
Ἡἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, τιμᾷ ἰ διαι-
τέρως τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο. Ὕστε-

 ρα ἀπὸ τὴν Παναγία ἔρχεται ὁ Πρόδρομος. «Τί σε
καλέσωμεν, Προφῆτα; ἄγ γελον, ἀπόστολον, ἢ
μάρτυρα;», πῶς νὰ σὲ ὀ νομά σουμε, ποιά ἐγκώμια
νὰ σοῦ πλέξουμε; λέει ἡ Ἐκκλησία. Νὰ σὲ ὀ νομά-
σουμε ἄγγελο; ἐνῷ ἔφερες σάρκα ἀνθρώπινη,
ἔζησες στὴ γῆ ὡς ἀσώματος. Νὰ σὲ ὀ νομάσουμεἀπόστολο; κήρυξες τὸ εὐαγγέλιο στὰ ἔθνη, ἀλ -
λὰ –προσ θέ τουμε ἐμεῖς– καὶ κάτω στὸν ᾅδη. Νὰ σὲ
ὀ νο μάσουμε μάρτυρα; ἔδωσες τὴν κεφαλή σου,
ἔ χυ σες τὸ αἷμα σου ὑ πὲρ τῆς ἀληθείας τοῦ Χρι-
στοῦ (βλ. α΄ τροπ. Λιτ.). Δὲν ἔχει ὅμως ἀνάγκη ὁ ἅ γιος Ἰω-
 άννης ἀπὸ ἀνθρώπινα ἐγκώμια· τὸν  ἐγ κωμί ασε ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰ ησοῦς Χριστὸς ὅ ταν εἶπε ὅ -
τι, Ἀπὸ ὅ σους γέν νησαν γυναῖκες «οὐκ ἐγήγερ ται
μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ» (βλ. Ματθ. 11,11· βλ. & Λουκ.
7,28)· ὅτι ἀπ᾽ ὅλους τοὺς ἄντρες τῆς παλαιᾶς δια-
θήκης δὲν γεννήθηκε ἀνώτερος ἀπὸ τὸν Ἰωάννη.

Πρὸς τιμήν του ἡ Ἐκκλησία μας θέσπισε ὄχι μία
ἀλλὰ πολλὲς ἑορτές· στὶς 23 Σεπτεμβρίου τὴν σύλ-
 ληψίν του, στὶς 24 Ἰουνίου τὸ γενέθλιόν του, στὶς
24 Φεβρουαρίου τὴν πρώ την καὶ δευτέραν εὕρε-
σιν τῆς ἱε ρᾶς κάρας του. Καὶ σήμερα 29 Αὐγού-
στου ἑορτάζουμε τὸ μαρτυρικὸ τέλος του, τὴν ἀ -
ποτομὴν τῆς κεφαλῆς τοῦ τιμίου Προδρόμου.

Ἡ ἡμέρα αὐτὴ μοιάζει λίγο μὲ τὴ Μεγάλη Πα-
ρασκευή. Ὅσοι πιστεύουν καὶ τηροῦν τὶς παρα-
δόσεις, ὅπως τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ τηροῦν αὐ -στηρὴ νηστεία, ἔτσι καὶ σήμερα.

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε λοιπόν, ἀγαπητοί μου, νὰ
ποῦμε λίγες λέξεις γιὰ τὸ τέλος τοῦ ἁγίου.

* * *Ὁ Ἰωάννης κήρυττε. Ὄχι μέσα σὲ ἐκ κλησίες ἢ σὲ
αἴθουσες, ἀλλὰ στὸ ὕπαιθρο, στὶς ὄ χθες τοῦ Ἰορδά -
νου, ἐνῷ δίπλα ὁ ποταμὸς κυλοῦ  σε τὰ ῥεύματά του.
Ἐκεῖ εἶχε στήσει «ἄμ βωνα» καὶ μιλοῦσε φλογερά.Τὸν ἄκουγαν ὅ λοι, ἄν τρες, γυναῖκες, παιδιά· μετα-νοοῦσαν κι ἀναστέναζαν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους.

Ἀλλὰ μιὰ μέρα τὸ κήρυγμα σταμάτησε. Ἀ πό-
σπασμα στρατιωτῶν κατέφθασε, συν  έλαβε τὸν
Βαπτιστή· τὸν ἔδεσαν καὶ τὸν ὡδήγησαν στὶς
φυλακὲς τῆς Μαχαιροῦντος.

Τί κακὸ ἔκανε ὁ ἅγιος Ἰωάννης; Εἶπε τὴν ἀ λή-θεια. Ἀλλ᾽ αὐτό, τὸ νὰ πῇ κανεὶς τὴν ἀλήθεια μὲ
παρρησία καὶ θάρρος, σὲ ἐ ποχὲς παρακμῆς καὶ
διαφθο ρᾶς θεωρεῖται ἔγ κλημα.Μεγάλο πρᾶγμα νὰ λέγεται ἡ ἀλήθεια! Σπα νίως
ὅμως ἀκούγεται. Μέσα μας ὅλοι ἔ χουμε κάποια
δειλία. Λέμε τὴν ἀλήθεια μέχρι ἑ νὸς ση μεί ου.
Ὅταν φθάνῃ ἡ στιγμὴ γιὰ μιὰ καίρια παρέμβα-
σι, σιωποῦμε. Προτιμοῦ με τὴν ἡ συχία μας· δὲν ἔ -
χουμε τὸ θάρρος νὰ διακινδυνεύσου με. Ἔτσι ὅ -
μως ἐ πικρατεῖ ἡ βία, ὁ ὁλοκληρωτισμός, ἡ ἀπά-
τη, τὸ ψέμα· καὶ περιμένουμε νὰ βρεθῇ κάποι-
ος ἄλ λος, σὰν τὸν Λὲχ Βαλέσα ἂς ποῦμε στὴν
Πολωνία, νὰ πῇ τὴν ἀλήθεια.Τίποτ᾽ ἄλλο δὲν διψάει ὁ κόσμος τόσο ὅσο τὴν
ἀ λήθεια. Καὶ τὴν ἀλήθεια λοιπὸν εἶπε ὁ Ἰ ωάννης
σὲ ἐποχὴ διαφθορᾶς. Ποιά ἀλήθεια; Ἀκοῦστε.

Στὴν ἐποχή του ζοῦσε ὁ βασιλιᾶς Ἡ ρῴδης· ὄχι
ἐκεῖνος ποὺ ἔσφαξε τὰ νήπια ἀλ  λὰ ὁ γυιός του, ὁἩρῴδης Ἀντίπας. Αὐτὸς εἶ χε μορ φὴ ἀνθρώπου
ἀλλὰ καρδιὰ θηρίου. Ἦ ταν ἄγρι ος· κοντὰ ὅμως
στὴν ἀγριότητα κληρονό μησε καὶ τὸ ἔκφυλον
τοῦ πατέρα του. Ἔ  διωξε τὴν κανονικὴ σύζυγό
του καὶ πῆρε ὡς σύζυγο τὴ νύφη του, τὴν Ἡρῳδι -
άδα, γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ του, ἐνῷ ἀκόμη ὁ
ἀδελφός του ζοῦσε καὶ αὐ τὴ δὲν ἦταν χήρα. Συ-
ζοῦσε λοι πὸν παρανόμως μαζί της, καὶ κανείς
δὲν μιλοῦ σε· οὔτε ἱερεύς, οὔτε ἀρχιερεύς, οὔτε
κάποιος ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες καὶ ἀξιωματούχους.Ὅλοι σιωποῦσαν· σιγὴ νεκροταφείου!

Τότε, μέσα στὸ νεκροταφεῖο τῆς δειλίας καὶ
ἀνανδρίας, ἀκούστηκε θαρραλέα ἡ φωνὴ ἑνὸς
ἀν θρώπου. Ὤ, τί ἀξία ἔχει ἡ φωνὴ τῆς ἀ  ληθείας,
ὅταν οἱ πάντες σιωποῦν! Ποιός ἦ ταν αὐτός; Ἕ -
νας ἀκτήμων, ποὺ δὲν εἶχε τίποτε ἀπολύτως, μὲ
μόνη του περιουσία μιὰ κάππα ἀπὸ τρίχες κα-
μήλου· ποτό του εἶχε τὸ νερὸ τοῦ Ἰορδάνου·
τροφή του ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριο· στρῶμα του
εἶχε τὴν ἄμμο τῆς ὄ χθης· καὶ ὀροφή του τὰ ἄ -
στρα τοῦ οὐρανοῦ. Αὐτὸς ἦταν ὁ Ἰωάννης!

Γοργὸς ἀνέβηκε στ᾽ ἀνάκτορα κ᾽ ἔκανε ἕνα
πολὺ σύντομο κήρυγμα. Πέντε λέξεις, μὰ τί λέ-
ξεις· δυναμίτης στ᾽ ἀνάκτορα! «Οὐκ ἔξεστί σοι»,
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εἶπε, «ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου»· δὲν
σοῦ ἐπιτρέπεται, βασιλιᾶ, νὰ συζῇς μὲ τὴ νύφη
σου (Μᾶρκ. 6,18). Κεραυνὸς κι ἀστροπελέκι νά ᾽πεφτε
ἢ σεισμὸς νὰ γινόταν, δὲν θὰ τράνταζε τόσο τὰ
ἀ νάκτορα ὅσο αὐτὴ ἡ συνταρακτικὴ φωνὴ τοῦ
Βαπτιστοῦ. Ταράχτηκε ὁ Ἡρῴδης, κλονίστηκε,
ἀγανάκτησε, καὶ διέταξε νὰ συλλάβουν τὸν Ἰω-
άννη· ἔτσι βρέθηκε δέσμιος.

Πέρασε καιρός, καὶ ἦρθε ἡμέρα γιορτῆς· ὁ Ἡ -ρῴδης γιώρταζε τὰ γενέθλιά του. Μαζεύτη καν
στρατηγοί, ἔπαρχοι, ἀξιωματοῦχοι, ἡ ἀ φρό κρε-
μα (θά ᾽λεγα μᾶλλον ἡ κοπρόκρεμα) τῆς κοινω-
νί ας. Ὅλοι ἐκεῖ· ἕνας ἀπουσίαζε, ὁ Ἰωάννης. Ἦ -
ταν στὴ φυλακή. Ἀλλὰ καὶ μέσ᾽ ἀ πὸ τὰ κάγκελ-
λα ἐρχόταν ὁ ἔλεγχός του. Ἔ φαγαν, ἤπιαν, δια-
σκέδασαν, χόρεψαν χοροὺς τῆς Ἀνατολῆς. Ἐ -
κεῖ διέπρεψε ἡ ἀντάξια κόρη τῆς Ἡρῳδιάδος,
ποὺ κατὰ τὴν παράδοσι λεγόταν Σαλώμη. Αὐτή,
μὲ ἔκφυλους στροβιλισμοὺς ποὺ ξεσηκώνουν
τὰ κατώτερα ἔνστικτα, τρέλλανε τὸ βασιλιᾶ. Κι
αὐτός, πάνω στὸ μεθύσι τῶν αἰσθήσεων, λέει
στὸ κο ρίτσι· –Μὲ μάγεψες! ζήτα μου ὅ,τι θέλεις,
μέχρι καὶ τὸ μισό μου βασίλειο… Πολλὰ θὰ μπο-
ροῦσε ἡ Σαλώμη νὰ ζητήσῃ· κτήματα, σπίτια,
πα λάτια, χρυσάφια, διαμάντια. Δὲν ζήτησε τίπο-
τε ἀπ᾽ αὐ τά. Πῆγε καὶ συμβουλεύτηκε τὴ μάνα
της· κ᾽ ἐκείνη, πνέοντας μένεα ἐναν τίον τοῦ ἁ -
γίου ἀνδρός, τί τῆς εἶπε νὰ ζητήσῃ – ὤ κακία γυ-
ναίκας· –Τὸ κεφάλι Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ!

Πολλὰ ἐγκλήματα ἔχουν γίνει· ἂν ἐρευνήσῃ
καν εὶς ἀρχεῖα ὑπουργείων δημοσίας τάξεως, ἀ -
στυνομίας ἢ εἰσαγγελιῶν, θὰ δῇ, ὅτι συχνὰ πίσω
ἀ πὸ ἕνα ἔγκλημα ὑπάρχει κάποια κακιὰ γυναίκα.
Ἔγινε κανόνας· «Ζητῆστε τὴ γυναῖ κα». Καὶ νά
πίσω ἀπὸ τὸ ἔγκλημα αὐτὸ ἡ Ἡρῳδιάδα.

Ὁ Ἡρῴδης τ᾽ ἄκουσε καὶ χλώμιασε· ἀλλὰ δε-
σμευμένος ἀπὸ ὅρκο, κακὸ ὅρκο, ἀναγκάστηκε
νὰ ἱκανοποιήσῃ τὸ αἴτημα. Ἔστειλε σπεκουλά-
τορα, ποὺ πῆγε ἐν καιρῷ νυκτὸς στὸ φρούριο
τῆς Μαχαιροῦντος, ἀποκεφάλισε τὸν ἅγιο Ἰω-
άννη, καὶ ἡ τιμία κεφαλή, ποὺ ἔσταζε αἷμα ἀχνι-
στό, δόθη κε στὴ Σαλώμη μέσα σὲ πιάτο. 

* * *Τέτοιο μαρτυρικὸ τέλος εἶχε, ἀδελφοί μου, ὁ
Βαπτιστὴς καὶ Πρόδρομος. Ὅπως ὁ Χριστὸς
σταυρώθηκε στὸ Γολγοθᾶ, ἔτσι ὁ Ἰωάννης ἀπο-
κεφαλίστηκε στὴ Μαχαιροῦντα. Γι᾽ αὐτὸ ἡ μνήμητου θὰ τιμᾶται μέχρι συν τελείας τοῦ κόσμου.

Πόσο ἀνάγ κη ἔχουμε τὴν ἀλήθεια, καὶ πόσο
θὰ θέλαμε νὰ ζῇ καὶ στὴν ἐποχή μας ἕνας ἄν -
τρας σὰν τὸν Ἰωάννη! Ἂν ζοῦσε, θὰ ἔλεγε λόγιασκληρά. Γιατὶ ἂν τότε ὑπῆρχε ἕνα μόνο παράνομο
συν οικέσιο, τοῦ βασιλιᾶ, σήμερα τὰ παράνομα
συνοικέσια εἶ νε ἀμέτρητα. Θὰ στεκόταν λοιπὸν
ὁ Ἰωάννης ἀπέναντι στὸν κόσμο αὐτὸν τῆς ἀπά-
της καὶ τῆς διαφθο ρᾶς καὶ θὰ ἔλεγε πολλὲς φο -
ρὲς τὸ «Οὐκ ἔξεστί σοι».• Θὰ στεκόταν ἀπέναντι τὸν καθένα ἀπὸ ἐκεί-
νους ποὺ ἀνοίγουν τὸ βρωμερό τους στό μα καὶ

βλαστημοῦν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια, θὰ ἔλεγε· «Οὐκ
ἔξεστί σοι βλασφημεῖν τὰ θεῖα».• Θὰ στεκόταν στὴν πόρτα τῶν δικαστηρίων, θὰ
ἤλεγχε δικαστάς, δικηγόρους, μάρτυρες κατη-
γορίας καὶ ὑπερασπίσεως, καὶ θὰ ἔλεγε· Μακριά
ἀπὸ ὅρκους! «οὐκ ἔξεστί σοι ὁρ κίζειν» ὅπως κα -
κῶς ὡρκίστηκε ὁ Ἡρῴδης.• Θὰ στεκόταν μπροστὰ σὲ κάθε σπίτι παρανό-μου συμβιώσεως καὶ θὰ βροντοφωνοῦ σε· «Οὐκ
ἔξεστί σοι ἐγκαταλείπειν τὴν νόμιμον σύζυγον,
μοιχεύειν καὶ συζῆν παρανόμως μετὰ παλλακί-
δος». Ἑκατὸ χρόνια κάτω ἀπὸ τοὺς Τούρκους
τὸ διαζύγιο ἦταν ἄγνωστο, καὶ τώρα γίναμε Σι-
κάγο στὴ διαφθορά, Νέα Ὑόρκη, Νορβηγία, Κά-
τω Χῶρες.• Θὰ πήγαινε καὶ στοὺς ἐπιλήσμονες τοῦ χρέ-
ους των ἰατρούς, ποὺ χάριν κέρδους ἐκτελοῦν
ἐκτρώσεις, καὶ θὰ ἔλεγε· «Οὐκ ἔξεστί σοι, ἰατρέ,
δολοφονεῖν ἀθῷα ἔμβρυα».• Ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ ἀνδρόγυνα, ποὺ πηγαί νουν
σὲ κλινικὲς γιὰ νὰ κάνουν ἀμ  βλώσεις - ἐκτρώ-
σεις καὶ πετοῦν τὰ παιδιά τους, θὰ ἔλεγε· «Οὐκ
ἔξεστιν ὑμῖν βάπτειν τὰς χεῖ ράς σας μὲ τὸ αἷμα
τῶν σπλάγχνων σας».• Καὶ στὸν καθένα ἀπὸ ἐκείνους τοὺς πλουσί-ους ἐργοδότες (ἐργοστασιάρχες, ἐφοπλιστάς, ἐ -
πι χειρηματίες κ.λπ.) ποὺ ἀδικοῦν κ᾽ ἐκμεταλ-
λεύ ον ται τὸν ἐργάτη καὶ δὲν τὸν ἀ μείβουν, θὰ
ἔλεγε· «Οὐκ ἔξεστί σοι ἀδικεῖν τὸν πτωχόν». • Καὶ στὸ κάθε ἄστοργο παιδὶ θὰ ἔλεγε· «Οὐκ ἔξ -
εστί σοι ἐγκαταλείπειν ἀβοήθητον τὸν πατέρα
σου καὶ τὴν μητέρα σου». 

Ἔτσι θὰ μιλοῦσε ἂν ζοῦσε σήμερα ὁ Ἰωάννης
καὶ μὲ σκληρὴ γλῶσσα θὰ χαρακτήριζε τοὺς πα-
ραβάτες τῶν θείων νόμων «γεννήματα ἐχιδνῶν»
(Ματθ. 3,7. Λουκ. 3,7· πρβλ. Ματθ. 12,34· 23,33). Ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν
ὑπάρχει τώρα Ἰωάννης  Πρόδρομος.

Τί εἶπα; «δὲν ὑπάρχει»; Λάθος ἔκανα. Ὑπάρ-
χει! Ποιός εἶνε; Εἶνε πολὺ κοντά μας, καὶ φωνά-
ζει. Ὤ ἡ φωνὴ αὐτή! Ποιός δὲν τὴν ἄκουσε; Εἶνεἡ συνείδησί μας. Ὅπως τότε ὁ Κύριος ἔστειλε
τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο νὰ διαμαρτύρεται
γιὰ τὴ διαφθορά, ἔτσι φύτεψε καὶ μέσα στὸν κα-
θένα μας τὴ φωνὴ τῆς συνειδήσεως. 

Καὶ τίποτε ἄλλο, ἀδελφοί μου, νὰ μὴν ὑπῆρ -
χε, φτάνει καὶ μόνο ἡ συνείδησις νὰ μᾶς θυμίσῃ
τὴν παρουσία καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν τὴν
ἀκούσουμε, εἶνε σὰ ν᾽ ἀκοῦμε τὸν Ἰωάννη· ἐὰν
δὲν τὴν ἀκούσουμε, τότε μοιάζουμε μὲ τὸν Ἡ -ρῴδη, ποὺ ἐκώφευσε στὸν ἔλεγχο τοῦ προφή-
του καὶ ἔπνιξε τὴν φωνὴ τῆς συνειδήσεως. Ἀλλ᾽
ὄχι, ἀδέρφια μου, ὄχι! Ἂς ἀκούσουμε τὴ φωνὴ
τῆς συνειδήσεώς μας καὶ ἂς τρέξουμε χωρὶς ἀ -
ναβολὴ στὸν πνευματικὸ πατέρα νὰ ἐξομολο-
γηθοῦμε τ᾽ ἁμαρτήματά μας.

Εἴθε διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου νὰ ἀ -
κοῦμε προσεκτικὰ τὴ φωνὴ τῆς συνειδήσεως,
ποὺ φωνάζει μέσα μας πάντοτε.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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ὉΘεός, ἀγαπητοί μου, εἶνε νομοθέτης, ὁ αἰώ-
νιος νομοθέτης τοῦ σύμπαν τος. Ἔβα λε νό-μους φυσικούς, μὲ τοὺς ὁποίους κυβερ νᾶται ὁ ὑ λι -

κὸς κόσμος, ἀπὸ τὶς οὐράνιες σφαῖ ρες ἕως τὸ τε-
λευταῖο ἄτομο. Μὲ τὴν ἰσχὺ τῶν φυ σικῶν νόμων δι -ατηρεῖται ἡ ἁρμονία στὸ ὑ λικὸ σύμ παν· ὅλα κινοῦν -
ται μὲ μα θηματικὴ ἀκρίβεια. Ἂν ἔ παυαν νὰ ἰ σχύ  ουν
οἱ φυσικοὶ νόμοι, θὰ ἐπικρατοῦσε πρωτόγονο χάος.

Ἀλλ᾿ ὅ,τι παρατηρεῖται στὸ ὑλικὸ σύμπαν δὲν πα-
 ρατηρεῖται καὶ στὸν πνευματικὸ κόσμο, τὸν ὁποῖο ἀ -
παρτίζουν οἱ ἄγγελοι καὶ οἱ ἄνθρωποι. Ὁ Δημιουρ-
 γὸς ἔβα λε νόμους κ᾽ ἐδῶ. Ἂν ἐτηροῦντο οἱ πνευμα-
 τικοὶ νόμοι, ἁρμονία θὰ ἐπικρατοῦσε καὶ στὸ πνευ-
 μα τικὸ σύμπαν. Ἀλλά, ὅπως λέει ἡ Γραφή (βλ. Λουκ. 10,18·
βλ. & Ἠσ. 14,12-14), μία μερίδα ἀύλων πνευμάτων ἀκολού θη-
σε τὸν ἑωσ φόρο, ποὺ ἐπαναστά τη σε, χάλασε τὴν ἁρ -
  μονία κ᾽ ἔγινε ὁ πρωταί τι  ος τοῦ κακοῦ, ποὺ ἀπὸ τό-
τε δέρνει τὸν κόσμο. Οἱ περισσότεροι ἄγγελοι ὅ  μως
ἔμειναν πιστοὶ στὸ Θεό, ἐκτελοῦν τὸ θέλημά του
καὶ θεία ἁρμονία βασιλεύει στὸν ἀγγελικὸ κό σμο. Ἡ
ἁρμονία αὐτὴ θὰ ἔπρεπε νὰ βασιλεύῃ καὶ μεταξὺ
τῶν ἀνθρώπων, ποὺ λίγο διαφέρουν ἀπὸ τοὺς ἀγ -
γέλους λόγῳ τοῦ σαρκικοῦ περιβλήματος.

Ὅπως γιὰ τοὺς ἀγγέλους ἔτσι καὶ γιὰ τοὺς ἀν -θρώπους ὁ Θεὸς ἔβαλε νόμους. Νόμους φυσικούς,
ἀλλὰ καὶ ἠθικούς, ποὺ ἀποβλέπουν στὴν εὐ τυχία τοῦ
ὅλου ἀνθρώπου, ποὺ ἀ ποτεῖται ἀπὸ σῶμα καὶ ψυχή.

* * *Καὶ ὡς πρὸς μὲν τοὺς φυσικοὺς νόμους ὁ ἄν -
θρωπος, ἐπειδὴ φοβᾶται τὶς συνέπειες ποὺ θὰ ἔ -
χῃ ἀπὸ τὴν τυχὸν παράβασί τους, εἶνε ὁπωσδή-
πο  τε προσεκτικός. Ἔχοντας σῴας τὰς φρένας
δὲν πέ φτει π.χ. ἀπὸ τὴν κορυφὴ ἑνὸς καμπανα-
ριοῦ ἢ μιᾶς ὑψηλῆς οἰκοδομῆς, γιατὶ ξέρει ὅτι λό -
γῳ τοῦ νόμου τῆς βαρύτητος θὰ τσακιστῇ. Οὔτε
ῥίχνεται στὴ φωτιά, γιατὶ ξέρει ὅτι οἱ φλόγες θὰ
τὸν κάψουν. Οὔτε ἀγγίζει τὸ ἠλεκτρικὸ σύρ μα,
γιατὶ ξέρει ὅτι τὸ ῥεῦμα θὰ τὸν θανατώσῃ. Φοβᾶ -
ται καὶ ἀποφεύγει τὶς συνέπειες τῆς περιφρονή-
σε ως τῶν φυσικῶν νόμων καὶ καταστάσεων.

Θὰ ἔπρεπε ὁ ἄνθρωπος, ἂν ὄχι μὲ μεγαλύτερη,
τοὐλάχιστον μὲ τὴν ἴδια προσοχὴ ν᾽ ἀποφεύγῃ τὴ
σύγκρουσι μὲ τοὺς ἠθικοὺς νόμους τοῦ Δημιουρ -

γοῦ. Ὅπως δὲν ῥίχνεται στὴ φωτιά, ἔτσι θὰ ἔπρε-
πε ν᾽ ἀποφεύγῃ νὰ πέφτῃ στὴν ἄλλη φωτιὰ ποὺ λέ-
 γεται ἁμαρτία. Ἡ ἁμαρτία εἶνε περιφρόνησι καὶ πα-
 ράβασι τοῦ ἠθικοῦ νόμου, μὲ τὸν ὁποῖον ἐκφρά ζεται
τὸ θεῖο θέλημα. Φεῦγε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ὅπως ἀ π᾽ τὴ
φωτιά, λέει ἡ θεία συμβουλή. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως
κλείνει τ᾽ αὐτιά, περιφρονεῖ τὸν ἠ θικὸ νόμο καὶ ἁ -
μαρτάνει πωρωμένος, χωρὶς φόβο, ἀδίστακτα. Μό-
 νο ὡς πρὸς ὡρισμένα ἁμαρτήμα τα, π.χ. τὴν κλοπή,
τὸ φόνο, ποὺ τὸ κράτος τὰ ἔχει στὸν Ποινικὸ Κώδι κα
καὶ τὰ τιμω ρεῖ, διστάζει καὶ φοβᾶται. Ἀλλὰ κι αὐτά,
ἂν μπορῇ ν᾿ ἀ ποφύγῃ τὴν τσιμ πί δα τῆς ἀνθρωπίνης
δικαιοσύνης, δὲν θὰ διστά σῃ νὰ τὰ διαπράξῃ. Αὐτὸ
βλέπουμε ἰδίως σὲ ἐπο χὲς κοινωνικῶν ἀνωμαλι ῶν
ποὺ οἱ νόμοι δὲν τηροῦνται, δικαστήρια δὲν λει-
τουργοῦν, οἱ πόρτες τῶν φυλακῶν ἀνοίγονται καὶ
κάθε ἐγκληματίας μένει ἀσύδοτος κι ἀτιμώρητος.

* * *Πολλοί, βλέποντας ὅτι τὸ κακὸ στὶς ποικί λες μορ-
 φὲς καὶ ἐκδηλώσεις του δὲν τιμωρεῖται, ἀ πογοη-τεύονται ὡς πρὸς τὴν ἰσχὺ τοῦ ἠθικοῦ νόμου. Δὲν
ὑπάρχει, λένε, δικαιοσύνη στὸν κόσμο. Ἂν μάλιστα
δοῦν ὅτι ὁ ἄλφα ἢ ὁ βῆτα, ποὺ διέπραξε σοβαρὲς
παραβάσεις τοῦ ἠθικοῦ νόμου (ἔκλεψε, ἀ πάτησε,
πόρνευσε, μοίχευσε, ἔφαγε τὸ ψωμὶ ὀρφα νῶν καὶ
χηρῶν, ἔβαψε τὰ χέρια του μὲ αἷμα ἀθῷο, ἔγινε
φυσικὸς ἢ ἠθικὸς αὐτουργὸς διαφόρων ἐγ κλημα-
τικῶν πράξεων), ἂν δοῦν ὅτι αὐτὸς ὄχι μόνο δὲν
τιμωρήθηκε ἀλλὰ καὶ κατάφερε μέσα σὲ κοι νωνικὴ
ἀναταραχὴ νὰ ἐπιπλεύσῃ, νὰ πλουτήσῃ, ν᾿ ἀνεβῇ
στὶς κορυφὲς τῆς κοινω νικῆς πυραμίδος, τότε αὐ -
τοί, βλέποντας σὲ τί τιμή, δόξα καὶ πλοῦτο ἀνέ-
βηκε ὁ καταπατητὴς καὶ ὑ βριστὴς τοῦ ἠθικοῦ νό-
μου, σκανδαλίζονται καὶ στρέφονται ὄχι μόνο κα -
τὰ τῆς ἀνθρωπίνης δικαιοσύνης ἀλλὰ καὶ κατὰ
τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ποῦ εἶνε ὁ Θεός; λέ-
νε. Οἱ τίμιοι πεινᾶνε, περιφρονοῦνται, ἀτιμάζον -
ται, ἐνῷ ἐκεῖνοι ποὺ περιφρόνησαν κάθε ἐντολὴ
τοῦ ἠθικοῦ νόμου καὶ πάτησαν ἐπὶ πτωμάτων
ζοῦν εὐτυχισμένοι καὶ τιμημένοι ἀπ᾽ ὅλους. Ποῦ
εἶνε ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ; Καὶ καταλήγουν στὸ
συμπέρασμα· Δὲν ὑπάρχει οὔτε δίκαιο οὔτε ἠθι κὸς
νόμος· ὑπάρχει μόνο τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου.
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Εὐτυχισμένοι ὅσοι μποροῦν καὶ θησαυρίζουν μὲ
ὁ ποιοδήποτε τρόπο, ἐκεῖνοι ποὺ σύνθημά τους ἔ -
χουν τὸ ἐπικούρειο «Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον
γὰρ ἀποθνῄσκομεν» (Ἠσ. 22,13 = Α΄ Κορ. 15,32), ὅπως καὶ τὸ
σύγχρονο «Ἅρπαξε νὰ φᾶς καὶ κλέψε νά ᾽χῃς».

Ἀλλ᾽ αὐτοὶ ποὺ σκανδαλίζονται καὶ ἐκφράζον -
ται ἔτσι κάνουν λάθος. Ὁ Θεός, ποὺ θέσπισε τὸν
ἠθικὸ νόμο, θὰ μποροῦσε νὰ ὁρίσῃ, σὲ κάθε παρά -
βασί του νὰ πέφτῃ ἀμέσως τιμωρία, ὅπως γίνεται
σ᾽ ἐκεῖνον ποὺ ἀγγίζει τὸ ἠλεκτρικὸ σύρμα ἢ ῥί-
χνεται στὴ φωτιὰ ἢ πέφτει ἀπὸ μιὰ ὑψηλὴ οἰκο-
δομή. Βλαστημάει κάποιος τὸ Θεό; αὐτοστιγμεὶ
νὰ πέφτῃ ἕνας κεραυνὸς στὸ κεφάλι του. Τὸ ἴδιο
καὶ σὲ ὅλες τὶς ἄλλες περιπτώσεις παραβάσεως
τοῦ ἠθικοῦ νόμου. Μόλις γίνεται ἡ ἁμαρτία, ἀμέ-
σως νὰ πέφτῃ τιμωρία. Δὲν λέει καὶ ἡ Γραφή, ὅτι
«τὰ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος»; (῾Ρωμ. 6,23).

Μπορεῖτε ὅμως νὰ φανταστῆτε ποιό θὰ ἦταν
τὸ ἀποτέλεσμα; Ἂν ὑποτεθῇ ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ
τὸ φόβο τῆς τιμωρίας ἀπέφευγαν κάθε ἁμαρτία,
αὐτὸ δὲν θὰ εἶχε καμμία ἠθικὴ ἀξία. Ὁ ἄνθρωποςθὰ ἔχανε τὸ θεῖο δῶρο τῆς ἐλευθερίας. Ἡ ἀρετὴ
θὰ ἔπαιρνε τὴ μορφὴ καταναγκαστικῶν ἔργων,
τὰ ὁποῖα οἱ ἄνθρωποι ἐκτελοῦν ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ
ἀμέσων κυρώσεων καὶ τιμωριῶν. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Θεός,
ποὺ θέσπισε τὸν ἠθικὸ νόμο, προειδοποίησε μὲν
ὅτι οἱ παραβάτες τῶν θείων ἐντολῶν θὰ τιμωρη-
θοῦν, ἀλλὰ τὸν χρόνο ποὺ στὸν καθένα καὶ σὲ
ὅλους γενικὰ θὰ ἐπιβληθοῦν οἱ ποινὲς τὸν ἄφη-
σε ἀκαθόριστο. Ὄχι μόνο ὁ χρόνος τῆς μελλού-
σης κρίσεως γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα εἶνε ἀκα-
θόριστος, ἀλλὰ καὶ ὁ χρόνος ποὺ πρὸς παραδει -
γματισμὸν θὰ ἐπιβληθοῦν σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο ὡρι-
σμένες τιμωρίες γιὰ ὡρισμένα ἁμαρτήματα εἶνε
κι αὐτὸς ἀκαθόριστος. Ἕνα εἶνε βέβαιο, ὅτι κάθε
ἁμαρτία ποὺ κάνει ὁ ἄνθρωπος καὶ δὲν μετανοεῖ
θὰ τιμωρηθῇ ὁπωσδήποτε· τὸ πότε θὰ τιμωρηθῇ
βρίσκεται στὶς ἀνεξιχνίαστες βουλὲς τοῦ Θεοῦ.
Κανένας δὲν γνωρίζει τὸ σχέδιο ποὺ ἔχει ὁ Θεὸς
γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ καθενός. Ὁ ἀπόστολος Παῦ -λος, ὅπως ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ, ἦταν βλάσφημος, ἐκ -
φραζόταν ἀσεβῶς γιὰ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χρι-
στὸ καὶ δίωκε μὲ λύσσα τοὺς Χριστιανούς (βλ. Α΄ Τιμ.
1,13). Ἐάν, κατὰ τὴ θεωρία τῶν ἀνυπόμονων ἀνθρώ-
 πων, μόλις γινόταν ἡ βλασφημία ἀκολουθοῦ σε ἀ -
μέσως καὶ τιμωρία, ὅπως καὶ ἔγινε σὲ ὡ ρισμένες
περιπτώσεις στὴν παλαιὰ διαθήκη, σήμερα ἡ Ἐκ -
κλησία δὲν θὰ εἶχε ἕνα Παῦλο. Ὁ Παῦ λος θὰ πέ-
θαινε ὡς βλάσφημος καὶ διώκτης τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς παρέτεινε τὴ ζωή του, γιατὶ ὡς
παντογνώστης ἐγνώριζε τὴν καλὴ διάθεσι στὸ
βάθος τῆς καρδιᾶς του.

Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ στὴν περίπτωσι τοῦ Παύ-
 λου, ὅπως καὶ ἄλλων ἁμαρτωλῶν, ἦταν σωτή ρια.
Ἀλλὰ δὲν συνέβη τὸ ἴδιο σὲ ἄλλες περιπτώσεις
ποὺ ἀναφέρει ἡ ἁγία Γραφή. Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐπο -χῆς τοῦ Νῶε, παρ᾿ ὅλες τὶς προειδοποιήσεις τοῦ
Θεοῦ ὅτι θὰ τιμωρηθοῦν καὶ παρ᾿ ὅλη τὴ μεγάλη
προθεσμία ποὺ τοὺς ἔδωσε γιὰ νὰ μετανοήσουν,

ἔμειναν ἀμετανόητοι. Καθόλου δὲν τοὺς ὠφέλησε
ἡ ἀνοχὴ καὶ ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό, σὲ
ἡμέρα ποὺ αὐτοὶ δὲν τὸ περίμεναν, ἄνοιξαν οἱ κα-
ταρράκτες τοῦ οὐρανοῦ καὶ θάφτηκαν ὅλοι κάτω
ἀπ᾽ τὰ νερά, πλὴν τῶν 8 ψυχῶν τῆς οἰκογενείας τοῦ
Νῶε. Οἱ κάτοικοι ἐπίσης τῶν Σοδόμων καὶ τῆς Γο-μόρρας, παρ᾿ ὅλες τὶς διαμαρτυρίες τοῦ δικαίου
Λώτ, ἔμειναν κι αὐτοὶ ἀμετανόητοι. Καθόλου δὲν
τοὺς ὠφέλησε ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτὸ σὲ
ἡμέρα ποὺ δὲν τὸ περίμεναν ἄνοιξε ὁ οὐρανός,
ἔρριξε φωτιὰ καὶ θειάφι καὶ κατέκαυσε τὶς πόλεις
τῆς ἀνομίας καὶ τῆς αἰσχρότητος. Οἱ Ἰουδαῖοι τῆς
ἐποχῆς τοῦ Θεανθρώπου, παρ᾿ ὅλες τὶς προειδο-
ποιήσεις πὼς θὰ τιμωρηθοῦν, οἱ περισσότεροι ἔ -
μειναν ἀμετανόητοι. Ἡ μακροθυμία τοῦ Ἐσταυ-
ρω μένου δὲν τοὺς ὠφέλησε. Γι᾽ αὐτὸ 40 περίπου
χρόνια μετὰ τὴ σταύρωσι τοῦ Κυρίου ἦρθε ἡ μεγά -
λη συμφορὰ καὶ τὰ Ἰεροσόλυμα καταστράφηκαν
ἐκ θεμελίων ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Τίτου.

Κάποιος διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας εἶπε· «Δὲν
φοβᾶμαι τόσο τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ὅσο τὴ φι-λανθρωπία του. Διότι, ἂν ἡ δικαιοσύνη του γιὰ τὶς
ἁμαρτίες μου ἀρχίσῃ νὰ μὲ καταδιώκῃ, ἐγὼ κατα -
φεύγω στὴ μακροθυμία του καὶ σῴζομαι. Ἀλλ᾿ ἐ -
ὰν ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ ἐξαντληθῇ, τότε ποῦ
νὰ καταφύγω ὁ ἄθλιος; Κεραυνοὶ τῆς θεϊκῆς ὀρ -
γῆς θὰ ξεσπάσουν σ᾽ ἐμένα τὸν ἀμετανόητο».

* * *Ἀγαπητοί μου! Ἀτομικές, οἰκογενειακές, κοινω-
  νικὲς καὶ ἐθνικὲς ἁμαρτίες πληθαίνουν καθημε-
ρινῶς καὶ μαῦρα νέφη τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ μαζεύ-
 ονται στὸν ὁρίζοντα. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ αἰῶνος μας
δὲν ἔχουν καμμιά αἴσθησι τῆς ἐπερχομένης τιμω -
ρίας. Ἐλάχιστες φωνὲς διαμαρτυρίας ἀκούγονται
κι αὐτὲς ἀσθενικές. Ὅλα γύρω μας σκοτεινιάζουν.
Ὁ Χριστὸς πωλεῖται πάλιν γιὰ τριάντα ἀργύρια
καὶ σταυρώνεται. Οἱ ἡμέρες εἶνε «ὥσπερ αἱ ἡμέ-
ραι τοῦ Νῶε» (Ματθ. 24,37) καὶ σὰν τὶς ἡμέρες τοῦ Λώτ.Ὁ Θεός, ναί, ἀνέχεται καὶ μακροθυμεῖ, ἀλλὰ
καὶ προειδοποιεῖ διαρκῶς μὲ σημεῖα, ποὺ συμβαί-
 νουν καὶ στὸν φυσικὸ καὶ στὸν ἠθικὸ κόσμο. Τρο-
μεροὶ σεισμοί, ποὺ σὲ λίγες στιγμὲς καταστρέφουν
πόλεις, φονεύουν καὶ τραυματίζουν χιλιάδες ἀν -
θρώπους, φοβερὲς ἐπιδημίες, κοινωνικὲς ἐπανα -
στάσεις καὶ ἀνατροπὲς καθεστώτων, εἶνε τὰ προ-
ειδοποιητικά, ὅτι «ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Κυρίου ἐπὶ
τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας» (Ἐφ. 5,6. Κολ. 3,6) καὶ ἀποστα-
σίας. Βρισκόμαστε κοντὰ στὴν κρίσι τοῦ Θεοῦ.

Ὦ Κύριε τοῦ ἐλέους καὶ τῶν οἰκτιρμῶν! Ὅπως
ὁ δοῦλος ὁ «ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων» (Ματθ, 18,24),
μὴ μπορώντας κ᾽ ἐμεῖς νὰ ἐξοφλήσουμε μόνοι μας
τὰ τεράστια καὶ βαρύτατα χρέη μας, γονατίζουμε
ἐμπρὸς στὸ Σταυρό σου, ποὺ ὑψώθηκε στὴν ἁ -
μαρτωλὴ γῆ μας γιὰ τὴν σωτηρία ὅλης τῆς ἀν -
θρωπότητος, καὶ ἐπαναλαμβάνουμε τὰ λόγια του«Κύριε, μακροθύμησον ἐφ᾿ ἡμῖν», ὥστε κ᾽ ἐ μεῖς ὑ -
μνώντας καὶ δοξολογώντας σε νὰ λέμε ἀ διαλεί-
πτως· «Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ σου, Κύριε!».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Σταυρός» (τ. 151/Σεπτ. 1973, σσ. 129-132). Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ σύντμησις 15-8-2022.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁ -
γίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ εὐαγγε-

λιστοῦ. Ποιός ἦταν ὁ ἅγιος Ἰωάννης εἴπαμε
ἄλλοτε. Θυμᾶστε ἆραγε κάτι ἀπὸ ἐκεῖνα; Ἐ λά-
  χιστα· δυστυχῶς ἡ μνήμη μας δὲν συγκρατεῖ.

Τὸν κακὸ τὸ λόγο, μιὰ φορὰ νὰ τὸν ἀκούσῃ
κανείς, τυπώνεται στὸ μυαλό του· καὶ περνοῦν
τὰ χρόνια κι ἀσπρίζουν τὰ μαλλιά, μὰ ὁ κακὸς
ὁ λόγος μένει χαραγμένος βαθειὰ μέσα του·
ἐνῷ τὰ καλὰ λόγια, ποὺ ἀκούει ἀ πὸ τὴ μάνα,
ἀπὸ τὸ δάσκαλο, ἀπὸ τὸν παπᾶ, αὐτὰ τόσο εὔ -
κολα τὰ λησμονεῖ. Τὰ σκέπτεται ὅσο εἶνε μέ-
σα στὴν ἐκ κλησιά· μόλις βγῇ ἔ ξω, «ἔρχεται ὁ
διάβολος», ὅ πως λέει τὸ Εὐ αγγέλιο,«καὶ αἴρει
(=παίρνει δηλαδή) τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδί ας»
(Λουκ. 8,12). Ἔτσι κ᾽ ἐσεῖς αὐ τὰ ποὺ εἴπαμε πέρυ-
σι - πρόπερσι δὲν τὰ θυ μᾶ στε. Τί εἴπαμε λοι-
πόν; Ἂς τὰ ἐπαναλάβουμε κάπως σύντομα.

Ὁ Ἰωάννης ἦταν ψαρᾶς. Εἶχε ἕναν ἀδελφὸ
ἀ γαπημένο, ποὺ λε γόταν Ἰάκωβος. Εἶχε μιὰ μά-
 να ἐκλεκτή, ποὺ τὴν ἔλεγαν Σαλώμη κ᾽ ἦταν
συγγενὴς - ἐξαδέλφη τῆς ὑ περαγίας Θεοτό-
κου. Εἶ χε καὶ ἕ να πατέρα ἅ γιο, τὸν Ζεβεδαῖο.

Τὰ δυὸ ἀδέρφια ἀκολούθησαν τὸ Χριστό·
ἄ φησαν τὶς βάρκες τους, πῆγαν κοντά του καὶ
ζοῦσαν πλέον μαζί του. Ἀπ᾽ ὅλους τοὺς δώδε-
 κα μαθητάς, ἐκεῖνος ποὺ ἀγαποῦσε πιὸ πο λὺ
τὸ Χριστὸ ἦταν ὁ Ἰωάννης· καὶ ὁ Χριστὸς πά-
λι ἀπ᾽ ὅλους τοὺς μαθητάς του ἀγαποῦσε ἰδι-αιτέρως τὸν Ἰωάννη ποὺ ἑορτάζουμε σήμε ρα.
Τὸν πῆρε μαζί του ἐπάνω στὸ Θαβώρ ὅταν με-
 ταμορφώθηκε, τὸν πῆρε καὶ στὸν κῆ πο τῆς Γεθ-
 σημανῆ ὅταν προσευχήθηκε λίγο πρὶν νὰ πα-
ραδοθῇ στοὺς ἐχθρούς του.

Ὁ Ἰωάννης εἶνε ὁ μόνος μαθητὴς ποὺ ἔ μει  -νε κοντὰ στὸ Χριστὸ μέχρι τέλους. Ὅλοι τὸν
ἐγ κατέλειψαν κ᾽ ἔφυγαν· καὶ ὁ Πέτρος ἀκόμα
τὸν ἄφησε. Ἐπάνω στὸ φρικτὸ Γολγο θᾶ, δίπλα
του ἐ κεῖ στὸ μαρτύριο τοῦ σταυροῦ, μέχρι τὴν
τελευταία στιγμὴ ποὺ εἶπε τὸ «Τετέλεσται» (Ἰω.

19,30), μαζὶ μὲ τὴν Παναγία ἦταν καὶ ὁ Ἰωάννης.
Γι᾽ αὐτὸ σ᾽ αὐτόν, τὸν ἀγαπημένο μαθητή του,
ἐμπιστεύθηκε ὁ Χριστὸς τὴ μανού λα του, τὴν
ὑπεραγία Θεοτόκο.Μετὰ τὴν Πεντηκοστή, ὅπως ὅλοι οἱ ἀπό-
στολοι, πῆρε κι ὁ Ἰωάννης τὸ ῥαβδί του καὶ
πέρασε ἀπὸ διάφορες χῶρες κηρύττοντας τὸ
εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Γιὰ τὴν μαρτυρία τοῦ
Χριστοῦ ἐξωρίστηκε στὴν Πάτμο.Κι ὅταν πιὰ γέρασε (ἔφτασε 105 ἐτῶν) καὶ
δὲν μποροῦσε ἄλλο νὰ περπατάῃ, τότε τὸν βο -
ηθοῦσαν νὰ πηγαίνῃ στὶς συνάξεις τῶν πι-
στῶν καὶ ἔλεγε στοὺς Χριστιανοὺς μόνο λίγες
λέξεις· «Τεκνία, ἀγα πᾶ τε ἀλλήλους» (πρβλ. Β΄ Ἰω. 1,5)·
παιδάκια μου, ν᾽ ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο.

Αὐτὴ ἦταν ἡ ζωή του. Ὁ Ἰωάννης ἔγραψε
τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα εὐαγγέλια, τὸ Κατὰ Ἰ -
ωάννην ἅγιον Εὐαγγέλιον. Ἔγραψε ἐπίσης
πρὸς ὅλους τοὺς πιστοὺς τρεῖς Ἐπιστολὲς
ποὺ φέρουν τὸ ὄνομά του. Ἔγραψε ἀκόμη τὴν
Ἀποκάλυψι, τὸ τελευταῖο βιβλίο τῆς Και νῆς
Διαθήκης καὶ ὅλης τῆς ἁγίας Γραφῆς.

* * *Μία σπουδαιοτάτη περικοπή, ἀδελφοί μου,
ἀπὸ τὴν πρώτη καθολικὴ Ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίου
Ἰωάννου εἶνε ἡ ἑξῆς. «Ἐὰν ἐν τῷ φωτὶ περι-
πα  τῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινω-
νί  αν ἔχομεν μετ᾽ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ
Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ
πάσης ἁμαρτίας. ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν
οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια
οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁ μαρ-
 τίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡ -
μῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀ πὸ πά-
σης ἀδικίας. ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡ μαρ τήκα-
μεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν, καὶ ὁ λόγος
αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν» (Α΄ Ἰω. 1,7-10).στ. 7. Τί λέει ἐδῶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης; Κατὰ
τὴν ἑρ μηνεία τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιο-
ρείτου, ὲὰν ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ζοῦμε στὸ φῶς
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τοῦ Κυρίου, ἐὰν δηλαδὴ τὰ ἔργα τὰ λόγια καὶ
οἱ σκέψεις μας εἶνε φωτεινὰ καὶ θεάρεστα,
τότε εἴ μαστε ἑνωμένοι μὲ τὸ Θεὸ ἀλλὰ ἑνω-μένοι καὶ μεταξύ μας. Τότε, συνεχίζει ὁ ἅγιος
Ἰωάννης, τὸ αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ μᾶς καθαρίζει ἀπὸ κάθε ἁμαρτία.

Γεννᾶται ὅμως τὸ ἑξῆς ἐρώτημα. Αὐτὸς ποὺ
ζῇ στὸ φῶς δὲν κάνει ἁμαρτίες· πῶς λοι πὸν ὁ
εὐ αγγελιστὴς Ἰωάννης λέει, ὅτι αὐτοὺς ποὺ
ζοῦν στὸ φῶς τοῦ Κυρίου τοὺς «καθαρίζει τὸ
αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ κάθε ἁμαρτία»; ἐφ᾽ ὅ -σον ζοῦν στὸ φῶς, πῶς ἔχουν ἁμαρτίες;

Αὐτὸ τὸ εἶπε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἔχον τας κα -
τὰ νοῦν τὴν ἀσθένεια τῆς ἀνθρωπίνης φύσε-
ως. Ὅσο, δηλαδή, ζοῦμε σ᾽ αὐτὴ τὴ ζωή, δὲν
εἴ μαστε τόσο δυ  νατοὶ ὥστε νὰ μένουμε στα-
θεροί· ὑ ποκείμεθα σὲ μεταβολές, μεταβαλλό-
μεθα, καὶ ἀπὸ τὸ κακὸ πρὸς τὸ καλό, ἀλλὰ καὶ
ἀντιθέτως ἀ πὸ τὸ καλὸ πρὸς τὸ κακό, καὶ ἔτσι
ἁ μαρτάνου με. Ἁ μαρτάνου με καὶ μὲ λόγια καὶμὲ πράξεις. Καὶ ἂν ὑ ποτεθῇ ὅτι κατορθώνου-
με ν᾽ ἀποφύγουμε τ᾽ ἁμαρτωλὰ λόγια καὶ ἔργα,
δὲν κατορθώνουμε ὅμως ν᾽ ἀποφύγουμε τὶς
προσ βο λὲς τῶν πονη ρῶν καὶ αἰσχρῶν λογισμῶν.
Ὡς ἀσθενεῖς λοιπόν, πολλὲς φορὲς θέλοντας
καὶ μὴ νικώμεθα καὶ ἁμαρτάνουμε· καὶ τότε
τὸ τίμιο αἷμα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ μᾶς καθαρίζει ἀπὸ κάθε ἁμαρτία.

στ. 8. Εἴμαστε ἁμαρτωλοί, αὐτὴ δυστυχῶς
εἶνε ἡ σκληρὴ πραγματικότητα. Κάποιοι ὅμως
αὐτὸ τὸ ἀμφισβη τοῦν καὶ ἀρνοῦνται νὰ ἐξο-
μολογηθοῦν. Ὄχι, σοῦ λένε, ἐμεῖς δὲν ἔ χου- με ἁ μαρτίες!… Σ᾽ αὐτοὺς ὁ ἅγιος Ἰωάννης λέ-
ει· «Ἂν ποῦμε ὅτι δὲν ἔχουμε ἁμαρτία, ξε γε-
 λοῦ με τὸν ἑαυτό μας κ᾽ εἴμαστε μακριὰ ἀπὸ
τὴν ἀ λήθεια», λέμε ψέματα (Α΄ Ἰω. 1,8). Ὅσο κά-
ποιος, ἀ δελφοί μου, πλησιάζει πρὸς τὸ ἀληθι -
νὸ φῶς, τὸν Κύριο, τόσο περισσότερο αἰσθά-
νεται καὶ βλέπει δύο πρά γματα· ἀπὸ τὸ ἕνα
μέρος τοῦ Θεοῦ τὴν καθαρότητα, κι ἀπὸ τὸ
ἄλλο τὴ δική του ἁμαρτωλότητα. Γι᾽ αὐτό, ἐ -
πειδὴ κανένας, ὅσο ἅ γιος κι ἂν εἶνε, δὲν μπο-
ρεῖ νὰ μείνῃ ἀναμάρτητος, τὸ τίμιο αἷμα τοῦ
Χριστοῦ, ποὺ μεταλαμβάνουμε, μᾶς καθαρί-
ζει ἀπὸ κάθε ἁ μαρτία. Ὑπὸ τὴν ἀκόλουθη ὅ -
μως προϋπόθεσι.στ. 9. Τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ μᾶς καθαρίζει,
ἀρκεῖ μόνο ὁ ἁμαρτωλὸς νὰ μετανοήσῃ γιὰ
τὶς ἁ μαρτίες του καὶ νὰ τὶς ἐξομολογηθῇ. «Ἂν
ἐξ ομολογούμεθα τὶς ἁμαρτίες μας, ὁ Κύριος
εἶ νε ἀληθινὸς στὶς ὑποσχέσεις του καὶ δίκαι-
ος· θὰ μᾶς συγχωρή σῃ τὶς ἁμαρτίες καὶ θὰ
μᾶς καθαρίσῃ ἀπὸ κάθε ἀδικία» (Α΄ Ἰω. 1,9).

στ. 10. Ὁ ἅγιος Ἀναστάσιος Ἀντιοχείας λέ-

ει τὰ ἑξῆς γιὰ τὰ συγγνωστὰ ἁμαρτήματα. Με-
ρικοὶ ἀργοῦν νὰ προσέλθουν στὴν θεία κοι-
νωνία καὶ ἔτσι ἀφήνονται στὴν ἀμέλεια καὶ ἁ -
μαρτάνουν. Ἄλλοι ὅ μως κοινωνοῦν πιὸ συ-χνά· αὐτοί, ἐπειδὴ φοβοῦνται μήπως ἡ θεία
μετάληψις τοὺς καταλογισθῇ ὡς ἁμαρτία, ἀ -
ποφεύγουν ἔτσι πολλὰ ἁμαρτήματα. Λοιπόν,
ἐὰν ἀπὸ ἀνθρώπινη ἀδυναμία πέφτουμε σὲ
κάποια μικρὰ ἁμαρτήματα ποὺ εὔκολα συγ-
χωροῦνται, τότε, κατακρίνοντας τὸν ἑαυτό
μας καὶ ὁμολογών τας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ αὐ -
τὰ τὰ πταίσματά μας, πλησιάζουμε καὶ μετέ-
χουμε ἔτσι τῶν ἀχράν των μυστηρίων, πιστεύ -
οντας ὅτι ἡ μετάληψις τῶν θείων μυστηρίων
μᾶς καθαρίζει ἀπ᾽ αὐτά.

Γιὰ τὰ βαρειὰ - θανάσιμα ἁμαρτήματα χρει-
άζεται ταπεινὴ μετάνοια, ἐξομολόγησις καὶ
κανόνας ἀπὸ τὸν πνευματικό· ὄχι νὰ δικαιώ-
νουμε μόνοι μας τὸν ἑ αυτό μας. «Ἂν ποῦμε ὅ -
τι δὲν ἔχουμε ἁμαρτήσει, βγάζουμε ψεύτη τὸν
Κύριο καὶ δὲν σεβόμεθα τὸν λόγο του» (Α΄ Ἰω. 1,10).

* * *Τὸ χωρίο αὐτό, «τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ,
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ (=τοῦ Θεοῦ) καθαρίζει ἡμᾶς
ἀ πὸ πάσης ἁμαρτίας» (Α΄ Ἰω. 1,7), εἶνε ἀπὸ τὰ ὡραι-ότερα λόγια ποὺ ὑπάρχουν μέσα στὴν ἁ γία
Γραφή. Ἀλλά ποιός τὰ νιώθει; Δὲν τὰ αἰ σθα-
νόμαστε. Κρύωσε ἡ καρδιά μας. Ἂν βάζαμε
θερμόμετρο, θὰ ἔδειχνε εἴκοσι ὑπὸ τὸ μηδέν.
Γι᾽ αὐτὸ δὲν τὰ προσέχουμε τὰ λόγια αὐτά.

Τί θὰ πῇ ὅτι «τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ καθα-
ρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας»; Ὅτι ὁ ἄν -
θρωπος εἶνε ἁμαρτωλός. Ποιός δὲν εἶνε ἁμαρ-
 τωλός; εἴτε παπᾶς, εἴτε δεσπότης, εἴτε καλό-
γερος, εἴτε γυναίκα, εἴτε ἄντρας, εἴτε γέρος,
εἴτε νέος, ὅλοι εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Ποιός θὰ
μᾶς σώσῃ; ποιός θὰ μᾶς καθαρίσῃ ἀπὸ τὶς ἁ -μαρτίες; Ὅπως ἕνα ῥοῦχο, ἕνα λερωμένο που-
 κάμισο, τὸ πᾷς στὸ ποτάμι, τὸ πλένεις καὶ γίνε -
ται καθαρό, ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς πρέπει νὰ πᾶμε στὸ
ποτάμι. Ποιό ποτάμι, τὸν Ἀξιό, τὸν Ἁλι άκμονα;
Χίλιες φορὲς νὰ περάσῃς ἀπὸ ᾽κεῖ, ἡ ψυχὴ δὲν
καθαρίζεται. Ποιό τὴν καθαρίζει; Τὸ λέει ἐδῶ.
Θεέ μου, φώτισέ μας τώρα ποὺ εἴ μαστε ὅλοι
ἐ δῶ! Ποιό εἶνε αὐτὸ ποὺ καθαρίζει τὸν ἄν -
θρωπο καὶ τὸν κάνει λαμπίκο; ποιό εἶνε; Μιὰσταλαγματιά! Ποιά σταλαγματιά; Ἀ πὸ τὸ αἷματοῦ Χριστοῦ, ποὺ χύθηκε ἐπάνω στὸ Γολγο θᾶ.
Αὐτὴ ἡ σταλαγματιά, ποὺ πέφτει κάτω στὴ γῆ,
γίνεται ποταμός, ὠκεανὸς γίνεται, καὶ μέσ᾽
στὸν ὠκεανὸ αὐτὸ πλένονται ὅλοι οἱ ἁμαρ-
τωλοί. Αὐτὸ λέει ἐδῶ· «Τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ
καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Α΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Παλαίστρας - Φλωρίνης τὴνΚυριακὴ 8-5-1977 τὸ πρωί, μὲ ἰδιαίτερο νέο τώρα τίτλο. Καταγραφή, διαίρεσις, σύντμησις καὶ ἀναπλήρωσις 17-8-2022.

2


