
Ἦρθε καὶ πάλι ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Νικολάου.
Τὸ κρύο δυναμώνει, ἀλλ᾽ ἐὰν οἱ κατ᾽ ὄ νο μα

χριστιανοὶ τρέχουν στὰ γήπεδα γιὰ τὸ ποδό-
σφαιρο, οἱ πιστοὶ τρέχουν στὸ ναό.

* * *Ὅταν ἤμουν παιδὶ στὸ χωριό μου, ὁ καλός μας
δάσκαλος στὸ μάθημα τῆς ζωγραφικῆς ἔ παιρνε
μιὰ εἰκόνα, ἀπὸ τὶς ὡραῖες ἐκεῖνες μὲ τὶς ὁ ποῖες
εἶχε στολίσει τὸ σχολεῖο, τὴν ἔ βα  ζε μπρο στά μας
καὶ ἔ   λεγε· Κοιτάξτε καλὰ τὴν εἰκόνα· σᾶς δίνω
δι ορία 5 λεπτὰ μὲ τὸ ρολόι καὶ κατόπιν ἀρχίστε
νὰ τὴν ἀντιγρά  φετε ὅσο πιὸ πι στὰ μπορεῖ τε. Σχε-
 διάστε πρῶτα μὲ μαῦ ρο μολύβι καὶ κατόπιν βάλ-
τε τὰ χρώματα. Ὅ ταν τέλος ἐξέταζε τὰ ἔργα μας
ἕνα - ἕ να γιὰ νὰ τὰ βαθμολογήσῃ, ἐμεῖς νιώθα με
τὴν καρδιὰ νὰ χτυπάῃ, μέχρι νὰ πῇ τί νος ἡ ζω-
γρα φιὰ πλησίασε περισσότερο τὸ πρωτότυπο.

Ἔτσι κάνει καὶ ἡ Ἐκκλησία. Ἡ Ὀρθοδο ξία μας
στὴ λατρεία χρησιμοποιεῖ ἱερὲς εἰκόνες. Οἱ αἱ -
ρετικοὶ δὲν ἀγαποῦν τὶς εἰκόνες· οἱ φράγ  κοι ἔ -
χουν ἀ γάλματα, οἱ προτεστάντες μονάχα ἕ να
σταυ ρό, οἱ χιλιασταὶ τίποτα. Ἡ Ἐκκλησία μας
στὶς 365 ἡμέρες τοῦ ἔτους βάζει μπροστά μας
κάθε μέρα καὶ μία εἰκόνα· τοῦ ἄλφα, τοῦ βῆτα,
τοῦ γάμμα ἁγίου. Σήμερα λοιπὸν μᾶς προβάλλει
τὴν εἰκόνα τοῦ ἁγίου Νικολάου.

Ὅπως ὁ δάσκαλος ἔβαζε μπροστὰ στὰ παιδιὰ
μία εἰκόνα κι αὐτὰ μὲ τὰ μικρά τους χερά κια
προσπαθοῦσαν νὰ τὴν ἀντιγράψουν, ἔτσι κάθε
πιστὸς ἔχει μπροστά του ἕνα ἄψογο πρό    τυπο
κάλλους, τὸ αἰώνιο πρωτότυπο, τὸν Κύριον ἡ -
μῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Ἕνα πιστὸ –λίγο ἢ πολύ–ἀντίγραφο τοῦ Χριστοῦ εἶνε ὁ κάθε ἅ γι ος· ὅπως
λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «μιμηταί μου γίνε-
σθε, καθὼς κἀ γὼ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 11,1). Καὶ ὁ ἅγιος
Νικόλαος βάδισε στὰ ἴχνη τοῦ Χριστοῦ· εἶνε ἕνα
πιστὸ ἀντίγραφο τοῦ πρωτοτύπου.

Ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Νικολάου, ποὺ προσ κυ-
 νοῦμε, δείχνει τὴν ἐξωτερι  κὴ - σωματική του ὄ -
ψι, ἕνα μεσή λικα σεμνὸ ἱεράρχη. Ὁ κυρίως ἄν -
θρω πος ὅμως δὲν εἶνε τὸ ὁρώμενον, αὐτὸ ποὺ
φαίνεται· εἶ νε τὸ κρυπτόμενον, ὁ ψυχικὸς κό-

σμος, ἡ ἀρετὴ ἢ ἡ κακία ποὺ ἔχει κάποιος μέσα
του. Μὲ τὸ θεῖο κήρυγμα λοιπὸν προσπαθοῦμενὰ παραστήσουμε τὴν ἐσωτερικὴ εἰ κόνα τοῦἁγίου, νὰ δοῦμε τὸ ψυ χικό του μεγαλεῖο.

* * *� Τὸ ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου Νικολάου λέει, ὅ τι
ὁ ἅγιος ἦταν «εἰκὼν πραότητος». Ἀλλ᾽ ὄχι μό-
νο πραότητος. Ὁ ἅγιος δὲν εἶ χε μόνο μία ἀ ρετή·
ἦταν εἰκόνα ὅλων τῶν ἀρετῶν. Ποιῶν ἀ   ρε τῶν;
ἕνα, δύο, τρία, τέσσερα καὶ τελείωσα.� Πρῶτον τῆς νηστείας. Νήστευε ὁ ἅγιος Νι-
 κόλαος. Ὄχι μόνο ὅταν μεγάλωσε, ὡς καλόγε  -
ρος στὸ μοναστή ρι καὶ ὡς ἐπίσκοπος μὲ τὶς τό  -
 σες φροντίδες γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικά· νήστευε
ἤδη ὅταν ἦταν βρέφος στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάνας·
Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ δὲν θήλα ζε. Ἂς τ᾽ ἀ -
κούσουν ὅσες μανάδες φοβοῦν ται νὰ νηστέ-
ψουν τὸ παιδί τους. Τί θὰ γί νῃ τὸ παιδὶ ὅ ταν με-
γαλώσῃ, θὰ τὸ δείξῃ στὰ τρία πρῶτα χρόνια· πα-
ρατηρῆστε το τί κάνει. Ξέρετε πῶς κλαῖνε τὰ μω -
ρὰ ὅ ταν πεινάσουν καὶ πόσο λαίμαργα πέφτουν
στὸ στῆθος· ἔ, ὁ ἅγιος ἔ  δειξε ἀπὸ τότε τί θὰ γί -
νῃ· Τετάρτη καὶ Παρα  σκευὴ μόνο μετὰ τὴ δύσι
τοῦ ἥλιου πλησί αζε τὸν μα στὸ τῆς μητέ ρας. Ἡ
σημερινὴ ὑ λιστικὴ ἀν θρωπότης, ἡ κακομαθημέ-
νη στὴν εὐμάρεια, θὰ τιμωρηθῇ· θά ᾽ρθουν μέ-
ρες ποὺ θὰ στειρεύσουν οἱ μαστοὶ ὄχι μόνο τῶν
γυναι κῶν ἀλ λὰ καὶ τῶν ζῴων· θὰ ποῦμε τὸ ψωμὶ
ψωμάκι… � Ὁ ἅγιος Νικόλαος ἦταν ἐπίσης εἰκόνα ἐ λε-ημοσύνης. Σὲ ἕνα φτωχὸ σπιτάκι τοῦ ποιμνίου
του ζοῦσαν τρία κορίτσια, ποὺ ἀπὸ τὴν ἀνέχεια
κινδύνευαν νὰ πέσουν στὴν ἁμαρτία, νὰ γίνουν
κουρέλια τῆς διαφθο   ρᾶς. Ὁ ἅγιος ἐπίσκοπος τί
ἔκανε· πῆγε τρεῖς φορὲς νύχτα, πλησίαζε τὸ χα-
μόσπιτο κι ἀπὸ τὸ φεγγίτη ἔρ ριχνε μέσα ἀπὸ ἕ -
να πορτοφόλι γεμᾶτο χρυσᾶ νομίσματα· μ᾽ αὐτὰ
ὁ πατέρας πάντρεψε τὶς τρεῖς κό ρες του. Τὴν
τρίτη φο  ρὰ ὅμως ἔστησε καρτέρι, καὶ «συνέλα-
βε» τὸ δράστη· ὁ ἅγιος τὸν δέ σμευ σε νὰ μὴν τὸ
μάθῃ κανείς, κα τὰ τὴν εὐαγγελικὴ ἐν τολὴ «Μὴ
γνώτω ἡ ἀριστε ρά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου» (Ματθ.
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6,3). Γι᾽ αὐτὸ χαρακτηρίζεται ὡς ἀστείρευτος πο-
ταμὸς τῆς φιλανθρωπίας.

� Εἰκόνα πραότητος, εἰκόνα νηστείας, εἰ κό  να
ἐλεημοσύνης, εἰκόνα ἀκόμη θάρρους καὶ παρρη -σίας. Συνέβη κάποτε τρεῖς τίμιοι ῾Ρω μαῖοι ἀξιω-
ματικοί, ἀπὸ φθόνο συν αδέλφων τους, νὰ συκο-
φαντηθοῦν γιὰ συνωμοσία κατὰ τοῦ βασιλέως καὶ
νὰ καταδικασθοῦν εἰς θάνατον. Ἀλλὰ τὴ νύχτα
πρὸ τῆς ἐκτελέσεώς τους ὁ ἅ γιος ἐμφανίστηκε
στὸν βασιλέα μέγα Κωνσταντῖνο καὶ στὸν ἄδικο
ἐπίτροπο Ἀβλάβιο, ὑπερασπίστηκε τὴν ἀθῳότη-
τά τους, καὶ ἔτσι γλύτωσαν τὴν ἐκτέλεσι. Βλέπε -
τε ποῦ ὁδηγεῖ ἡ ἀδικία καὶ συκοφαντία; «Δικαιο-
σύνην μά θετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἠσ. 26,9).

� Εἰκόνα πολλῶν ἀρετῶν· προσθέτω τώρα, ὅτι
ἦταν καὶ εἰκόνα ὑπερασπίσε ως τῶν Ὀρθοδόξωνδο γμάτων· γι᾿ αὐτὸ ὑμνεῖται ὡς «κανὼν πίστεως».
Ἦταν, ὅπως εἴ παμε ὁ ἅγιος Νικόλαος, πρᾶος, ἀρ -
νίον, – πότε ὅμως; Ὅταν –προσέξ τε– ἀδικεῖτο ὁ
ἴδιος· ὅταν τὸν ὕ βριζαν, τὸν πε ριγελοῦσαν, τὸν
προσέβαλλαν, τότε ἀ νε χό ταν. Ὅταν ὅμως ἄκου-
γε νὰ βλαστημοῦν τὸ Χρι στό, τὸ ἀρνάκι γινόταν
λιοντάρι· δὲν τὸ ὑπέφερε· ἐν ἀντιθέσει μ᾽ ἐμᾶς,
ποὺ ἀ κοῦ με νὰ βλαστημοῦν τὸ Χριστὸ καὶ δὲν δι -
αμαρτυρόμαστε. Γι᾽ αὐτό, ὅταν συνάχθηκαν οἱ 318
πατέρες στὴ Νίκαια γιὰ τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύν -
οδο, ἐ κεῖ ὁ ἅγιος Νικόλαος, ἀκούγοντας τὸν Ἄ -
ρειο νὰ χύνῃ τὸ δηλητήριό του κατὰ τοῦ Χριστοῦ,
σηκώθηκε καὶ «ζήλου πληρωθείς», ὅπως λέει ὁ
βίος του, πλησίασε καὶ τὸν ἐρράπισε, τὸν χαστού-
  κισε, νὰ κλείσῃ τὸ ἀπύλωτο στόμα του.

Μὲ τέτοιες μεγάλες ἀρετὲς ὁ ἅγιος Νικόλα ος
πῶς νὰ μὴν ἑλκύῃ τὴν θεία χάρι; Γι᾽ αὐ τὸ ἔκανεκαὶ θαύματα. Πλῆθος εἶνε τὰ θαύμα τά του· δὲν
ἔχουμε χρόνο νὰ τ᾽ ἀφηγηθοῦμε. Ἰδιαιτέρως τὸν
τιμοῦν οἱ θαλασσινοί. Κατάγο μαι ἀπὸ νησὶ καὶ
πολλὲς φορὲς μικρὸς ἄκου σα ἀ φηγήσεις ναυτι -
κῶν, ποὺ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ἁγίου Νικολάου σώ-
θηκαν καὶ τὸν εὐγνωμο νοῦσαν. Ἕνας ἀπ᾽ αὐτοὺς
διηγεῖτο πῶς ναυ  άγησε στὸν ὠκεανό· οἱ δικοί του
ἀπελπίστηκαν νὰ τὸν περιμένουν καὶ τὸν εἶ χαν
γιὰ χαμένο, αὐτὸς ὅμως γύρισε στὸ χωριό, καὶ
τότε μὲ δάκρυα πῆγε ξυπόλητος καὶ εὐχαρίστη-
σε τὸν ἅγιο Νικόλαο, καὶ κατόπιν μᾶς διηγεῖτο
τὴν περιπέτεια καὶ τὴ σωτηρία του.

Ὁ ἅγιος εἶνε προστάτης τῶν ναυτικῶν, τῶν
φτω χῶν, τῶν χηρῶν καὶ τῶν ὀρφανῶν, προστά-της κάθε ἀδυνάτου καὶ ἀναγκεμένου.

* * *
Ἂν θέλουμε, ἀδελφοί μου, νά ᾽μαστε Χριστι α-

νοί, ἂς μιμηθοῦμε τοὺς ἁγίους μας. Ὁ ἱε ρὸς
Χρυ σόστομος λέει ὅτι τιμὴ ἑνὸς ἁγίου εἶ νε ἡ μί-
μησις αὐτοῦ (ὁμιλ. Εἰς μάρτυρας· P.G. 50,663). Νὰ μιμη θοῦ με λοι-
πόν, ν᾽ ἀντιγράψουμε τὸν ἅγιο Νικόλαο.

Εἶχε ἐκεῖνος πραότητα; ἂς συγκρατήσουμε κ᾽
ἔμεῖς τὴν ὀργὴ καὶ τὸ θυμό μας.

Ἀγαποῦσε τὴ νηστεία; ἂς καταπολεμήσουμε
κ᾽ ἐμεῖς τὴ λαιμαργία καὶ κοιλιοδουλία.

Ἔδειξε ἔλεος; ἂς σπλαχνιστοῦμε κ᾽ ἐμεῖς κά-
θε φτωχὸ καὶ δυστυχισμένο ἀδελφό μας.

Ἔδειξε θάρρος καὶ παρρησία ὁ ἅγιος; θάρρος
ἂς ἀναλάβουμε κ᾽ ἐμεῖς γιὰ νὰ ὑπερασπι ζώμαστε
τὸν δίκαιο ὅταν ἀδικῆται.

Ὑπερασπίστηκε τὰ ὀρθόδοξα δόγματα καὶ κα-
ταπολέμησε τὴν πλάνη καὶ τὴ βλασφημία τοῦ Ἀ -
ρείου; νὰ κρατήσουμε κ᾽ ἐμεῖς τὴν Ὀρ θοδοξία
καὶ νὰ φράξουμε κάθε βλάσφημο στόμα. Ἂν ὑ -
πῆρχαν σήμερα χριστιανοὶ σὰν τὸν ἅγιο Νικόλαο,
δὲν θ᾽ ἀκούγονταν βλαστήμιες.

Θὰ τελειώσω τονίζοντας πάλι τὴν εὐ σπλαχνία
τοῦ ἁγίου Νικολάου. Ἔκανε ἐκεῖ νος ἐλεημοσύ-νες; νὰ κάνουμε κ᾽ ἐμεῖς. Ἔχω μιὰ ἰδέα καὶ τὴν θέ-
  τω ὑ πὸ τὴν κρίσι καὶ ἔγκρισί σας. Ὁ ἅγιος προ-
στάτευσε τότε τρία κορίτσια· μὲ τὰ χρήματα ποὺ
ἔδωσε παντρεύτηκαν καὶ σώθη καν ἀπὸ μεγάλο
κίνδυνο. Καὶ σκέ πτομαι· κορί τσια φτωχὰ ποὺ κιν-
δυνεύουν ὑπῆρχαν μόνο τότε στὰ Μύρα τῆς Μι-
κρᾶς Ἀσίας; ἢ ὑπάρχουν καὶ σήμερα; Ἀσφα λῶς
ὑπάρχουν καὶ τώρα στὴ δική μας κοινω νία. Ἐμεῖς
λοιπὸν τί θὰ μπορούσαμε νὰ κάνουμε; Νὰ τὰ προι-
 κίσουμε; Δὲν εἶμαι ὑπὲρ τῆς προίκας· ἔχω ἀγω-
νιστῆ ἡ προῖκα νὰ καταργηθῇ. Διότι ἡ προῖκα δὲν
εἶνε τίποτ᾽ ἄλλο παρὰ μία ἀγοραπωλησία· ὅπως
πη γαίνουν σὲ μία ζωοπανήγυρι κι ἀγοράζουν ζῷα,
ἔτσι αὐτοὶ ποὺ διαθέτουν χρήματα ἀγοράζουν
τοὺς γαμπροὺς μὲ τὰ ἑκατομμύριά τους. Ὄχι
λοιπόν, δὲν ἐννοῶ αὐτό· ἐννοῶ κάτι ἄλλο.

Βλέπουμε ἕνα κορίτσι ποὺ παντρεύεται, ἀλ λὰ
δὲν ἔχει τὰ ἀναγκαῖα νὰ στήσῃ τὸ νοικοκυριό του.
Δὲν θὰ ἦταν καλό, κάτι νὰ τοῦ ἀ γοράσουμε, κάτι
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ χρειάζεται στὸ ξεκίνημά του; Μα-
κάρι κάθε χρόνο στὴν ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Νικολάου
νὰ μποροῦμε νὰ προσ φέρουμε ἕνα βοήθημα σὲ
μιὰ τέτοια ἀ νάγ κη. Ἂν τὸ κάναμε αὐτό, θὰ ἦταν
νομίζω τὸ καλύτερο ἐγκώμιο, ἡ καλύτερη συμβο -
λὴ στὴν τιμὴ τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου. Συμφω νεῖτε;
Τὰ χρήματα ἐλ πίζω νὰ βρεθοῦν. Νομίζω, ὅτι αὐ -
τὸ θὰ εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα ἔρ γα τῆς Ἐκκλη-
σία μας γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ χαίρωνται οἱ ἄγγελοι, οἱ
ἀρ χάγγελοι, καὶ ὁ τιμώμενος ἅ γιος. «Μακάριοι οἱ
ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» (Ματθ. 5,7).

Ἔρχονται πονηρὲς ἡμέρες· θὰ σεισθοῦν τὰ
Βαλκάνια καὶ ὅλος ὁ κόσμος. Ἐμεῖς νὰ καταφύ-γουμε μὲ προσευχὴ στὸν ἅγιο. Καὶ πιστεύω ὅτι
ὁ Θεὸς θὰ φανῇ ἵλεως καὶ θὰ μᾶς σώ σῃ ἀπὸ τὸν
φοβερὸ κλύδωνα, ποὺ φαίνεται πὼς ἀρχίζει νὰ
ὑποβόσκῃ σὲ ὅλο τὸν κόμο. Εἴθε ὁ ἅγιος Νικό-
λαος καὶ οἱ ἅγιοι Πάντες νὰ λυπηθοῦν τὴ μικρὴ
ταλαίπωρη καὶ μαρτυρική μας πατρίδα καὶ νὰ τὴν
προστατεύουν πάν τοτε· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Νικολάου πόλεως Φλωρίνης τὴν 5-12-1973 ἑσπέρας, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 26-10-2022.
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Τὸ ψῦχος, ἀγαπητοί μου, σὲ μέρη ὀρεινὰ κι
ὅ ταν εἶνε δριμύ, δυσ κολεύει τὸν ἐκκλησια-

σμό. Λιγώτεροι πιστοὶ προσ έρχονται τότε· πι-
στεύω ὅμως, ὅτι αὐτοὶ οἱ λιγώτεροι εἶνε θερ-μότεροι. Διότι, ἐνῷ οἱ ἄλλοι μένουν στὰ σπιτά-
 κια τους γιὰ νὰ θερμαίνουν τὰ κορμιά τους,
αὐ τοὶ προτιμοῦν νὰ βρίσκωνται στὸ ναό, γιὰ νὰ
θερμαίνουν τὶς καρδιὲς μὲ τὸν θεῖο λόγο, ποὺ
εἶνε ἡ μεγάλη θερμάστρα τοῦ πνεύματος.

Σήμερα τὸ θέμα μᾶς τὸ δίδει ἡ ἑορτή. Ἀνέ-
τειλε στὸν ὁρίζοντα τῆς Ἐκ κλησί ας ἀ στέρι
λαμπρό, ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος, πρᾶος
καὶ ταπεινός, ἰσχυρὸς πρόμαχος τῆς ἁγίας μας
πίστεως, μεγάλος ἀ γωνιστής, πιστὸς τηρη -
τὴς τῶν διδαγμάτων τοῦ Χριστοῦ μας· ὁ ἅ γι -ος Σπυρίδων ὁ θαυματουργός. Θὰ προσπαθή -
σω νὰ σᾶς παρουσιάσω τὴν εἰκόνα του.

* * *Καὶ πρῶτα - πρῶτα, ποιά εἶνε ἡ πατρίδα του;
Ἐὰν αὐτὲς τὶς ἅγιες μέρες κάποιος θελήσῃ
νὰ πάῃ στοὺς Ἁγίους Τό πους γιὰ ν᾽ ἀκούσῃ τὸ
«Χριστὸς γεννᾶται…» καὶ τὸ «Δεῦτε ἴδωμεν,
πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός…», καὶ πάρῃ
ἀεροπλάνο, τότε, πετώντας πάνω ἀπὸ τὰ κύ-
ματα, προτοῦ νὰ φτάσῃ στὴν Παλαιστίνη, θὰ
δῇ κάτω στὴ γαλανὴ Μεσόγειο θάλασσα, κον -
τὰ στὴ Μικρὰ Ἀσία, ἕνα νησὶ μεγάλο, σὰν τε-
ρά στιο ὑπεωκεάνιο ποὺ στέκεται ἀγκυροβο-
λη μένο ἐμπρὸς στὸν μυχῶνα τῆς Ἀτταλείας·
εἶνε ἡ Κύπρος. Νησί, ποὺ ἦταν ἀνέκαθεν ἑλ -
ληνικό· ὅπου νὰ σκά ψῃς θὰ βρῇς ἀγάλματα καὶ
μνημεῖα ἑλληνικά, Ἕλ ληνες τὸ κατοικοῦ σαν,
ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ θρησκεία εἶχαν. Κι ἀφοῦ
ὅλοι οἱ Ἕλληνες ζοῦσαν στὸ εἰδωλολατρικὸ
σκοτάδι, τὸ ἴδιο καὶ ἡ Κύπρος. Οἱ Κύπριοι λά-
τρευαν μάλιστα τὴν αἰσχρὴ θεὰ Ἀ φροδίτη, ποὺ
γυμνὰ - κα τάγυμνα ἀγάλματά της προβάλλον -
ται γιὰ λόγους τουριστικοὺς - ἐμπορικούς.

Ποιός ἔβγαλε τοὺς Κυπρίους ἀπὸ τὸ σκοτά  -
δι; ποιός τοὺς βάπτισε στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ;
ποιός γκρέμισε τὰ εἴ δωλα καὶ ἔστειλε τὴν Ἀ -

φροδίτη στὸν ᾅδη; ποιός ὕψωσε ἐκεῖ τὴν Παν -
αγία μας; Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, τὸν ὁποῖο κή ρυ-
ξαν ὄχι μικροὶ καὶ ἀσήμαντοι ἄν δρες. Εὐλογη-
μένη ἡ ὥρα ποὺ πάτησε στὴν Κύ προ τὸ πόδι
του ὁ ἀπόστολος Παῦλος! Αὐτὸς διέσχισε τὸ
μεγάλο νησὶ ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρο ἕως τὸ ἄλλο καὶ
ἔσπειρε τὸν λόγο τοῦ Ναζωραίου. Καὶ κοντὰ
στὸν ἀπόστολο Παῦλο ἐργάστηκε ἕνας ἄλλος
σπουδαῖος ἐργάτης, ὄχι ἰσάξιός του ἀλ  λὰ πάν -
τως μεγάλη καὶ αὐτὸς φυσιογνωμία, ὁ Κύπρι -ος ἀπόστολος Βαρνάβας. Καὶ ὁ μὲν Παῦ λος σὰν
ἀετὸς πέ ταξε ἀπὸ τὴν Κύπρο καὶ ἔ φθασε μέ-
χρι τὴ ῾Ρώμη ὅπου μαρτύρησε, ὁ δὲ Βαρνάβας
ἀφιερώθηκε στὸν τόπο του· ἔμεινε στὴν Κύπρο
καὶ ἐκεῖ καὶ αὐτὸς μαρτύρησε. Γι᾽ αὐτὸ στὴν
Κύπρο πολὺ τιμοῦν τὸν ἅγιο Βαρνάβα, ἡ δὲ
ἐκ κλησία τῆς Κύπρου ὀνομάζεται ἐκκλησία
τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα. 

Στὴν Κύπρο λοιπὸν γεννήθηκε καὶ ὁ ἅγιος
Σπυρίδων στὶς ἀρχὲς τοῦ Δ΄ (4ου) αἰῶνος, ἐπὶ
τῆς ἐποχῆς τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου.

Τὸ ἐπάγγελμά του; Τί ἦταν; ἐπιστήμονας;
δικηγόρος; γιατρός;… Ὀλιγογράμματος βο-σκός! Ἔβοσκε πρόβατα σὰν τὸν δίκαιο Ἄβελ,
σὰν τὸν Ἀ  βραάμ, σὰν τὸν Ἰ α κώβ, σὰν τὸν Δαυ -
ΐδ, σὰν τὸ Μωυσῆ, σὰν τοὺς ποιμένες τῆς Βη-
θλε ὲμ ποὺ τὴν ἁγία ἐκείνη νύχτα ἄκουσαν
πρῶτοι αὐτοὶ τὸ «Δόξα ἐν ὑ ψίστοις Θεῷ καὶ
ἐπὶ γῆς εἰ ρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).

Ὑπάρχει ἕνα ἀνέκδοτο. Μιὰ νύχτα πῆγανκλέφτες στὸ μαντρί του, ἀλλὰ μετὰ τὴν κλο πὴ
δὲν ἔβρισκαν τὴν πόρτα νὰ φύγουν. Δεμέ νους
ἀπὸ ἀόρατη δύναμι τοὺς βρῆκε τὸ πρωὶ ὁ ἅ -
γιος. Ντροπιασμένοι τοῦ ὡμολό γησαν τὴν ἁ -
μαρτία τους. Ἐκεῖνος, ἀντὶ νὰ τοὺς μα λώσῃ,
ὄ χι μόνο τοὺς συγχώρησε, ἀλλὰ τοὺς ἔδωσε
καὶ δυὸ πρόβατα λέγοντας· Κουραστή κατε
ὅλη νύχτα, πάρτε αὐτὰ γιὰ τὸν κόπο σας!… Οἱ
κλέφτες μετανόησαν, τοὺς σκλάβωσε ἡ ἀ πέ-
ραντη ἀγάπη του. Τὸ μυστικό της δὲν μπορεῖ
νὰ τὸ μάθῃ παρὰ μόνο ὅποιος πιστεύει στὸ
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Χριστὸ καὶ φωτίζεται ἀπὸ τὴν ἐν τολή του «Ἀ -
γαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν» (Ματθ. 5,44. Λουκ. 6,27,35).

Ὁ ἐνάρετος αὐτὸς βοσκὸς νυμφεύθηκε μία
ἐκλεκτὴ νέα καὶ μαζί της ἀπέκτησε μία κόρη,
τὴν Εἰρήνη. Σύντομα ὅμως ἡ καλή του σύζυ-
γος ἀπέθανε καὶ αὐτὸς δοκίμασε τὸν πόνο τῆςχηρείας. Ὅσοι σηκώνετε τέτοιο σταυρό, νὰ ἐ -
 πι καλῆσθε τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα καὶ θὰ σᾶς ἐν -
 ισχύῃ. Νέος ἦταν, μὰ δὲν σκέφτηκε ἄλλο γά  -
μο. Ὄχι ὅτι ὁ δεύτερος γάμος εἶνε ἁμαρτία,
ὄχι· ἀλλὰ γιατὶ ὁ πρῶτος γάμος εἶνε χρυσάφι,
ὁ δεύτερος εἶνε ἀσήμι, ὁ τρίτος εἶνε σκουριά,
κι ὁ τέταρτος εἶνε πλέον ἔξω ἀπὸ τὴν Ὀρθό-
δοξο Ἐκκλησία. Κάθε ἄντρας πλάστηκε γιὰ
μία γυναῖκα καὶ κάθε γυναίκα γιὰ ἕναν ἄντρα.

Τὴν περίοδο ἐκείνη πέθανε στὴν Κύπρο ὁ
ἐ πίσκοπος Τριμυθοῦντος. Τότε τοὺς ἐπισκό-
πους δὲν τοὺς ἐξέλεγε ἡ ἱερὰ Σύνοδος, ἀλλὰ
τὸ πλήρωμα τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας. Αὐτὸ εἶ -
νε τὸ πρέ πον καὶ κανονικό. Κλῆρος καὶ λαὸς
λοιπὸν ζήτησαν τότε καὶ ἔγινε ἐπίσκοπός τους
ὁ ἅγιος Σπυρίδων, διότι ὅλοι μαρτυροῦσαν
γιὰ τὴν ἀρετὴ καὶ τὸν ἀποστολικὸ ζῆλο του.

Στὴ ζωή του ὁ ἱερὸς πατὴρ δοκίμασε καὶ
ἄλλο πένθος· ἀπέθανε καὶ ἡ ἀγαπητὴ κόρη
του ἡ Εἰρήνη· στὴν χηρεία προστέθηκε ἡ ἀτε-κνία. Ὁ Θεὸς τοῦ πῆρε τὴν σύζυγο, τοῦ πῆ ρε
καὶ τὴν κόρη. Μήπως γόγγυσε; καταράστηκε;
βλαστήμησε; Ποτέ! Δόξα σοι, ὁ Θεός, γιὰ ὅλα!
ἔλεγε. Ὁ Θεὸς τὰ ἔδωσε, ὁ Θεὸς τὰ πῆρε. Κι
ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἀφωσιώθηκε πιὸ πολὺ
στὸν Κύριο καὶ στὰ ἔργα του. Μυστήρια συμ-
βαίνουν στὴ ζωή μας. Ὅσοι στὸν κόσμο αὐ -
τὸν χύνετε δάκρυα καὶ πενθεῖτε, μὴ γογγύζε -
τε· πάρτε κουράγιο ἀπὸ τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα. 

Ἄφησε λοιπὸν τὸ μαντρὶ τῶν ἀλόγων προβά-
 των καὶ ἀνέλαβε ἄλλο μαντρί· ἔγινε τώρα βο- σκὸς λογικῶν προβάτων. Ἀγάπησε τοὺς Χρι στι -
 α νούς του ὅπως πρὶν τὰ πρόβατά του κι ἀκό-
μη πιὸ πολύ· τοὺς φρόντιζε, τοὺς ἔ τρεφε, τοὺς
παρηγοροῦσε, τοὺς φύλαγε ἀπὸ κάθε ἐχθρό. 

Μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου
στὸ θρόνο σταμάτησαν οἱ διωγμοί. Ἡ εἰρήνη
ὅ μως, ποὺ ἀκολούθησε, δὲν κράτησε πολύ.
Παρουσιάστηκε ὁ Ἄρειος, ὁ μεγάλος αἱρεσι -
άρχης, ποὺ τάραξε τὴν Ἐκκλησία, καὶ γι᾽ αὐ -
τὸ τὸ 325 μ.Χ. συνεκλήθη στὴ Νίκαια ἡ Α΄
(Πρώ  τη) Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Συμμετεῖχαν
318 ἅγιοι πατέρες· ὁ μέγας Ἀθανάσιος, ὁ ἅ -
γιος Νικόλαος καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Μεταξὺ αὐ -
τῶν ὁ ταπεινὸς ἅγιος Σπυρίδων φαινόταν ὅτι
ὑστερεῖ σὲ θεολογικὲς γνώσεις· ἐν τούτοις ἀ -
ποστόμωσε τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Ἀρείου μὲ τὴ
χάρι τῆς πίστεως, ποὺ τοῦ ἔδινε τὴ δύναμι νὰ

θαυματουργῇ. Πῆρε τὸ λόγο κρατώντας στὸ
ἀ ριστερὸ χέρι του ἕνα κεραμίδι, ἔκανε μὲ πί-
στι τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ καὶ εἶπε· «Εἰς τὸ
ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου
Πνεύματος». Λέγοντας «Εἰς τὸ ὄ νομα τοῦ Πα-
 τρὸς» ἡ φωτιά, ποὺ εἶχε ψήσει τὸ κεραμίδι, ἔ -
φυγε πρὸς τὰ ἐπάνω. Λέγοντας «Καὶ τοῦ Υἱ -
οῦ» τὸ νερό, ποὺ εἶχε ζυμώσει τὸ κεραμίδι, ἔ -
τρεξε πρὸς τὰ κάτω. Καὶ λέγοντας «καὶ τοῦ ἁ -
γίου Πνεύματος» τὸ χῶμα, μὲ τὸ ὁποῖο ἔγινε
τὸ κεραμίδι, ἔμεινε στὴ χούφτα του. Ἔτσι ἀ πέ- δειξε τὸ τριαδικὸν τῆς Θεότητος κι ὅτι ὁ Υἱὸς
εἶνε Θεὸς ὁμοούσιος μὲ τὸν Πατέρα.

Ὁ ἅγιος ἔκανε καὶ πολλὰ ἄλλα θαύματα·
μερικὰ μόνο θὰ σᾶς πῶ καὶ θὰ τελειώσω.� Κάποτε στὴν Κύπρο ἔπεσε ἀνομβρία καὶ
ὁ κόσμος κινδύνευε νὰ πεθάνῃ ἀπὸ πεῖνα. Ὁ
ἅγιος Σπυρίδων προσευχήθηκε, ὁ οὐρανὸς
γέμισε σύννεφα, ἔβρεξε, κ᾽ ἔτσι τὰ δέν τρα
γέμισαν πάλι ἀπὸ φύλλα καὶ καρπούς.� Σὲ τέτοια δύσκολη ὥρα τοῦ λιμοῦ κάποιοι
πλεονέκτες πλούσιοι ἀποθήκευσαν σιτάρι καὶ
τρόφι μα, μὲ σκοπὸ νὰ τὰ πουλήσουν μαύρη ἀ -
 γορά. Ἡ προσευχὴ ὅμως τοῦ ἁγίου γκρέμισε
τὶς ἀποθῆ κες καὶ τ᾽ ἀγαθὰ μοιράστηκαν στὸ λαό.� Σπλαχνίστηκε κάποιο φτωχὸ καὶ μὴ ἔχον -
τας χρήματα νὰ τὸν βοηθήσῃ ἔπιασε ἕνα φίδι
στὴν αὐλὴ τῆς ἐπισκοπῆς του, καὶ τὸ μετέβα-
λε σὲ χρυσό· κι ἀφοῦ ὁ φτωχὸς σώθηκε, γιὰ νὰ
μὴ καλλιεργήσῃ σ᾽ αὐτὸν τὴν πλεονεξία καὶ
φιλαργυρία, μετέβαλε τὸ χρυσὸ πάλι σὲ φίδι!� Τέλος, ὅταν κάποτε λειτουργοῦσε μα-
κριὰ ἀπὸ πλήθη σὲ κάποιο ἐρημικὸ ἐξωκκλή-
σι, τὴ στιγμὴ ποὺ βγῆκε στὴν ὡραία πύλη εὐ -
λογώντας «Εἰρήνη πᾶσι», ἀκούστηκαν ἄγγε-
λοι νὰ τοῦ ἀπαντοῦν «Καὶ τῷ πνεύματί σου»!
Γι᾽ αὐτὸ στὸ ἀπολυτίκιό του ψάλλουμε· «Καὶ
ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχὰς ἀγγέλους
ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι, ἱερώτατε».

* * *Τώρα, ἀγαπητοί μου, ποὺ πλησιάζουν οἱ ἑ -
ορτές, ἂς μιμηθοῦμε κ᾽ ἐμεῖς τὴν εὐ σπλαχνίατοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. Εἴδαμε, ὅτι στὰ δικά
του χέρια, ἀπὸ τὴν ἀγάπη του στὸν φτωχό,
καὶ τὸ φίδι ἀκόμη ἔγινε χρυσάφι· ἀντιθέτως
τὸ χρῆμα στὰ χέρια πλεονεκτῶν καὶ ἀ πίστων
γίνεται ὄργανο ἐγκλήματος, φίδι καὶ θηλειὰ
ποὺ πνίγει τὸν ἀδύναμο συνάνθρωπο. Ἂς δοῦ -
με λοιπὸν τὰ θαύματα αὐτὰ καὶ συμβολικά.
Καὶ τὶς ἅγιες αὐ τὲς ἡμέρες νὰ δείξουμε ἀγά-
πη στὸ συνάνθρωπό μας, ὅπως ἔδειξε ὁ ἅ γι -
ος Σπυρίδων, διὰ πρεσβειῶν τοῦ ὁποίου ὁ
Κύρος ἂς ἐλεήσῃ καὶ σώσῃ ὅλους μας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸ ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὸ Σάββατο 11-12-1971 ἑσπέρας, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφή, σύντμησι καὶ διευθέτησι 9-11-2022.

2



Γιὰ ποιό λόγο, ἀγαπητοί μου, ἡ Ἐκκλησία ὥ  ρι-
σε νὰ ἑορτάζουμε τὸν προφήτη Δανι ὴλ σή-

 μερα 17 Δεκεμβρίου, σὲ ἡμέρες ποὺ πλησι ά- ζουν τὰ Χριστούγεννα; Ὁ κυριώτερος λόγος νο-
μίζω εἶ νε ἡ περίφημη προφητεία του γιὰ τὶς ἑ -
βδομήκοντα ἑβδομάδες (βλ. Δαν. 9,24-27).

Ἔρχεται ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὸν Κύριο ὁ ἀρ -
χάγγελος Γαβριὴλ καὶ τοῦ ἀποκαλύπτει· Δανιήλ,
μέτρησε ἑβδομήντα ἑβδομάδες, καὶ ὅ ταν συμ -
πλη  ρωθοῦν, τότε θὰ γίνῃ τὸ μέγα γεγο νός· ἡ εἰ -
δωλολατρία θὰ πέσῃ, ἀλλὰ καὶ κάθε προφητεία
θὰ στα ματήσῃ (ἀφοῦ τὰ προφητευ  όμενα θὰ ἔ -
χουν πλέον πραγματοποιηθῆ), θὰ καταργηθοῦν
οἱ αἱματηρὲς θυσίες, διότι τότε θὰ προσ φερθῇ
μία θυσία αἰωνίου κύρους· τότε θὰ ἔλθῃ ὁ ἡγού-
με νος, θὰ παρουσιαστῇ ὁ βασιλεὺς ὁ ἔνδοξος,
ποὺ θὰ βασιλεύσῃ στὸν κόσμο καὶ «τῆς βασιλεί -
ας αὐ  τοῦ οὐκ ἔσται τέλος» (Λουκ. 1,33).

Κάθε ἑβδομάδα εἶνε ἑπτὰ χρόνια. Ἑπομένως
70 Χ 7 = 490 χρόνια. Καὶ πράγματι τότε ἀ κριβῶς
γεννήθηκε στὴ Βηθλεὲμ ὁ Κύριος ἡ μῶν Ἰησοῦς
Χρι στός. Ἡ προφητεία αὐτὴ τοῦ Δανιὴλ εἶνε ἡ
καθαρώτερη προφητεία περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς παρουσίας τοῦ Χρι-
 στοῦ ὁ προφήτης Δανιὴλ ἀ ξι ώθηκε νὰ δῇ καὶ τὸ
τέλος, τὴ Δευτέρα Παρουσία. Εἶ δε, λέει, τὸν Πα-
λαι ὸν τῶν ἡμερῶν (Δαν. 7,9), δηλα  δὴ τὸν ἄ χρονο καὶ
ἀτελεύτητο Θεό, νὰ κάθεται πάνω σὲ πύρι νο δι-
καστικὸ θρόνο· φωτιὰ τὸ κάθισμά του, φωτιὰ τὸ
ὑποπό διό του, φωτιὰ οἱ τέσσερις τροχοὶ τοῦ θρό-
 νου του. Φορεῖ στολὴ λευκὴ σὰν τὸ χιόνι. Οἱ τρί-
χες τῆς κε φαλῆς του εἶνε σὰν τὸ καθα ρὸ μαλλί.
Μπροστά του τρέχει ποταμὸς πύρινος. Ἀμέ-
τρητοι ἄγ γελοι παραστέκουν καὶ τὸν ὑ πηρε-
τοῦν. Ἀρ χίζει ἡ δίκη καὶ ἀνοίγονται τὰ βιβλία μὲ
τὰ πεπρα γμένα τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ προφήτης Δανιὴλ εἶδε ὁ ράματα, ἑρμήνευ-
 σε ὄνειρα, εἶ πε προφητεῖες, ἀλλὰ εἶδε καὶ θαύ-ματα στὴ ζωή του. Ἀναφέρω ἕνα, τὸ τελευ  ταῖο.
Ὁ βα σιλεὺς Δαρεῖος, παρασυρόμενος ἀπὸ φθο-
 νεροὺς ἀξιωματούχους του διέταξε, ἀπρόθυμα,
τὸ ἑξῆς. Ἐ πὶ 30 μέρες ἀπαγορεύεται ὁποιοσ δή-
ποτε ὑπήκοός του, ἄντρας - γυναίκα - παιδί, νὰ
κά νῃ προσ ευχὴ ζη τώντας κάτι ἀπὸ θεὸ ἢ ἄν -
 θρωπο ἐκτὸς μόνο ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ βα σιλιᾶ· ὅ -
ποιος βρεθῇ παραβάτης θὰ ῥιφθῇ «εἰς τὸν λάκ- κον τῶν λεόντων» (Δαν. 6,7). Τὸ δι άταγμα αὐ τὸ βγῆ -
κε μόνο καὶ μόνο γιὰ τὸν Δανιήλ. Μὰ ἦταν δυνα -
τὸν αὐτὸς νὰ μὴν προσευχηθῇ; Χωρὶς τρο φὴ καὶ
νερὸ καὶ ἥ λιο καὶ ὀξυγόνο καὶ ἐλευθερία μπο-
ροῦσε νὰ μεί νῃ, χωρὶς προσ ευχὴ ὄχι· ἡ προσ -
ευχὴ γι᾽ αὐ  τὸν ἦταν ἡ ζωή του. Καὶ δὲν ὑ πήκου-
σε· πρωὶ μεσημέρι βράδυ προσ ευχόταν ἀνεπι-
φύλακτα στὸν Κύριο. Παραφύλαξαν λοιπόν, τὸν
συνέλαβαν καὶ τὸν πῆγαν μπρο στὰ στὸ Δαρεῖο.
Ἐ κεῖνος, παρ᾽ ὅλες τὶς προσπάθειές του νὰ τὸν
διασώσῃ, στὸ τέλος με τὰ λύπης ἀ ναγκάστηκε
νὰ τὸν ῥίξῃ στὸ λάκ κο μὲ τὰ πεινασμέ να λιον τά-
ρια. Ὅλοι περίμε ναν πὼς δὲν θὰ μείνῃ ἀπ᾽ αὐ -
τὸν οὔτε κόκκαλο. Καὶ τί ἔγινε; Ἄγ γελος Κυρί-ου κατέβηκε καὶ ἔφραξε τὰ στόματα τῶν λε  όν -
των· ἢ μᾶλλον, ὅπως λέει ὁ ἱε ρὸς Χρυσόστομος,ἔκανε τὰ λιοντάρια πρόβατα!Τί δύναμι ἔχει ὁ ἅγιος! ἡμερώνει καὶ τὰ θηρία.
«Ὁ προφήτης Δανιὴλ λεόντων ποιμὴν ὡς προβά  -
των ἐδείκνυτο» (ἀπολυτίκιον)· ἦταν σὰν νὰ βόσκῃ τὰ
λιον τάρια, λὲς καὶ ἦταν ἄκακα πρόβατα!

Ἔζησε χρόνια πολλά, ἔφτασε σὲ βαθειὰ γη-
ρατειά, σὲ ἡλικία ἑκατὸ ἐτῶν. Καὶ τότε ἀκού-
στηκε φωνή· Ἔλα, Δανιήλ, ν᾽ ἀ να παυθῇς. «Ἔμ -
φρα ξον τοὺς λόγους καὶ σφρά γι  σον τὸ βιβλίον
ἕως καιροῦ συντελείας, ἕως δι δα χθῶσι πολλοὶ
καὶ πληθυνθῇ ἡ γνῶσις» (Δαν. 12,4) (*). 

Τοῦ προφήτου Δανιὴλ
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022

Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2431γ΄ Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Τὸ τέλος τοῦ προφήτου καὶ τὰ ἔσχατα τοῦ κόσμου

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)

          
    
     

    
πρὸς ἀξιοποίησιν τοῦ κόπου τοῦ ἀοιδίμου ἐπισκόπου γέροντός μας.

Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 –imaaflo@yahoo.gr

–––––––––––––––––––––––––––––––
(*) Σύγχρονος θεολόγος ἀποδίδει τὸ χωρίο ὡς ἑξῆς. «Καὶ σύ, Δανιήλ, νὰ ἀποκρύψης τὰ λόγια ποὺ ἄκουσες καὶ σφρά-

γισε τὸ βιβλίο τῶν προφητειῶν, μέχρι νὰ ἔλθη ὁ χρόνος ποὺ ὁ Θεὸς προκαθόρισε. Ὅταν ἔλθη ὁ καιρὸς ἐκεῖνος καὶ
ἀποσφραγισθῆ τὸ βιβλίο τῶν προφητειῶν, τότε θὰ ἐννοήσουν πολλοὶ ὅσα γράφτηκαν μὲ ἀσάφεια καὶ θὰ πολλαπλα-
σιασθῆ ἡ γνώση τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ» (ἀρχιμ. Μελετίου Ἀπ. Βαδραχάνη, Ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν, Ἀθήνα 2018, σ. 163.
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Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο: http://iskiriaki.com

* * *Ἀδελφοί· καλὰ ὅλα ὅσα γίνονται σήμερα πρὸς
τιμὴν τοῦ προφήτου Δανιήλ (ψαλμῳ δί ες, λαμ πά-
δες κ.λπ.), ἀλλὰ νομίζω ὅτι ὁ προφήτης ζητάει
κάτι ἄλλο ἀπὸ μᾶς. Τί; Ἂν καὶ γνωρίζω ὅτι πολὺ
λίγοι θὰ μ᾽ ἀκούσουν, εἶμαι ὅμως ὑποχρεωμέ-
νος νὰ πῶ τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ σᾶς καλέσω νὰ ἐκ -
τελέσετε τὴν ἐπιθυμία του. Ὑπάρχει ἕνα βιβλίο
ξεχα σμένο, σκονισμένο, γιατὶ δὲν τὸ ἔπιασαν πο-
 τέ τὰ χέρια σας· εἶνε βιβλίο γεμᾶτο χρυσάφι, ἀ -
σήμι, διαμάντια· βιβλίο ὑπέροχο, ἀνεκ τίμητο, βου-
 τηγμένο στὸ δάκρυ καὶ στὸ αἷμα· βιβλίο ποὺ σοῦ
δίνει φτερά· δὲν ἀξίζεις νὰ λέγεσαι Χριστιανὸς
ἐὰν δὲν τὸ διαβάζῃς. Καὶ πῶς λέγεται· Προφη-τεῖ ες Δανιήλ. Δὲν εἶνε πολὺ μεγάλο· δώδεκα κε-
φάλαια ἔχει. Ἀνήκει στὴν Παλαιὰ Διαθήκη.

Μεταξύ σας ὑπάρχουν ἐγγράμματοι, ποὺ ἔ   -
βγαλαν ὄχι μόνο δημοτικὸ σχολεῖο, ἀλλὰ καὶ γυ-
μνάσιο, κάποιοι καὶ ἀνώτερες σχολές· ἀλλὰ ἐὰν
σᾶς ρωτήσω, πόσοι ἀπὸ σᾶς ἄνοιξαν τὴν ἁ γία
Γραφή, τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, καὶ διάβασαν τὸν
προφήτη Δανιήλ, δὲν θά ᾽νε οὔτε δέ κα. Λοιπὸν
σήμερα, ποὺ εἶνε ἡ ἑορτή του, μὴν ἀκούσετε ἐ -
μένα, ἀκοῦστε τὴ φωνὴ τοῦ προφήτου Δανιήλ,
ποὺ λέει σὲ ὅλους μας· Διαβάστε με, διαβάστεμε! Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν, διαβάστε σήμερα -
αὔριο - μεθαύριο τὸ βιβλίο τοῦ Δανιήλ.

Διαβάστε ἐκεῖ, νέοι, τὸ ὡραιότερο τρα γούδι.
Ποιό εἶνε; Ὁ ὕμνος τῶν Τριῶν Παίδων. Ἐ κεῖ ὁ
ποιητὴς ἀνεβαίνει στὸν οὐρανὸ καὶ φωνάζει
τοὺς ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους, κατεβαίνει κά-
τω στὶς θάλασσες καὶ στὰ φαράγγια, καὶ συγ κρο-
τεῖ μία παγκόσμια ὀρχήστρα, καὶ ἀπὸ αὐτὴν ἀ -
κοῦτε· «Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερ υψοῦτε αὐ -
τὸν εἰς τοὺς αἰῶνας» (Προσ. Ἀζαρ. 3,28-67). 

Διαβάστε, νέες ὅσες ἔχετε ψηλὰ τὴν παρ θε-
νία καὶ τὴν καθαρότητά σας, καὶ μεγάλες, ὅ σες
δὲν μολύνατε τὰ στέφανά σας καὶ τιμᾶτε τὴ σω-
φροσύνη καὶ μέσα στὴ φτώχεια σας παλεύετε
μὲ τοὺς πειρασμοὺς τοῦ κόσμου τούτου! Δια-
βάστε ὅλες τὴν ἱστορία τῆς Σωσάννας (βλ. Δαν. ἀρχή),
ποὺ τὴ συκοφάντησαν αἰσχροὶ ἄνθρωποι, ἀλλ᾽
αὐτὴ ἔλαμψε σὰν ἄ στρο καὶ ἀ πέδειξε, ὅτι ἡ ἀ -
ρετὴ καὶ ἡ τιμιότης τελικῶς ἀ να γνωρίζεται.

Διαβάστε, πατέρες καὶ ἀδελφοί μου, ἱερεῖςτοῦ Ὑψίστου, ποὺ κρατᾶτε τὰ ἅγια, μεταδίδε τε
τὰ ἄχραν τα μυστήρια καὶ ὑπηρετεῖτε τὸ μυστή-
ριο τῆς σωτηρίας, διαβάστε στὸν προφήτη Δα-
νιὴλ τὴν ἱστορία τοῦ Βήλ (βλ. Δαν. τέλος), γιὰ νὰ δῆτε

πόσο φοβερὸ πρᾶγμα εἶνε νὰ ἐκμεταλλευώμε-
θα τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια.

Καὶ τέλος, ὅσοι νιώθετε Ἕλληνες καὶ Ἑλ λη νί-δες, διαβάστε τὸν προφήτη Δανιήλ, γιατὶ ἐκεῖ
στὸ 8ο κεφάλαιο ὁμιλεῖ καὶ γιὰ τὸ ἔθνος μας, γιὰ
τὸν προορισμὸ ποὺ ἔχουμε ἐπάνω στὴ γῆ.

Λέει ἡ ἱστορία ὅτι, ὅταν ὁ μέγας Ἀλέξανδρος
ἔφτασε μέχρι τὰ Ἰεροσόλυμα, οἱ κάτοικοι ἔκα-
ναν σύσκεψι τί νὰ τοῦ προσφέρουν καθὼς ἔμ -
παι νε νικητὴς στὴν ἱερὰ πόλι. Τί νὰ τοῦ δώσουν;
χρυσάφι, ἀσήμι, σπαθιά, στέμματα; Τίποτε ἀπ᾽
αὐτά. Ὡς πολύτιμο δῶ ρο τοῦ ἔδωσαν τί; – ἄνοι-
ξε, γῆ, νὰ καταπιῇς τοὺς σημερι  νοὺς ἀναξίους
ἀ πογόνους. Τί ἔδωσαν στὸν Ἀ  λέξανδρο; Τὶς προ-
 φητεῖες τοῦ Δανιήλ! Αὐτὸς ἀπόρησε. –Τί εἶνε τὰ
χαρτιὰ αὐτά; λέει. –Ἐδῶ, τοῦ ἐξηγοῦν, μέσα στὶς
προφητεῖες μας λέει, ὅτι ἐσὺ θὰ κυρι αρχήσῃς
τὸν κόσμο. Καὶ πρά γματι στὸ 8ο κεφάλαιο (στ. 5) λέ-
ει σαφῶς, ὅτι «ὁ τράγος αἰγῶν», ὁ μέγας Ἀλέ-
ξανδρος, θὰ ἐπικρατήσῃ στὴ γῆ. Καὶ τὴ νύχτα
ἐκείνη στὰ Ἰεροσόλυμα ὁ Ἀλέξανδρος δὲν κοι-
μήθηκε· διάβασε τὶς προφητεῖες τοῦ Δανιήλ. Ἕ -
νας μέγας Ἀλέξανδρος, ἀβάπτιστος, πρὶν ἀ πὸ
23 αἰῶνες, κάθησε καὶ διάβασε τὸν Δανιήλ, καὶ
ἐμεῖς, βαπτισμένοι «εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος», ποτέ δὲν
πιάσαμε νὰ τὸν διαβάσουμε. Εἴμεθα ἀνάξιοι.

Χριστιανοὶ ποὺ μ᾽ ἀκοῦτε, σᾶς βάζω ἐπιτίμιο,
ἀπὸ σήμερα νὰ διαβάζετε τὸν προφήτη Δανιήλ.
Καὶ ἂν μάθω ὅτι ὅλοι, ἄντρες καὶ γυναῖκες, δια-
βάσατε τὸν προφήτη Δανιήλ, τότε σᾶς ὑπόσχο-
μαι νὰ ̓ ρθῶ ἐδῶ ἕνα βράδυ καὶ νὰ σᾶς ἑρμηνεύ -
σω ἕνα φοβερὸ ῥητό, ποὺ ὑ πάρχει μέσα στὸν
Δα νιήλ. Ποιό εἶνε; Ἀκούγεται φωνὴ ἀπὸ τὰ οὐ -
ράνια. Καὶ τί λέει· «Μακάριος» – ποιός; Αὐτὸς
ποὺ ἔχει ὑπομονή· «Μακάριος ὁ ὑπομένων καὶ
φθάσας εἰς ἡμέρας χιλίας τριακοσίας τριάκοντα
πέντε», αὐτὸς ποὺ θὰ φτάσῃ στὶς 1.335 ἡμέρες
(Δαν. 12,12). Ποιές εἶνε αὐτὲς οἱ 1.335 ἡμέρες, ποὺ λέ-
ει ὁ Δανιήλ;(**). * * *

Τέτοιου μεγάλου ἁγίου ἀνδρὸς τὴ μνήμη ἑ -
ορτάζουμε σήμερα. Ἂς εὐχαριστήσουμε τὸ Θεὸ
ποὺ φτάσαμε στὴ σημερινὴ ἑορτή· καὶ ἂς τὸν
παρακαλέσουμε ν᾽ ἀξιώσῃ ὅλους μας νὰ ἑορτά-
σουμε καὶ τὰ Χριστούγεννα μὲ ἀγάπη καὶ χαρά,
καὶ ν᾽ ἀκούσουμε μὲ ἀγαλλίασι τὸ «Δόξα ἐν ὑψί-
στοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐ -
δοκία» (Λουκ. 2,14)· ἀμήν.(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Γ΄ καὶ τελευταῖο μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης μεγάλης ἑσπερινῆς ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Προφήτου Δανιὴλ Βοτανικοῦ - Ἀθηνῶν τὴν Παρασκευὴ 16-12-1960.Καταγραφή, διαίρεσις, σύντμησις, συμπλήρωσις 18-10-2022.
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–––––––––––––––––––––––––––––––
(**) «Ὅσα λέχθηκαν γιὰ τὶς διάφορες δοκιμασίες τῶν Ἰουδαίων, δὲν λέχθηκαν γιὰ νὰ ἱκανοποιηθῆ ἡ περιέργειά τους,

τί θὰ γίνη στὸ μέλλον καὶ πότε θὰ τελειώσουν οἱ δοκιμασίες, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἑτοιμάζωνται συνεχῶς γιὰ ὅ,τι κακὸ πρόκει-
ται νὰ ἔλθη καὶ νὰ εἶναι γυμνασμένοι νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουν, ὅποτε καὶ ἂν συμβῆ. Μακάριος συνεπῶς θὰ εἶναι ὄχι αὐτὸς
ποὺ ξέρει ἁπλῶς τί θὰ γίνη στὸ μέλλον, ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ θὰ ὑπομείνη μέχρι τέλους τὶς δοκιμασίες. Μακάριος θὰ εἶναι
ὄχι αὐτὸς ποὺ περιμένει τὸ τέλος τῶν κακῶν, ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ συνεχῶς γυμνάζεται νὰ ὑπομένη τὰ ὁποιαδήποτε κακὰ
καὶ μάλιστα τὰ ἀπρόοπτα» (ἀρχιμ. Μ.Ἀ.Β., ἔ.ἀ., σ. 167. – τηλ. 695 6114128. email:melvad@otenet.gr ww.pmeletios.com



Χθὲς ἑορτή, σήμερα πάλι ἑ ορτή. Χθὲς ἑώρ-ταζε ὁ ἥλιος, σήμερα ἑορτάζει ἡ σελήνη.
–Μπᾶ, παράξενα πράγματα μᾶς λές. Τὸν ἥ -

λιο καὶ τὸ φεγγάρι προσκυνᾶμε τώρα ἐμεῖς;
Πρὸ Χριστοῦ, ναί, οἱ ἄν θρωποι λά τρευαν τὸν ἥ   -
λιο, τὰ ἄστρα καὶ πολλὰ ἄλλα εἴδωλα. Καὶ μέ-
χρι σήμερα στὴν Περσία λατρεύουν τὴ φω τιά·
καὶ στὴν Ἀ φρι κὴ ὑπάρχουν φυλὲς ποὺ μὲ τὴν
ἀνατολὴ χτυποῦν ἕνα τύμπανο καὶ πέφτουν
προσ κυνώντας τὸν ἥλιο. Μὰ τώρα ἐ μεῖς πῶςλές ὅτι ἑορτάζουμε τὸν ἥλιο καὶ τὴ σελήνη;

Δὲν τὸ λέω ἐγώ, τὸ λέει τὸ ἀπολυτίκιο ποὺ
συνε χῶς ἀκοῦμε τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες·

«Ἡ Γέννησίς σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως·
ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες
ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο
σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης,
καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους Ἀνατολήν.
Κύριε, δόξα σοι».
Μὲ ἁπλᾶ λόγια· Χριστέ, στὰ παλιὰ τὰ χρό-

νια, προτοῦ νὰ ἔρθῃς, σκοτάδι ἦταν πάνω στὴ
γῆ· τὸ σκοτάδι τῆς πλάνης, τῆς εἰδωλολατρί -
ας, τῶν προλήψεων, ὅλων τῶν ὀργί ων τοῦ ἀρ -
  χαίου κόσμου. Κι ὅπως ὅταν βγῇ ὁ ἥ λιος τὸ
σκοτάδι δι αλύεται, ἔτσι καὶ Σὺ μὲ τὴ Γέννη σί
σου σκόρπισες τὸ σκοτάδι τῆς ἀν θρω πό τητος
καὶ «ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώ σε-
ως», γνώρισε δηλαδὴ ὁ κόσμος ἐσένα τὸν ἀ -
ληθι νὸ Θεό. Μάλιστα κι αὐτοὺς τοὺς τρεῖς μά-
γους, ποὺ σὲ ζητοῦ σαν, ἀκριβῶς ἐπειδὴ λά-
τρευαν τ᾽ ἀστέρια, ἐσὺ ἀστέρι ἔ στει λες νὰ τοὺς
ὁδηγή σῃ νὰ σὲ βροῦν, κ᾽ ἔτσι ἦρθαν καὶ προσ   κύ-
νησαν ἐσένα, «τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης».

Δὲν ἦταν λάθος λοιπὸν αὐτὸ ποὺ εἶπα. Ἥ -λιος εἶ νε ὁ Χριστός, ἀλλὰ πολὺ διαφορετικὸς
ἀπὸ τὸν φυσικὸ ἥλιο· ἀφοῦ δι᾽ αὐτοῦ, τοῦ Υἱ οῦ
τοῦ Θεοῦ, δη μιουργήθηκαν ὅλα, καὶ ὁ ἥ λιος
βέβαια· «δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο» (Σύμβ. πίστ. 2).

Θυμήθηκα τώρα κάτι σχετικὸ καὶ σᾶς τὸ λέω
ὡς ἀνέκδοτο. Κάποτε σ᾽ ἕνα χωριὸ ἕνας ἡμιμα -
θὴς νεα ρὸς ἔλεγε παντοῦ μὲ ἰταμότητα· –Δὲν

ὑπάρχει Θεός, ποιός τὸν εἶδε τὸ Θεό; Τότε ἕ -
νας ἁπλὸς ἄνθρωπος, γέρος μὲ ἄσπρα μαλλιά,
ἀγράμματος τσοπᾶνος, τοῦ λέει· –Ἔ λα νὰ δῇς
τὸ Θεό. Ἦταν μεσημέρι, Ἰούλιος μή νας, ὁ ἥλιος
ἔκαιγε τὶς πέτρες. Τὸν ἀνεβάζει σὲ μιὰ καρέκλα
τοῦ καφφενείου. –Γιά κοίτα ψη λά, τοῦ λέει, κοί-
 τα τὸν ἥλιο. Ποῦ νὰ κοι τά  ξῃ αὐτός! μπορεῖς νὰ
κοιτάξῃς καὶ νὰ μὴν τυφλωθῇς; –Δὲν μπορῶ,
λέει ὁ νέος. –Ἔ, λέει ὁ γέρος· ἂν δὲν μπορῇς
νὰ δῇς τὸν ἥλιο, ποὺ εἶνε ἕνα δημιούργημα, ἔ -
χεις τὴν ἀξίωσι νὰ δῇς τὸ Δημιουργὸ τοῦ ἥλιου;
αὐτὸ εἶνε παράλογο. Ἔτσι ἀποστόμωσε τὸν ὑ -
περή φανο νεανία. Καί, ὑπογραμμίζω, δὲν ὑπάρ-
 χει μόνο ἕνας ἥ  λιος· ὑπάρχουν ἑκατομμύρια
ἥ λιοι στὸ σύμ παν. Κι ἀκόμη, ὅτι μιὰ μέρα αὐτὸς
μὲν ὁ φυσικὸς ἥλιος θὰ σβήσῃ ὅπως σβήνουν
τὰ καντήλια καὶ τὰ πυροτεχνήματα, ἀλλὰ ὁ Ἥ -
λιος - Χριστὸς θὰ μένῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων.

Ἐπαναλαμβάνω λοιπόν· χθὲς ἀνέτειλε «ὁ
Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης», καὶ σήμερα προβάλ  - λει ἡ σελήνη! Ὅπως στὸν οὐρανὸ τὸ λαμ πρό-
τερο σῶμα μετὰ τὸν ἥλιο εἶνε ἡ σελή νη, ἔ τσι
στὸν οὐρανὸ τῆς Ἐκκλησίας μετὰ τὸν Ἥ λιο
- Χριστὸ ἀνατέλλει σήμερα ὡς πανσέληνος μὲ
τὸ γλυκύτατο φῶς της ἡ Πανα γία μας. Σήμε-
ρα εἶνε ἡ Σύναξις τῆς ὑπερ αγίας Θεοτόκου.

* * *Ἀφ᾽ ὅτου ἔγινε ὁ κόσμος, ἀδελφοί μου, μέ-
χρι σήμερα ἐπάνω στὸ φλούδι τῆς γῆς γεννή -
θηκαν δισεκατομμύρια γυναῖ κες. Ἄλλες διέπρε-
 ψαν γιὰ τὸ κάλλος τους, ἄλλες γιὰ τὴν καταγω -
γή σους, ἄλλες λόγῳ τῶν συζύγων ἢ τῶν τέκνων
τους κ.τ.λ.. Ὅλων ὅμως τὰ ὀνόμα τα ἔσβησαν
σὰν τὰ πυροτεχνήματα· ἕνα μόνο μένει καὶ θ᾽ ἀ -
κούγεται αἰωνίως σ᾽ ἀνατολὴ καὶ δύσι, βορρᾶ
καὶ νότο· τὸ ὄνομα τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου.Τί ἦταν ἡ Παναγία; Μία φτωχὴ κόρη. Φτωχὴ σὲ
ὑ λικὰ πλούτη, μὰ πλούσια σὲ ἄλλο θησαυ  ρό.
Τί θησαυρό; Θὰ σᾶς τὸ πῶ μ᾽ ἕνα παράδειγμα.

Μὲ ἐπισκέφθηκε ἕνα φτωχαδάκι. –Πῶς περ-
 νᾷς; ρωτῶ. –Κα λά, μοῦ λέ ει, εἶ μαι πλούσι ος.
–Μὰ ἐγὼ σὲ ξέρω, σκουπίζεις δρόμους στὸ δῆ -

Σύναξις ὑπερ. Θεοτόκου (Ματθ. 2,13-23)
Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022

Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2522 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ὁ ῥόλος τῆς Παναγίας στὸ σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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μο Ἀθη ναίων· τί πλούσιος μοῦ λές; σοῦ ᾿πεσε
κανένα λαχεῖο; –Ἔχω στὸ σπίτι ἕνα θησαυ ρό.
–Ποιόν; –Τὴ γυναῖκα μου!… Κ᾽ ἔτσι εἶ νε. Τί νὰ
τὰ κά νῃ ὁ ἄλ λος τὰ ἑκατομμύριά του, ὅταν ἔχῃ
μιὰ γυναῖκα «γλωσσώδη» (Παρ. 21,19) ἢ ὑπερ ήφανη
ἢ φαύλη καὶ ἄπιστη ποὺ τὸν ἀτιμά ζει; Χαρὰ σὲ
ὅποιον βρῆκε ἁγία γυναῖκα· αὐτὸς βρῆκε θη-
σαυρό(βλ. ἔ.ἀ. 31,10). Ἡ γυναικεία ἀρετὴ εἶ νε θησαυ -ρός. Κι ὅπως ἔλεγαν οἱ πρόγονοί μας, «πᾶς ὅ
τ’ ἐπὶ γῆς καὶ ὑπὸ γῆς χρυ σὸς ἀρετῆς οὐκ ἀν -
τάξιος» (Πλάτ., Νόμ. 5,728Α· παρὰ Μιχ. Ἰατροῦ, Πόθεν καὶ διατί σ. 70). Πα-
ραπάνω ἀπ᾽ τὰ λεφτὰ εἶνε ἡ ἀρετή.

Ἡ Παναγία εἶνε ἡ ὄντως ἐνάρετη. Εἶχε πρῶ -
τα - πρῶτα ταπείνωσι. Ὤ ἡ τα πείνωσις! Ὁ ἅγι -
ος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἔλεγε· «Ὅταν ἰδοῦ μέν
τινα ταπεινόν, τὸν βλέπομεν ὡς ἄγγελον, μᾶς
φαίνεται ν᾽ ἀνοίξωμεν τὴν καρδίαν μας νὰ τὸν
βάλωμεν μέσα· καὶ ὅταν ἰδοῦμέν τινα ὑ περή-
φανον, τὸν βλέπομεν ὡς τὸν διάβολον, γυρί-
ζομεν τὸ πρόσωπόν μας εἰς ἄλλο μέρος νὰ μὴ
τὸν βλέπωμεν» (ἡμ. βιβλ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ἀθῆναι 201331, σ. 117).

Ἡ Παναγία εἶχε ἀκόμα τὴν παρθενία στὸν
ἀ πόλυτο βαθμό. Ἁγνή, παρθένος πρὸ τοῦ τό-
κου, παρθένος ἐν τῷ τόκῳ, παρθένος μετὰ
τὸν τόκον· εἶνε ἡ μόνη «Ἀειπάρθενος». Σὲ ὅ -
σους ἀποροῦν, πῶς εἶνε δυνατὸν νὰ γεννήσῃ
παιδὶ καὶ νὰ μείνῃ παρθένος, ἀπαντῶ μ᾽ ἕνα
πα ράδειγμα. Ὅπως ὁ ἥλιος περνάει τὸ τζάμι
χω ρὶς νὰ τὸ σπάῃ, ἔτσι ὁ νοητὸς Ἥλιος, ὁ Κύ-
ρι ος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, πέρασε μέσα ἀπὸ
τὰ πάναγνα σπλάχνα τῆς ὑπεραγίας Θεοτό-
κου καὶ δὲν κατέστρεψε τὴν παρθενία της.

Αὐτὴν τὴν Ἀειπάρθενο τιμᾷ σήμερα ἡ ἁγία
μας Ἐκκλησία. Εἶνε ἀνεπανάληπτος ὁ ῥόλοςτης στὸ πάνσοφο σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομί -ας γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους· οὔ -
 τε ὑπῆρξε στὸ παρελθὸν οὔτε θὰ ὑπάρξῃ στὸ
μέλλον ἄλλο πρόσωπο ποὺ θὰ τοῦ ἐμπιστευ -
θῇ ὁ Θεὸς τέτοια ἀποστολή· μία καὶ μόνη φο -
ρὰ ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος, μία καὶ μοναδική.
Ἡ Παναγία συν έβαλε σ᾽ αὐτὸ ἑκου σίως καὶ ἐ -λευθέρως. Προσ έφερε δὲ γι᾽ αὐτὸ ὄχι κάτι δι-
κό της, π.χ. κάποιο ἀντικείμενο ποὺ τῆς ἀ νῆ κε,
ἀλλὰ ὁλόκληρο τὸν ἴδιο τὸν Ἑαυτό της. Συν -
ήργησε μὲ τὸ Θεὸ συνειδητά.

Ὁ Θεὸς τὴν ἀ γάπησε, διότι Τὸν εἵλκυσε τὸ
κάλλος τῆς ψυ  χῆς της· καὶ αὐτὴ ἐπίσης ἑλκύ-
σθηκε ἀπὸ τὴν ἄπειρη ἀγάπη Του, Τὸν πόθησε,
δόθηκε σ᾽ αὐτόν· τὸν νυμφεύθηκε, ἔγινε Νύμφη
Του, γι᾽ αὐτὸ λέμε «Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε»!

Ποιός ἦταν ὁ σκοπὸς τοῦ σχεδίου τοῦ Ὑψί-
στου; Ὕψιστος· νὰ ἑνωθῇ ὁ Θεὸς μὲ τὸν ἄν -
θρωπο, ὁ Ἄκτιστος μὲ τὸ κτιστὸ λογικὸ πλά-
σμα του. Καὶ ποῦ ἔγινε αὐτὴ ἡ ἕνωσις; Μέσα
στὴν παρθενικὴ μήτρα τῆς Μαριάμ, τῆς πανά -

γνου Κόρης τῆς Ναζαρέτ. Καὶ πῶς συντελέ-σθηκε τὸ ὑπερφυὲς τοῦτο μυστήριο; Ὄχι βε-
βαια μὲ τὸν πεζὸ τρόπο ποὺ γεννώμεθα ἐμεῖς
οἱ ἁμαρτωλοί, ὄχι δηλαδὴ ἐκ σπέρματος ἀν -
δρός, ἀλλὰ μὲ τὸν ἄρρητο τρόπο ποὺ γνωρίζει
μόνο ὁ Θεὸς καὶ ποὺ ἁρμόζει σ᾽ αὐ τὴ τὴ μονα-
 δικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη γέννησι· ἡ Παρθένος
Μαρία δηλαδὴ συνέλαβε καὶ κυοφόρησε τὸν
Υἱ ὸν τοῦ Θεοῦ «ἐκ Πνεύματος ἁγίου» (Σύμβ. πίστ. 3).

Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας λένε, ὅτι ὁ Θεὸς
περίμενε αἰῶνες ὁλοκλήρους νὰ φτάσῃ «τὸ
πλήρωμα τοῦ χρόνου» (Γαλ. 4,4) καὶ νὰ ἔλθῃ στὴ
ζωὴ τὸ μοναδικὸ αὐτὸ Πλάσμα, νὰ γεννηθῇ  πά -
νω στὴ γῆ ἡ Γυναίκα ποὺ μόνο αὐτὴ μποροῦ -σε νὰ γίνῃ ἡ Μητέρα Του.

Ἰδοὺ λοιπόν, ἀγαπη τοί μου, ἡ συμβολὴ τῆς
Παναγίας στὸ σχέδιο τῆς σωτηρίας μας· ἔγινε
ἡ σκάλα μὲ τὴν ὁ ποία ὁ Θεὸς κατέβηκε ἀπὸ
τὸν οὐρανὸ στὴ γῆ· κ᾽ ἐν συνεχείᾳ ἔγινε ἡ γέ-φυρα ποὺ μετα φέρει τοὺς σῳζομένους ἀπὸ τὴ
γῆ στὸν οὐρανό. «Χαῖρε, κλῖ μαξ ἐπουράνιε, δι᾽ ἧς
κατέβη ὁ Θεός· χαῖρε, γέφυ ρα μετάγουσα τοὺς ἐκ
γῆς πρὸς οὐρανόν» (Ἀκάθ. ὕμν. Γ3α΄).

* * *Χθὲς ὁ νοητὸς Ἥλιος, σήμερα ἡ ὡραιοτάτη
Πανσέληνος. Γεννᾶται ὅμως τὸ ἐρώτημα· τι -μᾶται ἡ Παναγία σήμερα; Ἄλλοτε ἄκουγαν τὸ
ὄνομά της κ᾽ ἔκλαιγαν. Ὁ ζευγολάτης κι ὁ τσο -
πᾶνος, ὁ ψαρᾶς κι ὁ ναύτης, ὁ ἄρρωστος κι ὁ
φυλακισμένος, ὁ στρατιώτης κι ὁ ἐργάτης, ἡ
μάνα καὶ ἡ κόρη, ὅλοι ἔλεγαν «Παναγιά μου!».
Οἱ Ἕλληνες τὴν εἶδαν καὶ στὴν Κορυτσὰ καὶ
στὸ Μοράβα. Ξεχνοῦσαν τὴ μάνα καὶ τὸν πα-
τέρα τους, καὶ θυμόντουσαν Ἐκείνην.

Ἐτιμᾶτο τότε ἡ Παναγία. Σήμερα ὅμως πολ- λοὶ ὄχι μόνο δὲν τὴν τιμοῦν ἀλλὰ καὶ τὴν ἀτι-μάζουν. Δὲν εἶνε μόνο οἱ χιλιασταί· εἶνε καὶ κά-
 ποιοι «χριστιανοί». Γι᾽ αὐτοὺς ὁ ἅγιος Κοσμᾶς
λέει· «Ἕνας ἄνθρωπος νὰ μὲ ὑβρίσῃ, νὰ φονεύ -
σῃ τὸν πατέρα μου, τὴν μητέρα μου, τὸν ἀ δελ-
 φόν μου, καὶ ὕστερα τὸ μάτι νὰ μοῦ βγά λῃ, ἔχω
χρέος ὡσὰν χριστιανὸς νὰ τὸν συγχωρήσω. Τὸ δὲ
νὰ ὑβρίσῃ τὸν Χριστόν μου καὶ τὴν Παναγίαν μου,
δὲν θέλω νὰ τὸν βλέπω» (ἔ.ἀ. σ. 185). Καμμιά γυναί-
κα, καὶ ἡ πιὸ διεφθαρμένη, δὲν ὑβρίζεται ἔτσι.

Γι᾽ αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ, ἐσεῖς νὰ κλείσετεαὐτὰ τὰ στόματα. Ὅπως δὲν ἐπιτρέπεις σὲ
κανένα νὰ βρίζῃ τὴ μάνα σου, πολὺ περισσότε -
ρο τὴν Πανσέληνο ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα.Εὔχομαι νὰ ξερριζωθοῦν καὶ τὰ τελευταῖα
ἴχνη τῆς βλασφημίας, ὥστε μὲ μιὰ καρδιὰ νὰ
ὑ μνοῦμε Ἰησοῦν Χριστὸν εἰς αἰῶνας αἰώνων·
ἀμήν! Ὁ Κύριος ταῖς πρεσβεί αις τῆς Θεοτό-
κου ἂς ἐλεήσῃ ὅλους μας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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