
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο
εὐαγγέλιο. Τί λέει; Ἕνα θαῦμα. Ποιό τὸ

θαῦμα;
Ἦταν μιὰ γυναίκα ἄρρωστη ἐξ ἐπηρείαςσατανικῆς. Διότι ὑπάρχουν καὶ ἀσθένειες

ποὺ προέρχονται ὄχι ἀπὸ φυσιολογικὰ αἴτια,
ἀλλὰ ἀπὸ μυστηριώδεις αἰτίες, καὶ ἂς λένε οἱ
ἄπιστοι. Ἐγὼ πιστεύω στὸ Εὐ αγγέλιο· καὶ τὸ
σημερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Λουκ. 13,10-17) μᾶς λέει, ὅτι
μιὰ αἰτία τῶν ἀσθενειῶν εἶνε καὶ ἡ ἐπήρεια
τῶν δαιμόνων. Λέει καθαρὰ τὸ θεόπνευστο
κείμενο, ὅτι αὐτὴ τὴ γυναῖκα τὴν «ἔδεσε ὁ
σατανᾶς» δεκαοκτὼ ὁλόκληρα χρόνια (ἔ.ἀ. 13,16).
Πῶς θὰ τὸ ἑρμηνεύσουμε αὐτό; Ἐλᾶτε, σεῖς
οἱ μοντέρνοι θεολόγοι, ποὺ θέλετε νὰ φέρε-
τε καινούργια δαιμόνια στὴν πατρίδα μας.
Ἐγὼ πιστεύω, ὅτι ὑπάρχει διάβολος, ὅτι ὑ -
πάρχουν μυστηριώδεις δυνάμεις μέσα στὸ
σύμπαν, ποὺ ἀνακατεύουν τὸν κόσμο ὁλό-
κλη ρο. Καὶ αὐτὴ τὴ γυναῖκα λοιπόν, λέει, τὴν
ἔδεσε ὁ σατανᾶς δεκαοκτὼ χρόνια. Τὴν ἔκα-νε νὰ περπατάῃ μὲ τὰ τέσσερα καὶ νὰ φαίνε-
ται ἀπὸ μακριὰ σὰν τετράποδο.

Παραπάνω ὅμως ἀπὸ τὴ δύναμι τοῦ διαβό-
λου εἶνε ἡ δύναμις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Ὁ Χριστός, βλέποντας τὴν προθυ-
μία τῆς γυναίκας αὐτῆς, ἀποφάσισε νὰ τὴ
βραβεύσῃ, νὰ τῆς δώσῃ τὴν ὑγεία της. Ἅ -
πλω σε, λέει τὸ εὐαγγέλιο, ἐπάνω της τὰ ἅγιά
του χέρια, ἐκεῖνα τὰ χέρια ποὺ μιὰ μέρα θὰ
καρφώνονταν ἐπάνω στὸ σταυρό, καὶ ἀμέ-
σως, ἐκείνη ποὺ ἤτανε ἕνα κουβαράκι, σηκώ- θηκε ὄρθια καὶ ἔγινε κυπαρίσσι.

Θαῦμα ἦταν αὐτό. Τὸ εἶδαν ὅλοι, καὶ ὅλοι
εἶπαν «Δόξα σοι, ὁ Θεός». Ὅλοι; Λάθος ἔκα-
να. Προσέξατε τὸ εὐαγγέλιο; Ἕνας δὲν εἶπε
«Δόξα σοι, ὁ Θεός». Ἄνοιξε τὸ στόμα, ἡ ὀχιά,
γιὰ νὰ ῥίξῃ φαρμάκι, γιὰ νὰ παρουσιάσῃ τὸ

Χριστὸ ὅτι εἶνε …παραβάτης τοῦ νόμου. Ποι-
ός ἦταν αὐτός; Ἐκεῖνος ποὺ ἔπρεπε νὰ χαρῇ
περισσότερο ἀπ᾿ ὅλους, ὁ προϊστάμενος τῆςσυναγωγῆς. Αὐτὸς λοιπόν, ὁ μορφωμένος, ὁ
κύριος τῆς συναγωγῆς, αὐτός, λέει, φαρμα-
κώθηκε. Γιατί ἆραγε; Ποιό ἦταν ἐκεῖνο ποὺ
τὸν ἔκανε νὰ λυπηθῇ; Ποιό ἦταν; Ὁ φθόνος!

* * *Θὰ ἤθελε σήμερα νὰ σᾶς πῶ, τί πληγή, τί
κακό, τί φαρμάκι, τί φοβερὸ πρᾶγμα εἶνε ὁφθόνος· νὰ σᾶς δώσω τὸν ὁρισμὸ τοῦ φθό-
νου, νὰ σᾶς δείξω τὰ συμπτώματα τῆς τρο-
μερῆς αὐ τῆς ἀσθένειας, νὰ σᾶς ἐκθέσω τὶς
φρικτὲς συνέπειές της μέσα στὴν παγκόσμια
ἱστορία ἀλ λὰ ἰδιαιτέρως στὸ ταλαίπωρο
ἔθνος μας· καὶ τέλος νὰ ὑποδείξω τὰ φάρμα-
κά της. Τί εἶνε ὁ φθόνος; Εἶνε λύπη, λύπη μέσ᾿
στὴν καρδιά. Θέλετε νὰ δῆτε τὸ φθόνο; Ἀν -
τέστε στὰ χωριά. Ὅσο μικρότερη εἶνε ἡ κοι-
νωνία, τόσο μεγαλύτερος εἶνε ὁ φθόνος. Ἔ -
κανε λ.χ. τὸ σταυρό του ὁ γεωργὸς κ᾿ ἔσπει-
ρε, καὶ τὸ χωράφι του εἶνε γεμᾶτο καρπό; Ὁ
γείτονας ἔχει πένθος· γιατί νὰ καρπίσῃ τὸ
χωράφι του! Οἱ ἐλιὲς κάποιου εἶνε κατάφορ-
τες καὶ θά ᾿χῃ πλούσιο λάδι; Θὰ φθονήσουν
οἱ γείτονες. Γέννησαν τὰ πρόβατα τοῦ ἑνός;
Θὰ λυπηθῇ ὁ ἄλλος. Πάντρεψε τὸ κορίτσι
του, ἔκανε γάμο, τὸ παιδί του σπουδάζει, εἶνε
ἔξυπνο, προοδεύει; Θὰ φθονήσῃ ὁ ἄλλος.

Φθόνος μεγάλος στὰ χωριά, ἀλλὰ φθόνος
καὶ στὶς πόλεις, καὶ παντοῦ. Προοδεύει ὁ ἄλ -
φα ἢ ὁ βῆτα; Θὰ βρεθοῦν ὀχιές, ποὺ θὰ ῥί-
ξουν φαρμάκι. Πάει καλὰ μιὰ ἐπιχείρησι; Θὰ
φθονήσῃ ὁ ἄλλος ἐπιχειρηματίας. Δὲν ὑπάρ-
χει στάδιο, τομέας τῆς ἐθνικῆς καὶ κοινωνι -
κῆς ζωῆς ποὺ νὰ μὴν εἰσχωρῇ αὐτὸς ὁ τερά-
στιος ὄφις. Θὰ τὸν βρῇς κουλουριασμένο
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στὶς σελίδες τῆς παγκοσμίου ἱστορίας, ἀλλὰ
ἰδιαιτέρως τοῦ ταλαιπώρου ἔθνους μας.

Θέλετε νὰ δῆτε τί κάνει ὁ φθόνος; Παν -
τρεύ τηκαν δύο παιδιά, μιὰ κοπέλλα ἡλιοστά-
 λαχτη κ᾿ ἕνας λεβέντης μ᾿ ὅλα τὰ χαρίσματα.
Ἐνῷ ὅμως ζοῦν ἀγαπημένοι, ξαφνικὰ ὑπο-
βάλ λουν αἴτησι γιὰ διαζύγιο. Ποιός διάβολος
μπῆκε ἀ νάμεσα στὸ ἀντρόγυνο καὶ τὸ διέλυ-
σε; Θὰ ἔ πρεπε γι᾿ αὐτοὺς νὰ χαροῦν ὅλοι, φί-
λοι καὶ ἐ χθροί. Ἕνας δὲν χαίρεται. Ποιός; Ἡ
μάνα τοῦ νέου. Βλέπει ν᾿ ἀγαπάῃ τὸ παιδὶ τὴν
κόρη, κι αὐτὴ λυσσάει. Προσπαθεῖ νὰ τοὺς
χω ρίσῃ. Ἀπὸ τὸ φθόνο της, ἡ μάνα τοῦ παι-
διοῦ ἀπέκτησε ὄνομα· εἶνε ἡ «κακιὰ πεθερά».

Ποῦ νὰ πᾶμε καὶ νὰ μὴ δοῦμε τὸ φθόνο;
Λέει σὲ κάποιο ἀρχαῖο βιβλίο, ὅτι ἕνας βασι-
λιᾶς εἶχε στὰ ἀνάκτορά του δυὸ ἀνθρώπους.
Ὁ ἕνας ἦταν πλεονέκτης, ὁ ἄλλος φθονερός.
Ὁ βασιλιᾶς ἤθελε νὰ δῇ ποιά κακία ἀπὸ τὶςδύο εἶνε μεγαλύτερη, ἡ πλεονεξία ἢ ὁ φθό-νος; Καλεῖ καὶ τοὺς δυὸ καὶ τοὺς λέει·

–Ἀποφάσισα νὰ σᾶς κάνω ἕνα δῶρο. Ζητῆ -
στε μου ὅ,τι θέλετε· καὶ ὅ,τι ζητήσῃ ὁ ἕνας,
θὰ δώσω τὸ διπλάσιο στὸν ἄλλο. Ἂν μοῦ ζη-
τήσῃ ὁ ἕνας 10 λίρες, ὁ ἄλλος θὰ πάρῃ 20.
Μπρός λοιπόν, πέστε τί θέλετε.

Μουγκαθήκανε. Οὔτε ὁ πλεονέκτης μιλοῦ -
σε οὔτε ὁ φθονερός. Λέει στὸν πλεονέκτη·

–Πές, ἄνθρωπέ μου, νὰ σοῦ δώσω κάτι.
–Ὄχι. (Αὐτὸς ἤθελε νὰ πῇ πρῶτα ὁ ἄλλος,

γιὰ νὰ πάρῃ αὐτὸς διπλάσιο).
Λέει στὸν φθονερό·
–Λέγε ἐσὺ τέλος πάντων (Αὐτὸς πάλι δὲν

ἔλεγε, γιὰ νὰ μὴ πάρῃ ὁ ἄλλος διπλάσια).
Καὶ οἱ δύο εἶχαν κιτρινίσει. Ἐπὶ τέλους ἄ -

νοιξε ἡ ὀχιά, ὁ φθονερός, τὸ στόμα καὶ λέει·
–Λοιπὸν ἐγώ, βασιλιᾶ, θὰ σοῦ πῶ.
–Λέγε τί θέλεις (εὐχαριστήθηκε ὁ βασιλιᾶς

ποὺ ἐπὶ τέλους ὁ ἕνας ἄνοιξε τὸ στοματάκι
του· μὰ προτιμότερο νὰ μὴν τὸ ἄνοιγε).

–Βασιλιᾶ, θέλω νὰ μοῦ βγάλῃς τὸ ἕνα μάτι!
(γιὰ νὰ βγάλῃ τοῦ ἄλλου καὶ τὰ δυὸ μάτια).

Τί ἤθελε; προτιμοῦσε τὸ κακό του!… Εἶνε
νὰ κλαῖμε, ὄχι νὰ γελᾶμε.

Ἀλλὰ τί τὶς θέλουμε τὶς παλαιὲς ἱστορίες;
Ῥίξτε μιὰ ματιὰ στὸ Γολγοθᾶ, στὸν μεγάλο
μάρ τυρα, στὸ Χριστό. Ποιός σκόρπισε, μὲ τὰ
χέρια του τὰ ματωμένα, ἀγαθά; «Διῆλθεν εὐ -
εργετῶν» (Πράξ. 10,38). Καὶ ὅμως ὁ Χριστὸς στὸ ἑ -
δώλιο τοῦ κατηγορουμένου. Πιλᾶτε, γιατί τὸν
φέρανε τὸ Χριστό. Τί κακὸ ἔκανε; Τὸ λέει ὁ
εὐαγγελιστής – τ᾽ ἀκοῦμε τὴ Μεγάλη Παρα-
σκευή· «ᾜδει γὰρ (=ἐγνώριζε ὁ Πιλᾶτος) ὅτι
διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτὸν (οἱ ἄρχοντες)»

(Ματθ. 27,18). Νά, ἀγαπητοί μου, τὸ μεγαλύτερο ἔγ -
κλημα ποὺ εἶδαν οἱ αἰῶνες, τὸ ἔγκλημα τοῦ
Γολγοθᾶ, μέσα στὸ ὁποῖο συντελεστὴς ἦταν
ὁ φθόνος. * * *

Ὁ φθόνος ὅμως δὲν εἶνε μόνο στοὺς ἄλ -
λους· εἶνε καὶ στὸν ἑαυτό μας! Καθρεφτιστῆ -
τε στὸ Εὐαγγέλιο. Ἐξετάστε καθένας τὸν ἑ -
αυ τό του, ἄντρες καὶ γυναῖκες. Καὶ ὄχι μόνο
στὴν ἀτομικὴ ἀλλὰ καὶ στὴν ἐθνική μας ζωή.

Τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα ποὺ ἔγιναν στὸἔθνος μας ἦταν ἀπὸ φθόνο. Γιατὶ ἅμα παρου-
σιασθῇ μία ἀξία, εἴτε στρατιωτικὴ εἴτε πολι-
τικὴ εἴτε καλλιτεχνικὴ εἴτε ῥητορική, ἀμέσως
σηκώνονται ὅλες οἱ ὀχιὲς νὰ φαρμακώσουν.
Ἂν δὲν ὑπῆρχε φθόνος στὴν Ἑλλάδα, σήμε-
ρα θὰ ἤμασταν τὸ μεγαλύτερο ἔθνος. Ἀλλὰ
ποῦ! Ποτίσαμε κώνειο τὸν Σωκράτη, ῥίξαμε
στὶς φυλακὲς τὸν Κολοκοτρώνη… Δὲν ἀνε-
χό μαστε νὰ ὑψώνωνται ἄνδρες μὲ ἀρετὴ καὶ
σθένος καὶ παρρησία. Συνεχῶς θριαμβεύει ἡ
φαυλότης καὶ ἡ ἀνομία· καὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς
ἀρετῆς, τοῦ καθήκοντος, τοῦ πατριωτισμοῦ
εἶνε παραπεταμένοι.

Ὦ φθόνε, πηγὴ συμφορῶν· ὦ φθόνε, ποὺ
δημιουργεῖς τόσα κακὰ στὸν κόσμο! Τὸ σίδε-
ρο εἶνε σκληρό, καὶ ὅμως τὸ τρώει ἡ σκουριά·
καὶ τὸν ἄνθρωπο τὸν τρώει ὁ φθόνος. Ὅπως
τὸ σίδερο τὸ τρώει ἡ σκουριά, ἔτσι καὶ τὶς ἀν -
θρώπινες κοινωνίες τὶς τρώει ὁ φθόνος. Θὰ
εἶνε ἁγία ἡ ἡμέρα ἐκείνη ποὺ ὁ φθόνος θὰ
ξερριζωθῇ.

Καὶ πῶς ξερριζώνεται, ἀδελφοί μου; Ἐν
πρώτοις ἂς μελετήσουμε τὰ διδάγματα αὐτὰ
στὸ Εὐαγγέλιο καὶ σὲ ὅλη τὴν ἁγία Γραφή·
ἀπὸ τὸν Κάιν καὶ τὸν Ἄβελ, τὸν Ἰωσὴφ καὶ
τοὺς ἀδελφούς του, μέχρι τὸ Σαοὺλ καὶ τὸ
Δαυΐδ. Αὐτὰ θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ καταλά-
βουμε, πόσο μεγάλο κακὸ εἶνε ὁ φθόνος.

Ἂς πέσουμε τέλος, ἀδελφοί μου, στὰ γό-νατα μπρὸς στὸν Ἐσταυρωμένο μικροὶ καὶ με-
γάλοι. Ἂς παρακαλέσουμε τὸ Χριστό, μὲ τὸ ἅ -
γιό του χέρι νὰ ξερριζώσῃ μέσα ἀπὸ τὶς καρ-
διὲς τοῦ κόσμου καὶ μέσα ἀπὸ τὴ δική μας
καρδιὰ τὸ ἀγκάθι αὐτὸ τοῦ διαβόλου, ποὺ γιὰ
πρώτη φορὰ φύτρωσε μέσα στὴν κόλασι. Κι
ἀ φοῦ ξερριζώσῃ τὸ φθόνο, ἂς φυτέψῃ ὁ Ἐ -
σταυρωμένος στὶς καρδιές μας τὸ λουλούδι
τὸ ἀμάραντο, τὴν ἀγάπη του, τὴν ἀγάπη ποὺ
ποτίζεται μὲ θυσίες καὶ αἵματα, γιὰ νὰ ἔχου-
με χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι καὶ ἐδῶ στὴ γῆ καὶ νὰ
κληρονομήσουμε τὴν αἰώνιο βασιλεία· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Θὰ ἤθελα, ἀγαπητοί μου, στὴν ἀρχὴ τῆς
ὁμιλίας νὰ ἀπευθύνω ἕνα ἐρώτημα· Πό-

σες οἰκογένειες κατοικοῦν κατὰ μέσον ὅρο
σὲ μία μεγάλη ἐνορία; Δύο χιλιάδες (2.000)
περίπου; Καὶ πόσες ψυχὲς εἶνε οἱ δύο αὐτὲς
χιλιάδες οἰκογένειες; Δέκα χιλιάδες (10.000)
ψυχὲς περίπου; Ὅλοι αὐτοὶ εἶνε βαπτισμέ-
νοι, ὅλοι βγῆκαν ἀπὸ τὴν ἱερὰ κολυμβήθρα.
Ἐξαίρεσις εἶνε νὰ ὑπάρχῃ κάποιος αἱρετικὸς
ἢ ἀλλόθρησκος. Ὅλοι σχεδὸν εἶνε ὀρθόδο-
ξοι Χριστιανοί, ὅλων οἱ ταυτότητες γράφουν
«Χριστιανὸς ὀρθόδοξος». Κι ἀφοῦ καὶ οἱ δέ-
κα χιλιάδες εἶνε ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, τί ἔ -
πρεπε νὰ κάνουν; Κάθε Κυριακή, μόλις χτυπᾷ
ἡ καμπάνα, θά ᾿πρεπε ὅλοι τους νὰ κάνουν
φτερὰ στὰ πόδια καὶ νὰ τρέχουν στὴν ἐκκλη-
σία, ἐκτὸς τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν γερόντων.
Καὶ ὅμως· ἀπὸ τὶς δέκα χιλιάδες Χριστιανούς,
ποὺ εἶνε γραμμένοι στὰ χαρτιά, στοὺς κατα-
λόγους, πόσοι ἐκκλησιάζονται; Δὲν εἶνε πα-
ρα πάνω ἀπὸ πεντακόσες (500) ψυχές, ἄντρες
καὶ γυναῖκες. Οἱ ἄλλοι ποῦ;

Ἀλλ᾿ ἂς ἀφήσουμε τοὺς ἄλλους. Ἂς δοῦμε
τώρα, αὐτοὶ οἱ πεντακόσοι ποὺ πᾶμε στὴν ἐκ -
κλησία, ὅσοι ἀκόμα, στὰ χρόνια αὐτά, θεωροῦ -
 με καθῆκον μας νὰ ἐκκλησιαζώμαστε, ἐ μεῖς
ἐκτελοῦμε τὰ χριστιανικά μας καθήκον τα; Εἴ -
μαστε ἐν τάξει πρὸ παντὸς μὲ τὴ μεγάλη, τὴν
κορυφαία ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ μας, τὴν ἐντο -
λὴ τῆς ἀγάπης; Ἔχουμε ἀγάπη στὸ Θεό; ἔ -
χουμε ἀγάπη στὸν πλησίον; Ἀλλοίμονο! Ἂν
πάρῃ ὁ ἄγγελος κόσκινο καὶ κοσκινίσῃ κ᾿ ἐ -
μᾶς, δὲν ξέρω πόσοι θὰ βρεθοῦμε Χριστια-νοί. Γι᾿ αὐτὸ φωνάζει σήμερα ὁ Κύριος· «Πολ-
λοί εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί» (Ματθ. 22,14).

Ἐὰν σᾶς ἔλεγα –συγχωρῆστε με–, ὅτι ἀπὸ
τοὺς πεντακόσους ποὺ ἐρχόμαστε στὴν ἐκ -
κλησία ἐντὸς ἑνὸς ἔτους μόνο δέκα (10) θὰ
μείνουν στὴ ζωή, ὅτι μέσα σ᾿ ἕνα χρόνο μό-

νο δέκα θὰ ζήσουνε, δὲν θὰ ἀνησυχούσατε;
Δὲν θὰ θέλατε νὰ εἶστε μεταξὺ τῶν δέκα;
Ποιός θὰ ἤθελε μέσα σ᾿ ἕνα χρόνο νὰ πεθά -
νῃ; Καὶ γιατί τὸ λέω αὐτό, ὅτι ἀπὸ τὶς χιλιάδες
Χριστιανῶν κι ἀπὸ τοὺς πεντακόσους ποὺ ἐκ -
κλησιάζονται λίγοι θὰ σωθοῦν; Διότι αὐτὸ λέ-
ει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο (βλ. Λουκ. 14,16-24· Ματθ. 22,14), ὅτιθὰ σωθοῦν λίγοι, πολὺ λίγοι, στὴ γενεά μας
καὶ στὴν ἐποχή μας (Ματθ. 22,14).

–Μὰ γιατί; θὰ πῆτε. Τόσο ζοφερὰ εἶνε τὰ
πράγματα στὸ Εὐαγγέλιο; Τόσο αὐστηρὸς καὶ
κακὸς εἶνε ὁ Θεός; Τόσο λίγοι θὰ σωθοῦν;

Ἐμένα ρωτᾶτε γιατί ἀπὸ τοὺς χίλιους ἕνας
θὰ σωθῇ; Τεντῶστε τὸ αὐτάκι σας. Ἀκούσατε
τὸ εὐαγγέλιο; Λοιπὸν κ᾿ ἐμεῖς δείχνουμε τὴν
ἴ δια διαγωγὴ ποὺ ἔδειξαν καὶ οἱ προσκεκλη-
μέ νοι τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου. Τοὺς κάλε -
σε, λέει, ἕνας βασιλιᾶς σὲ τραπέζι. Καὶ ὁ ἕνας
εἶπε· Ἀγόρασα χωράφι, θὰ πάω νὰ τὸ δῶ. Ὁ
ἄλ λος εἶπε· Ἀγόρασα δέκα βόδια, θὰ πάω νὰ
τὰ δοκιμάσω. Ὁ τρίτος, ἕνας νιόπαντρος, πιὸ
αὐθάδης, πιὸ ὑλιστής, τί λέει· Ἔχω γυναῖκα,
δὲν εὐκαιρῶ. Καὶ δὲν πῆγε κανείς τους. Προ-φάσεις ἦταν αὐτά. Καὶ τὸ χωράφι δὲν ἔφευγε
ἀπὸ τὴ θέσι του, καὶ τὰ βόδια μποροῦσε νὰ
πάῃ τὴν ἄλλη μέρα νὰ τὰ δοκιμάσῃ, καὶ τὴ γυ-
ναῖκα μποροῦσε νὰ τὴ φέρῃ κι αὐτὴ στὸ βα-
σι λικὸ τραπέζι. Καὶ ὅμως μὲ τὶς προφάσεις
ἀρ νήθηκαν. Καὶ τί εἶπε ὁ Κύριος· Κανένας ἀπ᾿
αὐτοὺς δὲν εἶνε ἄξιος τοῦ μυστικοῦ μου δεί-
πνου, δὲν εἶνε ἄξιος τῆς βασιλείας μου.

* * *Κάτι τέτοιο, ἀδελφοί μου, κάνουμε κ᾿ ἐ -
μεῖς. Διότι κ᾿ ἐμᾶς, ὅπως αὐτοὺς τοὺς προσ -
κεκλημένους τοῦ εὐαγγελίου, μᾶς κάλεσε ὁ
Δεσπότης· κ᾿ ἐμᾶς ἔτσι μᾶς καλεῖ. Ὅλους μᾶς
καλεῖ. Ἡ καμπάνα ποὺ χτυπᾷ τὴν Κυριακή, εἶ -
νε προσκλητήριο. Μᾶς προσκαλεῖ ὁ Κύριός
μας καὶ μᾶς λέει· Ἐλᾶτε στὴν ἐκκλησία, «λά-
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βε τε φάγετε…, πίετε…» (Ματθ. 26,26-27). Καὶ τί κά-
νουν οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας; Δὲν λέω τί
κάνουν οἱ ἄθεοι· ἄσ᾿ τους αὐτούς. Αὐτοὶ ἀ -
κοῦ νε καμπάνα καὶ βλαστημᾶνε. Δὲν λέω αὐ -
τούς, οὔτε τοὺς ὑλιστάς. Αὐτοὶ θὰ θέλανε νὰ
γκρεμίσουνε τὶς ἐκκλησίες καὶ νὰ τὶς κάνουν
καζῖνα γιὰ τουρισμὸ κ.λπ.. Δὲν λέω γι᾿ αὐ -
τούς. Λέω γιὰ τοὺς ἄλλους, ποὺ λένε ὅτι πι-
στεύουν, ποὺ λένε ὅτι θέλουν τὴ θρησκεία.
Αὐτοὺς ἐρωτῶ· τί κάνουν τὴν ὥρα ποὺ χτυπᾷ
ἡ καμπάνα; –Καλά, σοῦ λένε αὐτοί, δὲν εἴμα-
στε ἄθεοι, δὲν εἴμαστε ὑλιστές. Ἐμεῖς πιστεύ-
 ουμε. Καλὸ πρᾶγμα εἶνε ἡ ἐκκλησία. Ἀλλὰ ἔ -
χουμε σπίτια καὶ οἰκογένειες, ἔχουμε ἄντρες
καὶ παιδιά, ἔχουμε δουλειές… Ὅλοι τους στὰ
χείλη ἔχουν τὸ στερεότυπο· –Δὲν ἔχουμε και-ρό… Ψέμα! Πιὸ μεγάλο ψέμα δὲν ὑπάρχει. Οἱ
ἄνθρωποι τῆς μοντέρνας γενεᾶς μας ἔχουν
καιρὸ γιὰ τὸ μπάνιο τους, γιὰ τὴν καθαριότη-
τά τους, γιὰ νὰ πᾶνε στὴ μοδίστρα, γιὰ νὰ χα-
ζεύουν στὶς βιτρίνες· ἔχουν καιρὸ γιὰ τὸ θέ-
ατρο, γιὰ τὸν κινηματογράφο, γιὰ τὸ χαρτο-
παί γνιο, γιὰ τὸ ἱπποδρόμιο, γιὰ ἐκδρομές· ἔ -
χουν καιρὸ γιὰ τὸ πάρτυ, γιὰ τὸ χορό, γιὰ ἕνα
σωρὸ ἄλλα πράγματα. Καὶ μόνο γιὰ τὸ Θεὸ
δὲν ἔχουν καιρό.

Στὴν Ἀμερικὴ ὑπολόγισαν, ποῦ ξοδεύει τὴζωή του ἕνας σημερινὸς ἄνθρωπος. Ἀκοῦ στε.
Ἀπὸ τὰ 70 χρόνια του ξοδεύει· 24 χρόνια γιὰ
ὕπνο, 24 χρόνια κοιμᾶται· 6 χρόνια γιὰ σπου-
δές· 6 χρόνια γιὰ φαΐ· 6 χρόνια γιὰ περίπατο·
6 χρόνια γιὰ διασκεδάσεις· 3 χρόνια γιὰ κου-
βέντες καὶ ἐπισκέψεις. Καὶ μέσα στὰ ὑπόλοι-
πα χρόνια τῆς ἐργασίας του δὲν ὑπάρχει χρό-
νος γιὰ τὸ Θεό! Χρόνο γιὰ τὸ διάβολο ἔχει ἡ
γενεά μας, χρόνο γιὰ τὸ Θεὸ δὲν ἔχει.

Γι᾿ αὐτὸ θὰ μᾶς δικάσῃ ὁ Θεός. Διότι τὸν
πολύτιμο χρόνο ποὺ ἔχουμε, δὲν τὸν διαθέ-
τουμ ε ὅπως πρέπει. Μετρῆστε. Ἡ ἑβδομάδα
ἔχει 7 ἡμέρες, κάθε ἡμέρα 24 ὧρες, δηλαδὴ
ἡ ἑβδομάδα ἔχει 168 ὧρες. Ἀπὸ τὶς 168 αὐτὲς
ὧρες δὲν ζητάει πολλὲς ὁ Θεός. Μποροῦσε ὁ
ἄνθρωπος νὰ ἐξοικονομήσῃ 1 ὥρα τὴν ἑβδο-
μά δα γιὰ ν᾿ ἀνοίξῃ τὸ Εὐαγγέλιο, 1 ὥρα γιὰ νὰ
γονατίσῃ καὶ νὰ προσευχηθῇ, 1 ὥρα γιὰ τὸν
ἐκ κλησιασμό – τόσο βαστάει ἡ θεία Λειτουρ-
γία ἀπὸ τὸ «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία…» μέχρι
τὸ «Δι᾿ εὐχῶν…». Καὶ ὅμως, ἀπὸ τὶς 168 ὧ -
ρες, στὸ Θεὸ δὲν δίνουμε οὔτε 1 ὥρα. Καὶ ὕ -
στερα ρωτᾶτε, γιατί θὰ σωθοῦν λίγοι; Νά για-
τί εἶπε ὁ Χριστὸς τὰ μεγάλα λόγια «Πολλοί εἰ -
σι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί».

Μιλοῦσε κάποτε ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος στὴν
πόλι, ποὺ εἶχε πληθυσμὸ διακόσες χιλιάδες

(200.000) Χριστιανούς. Καὶ δὲν ἦταν κόλακας
ὁ Χρυσόστομος. Πῆρε λοιπὸν μιὰ ζυγαριά· ζύ-
γισε τὰ ἀνάκτορα, ζύγισε τοὺς πλουσίους, ζύ-
γισε τοὺς μορφωμένους, ζύγισε τοὺς νομι-
κούς, ζύγισε τὶς γυναῖκες, τοὺς ἄντρες. Τοὺςἔβγαλε σκάρτους ὅλους. Καὶ στὸ τέλος τί εἶ -
πε· «Ἀπὸ τὶς διακόσες χιλιάδες, ποὺ ἔχει ἡ
πό λις, ἀμφιβάλλω ἂν ἑκατὸ (100) θὰ σωθοῦν»!
Κι ἂν ζοῦσε στὰ χρόνια μας καὶ μὲ τὴ ζυγαριὰ
τοῦ Θεοῦ ζύγιζε τοὺς Ἕλληνες ὅλων τῶν χρω-
 μάτων καὶ ἀποχρώσεων, δὲν ξέρω, ἀδελφοί
μου, πόσοι θὰ ἔμεναν.

Μόνο στὶς ταυτότητες εἴμαστε Χριστιανοί·
στὰ ἔργα εἴμαστε χειρότεροι ἀπὸ τοὺς εἰδω-
λολάτρες. Ποῦ εἶνε ἡ χριστιανοσύνη μας; ποῦ
ἡ μετάνοιά μας, ποῦ ἡ θεία κοινωνία μας; ποῦ
ἡ μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου; Ποῦ εἶνε ἡ ἀγάπη
μας; ποῦ ἡ ἐλεημοσύνη μας;… Σβήσανε ὅλα
αὐτά. Καὶ τί μείναμε; Νὰ σᾶς τὸ πῶ; Μὴ θυμώ -
σετε. Διαβάστε τί λέει ὁ προφήτης Βαρούχ.
Ἄνοιξε τὰ μάτια του καὶ τί εἶδε· ὅτι ἐπλήσθηἡ γῆ «κτηνῶν τετραπόδων», γέμισε ἡ γῆ ἀπὸ
ζῷα τετράποδα (Βαρ. 3,32). Καὶ ποιούς ἐννοεῖ «κτή-
νη τετράποδα»; Οἱ ἄνθρωποι ἔ χου με δύο πό-
δια· δυὸ πόδια μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός. Τὸ κεφάλι
μας εἶνε ψηλά, γιὰ νὰ βλέπῃ τὰ ἄστρα, νὰ βλέ -
πῃ τὸν οὐρανό. Ἐμεῖς ὅμως ζοῦ με σὰν τὰ ζῷα,
ποὺ ἔχουν τὸ κεφάλι τους κάτω στὴ λάσπη.
Ἐπλήσθη ἡ γῆ «κτηνῶν τετραπόδων». Δὲν εἴ -
μαστε πλέον Χριστιανοί, δὲν εἴμαστε πλέον
ὀρθόδοξοι· εἴμαστε μόνο σάρκες, μόνο κόκ-
καλα, μόνο στομάχι, μόνο κοιλιά, μόνο συμ-
φέ ροντα, μόνο ἰδιοτέλεια. Ποῦ εἶνε ὁ χριστι -
ανισμός μας; * * *

Ἀδελφοί μου! Δὲν σᾶς τὰ εἶπα αὐτὰ γιὰ νὰ
σᾶς λυπήσω. Πάρτε τὸ Εὐαγγέλιο στὰ χέρια
σας καὶ ζυγιστῆτε. Κι ἂν δῆτε ὅτι δὲν εἴμαστε
ἐν τάξει, ἂς ἐπιστρέψουμε στὸ Θεό. Γιατὶ στὴ
γενεά μας, ποὺ εἶνε γενεὰ διαβόλου, γενεὰ
Σο δόμων καὶ Γομόρρας, μέσα στοὺς χίλιουςἕνας θὰ σωθῇ. Ἂς προσέξουμε, διότι τὸ εἶπε
ὁ Κύριος· «Πολλοί εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλε-
κτοί». Καὶ ὁ λόγος του δὲν διαψεύδεται. Ὁ ἴ -
διος βεβαιώνει· «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρε-
λεύ σονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι»
(Ματθ. 24,35). Καὶ τὰ ἄστρα θὰ σβήσουν, καὶ ὁ ἥλιος
θὰ σβήσῃ, καὶ τὰ ποτάμια θὰ ξεραθοῦν, καὶ τὰ
βουνὰ θὰ λειώσουν, ἀλλὰ ὁ λόγος του μένει·
«Πολλοί εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί».

Εἴθε ὁ Κύριος, διὰ πρεσβειῶν τῶν ἁγίων
του, νὰ μᾶς ἀξιώσῃ νὰ εἴμαστε μεταξὺ τῶν ὀ -
λίγων, πρὸς δόξαν τῆς ἁγίας Τριάδος· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Τριάδος Κεραμεικοῦ - Ἀθη νῶν τὴν 17-12-1961. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 14-12-2003, ἐπανέκδοσις 19-10-2022.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε διπλῆ ἑορτή.
Τὸ πρῶτο ποὺ ἑορτάζουμε εἶνε ἡ Κυριακή.

Τί θὰ πῇ Κυριακή; Εἶνε μιὰ ἡμέρα τῆς ἑ βδο-
μάδος ἀφιερωμένη στὴ λατρεία τοῦ Κυρίου.
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή,
Σάββατο ἐργασία, δουλειά. «Ὅποιος δὲν θέ-
λει νὰ δουλεύῃ», λέει ἡ Καινὴ Διαθήκη, «δὲν
πρέπει μήτε νὰ τρώῃ» (Β΄ Θεσ. 3,10). Ἀλλὰ ξημέρω-
σε Κυριακή, χτύπησαν οἱ καμ πάνες; τότε στόπ,
σταματᾷ κάθε ἐργασία καὶ οἱ Χριστιανοὶ πρέ-
πει νὰ τρέχουν ὅλοι στὴν ἐκκλησία, γιὰ νὰ
ποῦν ἕνα εὐχαριστῶ στὸ Θεό, ἕνα «Δόξα σοι,
ὁ Θεός», ἕνα «Κύριε, ἐλέησον», ἕνα «Μνή-
σθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ
σου» (Λουκ. 23,42). Τὸ κάνουμε αὐτό; Ἐὰν τὸ κά-
νουμε, τότε ἡ Κυριακὴ θὰ εἶνε μιὰ ἡμέρα εὐ -
λογημένη καὶ θά ᾿νε εὐλογημένη κι ὅλη ἡ ἑ -
βδο μάδα· τότε χῶμα θὰ πιάνουμε καὶ μάλαμα
θὰ γίνεται. Ἐὰν ὅμως δὲν τιμοῦμε τὴν Κυρια -
κὴ ὅπως θέλει ὁ Θεός, ἀλλ᾿ ἐξακολουθοῦμε
καὶ τότε νὰ ἁμαρτάνουμε, τότε καὶ οἱ πέτρες
θὰ γίνουν φίδια νὰ μᾶς φᾶνε. Καὶ δυστυχῶς
τώρα οἱ Χριστιανοὶ δὲν τιμοῦν τὴν Κυριακή.
Στὰ χρόνια τῆς τουρκοκρατίας χωρὶς καμπά-
νες ὅλοι ἦταν στὴν ἐκκλησία, ἄκουγαν τὴ θεία
λειτουργία μὲ δάκρυα, ἔπαιρναν τὸ ἀντίδωρο
– ἦταν ἕνας κόσμος ἁγιασμένος. Τώρα ἄδει-
α σαν οἱ ἐκκλησίες. Καὶ τὸ εἶπε ὁ ἅγιος Κο-
σμᾶς ὁ Αἰ τωλός, «Ὅταν ἀδειάσουν οἱ ἐκκλη-
σιές, θὰ γε μίσουν οἱ φυλακές»· καὶ τὸ εἴδα-
με στὶς ἡ μέρες μας.

Τὸ ἄλλο ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα εἶνε ὅτι
ἡ Κυριακὴ αὐτή, ὅπως λένε τὰ βιβλία μας,
ὀνομάζεται Κυριακὴ Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννή-σεως, εἶνε δηλαδὴ ἡ πρὸ τῶν Χριστουγέννων
Κυριακή. Ἔφθασε πλέον ἡ μεγάλη ἑορτή.

Γι᾿ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα παρουσι -
άζει ἕνα κατάλογο μὲ πολλὰ ὀνόματα, κατά-
λογο ποὺ ἀνατρέχει στὸ παρελθόν (βλ. Ματθ. 1,1-16).
Τί δείχνει ὁ κατάλογος αὐτός; Ὅτι κανένας
ἄνθρωπος δὲν γεννήθηκε ἀπὸ βράχο· ὅλοι

γεννηθήκαμε ἀπὸ μιὰ μάνα κι ἀπὸ ἕνα πατέ-
ρα. Ὁ Χριστὸς ὅμως γεννήθηκε μόνο ἀπὸ μά-
να, ὄχι καὶ ἀπὸ πατέρα. Γεννήθηκε δηλαδὴ
ὄχι μὲ φυσι κὸ τρό πο, ὅπως ἐμεῖς, ἀλλὰ μὲτρόπο ὑπερφυσικό, θεϊκό. Ἡ Παναγία μητέρα
του ἦταν παρθένος προτοῦ νὰ τὸν γεννήσῃ,
καὶ ἔμεινε παρθένος ὅταν τὸν γεννοῦσε, καὶ
παρθένος μετὰ τὴ γέννησί του! γι᾿ αὐτὸ λέ-
γεται ἀειπάρθενος· σὲ ὅλη τὴ ζωή της ἔμεινε
παρθένος ἡ Μαριάμ.

Ὁ Χριστὸς γεννήθηκε ἀπὸ τὴν Παναγία, ἡ
Παναγία γεννήθηκε ἀπὸ τὸν Ἰωακεὶμ καὶ τὴν
Ἄννα, ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα γεννήθηκαν ἀπὸ
τοὺς δικούς τους γονεῖς, ἐκεῖνοι πάλι ἀπὸ
ἄλ λους, καὶ οὕτω καθεξῆς. Ἔτσι σχηματίζε-
ται μιὰ ἁλυσίδα προγόνων, τὸ γενεαλογικὸδέντρο τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου ῥίζα εἶνε ὁ
μεγάλος πατριάρχης, ὁ Ἀβραάμ. Ἀπὸ ᾿κεῖ, ἀ -
πὸ τὸ γένος τοῦ Ἀβραάμ, κατάγεται ὁ Χρι-
στός μας. Ὀνόματα πολλά, 50 περίπου ὀνό-
ματα ἔχει ὁ κατάλογος· ἀπὸ τὸν Ἀβραὰμ μέ-
χρι τὸ Δαυῒδ 14 γενεές, ἀπὸ τὸ Δαυῒδ μέχρι
τὴ μετοικεσία στὴ Βαβυλῶνα 14 γενεές, καὶ
ἀπὸ τὴ μετοικεσία στὴ Βαβυλῶνα μέχρι τὸ
Χριστὸ ἄλλες 14 γενεές· ἐν ὅλῳ 42 γενεές,
δηλαδὴ 2.000 χρόνια.

Ὀνόματα πολλά, τὰ ὁποῖα ἀκούσαμε. Κάθεὄνομα ἔχει καὶ μιὰ ἱστορία. Γιὰ νὰ διηγηθοῦμε
τὴν ἱστορία κάθε ὀνόματος, πρέπει νὰ κά-
νουμε 50 κηρύγματα, πρᾶγμα δύσκολο. Ὅ -
ποιος θέλει νὰ μάθῃ τὴν ἱστορία τῶν προσώ-
πων αὐτῶν, ἂς ἀνοίξῃ τὴν ἁγία Γραφὴ νὰ τὰ
βρῇ. Ἐγὼ τώρα, ἀπ᾿ ὅλα τὰ ὀνόματα θέλω νὰ
κρατήσετε ἕνα· φτάνει αὐτὸ νὰ μᾶς διδάξῃ.
Καὶ τὸ ὄνομα αὐτὸ εἶνε «Βαβυλών» (Ματθ. 1,11-12).

* * *Τί θὰ πῇ Βαβυλών; Εἶνε μιὰ ἀρχαία μεγάλη
πόλις τῆς Ἀνατολῆς. Ὅπως τὴ Φλώρινα διαρ-
ρέει ποταμός, ἔτσι καὶ ἡ Βαβυλὼν χωριζόταν
σὲ δυὸ μέρη ἀπὸ τὸ μεγάλο ποταμὸ Εὐφρά-
τη. Ἦταν πλούσια πόλις. Ἦταν ἡ μεγαλύτερη
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τότε πόλις τῆς ἀνθρωπότητος· ὅπως εἶνε σή-
μερα ἡ Νέα Ὑόρκη, ἔτσι ἦταν τότε ἡ Βαβυ-
λών. Εἶχε δρόμους, πλατεῖες, κτήρια, διοικη-
τήρια καὶ παλάτια μὲ τοὺς περίφημους κρε-
μαστοὺς κήπους ποὺ ποτίζονταν ἀπὸ τὰ νερὰ
τοῦ ποταμοῦ. Οἱ κάτοικοί της ἦταν ὅλοι εἰδω-
λολάτρες. Ζοῦσαν ἄνετα, γλεντοῦσαν, διασκέ-
 δαζαν, ὠργίαζαν. Ἀπ᾿ ὅλα ὅμως αὐτὰ τώραδὲν ὑπάρχει τίποτα. Ἔγινε σεισμὸς κ᾿ ἔπεσαν
τὰ κτήρια, ἄνεμος σήκωσε πελώρια σύννεφα
ἀπὸ ἄμμο καὶ τὰ κάλυψε. Σήμερα οἱ ἀρ χαιο-
λό γοι σκάβουν νὰ βροῦν τὰ μνημεῖα τῆς Βα-
βυλῶνος· κουκουβάγιες λαλοῦν στὰ ἐρείπια. 

Αὐτὰ δημιουργοῦν μελαγχολικὲς σκέψεις.
Καὶ σήμερα ὑπάρχουν μεγαλουπόλεις μὲ πολ-
 λὰ ἑκατομμύρια πληθυσμό· ποιό θὰ εἶνε ἆρα-
γε τὸ μέλλον τους; Μήπως, ὅπως καταστρά-
φηκε ἡ Βαβυλών, καταστραφοῦν κι αὐτές; Ὁ
κόσμος ἁμάρτησε, ἔφυγε ἀπὸ τὸ Θεό, ὠργία-
σε. Καμμιὰ μέρα θὰ πετάξουν μαυροπούλια,
ὅπως εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, ἀεροπλάνα δηλα -
δὴ μὲ πυρηνικὲς βόμβες. Ἕνα κουμπὶ θὰ πα-
τήσουν οἱ πιλότοι, καὶ κάτω στὴ γῆ θὰ γίνῃ γῆ
Μαδιάμ. Φτάνει γιὰ τὴν κάθε πρωτεύουσα ἀ -
πὸ μιὰ βόμβα, καὶ θὰ σβήσουν· ἡ Θεσσαλονί-
κη, ἡ Σόφια, ἡ Μόσχα, ἡ Νέα Ὑόρκη, τὸ Λον-
δῖνο, θὰ σβήσουν ὅλα. Διότι κι αὐτὲς ἔγινανΒαβυλών. Καὶ λέει ἡ Ἀποκάλυψις, ὅτι θὰ ἔρθῃ
μέρα ποὺ θ᾿ ἀκουστῇ ἡ φωνή «Ἔπεσε, ἔπεσεἡ Βαβυλών…» (Ἀπ. 14,8· 18,2)· δηλαδή, θὰ καταστρα -
φῇ ὁ ἁμαρτωλὸς κόσμος ποὺ ζῇ ὅπως οἱ πα-
λαιοὶ εἰδωλολάτρες καὶ εἶνε μία ἄλλη σημε-
ρινὴ Βαβυλών.

Βασιλιᾶς στὴ Βαβυλῶνα ἦταν ὁ Ναβουχο-δονόσορ. Ζοῦσε μὲ χλιδὴ στὰ παλάτια του.
Μιὰ μέρα ὅμως ξύπνησε ἀνήσυχος. Εἶχε δεῖ
ἕνα ὄνειρο ποὺ τὸν τάραξε· ἀλλ᾿ ὅταν σηκώ-
θηκε τὸ πρωὶ δὲν μποροῦσε νὰ τὸ θυμηθῇ.
Κάλεσε τοὺς σοφοὺς καὶ τοὺς μάγους του καὶ
τοὺς εἶπε· –Σᾶς δίνω διορία νὰ μοῦ πῆτε τί ὄ -
νειρο εἶδα καὶ ποιά εἶνε ἡ ἐξήγησί του. Οἱ μά-
γοι ἀπήντησαν· –Δὲν μποροῦμε· πές μας τὸ
ὄνειρο, νὰ σοῦ ποῦμε τὴν ἐξήγησι. Ὁ Ναβου-
χοδονόσορ, γιὰ τὴν ἀδυναμία τους, σκόπευε
νὰ τοὺς σκοτώσῃ ὅλους. Τότε ἔρχεται ὁ προ-
φήτης Δανιὴλ καὶ τοῦ λέει· –Μὲ τὴ βοήθεια
τοῦ Θεοῦ μου, τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, θὰ
σοῦ πῶ τὸ ὄνειρό σου.

Εἶδες ἕνα ἄγαλμα πελώριο, ποὺ ἡ κεφαλή
του ἦταν χρυσῆ, τὸ στῆθος καὶ τὰ χέρια του
ἀσημένια, ἡ κοιλιὰ καὶ οἱ μηροὶ χάλκινοι, καὶ
τὰ πόδια ἐν μέρει σιδερένια καὶ ἐν μέρει πή-
λινα. Καὶ κατόπιν εἶδες κάτι ἄλλο· ὅτι ἕνα πε-
τραδάκι κόπηκε ἀπὸ ἕνα βουνὸ χωρὶς ἀνθρώ-

πινο χέρι, χτύπησε τὸ ἄγαλμα στὰ πόδια, τὰ
συνέτριψε, καὶ μαζί τους συνέτριψε κι ὅλα τὰ
ἄλλα μέρη του· ἔτσι τὸ ἄγαλμα ἔπεσε κ᾿ ἔγι-νε σκόνη. Αὐτὸ ἦταν τὸ ὄνειρό σου. Καὶ ἡ ἐξ -ή γησί του εἶνε ἡ ἑξῆς. Ἐσύ, βασιλιᾶ τῶν Βα-
βυλωνίων, εἶσαι ἡ χρυσῆ κεφαλή, ποὺ μάζε-
ψες τὰ πλούτη ὅλου τοῦ κόσμου. Ὕστερ᾿ ἀπὸ
σένα θὰ ἔρθῃ μιὰ ἄλλη βασιλεία (=ἡ βασιλεία
τῶν Μήδων καὶ τῶν Περσῶν) ποὺ θὰ εἶνε κα-
τώτερη. Μετὰ ἀπ᾿ αὐτὴν θὰ ἔρθῃ μιὰ βασιλεία
χάλκινη, ποὺ θὰ κυριεύσῃ ὅλη τὴ γῆ (=ἡ βα-
σιλεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου). Τέλος θὰ
ἔρθῃ μία βασιλεία, ποὺ θὰ εἶνε ἰσχυρὴ σὰν τὸ
σίδερο ἀλλὰ διαιρεμένη (=ἡ βασιλεία τῶν Ῥω-
μαίων). Τὶς ἡμέρες ὅμως ἐκεῖνες ὁ Θεὸς θὰ ἱ -
δρύσῃ μία βασιλεία αἰωνία καὶ ἀκατάλυτη,
ποὺ θ᾿ ἀφανίσῃ ὅλες τὶς ἄλλες βασιλεῖες.

Ὁ Ναβουχοδονόσορ ἀναγνώρισε τὸ ὄνει-
ρο καὶ ἱκανοποιήθηκε ἀπὸ τὴν ἑρμηνεία τοῦ
Δανιήλ. Ἡ δὲ προφητεία αὐτὴ πραγματοποι-
ή θηκε μετὰ ἀπὸ 600 χρόνια κατὰ τρόπο θαυ-
μαστό. Τότε, μὲ τὴν ὑπερφυσικὴ γέννησι τοῦ
Χριστοῦ ἐκ Παρθένου, ἐγκαθιδρύθηκε ἡ αἰώ-νιος βασιλεία του. Ἐκεῖνος εἶνε τὸ πετραδά-
κι ποὺ κατέλυσε τὶς βασιλεῖες τοῦ κόσμου.
Ξεκίνησε σὰν ἀδύναμο νήπιο καὶ ἅπλωσε σ᾿
ὅλο τὸν κόσμο τὴ βασιλεία του, τῆς ὁποίας
«οὐκ ἔσται τέλος» (Λουκ. 1,33 & Συμβ. πίστ. 7).

* * *Ἀδελφοί μου! Ἡ Βαβυλὼν καὶ ὁ Ναβουχο-
δονόσορ μᾶς προσφέρουν σπουδαῖο μάθημα.Τὸ Θεῖο βρέφος, ποὺ θὰ προσκυνήσουμε κ᾿ ἐ -
μεῖς μαζὶ μὲ τοὺς μάγους καὶ μὲ τοὺς ποιμέ-
νας, μπορεῖ νὰ φαίνεται ἀδύναμο, ἀλλὰ εἶνε
παντοδύναμο. Εἶνε ὁ κραταιὸς καὶ μέγας καὶἰσχυρὸς Θεός, ποὺ διαλύει τὰ βασίλεια τοῦ
κόσμου καὶ ἱδρύει τὴ δική του βασιλεία, δη-
λαδὴ τὴν Ἐκκλησία.

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ πίστις μας πολε-μεῖται. Πολεμεῖται μὲ λύσσα καὶ μὲ ποικίλα μέ-
  σα. Ἐφημερίδες, περιοδικά, ῥαδιοφωνικοὶ καὶ
τηλεοπτικοὶ σταθμοί, μικροὶ καὶ μεγάλοι ἄνοι-
ξαν τὰ στόματά τους, βρίζουν καὶ βλαστη μοῦν
τὸ Χριστό. Πολεμοῦν νὰ ξερριζώσουν τὴν ἁ -
γία μας θρησκεία. Θέλουν νὰ γκρε μίσουν τὶς
ἐκκλησίες, νὰ σφάξουν τοὺς παπᾶδες, νὰ κά-
ψουν τὶς εἰκόνες, νὰ ἐξοντώσουν τὴν πίστι.

Ματαιοπονοῦν ὅμως. Τὸ πετραδάκι θὰ τοὺςσυντρίψῃ. Ἡ ἱστορία μαρτυρεῖ, ὅτι ὅποιος πῆ -
γε κόντρα μὲ τὸ Χριστό, ἔγινε στάχτη. Δὲν θὰ
νικήσουν οἱ ἄθεοι, οἱ ἄπιστοι, οἱ μασόνοι· θὰ
νικήσῃ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, ὁ εὐ -
λογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ὁσίου Ναοὺμ Ἀρμενοχωρίου - Φλωρίνης τὴν 23-12-1984 μὲ ἄλλο τίτλο.Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 18-12-2005, ἐπανέκδοσις 19-10-2022.
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ὉἸακώβ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἕνας ἀπὸ τοὺς ὀνο-
μαστοὺς ἄνδρες τῆς παλαιᾶς διαθή κης, γνω-

στὸς γιὰ τὰ 12 παιδιά του. Πέρασε θλίψεις, διώχθη-
κε, ξενιτεύτηκε, ἀπατήθηκε –ὅ πως κι αὐτὸς κάπο-
τε ἀπάτησε–, ἤπιε πικρὰ  ποτήρια. Τώρα ἡ ζωή του,
ὅπως ὅλων, φτάνει πιὰ στὸ τέλος. Εἶνε 147 ἐτῶν
καὶ φεύγει. Ἀ π᾽ τὸ Θεὸ ξεκίνησε, στὸ Θεὸ ἐπιστρέ-
φει. Ἐν ὄψει τῆς αἰ ωνιότητος, ποὺ τὸν περιμένει,
θέλει ν᾽ ἀ ποχαιρετίσῃ τὰ παιδιά του, νὰ δώσῃ σὰν
πατέρας στὸν καθένα τὴ συμβουλή του. Ὁ νοῦς
του ὅμως αὐτὴ τὴν ὥρα ἐλ λάμπεται, φωτίζεται·βλέπει τί θὰ συμβῇ στὸ μακρινὸ μέλλον.

Ἐλᾶτε γύρω μου, λέει, νὰ σᾶς πῶ τί θὰ συν   αντή-
σετε «ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν» (Γέν. 49,1). Ποιός μπο-
ρεῖ νὰ προβλέψῃ τὸ μέλλον! γι᾽ αὐ τὸ τὰ λόγια ποὺ
θὰ πῇ ἔχουν μεγάλη σπουδαι ότητα. Γραμμένα πρὶν
ἀπὸ χιλιάδες χρόνια στὴ Βί βλο, βλέπει ὁ μελετη -
τὴς ὅτι βρῆκαν καταπληκτικὴ ἐκπλήρωσι στὰ γε-
γο νότα τῆς ἱστορίας. Θαῦμα! δὲν ὑπάρχει ἄλλη
ἐξήγησι· μόνο ἡ ἁγία Τριάδα φωτίζει κάποιους καὶ
μπο ροῦν νὰ προβλέψουν τὰ μέλλοντα.

Ἀπ᾽ ὅλα τὰ λόγια του ἰδιαίτερη σημασία ἔ χει ἕ -
νας στίχος ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ εἶπε στὸν τέταρτο γυιό
του, τὸν Ἰούδα. «Οὐκ ἐκλείψει», λέει ὁ γέροντας
Ἰακώβ, «ἄρχων ἐξ Ἰούδα καὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν μη -
ρῶν αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλ θῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ, καὶ
αὐτὸς προσδοκία ἐθνῶν» (ἔ.ἀ. 49,10). Ἡ φυλὴ τοῦ Ἰού-
δα, δηλαδή, θὰ εἶνε ἡγετική, ἀπ᾽ αὐτὴν θὰ βγαί-
νουν ὅλοι οἱ κυβερνῆτες, μιὰ ἁλυσίδα ἀπὸ βασι-
λιᾶδες· κάποτε ὅμως ἡ ἁλυσίδα αὐτὴ θὰ διακοπῇ,θὰ πάψῃ ἡ φυλὴ νὰ βγάζῃ βασιλιᾶδες…

Αὐτὴ εἶνε ἡ περίφημη προφητεία, ποὺ ἐλέχθη
τὸν 18ο π.Χ. αἰῶνα. Καὶ ἀνοίγοντας τὴν ἱ στορία τοῦ
Ἰουδαϊκοῦ ἔθνους βλέπουμε, ὅτι ὄν τως ἡ φυλὴ
τοῦ Ἰούδα ἐπὶ αἰῶ νες κρατοῦ σε τὸ βασιλικὸ σκῆ -
πτρο. Ἀλλὰ θὰ ἐρχόταν ἐ ποχὴ ποὺ οἱ Ἰουδαῖοι θὰ
πενθοῦσαν για τὶ ὁ θρόνος Δαυῒδ καὶ Σολομῶντος
θὰ ἔμενε κενός. Γιὰ πάντα κενός; Ὄχι. Ποιός θὰ
τὸν κατε  λάμβανε; Ἐκεῖνος, λέει ἡ προφητεία,
στὸν ὁποῖο ὁ Θεὸς θὰ ἀναθέσῃ τὸ ἔργο τῆς σωτη-
ρίας τῆς ἀνθρωπότητος. Αὐτὸς θὰ εἶνε ὁ νέος βα-

σιλεύς, αὐτὸς θὰ εἶνε ἡ «προσδοκία», ἡ ἐλπίδα
τῶν ἐθνῶν. * * *

Προτοῦ δοῦμε ἂν καὶ πότε ἐκπληρώθηκε ἡ προ-
φητεία αὐτή, πρέπει νὰ ποῦμε, ὅτι αὐτὴ στάθηκε
γιὰ τὸν ἰουδαϊκὸ λαὸ σὰν πολικὸς ἀ στέρας, ποὺ
τοὺς καθωδηγοῦσε στὴν πορεία τους, ὥστε καὶ στὶς
πιὸ δύσκολες συνθῆκες νὰ μὴ χάνουν τὴν ἐλ πίδα
τους, κι ἀπ᾽ τὸ πιὸ βαθὺ σκοτάδι νὰ ἐλπίζουν ὅτι
θὰ προβάλῃ ὁ βασιλεὺς ἐκεῖ νος, ὁ Ἥλιος ποὺ θὰ
φωτίσῃ ὄχι μόνο τὸ δικό τους ἔθνος ἀλλὰ ὅλα τὰ
ἔ θνη τῆς γῆς. Ἐπὶ τῆς δικῆς του βασιλείας οἱ ἄν -
θρω ποι θὰ ζοῦν σὲ πρωτοφανῆ εἰρήνη καὶ εὐτυχία.
Στὴν ὕπαιθρο τὰ ζῷα θὰ βόσκουν ἄφοβα μὲ ἀσφά-
λεια, θὰ δένουν τὸ πουλάρι μὲ τοὺς ἕλικες τοῦ κλή-
 ματος, ἡ χώρα θὰ ἔχῃ πλοῦτο, τὸ κρασὶ θὰ τρέ χῃ
ἄ φθονο σὰν τὸ νερό, θὰ πλένουν τὰ ῥοῦχα τους
«ἐν αἵματι σταφυλῆς» (μὲ μοῦ στο), τὰ μάτια θά ̓ νε
χαρωπά, τὰ πρόσωπα θὰ λάμπουν, τὰ δόν τια θά
᾽νε πιὸ λευκὰ ἀπ᾽ τὸ γάλα (βλ. Γέν. 49,11-12). Εἰκόνες βέ-
βαια αὐτὰ καὶ ἀλληγορίες, ποὺ παριστάνουν τὴντρισ ευ τυχισμένη ζωὴ ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, τὴν ὁ -
ποία ἀτενίζει τὸ βλέμμα τοῦ πατριάρχου Ἰακώβ.Σὰν ἄστρο ἡ προφητεία αὐτὴ ὡδηγοῦσε τὸν Ἰσ -
ρα ήλ. Καὶ ὅταν περιπέτειες καὶ ἐθνικοὶ κίνδυνοι
σκέπαζαν τὴ λάμψι του κ᾽ ἔπεφτε στὶς ψυχὲς ἀπελ-
πισία καὶ δειλία, σηκώνον ταν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ οἱπροφῆτες, ἀναζωογονοῦ σαν τὴν ἐλπίδα, προσέθε -
ταν νέα στοι χεῖα, συμπλήρωναν μὲ νέες λεπτομέ-
ρειες τὴν εἰ κόνα τοῦ ἀναμενόμενου Μεσσία· κι ὅ -
σο πλησίαζε ἡ χρόνος τῆς ἐκπληρώσεως, τὸ ἄ στρο
ἔλαμπε ὅλο καὶ πιὸ ζωηρά. Ὁ Μεσσίας ἔρχεται!

Ἀλλὰ καὶ κάτι ἄλλο ὀφείλουμε νὰ προσθέσουμε.
Τὴν προφητεία αὐτὴ στὸ πρωτότυπο βέ βαια τὴν
κρατοῦσαν οἱ Ἰουδαῖοι, ἀντίγραφά της ὅμως κυ-
κλοφοροῦσαν σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ἀπὸ τὰ στόματα
δηλαδὴ τῶν κατοίκων ὄχι μόνο τῆς Παλαιστίνης
ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν περάτων τῆς γῆς ἐπαναλαμβα-
νόταν σὲ διάφορες γλῶσσες καὶ παραλλαγὲς ἡ ἴ -
δια προφητικὴ φωνή. Παντοῦ ὁ πόθος γιὰ μιὰ παν -
ανθρώπινη ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος, παντοῦ ἡ ἐλ πί δα
ὅτι θὰ ἔλθῃ ὁ Δυνατός, ὁ Σοφός, ὁ Ἅ γι ος, ποὺ θὰ
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συντρίψῃ τὸ κακό, θὰ φωτίσῃ τὸν κόσμο, θ᾽ ἀπαλ-
λάξῃ τὴν ἀνθρωπότητα ἀ πὸ τὰ δεινὰ ποὺ τὴ μαστί -
ζουν. Παγκόσμια ἀναμονή. Ὅπου κι ἂν πήγαινε καν -
 είς, θὰ ἄκουγε ἀπ᾽ τὰ βάθη τῆς ἀνθρώπινης καρ-
διᾶς νὰ βγαίνῃ ἕ νας βαθὺς ἀναστεναγμὸς γιὰ τὴν
ἄ βυσσο ὅ που κατρακύλισε τὸ ἀνθρώπινο γένος,
ἀλλὰ καὶ μιὰ ἐλπίδα ὅτι θ᾽ ἀνατείλῃ φῶς, θὰ ἔλθῃ ἡ
«ἀνατολὴ ἐξ ὕψους» (Λουκ. 1,78). Ἔρχεται ὁ Λυτρωτής!

Οἱ ἱστορικοί, ὅσοι βλέπουν βαθύτερα τὰ γεγονό -
τα καὶ φιλοσοφοῦν, μένουν ἐκστατικοὶ μπροστὰ
στὸ ἑξῆς φαινόμενο. Ὅλος ὁ προχριστιανικὸς κό-
σμος βρίσκεται σὲ μιὰ ζωηρὴ ἀναμο νὴ κάποιου
προ σώπου ἱκανοῦ νὰ λυτρώ σῃ τὸν κόσμο. Καὶ Ἕλ -
ληνες καὶ Αἰγύπτιοι καὶ Πέρσες καὶ Κινέζοι καὶ Ἰν -
δοὶ κι αὐτοὶ ποὺ κατοικοῦσαν στὰ πιὸ ἀπόμακρα
νησιά, ὅ λοι ζοῦσαν περιμένοντας κάποιον ποὺ θὰ
λύτρωνε τὴν ἀνθρωπότητα. Ἡ ἰδέα ὅτι ὅπου νά ̓ νε
ἔρχεται ὁ Δυνατὸς εἶχε ταράξει κι αὐτὴν ἀκόμη τὴ
μακαριότητα τῶν βραχμάνων (ἱερέων τῶν Ἰνδῶν).
Ἂν κάποιος ἐρευνητής, ἀπ᾽ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ τό-
τε γνωστοῦ κόσμου ἀλλὰ κ᾽ ἐκείνου ποὺ ἀνακαλύ-
φθηκε ἀργότερα, εὕρισκε καὶ συνέλεγε τὶς ἰδέες,
τοὺς χρησμούς, τοὺς μύθους, τὶς κατὰ τόπους πα-
ραδό σεις, θὰ σχημάτιζε ἕναν ὀγκώδη τόμο μὲ τὴν
ἐ πιγραφὴ «Προσδοκία τῶν ἐθνῶν». Ὅλα συγκλί-
νουν σὲ ἕνα, στὸν πόθο λυτρώσεως, ποὺ ζωηρὰ ἐξ -
έφραζαν οἱ Σιβύλλες (γυναῖκες τῆς ἀρχαιότητος μὲ
μαντικὲς ἱκανότητες) ὡς ἑξῆς.

«Ἔλα λοιπόν, ποθητὲ ἀπόγονε τοῦ οὐρανοῦ,
μεγάλε βλαστὲ τοῦ Διός! Ὁ προαναγγελ μένος
χρόνος πλησιάζει· ἔλα νὰ λάβῃς τὶς μεγάλες τιμὲς
ποὺ σοῦ πρέπουν. Γιά δές· ὅ λος ὁ κόσμος σαλεύ-
εται στὸν ἐρχομό σου· ἡ γῆ, ἡ θάλασσα κι ὁ οὐρα -
νὸς ταράζονται, ὅλα σκιρτοῦν στὸ πλησίασμα τῆς
μελλοντικῆς νέας ἐποχῆς».

Τὸν πόθο τῆς λυτρώσεως, τὴν ἐλπίδα τοῦ ἐρχο-
μοῦ τοῦ λυτρωτοῦ, ὅτι ζυγώνει τὸ τέλος τῶν δει -
νῶν, μὲ τὸν πιὸ δραματικὸ τρόπο ἐξέφρασε ὁ ποι-
ητὴς Αἰσχύλος στὴν τραγῳδία του «Προμηθεὺς
δεσμώτης». Ἀλλὰ καὶ ὁ φιλόσοφος Σωκράτης, ἀπο-
λογούμενος στὴν Ἀ θήνα ἐμπρὸς στοὺς δικαστάς
του, εἶπε τὸν περίφημο ἐκεῖνο λόγο· «Θὰ ἐξακο-
λουθῆτε νὰ κοιμᾶστε μέχρις ὅτου ὁ θεὸς σᾶς λυ-
πηθῇ καὶ στείλῃ κάποιον ἄλλο». Καὶ ἐπὶ λέξει· «Κα-
θεύδοντες διατελοῖτε ἄν, εἰ μή τινα ἄλλον ὁ θεὸς ὑμῖν
ἐπιπέμψειε κηδόμενος ὑμῶν» (Πλάτ. Ἀπολογ. Σωκρ. 18[31α]).

* * *
Ἡ προφητεία τοῦ Ἰακὼβ διαδιδόταν στὴν οἰκου-

μένη. Ὁ κόσμος ὅλος ἀπ᾽ τὴν Ἀνατολὴ ὣς τὴ Δύσι
κι ἀπ᾽ τὸ Βορρᾶ ὣς τὸ Νότο περίμενε μὲ ἀγωνία
τὸν Ποθητό, ποὺ ἡ φαντασία τῶν λαῶν τὸν κο-
σμοῦ σε μὲ μύριους τρόπους. Καὶ ὁ Ποθητὸς τῶν
ποθητῶν, ὁ Σοφὸς τῶν σοφῶν, ὁ Δυνατὸς τῶν δυ-
νατῶν, «ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριος
τῶν κυριευόντων» (Α΄ Τιμ. 6,15· βλ. & Ἀπ. 16), ὁ Ἅγιος τῶν ἁγί -
ων ἦλθε! Μπῆκε στὸν κόσμο ὄχι μὲ κάποια θριαμ-
βευτικὴ ἁψῖδα, ἀλλὰ σὰν ὁ ταπεινότερος ἀπ᾽ ὅ -
λους τοὺς ἀνθρώπους. Γεννήθηκε σὲ φάτνη ἀλό-
γων. Ὤ, τί μυστήριο ἀνερμήνευ το! Ἦλθε –καὶ ἐδῶ
ἐφιστῶ τὴν προσοχή σας– σὲ ἐποχὴ πού, σύμφω-

να μὲ τὴν προφητεία αὐτὴ τοῦ Ἰακώβ, ἐπάνω στὸ
θρόνο τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰούδα δὲν ὑπῆρχε πλέον
βασιλιᾶς. Τὸ βασίλειο εἶχε καταλυθῆ. Ὁ Ἰουδαϊ κὸς
λαὸς βρισκότων ὑπὸ κατοχήν. Κυριαρχοῦσε ἡ ̔Ρώ-
μη. ῾Ρωμαῖος ἡγεμόνας, ὁ πραίτωρ, διοικοῦσε τὴν
Παλαιστίνη μὲ ἕδρα του τὴν Ἰερουσαλήμ. Ὁ βασι-
λιᾶς Ἡρῴδης, ποὺ στὶς φλέβες του ἔτρεχε αἷμα Ἰ -
δου μαίου, ἦταν μιὰ θλιβερὴ εἰκόνα πεσμένης βα-
σι λείας. Ἀληθινὸς Ἰουδαῖος βασιλιᾶς δὲν ὑπῆρχε.
Ἀλλ᾽ οὔτε καὶ ἀληθινὸς ἀρχιερέας. Ὁ Ἄννας καὶ ὁ
Καϊάφας ἦταν ἄλλες θλιβερὲς εἰκόνες, γελοι ογρα-
φίες μιᾶς ἀρχιερωσύνης ποὺ κατέπεσε σὲ βάθος
διαφθορᾶς. Ἡ προφητεία τοῦ Ἰακὼβ ἐκπληρώθηκεστὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ
ὄχι μόνο αὐτή, ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ προφητεῖες τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης στὸ Χριστὸ βρῆκαν τὴν ἐπλή-
ρωσί τους. Καὶ αὐτὴ ἡ μέχρι λεπτομερειῶν ἐκπλή-
ρωσι τῶν προφητειῶν ἀποτελεῖ ἕνα θαῦμα, ἀπὸ τὰ
μεγαλύτερα, ποὺ μία μόνο ἐξήγησι ἔχει· ὅτι ὁ Θεὸς
ὁ αἰώνιος διὰ τῶν ἐκλεκτῶν του δούλων θέλησε
καὶ προανήγγειλε τὸ μέγιστο γεγονὸς τῆς ἀνθρώ-
πινης ἱστορίας, τὴ Γέννησι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

–Μὰ οἱ Ἑβραῖοι, θὰ πῇ κάποιος, δὲν πιστεύουν
ὅτι ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος εἶνε ὁ προφητευμένος
Μεσσίας.Κ᾽ ἐμεῖς ἐρωτοῦμε. Ἂν οἱ προφητεῖες τῆς Παλαι -
ᾶς Διαθήκης δὲν ἔχουν ἐφαρμογὴ στὸν Ἰησοῦ τὸ
Ναζωραῖο, τότε σὲ ποιόν ἄλλον ἀπ᾽ ὅσους ἐμφανί-
στη καν στὸν κόσμο ἔχουν ἐφαρμογή; Οἱ Ἰουδαῖοι,
ὅσο καὶ ἂν πασχίσουν νὰ βροῦν τέτοιο πρόσωπο,
δὲν θὰ βροῦν. Ἡ οὐράνια στολή, τὴν ὁποία βελο-
νιὰ - βελονιὰ ἔπλεξαν οἱ προφῆτες, μόνο στὸν Ἰη-
σοῦ ταιριάζει. Κάθε ἀπόπειρα ν᾽ ἀποδώσουν τοὺς
ὑ πέροχους χαρακτηρισμοὺς τῶν προφητῶν σὲ ἄλ -
λο πρόσωπο, θὰ προκαλέσῃ τὸ γέλιο, ὅπως γέλιο
θὰ προκαλοῦσε ἡ ἀπόπειρα κάποιου νὰ ντύσῃ ἕνα
νᾶνο μὲ στολὴ ῥαμμένη γιὰ κάποιον γίγαντα. Οἱ
προφητεῖες γιὰ τὸ Μεσσία, ἐπαναλαμβάνουμε, μό-
νο στὸν Ἰησοῦ τὸ Ναζωραῖο βρίσκουν τὴν ἐκπλή-
ρωσί τους. Καὶ οἱ Ἑβραῖοι, μὴ μπορώντας νὰ βροῦν
ἄλλο πρόσωπο καὶ νὰ ποῦν «Νά ὁ Μεσσίας!», γιατὶ
θὰ γελοιοποιηθοῦν σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο, μεταθέτουντὶς ἐλπίδες γιὰ τὸ μέλλον.Οἱ Ἑβραῖοι ἐξακολουθοῦν νὰ περιμένουν τὸ
Μεσσία. Τί θλιβερό! Ὁ ἥλιος νὰ μεσουρα νῇ, νὰ
λού ζῃ μὲ τὶς ἀκτῖνες του τὴ γῆ, κι αὐτοὶ νὰ λένε ὅτι
δὲν ἀνέτειλε ἀκόμη.

Ἀλλὰ μήπως τὸ πάθημα αὐτὸ εἶνε μόνο τῶν ἀπι-
στούντων Ἑβραίων; Εἶνε δυστυχῶς καὶ πολλῶν
ἄλλων, ἀμέτρητων λεγομένων σήμερα χριστιανῶν
πού, ἐνῷ τὸ φῶς ἦλθε, δὲν πιστεύουν στὸ φῶς,
δὲν πιστεύουν στὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ κυ-
λιόνται στὰ σκοτάδια τῆς πλάνης καὶ τῆς ἁμαρτίας,
καὶ μὲ τὴ νοσηρὴ φαν τασία τους πλάθουν ψευτο-
σωτῆρες, μύθους, στὸ βάθος τῶν ὁποίων, ἂν ὑ -
πάρ χῃ ἕνας κόκκος ἀληθείας, αὐτὸς εἶνε ἡ αἰώνια
νοσταλγία τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς, ποὺ μόνο στὸ
Χριστὸ βρίσκει τὴν ἀνάπαυσι. Γιατὶ ὁ Χριστὸς εἶνε
ἡ ἐλπίδα τοῦ κόσμου. Αὐτὸς καὶ μόνο.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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