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Ἐάν, ἀγαπητοί μου, μὲ ρωτήσετε, μὲ ποιό ἀπ᾽
ὅλα τὰ θέματα πρέπει ν᾽ ἀσχολῆται ἕ νας ἱε-

ροκήρυκας, ποιό εἶνε τὸ σπουδαιότερο καὶ ἀνα-
γκαιότερο; θὰ σᾶς πῶ χωρὶς ἀμφιβολία· ἡ μετά-νοια. Τὸ «Μετανοεῖτε» (Ματθ. 3,2· 4,17) εἶ νε τὸ φλέγον
θέμα σὲ κάθε ἐποχή· εἶνε τὸ ἐ  πεῖγον τηλεγρά-
φημα ποὺ μᾶς στέλνει ὁ οὐ ρανός, γιατὶ ἀφορᾷ
στὸ σπουδαιότερο ζήτημά μας. Γι᾽ αὐτὸ κ᾽ ἐμεῖς
τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἂς
σκε πτώμαστε, τί εἶ   νε ἡ μετάνοια, πῶς ὁ Θεὸς
μᾶς ὁ δηγεῖ σ᾽ αὐ τήν, καὶ ποιές φοβερὲς συνέ-
πειες πε ριμένουν τὶς ἀμετανόητες ψυχές.

Ἀλλ᾽ αὐτὰ εἶνε θεωρητικά. Ἡ μετάνοια πρέ πει
σὰν σπόρος οὐράνιος νὰ πέσῃ μέσα στὴ γλάστρα
τῆς ψυχῆς σου, νὰ τὴν ποτίσῃς μὲ τὰ δάκρυά σου
καὶ ἀπὸ τὸν σπόρο αὐτὸ νὰ βγῇ δέντρο καρπο-
φόρο. Ἔτσι λέει ὁ μέγας κήρυκας τῆς μετανοί-
ας, ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος· «Ποιήσατε καρπὸν
ἄξιον τῆς μετανοίας» (Ματθ. 3,8).

Γιὰ νὰ μὴ μείνῃ λοιπὸν ἡ μετάνοιά μας μία θε-
ωρία ἀλλὰ νὰ γίνῃ πρᾶξις καὶ ζωή, θὰ προβάλω
τώρα μπρο στά σας ὡς ὑπόδειγμα γνησίας μετα-
νοίας αὐτὴν ποὺ ἑ ορτάζουμε σήμερα Ε΄ Κυριακὴ
Νηστειῶν, τὴν ὁσία Μαρία τὴν Αἰ γυπτία.

* * *Ἔζησε, ἀγαπητοί μου, στὰ χρόνια τοῦ Ἰουστι-
νιανοῦ (527-565). Ὅπως ὑπάρχουν λουλού δια φυσικὰ
καὶ τεχνητὰ ἢ νομίσματα γνήσια καὶ κίβδηλα, ἔτσι
ὑπάρχει μετάνοια ἀληθινὴ καὶ με τάνοια ψεύτικη.
Δύο ἀπόστολοι ἁμάρ τησαν πολὺ στὸν Κύριο, ὁ Ἰ -
ούδας  πρόδωσε - ὁ Πέτρος ἀρ νήθηκε· καὶ οἱ δύο
μετανόησαν, ἀλλὰ μόνο ἡ μετάνοια τοῦ Πέτρου
ἦταν γνησία. Τέ τοια ἀλη θινὴ μετάνοια εἶχε καὶ ἡ
ὁσία Μαρία ἡ Αἰ γυπτία· ἐπέστρεψε στὸ Χριστὸ
με τὰ ἀπὸ ζωὴ ἀ κολασίας, στὴν ὁποία γλίστρησε
μικρὸ κορίτσι 12 ἐτῶν. Ἀντιλαμβάνεσθε τί εὐθύ -νη ἔχουν οἱ γονεῖς!…

Ἡ ὁσία Μαρία ἔζησε στὴν ἁμαρτία 17 χρό νια.
Ἦταν εὐχαριστημένη; Ὄχι ἀσφαλῶς. Ἔρχονταν
στι γμὲς ποὺ ἀηδίαζε. Καὶ ὁ Θεός, ποὺ βλέπει ὄχι
τὸ ἐξωτερικὸ ἀλλὰ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς, τὴν βο -
ήθησε νὰ βρῇ λιμάνι σωτηρίας. Πῶς;

Μιὰ μέρα εἶδε στὴν παραλία τῆς Ἀλεξανδρεί-

ας ἕνα καράβι ἕτοιμο νὰ ταξιδέψῃ στοὺς Ἁγίους
Τόπους. Τῆς γεννήθηκε ἡ ἐπιθυμία νὰ πάῃ. Καὶ
πῆγε πράγματι. Ἀλλ᾽ ὅταν ἔφθασε ἐκεῖ, δὲν μπο-
ροῦσε νὰ μπῇ στὸ ναὸ γιὰ νὰ προσκυνήσῃ τὸν τί -
μιο σταυ ρό. Τότε πρώτη φο ρὰ ἦρθε σὲ συναίσθη -
σι. Ἀποσύρθηκε σὲ μιὰ γωνιὰ καὶ μὲ δάκρυα πα-
ρα κάλεσε τὴν Παναγία· Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, ἐ -
σένα βάζω ἐγγυήτρια· μεσίτευσε σὲ παρακαλῶ
στὸν Υἱό σου νὰ μ᾽ ἀξιώσῃ τὴν ἁμαρτωλὴ νὰ προσ -
 κυνήσω τὸ τίμιο ξύλο· καὶ δίνω ὑπόσχεσι, ὅτι θ᾽
ἀλ λάξω ζωή. Ἐπιχείρησε πάλι, καὶ ὤ τοῦ θαύματος
μπῆ κε! Προσκύνησε, καὶ ἔμεινε στὴν ἀγρυπνία πα-
 ρακαλώντας τὸ Θεὸ νὰ τὴ συγχωρήσῃ. Τότε ἄ -
κου σε φωνὴ νὰ τῆς λέῃ· «Ἂν περά σῃς τὸν ᾿Ιορ-
δά νη, θὰ βρῇς ἀνάπαυσι». Βγῆκε ἔξω καὶ ἄρχισε
νὰ βαδίζῃ. Ἔφτασε στὸν Ἰορδάνη. Σταμάτησε ἐ -
κεῖ, σὲ ἕ να μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, ζήτη-
σε πνευματικό, ἐξωμολογήθηκε, καὶ μετὰ πέρα-
σε τὸ ποτάμι. Ἦταν θερινὴ περίοδος. Κάτω ἀπὸ
τὸν διαυγῆ οὐρανὸ γονάτισε, προσ ευχή θηκε, καὶ
ἄρχισε τὸ μεγάλο ἀγῶνα της.

Στὴν ἔρημο οἱ πειρασμοὶ ἐλαττώνονται, μὰ
δὲν ἐξαφανίζον ται. Ὁ ἄνθρωπος ὅπου νὰ πάῃ
σέρνει μαζί του τὴν ἁμαρτία, ὅπως ἡ χελώνα τὸ
καύκαλό της. Καὶ ἡ ἁμαρτία εἶνε 99% φαν τασία,
καὶ 1% ἀηδία. Τὰ λένε αὐτὰ τώρα οἱ ψυχολόγοι,
ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία τὰ λέει ἀπὸ ἐνωρίτερα, π.χ. στὸ
Ἀπόδειπνο· «Καὶ δός ἡ μῖν, Δέσποτα, …ὕπνον
ἐλαφρὸν καὶ πάσης σα τανικῆς φαντασίας ἀπηλ-
λαγμένον».Ἡ φαντασία εἶνε τὸ μεγαλύτερο ὅπλο τοῦ δι -
αβόλου. Ὁ διάβολος εἶνε ζωγράφος καὶ μὲ τὸ
μυ στικὸ κινηματογράφο τῆς φαντασίας παρίστα-
νε πλούτη, ἀπολαύσεις, κραιπάλες, ἐ ρα στάς, ὄρ -
για… Αὐτὰ ἦταν «τὸ ἐπισυρόμενον μιαντή ρι ον»
ποὺ λέει ὁ ὕμνος (αἶν.).

Μ᾽ αὐτὰ πάλευε ἡ ὁσία Μαρία. Καὶ τὰ νίκησε.Πῶς; Μὲ τὴ νηστεία, τὴν προσευχή, τὴν πί στι
στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τὴν ταπείνωσι. Ὕ στε ρα
ἀπὸ 17 χρόνια ὁ πειρασμὸς σταμάτησε. Αὐτὸ εἶ -
νε παρήγορο, ἰδίως γιὰ τοὺς νέ ους, ποὺ ἔχουν
ἕ να παρόμοιο ἀγῶνα καὶ χίλια χέρια τοὺς σπρώ -
χνουν στὸ κακό.
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Μετὰ ἔμεινε στὴν ἔρημο 30 ἀκόμη χρόνια. Τὴν
εἶχαν ξεχάσει ὅλοι πλέον. Κι αὐτὴ θὰ ἔ μενε ἄ -
γνωστη στὸν κόσμο. Τὴν ἀνακάλυψε ὅ μως ὁ ὅσι -
ος Ζωσι μᾶς. Τὸν πείραξε βέβαια καὶ αὐτὸν ὁ ἐ -
χθρὸς ἀλλὰ μὲ ἄλλο πειρασμό· μὲ τὴν ὑπερηφά-νεια. «Ἐσὺ εἶσαι ὁ πιὸ ἅγιος», τοῦ ἔλεγε. Ἄκου-
σε ὅμως φωνή· «Λάθος κά νεις, ὑπάρχει κάποιος
ἁγιώτερος ἀπὸ σένα».

Ἔτσι βγῆκε σὲ ἀναζήτησι στὴν ἔρημο. Εἶδε
μιὰ σκιά, ἕνα φάντασμα. Τρόμαξε. Ἔκανε τὸ σταυ-
 ρό του, ἀλλὰ τὸ φάντασμα δὲν ἔφευγε. Κατάλα-
βε ὅτι δὲν εἶνε σατανᾶς· κι ὅταν πλησίασε, ἀπο-
καλύφθηκε ὅτι εἶνε μία γυναίκα· ἦταν ἡ ὁσία Μα-ρία. Ἐκείνη τοῦ ἐξωμολογήθηκε τὸν βίο της, τὴν
ἁμαρτωλότητά της. –Ἐ γώ, εἶπε, μὲ τὰ λόγια μου
μιαίνω τὸν ἀέρα, ἀ πορῶ πῶς δὲν ἄνοιξε ἡ γῆ νὰ
μὲ καταπιῇ. Μιὰ παράκλησι μόνο ὑποβάλλω· τοῦ
χρόνου τέτοια μέρα νὰ μοῦ φέρῃς τὴν θεία κοι-
νωνία.

Πράγματι τὸ ἑπόμενο ἔτος ὁ Ζωσιμᾶς δὲν τὴν
ξέχασε· ξαναπῆγε μὲ τὴν θεία κοινωνία. Δὲν μπο-
 ροῦσε ὄμως νὰ περάσῃ τὸν ᾿Ιορδάνη. Βλέπει τό-
τε ἀπέναντι τὴν ὁσία Μαρία νὰ γονατίζῃ καὶ μετὰ
κάτι καταπληκτικό· τὰ πόδια της ὑψώθηκαν ἀπὸ
τὸ ἔδαφος καὶ πέρασε τὸν ᾿Ιορδάνη πετώντας!
Μὲ βαθειὰ εὐλάβεια κοι νώνησε τὰ θεῖα μυστήρια.
Καὶ τὸν παρακάλεσε νὰ ἔρθῃ πάλι καὶ τοῦ χρόνου.

Ἀλλ᾽ ὅταν μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο ξαναπῆγε, τὴβρῆ κε νεκρὴ πλέον καὶ δίπλα της γραμμένο πά-
νω στὴν ἄμμο· «Θάψε, Ζωσιμᾶ, τὸ σῶμα τῆς ἁ -
μαρ τωλῆς Μαρίας». Πῶς νὰ τὴ θάψῃ ὅμως; Καὶ
τότε ἔγινε ἄλλο θαῦμα· ἦρθε ἕνα λιοντάρι κ᾽ ἔγι-
νε αὐ τὸ νεκροθάφτης ἀνοίγον τας τάφο μὲ τὰ
νύχια του.

Ὅλα αὐτὰ φαίνονται ἀπί στευτα· μὲ τὴν πί στι
μόνο εἶνε δυνατά· «θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς
ἁγίοις αὐτοῦ» (Ψαλμ. 67,36). Καὶ ἔτσι ἕνα μαῦρο κοράκιἔγινε λευκὸ περιστέρι.

* * *Ἡ ὁσία Μαρία, ἀδελφοί μου, προσφέρει 3 δι -δάγματα.
Πρῶτον γιὰ τὶς γυναῖκες. Ἡ γυναίκα μακριὰ ἀ -

πὸ τὸ Θεὸ εἶνε ἕνα κουρέλι· ὅταν πλησιάσῃ στὸ
Χριστό, γίνεται διαμάντι.

Δεύτερον γι᾿ αὐτοὺς ποὺ κατακρίνουν. Σὲ ὅ -
σους ἀπὸ μᾶς κατα κρίνουμε, τὸ παράδειγμα τῆς
ὁσίας Μαρίας δεί χνει, ὅτι μέσα καὶ στὴν πιὸ ἁ -
μαρτωλὴ ψυ χὴ ὑ πάρχει σπί θα· καὶ μπορεῖ αὐτὴ
μὲν νὰ σωθῇ, ἐνῷ ἐσὺ ποὺ κατακρίνεις νὰ κολα-
στῇς. Γιὰ τὰ ταλαίπωρα δὲ αὐτὰ πλάσματα, τὶς
πόρνες, νὰ ξέρουμε ὅτι φταῖ με ὅλοι καὶ πρὸ
παν  τὸς ἡ μάνα, ἡ Ἐκκλησία.

Τρίτον γιὰ ὅλους μας. Ἡ ὁσία Μαρία εἶνε πα -
ράδει γμα αἰώνιο μετανοίας. Ἔχοντας μπρο στά
μας αὐτὴν εἴμαστε ἀδικαιολόγητοι. Δὲν θὰ μᾶς
δι κάσῃ ὁ Θεὸς γιατὶ ἁμαρτά νουμε· θὰ μᾶς δικά -
σῃ γιατὶ δὲν μετανοοῦμε. Τὸ ἁμαρτάνειν εἶνε ἀν -
θρώπινο, τὸ μὴ μετανοεῖν εἶνε σατανικό. Ἕνας
μόνο δὲν μπορεῖ νὰ μετανοήσῃ, ὁ σατανᾶς.

Δὲν ὑπάρχει σήμερα μετάνοια. Ἐγὼ δὲν ἐξ ο-
μολογῶ, εἶμαι ἀνάξιος. ῾Ρώτησα πνευματι κό, καὶ
μοῦ εἶπε· Δὲν ὑπάρχει μετάνοια.

Γι᾿ αὐτό, ἀδελφοί μου, τώρα ποὺ πλησιάζουν
οἱ ἅγιες ἡμέρες, ἂς ἐξετάσουμε τὸν ἑ αυτό μας·ἔχουμε μετανοήσει πραγματικά; Μὴν ἀφήσουμε
τὴν εὐκαιρία αὐτή. Τί τὸ ὄφελος νὰ ἀ κοῦμε κη -
ρύγματα ἐὰν δὲν μετανοήσουμε; Ἀπὸ τὸ βασιλιᾶ
μέχρι τὸν τελευταῖο ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη μετα-
νοί ας. Ἂν δὲν μετανοήσουμε, θὰ πληρώσουμε
μὲ τόκο τὰ ἁμαρτήματά μας. Διότι ὁ διάβολος εἶ -
νε μεγάλος τοκογλύφος· σοῦ δίνει ἕνα, γιὰ νὰ
πάρῃ ἑκατό.

Ἔ χουμε ἀνάγκη μετανοίας. Ἔρχεται νέα γε-
νεὰ ἁγνῶν νέων· ἀπὸ αὐτοὺς κάποιοι νὰ γίνουν
κληρικοί· νὰ βγοῦν νέοι Ἰωνᾶδες, νέοι Ἰ ερεμίαι,
νέοι Κοσμᾶδες, καὶ νὰ ἔχουν τὸ θάρρος νὰ κη-
ρύξουν παντοῦ τὴ μετάνοια· διότι, ἂν ἔχῃ ἀνάγ -
κη ἀπὸ κάτι ὁ λαός μας, αὐτὸ εἶνε ἡ μετάνοια.
Εὐχη θῆτε νὰ μετανοήσω κ᾽ ἐγώ.

Ἡ μετάνοια ἔχει βαθμοὺς, αὐξάνει καὶ προο-δεύει. Ὁ μέγας Ἀντώνιος ἔλεγε· Παρακαλέ στε
τὸ Θεὸ νὰ μοῦ δώσῃ με τάνοια. Εἶνε δῶρο τοῦοὐρανοῦ. Ὁ Θεόδωρος Στουδίτης τὴν λέ ει «θε-
οδώρητον», δῶρον τοῦ Θεοῦ· ἂν δὲν ἔλθῃ Πνεῦ -
μα ἅγιο, δὲν γίνεται μετάνοια. Οἱ φαρισαῖοι, παρ᾿
ὅλα ὅσα ἔβλεπαν, δὲν μετανο οῦσαν. Μπροστά
τους σταυρώθηκε ὁ Χριστός, σειόταν ὁ Γολγο θᾶς,
ἄνοιξαν τὰ μνήματα, ὁ ἥλιος σκοτίστηκε· κ᾽ ἐνῷ
τὰ βράχια κλονίστηκαν, οἱ καρδιὲς τῶν γραμ μα-
τέων καὶ φαρισαίων ἦταν γρανίτης.

Νὰ παρακαλέσουμε νὰ ἔλθῃ μετάνοια σὲ ὅ -
λους μας, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Δῶστε μου ἕ -να δάκρυ τῆς Μαρί ας τῆς Αἰγυπτίας καὶ δὲν θέ-
λω τίποτε ἄλλο. Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ δώσῃ τὴ με -
τάνοια στὴν πατρίδα μας, νὰ περάσουμε τὸν ᾿Ι -
ορδάνη τῶν δακρύων.

Δὲν ἀρκεῖ νὰ πάῃ κανεὶς στὸν Ἰορδάνη νὰ βα-
πτιστῇ. Κοντά μας εἶνε ὁ Ἰορδάνης· «Λούσασθε
καὶ καθαροὶ γίνεσθε» (Ἠσ. 1,16)· καθαρισθῆτε, πλυ θῆ -τε, ἁγιασθῆτε. ὅταν οἱ καρδιές μας καθαριστοῦν
μὲ τὰ δάκρυα, τότε θὰ ἑορτάσουμε τὸ καλύτερο
Πάσχα. Πάσχα δὲν εἶνε ταξίδια ἐκδρομὲς γλέντι,
ἀλλὰ δά κρυα μετανοίας.

Ἂν ὑπάρχῃ κανεὶς ποὺ μένει ἀμετα νόητος, ἂς
πάῃ νὰ ἐξομολογηθῇ στὸ Ἅγιο Ὄρος, καὶ τότε
παράδεισος θὰ φυτρώσῃ μέσ᾽ στὴν καρδιά του.
Δὲν εἶνε λόγια αὐτά· εἶνε ζωντανὴ - ὁλοζώντανη
ἡ θρησκεία μας. Ὅταν ἀποκτήσουμε καθαρὴ καρ- διά, τότε εὔχομαι σὲ ὅ λους μας, νὰ μᾶς ἀ ξι ώσῃ ὁ
Θεὸς τὴ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως, κρατών τας φω-
τεινὴ λαμ πάδα, νὰ ψάλουμε κ᾽ ἐμεῖς μαζὶ μὲ τοὺς
ἱερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντές μας· «Τὴν ἀ νά στασίν
σου, Χριστὲ σωτήρ, ἄγγελοι ὑ μνοῦ σιν ἐν οὐρα-
νοῖς καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον ἐν κα-
θαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν» (πλ. Β΄, ἀπόστιχα).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη μεγάλη ἑσπερινὴ ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὴν αἴθουσα τῆς ὁδ. Ζωοδ. Πηγῆς 44 Ἀθηνῶν τὴν Κυριακὴ 10-3-1963, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ περιληπτικὴμεταγλώττισι ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ ἀκρόασι 7-3-2022. Μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς συντομεύσεις στὸ cd 92 τῆς ἀδελφότητος «Σταυρός» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868)
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε Κυριακὴ τῶνΒαΐων, ἡμέρα χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως, προ-
 ανάκρουσμα τοῦ μεγάλου θριάμβου τοῦ Κυ-
ρί  ου ποὺ θὰ ἠχήσῃ τὴ νύχτα τοῦ Πάσχα.

Σήμερα χαίρει ὁ λαός, ποὺ βγῆκε σὲ μία πρω- τοφανῆ διαδήλωσι ἀνοργάνωτη, αὐ θόρμητη,
πηγαία. Μὲ ἀκράτητο ἐνθουσι ασμὸ τὰ πλήθη,
ποὺ εἶχαν συγκεντρωθῆ στὴν πρωτεύουσα τοῦ
Ἰσραὴλ γιὰ τὴ γιορτὴ τοῦ πάσχα, προϋπαν τοῦν
τὸν Ἰησοῦ. Κρατοῦν βάγια καὶ κλαδιὰ ἐ λιᾶς,
στρώνουν τοὺς δρόμους ὄχι μὲ τάπητες ἀλ -
λὰ μὲ τὰ ῥοῦχα τους, καὶ ζητωκραυγάζουν μὲ
φωνὴ ποὺ φτάνει ὣς τὸν οὐράνια «Ὡ σαννά…
εὐλογη μένος ὁ ἐρχό μενος ἐν ὀνόματι Κυρί-
ου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσρα ήλ» (Ψαλμ. 117,26· Ἰω. 12,13).Χαίρονται ὅλοι· οἱ γυναῖκες, οἱ ἄντρες, οἱ
ἀ σπρομάλληδες γέροντες, τὰ παιδιά· προ-
 παν τὸς αὐτά. Τὰ ἁγνὰ νήπια, μὲ τὴν ἀλάνθα-
στη κε ραία τῆς ψυχῆς τους, συλλαμβάνουν
τὸ μήνυμα τοῦ Ναζωραίου. Καὶ ψάλλουν καὶ
πάλι ψάλλουν, καὶ δὲν σταματοῦν περικυκλώ -
νον τας τὸν Χριστό, ποὺ δὲν κάθεται σὲ ἅρμα,
ὅ πως οἱ βασιλεῖς καὶ στρατηλάτες, ἀλλὰ «ἔρ -
χεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου» (Ἰω. 12,15· βλ. Ζαχ.
9,9), ἐπάνω σ᾽ ἕνα ταπεινὸ γαϊδουράκι.

Ὅλοι εἶνε χαρούμενοι σήμερα, ἕνας μόνοφαίνεται λυπημένος. Ποιός; Εἶνε ἕνας ποὺ ὁ
Χριστός μας τὸν διάλεξε νὰ γίνῃ καὶ αὐ τὸς
δᾳ δοῦχος - πυρφόρος τῆς νέας πίστεως, νὰ
εἶ νε ἀπόστολος τοῦ μηνύματος τῆς σωτηρί -
ας. Εἶνε –ποιός θὰ τὸ πίστευε– ὁ Ἰούδας!
Σκυθρωπὴ ἡ ὄψι του, σκοτεινὴ ἡ μορφή του.

Εἰς μάτην οἱ ψυχο λόγοι θὰ προσπαθοῦν νὰ
λύσουν τὸ αἴνι γ μα, τὸ μυστήριο ποὺ κλείνει ἡ
ἄ βυσσος τῆς ψυχῆς του. Μόνη ἐξήγησι τῆς
συμπεριφορᾶς του εἶνε αὐτὸ ποὺ λέει ἡ ἁ γία
μας Ἐκκλησία σὲ ἕνα τροπάριο τὸ βράδυ τῆς
Μεγάλης Πέμπτης· «Σήμερον ὁ Ἰού δας κα τα-

λιμπάνει τὸν διδάσκαλον καὶ παραλαμβάνει
τὸν διάβολον· τυφλοῦται τῷ πάθει τῆς φιλαρ -
γυρίας· ἐκπίπτει τοῦ φωτὸς ὁ ἐσκοτισμένος»
(Μ. Παρ. ὄρθρ., δ΄ ἀντίφ.). Φρικτὴ ἡ διαφθορὰ τοῦ χαρα-
κτῆρος ποὺ ἐπιφέρει ἡ φιλαργυρία.

Αὐτὸς λοιπὸν εἶνε ὁ λυπημένος. Τὸ πάθος
τὸν ἀλλοίωσε, ψύχρανε τὴν ἀγάπη του στὸν
Διδάσκαλο καὶ τοὺς ἀδελφοὺς - συμμαθητάς.Ἀποστασιοποιήθηκε, ἔπαψε νὰ μετέχῃ πνευ-
μα τικὰ στὴ ζωὴ τοῦ ἀποστολικοῦ ὁμίλου. Ψυ-
χικῶς ἀπεκόπη ἀπὸ τὸ δέντρο τῆς ζωῆς. Ἀνή-
κει πλέον σ᾽ ἐκείνους ποὺ συνθέτουν τὸ δρᾶ -
μα τοῦ Ναζωραίου. * * *

Ἀκούσατε, ἀδελφοί μου, τὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ἰω.
12,1-18); Διηγεῖται ἕνα μικρὸ ἐπεισόδιο χαρακτη-
ριστικὸ τῆς ψυχολογίας τοῦ Ἰούδα. Τὸ ἐπεισό-
διο συνέβη σὰν χθὲς στὴ Βηθανία, τὸ ὡραῖο
προ άστιο ποὺ ἀπέχει τρία τέταρτα τῆς ὥρας
ἀπὸ τὰ Ἰεροσόλυμα. Ἐκεῖ λοι πὸν ἦρθε ὁ Χρι-
στός μας ἕξι μέρες πρὶν ἀ πὸ τὸ πάσχα.

Στὴ Βηθανία ἔμενε μία ἁγία οἰκογένεια,
ποὺ ἀποτελεῖτο ἀπὸ τρία πρόσωπα, δύο ἀ -
δελ φὲς ὀρφανὲς καὶ ἕναν ἀδελφὸ προστάτη
τους. Ἡ μία λεγόταν Μάρθα, ἡ ἄλλη Μαρία,
καὶ ὁ ἀδελφός τους ἦταν ὁ Λάζαρος, ἐκεῖνος
ποὺ ὁ παντοκρατορικὸς λόγος τοῦ Χριστοῦ
τὸν ἀνέστησε «τεταρταῖον» ἀπὸ τὸ μνημεῖο
μὲ τὴν κραυγὴ «Λάζαρε, δεῦρο ἔξω» (Ἰω. 11,39,43). 

Μόλις μπῆκε ὁ Χριστὸς σ᾽ αὐτὸ τὸ σπίτι τὰ
πρόσωπά τους ἔλαμψαν ἀπὸ χα ρά. Ἐκδηλώ-
νουν ὅμως τὰ αἰσθήματά τους κατὰ διαφορε -
τικὸ τρόπο. Ἡ Μάρθα, ποὺ ἐκ φράζει ἕνα ῥε-
αλισμό, πηγαίνει ἀμέσως στὴν κουζίνα, γιὰ νὰ
ἑτοιμάσῃ ἐκλεκτὸ φαγητό· ἡ Μαρία, ποὺ ἀρέ-
σκεται στὸν θεωρητικὸ βίο, μένει κοντά του.
Ἔχει δαπανήσει ἀρκετὰ γιὰ ν᾽ ἀγοράσῃ μία
λί τρα (περίπου 300 σημερινὰ γραμμάρια) (Κ. Σια-
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μάκη, Σύντομο Λεξικὸ τῆς Κ. Διαθήκης, Θεσσαλονίκη 20127, σ. 51) μύρο ἀπὸ ἀ -
ρωματικὴ ῥευστὴ νάρδο (Ἰω. 12,3) καὶ μ᾽ αὐτὸ σκύ-
βει τώρα καὶ ἀλείφει τὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ –τὰ
πόδια ἐκεῖνα ποὺ σὲ λίγες μέρες θὰ κάρφω-
ναν στὸ σταυρὸ οἱ ἀχάριστοι Ἰουδαῖοι– καὶ τὰ
σφουγγίζει κάνοντας πετσέττα τὰ μαλλιά της.

Ἀλλ᾽ ἐνῷ ἡ Μαρία ἐκδηλώνει ἔτσι τὰ αἰσθή-
μα τά της, ὁ Ἰσκαριώτης, ποὺ παρευρίσκεται
στὴ σκηνή, ἐκφράζει διαφωνία. Ἀπευθύνεται
ὄχι στὸ Χριστό –ἐκεῖνον δὲν τολμᾷ νὰ τὸν δῇ
κατὰ πρόσωπον–, ἀλλὰ στὴ Μαρία, καὶ ῥωτά-
ει· –Γιατί νὰ γίνῃ αὐτὴ ἡ ἄσκοπη δαπάνη καὶ
νὰ μὴ δοθῇ τὸ ποσὸ γιὰ τοὺς φτωχούς; Μ᾽ αὐ -
τὰ ποὺ εἶπε κατηγοροῦσε καὶ τοὺς δύο· τὴΜαρία γιατὶ ἔ κανε μιὰ σπατάλη, καὶ τὸ Χριστὸ
ἐμμέσως γιατὶ δέχτηκε μιὰ τέτοια σπατάλη.

Ἐνδιαφέρεται ἆραγε γιὰ τοὺς φτω χοὺς ὁ Ἰ -
ούδας; Κάθε ἄλλο. Τὸ λέει σαφῶς τὸ εὐαγγέ-
λιο· «κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ
τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν» (Ἰω. 12, 6). Ἦταν ὁ ταμί -
ας τῆς ἱερᾶς ὁμάδος τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὅ,τι χρή  -
ματα ἔδινε ὁ λαὸς τὰ κρατοῦσε αὐτός· ἀπὸ
αὐ τὰ ἕνα μέρος πήγαινε γιὰ τὴ συντήρησι τοῦ
ὁμίλου κατὰ τὸ σύστημα ἀκτημοσύνης –ποὺ
πρῶτος στὴν ἱστορία εἰσήγαγε ὁ Ἰησοῦς–, καὶ
τὰ ὑπόλοιπα πήγαιναν γιὰ τοὺς φτω χούς. Ἤ -
θελε λοιπὸν καὶ τὸ ποσὸ αὐτὸ νὰ περάσῃ ἀπὸ
τὰ χέρια του, γιὰ νὰ τὸ «φορολο γήσῃ». Πίσω
ἀ πὸ τὴ φαινομενικὴ φιλανθρωπία κρυβόταν ἡἐπιθυμία ἐκμεταλλεύσεως τῶν χρημάτων.

Γι᾽ αὐτὸ ὁ Χριστὸς ἀναλαμβάνει τὴν ὑπερ -
άσπισι τῆς Μαρίας καὶ ἀπαντᾷ. Μὲ λεπτότητα
ἀπευθύνεται στὸν Ἰούδα καὶ λέει· «Ἄφες αὐ -
τήν…»· Ἰούδα, μὴν τὴν ἐνοχλεῖς (Ἰω. 12,7). Δὲν εἶ -
νε αὐτὸ σπατάλη. Τοὺς φτω χοὺς τοὺς ἔχετε
πάντα δίπλα σας καὶ μπορεῖ τε νὰ τοὺς δεί-
χνετε τὴν ἀγάπη σας· ἐγὼ λίγο ἀκόμη θά ᾽μαι
μαζί σας. Φεύγω, στὸ τέλος τῆς ἑ βδο μά δος θὰ
μὲ δῆτε νεκρό· καὶ τοὺς νεκροὺς τοὺς ἀλεί-
φουν μὲ μύρα. Ἡ Μαρία λοιπὸν πρόφθασε καὶμὲ μύρωσε γιὰ τὴν ταφή μου. Ἄσ᾽ την, «ἔρ γον
καλὸν εἰργάσατο εἰς ἐμέ» (Ματθ. 26,10).

Τὸ ἐπεισόδιο αὐτὸ ἔδειξε ἕνα χαρακτηρι-
στικὸ γνώρισμα τῆς ψυχῆς τοῦ Ἰούδα.

* * *Ἀγαπητοί μου, ἕνα μόνο θέλω νὰ τονίσω.Ὁ Ἰούδας δυστυχῶς δὲν ἐξέλιπε. Καὶ σήμερα
ὑπάρχουν Ἰοῦδες, ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὴ σο-
βαρὴ νόσο καὶ τὸ φοβερὸ δαιμόνιο τῆς φι-
λαργυρίας, τὸ ὁποῖο κάνει τοὺς φιλαργύρους
νὰ μὴ δίνουν οὔτε «νερὸ στὸν ἄγγελό τους».

Οἱ ἴδιοι αὐτοὶ ἐν τούτοις κάποτε ἄλλοτε κά- νουν τὸν …φιλάνθρωπο. Πότε; Ὅταν δοῦν τὸν
φτωχὸ εὐσεβῆ λαὸ ν᾽ ἀφιερώνῃ κάτι στὸ Θεό,

νὰ προσφέρῃ λίγα χρή ματα γιὰ τὸ Χριστό·
π.χ. νὰ ἁγιογραφῇ μιὰ εἰκόνα ἢ ν᾽ ἀφιερώνῃ
ἕνα ἱερὸ σκεῦ ος στὸ ναό, ὅταν δοῦν τὴ φτω -
χὴ γυναῖκα νὰ φέρνῃ στὴν Παναγία μιὰ κανδή-
λα, ὅταν δοῦν τὸν φτωχὸ τὸν ἐργάτη ν᾽ ἀνάβῃ
μιὰ λαμ πάδα· ὅταν δοῦν τοὺς ταπεινοὺς ἐν -
ορῖτες νὰ δίνουν ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους γιὰ
τὴν ἀνέγερσι ἢ τὴν ἀνακαίνισι ἢ τὴν ἀποπε-
ράτωσι ἢ τὸν ἐξωραϊσμὸ τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ
τους. Ὤ τί φωνὲς σηκώνουν τότε! Νομίζεις
πὼς ἀκοῦς νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὸ ἐρώτημα
τοῦ Ἰσκαριώτου· «Διατί τοῦ το τὸ μύρον οὐκ
ἐ πράθη τριακοσίων δηναρί ων καὶ ἐδόθη πτω-
χοῖς;». Θέλουν λοιπὸν αὐ τοί, ποὺ οἱ ἴδιοι δὲν
πατοῦν στὴν ἐκκλησία καὶ δὲν δίνουν φράγ κο
γιὰ τὶς ἀνάγκες της, ὁ ναὸς νὰ εἶνε χωρὶς εἰ -
κονίσματα, χωρὶς πολυελέους, χωρὶς στασί-
δια…; Ποιοί; Αὐτοὶ ποὺ ἄφησαν τὶς καλύβες
τῶν γονέων τους, ὅπου γεννήθηκαν καὶ με-
γά λωσαν, καὶ ἔχτισαν γιὰ τὸν ἑαυτό τους σπί-
 τια καὶ μέγαρα ἄνετα, μὲ ὅλο τὸν σύγχρονο
ἐξοπλισμό· αὐτοί, θέλουν τὸ μὲν «σπιτάκι»
τους νὰ λάμπῃ, μὰ ἡ ἐκκλησία νά ᾽νε ἀχούρι.Ὄχι, κύριοι, Ἰοῦδες τῆς ἐποχῆς, ποὺ κόπτε-
 σθε τάχα ὑπὲρ τῶν φτωχῶν. Ἀγαπᾶμε τοὺς
φτωχοὺς καὶ δαπανοῦμε γι᾽ αὐτούς· ἀλλὰ συγ-
 χρόνως θὰ δαπανήσουμε καὶ γιὰ νὰ προσφέ-
ρουμε «τὸ μύρον» στὸν Κύριο· γιατὶ πρέπει
καὶ τὸ σαλόνι τοῦ Χριστοῦ μας νὰ εἶνε εὐτρε-
πισμένο, νὰ λάμπῃ ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ περισ-
σότερο ἀπὸ τὰ σπίτια μας· διότι ἐκεῖ εἶνε καὶ
ἐκεῖ λατρεύεται ὁ Βασιλεύς μας.

Ἀλλά, εὐτυχῶς, δὲν εἶνε ὅλοι Ἰοῦδες. Ὑ -
πάρ χουν καὶ ἐκλεκτὲς ψυχές, ποὺ συνεχί-
ζουν, στὸν αἰῶνα αὐτὸν τῆς ἀπιστίας καὶ δια-
φθορᾶς, τὸ ἔργο τῆς Μαρίας. Εἶνε πρὸς τιμὴντοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅτι τὶς λαμπρὲς ἐκκλη-
σιὲς τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῶν Πατρῶν, τῶν
Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Πειραιῶς καὶ τῶν ἄλλων πό-
λεων καὶ κωμοπόλεων, δὲν τὶς ἔχτισαν Ὠ νά-
σηδες καὶ Νιάρχοι, τὶς ἔχτισαν φτωχοί. Στὴ
῾Ρωσία τοὺς ναοὺς τοὺς ἔκτισαν τσάροι, ἀλλὰ
ἐδῶ τοὺς ἔχτισε ὁ εὐσεβὴς λαός· οἱ ἀγρότες,
οἱ ἐργάτες, οἱ χῆρες, τὰ ὀρφανά, ὁ πονεμέ-
νος λαός μας ἀπὸ τὸ ὑστέρημά του. Αὐτὸς ὁ
λαὸς προσφέρει τὰ μύρα στὸ Χριστό, καὶ ἂς
φωνάζουν οἱ Ἰοῦδες «Διατί τοῦ το τὸ μύρον
οὐκ ἐ πράθη …καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;».

Καὶ τοὺς φτωχοὺς θὰ κοιτάξουμε· ἀλλὰ θὰ
φροντίσουμε καὶ κάθε ναός μας νὰ εἶνε πρὸςδόξαν Πατρὸς Υἱοῦ καὶ ἁγίου Πνεύματος, καὶ νὰ
διαλαλῇ· «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν» (Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν παλαιὸ ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 11-4-1971 πρωί, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 22-3-2022.
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Ἀπόψε, ἀγαπητοί μου, σὲ ὅλους τοὺς να-
οὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ψάλ-

λονται οἱ ὕμνοι τῆς Ἀναστάσεως, ποὺ εἶνε ἀ -
ριστουργήματα· διακρίνονται γιὰ τὴ λογοτε-
χνικὴ πλοκή τους, τὸ κάλλος τῶν ἀληθει ῶν,
τὴ θέρμη τοῦ συν αισθήματος. Καὶ μόνοι τους
οἱ ὕμνοι αὐτοὶ δείχνουν, ὅτι ἡ πίστι μας, ἡ ὁ -
ποία τοὺς ἐνέπνευσε καὶ παρήγαγε τέτοια ὑ -
πέροχα νοήματα καὶ αἰσθήματα, δὲν εἶνε μιὰ
θρησκεία ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ ἀν θρώπους·
ἡ προέλευσί της εἶνε ἐκ τοῦ Θεοῦ.

Οἱ ὕμνοι αὐτοὶ –πρὸς τιμὴν τοῦ ἔθνους μας–εἶνε γραμμένοι στὰ ἑλληνικά, εἶνε ὕμνοι ἑλλη-
 νικοί, ὕμνοι τοῦ εὐσεβοῦς Βυζαντίου. Ἔπει-
τα μεταφράστηκαν σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες τῶν
Βαλκανίων καὶ στὴ ῥωσικὴ ἀκόμα· κ᾽ ἐκεῖ σή-
μερα στοὺς ναοὺς ἀκοῦνε μὲ γλυκύτατη συν -
 αίσθησι τοὺς ὕμνους αὐτούς. Τελευταίως οἱ
ὕμνοι αὐτοὶ μεταφράστηκαν καὶ στὴ γλῶσσα
τῶν Ἀμερικανῶν. Ἀριστουργήματα, καυχήμα -
τα καὶ τοῦ ἔθνους μας· ἀλλὰ δυστυχῶς εἶνε
ἀπρόσιτοι σήμερα στὸ λαό μας γιὰ λόγους
ποὺ δὲν εἶνε τῆς ὥρας ν᾽ ἀναπτύξω.

Οἱ ὕμνοι αὐτοί, ποὺ ἀκούγονται σήμερα,
δείχνουν τὴν θειότητα τῆς πίστεώς μας. Πα-
ραπάνω ὅμως ἀπὸ τοὺς ὕμνους, σ᾽ ἕνα ὕψος
ἀπλησίαστο, εἶνε κάτι ἄλλο· εἶνε τὸ σημερινὸεὐαγγέλιο, ἡ περίφημη περικοπὴ τοῦ εὐαγγε -
λιστοῦ Ἰωάννου (βλ. Ἰω. 1,1-17). Τὴν ἀκούσατε;

Στὴν παγκόσμιο φιλολογία δὲν ὑπάρχει κεί-
 μενο ἀνώτερο ἀπὸ αὐτό. Εἶνε ὑψίστη φιλοσο -φία. Καὶ ὁ ἄνθρωπος, ἀκόμα καὶ ὁ χωρικὸς καὶ
ὁ ψαρᾶς, ἔχει ἀνάγκη νὰ φιλοσοφῇ· ἀλλοί μονο
ἂν δὲν φιλοσοφῇ. Φιλοσοφεῖτε φιλοσοφεῖτε,
λέει κάπου κι ὁ Πλάτων, περισσότερο κι ἀπ᾽
τὸ νὰ ἀναπνέετε. Ἀλλοίμονο στὸν ἄν θρωπο
ποὺ οἱ σκέψεις του σέρνονται στὰ χαμηλά.

Εἶνε λοιπὸν ὑψίστη φιλοσοφία, ὑψίστη θε-ολογία, καὶ θά ᾽πρεπε στὴ θέσι μου νά ᾽νε μιὰ
διάνοια ὑψηλὴ καὶ εὔγλωττη, Χρυσοστό μου

καὶ Βασιλείου· καὶ θά ᾽πρεπε βέβαια καὶ οἱ ἀ -
κροαταὶ νὰ βρίσκωνται σὲ ἀνάλογο πνευματι -
κὸ ὕψος, γιὰ νὰ θεολογήσου με ἀπόψε. Γι᾽ αὐ -
τὸ τ᾽ ἀφήνω αὐτὰ καὶ λέω μόνο τὰ ἑξῆς. 

* * *Ἐὰν παρατηρήσετε, ἀγαπητοί μου, τὶς εἰκό-
 νες τῶν εὐαγγελιστῶν, καθένας τους ζωγρα-
φίζεται ἔχοντας δίπλα του ἕνα ζῷο. Καὶ ὁ εὐ -
αγγελι στὴς Ἰωάννης ζωγραφίζεται μὲ ἕναν ἀ -
ετό, ποὺ εἶνε σύμβολο τῆς πτήσεως. Ὁ ἀετὸςτῆς Πάτμου λοιπόν, ὅπως χαρακτηρίζεται ὁ
εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, μᾶς παίρνει στὰ με-
γά λα ἄ υλα φτερά του, μᾶς ὑψώνει πάνω ἀπὸ τ᾽
ἀστέ ρια καὶ τοὺς γαλαξίες, φτάνει σὲ ἀπροσ -
πέλαστα ὕψη καὶ μᾶς κάνει ν᾽ ἀκοῦμε τὸ Ἀλ -
ληλού ια τῶν ἀγγέλων. Λέει κάπου καὶ ὁ Δάν -
της· Δὲν συνάντησα ὑψηλότερο κείμενο ἀπὸ
αὐ τὸ τὸ προοίμιο τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. 

Ἐκεῖνο τὸ χωρίο ποὺ λέει «Καὶ ὁ κόσμος
αὐ τὸν οὐκ ἔγνω. εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι
αὐ τὸν οὐ παρέλαβον» (Ἰω. 1,10-11), τό ̓ χω διαβάσει
ἀπὸ τὰ μικρά μου χρόνια. Τὸ διαβάζω, τὸ ξα-
να δια βάζω, καὶ μοῦ ᾽ρχονται δάκρυα στὰ μά-
τια. Θὰ ἤθελα νὰ εἶχα χρόνο, νὰ εἶχα καὶ ἀνά-
λογη διάθεσι ἀπὸ σᾶς, καὶ νὰ καθήσου με νὰ
τὸ ἀναλύσουμε. Τί σημαίνει; Ὅτι ὁ κόσμος δὲντὸν γνώρισε καὶ δὲν τὸν δέχτηκε. Ποιόν; ΤὸνΧριστό. Γιατί; Ἂς προσπαθήσουμε κάπως ν᾽
ἀνεβοῦ με τὶς βαθμῖδες τῶν νοημάτων. 

Ὑπῆρχε, ἀδελφοί μου, ἐποχὴ –τὸ λέει τώ-
ρα καὶ ἡ ἐπιστήμη– κατὰ τὴν ὁ ποία δὲν ὑπῆρ -χε ἄνθρωπος, δὲν ὑπῆρχαν δέντρα, δὲν ὑπῆρ -
χε χλόη, δὲν ὑπῆρχαν ποταμοὶ καὶ θάλασσες,
δὲν ὑπῆρχε αὐτὸ τὸ εὐτελὲς χῶμα· μ᾽ ἕνα λό-
γο δὲν ὑπῆρχε ὕλη – ἐμεῖς δὲν πιστεύουμε στὸ
ἀίδιον τῆς ὕλης. Δὲν ὑπῆρχε ὕλη, ἀλλὰ τί ὑπῆρ -
χε· ὑπῆρχε πνεῦμα. Ὄχι πνεῦμα (μὲ πῖ μικρό),
ἀλλὰ Πνεῦμα (μὲ Πῖ κεφαλαῖο). Ὑπῆρχε ὁ Θε-ός. Ἐμεῖς διαφωνοῦμε ῥιζικῶς μὲ τοὺς ἀθέ-
ους ποὺ λένε ὅτι «ἐκ τῆς ὕλης τὸ πνεῦμα».
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Εἶνε γνωστὸς καὶ δεκτὸς σήμερα;
«Καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον» (Ἰω. 1,10-11)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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Ἐμεῖς λέμε «ἐκ τοῦ Πνεύματος ἡ ὕλη». Καὶ ὁ ἀ -
 ε τὸς τῆς Πάτμου μᾶς λέει, ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος,
ὅπως τὸν ὀνομάζει –πάλι ἡ λέξι Λόγος εἶ νε ἑλ -
ληνική· εἶνε ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους, ἀλλὰ ἐδῶ ἔχει
νέο περιεχόμενο καὶ ὕψος–, «ὁ Λόγος σὰρξἐγένετο» (Ἰω. 1,14),  σαρκώθηκε· τὸ δεύτερο πρό-
σωπο τῆς ἁγίας Τριάδος ἔλαβε σάρκα ἀπὸ τὰ
πάναγνα αἵματα τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ
ἐμφανίστηκε στὴ γῆ ὡς Υἱὸς τῆς Παρθένου.

Ἀλλὰ τί ὑποδοχὴ τοῦ ἐπιφύλαξε ὁ κόσμος;τὸν ἀναγνώρισαν, τὸν δέχτηκαν; Λίγοι καὶ ἐκ -
λεκτοὶ ἄνοιξαν τὶς ψυχές τους, τὸν ἀποδέχθη-
 καν καὶ τὸν ἀκολούθησαν. Οἱ πολλοὶ ὅμως δὲν
ἔμειναν ἁπλῶς ἀδιάφοροι, ἀλλὰ καὶ τὸν κατε -
δίωξαν μέχρι ἐξοντώσεως. Πρὸς κατανόησιν
τοῦ χωρίου αὐτοῦ τῆς σημερινῆς περικοπῆς
ἀναφέρω δύο ἱστορικὰ περιστατικά.

� Στὴν ἀκριτική μας Φλώρινα τὸ Νοέμβριο
τοῦ 1912 ἔμεινε γιὰ ἕνα τριήμερο, φιλοξενού -
μενος στὸ οἴκημα τῆς μητροπόλεως, ὁ νικη -
τὴς στρατηλάτης Κωνσταντῖνος, τότε διάδο-
χος καὶ μετὰ βασιλεύς. Διανυκτέρευε μέχρι
τὶς πρωινὲς ὧρες καταρτίζοντας τὰ σχέδια
τῆς περαιτέρω ἐκστρατείας μὲ τὸν ἀείμνη-
στο Μεταξᾶ. Κάποια ὥρα βγῆκε ἀπέριττος γιὰ
ἕνα περίπατο στὰ σοκάκια μέχρι τὰ ἄκρα τῆς
πόλεως, χωρὶς τὰ διάσημα, ἀξύριστος –ὑ πῆρ -
χε τότε καὶ φόβος δολοφονίας–, μὲ ἕνα ἁ πλὸ
στρατιωτικὸ πηλήκιο ἐκ στρατείας τοῦ ̓ 12 καὶ
ἕνα μανδύα. Κ᾽ ἐκεῖ ποὺ περπατοῦσε μόνος,
χω ρὶς ὑπασπιστή, ἕνας φαντάρος τὸν ἀναγνώ-
 ρισε καὶ εἶπε «Ὁ Κωσταντῖνος!». Καὶ τότε ἔ -
τρεξαν γύρω του νὰ τὸν φρουρήσουν.

Κάτι τέτοιο συνέβη καὶ μὲ τὸ Χριστό. Κατέ -
βηκε στὸν κόσμο ταπεινός, χωρὶς τὰ διάσημα
καὶ χωρὶς τὸ θεϊκὸ στέμμα του, αὐτὸς ὁ βασι-
λεὺς τῶν ἀγγέλων, ὡς ὁ ταπεινότερος τῶν
ἀνθρώπων, «καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω»,ὁ κόσμος δὲν τὸν ἀναγνώρισε.

� Καὶ τὸ ἄλλο περιστατικὸ ἀπὸ τὸν Ὅμηρο.Ὁ Ὀδυσσεὺς ὁ βασιλεὺς τῆς Ἰθάκης ἔφυγε
ἀπὸ ᾽κεῖ ἀφήνοντας πίσω τὴν πιστή του Πη-
νελόπη νὰ πλέκῃ τὸν ἱστό της. Περιπλανήθη-
κε. Μετὰ ἀπὸ εἴκοσι χρόνια τὸ κῦμα τὸν ἐξέ-
βρασε στὶς ἀκτὲς τῶν Φαιάκων, καὶ τέλος πά-
τησε στὸ νησί του. Ἔφυγε νέ ος ἔνδοξος ἀκμαῖ -
ος, γύρισε γε ρασμένος ταλαιπωρημένος. Ποιός
νὰ τὸν ἀναγνωρίσῃ; Μόνο ἕνα σκυλί, ποὺ τ᾽
ἄφησε μικρὸ κουτάβι καὶ τώρα κι αὐτὸ μόλις
ἀνέπνεε, ὅταν εἶδε τὸν ἀφέντη του, τὸν ἀντε-
λήφθηκε, κούνησε τὴν οὐρά του καὶ ψόφησε.

Ἔτσι καὶ ὁ βασιλεὺς Χριστός, ὅταν ἦλ θε
στὸν κόσμο, ἔσκυψαν πάνω ἀπὸ τὴ φάτνη τουτὰ ζῷα κατὰ τὴν προφητεία· «Ἔγνω βοὺς τὸν

κτησάμενον καὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ κυρίου
αὐτοῦ· Ἰσραὴλ δέ με οὐκ ἔγνω καὶ ὁ λαός με οὐ
συνῆκεν» (Ἠσ. 1,3). Τὰ ἄλογα ζῷα τὸν ἀναγνώρι-
σαν· οἱ ἄνθρωποι, οἱ λογικοί; τί κρίμα!

Ὁ Χριστὸς ἔμεινε ἄγνωστος· ἄγνωστος κα -
τὰ κανόνα στοὺς νομικούς, γραμματεῖς, φα-
ρισαίους, σαδδουκαίους, στοὺς διανοουμέ-
νους τῶν ἰουδαίων, στὴν θεω ρουμένη ἐλίτ.Καὶ ποῦ ἔγινε γνωστός; Στοὺς βοσκοὺς τῆς
Βηθλεέμ, στοὺς ψαρᾶδες τῆς Γα λιλαίας, στὰ
ἀθῷα παιδιά, στὶς ταπεινὲς γυναῖκες, στοὺς
πι στοὺς μαθητάς του. Ἕνας μικρὸς ἀριθμὸς
τὸν ἀναγνώρισε, τὸν πίστεψε, τὸν ἀκολούθη-
σε· οἱ ἄλλοι, «ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω».

* * *Ἂς ἔλθουμε τώρα στὴν ἐποχή μας. Ἐρωτῶ
τὸν ἑαυτό μου, ἐρωτῶ κ᾽ ἐσᾶς· σήμερα εἶνεγνωστὸς καὶ ἀποδεκτὸς ὁ Χριστός;

Ἀλλοίμονο, ἀδέρφια μου. Πόσοι εἶνε στὸνκό σμο οἱ Χρι  στιανοί – κατ᾽ ὄνομα ἐννοεῖται;
Τὸ ἕνα τρίτο τῆς ἀνθρωπότητος; Τὰ ἄλλα δύο
τρίτα ἐξακολουθοῦν νὰ ζοῦν στὸ σκοτάδι δαι-
μόνων, εἰ δώ λων, προ λήψεων, δεισιδαιμονι ῶν.
Ὁ Χρι στὸς τοὺς εἶ νε ἄγνωστος. Πότε ἆρα γε θὰ
ξαναβγοῦν ἱεραπόστολοι, ὅπως κάποτε ἀπὸ
τὴ Θεσσαλονίκη ὁ Κύριλλος καὶ ὁ Μεθόδιος
ποὺ ἔκαναν τὰ Βαλκάνια χριστι ανικά! Θὰ ἔρ -
θῃ ἆ ραγε ἡμέρα, ποὺ ὅλος ὁ πλανήτης θὰ εἶ -
νε χριστιανικὸς καὶ ἡ οἰκουμέ νη θὰ εἶνε μία
ποίμνη ὑπὸ ἕνα Ποιμένα; Ἄγνωστο.

Ἀλλὰ μήπως εἶνε γνωστὸς καὶ ἀποδεκτὸς
ὁ Χριστὸς στὰ χριστιανικὰ ἔθνη; Ἂν πάρου-
με κόσκινο καὶ κοσκινίσουμε τὰ ἑκατομμύρια
τῶν λεγομένων χριστιανῶν, θὰ διαπιστώσου-
με μὲ κατάπληξι μία φοβερὴ αἱμορραγία τοῦ
χριστιανικοῦ κόσμου. Γιατί; Διότι εἶνε χριστι -
ανοὶ κατ᾽ ὄνομα, ὄχι στὴν πραγματικότητα.

Μήπως τέλος ὁ Χριστὸς εἶνε γνωστὸς καὶ ἀ -
ποδεκτὸς στὸν Ὀρθόδοξο κόσμο; Δυστυ χῶς!
Χριστιανὸς λέγεται ὁ ἄλλος, ἀλλὰ ἐκκλησία
δὲν πατάει, σταυρὸ δὲν κάνει, Εὐαγγέλιο δὲν
ἔχει ἀνοίξει, δὲν πάει νὰ ἐξομολογηθῇ, δὲν ἑ -
τοιμάζεται νὰ κοινωνή σῃ, δουλεύει στὰ πάθη
του κι αὐτός. Εἶ νε χριστιανὸς «λαμπριάτικος»,
ὅπως εἶπε γιὰ κάποιον ὁ Παπαδιαμάντης. Βλέ-
πετε καὶ σή μερα· γιὰ λίγο παρουσιάζονται, ν᾽
ἀ κούσουν τὸ «Χρι στὸς ἀνέστη», καὶ μετὰ σὰν
ἀ γέλη νὰ τραποῦν – ποῦ; στὰ φαγητά. Γι᾽ αὐ -
τοὺς τὸ Πάσχα δὲν εἶ νε ἑορτὴ πνεύματος· εἶ -
νε ἑορτὴ κοιλίας, γαστρονομικὴ ἑορτή.

«Ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω». «Ὅσοι πιστοί»,
ὅμως, δεῦτε «ἀπολαύετε τοῦ συμποσίου τῆς
πίστεως» (κατηχ. λόγ.). Ἀδελφοί, «Χριστὸς ἀνέστη»!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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