
Στοὺς Ἁγίους Τόπους, ἀγαπητοί μου, στὴ γῆ
τῆς Παλαιστίνης, εἶνε ἕνα βουνὸ ποὺ λέ-

γε ται Θαβώρ. Δὲν εἶ νε πολὺ ὑψηλό. Ὑπάρχουν
στὸν κόσμο ἄλλα βουνὰ πολὺ ὑψηλότερα· π.χ.
στὴν Ἑλλάδα ὁ Ὄ λυμπος, στὴν Εὐρώπη οἱ Ἄλ -
πεις, στὴν Ἄπω Ἀ να  τολὴ τὰ Ἱμαλάια. Τὸ Θαβὼρ
ὅμως δοξά στηκε ὅσο κανένα ἄλλο βουνὸ τῆς
Γῆς, για τὶ στὴν κορυφή του πάτησε ὁ Χριστός,
ἐκεῖ ἔ γινε ἡ Μεταμόρφωσις, ποὺ ἑορτάζουμε
σήμερα. Τί συνέβη δηλαδή; Ὅλοι ἔχουμε ἀ -
κούσει τὸ ἱστορικό, ἀλλ᾽ ἂς τὸ ἐπαναλάβουμε.

* * *Ὁ Χριστὸς συνήθιζε νὰ βγαίνῃ μὲ τοὺς μα-
θη τάς του σὲ μέρη ἐρημικὰ γιὰ προσευχή. Τὸ
Εὐ αγγέλιο λέει, ὅτι κάποτε διανυκτέ ρευε στὴνπροσευχή (Λουκ. 6,12). Αὐτό, ὅτι ὁ Χριστὸς νύχτες
ὁλόκληρες περνοῦσε στὴν προσευχή, εἶνε ἔ -
λεγχος. Ποιός ἀπὸ μᾶς πέρασε ἄγρυπνος ἀ  πὸ
τὴ δύσι τοῦ ἥλιου ὣς τὴν ἀνατολὴ προσ ευχό-
μενος στὸ Θεό; Εἴμαστε τόσο ἀδιάφοροι, ποὺ
καὶ λίγα λεπτὰ προσευχῆς μᾶς κουράζουν.

Αὐτὴ τὴ φορὰ ὁ Χριστὸς ἀνέβηκε στὸ Θαβώρ.Πῆρε μαζί του τρεῖς μόνο μαθητάς, τὸ μικρό του
κύ   κλο· τὸν Πέτρο, τὸν Ἰ ά κωβο καὶ τὸν Ἰ  ωάν νη.
Ὅλους τοὺς μαθητάς του τοὺς ἀγαποῦ σε, δὲν
μερο ληπτοῦ σε, ἀλλ᾽ αὐτοὺς τοὺς τρεῖς τοὺς ξε  -
χώριζε ὄχι ἀδίκως, για τὶ διακρίνονταν· ὁ Πέτρος
γιὰ τὴ δυ  νατὴ πίστι του, ὁ Ἰάκωβος γιὰ τὴ στέ-
 ρεη ἐλπίδα του, κι ὁ Ἰωάννης γιὰ τὴ θερμὴ ἀ -
γάπη του. Αὐτοὶ ἐνσάρκωναν τὶς τρεῖς μεγάλες
θεολογικὲς ἀ ρετὲς τῆς και νῆς διαθήκης, ὅπως
λέει ὁ ἀπόστολος Παῦ λος· «νυνὶ δὲ μένει πί-
στις, ἐλ πίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα» (Α΄ Κορ. 13,13).

Ἀνέβηκε, λοιπόν, ὁ Κύριος στὴν κορυφὴ τοῦ
ὄρους. Καὶ τότε –ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄ πι στοι,
ἐμεῖς πιστεύουμε–, ἐ κεῖ ἔ γι νε ἕνα ἀπὸ τὰ μεγα -
λύτερα θαύματά του. Θαῦμα ὄχι σὲ ἄλλα σώ-
ματα, ξένα, ἀλλὰ ἐπάνω στὸ δικό του σῶμα (βλ.
Ματ. 17,1-9. Μᾶρκ. 9,12-13. Λουκ. 9,28-36). Ἐνῷ οἱ τρεῖς μαθηταὶ κου-
ρασμένοι νύσταξαν καὶ τοὺς πῆ ρε ὕπνος, σὲ μιὰ
στι γμὴ τὸ πρόσω πο τοῦ Χρι στοῦ ἀλλάζει· ἔλαμ-

ψε σὰν τὸν ἥλιο! Ξύπνησαν τότε οἱ τρεῖς, συν -
ῆλθαν κα λὰ ἀπ᾽ τὸν ὕπνο καὶ εἶδαν τὴ δόξα του
(βλ. Λουκ. 9,32). Τὰ φτω χικὰ ῥοῦχα του, ποὺ εἶχε ὑ φά-
 νει μὲ τὰ χέρια της στὸν ἀργαλειὸ ἡ Πανα γία
Θεοτόκος, ἔγιναν λευκὰ καὶ ἀσταφτερὰ σὰν
τὸ φῶς. Δίπλα του παρέστεκαν οἱ δύο μεγάλες
μορφὲς τῆς παλαιᾶς διαθήκης· ὁ Μωυ σῆς (ποὺ
ἐκπροσωποῦ σε τὸ Νόμο) καὶ ὁ Ἠλίας (ποὺ ἐκ -
προσωποῦ σε τοὺς Προφῆτες)· ἐπιβεβαίωναν
ἔτσι ποιόν ἐννοοῦσαν ὅταν προφήτευαν· καὶ
τώρα συν ωμιλοῦσαν μαζί του γιὰ τὸ τέλος του
ποὺ θὰ συνέβαινε σὲ λίγο μέσα στὴν Ἰερουσα-
λήμ. Ἀλ λοιω μένος ὁ Πέτρος εἶπε· Ὡραῖα εἶνε,
Κύριε, νὰ μείνουμε ἐδῶ, κι ἂν θέλῃς στήνουμε
τρεῖς σκηνές, μία γιὰ σένα, μία γιὰ τὸ Μωυσῆ καὶ
μία γιὰ τὸν Ἠλία – γιὰ τὸν ἑαυτό τους δὲν σκέ-
φτη κε, ἀρκεῖ νὰ βλέπουν τὸ πρόσωπο τοῦ Κυ  -
ρίου. Τότε ὅμως ἦρθε καὶ τοὺς σκέπασε μία φω-
 τει νὴ νεφέλη καὶ ἀπὸ αὐτὴν ἀκούστηκε πά λι ἡ
ἴ δια ἐκείνη φωνὴ ποὺ εἶχε ἀκουστῆ τὰ Θε οφά-
 νεια στὸν Ἰορδάνη· «Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου
ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀ κού-
 ετε» (Ματθ. 17,5). Θαμπωμένοι καὶ τρομαγμένοι ἔ -
πεσαν καὶ οἱ τρεῖς μὲ τὸ πρόσωπο στὴ γῆ.

Αὐτὸ εἶνε τὸ θαυμαστὸ γεγονὸς ὅπως τὸ πε-
 ριγράφουν οἱ εὐαγγελισταί. Ἀπὸ τὴν ἐξιστό-
ρη σί του γεννιῶνται τρία ἐρωτήμα τα. Πρῶτον,
γιατί μεταμορφώθηκε ὁ Χριστός; δεύ τερον, για-
 τί ἐμφανίστηκαν ὁ Μωυσῆς καὶ ὁ Ἠλί ας; καὶ τρί-
 τον (τὸ πιὸ σοβαρὸ καὶ θεολογικό, ποὺ ἀποτε-
λεῖ μυστήριο), τί ἦταν τὸ φῶς αὐτὸ ποὺ ἔλαμ-
ψε ἐκεῖ; Τὸ τελευταῖο αὐτὸ εἶνε πολὺ δύσκο-
λο, «ἄλγεβρα» γιὰ μᾶς, ποὺ πολλὰ μάθαμε
ἀλλ᾽ ὡς πρὸς τὴν πίστι μας ἔχουμε μεσάνυχτα.

* * *⃝ 1ον Γιατί μεταμορφώθηκε ὁ Χριστός; Μετα -
μορ φώθηκε, ἀδελφοί μου, γιὰ τρεῖς λόγους.� Ὁ πρῶτος. Ὁ Ἰησοῦς παρουσιάστηκε στὸν
κόσμο ὡς ὁ πιὸ ἄσημος ἄν θρω  πος. Ποιός ἄλ λος
γεννήθηκε σὲ τό  σο ταπει νὲς συνθῆκες, σὲ φά -
τνη τῶν ἀλόγων; Βρέφος ἔ φυ γε κυνηγημένος
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στὴν Αἴγυπτο. Μεγαλώνον τας δὲν πῆγε σὲ σχο-
 λειά, δούλεψε σκληρά,  ἦταν γνωστὸς σὰν ξυ-
λουργός. Κι ὅταν βγῆκε στὸ δημόσιο βίο, δὲν
εἶ χε πάνω του τίποτα τὸ ἐπίσημο. Κουραζόταν
καὶ τὸν ἔπαιρνε ὕπνος, πεινοῦσε κ᾽ ἔτρωγε ὅ,τι
βρεθῇ, διψοῦ σε κ᾽ ἔ πι νε μὲ τὶς φοῦχτες ἀπὸ
τὴν πηγή, ντυνόταν ἁπλᾶ, πονοῦσε στὴ θλῖψι,
δάκρυζε στὸ θάνατο καὶ στὰ μνήματα. Ὅλα αὐ -
τὰ ἦταν ἀν θρώπινα, τὰ ἀδιάβλητα πάθη ποὺ λέ-
 νε οἱ θεολόγοι. Ὅποιος τὸν ἔβλεπε τὸν περνοῦ -
σε γιὰ ἄνθρωπο –καὶ ἦταν ἄνθρωπος–, κανείς
δὲν φανταζό ταν ὅτι πίσω ἀπὸ τὸν ἄν θρωπο κρύ-
 βεται ἡ θεότης. Γι᾽ αὐτὸ σήμερα σύρει λίγο τὸ
παραπέτασμα τῆς ἀν θρωπίνης φύσεως, φαί-
νεται μιὰ ἀκτίνα ἀπὸ τὸ θεϊκὸ μεγαλεῖο του,
δείχνει καὶ τὴν ἄλλη φύσι του, ὅτι εἶνε καὶ Θεός!
Νά ὁ πρῶ τος λόγος ποὺ ἔγινε ἡ Μεταμόρφω-
σις, γιὰ νὰ δείξῃ ὁ Χριστὸς ὅτι εἶνε καὶ Θεός.
Ἔμοιαζε μ᾽ ἕνα βασιλιᾶ ποὺ ἔβγαλε τὴ στολὴ
καὶ τὸ στέμμα, ντύθηκε ζητιάνος, καὶ περπα-
τοῦσε ἀγνώριστος ἀνάμεσα στὸ λαό του.

� Ὁ δεύτερος λόγος ποιός εἶνε; Νὰ φανῇ ὅ -
τι αὐτὸς εἶνε πάνω ἀπ᾽ ὅλους ἀνεξαιρέ τως· ἀν -
θρώπους, ἀγγέλους, ἀρχαγγέλους, ἁγί ους καὶ
δικαίους. Γι᾽ αὐτὸ στέκουν δίπλα του τιμητικῶς
δύο ὄχι τυχαῖα πρόσωπα· ὁ Μωυ σῆς, ὁ νομοθέ -
της ποὺ πῆρε στὸ Σινὰ τὸ Δεκάλογο, καὶ ὁ Ἠ -
λίας, ὁ πύρινος προφήτης καὶ σύνοψις ὅλων τῶν
προφητῶν. Οἱ κορυφαῖοι δη λαδὴ ἄνδρες τῆς
παλαιᾶς δι α θήκης ἀναγνωρίζουν καὶ τιμοῦν
τὸν Ἰησοῦ ὡς ἀνώτερό τους. Ἦταν αὐτὸ μία ἀ -
πάντησι σ᾽ ἐκείνους ποὺ ἔλεγαν περιφρονητι-
κά· Ἐμεῖς δὲν ξέρουμε τί εἶν᾽ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς,
ἔχουμε τὸ Μωυσῆ, ἐ κεί νου εἴμαστε μαθη ταί
(βλ. Ἰω. 9,28-29). Τώρα ἡ Μεταμόρφωσις μαρτυρεῖ, ὅ -
τι ἐκεῖνοι οἱ κορυφαῖοι ἦταν μικροὶ μπροστὰ
στὸν βασιλέα Χριστό. Μ᾽ αὐτὰ ἀπαντῶ συγ χρό-
 νως καὶ στὸ 2ο ἐρώτημα, γιατί στὴ Μεταμόρ-
φω σι ἐμφανίστηκαν ὁ Μωυσῆς καὶ ὁ Ἠλί ας·γιὰ νὰ βεβαιώσουν τὸ ὕψος τοῦ Ἰησοῦ.

� Τέλος, ὁ τρίτος λόγος εἶνε· μὲ τὴ Μεταμόρ -
φωσί του ὁ Χριστὸς μᾶς δίνει μιὰ ἰδέα τῆς ἄλ -λης ζωῆς. Δυστυχὴς ὅποιος νομίζει ὅτι ἡ ζωὴ
τελειώνει μὲ τὸ φτυάρι τοῦ νεκρο θά φτη. Ὄχι.
Πέρα ἀπ᾽ τὸν τάφο, σ᾽ ἕνα κό  σμο ἀπε ρίγραπτο,
ζοῦν οἱ ψυχὲς ὅλων. Ἀπό δειξις ὅτι ζοῦν, εἶνε
τὸ σημερινό· ὁ Μωυσῆς εἶχε πεθάνει πρίν χί λια
πεντακόσα χρόνια, ὁ Ἠλίας πρίν χίλια χρόνια,
καὶ ὅμως νάτοι ὁλοζώντανοι συνομιλοῦν μὲ
τὸ Χριστό. Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἐξαφανίζεται· τὸ
σῶ μα λειώνει, ἡ ψυχὴ μένει ἀθάνατη.

Νά λοιπὸν οἱ τρεῖς λόγοι ποὺ ἔγινε ἡ Μετα -
μόρφωσις· 1ον γιὰ ν᾽ ἀποδειχθῇ ὅτι ὁ Χριστὸς
εἶνε Θεός, 2ον νὰ φανῇ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε μεί-

 ζων πάνω ἀπ᾽ ὅλους, καὶ τρίτον νὰ πεισθοῦ με
ὅτι ὑπάρχει ἄλλη ζωή, ἀθάνατη καὶ αἰωνία.
⃝ Ἀπαντήσαμε στὸ πρῶτο καὶ στὸ δεύτερο ἐ -
ρώτημα. Στὸ 3ο ἐρώτημα ὅμως, τί εἶνε τὸ φῶς
αὐτὸ ποὺ ἔλαμψε ἐκεῖ, μὴ ῥωτᾶτε ἐμένα· νὰ ῥω-
 τήσουμε ἕναν ἅγιο, ποὺ τριάντα χρόνια πάλε -
ψε ἐπάνω στὴ μεγάλη αὐτὴ ὑπόθεσι. Οἱ θεολό-
γοι διχάστηκαν σὲ δύο παρατά ξεις· ἄλλοι ἔλε-
γαν ὅτι τὸ φῶς εἶνε κτιστόν, οἱ ὀρθόδοξοι ἔ λε-
γαν ὅτι εἶνε ἄκτιστον – τὸ καταλα βαί νετε; Συγ -
 κροτή θηκε Σύνοδος (1351μ.Χ.) γιὰ ν᾽ ἀποφανθῇ. Ὁ
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (αὐτὸς εἶνε ὁ ἅ γιος ποὺ
ἔ δωσε τὴ μάχη) ἀπέδειξε, ὅτι τὸ φῶς αὐτὸ δὲν
εἶνε ὑλικό, ὅπως εἶνε τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, ἀλλὰ
εἶνε ἄκτιστο, ἐνέργεια τῆς ἁ γίας Τριάδος. Καὶ
ἐνῷ ἡ οὐσία τῆς θεότητος εἶνε ἀπρόσιτη καὶ ἀ -
 μέθεκτη ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, οἱ θεῖες ἐνέργει ες
εἶνε μεθεκτὲς ἀπὸ τοὺς κεκαθαρμένους μὲ τὴν
ἐνίσχυσι τῆς θείας χάριτος. Αὐτὰ εἶνε ἀκατά-
ληπτα στοὺς πολλούς, ἀλλὰ ἔτσι θέσπισε ἡ
Σύνοδος αὐτή, ποὺ ἀριθμεῖται ὡς ἡ Θ΄ (9η) Οἰ -
κουμενικὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Συνεπῶς, αὐτὰ κ᾽
ἐγὼ μπορῶ νὰ σᾶς μεταφέρω γιὰ τὸ φῶς τῆς
Μεταμορφώσεως. Ὅπως ὁ ἥλιος εἶνε ἀ ναγ καῖ ος
γιὰ τὴν ὑλι κὴ ζωή μας, ἔτσι τὸ φῶς τῆς Τρισ η-
 λίου Θεότητος εἶνε ἀναγ καῖο γιὰ τὴν αἰώνιο ζωή.
Κι ὅπως τυφλοὶ δὲν βλέπουν τὸ φῶς τοῦ ἥλιου,
ἔτσι οἱ ἀκάθαρτες ψυχὲς εἶνε τυφλὲς καὶ δὲν
βλέπουν τὸ ἄκτιστο φῶς, ποὺ «φωτίζει πάντα
ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον» (Ἰω. 1,9). 

* * *Αὐτά, ἀγαπητοί μου, τὰ λίγα καὶ φτωχὰ ἀπὸ
μένα γιὰ τὴ μεγάλη δεσποτικὴ ἑορτή. Ὅπως
χτίστηκαν ναοί της στὸ Θαβὼρ τῆς Παλαιστί-
νης καὶ στὴν κορυφὴ τοῦ Ἄθωνος, ἔτσι κ᾽ ἐ -
μεῖς μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ παρ᾽ ὅλες τὶς
διαβολὲς κ᾽ ἐμπόδια χτί σαμε ναὸ τῆς Μεταμορ -φώ σεως στὸ ὕψωμα τῆς Φλωρίνης. Δὲν ἦταν εὔ -
κο λο· ἦταν ἕνας ἆθλος, ποὺ πραγματοποίησαν
δύο ἄνθρωποι· ὁ ἱερομόναχος καὶ πνευματι κὸς π.
Ἱερόθεος καὶ ὁ τότε λαϊκὸς καὶ μετὰ ἱερομόνα -
 χ ος καὶ ἱεραπόστολος στὴν Ἀφρικὴ Κοσμᾶς. 

Πρέπει κ᾽ ἐμεῖς νὰ ζήσουμε τὴ Μεταμόρφω σι,τὴ μεταβο λή. Δηλαδή; Μέσα μας ζῇ «ὁ παλαι ὸς
ἄνθρωπος» (῾Ρωμ. 6,6. Ἐφ. 4,22. Κολ. 3,9), ὁ πα λαιὸς Ἀδὰμ μὲ
τὶς κακίες κ᾽ ἐ λαττώματα· «ἄνθρωπος ἐν τιμῇ
ὢν οὐ συνῆκε, παρασυν  εβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς
ἀνοήτοις καὶ ὡ μοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13). Ν᾽ ἀλλά -
ξῃ λοιπὸν ἡ ψυχή μας, νὰ καθαρθῇ ἀπὸ τὰ πά-
θη. Τότε θὰ ἔχουμε μεταμόρφωσι, θὰ λάμψῃ καὶ
σ᾽ ἐμᾶς τὸ φῶς τῆς Μεταμορφώσεως, καὶ μαζὶ
μὲ τὸν Πέτρο, μὲ ψυχὴ γεμάτη θάμπος, θὰ λέμε·
«Καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι» (Ματθ. 17, 4)· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Οἱ πόλεις τῆς πατρίδος μας, ἀγαπητοί μου,
στὴν ἐποχή μας προώδευσαν οἰκονομικῶς·

ἀλλ᾽ ἀπὸ πλευρᾶς πνευ ματικῆς καὶ ἠθικῆς ποῦβρίσκονται; Ἐὰν στοὺς ἄλλους τομεῖς ποῦμε ὅτι
βαθμο λογοῦνται μὲ ἄ ριστα, στὸν τομέα τῆς χρι-
στια νι κῆς πίστε ως καὶ ζωῆς ἔχω πολλὲς ἀμ φιβο-λί ες. Ὁ Χριστὸς εἶπε· Δὲν θὰ σωθῇ ὅποιος μοῦ λέ-
ει Κύριε Κύριε, ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ κάνει τὸ θέλη-
μα τοῦ οὐ ρανίου Πατρός μου (Ματθ. 7,21). 

Ἐμεῖς ἐκτελοῦμε ἆραγε τὸ θέλημα τοῦ Κυρί-
ου; ὑπάρχει χριστιανοσύνη στὶς οἰκογένειες,
στὴν κοινωνία μας; Ἐδῶ εἶνε τὸ μεγάλο ἐ ρώτη-
μα. Δυστυχῶς κινδυνεύουμε νὰ καταν τήσουμε
Σόδομα καὶ Γόμορρα. Καὶ τὸ τέλος ποιό θὰ εἶνε;
Χτίζουμε σπίτια, ἐργο στάσια, κέν τρα ψυχαγω-
γίας, τράπεζες, ἐμπορικὰ κέν τρα, προ οδεύουμε
σ᾽ αὐτά. Καὶ στὰ Σόδομα προώδευαν σὲ πλοῦτο
καὶ εὐμάρεια, ποιό ὅ μως ἦταν τὸ τέλος; Ἐμένα
ῥωτᾶτε; Ἀνοῖξτε τὴ Γραφή, τὴν Ἀ ποκάλυψι, νὰ
δῆτε· φωτιὰ καὶ θειάφι! Καὶ φρικτὸ εἶνε πάντα τὸ
τέλος κοινωνιῶν καὶ ἐ θνῶν ποὺ βαδίζουν τὴν
ὁδὸ τῆς ἀποστασίας.

Λέει ἡ Ἀποκάλυψις, ὅτι ἡ γῆ θὰ ἐρημωθῇ (βλ. Ἀπ.
17,16 & 18,17). Θὰ πῶ κάτι ὡς παράδειγμα – μὴ φοβη -
 θῆτε. Ὑποθέστε, ὅτι μιὰ νύχτα ἢ πρωὶ –ἄ γνω -
στο– ἡ πόλι σας ἀδειάζει· ἐρημώνουν μαγαζιά,
κέντρα, δρόμοι, ἐργοστάσια…, δὲν μένει ψυχή,
καὶ ὅλοι φεύγουν μακριὰ σὲ σπηλιές.

–Μὰ γίνεται σήμερα αὐτὸ ποὺ λές; Ἔγινε! Πό-
τε; Τὸ εἶδα μὲ τὰ μάτια μου τὸ 1941. Ἤ μουν στὴνΠάτρα. Ἦρθαν τὰ ἰταλι κ ὰ ἀεροπλάνα, ἔρ  ριξαν
βόμβες, ἔκαναν κιμᾶ ἑκατὸ - διακόσους ἀνθρώ-
πους. Γέμισαν αἵματα οἱ δρό μοι· ἔβλεπες ἀλλοῦ
κεφαλάκια παιδιῶν, ἀλλοῦ γυναῖ κες γυμνές, ἀλ -
λοῦ νέους κομμάτια… Τὴν ἄλ λη μέρα ἡ πόλις ἐ ρή-μωσε, δὲν ἔβλεπες ἄνθρω πο. Τὴ νύχτα ἄκουγες
μόνο τὶς ἀρβύλες τῶν στρατιωτῶν ποὺ ἀναχω-
ροῦσαν γιὰ τὸ μέτωπο. Μέ σα σὲ μιὰ νύχτα ἡ πό-
λις τῶν ἑκατὸ χιλιά δων κατοίκων ἄδειασε. Τὸ ἴ -
διο καὶ ἄλλες πόλεις.

Νά πῶς μπορεῖ νὰ ἐρημώσουν οἱ πόλεις καὶ νὰ
μείνουν μόνο σκυλιὰ καὶ γατιά. Ὦ Θεέ μου! θὰ ἐ -ρημωθῇ ὁ κόσμος. Τὸ βεβαιώνει ἡ Γραφή (βλ. Λευϊτ.
26,22. Σ. Σολ. 5,23. Σ. Σειρ. 16,4· 21,4. Ἠσ. 6,11· 24,6-13· 34,8-11· 60,12. Ἰερ. 33,9). 

–Μὰ τί λὲς σήμερα; ἦρθες νὰ σκορπίσῃς ἀν η-
συχία;… Ὄχι, ἀ δελφοί μου. Τὸ εἶπα σὰν παρά-
δειγμα. Πότε ἀδειάζει μιὰ πό λις; ὅταν γί νῃ ἐ πι-
δρομὴ βαρβάρων, σεισμός, ἂν πιάσῃ φωτιά, ἂν
πέσῃ ἐπιδημία, ἂν συμβῇ ἐμ φύλιος πό λεμος. Γι᾽
αὐτὸ παρακαλοῦμε τὸ Θεὸ νὰ μᾶς σώσῃ ἀπ᾽ ὅλα
αὐ τά. Ὑ πάρχει ὅμως καὶ μιὰ ἄλλη περίπτω σι, αὐ -
τὴ ποὺ λέει τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο. Τί λέει;

* * *Μιὰ μεγάλη πόλις ἀλλὰ καὶ χωριὰ ἄδειασαν·
πῆγαν ὅλοι πεζῇ μακριά, σαράντα χιλιόμετρα,
μέσα στὴν ἔρημο. Μὰ γιατί; ἔγινε κάτι δυσάρε-
 στο; Ὄχι δυσάρεστο· ἔγινε κάτι εὐχάριστο. Ὅ λο
αὐτὸ τὸ πλῆθος, μικροὶ - μεγάλοι, βγῆκαν σὰν
χείμαρρος στὴν ἐρημιά – νὰ κάνουν τί; τί ἦταν
ἐκεῖ πέρα; Ὤ τί ἦταν· ἦταν ὁ Χριστός! Ἐκεῖ νος
τράβηξε ἐκεῖ σὰν μαγνήτης ὅλο τὸν κόσμο. Καὶ
τότε συνέβη τὸ παράδοξο· ἡ πόλις ἐρήμωσε καὶἡ ἔρημος γέμισε κόσμο!

–Μὰ τί ἤθελε ὁ Χριστὸς στὴν ἔρημο; ἦταν τύ-
πος ἀντικοινωνικός, ἀπέφευγε τὸν κόσμο; Κάθε
ἄλλο. Ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν ὅπως οἱ ἀσκηταὶ τοῦ
Θιβέτ. Ἀγαποῦσε τοὺς ἀνθρώπους, ζοῦ σε μέ σα
στὴν κοινωνία, κοντὰ στὶς οἰκογένειες, στοὺς ψα -
ρᾶδες, στὰ παιδιά, στοὺς γέρους, στοὺς ἀρρώ-
στους, στοὺς φτωχούς, στοὺς δυσ τυχι σμένους·ἦταν ὁ κοινω νικώτερος τῶν ἀνθρώπων.

–Καὶ τώρα γιατί πῆγε στὴν ἔρημο καὶ τὸν ἔ χα-
σαν καὶ κουράστηκαν τόσο νὰ τὸν βροῦν; Ἐμέ-
να ῥωτᾶτε; Τί ἑορτά ζουμε στὸ τέλος Αὐ γού-
στου; τὴν ἀποτομὴ τῆς κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ
Προδρόμου. Γι᾽ αὐτὸ πῆγε στὴν ἔρημο. Πῆγε νὰπενθήσῃ, νὰ κλάψῃ! Ὅπως ὅλοι ξέρετε, μιὰ αἰ -
σχρὴ γυναίκα ἐξώθησε τὸν βασιλέα Ἡρῴδη καὶ
αὐτὸς ὅπως ὁ χασάπης σφάζει τὸ ἀρνὶ ἀποκε-
φάλισε τὸν «ἔνσαρκον ἄγ γελον». Γιατί; Διότι
τὸν ἤ λεγχε. Δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται, ἔλεγε, νὰ συ -
ζῇς μὲ «τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου» (Ματθ. 14,4.
Μᾶρκ. 6,18). Ὅταν λοιπὸν ὁ Χριστὸς ἄκουσε τὸ θλιβε -
ρὸ αὐτὸ γεγονός, πῆρε τοὺς μαθητάς του καὶ ἔ -
φυγε στὴν ἔρημο.

Πολλὲς φορὲς ἡ ἔρημος εἶνε γλυκύτερη καὶ ἀ -
σφαλέστερη ἀ πὸ τὴν πόλι. Ἐκεῖ βέβαια ζοῦν ἄ -
γρια θηρία, μὰ στὶς πόλεις ὑπάρχουν ἄν θρωποι
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ἀ γριώτεροι ἀπ᾽ αὐτὰ. Στὴν ἐποχή μας μάλιστα ὁ
ἄν θρωπος ἔγινε θηρίο ἐπιστημονικό· μὲ ἕνα
κου μπὶ ῥίχνει φιάλες Ἀποκαλύψεως καὶ ἀφανί-
ζει πολιτεῖες ὁλόκληρες. Στὴν ἔρημο λύκοι καὶ
λιοντάρια ἀναγνώριζαν τὸ Χριστό, ἔρχον ταν κο-
ντά του σὰν ἀρνάκια· ἀλ λὰ μέσα στὰ Ἰε ροσόλυμα
οἱ ἄλλοι λύκοι τοῦ ἑτοίμαζαν σταυρό. Δὲν σταυ-
ρώθηκε στὴν ἔρη μο ὁ Κύριός μας, στὶς στάνες
καὶ στὰ χωριά· σταυρώθηκε μέσα στὴ μεγάλη
πόλι, ἐκεῖ ποὺ δροῦν οἱ «μορφωμέ  νοι» λῃσταί,
ἐκεῖ ποὺ ἀ σκεῖται ἀν ενόχλητα ἡ νόμιμη λῃστεία,
καὶ καμμιά ἀστυνομία δὲν μπορεῖ νὰ κλείσῃ τὰ
…εὐ πρεπῆ λῃ σταρχεῖα.

Πῆγε στὴν ἔρημο. Ναί. Μὰ πόσες φορὲς καὶ ὁ
ἄντρας, ὅταν ἔχῃ γυναῖκα κακιά, «γλωσσώδη» (Παρ.
21,19. Σ.Σειρ. 25,20), δὲν τρέμει νὰ πάῃ στὸ σπίτι; Εἶδα ἄν -
τρα στὴν Ἀ θήνα πού, ἐνῷ εἶχε θαυμάσιο σπίτι,
πέντε νύχτες κοιμόταν στὸ παγ κάκι. Προτιμῶ
νὰ κατοικῶ μὲ τὰ θεριὰ παρὰ μὲ κακοὺς καὶ διε-
στραμμένους ἀνθρώπους.

Στὴν ἔρημο λοιπὸν πῆγε τώρα ὁ κόσμος γιὰ τὸ
Χριστό. Τί ἤθελαν; Ἄλλοι νὰ τὸν δοῦν. Ἄλ λοι νὰ
τὸν ἀκούσουν, ἀφοῦ ἔλεγαν «Οὐδέποτε οὕτως
ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄν  θρωπος» (Ἰω.
7,46). Ἄλλοι ἔφεραν ἀρρώστους γιὰ θεραπεία. Καὶ
ὁ Χριστός, ποὺ ζητοῦ σε ἡσυχία νὰ κλάψῃ τὸν Ἰω-
άννη καὶ νὰ προσ ευχη θῇ στὸν Πατέρα του, τοὺς ἔ -
διω ξε; τοὺς εἶπε φύγετε; Ὄχι, ἀλ λά τί· «Σπλαχνί-
ζομαι αὐτὸ τὸ λαό» (Ματθ. 15,32. Μᾶρκ. 8,2)· εἶνε «κοπάδι
χω ρὶς τσο πᾶνο» (Ματθ. 9,36. Μᾶρκ. 6,34).

Κι ἀφοῦ θεράπευσε τοὺς ἀρρώστους, μετὰ ὅ -
λοι τέντωσαν τ᾽ αὐτιὰ ν᾽ ἀκούσουν τὰ λόγια του,
τὴ φωνὴ τοῦ οὐρανοῦ. Καὶ ἄκουγαν, καὶ ἄ κουγαν·
Καὶ πέρασαν ὧρες, ἄρχισε νὰ βραδιά ζῃ. Σὲ λίγο
θὰ νύχτωνε. Μὰ αὐτοὶ νηστικοὶ τὸν ἄκουγαν. Πο-
τέ νὰ μὴν τελειώσῃ! εὔχονταν. Καὶ ὅταν βράδια -
σε, ὁ Χριστὸς δὲν τοὺς ἄφησε νηστικούς. Ἔκανε
θαῦμα. Ποιό θαῦμα; Ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπι-
στοι, δικαίωμά τους· ἐμεῖς πιστεύουμε. Λένε οἱ
μαθηταί· –Δάσκαλε, ἄσ᾽ τους τώρα νὰ φύγουν,
νὰ πᾶνε νὰ βροῦν κάτι νὰ φᾶνε. –Δῶστε τους ἐ -
σεῖς νὰ φᾶνε. –Μὰ δὲν ἔχουμε τίποτε ἄλλο ἐκ -
τὸς ἀπὸ πέντε ψωμιὰ καὶ δύο ψάρια. Ἀκοῦτε τί
τρόφιμα εἶχε μαζί του ὁ Χριστὸς μὲ τοὺς μαθη-
τάς του; Ὅλα διδά σκουν· πέντε ψωμιὰ καὶ δυὸψάρια. Τὰ ψωμιὰ τί ἦταν; κρίθινα, λέει ἄλ λος εὐ -
αγγελιστὴς σὲ παρόμοια περίπτωσι (βλ. Ἰω. 6,13). Τρῶ -
τε ἐσεῖς κριθαρένιο ψωμί; Ἄχ κόσμε καλομαθη-
μένε! σοῦ πέταξαν τὴν καραμέλλα «καταναλω-
τικὴ κοινωνία», καὶ τὴν πιπιλίζουν ὅλοι. Δηλαδή·
καλὸ φαΐ, ἀνέσεις, εὐκολίες, πολυτέλειες. Ὅ σο
πιὸ πολλὰ ξοδεύουν, τόσο πιὸ προωδευμένοι
θεωροῦνται! Αὐτὸ λέγεται πρόοδος. Μὰ τέτοια
δὲν ἦταν καὶ ἡ κοινωνία τῶν Σοδόμων; κοινωνία
καταπτώσεως. Ὁ Χριστὸς ὅμως ἔτρωγε κρίθινο
ψωμί, γιὰ νὰ μᾶς πῇ, ὅτι πρέπει ν᾽ ἀγαποῦμε τὴ
λιτότητα, τὴν ἁπλότητα.

Ἕνας ὁδοκαθαριστὴς στὴ Φλώρινα μοῦ εἶ πε·
Ἄχ, παπούλη μου, βλέπω ὅτι θά ᾽ρθῃ πεῖ να. Κά-
θε μέρα ἀδειάζω κάδους, καὶ βλέπω νὰ πετᾶνε

ψωμιά, τόννους ψωμιά· ἐνῷ στὶς Ἰνδίες καὶ στὴν
Οὐγκάντα ἄνθρωποι πεθαίνουν ἀπὸ πεῖνα… Θὰ
παρέλθῃ ἡ περίοδος τῆς καταναλωτικῆς κοινω-
νίας, τῶν παχειῶν ἀγελάδων, καὶ μετὰ ἔρ χεται
ἡ ἄλλη κοινωνία (πρβλ. Γέν. 41,53-57). Ὄχι μόνο στὴν Ἑλ -
λάδα ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀμερικὴ θ᾽ ἀκοῦς «Λιμῷ ἀ -
πόλλυμαι», πεθαίνω ἀπὸ τὴν πεῖνα (Λουκ. 15,17). Ἂν
εἶχα ἐξουσία, θὰ ἔκλεινα τὰ κέντρα τῆς ἀσωτί -
ας. «Ἄρτον καὶ θεάματα» θέλει ἡ διεφθαρμένη
ἐποχή. Κλεῖστε τὰ κέντρα τῆς διαφθορᾶς!

Ὁμιλῶ εὐθαρσῶς ἐνώπιον πάντων, γιατὶ ὡς
ἐπίσκοπος ἔχω εὐθῦνες. Καὶ προλέγω, ὅτι σὲ λί-γο θὰ ποῦμε «Λιμῷ ἀπόλλυμαι». Ὤ ψω μὶ κριθα-
ρένιο! Προτιμῶ νὰ φάω μαζὶ μὲ τὸ Χριστὸ ψωμὶ
κρίθινο, παρὰ μὲ τὸν διάβολο ψωμὶ ἐκ λεπτυσμέ-
νο μὲ βούτυρο· καὶ προτιμῶ νὰ πιῶ μαζὶ μὲ τὸ
Χριστὸ ξίδι, παρὰ τὰ ἡδύποτα τῆς ἁμαρτίας. Ἔ -
τσι μᾶς διδάσκει τὸ Εὐαγγέλιο.

Τελειώνω. Ὁ Χριστὸς εὐλόγησε τὰ πέντε ἐ -
κεῖνα ψωμιὰ καὶ ἔφαγε στὴν ἔρημο μιὰ πόλις
σὰν τὴν Πτολεμαΐδα. Χιλιάδες ἔφαγαν, χόρτα-
σαν, καὶ περίσσεψαν τόσα κλάσματα ὥστε γέμι-
σαν δώδεκα κοφίνια. Τί σημαίνει αὐτό; Παραπά-
νω ἀπὸ τὸ χρῆμα ποὺ κυνηγᾷς, εἶνε ἡ εὐλογίατοῦ Χριστοῦ. Νὰ μᾶς εὐλογήσῃ ὁ Χριστός! Καὶ
τότε –τὸ πιστεύετε; ἐγὼ τὸ πιστεύω– χῶμα θὰ
πιάνῃς, μάλαμα θὰ γίνεται. Ἀλλ᾽ ἐὰν δὲν ἔχῃς
τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ, τότε καὶ οἱ πέτρες θὰ
γίνουν φίδια νὰ μᾶς φᾶνε.

Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ἦταν ἄξιοι τῆς εὐλογί ας
του. «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ
ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται
παντὸς ἀγαθοῦ» (Ψαλμ. 33,11). Ἂν εὐ λογήσῃ ὁ Χρι-
στός, τότε ἕνας βόλος χῶμα τρέφει λαὸ ὁλό-
κληρο· χωρὶς τὴν εὐλογία του καὶ οἱ μεγαλύτε-
ροι σιτοβολῶνες μένουν ἄκαρποι.

* * *Πιστεύετε, ἀδελφοί μου! πιστεύετε, ὅτι πάνω
ἀπ᾽ ὅλα εἶνε ἡ εὐλογία τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἡ εὐλο-
γία του εἶνε ἐκεῖ ποὺ οἱ ἄνθρωποι ζοῦν μὲ τὸ θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ. Ὅπου ὅμως καταπα τοῦν τὸ θεῖο
θέλημα, ὅπου ἀκούγεται βλασφη μία, ἐκτρώσεις,
μοιχεία, πορνεία, κλοπή, ἀδικία, ἐκμετάλλευσι,
ἀσωτία, χαρτοπαιξία, ἔριδες, μάγια καὶ ὅλα τὰ
δαιμονικά, ἐκεῖ ὑπάρχει ὄχι εὐλογία, ἀλλὰ –μία
λέξι ποὺ τρέμω νὰ τὴν πῶ– κατάρα. «Πορεύε-
σθε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ κατηρα μένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώ-
νιον…» (Ματθ. 25,41).

Ἂς ὑπομένουμε, ἂς εἴμαστε συνετοί, ἂς ἔ -
χουμε συναίσθησι. Τὸ ρολόι τοῦ κόσμου δείχνει
δώδεκα παρὰ πέντε· λίγη διορία ἔχουμε. Μιά ἐλ -πίδα ὑπάρχει νὰ σωθοῦμε· ἡ ἐλπίδα μας εἶνε στὴν
Κυρία Θεοτόκο. Ἡ Παναγία μας, ἡ φιλό στορ γη
μάνα ποὺ μᾶς σκέπασε καὶ μᾶς προ στάτευσε, ἡ
Παναγία μας, γιὰ τὴν ὁ ποία κ᾽ ἐ μεῖς χτίσαμε τὸ
ναὸ τῆς Ἁγίας Σκέπης στὴν Πτολεμαΐδα, εἰς τι -
μὴν καὶ δόξαν αἰ ωνίαν της, ἂς μᾶς ἐλεήσῃ, ἂς
μᾶς εὐσπλαχνισθῇ καὶ ἂς στείλῃ τὸ πλούσιο
ἔλεος στὸν κόσμο· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Σκέπης Πτολεμαΐδος τὴν 12-8-1973 τὸ πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 7-7-2022.
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Στὸν οὐρανό, ἀγαπητοί μου, λάμπει τὴν ἡ μέ-
 ρα ὁ ἥλιος, ποὺ φωτίζει θερμαίνει καὶ ζωογο-

 νεῖ τὴν πλάσι· τὴ νύχτα ἡ σελήνη μὲ τὸ γλυ κὸ
φῶς της κα ταθέλγει τὸν θεατή· ἀν αρί  θμητα ἐ -
πίσης δισ  εκατομμύρια ἄστρα μαρμαί ρουν σὰν
παμ μέγιστος πολυέλεος· σὲ ἀ σύλληπτες τέλος
ἀποστάσεις κινοῦνται συστή ματα ἀστερισμῶν
καὶ γαλαξιῶν. Τὸ παιδάκι ῥω  τάει· –Ποιός ἔκα-
νε τὸν ἥλιο, τὸ φεγγάρι, τ᾽ ἀστέρια; Κ᾽ ἡ μάνα
ἀ παν τᾷ εἰ λικρινά· –Ὁ Θεός, παιδί μου. Καὶ πρά   -
γματι ὁ οὐρα νὸς εἶνε τρανὴ ἀπόδειξις, ὅτι ὑ -
πάρχει Δημιουρ γός. «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται
δόξαν Θεοῦ», λέει ὁ Δαυΐδ, «ποίησιν δὲ χειρῶν
αὐ τοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα» (Ψαλμ. 18,2).

Ἀλλ᾽ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν φυσικὸ οὐρανὸ ὑπάρ-
χει κ᾽ ἕνας ἄλλος οὐρανός, ἀπείρως ἀνώτε-
ρος· εἶνε οὐρανὸς πνευματικός, καὶ αὐτὸς εἶ -
νε ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. «Οὐρανὸς πολύφω-
 τος ἡ Ἐκκλησία», λέει ἕνας ὡραῖος ὕμνος (κον -
τάκ. 13ης Σεπτ.). Καὶ ὅπως στὸν φυσικὸ οὐρανὸ κυρι -
αρχεῖ ὁ ἥλιος, ἔτσι στὸν οὐ ρανὸ τῆς Ἐκκλη σί -
ας βασιλεύει ὁ Κύριος ἡ μῶν Ἰησοῦς Χριστός·
ὅπως τὸν φυσικὸ οὐρανὸ ὡραΐζει ἡ σελήνη,
ἔτσι στὴν Ἐκκλησία μας ὡραιοτάτη καὶ γλυ-
κυ  τάτη σελήνη - πανσέληνος εἶνε ἡ ὑπεραγία
Θεοτόκος· καὶ ὅπως τὸν φυσικὸ οὐρανὸ γεμί -
ζουν πλῆθος ἄστρα, ἔτσι τὸν πνευματικὸ οὐ -
ρανὸ τῆς Ἐκκλησίας στολίζουν πλῆθος ἅ γιοι,
ποὺ ἡ μνήμη ἑκάστου ἀνατέλλει στὴν ὡρισμέ -
νη ἡμέρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Λάμ πουν
οἱ ἅγιοι σὰν ἀστέρια· λάμπουν μὲ τὴ ζωὴ καὶ
τὴν τελευτή τους ὁσιακὴ ἢ μαρτυρική, μὲ τὰ
λόγια καὶ τὴ διδασκαλία τους, μὲ τὰ θαύμα τα
καὶ τὰ τίμια λείψανά τους· λάμπουν αἰωνίως.

Ἕνα λαμπρὸ ἀστέρι λοιπὸν τῆς ἁγίας μας
Ἐκκλησίας ἀνατέλλει πάλι· εἶνε ὁ ἅγιος ποὺ ἑ -
ορτάζει σήμερα, ὁ ἀρχιδιάκονος Λαυρέντιος.

* * *Ποιός ἦταν ὁ Λαυρέντιος; Ἔζησε στὸ τέ-
λος τοῦ τρίτου αἰῶνος. Μεγάλωσε στὴν πρω-
τεύουσα τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου, τὴ ̔Ρώμη.

Παρ᾽ ὅλο ποὺ τὸ περιβάλλον ἦταν εἰδωλολα-
τρικό, αὐτὸς βρῆκε τὴν πίστι τοῦ Χρι στοῦ καὶ
τὴν ἀσπάστηκε μὲ θέρμη. Ὅταν πάπας ῾Ρώ-
μης ἦταν ὁ ἅ γι ος Ξύστος, ὁ Λαυρέντιος πλη-
σίασε στὴν Ἐκ κλησία. Ὁ πάπας τὸν ἐκτίμησε
γιὰ τὶς ἀρετές του, τὸν πῆρε κοντά του, τὸν ἔ   -
κανε ἀναγνώστη στὴν ἐπισκοπή του καὶ σὲ λί-
γο τὸν χειρο τόνησε διάκονο· ἦταν μάλιστα ἀρ -
χηγὸς τῶν διακόνων (ἀρχι-διάκονος) καὶ τοῦ
ἀ νέθεσε πολλὰ καθήκοντα. Ἐκτὸς ἀ πὸ τὴν
δι ακο νία του τὶς ὧρες τῆς λατρείας στὸ ναό,
ἐπειδὴ τοῦ εἶχε πλήρη ἐμπιστοσύνη τοῦ ἀνέ-
θεσε καὶ τὴ φροντίδα τῶν φτωχῶν. Δι αχειρι-
ζόταν τὸ ταμεῖο, ὑπηρεσία δύσκολη. Ὁ Ἰού-
δας, ὅπως ξέρουμε, στὴν διαχείρισι τοῦ κορ-
βανᾶ φάνηκε προδότης, ὁ Λαυρέντιος, ἔμπι-
στος διαχει ριστής, οἰκονομοῦσε μὲ τιμιότητα
τὸ ἱερὸ χρῆμα καὶ βοηθοῦσε τὴ φτωχολογιά.

Ἀλλὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ξέσπασε σκληρὸςδιωγμὸς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τοὺς πρώ-
τους ποὺ συνέλαβαν οἱ διῶκτες ἦταν ὁ ἐπί-
σκο πος Ξύστος. Πρὸ τοῦ μαρτυρίου του ἀνέ-
θε σε στὸν Λαυρέντιο νὰ οἰκονομήσῃ τὰ ἱερὰ
σκεύη τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Λαυρέντιος τὰ πού-
λησε καὶ μοίρασε τὰ χρήματα στοὺς φτωχοὺς
καὶ σακάτηδες. Μετὰ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου
Ξύστου συνέλαβαν καὶ τὸν ἀρ   χιδιάκονο Λαυ-
ρέντιο. Παρουσιάστηκε ἐνώπι ον τοῦ βασιλέ-
ως καὶ ὡμολόγησε τὴν πίστι στὸ Χριστό. Ὁ
βασιλιᾶς, γνωρίζοντας ποιό ἦ ταν τὸ διακόνη-
μά του, ζήτησε νὰ τοῦ παραδώ σῃ τοὺς θησαυ -
ροὺς τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Λαυ ρέν  τιος τότε ζή-
τησε νὰ τοῦ δώσουν ἁμάξια καὶ κάρ ρα· ἐπάνω
σ᾽ αὐτὰ ἔβαλε ὅλους τοὺς φτωχοὺς καὶ ἀναπή -
ρους (κουτσούς, τυφλούς, παραλύ  τους κ.λπ.),
αὐτοὺς δηλαδὴ ποὺ περιέθαλπε ἡ Ἐκ κλησία.
–Ποῦ εἶνε οἱ θησαυροί; ρωτάει ὁ βασι λιᾶς. Ὁ
Λαυρέντιος δείχνει τοὺς φτωχοὺς καὶ σακάτη -
δες καὶ λέει· –Νά, αὐτοὶ εἶνε οἱ θησαυ ροί μας!
Αὐτὸ ὁ βασιλιᾶς τὸ θεώρησε ἐμπαι γμὸ στὸ
πρόσωπό του καὶ ὠργίστηκε πολύ…

Τοῦ ἁγ. ἀρχιδιακόνου Λαυρεντίου
Τετάρτη 10 Αὐγούστου 2022
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Ἄχ, πόσο ἀναστενάζω! Πότε θὰ ἔρθῃ ἅγια
ἐποχὴ πού, παραπάνω ἀπὸ τοὺς ναοὺς καὶ τὶς
καμπάνες καὶ τοὺς πολυελέους, τὸν ὑλικὸ ἐν
γένει πλοῦτο, ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔχῃ τὶς ψυχές,
τοὺς πιστούς της, ὅσο φτωχοὶ κι ἂν εἶν᾽ αὐτοί;

–…Αὐτοὶ εἶνε οἱ θησαυροί μας, εἶπε ὁ Λαυ-
ρέντιος, γι᾽ αὐτοὺς ξοδεύουμε ὅ,τι χρήματα
ἔ χουμε. Ὁ βασιλιᾶς αὐτὸ τὸ θεώρησε προσ -
βολὴ στὴν ἀφεντιά του. Διατάζει νὰ τὸν δεί ρουν
καὶ νὰ τὸν φυλακίσουν. Ἡ πίστι ὅμως, ἡ ἀν -
δρεία καὶ τὰ θαύματά του μέσα στὴ φυλακὴ
ἔκαναν τὸν ἐπιστάτη, τὸν τριβοῦνο Καλλίνι-κο, νὰ πιστέψῃ καὶ νὰ βαπτιστῇ Χριστι ανός!

Ὅταν τὸν ἔβγαλαν ἀπὸ τὴ φυλακὴ καὶ στάθη -
κε πάλι μπρὸς στὸ βασιλιᾶ, ἐκεῖνος τοῦ εἶπε νὰ
θυσι άσῃ στὰ εἴδωλα. Αὐτὸς ἀρνήθηκε, καὶ τότε
ἄρχισε τὸ μαρτύριό του, ποὺ εἶνε φρι κτό. Ὅπως
κάθε σπίτι ἔχει καὶ σχάρα γιὰ νὰ ψήνουν κρέα-
τα, ψάρια κ.λπ., ἔτσι διέταξε νὰ φτειάξουν μιὰ
σχάρα μεγάλη, ἄναψαν ἀπὸ κάτω φωτιὰ νὰ καίῃ,
καὶ πάνω στὴ σχάρα ξάπλωσαν γυμνὸ τὸν Λαυ-
ρέντιο· τὸν ἔ ψησε ζωντανό, ὅπως ψήνεται τὸψάρι. Καὶ δὲν γόγγυσε, δὲν βλαστήμησε· ὑπέ-
μεινε τὸ μαρτύριο δοξάζοντας τὸ Θεό, καὶ ἔτσι
παρέδωσε τὴν ψυχή του στὸν Κύριο. Κάηκε ὅ -πως καίγεται τὸ λιβάνι στὸ θυμιατήρι. Μαρτύ-
ρησε, καὶ τὰ λείψανά του κάνουν θαύματα.

* * *Αὐτός, ἀδελφοί μου, μὲ λίγα λόγια εἶνε ὁ ἅ -
γιος Λαυρέν τιος ποὺ γιορτάζει σήμερα.Εἶνε σεβαστὸς σὲ ὅλους. Τὸν τιμᾷ ἡ Ὀρθόδο -
ξος Ἐκκλησία μας, καὶ ὑπάρχουν στὸ ὄνομά
του ναοὶ καὶ μοναστήρια, εἰκόνες καὶ προσ κυ-
νήματα. Ἐπειδὴ μαρτύρησε στὴ ̔Ρώμη, τὸν τι-
μοῦσε ἀνέκαθεν ἡ Ὀρθοδοξία καὶ στὴ Δύσι.

Ἔτσι ἔμεινε καὶ στοὺς παπικοὺς ἡ συνή-
θεια νὰ τὸν τιμοῦν ἐκεῖ. Λένε ὅτι κάπου στὴνἹσπα νία ὑπάρχει ἕνα μοναστήρι μὲ τὸ ὄνομά
του ποὺ ἔχει τὸ σχῆμα σχάρας – σχῆ  μα περί -
εργο. Εἶ νε εἶδος λαύρας σὲ συγκρότημα κα-
νονικοῦ τε  τρα γώνου. Κάποιος εὐσεβὴς βασι-
λιᾶς τι μών τας τὸν ἅγιο Λαυρέντιο ἔχτισε τὸ
μοναστή ρι αὐτὸ καὶ τοῦ ἔδωσε τέτοιο σχῆμα.
Ὅ πως δηλαδὴ ἡ σχάρα ἀποτελεῖται ἀπὸ δε-
καπέντε - εἴκοσι σύρματα - βέργες παράλλη-
λες μεταξύ τους, ἔτσι καὶ αὐτὸς διέταξε τὰ
οἰ κοδομήμα τα σὲ παράλληλες σειρές, καὶ
στὶς τέσ σερις γωνίες τοῦ συγκροτήματος
τῶν κτη ρίων ὕψωσε πύργους. Ἂν κάποιος ἀ -
νεβῇ σὲ μιὰ κοντινὴ κορυφὴ καὶ ἀτενί σῃ ἀ πὸ
᾽κεῖ συνολικὰ τὸ κτηριακὸ συγ κρότημα τοῦ
μοναστηριοῦ, μοιάζει μὲ σχά ρα. Ἐκεῖ τρέ-
 χουν οἱ Ἱσπανοὶ ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς χώ-
ρας καὶ τιμοῦν τὸν ἅγιο στὴν ἑορτή του.

Στὴν ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ τιμοῦσαν τὸν ἅ -
γιο Λαυρέντιο ἰδίως στὸν Πόντο. Εἴχαμε καὶ
στὴ μητρόπολί μας, στὸ χωριὸ Ἀναρράχη, ἕ -
ναν σεβάσμιο πρόσφυγα ἱερέα ἀπὸ τὸν Πόν -
το ποὺ λεγόταν Λαυρέντιος· ἦταν ἀφωσιωμέ-
νος στὸ Θεὸ καὶ πολλοὶ θὰ τὸν θυμοῦνται.

Εἴχαμε καὶ ἐπισκόπους ἀκόμη μὲ τὸ ὄνομα
Λαυρέντιος. Στὴν Κύπρο ἕνας ἐπίσκοπος Κυ-
ρηνείας λεγόταν Λαυρέντιος, ὁ ὁποῖος ὅταν
λειτουργοῦσε ἔκλαιγε. Ὁ Κυρηνείας Λαυρέν -
τιος (1816-1821) ἦταν ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἱεράρ-
χες ποὺ καρατόμησαν οἱ Τοῦρκοι στὴ Λευκω -
σία κατὰ τὴν ἐπανάστασι· τὰ λείψανά του φυ-
λάσσονταν σὲ ὀστεοθήκη τῆς Κυρηνείας. Μι-
μήθηκε τὸν ἅγιο Λαυρέντιο θυσιάζοντας καὶ
τὴ ζωή του γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴν πίστι μας.

* * *Σήμερα, ἀδελφοί μου, ἂς ἀναλογιστοῦμε·σ᾽ ἐμᾶς κοστίζει κάτι ἡ πίστι τοῦ Χριστοῦ; ἔ -
χουμε διάθεσι γιὰ μιὰ μικρὴ θυσία ποὺ ἀ παι-
τεῖ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ὑπακοή μας στὸν Κύριο;

Ἀκοῦμε τί ὑπέστη ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Λαυ-
ρέντιος καὶ φρίττουμε. Δὲν ἔχουμε τὴ δύνα-
μι νὰ ὑποστοῦμε τέτοια βάσανα καὶ θάνατο.
Μποροῦμε ὅμως καὶ πρέπει ὡς Χριστιανοὶ νὰ
βαστάσουμε κάτι ἐλαφρό τερο, ποὺ μᾶς ἐπι-
βάλλει ἡ χριστιανικὴ πίστι καὶ ζωή. Τί ἐννοῶ;
Δὲν ὑπάρχει μόνο μαρτύριο τοῦ σώματος, ὑ -
πάρχει καὶ μαρ τύριο τῆς ψυχῆς.

Θά ̓ χετε κ᾽ ἐσεῖς ἀσφαλῶς ὑπ᾽ ὄψιν κάποια
περιστατικά. Ἦρθε π.χ. μιὰ γυναίκα στὴ μη-
τρό πολι καὶ μοῦ λέει· –Μὲ ἔψησε ὁ ἄντρας
μου!… Κ᾽ ἔρχεται πάλι ἕνας ἄντρας καὶ μοῦ
λέει· –Μὲ ἔψησε! –Ποιός σὲ ἔψησε; τοῦ λέω,
ἔ βαλε κάρβουνα καὶ φωτιὰ νὰ σὲ κάψῃ; –Προ-
τιμότερο νὰ μ᾽ ἔ βαζε στὴ φωτιὰ παρὰ ν᾽ ἀ -
κούω τὴ γλῶσσα της· εἶνε ἀνυπόφορη, μὲ καί-
ει κάθε μέρα. Καλύτερα νὰ ζοῦσα μόνος στὴν
ἔρημο παρὰ νὰ κάθωμαι μαζί της!…

Αὐτὰ ἔχει ἡ ζωὴ σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο. Καὶ ὁ
Χριστιανὸς δοκιμάζεται ὅπως τὸ ἀ σήμι καὶ τὸ
χρυσάφι στὸ καμίνι. Δὲν ζοῦμε ἀνάμεσα σὲ ἀγ -
 γέλους, ζοῦμε ἀνάμεσα σὲ ἀν θρώπους· καί ἐ -
μεῖς καί οἱ ἄλλοι, ὅλοι ἔχουμε ἐλαττώματα. Τί
θὰ γίνῃ λοιπόν; ἔχουμε ἀνάγκη ἀ πὸ ὑπομονή.Ἡ ὑπομονὴ ἰσοδυναμεῖ μὲ μαρτύριο· εἶ νε σὰν
μία πυρακτωμένη σχάρα. Ἐπάνω στὴ σχάρα
αὐτὴ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καίγεσαι, πυρ-
πολεῖσαι καὶ ἀναλώνεσαι πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς δώσῃ τὴν πνευματικὴ
δύναμι νὰ ὑποφέρουμε τὸ μαρτύριο τῆς συμ-βιώσεως, ὥστε ἡ ζωή μας νὰ τιμᾷ καὶ δοξάζῃ
τὸ χριστιανικό μας ὄνομα· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου - Ἑορδαίας τὴν Τετάρτη 10-8-1983, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 14-7-2022.
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Ἀκούσατε, ἀδελφοί μου, στὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο
Εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 14,22-34) τὸ θαῦμα ποὺ ἔκα-

νε ὁ Χριστός; Εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ ἄπειρα θαύμα-
τα ποὺ ἔκανε, κάνει καὶ θὰ κάνῃ ἕως συν τε-
λείας τῶν αἰώνων ὁ Κύριός μας.

* * *Ὅπως ἐδῶ ὑπάρχει ἡ λίμνη τῶν Πρεσπῶν,
ἔτσι στοὺς Ἁγίους Τόπους εἶνε μιὰ μεγάληλί μνη ποὺ ὀνομάζεται «θάλασσα τῆς Γαλιλαί-
ας» (Ματθ. 4,18· 15,29. Μᾶρκ. 1,16· 7,31) καὶ «θάλασσα τῆς Τιβε -
ριάδος» (Ἰω. 6,1· 21,1) ἢ «λίμνη Γεννησαρέτ» (Λουκ. 5,1).
Ἀπὸ τὴ λίμνη αὐτὴ διέρχονται τὰ νερὰ τοῦ Ἰ -
ορδά νου ποταμοῦ· ἁγιασμένη λίμνη. Ἐκεῖ λοι -
 πὸν μιὰ νύχτα ταξίδευε ἕνα μικρὸ σκάφος. Ἐ πι-
 βάτες μα ζὶ καὶ μὲ ἄλλους ἦταν οἱ δώδε κα μα-
θηταὶ τοῦ Χριστοῦ· αὐτοὶ ποὺ ἀποτελοῦσαν γι᾽
αὐ τὸν ὅ,τι πιὸ ἀγαπητό, τὴ μελλοντικὴ Ἐκκλη-
 σία του. Ὁ ἴδιος ποῦ βρισκόταν; Ἔμεινε μόνος
στὴν ἔ ρη μο. Εἶχε ἀ νεβῆ στὴν κορυ φὴ τοῦ βου-
 νοῦ καὶ ὅλη τὴ νύχτα προσευχόταν…

Τ᾽ ἀκοῦμε, ἀγαπητοί μου ὅλοι ἐμεῖς, κληρι -
κοὶ καὶ λα ϊκοί, ποὺ δὲν ἀγαποῦμε τὴν προσ -
ευ χὴ ἀλλ᾽ ὅταν βρεθοῦμε λίγη ὥ ρα στὴν ἐκκλη  -
σία κουραζόμαστε; Ὁ Κύριός μας διανυκτέ-ρευε, λέει (βλ. Λουκ. 6,12), ἀγρυπνοῦσε ὅλη τὴ νύχτα,προσ  ευχόμενος γιὰ τοὺς μαθητάς του καὶ γιὰ
ὅλο τὸν κόσμο. Ἀπὸ ᾽δῶ πῆραν οἱ Χριστιανοὶ
στὰ παλιὰ τὰ εὐλογημένα χρόνια, ἰδίως στὸν
Πόν το, τὴ συνήθεια νὰ σηκώνωνται τὴ νύχτα
καὶ νὰ προσεύχωνται, νὰ παρακαλοῦν τὸ Θεό.
Ἱε ρὲς συνήθειες αὐ τές, ποὺ δυστυχῶς ἐξαλεί -
φονται στὸ σημερινὸ αἰῶνα τῆς διαφθορᾶς.

Προσευχόταν λοιπὸν ὁ Χριστὸς ἐνῷ τὸ κα-
 ραβάκι ταξίδευε. Στὴν ἀρχὴ ὁ καιρὸς ἦ ταν κα-
 λός. Ἀλλ᾽ ἀπὸ κάποια ὥρα ἄρχισε νὰ φυσάῃ
ἄ νεμος, ποὺ ὅλο καὶ δυνάμωνε. Ἦταν ἕ να
μπου ρίνι, ποὺ ἔκανε τὴ λίμνη νὰ ταραχτῇ καὶ
νὰ σηκώσῃ κύματα μεγάλα. Τὸ πλοιάριο χό-
ρευε τώρα σὰν τρελλὸ μὲ κίνδυνο ἀπὸ στι -

 γμὴ σὲ στιγμὴ νὰ καταποντιστῇ. Οἱ μαθηταὶ
τοῦ Χριστοῦ μέσα στὸν κίνδυνο αὐτὸν εἶ χανἀπελπιστῆ. Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, βλέ-
πουν ἐκεῖ μέσ᾽ στὸ σκοτάδι κάτι νὰ κι νῆ ται
πάνω στὰ κύματα. Τί εἶν᾽ αὐτό; Θεέ μου, ξε-
φώνισαν ταραγμένοι, φάντασμα!… Δὲν ἦ ταν
ὅ μως φάντασμα· δὲν ὑπάρχουν φαντάσματα.
Ἦταν ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός! Περ-
 πατοῦσε πάνω στὰ κύματα καὶ τοὺς φωνάζει·
–Θάρρος, παιδιά· ἐγὼ εἶμαι, μὴ φοβᾶστε.

–Μά, θὰ πῆτε, εἶνε δυνατὸν ἄνθρωπος νὰ
περπατάῃ πάνω στὸ νερό;… Τί παραξενεύ ε-στε; Ἂν ὁ ἄνθρωπος ἔχῃ τρόπο νὰ ἐπιπλέῃ
στὸ νερό, πόσῳ μᾶλλον ὁ Δημιουργός του!Ὁ Πέτρος τολμᾷ καὶ λέει· –Ἂν εἶσαι σύ,
Κύ ριε, πρόσταξέ με νὰ ᾽ρθῶ πρὸς ἐσένα πάνω
στὰ νερά. –Ἔλα, τοῦ λέει ὁ Χριστός. Καὶ ὁ Πέ-
 τρος, ἀφοῦ κατέβηκε ἀπ᾽ τὸ πλοῖο, περπά τη-
σε πάνω στὰ νερὰ γιὰ νὰ ἔλθῃ πρὸς τὸν Ἰησοῦ.
Σὲ μιὰ στιγμὴ ὅμως, βλέποντας δυνατὸ τὸν
ἄ νεμο, τὸν κυρίευσε φόβος κι ἀρχίζον τας νὰ
βουλιάζῃ φώναξε· –Κύριε, σῶσε με! Ἀμέσως
ὁ Χριστὸς ἅπλωσε τὸ χέρι καὶ τὸν ἔ πιασε λέ-
γοντας· –«Ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας;» (Ματθ.
14,31). Καὶ μόλις ἀνέβηκαν στὸ πλοῖο ὁ ἄνεμος κό-
  πασε κ᾽ ἡ θάλασσα γαλήνεψε. Ὅσοι ἦταν μέ-
σα στὸ πλοῖο ἦρθαν καὶ προσκύνησαν τὸν Ἰη-
σοῦ λέγοντας· «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ» (ἔ.ἀ. 14,33). 

Αὐτὰ λέει τὸ εὐαγγέλιο. Εἶνε ἕνα θαῦ μα.
Ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ θαῦμα δὲν ἔγινε μόνο τότε· ἐ -
παναλαμβάνεται διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Ξέ-
ρε τε τί εἶνε; μία «φωτογραφία» τῆς μικρῆς πα- τρί δας μας. –Μὰ πῶς εἶνε φωτογραφία μας;

* * *Ἀκοῦστε, ἀγαπητοί μου, πῶς μπορεῖ νὰ δῇ
κανεὶς τὸ θαῦμα αὐτὸ ἀλληγορικά.

Ὅπως ἡ θάλασσα δὲν ἔχει πάντοτε γαλήνη,
ἀλλὰ ἔρχονται ὧρες ποὺ ἀναταράζεται καὶ ση-
 κώνει κύματα καὶ προκαλεῖ ναυάγια καὶ κατα -
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Ἡ βαρκούλα συνεχίζει νὰ ταξιδεύῃ!
«Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενονὑπὸ τῶν κυμάτων· ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος» (Ματθ. 14,24)

«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,
Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο: http://iskiriaki.com

στροφές, ἔτσι καὶ ἡ ζωή, ἡ προσωπικὴ τοῦ κα-
θενὸς ἀλλὰ καὶ συνολικὰ τῆς ἀν θρω πότητος,
εἶνε μιὰ θάλασσα συχνὰ φουρ τουνια σμένη. Λί-
γο καιρὸ ἔχουμε εἰρήνη καὶ αἴφνης πότε ἐ δῶ
καὶ πότε ἐκεῖ ἀνάβει πόλεμος· τρέμουν καρ-
διές, πέφτουν θύματα, γίνονται συμφορές, βα-
 σιλεύει ὁ φόβος. Ὅπως στὴ θάλασσα ξε σποῦν
καταιγίδες θύ ελλες τυφῶνες, ἔτσι καὶ στὴν
πορεία τοῦ κόσμου ταραχὲς ποὺ σαρώνουν.

Καὶ ὅπως στὴ θάλασσα ταξιδεύουν σκάφημικρὰ (βαρκοῦλες, ἱ στιοφόρα, πλοῖα γραμμῆς,
φορτηγὰ κ.λπ.) ἀλλὰ καὶ μεγάλα ὑ περωκεάνια,
ἀεροπλανοφόρα καὶ τάνκερ ἑκατοντάδων χι-
λιάδων τόννων, ἔτσι καὶ στὴ ζωὴ τῆς ἀν θρω πό-
τητος ἐμφανίζονται ἔθνη καὶ κράτη μικρά,
ποὺ μοιάζουν μὲ βαρκοῦλες, καὶ κράτη μεγά-
λα καὶ ἰσχυρά, ποὺ μοιάζουν μὲ θωρηκτά.

Ἡ πατρίδα μας μπροστὰ στοὺς κολοσσοὺς
τῶν μεγάλων κρα τῶν εἶνε μιὰ μικρὴ βαρκούλα.
Ἀλλὰ τί βλέπει κανεὶς ἀνοίγοντας τὴν Ἱ στο-
ρία· αὐτοκρατο ρίες, ποὺ ἔπλεαν σὰν θωρηκτὰ
καὶ φαίνον ταν ἀκλόνητες, καταποντίστηκαν
κι ἀφανίστηκαν, σὰν ἐκεῖνο τὸν «Τιτα νικό» ποὺ
βυθίστηκε τὸ 1912 στὸν Βόρειο Ἀτλαντικό.
Ποῦ εἶνε, σᾶς ἐρωτῶ, οἱ αὐτοκρατορίες τῶν Ἀσ -
συρίων, τῶν Βαβυλωνίων, τῶν Περσῶν, τῶν Αἰ -
γυπτίων; ποῦ εἶνε οἱ αὐτοκρα τορίες τοῦ Με-
γάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τοῦ Ναπο λέοντος; Πέ-
 ρασαν, ἔσβησαν, σχεδὸν ξεχάστηκαν· μόνο ἐ -
ρείπια κι ἀπομει νάρια τὶς θυμίζουν ἢ στοὺς
τόπους τῶν ἀνασκα φῶν ἢ στὰ ἀρχαιολογι κὰ
μουσεῖα. Στὸν καιρό τους ἦταν τὰ «πλοῖα» τὰ
μεγάλα ποὺ φαίνονταν ἀ βύθιστα· καὶ ὅμως
βυθίσθηκαν. Καὶ μέσα στὸν ὠ κεανό –περίεργο
πρᾶγμα– μιὰ βαρκούλα μὲ τὴ σημαία τοῦ σταυ- ροῦ συ νεχίζει νὰ πλέῃ, δὲν καταποντίστηκε.
Ταξιδεύει τρεῖς χιλιάδες τώρα χρόνια. Ποιά εἶ -
νε ἡ βαρκούλα αὐτή; Ἡ γλυκειά μας πατρίδα!
Πόσες θύελλες πέρασε! Σπανίως γνώρισε ἡ -
μέρες εἰρήνης καὶ ἡσυχίας. Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖ -
στον, λόγῳ καὶ τῆς γεωγραφικῆς θέσεώς της,
ἦ ταν ἡ ἐμπροσθοφυλακὴ ποὺ ἀπέκρουε ἐπι-
θέ σεις καὶ ἦταν πάντα ἐπὶ σκοπόν.

Γνώρισε μεγάλες ἀπειλές. Στὴν ἀρχαιότη-
τα ἀπὸ τοὺς Πέρσες. Στὸ Βυζάντιο ἀπὸ τοὺς
Ἄραβες καὶ τοὺς Σαρακηνούς. Μετά, ἀπὸ τοὺς
«πολιτισμένους» καὶ «χριστιανοὺς» σταυρο-
φόρους τῆς Δύ σεως. Ἀργότερα ἀπὸ τὰ τέκνα
τῆς Ἄγαρ, τοὺς Τούρκους τοῦ Μωάμεθ, ποὺ
–γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας– τελικὰ κυρίευσαν τὴν
Βασιλίδα τῶν πόλεων, γκρέμισαν τὸν τίμιο σταυ -
 ρὸ ἀπὸ τὴν κορυφὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ ὕ ψω-
 σαν τὸ μισοφέγγαρο. Καὶ τότε οἱ «χριστιανοὶ»
Εὐρωπαῖοι εἶπαν· Πάει ἡ Ἑλλάδα! Ἡ Ἑλ λάδα

ὅμως δὲν χάθηκε. Ὕστερα ἀπὸ τετρα κό σα καὶ
πεντακόσα χρόνια σκληρῆς δουλείας ὕψωσε
πάλι τὸν τίμιο σταυρὸ καὶ ἡ βαρκούλα ἐξακο-
λούθησε νὰ πλέῃ στοὺς ὠκεανούς.

Μὰ πάλι ἦρθε ἄλλη θύελλα χειρότερη ἀπὸ
τὴν πτῶσι τῆς Πόλεως, ἡ Μικρα σιατικὴ κατα-στροφὴ τοῦ 1922. Ἕνα μεγάλο ὄ νειρο ἔσβησε
γιὰ τὸν ἑλληνισμό. Πῶς νὰ μὴ θρηνήσῃ ὁ Χρι-
στι  ανὸς πατριώτης; Ἑλλάδα εἶνε ἡ Μικρὰ Ἀ -
σία καὶ ὁ Πόντος. Ἕ νας ἑλληνισμὸς μὲ ῥίζες
ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Ὁμήρου· ἑλληνισμὸς μὲ τρι -
άντα μητροπόλεις καὶ χιλιάδες ναοὺς καὶ ἐξω κ-
 κλήσια, μὲ πέντε χιλιάδες σχολεῖα καὶ ἐκπαι-
δευτήρια, μὲ μοναστήρια ἔνδοξα· ἑλληνισμὸς
μὲ θυσίες καὶ μαρτύρια, μιὰ γῆ ποὺ ὅπου σκά -
ψῃς βρίσκεις λείψανα ἁγίων καὶ μαρτύρων·
αὐτὸς ὁ ἑλληνισμὸς χάθηκε. Ἔτσι εἶνε· γιὰ νὰ
γίνῃ ἕνα ἔθνος θέλει χίλια χρόνια, γιὰ νὰ κα-
ταστραφῇ φτάνει μιὰ κακιὰ στιγμή. Τὰ παιδιὰ
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τοῦ Πόντου, ποὺ εἶχαν
περιου σίες καὶ ζοῦσαν ἐκεῖ σὲ γῆν ῥέουσαν
μέλι καὶ γάλα, τ᾽ ἄφησαν ὅλα καὶ γυμνοὶ - ξυ-
πόλητοι, μὲ τὴν ψυχὴ στὰ δόντια ἦρθαν ἐδῶ.
Δὲν πῆραν μαζί τους τίποτε ἄλλο παρὰ μόνο
τὶς εἰ κόνες τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁγίων.

Ἤμουν 15 ἐτῶν παιδί, ὅταν στὸ μικρὸ νησί
μου ἀκούγαμε καμπάνες νὰ χτυπᾶνε θλιβερά,
ὅτι «Ἔρχονται οἱ πρόσφυγες!». Κλείσαμε τὰ
σχολεῖα, πήγαμε ὅλος ὁ κόσμος στὴν παρα-
λία. Τί νὰ δοῦμε· βγῆκαν οἱ καημένοι ῥακέν-
δυτοι, πειναλέοι, κρατώντας τὶς εἰκό νες. Μό-
λις πάτησαν στὴ στεργιά, φίλησαν τὸ χῶμα τῆς
πατρίδος καὶ εἶπαν «Δόξα σοι, ὁ Θεός».

Πάλι τότε οἱ Εὐρωπαῖοι ἔγραψαν· Πάει ἡ
Ἑλλάδα! Γιατὶ ἦταν δυνατὸν σὲ μιὰ «βαρκού-
λα» νὰ χωρέσουν δύο ἑκατομμύρια πρόσ φυ-
γες; Καὶ ὅμως ἔγινε θαῦμα. Οἱ ἀδελφοί μας
αὐτοὶ κοπίασαν, μόχθησαν. Ἔμεναν σὲ καλύ-
βες, μὲ λαμπάδες. Μὲ τὰ ἐλάχιστα μέσα ποὺ
εἶχ αν καὶ μὲ γαϊδουράκια καλλιέργησαν βῆμα
πρὸς βῆμα τὴ γῆ καὶ τὴν ἔκαναν περιβόλι.

* * *Νά τὸ θαῦμα, ἀδελφοί μου. Ἡ βαρκούλα τα- ξιδεύει στὸν ὠκεανό! Ποῦ εἶνε οἱ ἐ χθροί μας;
Δὲν εἶμαι προφήτης, ἀλλὰ μὲ πίστι στὸ Εὐαγ-
γέλιο καὶ στὴν Ἀποκάλυψι λέω, ὅτι μεγάλες αὐ -
τοκρατορίες, ποὺ σήμερα ἀπειλοῦν τὸν κό  σμο,
θὰ σβήσουν· ἡ βαρκούλα ὅμως αὐτὴ θὰ πλέῃ.

Παιδιὰ τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,
παιδιὰ τοῦ μαρτυρίου καὶ τοῦ θριάμβου, κρα -τῆστε τὴν πίστι τῶν πατέρων μέχρι τέλους·
καὶ ὁ Κύριος θὰ εἶνε μαζί σας χορηγῶν ὑμῖν
«ἐγκόσμια καὶ ὑπερκόσμια ἀγαθά» (τελ. εὐχ. Ὄρθρ.).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Νεομαρτύρων Πτολεμαΐδος τὴν Κυριακὴ 28-8-1983 τὸ πρωί, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 15-7-2022.
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Ἐδῶ, ἀγαπητοί μου, στὴ γῆ ποὺ κατοικοῦ με
σήμερα, ἔζησαν ἀναρίθμητοι ἄνθρωποι· ἄν -

τρες - γυναῖκες, βασιλεῖς - ὑπήκο οι, στρα τηγοὶ -
στρατιῶτες, πλούσιοι - φτω χοί. Τὸ ὅτι ὅμως ἔ -
ζησαν δὲν εἶνε σπουδαῖο· τὸ σπου δαῖο εἶ  νεπῶς ἔζησαν. Εἶνε λυπηρὸ ὅτι, ἀπὸ αὐ  τοὺς οἱπε ρισσότεροι ἔζησαν χωρὶς σκοπό, χωρὶς νό -
η μα, χωρὶς σκέψι γιὰ τὸν προορισμὸ τοῦ ἀν -
 θρώπου· πολλοὶ ἔχυσαν καὶ αἷμα ἀδελφικό, ἔ -
βα λαν φωτιὰ κ᾽ ἔκαψαν πολιτεῖες, σκόρπισαν
μῖ σος καὶ διχόνοια. Γι᾽ αὐτούς, ποὺ δὲν ἀξίζει
νὰ λέγωνται ἄνθρωποι, λένε· Καταραμένη ἡ
μέρα ποὺ γεννήθηκαν· λέει ἀκόμα τὸ Εὐαγ-
γέ λιο, ὅπως στὴν περίπτωσι τοῦ Ἰούδα, ὅτι
κα λύτερα νὰ μὴν εἶχαν γεννηθῆ (Ματθ. 26,24). Ἀλλὰ δόξα τῷ Θεῷ, μέσα στὸ σωρὸ τῶν ἐγ -
κληματιῶν, σ᾽ αὐτὴ τὴν «κοπριά», ὑπάρχουν καὶ
διαμάντια πολύτιμα, εὐ γε νικὲς ψυχὲς ποὺ δι-
καίωσαν τὶς προσ δοκίες τοῦ Θεοῦ. Ἂν ἀ νοίξου-
με τὴν ἱερὰ ἱστο ρία, θὰ δοῦμε, ὅτι ὑπῆρ ξαν ἄν -
θρωποι ὑπέροχοι, μεγάλες προσωπικότητες.
Μι κρὸς παρακαλῶ ἦταν ὁ Νῶε, ποὺ σώθηκε
στὸν κατακλυσμὸ ἀπ᾽ ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γέ-
νος; Μικρὸς ἦταν ὁ Ἀβραάμ, ποὺ τόσο ἀγάπη  -
σε τὸ Θεὸ ὥστε ἀκόμα καὶ τὸ μονάκριβο γυιό
του ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσῃ; Μικρὸς ἦ ταν ὁἸακώβ, ποὺ εἶδε σκάλα νὰ ἑνώνῃ τὴ γῆ μὲ τὸν οὐ -
 ρανὸ καὶ εἶπε τὰ λόγια ἐκεῖνα «Ὡς φοβε ρὸς
ὁ τόπος οὗτος· οὐκ ἔστι τοῦτο ἀλλ᾽ ἢ οἶ κος
Θεοῦ καὶ αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ» (Γέν. 28,17);
Μικρὸς ἦταν ὁ Ἰωσὴφ ὁ πάγκαλος, ποὺ ἔ μεινε
βράχος πίστεως καὶ ἁγνότητος μέ σα σὲ τόσο
ἀκάθαρτο περιβάλλον καὶ τὸν ἔκανε ὁ Θεὸς
ἀντιβασιλέα τῆς Αἰγύπτου; Μικρὸς ἦ ταν ὁ Μω- υσῆς, ὁ νομοθέτης ποὺ παρέλαβε στὸ Σι νὰ τὶς δέ  -
κα θεόγραφες ἐντολές; Μικρὸς ἦ ταν ὁ Δαυΐδ,
ποὺ τὰ τραγούδια του φέρνουν δάκρυ στὸ μά-
 τι καὶ σεισμὸ στὴν καρδιά; Μικρὸς ἦταν ὁ Σο-λομῶν, ποὺ ἔκτισε τὸν περίφημο ναό; Μικρὸς ἦ -

ταν ὁ Ἠσαΐας, ποὺ πρὶν ἀ πὸ ὀχτακόσα χρόνια
εἶδε τὴν ἐκ Παρθένου γέννησι τοῦ Χριστοῦ (βλ. Ἠσ.
7,14); Μικρὸς ἦταν ὁ Ἰερεμίας, ποὺ παρακαλοῦ -
σε τὸ Θεὸ νὰ κάνῃ τὰ μάτια του «πηγὴν δα-
κρύων» γιὰ νὰ κλάψῃ τὴν ἁμαρτωλότητα τῆς
γενεᾶς του (Ἰερ. 9,1); Μικρὸς τέλος ἦταν ὁ Ἰωάν- νης ὁ Πρόδρομος, ποὺ ἀξιώθηκε νὰ βαπτίσῃ
τὸν Υἱὸν τῆς Παρθένου; Μικροὶ ἦταν αὐτοί;
Κάθε ἄλλο· ἦταν μεγάλες φυσιογνωμίες.

–Καὶ λοιπόν; γιατί τοὺς ἀναφέρεις σήμερα;
Τοὺς ἀναφέρω γιὰ νὰ πῶ, ὅτι παραπάνω ὄ χι

μόνο ἀπὸ αὐτοὺς ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ὅλους, πάνω κι ἀ πὸ
τὰ ἄστρα καὶ τοὺς Ὠρίωνες, εἶνε μία γυναί κα,ἡ Κυρία Θεοτόκος· νίκησε καὶ προφῆτες καὶ
πατριάρχες καὶ ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους!

Ποιά λοιπὸν ἦταν ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος,
τῆς ὁποίας τὴν Κοίμησι ἑορτάζουμε σήμερα
οἱ ὀρθόδοξοι; Δὲν ἔχω, ἀγαπητοί μου, καιρὸ
νὰ σᾶς ζωγραφίσω τὴν εἰκόνα της· δὲν εἶμαι
ζωγράφος, δὲν εἶμαι ποιητὴς γιὰ νὰ ψάλω τὸ
μεγαλεῖο της. Θέτω μόνο τὸ ἐρώτημα· ποῦ
ἔγκειται τὸ μεγαλεῖο της; ποιό εἶνε τὸ κέντροτῆς ἁγιότητός της, ποὺ τὴν ἐξύψωσε τόσο;

Εἶνε, ἀγαπητοί μου, μία ἀρετή, ποὺ τὴν ἐγ -
κωμιάζουν τὰ ᾄσματα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ποὺ
ἀπὸ αὐτὴν ἐμεῖς –γιὰ νὰ μιλήσω ἁπλοϊκά–
κουκκούτσι δὲν ἔχουμε· εἶνε ἡ ταπείνωσί της.

* * *Ἦταν ταπεινή, πολὺ ταπεινὴ ἡ Κόρη τῆς Να-
 ζαρέτ. Δὲν ἔμοιαζε καθόλου μὲ τὶς σημερι νὲς
γυναῖκες. Δὲν φοροῦσε φορέματα πολυτελῆ,
δὲν δαπανοῦσε ὧρες γιὰ καλλωπισμούς, δὲν
ἔβγαινε ἔξω νὰ ἐπιδεικνύῃ τὰ κάλ λη της, δὲν
εἶχε ἐπικοινωνίες γιὰ νὰ προβάλλεται· ἔμενε
μέσα στὸ σπίτι, δούλευε στὸν ἀργαλειὸ καὶ μὲ
τὰ χέρια της ἔφτειαχνε τὰ φτωχικὰ φορέμα-
τα τὰ δικά της καὶ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ, δὲν
σπαταλοῦσε χρόνο σὲ περιττὲς ἀργολογίες.
Ζοῦσε ἕνα βίο ἱεροκρύ φιο, μυστικό, ἀφωσιω-

Κοίμησις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου
Δευτέρα 15 Αὐγούστου 2022

Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2497 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ταπεινώσου, ἄνθρωπε!
«Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷσωτῆρί μου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ» (Λουκ. 1,47-48)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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μένο στὸ Θεό. Ἦταν τόσο ταπεινὴ ὥστε, καὶ
ὅ ταν ἄνοιξαν οἱ οὐρανοὶ καὶ ὁ ἀρχάγγελος
Γαβριὴλ τῆς μετέφερε τὸ συν ταρακτικώτερο
μήνυμα, ὅτι αὐτὴ θὰ γεννήσῃ τὸ οὐράνιο κρί-
νο, τὸ «ἄνθος τὸ ἀμάραντον» καὶ «μύρον τὸ ἀ -
κένωτον» (Ἀκάθ. ὕμν. καν. ζ΄2, θ΄3), δὲν αἰσθάνθηκε ὑπερη -φάνεια καὶ οἴησι. Ἕνα ἰσχυρὸ ῥῖγος διέτρεξε
τὴν ὕπαρξί της καὶ τὴν ἔκανε νὰ καμφθῇ μπρο-
 στὰ στὴν θεία βουλὴ καὶ νὰ πῇ· «Ἰδοὺ ἡ δούλη
Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου» (Λουκ. 1,38).

Αὐτὴ ἡ ταπείνωσι εἶνε ἡ κεντρικὴ ἀρετή, γιὰ
τὴν ὁποία ὁ Κύριος τὴν ἀξίωσε μιᾶς τέτοιας
μοναδικῆς τιμῆς, νὰ γίνῃ ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ.

Γεννᾶται τώρα τὸ ἐρώτημα· αὐτὴ τὴν ἀρε-
τή, τὴν ὁποία ἐγκωμιάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία,τὴν συναντοῦμε στὴν κοινωνία μας; 

* * *Σήμερα, ἀδελφοί μου, ἡ ταπείνωσις θεω-
ρεῖται κάτι κατώτερο, προκαλεῖ τὴν περιφρό-
νησι, τὴν εἰρωνεία τοῦ κόσμου. Σήμερα στὴζωὴ δεσπόζει παντοῦ ἡ ὑπερηφάνεια· στὴν
ἐμφάνισι, στὸ παράστημα, στὸ ὕφος, στὸν «ἀ -
έρα», στὴν ἰταμότητα, στὸ μειδίαμα, στὸ βά-
δι σμα, στὸ ντύσιμο, στὴν κόμμωσι, στὴν ὁμι-
λία, στὶς ἀ παιτήσεις (ἀναγνώρισις, δικαιώμα-
τα, ἀνέσεις, ἀπολαύσεις, ἔπιπλα…), στὴν ὅλη
ζωὴ καὶ συμπεριφορά.

Ἐρωτῶ ὅμως· δικαιολογεῖται ἡ ὑπερηφά-νεια; δικαίως ὁ ἄνθρωπος ὑπερηφανεύεται;
Ἄνθρωπε, ἐρωτᾷ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «τί ἔ -
χεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶ -
σαι ὡς μὴ λαβών;» (Α΄Κορ. 4,7). Ἔχεις κάτι δικό σου
γιὰ τὸν ὁ ποῖο μπορεῖς νὰ ὑπερηφανευθῇς;Γιὰ τί καυχιέται ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος;

• γιὰ τὰ λεφτά του; ἀλλὰ σήμερα μπορεῖ νὰ
εἶνε Κροῖσος, καὶ αὔριο νὰ μὴν ἔχῃ πεντάρα.

• γιὰ τὴν ὑγεία, γιὰ τὰ μπράτσα του; Φτάνει
ἕνα μικρόβιο νὰ τὸν ῥίξῃ στὸ κρεβάτι.

• γιὰ τὴν ὀμορφιά του; Ἀλλ᾽ ἂς πάῃ στὰ νε-
κροταφεῖα νὰ δῇ, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶνε «σκω-
λήκων βρῶμα καὶ δυσῳδία» (Νεκρ. ἀκ. μακαρ.).

• γιὰ τὴ φωνή του; Ἀλλὰ τὸ ἀηδόνι στὸ δά-
σος νικάει ὅλους τοὺς μουσικούς. Λοιπόν;

• μήπως γιὰ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴ γνῶσι του;
Ἀλλ᾽ αὐτὰ ποὺ γνωρίζει δὲν εἶνε παρὰ μιὰ
σταγόνα μπροστὰ σ᾽ ἐκεῖνα ποὺ ἀγνοεῖ.

• μήπως γιὰ τὸν πολιτισμό του (μέγαρα, πο-
λυκα τοικίες, φῶτα, διαφημίσεις,…); Ἄλλοτε
σὲ καλύ βες κατοικοῦσαν ἅγιοι· σήμερα;…
Δὲν θέλω νὰ γίνω μάντης κακῶν. Ἕνας σει-
σμὸς –Θε ὸς φυλάξοι– μπορεῖ νὰ τὰ ἰσοπεδώ -
σῃ ὅλα. Τί καυχᾶσαι λοιπόν, ἄνθρωπε;

• Θὰ μοῦ πῇ ἴσως κάποιος· Ἐγὼ καυχῶμαι
γιὰ τὴν ἀρετή μου. Ποιά ἀρετή; γιὰ νηστεῖες

καὶ προσευχές; Ἀλλ᾽, ὅ πως λέει ἡ ἁγία Γραφή,
ὅλη ἡ ἀρετή μας στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ δὲν εἶνε
παρὰ ἕνα «ῥάκος ἀποκαθημένης» (Ἠσ. 64,6), ἕνα
βρωμερὸ κουρέλι.

Λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ταπεινωθῇ.
Ὅλα τοῦ φωνάζουν· Ὅπως καὶ ἂν ζυγιστῇς,
εἶσαι ἕνα τίποτα· σκύψε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Καὶ ὅμως αὐτὸς δὲν ταπεινώνεται. Δὲν τα-
πει νώνεται; Ἔ τότε λοιπὸν ξέρετε τί λέει ὁ ἅ -
γιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (ποὺ γιορτάζει στὶς 24
Αὐγούστου); Σ᾽ ἕνα χωριὸ εἶπε τὴν ἑξῆς προφη -
τεία· «Σᾶς λυπᾶμαι γιὰ τὴν περηφάνεια ὁ ποὺ ἔ -
χετε. Τὸ ποδάρι μου ἐδῶ δὲν θὰ ξαπατή σῃ. Καὶ
ἐὰν δὲν ἀφήσετε αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ κά-
νε τε, τὴν αὐθαιρεσία καὶ λῃστεία, θὰ καταστρα -φῆτε. Σὲ κεῖνο τὸ κλαρί, ποὺ κρε μᾶτε τὰ σπα-
θιά σας, θἀρθῇ μιὰ μέρα ποὺ θὰ κρεμάσουν οἱ
γύφτοι τὰ ὄργανά τους» (ἡμ. βιβλ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ἀθήνα 201331,
σ. 302,6). Κι ὅταν κάποτε πῆγε σ᾽ ἕνα ἄλλο χω ριὸ
καὶ περνώντας ἀπὸ ἕνα νεόκτιστο σπίτι εἶδε
ὅ τι οἱ ἰδιοκτῆτες ζοῦσαν μὲ πολυτέλεια καὶ
σκλη ροκαρδία, τοὺς εἶπε· «Φτειά νε τε σπίτια
τορνευτὰ (δηλ. περίτεχνα) καὶ δὲν πρόκειται
νὰ κατοικήσετε σ᾽ αὐτά»· πράγματι μετὰ ἀπὸ
λίγο ἡ οἰκογένεια ξεκληρίστηκε (ἔ.ἀ, σσ. 316-317).Ἡ ὑπερηφάνεια λοιπόν, ἀδελφοί μου, εἶνετὸ μεγάλο ἁμάρτημα τῆς ἀνθρωπότητος. Ὑ -
πε ρηφανεύεται σήμερα ὁ κόσμος. Ὅπως οἱ ἄν -
 θρωποι στὴ Βαβέλ, ποὺ ἔκτισαν πύργο γιὰ νὰ
φτά σουν ἐπάνω στὰ ἄστρα καὶ ν᾽ ἀσφαλι-
στοῦν, ἔτσι καὶ ὁ κόσμος σήμερα μὲ τὴν ἐπι-
στήμη του φτειάχνει νεώτερες Βαβέλ, γιὰ νὰ
ὑψωθῇ μέχρι τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ. Ἀλλὰ εἶ -
νε γραμμένο ὄχι μία φορὰ καὶ μπορεῖτε νὰ τὸ
διαβάσετε· «Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσ-
σεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν» (Παρ. 3,34 = Ἰακ. 4,6. Α΄
Πέτρ. 5,5). Πηγαίνεις κόντρα μὲ τὸ Θεό; θὰ γίνῃςστάχτη. Ὁ,τιδήποτε καὶ ἂν εἶσαι, ὁ σοδήποτε
καὶ ἂν καυ χᾶσαι, εἴτε γιὰ τὴν ἐπιστή μη σου
εἴτε γιὰ τὴ δύναμί σου εἴτε γιὰ τὴν ὀμορφιά
σου εἴτε γιὰ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἐπίγειο ἀγα-
θό, θὰ γί νῃς στάχτη.

Εἶνε γεγονός, ὅτι ἡ ὑπερηφάνεια γκρέ μισε
ἀπὸ τὰ ἄστρα τὸν Ἑωσφόρο. Οὔτε ἐ πόρνευ-
σε οὔτε ἐμοίχευσε· ὑπερηφανεύθηκε, αὐτὴ
ἦ  ταν ἡ αἰτία τῆς πτώσεώς του. Ἡ ταπείνωσις
ἀντιθέτως πῆρε τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ
τὴν ὕψωσε πάνω ἀπὸ τὰ ἄστρα· καὶ ἡ Παναγία
μας μὲ τὴν ταπείνωσί της ἔγινε ἡ Μάνα καὶ ἡβασίλισσα τοῦ κόσμου. Ἂς τὴν παρακαλέσου -
με μὲ δάκρυα νὰ ἐλεήσῃ ὅλους μας. Ὁ Κύ-
ριος τὴν ἀκούει, διότι «ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν τα-
πείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ» (Λουκ. 1,48)· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῶν Ἀθηνῶν πιθανῶς τὴν Δευτέρα 15-8-1966. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 17-7-2022.
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Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο
εὐαγγέλιο (Ματθ. 17,14-23). Τί μᾶς λέει;

Μᾶς ὁμιλεῖ γιὰ ἕναν ἄρρωστο. Ποιός ἦταν
ἄρρωστος; Ἕνα παιδί, παιδὶ μονάκριβο. Ὅ ταν
τό ᾽πιανε τὸ κακό, ἡ ἀρρώστια, τὸ πρόσω πό
του ἀγρίευε, τὰ μάτια του κοκκίνιζαν, τὰ δόν τια
του ἔτριζαν, τὸ στό μα του ἄφριζε. Κ᾽ ἔβγαζε
φωνὲς ἄγριες, τέτοιες ποὺ ὅποιος ἄ κουγε θὰ
νό μιζε πὼς οὐρλιάζουν λύκοι καὶ τσακάλια στὸ
βουνό. Καὶ τὸ ἀκόμα χειρότερο, ἔ πεφτε κάτω,
σπαρ ταροῦσε σὰν τὸ ψάρι· ἄλ λοτε στὸ νερὸ
κι ἄλ λοτε στὴ φωτιά, καὶ ἂν δὲν βρισκόταν ἐκεῖ
κά ποιος νὰ τὸν πιάσῃ, κινδύνευε νὰ καῇ ἢ νὰ
πνι γῇ. Δυστυχία· μιὰ φορὰ δυστυχισμένο τὸ
παιδί, ἑκατὸ φορὲς δυστυχισμένοι οἱ γονεῖς.

–Μὰ τί ἀσθένεια ἦταν αὐτὴ ποὺ βασάνιζε
τὸ παιδὶ τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου;

Ἂν μποροῦσε νὰ τὸ πάρῃ στὴν ἀγκαλιὰ ὁ
πατέρας, νὰ τὸ πάῃ σ᾽ ἕνα σημερινὸ γιατρὸ ἢ νο-
 σοκομεῖο καὶ τὸ ἐξέταζαν, θὰ ἔβλεπαν ὅτι σω-
 ματικῶς δὲν ἔχει τίποτα. Καὶ ἡ καρδιά, καὶ τὰ
νεφρά, καὶ τὰ πνευμόνια, καὶ τὰ νεῦρα, ὅλο τὸ
κορμί του ἦταν καλά. Τί εἶχε τότε; Ἔμ, αὐτὸ
λέει τὸ εὐαγγέλιο. Μακάρι νὰ ἦταν ἀρ ρώ στια
σωματική· ὑπάρχει κάτι ἄλλο χειρό τερο. Ποιό
δηλαδή, ποιό εἶνε τὸ χειρότερο; Ὅτι τὸ παι δὶ
αὐτὸ εἶχε δαιμόνιο, ἦταν δαιμονισμένο.

* * *–Δαιμόνιο; Μπᾶ, θὰ ποῦνε τώρα κάποιοι, ἄ -
κου ̓ κεῖ· μᾶς μιλᾷς ἐσὺ σήμερα γιὰ δαιμόνια;...

Μακάρι, ἀδέρφια μου, νὰ μὴν ὑπῆρχαν δαιμό-
 νια· καὶ ὅμως ὑπάρχουν. Εἶνε κανεὶς ποὺ ἀμ φι-
 βάλλει ὅτι ὑπάρχει νύχτα; ὅταν βασιλέψῃ ὁ ἥ -
λιος κ᾽ἔρθῃ τὸ βράδυ, βεβαιώνεται ὅτι ὑπάρ-
χει νύχτα. Ὅπως λοιπὸν εἶνε βέβαιο ὅτι ὑ πάρχει
νύ χτα καὶ στὰ βουνὰ γυρίζουν λύκοι καὶ τσακά λια,
ἔτσι εἶνε βέβαιο ὅτι ὑπάρχουν καὶ δαιμόνια.Τί εἶνε τὰ δαιμόνια; Ὅπως διδάσκει ἡ Γρα-
φή, ἦταν κάποτε ἄγγελοι φωτεινοί, τάγμα ὁλό-
 κληρο μὲ ἀρχηγὸ τὸν Ἑωσφόρο. Αὐτός, ποὺ ἦ -
   ταν ὁ πρῶτος ἄγγελος, ἀρχάγγελος, κάποια

στιγμὴ ὑπερηφανεύτηκε, δέχτηκε τὴ σκέψι
ὅ  τι μπορεῖ νὰ γίνῃ ἀνώτερος ἀπὸ τὸ Θεό, νὰ
στήσῃ τὸ θρόνο του πάνω ἀπὸ τὰ ἄστρα, νὰ
εἶνε αὐτὸς παραπάνω ἀπὸ τὸ Θεό. Τί κακὸπρᾶγμα ἡ ὑπερηφάνεια! Ὁ διάβολος δὲν ἔκα-
νε ἄλλες ἁμαρτίες, ἔκανε μία, τὴ χειρότερη
ἀπ᾽ ὅλες· κι αὐτὴ εἶνε ἡ ὑπερηφάνεια.

Τί τοῦ προκάλεσε ἡ ὑπερηφάνεια; Γκρέμι-
σε τὸν Ἑωσφόρο ἀπὸ τὸ ὕψος του καὶ τὸν ἔ - κανε διάβολο· καὶ μαζὶ μ᾽ αὐτὸν ἔγιναν σκοτει  -
νοὶ δαίμονες καὶ ὅσοι ἄγγελοι τὸν ἀκολού θη-
σαν. Αὐτὰ λέει ἡ Γραφὴ μὲ γλῶσσα ἀλληγο ρι-
κή (βλ. Ἠσ. 14,12-15. Ἰεζ. 28,2-17) καὶ πραγματική (βλ. Λουκ. 10,18), κι
ὅ τι ἀπὸ τότε ὁ διάβολος ἔχει μῖσος· μισεῖ τὸ
Θεό, μισεῖ καὶ τὸ δημιούργημά του, τὸν ἄνθρωπο
ποὺ θέλει νὰ ζήσῃ κοντὰ στὸ Θεό, καὶ προσπα -
θεῖ νὰ τὸν χωρίσῃ ἀπὸ αὐτόν (βλ. Ματθ. 13,39. Λουκ. 8,12).Εἶνε ἄγριος. Δὲν ἡσυχάζει οὔτε μέρα οὔ τε
νύχτα. Πασχίζει νὰ παρασύρῃ τὸν ἄν θρωπο
στὴν ἁμαρτία καὶ τὴν πλάνη. Δὲν εἶνε φαντασία.
Ὁ ἀπόστολος Πέτρος τὸν παρομοιάζει μὲ τὸ
λιον  τάρι, ποὺ πεινασμένο μουγ κρίζει τὴ νύχτα
καὶ τὰ μικρὰ ζῷα τρέμουν καὶ κρύβονται· ἔτσι,
λέει ὁ Πέτρος, καὶ ὁ σατανᾶς ἀπειλεῖ τὸν κό  -
σμο. «Ὁ ἀντίδικος ὑ μῶν (=ὁ ἐχθρός σας ὁ) διά βο-
λος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ (=κυκλο φορεῖ
σὰν λιοντάρι ποὺ μουγκρίζει) ζητῶν τίνα κατα πίῃ
(=ψάχνοντας ποιόν θὰ βρῇ νὰ καταπιῇ)» (Α΄ Πέτρ. 5,8).Εἶνε φθονερός. Στὸν βίο τοῦ ἁγίου Ἀντω-
νί ου λέει, ὅτι στὴν ἔρημο τὸν καταδίωξαν τὰ
δαι  μόνια – δὲν εἶνε παραμύθια αὐτά, εἶνε γεγο -
νότα. Μιὰ νύχτα ὁ σατανᾶς ἔκανε σεισμὸ στὸ
κελλί του, ἀλλὰ ὁ ἅγιος μὲ τὸν τίμιο σταυ ρὸ καὶ
τὴν προσευχή του ἔδεσε τὸν διάβολο. –Δὲν σ᾽
ἀφήνω, τοῦ εἶπε, ἂν δὲν μοῦ πῇς τί κάνε τε σεῖς
οἱ δαίμονες. –Δὲν καθό μαστε καθόλου. Πη-
γαί νουμε παντοῦ, στὰ σπί τια τὰ φτω χὰ καὶ στὰ
παλάτια. Ἂν δοῦμε ἀν τρόγυνο ἀγαπημένο,
βά ζουμε τὰ δυνατά μας νὰ τὸ χωρίσουμε…

Τίποτ᾽ ἄλλο, πράγματι, δὲν εὐχαριστεῖ τόσο
τὸν διάβολο ὅσο τὸ νὰ δῇ ἀντρόγυνο νὰ χω-
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Ἔχεις τὸ Χριστό; Μὴ φοβᾶσαι!

«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,
Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο: http://iskiriaki.com

ρί ζῃ. Προχθὲς ἦρθε στὴ μητρόπολι ἕνα ζευ-
γάρι· δέκα χρόνια ἀγαπημένοι, μὲ τέσσερα
παι δάκια χαριτωμένα, καὶ ξαφνικὰ ζητᾶνε δια-
ζύγιο. Οὔτε κι αὐτοὶ καταλαβαίνουν γιατί. Εἶ -
νε ὁ σατανᾶς στὸ μέσον. Ὁ Χριστὸς ἑνώνει, ὁ
σα τανᾶς χωρίζει, μὲ διάφορες ἀφορμές. Μεγά -
λη ἁμαρτία. Προτιμότερο νὰ γκρεμίσῃς μιὰ ἐκ -κλη σιὰ παρὰ νὰ διαλύσῃς ἕνα γάμο. Σικάγο γί-
ναμε. Ἀλλ᾽ ἂς γυρίσουμε στὸν ἅγιο Ἀντώνιο
νὰ δοῦμε, τί τοῦ ἀπεκάλυπτε ὁ διάβολος·

… Στὰ σπίτια χωρίζουμε τ᾽ ἀντρόγυνα, στὰ
σχολειὰ δὲν ἀφήνουμε τὰ παιδιὰ νὰ μάθουν
γράμματα, στὰ δι καστήρια βάζουμε τοὺς μάρ-
τυρες νὰ παίρνουν ψεύτικο ὅρκο καὶ πᾶνε ἀ -
θῷοι στὴ φυλακὴ καὶ κακοῦργοι βγαίνουν ἔξω,
στὴν ἀγορὰ μὲ τὰ παζάρια τοὺς δείχνουμε πῶς
νὰ γελᾶνε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο· μαθαίνουμε ἄλ -
λους νὰ κλέβουν, ἄλλους νὰ λένε ψέματα, ἄλ -
λους νὰ βλαστημᾶνε τὰ θεῖα, ἄλλους νὰ πορ-
 νεύουν, ἄλλους νὰ μοιχεύουν, ἄλλους νὰ κά-
νουν διάφορα ἐγκλήματα καὶ σκοτωμούς. Νά,
αὐτὴ εἶνε ἡ δουλειά μας· εἴμαστε πολὺ ἀ πα-σχο λημένοι… Αὐτὰ ἔλεγε ὁ διάβολος τρόπον
τινὰ ἐξομολογούμενος στὸν ἅγιο Ἀντώνιο. 

Εἶνε λοιπὸν φοβερὸς ὁ διάβολος, ἀλλὰ σὲ
ποιούς; σ᾽ αὐτοὺς ποὺ δὲν πιστεύουν. Σ᾽ αὐ -
τοὺς ποὺ πιστεύουν ξέρετε τί εἶνε ὁ σα τανᾶς;
Εἶνε ἕνα λιον τάρι ποὺ τοῦ ξερρίζωσαν τὰ δόν -
τια, τοῦ ἔβγαλαν τὰ νύχια καὶ τοῦ ᾽κοψαν τὴν
οὐρά· δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ τίποτα. Ποιός τὸν
ἀ φώπλισε καὶ τὸν νίκησε; Ὁ Χριστός. Λοιπὸν ἔ -χεις ἐσὺ τὸ Χριστό; Μὴ φοβᾶσαι! Ὁ σατανᾶς
εἶνε φοβερὸς καὶ κυριαρχεῖ – ποῦ; σὲ σπίτια
ποὺ δὲν καίει καντήλι, σὲ σχολειὰ ποὺ δὲν κά-
νουν σταυρό, σὲ δικαστήρια ποὺ βα σιλεύει τὸ
ψέμα, σὲ ἀγορὲς ποὺ ἐπικρατεῖ ἡ κλεψιά…
Ὅ που λείπει ὁ Χριστός, ἐκεῖ εἰσχωρεῖ ὁ διά-
βολος καὶ ἀναστατώνει τὰ πάντα.

* * *Τὸ συμπέρασμα, ἀδελφοί μου. Καμμιά σχέ-σι μὲ τὸ διάβολο! Ἀρρώστησε τὸ παιδί; Μὴν
τὸ πᾷς στὸ μάγο. Ἀκόμα καὶ ἂν ὑποτεθῇ ὅτι
αὐ τὸς μπορεῖ νὰ τὸ θεραπεύ σῃ –ποὺ δὲν ἔχει
τέτοια δύνα μι–, χίλιες φο ρὲς νὰ μεί νῃ τὸ παι-
δί μας ἄρ ρωστο ἢ καὶ νὰ πεθάνῃ, παρὰ νὰ τὸ
κά νῃ «καλὰ» ὁ μάγος· γιατὶ παιδί, ποὺ θὰ ζή -
σῃ μὲ τὴ μαγεία, παραχωρεῖ ἔδαφος καὶ δικαι -
ώμα τα στὸν ἐχθρό· μεθαύριο θὰ κυριαρχή  σῃ
πάνω του ὁ διάβολος καὶ θὰ σὲ σκοτώ σῃ. Μα-κριά ἀπὸ μάγια καὶ μάγους λοιπόν. Ἀρ ρώστη-
σε τὸ παιδί; Φέρ᾽ το στὴν Ἐκκλησία. Ἕ νας εἶ -
νε ὁ μεγάλος γιατρός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Παλαιότερα δὲν ὑ πῆρχαν γιατροί, κλινικές,
φάρμακα· ὑπῆρχε ὅμως πίστι στὸ Θεό. Τώρα

ἔχουμε στὴ διάθεσί μας πολλὲς δυνατότη-
τες, πολλὲς ὑπηρεσίες τῆς ἐπιστήμης καὶ
πολλὲς ἀνέσεις τῆς ζωῆς. Ἀλλὰ τότε, ποὺ
ζοῦ σαν φτωχικά, μέσα στὶς καλῦ βες κατοι-
κοῦσαν ἄγγελοι, ἐνῷ τώρα στὰ πολυτελῆ δια-
μερίσματα καὶ τὶς πολυκατοικίες κατοικοῦν
δαίμονες. Τότε στὶς καλῦβες εἶχαν πίστι στὸ
Θεό, κι ὅταν ἀρρώσταιναν οἱ ἴδιοι ἢ τὸ παιδί
τους ἢ τὸ ζῷο τους, κατέφευγαν στὴν Ἐκκλη-
σιὰ μὲ πίστι, γονάτιζαν καὶ ἔκλαιγαν. Πίστευ-
αν ὅσο δὲν πιστεύουν τώρα οὔτε παπᾶδες
καὶ δεσποτάδες –ἀδυνάτισε ἡ πίστι– καὶ μὲ
τὴν πίστι τους ἔκαναν θαύματα καὶ σῴζονταν. 

Ἔτσι καὶ τὸ ἄρρωστο παιδὶ τοῦ σημερινοῦ
εὐαγγελίου, ποὺ κανείς ἄλλος δὲν μπόρεσε
νὰ τὸ θεραπεύσῃ, τὸ θεράπευσε ὁ Χριστός.
Πῶς; Ὅταν ὁ πατέρας ἔπεσε στὰ πόδια του
καὶ εἶπε «Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱ όν…» (Ματθ.
17,15). Τὸ λέμε κ᾽ ἐμεῖς τὸ «Κύριε, ἐλέησον», ἀλ -
λὰ πῶς τὸ λέμε· ἄψυχα, ψυχρά, μπούζι.

Ἕνα θὰ πῶ ἀκόμη καὶ τελειώνω. Πῆγαν ἀ -
πὸ τὴν Ἑλλάδα μερικοὶ δημοσιογράφοι σ᾽ ἕναἄθεο κράτος. Οἱ κυβερνῶντες ἐ κεῖ ἦ ταν ἄπι-
στοι, ἀλλὰ ὁ λαὸς εἶχε πίστι, πίστι ποὺ εὔκο-
λα δὲν συν αντᾷ κανεὶς ἀλλοῦ. Μπῆκαν στὸ
μητροπο λιτικὸ ναὸ τῆς πρωτευούσης καὶ τί
εἶ  δαν· πλῆ θος γυναῖκες, παιδιὰ καὶ ἄντρες.
Μι κροὶ - μεγάλοι, στέκονταν ὅλοι ὄρθιοι, καὶ
δὲν ἀκουγόταν τσιμουδιά, λὲς κ᾽ ἦταν νεκρο-
ταφεῖο· ἄκρα ἡσυχία μέσ᾽ στὸ ναό. Ὅταν περ-
νοῦσε τὸ Εὐαγγέλιο στὴ μικρὰ εἴσοδο κι ὅταν
περνοῦσαν τὰ ἅγια στὴ μεγάλη εἴσοδο, οἱ πι-
στοὶ γονάτιζαν· ὅταν θύμιαζε ὁ παπᾶς, ἔσκυ-
βαν τὸ κεφάλι. Τὸ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ τὸ «Πι-
στεύω» τό ᾽λεγαν ὅλοι μὲ μιὰ φωνή. Τὸ σταυ-
ρό τους, ὅταν ἄκουγαν τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας
Τριάδος, τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁγίων, δὲν τὸν
ἔκαναν βιαστικὰ σὰν παιχνίδι ὅπως κάνουν
πολλοὶ ἐδῶ, ἀλλὰ ἤρεμα, σιγά, κανονικά. Ἦ -
ταν φανερὸ ὅτι λατρεύουν μὲ πίστι.Ἐμεῖς ἐδῶ; Μπὲς στοὺς ναούς μας νὰ δῇς.
Οὔτε τὸ σταυρό τους κάνουν σωστά· λὲς καὶ
παίζουν μαντολίνο. Ἐνῷ ἡ πίστι μας εἶνε ζων -
τανή, ποῦ καταντήσαμε! Πιστεύεις; ἔλα στὴν
ἐκ κλησιά· δὲν πιστεύεις; πήγαινε ὅπου θέ᾽ς. Μένετε πιστοὶ στὸ Χριστό, ἀδέρφια μου, ἁ -
γνοὶ καὶ ἀ μόλυντοι στὴ ζωή σας. Φράξτε τ᾽
αὐ τιά σας καὶ μὴν ἀκοῦτε τὶς φωνὲς τῆς ἀπι-
στίας. Κρατῆστε ψηλὰ τὶς καρδιές, ὅπως οἱ
πρόγονοί μας. Παρακαλεῖτε τὸν Κύριο νὰ μᾶς
σῴ ζῃ διὰ τῆς Παναγίας Θεοτόκου. Καὶ νὰ εἶ -
στε βέβαιοι, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μᾶς σκεπάζῃ καὶ
θὰ μᾶς φυλάττῃ ἐκ παντὸς κακοῦ· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Θωμᾶ Ζέρβης - Ἐδέσσης τὴν 22-8-1976, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 20-7-2022.
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Ἀπὸ ὅλους, ἀγαπητοί μου, ὅσους πέρασαν
ἀπὸ τὴ γῆ, ἕνας μόνο ὑπῆρξε ἀναμάρτη-

τος, δὲν ἔσφαλε ποτέ, δὲν εἶπε ψέμα, ὁ λόγος
του εἶνε ἀλήθεια· αὐτὸς εἶ νε ὁ Κύρι ος ἡμῶν Ἰη-
 σοῦς Χριστός. Γι᾽ αὐτὸ θὰ σᾶς πῶ λόγια Χρι-στοῦ, ποὺ θὰ ἰσχύουν αἰωνίως. Ὁ ἴδιος εἶπε· «Ὁ
οὐ ρα νὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι
μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24, 35. Λουκ. 21,33. Μᾶρκ. 13,31).

Τί λέει λοιπὸν σήμερα τὸ εὐαγγέλιο(βλ. Ματθ. 18,23-35);
* * *Εἶνε μία ἀπὸ τὶς ὡραιότερες παραβολὲς τοῦ

Κυρίου μας. Ὁ μι λεῖ γιὰ κάποιον βασιλιᾶ ἰδεώ -
δη. Φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων, ἐμπιστευόταν
στοὺς ὑπηκό  ους του χρηματικὰ πο σὰ φιλοτι-
μώντας τους νὰ τὰ ἐπαυξήσουν μὲ τὴν ἐργατι -
κότητά τους. Καὶ ὅταν πέρασε ἕνα λογικὸ δι -
άστημα, ἦρθε ἡ ὥρα νὰ λογαριαστῇ μαζί τους.
Ἄ νοιξαν τὰ λο γιστικὰ βιβλία καὶ τοῦ ἔφεραν
μπροστά του ἕναν δανειολήπτη, ποὺ βρέθηκε
χρεωμένος «μύρια τάλαντα». Δηλα δή;

Τὸ τάλαντον στὴν ἀρχαία ἐποχὴ σήμαινε
ζυγαριὰ καὶ σταθμά, ἦταν μέτρο βάρους (βλ. Λε-
ξικ. Δ. Δημητράκου)· ζυγίζοντας ὅμως καὶ πολύτιμα μέ-
ταλλα (π.χ. ἄργυρο, χρυσό) σήμαινε καὶ ὡρι-
σμέ νη χρη ματικὴ ἀξία, νόμισμα. Κάθε τά λαντο
χρυσοῦ εἶχε 6.000 ἀττικὲς δραχμές, δηλαδὴ
περίπου 6.000 σημερινὲς λίρες ἢ 60.000.000
δραχμές. Τὸ «μύρια» ση μαίνει 10.000. Ἑπομέ-
νως τὰ «μύρια τάλαν τα» ἦταν ἕνα πάρα πολὺ
μεγάλο χρηματικὸ ποσό, ποὺ ἂν τὸ μεταφέ ρου-
 με σὲ σημερινὰ χρήματα ἦταν ἴσο μὲ ἑ ξήν τα
δισεκατομμύρια (60.000.000.000) δρα χμές [πε ρί -
που διακόσα ἑκατομμύρια εὐρώ (200.000.000 €)].

Τεράστιο ποσὸ εἶχε πάρει, καὶ τώρα ὁ βασι-
λιᾶς ἀπαιτοῦσε νὰ τοῦ δώσῃ λογαριασμὸ πῶς
τὸ διαχειρίστηκε. Αὐτὸς ὅμως δὲν εἶ χε τίποτα,
δραχμή δὲν εἶχε νὰ δώσῃ, καὶ καταδι κάστηκε
αὐστηρά. Πέφτει προσ κυνάει τὸ βασιλιᾶ καὶ πα-
 ρακαλεῖ νὰ τὸν λυπη θῇ, νὰ τοῦ δώσῃ μιὰ προ-
 θεσμία, καὶ ὑ πόσχεται νὰ ἐπιστρέψῃ τὸ χρέος.
Καὶ ὁ βασι λιᾶς, ἀντὶ νὰ δώσῃ προθεσμία, κά-

νει κάτι ἀν έλπιστο· παίρνει «σφουγγάρι» καὶτοῦ σβήνει ὅλο τὸ χρέος! Κ᾽ ἔτσι ἔφυγε ἐλεύ-
θερος ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα ὁ δοῦλος αὐτός.

Μόλις ὅμως βγῆκε ἔξω κ᾽ ἐνῷ ἀκόμα δὲν εἶ -
χε ξεραθῆ τὸ μελάνι τῆς βασιλικῆς ὑπογρα -
φῆς στὸ ἔγγραφο τῆς ἀπαλλαγῆς του ἀπὸ τὸ
χρέος, βλέπει αὐτὸς ἕνα σύνδουλό του ποὺ
τοῦ ὤφειλε «ἑκατὸν δηνάρια», πο σὸ δηλα δὴ
σχετικὰ πολὺ μικρό, περίπου διακόσες χιλιά-
δες (200.000) δραχμὲς [ἢ χίλια εὐρώ (1.000 €· βλ.
Λεξικ. Κ.Δ. Κ. Σιαμάκη)]. Τὸν ἁρπάζει καὶ τὸν πιέζει στὸ
λαιμὸ φωνάζοντας· –Δός μου τὰ λε φτὰ ποὺ μοῦ
χρωστᾶς! Πέφτει ὁ ἄλλος στὰ πό δια του καὶ
παρακαλεῖ· –Δός μου μιὰ προθεσμία καὶ θὰ
τὰ ἐπιστρέψω (κι ἀλήθεια ἔλεγε· μποροῦσε νὰ
τὰ ἐπιστρέψῃ, μικρὸ ἦ ταν τὸ χρέος του). Τοῦ
ζη τοῦ σε τὸ ἴδιο ποὺ εἶ χε ζη τήσει κι αὐτὸς προ -
ηγουμένως ἀπὸ τὸ βα  σιλιᾶ (ἂν καὶ ὑποσχόταν
κάτι ἀνέφικτο· τὸ ποσὸ ἐκεῖνο ἦταν ὑπέρογ κο).
Καὶ τί ἀπαν τᾷ τώρα αὐ τὸς στὸν ἀδελφό του·
–Καμμιά ἀ ναβολή· τὰ λεφτὰ ἐδῶ καὶ τώρα! Καὶπάει ὁ ἄσπλαχνος καὶ τὸν κλείνει στὴ φυλακή!

Οἱ συνάδελφοί τους λυπήθηκαν πολὺ καὶ ἀ -
νέφεραν στὸ βασιλιᾶ ὅλα τὰ συμβάντα. Αὐτός,
ποὺ δὲν τὸ περίμενε, ἔμεινε ἔκπληκτος καὶ τὸν
καλεῖ· –Ἔλα ᾽δῶ, ἄ σπλαχνε! Σοῦ χάρισα τέ-
τοιο χρέος, κ᾽ ἐ σὺ πῆγες καὶ φυλάκισες τὸν
ἀ δελφό σου γιὰ ἐλάχιστο ποσό; Ντρο πή σου!ἀνακαλῶ τὴν ἀ πόφασί μου. Καὶ διατάζει τοὺς
φύλακες νὰ τὸν ῥίξουν στὴ φυλακὴ μέχρι νὰ
ἐξοφλήσῃ τὸ χρέος του τὸ μεγάλο.

* * *Αὐτὴ εἶνε, ἀγαπητοί μου, ἡ σημερινὴ πα-
ραβολὴ τοῦ Κυρίου. Ποιόν εἰκονίζει ὁ βασι-λιᾶς; ποιόν ὁ πρῶτος δοῦλος ποὺ χρωστοῦ σε
τὰ μύρια τάλαντα; καὶ ποιόν ὁ δεύτερος δοῦ -λος ποὺ χρωστοῦσε τὰ ἑκατὸ δηνάρια;

⃟ Ὁ βασιλιᾶς εἰκονίζει ἐκεῖνον ποὺ «νῦν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» ἐξ -
ουσι άζει τὰ σύμπαντα μὲ ὅλους τοὺς ἀστερι-
σμοὺς καὶ γαλαξίες των· «τὸν βασιλέα τῶν βα-
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σιλευ  όντων καὶ κύριον τῶν κυριευόντων» (Α΄ Τιμ.
6,15), τὸν Κύρι ον ἡ μῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ποὺ «τῆς
βασιλεί ας αὐ τοῦ οὐκ ἔσται τέλος» (Λουκ. 1, 33 & Σύμβ. πίστ. 7).
Δικά του εἶνε ὅλα, ὅ,τι φανταστῆτε· τίποτα δὲν
ἔχουμε ἐμεῖς. Δηλαδή· τὰ μάτια σας, τὰ αὐ τιά,
οἱ πνεύμονες, ἡ καρδιά, κάθε κύττα ρο ἀπὸ τὰ
ἑκατομμύρια τοῦ σώματός σας, ὅλα τοῦ Θεοῦ
εἶνε. «Τοῦ Κυρίου (εἶ νε) ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐ -
τῆς» (Ψαλμ. 23,1)· τὰ βουνά, οἱ κάμ ποι, τὰ δέντρα, οἱ
καρποί, τὸ ψωμί, τὸ νερό, τὰ ποτάμια, οἱ θάλασ-
 σες, οἱ ὠκεανοί, ὅλα τοῦ Θε οῦ εἶνε. –Μά, θὰ
πῇς, ἐγώ σπέρνω τὴ γῆ καὶ βγαί νει ψωμί! Καὶ
τὸ ψωμὶ τοῦ Θεοῦ εἶνε. Ἂς μὴ βρέξῃ ὁ Θεός,
καὶ βλέπουμε τί θὰ κάνουν καὶ τὰ γεωργικὰ μη-
  χανήματα καὶ οἱ γεω πόνοι καὶ ὅλα τὰ μέσα·
στερεύουν τότε καὶ μεγάλα ποτάμια, βλέπεις
παιδιὰ νὰ παίζουν μέσα στὴν κοίτη τους. Ἐὰν
δὲν βρέξῃ ὁ Θεός, θὰ πεινάσῃς τρομερά· καὶ
τότε, ὅπως εἶπε ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, «μιὰ φού-
 χτα ἀλεύρι» θὰ κοστίζῃ «μιὰ φούχτα χρυσά-
φι». Τί νὰ τὰ κάνῃς τότε, ἂν λείψῃ ἡ εὐλογία
τοῦ Θεοῦ, τὰ δολλάρια, τὶς λίρες, τὰ ῥούβλια;
Κι αὐτὴ ἡ βροχούλα ποὺ πέφτει λίρες εἶνε.

Ἀπέναντι σὲ ὅλα αὐτὰ ἐμεῖς τί κάνουμε;Ἕ να εὐχαριστῶ περιμένει ὁ Θεὸς ν᾽ ἀκούσῃ
ἀπὸ τὸ στόμα μας. Δὲν τὸ λέμε· οὔτε ἐρχόμα -
στε στὴν ἐκκλησία καὶ νὰ ποῦμε «Εὐλογημέ-
νη ἡ βασιλεία», ἁγία Τριάς –ἔτσι ἀρχίζει ἡ θεία
Λειτουργία–· Πάτερ Υἱὲ καὶ Πνεῦμα ἅγιο, σ᾽ εὐ -
χαριστοῦμε γιὰ ὅλα τὰ δῶρα σου, «τὰ μύρια
τάλαντα» μὲ τὰ ὁποῖα μᾶς πλούτισες. Ἐμεῖς,
ἀντὶ γιὰ εὐχαριστῶ, ἀνοίγουμε τὰ βρωμερά μας
στόματα καὶ βλαστημοῦμε τὰ θεῖα. Ὤ ἀχαρι-
στία! εἴμαστε σὰν λυσσασμένα σκυλιὰ ποὺ δὲν
γνωρίζουν τ᾽ ἀφεντικό τους καὶ τὸ δαγκώνουν.

Καὶ μόνο βλαστήμια; Ἁμαρτάνουμε συνε -
χῶς μὲ ὅλα τὰ μέλη μας· μάτια αὐτιά, χέρια,
πόδια, καρδιά, μυαλό, γλῶσσα. Ποιός θὰ με-
τρήσῃ τὶς ἁμαρτίες ποὺ κάνουμε ὅλοι, μικροὶ
καὶ μεγάλοι; Εἶνε ἀμέτρητες. Ὅσο ἀμέτρητα
εἶνε τὰ δῶρα τοῦ Κυρίου, τόσο ἀμέτρητες εἶ -
νε καὶ οἱ ἁμαρτίες μας. Ἀλλ᾽ ὅσο ἀμέτρητες
εἶ νε οἱ ἁμαρτίες μας, τόσο κι ἀκόμη πιὸ ἀμέ-
τρητες καὶ ἄπειρες εἶνε οἱ συγχωρήσεις, τὸ ἄ -
πειρο ἔλεος, ἡ χάρις, γιὰ τὰ μύρια ἁμαρτήμα-
τά μας· νά τὰ «μύρια τάλαντα» ποὺ ὀφείλουμε.

⃟ Εἴδατε λοιπὸν ποιός εἶνε ὁ ὀφειλέτης
τῶν «μυρίων ταλάντων»· ἐμεῖς εἴμαστε, ὁ κάθεἄν θρωπος, ποὺ ὀφείλει τόσα στὸ Θεὸ γιὰ τὰ
δῶ ρα, τὴν ἀ γάπη καὶ τὸ ἔλεός του. Καὶ πρέ-
πει νὰ μεριμνήσῃ γιὰ κάθε ἁμαρτία του. Τὸ πε-
ρι μένει ὁ Κύριος, δὲν μένει ἀδιάφορος. Γιατὶ
ὑ πάρχει, ναί, ἕνα μάτι ποὺ τὰ βλέπει ὅλα, ἕνα
αὐτὶ ποὺ τ᾽ ἀκούει ὅλα, κ᾽ ἕνα χέρι ποὺ τὰ γρά-

 φει ὅλα· καὶ ἂν δὲν φροντίσουμε, θὰ τὰ πλη-
ρώσουμε ὅ λα μὲ τόκο καὶ ἐπιτόκιο. Ὁ Κύριος
μακρο θυμεῖ, μᾶς περιμένει. Μποροῦσε νὰ μᾶς
ἔχῃ τιμωρήσει σκληρὰ καὶ μὲ πολλοὺς τρό-
πους, μὲ σεισμὸ ἢ πλημμύρα, νὰ κάνῃ τὴ Γῆ
πυ ρίκαυστη - κάρβουνο ἢ παγωμένη - Βόρειο
Πόλο. Ἀλλὰ μακροθυμεῖ. Τί περιμένει; Νὰ τοῦ
ποῦμε· Μετανοοῦμε, συχώρε σέ μας! Ἕνα «Εὐ -
χαριστῶ», ἕνα «Μνήσθητί μου, Κύριε» (βλ. Λουκ.
17,17-18· 23,42) περιμένει. Τὸ λέμε; Καὶ κάτι ἀκόμα.

⃟ Ἕτοιμος εἶνε νὰ μᾶς συγχωρήσῃ ὁ Θεὸς
γιὰ τ᾽ ἁμαρτήματά μας, ὅσο πολλὰ καὶ μεγά-
λα κι ἂν εἶνε, ὑπὸ ἕναν ὅρο· ποιόν; Κάτι πολὺ
εὔκολο. Ἂν κάποιος ἀπὸ μᾶς χρωστοῦσε σὲ
ἕναν ἄλλο ἕνα ἑκατομμύριο λίρες κ᾽ ἐκεῖνος
τοῦ ἔλεγε, «Θὰ σοῦ χαρίσω ὅλο τὸ χρέος σου,
ἐὰν κ᾽ ἐσὺ χαρίσῃς στὸ γείτονά σου μία λίρα
ποὺ σοῦ χρωστάει», ποιός δὲν θὰ τὸ δεχόταν
αὐτό, χαρίζοντας μιὰ λίρα νὰ ξεχρεωθῇ ἀπὸ
ἕνα ἑκατομμύριο λίρες; Αὐτὸ μᾶς λέει ὁ Χρι-
στὸς σήμερα· Σὲ συγχωρῶ ἐγώ, ἀρκεῖ κ᾽ ἐσὺ
νὰ πῇς στὸ διπλανό σου ὅτι τὸν συγχωρεῖς.
Εἶνε δύσκολο αὐτό; Καὶ ὅμως δύσκολα συγ-
χωροῦμε. Ἦρθε στὴ μητρόπολι μιὰ γερόντισ-
σα καὶ ἔλεγε παράπονα γιὰ τὴ νύφη της. Εἶπε,
εἶπε, εἶπε. –Γριὰ γυναῖκα εἶσαι, τῆς λέω, μεγά-
 λη πιά, μεθαύριο πεθαίνεις, συχώρεσέ την!
–Νὰ τὴ συγχωρήσω; Ποτέ, ποτέ… Ὤ τί κακία
ὑπάρχει στὸν κόσμο! Ὁ Θεὸς συγχωρεῖ τ᾽ ἁ -
μαρτήματά μας, καὶ τὰ πιὸ μεγάλα, ἐμεῖς δὲν
εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ συγχωρήσουμε τὸν
ἀδελφό μας οὔτε στὸ πιὸ μικρὸ φταίξιμό του
σ᾽ ἐμᾶς. Γιατὶ τὸ δικό του χρέος εἶνε μικρότε -
ρο ἀπ᾽ τὸ δικό μας. Αὐτὸν εἰκονίζει ὁ δεύτε-ρος δοῦλος, ποὺ ὤφειλε «ἑκατὸν δηνάρια».

* * *Δυὸ λέξεις, ἀγαπητοί μου, δυὸ ῥήματα, κά-
νουν τὸν ἄνθρωπο. Τὶς λές; εἶσαι ἄνθρωπος.

Τὸ ἕνα εἶνε «Εὐχαριστῶ». Δὲν ἀκούγεται οὔ -
τε πρὸς τὸν Θεό, οὔτε πρὸς τὸν γονέα, οὔ τε
στὸν εὐεργέτη. Οἱ καρδιὲς ἔγιναν πέτρινες.

Τὸ ἄλλο εἶνε «Συγχωρῶ». Ἔχει μεγάλη ση-
μα σία αὐτό. Στὸ σπίτι, ἂν ἡ πεθερὰ δὲν συχω -
ρέσῃ τὴ νύφη, ἡ ζωὴ θά ᾽νε δύσκολη. Στὸν κό-
 σμο ἂν οἱ Ἀμερικᾶνοι δὲν συχωρέσουν τοὺς
῾Ρώσους καὶ οἱ ῾Ρῶσοι τοὺς Ἀμερικάνους, θά
χουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.

Δὲν ὑπάρχει ὡραιότερο πρᾶγμα ἀπὸ τὴν ἀ -
γάπη. Καὶ ἡ ἀγάπη εἶνε ὅπου εἶνε ὁ Χριστός.
Ὅπου εἶνε ὁ Χριστός, ἐκεῖ εἶνε ὁ παράδεισος·
ὅ που λείπει ὁ Χριστός, ἐκεῖ εἶνε ἡ κόλασι.

Εὔχομαι στὴν καρδιὰ καὶ στὸ στόμα νά ̓ χετε
ἕτοιμες τὶς λέξεις «εὐχαριστῶ» - «συγχωρῶ».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Καρυῶν - Πρεσπῶν τὴν 18-8-1985, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 21-7-2022.
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