν εἶνε
παραμύθι· καὶ τότε καὶ τώρα θαυματουργεῖ.Ἔλαβε χάρι ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ βοηθάῃ αὐτοὺς
ποὺ βρίσκονται σὲ κίνδυνο καὶ ἀνάγκη.

* * *Λυπᾶμαι, ἀδελφοί μου, γιατὶ λησμονοῦμε τὴν
ἱστορία μας. Δὲν ξέρουν τὰ παιδιά μας οὔ  τε Κιου-
 τάχεια, οὔτε ᾽Εσκῆ Σεχίρ, οὔτε Ἔλ-Ἀλαμέ ιν, τί-
πο  τα. Ἀλλοίμονο σὲ κοινωνίες ποὺ εἶνε μό νο
στομάχι, κοιλιά, ἔντερα. Ὄχι· ὁ ἄν θρωπος ἔχειμεγαλεῖο· εἶνε πνεῦμα, ἰδέα, καθῆκον, θυ σία, σταυ  -
ρός! Διαβάστε τὴν ἱστορία μας· μάθετε πόσα δά-
 κρυα καὶ αἵματα χύθηκαν· μάθετε τοὺς βίους
τῶν ἁγίων καὶ μαρτύρων τῆς πίστεώς μας. Γίνε- τε κι ἐσεῖς ἄγγελοι. Μιμηθῆτε τὸν ἅγιο Μηνᾶ,
γιὰ νά ᾽χουμε τὴν εὐχή του, καὶ τὸ ἔθνος καὶ ἡ
πατρίδα μας καὶ ὁ κόσμος ὅλος νὰ βαδίζῃ ἐν
εἰρήνῃ καὶ ἀγάπῃ καὶ ὁμονοίᾳ μέχρι τέλους.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Μηνᾶ Ἐμπορίου - Ἐορδαίας τὴν 11-11-1971 Πέμπτη πρωί, μὲ νέο τώρα τίτλο.Καταγραφή, σύντμησις καὶ ἀναπλήρωσις βάσει ἁγιολογικῶν πηγῶν 27-10-2021.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτή. Ἀλλὰ
καὶ κάθε μέρα ἑορτάζουν πότε ἕνας, πό-

τε δύο, πότε τρεῖς, πότε σαράντα, πότε πε-
νήντα, πότε χίλιοι, πότε χιλιάδες μάρτυρες
καὶ ἅγιοι. Κάθε μέρα κάποιοι ἅ γιοι ἑ ορτάζουν.
Ὁ σημερινὸς ἅγιος, ὁ Ἰωάν νης ὁ Χρυσόστο-
μος, λέει· Θέλεις νὰ ἑορτά ζῃς; Κάνε τὸ θέλη-μα τοῦ Θεοῦ, ὅ,τι θέλει ὁ Θεός, καὶ τότε θὰ
ἔχῃς ἑορτή. Ὁ Χριστιανός, αὐτὸς ποὺ ἐκτε-
λεῖ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, ἑ ορτάζει, ἔχει ἑ -
ορτὴ μέσα στὴν καρδιά του.

Σήμερα λοιπὸν ἑορτάζει ἕνας ἀπὸ τοὺς με-
γάλους πατέρας τῆς Ἐκ κλησίας, ποὺ ἔρχεται
πρῶτος στὴ σειρὰ τῶν οἰκουμενικῶν διδασκά-
  λων, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος· μπορεῖ
νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς ἕνας πνευματικὸς ἥλιος
στὸν οὐρανὸ τῆς Ἐκκλησίας.Μοιάζει πολὺ μὲ δυὸ προγενέστερους με-
γάλους ἁγίους, ἕναν τῆς παλαιᾶς διαθήκης,
τὸν προφήτη Ἠλία, καὶ ἕναν τῆς καινῆς διαθή -
κης, τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο.

Τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο τιμᾷ ἰδιαιτέρως ἡὈρ θόδοξος Ἐκκλησία· ἐνῷ ἄλλοι ἅγιοι ἑορ-
τά ζουν μιὰ φορὰ τὸ ἔ τος, αὐτὸς ἑορτάζει
πολ λὲς φορές· σήμερα 13 Νοεμβρίου εἶνε ἡ
ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του, στὶς 15 Δεκεμβρί-
ου εἶνε ἡ ἡ μέ ρα τῆς χειροτονίας του σὲ ἐπί-
σκοπο, στὶς 27 Ἰανουαρίου εἶνε ἡ μνήμη τῆς
ἀνακομιδῆς καὶ ἐπανόδου τῶν τιμίων λειψά-
νων του στὴν Κωνσταντινούπο λι, καὶ στὶς 30
πάλι Ἰανουαρίου συνεορτάζει μὲ τοὺς ἄλ -
λους δύο μεγάλους πατέρας καὶ διδασκά-
λους μέγα Βασίλειο καὶ Γρηγόριο θεολόγο. 

Δὲν θὰ μιλήσουμε γιὰ ὅλο τὸν βίο του· θὰ
ποῦμε κυρίως γιὰ τὶς τελευταῖες ἡμέρες του.

* * *Ἔγινε ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως τὸ
398 μ.Χ. χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ τὸ ζητήσῃ. Καὶ δὲν ἔ -
μεινε πολὺ στὸ θρόνο· κοιμήθηκε τὸ 407 μ.Χ.ἐκθρονισμένος καὶ ἐξόριστος. Γιατί; Διώχθηκε.

Ποιός τὸν ἐδίωξε; Οἱ ἄρχοντες, πολιτικοί,
στρατιωτικοί, ἀλλὰ καὶ ἐκκλησιαστικοί· κυρί -
ως ὅμως μιὰ γυναίκα, ἡ αὐτοκράτειρα Εὐδο-
ξία, ποὺ κα τώρθωσε νὰ παρασύρῃ καὶ τὸν ἀ -
θῷο σύζυγό της, τὸν αὐτοκράτορα Ἀρκάδιο.Ποιά ἡ αἰτία τοῦ διωγμοῦ; Εἶνε ἡ ἴδια μ᾽ ἐ -
κείνην γιὰ τὴν ὁποία μία ἄλλη βασίλισσα, ἡ Ἰε-
 ζάβελ, ἐ δίωξε τὸν προφήτη Ἠλία, καθὼς καὶ μία
ἄλλη βασίλισσα, ἡ Ἡρῳδιάδα, ἐδίωξε τὸν προ-
 φήτη Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο καὶ βαπτιστή. Ὁ
Ἠλίας ἤλεγξε τὴν αἰσχρὰ Ἰεζάβελ, γιατὶ σὺν
τοῖς ἄλλοις αὐτὴ ἅρπαξε τὸ ἀμ πελάκι ἑ νὸς
φτωχοῦ ἀν θρώπου (βλ. Γ΄ Βασ. 20ό)· γιὰ τὸν ἔλεγχότου αὐτὴ τὸν μίσησε, τὸν ἀπείλησε, καὶ ὁ προ-
φήτης κατέ φυγε στὴν ἐρημιὰ καὶ ἔ ζησε μέσ᾽
στὰ σπήλαια· τὸ τέλος ὅ μως τῆς Ἰ εζάβελ δὲν
ἦ ταν καλό· σκοτώθηκε καὶ σκυλιὰ κατασπάρα -
ξαν τὸ πτῶ μα της, ὅ πως εἶ χε πεῖ ὁ Ἠλίας (βλ. Δ΄
Βασ. 9ο). Καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἤλεγξε τὴν
αἰσχρὰ Ἡ ρῳ δι άδα, γιατὶ ἄ φη σε τὸν ἄντρα της
καὶ πῆ γε μὲ ἄλ λον ἄντρα, συγγενῆ της, τὸν ἀ -
δελφὸ τοῦ ἀν τρός της· κι αὐτὴ ἐπίσης μίση-
σε τὸν Πρόδρομο γιὰ τὸν ἔλεγχό του, καὶ τέ-
λος πέτυχε τὸν ἀποκεφαλισμό του.Πόσο πρέπει νὰ προσέχετε, σεῖς οἱ γυναῖ -κες! Δὲν ἔχετε ὅπλα καὶ κανόνια, ἔχετε ὅμως
μιὰ δύναμι ποὺ τὸν ἄντρα ἢ τὸν ἀνεβάζετε
στὰ ἄστρα ἢ τὸν βυθίζετε στὴν κόλασι. Ἂν εἶ -
στε γυναῖκες τοῦ Θεοῦ, θὰ σώσετε τοὺς ἄν -
τρες· ἂν εἶστε γυναῖκες τοῦ διαβόλου, τότε
γίνεστε αἰτία τῆς καταστροφῆς τους.

Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο λοιπὸν καὶ ὁ ἱερὸς Χρυ-
σόστομος διώχθηκε καὶ δύο φορὲς ἐξωρίστη-κε ἀπὸ τὴ αὐτοκράτειρα Εὐ δοξία.

Τὴν πρώτη φορὰ τὴν εἶχε ἐλέγξει, γιατὶ ἀ -
πὸ πλεονεξία, ὁλόκληρη βασίλισσα αὐτή, ἅρ -
παξε τὸ ἀμπέλι μι ᾶς χήρας ποὺ λεγόταν Καλ-
λιτρόπη. Ζητοῦσε ἡ ταλαίπωρη τὸ κτῆμα της,
ἀλλὰ ἡ Εὐ δοξία δὲν τὴν ὑπολόγιζε. Ὁ Χρυ-
σόστο μος ἔ λεγε, ὅ τι αὐτὸ εἶνε ἀδικία· κι ὅταν
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εἶδε ὅτι ἡ Εὐ δοξία δὲν συνετίζεται, τὴν ἤλεγ-ξε ἀπὸ τὸν ἄμ βωνα· τὴν παρωμοίασε μὲ τὴν
Ἰεζάβελ. Γι᾽ αὐ τὸ ἡ βασί λισσα ἀποφάσισε νὰ
τὸν ἐκθρονίσῃ.

Ἐκτὸς ἀ πὸ κάποιες κυρίες τῆς ἀριστο κρα-τίας, συμ φώνησαν δυστυχῶς μαζί της ἐν α-
ντίον τοῦ Χρυσοστόμου καὶ ὡρισμένοι κληρι-
κοί. 36 μάλιστα κακοὶ ἐπίσκοποι ποὺ ἀκολου-
 θοῦ σαν τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀλεξανδρείας Θεό-
 φιλο, ἄσπονδο ἐχθρὸ τοῦ ἱεροῦ πα τρός, συγ  κά-
 λε σαν τὴν διαβόητη «σύν οδο» παρὰ τὴν Δρῦν
τῆς Χαλκηδό νος (403 μ.Χ.), μὲ ψεύτικες κατη -
γορί ες, κι ἀποφάσισαν τὴν καθαίρεσί του.

Φυγάδευσαν τότε τὸ Χρυσόστομο στὴ Βι-
θυνία. Μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ὅ μως σει-σμὸς συγκλόνισε τὴν Πόλι, ἔγιναν κι ἄλλες
καταστροφές, κι ὅλα αὐτὰ φόβισαν τὴ βασί-
λισσα, τὴν ἔ κα ναν νὰ μετανοήσῃ καὶ νὰ τὸν
φέρῃ πίσω, πρὸς χαρὰν τοῦ πληρώματος.

Ἀλλὰ ὁ κατευνασμὸς τῶν σχέσεων βασι-
λίσσης καὶ ἀρχιεπισκόπου δὲν κράτησε πολύ.
Σύντομα δόθηκε πάλι ἀφορμὴ γιὰ νέο διω   γμό.
Ἡ Εὐδοξία ἀρεσκόταν καὶ στὴν πολυτέλεια.
Ἐνῷ φτωχοὶ πει νοῦ σαν, αὐτὴ ντυνόταν στὰ
χρυ σᾶ, ἀ γαποῦσε τὴ διασκέδασι, δὲν τηροῦ -
σε τὴ νηστεία τὶς Τετάρτες καὶ Παρασκευές.

Ἀκόμη, οἱ διάφοροι αὐλοκόλακες, γνωρί-
ζοντας τὴ φιλοδοξία τῆς βασιλίσσης, τί ἔκα-
ναν· ἔλειωσαν ἀσήμι, κατασκεύασαν ἕνα ἄ -
γαλμά της καὶ τὸ ἔστησαν – ποῦ· ἀπέναντι ἀ -
πὸ τὴν ἐκκλησία ὅπου γινόταν ἡ λειτουργία
καὶ τὸ κήρυγμα. Καὶ μόνο αὐτό; Ὥρισαν, τὴν
ὥ ρα ἐκείνην ἀκριβῶς νὰ γίνουν τὰ ἀποκαλυ-
πτήρια τοῦ ἀ γάλματος. Μαζεύτηκε λοιπὸν κό-
 σμος μὲ ὄργανα καὶ τύμπανα, καὶ διασκέδα-
ζαν· ἄρχισαν νὰ χορεύουν καὶ μέθυσαν, ἐκεῖ
ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησιά! Ὁ θόρυβος, οἱ φωνές,
οἱ κρότοι ἔφταναν μέχρι μέσα στὸ ναό, κάλυ-
πταν τὴ φωνὴ τῶν λειτουργῶν. Πῶς μποροῦ -
σε ἔτσι νὰ γίνῃ ἡ λατρεία; Τί ἔπρεπε νὰ κάνῃ
ὁ Χρυσόστομος; Ἤλεγξε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ
τὴν ἀσέβεια καὶ ἀπρέπεια, αἰτία τῆς ὁ ποίας
ἦταν ἡ Εὐδοξία. Ὁ ἔλεγχός του ἄναψε πάλι
τὸ θυμὸ καὶ τὴν ἔχθρα κατὰ τοῦ ἁγίου.

Ἅρπαξαν τότε τὴν εὐκαιρία ὁ Θεόφιλος καὶ
οἱ ἀκόλουθοί του, καὶ ἔπεισαν τὸν αὐτοκρά-
τορα νὰ μὴν παραστῇ τὸ Πάσχα στὶς ἀκολου-
θίες ποὺ χοροστατοῦσε ὁ ἀρχιεπίσκοπος. Ὁ
Ἀρ κάδιος πείστηκε καὶ ἀποφάσισε νὰ διώξῃ
τὸ Χρυσόστομο μὲ τὴν κατηγορία ὅτι κατέχει
τὸ θρό νο ἀντικανονικά. Λίγο λοιπὸν με τὰ τὴν
Πεντηκοστὴ (20 Ἰουνίου τοῦ 404 μ.Χ.) στρατι ῶ -τες συνέλαβαν τὸν ἅγιο καὶ τὸν ἔστειλαν στὴνἐξορία. Ποῦ; Μακριά, στὴν Κουκουσὸ τῆς Μι-

κρῆς Ἀρμενί ας, μὲ τὴ συνοδεία ἀποσπάσμα-
τος· οὔτε βιβλία εἶχε, οὔτε ἕνα γιατρό, τίπο-
τα, ἔρημος. Ἔμεινε ἐκεῖ τριάμισυ χρόνια.

Ἐπειδὴ ὅμως πολλοὶ ἄνθρωποι ξεκινοῦσαν
καὶ πήγαιναν κοντά του, βγῆκε διαταγὴ νὰ
τὸν πᾶνε ἀκόμη μακρύτερα. Μετὰ ἀπὸ ταλαι-
πωρία τριῶν μηνῶν ἔφτασε στὰ Κόμανα τοῦ
Πόντου. Σταμάτησαν κοντὰ σ᾽ ἕνα ἐξωκκλήσι
τοῦ μάρτυρος Βασιλίσκου. Τὴ νύχτα εἶ δε σὲ
ὅραμα τὸν ἅγιο Βασιλίσκο ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε·
«Ἔχε θάρρος, ἀδελφὲ Ἰωάννη· αὔριο θά ᾽μα -
στε μαζί». Τὸ πρωὶ φόρεσε λευκὴ στολή, κοι-
νώνησε τὰ ἄχραντα μυστήρια καὶ ἔτσι παρέ-δωσε τὴν ψυχή του στὸ Θεό. Τὰ τελευταῖα λό-
 για του ἦταν· «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».

Τὰ τίμια λείψανά του ἔμεναν ἐκεῖ. Ἐν τῷ
μεταξὺ ἡ Εὐδοξία δὲν μπόρεσε νὰ γεννήσῃ
τὸ παιδί της καὶ πέθανε μέσα σὲ φρικτοὺς πό-
νους. Τὴν ἔθαψαν σ᾽ ἕνα χωράφι· κι ἀπὸ τό-
τε ὁ τάφος της σειόταν, ἔτριζε, ἔ τρεμε. Ὕ -
στερα λοιπὸν ἀπὸ τριάντα χρόνια ἔ γινε ἀ να-κομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστό-
 μου· τὰ σήκωσαν καὶ τὰ μετέφεραν στὴ Βασι-
λεύουσα. Στὸ δρόμο, ἀπὸ ὅπου περνοῦ σαν, ὁ
κόσμος ἔβγαινε καὶ τὰ προσκυνοῦσε. Κι ὅταν
ἔφτασαν στὴν Κωνσταντινούπολι καὶ τὰ ἀπέ-
θεσαν, τότε ὁ τάφος τῆς Εὐδοξίας ἠρέμησε,
σταμάτησε πιὰ νὰ τρέμῃ.

* * *Αὐτὸς εἶνε, ἀγαπητοί μου, ὁ ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Χρυσόστομος, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντι-
νουπόλεως (398-407). Μεγάλος πατέρας. Ἀλλὰὁ κό σμος, ἐνῷ ἄλλους ἁγίους τοὺς τιμᾷ, αὐ -
τὸν δυστυχῶς δὲν τὸν ἐκτιμᾷ πρεπόντως.

Μποροῦσε καὶ ὁ Χρυσόστομος νὰ περάσῃ
πολὺ ἥ συχα τὴ ζωή του. Ἂς χόρευαν, ἂς δια-
σκέδα ζαν, ἂς ἔκαναν ἀ γάλματα…· αὐτὸς νὰ τ᾽
ἀνέχε ται ὅλα καὶ νὰ μὴ λέῃ τίποτα. Θὰ ἔμενε
ἔτσι στὸ θρόνο ὄχι ἐννιὰ μόνο χρόνια μὰ πο -
λὺ περισσότερα, καὶ νὰ συνεχίζῃ νὰ ἀσκῇ τὰ
θαυμαστὰ χαρίσματά του. Ἀλλ᾽ ὄχι. Ὁ θεό-
πνευστος λόγος λέει· «Πάντες οἱ θέλοντες εὐ -
 σεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται» (Β΄
Τιμ. 3,12). Αὐτὸ διάλεξε ὁ ἱερὸς πατήρ.

Νὰ τὸ ξέρουμε λοιπὸν κ᾽ ἐμεῖς· ὅποιος θέ-
λει νὰ ζῇ μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, εἴτε ἄντρας εἴτε
γυναίκα, ὁ κόσμος θὰ τὸν διώξῃ. Ὁ κόσμος
εἶνε κακός, διεφθαρμένος, ἄπιστος· δὲν ἀνέ-χεται τοὺς Χριστιανούς, τοὺς μισεῖ.

Εἴθε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ πρεσβει -
ῶν τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου καὶ τῆς ἁγίας μη-
τρός του Ἀνθούσης νὰ εἶνε πάντοτε μαζί μας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης (ὑπόγειο τοῦ νέου) τὸ Σάββατο 13-11-1971 πρωί, μὲ νέο τώρα τίτλο.Καταγραφή, διευθέτησις καὶ σύντμησις 22-10-2021.
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Γύρω ἀπὸ τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, ὅ πως ἔ -
χουμε πεῖ, ὑπῆρχε ἕνας κύκλος μαθητῶν. Ποιοί

ἀπ᾽ αὐτοὺς ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ὁ Ἰωάννης δείχνον -
 τας τὸν Ἰησοῦ τοὺς εἶπε «Ἴ δε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ…»
(Ἰω. 1,29); Ἦταν ὁ Ἀν δρέας καὶ κάποιος ἄλλος ἀνώνυ-
 μος· κατὰ τοὺς ἑρμηνευτὰς αὐτὸς ἦταν ὁ Ἰωάννης,
ποὺ ἀπὸ ταπείνωσι συνηθίζει νὰ κρύβῃ τὸ ὄνομά του.

Κι αὐτοὶ οἱ δύο τί ἔκαναν; Ἡ μαρτυρία τοῦ δι-
δασκάλου τους βάρυνε πολὺ μέσα τους. Τὰ λίγα ἐ -
κεῖνα λόγια του ἔρριξαν στὶς καρδιές τους ἕνα μι- κρὸ σπινθῆρα, ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἱ. Χρυσόστομος,
καὶ ἄναψαν φωτιὰ ποὺ δὲν ἐπρόκειτο πιὰ νὰ σβή -
σῃ. Δημιουργήθηκε περιέργεια νὰ μάθουν πε-
ρισσότερα γιὰ τὸν Ἰησοῦ (βλ. Ἑ.Π. Migne 59,113-120).

Ἱεροκήρυκες καὶ κατηχηταὶ καὶ δάσκαλοι, πά-
νω στὸ ζῆλο σας λέτε πολλὰ γιὰ τὸν Κύριο, ἀλλὰ
οἱ ψυχὲς τῶν ἀκροατῶν σας μπορεῖ νὰ μένουν ἀ -
διάφορες. Καὶ ἴσως ἕνας ἄλλος νὰ πῇ λίγα, πέντε
λόγια, κι αὐτὰ ν᾽ ἀνάψουν μεγάλο ἐνδιαφέρον.
Αὐτὸς ποὺ τ᾽ ἄκουσε δὲν ἡσυχάζει πιά. Ἡ ἐπιθυ-
μία του νὰ μάθῃ περισσότερα τὸν κάνει ν᾽ ἀνοίξῃ
τὴ Γραφή, νὰ πιά σῃ πνευ ματικὰ βιβλία, νὰ τρέξῃ
σὲ ὁμιλίες καὶ σὲ κήρυκες, νὰ κάνῃ ἐρωτήσεις σὲ
πνευματικούς· ἔτσι ἡ οὐράνια φωτιὰ θὰ αὐξηθῇ.

Ἀπὸ τὰ λίγα ἐκεῖνα λόγια τοῦ Προδρόμου γεν-
νήθηκε στὶς ψυχὲς τῶν δύο μαθητῶν ἡ ἐ πιθυμία
νὰ γνωρίσουν τὸν Ἰησοῦ ἀπὸ κοντά. Ἀπὸ τότε τὰ
μάτια τους δὲν ξεκόλλησαν ἀπὸ πάνω του. Τὸν
βλέπουν τώρα ξαφνικὰ ν᾽ ἀπομακρύ νεται καὶ ρω-
τοῦν· Ποῦ πηγαίνει; μὴν τὸν χάσουμε, ἂς τὸν ἀ -
κ ολουθήσουμε. Καὶ τὸν ἀκολουθοῦν.

Ὁ Ἰησοῦς γυρίζει, τοὺς βλέπει καὶ τοὺς ρωτά-
ει· «Τί ζητεῖτε;». Μὰ τί, αὐτὸς ὁ καρδι ογνώστης
δὲν ξέρει τί θέλουν; Ὄχι βέβαια· ἀλ λὰ ρωτάει,
γιὰ νὰ δώσῃ ἀφορμὴ συζητήσεως. Ξέρει καλὰ
τὴν ἐπιθυμία τους καὶ θέλει νὰ τοὺς βοηθήσῃ.Πόσο ἀγαθὸς εἶνε ὁ Κύριος! Ποθεῖ νὰ σώ σῃ
τὸν ἁμαρτωλό, ἀλλὰ δὲν θέλει νὰ τὸν πι έσῃ, θέ-
λει ἐλεύθερα ὁ ἄνθρωπος ν᾽ ἀποφασίσῃ νὰ τὸν
πλησιάσῃ· καὶ τότε!…

Ἔρχεται ὁ ἁμαρτωλὸς πρὸς τὸν Ἰησοῦ; Ἂν

κάνῃ αὐτὸς ἕνα βῆμα, ἑκατὸ βήματα θὰ κάνῃ ὁ
Κύρι ος. Ἡ Καινὴ Διαθήκη λέει γιὰ τὸν μετανοη-
μέ νο ἄσωτο υἱό· «Καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πα-
 τέρα αὐ τοῦ. Ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχον τος
εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη,
καὶ δραμὼν ἐ πέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ
καὶ κατεφίλησεν αὐτόν» (Λουκ. 15,20).–«Τί ζητεῖτε;» ρώτησε τοὺς δύο μαθητὰς τοῦ
Ἰωάννου. Τί θὰ ταίριαζε ν᾽ ἀπαντήσουν· Ἐσένα,Κύριε!… Ἀλλὰ γιά σκεφθῆτε, ἂν ἔκανε τὴν ἴδια ἐ -
ρώτησι σ᾽ ἐμᾶς, τί θὰ τοῦ ἀπαν τούσαμε; Θὰ μπο-
ρούσαμε νὰ τοῦ ποῦμε «Ἐ σένα ζητοῦμε, Κύριε»;
εἶνε ὁ Κύριος ὁ μεγάλος πόθος μας; εἶνε ἡ σωτη -
ρία τῆς ψυχῆς ἡ ζω ηρὴ ἀνησυχία μας; εἶνε ἡ βα-
σιλεία του τὸ πρῶτο ποὺ θερμὰ ζητοῦμε; Ἐλάχι-
στοι θ᾽ ἀπαν τοῦσαν ἔτσι. Οἱ ἄλλοι; Ὤ, ἂν ἀπαν τοῦ -
σαν εἰλικρινά, θὰ ἔδειχναν τὶς ἀβυσσαλέες ἐ πιθυ  -μίες τοῦ κόσμου τούτου· Θέλουμε λεφτά, δό ξες
καὶ τιμές, ἔρωτες καὶ ἡδονὲς καὶ διασκεδάσεις·
θέλουμε νὰ ἐκδικηθοῦμε τοὺς ἐχθρούς μας, θέ-
λουμε… Τὸ νὰ ζητάῃ κανεὶς τὸν «πολύτιμον μαρ-
γαρίτην» (Ματθ. 13,46) εἶνε ἀπὸ τὸ πιὸ σπάνια σήμερα.«Τί ζητεῖτε;». Ἂς ἀπευθύνουμε συχνὰ - πυκνὰ
τὴν ἐρώτησι αὐτὴ στὸν ἑαυτό μας. Κάποιος με-
γάλος ἀσκητής, ποὺ εἶχε βγῆ στὴν ἔ ρη  μο, κάθε
μέρα ἔλεγε στὸν ἑαυτό του· «Πρὸς τί ἐξῆλθες;»,γιατί βγῆκες; Ν᾽ ἀναζητοῦμε διαρκῶς τὸν Ἰησοῦ,
νὰ μὴν ἀπομακρυνώμαστε ἀπὸ κοντά του, νὰ μὴ
χάνουμε τὴν ἐπαφὴ μαζί του, ἀλλὰ βλέποντας τὰ
ματωμένα ἴχνη του νὰ τὸν ἀκολουθοῦμε ὅπου κι
ἂν πάῃ· νά τὸ ἰδανικὸ μιᾶς ἁγίας ζωῆς.

Πολλὲς φορὲς ἡ ἀναζήτησι τοῦ Ἰησοῦ δὲν εἶνε
καθαρή. Οἱ Ἰουδαῖοι, ποὺ εἶχαν βγῆ μέχρι τὴ Βη-
θανία, πήγαν ὄχι μόνο ἀπὸ θαυμασμὸ ἀλλὰ καὶ μὲ
κάποια περιέργεια· «οὐ διὰ τὸν Ἰ ησοῦν μόνον, ἀλλ᾽
ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴ δωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν»
(Ἰω. 12,9). Καὶ σὲ ἄλ λη περίπτωσι ζητοῦσαν τὸν Ἰησοῦ γιὰ
μιὰ εὔκολη καὶ ἄκοπη ἐξασφάλισι τῶν ἀναγ καίων
τῆς ζωῆς. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Κύριος τοὺς εἶπε· «Ἀ μὴν ἀ -
μὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με, οὐχ ὅτι εἴ δετε ση μεῖα,
ἀλλ᾽ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐ χορ τάσθη-
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τε» (ἔ.ἀ. 6,26). Πόσο λίγοι εἶνε αὐτοὶ ποὺ ἀναζητοῦν τὸνἸησοῦ γιὰ τὸν Ἰησοῦ καὶ μόνο! Ὁ ἀπολο γητὴς
Αὔγουστος Νικόλαος κλείνει τὸ σύγγραμμά του μὲ
τὴν ἀ πάντησι παλαιοτέρου συγγραφέως· στὴν ἐ -
ρώ τησι τοῦ Κυρίου «τί ἀμοιβὴ ζητᾷς γιὰ τοὺς κό-
πους σου;» λέει κι αὐτός· «Ἐσένα μόνο, Κύριε».

Στὰ Εὐαγγέλια βλέπουμε ὅτι καὶ κάποιος ἄλ -
λος, ὄχι ἀπὸ τοὺς ψαρᾶδες τῆς Γαλιλαίας ἀλλὰ
ἀπὸ τοὺς διανοουμένους τῶν γραμματέων, θέλη-
 σε ν᾽ ἀκολουθήσῃ τὸν Ἰησοῦ. «Διδάσκαλε», τοῦ
λέει, «ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἂν ὑπάγῃς». Καὶ ὁ Ἰ -
ησοῦς, θέλοντας νὰ τὸν διδάξῃ ὅτι ἡ ἀποστολικὴζωὴ ἔχει φτώχεια καὶ θέλει αὐταπάρνησι, τοῦ ἀ παν -
τᾷ· «Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ
τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀν -
θρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ» (Ματθ. 8,20.
Λουκ. 9,58). Ἐδῶ ὅμως, στοὺς μαθητὰς τοῦ Ἰωάννου,
δὲν δίνει αὐτὴ τὴν ἀπάντησι. –«῾Ραβ βί, ποῦ μέ-
νεις;» ρωτοῦν αὐτοί. Κ᾽ ἐκεῖ νος ἀπαντᾷ· –«Ἔρχε-
σθε καὶ ἴδετε» ἐλᾶτε νὰ δῆτε (Ἰω. 1,39-40).

Ἦρθαν καὶ εἶδαν ποῦ μένει. Δικό του σπίτι δὲν
εἶχε· ἔμενε, ὁ μεγάλος Ξένος, φιλοξενού μενος
προσωρινὰ στὸ φτωχικὸ κάποιου πιστοῦ ἀκροα-
τοῦ του. Στὸ ἥσυχο ἐκεῖνο περιβάλλον, μακριὰ ἀ -
πὸ θορύβους τοῦ κόσμου, ἔ μειναν μα ζί του ὅλη
ἐκείνη τὴ μέρα, ἴσως καὶ νὰ διανυκτέρευσαν. Ὁ
Ἰωάννης, ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο, δὲν λέει λεπτο-
μέρειες γιὰ τὸ τί συζήτησαν. Σίγουρα θὰ μίλησαν
γιὰ ὅ,τι εἶνε ἀ ληθινό, ὑψηλὸ καὶ ὡραῖο· τὸ θέμα
τους θὰ ἦ ταν –τί ἄλλο– ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Θεϊκὸ συμπόσιο μὲ οὐράνιες ἀλήθειες τοὺς πα-
ρέθε σε ὁ Κύριος, ἀσυγκρίτως ἀνώτερο ἀπὸ τὰ
συμπόσια τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων στὴν Ἀθήνα.

Αὐτὸ μᾶς διδάσκει, ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πρέ-πει ν᾽ ἀκούγεται παντοῦ, «εὐκαίρως ἀκαίρως» ὅ -
πως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Β΄ Τιμ. 4,2). Ὁ Κύριος
ἔ δωσε τὸ ἄριστο παράδειγμα· κήρυξε στὸ ναό,
σὲ συναγωγές, σὲ σπίτια, σὲ πλοῖα, στὸ γιαλό, σὲ
πλα γιές, σὲ κορυφές, σὲ κάθε τόπο, ἀκόμα καὶ
πάνω ἀπ᾽ τὸ σταυρό. Σήμερα οἱ κήρυκες τὸν μι-
μοῦνται ἆραγε, ἢ περιορίζουν τὴ διδασκαλία μό-
νο μέσα στοὺς ναούς, καὶ κατηγοροῦν κάθε ἄλλο
κήρυ γμα ποὺ γίνεται ἐκτὸς ναοῦ;

Κηρύττει στὸ σπίτι ὁ Ἰησοῦς. Καὶ πόσοι τὸν ἀ -κοῦνε; Δύο μόνο. Ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἀξίζουν περισσότε-
ρο ἀπὸ χιλιάδες. Αὐτοὶ ἀργότερα θὰ κηρύξουν σὲ
πλήθη μεγάλα. Κ᾽ ἐσὺ ποὺ κηρύττεις τὸ λόγο τοῦ
Θεοῦ, μὴν ἀπογοητευθῇς ὅσο κι ἂν εἶνε τὸ ἀκρο-
ατήριό σου. Ποιός ξέρει τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ;
Μπορεῖ καὶ ὁ ἕνας ἀκροατὴς νὰ γίνῃ ἅγιος, ἐνῷ οἱ
χιλιάδες ποὺ σ᾽ ἀκοῦνε ν᾽ ἀποδειχθοῦν ἄκαρποι.

Ποιά ἦταν ἡ ἐντύπωσι τῶν δύο μαθητῶν ἀπὸ αὐ -
τὴ τὴ συναναστροφή; Καταπληκτική. Πῶς τὸ ξέρου-
 με; Ἀπὸ μιὰ λεπτομέρεια ποὺ ὑπάρχει στὸ κείμε-
νο. Γράφει· «Ὥρα ἦν ὡς δεκάτη» (Ἰω. 1,40). Ἡ δεκάτη
ὥρα ἀντιστοιχεῖ μὲ τὴ δική μας 4η ἀπογευματινή.

* * *«Ὥρα ἦν ὡς δεκάτη». Ἂς προσέξουμε, ἀ δελ-
φοί μου, αὐτὴ τὴ χρονικὴ σημείωσι. Ὁ χρόνος τρέ-
 χει συνεχῶς καὶ στὸ πέρασμά του συμβαίνουν
πολ λά. Ἄλλα εἶνε ἀνιαρὴ ἀνακύκλωσι τῶν ἴδιων
γε γονότων (ὕπνος, ξύπνημα, δουλειά, φαγητό,
φυ σικὲς ἀνάγκες) καὶ δὲν ἀφήνουν ἰσχυρὲς ἐντυ-
πώσεις. Συμβαίνουν ὅ μως κάποτε καὶ μερικὰ ἔκ -
τακτα συνταρακτικά, ποὺ ἀφήνουν ἴχνη ἀνεξίτηλα.
Οἱ ὧ ρες καὶ οἱ μέρες ποὺ ἔγιναν δὲν λησμονοῦνται.

Ὁ καθένας ἔχει ὧρες καὶ ἡμέρες ποὺ δὲν μπο-
ρεῖ νὰ τὶς ξεχάσῃ· ἡ ὥρα π.χ. ποὺ ὁ νέος πῆρε τὸ
πτυχίο του, ἡ ὥρα τῶν ἀρραβώνων, ἡ ὥρα τοῦ γά-
 μου, ἡ ὥρα ποὺ ἀπέκτησε παιδί, ἡ ὥρα ποὺ κέρ-
δι σε στὸ λαχεῖο κ.λπ.. Ναί· ἀλλὰ οἱ ὧρες αὐτὲς ἢ
καὶ κάποιες ἄλλες δὲν συγκρίνονται μὲ μία μονα -
δι κὴ ὥρα (βλ. βιβλίο μας Σαλπίσματα, Ἀθῆναι 1952, σσ. 24-30). Εἶνε ἡ ὥρα
ποὺ ἡ ἁμαρτωλὴ ψυχὴ τρέχει καὶ συναν τᾶται μὲ
τὸν Σωτῆρα της. Καὶ τὸν Σωτῆρα Χριστὸ μπορεῖ
νὰ τὸν συναντήσῃ καὶ ἀλλοῦ ἀλλὰ πρὸ παντὸς στὸμυ στήριο τῆς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως. Ὤ ἡ
ὥ ρα αὐτή, ποὺ ὁ ἄνθρωπος γονατίζει μετανοη-
μένος μπροστὰ στὸν πνευματικό, ἐξομολογεῖται
συν τετριμμένος τὰ κρίματά του καὶ παίρνει τὴν
ἄ φεσι! εἶνε ἡ σπουδαιότερη ὥρα τῆς ζωῆς του
καὶ μένει ἀλησμόνητη. «Ἐξωμολογήθηκα καὶ πα-
ράδεισος φύτρωσε μέσα μου», ἔγραφε κάποτε
πονεμένη ἡ φιλόσοφη ψυχὴ διασήμου ῾Ρώσου
συγγραφέως.

Ὁ Δάντης σὲ ποίημά του λέει, ὅτι τὴν ἡμέρα
ποὺ συνάντησε τὴ Βεατρίκη του ἄρχισε γι᾽ αὐτὸν
νέα ζωή, χαρᾶς καὶ εὐτυχίας. Ἀλλ᾽ ὦ θνητοί, ἡ εὐ -
τυχία ἀρχίζει ἀπὸ τὴ γνωριμία μὲ μιὰ γυναῖκα; Ἡ ἀ -ληθινὴ ζωὴ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἄνθρωποςσυναντᾷ τὸν Ἰησοῦ! Γιὰ τὴ συνάντησι αὐτή, μόνο
ὅποιος ἦρθε σὲ στενὴ γνωριμία καὶ ἐπαφὴ μαζί του
μπορεῖ νὰ πῇ τί αἰσθάνεται· τὴ θεϊκὴ μυστικὴ χαρά,
ποὺ εἶνε ἡ ζωή, ὄχι κλάσμα ζωῆς ἀλλὰ ζωὴ ὡ λοκλη  -
ρωμένη, αἰώνια. «Αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωή», εἶ πε ὁ
Κύριος, «ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθι νὸν
Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἰω. 17,3).

Ἐπίτρεψέ μου, ἀδελφέ, νὰ σὲ ρωτήσω· στὸ ἡμε-
 ρολόγιο τῆς ζωῆς σου ὑπάρχει ἡ ὥρα αὐτή; Ἂν ὑ -
πάρχῃ, θὰ δοκιμάζῃς ἀσφαλῶς χαρὰ καὶ ἀγαλλί σι,
ποὺ προμηνύει τὴ χαρὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐ ρα -
νῶν. Ἂν ὅμως δὲν ὑπάρχῃ, τότε τί καθυστε ρεῖς;
Δὲν ἔφτασε στ᾽ αὐτιά σου ἡ φωνὴ τοῦ Προδρό-
μου «Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτί αν
τοῦ κόσμου» (Ἰω. 1,29,36); Μιμήσου κ᾽ ἐσὺ τὸν Ἀνδρέα
καὶ τὸν Ἰωάννη, ποὺ ἔτρεξαν καὶ συνάντησαν τὸν
Ἰησοῦ· τόσο βαθειὰ χαράχτηκε στὴ μνήμη τους ἡ
ἀλησμόνητη ἐκείνη συνομιλία, ὥστε ἔγραψαν καὶ
τὴν ὥρα ποὺ ἔγινε· «ὥρα ἦν ὡς δεκάτη»!

Μακάρι, ἀγαπητέ μου, νὰ γραφτῇ καὶ στὸ δικό
σου ἡμερολόγιο μιὰ παρόμοια ὥρα.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταγλώττισι σὲ ἁπλούστερη γλῶσσα κεφαλαίου τοῦ βιβλίου «Ἀκολούθει μοι», Ἀθῆναι (1965) 19893, σσ. 41-50. 6-10-2021.
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