
Ἀπόψε, ἀγαπητοί μου, σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς
διαβάζεται ἡ Δ΄ Στάσις τοῦ Ἀκαθίστου ὕ -

μνου. Παίρνω ἀφορμὴ ἀπὸ τὸν οἶκο ποὺ ἀρχί-
ζει ἀπὸ τὸ γράμμα Χῖ· «Χάριν δοῦναι θελήσας,ὀφλημάτων ἀρχαίων, ὁ πάντων χρεωλύτης ἀν - θρώπων, ἐπεδήμησε δι᾿ ἑαυτοῦ, πρὸς τοὺς ἀ -ποδήμους τῆς αὐτοῦ χάριτος· καὶ σχίσας τὸχειρόγραφον, ἀκούει παρὰ πάντων οὕτως·Ἀλληλούϊα» (Ἀκάθ. ὕμν. Χ). Τί νοήματα ἔχει αὐτό;

* * *Ὁ ποιητὴς μᾶς καλεῖ νὰ ἐξοφλήσουμε ἕναχρέος. Ποιό εἶνε τὸ χρέος αὐτό; Δύο εἰδῶν
χρέη ὑπάρχουν, ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ-ἠθικά.Ὑλικὸ χρέος. Συχνὰ οἱ ἄνθρωποι βρίσκον -
ται στὴν ἀνάγκη νὰ δανειστοῦν χρήματα εἴτε
ἀπὸ ἄτομα εἴτε ἀπὸ ὀργανισμοὺς καὶ τράπε-
ζες. Αὐτὸς ποὺ δανείζεται λέγεται ὀφειλέτης.
Καὶ κάθε ὀφειλέτης αἰσθάνεται ντροπὴ ἀ πὸ
φιλότιμο. Ὅποιος χρωστάει δὲν κοιμᾶται· μέ-
ρα - νύχτα ὁ νοῦς του εἶνε πῶς θὰ ἐξοφλήσῃ
τὰ γραμμάτια. Κι ὅταν καταφέρνῃ νὰ ἐξοφλή -
σῃ, ἕνα βάρος φεύγει ἀπὸ πάνω του. Ἂν μά-
λιστα βρεθῇ κάποιος ἄλλος καὶ ἐξοφλήσῃ τὸ
χρέος του, νιώθει γιὰ ᾿κεῖνον εὐγνωμοσύνη.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ χρέος πνευματικὸ-ἠθικό.
Ἂν τὸ πῶ στὴ γλῶσσα τῆς Γραφῆς, μερικοὶ θὰ
γελάσουν· ἀλλ᾿ αὐτὴ ἡ γλῶσσα λέει τὴν ἀλή-
θεια. Τὸ πνευματικό μας χρέος λοιπὸν ὀνομά-
 ζε ται ἁμαρτία. Τ᾿ ἁμαρτήματά μας, νά τὸ χρέος.

Τ᾿ ἁμαρτήματά μας, σύμφωνα μὲ τὸν οἶκο
αὐτόν, εἶνε ἀρχαῖα καὶ νεώτερα· «Χάριν δοῦ -
ναι θελήσας ὀφλημάτων ἀρχαίων», λέει. Ποιό
εἶνε τὸ ἀρχαῖο χρέος; Στὴ γλῶσσα τῆς Ἐκκλη-
 σίας αὐτὸ λέγεται προπατορικὸ ἁμάρτημα.

–Μὰ στὸν αἰῶνα μας ἐσὺ μιλᾷς γιὰ προπα-
τορικὸ ἁμάρτημα; Ἀστεῖα πράγματα!…

Καθόλου ἀστεῖα. Τὸ προπατορικὸ ἁμάρτη-μα εἶνε τὸ πρῶτο ποὺ ἐμόλυνε τὴ γῆ. Εἶνε αὐ -
τὸ ποὺ διέπραξαν οἱ προπάτορές μας Ἀδὰμ καὶ
Εὔα, μέσα στὸν παράδεισο καὶ σὰν ἀκάθαρτη

πηγὴ ῥέει ἔκτοτε διὰ μέσου τῶν αἰώνων καὶ
φτάνει ὣς ἐμᾶς. Καθένας μας, μόλις γεννιέ-
ται, εἶνε σὰν ἕνας καρπός, ποὺ πέφτει ἀ πὸ τὸ
δέντρο τῆς ζωῆς κ᾿ ἔχει μέσα του σκου λήκι. Τὰ
βρέφη δὲν ἔχουν δικές τους ἁμαρτί ες, εἶνε ἀ -
θῷα· ἔχουν ὅμως μέσα τους τὸ σπέρ μα τοῦ θα-
 νάτου ἐκείνης τῆς πρώτης ἁμαρτί ας. Γι᾿ αὐτὸ
τὰ βαπτίζουμε· διαφορετικά, δὲν χρειαζόταν.
Τὸ λέει αὐτὸ καὶ ὁ Δαυΐδ· «ἐν ἀ νομίαις συνελή -
φθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ
μου» (Ψαλμ. 50,7). Μέσα ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μάνας
μου, λέει, εἶμαι ζυμωμένος μὲ τὴν ἁμαρτία.

Ἀφοῦ ὅμως αὐτὰ τὰ κοροϊδεύουν, ἀλλάζω
γλῶσσα καὶ λέω, ὅτι τὸ προπατορικὸ ἁμάρτη -
μα διαφορετικὰ ὀνομάζεται κληρονομικότης.
Κατ᾿ οὐσίαν εἶνε τὸ ἴδιο πρᾶγμα. Τὴν κληρονομι-
 κότητα τὴν παραδέχονται καὶ οἱ ψυχολόγοι.
Τὸ παιδί, λένε, δὲν εἶνε τάμπουλα ράζα (tam-
bula rasa), ἕνα ἄγραφο χαρτί. Φέρει μέσα του
καταβολές· μαζὶ μὲ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτη-
μα ἔχει ῥοπὲς καὶ κλίσεις τῶν προγόνων του.
Καὶ ἐδῶ εἶνε ἡ μεγάλη εὐθύνη τῶν γονέων.Πῶς ἐγεννῶντο ἄλλοτε τὰ παιδιά! Νήστευ-
αν τρεῖς μέρες τὰ ἀντρόγυνα, ἔκαναν προσ -
ευχή, καὶ μετὰ σμίγανε. Τώρα;… Γι᾿ αὐτὸ θέλω
νὰ φύγω στὸ Ἅγιον Ὄρος. Βλάσφημοι, ὑλισταί,
σαρκολάτραι· ἀπὸ τέτοια ἀντρόγυνα τί περιμέ -
νεις; τέρατα καὶ ἐγκληματικὰ στοιχεῖα θὰ βγοῦν.

Κάθε παιδί, ἂν ἐξετάσῃς, δὲν μοιάζει στοὺς
γονεῖς μόνο φυσικῶς, στὸ πρόσωπο· τοὺς μοιά-
 ζει πολὺ περισσότερο ψυχικῶς, στὴν κακία,
στὶς ῥοπὲς ποὺ ἔχει. Ἐγώ, ποὺ ἐρευνῶ τὸν ἑ -
αυτό μου, μπορῶ νὰ σᾶς ἀναλύσω καὶ νὰ ἐξο-
μολογηθῶ ἐνώπιόν σας τί βλέπω μέσα στὸ βά-
 θος· ἔχω κακίες καὶ ἀρετὲς τῶν γονέων μου.
Τί μυστήριο εἶνε ὁ ἄνθρωπος! Καὶ πόση εὐθύνη
ἔχουν οἱ γονεῖς! Ὁ γάμος δὲν εἶνε ἀπόλαυσις·
εἶνε μεγάλη εὐθύνη καὶ θαῦμα δημιουργίας.

Ἕνας Ῥῶσος ποὺ δὲν πίστευε στὸ Θεὸ (μα -
θητὴς τοῦ Μάρξ) ἔγινε πιστός. Πότε; Ὅταν ἡ
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γυναίκα του γέννησε τὸ πρῶτο παιδί τους· ἅ -μα ἄκουσε τὸ κλάμα, πίστεψε.
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτη-

μα ὁ καθένας μας ἔχει καὶ νέες προσωπικὲς
ἁμαρτίες πλέον. «Οὐθείς καθαρὸς ἀπὸ ῥύ-
που, ἐὰν καὶ μία ἡμέρα ὁ βίος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς
γῆς» (Ἰὼβ 14,4-5· πρβλ. 4,17. Παρ. 20,9). Ὅλοι ἁμαρτάνουμε,
μικροὶ - μεγάλοι· κι ὅσο μάλιστα ἀνεβαίνουμε,
τόσο περισσότερο. Πόσο θὰ ἤθελα νὰ ἤμουν ἕ -
νας ἁπλὸς καλόγερος, ὄχι ἐπίσκοπος ποὺ εἶ -
μαι τώρα κ᾿ ἔχω τόσες εὐθῦνες καὶ τόσα βάρη!
Ὅσο ἀνεβαίνεις πιὸ ψηλά, τόσο ἁμαρτωλό-
τερος εἶσαι. Ἡ ἐξουσία φθείρει τὸν ἄνθρωπο.

Ἁμαρτάνουν λοιπὸν οἱ πάντες. Νά τὸ χρέ-
ος μας, ἡ ἁμαρτία. Ἀλλὰ τί θὰ πῇ ἁμαρτία; Ἐ -
μένα ρωτᾶτε; Ρωτᾶτε τὴ συνείδησί σας. Ἡ ἁ -
μαρτία εἶνε παράβασις. Τί παράβασις, ἀστυνο-
 μικῶν διατάξεων ἢ νόμων τοῦ κράτους; Εἶνεπαράβασις τοῦ θείου νόμου· τοῦ ἀγράφου νό-
μου τῆς συνειδήσεως, ἀλλὰ καὶ τοῦ γραπτοῦ
νόμου, τοῦ Δεκαλόγου τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης καὶ τοῦ τελείου νόμου τῆς Ἐπὶ τοῦ ὄρους
ὁμιλίας τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Χρεωμένοι μὲ τὶς ἁμαρτίες, μοιάζουμε σὰν
τὸ δοῦλο τῆς παραβολῆς τῶν μυρίων ταλάν -των (βλ. Ματθ. 18,24-35). Κάποτε, λέει, ἕνας βασιλιᾶς
κάλεσε τοὺς ὑπηρέτες του, ποὺ δανείζονταν
συνεχῶς ἀπ᾿ τὸ βασιλικὸ ταμεῖο, νὰ λογαρια-
στοῦν. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς βρέθηκε νὰ χρωστάῃ
μύρια τάλαντα, ποσὸ ἰλιγγιῶδες. Δὲν μποροῦ -
σε νὰ τὸ ἐξοφλήσῃ, καὶ θὰ τὸν ἔρριχναν στὶς
φυλακές. Τὸν σπλαχνίσθηκε ὅμως ὁ βασιλιᾶς
καὶ τοῦ χάρισε ὅλο ἐκεῖνο τὸ χρέος. Σ᾿ αὐτὴ
τὴ δεινὴ θέσι εἴμαστε λοιπὸν κ᾿ ἐμεῖς.

Ἀκοῦστε κ᾿ ἕνα ἀνέκδοτο, ποὺ διάβασα ὅ -
ταν ἤμουν παιδὶ στὸ Γερο-Στάθη (ἕνα βιβλίο
σπουδαῖο, ποὺ διάβαζε κι ὁ Παῦλος Μελᾶς
καὶ σᾶς συνιστῶ νὰ τ᾽ ἀγοράσετε γιὰ τὰ παιδιά
σας). Στὴ Ῥωσία ἕνας τσάρος - βασιλιᾶς –ὑ -
πῆρχαν καὶ κακοί, ὑπῆρχαν καὶ καλοί– μιὰ νύ-
χτα εἶπε· Ἂς πάω στὸ στρατόπεδο τῆς Μό-
σχας, νὰ δῶ τί κάνουν οἱ στρατιῶτες. Πῆγε
λοιπόν. Κοιμόντουσαν ὅλοι. Στὸ κρεβάτι ἑνὸς
εἶδε ἕνα χαρτάκι. Σκύβει καὶ τὸ παίρνει. Ὁφτωχὸς στρατιώτης, πρὶν κοιμηθῇ, σκεπτόταν
τὰ χρέη τῆς οἰκογενείας του καὶ ἔγραψε·
«Χρωστῶ ἐκεῖ, ἐκεῖ, ἐκεῖ…». Στὸ τέλος ἔκανε
ἄθροισι –ἦταν πολλὰ ῥούβλια– καὶ σημείωσε·
«Ποιός θὰ ἐξοφλήσῃ τὸ χρέος αὐτό;». Ἔτσι
ἀ ποκοιμήθηκε καὶ τὸ χαρτάκι ἔπεσε ἀπ᾿ τὰ
χέρια του. Ὁ βασιλιᾶς τὸ διάβασε καὶ συγκινή-
 θηκε. Συμπλήρωσε λοιπὸν ἀπὸ κάτω «Τὸ χρέ-
ος σου ἐξωφλήθηκε» καὶ ὑπέγραψε «…τσά-
ρος πασῶν τῶν Ῥωσιῶν». Ὅταν ὁ στρατιώ-

της ξύπνησε καὶ εἶδε τί ἔγινε, ἔκλαιγε ἀπὸ
συγκίνησι.

Μὲ καταλάβατε, ἀδελφοί μου; Ἐμεῖς εἴμα-
στε οἱ χρεωμένοι στρατιῶτες κι ὁ βασιλεὺς
Χριστὸς μᾶς χαρίζει τὸ χρέος διὰ τῆς μετα-νοίας.

Γι᾿ αὐτὸ μὴν πηγαίνετε στὴν ἐξομολόγησι
ἀπροετοίμαστοι. Εἶνε μεγάλο μυστήριο. Καὶψυχολογικῶς ἀκόμη συνιστᾶται. Τί εἶνε οἱ ψυ-
χίατροι; Πολλοὶ κοροϊδεύουν τὸν κόσμο μὲ τὰ
χάπια. Ἔχουν οἱ ἴδιοι ἀνάγκη ψυχιάτρου. Ψυ-
χίατρος εἶνε ὁ Χριστὸς καὶ ἡ ἐξομολόγησις εἶ -
νε ἡ ἀρίστη μέθοδος θεραπείας ὅλων τῶν
ψυ χικῶν νοσημάτων. Πάρτε λοιπὸν ἕνα χαρ-
τάκι, σημειῶστε ἐκεῖ τὰ χρέη - τ᾿ ἁμαρτήματά
σας ἀπὸ τὴ μικρή σας ἡλικία μέχρι σήμερα,
γιὰ νὰ τὰ ἐξομολογηθῆτε (ἀπὸ 8 χρονῶν ὁ ἄν -
θρωπος αἰσθάνεται τὴν εὐθύνη του). Γράψτε
τὶς παραβάσεις τοῦ θείου νόμου· θὰ δῆτε, ὅτι
δὲν εἶνε λίγες.

Κάποια νύχτα, λένε, σ᾿ ἕνα μοναστήρι τοῦ
Ἁγίου Ὄρους ἕνας καλόγερος ἔγραφε σ᾿ ἕνα
χαρτὶ τ᾿ ἁμαρτήματά του. Ἦταν πολλά, καὶ ὁ
διάβολος τὸν φόβιζε ὅτι δὲν ὑπάρχει γι᾿ αὐ -
τὸν σωτηρία. Τὸν ἔπιασε ἀπελπισία. «Εἶμαι
χα μένος», λέει· «κρίμα τὰ χρόνια ποὺ ἔκανα
ἐδῶ». Ξαφνικὰ εἶδε τὸ ἑξῆς ὅραμα. Ἀπ᾿ τὰ
οὐράνια χαμήλωσε σὰν ἀετὸς καὶ ἦρθε μέσ᾿
στὸ κελλί του ὁ Ἐσταυρωμένος. Τότε ἀπὸ τὰ
χέρια τοῦ Χριστοῦ ἔφυγε μιὰ σταγόνα ἀπὸ τὸτίμιό του αἷμα. Πέφτει πάνω στὸ χειρόγραφο,
τὸ χειρόγραφο γίνεται κομμάτια, καὶ αὐτὸς ἀ -
κούει φωνὴ μυστική· «Τέκνον, ἀφέωνταί σοι
αἱ ἁμαρτίαι» (Μᾶρκ. 2,5). Ὁ Χριστός,«ὁ αἴρων τὴν ἁ -
μαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰω. 1,29), ἐξώφλησε τὰ χρέη
μας, «καὶ σχίσας τὸ χειρόγραφον, ἀκούει πα -
ρὰ πάντων οὕτως· Ἀλληλούϊα». 

* * *Ἂν μποροῦσα θὰ πλησίαζα τὸν καθένα καὶ
θὰ τὸν ρωτοῦσα· Γιατί δὲν πῆγες ἀκόμα νὰ
ἐξομολογηθῇς; γιατί δὲν ἐξοφλεῖς τὸ χρέος
σου; γιατί δὲν σπεύδεις στὸν πνευματικό σου
πατέρα νὰ πῇς τὰ κρίματά σου, μικρὰ καὶ με-
γά λα, καὶ ν᾿ ἀκούσῃς· «καὶ σχίσας τὸ χειρόγρα -
φον…»; Σᾶς ὑπενθυμίζω, ὅτι ἡ προθεσμία τε-λειώνει. Νὰ μὴν κηρυχθῇ τὸ γραμμάτιό σας ἐκ -
πρόθεσμο. Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον Θεοῦ καὶ
ἀνθρώπων. Ὅσοι ἀπὸ σᾶς δὲν ἔχετε ἐξομολο-
 γηθῆ, σᾶς συνιστῶ· ὑπάρχουν καλοὶ πνευμα-
τικοὶ πατέρες, προσπαθῆστε νὰ πᾶτε καὶ νὰ
πῆ τε τὰ κρίματά σας. Μὴ φοβᾶστε· μεγάλος
εἶνε ὁ Θεός· «…καὶ σχίσας τὸ χειρόγραφον,
ἀκούει παρὰ πάντων οὕτως· Ἀλληλούϊα».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 29-3-1985 μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 7-4-2006, ἐπανέκδοσις 24-2-2022.
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Τί κάνουμε, ἀγαπητοί μου, συνήθως ὅταν
ἀνταμώνουμε κάπου μὲ οἰκείους καὶ φί-

λους; Δὲν ἐννοῶ τί κάνουν κάποιοι ἄλλοι· ἐν -
νοῶ τί κάνουμε ἐμεῖς.

Λοιπόν· μόλις βρεθοῦμε δύο - τρεῖς ἢ σὲ
σπίτι ἢ σὲ καφφενεῖο ἢ καὶ στὸ δρόμο καὶ
στὴν πλατεῖα, στήνουμε ἀμέσως δικαστήριο,
συγ κροτοῦμε δίκη. Γινόμαστε μάρτυρες κα-
τηγορίας, δικασταί, δικηγόροι, εἰσαγγελεῖς.
Κατηγορούμενος; Ὁ γείτονάς μας, ὁ συνά-
δελφός μας, ὁ συμ πολίτης μας, ὁ κόσμος ὅ -
λος. Ὁ κατηγορούμενος ὅμως εἶνε ἀπών. Μὰ
γίνεται ἔτσι δίκη; θὰ ρωτήσετε. Δὲν πειράζει,
ἐμεῖς μποροῦμε νὰ συν εδριάσουμε· θὰ τὸν
δικάσουμε ἐρήμην.

Καὶ ἀρχίζει τὸ κατηγορητήριο· οἱ γλῶσσες
κόβουν σὰν σπαθιὰ τροχισμένα ἐπάνω στὸ
ἀκόνι τοῦ ἄγριου μίσους.

–Αὐτὸς ἔκανε τό… καὶ τό…Τὰ εἴδαμε ὅλα αὐτὰ ποὺ λέμε; Ὄχι. Τ᾽ ἀ κού-
 σαμε ἀπὸ ἀλλοῦ. Ἀλ λὰ χωρὶς νὰ ἐξετάσου με,
χωρὶς νὰ ἐξακριβώσουμε ἐὰν καὶ κατὰ πόσον
οἱ κατηγορίες εἶνε ἀληθινές, ἐμεῖς τὶς παρα-
δεχόμαστε ὡς ἀληθινές· παρουσιάζουμε τὰ
λόγια ὡς γεγονότα, ὡς ἀδιάψευστα τε κμήρια
τῆς ἐνοχῆς τοῦ ἄλλου. Μὰ καὶ ἂν δὲν ὑπάρ-
χουν τέτοια γεγονότα, ἐμεῖς δὲν δυσ κολευό-
μαστε νὰ τὰ δημιουργήσουμε, νὰ τὰ κα τασκευ-
 άσουμε. Πῶς τὰ καταφέρνουμε; Δὲν δυσκο-
λευόμαστε. Ἀρκεῖ τὸ ὅτι τὸν μισοῦμε θανά-
σιμα· καὶ ἀφοῦ δὲν μποροῦμε νὰ τὸν δολο-
φονήσουμε μὲ ὅπλο, θὰ τὸν δολοφονήσουμε
μὲ ἄλλο τρόπο, πιὸ ἀποτελεσματικό. Δηλαδή;

Θὰ χρησιμοποιήσουμε ἐναντίον του τὸ ὅ -
πλο τῆς συκοφαντίας. Ἄλλως τε, ὅπως λέει
κ᾽ ἕνα ῥητό, «ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα»· νὰ
λάμψῃ ἡ ἀλήθεια θέλουμε, βρὲ ἀδερφέ. Γι᾽
αὐτὸ λοιπὸν ἐμεῖς θὰ …πλαστογραφήσουμε
τὴν ἀλήθεια. Τροποποιοῦμε λίγο τὰ στοι χεῖα,
διαστρεβλώσουμε «ἐλαφρῶς» τὰ πράγματα.

Θὰ ποῦ με «τὸ σκότος φῶς καὶ τὸ φῶς σκό-
τος» (Ἠσ. 5,20), θὰ δουλέψῃ λιγάκι ἡ φαν τασία. Κ᾽
ἔτσι ὁ ἄλλος, ποὺ τὸν μισοῦμε –καὶ τὸν μι-
σοῦ με γιὰ χίλιες δυὸ ἀφορμές–, στὸ τέλος θὰ
παρουσι αστῇ σὰν τέρας ποὺ τὸ γέννησε ὁ
ᾅδης, καὶ τὸ δικαστήριό μας δὲν θὰ δυσκο-
λευτῇ νὰ ἐκ δώ σῃ τὶς ἀποφάσεις του. Εὐτυ -
χῶς γιὰ τὸν κα τηγορούμενο ποὺ δὲν ἔ χουμε
τὴ δύναμι νὰ ἐκτελοῦμε ὅ,τι ἀποφασίζουμε
ἐναν τίον του μέσα στὰ βάθη τῆς ψυ χῆς μας·
δι αφορετικά, δὲν θὰ ζοῦσαν τώρα ἄνθρωποι·
για τὶ ὅλοι, κατὰ τὴν κρίσι μας, εἶνε ἐγκλημα-
τικὰ ὄντα ποὺ πρέπει νὰ ἐκλείψουν ἀπὸ τὸ
πρόσωπο τῆς γῆς, γιὰ νὰ ζήσουμε ἥ συχοι καὶ
εὐτυχεῖς ἐμεῖς, ἐμεῖς οἱ ἀθῷοι...Ἐμεῖς οἱ ἀθῷοι; Βεβαίως ἀθῷοι, λευκὲς
πε ριστερές!

Ἀλλὰ ποιός ἔβγαλε γιὰ ἐμᾶς τέτοια ἀθῳωτι -
κὴ ἀπόφασι; Ποιός τὴν ἔβγαλε; ἐμεῖς οἱ ἴδιοι.
Ἐ μεῖς, ποὺ ῥίχνουμε καθημερινῶς τοὺς κε-
 ραυνοὺς τῆς ὀργῆς μας ἐναντίον τῶν ἄλλων·
ἐμεῖς, ποὺ δὲν δεχόμαστε καμμιά δικαιολογία
γιὰ πράξεις τῶν ἄλλων· ἐμεῖς, ποὺ εἴμαστε οἱ
αὐ στηροὶ κριταὶ καὶ τῶν πιὸ ἀθῴ ων κινήσεων
τῶν ἄλλων· ἐμεῖς, ποὺ ζητοῦμε τὴν κεφαλὴ
τοῦ ἄλλου ἐπί πίνακι. Ἐμεῖς λοι πὸν ξαφνικὰ
ἀλλάζουμε· γινόμαστε κριταὶ ἐ πιεικεῖς –τί λέ -
ω ἐπιεικεῖς;–, γινόμαστε οἱ θερμότεροι συν ή-γοροι τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ὑπερασπιζόμαστε τὰ
ἔρ γα μας, καὶ τὰ πιὸ ἐγκληματικά. Ζητοῦμε ν᾽
ἀ ναγνωρίσουν ὅλοι τοὺς κόπους μας, τὶς θυ-
σί ες μας, νὰ μᾶς παρασημοφορήσουν, νὰ στή  -
σουν τὸ ἄγαλμά μας... Γιατὶ μόνο ἐμεῖς εἴμα-
στε οἱ καλοί, καὶ οἱ ἄλλοι εἶνε πάντα οἱ κακοί.

Νά ποιές ἀποφάσεις ἐξέδωσε τὸ μερολη-
πτικὸ δικαστήριό μας· καταδικάσαμε ὅλους,
καὶ ἀθῳώσαμε τὸν ἑαυτό μας.

* * *Ἀλλὰ εἶνε ὁ ἑαυτός μας τόσο ἀθῷος, ὅπως
τὸν φανταζόμαστε; Ἀλλοίμονο! Ἐὰν μᾶς φώ-

Τετάρτη τῆς Ε΄ ἑβδομάδος Νηστειῶν
6 Ἀπριλίου 2022
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τιζε ὁ Θεός, ἐὰν ἀνοίγαμε τὰ μάτια μας νὰ
δοῦμε, ἐὰν ἀκούγαμε καὶ τὶς κατηγορίες τῶν
ἄλλων γιὰ ἐμᾶς· ἐὰν ἀποφασίζαμε, στὸ ἑδώ-
λιο τοῦ κατηγορουμένου ποὺ σέρνουμε ὅλο
τὸν κόσμο, νὰ καθίσουμε κάποτε ἐπὶ τέλους
ὡς κατηγορούμενο τὸν ἑαυτό μας· ἐὰν θέτα-
με κάτω ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ Εὐαγγελίου τὴ
ζωή μας, τὴ ζωὴ ἔστω καὶ μιᾶς μόνο ἡμέρας,
ὤ τότε πόσο διαφορετικοὶ θὰ ἤμασταν! πόσο
θὰ διευρύναμε τὸ ὀπτικὸ πεδίο τῆς πληροφο -
ρήσεως καὶ τῆς κρίσεώς μας! Τότε, μαζὶ μὲ τὸ
Ῥῶσο φιλόσο φο Ντοστογιέφσκυ, θ᾿ ἀναγ  κα-
ζόμασταν νὰ ὁμολογήσουμε· Εἴμαστε ὅλοι ἔ -νοχοι ἀπέναντι σὲ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα.

Tί καὶ ἂν δὲν διαπράξαμε ἐγκλήματα μεγά-
λα; Γιὰ κάθε ἀδικία ποὺ γίνεται πάνω στὴ γῆ,
γιὰ κάθε σταλαγματιὰ αἵματος ποὺ χύνεται,
γιὰ κάθε ἁμάρτημα ποὺ συντελεῖται, ἔχουμε
κ᾽ ἐ μεῖς τὸ μερίδιο τῆς ἐνοχῆς μας· εἴμαστε κ᾽ἐμεῖς συνυπεύθυνοι. Γιατί;

Διότι ζοῦμε μέσα στὴν κοινωνία, ἐπηρεά-
ζουμε καὶ ἐπηρεαζόμαστε. Θὰ μπορούσαμε
λοιπὸν κ᾽ ἐμεῖς νὰ περιορίσουμε σὲ κάποιο
βαθμὸ τὸ μῖσος καὶ νὰ θερμάνουμε τὴν ἀγά-
πη· θὰ μπορούσαμε μὲ μιὰ παρέμβασί μας νὰ
μειώσουμε λίγο τὴν κακία καὶ νὰ ἐνισχύσου-
με τὴν καλωσύνη, νὰ ἐπεκτείνουμε ἔστω καὶκατὰ ἕνα βῆμα, ἕνα πόντο, τὴ βασιλεία τοῦΧριστοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.

Ἂς ἐξετάσουμε λοιπὸν τὸν ἑαυτό μας, ἂς
τὸν ἐ λέγξουμε μὲ ὅσην αὐστηρότητα ἐλέγ-
χουμε τοὺς ἄλλους· καὶ τότε θὰ δοῦμε τὴν
πραγματικότητα.

Ἐὰν δὲν βλασφημήσαμε τὸ Θεό, δὲν δια-
μαρτυρηθήκαμε ὅμως ποτέ καὶ ὅταν ἀκούσα-
με τὸν ἄλλο νὰ βλασφημῇ χυδαιότατα τὰ ἱερὰ
καὶ τὰ ὅσια τῆς πίστεώς μας.

Ἐὰν δὲν φονεύσαμε κάποιον, μείναμε ὅ -
μως ἐγκληματικῶς ψυχροὶ καὶ ἀδιάφοροι ἐμ -
πρὸς στὴν ἀ περί γραπτη δυστυχία τοῦ πλησί -
ον μας, ὁ ὁ ποῖος πέθαινε καθημερινῶς δίπλα
μας μὲ τὸ λευ κὸ θάνατο.

Ἐὰν δὲν μοιχεύσαμε ἐμπράκτως, ἐπιτρέ-
ψαμε ὅμως στὸν ἑαυτό μας νὰ βυθίζεται μέ-
χρι ἀηδίας μέσα στὸ βοῦρκο τῶν αἰσχρῶν λο-
 γισμῶν, τῶν ἀνηθίκων βλεμμάτων, τῶν πορ-
 νικῶν θεαμάτων, τῶν ἐκφύλων ἀναγνωσμά-
των, τῶν ὀρ γιωδῶν μυθιστορημάτων.

Ἐὰν δὲν ῥίξαμε ἀνθρώπους στὴ φυλακή,
δὲν ὠρθώσαμε ὅμως καὶ τὸ ἀνάστημά μας νὰ
ποῦμε καὶ νὰ φωνάξουμε γιὰ ὅσους γνωρίζα-
με τὴν ἀκεραιότητά τους· Αὐτοὶ εἶνε ἀθῷοι,
δὲν ἔχουν φταίξιμο, ἀδίκως εἶνε στὴ φυλακὴ
καὶ πρέπει ν᾽ ἀποφυλακιστοῦν…

Ἄνθρωπε! φωνάζει ἕνας σοφὸς πρόγονός
μας, ὁ Σωκράτης· ἄρχισε νὰ ἐξετάζῃς, νὰ ἐ -λέγχῃς καὶ νὰ τιμωρῇς τὸν ἑαυτό σου. Ἀπὸ ἐ -
κεῖ πρέπει ν᾽ ἀρχίσῃς, ἐὰν θέλῃς νὰ εἶσαι ἀ -
ληθινὸς ἄνθρωπος, τίμιος μὲ τὸν ἑαυτό σου
καὶ τοὺς ἄλλους, στοιχεῖο θετικό, παράγων
εἰρήνης καὶ γαλήνης στὸ περιβάλλον σου.
Μόνο ἐὰν ἀναγνωρίσῃς κ᾽ ἐσὺ τὶς εὐθῦνες
σου, θ᾽ ἀρχίσῃς νὰ διορθώνεσαι. Γιὰ ν᾽ ἀπαλ-
λα γῇς ἀπὸ τὰ πάθη σου, προσπάθησε ν᾽ ἀπο-
κτήσῃς τὸ περίφημο «γνῶθι σαυτόν». Ἡ αὐ -
τογνωσία ἦταν γιὰ τοὺς ἀρχαίους ἕνας στό-
χος, ποὺ τοὺς προετοίμαζε γιὰ νὰ δεχτοῦν
τὴν κλῆσι τοῦ Εὐαγγελίου.

Ὁ Χριστὸς ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο, πέρα ἀπὸ
τὴ γνῶσι τοῦ ἑαυτοῦ του, καὶ σὲ γενναῖεςπράξεις. «Ὅπως θέλετε νὰ σᾶς φέρωνται οἱ
συνάνθρωποί σας», λέει, «ἔτσι νὰ φέρεστε κ᾽
ἐσεῖς σ᾽ αὐτούς» (Λουκ. 6,31). Πρὶν λοιπὸν ἀπὸ κά-
θε ἐν έργειά σου νὰ ρωτᾷς τὸν ἑαυτό σου·
Αὐτὸ ποὺ θὰ κάνω ἐγὼ στὸν ἄλλον, θέλω νὰ
τὸ κάνῃ ἐκεῖνος σ᾽ ἐμένα; αὐτὸ ποὺ θέλω, εἶ -
νε σύμφωνο μὲ ὅ,τι δίδαξε ὁ Χριστός; Ἐὰν ἀ -
κολουθήσῃς αὐτὸ τὸν κανόνα, τότε θὰ δῇς
πο λὺ διαφορετικὰ τὸν κόσμο. Θὰ διώξῃς ἀπὸ
μέσα σου τὸ μῖσος, θὰ πλημμυρίσῃ ἡ καρδιά
σου ἀπὸ ἀγάπη γιὰ ὅλα τὰ τέκνα τῆς γῆς.

* * *Ἀδελφέ! Τὴν Καθαρὰ Δευτέρα εἶνε ἡ ἀρχὴ
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τὴν περίοδο
αὐ τὴ ἂς στρέψουμε τὴν προσοχή μας στὰ βά-
θη τῆς ψυχῆς μας. Ὅ,τι ὑπάρχει ἐκεῖ μέσα
σα πρό, ἀκάθαρτο, ἐκδικητικό, σατανικό, ἂς
πε θάνῃ. Κάθε βράδυ προτοῦ νὰ κοιμηθοῦμε
νὰ ἐξετάζουμε τὸν ἑαυτό μας, τί κάναμε, τί
καλὸ ἔπρεπε νὰ κάνουμε καὶ δὲν τὸ κάναμε·
ἂς ἐλέγχουμε τὴ ζωή μας, ἂς αὐτοελεγχώμε-
θα καθημερινῶς.

Ἔτσι θὰ χτυπηθῇ κατακέφαλα ὁ φαρισαϊ-
σμός, τὸ μεγαλύτερο ἁμάρτημα, ἡ ῥίζα τοῦ
κακοῦ. Ἔτσι ἡ ζωή μας θὰ ὀμορφύνῃ. Δὲν ἀ -
ξίζει νὰ ζοῦμε μιὰ ζωὴ κτηνώδη, συρόμενοι
ἀπὸ χυδαῖες ὁρμές, ζωὴ ποὺ δὲν τὴν θέτου-
με ὑπὸ τὸν καθημερινὸ ἔλεγχο τῆς συνειδή-
σεώς μας, τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ Κυρίου μας.

Ἀδελφοί! ἂς ἀνυψώσουμε τὸν ἑαυτό μας,
γιὰ ν᾽ ἀνυψωθῇ καὶ ἡ κοινωνία, ν᾽ ἀνυψωθῇ
καὶ ἡ πατρίδα μας, νὰ λάμψῃ πάλι στὴν ἀν -
θρωπότητα σὰν φῶς ἑνὸς ψυχικοῦ πολιτι-σμοῦ. «Βίος ἀνεξέλεγκτος εἶνε βίος ἀβίω-
τος», εἶπε ὁ Σωκράτης· καὶ τὸ ῥητὸ αὐτό, ἀ -
φοῦ ἐπικυρώθηκε ἀπὸ τὸν Κύριό μας, ἰσχύει
καὶ σήμερα καὶ θὰ ἰσχύῃ πάντοτε.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Ἑστία» μὲ τίτλο «Βίος ἀνεξέλεγκτος βίος ἀβίωτος (Σωκράτης)» (Κοζάνη, φ. 11/17-3-1945).Νέος τίτλος, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 10-3-2022.
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Ἀπόψε, ἀγαπητοί μου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλη-
σία ὥρισε νὰ ψάλλεται ὁ Μέγας Κανών.

Ἀλλὰ ποιός εἶνε ὁ συγγραφέας καὶ ποιό τὸ
περιεχόμενο τοῦ Μεγάλου Κανόνος; Στὰ δύο
αὐτὰ ἐρωτήματα θ᾽ ἀπαντήσω σύντομα.

* * *⃝ Ὡς πρὸς τὸν συγγραφέα. Ὁ συγγραφέας εἶ -
νε ἕνας ἐξαίρετος ἐκκλησιαστικὸς ἄνδρας, ὁ
ἅγιος Ἀνδρέας ἐπίσκοπος Κρήτης (660-740).
Γεννήθηκε στὴ Δαμασκὸ ἀπὸ πιστοὺς γονεῖς,
τὸν Γεώργιο καὶ τὴν Γρηγορία, καὶ ἔδρασε ὅ ταν
ἡ Ἐκκλη σία τοῦ Χριστοῦ ἐσείετο ἀπὸ τὴν φο βε -
ρὴ αἵρε σι τῶν εἰκονομάχων. Ἀπὸ μικρὸς ἔδει-
ξε ζωη ρὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ὀρθόδοξο πίστι.

Δεκαπέντε ἐτῶν πῆγε μὲ τοὺς γονεῖς του στὰἸεροσόλυμα νὰ προσ κυνήσῃ. Ἐκεῖ ἔγινε μο-ναχὸς πιθανῶς στὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα, ὅ -
που ἔλαβε καλὴ παιδεία. Ἐν συνεχείᾳ λόγῳ
τῶν χαρισμάτων του ἔγινε γραμματέας τοῦ
πατριαρχικοῦ θρόνου καὶ οἰκονόμος στὸ ναὸ
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ
κατάρτισί του τὸν ἀνέδειξαν ἕναν ἀπὸ τὰ ἱ κα-
νώτερα στελέχη τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας.

Τὸ 685 μαζὶ μὲ ἄλλους δύο πατέρες ἐ στάληστὴν Βασιλεύουσα, γιὰ νὰ μετα φέ  ρῃ τὰ εὐχα-
ρι στήρια Γράμματα καὶ τὴν Ὁμολο γία Πίστε-
ως τῆς ἐκκλησί  ας τῶν Ἰεροσολύμων στὸν αὐ -
τοκράτορα Κων σταντῖ νο Πωγωνᾶτο (668-685)
γιὰ τὴν ὀρθὴ στά σι του κατὰ τῶν μονοθελη τῶν
καὶ ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδο ξίας στὴν Ἕ κτη Οἰκου-
με νικὴ Σύν οδο (680-681). Ἐν συνεχείᾳ παρέ-
μεινε στὴν Κωνσταντινούπολι, χειροτονήθηκεδιάκονος τοῦ ναοῦ τῆς Ἁ γίας Σο φίας καὶ ὡρί-
στηκε διευθυντὴς τοῦ Ὀρφανοτροφείου τοῦ
ἁγίου Παύλου καὶ τοῦ πτωχοτροφείου στὴν
συνοικία τοῦ Εὐγενίου. Ὑπηρέτησε τὴν Ἐκ -
κλη σία καὶ ὡς πρεσβύτερος στὸ φιλανθρωπι -
κὸ ἔργο της. Ἐκεῖ σπούδασε σὲ ὅ λα τὰ ἀρ -
χαῖα μαθήματα, ἀσκήθηκε στὸν προφορικὸ
καὶ γραπτὸ λόγο καὶ ἀπέκτησε σημαντι κὴ ἐγ -
κυκλοπαιδικὴ μόρφωσι.

Τέλος, λόγῳ τοῦ ζήλου του γιὰ τὴν πίστι
καὶ τῆς ἀρετῆς του, τὸ 712 ἐξελέγη ἐπίσκο-πος Κρήτης. Ἐκεῖ ἐποίμανε πολλὰ ἔτη τὸ ποί-
μνιο τοῦ Χριστοῦ θεοφιλῶς. Φρόντισε τὸ λαὸ
σὲ δύσκολες συνθῆκες, θεομηνίες καὶ σιτο-
δεῖ ες, στήριξε τὴν Ὀρθοδοξία, ἔχτισε ἐκκλη-
σί ες, ἐνίσχυσε τὸν μοναχι σμό. Τὸ 740 ἐπιστρέ -
φοντας μὲ πλοῖο στὴν Κρήτη ἐκοιμήθη ἐν πλῷ
καὶ ἐ τάφη στὴν Ἐρεσσὸ τῆς Μυτιλήνης.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὰ ἔργα ποὺ ἀναφέραμε,
μὲ τὴν κατάρτισι ποὺ εἶχε διακρίθηκε ἐπίσης
ὡς ἐκκλησιαστικὸς ῥήτορας· μὲ τὴν χειμαρρώ -
δη γλῶσσα του ἐξεφώνησε σπουδαίους ἑορ-
ταστι κοὺς καὶ ἄλλους λόγους. Ἀλλὰ ἡ μεγάλη
ἐπίδοσίς του εἶνε στὴν ὑμνογραφία. Ἐκεῖ ὡς
ταλαντοῦχος φύσις διέπρεψε· ἔγραψε πλῆ -
θος ὕμνους καὶ συνέβαλε νὰ καθιερω θῇ τὸ
ποιητικὸ εἶδος τοῦ κανόνος μὲ τὶς ἐν νέα ᾠ -
δὲς καὶ νὰ καταλάβῃ τὴ θέσι τοῦ κοντακίου.
Τὸ ποίημα, γιὰ τὸ ὁποῖο ἔγινε ἰδιαιτέρως γνω-
στός, εἶνε ὁ Μέγας Κανών, τὸ ἐμπνευσμένο
δημιούργημα ποὺ ἀκοῦμε σήμερα.

* * *⃝ Τί εἶνε ὁ Μέγας Κανών; Γιὰ νὰ ἐκφραστοῦ -
με μὲ εἰκόνα, εἶνε ἕνα κομπολόι μὲ διακόσες
πενήντα (250) χάντρες – πολύτιμα πετράδια·
ἤ, σὲ γλῶσσα καλογερική, εἶνε ἕνα κομποσχοί - νι. Κάθε καλόγερος ἔχει κομ ποσχοίνι μὲ πε-
νήντα, ἑκατό, τριακόσους κόμ πους, καὶ σὲ κά-
θε κόμπο λέει· «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν
με», δηλαδὴ τὸ «Κύριε, ἐλέησον» ἢ αὐτὸ ποὺ
ἀ κούσαμε κι ἀπόψε· «Ἐλέη σόν με, ὁ Θεός, ἐ -
λέησόν με». Τὸ «Κύριε, ἐ λέ ησον» μπορεῖ νὰ τὸ
λέμε κ᾽ ἐμεῖς, ἀλλ᾽ ἀμφιβάλλω ἂν ἔχῃ τὴ δύ-
ναμι ποὺ ἔχουν οἱ προσ ευ χὲς τῶν καλο γέ-
ρων· αὐτοὶ ὅλη νύχτα κά νουν κομποσχοίνι κ᾽
ἔτσι ἐκπληρώνουν τὴν ἐντολὴ τοῦ ἀποστόλου
Παύλου «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α΄ Θεσ. 5,17).Τὸ περιεχόμενο τοῦ Μεγάλου Κανόνος ποιό
εἶνε; Ὁ Ἀνδρέας Κρήτης ἦταν ἁγιογραφικός.
Δηλαδὴ τί θὰ πῇ ἁγιογραφικός; Διάβαζε τὴν

παραμονὴ τοῦ Μεγάλου Κανόνος
Τετάρτη 6 Ἀπριλίου 2022 βράδυ
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ἁγία Γραφὴ μὲ πίστι ὅτι εἶνε βιβλίο τοῦ Θεοῦ,
θεόπνευστο, καὶ μὲ μιὰ βαθειὰ αὐτοεξέτασι.
Ἀρεσκόμενος δὲ στὴν τυπολογικὴ - μεταφο-
ρι κὴ ἑρμηνεία ἔβλεπε τὴν ἁγία Γραφὴ σὰν κα-θρέφτη (αὐτὸ τὸ λέ ει καὶ ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος
ἐπίσκοπος Ἱπ πῶ νος). Ὅπως στὸν καθρέφτη βλέ-
 πει καθέ νας τὸ πρόσωπό του, ἂν εἶνε εὐτρεπι-
 σμένο - καθαρό, ἔτσι ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ κα-
 θρεφτί ζεται στὸν πνευματικὸ καθρέφτη τῆς
Γρα φῆς γιὰ νὰ βλέπῃ τὴν ἀθλιότητά του. Ὑπ᾽
αὐ τὸ τὸ πρῖσμα ἔβλεπε τὴ Γραφὴ ὁ ἅγιος Ἀν -
δρέ ας· ἔτσι διδάσκει νὰ τὴ βλέπουμε κ᾽ ἐμεῖς.

Μελετώντας π.χ. τὴν ἱστορία τῆς Εὔας δὲν
κατηγορεῖ αὐτήν, ὅπως κάνουν πολλοί, ἀλλὰ
κατηγορεῖ τὸν ἑαυτό του. Ἐγὼ εἶμαι, λέει, ἡ
Εὔα· μὲ παγιδεύει «ὁ ἐμπαθὴς λογισμός» μου
ὅπως ἐκείνην ὁ ὄφις (βλ. ᾠδὴ α΄, τροπάρ. 4 & 5).

Μελετώντας ἐπίσης τὸν Ἀδὰμ λέει· Ἐγὼ
εἶ μαι ὁ Ἀδάμ· παρασύρθηκα σὲ παρακοή, φέ-
ρω μέσα μου τὸ σύμ πλεγμα τῆς ἁμαρτίας, κιν-
 δυνεύω τώρα νὰ χάσω τὸν παράδεισο (βλ. α΄ 3, 6). 

Φτάνοντας στὸν Κάιν, ποὺ σκότωσε τὸν ἀ -
δελφό του Ἄβελ, λέει· Ἐγὼ εἶμαι ὁ Κάιν, γιατὶ
σκότωσα ὄχι τὸν ἀδελφό μου ἀλλὰ τὴν ψυχή
μου (βλ. α΄7,9· β΄31,35). Τέτοια συναίσθησι εἶχαν οἱ ἅγιοι.
Κατὰ τὴ Γραφὴ ἄλλωστε, ὅποιος μισεῖ τὸν ἀ -
δελφό του «ἀνθρωποκτόνος ἐστί» (βλ. Α΄ Ἰω 3,15).

Ἔρχεται κατόπιν στὸν Σαμψών, τὸν ἥρωα
αὐτὸν τῆς παλαιᾶς διαθήκης. Ἦταν γενναῖος
καὶ τόσο δυνατός, ὥστε μὲ μία «σιαγόνα ὄνου
ἐπάταξε χιλίους ἄνδρας» (Κριτ. 15,15)· τρόμος καὶ
φόβος τῶν ἀλλοφύλων. Καὶ ὅμως αὐτὸς νική -
θηκε. Πῶς νικήθηκε; Ἔπεσε στὸν ἔρωτα. Ποιόν
ἔρωτα; Μιᾶς ἀλλοφύλου, τῆς Δαλιδά. Αὐτὴ
κατώρθωσε νὰ τὸν παρασύρῃ στὰ δίχτυα της,
τῆς φανέρωσε τὸ μυστικὸ τῆς δυνάμεώς του,
ὅτι ἡ δύναμί του ἦταν στὰ μαλλιά του. Ἦταν
ναζιραῖος· ὅπως σήμερα οἱ ἱερεῖς δὲν κόβου-
με τὰ μαλλιά μας, ἔτσι καὶ οἱ ναζιραῖοι, ποὺ ἦ -
ταν ἀφιερωμένοι στὸ Θεό, δὲν ἔκοβαν τὰ
μαλ λιά τους. Τὸν κοίμισε ἐπάνω στὰ γόνατά
της ἡ αἰσχρὰ αὐτὴ γυναίκα, τοῦ ἔκοψε τὰ
μαλλιά, καὶ ὅταν παρουσιάστηκαν οἱ ἐχθροὶ ὁ
Σαμψὼν δὲν εἶχε πλέον δύναμι· τὸν συνέλα-
βαν καὶ τὸν ἐξευτέλισαν. Λέει λοιπὸν ὁ ἅγιος
Ἀνδρέας· Ἐγὼ εἶμαι ὁ Σαμψών, διότι κ᾽ ἐγὼ
κοιμᾶμαι στὴν ἀγκάλη τῆς ἁμαρτίας, ποὺ εἶνε
ἡ νοητὴ Δαλιδά, καὶ μὲ τὶς ἡδονές της μὲ πα-
ρασύρει στὴν χαύνωσι (βλ. στ΄20-21).

Καὶ ὅταν μελετᾷ τὸν βίο τοῦ Δαυΐδ, πάλι ἔ -
χει ἀφορμὴ νὰ πῇ· Ἐγὼ εἶμαι σὰν τὸν Δαυΐδ·
ὅπως ἐκεῖνος ἀπὸ τὴ θέα γυναικὸς ἔπεσε σὲ
ἁμαρτήματα μεγάλα, ἐμοίχευσε καὶ φόνευσε,
ἔτσι κ᾽ ἐγὼ ἁμαρτάνω καθημερινῶς (βλ. β΄23· ζ΄4,5).

* * *Βλέπετε, ἀδελφοί μου, τί βάθος ἔχουν τὰ
τροπάρια τοῦ Μεγάλου Κανόνος; Πόσο μακριὰεἴμαστε ἀπὸ τὸ κλίμα αὐτό!

Ἐκεῖνο ποὺ φοβᾶται ὁ ἅγιος εἶνε ἡ ἀμέ-λεια, ἡ ῥαθυμία τῆς ψυχῆς· γιατὶ ἔτσι σιγὰ-
σιγὰ πέφτουμε σὲ ὕπνο, ποὺ προξενεῖ ὁ λή-
θαργος τῆς ἁμαρτίας. Γι᾽ αὐτὸ στὸ Μέγα Ἀ -
πόδειπνο παρακα λοῦμε μὲ λόγια τοῦ Δαυΐδ
(Ψαλμ. 12,4-5)· «“Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου”, Χρι-
 στὲ ὁ Θεός, “μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον, μή-
 πο τε εἴπῃ ὁ ἐχθρός μου· Ἴσχυσα πρὸς αὐ τόν”».

Ξέρετε πῶς μοιάζει ὁ ὕπνος αὐτός; Στὴν
Ἄπω Ἀνατολὴ ὑπάρ χει ἡ ἑξῆς ἀσθένεια. Στὰ
δάση ζῇ ἕνα ἔντομο μικρὸ σὰν κουνούπι, ἀλ -
λὰ ὅποιον τσιμπήσῃ, τὸν παίρνει ὕ πνος θανα -
τηφόρος· κοιμᾶται ἐπὶ μέρες ὁλόκληρες καὶ
τέλος πεθαίνει. Πρὸ καιροῦ ἔλεγαν, ὅτι ἔτσι
πέθαναν στὴν Κορέα χίλιοι ἄνθρωποι.

Τέτοιον ὕπνο φέρνει στὸν ἄνθρωπο ἡ ἁμαρ-
 τία· κοιμᾶται ὁ ἄθλιος ἢ στὴν ἀγκάλη κάποιας
Δαλιδά, ἢ σὲ ταβέρνες καὶ νυχτερινὰ κέντρα,
ἢ σὲ χαρτοπαίγνια καὶ καζίνα. Δὲν πά᾽ νὰ τοῦ φω-
 νάζουν «ξύπνα»· κανένα δὲν ἀκούει, οὔτε πιστὴ
σύζυγο, οὔτε παπᾶδες, οὔτε ἱεροκήρυκες.

Σ᾽ αὐτὸ τὸν κίνδυνο θανατηφόρου ὕπνου
ὑποκείμεθα ὅλοι ὡς ἄτομα, ἀλλὰ καὶ ὁ μαδι -
κῶς ὡς ἐκκλησία. Ἐλάχιστοι ἀγρυπνοῦν. Ὅταν
ὑπηρετοῦσα στὸ στρατὸ γνώρισα σπουδαί-
ους ἀξιωματικοὺς ποὺ εἶχαν νύχτες νὰ κοιμη-
 θοῦν καί, φοβούμενοι αἰφνιδιασμό, γιὰ νὰ νι-
κοῦν τὸν ὕπνο τί ἔκαναν – ἀείμνηστοι ἄνδρες!
εἶχαν καρφιὰ καὶ κεντοῦσαν τὴ σάρκα τους,
ματώνανε, γιὰ νὰ μὴν τοὺς πάρῃ ὁ ὕπνος.

Χρειαζόμαστε λοιπὸν κ᾽ ἐμεῖς ἕνα καρφί,
ὄχι ὑλικὸ ἀλλὰ πνευματικό, γιὰ νὰ κεντοῦμε
διαρκῶς τὸν ἑαυτό μας, νὰ μὴν πέσῃ σὲ πνευ-
 ματικὸ λήθαργο. Αὐτὸ φοβᾶται ὁ ἅγιος Ἀνδρέ-
 ας Κρήτης καὶ στὸ τέλος ψάλλει σὰν ἀηδόνι
τὸ ὡραιότατο κοντάκιο ποὺ λέει·
«Ψυχή μου ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις;

τὸ τέλος ἐγγίζει, καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι·
ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου

Χριστὸς ὁ Θεός,
ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν».

Εἶνε ἔξοχο, προκαλεῖ συγκίνησι. Εἶνε σὰν καρ-
 φί, σὰν ξυπνητήρι μεγάλο· μόνο ἀναίσθητοι
δὲν τὸ νιώθουν. Ἀλλὰ δυστυχῶς ἔτσι εἴμαστε
πολλοί. Σπάνιο νὰ δῇς ἱερέα εὐλαβῆ, θεολό-
γο εὐσεβῆ, γυναῖκες καὶ ἄντρες θεοφοβού-
με νους. Καταντήσαμε νὰ στρέφεται ὁ νοῦς
καὶ ἡ καρδιά μας γύρω ἀπὸ τὰ ὑλικά, τὰ σαρ-
κικά, τὰ μάταια. Ἂς προσέξουμε πολύ.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν Τετάρτη 28-3-1990 βράδυ. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 4-3-2022.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς συντομεύσεις στὸ cd 156α΄ τῆς ἀδελφότητος «Σταυρός» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868)
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Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, ἄνθρωποι ποὺ
δὲν ἀγαποῦν τὴν Ἐκκλησία. Τὴν κατηγο -ροῦν, ὅτι πάλιωσε πιά, εἶνε κάτι ξεπερασμένο,

γιατὶ μὲ τὰ αὐστηρὰ κηρύγματα, τὶς ἀπαγο ρεύ-
 σεις, τὰ ἀσκητικά, τὶς νηστεῖες καὶ τὴ μετα-
φυ σικὴ θεωρία της δὲν ἐμπνέει λένε χαρὰ
στὸν κόσμο. Χρειάζεται ν᾽ ἀπαντήσουμε;

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας εἶνε πηγὴ
φω τός, ἀγάπης, ἐλευθερίας, δικαιοσύνης, καὶ
χαρᾶς. Μία ἀπόδειξις αὐτοῦ εἶνε καὶ ὁ Ἀκάθι -στος ὕμνος μὲ ὅλα τὰ «χαῖρε» ποὺ περιέχει.
Εἶνε μιὰ ἀπήχησι τῆς χαρᾶς ἐκείνης, ποὺ αἰ -
σθάνθηκε ἡ ἀειπάρθενος Μαρία ὅταν «ἄγγε-
λος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη εἰ -
πεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ χαῖρε» (Ἀκάθ. ὕμν. Α).

Τὸ πρῶτο μάλιστα «χαῖρε» ποὺ ἀκούγεται
στὴν ἀκολουθία αὐτὴ εἶνε ὕμνος τῆς χαρᾶς·

«Χαῖρε, δι᾽ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει·
χαῖρε, δι᾽ ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψῃ» (ἔ.ἀ. Α1).

* * *Ὁ ἄνθρωπος, ἀδελφοί μου, δὲν εἶνε τυχαῖο
δημιούργημα· εἶνε ἡ κορωνίδα τῶν δημιουργη -
μάτων τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος τὸν ἔπλασε «κατ᾽
εἰ κόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσίν» του (Γέν. 1,26) καὶ τὸν ἔ -
βαλε νὰ ζῇ στὸν παράδεισο, ὅπου ὅλα ἦταν
ὡ ραῖα (ἥλιος, σελήνη, ἄστρα, φύσι κ.λπ.). Ὅ -
λα ὡραῖα, κι ὁ ἄνθρωπος τὸ ὡραιότερο ἀπ᾽ ὅ -
λα, ψυχικῶς καὶ σωματικῶς. Εἶνε ἕνα θαῦμα
(πῶς λειτουργεῖ τὸ μυαλό, τὰ νεῦρα, οἱ αἰσθή-
 σεις, τὰ ὄργανα). Εἶνε πλάσμα θαυμαστό.

Ἐκεῖ ὅλα ἀπέπνεαν χαρά, καὶ πρὸ πάντων
ἡ παρουσία τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος
«περπατοῦσε» ἀνάμεσα στοὺς πρωτοπλά-
στους (βλ. ἔ.ἀ. 3,8). Ὁ ἄνθρωπος λοιπὸν πλάστηκε
γιὰ νὰ ζῇ μέσα στὴ χαρά.

Ἀλλὰ αἴφνης, ὅπως γνωρίζουμε, λόγῳ τῆς
παρακοῆς, ἔχασε τὸν παράδεισο. Ἔφυγε ἀπὸ
᾽κεῖ καὶ ἄρχισε ἡ ζωὴ τῆς ταλαιπωρίας του σὲ
τούτη τὴ γῆ. Ἔμεινε ὅμως σὲ ὅλους τοὺς λα-
οὺς ἡ ἀνάμνησι, ἡ νοσταλγία καὶ ἡ ἀναζήτη-

σι τῆς χα ρᾶς ἐκείνης τοῦ παραδείσου. Κάθε
ἄνθρωπος, ὁπουδήποτε στὴ Γῆ καὶ σὲ κάθε
ἐ ποχή, ἀναζητεῖ τὴ χαρά. Τὸ ψάρι πλάστηκε νὰ
κολυμπᾷ στὸ νερό, τὸ πουλὶ νὰ πετᾷ στὸν ἀέ-
ρα, κι ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε νὰ ζῇ σὲ χαρά.

Μακριὰ ὅμως ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ οἱ ἄν -
θρωποι πλανήθηκαν. Πίστεψαν πὼς θὰ βροῦν
τὴ χαρὰ ἄλλος ἐδῶ κι ἄλλος ἐκεῖ· ἢ στὰ πλού-
τη, ἢ στὰ ἀξιώματα καὶ τὴ δόξα, ἢ στὶς ἡδονὲς
καὶ τὶς διασκεδάσεις, ἢ στὴ σοφία, στὶς γνώ-
σεις, στὴν ἐπιστήμη, στὶς τέχνες κ.τ.λ.. Τελι κὰ
ὅμως ποῦ εἶνε ἡ χαρά; Ἔλα, ἐσὺ ἐπιστήμη, νὰ
σφουγγίσῃς τὰ δάκρυα τῶν ἀνθρώπων! ποὺ
ὄχι μόνο δὲν ἐλάττωσες τὰ δεινὰ τοῦ κόσμου,
ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπαύξησες, ὥστε σήμερα νὰ πλα -
νᾶται στὰ πρόσωπα μιὰ μελαγχολία. 

Μὰ εὐλογητὸς ὁ Θεός! Ὅταν «ἦλθε τὸ πλή-
ρωμα τοῦ χρόνου» (Γαλ. 4,4), τότε ἔρχεται ἡ Παν -
αγία, γεννᾷ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν
καὶ μὲ τρόπο ἄφραστο ἀνῄρεσε τὴν κατάρα
τῆς Εὔας, ἔκανε τὴν «ἀρὰν νὰ ἐκλείψῃ» (ἔ.ἀ. Α1).
Ὁ Χριστὸς ἔφερε στὸν κόσμο τὴ χαρὰ καὶ τὴν
εἰ ρήνη. Ἂς δοξά σουμε γι᾽ αὐτὸ τὸν Κύριο. Μέ-
 σα στὴ θλῖψι, τὴν ὀδύνη, τὰ ἐρείπια ποὺ ἄφη-
ναν οἱ θεωρίες καὶ τὰ συστήματα, οἱ τεχνητοὶ
παράδεισοι, τὰ ψευδῆ ὄ νειρα καὶ οἱ ἀπάτες, ἀ -
κούστηκε ὑπερκόσμια φω νή. Ἄγγελος ἀπ᾽ τὰ οὐ -
 ράνια λέει στοὺς βοσκοὺς τῆς Βηθλεέμ· «Ἰ -
δοὺ εὐαγγελίζομαι ὑ μῖν χαρὰν μεγάλην», καὶ
«πλῆθος ἀγγέλων ψάλλουσι» τὸ ἐμβατήριο
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ…» (Λουκ. 2,10,14). Μετὰ δὲ καὶ
τὴν ἀνάστασί του ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς εἶπε στὶς
μυροφόρες γυναῖ κες καὶ στοὺς μαθητάς του
«Χαίρετε» καὶ «Εἰ ρήνη ὑμῖν» (Ματθ. 26,9. Λουκ. 24,36. Ἰω. 20,19,26).

Λέει ἕνας ἀρχαιολόγος, ὅτι στὴν πρὸ Χρι-
στοῦ ἐποχὴ τὰ ἀγάλματα ποὺ φιλοτεχνοῦν -
ταν ἔχουν ἀποτυπωμένη στὰ πρόσωπα μιὰ με-
  λαγχολία, μία ἔλλειψι χαρᾶς. Μὰ καὶ μετὰ Χρι-
στόν κάποιοι μένουν ἀκόμη σὲ «πρὸ Χριστοῦ»
ἐποχή. Ἕνας γέρος 80 ἐτῶν εἶπε ὅτι, σὲ ὅλη
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του τὴ ζωὴ 14 φορὲς μόνο αἰσθάνθηκε χαρά.
Ἕνας φιλόσοφος ποιητὴς τοῦ αἰῶνος μας, ὅ -
ταν τὸν ρώτησαν πότε αἰσθάνθηκε χαρὰ στὴ
ζωή του, εἶπε, ὅτι χάρηκε μόνο ὅταν ὡς κυ  νη -
γὸς σκότωσε τὸν πρῶτο λαγό. Ἕνας ἄλλος
πάλι, δικός μας ἀπὸ τὴν περιφέρειά μας, δο-
κί μ ασε λίγη χαρά, λέει, ὅταν τοῦ ἔπεσε ὁ πρῶ -
τος λαχνός (500 ἑκατομμύρια), ἀλλὰ τὴ νύχτα
κρύφτηκε, γιατὶ ἀμέσως ἔσπασαν τὰ τηλέφω-
να συγγενεῖς καὶ φίλοι ἢ καὶ ἐχθροί, νὰ δοῦν
ἂν μποροῦν νὰ …τοῦ πάρουν τὰ χρήματα.

Δὲν ὑπάρχει λοιπὸν χαρά; Εἶχα διαβάσει ἕ -
να μῦθο· ὅτι κάποιος βασιλιᾶς διέταξε τὸν ὑ πα-
 σπιστή του νὰ γυρίσῃ τὴ χώρα, κι ὅταν βρῇ ἕ -
ναν ἄνθρωπο ποὺ εἶνε εὐτυχισμένος, νὰ πά ρῃ
τὸ πουκάμισό του καὶ νὰ τοῦ τὸ φέρῃ. Πῆγε λοι -
πὸν παντοῦ· μὰ ὅποια πόρτα κι ἂν χτύπησε,
ὅ λοι ἦταν δυσαρεστημένοι ἀπ᾽ τὴ ζωή τους.
Στὸ τέλος βρῆκε κ᾽ ἕναν ποὺ εἶπε· –Εἶμαι εὐ -
χαριστημένος, δόξα νά ᾽χῃ ὁ Θεός. –Δός μου
τὸ πουκάμισό σου, λέει ὁ ὑπασπιστής. –Ἕνα
τό ᾽χω, δὲν τὸ δίνω. Ὁ μῦθος δηλοῖ, ὅτι ἡ χα -
ρὰ ὑπάρχει πιὸ συχνὰ σὲ καλύβες ἐναρέτωνφτωχῶν, παρὰ σὲ μέγαρα πλουσίων.

Σήμερα αὐξήθηκαν οἱ ψυχασθενεῖς. Γέμι-
σαν κλινικές. Τὰ ψυχιατρεῖα κάνουν χρυσὲς
δουλειὲς μὲ φάρμακα γιὰ τὴ μελαγχολία καὶ
τὴν κατάθλιψι. Μία στατιστικὴ ἔδειξε, ὅτι ἡ Ἀ -μερική, ἡ χώρα τοῦ δολλαρίου καὶ τῆς εὐ δαι-
μονίας, ἔχει τὶς περισσοτέρες αὐτοκτονί ες·
χιλιάδες αὐτοκτονοῦν κάθε χρόνο ἐκεῖ, ἀλ λὰ
καὶ στὴν Ἀγγλία καὶ σ᾽ ἄλλες χῶρες. 

Ἂν ὑπάρχῃ ἕνας αἰώνας λύπης καὶ στενα   -γμῶν, εἶνε αὐτὸς ποὺ διανύουμε, γιὰ ὅλους
τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἀδάμ καὶ τῆς Εὔας. Κι
ἂν ἕνας ἄγγελος μάζευε τὰ δάκρυα ποὺ χύ-
νουν μικροὶ καὶ μεγάλοι, θὰ σχηματιζόταν μιὰ
λίμνη σὰν τῶν Πρεσπῶν.

Δὲν ὑπάρχει ἀληθινὴ καὶ ἀναφαίρετη χαρὰ
παρὰ μόνο κοντὰ στὸ Χριστό. «Ἰδοὺ ἡ βασιλεία
τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν», εἶπε ὁ Κύριος
(Λουκ. 17, 21). Θέλετε νὰ δῆτε μιὰ ἀντίθεσι; Στὰ ἀνά-
κτορα τῆς ῾Ρώμης κατοικοῦσε ἕνας βασιλιᾶς
ποὺ εἶχε ὅ,τι ἐπιθυμοῦσε (λεφτά, γυναῖκες, ἡ -
δονές, διασκεδάσεις κ.λπ.), καὶ ὅμως ἔνιωθε
τόσο δυστυχισμένος ὥστε ἤθελε ν᾽ αὐτοκτο-
νή σῃ. Ποιός ἦταν; Ὁ Νέρων. Κοντὰ ἐκεῖ, σ᾽ ἕ -
να ὑ πόγειο κάτω ἀπὸ τὴ γῆ, ἦταν ἕνας φυλακι -
σμέ νος, κατάδικος εἰς θάνατον, καὶ περίμενε
ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα νὰ ἐκτελεσθῇ, καὶ ὅμως εἶ  χε
τόση χαρὰ ὥστε ἔγραφε· «Χαίρετε ἐν Κυ ρί ῳ
πάν τοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε» (Φιλ. 4,4). Ποιός ἦ -
ταν αὐ τός; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Διαβάστε
τὴν πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολή, νὰ τὸ δῆτε.

Χαρὰ δὲν εἶνε οὔτε ὁ πλοῦτος, οὔτε οἱ δια-
σκεδάσεις, οὔτε τὸ σέξ, ἡ πορνεία καὶ ἡ μοι-
χεία, οὔτε ἡ ἐπιστήμη· χαρὰ δὲν εἶνε οὔ τε κι
αὐτὴ ἡ οἰκογένεια, ποὺ συχνὰ ἔχει προβλή-
ματα καὶ ποτίζει τὸν ἄνθρωπο πικρὰ ποτήρια
καὶ φαρμάκι. Πηγὴ χαρᾶς, γάργαρο ἀθάνατο
νερό, εἶνε ἡ πίστι μας, ὁ Χριστός.Ἀμφιβάλλετε; Ὅποιος ἀμφιβάλλει, «ἰδοὺ ἡ
῾Ρόδος, ἰδοὺ καὶ τὸ πήδημα»· ἂς κάνῃ, ὅ,τι ἔ -
κανε ὁ ῾Ρῶσος Ντοστογιέφσκυ. Ἦταν λυπη-
μέ νος, ἀλλ᾽ ὅταν πίστεψε στὸ Χριστὸ αἰσθάν-
θηκε νὰ φυτρώνῃ μέσα του παράδεισος. Βα-
θειὰ ἡ λύπη, βαθὺς ὁ ἀναστεναγμὸς τοῦ ἀν -
θρώπου. Χαρὰ εἶνε μόνο ὁ Χριστός. Ἐκεῖνος
ἦρ θε καὶ κατήργησε τὴν «ἀρὰν» αὐτή, τὴν κα-
τάρα τῶν πρωτοπλάστων. Δὲν εἶνε αὐτὸ ψέ-
μα· ὅποιος δοκιμάσῃ, θὰ πεισθῇ. 

* * *Αὐτὰ τὰ λίγα εἶχα νὰ σᾶς πῶ. Ἂν θέλετε νὰ
αἰσθανθῆτε χαρά, –τὸ εἶπα καὶ ἄλλοτε, τὸ ἐ -
πα ναλαμβάνω καὶ τώρα– πηγὴ χαρᾶς εἶνε καὶἡ περίοδος τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, ἡ κατ᾽
ἐ ξοχὴν περίοδος τῆς μετανοίας.

Δυστυχῶς δὲν ἔ χουμε μετάνοια, δὲν ζοῦμε
ὅπως θέλει ὁ Χρι στός, ὁ υἱὸς τῆς ὑπεραγίας
Θεοτόκου. Ἂς ζήσουμε τὸ Χριστό! Ἂν πιστεύ-
 ουμε στὸ Θεό, ἂν μετανοοῦμε καὶ ἐκτελοῦμε
τὸ ἅγιο θέλημά του, τότε θὰ ἔχουμε καὶ χαρά. 

Νὰ ἐξομολογούμεθα τ᾽ ἁμαρτήματά μας·παρακαλῶ μὴν ἀμελεῖτε τὴν ἐξομολόγησι.
Νὰ διατελοῦμε σὲ ἐγρήγορσι καὶ ἑτοιμότη-τα. Ἡ Ἀποκάλυψις λέει ὅτι θὰ συμβοῦν μεγά-

λα γεγονότα. Θὰ γίνῃ καὶ ἕνας τελευταῖος πό-
λεμος, ὁ «Ἁρμαγεδών» (Ἀπ. 16,16), ποὺ θὰ εἶνε χει-
ρότερος ἀπὸ ὅλους τοὺς προηγουμένους· θὰ
χυθῇ αἷ μα πο λύ. Καὶ σεισμὸς μέγας θὰ γίνῃ,
πρέπει νὰ περιμένουμε καὶ σεισμό. Νὰ εἴμα-
στε σὲ ὅλα ἕτοιμοι.

Παρακαλῶ νὰ προσέχετε καὶ νὰ προσεύχε-σθε. Προσεύχεσθε γιὰ τὴν πατρίδα, γιὰ τὴν
Ἐκ κλησία, γιὰ κάθε ἄνθρωπο, γιὰ λαοὺς ποὺ
δοκιμάζονται, τέλος καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ γέ-
 ρον τος ἐπισκόπου. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσῃ.

Ἀπὸ μᾶς λοιπὸν ἐξαρτᾶται, ἀδελφοί μου.
Τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες μὴ ζητήσουμε τὴ χα -
ρὰ στὰ μάταια τοῦ κόσμου τούτου. Ἂς μετα-νοήσουμε. Ὅταν διψάῃ κανείς, δὲν πηγαίνει
στὴ θάλασσα νὰ πιῇ νερό· πηγαίνει σὲ πηγὲς
μὲ γάργαρα νερά. Ὅλοι διψᾶμε, εἴμαστε με-
λάγχολοι καὶ δύσθυμοι, γιατὶ ἔφυγε ἡ χαρά.
Ἀλλὰ ἡ χαρὰ μᾶς περιμένει· εἶνε ὁ Χριστός·
ὅν, παῖ δες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦ -
τε εἰς πάν τας τοὺς αἰῶνας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Σύνθεσις 4 ἀπομαγνητοφωνημένων κηρυγμάτων, ποὺ ἔγιναν στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 9-3-1979, τὴν 13-3-1992, τὴν 18-3-1994 καὶ τὴν 14-3-1997 ἐπὶτοῦ ἰδίου χαιρετισμοῦ, μὲ βάσι τὸ παλαιότερο ἐξ αὐτῶν ἐμπλουτισμένο ἀπὸ ἰδιάζοντα στοιχεῖα τῶν νεωτέρων, καὶ ὑπὸ τὸν τίτλο τοῦ τελευταίου (24-2-2021).

2



Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, στὴν προηγιασμέ -
νη λειτουργία τὸν ψάλτη νὰ ψάλλῃ «Γεύ-

σασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος. Ἀλλη-
λούϊα» (Ψαλμ. 33, 9). Εἶνε τὸ κοινωνικό. Κοινω νικὸ
λέγεται αὐτὸ ποὺ λένε οἱ ψάλτες ὅ ταν μέσα
στὸ ἱερὸ οἱ κληρικοὶ κοινωνοῦν καὶ ἔ ξω οἱ λα -
ϊκοὶ ἑτοιμάζονται νὰ μεταλάβουν τὰ ἄ χραντα
μυστήρια. Τὸ συνηθισμένο κοινωνι κὸ τὶς Κυ-
ριακὲς εἶνε «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρα -
νῶν. Ἀλληλούια» (Ψαλμ. 148,1). Ἀλλὰ ἡ προ ηγι ασμέ-
νη θεία λειτουργία, ἐκτὸς τῶν ἄλλων δι αφο -
ρῶν ποὺ ἔχει, διαφέρει καὶ στὸ κοινωνι κό· τὸ
δικό της κοινωνικό εἶνε «Γεύσασθε καὶ ἴδετε
ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος. Ἀλληλούϊα».

Λίγα λόγια θὰ ποῦμε ἐπάνω σ᾽ αὐτό.
* * *⃝ Τὸ λέμε τώρα ἐμεῖς διὰ τοῦ ψάλτου στὴν

ἐκ κλησία, ἀλλὰ ποιός τὸ πρωτοεῖπε; Ὁ πρῶ -
τος ποὺ τὸ εἶπε εἶνε ὁ προφήτης Δαυΐδ. Ὅ -
πως θὰ ξέρετε, ὁ Δαυῒδ ἦταν βοσκός· ἔβοσκε
στὰ βουνὰ τὰ πρόβατά του παίζοντας φλογέ-
ρα. Ἀλλὰ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ τὸν πῆρε καὶ τὸν ἔ -
 κανε ἀπὸ τσοπᾶνο βασιλιᾶ, βασιλιᾶ τοῦ Ἰσ ρα -
ήλ. Ἔγινε ὁ πιὸ ἔνδοξος βασιλιᾶς· κανένα ὄ νο-
 μα δὲν ἦταν τόσο σεβαστὸ ὅσο τὸ δικό του.Ἦταν εὐτυχισμέ νος; Ὅταν ἦταν τσοπᾶ νος,
ναί· ὅταν ἔγινε βασιλιᾶς, δοκίμασε πολλὲς πί-
κρες. Τὸ πιὸ σημαντικὸ εἶνε, ὅτι ὡς τσοπᾶνος
ἦταν καθαρὸς ἀπὸ ἁμαρτίες, ἐνῷ ὅταν ἔγινε
βασιλιᾶς καὶ ἀνέβηκε στὰ παλάτια καὶ κάθη-
σε στὰ μέγαρα κ᾽ εἶχε ὅλα τ᾽ ἀγαθά, τότε ἁ -μάρτησε· στὴν καλύβα δὲν ἁμάρτανε, στὰ πα-
 λάτια ἁμάρτησε. Ἐκεῖ διέπραξε δυὸ μεγάλαἁμαρτήματα· σκότωσε ἕναν ἀθῷο ἄνθρωπο,
καὶ πῆ ρε τὴ γυναῖκα τοῦ σκοτωμένου, τὴν ξέ-
νη γυναῖκα, αὐτὴν ποὺ ἀνῆκε σ᾽ ἐκεῖνον.

Με τὰ τὸ φόνο καὶ τὴ μοιχεία ἔχασε τὴ χα-ρά του. Γιατὶ τίποτε ἄλλο δὲν ἀφαιρεῖ τὴ χα -
ρὰ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ὅσο ἡ ἁμαρτία. Μπορεῖ
νὰ κατοι κῇς σὲ παλάτια καὶ στὴν ψυχή σου νὰ

ἔχῃς κόλασι, καὶ μπορεῖ νὰ κατοικῇς σὲ καλύ -
βα καὶ μέσα σου νά ᾽σαι εὐτυχισμένος. Ἡ χα -
ρὰ καὶ ἡ λύπη εἶνε ἐσωτερικὲς καταστάσεις,
ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν καρδιά.

Ἦταν λοιπὸν λυπημένος καὶ στενοχωρη-
μένος. Ἀλλὰ δὲν ἔμεινε σ᾽ αὐτὴ τὴν κατάστα -
σι. Ὕστερα ἀπὸ ἕναν ἔλεγχο τοῦ προφήτου
Νάθαν ὁ Δαυῒδ μετανόησε εἰλικρινά· ἔ κλαψε,
καὶ μετὰ ἀπὸ τὰ δάκρυα ποὺ ἔχυσε γιὰ τ᾽ ἁ -
μαρτήματά του ἦρθε πάλι ἡ χαρὰ στὴν καρ-
διά του. Καὶ εἶχε μεγάλη χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι,
γιατὶ ἔνιωσε ὅτι ἔχει συγχωρηθῆ ἀπὸ τὸ Θεό,
ἔγινε πάλι φίλος τοῦ Θεοῦ.

Αὐτὴ λοιπὸν τὴ χαρά, ποὺ αἰσθανόταν ὁ
μετανοημένος Δαυΐδ, αὐτὴν προσπαθεῖ τώρα
μὲ τὸν ψαλμό του νὰ τὴ μεταδώσῃ καὶ σὲ κά-
θε ἄλ  λον. Ὅπως ἕνας ποὺ βρίσκει μιὰ πηγὴ
στὴν ἔρημο καὶ δροσίζεται ἀπὸ τὸ νερό της
προσκαλεῖ καὶ ἄλλους νὰ πιοῦν καὶ νὰ δροσι-
στοῦν, ἔτσι καὶ ὁ Δαυῒδ τώρα καλεῖ τὸν κό-
σμο ὅλο καὶ λέει· Ἡ χαρά, ποὺ ζητᾶτε σ᾽ αὐτὴ
τὴ ζωή, δὲν εἶνε οὔτε στὰ παλάτια οὔτε στὰ
μέγαρα οὔτε στὰ λεφτὰ οὔτε στὴ νιότη, οὔτε
στὴν ὀμορφιά, πουθενά· ἂν θέλετε χαρά, ἐ -λᾶτε κοντὰ στὸν Κύριο, γιὰ νὰ δοκιμάσετε τὴ
χαρά, ποὺ λείπει ἀπὸ τὸν κόσμο.

«Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύρι -
ος»· ὁ Κύριος εἶνε καλοκάγαθος, εὐμενής, οἰ -κτίρμων. Αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Δαυῒδ λέει σήμερα
ἡ Ἐκκλησία μας καὶ μᾶς προσκαλεῖ ὅλους νὰ
πλησιάσουμε τὸ Χριστό· Ἐλᾶτε, μικροὶ καὶ με-
γάλοι, ἄντρες καὶ γυναῖκες· ἐλᾶτε ὅλοι κοντὰ
στὸ Χριστό· ἐλᾶτε κοντὰ στὴν Ἐκκλησία, για -
τὶ ἐδῶ εἶνε ἡ χαρά, ἡ πραγματικὴ χαρά.

Ἄχ, πότε θὰ τὸ καταλάβουμε αὐτό! Τὰ λέ-
με, ἀλλὰ δὲν μπαίνουν μέσα στὴν καρδιά μας.
Κάτι συμβαίνει, κάτι πονηρό, καί, ἐνῷ τὸ λέ-
με καὶ κηρύττουμε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ἡ χαρὰ
τοῦ κόσμου, ἐν τούτοις δὲν ἔχουμε αἰσθαν-
θῆ αὐτὴ τὴ χαρά, αὐτὴ τὴν ἀ γαλλίασι ποὺ χα-
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ρίζει ὁ Χριστός. Γιατὶ τὸ ξέρουμε· τὸ γλυκύ-
τερο στὸν κόσμο εἶνε ὁ Χριστός· δὲν ὑπάρχει
ἄλλο· ὅλα τ᾽ ἄλλα εἶνε κατώτερα, εἶνε ἀηδία.
Ἀλλὰ ὅπως, ὅταν ἀρρωστήσῃ κάποιος, τότε
καὶ τὸ καλύτερο φαγητὸ ἢ γλύκυσμα δὲν τοῦ
κάνει ἐν τύπωσι, τὸ ἀηδι άζει, τὸ ἰδιο κ᾽ ἐμεῖς· ἔ -
τσι ποὺ εἴ μα στε ἄρρωστοι ἀπὸ τὴν ἁμαρτία,
δὲν νιώ θουμε τὴ γλυκύτητα τοῦ Χριστοῦ καὶ
τῆς ἁγίας του Ἐκκλησίας, τὰ λόγια καὶ τὰ μυ-
στήριά του. Μᾶς κατέχει μιὰ ἀηδία· πᾶμε στὴν
ἐκ κλησία, καθόμαστε, ἀκοῦμε τὰ ὡραῖα τροπά -
ρια καὶ ἀναγνώσματα, –κάθε λέξι στὴν προη-
γιασμένη στάζει μέλι–, καὶ ὅμως δὲν νιώθου-
με ἀγαλλίασι. Μᾶλλον στενοχωριόμαστε καὶ
δὲν βλέπουμε τὴν ὥρα πότε νὰ βγοῦμε ἔξω. 
⃝ Τί συμβαίνει μ᾽ ἐμᾶς; Κινδυνεύουμε νὰ πά-θουμε μεγάλη συμφορά. Ξέρετε πῶς μοιά-
ζου   με; εἴμαστε σὰν τὸν Ἠσαῦ, τὸν πρω τότο-
κο γυιὸ τοῦ Ἰσαάκ. Ὡς πρωτότοκος δικαιοῦτο
νὰ πάρῃ τὸ μεγαλύτερο μερίδιο τῆς περιουσί -
ας τοῦ πατέρα του. Ἔτσι ἦταν στὴν παλιὰ ἐ -
πο χή· τὸ ἀγόρι ποὺ γεννιόταν πρῶτο εἶχε με-
γάλα προνόμια - σήμερα αὐτὸ δὲν ἰσχύει, τὰ
παιδιὰ εἶνε ὅλα ἴσα κατὰ τοὺς νόμους ποὺ
ῥυ θμίζουν τὰ κληρονομικά. Ὁ Ἠσαῦ ὅμως ἔ -χασε τὰ πρωτοτόκια. Γιατί; τί συνέβη;

Ὁ Ἠσαῦ γύριζε ἔξω στὴ φύσι γιὰ θη ράμα-
τα· ὁ μικρότερος ἀδερφός του, ὁ Ἰακώβ, ἦ ταν
ἄνθρωπος τοῦ σπιτιοῦ. Μιὰ μέρα ὁ Ἰακὼβ μα-
γείρεψε φακῆ. Ὁ Ἠσαῦ γύρισε ἀπ᾽ τὸ κυνήγι
κατάκοπος. Λέει στὸν ἀδερφό του· –Ἔχω ἐξ αν -
τληθῆ, δός μου ἀπ᾽ αὐτὸ ποὺ μαγείρεψες. Τοῦ
λέει ὁ Ἰακώβ· –Δηλώνεις σήμερα, ὅτι μεταβι-
βάζεις τὰ πρω τοτόκιά σου σ᾽ ἐμένα; –Ἐδῶ ἐ -
γὼ πάω νὰ πεθάνω, καὶ τί νὰ τὰ κάνω αὐ τὰ τὰ
πρωτοτόκια; –Ὁρκίσου μου σήμερα, λέει ὁ Ἰα-
κώβ. Ὁ Ἠσαῦ τοῦ ὡρκίστηκε καὶ τοῦ παρέδω -
σε τὰ πρωτοτόκια. Τότε ὁ Ἰακὼβ ἔδωσε στὸν
Ἠσαῦ ψωμὶ καὶ φακῆ· ἔφαγε, ἤπιε κ᾽ ἔφυγε.
Ἔτσι, γιὰ ἕνα πιάτο φακῆ, ὁ Ἠσαῦ ξεπούλησετὰ πρωτοτόκιά του (βλ. Γέν. 25,27-34). Ἀπ᾽ ἐδῶ ἔμεινε
παροιμιώδης ἡ φράσι «ἀντὶ πινακίου φακῆς».

Ἀλλὰ κ᾽ ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ τὸ ἴδιο κάνου-
με. Μπροστά μας ἔχουμε πολύτιμα «πρωτο-
τόκια», δηλα δή· τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, τὰ ἱερὰ
μυστήρια, τὸν ἅγιο ἄρτο καὶ οἶνο, τὸ σῶμα καὶ
τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τὰ ἄχραντα μυστήρια· κ᾽
ἐν τού τοις ἀντὶ τοῦ οὐρανίου ἄρ του, «τοῦ μάν-
να τοῦ κεκρυμμένου» (Ἰω. 6,31. Ἀπ. 2,17), προτιμοῦμε
«ἕ να πιάτο φακῆ»· ἀντὶ γιὰ τὸ μέλι καὶ τὸ γάλα
τῆς Ἐκκλησίας μας προτιμοῦμε μερικὲς στι  γμι -
αῖες ἡδονές, ποὺ μᾶς προσφέρουν τὰ μάταια
πρά γματα τοῦ κόσμου. Ἔτσι οἱ Χριστιανοὶ γί-
νονται νεώτεροι Ἠσαῦ. Ὅπως ἐκεῖνος ξεπού-

 λησε τὰ πρωτοτόκιά του, ἔτσι ἐμεῖς εὔκολα
δίνουμε στὸν διάβολο τὸ δικαίωμα νὰ ἔχῃ ἐξ -
ουσία ἐπάνω μας. Εἴμαστε λοιπὸν Ἠσαῦ, ἐκποι ή  -
σαμε σὲ τιμὴ εὐτελῆ τὰ «πρωτοτόκιά» μας, τὴ σχέ-
  σι μας μὲ τὸν Κύριο, τὴν εἰρήνη τῆς ψυχῆς μας.

* * *«Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύρι -
ος». Σεῖς, ἐκλεκτὲς ψυχές, ὅσοι ἐκκκλησιάζε-
 στε τακτικά, ὅσοι νηστεύετε καὶ ἐξομολογεῖ -
σθε, ἐσεῖς ποὺ δακρύζετε καὶ ἔχετε ὄρεξι καὶ
πόθο νὰ κοινωνήσετε τὰ ἄχραντα μυστήρια· ἐ -
 σεῖς, ἄντρες καὶ γυναῖκες, ποὺ ἀποτελεῖτε «τὸμικρὸν ποίμνιον» (Λουκ. 12,32), τὸ ἐκλεκτὸ ποίμνιο,
ἐσεῖς εἶστε εὐλογημένοι, ἔχετε χα ρὰ καὶ ἀ γαλ-
 λίασι. Ἐσεῖς νὰ προσέλθετε νὰ κοινωνήσετε
τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶνε τὸ πᾶν, εἶνε τὸ ἄλ -
φα καὶ τὸ ὠμέγα. Ὅποιος ἔχει τὸ Χριστό, εἶνε
πλούσιος – ὅποιος δὲν ἔχει τὸ Χριστό, εἶνε
φτωχός· ὅποιος ἔχει τὸ Χριστό, ἔ  χει χαρά –
ὅποιος δὲν ἔχει τὸ Χριστό, ἔχει λύ πη· ὅποιος
ἔχει τὸ Χριστό, ἔχει ἀσφάλεια – ὅ ποιος δὲν
ἔχει τὸ Χριστό, ἔχει κίνδυνο καὶ θάνατο.

Σεῖς λοιπόν, εὐλογημένες ψυχές, σκεφτῆ -τε ἀπόψε καὶ τοὺς ἄλλους, τοὺς «Ἠσαῦ»· ὑ -
πάρχουν πολλοὶ «Ἠσαῦ» γύρω μας. Ἀντὶ πι-
νακίου φακῆς, ἀντὶ στιγμιαίων ἡδονῶν, ἀρ -
νοῦν ται τὴ σχέσι μὲ τὸν Κύριο κ᾽ ἔχουν πολ-
λὰ χρόνια νὰ κοινωνήσουν, γιατὶ προτιμοῦν
τὸ «πιάτο» τους, τὴ «φακῆ» τους, τὶς ἡδονὲς
καὶ τὶς διασκεδάσεις, τὰ γλέντια καὶ τὰ νυχτε -
ρινὰ κέντρα, καὶ θυσιάζουν τὰ «πρωτοτόκια»,
τὰ πολύτιμα καὶ ἀνεκτίμητα ἀγαθὰ τῆς μυστι -
κῆς τραπέζης τοῦ Κυρίου. Γι᾽ αὐτοὺς λοιπὸν
τοὺς «Ἠσαῦ», τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ ζοῦν
δίπλα μας, γιὰ τοὺς συνανθρώπους μας ποὺ
γιὰ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο λόγο ὁ πονηρὸς δὲν
τοὺς ἀφήνει νὰ πλησιάσουν τὰ ἅγια μυστή-
ρια, γι᾽ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἐξωμολογήθηκαν πο-
τέ στὴ ζωή τους, παρακαλῶ ἐσᾶς, ἐκλεκτὲς
ψυχές, ποὺ πλησιάζετε τὰ θεῖα δῶρα καὶ ἀπο-
λαμβάνετε τὸ οὐράνιο συμπόσιο τοῦ Κυρίου
μας, ἐσεῖς ποὺ «γεύεσθε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύ-
ριος», ὅτι ὁ Κύριος εἶνε καλὸς καὶ σπλαχνικὸς
καὶ ἐπιεικής, σᾶς παρακαλῶ πολὺ ἀπόψε, ὅ -
ταν πᾶτε στὸ σπίτι σας, νὰ κάνετε μιὰ προσε-
χή. Παρακαλέστε τὸ Θεό, ὥστε καὶ αὐτοὶ οἱ
«Ἠσαῦ», ποὺ σήμερα δὲν ξέρουν ἄλλη ἀπό-
λαυσι παρὰ τὸ «πινάκιο τῆς φα κῆς», νὰ ἐγκα-
ταλείψουν τὶς ἀπατηλὲς ἐπίγειες ἡδονές, νὰ
γνωρίσουν τὸν Κύριο καὶ νὰ πλησιάσουν τὰ
χείλη τους στὸ θεῖο ποτήριο, γιὰ νὰ αἰσθαν-
θοῦν αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Δαυΐδ· «Γεύσασθε καὶ
ἴ δετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 19-4-1978 Τετάρτη πρὸ τῶν Βαΐων ἑσπέρας, μὲ νέο τώρα τίτλο.Καταγραφὴ καὶ ἐλάχιστη σύντμησις 21-3-2022.
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Ἀπόψε, ἀγαπητοί μου, ἀρχίζει ἡ Μεγάλη
Ἑ βδομάδα. Ἀρχίζει ἐκκλησιαστικῶς· διό-

τι χρονικῶς ἀρχίζει ἀπὸ αὔριο. Ἀλλὰ οἱ ἅγιοι
πατέρες, ποὺ ῥύθμισαν μὲ σοφία τὴ λατρεία
μας, ὥρισαν ὁ ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέ-
ρας νὰ ψάλλεται τὸ βράδυ τῆς προηγουμέ-
νης ἡμέρας, γιὰ νὰ τὸν ἀκοῦνε καὶ οἱ ἐργαζό -
μενοι. Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο νὰ μᾶς φωτίσῃ νὰζήσουμε μὲ κατάνυξι τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα,
ἡ ὁποία συγκινεῖ ὅλους· κι αὐτὸς ἀκόμα ὁ
Ἕλληνας ποὺ πῆρε τὸ νόμπελ ἐμπνεύσθηκε
ἀπὸ αὐτήν. Σᾶς συνιστῶ νὰ ἐφοδιασθῆτε μὲ
τὰ σχετι κὰ βιβλιαράκια, ὥστε ὄχι μόνο ν᾽ ἀκοῦ -
τε ἀλ λὰ καὶ νὰ βλέπετε τὰ λόγια τῶν ὕμνων. 

Ἐκεῖνο ποὺ θέλω νὰ προσέξετε εἶνε τὸ ση-
μερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 21,18-43). Διηγεῖται ἕνα
θαῦμα, ποὺ διαφέρει ἀπὸ τ᾽ ἄλλα θαύματα
τοῦ Χριστοῦ· ἐκεῖνα ἦταν ἐκδηλώσεις ἀγάπης
γιὰ τὸν ἄν θρωπο, ἐνῷ τὸ σημερινὸ εἶνε κεραυ -
νός· καταράστηκε ὁ Χριστός! Περίμενε καν -
είς, τὸ γλυκύτατο στόμα του νὰ καταραστῇ
ἕνα δέντρο; «πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ
συκῆ;» (Ματθ. 21,20). Ἂς δοῦμε κάπως λεπτομερέ-
στερα τὸ θαῦμα. * * *

Τὸ πρωὶ ἦταν ἡ ἑορτὴ τῶν Βαΐων. Σὰν σήμε -
ρα ἕνας λαὸς ὑποδέχτηκε μὲ πρωτοφανεῖς ἐκ -
δηλώσεις τὸν Βασιλέα τῆς δόξης. Κανένας
καῖσαρ, στρατηγός, βασιλεὺς ἐπιστρέφοντας
νικητὴς ἀπὸ τὸ πεδίο τῆς μάχης δὲν ἔγινε ἀν -
τικείμενο τόσης ἀγάπης καὶ λατρείας ὅπως ὁ
Ἰησοῦς. Τὸν ὑποδέχτηκαν ὅλοι καὶ τὸ «ὡσαν-
νὰ» (Ματθ. 21,9) ἔφτανε ὣς τὸν οὐρανό. Ὅλη τὴν ἡ -μέρα ἔμεινε μέσα στὴν πόλι διδάσκοντας. Τότε
τὸν ἀναζήτησαν καὶ οἱ Ἕλληνες κι ὁ ἴδιος εἶ -
πε τὰ λόγια ἐκεῖνα, ποὺ εἶνε ὁ μεγαλύτερος τί -
 τλος τιμῆς γιὰ τὴ φυλή μας· «Ἐλήλυθεν ἡ ὥ -
ρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου» (Ἰω. 12,23).

Ὅλη τὴν ἡμέρα στὰ Ἰεροσόλυμα, καὶ μόλιςβράδιασε ἔφυγε. Γιατί; Ὅλα διδάσκουν. Δὲν

ἔ μεινε, διότι μέσα στὴν πόλι ὑ πῆρχαν ἐχθροὶ
θανάσιμοι, ἄνθρωποι κακοί, γραμματεῖς καὶ
φαρισαῖοι, ἀρχιερεῖς καὶ ἱ ερεῖς, ποὺ ἦταν ἀγρι -
ώτεροι κι ἀπὸ θηρία· διότι τὸ ἀγριώτερο θη-
ρίο εἶνε ὁ ἄνθρωπος χωρὶς φόβο Θεοῦ. Αὐτοὶεἶχαν σκοπὸ νὰ τὸν σκοτώσουν τὴ νύχτα· κ᾽ ἐ -
πειδὴ δὲν εἶχε ἔρθει ἀκόμα ἡ ὥρα νὰ προσ -
φέρῃ τὸν ἑ αυτό του θυσία ὑπὲρ τοῦ κόσμου,
δίνοντας καὶ σ᾽ ἐμᾶς παράδειγμα συνέσεως,
ἔ φυγε τὴ νύχτα ἀπὸ τὴν μιαιφόνο πόλι καὶ ἔ -
μεινε ἔξω· στὸ ὕπαιθρο κοιμήθηκε ὁ Χριστός,
κάτω ἀπ᾽ τὰ δέντρα καὶ τ᾽ ἀστέρια (βλ. Λουκ. 21,37).

Μοῦ ἔρχεται μία σκέψι. Ὅπως ὁ Χριστὸς
δὲν εἶχε ἀσφάλεια στὴν πόλι, ἔ τσι προβλέπω
ὅτι θ᾽ ἀδειάσουν μεγάλες πόλεις ὄχι μόνο τῆς
Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ· σκυλιὰ
μόνο θὰ γαυγίζουν στοὺς δρό μους. Γι᾽ αὐτὸ
ἀκοῦς τώρα ὅτι στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴ ῾Ρω σία
ἀνοίγουν σπήλαια, γιὰ νὰ καταφύγουν ἐκεῖ οἱ
ἄρχοντες τῆς γῆς. Εἶνε αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Ἀπο-
κάλυψις· Ἀνοῖξτε, βουνά, καὶ σκεπά στε μας
ἀπὸ τὴν ἐρχομένη ὀργὴ τοῦ Θεοῦ (βλ. Ἀπ. 6,15-16).

Νύχτα λοιπόν. Ἐμεῖς, ποὺ θέλουμε νὰ κοι-
μώμαστε σὲ κρεβάτια ζεστὰ καὶ ἀναπαυτικά,ἂς σκεφτοῦμε, ὅτι ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου δια-
νυκτέ ρευσε κάτω ἀπὸ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ
καὶ γιὰ στρῶμα του εἶχε τὰ ἄνθη τοῦ ἀγροῦ.

Τὸ πρωὶ ὁ Χριστὸς ἔρχεται πάλι στὰ Ἰερο-
σόλυμα, γιὰ νὰ δώσῃ ἀκόμα σφοδρότερα τὴ
μάχη κατὰ τοῦ κακοῦ, τοῦ σατανᾶ καὶ τῶν
ὠρ γανωμένων δυνάμεών του. Στὸ δρόμο, λέ-
ει τὸ εὐαγγέλιο, «ἐπείνασε» (Ματθ. 21,18).

–Πεινάει ὁ Χριστός; θὰ ρωτήσετε. Ὡς Θεὸς
εἶνε ἀνενδεής, δὲν ἔχει ἀνάγκη τίποτα, ὅπως
ἔχουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. Ἀλλὰ συγχρόνως
ἦταν ἄνθρωπος, καὶ ὡς ἄνθρωπος εἶχε, ὅπως
λένε οἱ θεολόγοι, τὰ λεγόμενα ἀδιάβλητα πά-θη. Ὅπως δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος πεινᾷ, διψᾷ,
κουράζεται, αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη τῆς ἀνα-
παύσεως, ἔτσι καὶ ὁ Χριστός· ἑκουσίως καὶ
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πει νοῦσε, καὶ διψοῦσε, καὶ κουραζόταν, καὶ ἵ -
δρωνε, καὶ αἰσθανόταν τὴν ἀνάγκη ὕπνου.

Πείνασε λοιπὸν ὁ Χριστός· κ᾽ ἐκεῖ στὸ δρό-
μο εἶδε μιὰ συκιὰ ὁλοπράσινη μὲ πλατειὰ τρα-
 χειὰ φύλλα. Πλησίασε γιὰ νὰ βρῇ καρπό, τὰ ἅ -
για χέρια του ἔψαξαν τὰ φυλλώματα, ἀλλὰ δὲν
βρῆκε οὔτε ἕνα σῦκο. Καὶ τότε καταράστηκετὴ συκιὰ καὶ εἶπε· Ποτέ πιὰ ἀπὸ σένα νὰ μὴ
γίνῃ σῦκο (βλ. Ματθ. 21,19). Κι ἀμέσως τὰ πράσινα
φύλλα μαράθηκαν, τὸ δέντρο ἔγινε ξερό.

Αὐτὸ εἶνε τὸ θαῦμα.
* * *Μισεῖ λοιπὸν ὁ Χριστὸς τὰ δέντρα; Ὄχι βέ-

βαια. Τὰ δέντρα εἶνε στόλισμα τῆς γῆς. Ὅλοι
ἀγαποῦμε τὸ πράσινο· κ᾽ εἶνε εὐλογημένα τὰ
ῥοζιασμένα χέρια ποὺ καλλιεργοῦν τὰ δέν -
τρα καὶ μᾶς τρέφουν ὅλους. Τὰ δέντρα τὰ ἔ -
φτειαξε ὁ Θεός, εἶνε θαῦ μα τῆς δημιουργίας.
Ἕνα δέντρο φτάνει ν᾽ ἀ ποδείξῃ, ὅτι ὑπάρχει
Θεός. Στὴ σελήνη δὲν ὑπάρχει δέντρο· ξηρα -
ΰλα, ἐρημιά, Σαχάρα. Ἐδῶ στὴ Γῆ μᾶς τὰ ἔ δω-
 σε ὁ καλὸς Θεός, καὶ νὰ τὸν εὐχαριστοῦμε.

Γιατί, τότε, καταράστηκε τὴ συκιά; Γιὰ νὰμᾶς δώσῃ ἕνα μάθημα, λένε οἱ πατέρες. Ὁ Χρι  -
στός, δηλαδή, δὲν εἶνε μόνο μακροθυμία καὶ
ἀ γάπη· εἶνε καὶ δίκαιος, μὲ τὴν ἀπόλυτη ἔν νοια.
Χωρὶς τὴ δικαιοσύνη, ποὺ εἶνε μεγάλη ἀ ρετή,
ἡ ἔννοια τοῦ Θεοῦ θὰ ἦταν ἀ τελής. Καὶ ἀλλοί-
μονο στὶς κοινωνίες ἂν λείψῃ ἡ αἴσθησι καὶ ἡ
δίψα τοῦ δικαίου, ἡ ἀμοιβὴ τοῦ καλοῦ καὶ ἡ τι  -
μωρία τοῦ κακοῦ. «Δίκαιος», λοιπόν, ὁ «Κύρι ος,
καὶ δικαιοσύνας ἠγάπησεν» (Ψαλμ. 10,7)· ξήρανε τὴ
συκιά, γιὰ νὰ μᾶς δώσῃ ἕνα δεῖγμα τῆς τιμω-
ρητικῆς δυνάμεώς του, ὅτι ὁ Θεὸς τιμωρεῖ.

Ὅταν οἱ μαθηταὶ εἶδαν τὸ δέντρο νὰ ξεραί -
νεται ἀμέσως, «παραχρῆμα», θαύμασαν. Καὶ ὁ
Χριστὸς τοὺς ἔδωσε κι ἄλ λο μάθημα· «Ἐὰν ἔ -χητε πίστιν», ὄχι μόνο θὰ ξηρά νετε τὴ συκιά,
ἀλλὰ κι ὅ,τι ἄλλο ζητήσετε στὴν προσευχή σας,
θὰ γίνῃ, ἀκόμα κι ἂν πῆτε στὸ βουνὸ νὰ σηκω -
θῇ καὶ νὰ πέσῃ μέσα στὴ θάλασσα (βλ. Ματθ. 21,20-22). 

Ἡ βαθύτερη, τώρα, σημασία τοῦ θαύματος.
Ἡ συκιὰ εἶνε τὸ σύμβολο τῶν ἀκάρπων ἀν θρώ  -
πων. Οἱ Ἑβραῖοι ἦταν λαὸς θρησκευτικός· εἶ -
χαν τὸ ναὸ τοῦ Σολομῶντος, θυσίαζαν ἑκατόμ -
βες ζῴων, τελοῦσαν κατ᾽ ἔτος ἑορτὲς καὶ πα-
νηγύρεις, νόμιζαν πὼς λατρεύουν ἔτσι τὸ Θεό.
Τί μὲ τοῦ το ὅμως; Ὅλα αὐτὰ ἦταν σὰν τὰ φύλ-
 λα. Ὡ ραῖα τὰ φύλλα, ἀλλὰ τὸ σπουδαῖο εἶνε ὁ
καρπός· ἂν λείψῃ ὁ καρπός, τὸ δέντρο λέγε-
ται ἄκαρπο, εἶνε πλέον γιὰ τὴ φωτιά (βλ. Ἰω. 15,6). Καὶ
ἡ ἑβραϊκὴ συναγωγή, ἀντὶ νὰ δώσῃ καρπὸ ἀ -
γαθό, σὲ λίγο θὰ διαπράξῃ τὸ μεγαλύ  τερο ἔγ -
κλημα· θὰ φονεύσῃ τὸν Υἱὸν τῆς Παρθένου,

καὶ αὐτὸ θὰ σκιάσῃ ὅλη τὴν ἱστορία τους. Τὸ
ὅτι λοιπὸν ὁ Χριστὸς ἐξήρανε τὴ συκιὰ σημαί -
νει, ὅτι ἀπορρίπτει πλέον τὴ συναγωγή.

Ὄχι ὅμως μόνο οἱ Ἑβραῖοι –μὴν τὸ πάρου-
με μεροληπτικά–, ἀλλὰ καὶ κάθε λαὸς ποὺ βα-
δίζει ἐπάνω στὰ ἴχνη τοῦ παλαιοῦ Ἰσραήλ, τὸ
ἴδιο κατάντημα θὰ ἔχῃ. Ὑπάρχουν λαοὶ ποὺ
θεωροῦνται χριστιανοί. Ὅλη ἡ Εὐρώπη θεω-
ροῦνται χριστιανοί (ἔχουν ναοὺς καὶ πάπες
καὶ καρδιναλίους μὲ μίτρες καὶ πατερίτσες
κ.τ.λ.). Κ᾽ ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι ἔχουμε ὡραίους
ναούς, κι ἀνάβουμε κεριά, καὶ προσκυνοῦμε
εἰκόνες, καὶ δακρύζουμε κάποτε τὴ Μεγάλη
Παρασκευή… Ἀλλὰ τί εἶν᾽ αὐτά; Φύλλα καὶ
πά λι φύλλα· ἐξωτερικὴ εὐσέβεια. Ὁ Χριστὸς
ζητάει καρπό, βάθος καρδιᾶς, ἐσωτερικὴ πί-
στι, φρόνημα ταπεινό, ἁγιωσύνη σταυρική.

Ἄκαρπη συκιὰ ὅμως –ἐπιτρέψτε μου νὰ
φτά σω στὸ βάθος τῆς ὑποθέσεως– εἴμαστε κ᾽ἐμεῖς· κ᾽ ἐγὼ ποὺ παρουσιάζομαι ἐνώπιόν σας
ὡς διδάσκαλος τοῦ εὐαγγελίου, κ᾽ ἐσεῖς ποὺ
μ᾽ ἀκοῦτε. Ἐὰν δὲν προσέξουμε, κινδυνεύου -
με ν᾽ ἀπορριφθοῦμε κ᾽ ἐμεῖς σὰν τὴν ἄκαρπη
συκιὰ ποὺ ἐξήρανε ὁ Χριστός.

* * *Τελείωσα, ἀγαπητοί μου. «Καὶ ἐξηράνθη πα-
 ραχρῆμα ἡ συκῆ»· θέλω αὐτὲς οἱ λίγες λέξειςνὰ ἐντυπωθοῦν βαθειὰ στὴν καρδιά σας.

Σᾶς παρακαλῶ ἀπόψε, ὅταν πᾶτε στὸ σπίτι,
προτοῦ νὰ κοιμηθῆτε, σκεφτῆτε ὅτι ὁ Χριστὸς
τέ τοιες μέρες κοιμήθηκε στὸ ὕπαιθρο καὶ τέ-
λος ἔκλινε τὴν κεφαλή του ἐπὶ τοῦ ξύλου τοῦ
σταυροῦ· ἐμεῖς στὸ προσκέφαλό μας, καὶ ὁ
Υἱὸς τῆς Παρθένου ἐπάνω στὸ ἀγκάθινο στε-
φάνι. Μόνο χυδαῖες ψυχὲς μπορεῖ νὰ μὴν τὸν
ἀγαποῦν. Ὅ,τι ὡραῖο, ὑψηλὸ καὶ μεγάλο, ὅ,τι
ὑπέροχο καὶ οὐράνιο, εἶνε ἐν τῷ Χριστῷ. Ἂςτὸν δοξάσουμε γιὰ τὴ μακροθυμία του.

Προτοῦ νὰ κοιμηθοῦμε, ἂς ἀνοίξουμε τὴν
Καινὴ Διαθήκη στὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολὴ
καὶ ἂς διαβάσουμε αὐτὰ ποὺ λέει γιὰ τοὺς καρ-ποὺς τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἐννέα καρποὺς
ἀναφέρει ἐκεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ὁ πρῶ -
τος καρπὸς εἶνε ἡ ἀγάπη καὶ οἱ ἄλλοι μὲ τὴ
σειρὰ εἶνε· ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ μακροθυμία, ἡχρηστότης, ἡ ἀγαθωσύνη, ἡ πίστις, ἡ πραό-της, ἡ ἐγκράτεια (Γαλ. 5,22). Ὑπέροχες ἀρετές. Ἔ -
χουμε τοὺς καρποὺς αὐτούς; Ὦ Χριστέ, εἴμα-
στε δέντρα ἄκαρπα. Ἀλλὰ σύ, ποὺ γνωρίζεις νὰ
μπολιάζῃς τὰ δέντρα, μπόλιασε κ᾽ ἐμᾶς μὲ τὸ
τίμιο αἷμα σου, καὶ ἀπὸ δέντρα ἄκαρπα κάνε
μας καρποφόρα, πρὸς δόξαν τοῦ Πατρὸς καὶ
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν Κυριακὴ 30-3-1980 τὸ βράδυ. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 9-3-2022.
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Ἀγαπητοί μου (ὁρατὸ καὶ ἀόρατο ἀκροατή-
ριο), σύντομη θὰ εἶνε ἡ ὁμιλία· ὅσο ἀν  τέ-

χουμε. Γέρασα καὶ δὲν μπορῶ ν᾽ ἀ ναλύω ὅ  πως
ἄλλοτε τὰ ἔξοχα νοήματα. Σήμερα, ποὺ τελεῖ -
ται ὁ ὄρθρος τῆς Μεγά λης Τρίτης, ἡ περικο -
πὴ τοῦ εὐαγγελίου (βλ. Ματθ. 22,15 – 23,39) εἶνε λόγος ἐ -λεγκτικός· ἀστράφτει καὶ βροντᾷ ὁ Κύριος.

* * *Προσπάθησαν οἱ γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι
νὰ παγιδεύσουν τὸ Χριστό, ἀλλ᾽ ἀποστομώθη-
 καν. Κάθησαν στὴ θέσι τοῦ Μωυσῆ καὶ θέ-
λουν νὰ λέγωνται διδάσκαλοι καὶ καθηγηταί,
ἀλλὰ ὁ μόνος διδάσκαλος καὶ καθηγητὴς εἶνε
ὁ Χριστός. Καὶ μετὰ ὅλοι αὐτοί, ποὺ δυστυ -
χῶς ἐ πηρέαζαν τὸ λαὸ τῶν Ἰεροσολύμων, ἄ -κουσαν ἐκεῖνα τὰ ὀκτὼ «οὐαί» (βλ. ἔ.ἀ. 23,13-36).α΄. «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑ -
ποκριταί»· κατατρῶτε τὰ ὑπάρχοντα τῶν φτω -
 χῶν χηρῶν, ἐνῷ συγχρόνως παριστάνετε τὸν
εὐλαβῆ κάνοντας μακρὲς προσευχές (βλ. ἔ.ἀ. 23,13).β΄. Ἀλλοίμονό σας, γραμματεῖς καὶ φαρι-
σαῖ οι ὑποκριταί, γιατὶ κλείνετε στοὺς ἀνθρώ-
πους τὸ δρόμο γιὰ τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν·
οἱ ἴδιοι δὲν εἰσέρχεσθε, ἐμποδίζετε ὅμως καὶ
τοὺς ἄλλους ποὺ θέλουν νὰ μποῦν (βλ. ἔ.ἀ. 23,14).γ΄. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑ -
ποκριταί· διασχίζετε στεριὲς καὶ θάλασσες γιὰ
νὰ φέρετε ἕναν εἰδωλολάτρη στὴν πίστι σας,
κι ὅταν τὸν φέρετε, αὐτὸς γίνεται χειρότε-
ρος ἀ πὸ σᾶς καὶ ἄξιος γιὰ τὴν κόλασι (βλ. ἔ.ἀ. 23,15).δ΄. Ἀλλοίμονό σας, τυφλοὶ ὁδηγοί, γιατὶ κο-
 στολογεῖτε τὶς ἁμαρτίες ἀνάλογα μὲ τὴ φιλαρ-
 γυρία σας· λέτε ὅτι ὅποιος ὁρκιστῇ στὸ ναὸ
δὲν εἶνε τίποτα, ὅποιος ὅμως ὁρκιστῇ στὸ χρυ -
σὸ τοῦ ναοῦ αὐτὸς ὀφείλει – μὰ ὁ ναὸς εἶ νε
ἐκεῖνος ποὺ ἁγιάζει τὸν χρυσό· καὶ ὅποιος ὁρ -
κιστῇ στὸ θυσιαστήριο δὲν εἶνε τίποτα, ὅποι-
ος ὅμως ὁρ  κιστῇ στὸ δῶρο ποὺ εἶνε πάνω στὸ
θυσιαστήριο αὐ τὸς ὀφείλει – μὰ τὸ θυσιαστή -
ριο εἶ νε ἐκεῖνο ποὺ ἁγιάζει τὸ δῶρο. Ὅποιος
λοι πὸν ὁρκιστῇ στὸ θυσιαστήριο ὁρκίζεται σ᾽

αὐ τὸ καὶ σὲ ὅ,τι ὑπάρχει ἐπάνω του· καὶ ὅποι-
ος ὁρκιστῇ στὸ ναὸ ὁρκίζεται σ᾽ αὐτὸν καὶ σ᾽
ἐ κεῖνον ποὺ κατοι κεῖ ἐκεῖ· καὶ ὅποιος ὁρκιστῇ
στὸν οὐρανὸ ὁρκίζεται στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ
καὶ σ᾽ αὐτὸν ποὺ κάθεται σ᾽ αὐτόν (βλ. ἔ.ἀ. 23,16-22).ε΄. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑ πο-
 κριταί· δίνετε στὸ ναὸ τὸ ἕνα δέκατο ἀπὸ τὶς
μι κροκαλλιέργειές σας (δυόσμο, ἄνηθο, κύ μινο),
κι ἀφήσατε τὰ σοβαρώτερα ποὺ ὁρίζει ὁ Νό-
μος, «τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πί στιν»
(τὴ δικαιοσύνη, τὴν εὐσπλαχνία, τὴν τιμιό τη-
τα). Μὰ πρέπει νὰ τηρηθοῦν καί αὐτὰ καί ἐκεῖ να.
Ἐνῷ εἶστε τυφλοί, ἐσεῖς ὁδηγεῖτε ἄλλους· προσ -
 έ χετε τὰ μικρὰ καὶ ἀσήμαντα, ἐνῷ παρατρέχε-
 τε τὰ μεγάλα καὶ σοβαρά· στραγγίζετε τὸ κου-
 νούπι, μὰ τὴν καμήλα τὴν καταπίνετε (βλ. ἔ.ἀ. 23,23-24).στ΄. Ἀλλοίμονό σας, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖ -
 οι ὑποκριταί· καθαρίζετε ἀπ᾽ ἔξω τὸ ποτήρι καὶ
τὸ πιάτο, ἀπὸ μέσα ὅμως (λόγῳ τῶν κλοπῶν
σας) εἶνε γεμᾶτα ἀπὸ ἁρπαγὴ καὶ ἀδικία. Φα-
ρι σαῖε τυφλέ, καθάρισε πρῶτα τὸ ἐσωτερικό,
γιὰ νὰ γίνῃ καθαρὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό (βλ. ἔ.ἀ. 23,25-26).ζ΄. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑ πο-
 κριταί, γιατὶ μοιάζετε μὲ τάφους ποὺ ἀπ᾿ ἔ ξω
εἶνε ὡραῖοι, ἀσβεστωμένοι ἢ καλυμ μένοι μὲ μάρ-
 μαρα, ἀλλ᾽ ἀπὸ μέσα εἶνε γεμᾶτοι νεκρὰ κόκκα -
λα καὶ κάθε ἀκαθαρσία· ἔτσι κ᾽ ἐσεῖς ἀπ᾽ ἔξω
φαίνεστε στοὺς ἀνθρώπους δίκαιοι, ἀλλ᾽ ἀπὸ μέ-
 σα εἶστε γεμᾶτοι ὑποκρισία καὶ ἀνομία (βλ. ἔ.ἀ. 23,27-28).η΄. Ἀλλοίμονό σας, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖ -
 οι ὑποκριταί· γιατὶ οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους
τῶν προφητῶν καὶ στολίζετε τὰ μνημεῖα τῶν
δικαίων, καὶ λέτε· Ἂν ζούσαμε στὰ χρόνια τῶν
πατέρων μας, ἐμεῖς δὲν θὰ συμμετείχαμε στὴ
θανάτωσί τους. Ὁμολογεῖτε ἔτσι μόνοι σας,
ὅ τι εἶστε παιδιὰ ἐκείνων ποὺ ἐφόνευσαν τοὺς
προφῆτες· ξεπεράστε λοιπὸν ἐσεῖς τώρα σὲ
ἐγκληματικότητα τοὺς πατέρες σας (μ᾽ αὐτὸ
ποὺ ἑτοιμάζεστε νὰ κάνετε, δηλαδὴ νὰ θανα -
τώσετε ἐμένα ποὺ ἔστειλα τοὺς προφῆτες).
Φίδια καὶ γεννήματα ὀχιῶν, πῶς νὰ γλυτώσε-
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τε ἀπὸ τὴν καταδίκη τῆς κολάσεως; Γιατὶ νά,
σᾶς στέλνω προφῆτες καὶ σοφοὺς καὶ διδα-
σκάλους, καὶ πολλοὺς ἀπὸ αὐτοὺς θὰ τοὺς θα-
 να τώσετε καὶ θὰ τοὺς σταυρώσετε καὶ θὰ τοὺς
μα στιγώσετε στὶς συναγωγές σας καὶ θὰ τοὺς
κα ταδιώξετε· καὶ ἔτσι θὰ πέσῃ ἐπάνω σας ἡ
εὐ θύνη γιὰ τὸ αἷμα ὅλων τῶν δικαίων ποὺ χύθη -
 κε ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἀπὸ τὸν Ἄβελ, μέχρι τὸν Ζα χα-
 ρία τὸν ὁποῖο φονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ
τοῦ θυσιαστηρίου. Ἀλήθεια σᾶς λέω, θὰ ἔρ θουν
ὅ λα αὐτὰ ἐπάνω σ᾽ αὐτὴ τὴ γενεά (βλ. ἔ.ἀ. 23,29-36).

* * *Αὐτὰ εἶπε ὁ Χριστὸς στοὺς γραμματεῖς καὶ
φαρισαίους, κι αὐτοὶ ἀκούγοντάς τον ὠργίζον -
 ταν περισσότερο. Τέλος στρέφει τὸν λόγο πρὸς
τὴν ἁγία πόλι, τὸ κέντρο τοῦ Ἰου δαϊσμοῦ, καὶ
μὲ πόνο ἀλλὰ καὶ προφητικὸ λόγο ἀναγγέλλει·

«Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ», ποὺ θανατώ-
νεις τοὺς προφῆτες καὶ λιθοβολεῖς αὐτοὺς
ποὺ σοῦ στέλνει ὁ Θεός! «ποσάκις ἠθέλησα
ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου…, καὶ οὐκ ἠθε-
λήσατε. ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρη-μος» (ἔ.ἀ. 23,38). Σᾶς ἀγάπησα, ἔκανα θαύματα με-
γάλα, τώρα καὶ γιὰ σᾶς πορεύομαι πρὸς τὴν
ὑ  πέρτατη θυσία. Πόσες φορὲς θέλησα νὰ σᾶς
μαζέψω κοντά μου ὅπως ἡ ὄρνιθα τὰ πουλά-
κια κάτω ἀπ᾽ τὰ φτερά της, «καὶ οὐκ ἠθελήσα -
τε». Ἀ φοῦ λοιπὸν δὲν θελήσατε, τώρα σᾶς ἐγ -
καταλείπω. Θὰ ἐρημωθῆτε, «ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν
ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος». Σᾶς τὸ λέω, δὲν πρό-
κει ται νὰ μὲ ξαναδῆτε πλέον παρὰ μόνο ὅταν
θὰ ξαναέρθω νὰ κρίνω τὸν κόσμο καὶ τότε θέ-
λοντας καὶ μὴ θὰ πῆτε «Εὐλογημένος ὁ ἐρχό-
μενος ἐν ὀνόματι Κυρίου» (βλ. ἔ.ἀ. 23,37-39).

Αὐτὰ εἶπε τότε ὁ Χριστός· καὶ σὲ λιγώτερο
ἀπὸ σαράντα χρόνια, τὸ 70 μ.Χ., ὁ λό γος τουἐκ πληρώθηκε. Οἱ ῥωμαϊκὲς λεγεῶνες τοῦ αὐ -
τοκράτορος Τίτου (39-81 μ.Χ.) πολιόρκησαν τὰ Ἰε-
ροσόλυμα. Ἔπεσε δυσ τυχία μέσα στὴν πόλι
καὶ πεῖνα τρομερή. Ὁ ἰουδαῖ ος ἱστο ρικὸς Ἰώ-
σηπος γράφει τὸ πρωτάκουστο, ὅτι μία μάνα
ἔσφαξε τὸ παιδί της, τὸ ἔψησε καὶ τὸ ἔφαγε!
Κι ὅταν οἱ ̔Ρωμαῖοι μπῆκαν μέσα, δὲν ἄ φησαν
«λί θον ἐπὶ λίθον» (Ματθ. 24,2)· κατέστρεψαν δρό-
μους, ἀνέσκαψαν πλατεῖες, γκρέμισαν σπίτια,
ἰσοπέδωσαν τὰ ἀνάκτορα τοῦ Πιλάτου καὶ τὰ
μέγαρα τοῦ Ἄν να καὶ τοῦ Καϊάφα. Καὶ τὸ πιὸ
χαρακτηριστικό, σταύρω σαν! σταύρωσαν πλῆ -
 θος Ἑ βραί ους· σταύρωναν μέχρι ποὺ τελείω-
σαν τὰ ξύλα· τότε μόνο σταμάτησαν. Ἔμει-
ναν μό νο κάτι χαλάσματα· ἐκεῖ κάθε Σάββατο
πηγαί νουν οἱ Ἑβραῖοι καὶ κλαῖνε γιὰ τὴν ἐρή-
μωσι τῆς πόλεως. Ἔτσι ἡ προφητεία τοῦ Χρι-
στοῦ ἐκ πληρώθηκε.

Μεταξὺ τῶν ἄλλων οἱ ῾Ρωμαῖοι γκρέμισαν

καὶ τὸ ναὸ τοῦ Σολομῶντος, τὸ καύχημα τῆς
ἰ ουδαϊκῆς θρησκείας. Ἔκαναν βέβαια ἀπὸ τό-
τε οἱ Ἰσ ραηλῖτες προσπάθειες νὰ τὸν ξαναχτί-
 σουν, μέχρι στι γμῆς ὅμως δὲν τὸ κατώρθωσαν.
Καὶ ὁ Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης (332-363 μ.Χ.) –ὄχι ἀπὸ
πίστι στὸν ἰουδαϊσμὸ ἀλλὰ ἀπὸ μῖσος πρὸς
τὸν Χριστιανισμό– ἔκανε ἀπόπειρα νὰ τὸν ἀν -
οικοδομήσῃ, μὰ κι αὐτὸς ἀπέτυχε. Καὶ ἐνῷ ἐ -
δῶ μικρὰ φτωχὰ χωριά μας ἔχουν ναό, οἱ πάμ   -
πλουτοι Ἑ βραῖοι δὲν ἔχουν, καὶ ὀδύρονται.

Ἀλλὰ ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει, ὅτι θὰ ἔρ -
θῃ ἡμέρα ποὺ καὶ αὐτοὶ θὰ μετανοήσουν καὶθὰ πιστέψουν στὸ Χριστό· καὶ ἡ μετάνοιά τους
θὰ εἶνε σημεῖον, εὐλογία, προάγγελος εὐτυχε-
 στέρας περιόδου τῆς ἀνθρωπότητος (βλ. ̔Ρωμ. 11,12-36).

* * *Αὐτὰ τὰ λίγα εἶχα νὰ πῶ ἀπόψε. Ἂν τώρα
στὴ θέσι μου ἐρχόταν κάποιος ἄλλος, ἕνας ἀ -σκητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπ᾽ αὐτοὺς ποὺ ζοῦν
στὴν ἔρημο, νηστεύουν, προσ εύχονται κ᾽ εἶνε
ἄνθρωποι ἅγιοι - πνευματικοί, θὰ ἐπαναλάμβα- νε τὰ «Οὐαί», ὄχι πιὰ γιὰ τοὺς Ἰουδαίους ἀλ λὰ
γιὰ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς Ἕλληνες (πού, με -
τὰ ἀπὸ τὸν παλαιὸ Ἰσραήλ, εἴμαστε κ᾽ ἐμεῖς λα-
 ός του ἐκλεκτὸς - περιούσιος καὶ εὐλογημέ-
νος). Θὰ ἐκσφενδόνιζε λοιπὸν τὰ «οὐαί»·
⃝ Πρῶτον ἐναντίον τῶν διδασκάλων (κατηχη -
τῶν, ἱεροκηρύκων, ἱεραρχῶν, ἀρχιεπισκόπων,
πατριαρχῶν)· «Οὐαὶ ὑμῖν, ὑποκριταί», γιατὶ αὐ -
 τὰ ποὺ διδάσκετε δὲν τὰ ἐφαρμόζετε.
⃝ Δεύτερον ἐναντίον τῶν κληρικῶν ἐκείνων
ποὺ ἐκ μεταλλεύονται ἰδιοτελῶς τὸ θρησκευτι -
κὸ συναίσθημα τῶν ἀν θρώπων ἀποβλέποντας
στὸ χρῆμα. Στὴν περιφέρειά μας προσπαθή-
σαμε νὰ κόψουμε τὰ λεγόμενα «τυχερὰ» τῶν
ἱερέων· συναντοῦμε μεγάλη ἀντίδρασι.
⃝ Τρίτον κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Ἀλ λοί-
 μονό σας, θὰ μᾶς ἔλεγε· ἔξωθεν φαίνεστε ὡραῖ -
οι, τηρεῖτε μερικὲς ἐν τολές, ἀλλὰ τὶς μεγά λες
ἐν τολὲς τὶς καταπατεῖτε. Γι᾽ αὐτὸ «ἔρ χεται ἡ
ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπει θείας»
(Ἐφ. 5,6. Κολ. 3,6). Ὅταν κάποιοι Ἕλληνες ζήτη σαν νὰ
δοῦν τὸν Ἰησοῦ, ἐκεῖνος εἶπε· «Ἐλήλυ θεν ἡ ὥ -
ρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου» (Ἰω. 12,23). Οἱ
σημερινοὶ Ἕλληνες τὸν δοξάζουμε ἆραγε; Τὸ
δεί χνουν λόγια καὶ πράξεις μας. Τὰ μεγάλα ἁ -
μαρτήματά μας εἶνε βλασφημίες, διαζύ για, ἐκ -
τρώσεις. Γι᾽ αὐτὸ μᾶς ἀξίζει ν᾽ ἀκούσουμε·
Οὐαὶ ὑμῖν, δολοφόνοι, μοιχοί, βλάσφημοι.

«Μετανοεῖτε», Ἕλληνες, ἔρχεται τιμωρία!
Μικροὶ καὶ μεγάλοι νὰ πλησιάσουμε τὸν Κύ-

ριο ἐν συντρι βῇ· καὶ νὰ μᾶς ἀξιώσῃ νὰ κοινω-
νήσουμε τὰ ἄχραντα μυστήρια ὑμνοῦντες αἰ -
ωνίως Πατέρα, Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε Μεγάλη Τρίτη.
Ὅπου εἶνε Ὀρθοδοξία, οἱ Χριστιανοὶ τρέ-χουν στὴν ἐκκλησία, ν᾽ ἀκούσουν ἕ να ὄ μορφο

τραγούδι, τραγούδι ποὺ δὲν μοιά ζει μὲ τ᾽ ἄλλα.
Κάθε ἐποχὴ ἔχει τὰ τραγούδια της· ἄλλα τρα-
γουδοῦσαν οἱ παπποῦδες σας, ἄλλα οἱ πατέ-
ρες σας, ἄλλα τραγουδᾶτε ἐσεῖς, καὶ ἄλλα θὰ
τραγουδήσουν τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγ γόνια σας
ὅ ταν κ᾽ ἐσεῖς θὰ εἶστε πιὰ γέρον τες. Τὸ τρα-
γού δι ὅμως αὐτό, ποὺ γράφτηκε τὸν 9ο αἰῶ -
να (βλ. Μ. Ἰατροῦ, Πόθεν καὶ διατί, σ. 463), βάσταξε καὶ βαστάει
– πόσο· πάνω ἀπὸ χίλια χρόνια· καὶ θὰ βαστά -
ξῃ ἀκόμα, ἕως ὅτου τρέχουν ποτάμια στὴ γῆ
καὶ λάμπουν ἀστέρια στὸν οὐρανό. Τὸ τραγού-
 δι αὐτὸ τῆς Ἐκκλησίας μένει ἀ θάνατο· εἶνε τὸτροπάριο τῆς Κασσιανῆς.

* * *Πᾶμε πίσω, σ᾽ ἐκεῖνα τὰ χρόνια. Στὴν Κων-σταντινούπολι ἦταν τότε βασιλιᾶς ἕνας νέος,
ὁ Θεόφιλος (829-842), γυιὸς τοῦ αὐτοκράτο-
ρος Μιχαὴλ τοῦ Τραυλοῦ. Ἦταν εἰκοσιπέντε
- εἰκοσιέξι ἐτῶν, καὶ ἔπρεπε νὰ παντρευτῇ. Τὸ
830 λοιπὸν ἡ μητέρα του, ἡ Εὐφροσύνη, φρό-
ντισε νὰ συγ κεντρωθοῦν ἀπ᾽ ὅλο τὸ βασίλειο
οἱ καλύτερες κοπέλλες. Ἔπρεπε νὰ τὶς κο-
σμοῦν τρία προσόντα· ὀμορφιά, μόρφωσι καὶ
πίστι Χριστιανική. Παραπάνω ἀπὸ τὴν ὀμορ-
φιὰ εἶνε ἡ μόρφωσι, καὶ παραπάνω ἀπὸ τὴ
μόρφωσι ἡ πίστι. Κοσκίνισαν λοιπὸν ὅλη τὴν
αὐτοκρατορία καὶ μάζεψαν τὸν ἄνθο. Καὶ νά-τες τώρα ὅλες ἐκεῖ ντυμένες σεμνὰ καὶ πα-
ρατεταγμένες στὴν αἴθουσα τῶν ἀνακτόρων.
Ὁ Θεόφιλος κρατοῦσε ἕνα χρυσὸ μῆλο, τὸ
ὁποῖο θὰ ἔδινε σ᾽ ἐκείνην ποὺ θὰ διάλεγε ὡς
σύντροφο τῆς ζωῆς του καὶ βασίλισσα.

Προχώρησε βλέποντας προσεκτικὰ μία - μία
τὴν κάθε νέα. Σὲ μιὰ στιγμὴ σταμάτησε μπρο-
στὰ σὲ κάποια ποὺ ἔλαμψε στὰ μάτια του καὶ
ἦ ταν ἕτοιμος νὰ τῆς δώσῃ τὸ μῆλο. Κοντοστά  -
θηκε ὅμως καὶ θέλησε νὰ δοκιμάσῃ τὴ νοημο-

 σύνη της κάνοντας τὴν ἐ ρώτησι· –«Ὡς ἆρα
διὰ γυναικὸς ἐρρύη τὰ φαῦλα;»· ἀπ᾽ τὴ γυναῖ -κα λοιπὸν προῆλθαν τὰ κακά; Ἀλήθεια ἔλεγε ὁ
Θεόφιλος· ἐννοοῦσε τὴν Εὔα ποὺ ἀπατήθηκε
κ᾽ ἔγινε αἰτία τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος.
Ἡ κοπέλλα ὅμως ἦταν εὔστροφη. Μόλις τ᾽ ἄ -
κουσε τὸ θεώρησε προσ βολὴ γιὰ τὸ γυναι κεῖο
κόσμο καὶ ἀνταπήντησε· –«Καὶ διὰ γυναι κὸς
πηγάζει τὰ κρείττονα»· καὶ ἀπὸ τὴ γυναῖκα πη- γάζουν τὰ καλύτερα. Ἐννοοῦσε τὴν Παναγία,
ποὺ ἔ γινε ἡ αἰτία τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου.

Ἡ ἑτοιμόλογη ὑποψήφια ἦταν ἡ Κασσιανή.
Ἦταν σὰν νὰ τοῦ λέῃ· Δὲν φταῖνε μόνο οἱ γυ-
ναῖ κες, φταῖνε καὶ οἱ ἄντρες· κακιὰ γυναίκα ἡ
Εὔα, ἀλλὰ καλὴ γυναίκα ἡ Παναγία. Ἀλήθεια
ἔλεγε ὁ Θεόφιλος, ἀλήθεια ἔλεγε καὶ αὐτή.
Ὅταν ἡ γυναίκα εἶνε κακιά, ἀλλοίμονο στὸν
ἄντρα, μπορεῖ νὰ τὸν κατεβάσῃ στὴν ᾅδη· ὅ -
ταν ἡ γυναίκα εἶνε καλή, χαρὰ στὸν ἄντρα,
μπορεῖ νὰ τὸν ὑψώσῃ μέχρι τὰ ἄστρα.

Ὁ Θεόφιλος σκέφτηκε· Αὐτὴ εἶνε τετραπέ -
ρατη!… Τὴ φοβήθηκε λοιπόν, τὴν προσπέρα-σε κ᾽ ἔδωσε τὸ μῆλο σὲ μιὰ ἄλλη κοπέλλα, τὴν
Θεοδώρα· εἶνε ἐκείνη ποὺ ἀναστήλωσε τὶς
ἅγιες εἰκόνες (ἁγίασε καὶ τὴν ἑορτάζουμε
στὶς 11 Φεβρουαρίου).Ἡ Κασσιανὴ ἀπέτυχε νὰ γίνῃ σύ ζυγος ἑνὸς
ἐπιγείου βασιλέως. Ἐπειδὴ ὅμως ἦταν πιστή,
ἡ ἀποτυχία βγῆκε σὲ ἐπιτυχία. Δὲν ἀπελπίστη-
 κε, ὅπως θὰ νόμιζε κανείς (συνέβη στὴ μητρό-
 πολί μας νὰ ἔρθῃ μιὰ κοπέλλα ποὺ γιὰ παρό-
μοιο λόγο σκεπτόταν ν᾽ αὐτοκτονήσῃ, καὶ τῆς
εἶ πα· Μὴν ἀπελπίζεσαι, δὲν ὑπάρχει μόνο ἕ νας
ἄν τρας πάνω στὴ γῆ). Ἡ Κασσιανὴ λοι πὸν ἔχα-σε τὸν ἐπίγειο βασιλέα, ἀλλὰ κέρδισε τὸν Οὐ -ρά  νιο. Ἀντὶ νὰ πάῃ νὰ πνιγῇ, ἔκανε τὸ σταυ ρό
της, πῆγε σ᾽ ἕνα μοναστήρι, ἀ φιερώθηκε στὸ
Θεὸ καὶ ἁγίασε (ἑορτάζει στὶς 7 Σεπτεμβρίου).
Προικισμένη μάλιστα μὲ ποιητικὸ τάλαντο ἔ -
γραψε ὑπέροχους ὕμνους - τραγούδια τοῦ Θεοῦ.
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Τὸ καλύτερο ἀπὸ τὰ τραγούδια της εἶνε αὐτὸ
ποὺ ψάλλεται σήμερα, τὸ γνωστὸ ὡς τροπά-ριο τῆς Κασσιανῆς. Τί λέει στὸ τροπάριο αὐτό;* * *

Μιλάει ἐδῶ, ἀδελφοί μου, γιὰ μιὰ ἁμαρτω -
λὴ γυναῖκα, ὄχι γιὰ τὸν ἑαυτό της· προσέξτε,
ἐδῶ γίνεται παρεξ  ήγη σι. Μιλάει γιὰ τὴν ἁμαρ-τωλὴ ἐκείνη ποὺ ἱ στο ρεῖ τὸ Κατὰ Λουκᾶν Εὐαγ-
γέλιο (βλ. Λουκ. 7,36-50). Αὐ τὴ ζοῦ σε στὴν ἐποχὴ τοῦ
Χριστοῦ καὶ διέθε τε τὸ κορ  μί της γιὰ νὰ βγά -
ζῃ χρήματα. Ὅλοι τὴν περιφρονοῦσαν, καν είς
δὲν τὴ δεχόταν. Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ γιὰ τὴν πόρ- νη μετάνοια. Ἄ κουσε γιὰ τὸ Χριστὸ κι ὅτι δέ-
χεται τοὺς ἁ μαρτωλούς. Οὔ τε ἡ μάνα οὔτε ὁ
πατέρας της οὔ τε κάποιος δάσκαλος τῆς θρη-
 σκείας τῆς μίλησε ἔτσι. Μετανόησε μέσα της,
ἔκλαψε καὶ περίμενε πότε νά ᾽ρθῃ ὁ Χριστός.

Ἦρθε λοιπὸν ὁ Ἰησοῦς. Κι ὅταν ἔμαθε ὅτι
τοῦ ἔχουν τραπέζι στὸ σπίτι τοῦ Σίμωνος τοῦ
φαρισαίου, πῆγε κι ἀγόρασε ἕνα δοχεῖο μὲ ἀ -
κριβὸ ἄρωμα καὶ ντροπαλὰ μπῆκε στὸ σπίτι.
Τότε ἔ τρωγαν ὄχι καθιστοὶ ἀλλὰ ξαπλωμένοι
γύρω ἀπὸ ἕνα χαμη λὸ τραπέζι, μὲ τὰ πόδια
τους πρὸς τὰ ἔξω. Αὐτὴ πλησίασε ἀ θόρυβα τὸ
Χριστό, ἄνοιξε τὸ δοχεῖο κλαίγοντας, φιλοῦσε
τὰ πόδια του καὶ τὰ ἄλειφε μὲ τὸ ἄρωμα καὶ τὰδάκρυα· μετὰ ἔλυσε τὰ μαλλιά της καὶ σκού-
πισε μ᾽ αὐτὰ τὰ πόδια τοῦ Κυρίου.

Ὁ φαρισαῖος βλέποντας τὴ σκηνὴ διαλογι-
ζόταν· Ἂν ὁ Ἰησοῦς ἦταν προφήτης, θὰ ἤξερε
τί ὑποκείμενο εἶνε αὐτὴ ποὺ τὸν ἀγγίζει. Ὁ
Χριστὸς τοῦ εἶπε τότε μία παραβολή. –Ἦταν
δύο χρεωμένοι σὲ κάποιον δανειστή· ὁ ἕνας
χρωστοῦσε πεντακόσα δηνάρια, ὁ ἄλλος πε-
νήντα. Δὲν εἶχαν ὅμως νὰ τοῦ τὰ ἐ πιστρέψουν,
κι αὐτὸς ἀπὸ ἀγάπη τὰ χάρισε καὶ στοὺς δύο.
Ποιός ἀπὸ τοὺς δύο, πές μου, θὰ τὸν ἀ γαπήσῃ
τώρα πιὸ πολύ; –Νομίζω, ἀπαντᾷ ὁ Σίμων, ὅτι
ἐκεῖνος ποὺ τοῦ χάρισε τὸ μεγαλύτερο χρέ ος. –
Σωστὰ σκέφτηκες. Νά λοιπὸν ποιοί εἶνε οἱ δύο·
ἐσύ, ποὺ θεωρεῖς ὅτι ἔχεις λίγες ἁ μαρτίες,
καὶ αὐτή, ποὺ νιώθει ὅτι ἔχει πολλές. Ὅταν
μπῆκα στὸ σπίτι σου ἐσὺ δὲν μοῦ ἔ πλυ νες τὰ
πόδια μὲ νερό, αὐτὴ μοῦ τὰ ἔπλυνε μὲ δά-
κρυα καὶ τὰ σκούπισε μὲ τὰ μαλλιά της. Ἐσὺ
δὲν μὲ φίλησες στὸ πρόσωπο, αὐτὴ δὲν στα-
μάτησε νὰ μοῦ φιλάῃ τὰ πόδια. Ἐσὺ δὲν μοῦ
ἄλειψες τὸ κεφάλι μὲ λάδι, αὐτὴ μοῦ ἄλειψε
τὰ πόδια μὲ μύρο. Γι᾽ αὐτὸ σοῦ λέω ὅτι, ἐ πει -
δὴ τῆς συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες της οἱ πολ-
λές, γι᾽ αὐτὸ ἔδειξε πολλὴ ἀγάπη· ἐνῷ σὲ ὅ -
ποιον συγχωροῦνται λίγες ἁμαρτίες λίγο ἀ -
γαπᾷ. Καὶ εἶπε στὴ γυναῖκα· –Σοῦ συγχωροῦν -
ται οἱ ἁμαρτίες σου. Οἱ συνδαιτυμόνες ἔλεγαν

μέσα τους· –Ποιός εἶνε αὐτὸς ποὺ συγχωρεῖ
ἁμαρτίες. Καὶ στὴ γυναῖκα εἶπε· –Σὲ ἔχει σώ-
σει ἡ πίστι σου· πήγαινε στὸ καλὸ ἥσυχη.

Αὐτὴ τὴ μετανοημένη ἁμαρτωλὴ ὑμνεῖ σή-
μερα ἡ Ἐκκλησία μας. Ἡ Κασσιανή, καθὼς τὴν
βλέπει σκυμμένη στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ, βά-
ζει στὸ στόμα της λόγια προσευχῆς.Κύριε, λέει, ἡ γυναίκα ποὺ ἔπεσε σὲ πολλὰ
ἁ μαρτήματα, ὅταν αἰσθάνθηκε ὅτι ἐσὺ εἶσαι ὁ
λυτρωτής μας Θεός, ἔγινε μυροφόρα πρὶν ἀ -
πὸ ἐκεῖνες ποὺ θὰ σὲ μύρωναν στὸν ἐνταφι -
ασμό σου. Ἀλλοίμονό μου, ἔλεγε, γιατὶ ζῶ στὴ
μαύρη ἀκολασία, σὲ μιὰ ἀσέληνη νύχτα. Ὁ πα-
ράφορος ἔ ρωτας τῆς ἁμαρτί ας μὲ κάνει νὰ
χτυπιέμαι σὰν ζῷο ποὺ τὸ τσίμπησε μῦγα. Δέ-
ξου τὶς πηγὲς τῶν δακρύων μου, σὺ ποὺ μετα -
βάλλεις σὲ βροχὴ τῆς θαλάσσης τὸ νερό· σκύ-
ψε ν᾽ ἀκού σῃς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδιᾶς
μου, σὺ ποὺ κατέβηκες ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς
μὲ τὴν ἀ περίγραπτη ἐνανθρώπησί σου. Θὰ κα-
ταφιλήσω καὶ θὰ τὰ σφουγγίσω μὲ τὰ μαλλιά
μου τὰ ἄχραντα πόδια σου· τὰ πόδια ἐκεῖνα
ποὺ ἄ κουσε ἡ Εὔα νὰ περπατοῦν στὸν παρά-
δεισο τὸ δειλινὸ καὶ φοβισμένη κρύφτηκε.
Ποιός, ψυχοσῶστα Σωτήρα μου, μπορεῖ νὰ με-
τρήσῃ τὰ πλήθη τῶν ἁμαρτιῶν μου ἀλλὰ καὶ
τὰ ἀπύθμενα βάθη τῶν ἀποφάσεών σου; Μὴ
μὲ παραβλέψῃς τὴν δούλη σου, σὺ ποὺ ἔχεις
ἀμέτρητο τὸ ἔλεος.

Αὐτὸ εἶνε μὲ ἁπλᾶ λόγια τὸ τροπάριο τῆς
Κασσιανῆς. Τὸ καταλάβατε. Ἐγώ, λέει ἡ ἁμαρ-
 τωλὴ γυναίκα τοῦ Εὐαγγελίου, ζοῦσα μέσ᾽ στὸ
σκοτάδι, μὲ τρέλλανε ἡ ἀλογόμυγα τοῦ δια-
βόλου. Τώρα μετανοῶ, Κύριε, χύνω δάκρυα,
φιλῶ τὰ πόδια σου. Δέξου τὴ μετάνοιά μου. Συγ-
 χώρη σε, Θεέ μου, τὰ πολλά μου ἁμαρτήματα.

* * *Βλέπετε, ἀδελφοί μου, τί ὡραῖα πράγματα
ἔχει ἡ Ἐκκλησία μας; Μετανοῶ, εἶπε ἡ πόρνη
ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς νὰ ὑπολογίσῃ ἐ -
κείνους ποὺ τὴν ἔβλεπαν καὶ τὴν ἔκριναν. Καὶ
ὁ Κύριος δέχτηκε τὴ μετάνοιά της, τὴν συγ-
χώ ρησε. Αὐτὸ δίνει μεγάλη ἐλ πίδα σὲ κάθε ἁ -μαρτω λό, ὅσο πολλὲς κι ἂν εἶ νε οἱ ἁμαρτίες
του, ὅτι μπορεῖ καὶ αὐτὸς νὰ σωθῇ.

Οἱ ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες μᾶς καλοῦν σὲ με-
τάνοια. Ἂς ἐπωφεληθοῦμε τὸ πλούσιο ἔλεος.

Νὰ πᾶμε λοιπὸν κ᾽ ἐμεῖς νὰ πέσουμε στὰ
πόδια τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως ἡ πόρνη ἔτρεξε σ᾽
ἐ κεῖνον, ἔτσι ἐμεῖς νὰ τρέξουμε στὸν πνευμα -
 τικὸ πατέρα νὰ ἐξομολογηθοῦμε, νὰ ποῦμε τ᾽
ἁμαρτήματά μας, καὶ νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ
Χριστὸς θὰ μᾶς συγχωρήσῃ.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Τριάδος Δροσοπηγῆς - Φλωρίνης τὴν 4-4-1972 τὸ βράδυ, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 14-3-2022.
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Ὅταν ὁ Ἰησοῦς, ἀγαπητοί μου, στὴν ἀρχὴ
τῆς κλήσεως τῶν μαθητῶν τοὺς ἔστειλε

σὲ μικρὴ περιοδεία στὴν ὕπαιθρο, τοὺς συμ-
βούλεψε νὰ μὴν πάρουν μαζί τους τίποτα· μή-
 τε ῥαβδί, μήτε πουγκί, μήτε δεύτερο ῥοῦχο (βλ.
Ματθ. 10,9-10). Τοὺς ἤθελε τελείως ἀκτήμονες, ὅ πως
ἦταν ὁ ἴδιος. Κι αὐτὸ τὸ τήρησαν πιστά.

Ἀλλὰ τώρα, ποὺ φτάνει τὸ μαρτυρικό τουτέλος, ἀκοῦμε νὰ δίνῃ συμβουλὲς ποὺ φαίνον -
ται ἀντίθετες. Τότε, ὅταν γύρισαν, τοὺς ρώτη -
σε καὶ τοῦ εἶπαν, ὅτι δὲν τοὺς ἔλειψε τίποτε.
Τώρα τοὺς λέει, ὅτι πρέπει νὰ ἐφοδιαστοῦν
καὶ μὲ πορτοφόλι καὶ μὲ σακκίδιο καὶ μὲ μα-χαίρι, τὸ ὁποῖο θὰ τοὺς εἶνε τόσο ἀπαραίτητο
ὥστε ἀξίζει καὶ τὸ ῥοῦχο τους νὰ πουλήσουν
γιὰ νὰ τὸ ἀποκτήσουν (βλ. Λουκ. 22,36).

Αὐτὰ φαίνονται ἀντιφατικά, ἀλλὰ ἠρεμῆστε·
στὰ λόγια τοῦ Κυρίου –ἂς φωνασκοῦν οἱ ὀρ -
θολογισταί– δὲν ὑπάρχει οὐσιαστικὴ διαφω-
νία. Ὁ Ἰησοῦς ἐδῶ μιλάει μὲ γλῶσσα ἀλληγορι  -κή· θέλει νὰ τοὺς πῇ, ὅτι σὲ λίγο ἡ ἥ συχη ζωήτους θ᾽ ἀλλάξῃ ξαφνικά, καὶ δὲν πρέπει νὰ αἰ -
φνιδιαστοῦν. Δηλαδή; Στὴν πρώτη περι οδεία
τους δὲν ὑπῆρχε σοβαρὴ ἀντίδρασι κα τὰ τοῦ
Διδασκάλου τους, οἱ ἐχθροί του δὲν τολμοῦ σαν
νὰ φανερώσουν τὶς φονικὲς διαθέ   σεις τους. Ἡ
διδασκαλία, τὰ θαύματα, ἡ φή μη του εἶ χαν κά-
νει τὸ λαὸ νὰ τὸν λατρεύῃ. Δὲν εἶ χε τότε δυσ -
κολίες ἡ ἀποστολή τους. Μὰ τώ ρα ἡ σκηνὴ τοῦ
θεάτρου ἀλλάζει. Οἱ ἐ χθροὶ στὴν πρωτεύουσα
πῆραν μὲ τὸ μέρος τους τὸν ὄ χλο, μιλᾶνε ἀνοι-
χτὰ ἐναντίον του, κάνουν σκο τεινὰ συμβούλια,
καὶ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς δώδεκα μαθητὰς
βρίσκεται σὲ συνεννόησι μαζί τους. Πλησιάζει
ἡ ὥρα ποὺ ὁ Ἰησοῦς θὰ συλληφθῇ, θὰ σταυ-
ρωθῇ· θὰ ἐκπληρωθῇ ἡ προφητεία «Καὶ μετὰ
ἀνόμων ἐλογίσθη» (Λουκ. 22,37=Ἠσ. 53,12). Καὶ μετὰ τὴ
θανάτωσι τοῦ Διδασκάλου οἱ ἐχθροὶ θὰ θελή-
σουν νὰ ἐξ ον τώσουν τοὺς μαθητάς του. Ὅ λοι
θά ᾽νε ἐν αντίον τους. Ἀλλάζουν πολὺ τὰ πρά -
γματα· ἡ πρώτη τους περιοδεία ἐν συγ κρίσει
μὲ τὶς μετέπεια θὰ μοιάζῃ εἰδύλλιο.

Τὴν ἀλλαγὴ αὐτὴ σήμαινε ἡ ἔκφρασι αὐτὴ
τοῦ Κυρίου. Μὲ ἄλλα λόγια τοὺς λέει· Παιδιά
μου, ἡ γαλήνη τελειώ νει, ἔρ χεται ἡ θύελλα,
καὶ προτοῦ νὰ ξεσπά σῃ λάβετε τὰ μέτρα ποὺ
ἐπιβάλλονται. Θὰ βρε θῆτε σὲ ἐχθρικὸ περι-
βάλλον, θὰ κλείνουν μπροστά σας οἱ πόρτες,
θὰ κοιμηθῆτε σὲ στάβλους καὶ ἀ χυρῶνες, κάτω
ἀπὸ δέντρα θὰ ζητᾶτε νὰ βρῆτε λίγη ἀνάπαυ σι,
θὰ καταφεύγετε σὲ σπηλιὲς καὶ ὀπὲς τῆς γῆς.
Τὴν πρώτη φορὰ δὲν στερηθήκατε τί ποτα, τώ-
ρα ὅμως καὶ θὰ πεινάσετε καὶ θὰ διψάσετε καὶ
θὰ ὑποφέρετε τὰ πάνδεινα. Γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς
περιπέτειες πρέπει ν᾽ ἀγοράσετε «μάχαιραν»
(Λουκ. 22,36), νὰ λάβετε δηλαδὴ τὴν ἀπό φασι θανά-
του, νὰ εἶστε ἕτοιμοι γιὰ μαρτύριο.Κατάλαβαν οἱ μαθηταὶ τί ἐννοοῦσε ὁ Ἰη-
σοῦς; Ὄχι. Πῆραν τὰ λόγια του κατὰ γράμμα
καὶ μὲ μυαλὸ μικροῦ παιδιοῦ ἀπαντοῦν· «Νά ἐ -δῶ δυὸ μαχαί ρια». Τί παρεξήγησι! Αὐτός, ποὺ
ὅπως εἶχε πεῖ θὰ παραδιδόταν ἑκουσίως σὲ
σταυρικὸ θάνατο, ἦταν δυνατὸν νὰ ζητήσῃ νὰ
ὁ πλιστοῦν τὰ παιδιά του μὲ μαχαίρι; Καὶ ἂν ἀ -
πέναντί τους βρεθοῦν στρατιῶτες σιδηρό-
φρακτοι, τί προστασία θὰ τοὺς προσφέρουν
τὰ μαχαίρια; Ἀλλὰ σὲ τέτοια περίπτωσι ὁ Ἰη-
σοῦς δὲν εἶχε ἀνάγ κη ἀπὸ μαχαίρι· μποροῦσε
νὰ ἐξαφανί σῃ τοὺς ἐχθροὺς ὅπως ἔγινε π.χ.
στὴν Ἐρυθρὰ θάλασσα. Μποροῦ  σε νὰ παρα-
τάξῃ «λεγεῶνες ἀγγέλων» (Ματθ. 26,53).

Ὁ Κύριος ἀσφαλῶς μιλώντας γιὰ μαχαίρι δὲν
ἐννοοῦ  σε μαχαίρι ὑλικό. Γι᾽ αὐτὸ ὅταν οἱ μαθη-
ταὶ τοῦ ἔδειξαν τὰ δυὸ μαχαίρια εἶπε θλι βερά·
«Ἱκανόν ἐστι» (Λουκ. 22,38), δηλαδὴ Φτάνει, τό σο μὲκαταλάβατε! ἂς σταματήσῃ ἐδῶ ἡ συζήτησι.

* * *Δυστυχῶς τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου περὶ
δύο μαχαιρῶν δὲν τὰ παρεξήγησαν μόνο οἱ μα-
 θηταί του· βρέθηκαν καὶ πολλοὶ ἄλλοι ποὺ ἐ -
πάνω στὰ δύο αὐτὰ μαχαίρια θέλησαν νὰ στη-
 ρίξουν τὴ θεωρία, ὅτι καὶ ἡ Ἐκκλησία πρέπεινὰ μεταχειρίζεται βία κατὰ τῶν ἀντιπάλων της.
• Ἀνοίγοντας τὴν Ἱστορία βλέπουμε, στὴν ἐ -
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πο χὴ τῶν σταυροφόρων, ἱερεῖς καὶ ἐπισκό-
πους τοῦ παπισμοῦ νὰ ἐκστρατεύουν ὡπλι-
σμέ νοι κατὰ τῶν ἀλλοθρήσκων ποὺ κατεῖχαν
τοὺς Ἁ γίους Τόπους, ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν ὀρθο-
δόξων τῆς Ἀνατολῆς, νὰ τοὺς κυριεύουν καὶ νὰ
τοὺς λε ηλατοῦν χειρότερα κι ἀπὸ τοὺς Τούρ-
κους. • Βλέ πουμε μετά, κατὰ τὴ σύγκρουσι τοῦ
πα πισμοῦ μὲ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Λουθήρου, τοῦ
Καλ βίνου καὶ ἄλλων αἱρετικῶν, τά γματα ὁλό-
κληρα μοναχῶν ὡπλισμένα σὰν ἀστακοὶ νὰ
σφάζουν καὶ νὰ καῖνε πόλις καὶ κωμο πόλεις ἑτε-
ροδόξων. • Τί νὰ ποῦμε γιὰ τὴ νύχτα τοῦ Ἁγίου
Βαρθολο μαίου, ὅταν ἡ σφαγὴ χιλιάδων ἀντι-
φρονούν των προκάλεσε ἄφατη χαρὰ στὸ Βατι-
κανό, τὸ ὁποῖο διέταξε χαρμόσυνη κωδωνο-
κρουσία; Οἱ ταγοὶ τοῦ παπισμοῦ ἐκτὸς ἄλλων
μεθόδων χρησιμοποίησαν καὶ τὴ βία, καὶ μὲ
χωρία τῆς Γρα φῆς θέλησαν νὰ κατοχυρώσουν
τὴ θέσι τους. • Ὁ πάπας Βονιφάτιος ὁ Η΄ (1294-
1303), ἐξηγώντας τὸ χωρίο τοῦ Ἰησοῦ ποὺ ἐξετά -
ζουμε, ἔλεγε ὅτι τὰ δύο μαχαίρια σημαίνουν
τὴ διπλῆ ἐξουσία, θρησκευτικὴ καὶ πολιτική,
ποὺ ἔχει ὁ πάπας. Δικός μας ὅμως θεολόγος
εἶπε, ὅτι ἡ ἐξήγησι αὐτὴ ἀποτελεῖ διακωμῴδη-
σι τοῦ ῥητοῦ τοῦ Κυρίου.

Ἀλλὰ καὶ στὴν Ἐκκλησία μας ὑπάρχουν θλι-
 βερὲς περιπτώσεις ποὺ αὐτοκράτορες τοῦ Βυ-
 ζαντίου, μὲ προτροπὴ κάποτε μερικῶν ἀρχιε-
ρέων καὶ πατριαρχῶν, χρησιμοποίησαν βία γιὰ
νὰ ἐξοντώσουν ὄχι μόνο αἱρετικοὺς ἀλλὰ καὶ
ἄλλους, ποὺ διαμαρτύρονταν γιὰ τὴν ἐπικρα-
τοῦσα ἀταξία καὶ ἀθλιότητα, ὅπως ἔγινε π.χ.
στὸν διωγμὸ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Δυστυ -
χῶς χρησιμοποίησαν «μάχαιρα» ἀντιπρόσωποι
Ἐκείνου ποὺ ἐπέπληξε σφοδρὰ τὸν Πέτρο ὅ -
ταν στὴ Γεθσημανῆ ἔσυρε μαχαίρι κ᾽ ἔκοψε τὸ
αὐτὶ τοῦ Μάλχου. Τότε εἶπε· «Πάντες οἱ λα βόν -
τες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται» (Ματθ.
26,52). * * *

Ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου, ἀφήνοντας τὶς θλιβε -
ρὲς αὐτὲς εἰκόνες, ἂς διδαχθοῦμε ἀπὸ τὴν ὀρ -
θὴ ἑρμηνεία τοῦ ῥητοῦ περὶ τῶν δύο μαχαι ρῶν.
Καὶ αὐτὴ εἶνε· Μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ, προετοι-μασθῆτε γιὰ τὴν ἐπερχόμενη θύελλα. Ὅ πως ὁ
καλὸς πλοίαρχος, πρὶν ξεκινήσῃ γιὰ ταξίδι,
φροντίζει νὰ εἶνε τὸ πλοῖο καλὰ ἐξ ωπλι σμέ  νο,
ὥστε σὲ ὥρα θύελλας νὰ μπορῇ νὰ τὴν ἀντι-
μετωπίσῃ, ἔτσι καὶ οἱ Χριστιανοὶ καὶ μάλιστα
ὅσοι μετέχουν στὴν διοίκησι τῆς Ἐκκλησίας.
Πρέπει νὰ προετοιμάζουν καὶ τοὺς ἑαυτούς
των καὶ ὅλο τὸ πλήρωμα γιὰ τὶς ἡμέρες τῶν
διωγμῶν, «τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης» (Ματθ. 24,21.
Ἀπ. 7,14). Δὲν πρέπει οἱ Χριστιανοὶ νὰ αἰφνιδια-
στοῦν, νὰ πάθουν πανικὸ καὶ νὰ τοὺς νικήσῃ
εὔκολα ὁ ἐχθρός. Ἂς προσέχουν «τὰ σημεῖα
τῶν καιρῶν» (Ματθ. 16,3) καὶ νά ᾽χουν ἕτοιμα τὰ ὅ -

πλα τὰ πνευματικά. Ἂς εἶνε πρὸ παντὸς ἕτοι-
μη, ἀκονισμένη καλὰ πάνω στὴν ἀκονόπετρα
τῆς πί στεως, ἡ «δίστομος μάχαιρα», ὅπως
ὀνο μάζει τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ ὁ ἀπόστολος
Παῦλος (Ἑβρ. 4,12).

Πόσο πολύτιμη γιὰ τὴν Ἐκκλησία εἶνε αὐτὴ
προτροπὴ τοῦ Κυρίου περὶ προετοιμασίας γιὰ
σκληροὺς ἀγῶνες, ποὺ σύμβολό της ἔχει τὴν
μάχαιρα, τὴ θυσία ὑπὲρ τοῦ εὐαγγελίου! Γιατὶὅταν ἡ Ἐκκλησία λέγεται ἐπίσημος, τότε τῆς
ἀποδίδονται ὅλες οἱ τιμὲς καὶ ὑλικὲς ἀμοιβές·
εὐτυχία καὶ μακαριότης ἐπικρατεῖ. Αὐτὸ ἀ πα -
τᾷ καὶ κοιμίζει τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες·
δὲν περνάει ἀπὸ τὸ νοῦ τους ὅτι ἡ κατάστασι
ἐνδέχεται νὰ μεταβληθῇ καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀπὸἐπίσημος νὰ γίνῃ διωκομένη.

Καὶ ἡ μεταβολὴ αὐτὴ μπορεῖ νὰ γίνῃ μέσα
σὲ μιὰ νύχτα. Μήπως δὲν ἔχουμε παραδεί γμα-
τα; Τί ἦταν ἡ ῾Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἐπὶ τσαρικοῦ
καθεστῶτος; Ἡ εὐνοουμένη ἐκκλησία. Ἐ κτὸς
ἀπὸ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, ποὺ ὕψωναν φωνὴ
διαμαρτυρίας, οἱ ἄλλοι ζοῦσαν μὲ τιμές, πολυ-
τέλεια, χρυσοστόλιστα ἁμάξια, στολὲς ἀμύθη-
της ἀξίας. Ἀλλὰ ἦρθε ἡ νύχτα ἐκείνη τῆς ἐπα-
ναστάσεως τοῦ 1917 καὶ ἄλλαξε τελείως τὴν
κατάστασι· ἡ ἐκκλησία, ποὺ εἶχε συμ μαχήσει μὲ
τὸ τσαρικὸ καθεστὼς καὶ ἀνεχόταν τὰ αἴσχη
τῶν πριγκίπων, βρέθηκε τελείως ἀπροετοίμα-
στη ν᾽ ἀντιμετωπίσῃ τὴ θύελλα· ταπεινώθηκε,
κόντεψε νὰ διαλυθῇ. Καὶ θὰ δι αλυόταν ἐὰν
Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾷ τὴν Ἐκκλησία του πάνω
ἀπ᾽ ὅλους δὲν ἀναζωογονοῦσε τὸν σπινθῆρα
τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως μὲ νέες δυνάμεις, μὲ
τὴν προθυμία τοῦ μαρτυρίου ποὺ ἐνέπνευσε
στὰ πιστὰ τέκνα του.

Ἂς προσ έξῃ τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου καὶἡ δική μας ἐπίσημος Ἐκκλησία. Ἂς προσέξουν
οἱ ἡγέτες της. Τὸ σκάφος φαίνεται ὅτι ἔχει ἀ -
σφάλεια κι αὐτοὶ ταξιδεύουν μέσα στὴ λίμνη
τῆς μακαριότητος. Ἡ ἐπιφάνεια τῆς λίμνης εἶ -
νε καθρέφτης. Ἀλλὰ θὰ παραμείνῃ αὐτὴ ἡ κα-
τάστασι; Δαίμονες σκαρφαλωμένοι στὰ βρά-
χια τριγύρω νά, ἀρχίζουν νὰ ῥίχνουν τὶς πρῶ -
τες μικρὲς πέτρες. Καὶ παιδιὰ ἀκόμα πετρο-
βολοῦν τὴ λίμνη μὲ βότσαλα τῆς παραλίας. Τὸ
νερὸ ταράζεται λιγάκι. Αὐτὰ εἶνε προμηνύμα-
τα. Αὔριο ὅμως θὰ πέφτουν μέσα στὴ λίμνη
βράχοι ὁλόκληροι. Καὶ ὅσοι περνοῦν τὴ ζωή
τους μὲ ῥαθυμία, πῶς θ᾽ ἀντιμετωπίσουν τὴ νέα
κατάστασι; Ποῦ εἶνε τὰ ἐφόδιά τους; Καὶ αὐτοὶ
μὲν σίγουρα θὰ ναυαγήσουν, ἀλλὰ ἡ ναῦς τοῦ
Χριστοῦ, ἡ ἁγία Ἐκκλησία του, μὲ νέο πλήρω-
μα, μὲ ἡρωικὲς ψυχές, θὰ συνεχίσῃ τὴν ἔνδο-
ξη πορεία της. Θὰ κλυδωνίζεται μέν, ἀλλὰ δὲν
θὰ καταπον τίζεται (ἱ. Χρυσόστ. P.G. 52,397-398). Γιατὶ αἰώ-
νιος κυβερνήτης της εἶνε ὁ Χριστός.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταφορὰ μὲ μεταγλώττισι στὴν ὁμιλουμένη σήμερα κεφαλαίου τοῦ βιβλίου «Ἀκολούθει μοι», Ἀθῆναι (1965) 19893, σσ. 258-268. 22-2-2022
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ὉΜυστικὸς Δεῖπνος, ἀγαπητοί μου, εἶχε
τελειώσει. Ὁ Ἰούδας εἶχε ἀποχωρήσει.

Ὁ Ἰησοῦς μὲ τοὺς μαθητὰς σηκώθηκαν ἀπ᾽
τὸ τραπέζι κι ἀφοῦ ὕμνησαν τὸ Θεὸ ξεκινοῦν
ὅπως συνήθιζαν γιὰ τὸ Ὄρος τῶν ἐλαιῶν, λί-
γο ἔξω ἀπὸ τὰ Ἰεροσόλυμα, γιὰ προσευχή.
Φτάνοντας ἐκεῖ ὁ Διδάσκαλος τοὺς λέει·
«Πάν τες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν
τῇ νυκτὶ ταύτῃ· γέγραπται γάρ, πατάξω τὸν
ποιμένα καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα
τῆς ποίμνης…» (Ματθ. 26,31· βλ. Ζαχ. 13,7).

Ὁ Χριστὸς προβλέπει, ὅτι ἡ πίστι τῶν μα-θητῶν θὰ δοκιμαστῇ φοβερά. Ὁ προφήτης
Ζαχα ρίας εἶχε μιλήσει γιὰ τὸ φόνο ἑνὸς τσο-
πά νου, ποὺ θὰ κάνῃ τὰ πρόβατά του νὰ σκορ-
πίσουν· καὶ τώρα ὁ Κύριος λέει, ὅτι ἡ προ φη-τεία ἐκείνη ἦταν γι᾽ αὐτόν. Συχνὰ ἀναφέρει κι
ἄλ λες προ φητεῖες, ποὺ πραγματοποιοῦνται
στὸ πρόσωπό του – σὲ καν  έναν ἄλλο· αὐτὸ
βεβαιώνει ὅτι ὁ ἴδιος εἶ νε ὁ ἀναμενόμενος
Μεσσίας, ἀποστομώνει τοὺς ἐχθρούς του,
καὶ παρηγορεῖ τὰ παιδιά του.

«Ὅλοι σας», λέει ὁ Χριστός, «θὰ σκανδα-
λι στῆτε μ᾽ ἐμένα». Ἀλλὰ πῶς αὐτός, ἡ ἐνσάρ-
κωσι τῆς ἁγιότητος, θὰ γίνῃ πέτρα σκανδάλουτῶν μαθητῶν; Αὐτὸ θὰ γίνῃ ὄχι ἐξ αἰτίας του,
ἀλλὰ ἐξ αἰ τί ας τῆς ἀδυναμίας τῶν μαθητῶν·
αὐτοί, ἔχον τας ἐσφαλμένες ἰδέες, δὲν μπο-
ροῦ σαν νὰ φαν ταστοῦν τὸ Χριστὸ στὴν ἐσχά-
τη ταπείνωσι τοῦ σταυροῦ. Πάνω στὰ σεπτὰ
πάθη του θὰ σκοντάψουν καὶ θὰ πέσουν· μό-
νο μετὰ τὴν Πεντηκοστὴ θὰ φωτιστοῦν καὶ
θὰ σηκωθοῦν. Τώρα ὅ μως ὅλοι τους θὰ σκαν-
δαλιστοῦν καὶ θὰ λένε ἀ πογοητευμένοι· Κρί-
μα, «κ᾽ ἐμεῖς ἐλπίζαμε ὅτι αὐτὸς εἶνε ποὺ θὰ
λυτρώσῃ τὸν Ἰσραήλ» (Λουκ. 24,21).

Οἱ μαθηταὶ ἀκοῦνε τί προλέγει γι᾽ αὐτοὺς
ὁ Κύριος, μὰ δὲν φαίνεται ν᾽ ἀνησυχοῦν· τὰ
λόγια του τοὺς φαίνονται ἀπίθανα, δὲν τὰ πι-
στεύουν καὶ δὲν τοὺς δίνουν τὴν πρέπουσα

σημασία. Ὁ Πέτρος μάλιστα, πιὸ τολμηρά, ἀ -
ποκρίνεται μὲ λόγια γεμᾶτα ὑπερηφάνεια·
«Ἐ ὰν ὅλοι σκανδαλιστοῦν μαζί σου, ἐγὼ πο-
τέ δὲν θὰ σκανδαλιστῶ», ὅλοι μπορεῖ νὰ πέ-
σουν μὰ ἐγὼ ποτέ (Ματθ. 26,33). Μιλοῦσε εἰ λικρινά,ἀγνοοῦσε ὅμως τὸν ἑαυτό του.

Ὁ Χριστὸς μποροῦσε νὰ τοῦ ἀπαντήσῃ ἀ -
ποκαλύπτοντας τὸ βάθος τῆς τόσο ἀπατηλῆς
ἀνθρώπινης καρδιᾶς, νὰ τοῦ κάνῃ πνευματι -
κὸ καρδιογράφημα ποὺ θὰ τὸν ἔκανε νὰ φρί -
ξῃ. Ἀλλὰ ὁ καρδιογνώστης δὲν θέλει νὰ τὸν
μεταχειριστῇ ἔτσι. Μόνο μὲ ἤπιο τρόπο τοῦ
προλέγει· «Λὲς πὼς θὰ θυσιάσῃς γιὰ μένα τὴ
ζωή σου! λοιπὸν σὲ βεβαιώνω, ὅτι μέχρι νὰ λα-
 λήσῃ ὁ πετεινὸς θὰ μὲ ἀρνηθῇς τρεῖς φορές»
(Ἰω. 13,38). Μὰ ὁ Πέτρος ἐπιμένει· «Δὲν θὰ σὲ ἀ -
παρνηθῶ, ἔστω κι ἂν πρέπῃ μαζί σου νὰ πεθά-
 νω» (Ματθ. 26,35). Τὸ ἴδιο εἶπαν καὶ ὅλοι οἱ μαθηταί.

* * *Τί ὑπερηφάνεια εἶχε ὁ Πέτρος! Ὁ ἱερὸς
Χρυσόστομος ἀναλύοντας τὸ ἁμάρτημα αὐτό,
ποὺ ἦταν ἡ αἰτία τῆς μεγάλης πτώσεώς του,
λέει ὅτι τὴν ὑπερηφάνεια τοῦ Πέτρου συνθέ-τουν τὰ ἑξῆς τρία στοιχεῖα. «Καὶ ὅτι ἀντεῖπε,
καὶ ὅτι τῶν ἄλλων ἑαυτὸν προὔθηκε· μᾶλλον
δὲ καὶ τρίτον, ὅτι τὸ πᾶν ἑαυτῷ ἀνέθηκεν»·
καὶ ἀντιμίλησε, καὶ ἔβαλε τὸν ἑαυτό του μπρο-
 στὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους, καὶ στηρίχθηκε πλή-
ρως στὸν ἑαυτό του (εἰς Ματθ. ὁμ. 82 γ΄· Migne 58,741). Ἂς τὰ
ἀναπτύξουμε αὐτά.� Πρῶτον. Ἄκουσε τὸν προφήτη Ζαχαρία νὰ
λέῃ, ὅτι θὰ σκοτώσουν τὸν τσοπᾶνο, τὰ πρό-
βατα θὰ σκορπίσουν καὶ θὰ δεινοπαθήσουν·
ἄκουσε καὶ τὸ Χριστὸ νὰ τὰ ἐφαρμόζῃ αὐτὰ
στὸν ἑαυτό του καὶ στὸν ὅμιλο τῶν μαθητῶν.
Τί ἔπρεπε νὰ αἰσθανθῇ; Ἀνησυχία καὶ φόβο.
Περιμένοντας τὸν τρομερὸ σεισμὸ ποὺ θὰ συγ -
 κλονίσῃ τὴν πνευματική τους οἰκοδομή, θά
᾽πρεπε νὰ πέσῃ στὰ γόνατα καὶ νὰ παρακα-
λέσῃ· Κύριε, βοήθησέ μας, μὴ μᾶς ἀφήσῃς νὰ

Μεγάλη Πέμπτη (Ματθ. 26,1-20)21 Ἀπριλίου 2022 πρωὶΠερίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2464 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἡ ὑπερηφάνεια
«Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι» (Ματθ. 26,33)
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πάθουμε τέτοια συμφορά… Ἀλλὰ ὁ Πέτρος
ὄχι μόνο δὲν ἀνησυχεῖ, δὲν φοβᾶται, δὲν θερ-
μοπαρακαλεῖ, ἀλλὰ καὶ ἀναίσθητος ἀντιμιλά-ει καί στὸν προφήτη καί στὸ Χριστὸ θέλοντας
νὰ τοὺς διαψεύσῃ. Μικρὸ ἔγκλημα εἶν᾽ αὐτό,
ὁ τιποτένιος ἄνθρωπος ἐκεῖ ποὺ ὁ Κύριος λέ-
ει ὄχι αὐτὸς νὰ λέῃ ναί, κ᾽ ἐκεῖ ποὺ ὁ Κύριος
λέει ναὶ αὐτὸς νὰ λέῃ ὄχι; Ἄνθρωπε, ὑποτά-ξου στὸν Κύριο! ὑπόταξε τὸν ἀνθρώπινο λό-
γο στὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ.
� Δεύτερο ἔγκλημα. Ὑψώνει τὸν ἑαυτό του
πάνω ἀπ᾽ ὅλους τοὺς ἄλλους μαθητάς, τοὺς
θεωρεῖ κατωτέρους του. Τί νομίζει· αὐτοὶ λί-
γο ἀγαποῦν τὸν Κύριο, αὐτὸς πολύ· αὐτοὶ εἶ -
νε ἀδύνατοι, αὐτὸς δυνατός· αὐτοὶ εἶνε δεν -
τράκια ποὺ θὰ τὰ ξερριζώσῃ ὁ ἄνεμος τοῦ δι -
ωγμοῦ, αὐτὸς εἶνε δρῦς ποὺ δὲν θὰ πέσῃ –
θὰ δοῦμε ὅμως ὕστερα ποῦ ἔπεσε. Μικρὴ ἁ -
μαρτία εἶν᾽ αὐτή; Ἄνθρωπε, ταπεινώσου! Ὁ -
ση δή ποτε πίστι καὶ ἀρετὴ κι ἂν ἔχῃς, ὑπάρ-
χουν ἄλ λοι ποὺ σὲ ξεπερνοῦν· ἐσὺ δὲν τοὺς
ξέρεις, τοὺς ξέρει ὅμως ὁ Θεός. Γονάτισε
τὴν καρδιά σου καὶ πές· Κύριε, ἐγὼ εἶμαι ὁ τε-
λευταῖος ἀπ᾽ ὅλους.
� Τρίτο ἔγκλημα. Ὄχι μόνο ἀντιμιλάει στὸ
Θεό, ὄχι μόνο ὑποτιμᾷ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ«τὸ πᾶν ἑαυτῷ ἀνέθηκε». Ὁ Πέτρος τώρα θά
᾽πρεπε νὰ πῇ· Κύριε, βλέπω ὅτι σὲ λίγο θὰ μποῦ -
 με σὲ πειρασμὸ μεγάλο. Διαισθάνομαι τὴν ἀδυ-
ναμία μου. Ἀλλὰ ἐσύ, ὅπως ἄλλοτε στὴν τρικυ -
μία τῆς λίμνης ἅπλωσες τὸ χέρι καὶ μ᾽ ἔ σωσες,
ἔτσι καὶ τώρα, στὴν πολὺ πιὸ φοβερὴ τρικυμία
ποὺ μπαίνουμε, ἔλα νὰ μὲ βοηθήσῃς. Θὰ φωνά-
 ξω πάλι «Κύριε, σῶσόν με» ἀ πὸ τὸ ψυ χικὸ ναυ-
άγιο (πρβλ. Ματθ. 14,30), καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ τρέ -
ξῃς. Ἀναθέτω τὸ πᾶν σ᾽ ἐσένα… Μίλησε ἔτσι;
Ὄχι. Ὅ,τι κι ἂν γίνῃ, εἶπε ὑπερήφανα, ἐγὼ θὰτὰ καταφέρω μὲ τὶς δικές μου δυνάμεις.

Νά λοιπὸν ποὺ φτάσαμε στὴ ῥίζα τοῦ ἁμαρ-
τή ματος τοῦ Πέτρου· καὶ ἡ ῥίζα εἶνε ἡ αὐτο-πε ποίθησι. Ὁ Πέτρος πίστευε στὸν ἑαυτό του·
ὅτι πνευματικὰ εἶνε τόσο ἰσχυρός, ὥσ τε καὶ ὁ
πιὸ μεγάλος πειρασμὸς δὲν θὰ τοῦ κλονίσῃ τὴν
ἀγάπη στὸν Ἰησοῦ. Γνώριζε ἐπιπόλαια τὸν ἑαυ-τό του. Εἶχε θερμὴ ἰδιοσυγκρασία, ἀν θρώπου
ποὺ εὔκολα φουντώνει καὶ ἐκδηλώνεται καὶ δί-
 νει τὴν ἐντύπωσι χαρακτήρα σταθεροῦ. Τὰ αἰ -
σθήματα τῆς καρδιᾶς του, ποὺ ὄντως κό χλαζε
ἀπὸ εἰλικρινῆ ἀγάπη γιὰ τὸ Χριστό, τὰ νόμιζε
καὶ ὡς γεγονότα τῆς βουλήσεώς του καὶ ὑπε-
ρηφανευόταν. Πόσο ἔξω ἔπεφτε! Ὁ δρόμος
ποὺ ὁδηγεῖ ἀπὸ τὰ αἰσθήματα στὴν πρᾶξι, στὰ
ἔργα τῆς βουλήσεως, εἶνε μακρύς, κουραστι -
κὸς καὶ γεμᾶτος κινδύνους. Ὅ,τι ὁ νοῦς βλέ-

πει ὡς ὀρθὸ κι ὅ,τι ἡ καρδιὰ αἰσθάνεται ὅτι
αὐτὸ ἀνταποκρίνεται στὸν ὑψηλὸ προορισμό
μας, αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος δὲν τὸ ἐκτελεῖ πάντα.
Ἡ ἐκτίμησι τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς πίστεως, ἡ ἕλ -
ξι τοῦ ὑψηλοῦ χρέους τὸν ἠλεκτρίζει, ἀλλὰ τὴν
ὥρα τῆς ἐκτελέσεως τοῦ καθήκοντος λίγους- ἐλάχιστους βλέπεις ἐκείνους ποὺ μποροῦν
καὶ μετατρέπουν τὰ αἰσθήματα σὲ ἔργα.

* * *Ὑπάρχουν καὶ σήμερα χριστιανοὶ πού, ὅ -
ταν κάποιος καλὸς ἐργάτης τοῦ εὐαγγελίου
καλέσῃ τοὺς πιστοὺς σὲ μιὰ ἡρωικὴ ἐξόρμη-
σι γιὰ ἱερὸ σκοπό, τρέχουν, δηλώνουν συμμε -
τοχή, ὑπόσχονται κάθε βοήθεια· κι ὅσο ἡ προ-
  σπάθεια πάει καλὰ καὶ ἡ κοινωνία ἐπικρο τεῖ κι
ἀκούγονται ἔπαινοι, αὐτοὶ ὡς πρωτεργάτες
καμαρώνουν καὶ καυχῶνται, κι ὁ ἱεροκήρυκας
ἐνθουσιάζεται κι αὐτὸς καὶ θαρρεῖ πὼς τὸ ἔρ -
γο αὐτὸ ἔχει θεμέλια γερά. Ἀλλὰ δυστυχῶςοἱ χριστιανοὶ αὐτοὶ εἶνε μόνο λόγια καὶ ἐν θου-σιασμοί. Μόλις τὰ πράγματα δυσ κολέψουν,
μόλις οἱ ἐχθροὶ ἀρχίσουν νὰ χτυποῦν κι ἀκού-
γεται κίνδυνος καὶ προβάλλῃ στὸ βάθος ὁ
σταυρός, τότε τοὺς βλέπεις νὰ σκανδαλίζω-
νται καὶ νὰ φεύγουν. Ποῦ τὰ λόγια καὶ οἱ ὑπο-
σχέσεις καὶ οἱ συγκινήσεις τους; Ὅλα ἔσβη-
σαν καὶ ὁ ἐργάτης τοῦ εὐαγγελίου μένει μό-
νος του μὲ τὸν Ἰησοῦ…

Καὶ ἡ αἰτία τοῦ θλιβεροῦ αὐτοῦ φαινομέ-
νου; Εἶνε ἡ ἔλλειψις θεμελίου! εἶνε ἡ ἐπιπό-
λαιη γνῶσι, ἡ ἄγνοια τοῦ ἑαυτοῦ μας, ποὺ δη-
μιουργεῖ χριστιανοὺς κούφους, ἐλαφρόμυα-
λους, ὑπερήφανους, γεμάτους οἴησι, μεγάλη
ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Μόνο μὲ χριστια-
νοὺς ποὺ ἔχουν βαθειὰ ταπείνωσι, ἀπιστία
στὸν ἑαυτό τους καὶ πίστι στὸ Χριστό, μπαί-
νουν στερεὰ θεμέλια μεγάλων χριστιανικῶν
ἔργων καὶ ἱεραποστολικῶν κινήσεων.

Τὸ πολύτιμο μάθημα μᾶς τὸ δίνει ὁ Πέτρος.
Στηρίχθηκε μόνο στὸν ἑαυτό του, γι᾽ αὐ τὸ εἶ -
χε τέτοια σοβαρὴ πτῶσι. Μὲ τὴν πτῶσι του ὅ -
μως διδάχθηκε τὸ μέγα δίδαγμα τῆς ταπεινο -φροσύνης. Καὶ αὐτὸ δὲν ἔπαψε νὰ τὸ διδάσκῃ
κατόπιν στοὺς χριστιανούς. Καὶ μὲ τὴν πρώ τη
καθολική του ἐπιστολὴ τὸ παρέδωσε ὡς αἰώ-
νιο δίδαγμα σὲ ὅλη τὴ χριστιανοσύνη· ὑπο-
τασ σόμενοι ὁ ἕνας στὸν ἄλλο κουμπῶστε ὅ -
λοι ἐπάνω σας τὴν ταπεινοφροσύνη, γιατὶ ὁ
Θεὸς πάει κόντρα στοὺς ὑπερήφανους, ἐνῷ
στοὺς ταπεινοὺς δίνει χάρι· «Πάντες ἀλλήλοις
ὑποτασσόμενοι τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγ κομβώ-
 σασθε· ὅτι ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀν τι τάσσε-
ται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν» (Α΄ Πέτρ. 5,5. Παρ. 3,34).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταφορὰ μὲ μεταγλώττισι στὴν ὁμιλουμένη σήμερα κεφαλαίου τοῦ βιβλίου «Ἀκολούθει μοι», Ἀθῆναι (1965) 19893, σσ. 248-258. 19-2-2022.
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Ἐάν, ἀγαπητοί μου, τὴ νύχτα τῆς Μεγάλης
Πέμπτης ἦταν δυνατὸν νὰ εἰσχωρήσετε

στὰ μέγαρα τῶν Ἄννα καὶ Καϊάφα, θὰ βλέπα-
τε ὅτι οἱ δύο αὐτοὶ ἀρχιερεῖς, ὁ ἕνας σχολά-
ζων κι ὁ ἄλλος ἐν ἐνεργείᾳ, δὲν κοιμοῦνταν.
Γιὰ καλό; Ὄχι. Γιὰ κακό. Ἀγρυπνοῦσαν γιὰ τὸμεγαλύτερο ἔγκλημα ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γίνῃ.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς τοὺς ἔκανε νὰ χάσουν τὸν
ὕπνο τους. Ἔπρεπε νὰ ἐξοντωθῇ! Ἐκεῖ ἔγιναν
συσκέψεις, καταστρώθηκαν σχέδια, μετρήθη-
καν τὰ ἀργύρια, κι ἀπὸ ᾽κεῖ ξεκί νησαν γιὰ τὴ
Γεθσημανῆ οἱ ὑπηρέτες μὲ τὴ σπεῖρα καὶ τὸν
Ἰούδα γιὰ νὰ τὸν συλλάβουν.

Ἦταν ἆραγε εὔκολη ἡ σύλληψι; Μήπως ὁ
Ἰησοῦς μὲ κάποιο θαῦμα τοὺς τ᾽ ἀνατρέψῃ ὅ -
λα, καὶ μετὰ ὁ λαὸς μαθαίνοντας τί ἔγινε βά -
λῃ φωτιὰ καὶ τοὺς κάψῃ;… Ἀλλὰ νά, ἀκοῦ νε
τώρα θόρυβο, βλέπουν φῶτα κ᾽ ἕνας ὑπηρέ-
της φέρνει τὴν εἴ δη σι· Ὁ Ἰησοῦς συνελήφθη
καὶ τὸν φέρνουν! Ἀνάβονται φῶτα στὰ δύο
ἀρ   χιερατικὰ μέγαρα, ποὺ εἶνε στὸ ἴδιο τετρά-
γωνο κ᾽ ἔχουν κοινὴ αὐλή. Νιώθουν μιὰ ἄ γρια
χα ρὰ καὶ οἱ δυό τους λὲς κ᾽ εἶνε τίγρεις. Πλη-
σι άζει τώρα ἡ σπεῖ ρα μὲ τὸν ὄχλο, ἀντηχοῦν
κραυγές. Ἡ σιδερόπορτα ἀνοίγει, μπαίνουν οἱ
στρατι ῶτες, φέρνουν δεμένο τὸν Ἰησοῦ καὶ
τὸν παραδίδουν πρῶτα στὸν Ἄννα. Μπαίνει
μαζὶ κι ὁ Ἰωάννης, ποὺ ἦταν γνωστὸς στὸν
ἀρχιερέα. Ὁ Πέτρος ἔμεινε ἔξω. Καὶ μακάρι
ἐκεῖ νά ᾽μενε, γιατὶ δὲν θὰ ἔπεφτε στὸ βαρὺ
ἁμάρτημα. Ἀλ λά, τολμηρὸς ὅπως ἦταν, ἤθελε
νὰ παρακο λου θήσῃ τὴ δίκη. Μὲ τὴ μεσολάβη-
σι τοῦ Ἰωάν νου μπαίνει κι αὐτός. Μπαίνει
ὅμως σὲ στάδιο ἀγῶ νος, ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ
ἔβγαινε νικημένος οἰ κτρά.

Ἦταν νύχτα, τὸ κρύο ἔτσουζε, καὶ στὴν
αὐλὴ οἱ ὑπηρέτες εἶχαν ἀνάψει φωτιὰ νὰ ζε-
σταθοῦν. Ὅλοι ἦταν εὐχαριστημένοι γιὰ τὴν
ἐπιτυχία τους, ἕνας μόνο φαινόταν λυπημέ-
νος· ὁ Πέτρος. Δὲν ἀπομακρυνό  ταν τοὐλάχι-
στον σὲ μιὰ γωνιὰ νὰ μὴ φαίνεται; Εἶχε πλη-
σιάσει στὴ φωτιά, στὴ λάμψι της ἡ θλῖψι του
ἦταν φανερὴ καὶ προκάλεσε τὴν περιέργεια.
Μιὰ ὑπηρέτρια πλησιάζει καὶ τοῦ λέει· –Κ᾽ ἐ σὺ

ἤσουν μὲ τὸν Ἰησοῦ τὸν Γαλιλαῖο. Φοβερὴ
στιγμή. Τί θὰ κάνῃ τώρα ὁ Πέτρος; θὰ ὁμολο-
 γήσῃ ὅτι εἶνε δικός του ἀ δι αφορώντας γιὰ τὶς
συνέ πειες; Αὐτὸ θὰ περί μενε κανεὶς ἀπὸ αὐ -τὸν ποὺ πρὸ ὀλίγου εἶχε διαβεβαιώσει «Εἰ πάν -
τες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ δὲ οὐ δέπο-
 τε σκανδαλισθήσομαι» (Ματθ. 26,33). Καὶ ὅ μως δὲν
ὡ μο λόγησε τὸν Ἰησοῦ· τὸν ἀρνήθηκε. «Οὐκ
οἶ  δα τί λέγεις;» (ἔ.ἀ. 26,70), δὲν ξέρω τί μοῦ λές, τῆς
ἀ πάντησε. Κ᾽ ἔτσι ἄρ χι σε ὁ κατήφορος. Μόλις
ἄνοιξε τὸ στόμα ἡ προφορά του τὸν πρόδω-
σε ὅτι εἶνε Γαλιλαῖος· καὶ τὸν περικύκλωσαν.
«Ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ ἡ λα λιά
σου δῆλόν σε ποιεῖ» (ἔ.ἀ. 26,73). Τέλος κάποιος
ὑπηρέτης συγ γενὴς τοῦ Μάλχου, πλησίασε
τὸν Πέτρο, τὸν κοίταξε καλὰ καὶ τοῦ εἶπε·
«Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ᾽ αὐ τοῦ;» (Ἰω.
18,26). Καὶ πάλι ὁ Πέτρος ἀρνήθηκε. Καὶ μόνο
αὐτό; Ἀρνήθηκε μὲ ὅρκο κι ἀναθεματισμούς,
καταρώμενος τὸν ἑαυτό του (βλ. Ματ. 26,74).

* * *Πόσο διαφορετικὴ στάσι θὰ περίμενε καν -
εὶς ἀπὸ τὸν θερμὸ Πέτρο! Θά ᾽πρεπε νὰ τοὺς
πῇ θαρρετά· Ναί, εἶμαι μαθητής του – τιμὴ καὶ
καύχημά μου· κ᾽ εἶνε ἀθῷος, ἀναμάρτητος·
εἶνε ὁ Κύριος καὶ Θεός μου… Ἀντὶ λιοντάρι ὅ -
μως βλέπει κανεὶς τώρα ἕνα λαγό, ἀντὶ μαθη-
τοῦ ἕναν ἀρ νητή. Ὁ Πέτρος ἔπεσε πολὺ χα-μηλά· πρῶτον ἀρνήθηκε, δεύτερον ἀρνή θηκε
μπροστὰ σὲ μιὰ ὑπηρέτρια, τρίτον ἀρ νήθηκε
τρεῖς φορές, τέταρτον ἀρνήθηκε μέσα σὲ λί-
γη ὥρα, πέμ πτον ἀρνήθηκε μὲ ὅρκο, ἕκτον
ἀρ νήθηκε μὲ ἀναθεματισμοὺς καταρώ μενος
τὸν ἑαυτό του, ἕβδομον δὲν τὸ συναισθάνθη-
κε ἀμέσως ἀλ λὰ χρειάστηκε γι᾽ αὐτὸ τὸ λάλη-
μα τοῦ πετεινοῦ καὶ τὸ βλέμμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ
ὄγδοον δὲν ἔκλαψε μπροστὰ σ᾽ αὐ τοὺς ποὺ
τὸν ἀρ νήθηκε, γιὰ νὰ μὴ φανερωθῇ ποιός εἶ -
νε, ἀλλὰ βγῆκε ἔξω. Ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος
τὸν κυρίευαν.«Ὤ τῶν πραγμάτων!», τί γεγονότα εἶν᾽ αὐ -
τά, λέει κάποια ὁμιλία ποὺ ἀποδίδεται στὸν ἱ ε -
ρὸ Χρυσόστομο (Migne 59,617). Αὐτός, ποὺ ὅταν συν -
έλαβαν τὸν Ἰησοῦ ἀγανάκτησε τόσο ὥστε νὰ
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κόψῃ τὸ αὐτὶ τοῦ Μάλχου, τώρα, ποὺ ὁ Χρι-
στὸς βρίσκεται σὲ πολὺ πιὸ δύσκολη θέσι κ᾽
εἶνε ἀνάγκη κάποιος νὰ τὸν ὑπερασπισθῇ,
πῶς ὁ Πέτρος σιωπᾷ; Ἂς ποῦμε κ᾽ ἐμεῖς «Ὤ
τῶν πραγμάτων!», τί παράδοξα πράγματα!

Γιατί ἔπεσε ὁ Πέτρος; Μία λύσι ὑπάρχει· τὸ
θλιβερὸ γεγονὸς ἦταν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ. 

� Ὑπερηφανεύτηκε, νόμισε πὼς εἶνε δυνα-
 τός, ἔμεινε χωρὶς τὴν ἐνίσχυσι τῆς προσευ χῆς
ὅ πως παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁ γιορεί-
της (βλ. Πνευμ. γυμν., ἔκδ. Σχοινᾶ, Βόλος 1961, σ. 234). Γι᾽ αὐτὸ ἀ φέθη-
κε μόνος του, γιὰ νὰ γνωρίσῃ τὸν ἑαυτό του ποὺ
τὸν ἀγνοοῦσε. Μὲ τὴν πτῶσι ἔμαθε, ὅτι ὁ ἄν -
θρωπος μόνος του εἶνε μηδέν. Γι᾽ αὐτὸ ὁ ἱε -
ρὸς Αὐγουστῖνος ἔλεγε· Ὅ,τι καλὸ βλέπετε σ᾽
ἐμένα, εἶνε τοῦ Θεοῦ· ὅ,τι κα κό, εἶνε δικό μου.
Ὁ Πέτρος, ὅταν στηρίχθηκε μό  νο στὶς δυνά-
μεις του, ἔπεσε οἰκτρά· ὁ ἴδιος ὅ μως ἔπειτα,
ὅταν τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἐν δύ  θηκε
«δύναμιν ἐξ ὕψους» (Λουκ. 24,49· βλ. Πράξ. 1,8), ἀ νέβηκε σὲ
τέτοιο ὕψος, ὥστε βλέπον τας καν  εὶς τὴν τερά-
στια μεταβολὴ σ᾽ αὐτὸν καὶ στοὺς ἄλλους μα-
θητὰς νὰ λέῃ μαζὶ μὲ τὸν ψαλμῳδό· «Αὕτη ἡ
ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου» (Ψαλμ. 76,11).

� Ἄλλος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς πα-
ραχώρησε νὰ πέσῃ ὁ Πέτρος εἶνε, γιὰ νὰ μέ -νῃ σὲ ταπεινοφροσύνη – λένε ὅτι στὸ ἑξῆς
ὅσες φορὲς ἄ κουγε λάλημα πετεινοῦ δάκρυ-
ζε. Πα ρὰ λίγο θὰ κολαζόταν, θὰ ἔχανε τὴν αἰ -
ωνιότητα· ἀλλὰ ὁ Κύριος «ἐδεήθη περὶ αὐ -
τοῦ» καὶ ἔτσι δὲν ἔχασε τὴν πίστι του (Λουκ. 22,32).
Πῶς νὰ μὴν εὐγνωμονῇ τὸν Κύριο γιὰ τὴ σω-
τηρία του;

� Καὶ πῶς μετὰ νὰ μὴν εἶνε συμπαθὴς στοὺςἁ μαρτωλοὺς ποὺ παρασυρόμενοι ἀπὸ βίαια
πάθη ἔπεφταν σὲ ἁμαρτήματα σοβαρά; Ἕνας
«δίκαιος» φαρισαῖος θὰ τοὺς καταδίκαζε καὶ
θὰ τοὺς βύθιζε σὲ ἀπόγνωσι· ὁ Πέτρος τοὺς ἔ -
δειχνε κατανόησι καὶ συμπάθεια. Πόσες φο -
ρὲς στὴν ἀποστολική του ζωὴ δὲν θὰ παρηγό-
ρησε ἁμαρτωλοὺς λέγοντας· Μὴν ἀπελπίζε-
σαι, παιδί μου, κ᾽ ἐγὼ ἁμάρτησα πο λὺ στὸν Κύ-
ριο, κι ὅσες φορὲς τὸ θυμᾶμαι συγ κλονίζομαι·
ἀλλὰ ἐκεῖνος μὲ συχώρεσε. Κ᾽ ἐ σὺ λοιπόν, ἀ -
φοῦ μετανοεῖς καὶ θνηνεῖς γιὰ τὸ ἁμάρτημά
σου, ὁ Κύριος θὰ σὲ συχωρέσῃ· εὐ χαρίστησε
καὶ δόξασε τὸ Θεό.Εἶχε ἀγαθὴ προαίρεσι ὁ Πέτρος. Ἀγαποῦσε
κατὰ βάθος τὸ Χριστὸ καὶ γι᾽ αὐτὸ σώθηκε· κι
ἀπὸ τὴν πτῶσι του ἐκείνη βγῆκε μὲ ἀνεκτίμη-τα πνευματικὰ κέρδη, ὅπως εἶνε τὰ τρία αὐτά·
ἡ αὐτογνωσία, ἡ ταπεινοφροσύνη καὶ τὸ εὐ συ-
μπάθητον. Ὤ μυστήρια τοῦ Θεοῦ! Πῶς ἡ θεία
χάρις γιὰ τὶς ἐκλεκτὲς ψυχὲς, κι ἀπὸ ἁ μαρτή-
ματα στὰ ὁποῖα ἀθέλητα πέφτουν, ξέρει νὰ
βγάζῃ πνευματικὰ κέρδη, ὅπως ἀπὸ τὴν κοπριὰ
βγαίνουν ἄνθη εὐωδιαστά! Πράγματι «τοῖς ἀ -
γαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συν εργεῖ εἰς ἀγαθόν»
(῾Ρωμ. 8,28). Ἀκοῦτε; «Πάντα»· κι αὐτὰ δηλαδὴ τὰ ἁ -
μαρτήματα, ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἅ γιος Αὐγου-

στῖνος. Μόνο πρὸς Θεοῦ, συναμαρτωλὲ ἀδελ-
φέ, μὴ τὸ παρεξηγήσῃς αὐτὸ καὶ πῇς· Ἀφοῦ εἶνε
ἔτσι, ἂς ἁμαρτήσω λοιπόν. Ὄχι. Ἡ ἁμαρτία τοῦ
Πέτρου δὲν ἦταν ἐσκεμμένη, προμελετημένη·
ἦταν ἕνας φοβερὸς ἀνεμοστρόβιλος ποὺ τὸν
παρέσυρε. Μελέτησε, σὲ παρακαλῶ, τὰ λόγια
τοῦ ἀποστόλου Παύλου στὸ ῾Ρωμ. 3,5-8.

* * *
Ἂς βγάλουμε κ᾽ ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου, διδά -γματα ἀπὸ τὴν πτῶσι τοῦ Πέτρου.
Ἀπὸ ποιό ὕψος σὲ ποιό βάθος ἔπεσε ὁ ἀ πό-

στολος! Κάποιος κρίνοντας ἐπιπόλαια μπορεῖ
νὰ τὸν κατακρίνῃ νομίζοντας ὅτι, ἂν ὁ ἴ διος
ἦταν στὴ θέσι του, δὲν θὰ ἀρνιόταν τὸν Κύριο.
Εἶνε, βλέπετε, εὔκολο νὰ κάνουμε τὸν ἥρωα
μὲ τὰ λόγια. Ζοῦμε σὲ καιρὸ εἰρήνης καὶ δὲν
μᾶς ἀπειλεῖ κίνδυνος θανάτου γιὰ τὴν ὁμολο-γία τῆς πίστεως. Καὶ ὅμως σὲ πόσες περιπτώ-
σεις δὲν προτιμοῦμε τὴ φωνὴ τῆς φιλαυ τίας
καὶ πνίγουμε τὴ φωνὴ τῆς συνειδήσε ως ποὺ
εἶνε φωνὴ Θεοῦ! Ἐκεῖνος ποὺ στὸ δικαστήριο
–γιὰ λίγα λεφτὰ ἢ ἀπὸ φόβο κάποιου ἰσχυροῦ
ἢ γιὰ κάποια φιλία ἢ συγγένεια– ψευδορκεῖ,
ἐφ᾽ ὅσον ἀρνεῖται τὴν ἀλήθεια, δὲν νομίζετε
ὅτι ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἐπανα λαμβάνει τὸ «Οὐκ
οἶδα τὸν ἄνθρωπον» (Ματθ. 26,74); Ἂν δοῦμε τὴ ζωή
μας ὑπὸ τὸ πρῖσμα αὐ τό, πόσες «μικροαρνή-σεις» Χριστοῦ δὲν θὰ διακρίνουμε! καὶ θ᾽ ἀνα-
στενάξουμε γιὰ τὴ δει λία καὶ τὴ φιλαυτία μας,
ποὺ μᾶς κάνουν ἀρ νη τὰς τοῦ δικαίου καὶ τῆς
ἀληθείας. Κι αὐτὰ σὲ καιρὸ εἰρήνης καὶ δημο-
κρατίας. Ἀλλ᾽ ἐὰν αὔριο φυσήξῃ ἀνεμοστρό-
βιλος καὶ ἐπιβληθῇ ἀντίχριστη τυραννίδα καὶ
διωγμὸς τῆς πίστεως, τότε θὰ δοῦμε πόσοι θά
᾽νε ἕτοιμοι νὰ θυσιάσουν τὴν καλοπέρασι τοῦ
σαρκίου χάριν τοῦ Κυρίου. Πόσοι δὲν θὰ ἐγκα-
ταλείψουν τὶς ἱερὲς συνάξεις καὶ θὰ ὁρκίζων -
ται πὼς δὲν ἔχουν καμμιά σχέσι μὲ τὴν ἐκκλη-
σι αστικὴ ζωή! Αὐτὰ δὲν συνέβησαν στοὺς διω -
γμοὺς τῶν πρώτων αἰώνων; κι ἀποκλείεται νὰ
ἐπαναληφθοῦν ἐντονώτερα;

Καὶ οἱ κήρυκες τοῦ εὐαγγελίου θὰ δοκιμά-
σουν τὸ πικρὸ ποτήρι τῆς ἀρνήσεως. Ὡς ἱε-
ροκήρυκας εἶχα κ᾽ ἐγὼ κάποτε σὲ ἐπαρχία στὸ
κατηχητικὸ ἕνα καλὸ μαθητή. Ὅταν μεγάλω-
σε ζητών τας ἐργασία τὸν ρώτησε κάποιος ἰ -
σχυρὸς ἂν ἔχῃ σχέσι μ᾽ ἐμένα, κι αὐ τὸς ἀπήν -
τησε «Δὲν τὸν ξέρω καθόλου». Ἐ λεγχόμενος
ὅμως κατόπιν ἦρθε καὶ μοῦ εἶπε· –Πάτερ, σὲ
ἀρνήθηκα. –Μὴ στενοχωριέσαι, παιδί μου, τοῦ
εἶπα· τὸ Χριστὸ νὰ μὴν ἀρ νη θῇς. Θ᾽ ἀκούσῃ
λοιπὸν κι ὁ ἐργάτης τοῦ εὐ αγ γελίου τὸ «Οὐκ
οἶδα τὸν ἄνθρωπον», ἀλλ᾽ ἂς μὴν ἀποκαρδι -
ωθῇ. Στὴ ζωή του ἐπαναλαμ βάνει σὲ ἀπειρο-
ελάχιστη μικρογραφία τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ
θὰ ἔχῃ τέτοιες θλίψεις. Ἂς παίρνῃ δύναμι ἀπὸ
τὸ Χριστό. Ἐκεῖνον ἀρνήθηκαν καὶ ἀρνοῦνται
τόσοι· τί τὸ παράδοξο λοιπὸν ν᾽ ἀρνηθοῦν καὶ
αὐτόν, τὸ σκουλήκι τῆς γῆς;

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταφορὰ μὲ μεταγλώττισι στὴν ὁμιλουμένη σήμερα κεφαλαίου τοῦ βιβλίου «Ἀκολούθει μοι», Ἀθῆναι (1965) 19893, σσ. 287-298. 24-2-2022.
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Ὅταν ἤμουν μαθητὴς εἶδα, ἀγαπητοί μου,
στὸ δωμάτιο ἑνὸς εὐσεβοῦς ἀνθρώπουμία εἰκόνα ποὺ παρίστανε τὸ ἑξῆς.

Στὴ φωλιὰ ἑνὸς πελεκάνου εἶχε τρυπώσει
ἕνα φίδι. Οἱ γονεῖς τῶν πουλιῶν τὴ στιγμὴ ἐ -
κείνη ἔλειπαν. Τὰ μικρὰ πουλιὰ ἦταν μόνα
τους. Τὸ φίδι τὰ εἶδε καὶ ἄρχισε ἕνα - ἕνα νὰτὰ δαγκώνῃ, νὰ τὰ δηλητηριάζῃ. Εἶχε σχεδὸν
τελειώσει τὸ ὀλέθριο ἔργο του, ὅταν ὁ πελε -
κᾶνος - πατέρας ἐπέστρεψε στὴ φωλιά του.
Τὸ φίδι, μόλις ἀκούει τὸ φτερούγισμα τοῦ πε-
λεκάνου, ἀφήνει τὴ φωλιὰ καὶ φεύγει.

Ὁ πελεκᾶνος βλέπει τώρα τὰ πουλιά τουἑτοιμοθά νατα· τὸ δηλητήριο τοῦ φιδιοῦ ἔ -
δρα  σε ἀ μέσως θανάσιμα μέσα στὸν εὐαίσθη-
το ὀργανισμὸ τῶν νεοσσῶν. Ἀλλὰ ὁ πατέρας
εἶνε ἀ ποφασισμένος νὰ σώσῃ ὁπωσδήποτε
τὰ πουλάκια του. Καὶ πράγματι τὰ σῴζει! Πῶς;
Ἀ κοῦστε.

Μὲ τὸ ῥάμφος του τρυπάει καὶ σχίζει τὸπλευρό του, αὐ τοτραυματίζεται· ἀπὸ τὴν πλη -
γὴ ἀρχίζει νὰ τρέχῃ αἷμα. Δίχως χρονοτριβὴ
παίρνει ἀμέσως ἀπὸ τὸ δικό του αἷμα καὶ πο-τίζει μ᾽ αὐτὸ ἕνα - ἕνα τὰ δηλητηριασμένα
πουλάκια του. Καὶ σὲ λίγο γίνεται θαῦμα· τὰ
πουλάκια ζων τανεύουν, διαφεύγουν τὸν κίν-
δυνο τοῦ θανάτου, σῴζονται.

Τὸ αἷμα ἐκεῖνο, ὡς ἄριστο ἀντίδοτο - φάρ-
μακο, ἐξουδετερώνει τὴν θανατηφόρα ἐπί-
δρασι τοῦ δηλητηρίου, καὶ τὰ μικρὰ τοῦ πε-
λεκάνου, ποὺ πρὶν ἀπὸ λίγο ἦταν ἑτοιμοθά-
νατα, σχεδὸν νεκρά, τώρα ἀναλαμβάνουν δυ-
νάμεις, ζωντανεύουν, καὶ σὲ λίγες μέρες χα-
ρούμενα εἶνε ἕτοιμα νὰ πετάξουν. Σώθηκαν
μὲ τὴν αὐ τοθυσία τοῦ πελεκάνου· σώθησανμὲ τὸ αἷμα τοῦ πατέρα τους.

Ἡ εἰκόνα αὐτή, ἡ ὁποία παρίστανε τὸν πε-

λεκᾶνο τὴ στιγμὴ ποὺ μὲ τὸ ῥάμφος του σχί-
ζει τὸ στῆθος του γιὰ νὰ ποτίσῃ μὲ τὸ καθαρὸ
αἷμα του τὰ παιδιά του τὰ ὁποῖα εἶχαν δηλη-
τηριαστῆ, ἡ εἰκόνα αὐτὴ μοῦ ἔκανε ἀπὸ τότε
ἐξαιρετικὴ ἐντύπωσι.

–Τί σημαίνει ἡ εἰκόνα αὐτή; ρώτησα τὸν πι-
στὸ ἐκεῖνο Χριστιανό.

–Ἡ εἰκόνα αὐτή, μοῦ ἀπαντᾷ, συμβολίζεικάτι πολὺ σπουδαῖο, κάτι πολὺ ὑψηλὸ καὶ ἀ -
ληθινὰ θεϊκό.

–Τί δηλαδή; πές μου σὲ παρακαλῶ.
–Ἡ ἀρχαία παράδοσι τῶν χωρικῶν λέει γιὰτὸν πελεκᾶνο ὅτι, ὅταν συμβῇ τὰ παιδιά του

νὰ δηλητηριαστοῦν ἀπὸ φίδι, ὁ πελεκᾶνος
αὐ   τοθυσιάζεται, τοὺς δίνει νὰ πιοῦν τὸ αἷμα
του, τὸ καθαρὸ αἷμα του νικᾷ τὸ δηλητήριο
καὶ ἔτσι σῴζει τὰ μικρά του. Αὐτὸ λοιπὸν εἰ -
κο νίζει ἡ παράστα σι αὐτή. Αὐτὸ ὅμως ποὺ
βλέπεις τώρα ἐδῶ, δὲν εἶνε πιὰ μία παράδο-
σι ἢ ἕνας εὐχάριστος μῦθος· στὴν Χριστιανι -
κὴ πίστι μας ἔχει, φίλε μου, γίνει μία ζων τανὴ
πραγματικότητα. Θέλεις νὰ πεισθῇς;

–Καὶ βέβαια.
–Κάνε λοιπὸν στὴν εἰκόνα μερικὲς ἀντικα-ταστάσεις. Στὴ θέσι τῶν μικρῶν πουλιῶν τοῦ

πελεκάνου βάλε τὸν Ἀδάμ, τὴν Εὔα καὶ ὅ -
λους τοὺς ἀπογόνους των· στὴ θέσι τοῦ φι-
διοῦ βάλε τὸ σατανᾶ, ὁ ὁποῖος σὰν φίδι τρύ-
πωσε τότε στὴν εὐλογημένη ἐκείνη φωλιὰ τῶν
πρω τοπλάστων, στὸν κῆπο τῆς Ἐδέμ, καὶ ἐξ -
απάτησε τὴν Εὔα, κι ἀπὸ τότε σφυρίζει σὰν
δράκοντας, δαγκώνει, πληγώνει, δηλητηριά-
ζει καὶ σκορπίζει παντοῦ τὸ θάνατο· καὶ στὴ
θέσι τοῦ φιλόστοργου πελεκάνου φαντάσου
τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Τώρα ἔχεις τὴν ἑρ μηνεία
τῆς εἰκόνας.

Ναί, φίλε μου, τὸ δρᾶμα τῆς εἰκόνας εἶνε
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δικό μας δρᾶμα, δρᾶμα ποὺ ἔχει σχέσι μὲ τὸν
καθένα μας. Ἐμεῖς, ἐγώ, ἐσὺ καὶ ὅλοι οἱ ἔνο-
χοι καὶ παραβάτες τῶν θείων ἐντολῶν, εἴμα-
στε ἐκεῖνοι ποὺ δηλητηρίασε ὁ σατανᾶς μὲ
τὸ φοβερώτερο ἀπ᾽ ὅλα τὰ δηλητήρια, τὸ δη-
λητήριο ποὺ λέγεται ἁμαρτία· ἡ ἁμαρτία εἶνε
δικό του κατασκεύασμα. Καὶ ἀφοῦ μᾶς δηλη-
τηρίασε μὲ τὴν ἁμαρτία, τί μᾶς περίμενε; Θά-νατος· θάνατος τόσο βέβαιος ὅσο βέβαιος
εἶνε ὁ θάνατος ἐκείνου ποὺ τὸν δάγκωσε καὶ
τὸν δηλητηρίασε ὀχιά· θάνατος ψυχικός, χί-
λιες φο ρὲς πιὸ φοβερός, ἀσυγκρίτως χειρό-
τερος ἀπὸ τὸν σωματικὸ θάνατο. Ἀλλὰ ὁ πα-
ν άγαθος Θεὸς μᾶς λυπήθηκε, μᾶς σπλαχνί-
στηκε. Τὸ Εὐαγγέλιο γράφει· «Οὕτως ἠγάπη-
 σεν (=τόσο πολὺ ἀγάπησε) ὁ Θεὸς τὸν κό-
σμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔ -
δωκεν (=ὥστε παρέδωσε τὸν μονογενῆ Υἱό
του νὰ θανατωθῇ), ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐ -
τὸν μὴ ἀ πόληται (=καὶ κάθε ἄνθρωπος ποὺ πι-
στεύει σ᾽ αὐτὸν νὰ μὴ χαθῇ), ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον (=ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ζωὴ αἰώνια)» (Ἰω. 3,16). Ὁ
Θεὸς ἔστειλε τὸν Υἱό του, τὸν Ἰησοῦ Χριστό,
γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ ὁ Χρι-
στός μας, σὰν ἄλλος πελεκᾶνος τοῦ οὐρα-
νοῦ, μᾶς ἔδωσε τὸ τίμιο αἷμα του, προσέφε-
ρε τὴν ὑψίστη θυσία ἐπάνω στὸ φρικτὸ Γολ-
γοθᾶ, μπροστὰ στὴν ὁποία κάθε ἄλλη θυσία
ὠχριᾷ, ξεθωριάζει, σβήνει.

Ὤ ὁ Χριστός μας! Ἤμασταν οἱ δηλητηρια-σμένοι. Κανένα ἄλλο ἀντίδοτο - φάρμακο δὲν
ὑπῆρχε γιὰ νὰ ἀντιδράσουμε κατὰ τῆς ἁμαρ-
τίας. Καὶ ὁ Χριστὸς προσέφερε τὸ μοναδικὸ
φάρμακο, τὸ αἷμα του, τὸ πάναγνο αἷμα του·
τὸ «τίμιον αἷμα τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀμνοῦ ἀμώ-
μου καὶ ἀσπίλου» (Α΄ Πέτρ. 1,19). Ἄνοιξε τὶς φλέβες
του, καὶ ἀπὸ τὴν κεφαλή του, τὰ χέρια του, τὰ
πόδια του καὶ τὴν πλευρά του ἔτρεξε καὶ ἔ -
σταξε πάνω στὴν ἁμαρτωλὴ γῆ σταγόνα πρὸς
σταγόνα τὸ αἷμα του. Αὐτὸ τὸ αἷμα ἔχυσε καὶ
χύνει μέσα στὶς δηλητηριασμένες φλέβες
τῆς ὑπάρξεώς μας καὶ αὐτὸ «καθαρίζει ἡμᾶς
ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας» (Α΄ Ἰω. 1,7). Μὲ εὐγνωμοσύ-
νη στὸ Χριστό, τὸν σωτῆρα μας, ἂς ἀφήνου-
με τὶς ψυχές μας νὰ φτερουγίζουν γύρω ἀπὸ
τὸν τίμιο σταυρό του καὶ ἂς τοῦ λέμε καὶ σή-
μερα καὶ πάντοτε· Χριστέ, σ᾿ εὐχαριστοῦμε!
Ἂς τὸ πῇ ὁ καθένας μας…

Αὐτὰ μοῦ εἶπε ὁ πιστὸς ἐκεῖνος Χριστιανὸς
ἐξηγώντας τὴν εἰκόνα· κι ἀνοίγοντας τὴν
ἱερὰ Σύν οψι βρῆκε τὸν Ἐπιτάφιο Θρῆνο καὶ
ἀπὸ τὴν Β΄ στάσι τῶν ἐγκωμίων μὲ φωνὴ ποὺ
ἔπαλλε ἀ πὸ ἱερὴ συγκίνησι ἔψαλε·

«Ὥσπερ πελεκὰν

τετρωμένος τὴν πλευράν σου, Λόγε,
σοὺς θανόντας παῖδας ἐζώωσας
ἐπιστάξας ζωτικοὺς αὐτοῖς κρουνούς»

* * *Μεγάλη Ἑβδομάδα κ᾽ ἐφέτος, ἀδελφοί μου.
Ἂς δοξάσουμε τὸν Κύριο.Σὰν Χριστιανὸς θὰ πᾷς ἀσφαλῶς στὸν ναὸ
τῆς ἐνορίας σου, θὰ ἀσπασθῇς τὸν Ἐσταυρω -
μένο καὶ θ᾿ ἀνά ψῃς κεράκι στὴν εἰκόνα του.
Θὰ παρακολουθή σῃς τὶς ἀκολουθίες, ποὺ πιὸ
συγκινητικὲς δὲν ὑπάρχουν. Θὰ παρασταθῇς
νοερὰ μάρτυ ρας στὸ δρᾶμα τοῦ Γολγοθᾶ. Θὰ
δῇς τὸν Κύριο, τὸν βασιλέα τῶν ἀγγέλων καὶ
τῶν ἁγί ων, νὰ ὑβρίζεται, νὰ ἐγκαταλείπεται, νὰ
προδίδεται, νὰ δικάζεται, καὶ τέλος νὰ σταυ-
ρώνεται μέ σα σὲ πόνους φρικτοὺς ἐπάνω
στὸ σταυρό του. Θὰ τὸν ἀκούσῃς ν᾽ ἀπευθύ-
νεται περίλυπος στὸν οὐράνιο Πατέρα καὶ νὰ
λέῃ μὲ φωνὴ σπαρα κτικὴ «Θεέ μου Θεέ μου,
ἱνατί με ἐγ κατέλιπες;» (Ματθ. 27,46). Βλέποντας καὶ
ἀκούγον τας αὐτά, ποὺ καὶ τοὺς λίθους ἀκό-
μη συγκίνησαν, ρώτησε τὸν ἑαυτό σου·

–Γιατί πάσχει τόσο ὁ Ἰησοῦς;
Καὶ θ᾿ ἀκούσῃς ἀπὸ τὰ βάθη τῆς πιστῆς

καρδιᾶς σου τὴν ἀπάντησι·
–Γιὰ σένα πάσχει ὁ Ἰησοῦς, γιὰ σένα ἀγω-

νιᾷ, γιὰ σένα τούτη τὴ στιγμὴ χύνει αὐτὴ τὴ
σταγόνα τοῦ αἵματός του!

Ὦ ἀδελφέ μου· ἂν σκεφτῇς σοβαρὰ ὅτι ὁ
Χριστὸς θυσιάστηκε γιὰ σένα, ἂν τὸν παρακα -
λέσῃς γονατιστὸς νὰ σοῦ στείλῃ μιὰ ἀκτίνα
ἀπὸ τὸ σταυρό του γιὰ νὰ καταλάβῃς καὶ νὰ
συναισθανθῇς ὅπως ὁ λῃστὴς τὸ μαρτύριο
τῆς ὑπερτάτης θυσίας του, ἔ τότε ἐμπρός
σου θ᾽ ἀνοίξουν οἱ οὐρανοί, θὰ αἰσθανθῇς νὰ
διατρέχῃ τὴν ὕπαρξί σου θεϊκὸ ῥῖγος, θὰ πει-
σθῇς –καὶ κανένας πιὰ δὲν θὰ μπορῇ νὰ κλο-
νίσῃ τὴν πίστι σου–, ὅτι ἀπ᾽ ὅλες τὶς εὐεργε-
σίες ποὺ σοῦ ἔκανε ὁ Θεὸς αὐτὴ εἶνε ἡ με-
γαλύτερη εὐεργεσία, τὸ ὅτι δηλαδὴ θυσίασεγιὰ χάρι σου τὸν Υἱό του.

Τότε, Χριστιανὸς μετανοημένος, λουσμέ-
νος μέσα στὸ αἷμα τοῦ Λυτρωτοῦ, συγκινη-
μένος βαθειά, θὰ σταθῇς κάτω ἀπὸ τὸ σταυ-ρό του, θ᾽ ἀφήσῃς κ᾽ ἐσὺ ἐκεῖ τὰ δικά σου δά-
κρυα, δάκρυα εὐγνωμοσύνης καὶ αἰωνίου ἀφο-
 σιώσεως, καὶ θὰ τοῦ πῇς ὅ,τι τοῦ εἶπαν μυριά -
δες ἁμαρτωλοὶ ποὺ σώθηκαν μὲ τὸ αἷμα του· 

Ἰησοῦ γλυκύτατε, ἐσὺ εἶσαι ὁ σωτήρας μου,
ἐσὺ εἶσαι ὁ λυτρωτής μου, ἐσὺ ὁ βασιλεύς μου
καὶ ὁ Θεός μου· σὰν τὸ ληστὴ κράζω κ᾽ ἐ γώ·«Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βα-σιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42). 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Μεταγλώττισι στὴν ὁμιλουμένη σήμερα ἄρθρου, ποὺ δημοσιεύθηκε ἀπὸ τὰ Γρεβενὰ στὸ περιοδικὸ «Χριστιανικὴ Σπίθα» (φ. 38/19-4-1946)καὶ περιελήφθη στὸ βιβλίο Πρὸς τὸν Γολγοθᾶν μὲ ἄλλον ἐκεῖ τίτλο (Ἀθῆναι 19894, σσ. 230-233). Ἐλαχίστη ἀνάπτυξις 16-3-2022.

2

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

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



Ἔχουμε συνήθεια, ἀγαπητοί μου, νὰ ἑρ μη-
 νεύουμε κάποιο ἀπὸ τὰ θαυμάσια ἐγ κώ-

μια ποὺ ψάλλονται ἀπόψε. Αὐτὸ ποὺ θὰ ἐξ η-
γή σουμε τώρα εἶνε τὸ ἑξῆς.«Ἰωσὴφ κηδεύειμετὰ τοῦ Νικοδήμουνεκροπρεπῶς τὸν Κτίστην» (Ἐγκώμ. γ΄ στάσ.).
Ὁ ποιητὴς ἐδῶ ὁμιλεῖ γιὰ κηδεία, μιὰ κηδεία
μοναδική· γιὰ τὴν κηδεία τοῦ Θεανθρώπου.

* * *Πρέπει νὰ γνωρίζουμε, ἀγαπητοί μου, ὅτι
στὴν ἀρχαία ἐποχή, στὰ χρόνια τοῦ Χριστοῦ,
οἱ ̔Ρωμαῖοι κατακτηταί, ποὺ κυριαρχοῦσαν σὲ
ὅλο τὸν κόσμο, ὡς σκληρότερη ἀπ᾽ ὅλες τὶςποινὲς ποὺ ἐπέβαλλαν εἶχαν τὴν διὰ σταυροῦ
ἐκτέλεσι. Στὴν ποινὴ αὐτὴ καταδικάζονταν
τὰ ἀποφώλια τέρατα τῆς αὐτοκρατορίας, κα-
κα κοποιοὶ καὶ λῃσταὶ ποὺ εἶχαν διαπράξει εἰ -
δεχθῆ ἐγκλήματα, ἰδίως ἐναντίον τοῦ καθε-
στῶτος. Αὐτοὶ θανατώνονταν διὰ σταυροῦ.
Μὲ τέτοια βαρειὰ κατηγορία καταδικάστηκε
νὰ σταυ ρωθῇ ὁ ἀναμάρτητος Κύριός μας.Ἡ σταύρωσι ἦταν θάνατος πολὺ ὀδυνηρός.
Ἔμεναν οἱ κατάδικοι πάνω στὸ σταυρό, ἀνα-
λό γως τῆς σωματικῆς ἀντοχῆς τους, ἄλλοι μία
μέρα, ἄλλοι δύο μέρες, ἄλλοι τρεῖς μέρες· ὑ -
πῆρξε δὲ καὶ περίπτωσι καταδίκου ποὺ ἔμει-
νε ζωντανὸς ἐπάνω στὸ σταυρό, λόγῳ ῥωμα-
λεότητος, ἐπὶ μία ὁλόκληρη ἑβδομάδα.

Οἱ νεκροὶ κηδεύονταν; Δὲν κηδεύονταν.
Τοὺς ἄφηναν ἐπάνω στὸ ξύλο, ἐκεῖ οἱ σάρκες
τους σάπιζαν, καὶ ἡ ὀσμὴ τοῦ σαπισμένου
κρέατος εἵλ  κυε ὄρνεα, σκυλιά, λύκους, ποὺ
ἅρπαζαν κομμάτια καὶ κατασπάραζαν μέλη.Ὁ Χριστὸς ὅμως κηδεύθηκε. Ποιός τὸν ἐ κή-
 δευσε, οἱ μαθηταί; Ὄχι. Ὁ ἕνας τὸν ἀρνήθη-
 κε, ὁ ἄλλος τὸν ἐπώλησε, οἱ ἄλλοι σκόρπισαν.
Ποιός τὸν ἐκήδευσε; Μία εὐγενὴς ψυχὴ ἀνέ-
λαβε πρωτοβουλία· ἦταν, ὅπως ὅλοι γνωρί-
ζουμε, ὁ Ἰωσήφ, ὁ εὐσχήμων βουλευτὴς - μέ-

 λος τοῦ Ἰουδαϊκοῦ δικαστηρίου, ποὺ δίκασε
τὸν Ἰησοῦ τὴ νύχτα τῆς Μεγάλης Πέμπτης.

Ἑβδομήντα ἦταν τὰ μέλη - βουλευταί· καὶ
ὁ Χριστὸς πῆρε μία μόνο ἀθῳωτικὴ ψῆφο. Ἡ
λευκὴ αὐτὴ ψῆφος ἦταν τοῦ Ἰωσήφ. Εἶχε τὴν
τόλμη ν᾽ ἀντισταθῇ στὸ ῥεῦμα. Γιατὶ αὐτὸ εἶ -
νε ἀρετή, νὰ πᾷς κόντρα μὲ τὸ ῥεῦμα. Ἕνας αὐ -
τός, πάλεψε μὲ ἑξηνταεννέα τὴ νύχτα· τοὺς
εἶπε ὅτι, ἂν καταδικάσουν τὸν Ἀ θῷο, θὰ δια-
πράξουν τὸ μεγαλύ τερο ἔγκλημα. Ἡ φωνή
του δὲν ἀκούστηκε· ἡ παρα  νομοῦσα πλειο-ψηφία κατεδίκασε τὸν Δίκαιο.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας
πα ρακολούθησε μὲ ἀγωνία τὶς στιγμὲς τῆς
σταυ ρώσεως. Καὶ ὅταν ὁ Χριστὸς ἐξέπνευσε,
τόλμησε –γιατὶ πάλι τόλμη χρειαζόταν– ν᾽ ἀ -
νεβῇ στὸ πραιτώριο, νὰ παρουσιαστῇ στὸν ἡ -
γεμόνα καὶ νὰ ζητήσῃ ὡς χάρι νὰ τοῦ δώ σῃ τὸσῶμα τοῦ Ἰησοῦ. «Ὁ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤ -
δη τέθνηκε» (Μᾶρκ. 15,44), ἀπόρησε πῶς τό σο σύν -
τομα ἐξέπνευσε. Γιατὶ ὁ Κύριος ἔμεινε στὸ
σταυρὸ μερικὲς ὧρες·«ἀπὸ ἕκτης ὥρας (=12
μεσημέρι) ἕως ὥρας ἐνάτης» (=3 τὸ ἀπό γευμα
Ματθ. 27,45). Ὕ στερα ἀπὸ ὅσα ὑπέμεινε, ἔσβησε ἡ
ζωή του σύντομα. Καὶ ὁ Πιλᾶτος, ἀ φοῦ βεβαι -
ώθηκε ἀπὸ τὸν ἀξιωματι κὸ τοῦ ἀ πο σπάσμα-
τος, τὸν ἑκατόνταρχο, ὅ τι ὄντως ὁ Ἐσταυ ρω-
μένος ἐξέπνευσε, ἔδωσε τὴν ἄδεια.

Καὶ νά τώρα ὁ Ἰωσήφ, ἡ ἐκλεκτὴ αὐτὴ ψυ-
χή, πηγαίνει νὰ ἐκτελέσῃ τὸ ἱερὸ χρέος τῆς
κηδείας. Κοντά του παρουσιάζονται καὶ ἄλ -
λοι. Νά καὶ ἄλλος ὑπέροχος ἄνδρας, ὁ Νικό-δημος. Καὶ κοντὰ στὸ Νικόδημο ἕνας ὅμιλος
γενναίων γυναικῶν, οἱ μυροφόρες. Τολμοῦν
καὶ βαδίζουν πρὸς τὸν Γολγοθᾶ.

Καὶ ἐκεῖ, ἐνῷ ὁ ἥλιος ἔρριχνε τὶς τελευταῖ -
ες ἀκτῖνες του ἐπάνω στὸν φρικτὸ ἐκεῖνο τό-
πο, τὰ ἅγια χέρια τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Νικοδήμου
καὶ τῶν γυναικῶν, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τους τὴν ὑ -
περαγία Θεοτόκο, κατεβάζουν μὲ δέος ἀπὸ
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τὸ σταυ ρὸ τὸ ἄχραντο σῶμα, τὸ ἀλείφουν μὲ
τὰ πολύτιμα μύρα καὶ μὲ τὰ ἀκόμη πολυτιμό-
τερα δάκρυά τους, καὶ τὸ τυλίγουν σὲ σινδό-
να. Τέλος ἡ μικρὴ συνοδεία, μὲ ἄφατη συγκί-
νησι, ἀποθέτει τὸ σῶμα – ποῦ παρακαλῶ; Σὲ«καινὸν μνημεῖον» (Ματθ. 27,60. Ἰω. 19,41)· ὄχι μέσα στὴ
γῆ ἀλλὰ σὲ «λαξευτὸν» τάφο (Λουκ. 23,53· βλ. & Μᾶρκ. 15,46),
στὸν ὁποῖο δὲν εἶχε κανείς ἄλλος ταφῆ (βλ. Ἰω.
19,41). Καὶ ἔχουν αὐτὰ μεγάλη σημασία· ἀποκλεί  -
 ουν ὁποιαδήποτε σύγχυσι καὶ κλοπή, ἀ σφαλί-
 ζουν καὶ βεβαιώνουν τὴν Ἀνάστασι.

Ἔτσι ἔγινε ἡ κηδεία, γιὰ τὴν ὁποία λέει ἐ -
δῶ τὸ ἐγκώμιο· «Ἰωσὴφ κηδεύει μετὰ τοῦ Νι-
κοδήμου νεκροπρεπῶς τὸν Κτίστην».

* * *Ἀπὸ τότε –ἀναλογισθῆτε– πέρασαν εἴκοσι
αἰῶ νες. Στὸ διάστημα αὐτὸ πολλὲς καὶ ποι κί-
λες μεταβολὲς ἔγιναν στὸν κόσμο, ἀλλὰ πάν -
τα ὁ Γολγο θᾶς συγκινεῖ τὴν ἀνθρωπότητα. Ὅ -
σο λάμπουν ἄ στρα στὸν οὐρανό, τρέχουν οἱ
ποταμοί, θάλλουν οἱ κάμποι, κι ὅσο ὑπάρχουν
καρδιὲς μὲ εὐγενῆ αἰσθήματα, ὁ Ἐσταυρωμέ -νος θὰ συγκινῇ βαθειὰ τὶς ψυχές.Ἡ τιμὴ στοὺς νεκροὺς χαρακτηρίζει ὅλους
τοὺς λαούς· στὸ γένος δὲ τῶν Ἑλλήνων ἔχει
ἀνέκαθεν πολὺ ἰσχυρὲς ῥίζες. Αὐτὸ μαρτυ-
ροῦν κλασσι κὰ κείμενα ἀπὸ δράματα σπου-
δαίων ποιητῶν, αὐτὸ βεβαι ώνουν ἱστορικὲς
μαρτυρίες τῆς πρὸ Χριστοῦ ἀκόμη περιόδου
τῆς πατρίδος μας, αὐτὸ ἐπισφραγίζουν χωρὶς
ἀμφιβολία πλῆθος μνημεῖα, τάφοι, ἀ νασκα-
 φικὰ εὑρήματα, ποὺ ἔχει φέρει καὶ φέρνει δι -
αρκῶς ἀκόμη στὸ φῶς ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπά-
 νη καὶ βλέπουμε νὰ ἐκτίθενται στὰ μουσεῖα.

Ἐμεῖς ἀπόψε κάνουμε σεμνὴ ἀναπαράστα-σι τοῦ γεγονότος ποὺ ἑορτάζουμε. Ἡ ἀναπα-
ράστασί μας ὅ  μως διαφέρει κατὰ πολὺ ἀπὸ
τὸ πομπῶδες θέατρο ποὺ κάνουν στοὺς να-
ούς τους οἱ παπικοί. Ἡ Ὀρθοδοξία μας μὲ λι -
τὸ καὶ ἀπέριττο τρόπο, χωρὶς νὰ θαμπώ νῃ καὶ
καταπλήττῃ, ἀλλὰ πνευματικὰ καὶ κατανυκτι-
κά, ἀγγίζει τοὺς σταθμοὺς τῆς σωτηρίας μας
καὶ τιμᾷ τὰ γεγονότα τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς τοῦ
Λυτρωτοῦ μας. Ἡ Δύσις ῥίπτει τὸ κέντρο βά-
ρους στὶς σωματικὲς αἰσθήσεις, στὸ θέαμα καὶ
στὸ ἀ κρόαμα, στὴν εἰκόνα καὶ στὴ μουσική. Ἡ
Ἐκ κλησία τοῦ Χριστοῦ ἁγιάζει τὰ σωματικά
μας αἰ σθητήρια καὶ ἀφυπνίζει τὶς αἰσθήσεις
τῆς ψυχῆς, ὥστε νὰ διακρίνουν καὶ νὰ μυη-
θοῦν στὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας.

Ἐμεῖς ἀπόψε μιμούμεθα οἱ μὲν ἄντρες τὸν
Ἰ ωσὴφ καὶ τὸ Νικόδημο, οἱ δὲ γυναῖκες τὶς
μυ ροφόρες καὶ τὴν Παναγία, ποὺ ἐκήδευσαν
τότε «νεκρο πρεπῶς τὸν Κτίστην».

Τί θὰ πῇ «νεκροπρεπῶς»· ὅπως πρέπει, ὅ -
πως ἁρμόζει σὲ νεκρό. Καὶ σὲ ποιόν νεκρό;
Στὸν «Κτίστην», στὸν «παμβασιλέα» Χριστὸ
ὅ πως λένε τὰ ἐγκώμια (α΄ στάσ.).

Καλούμεθα δηλαδή, ἀγαπητοί μου, νὰ κη-
δεύ σουμε τὸ ἄχραντο νεκρὸ σῶμα τοῦ Κυρί-
ου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅπως τοῦ ἁρ μόζει.
Καὶ σὲ κάθε κηδεία βέβαια κανείς δὲν γελάει,
δὲν ἀστειεύεται, δὲν αἰσχρολογεῖ· ὅλοι εἶνε
σεμνοί, σκεπτικοί, κατηφεῖς· συμμετέχουν στὸπένθος. Τὸ νὰ ἔχῃς ἐσὺ κηδεία, κι ὁ ἄλ λος νὰ
γελάῃ μπροστά σου, εἶνε ἀψυχολόγητο, ἀφύ-
σικο, ἀπάνθρωπο.

Ἂν λοιπὸν ἡ ἀσεβὴς στάσι καὶ ἡ ἀψυχολό-
γητη συμ περιφορὰ εἶνε ἀ παράδεκτη σὲ κη-
δεῖ ες μικρῶν ἀνθρώπων, πόσο περισσότερο
αὐτὸ ἀ πᾴδει στὴν κηδεία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰ -
ησοῦ Χριστοῦ! Κηδεύεται Ἐκεῖνος ποὺ ὄχι
μό νο συν  έχει τὰ ἄστρα καὶ τοὺς γαλαξίες καὶ
κυβερνᾷ ὁλόκληρο τὸ σύμ παν, ἀλλὰ καὶ ἦλθε
ἐδῶ στὴ Γῆ, ἐνανθρώπησε, ἔζησε ἀνάμεσά
μας καὶ θυσιάστηκε γιὰ μᾶς ἀπὸ ἀγάπη.

Πρέπει νὰ ποῦμε μιὰ πικρὴ ἀλήθεια. Ἂν ῥί-
ξουμε μιὰ ματιὰ σὲ ναοὺς πόλεων, ὅπου γίνε -
ται ὁ Ἐπιτάφιος, θὰ δοῦμε δυστυ χῶς μεγά ληἀταξία. Ἀνακατεμένοι ὅλοι, γελοῦν, καγ χάζουν,
νεαροὶ αἰ σχρολογοῦν, κάνουν ἐρωτικὰ πειρά -
γματα… Θεέ μου, ἔτσι κηδεύεται ὁ Χριστός;
Ὅπως κήδευσες τὸν πατέρα καὶ τὴ μη τέρα
σου, ἔτσι νὰ κηδεύσῃς ἀπόψε τὸν Χριστό.

Σταματῶ. Μοῦ ᾽ρχεται νὰ κλάψω, νὰ σιωπή -
σω, νὰ φύγω στὸ Ἅγιο Ὄρος, νὰ βρῶ μιὰ
σπη λιὰ νὰ μπῶ, κ᾽ ἐκεῖ νὰ κλάψω τ᾽ ἁμαρτή-
ματά μου καὶ τ᾽ ἁμαρτήματα τοῦ λαοῦ.Ξυπνῆστε, ἀδελφοί μου συναμαρτωλοί! Κά τι
συμβαίνει στὸν τόπο αὐτόν, τὸν τόσο εὐ λο-
γη μένο ἀλλὰ καὶ τόσο ὑπεύθυνο. Εἴδατε; σει-
σμοὶ ἐδῶ κ᾽ ἐκεῖ. Θέλετε ἄλλο πρωτοφανές;
Σ᾽ ἕνα δικαστήριο τῶν Ἀθηνῶν μιὰ εἰκόνα συ-
 νεχῶς ἐκινεῖτο· κάλεσαν ἠλεκτρολόγους καὶ
μηχανολόγους, δὲν μποροῦσαν νὰ βροῦν τὴν
αἰτία. Καὶ στὸ Ἅγιο Ὄρος ἡ κανδήλα τῶν Ἰβή-
ρων ἐκινεῖτο. Θεέ μου, κάτι θὰ συμβῇ. Δὲν
θέλω νὰ σκορπίσω πανικό, ἀλλὰ εἶνε ἀ νάγκη
ὅλοι νὰ συναισθανθοῦμε τὴν ἁμαρτωλότητά
μας· μόνο ἡ μετάνοια θὰ μᾶς σώσῃ.

Εὐχόμεθα στὸ Θεὸ καὶ παρακαλοῦμε τὴνὑπεραγία Θεοτόκο, τὴν ὑπέρμαχο τοῦ γέ-
νους μας, νὰ ἐπιβλέψῃ ἱλέῳ ὄμματι ἐφ᾽ ὅλην
τὴν γῆν καὶ ἰδιαιτέρως ἐπὶ τὸν τόπο μας.

Ταῦτα, ἀγαπητοί μου. Μὲ τὰ ὡραιότατα τρο-
 πάρια καὶ ἐν σεμνότητι ἂς συνοδεύσουμε τὸ
ἄχραντο σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 24-4-1981 τὸ βράδυ (μὲ νέο τώρα τίτλο). Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 28-2-2022.
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Ἕνα πρόσωπο ποὺ ἀγαπᾶμε, ἀδελφοί μου,
δὲν τὸ προσφωνοῦμε μὲ ἕνα χαρακτηρι-

 σμὸ - ἕνα ὄνομα· ἐκδηλώνουμε τὴν ἀγάπη μας
ὄχι μονολεκτικὰ ἀλλὰ μὲ πολλὰ ὀνόματα καὶ
ἐπίθετα. Ἡ μάνα π.χ. ποὺ ἀγαπᾷ τὸ παιδὶ - τὸ
σπλάχνο της, ἐνῷ τὸ κρατάει στὴν ἀγκαλιὰ καὶ
τὸ βυζαίνει μὲ τὸ ἄδολο γάλα, τοῦ λέει χίλια
δυὸ χαϊδευτικὰ ὀνόματα («φῶς μου», «μά τια μου»,
«χρυσό μου» καὶ ἄλλα) ποὺ ξέρει ἡ γλῶσσα τῆς
μάνας, ὅσο ἀγράμματη κι ἂν εἶ νε.

Ἀλλ᾽ ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φυσικὴ μάνα ὑπάρχει καὶ
μιὰ ἄλλη μάνα, πνευματικὴ - ὑπερφυσική, ποὺ
μᾶς ἀγαπάει περισσότερο κι ἀπὸ τὴ φυσική μας
μάνα· καὶ αὐτὴ εἶνε ἡ Ἐκκλησία. Αὐ τὴ εἶ νε ἡ μά-
να μας, ἰδιαιτέρως ἡμῶν τῶν Ἑλ λήνων ἀλλὰ καὶ
ὅλων τῶν ὀρθοδόξων. Μᾶς παίρνει ἀπὸ τὴν
ἀγκαλιὰ τῆς μάνας, μᾶς βαπτί ζει στὴν ἱερὰ κο-
λυμβήθρα, μᾶς στεφανώνει στὸ γάμο, μᾶς συν ο-
δεύει διὰ βίου, κι ὅταν πιὰ ἀ φήνουμε τὸ μάταιο
τοῦτο κόσμο, μᾶς ἀ ποχαιρετᾷ στὸν τάφο ῥί-
χνοντας λίγο χῶμα καὶ λέγον τας «Γῆ εἶ καὶ εἰς
γῆν ἀ πελεύσῃ» (Γέν. 3,19).

Ἡ μάνα Ἐκκλησία, λοιπόν, ἔχει παιδιά. Καὶ
ὑπάρχουν παιδιὰ κακά, χριστι ανοὶ δηλαδὴ ἀ πει-
θεῖς, ποὺ δὲν θέλουν νὰ τὴν ἀκούσουν – καὶ παρ᾽
ὅλο ποὺ τὴν λυποῦν αὐ τὴ δὲν παύει νὰ τοὺς
ἀγαπᾷ. Ἀλλὰ ἔχει καὶ παιδιὰ ὑπάκουα, γιὰ τὰ
ὁποῖα χαίρεται, πιστὰ παιδιὰ ποὺ ὅταν ἀ κούσουν
τὸ «Τάδε λέ γει Κύρι ος…» ὑπακούουν πάντοτε
στὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ. Αὐτοί, τ᾽ ἀγαπημένα παιδιὰ
τῆς Ἐκ κλησίας, εἶ νε οἱ ἅγιοι, τοὺς ὁποίους τιμᾷ
τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης τους καὶ ψάλλει ὕμνους.

Ἔτσι καὶ σήμερα, ποὺ ἑορτάζουμε τὴ μνήμητοῦ ἁγίου Γεωργίου. Μὰ χρειάζεται κάτι νὰ γίνῃ
ὥσ τε οἱ πιστοὶ νὰ κατανοοῦν τὰ ὑ πέροχα αὐ τὰ
τραγούδια, ποὺ συνέθεσαν ἱεροὶ ὑμνογράφοι.

Τί λέει σήμερα ἡ Ἐκ κλησία; τί ὕμνους, ἐ παί-
 νους, λουλούδια καὶ στεφάνια πλέκει γιὰ νὰ τι-
μήσῃ τὸν ἅγιο Γεώργιο; Νά μερικὰ μόνο. Εἶσαι,
λέει, ἅγιε Γεώρ γιε, στρατι  ώτης Χριστοῦ • γεν-
ναῖος ἐν μάρτυ σιν • θεῖος ἀριστεύς • ἀ θλοφό-
ρος • τροπαι οφό ρος • χρυ σὸς κεκαθαρ  μένος
ἑπταπλα σί ως • ἀστὴρ πολύφωτος • ἥ λι ος λά-
μπων ἐν τῷ στε ρε ώματι • μαργαρίτης πολύτι-
μος • λίθος αὐ γά ζων • υἱὸς ἡμέρας • ὑ πέρμαχος

τῶν πιστῶν ἐν κινδύνοις • δίκαιος γεωργὸς τῆς
Τριάδος (ἑσπ. κγ΄ Ἀπρ.). Μαζὶ μὲ τὰ χελιδόνια, ποὺ
ἔρχονται τὴν ἄ νοιξι καὶ φέρνουν χαρά, ἔρχεται
καὶ ὁ ἅ γιος Γεώργιος μὲ τὴν Ἀ νάστασι τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ μὲ ἄνθη ποιήσεως σὰν αὐτά.

Ἀπ᾽ ὅλα ὅσα λένε οἱ ὕ μνοι καὶ τὰ ἀναγνώ-
σματα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, διαλέγω ἕνα μό νο.
Θέλω μὲ ἁπλᾶ λόγια νὰ σᾶς ἐξηγήσω ἕνα χρω-ρίο τοῦ προφήτου Ἠσαΐου ἀπὸ τὸ ἀνάγνωσμα
τοῦ ἑσπερινοῦ (βλ. Ἠσ. 43,9-14). Τ᾽ ἀκοῦμε, μὰ δὲν τὸ
συγκρατοῦμε. Ἂν δώσῃ ὁ Θεὸς καὶ γίνῃ οἰκου-
μενικὴ σύνοδος, ἀξίζει ἐκεῖ νὰ ἐξετασθῇ, πῶς
μποροῦν οἱ πιστοὶ νὰ βοηθηθοῦν στὴν κατα-
νόησι ὅσων λέγονται στὴ λατρεία μας, γιατὶ τώ-
ρα ἐλάχιστα ὠφελοῦνται ἀπὸ μία τυπικὴ παρα-
κολούθησι τῶν ἀκολουθιῶν.

* * *Τί λέει λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ὁ προφήτης
Ἠσαΐας; Μᾶς μεταφέρει τὸ λόγο τοῦ Κυρίου καὶ
μᾶς δίνει ἐντολή· «Γίνεσθέ μοι μάρτυρες» (Ἠσ. 43,10)·νὰ γίνουμε μάρτυρες τοῦ Κυρίου. Πῶς τὸ ἐννο-
εῖ αὐτό; Εἶνε «χον τρὸ νόμισμα» καὶ πρέπει νὰ
τὸ κάνουμε λιανά, νὰ τὸ κα ταλάβετε ὅλοι. Μὲποιό τρόπο νὰ γίνουμε μάρτυρες;Ὑπάρχουν στὸ σημερινὸ κόσμο ἄνθρωποι
ποὺ ἀγνοοῦν τελείως τὴ θρησκεία μας. Μπορεῖ
νὰ πῆγαν στὸ γυμνάσιο ἢ καὶ στὸ πανεπιστήμιο,
νὰ πῆγαν στὸ ἐξωτερικό, νὰ μάθανε γλῶσσες,
νὰ ἔχουν διπλώματα καὶ μεγάλα ἀ ξιώματα στὸ
κράτος· ἀπὸ τὴν πίστι μας ὅμως δὲν γνωρίζουν
γρῦ, τίποτα! Ἕνα παιδὶ τοῦ δη μοτικοῦ, ποὺ
ἀκούει ἀπὸ τὸ κατηχητικὸ τὰ λόγια τοῦ Χρι-
στοῦ, ξέρει περισσότερα ἀπὸ αὐτούς. Αὐτοὶ
εἶνε οἱ ἀγνοοῦντες.

Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτοὺς ὑπάρχουν ἄλλοι χειρότε-
ροι. Αὐτοί, σὰν τὸ δράκοντα ποὺ σκότωσε ὁ ἅ -
γι ος Γεώργιος, σκορπᾶνε φαρμά κι ἐναν τίον τῆς
θρησκείας· σὲ καφφενεῖα, σαλόνια, δρόμους καὶ
πλατεῖες, αὐτοκίνητα καὶ αὐλὲς σχολείων, παν -
τοῦ, δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ ἀκονοῦν τὴ
γλῶσσα καὶ νὰ καταφέρωνται κατὰ τῆς Ἐκκλη-
σίας· ὅτι τάχα ἡ Χριστι ανικὴ πί στι ἦ ταν γιὰ τοὺς
περασμένους αἰ ῶνες, γιὰ παλαιοὺς καιρούς, γιὰ
γριὲς καὶ γέρους, ἀλλὰ τώρα εἶνε ἐμπόδιο στὴν
πρόοδο, στὴν ἐπιστήμη, στὶς νέες ἰ δέες· καὶ ἄ -
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Κάθε Χριστιανὸς νὰ εἶνε μάρτυρας
«Γίνεσθέ μοι μάρτυρες…, λέγει Κύριος ὁ Θεός» (Ἠσ. 43,10)
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ρα –μία φωνὴ ἀκούγεται– Πρέπει ν᾽ ἀφήσουμε τὴ
θρη σκεία καὶ ν᾽ ἀγκαλιάσουμε ἄλ λες ἰ δέ ες καὶ
συ στήματα, ποὺ θὰ μᾶς φέ ρουν, λέει, εὐημερία.
Ὑπάρχουν λοι πὸν ἀγνοοῦντες, ὑ πάρχουν καὶσυκοφάντες τῆς ἁγί ας μας Ἐκκλησίας. Καὶ ὅ -
πως, ὅταν ἀκοῦς τὸν ἄλλο νὰ συκοφαντῇ τὴ μά-
να σου, ἀνεβαίνει τὸ αἷμα σου στὸ κεφά λ ι, ἔτσι
κ᾽ ἐμεῖς, ὅταν ἀκοῦμε νὰ δυσ φημοῦν τὴν Ἐκ -
κλησία καὶ τὰ ὄργανά της, δὲν μπορεῖ πα ρὰ νὰ
αἰσθανώμαστε ὀργὴ καὶ ἀγανάκτησι.

Ὑπάρχουν τέλος καὶ ἄλλοι, ἀκόμη χειρότε-
ροι, οἱ βλάσφημοι. Αὐτοὶ ὄχι ἁπλῶς συκοφαν -
τοῦν καὶ διαβάλλουν, ἀλλὰ ἀνοίγουν τὰ βρωμε-
ρά τους χείλη καὶ βλαστημοῦν τὰ θεῖα.

Τέτοιος εἶνε ὁ κόσμος. Λοιπὸν τί πρέπει νὰγίνῃ; ὅ σοι ἀγνοοῦν νὰ μείνουν στὴν ἄγνοιά
τους; ὅσοι συκοφαντοῦν νὰ συνεχίσουν νὰ δια-
βάλλουν; καὶ ὅσοι βλαστημοῦν νὰ μείνουν ἀνε-
ν όχλητοι νὰ χύνουν τὸ δηλητήριο; Ὄχι, ἀδελ-
φοί μου. Χρειάζεται ἀντίδρασις. Πρέπει οἱ ἀγνο-
οῦντες νὰ διδαχθοῦν, οἱ συκο φάντες νὰ ἀπο-
στομωθοῦν, οἱ βλάσφημοι νὰ φράξουν τὰ στό-
ματά τους. Πῶς θὰ γίνῃ αὐτό; μὲ μαχαί ρια καὶ
σπαθιά, μὲ πιστόλια καὶ κανόνια; Ὄχι βέβαια.
Τέτοια πράγματα, «ὅπλα σαρκικά» (Β΄ Κορ. 10,4) καὶ
ὅπλα πολεμικά, οἱ Χριστιανοὶ δὲν ἔ χουμε· δὲνἀσκοῦμε βία ὅπως ἀσκεῖ τὸ κράτος.

Τὸ λέω αὐτό, γιατὶ συχνὰ μὲ κατηγοροῦν ὅ τι
πιέζω. Ἐγὼ ὅμως δὲν διαθέτω κανένα πολε μικὸ
καὶ φονι κὸ ὅπλο, οὔτε σουγιᾶ δὲν ἔχω ἐπάνω
μου. Κανένα δὲν βιάζω, μόνο δείχνω τὸ δρόμο
τῆς ἀληθείας καὶ χρησιμοποιῶ ἁπλῶς τὸν λόγο.
Ἀλλ᾽ αὐ τὸς ἀκριβῶς ὁ λόγος εἶνε ἐ κεῖνος ποὺ
τοὺς στενοχωρεῖ. Καὶ τί δὲν θά ᾽δι ναν γιὰ νὰκλείσῃ τὸ στόμα μου καὶ νὰ μὴ μιλάω – σὲ καιρὸ
ἀθεΐας, πλάνης καὶ ἀπιστίας!Πῶς λοιπὸν νὰ φιμώσουμε τοὺς βλασφήμους,
ν᾽ ἀποστομώσουμε τοὺς συκοφάντες (π.χ. τοὺς αἱ -
ρετικούς λατίνους, ποὺ διαβάλλουν τὴν Ὀρθο-
δοξία), νὰ διαφωτίσουμε αὐ τοὺς ποὺ ἀ γνοοῦν;Ἰδοὺ ἡ ἀπάντησις· «Γίνεσθέ μοι μάρτυρες». Ὁ
κάθε Χριστιανὸς ἢ Χριστιανὴ δὲν ἀρκεῖ μόνο νά
᾽νε πιστοί, νὰ ἐρχώμαστε στὴν ἐκκλησιά, ν᾽ ἀνάβου -
 με κεριά, νὰ προσκυνᾶμε τὶς εἰκόνες· πρέπει καὶ
ν᾽ ἀνοίγουμε τὸ στόμα. Στὴ Μικρὰ Ἀσία ὑπῆρ χαν
οἱ κρυπτοχριστιανοί· μέσ᾽ στὰ σπίτια τους ἦταν
Χριστιανοί, ἀλ λὰ ἔξω ἦταν Τοῦρκοι· ἡ γλῶσσα
τους τούρκικη, ἡ καρδιά τους Χριστιανή. Μὰ
ἔτσι μᾶς θέλει ὁ Χριστός; Ἐκεῖνος θέλει καὶ ἡ
καρδιὰ καὶ ἡ γλῶσσα νὰ εἶνε χριστιανική· νὰ μὴμένουμε μουγγοί, νὰ χρησιμοποιοῦμε τὴ γλῶσ σα
ἄλλοτε νὰ διαφωτίσουμε, ἄλλοτε νὰ ἐλέγξουμε,
ἄλ λοτε νὰ στηλιτεύσου με· νὰ μπῇ τέλος πάντων
μιὰ εὐπρέπεια στὶς συναναστροφές μας.

«Γίνεσθέ μοι μάρτυρες». Γιὰ νὰ γίνῃ καν εὶς
μάρτυς, νὰ ὁμολογήσῃ τὸ Χριστό, δὲν εἶ νε ἀ -
νάγ κη νά ᾽νε κληρικὸς ἢ θεολόγος· κάθε Χρι-στιανὸς πρέπει νὰ εἶνε μάρτυρας. Δηλαδή· νὰ
πῇ τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸ Χριστό, νὰ μὴν κρύ ψῃ τὸ
θησαυρὸ τῆς πίστεως κατὰ τὸ «Ἐ πί στευσα, διὸ
ἐλάλησα» (Ψαλμ. 115,1 = Β΄ Κορ. 4,13).

Ἀπαιτεῖται ὅμως ἡρωισμός. Διότι ὁ κόσμος
εἶνε ἐχθρικός. Ἕνα παράδειγμα. Στὰ χρόνια τῆς
Κατοχῆς, ποὺ βρεθήκαμε στὴν Κο ζάνη, ἔ πιαναν
ἀθῴους καὶ τοὺς ἔ κλειναν στὴ φυλακή. Ἡ ἀθῳό-
τητά τους ὅμως ἔπρεπε ν᾽ ἀποδειχθῇ δικαστι -
κῶς, καὶ τὰ δικαστήρια δὲν ἦταν ἑλληνικά· ἦταν
γερμανικά, ἰταλικά, βουλγάρικα· καὶ ὅποιος τολ-
μοῦσε νὰ τοὺς ὑ περασπιστῇ, ἐκτελεῖτο κι αὐτός.
Οἱ γυναῖκες τους ἔ τρεχαν νύχτα στὰ καλντερί-
μια μὲ τὰ φα νάρια καὶ παρακαλοῦ σαν· –Μάρτυ-
ρες ζη τᾶ με! δέσποτα - παπούλη, ὁ ἄντρας μου χά-
 νεται… Οὔ τε ἀδερφὸς μάρτυρας οὔτε δικηγό-
ρος γιὰ ὑ περάσπισι ἐρχόταν· κ᾽ ἔτσι πολλοὺς τοὺς
ἔφα γε τὸ μαῦρο χῶμα. Γιατὶ δὲν ὑπῆρχε ἡρωισμός.

Ὅπως λοιπὸν σὲ τέτοιες ἐποχὲς εἶνε δύσ κο-
 λο νὰ μπῇς μάρτυρας ὑ πὲρ τοῦ ἀθῴου, ἔτσι καὶ στὴ
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξαν ἐποχὲς διω γμῶν, ποὺ
τὸ αἷμα τῶν μαρτύρων ἔτρεχε ποτάμι. Τώρα εὔ -
κο λα δηλώνει κανεὶς Χριστι ανός. Κουρά στηκαν
τὰ χέρια τῶν ἀστυνόμων νὰ γράφουν στὶς ταυτό-
τητες «χριστιανὸς ὀρ θόδοξος». Δὲν στοιχίζει
τί ποτα. Μὰ τότε, στὴν ἐ ποχὴ τοῦ ἁγίου Γεωρ-
γί ου καὶ τῶν ἄλλων μαρ τύρων, στοίχιζε· ἔλεγες
«Εἶμαι Χριστι ανός», καὶ πάει τὸ κεφάλι σου!

«Γίνεσθέ μοι μάρτυρες». Σήμερα βέβαια δὲν
κόβουν κεφάλια. Ἀλλὰ καὶ σ᾽ αὐτὴ τὴ μον τέρναἐποχὴ ἀπαιτεῖται ἡρωισμός. Τολμάει κά ποιος σὲ
λεωφορεῖο, σιδηρόδρομο, ἀεροπλάν ο νὰ κάνῃ τὸ
σταυρό του; Μόλις τὸν δοῦν γελᾶ νε. Καὶ στὴ
γενιὰ αὐτὴ τῶν εὐδαιμονιστῶν, τῶν μηδενι-
στῶν, ἔχει ἀξία νὰ ὁμολογῇς τὴν πίστι σου στὸ
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.

«Γίνεσθέ μοι μάρτυρες». Εἶνε ἐντολὴ τοῦ
Χριστοῦ νὰ μαρτυρήσουμε κ᾽ ἐμεῖς. Ὄχι διὰ τοῦ
αἵματος, τοὐλάχιστον διὰ τοῦ στόματος. Στὸ
σπίτι, στὸ σχολεῖο, στὸ στρατό, στὶς δημό σιες
ὑπηρεσίες, παντοῦ ὅπου βρισκόμαστε, νὰ μὴ
ντρεπώμαστε νὰ ὁμολογοῦμε. Καταντήσαμε σὲ
τέτοια φοβία τὰ παιδιὰ τοῦ Χριστοῦ, «οἱ υἱοὶ τῆς
ἡμέρας» (Α΄ Θεσ, 5,4-5), ὥστε ντρε πόμαστε νὰ κάνου-
με καὶ τὸ σταυρό μας.

* * *«Γίνεσθέ μοι μάρτυρες». Μάρτυρες ἔγιναν
ἀναρίθμητοι· ἄντρες καὶ γυναῖ κες, γέροντες καὶ
παιδιά. Μπροστὰ στὸν τύραννο ἔλεγαν· Κ᾽ ἐμεῖς
εἴμαστε Χριστιανοί! καὶ τοὺς θέριζαν ὅπως τὸ
δρεπάνι τὰ στάχυα. Ἑκατομμύρια μάρτυρες κά-
θε ἡλικίας καὶ τάξεως. Καὶ μεταξὺ αὐτῶν λάμπει
σὰν ἥλιος ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ μεγαλομάρτυς.

Ἂς τὸν παρακαλέσουμε, ἀδελφοί μου, ὅσοι τι-
μοῦμε τὴ μνήμη του, νὰ δώσῃ καὶ σ᾽ ἐμᾶς θάρ-ρος, νὰ ὁμολογήσουμε στὴ γενεά μας τὸ Χριστό·
νὰ τὸν μαρτυρήσουμε μὲ τὰ λόγια, μὲ τὴ ζωὴ
καὶ τὸ παράδειγμά μας, κι ἂν ἔρθῃ ὥρα –δὲν τὸ
ξέρουμε– καὶ μὲ τὸ αἷμα μας ἀκόμα νὰ ὑπογρά-
ψουμε τὴν ὁμολογία τῆς ὀρθῆς πίστεως, τῆς Ὀρ -
θοδοξίας, λέγοντας κ᾽ ἐμεῖς, ὅτι «Εἴμαστε Χρι-
στιανοί», ὥστε νὰ ἐκτελέσουμε τὴν ἐντολὴ τοῦ
προφήτουἨσαΐου «Γίνεσθέ μοι μάρτυρες». 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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