
Ἡἐποχή μας, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἐπο χὴφοβερῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὸ Θεό. Πολ-
λὰ σημάδια τὸ μαρτυροῦν. Μεταξὺ τῶν ση-
μεί  ων ποὺ βοοῦν ὅτι ὁ κόσμος ἐξέκλινε ἀπὸ
τὸ δρόμο τοῦ Κυρίου εἶνε καὶ ἡ ἀποστροφή,
ἡ ἀπέχθεια, τὸ μῖ σος, ποὺ αἰσθάνεται ὁ σημε -
ρινὸς κόσμος πρὸς ὅ,τι ὁ Κύριος ἀγαπᾷ καὶ
συνιστᾷ, καὶ μάλιστα πρὸς τὴν παρθενικὴ ζωή. Ἡ παρθενικὴ ζωὴ εἶνε ἐκεῖνο ποὺ ὁ Χρι-
στὸς ἀγαπᾷ περισσότερο, ἐκεῖνο ποὺ κήρυξε
ὡς τὴν κορυφὴ τῆς εὐαγγελικῆς ἀρε τῆς, καὶ
πρὸς αὐ τὴν κάλεσε καὶ καλεῖ τὶς ψυ χὲς ἐ κεῖ -
νες ποὺ ἑλκύονται ἀπὸ τὴν καθαρότητα καὶ
θέλουν νὰ ζήσουν κάτι ἀνώτερο.

Γιὰ τὴν παρθενικὴ ζωή, ποὺ εἶνε τὸ μυρί-
πνοο ἄνθος τῆς εὐαγγελικῆς ἀρετῆς, ὁ κό-σμος ἐκφράζεται περιφρονητικά. Ὅταν ἀ κου-
 στῇ ὅτι ἕνας νέος ἢ μία νέα, ἀπὸ τοὺς χιλιά-
δες νέους καὶ νέες ποὺ ζοῦν σήμερα, ἀποφά -
σισε ν᾿ ἀκολου θήσῃ τὴν ὁδὸ τῆς τελείας αὐ -
τα παρνήσεως, τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀφοσι ώ-
σε ως στὸν Κύριο, ὁ κόσμος ἐξανίσταται. Φί-
λοι καὶ συγγενεῖς, ἀδιάφοροι ὣς τώρα γιὰ τὸ
συγκεκριμένο πρόσωπο καὶ ἀμέτοχοι στὰ ὅ -
σα ἀντιμετωπίζει, αἴφνης κινητοποιοῦνται,
ἐν διαφέρονται τώρα γιὰ τὸ καλό του τάχα,
καὶ μὲ ποικίλα μέσα ἀγωνί ζον ται ν᾽ ἀποτρέ-
ψουν τὴν ψυ χὴ αὐτὴ ἀπὸ τὸ δρόμο ποὺ ἐπι-
θυμεῖ ν᾽ ἀ κολουθήσῃ. Καὶ ἂν μὲν τὸ κατορ-
θώ σουν, νιώθουν ὅ τι νίκησαν καὶ θριαμβολο-
γοῦν· ἂν ὅμως ἀποτύχουν, τότε στρέ φονταιμὲ λύσσα ἐναντίον ἐκείνων ποὺ ὑποπτεύον -
ται ὅτι συν ετέλεσαν στὸ νὰ λάβῃ ὁ νέος ἢ ἡ
νέα μιὰ τέτοια ἡρωικὴ ἀπόφασι.

Οἱ ταλαίπωροι! Δὲν θέλουν νὰ τὸ καταλά-
βουν, ὅτι ὁ πόθος τῆς παρθενικῆς ζωῆς καὶ
πολιτείας προέρχεται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο
καὶ σὰν σπόρος οὐράνιος σπείρεται καὶ ῥιζώ-
νει στὶς ἐκλεκτὲς ψυχές· καὶ ὅ,τι σπείρει ὁ
οὐ ρανός, δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ξερριζώσῃ ὅλη ἡ

γῆ. Τί λόγια πικρίας, διαβολῆς καὶ συκοφαν -
τίας βγαίνουν ἀπὸ τὰ στόματα τῶν ἐχθρῶν
τῆς παρθενικῆς ζωῆς! Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶνεαἱρετικοί, παρθενομάχοι, θεομάχοι. Διότι, ἂν
εἶνε αἵρεσι τὸ νὰ ἐμποδίζῃ κάποιος τὸ γάμο
(βλ. Α΄ Τιμ. 4,3), πολὺ περισσότερο εἶνε αἵρεσι τὸ νὰ
ἐμποδίζῃ κανεὶς τὴν παρθενικὴ ζωή.

Ἀλλὰ οἱ κήρυκες τῆς ἀληθείας δὲν πρέπεινὰ δειλιάσουν. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, παρ᾿
ὅλη τὴν πολεμικὴ τοῦ σαρκικοῦ καὶ ὑλόφρο-
νος κόσμου κατὰ τῆς παρθενικῆς ζωῆς, δὲν
πρέπει νὰ ὑποστείλῃ τὴ σημαία τῆς ἀληθείας.
Ἀντιθέτως ἔχει ἱερὰ ὑποχρέωσι νὰ κηρύξῃ
καὶ στὸ θέμα αὐτὸ ὅ,τι εἶπε ὁ Κύριος, ὅ,τι ἔ -
γραψαν οἱ μεγάλοι διδάσκαλοι καὶ πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας, ὅ,τι ἀπεφάνθησαν τοπικὲς
καὶ οἰκουμενικὲς Σύνοδοι.

Ναί, «τίμιος ὁ γάμος» (Ἑβρ. 13,4), θεῖο μυστήριο·
ἀλλὰ παραπάνω ἀπὸ τὸ γάμο εἶνε ἡ ἐν Χριστῷἀγαμία. Πολύτιμος ὁ γάμος σὰν τὸ ἀσήμι,
ἀλλὰ ἡ παρθενικὴ ζωὴ πρέπει νὰ ἐκτιμᾶται
σὰν χρυσά φι. Καὶ γιατί, παρακαλῶ, μητέρες
πρέπει νὰ λέγωνται μόνο ἐκεῖνες ποὺ γεν-
νοῦν ἁπλῶς παιδιὰ –καὶ ποὺ πολλὲς φορὲς
δὲν εἶνε εἰς θέσιν νὰ τὰ διαπαιδαγωγήσουν–,
καὶ δὲν εἶνε ἄξιες τοῦ τίτλου τῆς μητέρας,
τῆς πνευματικῆς μητέρας, ἐκεῖνες οἱ ἡρωί-
δες γυναῖκες ποὺ δὲν ἦλθαν μὲν σὲ γάμο,
δὲν γέννησαν φυσικὰ παιδιά, ἀλλὰ ἀνέθρε-
ψαν ξένα, περιέθαλψαν ὀρφανά, προστάτευ-
σαν ἐγκαταλελειμμένα πλάσματα, διανυκτέ-
ρευσαν δίπλα στὸ κρεβάτι ἀσθενῶν, ἀνακού-
φισαν τὸν ἀνθρώπινο πόνο, στάλαξαν βάλσα -
μο παρηγοριᾶς σὲ θλιμμένες καρδιές, καὶ ἔ -
λειωσαν σὰν ἀναμμένες λαμπάδες ἐπάνω
στὴν ἀγάπη τοῦ πλησίον;

* * *Μία τέτοια πνευματικὴ μητέρα, ἡ ὁποία ἀ -
πέκτησε χιλιάδες πνευματικὰ παιδιὰ ποὺ τὴν
ἀγάπησαν παραπάνω ἀπὸ τὶς σαρκικές τους

Τῆς ὁσίας Συγκλητικῆς5 Ἰανουαρίου 2022Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΙΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 8342
Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἡ ὁσία Συγκλητικὴ

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



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

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

μητέρες, ὑπῆρξε ἡ ἁγία Συγκλητική, τὴν ὁ -
ποία ἑορτάζουμε.

Ἡ ἁγία Συγκλητικὴ γεννήθηκε στὴν Ἀλε-
ξάνδρεια γύρω στὰ τέλη τοῦ τρίτου (Γ΄) αἰῶ -
νος. Οἱ γονεῖς της ἦταν εὐσεβεῖς καὶ πλούσιοι,
καὶ κατάγονταν ἀπὸ τὴ Μακεδονία. Ἡ κόρη
αὐ τὴ ἦταν ὄχι μόνο περίβλεπτη γιὰ τὴν κα τα-
γωγὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ θέσι τῶν γονέων της,
ἀλλὰ καὶ στολισμένη μὲ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ οἱ ἄν -
θρωποι θεωροῦν τερπνὰ καὶ εὐχάριστα. Πολ-λοὶ νέοι τὴν ζήτησαν σὲ γάμο λόγῳ τῆς ὡ ραι-
ότητός της, τῆς μεγάλης περιουσίας της, καὶ
τῆς εὐγενείας τῶν γονέων της. Ἀλλ᾿ ἡ σώφρων
καὶ ἡρωικὴ κόρη δὲν ἄκουγε. Εἶχε στραμμένο
τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά της στὴν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ. Ἀγαποῦσε τὴ σιωπή, τὴν ἐγκράτεια,
τὴν ἄσκησι, τὴ νηστεία. Ἀσκήτευε μέσα στὸ
πατρικό της σπίτι, ἀλλὰ κατὰ τέτοιο τρόπο
ὥστε νὰ διαφεύγῃ τὴν προσοχὴ τῶν ἄλλων.

Μετὰ τὸ θάνατο τῶν γονέων της μοίρασε
σὲ φτωχοὺς ὅλη τὴν περιουσία της καὶ μαζὶ
μὲ μία μικρότερη τυφλὴ ἀδελφή της ἀποσύρ-
θηκε σὲ ἕνα ταπεινὸ σπιτάκι ἔξω ἀπὸ τὴν πό-
λι. Ἐκεῖ ἀπὸ ἕναν πρεσβύτερο ἔγινε μοναχὴ
καὶ δέχθηκε τὸ μοναχικὸ σχῆμα.

Στὸ ἀναχωρητήριο αὐτὸ ἄρχισε νὰ δέχεταιτὶς νέες ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια, ποὺ τὴν ἐπι-
σκέπτονταν, καὶ τοὺς δίδασκε τὴν ἐν Χριστῷ
ζωή. Ἡ φήμη της διαδόθηκε σὲ ὅλη τὴν Αἴγυ-
πτο. Ὅ,τι ἦταν ὁ μέγας Ἀντώνιος γιὰ τοὺς ἄν -τρες, ἦταν ἡ ἁγία Συγκλητικὴ γιὰ τὶς γυναῖ κες.

Γιὰ τὴν ὁσία Συγκλητικὴ ὁ ἅγιος Νικόδη-
μος ὁ Ἁγιορείτης λέει, ὅτι αὐτὴ ἦταν ἡ παρ-
θένος ἐκείνη ποὺ φιλοξένησε μέσα στὸ σπή-
λαιο τὸν μέγα Ἀθανάσιο κατὰ τοὺς διωγμούς
του· κι ὅτι ὁ μέγας Ἀθανάσιος, ποὺ ἔγραψε
τὸν βίο τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου, συνέγραψεκαὶ τὸν βίο τῆς ὁσίας Συγκλητικῆς, τὴν ὁποία
παρουσιάζει ὡς ὑπόδειγμα εὐαγγελικῆς ἀρε -
τῆς γιὰ τὶς γυναῖκες.

Τὸ σύγγραμμα αὐτὸ περιέχει πλούσια δι-
δά γματα, βαθειὰ νοήματα, σοφὰ ἀποφθέγμα-
τα, ὅλα ἀποστάγματα ἐμπειρίας πνευματικῆς
ζωῆς, καὶ ἐκφράζει τὸ ὑγιὲς φρόνημα τῆς Ὀρ -θοδοξίας περὶ γάμου καὶ ἀγαμίας. Ζωγραφίζει
τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενικῆς ζωῆς, ἀλλὰ
καὶ ἐφιστᾷ τὴν προσοχὴ τῶν παρθένων γυ-
ναι κῶν, ποὺ διάλεξαν τὸ δρόμο αὐτὸ τοῦ Κυ-
ρίου. Ὁ δρόμος αὐτὸς δὲν εἶνε κάποια κοσμι -
κὴ ἄνεσις. Ὄχι. Ξερρίζωμα κακιῶν, νέκρωσις
πονηρῶν ἐπιθυμιῶν, ἀπάρνησις τοῦ κόσμου,
συνεχὲς μαρτύριο. Σταυρὸς εἶνε ἡ μοναχικὴζωή, σταυρὸς ἰσόβιος. Καὶ ἂν ἡ παρθένος δὲν

προσέξῃ, μπορεῖ νὰ καταποντισθῇ, ἐνῷ ἀντι-
θέτως μία ἔγγαμη γυναίκα, ἂν προσέχῃ καὶ ἔ -
χῃ στὴν καρδιά της τὸν θεῖο φόβο, μπορεῖ νὰ
σωθῇ. Γιὰ ὅλες καὶ γιὰ ὅλους εἶνε μέγας ὁκίν δυνος, κηρύττει ἡ ὁσία. Πλέουμε ὅλοι, σὰν
σὲ θάλασσα, ἀνάμεσα σὲ σκοπέλους καὶ ὑφά-
λους· ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη προσοχῆς.

Ἡ διδασκαλία, ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ στόμα τῆς
ὁσίας Συγκλητικῆς εἶνε γλυκυτάτη. Μοιά ζει
μὲ κηρήθρα, καὶ οἱ ψυχὲς ποὺ ποθοῦν τὴν οὐ -
ράνια διδασκαλία ἐντρυφοῦν σὰν μέλισσες
στὸ πνευματικὸ αὐτὸ μέλι. Καὶ ὄχι μόνο ὅσοι
καὶ ὅσες ζοῦν τὴν παρθενικὴ ζωή, ἀλλὰ καὶ ὅ -
σοι καὶ ὅσες ζοῦν στὸν κόσμο καὶ παλεύουν
μὲ ποικίλες δυσχέρειες, μποροῦν στὰ λόγια
της νὰ βροῦν ἐποικοδομητικὴ διδαχή.

Συνιστοῦσε τὴν ἀγάπη ὡς διαρκῆ καὶ ἀκα-
τά παυστη πρόοδο τῆς ἀρετῆς. Ἡ σωτηρία
μας εἶνε νὰ τηροῦμε τὴν ἐντολὴ τῆς διπλῆς
ἀ γάπης· «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν
…ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου» καὶ «τὸν πλησίον σου ὡς
σεαυτόν» (Ματθ. 22,37-39). Τόνιζε πόσο σπουδαῖος εἶ -
νε ὁ ἀγώνας γιὰ τὴ σωφροσύνη. Δίδασκε τὴν
ἀξία τῆς ἀκτημοσύνης. Προέτρεπε νὰ λέμε τὰ
ἐλαττώματα καὶ ὄχι τὰ προτερήματά μας, νὰκαταπολεμοῦμε τοὺς πονηροὺς λογισμούς, νὰ
προσέχουμε ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερη-φανείας ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπογνώσεως, νὰ διώ-
χνουμε τὸ θυμό, τὴ μνησικακία, τὴν καταλαλιά.
Ὑποδείκνυε τὴν ἀξία τῆς ταπεινοφροσύνης.

Ὅλοι ὠφελοῦνται ἀπὸ τὰ λόγια της, ἰδίως
ὅ μως οἱ ἀσθενεῖς ποὺ ἐπὶ μῆνες καὶ χρόνια
βρίσκονται στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου· ἂν διαβά-
σουν τὸ βίο της, πολὺ θὰ παρηγορηθοῦν. Για -
τὶ ἡ ὁσία Συγκλητικὴ πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς
της προσεβλήθη ἀπὸ ἀλλεπάλληλες ἀρρώ-στιες καὶ ἔδειξε ἰώβειο ὑπομονή, δοξάζοντας
καὶ εὐχαριστώντας πάντοτε τὸν Κύριο.

* * *
Εἴθε, ἀγαπητοί μου, ἡ μελέτη τοῦ βίου καὶ

τῆς διδασκαλίας τῆς ὁσίας Συγκλητικῆς νὰ
συντελέσῃ στὴν ἀναζωπύρωσι τοῦ θρησκευ-
τικοῦ αἰσθήματος τῶν ὀρθοδόξων, ὥστε ν᾿ ἀ -
ναφλεχθῇ τὸ πῦρ τῆς θεϊκῆς ἐκείνης ἀγάπης
ποὺ ἦρθε ν᾿ ἀνάψῃ ὁ Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. Εἴθε
πολλὲς καρδιὲς ν᾿ ἀγαπήσουν τὸν ἀληθινὸ
Νυμφίο, τὸ Χριστό, ὅπως τὸν ἀγάπησε ἐκεί-
νη. Ἔτσι θὰ φανῇ, ὅτι καὶ στὶς ἡμέρες μας ὁ
Κύριος ἐξακολουθεῖ ν᾿ ἀπευθύνῃ τὴν πρόσ -
κλησι «Ἀκολούθει μοι» (Ματθ. 9,9) καὶ νὰ καλῇ σὲ
ὑπέρτατη θυσία τὶς ἐκλεκτὲς ψυχές.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο βιβλίο τοῦ ἐπισκόπου (Ἀθῆναι 1959). Ἐπιλογή, μεταγλώττισις 5-1-2002, ἐπανέκδοσις 7-12-2021.
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Ξημέρωσε, ἀγαπητοί μου, ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Θε-οφανείων, ποὺ εἶνε ἀπὸ τὶς πιὸ ἀρ χαῖες ἑορτὲς τῆςἁγίας μας Ἐκκλησίας.Στοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες ἡ ἑ ορτὴ αὐτὴ ἦ -ταν ἑνωμένη μὲ τὴν ἑορτὴ τῶν Χρι στουγέννων. Τὴν ἴδιαμέρα, 6 Ἰανουαρίου, ἑώρ ταζαν οἱ Χρι στιανοὶ τὴ Γέννησιτοῦ Χριστοῦ, τὴν Προσκύ νησι τῶν μάγων καὶ τὴ Βάπτισι.Μαζὶ ἦ ταν αὐτές. Ποιός τὶς χώρισε; Ὁ ἱ ερὸς Χρυ σό στο-μος. Ὥρισε, λόγῳ τῆς σπου δαι ότητος καὶ τῶν δύο, νὰτιμᾶται ἰδιαιτέρως ἡ καθεμιά. Κάποιοι δὲν τὸ δέχτηκαν κ᾽ἐπετέθησαν ἐναν τίον τοῦ ἁγίου πατρός. Τελικὰ ἡ ἀλλαγὴἐπιβλήθη κε. Οἱ μόνοι ποὺ συνεχίζουν νὰ ἑορτάζουν Θε- οφά νεια καὶ Χριστούγεννα μαζὶ εἶνε οἱ ἀρμένιοι.Ἀλλ᾽ ἂς ἀφήσουμε τὸ ἱστορικὸ τῆς ἡμέρας καὶ ἂςἔλθουμε στὸ πρακτικώτερο μέρος της.Ὅλα τὰ «γράμματα» τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀ  κοῦ με,εἶνε ὑπέροχα· ἀρκεῖ νὰ ἔχῃ καν εὶς αὐ τὶ ν᾽ ἀκούῃ, μά-τια νὰ βλέπῃ καὶ πρὸ παντὸς καρδιὰ νὰ αἰσθάνεται τὰμεγαλεῖα. Τώρα ὁ κό σμος ἀρέσκεται σὲ ἄλλα, δὲν ἑλ κύ -εται ἀπὸ τὰ ὄμορφα «τραγούδια τοῦ Θεοῦ», ποὺ ἔλε-γε ὁ Παπαδιαμάντης. Γέρος αὐτός, φτωχὸς καὶ πικρα-μένος, πήγαινε τέτοιες ἅγιες μέρες προσ κεκλημένοςσὲ κάποιο σπίτι νὰ περάσῃ τὶς ἑ ορτές, ἔλεγε τὰ τρα-γούδια αὐ τὰ καὶ ἔκλαιγε. Τότε, ὅπως γράφει ὁ ἴδιος,ἕνα κοριτσάκι «ἐν νέα ἐτῶν… μ᾽ ἐχαιρέτησε καὶ μοῦ λέ-γει: –Ἐ σύ, μπαρμπ᾽ - Ἀλέξανδρε, ψαίλνεις τὰ τραγού διατοῦ Θεοῦ» (Ἀλ. Παπαδιαμάντη, Πασχ. διηγ., βιβλιοπ. «Ἑστίας», σ.196).Νὰ ἀρεσκώμεθα κ᾽ ἐμεῖς σ᾽ αὐτὰ τὰ «τραγούδια τοῦΘεοῦ»· τὰ γλυκὰ τροπάρια, τὰ ὄμορφα ἀπολυτίκια, τοὺςἰαμβικοὺς στίχους, τὰ ἀ ναγνώσματα τῆς Παλαιᾶς Διαθή- κης καὶ τῶν προφητῶν, τὸν ἀ πόστολο, τὸ εὐαγγέλιο.Ἀπ᾽ ὅλον αὐτὸ τὸ λειτουργικὸ πλοῦτο διαλέ γω ἕναδιαμαντάκι. Εἶνε ἕνα χωρίο τοῦ ἀ πο στό λου, ἀπὸ τὰ βα-θύτερα τῆς Καινῆς Δι αθήκης, ποὺ λέει· «Ἐπεφάνη ἡ χά-ρις τοῦ Θεοῦ ἡ σω τήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύουσαἡ μᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κο  σμικὰς ἐπι-θυμί ας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσω μεν ἐν τῷνῦν αἰῶνι» (Τίτ. 2,11-12). Παρακαλῶ προσέξτε.
* * *«Ἐπεφάνη». Τί θὰ πῇ «ἐπεφάνη»; Φανερώ θηκε. Τί φα- νερώθηκε; Κάτι ποὺ ἦταν κρυμμέ νο. Τί ἦταν κρυμμένο;Ὅπως ὁ ἥλιος κάποιες ὧρες κρύβεται, ἔτσι στὸν ἀρχαῖοκόσμο ἦταν κρυμμένος ὁ ἀληθινὸς Θεός, σκοτάδι ἐπι-κρα τοῦ σε. Προτοῦ νὰ ἔρθῃ ὁ Χριστὸς θεοὶ τῶν ἀν θρώ-πων ἦταν τὰ εἴδωλα· τῶν Περσῶν π.χ. ἦταν ὁ ἥλιος, τῶνἸνδῶν ὁ Γάγγης ποταμός, τῶν Αἰ γυπτίων ὁ κροκόδειλος,τὰ γατιά, τὰ σκυλιά, τὰ σκόρδα τὰ κρεμμύδια… Βλέπωκαὶ σήμερα, κάτω ἀ πὸ τὸν πάμφωτο ἥλιο τῆς Χριστιανο- σύνης, με ρικοὶ στὰ σπίτια τους νὰ κρεμοῦν πέταλο ἀλό-γου· σ᾽ ἕνα σπίτι πῆγα μὲ τὸ μπαστού νι νὰ τὸ ξεκρεμά-σω καὶ μὲ σταμάτησαν. Οἱ Ἕλ ληνες εἶχαν ἕ να θεὸ γιὰ κά-θε πάθος, προστά τες κάθε κακοηθεί ας. Μόνο κά ποιοιστὴν Ἀθή να εἶχαν ἕνα βωμὸ τῷ «ἀγνώστῳ Θεῷ» (Πράξ. 17,23).

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ Θεός, ποὺ ἦταν κρυμμένος, φανερώ-θηκε. Πότε; Τὴ νύχτα τῶν Χριστουγέν νων, ὅταν οἱ ἄγγε-λοι ἔψαλαν «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ…» (Λουκ. 2,14). Φανερώ-θηκε πρὸ παν τὸς τὴ ση μερινὴ ἡμέρα, ὅταν στὰ ῥεῖθρατοῦ Ἰορδάνου βαπτίστηκε ὁ Χριστός· τότε φανερώ θηκεἡ μία Τρισυπόστατος Θεότης, ἕνας Θεὸς - τρία Πρόσω-πα· ὁ Πατὴρ ποὺ μαρτυροῦσε ἀπ᾽ τὸν οὐρα νὸ ὅτι «Οὗτόςἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀ γα πητός…» (Ματθ. 3,17), ὁ Υἱὸς βαπτιζό-μενος στὰ ῥεῖ θρα τοῦ Ἰ ορδάνου, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιονὰ κατέρχεται «ἐν εἴδει περιστερᾶς» (ἀπολυτ.)· δὲν εἶ   νε πε-ριστέ ρι· συμβολικὰ παρουσιάστηκε ἔτσι. Γιατί σὰν περι-στέρι; Ὁ Χρυσόστομος λέει ὅτι τὸ περιστέρι εἶνε σύμβο-λο τῆς εἰρήνης (μετὰ τὸν Κατακλυσμὸ γύρισε μὲ κλαδὶἐλιᾶς), σύμβο λο ἀκακίας καὶ ἀγαθότητος (εἶνε ἄχολο,ἄκακο), σύμβολο ἁγνότητος (ἀγαπᾷ τὴν καθαριότητα).«Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶ  σιν ἀνθρώ- ποις», λέει τὸ χωρίο· κ᾽ ἔχει βάθος ἀ πέραντο. Γιὰ νὰ ἐν -νοήσουμε τί σημαίνει «χά ρις», σᾶς λέω ὅτι ὁ Ντοστογιέφ  -σκυ ἐξ ἰδίας πεί ρας κάπου σὲ ἕνα ἔργο του φαίνεται νὰ μι-λάῃ γιὰ ἄλλον, ἀλλὰ μᾶλ λον ἐννοεῖ τὸν ἑαυτό του. Αὐ τός,λέει, εἶχε κα ταδικαστῆ σὲ θάνατο· φυλα κί στη κε, καὶ τὴν ἡ -μέρα τῆς ἐκτελέσεως τὸν πῆ  ραν πρὶν τὴν ἀνα τολή, τὸν ἔ -βγαλαν ἔ ξω ἀπὸ τὴν πό  λι κ᾽ ἦταν ἕτοιμοι νὰ τὸν σκοτώ σουν·καὶ τό τε εἶδαν νὰ τρέχῃ ἀπὸ μακριὰ ἕνας καβαλλάρης φω-νάζοντας· Σταματῆστε, φέρνω ἀπὸ τὸν τσάρο διάταγμα χά- ριτος. Τοῦ χάρισε τὴ ζωή, δὲν ἐκτελέστηκε! Αὐτὴ τὴ στι γμὴὁ Ντοστογιέφσκυ δὲν τὴ λησμόνησε ποτέ στὴ ζωή του.Αὐτὸ εἶνε ἕνα παράδειγμα· ὅ,τι συνέβη σ᾽ αὐ τὸν συμ-βαίνει καὶ σ᾽ ἐμᾶς. Ὅλοι ἐ μεῖς εἴμα στε κατάδικοι, γιατὶ ἀ -πὸ πάνω μας κρέμεται ἡ ἀπόφασις «Θανάτῳ ἀποθανεῖ -σθε» (Γέν. 2,17). Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ θ᾽ ἁμαρτήσῃς, ὅποιο κι ἂνεἶνε τὸ ἁμάρτημα, εἶσαι καταδικασμένος σὲ θάνατο· αὐ -τὴ εἶνε ἡ ποινή, τὸ κόστος τῆς ἁμαρτί ας· θάνατος πνευ-ματικὸς καὶ σωματικός, κόλασις αἰωνία. Ἔπρεπε λοιπὸννὰ φυλακιστοῦ με, νὰ ἐκτελεστοῦμε, νὰ καοῦμε σὰν τὰ Σό- δο μα. Ἀλλ᾽ ἀντὶ αὐτῶν στὸν οὐρανὸ φάνηκε οὐράνιο τό-ξο, «ἐπεφάνη ἡ χάρις ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις». Ὁ Χρι-στὸς ὑπέγραψε διάταγμα χάριτος, ὄχι μὲ μελάνι σὲ χαρτὶὅπως ὁ τσάρος, ἀλλὰ βούτηξε τὰ δάκτυλά του στὸ αἷ μα τῆςθυσίας του καὶ ἔγραψε «ΧΑΡΙΣ»· μᾶς χάρισε τὴ σωτηρία μὲτὸ ἔλεός του, ὅπως λένε οἱ ὕμνοι (βλ. Γ΄ Κυρ. Νηστ. ἑσπ. δοξ.). Ἀκοῦμε καὶστὸν ἑσπερινὸ τὸ τροπάριο· «Ἁμαρτωλοῖς καὶ τελώναιςδιὰ πλήθους ἐλέους σου ἐπεφάνης, Σωτὴρ ἡμῶν». Φανε-ρώθηκε ἡ χάρις σου καὶ γιὰ τοὺς πιὸ μεγάλους ἁμαρτω-λούς· καὶ γι᾽ αὐτὴ τὴ δύστυχη ποὺ ἐμπορεύεται τὸ κορμίτης γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί, καὶ γιὰ τὸ λῃστὴ καὶ φονιᾶ ποὺσκοτώνει μέσ᾽ στὸ δρόμο, γιὰ ὅλους τοὺς ἁμαρτωλούς.Ἔτσι ἀπαλλαχθήκαμε. Καὶ ἂν ὁ κατάδικος δὲν λησμό-νησε τὴ χάρι ποὺ τοῦ ᾽δωσε ὁ τσάρος, πόσῳ μᾶλλον ἐ -μεῖς πρέπει νὰ αἰσθανώμαστε εὐγνωμοσύνη σ᾽ αὐτὸν ποὺὑπέγραψε τὴ σωτηρία μας στὸ φρικτὸ Γολγοθᾶ! Ἂν αὐτὸδὲν τὸ νιώθουμε, εἴμαστε ἀκόμη μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστό.Ἡ εὐγνωμο σύνη πρὸς τὸν Κύριο ἐκδηλώνεται ὄχι
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ἁπλῶς μὲ λόγια ἀλλὰ καὶ μὲ ἔργα στὴν καθημερινὴζωή. Πῶς ἐκδηλώνεται; Ἀρνητικὰ καὶ θετικά. Ἀφ᾽ ἑνὸςμὲ φυγὴ ἀπὸ τὴν ἀ σέβεια καὶ τὶς ἐπιθυμίες τοῦ κό-σμου, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου μὲ νέα ζωὴ ποὺ διακρίνεται σὲτρεῖς κύκλους· στὴν στάσι ποὺ θὰ πάρουμε τώρα 1ονἀπέναντι στὸν ἑαυτό μας, 2ον ἀπέναντι στὸ συνάν-θρωπό μας, καὶ 3ον ἀπέναντι στὸ Θεό. Ὁ πρῶτος κύ-κλος γράφει «σωφρόνως», ὁ δεύτερος «δικαίως», ὁ τρί-τος «εὐσεβῶς». Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πολλά· χάρινσυντομίας συνοψίζω σὲ λίγες λέξεις.
⃝ 1ον «σωφρόνως». Τί σημαίνει αὐτό; Σώ φρων εἶνεαὐτὸς ποὺ ἔχει σώας τὰς φρένας (ἀπὸ ᾽κεῖ βγαίνει ἡλέξι), ποὺ διατηρεῖ τὸ νοῦ του ὑγιῆ, ἔχει τὰ μυαλά τουἐν τάξει, τὸν κυβερνάει ὁ νοῦς καὶ ὄχι τὰ πάθη.Δυστυχῶς κατὰ τὸ πλεῖστον δὲν κυβερνάει ὁ νοῦς.Μπορεῖ κάποιος νά ᾽νε εὐφυέστατος, πανέξυπνος, νὰγράφῃ βιβλία, νὰ μιλάῃ γλῶσ σες, καὶ ὅμως νὰ ἐξευτε-λίζεται. Ὅπως σέρνουν τὴν ἀρκούδα μ᾽ ἕνα χαλκᾶ,ἔτσι βλέπεις μεγάλους ἀνθρώπους (συγγραφεῖς, δι-πλωμάτες, πολιτικοὺς κ.λπ.) νὰ τοὺς δένῃ καὶ νὰ τοὺςσέρνῃ π.χ.  μιὰ γυναίκα, μία πόρνη, καὶ γι᾽ αὐ τὴν νὰ δια-λύουν τὴν οἰκογένειά τους. Κυβερνάει τὸ πάθος.Αὐτὸ ἰσχύει γιὰ ὅλα τὰ πάθη· χρῆμα, πιοτό, δόξα, συν - αίσθημα, αἰσθησιασμός… Ὅλα εἶνε ὀλέθρια, μὰ πιὸ κα-ταστρεπτικὰ εἶνε τὰ πάθη τῆς σαρκός· κάνουν τὸν ἄν -θρωπο ἄλογο ἀχαλίνωτο ὥστε νὰ πέφτῃ σὲ μοιχεία,πορνεία, ἀ σέλγεια. Τὸ λεγόμενο σὲξ ἔχει πάρει τὰ μυα-λά. Ὁ κόσμος εἶνε –συγγνώμη γιὰ τὴν ἀηδία–σὰν κά-ποιον ποὺ μ᾽ ἕνα καλάμι σκαλίζει καὶ πι πιλίζει τὸ βόρ-βορο. Δὲν λειτουργεῖ ἡ σκέψι· λατρεύουν τὴν κοιλιὰ καὶτὰ ὑπογάστρια. Ἔ χει ἐφαρμογὴ τὸ «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇὢν οὐ συν ῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀ νοή-τοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13,21). Γι᾽ αὐ τὸ καὶ ἡ θεὰτοῦ σέξ λεγόταν Ἀ-φροδίτη, γιατὶ ὑποδαύλιζε τὸ πάθοςκαὶ ἀφαιροῦσε τὸ μυαλό, ἔκανε τὸν ἄνθρωπο ἀνόητο.Γιὰ νὰ ζήσουμε «σωφρόνως», πρέπει νὰ βά λουμε χα-λινάρι στὶς ἐπιθυμίες, νὰ ἔχουμε ἐγ κράτεια, τὸ κορμὶνὰ τὸ κυβερνᾷ ἡ λογική.
⃝ 2ον «δικαίως». Αὐτὸ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴ συμ περιφορὰἀπέναντι στὸ διπλανό μας. Δὲν ζοῦ με μόνοι. Ὁ Θεὸςἔ πλασε τὸν ἄν θρωπο νὰ ζῇ σὲ κοινωνία, νὰ συνανα-στρέφεται καὶ ἄλλους. Καθένας στὸ σπίτι ἔχει πατέρα,μητέρα, σύζυγο, παιδιά· στὸ γραφεῖο προϊσταμένους,συναδέλφους, ὑπαλλήλους· στὸ ἐργοστάσιο ἐπιστά-τες, συνεργάτες, ὑφισταμένους· στὸ στρατὸ ἀξιωματι-κούς, συστρα τιῶτες· μέσα στὴν κοινωνία ἔχει συμπο-λίτες. Πῶς πρέπει νὰ συμπεριφέρεται σ᾽ αὐτούς; σὰνθηρίο καὶ λύκος; Ὄχι, ἀλλὰ «δικαίως».Πρόσεχε μὴν ἀδικήσῃς κανένα. Νὰ μὴν τοὺς βλάψῃςστὰ τρία σπουδαῖα ἀγαθά· στὴν περιουσία (σπίτι, κτῆμα,μηχάνη μα κ.λπ. μὲ κλοπή, δολιοφθορά, καταστροφή, δι-καστήρια), στὴ ζωή (ὑγεία μὲ νοθεία σὲ τροφή, σὲ φάρμα- κο κ.λπ., μὲ μόλυνσι, ἐπίθεσι, χτύπημα, δολοφονία), καὶστὴν τιμή τους (ὄνομα, φήμη, παρθενία κ.λπ. μὲ κατάκρι -σι, συκοφαντία, ψευδεῖς διαδόσεις, ἀ πάτη, ἀκολασία).Ἔμαθα προχθὲς ὅ τι στὴ Θεσσαλονίκη πέθανε ἀπὸ καρ-διὰ ἕνα κορίτσι 22 ἐτῶν, διότι, ἐνῷ ἦταν ἁγνὴ καὶ καθαρὴκ᾽ ἑτοιμαζόταν γιὰ γάμο, ἕνας συκοφάντης μὲ ἀνώνυμηἐπιστολὴ ἔρριξε λάσπη καὶ ἀμαύρωσε τὴν ὑπόληψί της.
⃝ 3ον τὸ «εὐσεβῶς», τέλος, ἀναφέρεται στὸν τρίτοκύ κλο τῆς ζωῆς μας. Ἔχουμε χρέος νὰ ζήσουμε πρῶ -τον «σωφρόνως» ὡς πρὸς τὸν ἑ αυτό μας, δεύτερον«δικαίως» ὡς πρὸς τὸν πλησίον μας, καὶ τρίτον «εὐσε -βῶς» ὡς πρὸς τὸν Κύριό μας. Ποιός λέγεται εὐσεβής;Αὐτὸς ποὺ σέβεται τὸ Θεὸ καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ. Δηλαδή·� Σέβεται τὸ Ὄνομά Του. Δὲν τὸ πιάνει στὸ στόματου ἐπιπόλαια, κατὰ τὴν ἐντολὴ «Οὐ λήψει τὸ ὄνομαΚυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ» (Ἔξ. 20,7. Δευτ. 5,11). Συζη-τοῦσαν δύο, κι ὁ ἕ νας ἀνέφερε τὸ ὄ νομα τῆς μάναςτοῦ ἄλ  λου μὲ κάποια εἰρωνεία. Τότε ἐ κεῖ νος ἐνωχλη-μένος τοῦ λέει· Πρόσεξε καλά! ὅταν ἀναφέρῃς τὸ ὄνο-

μα τῆς μάνας μου νὰ πλένῃς τὸ στόμα σου μὲ ῥοδό-σταγμα… Ἂν λοιπὸν τὸ ὄνομα τῶν γονέων μας εἶνε σε-βαστό, πόσο μᾶλ λον «τὸ ὑ πὲρ πᾶν ὄνομα» τοῦ Θεοῦ(Φιλιπ. 2,9); Λένε γιὰ ἕνα μεγάλο ἀστρονόμο, ὅτι ὅταν ἄ κου-γε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ σηκωνόταν ὄρθιος. Ὁ εὐ σεβὴς,ἐννοεῖται, οὔτε ὁ ἴδιος βρίζει τὰ θεῖα οὔτε ἀνέχεταιἄλλον νὰ βλαστημήσῃ.� Ὁ εὐσεβὴς σέβεται κάθε λόγο καὶ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ.Ἡ εὐσέβεια λέει· «Τὸν Θεὸν φοβοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐ -τοῦ φύλασσε» (Ἐκκλ.12,13). Παλαιότερα καὶ οἱ δικα σταί, ἀπὸδέος στὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, τὴ στιγμὴ τοῦ ὅρκου σηκώ-νον ταν ὄρθιοι. Πᾶνε τώρα αὐ τά· κάποιος ἀνακρι τὴς ἔχον -τας τὸ τσι γάρο στὸ χέρι ἔλεγε στὸ μάρτυρα, Ὁρκίσου…� Ὁ εὐσεβὴς σέβεται ἀκόμη τὸ ἱερὸ βιβλίο, τὸ Εὐ -αγγέλιο. Τὸ ἀγγίζει μ᾽ εὐλάβεια καὶ τὸ μελετᾷ μὲ πίστι.Ἀποφεύγει δικαστήρια γιὰ τὴν ἀ σε βῆ ἐκεῖ χρῆσι τοῦ Εὐ -αγγελίου στοὺς ὅρκους· κανονικ ὰ πρέπει νὰ βρεθῇ ἄλ -λος τρό πος διακριβώσεως τῆς ἀληθείας. Ὁ ὅρκος κα τὰτὸ Εὐαγγέλιο εἶνε μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἁ μαρτίες·«Μὴ ὀμόσαι ὅλως», νὰ μὴν ὁρκίζεστε καθόλου, εἶπε ὁΧριστός (Ματθ. 5,34). Προτιμότερο νὰ βάλης τὸ χέρι σου στὴφωτιὰ παρὰ ἐπάνω στὸ Εὐαγγέλιο· προτίμησε καλύτε-ρα νὰ ζη μι ωθῇς ὑλικὰ - οἰκονομικὰ παρὰ νὰ ὁρκιστῇς.� Ὁ εὐσεβὴς σέβεται ἐπίσης τὸ ναὸ τοῦ Κυ ρίου.Ὅταν ἀκούῃ τὴν καμπάνα, τρέχει ἀμέσως στὴν ἐκκλη-σία, μπαίνει ἥσυχα, πρὶν τὸ «Εὐλογημένη ἡ βασι-λεία…», καὶ κάθεται σ᾽ ἕνα μέρος συγκεντρωμένοςμέχρι τὸ τέλος. � Ὁ εὐσεβὴς σέβεται τὰ μυστήρια τῆς Ἐκ κλησίας·τὸ βάπτισμα, τὴ μετάνοια κ᾽ ἐξομολό γησι στὸν πνευ μα-τικό, τὸ γάμο, τὸ εὐχέλαιο.Σὺ ὁ εὐσεβὴς μέσα σ᾽ αὐτοὺς τοὺς τρεῖς κύκλουςνὰ κινῆσαι. Μὴ βγῇς ἔξω· κίνδυνος - θάνατος! Μέσαστοὺς κύκλους αὐτοὺς ὑπάρχει ἡ εὐτυχία. Ἐὰν ζῇς«σωφρόνως, δικαίως καὶ εὐσεβῶς», θὰ εἶσαι εὐτυχής.Καὶ ἀντιθέτως· ἂν ζῇς ἀσώτως, θὰ εἶσαι δυστυχής· ἂνζῇς ἀδίκως, οὐαί κι ἀλλοίμονο! ἂν ζῇς ἀσεβῶς, οἱ ἀσε-βεῖς «ἐξαλειφθήσονται ἐκ βίβλου ζώντων» (Ψαλμ. 68,29).
* * *Τελειώνω μ᾽ ἕνα παράδειγμα πολὺ ἁπλοϊκὸ ἀλλὰχαρακτηριστικό. Ἕνας γεωργὸς πῆρε τὴ γίδα του ἔξω σ᾽ ἕ να λιβά-δι. Ἐπειδὴ εἶχε δουλειά, τὴν ἔδεσε ἀ πὸ τὸ πόδι σ᾽ ἕναδέντρο μὲ μακρὺ σχοινί· μποροῦσε δηλαδὴ ἡ κατσίκανὰ κάνῃ ἕνα τεράστιο κύκλο καὶ μέσα σ᾽ αὐτὸν νὰ βρῇχορτάρι ὄχι γιὰ μιὰ μέρα ἀλλὰ γιὰ μῆνα ὁλόκληρο. Πε-ρίεργο ὅμως καὶ ἀτίθασο ζῷο ἡ κατσίκα – σύμβολο τοῦἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου, δὲν ἦταν εὐχαριστημένη μὲ τὸχορτάρι ποὺ εἶχε μπροστά της· εἶδε μακριὰ σ᾽ ἕναβράχο ἕνα ἄλλο χορταράκι, τὸ ἐπιθύμησε καὶ τέντω νετὸ λαιμό της νὰ τὸ φτάσῃ· ἀπὸ τὸ πολὺ τέν τωμα ὅμωςἔσπασε τὸ σχοινὶ ξέφυγε ἀπὸ τὸν κύκλο ὅπου ἦτανἀσφαλής, κ᾽ ἔπεσε σὲ γκρεμό…Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ γίδες, τὰ ἀνόητα ζῷα. Μᾶς εἶπε ὁΧριστός· –Ἀρκέσου στὰ χρήματα ποὺ βγάζεις μὲ τὸν ἱ -δρῶτα σου. –Ὄχι, τὰ ξένα εἶνε πιὸ γλυκά. Μᾶς λέει ὁΧριστός· –Παν τρέψου, λῦσε τὸ πρόβλημά σου, ἔχε τὴ γυ- ναῖκα σου καὶ ζῆσε μὲ τὰ παιδιά σου μέσα στὸν ἀσφαλῆκύκλο τῆς οἰκογενείας σου. –Ὄχι! ἐπιθυμεῖ τὰ ξένα κάλ-λη, τεντώνει τεντώνει πρὸς τὰ ἐκεῖ, καὶ πέφτει στὴν πα-γίδα. Ἔτσι σὰν τὰ ἄλογα ζῷα σπᾶμε τὰ σχοινιὰ καὶ τὰ χα-λινάρια, βγαίνουμε ἔξω ἀπὸ τοὺς εὐλογημένους κύ-κλους καὶ πέφτουμε στὴν ἄβυσσο καὶ τὴν καταστροφή.Ἀλλὰ οἱ πιστοὶ «ἐν τῷ νῦν αἰῶνι» (Τίτ. 2,11-12), στὰ χρόνιααὐτὰ ποὺ ζοῦμε, μὴ ζηλεύουμε αὐτοὺς ποὺ σπᾶνε τὰδεσμά (τοῦ γάμου, τῆς δικαιοσύνης, τῆς σωφροσύνης)καὶ καυχῶνται πὼς εἶνε ἐλεύθερα. Εὔχομαι ἀπὸ τὰ βά-θη τῆς ψυχῆς, τὸν καινούργιο χρόνο νὰ ζήσουμε ὅλοι«σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν τὴν παραμονὴ 5-1-1974 Σάββατο ἑσπέρας, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 16
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Τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί μου,
τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, τῆς συνάξεως τοῦἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ (βλ. Πράξ.

19,1-8), μᾶς μεταφέρει στὴ ζωὴ τῆς πρώτης Ἐκ -
κλησίας, στὴν ἀποστολικὴ ἐποχή.῎Ω τί ἦταν ἡ ἀποστολικὴ ἐποχή! τί ζῆλος ὑ -
πῆρχε τότε! τί φλόγα πίστεως ἔκαιγε μέσα
στὶς καρδιὲς τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ! Στὴν
περίοδο ἐκείνη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας
ὅλοι καὶ ὅλα κινητοποιοῦνταν καὶ ἐργάζονταν
γιὰ νὰ διαδοθῇ τὸ εὐαγγέλιο, νὰ σπαρῇ ὁ σπό-
 ρος τοῦ θείου λόγου· γιὰ νὰ ῥιζώσῃ, ν᾿ ἀν θί -
σῃ καὶ καρποφορήσῃ τὸ δέντρο τῆς πίστεως.

Ἔτσι στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα
βλέπουμε στὴν ἀρχὴ τὸν Ἀπολλώ, ἕναν λόγιο
Χριστιανό, νὰ κηρύττῃ στὴν Κόριν θο, νὰ ἐ -
λέγ χῃ τὶς πλάνες τῶν Ἰουδαίων, νὰ στηρίζῃ
στὴν πίστι τοὺς νεοφωτίστους ἐ κεῖ Χριστι α-
νούς. Ἐν συνεχείᾳ βλέπουμε τὸν ἀπόστο λοΠαῦλο, τὸν μεγάλο κήρυκα τῶν ἐ θνῶν, νὰ πε-
ριοδεύῃ ἀνὰ τὸ ἔδαφος τῆς σημε ρινῆς Τουρ-
κίας (ἂς τὸν φανταστοῦμε στὴν Κιλικία, τὴν
Παμφυλία, τὴν Καππαδοκία, τὴ Γαλατία, τὴ
Φρυγία), νὰ κηρύττῃ παντοῦ τὸν λόγο τῆς ἀ -
ληθείας, καὶ τέλος νὰ καταλήγῃ στὴν Ἔφεσο,
τὴ μεγαλύτε ρη καὶ πλουσιώτερη τότε πόλι
τῆς Μικρᾶς Ἀ σίας. Ἐ κεῖ ὁ ἀπόστολος τοῦ Χρι-
 στοῦ ἔμεινε καὶ ἐρ γάστηκε ἐπὶ δύο ὁλόκλη-
ρα χρόνια· κοπίασε πάρα πολὺ γιὰ ν᾽ ἀ ναγεν-
νηθοῦν καὶ νὰ φωτιστοῦν οἱ ψυχές· ἔτσι ἱ δρύ-
θηκε ἡ χριστι ανικὴ ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου.Ἡ Ἔφεσος, ὅταν ἔφτασε ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος, ἦταν βυθισμένη στὸ σκοτάδι τῆς εἰδω-λολατρίας. Λάτρευαν μὲ μεγάλο ζῆλο τὴ θεὰ
Ἄρ τεμι. Τὴν εἶχαν πολιοῦχο τους. Ὑπῆρ χε ἐ κεῖ
ἀπὸ παλαιότερα να ὸς τῆς θεᾶς, ποὺ ὑ ψωνό-
ταν μεγα λοπρεπὴς μέ σα στὴν πόλι. Οἱ κάτοι  -
κοι καυ χῶνταν γιὰ τὸ ξακουστὸ ἄγαλμα τῆς

πολιούχου θεᾶς. Ἡ πόλις ζοῦσε κυρίως ἀπὸ
τὴν προσκυνηματικὴ κίνησι ποὺ δημιουργοῦ -
σε ἡ λατρεία στὸ ναό της. Ἡ εἰδωλολατρία ἐ -
πικρα τοῦσε, κυριαρχοῦσε. Μὲ ἄλλα λόγια, τὸἔ δαφος ἦταν ἀκατάλληλο, πολὺ σκληρό, γιὰ
νὰ «πιάσῃ» ἐκεῖ ὁ σπόρος τοῦ εὐαγγελίου.Καὶ ὅμως, ἀπὸ κατοίκους τῆς μεγαλουπό-
λεως αὐτῆς, σχηματίστηκε σὲ λίγο ἡ πρώτηχριστιανικὴ ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου. Τί θαῦ μα!
Ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς πλάνης στὸ φῶς τοῦ Χρι-
στοῦ! «Ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν
Κυρίῳ» (Ἐφ. 5,8), λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στοὺς
Ἐφεσίους· κάποτε ἤ σασταν σκο τάδι, τώρα μὲτὴ χάρι τοῦ Κυρίου εἶστε φῶς· δηλαδὴ τότε
ζούσατε στὸ σκοτάδι καὶ τώρα ζῆ τε στὸ φῶς
τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ ζωῆς.

Γιὰ νὰ συγκροτηθῇ ὅμως ἡ ἐκκλησία στὴν
Ἔφεσο, πόσο κοπίασε ὁ μεγάλος ἀπόστολος!
Πάλεψε ἐναντίον καί τῶν ἰουδαίων καί τῶν ἐ -
θνικῶν - εἰδωλολατρῶν. «Ἐδού λευσε τῷ Κυ-
ρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφρο σύνης καὶ πολλῶν
δακρύων καὶ πειρασμῶν»· ὑπηρέτησε πιστὰ
καὶ ταπεινὰ τὸν Κύ  ριο, μὲ πολλὰ δάκρυα καὶ
πειρα σμούς (Πράξ. 20,19). Ἐργαζόταν ὁ ἴδιος χει-
ρωνακτι κά, μὲ τὰ χέρια του, γιὰ νὰ συντηρῇ
καί τὸν ἑ αυτό του καί τοὺς συνεργάτες του.
Δίδασκε καί δημοσίως καί σὲ σπίτια. Νουθε-
τοῦσε ἕναν - ἕνα ξεχωριστὰ μετὰ δακρύων.

* * *Τὸ θερμὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀποστόλου Παύ-
 λου γιὰ σωτηρία ψυχῶν βλέπουμε, ἀγ  απη τοί
μου, καὶ στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνω-
σμα νὰ ἐκδηλώνεται ἀμέσως ἀπ᾽ τὴν ἀρ χὴ τῆς
πνευματικῆς ἐρ γασίας του στὴν Ἔφεσο.Βρίσκει ἐκεῖ δώδεκα ἰουδαίους, ποὺ εἶχαν
δεχτῆ τὸ βά πτισμα Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου,
ἀλλ᾽ ἀγνοοῦσαν τὸ χριστιανικὸ βάπτισμα, γιὰ
τὸ ὁποῖο καὶ εἶχε θεσπισθῆ τὸ πρῶ το βάπτι-

Σύναξις Ἰωάννου Βαπτιστοῦ (Πράξ. 19,1-8)Παρασκευὴ 7 Ἰανουαρίου 2022Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2437 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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σμα· τὸ βάπτισμα δηλαδὴ τοῦ Ἰωάννου ἦταν
προπαρασκευαστικὸ γιὰ τὴ Χριστιανικὴ πίστι,
γιὰ τὴν ὁποία αὐτοὶ δὲν εἶχαν ἀκούσει τίποτε.
Στὶς δώδεκα αὐτὲς ψυχὲς στρέφεται θερμὰ
τὸ ἐν διαφέρον καὶ ἡ φροντίδα τοῦ Παύλου.
Θέλει νὰ τοὺς κερδίσῃ «εἰς Χριστόν» (πρβλ. Γαλ. 3,24).Ἂς εἶνε λίγοι. Γιὰ τὸν ἀπόστολο τοῦ Χρι-
στοῦ οἱ ψυχὲς αὐτὲς εἶνε ἀνεκτίμητες. Ὤ ἐὰν
κερδίζονταν «εἰς Χριστόν»! θὰ χρησίμευαν
στὸν Παῦλο ὡς «μικρὰ ζύμη» ποὺ «ὅλον τὸ
φύρα μα ζυμοῖ» (Α΄ Κορ. 5,6)· θὰ ἦταν οἱ πρῶτοι Χρι-
στιανοὶ καὶ θὰ ἔπαιζαν σπουδαιότατο ῥόλο
γιὰ τὴν περαιτέρω ἐξάπλωσι τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ στὴν Ἔφεσο. Μικρὸς ὁ ἀριθμός! Ἀλλὰ
τί; μήπως δώδεκα δὲν ἦταν καὶ οἱ πρῶτοι μα-
θηταὶ τοῦ Κυρίου; Καὶ θὰ ἦταν λίγο γιὰ τὸν
Παῦλο, νὰ σχηματίσῃ στὴν Ἔφεσο ἕναν ἄλλο
ὅ μιλο, κατὰ τὸ πρότυπο τῶν δώδεκα μαθη τῶν
τοῦ Κυρίου; Ἐκεῖνοι, οἱ δώδεκα ἀπόστολοι, ἀ -
νακαίνισαν τὸν κόσμο· αὐτοὶ οἱ δώδεκα τῆς
Ἐ φέσου, θὰ μποροῦσαν ν᾿ ἀνακαινίσουν ὄχι
βέβαια τὸν κόσμο ἀλλὰ ἔστω τὴν πόλι τους.

Ὤ! ἀξίζει γιὰ τὶς ψυχὲς αὐτὲς νὰ κοπιάσῃ ὁ
Παῦλος. Γνωρίζει ἄλλως τε ὁ κορυφαῖος ἀπό-
στολος τί ἀξία ἔχει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μία ψυ-
χή. Γι᾿ αὐτὴν εἶπε ὁ Χριστός «Τί ὠφελήσει ἄν -
θρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ
ζη μιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρω-
πος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. 8,36-37).
Γι᾿ αὐτὴν ἔχυσε τὸ αἷμα Του. Μιμητὴς τώρα
τοῦ Χριστοῦ σὲ ὅλα ὁ Παῦλος, ἀγωνίζεται νὰ
σώσῃ τὶς δώδεκα αὐτὲς ψυχές. Καὶ τελικὰ τὸἐπιτυγχάνει. Εἶνε τόσο λεπτὴ ἡ ἀγάπη του,
τό σο εὐγενικοὶ οἱ τρόποι του, τόσο πειστικὴ
ἡ διδασκαλία του, τόσο ἑλκυστικὴ ἡ χάρις τῆς
ἁγίας ζωῆς του, ὥστε οἱ δώδεκα ἐκεῖνες ψυ -
χὲς ἀκοῦνε τὸ κήρυγμά του, πιστεύ ουν καὶ
βαπτίζονται «εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ»
(Πράξ. 19,5). Αὐτὸ δείχνει ὁ ἀκόλουθος διάλογος
ποὺ ἔκανε μαζί τους καὶ κατέληξε στὸ ν᾽ ἀπο-
φασίσουν νὰ γίνουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

–Ὅταν ἀσπασθήκατε τὴ Χριστιανικὴ πίστι,
τοὺς ρωτάει, λάβατε Πνεῦμα ἅγιο; 

–Μὰ οὔτε ἂν ὑπάρχῃ Πνεῦμα ἅγιο ἀκούσα-
με ποτέ, ἀποκρίνονται αὐτοί.

–Σὲ τίνος λοιπὸν τὸ ὄνομα βαπτισθήκατε;
–Στὸ βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου.
Ὁ Παῦλος τοὺς ἐξηγεῖ, ὅτι προηγήθηκε τὸ

βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου γιὰ ν᾽ ἀκολουθήσῃ τὸ
χριστιανικὸ βάπτισμα.

–Ὁ Ἰωάννης, τοὺς λέει, βάπτιζε βάπτισμα
ποὺ ὡδηγοῦσε στὴ μετάνοια, λέγοντας στὸ
λαὸ νὰ πιστέψουν σ᾽ αὐτὸν ποὺ ἔρχεται πίσω
ἀπὸ αὐτόν, δηλαδὴ στὸν Ἰησοῦ Χριστό.

Κι ὅταν τ᾽ ἄκουσαν αὐτά, πίστεψαν καὶ βα-πτίσθηκαν καὶ οἱ δώδεκα στὸ ὄνομα τοῦ Κυ-
ρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐμεῖς τώρα, ποὺ βλέπουμε τὴν κατάληξι
τῶν προσπαθειῶν καὶ τὴν ἐπιτυχία τῶν κό-
πων τοῦ ἀποστόλου, θαυμάζουμε καὶ λέμε·Χαῖρε, Παῦλε· τὰ κατάφερες! Ἀπέκτησες ἤ -
δη στὴν Ἔφεσο μερικοὺς Χριστιανούς. Εἶνε
τὰ πρῶτα σου στελέχη. Μ᾽ αὐ τὰ τώρα –καὶ πρὸ
παντὸς μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ὑ ψίστου– θὰ προ-
χωρήσῃς στὸν ἱερὸ σκοπό σου. Τὸ πρῶτο βῆ -
μα ἔγινε· σύντομα θ᾽ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλ -
λες τέτοιες ἐπιστροφές. Καὶ δὲν θ᾽ ἀργήσῃ ἡ
πόλις αὐτὴ τῆς εἰδωλολατρίας νὰ γίνῃ πόλις
τοῦ Χριστοῦ· καὶ θὰ ἔχῃ μία ἀπὸ τὶς ἑπτὰ χρυ -
σὲς λυχνί ες, τὶς ἑπτὰ ἐκ κλησίες, γιὰ τὶς ὁ ποῖ -
ες διαβάζουμε στὸ βι βλίο τῆς Ἀποκαλύψε ως
τοῦ Ἰωάννου (βλ. Ἀπ. 1,12,13,20). «Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς
ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον·…» (ἔ.ἀ. 2,1).

* * *Ἀγαπητέ ἀδελφὲ ποὺ ἀκοῦς ἢ διαβάζεις
σήμερα τὰ λόγια αὐτά!

Ἂν εἶσαι κληρικός, ταπεινὸς παπᾶς, ποιμέ-
νας καὶ διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, μιμήσου
κ᾽ ἐσὺ στὸν κύκλο σου τὸν φλο γερὸ ζῆλο τοῦ
ἀποστό λου Παύλου. Ὁσοδήποτε μικρὴ κι ἂν
εἶνε ἡ ἐνορία σου, θὰ μπορέσῃς πάν τως, ἐὰν
τὸ θέ λῃς καὶ τὸ ἐπιδι ώ ξῃς, νὰ βρῇς λίγες ψυ-
χές, ἔστω δώδεκα, τὶς ὁ ποῖες νὰ κατηχήσῃς,
νὰ δι δάξῃς καὶ νὰ ἐμπνεύ σῃς. Θὰ σχηματίσῃς
ἔτσι, στὸ μέρος ποὺ ἔχεις ταχθῆ, ἕνα πυρῆνα
θερμῶν Χριστιανῶν. Μ᾽ αὐ τοὺς τοὺς λίγους
ξεκίνησε· καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ προ-
χώρησε. Ἔχε πίστι! μὲ τὴ μαγιὰ αὐτὴ ἡ θεία
χάρις μπορεῖ νὰ κάνῃ θαύματα.

Ἀλλὰ καὶ ἁπλὸς Χριστιανὸς ἂν εἶσαι, μπο-
ρεῖς νὰ κάνῃς κάτι ἀνάλογο. Γιατί, καὶ ἂν δὲν
μπορῇς νὰ μιλήσῃς ἀπὸ τὸν ἄμβωνα σὲ ἑκα-
τοντάδες ἢ χιλιάδες ἀνθρώπους, μπορεῖς πάν -
τως, ἐὰν σὲ συγκινῇ καὶ τὸ ἐπιθυμῇς, νὰ βρῇς,
εἴτε στὸν κύκλο τοῦ σπιτιοῦ, τῆς οἰκογενείας,
τῶν συγγενῶν σου, εἴτε στὸν εὐρύτερο κύ-
κλο τῆς κοινωνίας ποὺ κινεῖσαι καὶ συνανα-
στρέφεσαι, μία ἔστω –στὴν ἀρχή– ψυ χὴ στὴν
ὁποία νὰ ῥίξῃς τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Θὰ κάνῃς ἔτσι ἔργο ἀποστόλου. Θὰ μιμη -θῇς τὸν Παῦλο, ὁ ὁποῖος γιὰ δώδεκα ψυχὲς ἔ -
δειξε τέτοιο ἐνδιαφέρον· τὸν Παῦλο, ποὺ καὶ
γιὰ μία ἀκόμη ψυχὴ κοπίαζε καὶ μοχθοῦ σε· τὸν
μέγα Παῦλο, ποὺ πρόγραμμά του ἦ ταν ἐκεῖνο
τὸ ἀθάνατο ῥητὸ «Τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάν -
τα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω»· ἔγινα γιὰ ὅλους
ὅλα, νὰ σώσω τέλος πάντων μερικούς (Α΄ Κορ. 9,22).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 232-233/7-1-1940, σ. 3-4).Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 18-12-2021.
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ἩἘκκλησία, ἀδελφοί μου, ἡ ὈρθόδοξοςἘκκλησία εἶνε οὐρανός. Καὶ τὸ πιὸ ἀπέ -
ριττο ἐξωκκλήσι, ὅπου ἕνας ἁπλὸς παπᾶς φο-
ρεῖ τὸ πετραχήλι καὶ τελεῖ τὴν θεία λειτουρ-
γία, μεταβάλλεται σὲ οὐρανό. Στὸν οὐρανὸ
τῆς Ἐκκλησίας ἥλιος εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιη-
σοῦς Χριστός, ὁ «Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης» (ἀπολυτ.
Χριστουγ.). Σελήνη, πανσέληνος, εἶνε ἡ Παναγία.
Καὶ ἀστέρια εἶνε οἱ ἅγιοι. Σὰν καντηλάκια, σὰν
πολυέλεος εἶνε ὁ φυσικὸς οὐρανός· κι ἂν οἱ
ἄθεοι γκρεμίσουν τὶς ἐκκλησίες, τὸ ναὸ τοῦ
σύμπαντος δὲν μποροῦν νὰ τὸν γκρεμί σουν.

Ἄστρα τῆς Ἐκκλησίας εἶνε οἱ ἅγιοι μάρ τυ-
ρες, ἀσκηταί, ὁμολογηταί. Καὶ ὅπως μερικὰ
ἀστέρια διακρίνονται περισσότερο καὶ λέγον -
ται «ἀστέρες πρώτου μεγέθους», ἔτσι καὶ στὸν
πνευματικὸ οὐρανὸ τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν
ἅγιοι ποὺ διακρίνονται· ἀστὴρ πρώτου μεγέ -
θους εἶνε λ.χ. ὁ μέγας Ἀθανάσιος (18 Ἰανου-
αρίου). Καὶ σήμερα ἀνατέλλει ἄλλος ἀστὴρ
πρώτου μεγέθους, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Να-ζιανζηνός. Ἕνας ὕμνος του λέει· «Χαῖρε, ἀ -
στέ ρι νοητό, ποὺ φωτίζεις τὰ πέρατα μὲ τὴ
λάμψι τῶν σο φῶν λόγων σου». Περὶ αὐτοῦ θὰ
μιλήσουμε συντόμως· διότι οὔτε ἐγὼ οὔτε
σεῖς μποροῦ με νὰ ἀσχοληθοῦμε ἐκτενῶς.

* * *Ὁ ἅγιος Γρηγόριος γεννήθηκε, ἀγαπητοί
μου, τὸν 4ο αἰῶνα. Ποῦ; Στὴ Μικρὰ Ἀσία, τὴν
ἀλησμόνητη, ποὺ εἶνε ἡ κούνια τοῦ Χριστια-
νισμοῦ. Μέχρι τὸ 1922 εἶχε χιλιάδες ἐκκλη -
σίες, μητροπόλεις καὶ μοναστήρια. Τώρα δὲν
ὑπάρχει πλέον τίποτα. Γιατί; Μᾶς ξερρίζωσε
ὁ Θεὸς γιὰ τὶς ἁμαρτίες ὅλων μας.

Ὁ πατέρας του ἦταν 70% εἰδωλολάτρης
καὶ 30% ἰουδαῖος. Ἡ μητέρα του, ἡ Νόνα, ἦ -
ταν Χριστιανή. Πῶς δὲν ζήτησε διαζύγιο νὰ
χωρίσουν; Ἔκανε ὑπομονὴ καὶ μὲ τὴν προσ -
ευχή της τὸν ἔκανε Χριστιανό! Γι᾿ αὐτό, ὅσες

γυναῖκες ἔχετε σκληροὺς ἄντρες, μιμηθῆτε
τὴ Νόνα. Μὲ τὰ δάκρυά της τὸν ἔκανε ὄχι μό -
νο Χριστιανὸ ἀλλὰ καὶ κληρικὸ καὶ ἐ πίσκοπο!

Ἡ μεγαλύτερη ὅμως χαρὰ τῆς Νόνας ἦταν ὁ
υἱός της, ὁ Γρηγόριος, ποὺ ἀπὸ μικρὸς ἔδινεδείγματα τί θὰ γίνῃ. Πέστε μου τί παιχνίδια
κάνει τὸ παιδί, νὰ σᾶς πῶ τί θὰ γίνῃ. Ἦ ταν παι -
δὶ ποὺ ῥουφοῦσε τὴ γνῶσι, ἦταν πνεῦ μα ἀστρα-
 φτερό. Ὅταν ἔμαθε νὰ γράφῃ, χαι ρόταν ἡ μα-
 νούλα του, καὶ τοῦ ἔκανε ἕνα δῶ ρο· πῆγε καὶ
ἀγόρασε ἕνα Εὐαγγέλιο, τὸ χρύ σωσε, τοῦ τὸ
ἔδωσε καὶ τοῦ εἶπε· Νὰ τὸ ἔχῃς πάντα κοντά
σου καὶ νὰ τὸ διαβάζῃς. Ἐσεῖς δώσατε στὰ
παιδιά σας τὸ Εὐαγγέλιο; Τὸ πρῶ το πρόβλη-
μά μας εἶνε τὰ παιδιὰ καὶ ἡ ἐκπαίδευσί τους.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἦταν μεγαλοφυΐα. Οἱ
γονεῖς καὶ ἰδίως ἡ μητέρα τὸν ἔστειλαν νὰσπουδάσῃ στὴ Ναζιανζό, ἐν συνεχείᾳ στὴν Ἀ -λεξάνδρεια, καὶ σὲ ἡλικία 22 ἐτῶν μπῆκε στὸ
πλοῖο νὰ πάῃ ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια στὴν Ἀ -
θή να. Στὸ ταξίδι ἐκεῖνο, μεταξὺ ̔Ρόδου καὶ Κρή -
της, τὸ πλοῖο κινδύνευσε νὰ ναυαγήσῃ· καὶ ὁ
Γρηγόριος ἦταν ἀκόμη ἀβάπτιστος, διότι τότε
δὲν εἶχε ἐπικρατήσει ἀκόμη ὁ νηπιοβαπτισμός.
Ἔπεσε τότε στὰ γόνατα καὶ παρακα λοῦσε· κ᾽ἔκανε τάμα. Τί τάμα; ὄχι ν᾿ ἀνάψῃ κεριὰ καὶ
λαμπάδες κ.λπ.· ἔταξε, ἂν ἀξι ωθῇ νὰ πατήσῃ
γερὸς στὴ στεριά, νὰ βαπτισθῇ καὶ ν᾽ ἀφιερω -
θῇ πλέον στὸ Θεό, δηλαδὴ νὰ σκέ πτεται καὶ
ν᾽ ἀγαπᾷ καὶ νὰ ὑπηρετῇ διὰ βίου τὸν Κύριο.
Ἀλλὰ καὶ ἡ μάνα του, ὅταν γεννήθηκε ὁ Γρη -
γόριος, τὸν εἶχε τάξει στὸ Θεό.

Στὴν Ἀθήνα ποὺ ἔφθασε ἦρθε καὶ ὁ φίλος
του ὁ μέγας Βασίλειος. Συνδέθηκαν στενά.
Ἡ ἀρχαία Ἀθήνα, μὲ τοὺς φιλοσόφους της καὶ
τὴ διαφθορά της, δὲν τοὺς ἐπηρέασε. Πολ-
λοὺς δρόμους εἶχε ἡ πόλις, ποὺ ὡδηγοῦσαν
σὲ γυμναστήρια, σὲ ἱπποδρόμια, σὲ ἁμαρτω -
λὰ σπίτια κ.τ.λ.· οἱ δύο φίλοι δὲν τοὺς γνώρι-

Γρηγορίου τοῦ ΘεολόγουΤρίτη 25 Ἰανουαρίου 2022Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2440 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἕνα νοητὸ ἀστέρι
«Χαίροις ἄστρον νοητόν, καταυγάζον τὰ πέρατα, τῇλαμπρότητι τῶν σοφῶν σου ῥημάτων» (στιχηρ. μικρ. ἑσπ.)

«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



σαν τοὺς δρόμους αὐτούς. Δύο μόνο δρό -
μους ἤξεραν, αὐτὸν ποὺ ὡδηγοῦσε στὴ σχο -
λὴ καὶ αὐτὸν ποὺ ὡδηγοῦσε στὴν ἐκκλησία.

Τὸν Γρηγόριο, ὅταν εἶδαν τὰ χαρίσματά του,
τὸν ἤθελαν νὰ μείνῃ στὴν Ἀθήνα καὶ νὰ γίνῃ
καθηγητὴς τῆς ῥητορικῆς. Ἀλλὰ δὲν ἔμεινε.
Τὸν τραβοῦσε ὁ τόπος του. Γύρισε στὴν πα-
τρίδα του καὶ ἐκεῖ, στὸν Πόντο, ἔστησε τὸ ἐ -ρημητήριό του μαζὶ μὲ τὸν μέγα Βασίλειο. Με-
 λετοῦσαν, ἔσκαβαν τὴ γῆ, διάβαζαν τὴ Γραφή.

Κατόπιν ἐπέστρεψε στοὺς γονεῖς. Ἐκεῖ τό-
τε τὸν ἔ πει σαν καὶ χειροτονήθηκε ἱερεύς.
Μετὰ ξαναγύρισε στὴν ἔρημο. Καὶ τέλος ὁ μέ-
γας Βασίλει ος μὲ τὴν ἐπίμονή του τὸν ἔκανεἐπίσκοπο Σασίμων.

Ἀλλὰ τὰ χρόνια ἐκεῖνα στὴν Κωνσταντινού -πολι ἐπικράτησαν οἱ ἀρειανοὶ καὶ κατέλαβαν
ὅλους τοὺς ναοὺς τῆς πόλεως ἐκτὸς ἀπὸ ἕ να,
τὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας. Οἱ ὀρθόδοξοι
τὸν κάλεσαν τότε γιὰ βοήθεια. Ἦρθε λοιπὸν
ὁ ἅγιος Γρηγόριος· καὶ ἄρχισε νὰ λαλῇ σὰν
ἀηδόνι στὸ μικρὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας.
Ὅταν ἄ  νοιξε τὸ στόμα του, ὁ μικρόσωμος αὐ -
τὸς ἄν θρωπος, μαζεύτηκαν καὶ τὸν ἄκουγαν
ὅλο καὶ περισσότεροι. Τὸ τραγούδι του ἦταν
ὁ Θεός, ὁ ἐν Τριάδι Θεός. Ἀπέδειξε μὲ ἐπιχει -
ρήματα γραφικὰ καὶ φιλοσοφικά, ὅτι ὁ Θεὸς εἶ -
νε Τριάς. Οἱ ἀρειανοὶ ἐφρύαξαν, δέχθηκε ἐπί -
θεσι, ἔπεσαν λιθάρια ἐπάνω του καὶ γλύτωσε
κατὰ θαυμαστὸ τρόπο. Κατώρθωσε καὶ ἔκανεὅλες σχεδὸν τὶς ἐκκλησίες ὀρθόδοξες.

Κατόπιν ἔρχεται ὁ αὐτοκράτωρ, ὁ μέγας Θε-
 οδόσιος, καὶ τὸν κάνει ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταν -τινουπόλεως. Ἀλλὰ δὲν ἔμεινε πολὺ στὸ θρό -
νο, οὔτε δύο χρόνια. Τὸν συκοφάντησαν, καὶ ἀ -
ηδιασμένος ἀπὸ τὶς δολοπλοκίες παραιτήθη-
κε καὶ ἔφυγε. Ποῦ πῆγε; Στὴ Ναζιανζὸ πάλι.

Εἶχαν ἐν τῷ μεταξὺ πεθάνει ὅλοι οἱ δικοί
του, καὶ ἐκεῖ πέρασε τὰ ἔτη ἐκεῖνα συγγρά -
φων ποιήματα, ποὺ ἦταν τὸ κύκνειο ᾆσμα του.
Καὶ ὅπως ὁ κύκνος λέει τὸ ὡραιότερο τρα-
γούδι του στὸ τέλος τῆς ζωῆς του, ἔτσι καὶ ὁ
Γρηγόριος, ὁ γερο-κύκνος, ἐκεῖ στὴν ἐρημιὰ
μακριὰ ἀπὸ τὸν κόσμο, ἄνοιγε τὴ Γραφή, καὶ
ἔγραφε ποιήματα, ποὺ φτάνουν τοὺς 10.000στίχους. Τραγούδησε τὰ πάντα· τὸ Θεό, τὴ
δημιουργία, τὸν ἄνθρωπο, τὴ γυναῖκα, τὸ παι -
δί, τὴ φύσι, τὴ ζωή…. Μιὰ κιθάρα ἦταν.

Στὶς ἡμέρες μας, ὕστερα ἀπὸ τόσα χρόνια,
ἀποφάσισαν ἐπὶ τέλους νὰ βάλουν στὰ σχο-
λεῖα μας καὶ κάτι ἀπὸ τὰ πατερικὰ κείμενα· καὶ
με τέφρασαν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ συγγράμμα -
 τα αὐτά. Ἀλλὰ μετὰ κάποιος «διάβολος» κα -
τώρθωσε μὲ εἰσήγησί του στὴν κυβέρνησι νὰ

τὰ βγάλῃ πάλι ἔξω. Θυμᾶμαι, ὅταν ἤμουν μι-
κρός, εἴχαμε στὸ νησί μας ἕνα τσοπᾶνο, ποὺ
εἶχε διδαχθῆ στὸ σχολεῖο καὶ εἶχε ἀποστηθί -
σει λόγους τῶν ἁγίων πατέρων· τοῦ ἔδιναν
λοιπὸν ἕνα ποτηράκι κρασὶ καὶ τοῦ ἔλεγαν·
Πές μας, μπαρμπα-Γιῶργο, ἕνα λόγο τοῦ Χρυ-
σοστόμου. Καὶ ἄρχιζε αὐτὸς καὶ ἔλεγε ἀπὸ
στήθους ὁλόκληρο τὸν λόγον εἰς Εὐτρόπιον! 

Τὰ ὡραιότερα τραγούδια τοῦ Γρηγορίου
ξέ ρετε ποιά εἶνε; Εἶνε πολλοὶ ὕμνοι ποὺ ἀ -
κοῦ με, ὅπως π.χ. τὸ «Χριστὸς γεννᾶ ται…»
ποὺ λέμε τὰ Χριστούγεννα. Οἱ ὑμνογράφοι,
ὅπως ὁ Κοσμᾶς ὁ μελῳδός, ἔχουν βάλει στοὺς
ὕμνους αὐτούσιες φράσεις ἀπὸ λόγους του.

Ἔτσι, τέλος, μιὰ νύχτα ὁ ἅγιος Γρηγόριοςπαρέδωσε τὴν ψυχή του στὸ Θεό.
* * *Ἕνα πρᾶγα κρατῆστε στὸ μυαλό σας, ἀγα-

πητοί μου. Σεῖς δὲν εἶστε οὔτε κληρικοὶ οὔτε
θεολόγοι· εἶστε οἰκογενειάρχαι. Κρατῆστε, ἰδί -
ως οἱ γυναῖ κες καὶ οἱ νέες ποὺ θὰ κάνουν οἰ -
κογένεια, κρατῆστε τὸ ὄνομα τῆς Νόνας. Ἂνδὲν ὑπῆρχε Νόνα, δὲν θὰ εἴχαμε Γρηγόριον.
Ἂν αὐτὴ δὲν προσευχόταν, δὲν τὸν δίδασκε,
δὲν θὰ γινόταν αὐτὸς ποὺ ἔγινε.

Ὑπάρχουν καὶ σήμερα παιδιὰ σὰν τὸν Γρη -
γόριο, ἀγγελούδια, ἀλλὰ τὰ καταστρέφουν οἱ
μανάδες, οἱ γονεῖς. Ὅταν ἤμουν στὴ Βέροια
εἶχα στὸ κατη χητικὸ ἕνα παιδάκι, ποὺ εἶχε με -
γάλο ζῆλο· μὲ ζάλιζε μὲ τὶς ἐρωτήσεις του. Καὶ
σκεπτόμουν· Ἂν κρατηθῇ αὐτὸ τὸ παιδί, τί μπο-
 ρεῖ νὰ γίνῃ μιὰ μέρα γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας!
Ὅμως, μετὰ ἀπὸ 4 - 5 μαθήματα τὸ Γιῶργο τὸν
ἔχασα. Τὸν ἀναζητοῦσα. Τὸν εἶδα στὸ δρόμο,
ἀλλὰ μὲ ἀπέ φευγε. Τὸν ρωτῶ· –Γιατί σταμά τη-
σες νὰ ἔρχεσαι; –Ὁ πατέρας μου, λέει, μοῦ ἀ -
παγόρευσε. «Ἂν ξαναπᾷς στὸ κατηχητικό, θὰ
σὲ σκοτώσω», μοῦ εἶπε… Τὸ παιδάκι αὐτὸ χά -
θηκε ἐξ αἰτίας τοῦ ἀθέου πατέρα του. Πῶς
λοι πὸν νὰ βγοῦν σήμερα τέτοιοι ἄνθρωποι,
ὅταν τὸ παιδὶ τὸ φαρμακώνουν;Μανάδες, προσπαθῆστε νὰ φυτεύσετε τὴν
πίστι στὴν καρδιὰ τῶν παιδιῶν σας. Δῶστε μας
δασκάλους, ἀξιωματικούς, γεωργούς, τεχνῖ -
τες, προπαντὸς ἐδῶ στὴ Φλώρινα δῶστε μας
ἕναν ἱερέα, ἕνα θεολόγο. Εἶμαι γέρος ἄνθρω-
πος, μὲ περιμένουν τὰ κυπαρίσσια· θὰ εἶμαι
εὐτυχὴς ἂν κάποιο ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιδιὰ ποὺ
εἶνε μπροστά μας γίνῃ ἱερεὺς ἢ καὶ ἐπίσκοπος.
Θέλεις, μάνα, χαρὰ μεγαλύτερη ἀπ᾽ αὐτήν;

Ὦ Γρηγόριε, ὦ Νόνα, ὦ Τρεῖς Ἱεράρχαι,
προσεύχεσθε νὰ βροῦμε ἔλεος ἐν τῇ ἡμέρᾳ
ἐκείνῃ· ἀμήν. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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