
Ἀπὸ τὴν Καθαρὰ Δευτέρα, ἀγαπητοί μου,
ἀρχίζει ἡ ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή,

περίοδος πνευματικῆς ἀσκήσεως, κατὰ τὴν ὁ -
ποία ἡ ἁγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καλεῖ
ὅλους σὲ ἕνα πνευματικὸ συναγερμό, σὲ μία
ψυχικὴ ἔξαρσι πρὸς τὰ ἄνω, σύμφωνα μὲ τὴν
προτροπὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου «Τὰ ἄνω
ζητεῖτε, …τὰ ἄ νω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς
γῆς» (Κολ. 3,1-2).

Ναί, πρὸς τὰ ἄνω! Δὲν εἶνε μόνο ἡ γῆ μὲ
τὶς ὡραῖες πεδιάδες, τοὺς ποταμοὺς καὶ τοὺς
ὠκεανούς της, μὲ τὰ πλούτη καὶ τοὺς θησαυ -
ρούς της, μὲ τὶς κατοικίες καὶ τοὺς οὐρανο-
ξύστες, μὲ τὶς μεγάλες καὶ ποικίλες ἐφευρέ-
σεις τῆς ἐπιστήμης, ποὺ πρέπει αὐτὴ καὶ μό-
νο νὰ ἑλκύῃ τὸ ἐνδιαφέρον μας. Διότι τί εἶνεἐπὶ τέλους αὐτὴ ἡ γῆ; Ἐν σχέσει πρὸς τὸ σύμ -
παν δὲν εἶνε παρὰ ἕνα κουκκὶ ἄμμου. Αὐτὸ
λέει ἡ ἐπιστήμη. Καὶ ὅμως γι᾽ αὐτὸ τὸ κουκκὶ
τόσα ἐγκλήματα, τόσοι πόλεμοι, τόσα αἵματα.
Γιατί; Γιατὶ ὅλοι εἴμαστε προσκολλημένοι στὴνὕλη· γιατὶ πιστέψαμε πὼς οἱ θησαυροὶ τῆς
γῆς εἶνε οἱ μόνοι στὸ σύμπαν· γιατὶ ποτέ δὲν
ὑψώσαμε τὸ βλέμμα πρὸς τὰ ἄνω.

Μοιάζουμε μὲ τὰ λαίμαργα ἐκεῖνα ζῷα, τοὺςχοίρους, ποὺ μπαίνουν κατὰ κοπάδια στὰ ὡ -
ραῖα δάση μὲ βελανιδιές, σκύβουν διαρκῶςκάτω, ὀργώνουν μὲ τὰ ῥύγχη τους τὴ γῆ, τρῶ -
νε ἀχόρταγα τὰ βελανίδια, μὰ κανένα ἀπὸ τὰ
τετράποδα αὐ τὰ δὲν θὰ δῇς νὰ ὑψώνῃ τὸ κε-
φάλι πρὸς τὰ πάνω καὶ νὰ δῇ μιὰ στιγμὴ τὰ
παν ύψηλα δέντρα ποὺ τοῦ δίνουν τὴν τροφή.

Σὲ μιὰ τέτοια κατάστασι βρίσκεται σήμερα
καὶ ὁ ἄνθρωπος τοῦ αἰῶνος μας. Ἀπολαμβά-
νει τὰ διάφορα ἀγαθά, ποὺ πηγὴ προελεύσε-
ως σὲ τελικὴ ἀνάλυσι ἔχουν τὸν πάνσοφο καὶ
πανάγαθο Θεό, ἀλλὰ δυστυχῶς, ἀπορροφη-
μένος ἀπὸ τὴν ὕλη, ἀπὸ τὴ μανία νὰ κατα-
κτήσῃ τὴν ὕλη, δὲν εὐκαιρεῖ, δὲν θέλει νὰ
εὐκαιρήσῃ, οὔτε ἕνα δευτερόλεπτο, γιὰ νὰ

ὑψώσῃ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ ἐπάνω καὶ νὰ πῇστὸ Δημιουργὸ ἕνα εὐχαριστῶ.
* * *Ἀλλὰ νά, μέσα στὴν ἀποκτήνωσι ποὺ ὁδη-

γοῦν τὸν ἄνθρωπο οἱ ὑλιστικὲς ἀντιλήψεις γιὰ
τὴ ζωή, ἀκούγεται ἡ φωνὴ τοῦ ἁγίου Πνεύμα -
τος, ἡ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ἡ φωνὴ αὐτὴ
λέει· Ἄνθρωποι, ὣς πότε θὰ ζῆτε στὰ τέλμα-
τα; ὣς πότε θὰ κυλιέστε στὴν ὕλη; Ξεκολλῆ -στε, ἀπογειωθῆτε! Δὲν εἶνε ἡ ὕλη ὁ μόνος κό-
 σμος ποὺ ἀξίζει ν᾿ ἀπορροφᾷ ὅλη τὴ ζωτικό-
τητα καὶ δραστηριότητα τοῦ πνεύματός σας.
Πέρα ἀπὸ τὰ μόρια τῆς ὕλης ἁπλώνεται ἕνας
ἄλλος κόσμος, κόσμος ἀπείρως ὡραιότερος
ἀπὸ τὸν ὑλικὸ κόσμο ποὺ βλέπουμε κι ἀγγίζου -
με μὲ τὶς αἰσθήσεις μας. Εἶνε ὁ κόσμος τοῦ
πνεύματος, τῶν ἀληθειῶν, τῶν ἀρχῶν, τῶν ἰ -
δεῶν· εἶνε ὁ κόσμος τῶν ἀ ΰλων, τῶν ἀθανά-
των πραγμάτων, ποὺ κανένας χρόνος δὲν μπο-
 ρεῖ νὰ ἀλλοιώσῃ καὶ νὰ ἐξαλείψῃ.

Ἀπογείωσις! Ὡραῖο εἶνε, ἀγαπητέ μου, ν᾿
ἀνεβῇς σ᾽ ἕνα ἀεροπλάνο, νὰ πετάξῃς πάνω
ἀπὸ πεδιάδες, φαράγγια, πανύψηλα βουνά, κι
ἀπὸ ᾽κεῖ νὰ ῥίξῃς τὸ βλέμμα σου πρὸς τὴ γῆ,
ποὺ ἁπλώνεται κάτω σ᾽ ἕνα πανόραμα.

Ἀλλ᾿ ἀ πείρως ὡραιότερο εἶνε νὰ βρῇ ἡ ψυ-
χή σου τὰ μέσα ἐκεῖνα, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ σπά σῃ
τὰ δεσμὰ τῆς ὕλης, θὰ πάρῃ φτερὰ καὶ θὰ πε-
τάξῃ πρὸς τὰ ἄνω, θ᾽ ἀγγίξῃ τὰ ἄστρα, θὰ πε-
ράσῃ τὰ ἄστρα, θὰ φτάσῃ στὸ θρόνο τοῦ Ὑ -ψίστου, θ᾿ ἀκούσῃ ᾄσματα ἀγγέλων καὶ ἀρ -
χαγγέλων, καὶ θὰ δῇ ὁράματα ποὺ θὰ τὴν κρα-
 τοῦν σὲ θάμπος καὶ ἔκστασι καὶ θὰ λέῃ· «Ἅ -
γι ος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος σαβαώθ, πλήρης» «ὁ
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου» (Ἠσ. 6,3 καὶ θ. Λειτ.).

Ὤ σὲ τί ὕψη μπορεῖ νὰ φτερουγίσῃ ἡ ἀν -
θρώπινη ψυχή!

Μὲ ποιά ὅμως μέσα ἡ ψυχὴ πετάει σ᾽ αὐτὰ
τὰ πνευματικὰ ὕψη, ἐκεῖ ποὺ ἀνέβηκαν ἄν -
θρωποι τοῦ Θεοῦ, ἅγιοι σὰν τὸν Ἰερεμία καὶ
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τὸν Ἠσαΐα, σὰν τὸν Παῦλο καὶ τὸν Πέτρο, σὰν
τὸν Βασίλειο καὶ τὸν Χρυσόστομο;

Ἕνα ἀπὸ τὰ ἀποτελεσματικὰ μέσα ποὺ ἐξ -
υψώνουν τὴν ψυχὴ μᾶς ὑποδεικνύει τὴν πε-
ρί οδο τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
ἡ Ἐκκλησία μας. Εἶνε –παρακαλῶ μὴ γελάσῃ
κανείς– ἡ νηστεία! Ἡ νηστεία; Ναί, ἡ νηστεία!
Ἀλλὰ ποιά νηστεία; Ὄχι ἡ νηστεία ὅπως τὴν
κατήντησε ἡ ἄγνοια καὶ ἡ διαστροφὴ τοῦ γνη-
σίου χριστιανικοῦ πνεύματος, ἀλλὰ ἡ νηστεία
ὅπως τὴν δίδαξε ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ὅ πως
τὴν παρέλαβαν οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι, ὅ πως τὴν
κήρυξαν οἱ μεγάλοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
καὶ ὅπως τὴν ἐφάρμοσαν οἱ Χριστιανοὶ τῶν
κατακομβῶν τῶν πρώτων αἰώνων, οἱ ὁποῖοι
σὰν ἄυλα πνεύματα, σὰν ἄγγελοι, ζοῦσαν πά-
νω σ᾽ αὐτὴ τὴ γῆ, καὶ γι᾽ αὐτὸ τοὺς θαύμαζαν
κι αὐτοὶ ἀκόμη οἱ ἐχθροί τους, οἱ δήμιοι καὶ
σταυρωταί τους.

Θὰ μάκραινε πολὺ ὁ λόγος ἂν θὰ ἤθελα νὰ
σᾶς παρουσιάσω ὅλα τὰ θαυμάσια διδά γματατῶν μεγάλων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας περὶ
νηστείας, ἀπὸ τὰ ὁποῖα θὰ βλέπαμε τὴ νη-
στεία νὰ προβάλλῃ ὄχι σὰν μία ῥακένδυτη καὶ
ῥυπαρὴ γυναίκα, ἀλλὰ σὰν μία ἔνδοξη βασί-λισσα, ποὺ ἔρχεται ἀπ᾽ τὸν οὐρανὸ γιὰ νὰ δώ -
σῃ μύρια δῶρα στοὺς κατοίκους τῆς γῆς.

* * *Τί εἶνε ἡ νηστεία; «Ἀληθὴς νηστεία», ἀπαν -
τᾷ ὁ μέγας Βασίλειος, εἶνε «ἡ τῶν κακῶν ἀλ -
λοτρίωσις» (Ἑ.Π. Migne 31,181b), ν᾿ ἀπέχῃς δηλαδὴ ὄχι
ἁ πλῶς ἀπὸ τροφή, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ὅλα τὰ κακά. Ἡ
νη στεία, συνεχίζει ὁ ἴδιος πατήρ, δίνει φτερὰ
γιὰ νὰ φτάσῃ ἡ προσευχὴ γρηγορώτερα στὸ
Θεό. «Νηστεία οἴκων αὔξησις, ὑγείας μήτηρ,
νεότητος παιδαγωγός, κόσμος πρεσβύταις
(=στόλισμα τοῦ γήρατος)» (ἔ.ἀ. 31,173c), γυμναστή-
ριο τῆς ψυχῆς, ὅπλο κατὰ τοῦ πειρασμοῦ, πο-
λύτιμος σύντροφος σὲ ὅλη τὴ ζωή μας.

Ὁ δὲ ἱερὸς Χρυσόστομος σὲ ρωτάει· «Χρι-
στιανέ, νηστεύεις; Ἐὰν νηστεύῃς ἀληθινά,
δεῖ ξε το μὲ τὰ ἔργα σου. Ποιά ἔργα; Ἐὰν δῇς
φτωχό, ἐλέησέ τον. Ἐὰν ἔχῃς ἐχθρό, συμφι-
λιώσου μαζί του. Ἐὰν κάποιος φίλος σου εὐ -
δοκιμῇ καὶ προοδεύῃ, μὴ τὸν φθονήσῃς. Ἐὰν
δῇς ὡραία γυναῖκα, προσπέρασε γρήγορα.
Γιατὶ δὲν πρέπει νὰ νηστεύῃ μόνο τὸ στόμα
ἀπὸ τὰ φαγητά· πρέπει νὰ νηστεύουν καὶ τὰ
μάτια μας καὶ τ᾿ αὐτιά μας καὶ τὰ χέρια μας
καὶ τὰ πόδια μας καὶ ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώμα-
τός μας. Ἂς νηστεύουν τὰ μάτια μας ἀπὸ θε-
 ά ματα ἀκολασίας. Ἂς νηστεύουν τ᾿ αὐτιά μας
μὲ τὴν ἀπομάκρυνσί μας ἀπὸ ἐκείνους ποὺ
αἰ  σχρολογοῦν καὶ κακολογοῦν καὶ διαβάλ-

λουν. Ἂς νηστεύουν τὰ πόδια μας μὲ τὴν ἄρ -
νησι νὰ πᾶμε σὲ κέντρα ἀσωτίας καὶ διαφθο -
ρᾶς. Ἂς νηστεύῃ ἡ γλῶσσά μας ἀπὸ κάθε πε-
ριττὸ καὶ βλαβερὸ λόγο (βλ. Ἑ.Π. Migne 49,53).

Κ᾽ ἕνας ἄλλος ἀρχαῖος διδάσκαλος τῆς Ἐκ -
κλησίας ἐκήρυττε· «Νηστεύσωμεν, ἀδελφοί,
ΔΙΑ ΝΑ ΕΛΕΗΣΩΜΕΝ». Οἱ πρῶτοι δηλαδὴ Χρι-
στιανοὶ περιώριζαν τὰ γεύματά τους, καὶ τὰ
χρήματα ποὺ θὰ δαπανοῦσαν γιὰ τὰ φαγητὰ
τὰ ἔδιναν σὲ ἐλεημοσύνες.

* * *Κλεῖστε, ἀδελφοί μου, κλεῖστε μιὰ στιγμὴ
τὰ μάτια σας καὶ φανταστῆτε ὅλη τὴν Ἑλλά-
δα μας, ἀπὸ τὸν Ἕβρο μέχρι τὴν Κρήτη κι ἀ -
πὸ τὴν Κέρκυρα μέχρι τὴ ῾Ρόδο καὶ τὴν Κύ-
προ, φανταστῆτε δηλαδὴ ὅλους τοὺς Ἕλλη-
νες, ἀπὸ τὰ προεδρικὰ μέγαρα μέχρι τὶς κα-
λύ  βες τῶν χωρικῶν μας, νὰ νηστεύουν ὁλο-κληρωτικὴ νηστεία τὴν τελευταία ἡμέρα ἑκά-στου μηνός, καὶ τὴν ἑπομένη τὰ χρήματα, ποὺ
θὰ δαπανοῦσε ὁ καθένας γιὰ τὸ φαγητό, νὰ
τὰ καταθέτῃ σὲ μία τράπεζα γιὰ τὶς ἀνάγκες
τῶν φτωχῶν, ἀσθενῶν, ὀρφανῶν καὶ χηρῶν,
τῶν μυρίων θυμάτων τῆς ἀνθρώπινης δυστυ-
χίας. Τί πλούτη θὰ μαζεύονταν, ἂν ἐφαρμοζό -
ταν ἡ ἁγία αὐτὴ συνήθεια τῶν πρώτων χρι-
στιανικῶν αἰώνων!«Νηστεύσωμεν, ἵνα ἐλεήσωμεν».

Πρὸ ἐτῶν, ὅταν ἡ πατρίδα μας, λόγῳ τῶν
δεινῶν συνθηκῶν ποὺ εἶχαν προηγηθῆ, βρι-
σκόταν σὲ κατάστασι ἀνάγκης, γράφτηκε στὶς
ἐφημερίδες ἡ προτροπή, ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰπαραιτηθοῦν ἀπὸ ἕνα γεῦμα τους καὶ τὸ ἀντί-
τιμο τοῦ γεύματος νὰ προσφερθῇ κατὰ τὴν
περιφορὰ δίσκου σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς τοῦ ἐ -
σωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Εἴθε ἡ ὡραία
αὐτὴ ἔμπνευσι νὰ λάβῃ καὶ πάλι σάρκα καὶ
ὀστᾶ.

Εἴθε κατὰ τὴν ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρα-
κοστή, ποὺ καλούμεθα νὰ ἑτοιμαστοῦμε γιὰ
νὰ ἑορτάσουμε τὰ σεπτὰ πάθη καὶ τὴν ἀνά-
στασι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, εἴθε ὅλοι οἱ Χρι-
στιανοὶ Ἕλληνες νὰ αἰσθανθοῦμε τὴν κρισι-
μότητα τῶν στιγμῶν ποὺ περνάει ἡ φυλὴ καὶ
ἡ πατρίδα μας, καὶ μὲ κάθε τρόπο ν᾽ ἀγωνι-στοῦμε γιὰ τὴν πνευματική μας ἀφύπνισι, καὶ
ν᾿ ἀξιωθοῦμε νὰ δοῦμε τὸ συντομώτερο τὴν
ἡμέρα τῆς χαρμόσυνης ἀναστάσεως.

Τελειώνω, ἀγαπητοί μου, μὲ τὸ ἀρχαῖο χρι-
στιανικὸ σύνθημα, τὸ ὁποῖο πάντοτε, ἀλλ᾿ ἰδι-
αιτέρως τὴν περίοδο τῆς ἁγίας Τεσσαρακο-
στῆς, πρέπει νὰ συγκινῇ τὶς ψυχές μας·«Νηστεύσωμεν, ἵνα ἐλεήσωμεν».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ὁμιλία, ποὺ μεταδόθηκε ἀπὸ τὸ ῾Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ Λαρίσσης τὴν 6-3-1949, δημοσιεύθηκε στὸ βιβλίο Ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός (Βόλος 1950, σσ. 156-158),καὶ ἀναδημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας» (1982, σσ. 51-52). Μεταγλώττισι 7-2-2022.
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Τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί μου,
τῆς Πρώτης (Α΄) Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν

(βλ. Ἑβρ. 11,24-26,32-40) εἶνε θεῖο ἐγκώμιο τῆς πίστεως· ἕ -
νας θεόπνευστος ὕμνος τῆς ἐμπιστοσύνης
στὸ Θεό, ἡ ὁ ποία σὲ κάθε ἐποχὴ θαυματουρ-
γεῖ. Ὅποιος μελετᾷ τὸν βίο τῶν ἀνδρῶν, ποὺ
ἐδῶ ὁ ἀπόστολος ἀναφέρει τὰ ὀνόματά τους
χρονογρα φι κῶς, ἂν εἶνε εἰλικρινής, δὲν μπο-
ρεῖ παρὰ ν᾿ ἀ ναφωνήσῃ· «Μεγάλα τὰ τῆς πί-
στε ως κατορθώ ματα», μεγάλα πράγματα κα-
τορθώνει ἡ πίστις! (ἀπολυτ. ἁγ. Θεοδ. Τήρ. 17 Φεβρ. & α΄ Σάββ. Νηστ.).

* * *Ἡ ζωὴ ἐπάνω σ᾽ αὐτὴ τὴ γῆ, ἀγαπητοί μου,
δὲν εἶ νε ἄνεσις, δὲν εἶνε ἀπόλαυσις, δὲν εἶνε
γλέν τι· εἶνε κόπος καὶ πόνος, ἀγώνας καὶ πά-
λη. Καὶ μπροστὰ σ᾽ αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶνε
ἀνθεκτικός, αὐ τάρκης, αὐτοδύναμος· ὅσο κι
ἂν φαίνεται ἰσχυρὸς καὶ δραστήριος, ψυχι κὰ
καὶ σωματικά, στὴν πραγματικότητα εἶ νε ἕ να
πλάσμα ἀ δύναμο καὶ ἀσθενικό· δὲν μπορεῖ νὰ
διανύσῃ ἀβοήθητος τὴν ὁδὸ τοῦ βίου, ἔχει ἀ -νάγ   κη βοηθείας. Ὅταν εἶνε ἀκόμη νέος καὶ ὑ -
γι ής, αὐ τὸ δὲν τὸ συναισθάνεται· καθὼς ὅ -
μως μεγαλώνει, ἀρχίζει νὰ ὡριμάζῃ, βρίσκει
ἄλλο νόημα στὴ ζωή, προσγειώνεται, ἡ σκέψι
του ἀλλάζει, κα  τασταλάζει. Μέσα στὰ χτυπή-
ματα ποὺ δέχεται, ζυγίζεται, ἀναμετρᾷ τὶς
δυ νάμεις του, βλέπει τὴν ἀνεπάρκειά του καὶ
τότε νιώθει τὴν ἀ νάγκη βοηθείας.

Αὐτὸ εἶνε μία κοινὴ διαπίστωσις, ἀπὸ τὰ πα-
νάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα. Καὶ ὅλοι στρέ-
φουν τὸ βλέμμα γύρω τους ἀναζητώντας ἐνί-σχυσι, δύναμι. Ἔχουν ὅμως ἀποστατήσει ἀπὸ
τὸν πανάγαθο Δημιουργὸ καὶ Θεό τους· τὸν
λησμόνησαν, καὶ ζητοῦν βοήθεια μακριὰ ἀπ᾽αὐ τόν. Καὶ καταφεύγουν ἄλλοι μὲν στὴ φύσι

καὶ στὰ στοιχεῖα της ποὺ τὰ θεοποιοῦν (εἰ -
δωλολατρία), ἄλλοι στὴ μελέτη καὶ σπουδὴ
τῶν φαι νομένων (ἐπιστήμη), ἄλλοι στὴ φιλο-
σο φία, ἄλλοι στὶς ἡδονὲς καὶ ἀπολαύσεις τοῦ
κόσμου, ἄλ λοι στὶς διάφορες θρησκεῖες, ἄλ -
λοι στὴ μαγεία καὶ στὸν σατανισμό…

Ὅλες βέβαια αὐτὲς οἱ ἀναζητήσεις εἶνε ἄ -
στοχες καὶ ἄκαρπες. Μόνη ὀρθὴ ἐπιλογὴ εἶ -
νε, ὅταν ὁ ἁμαρτωλὸς ἄν θρωπος ἀφήνῃ ὅλα
αὐτὰ τὰ ἀπατηλὰ ὑποκατάστατα καὶ ἐπιστρέ -
φῃ στὸν πανάγαθο Πατέρα του. Ἐ κεῖνος εἶνε ὁ
μόνος ποὺ τὸν ἀγαπᾷ, ὁ μόνος ποὺ θέλει τὸ
καλό του, ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ τὸν βοηθή -
σῃ. Ἀρκεῖ νὰ καταφύγῃ σ᾽ αὐτὸν μὲ πίστι, ὁλο-
 ψύχως καὶ εἰλικρινῶς. Τότε ἡ πίστι σῴζει μὲ
τρόπο θαυμαστό. * * *Θαυματουργεῖ, ἀδελφοί μου, ἡ πίστις αὐ -
τή. Θαυματουργεῖ ὄχι μόνο ὅταν κατορθώνῃ
μεγάλα καὶ ὑπερφυσικά, τέτοια ποὺ ὑπερβαί-
νουν τὰ συνήθη, ἀλλὰ καὶ ὅταν ὁπλίζῃ τὸν πι-
στὸ στὶς θλί ψεις του μὲ ὑπομονὴ ὑπερ άνθρω-
πη. Διότι ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων εἶ νε κι αὐτὴ ἕ -
να θαῦμα ἐξ ἴσου τοὐλάχιστον σπουδαῖο καὶ
ἐκπληκτικὸ ὅσο καὶ τὰ θαύματα ἐκεῖνα, μὲ τὰ
ὁποῖα οἱ ἅγιοι ὑπέτασσαν στὸ πρόσταγμά τους
καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως.

Θαυμάζουμε βεβαίως γιὰ τὰ γενναῖα κατορ- θώματά τους, ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, ἐκείνους
τοὺς ἄνδρες τῆς παλαιᾶς διαθήκης ποὺ ἀ -
κοῦμε σήμερα στὴν περικοπὴ ἀπὸ τὴν πρὸς
Ἑβραίους ἐπιστολή· τὸ Μωυσῆ δηλαδή, τὸν
Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, τὸν Γεδεών, τὸν Σαμψών, τὸν
Ἰεφθάε, τὸν Δαυΐδ, τὸν Σαμουήλ, οἱ ὁποῖοι
«διὰ πίστε ως», μὲ τὴν πίστι τὴ βαθειά, τὴν ἰ -
σχυρή, τὴν ἀ  κλόνητη, νίκησαν τὴ φύσι, μετέ-

Κυριακὴ Α΄ Νηστειῶν (Ἑβρ. 11,24-26,32-40)13 Μαρτίου 2022Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2448 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἡ πίστις θαυματουργεῖ!
«…Ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαί-ρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ…· ἐμπαι -γμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρί-σθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐναἰ γείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι…» (Ἑβρ. 11,33-34,36-37)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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βαλαν τὴν Ἐρυθρὰ θάλασ σα σὲ ξηρά, γκρέμι-
σαν ἀπόρθητα τείχη μόνο μὲ τὴ φωνὴ σαλπίγ-
γων (ὅ πως στὴν Ἰεριχώ), κα τα τρόπωσαν στρα-
τιὲς ἐχθρῶν (ὅπως τοὺς Ἀμαληκῖτες), «ἔφρα-
ξαν στό ματα λεόντων (ὅ πως ὁ προφήτης Δα-
νιήλ μέσα στὸ λάκκο), ἔ σβεσαν δύναμιν πυ-
ρός (ὅ πως οἱ Τρεῖς Παῖδες ἐν καμίνῳ στὴ Βα-
βυλῶ να), ἔ φυ γον στόματα μαχαίρας (ὅπως ὁ
προφή της Ἠλίας), ἐνεδυναμώθη σαν ἀπὸ ἀ -
σθε νεί ας (ὅ πως ὁ βασιλιᾶς Ἐζεκίας), ἐγενή-
θη σαν ἰ σχυροὶ ἐν πολέ μῳ, παρεμβολὰς ἔκλι-
ναν ἀλλοτρίων» (ὅπως ὁ Σαμψών)» (Ἑβρ. 11,33-34).

Δὲν πρέπει ὅμως, ἀδελφοί μου, ἐξ ἴσου νὰ
θαυμάσουμε καὶ τοῦ Ἰὼβ τὴν ὑπομονὴ στοὺςπειρασμοὺς καὶ τῶν ἄλλων μαρτύρων τὴν ἀ -
δά μαστη ἀν δρεία; Αὐτοί, χωρὶς νὰ κάνουν ὅλοι
καὶ πάντοτε θαύ ματα ὅπως οἱ προηγούμενοι,
ἔχον τας ὅμως τὴν ἴδια μ᾽ ἐκείνους πίστι, «ἐμ -
παι γμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον (ὅπως
π.χ. ὁ προφήτης Ἐ λισαῖος καὶ οἱ ἀπόστολοι
Πέτρος καὶ Ἰωάννης), ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυ-
λα κῆς (ὅ πως οἱ προφῆται Ἰερεμίας, Μιχαίας,
Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος)· ἐλιθάσθησαν (ὅπως ὁ φτωχὸς Ναβουθαὶ
καὶ ὁ πρωτομάρτυς Στέφανος), ἐπρίσθησαν
(πρι ο νί στηκαν δηλαδή, ὅπως ὁ προφήτης Ἠ -
σαΐας), ἐπειρά σθησαν (ὅπως ὁ Ἀβραὰμ καὶ ὁ
Μωυσῆς), ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον (ὅπως
οἱ προφῆται Μιχαίας καὶ Ζαχαρίας καὶ ὁ ἀπό-
στολος Ἰάκωβος), περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν
αἰγείοις δέρμασιν (ὅπως ὁ Ἠλίας καὶ ὁ Βαπτι-
στὴς Ἰωάννης), ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι,
κα κουχούμενοι» (ἔ.ἀ. 11,36-37).

Τέκνα καὶ ἥρωες τῆς πίστεως εἶνε καὶ οἱ δύοκατηγορίες ἁγίων. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ ἀπόστολος
κατατάσσει μεταξὺ τῶν ἡρώων τῆς πίστεως
ὄχι μόνο ἐκείνους ποὺ κατώρθωσαν σπουδαῖα
καὶ μεγάλα τρόπαια στὰ πεδία τῶν μαχῶν καὶ
στὴ διακυβέρνησι τῶν λαῶν, ἀλλὰ καὶ ὅλους
ἐκείνους ὅσοι ἀφανεῖς, χωρὶς ἐξωτερικὰ θαύ-
ματα, ὑπέμειναν πολλὲς καὶ διάφορες θλί-
ψεις χάριν τῆς πίστεως στὸν Κύριο καὶ τῆς
ἀγάπης καὶ προσηλώσεως σ᾽ αὐτόν.

Μία καὶ ἡ ἴδια δύναμις τοὺς ἐμψύχωνε ὅ -λους· ἡ πίστις. Μὲ μόνη τὴ διαφορὰ ὅτι ἡ δύ-
ναμις αὐτὴ ἐκδηλωνόταν κατὰ δύο τρόπους·
ἄλλοτε μὲν ὡς ἀπροσδόκητη νίκη κατὰ τῶν
δι  αφόρων ἐχθρῶν, ὡς θεραπεία ἀνιάτων νό-
σων, ὡς κατανίκησις φυσικῶν ἐμποδίων, ὡς
τι θάσευσις θηρίων — αὐτὰ εἶνε τὰ ἐξωτερικὰ
θαύματα τῆς πίστεως, καὶ ἄλλοτε ὡς ὑπομο -
νὴ ἀνεξάντλητη στοὺς πειρασμοὺς τῆς ζωῆς
— καὶ αὐτὴ εἶνε τὸ ἐσωτερικὸ θαῦμα.

Τὸ θαῦ μα αὐτό, τὸ δεύτερο, ἴσως νὰ μὴν

προκαλῇ ἐντύπωσι μεγάλη στοὺς ἐπιπολαί-
ους, οἱ ὁποῖοι χάσκουν μόνο μπροστὰ σὲ «ση-
μεῖα καὶ τέρατα» (πρβλ. Ἰω. 4,48)· πάν τως ὅμως εἶνε
θαῦμα, καὶ θαῦμα μεγάλης ἀ ξίας. Γιατὶ ὅση πί-
στι χρειάστηκε ἕνας ἅγιος γιὰ νὰ κάνῃ ἕνα ἐ -
ξωτερικὸ θαῦμα ποὺ τὸ βλέπουν ὅλοι (νὰ θε-
ραπεύσῃ π.χ. ἕνα δαιμονιζόμενο, ἢ νὰ δώσῃ
τὸ φῶς σ᾽ ἕνα τυφλό), τόση πίστι, ἴσως καὶ με-
γαλύτερη, χρειάστηκε καὶ ἕνας ἄλλος γιὰ νὰ
ὑπομείνῃ τὸ φοβερὸ μαρτύριο, νὰ σηκώσῃ τὸσταυρὸ τῆς δικῆς του θλίψεως.

Ναί, ἀγαπητοί μου. Ἡ ὑπομονή, ποὺ ἔδει-
ξαν τόσο οἱ προφῆται καὶ δίκαιοι τῆς παλαιᾶς
διαθήκης ὅ σο καὶ οἱ πιστοὶ καὶ ἅγιοι τῆς και -
νῆς διαθήκης, ὑπῆρξε θαῦμα μεγάλο, ποὺ κα-
τέπληξε τὸν κόσμο καὶ δίδαξε τὴν ἀν θρωπό-
τητα περισσότερο ἀπ᾿ ὅ,τι τὴν δίδαξαν τὰ ἐ -
ξωτερικὰ θαύματα τῶν ἁγίων. Γιατὶ ἡ ὑ πομο -
νὴ αὐτὴ εἶνε καρπὸς καὶ ἐκδήλωσι πίστεως,
βαθειᾶς πίστεως. Καὶ πῶς ὄχι;

Γιὰ νὰ εἶνε ἕνας ἅγιος, ἕνας ὑποψήφιος μάρ-
 τυρας καὶ ὁμολογητής, πρόθυμος νὰ συλλη-
φθῇ, νὰ δικαστῇ, νὰ χάσῃ τὴν περιουσία του,
νὰ ῥιχτῇ στὶς φυλακές, νὰ κακοποιηθῇ, νὰ ἐξ -
οριστῇ, νὰ βασανιστῇ, νὰ καῇ πάνω στὴν πυ-
ρά, νὰ τὸν ῥίξουν στὰ θηρία καὶ νὰ ὑποστῇ ὅ -
λο τὸ μαρτύριο, χωρὶς νὰ βλέπῃ καμμιά ἐξω-
τερικὴ ἐπέμβασι τοῦ Θεοῦ πρὸς κατάπαυσιν
τοῦ βασανισμοῦ του, σημαίνει ὅτι ὁ Χριστι α -νὸς αὐτὸς πίστευε ἀκραδάντως στὸ Θεό, ἔ βλε-
 πε καθαρὰ μὲ τὰ μάτια τῆς πίστεώς του «τὸν
Ἀόρατον» (Ἑβρ. 11,27), ἔβλεπε τὰ ἀθέατα βραβεῖα
ποὺ ἔχει ἑ τοιμάσει ὁ Θεὸς γι᾽ αὐτοὺς ποὺ τὸν
ἀγαποῦν, καὶ γι᾿ αὐτὸ ὑπέμεινε τὰ πάνδεινα.

* * *Τὴν πίστι αὐτή, ἀδελφοί μου, ποὺ δημιουρ -
γεῖ μυστικὰ καὶ ἀόρατα θαύματα ὑπομονῆς σὲ
μυριάδες καρδιῶν θλιβομένων, τὴν πίστι αὐ -
τὴ ποὺ ἀναδεικνύει ἥρωες τῆς ὁμολογίας καὶ
τῆς ἀ ρετῆς, ἂς προσπαθήσουμε ν᾿ ἀποκτή-
σου με κ᾽ ἐμεῖς. Ὁ βίος τῶν ἁγίων, παλαιῶν καὶ
νέων, αὐτὸ τὸ πολύτιμο δίδαγμα μᾶς προσ -
φέρει· ὅτι μὲ τὴν πίστι ὡς ἀχώριστο συν οδοι-
πόρο τοῦ βίου ἡ ψυχὴ καὶ μεγάλα κατορθώνεικαὶ μεγάλα ὑποφέρει.

Πρέπει νὰ καταταλάβουμε καὶ νὰ χωνέψου-
 με τὸ ἑξῆς. Θὰ εἴμαστε καὶ θὰ μείνουμε σὲ ὅ -
λη τὴν ἐπίγεια ζωή μας νᾶνοι πνευματικῶς,δειλοὶ καὶ ἄνανδροι, ἐὰν δὲν ἀποκτήσουμε
τὴν θαυματουργὸ πίστι.

Ὦ Κύριε Κύριε, «πρόσθες ἡμῖν πίστιν» (Λουκ.
17,5), πρόσθεσέ μας πίστι, τὴν πίστι τῶν ἀπο-
στόλων, τῶν μαρτύρων καὶ τῶν ἁγίων σου.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 238/17-3-1940, σ. 29).Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ σχετικὴ ἀνάπτυξις 9-2-2022.
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Τὸ μεγαλεῖο, ἀγαπητοί μου, τὸ μεγαλεῖο τοῦἸησοῦ Χριστοῦ εἶνε ἀπερίγραπτο. Ὁ Ἰη-
σοῦς Χριστὸς δὲν εἶνε ἕνα δημιούργημα, εἶ -
νε ὁ Δημιουργὸς ὅλων τῶν δημιουργημάτων·
δὲν εἶνε ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, εἶνε ὁ Θεάν-
θρωπος. Εἶνε ἀσυγκρίτως ἀνώτερος πατρι -
αρ χῶν, προφητῶν, βασιλέων· ἀνώτερος ὄχι
μόνο ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀγ -
γέλων. Εἶνε Δημιουργὸς τῶν πάντων.

Εἶνε ὁ ἕνας τῆς ἁγίας Τριάδος, τὸ δεύτερο
πρόσωπο τῆς τρισηλίου Θεότητος. Εἶνε ὁ Υἱ -ὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ Θεὸς ἀληθινός.
Αὐτὴ εἶνε ἡ πίστις, ἐπάνω στὴν ὁποία ἔχει οἰ -
κοδομηθῆ ὅλο τὸ οἰκοδόμημα τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ, ὅλη ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία (βλ. Ματθ. 16,18).
Καὶ ἐπειδὴ ἡ πίστις αὐτὴ στὴν θεότητα τοῦ Ἰ -
ησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς ἁγί ας
μας Ἐκκλησίας, γι᾽ αὐτὸ ὁ ἀπόστολος διαθέ-
τει τὰ πρῶτα κεφάλαια τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐ -
πιστολῆς γιὰ νὰ κατοχυρώσῃ ἀπὸ κάθε πλευ -
ρὰ τὴ μεγάλη καὶ θεμελιώδη αὐτὴν ἀλήθεια.
Σήμερα, μετὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξί ας,
δευτέρα (Β΄) Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρα -
κοστῆς καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ, συνεχίζεται ὁ πανηγυρισμὸς τοῦ θρι -
άμβου τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Στὸ ἀποστο -
λικὸ ἀ νάγνωσμα (βλ. Ἑβρ. 1,10 – 2,3) ἐξαίρεται ὁ ἀκρο-
γω νι αῖος λίθος της, ἡ Θεότης τοῦ Χριστοῦ.Ὁ Ἰησοῦς, κηρύττει ὁ ἀπόστολος, εἶνε ὁαἰ ώνιος. Καὶ αὐτὸ τὸ ἀποδεικνύει ὄχι μὲ συλ-
λογισμοὺς καὶ σκέψεις ἀν θρώπινες, ἀλλὰ μὲ
ἁγιογραφικὰ χωρία, μὲ μαρτυρίες τῆς Παλαι -
ᾶς Δι αθήκης, ἡ ὁποία παντοῦ ὁμιλεῖ γιὰ τὸν
Ἰησοῦ Χριστό· προαναγγέλλει τὴν ἔλευσί του.Τὰ κείμενα αὐτὰ γιὰ τοὺς Ἑ βραίους, ποὺ
τὰ κατεῖχαν, ἔμεναν –καὶ μένουν ἀκόμη– ἀ -
κα τανόητα καὶ ἀνερμήνευτα, λόγῳ πνευμα-

τικῆς μυωπί ας καὶ τῆς προκαταλήψεως ποὺ
τυφλώνει. Αὐτὸ παθαίνει καὶ σήμερα κάποιος,
ἐὰν δὲν θελήσῃ νὰ συσχετίσῃ αὐτὲς τὶς προ-
φητικὲς μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μὲ
τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ. Γιὰ τὸνΧριστὸ ἐλέχθησαν, καὶ αὐτὸς εἶνε τὸ κλειδὶτῆς ἑρμηνείας τους. Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος, γράφοντας στοὺς ὁμοεθνεῖς του, τοὺς
Ἑ βραίους, καὶ ζητώντας νὰ καθαρίσῃ τὴ συ-
ν είδησί τους ἀπὸ κάθε ἐσφαλμένη ἀντίληψι
γύρω ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ, τοὺς παραπέμπει στὶς
Γραφές, στὰ ἱερὰ βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης, ποὺ αὐτοὶ κρατοῦσαν καὶ διάβαζαν. Εἶνε
σὰν νὰ τοὺς λέῃ·

Ἀδελφοί μου! Θέλετε νὰ μάθετε ποιός εἶνεὁ Ἰησοῦς; θέλετε νὰ γνωρίσετε τὴν ἀλήθεια
γιὰ τὸ πρόσωπό του; θέλετε νὰ σᾶς ἀποκαλυ -
φθῇ τὸ μυστήριο ποὺ κρύβει; Πρῶτα - πρῶτα
ἀφῆστε κάθε προκατάληψι ποὺ σᾶς δεσμεύ-
ει, ἐ λευθερωθῆτε ἀπὸ ἐσφαλμένες πεποιθή-
σεις ποὺ ἔχετε σχηματίσει, ἀφῆστε τὶς ψυχές
σας νὰ δεχθοῦν τὸ φῶς. Καὶ κατόπιν δὲν ἔχε-
τε νὰ κάνετε τίποτε ἄλλο παρὰ ν᾿ ἀνοίξετε τὰβιβλία τῶν προφητῶν. Μελετῆ στε τα πάλι
προσεκτικά· παρακαλέστε τὸ Θεὸ νὰ σᾶς φω-
τίσῃ στὴν κατανόησί τους. Τότε θὰ δῆτε ὅτι
μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τῆς Παλαι ᾶς Διαθή κης
ἀναδύεται ὁλόλαμπρη ἡ μορφὴ τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Γιατὶ σ᾽ αὐτὸν καὶ μόνο ἀναφέρον -
ται ὅλα τὰ ῥητὰ τῆς Παλαιᾶς Βίβλου.

* * *Ἕνα λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὰ ῥητὰ
ποὺ ἀναφέρονται στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ
εἶνε καὶ τὸ σπουδαῖο χωρίο τοῦ Ψαλτηρίου
ποὺ ἀναφέρει σήμερα ὁ ἀπόστολος καὶ τὸ ὁ -
ποῖο λέει· «Κατ᾿ ἀρχὰς σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐ -
θεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ

Κυριακὴ Β΄ Νηστειῶν (Ἑβρ. 1,10 – 2,3)20 Μαρτίου 2022 πρωὶΠερίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2451 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Πρὸς τὸν Αἰώνιον!
«Κατ᾿ ἀρχὰς σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σούεἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτι - ον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς καὶ ἀλλαγήσον -ται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι» (Ψαλμ. 101,26-28 = Ἑβρ. 1,10-12)
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οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις·
καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ
ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς καὶ ἀλλαγή-
σονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ
ἐκλείψουσι» (Ψαλμ. 101,26-28 = Ἑβρ. 1,10-12). Ἐσύ, λέει, Κύ-
ριε, θεμέλιωσες τὴ γῆ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ κό-
σμου, καὶ μὲ τὰ χέρια σου δημιούργησες τοὺς
οὐ ρανούς· ἀλλ᾽ ἐνῷ αὐτοὶ μιὰ μέρα θὰ τελει-
ώσουν, ἐσὺ θὰ ἐξακολουθῇς νὰ μένῃς· ὅλοι
θὰ παλιώσουν σὰν ροῦχο ποὺ φθείρεται, θὰ
τοὺς τυλίξῃς σὰν κάλυμμα καὶ θ᾽ ἀλλάξουν·
ἐσὺ ὅμως μένεις ὁ ἴδιος καὶ τὰ χρόνια σου
δὲν πρόκειται νὰ ἐξαν τληθοῦν.

Αὐτό, ποὺ ἐκήρυττε μὲ τὸν ψαλμὸ αὐτὸν ὁ
ψαλμῳ δὸς αἰῶνες πρὸ Χριστοῦ, ἔρχεται τώρα
ὁ ἀπόστολος νὰ τὸ ἑρμηνεύ σῃ θεοπνεύστως
ἀ ναφέροντας καὶ ἐφαρμόζοντάς το στὸν Χρι-
στό. Τί λέει λοιπόν; Ὅτι ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζω-ραῖος δὲν εἶνε ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος· εἶνε ὁ
Δημιουργὸς τοῦ παντός, ὁ ποιητὴς καὶ κτί-
στης πάντων τῶν ποιημάτων· ἀλλ᾽ ἐνῷ τὰ κτί-
σματά του ἔχουν «ἡμερομηνία λήξεως», αὐτὸς
δὲν ἔχει. Αὐτὸς μένει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰ -
ώνων· εἶνε ὁ αἰώνιος. Μέσα στὴν διαρκῆ ῥοὴ
τῶν ἐγκοσμίων, ὁ Ἰησοῦς εἶνε «ὁ αὐτός», μέ-
νει ὁ ἴδιος καὶ ἀπαράλλακτος· εἶνε δηλαδὴ ἄ -
τρεπτος, ἀναλλοίωτος, ἀμετάθετος.

Ὑπάρχει κάτι πιὸ θαυμαστὸ ἀπὸ τὰ συστή-
ματα τῶν οὐρανίων σωμάτων; Φαίνεται κάτι
πιὸ στα θερὸ ἀπὸ τὴ Γῆ μας; Μυριάδες - δισε-
κατομμύρια μάτια διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἀτε-
νίζουν πρὸς τὸν οὐρανὸ καὶ θαυμάζουν τὰ ἄ -
στρα, τὰ ἴδια ἄστρα ποὺ θαύμασαν ὅλες οἱ
προηγούμενες γενεές. Ἑκατομμύρια - δισε-
κα τομμύρια ἄνθρωποι κινοῦνται, περπατοῦν,
ἐρ γάζονται σήμερα ἐπάνω στὴ Γῆ, στὴν ἴδια
Γῆ ἐπάνω στὴν ὁποία ἔζησαν τὰ δισεκατομ-
μύρια τῶν γενεῶν ποὺ προηγήθηκαν, ἦλθαν
καὶ πα ρῆλθαν.

Καὶ ὅμως· αὐτὴ ἡ Γῆ καὶ αὐτοὶ οἱ οὐρανοὶ
δὲν εἶνε οὔτε χωρὶς ἀρχὴ οὔτε χωρὶς τέλος.
Κάποτε ἔλαβαν ἀρχή, ἦλθαν στὴν ὕ παρξι, κά-
ποτε (ἐν χρό νῳ) δημιουργήθηκαν. Δὲν εἶνε
ἄν  αρχα οὔτε αἰ ώνια. Ἂς φαίνωνται αἰώνια.
Θὰ ἔλθῃ ἐποχή –αὐτὸ βεβαιώνει καὶ ἡ ἐπιστή -
μη–, κατὰ τὴν ὁποία ὅλα θὰ παλιώσουν, θὰ
φθαροῦν, ἀλλὰ δὲν θὰ καταστραφοῦν. Ὅλο
τὸ σύμπαν ποὺ βλέπουμε, σὰν μιὰ παμπάλαια
μηχανὴ θ᾿ ἀνακαινισθῇ τελείως, καὶ ἐνώπιον
τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν δικαίων θὰ παρουσια-
σθῇ ἕνας νέ ος κόσμος.

Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ κηρύττει καὶ ὁ ἄλλος κο-
ρυφαῖος ἀπόστολος, ὁ ἀπόστολος Πέτρος,
γράφοντας προφητικά, ὅτι κατὰ τὴν δευτέρα

παρουσία τοῦ Κυρίου οἱ «οὐρανοὶ πυρούμε-
νοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τή-
κεται! καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν
κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν
οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ» (Β΄ Πέτρ. 3,12-13). Οἱ οὐρανοὶ
πυρωμένοι θὰ διαλυθοῦν καὶ τὰ ὑλικὰ στοι-
χεῖα θὰ καοῦν καὶ θὰ λειώσουν· καὶ στὸ μέλ-
λον περιμένουμε καινούργιους οὐρανοὺς καὶ
καινούργια γῆ σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεσί του
στὸν προφήτη Ἠσαΐα (βλ. Ἠσ. 65,17· 66,2· πρβλ. & Ἀπ. 21,1), στοὺς
ὁ ποίους θὰ ἐπικρατῇ τὸ ἅ γιο θέλημά του.

Ἂς φαίνεται αἰώνια ἡ Γῆ, ἡ μικρὴ τούτη
σφαῖρα μέσ᾽ στὸ σύμ παν. Ἂς χτίζουν πάνω σ᾽
αὐτὴν οἱ ἄνθρωποι Πυραμίδες καὶ Παρθενῶ -
νες καὶ οὐρανοξύστες. Ἂς φιλονικοῦν γιὰ μιὰ
λουρίδα γῆς. Ἂς φωνάζουν ὅσο θέλουν τὸ
ῥη τὸ «μακάριοι οἱ κατέχον τες». Ἂς γελοῦν
καὶ ἂς χαίρωνται οἱ μὲν γιὰ τὰ ὑλικὰ κέρδη,
καὶ ἂς θρηνοῦν κι ἂς κλαῖνε οἱ ἄλλοι γιὰ τὴν
ἀπώλεια τῆς ὕλης. Ἡ ὕλη, ἡ Γῆ, δὲν εἶνε αἰώ-νια· φθείρεται συνεχῶς κι ἀδιαλείπτως σὰν
ῥοῦχο ποὺ παλιώνει. Αἰώνιος εἶνε μόνο ὁ Χρι-
στός. «Αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις…»
καὶ «Σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκ -
λείψουσι» (Ἑβρ. 1,11,12)

Θὰ ᾽ρθῇ ἐποχὴ ποὺ θ᾿ ἀλλάξουν τὰ πρά -
 γματα, θ᾿ ἀλλάξῃ ἡ κατάστασι τοῦ σημερινοῦκόσμου. Θὰ τὴν ἀλλάξῃ ὁ Χριστός, ὁ αἰώνιος.
Καὶ δὲν θὰ δυσκολευτῇ καθόλου σ᾽ αὐτό· θὰ
τὴν ἀλλάξῃ πολὺ εὔκολα, μὲ μία ῥοπή. Μὲ ὅ -
ση εὐκολία ἐμεῖς ἀλλάζουμε τὰ παλιά μας
ῥοῦχα καὶ τ᾿ ἀντικαθιστοῦμε μὲ καινούργια,
μὲ τόση καὶ ἀσυγκρίτως μεγαλύτερη εὐ κολία
ὁ Χριστὸς θ᾿ ἀντικαταστήσῃ τὰ παλαιὰ δημι-
ουργήματα μὲ νέα· τὴ σαπισμένη Γῆ μὲ «γῆν
καινήν» καὶ τοὺς γερασμένους οὐρανοὺς μὲ
τοὺς «καινοὺς οὐρανούς» (Β΄ Πέτρ. ἔ.ἀ.).

* * *Αὐτά, ἀδελφοί μου, διδάσκει ὁ σημερινὸς
ἀπόστολος. Καὶ ποιό δίδαγμα μᾶς ἀφήνει; Νὰμὴν ἀφήσουμε τὴν καρδιά μας νὰ προσκολλη -θῇ στὰ ῥέοντα καὶ φθαρτὰ πράγματα τοῦ κό-
σμου τούτου. Γιατὶ στὸ τέλος ὅλα αὐτὰ θ᾿ ἀ -
πολεσθοῦν καὶ ὅσοι στηριχθοῦμε σ᾽ αὐτὰ θὰ
μείνουμε χωρὶς στήριγμα. Πρὸς τὸν Αἰώνιον
λοιπόν, στὸν Χριστό, νὰ στραφοῦμε καὶ ἐκεῖ
νὰ προσκολλήσουμε τὴν καρδιά μας. Αὐτὸς
νὰ γίνῃ τὸ στήριγμά μας, ἡ καταφυγή μας, ἡ
σωτηρία μας. Μακάριος πράγματι ὁ ἐλπίζων ἐπὶ τὸν Κύ-ρι ον (βλ. Ψαλμ. 25,1· 83,13), τὸν Αἰώνιον, τοῦ ὁποίου τὰ
ἔ  τη καὶ ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα πο-
τέ δὲν θὰ ἐκλείψουν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 238/15-3-1940, σ. 31).Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ σχετικὴ ἀνάπτυξις 10-2-2022.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, βρισκόμαστε στὴ μέ-
 ση τῆς Τεσσαρακοστῆς. Μεγάλη ἑ ορτή, Τρίτη

Κυριακὴ Νη στειῶν-τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.
Ὅσα λέγονται (ἀπολυτίκιο, ὕμνοι, τροπάρια,

ἀπόστολος, εὐαγγέλιο), ὅλα διδάσκουν μεγά λα
μαθήματα. Ὅποιος ἔχει αὐτὶ μυστικὸ ἀκούει,
ὅ ποιος ἔχει μάτια βλέπει, ὅποιος ἔχει καρδιὰ
αἰσθάνεται, καὶ ὅποιος ἔχει γλῶσσα ψάλλει·
«Τὸν σταυρόν σου προσκυνοῦμεν, Δέσποτα,
καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν δοξάζομεν» (ἀντὶ τρισαγ.).

Ὠκεανὸς τὰ διδάγματα. Ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ ἂς ἐξ -
ετάσουμε μία μόνο λέξι τοῦ σημερινοῦ ἀπο-
στόλου, τὴ λέξι «ὁμολογία». «Κρατῶμεν», λέει,
«τῆς ὁμολογίας» (Ἑβρ. 4,14). Τί σημαίνει «ὁμολογία»;

* * *Ὑπάρχει ὁμολογία στὴ γλῶσσα τοῦ κό-
σμου, καὶ ὁμολογία στὴ γλῶσσα τοῦ Θεοῦ.

Ὁμολογία στὴ γλῶσσα τοῦ κόσμου. Ὅπως
τώρα τελευταῖα ἀκούγεται γιὰ τὰ δάνεια ποὺ
κάνει τὸ κράτος, εἶνε γνωστὸ τί σημαίνει ὁμο-
 λογία καὶ ὁμολογιοῦ χοι. Τὸ κράτος, ὁποιοδή-
ποτε κράτος, ὅταν βρεθῇ στὴν ἀνάγκη, στρέφε -
ται στοὺς πολῖτες του καὶ λέει· Ζη τῶ τὰ χρή-
ματά σας. Καὶ ὑ πόσχεται τόκους, κληρώσεις,
λα χνούς. Κι ὁ λαουτζῖκος δίνει ἐμπιστοσύνη,
ἀνοίγει τὸ κομπόδεμά του καὶ ἐμπιστεύεται
τὶς οἰκονομίες του στὸ κράτος. Καὶ τὸ κρά-
τος; Δίνει ἕνα χαρτί, μία ὁμολογία, πάνω στὴν
ὁποία γράφει ἕνα νούμερο. Εἶνε δύσκολο νὰ
γράψῃ ἕνα νούμερο; Κατόπιν ὅμως ὅταν ἔρ χε-
ται ἡ ὥρα νὰ ἐξοφλήσῃ, –δὲν κάνω καμμία πο-
 λιτικὴ αὐτὴ τὴν ὥρα, ὁμιλῶ γενικὰ γιὰ ὅλα σχε -
δὸν τὰ κράτη–, τὸ ψυχρὸ κράτος, ἀ φοῦ κατα -
βροχθίσῃ τὰ ἑκατομμύρια τοῦ λαοῦ, κλείνει
τὶς θυρίδες τῶν τραπεζῶν καὶ ἀρνεῖ ται νὰ δώ -
σῃ ὁ,τιδήποτε ἢ δίνει ψίχουλα. Ἔτσι οἱ ὁ μολο-
 γίες καταντοῦν κουρελόχαρτα· γιὰ νὰ ἐπα-
ληθεύσῃ πάλι ὁ λόγος τῆς Γραφῆς «Μὴ πε-
ποί θατε ἐπ᾽ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων,
οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλμ. 145,3).

Ἀλλὰ ἡ ὁμολογία ποὺ δίνει ὁ Θεός! Θὰ θε-

λήσετε ἆραγε σήμερα νὰ πάρετε μιὰ ὁμολογία;
σήμερα, ἑορτή, θὰ βγῆτε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία
παίρνοντας μιὰ τέτοια ὁμολογία; ὁμολογία
ποὺ τὴν ὑπογράφει ὄχι ὁ ἄλφα ἢ βῆτα κυβερ -
νήτης κράτους ἀλλ᾽ ὁ μολογία ποὺ ὑπογράφει
μὲ τὸ αἷμα του – ποιός· «ὁ βασιλεὺς τῶν βασι-
λευόντων καὶ κύρι ος τῶν κυριευόντων» (Α΄ Τιμ. 6,15)!
Καταλαβαίνετε αὐτὰ ποὺ σᾶς λέω; Δὲν ἀνέ βη-
κα ἐδῶ γιὰ νὰ περά σῃ ἡ ὥρα ἢ νὰ σᾶς ψυχαγω -
γήσω· ἦρθα νὰ διαμαρτυρηθῶ, γιατὶ ἀμελεῖτε
καὶ ἀδιαφορεῖτε γιὰ τὰ μεγάλα καὶ αἰώνια.

Ἀδελφοί, «κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας». Ἡ «ὁ -
μολογία», γιὰ τὴν ὁποία ὁμιλεῖ ὁ ἀπόστολος,
τί εἶνε; Ἐκ μέ ρους μὲν τοῦ Θεοῦ εἶνε βεβαίω-
 σις, ἀσφαλὴς βεβαίωσις, πὼς ὅ,τι ὑπόσχεται
θὰ μᾶς τὸ δώσῃ. Ὑπόσχεται π.χ. «Οὐ μὴ σὲ ἀ -
νῶ οὐδ᾽ οὐ μὴ σὲ ἐγκαταλίπω»· παιδί μου, δὲν
θὰ σ᾽ ἐγ καταλείψω ποτέ. Ὁμολογία - ὑπόσχε-
σι τοῦ Θε οῦ εἶνε τὸ «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ
ἐπείνα σαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ
ἐ λαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ» (Ψαλμ. 33,11). Ὁμο-
λογία - ὑπόσχεσι τοῦ Θεοῦ εἶνε τὸ «Δανείζει
Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν» (Παρ. 19,17). Ὁμολογία - ὑπό-
σχεσι ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ εἶνε ἡ βεβαίωσις
ὅτι ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς «δὲν παίρνει πίσω
τὸ λόγο του», ὅπως ἔλεγε ὁ γερο - Κολοκο-
τρώ νης. Οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ κράτη ἀνακα-
λοῦν τὶς ὑπο σχέσεις τους, ὁ Θεὸς ὄχι. «Πᾶς
ὃς ἂν ὁμολογή σῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀν -
θρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογή-
σει ἐν αὐτῷ ἔμ προσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θε-
οῦ»· ἐάν, παιδί μου, λέει, μὲ ὁμολογήσῃς ἐμ -
πρὸς στοὺς ἀνθρώπους, θὰ σὲ ὁμολογήσω
καὶ ἐγὼ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων (Λουκ. 12,8).

Ὁμολογία δὲ ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρώπου τί
εἶνε; Ὅπως τὸ παιδάκι ἔχει ἐμπιστοσύνη τυφλὴ
στὴ μάνα του, γιατὶ ξέρει ὅτι ποτέ αὐτὴ δὲν θὰ
τοῦ δώσῃ κάτι ἐπιβλαβές, ἔτσι ὁ Χριστιανὸς
ἐμπιστεύεται τὸν ἑαυτό του ἀπολύτως στὰ χέ-
ρια τοῦ Θε οῦ. Ὁμολογία θὰ πῇ· ὁλόκληρος ὁ
ἄνθρωπος νὰ παραδοθῇ στὸ Θεό· ὁ νοῦς νὰ πῇ

Κυρ. Γ΄ Νηστ. Σταυρ/σεως (Ἑβρ. 4,14 – 5,6)
23 Μαρτίου 2014 πρωὶ

Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΑ΄
Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 1840

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

«Κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας» (Ἑβρ. 4,14)

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

Ὑπάρχει, ἀγαπητοί μου, κακὸ στὸν κόσμο, τὸ φυσικὸ κακὸποὺ λένε οἱ θεολόγοι· φωτιά, κεραυνός, θύελλα, σεισμός,λίβας, ἀσθένεια κ.ἄ.. Ἀλλὰ σήμερα Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσ κυ-νήσεως, ἐπικαλούμενος τὴ βοήθεια τοῦ τιμίου Σταυροῦ, ἔρχο-μαι νὰ σᾶς φωνάξω, ὅτι ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ τὰ κακὰ ὑπάρχει κάτι χειρό- τερο καὶ αὐτὸ εἶνε –μία λέξις– ἡ ἁμαρτία! Κάποτε οἱ Χριστιανοὶφοβοῦνταν τὴν ἁμαρτία. Τώρα ὁ «χριστιανὸς» προσπαθεῖ νὰ πεί - σῃ τὸν πνευματικό, ὅτι αὐτὸ ποὺ κάνει δὲν εἶνε ἁμαρτία. Μοιά-ζουμε μὲ κάποιον κλεισμένο σὲ δωμάτιο μὲ ἕνα μαγκάλι κάρ-βουνα ποὺ τὸ διοξείδιο τὸν κοιμίζει θανάσιμα. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Δαυ ῒδ λέ- ει· Κύριε, «φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου, μήποτε ὑπνώσω εἰς θά- νατον, μήποτε εἴπῃ ὁ ἐχθρός μου· Ἴσχυσα πρὸς αὐτόν» (Ψαλμ. 12,4-5). Ἡ ἁμαρτία ὑπνωτίζει τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ὁ ἄμβωνας πρέπεινὰ ξυπνήσῃ τὶς κοιμώμενες συνειδήσεις. Ἂς ἐξετάσουμε λοι πὸντί εἶνε ἡ ἁμαρτία πρῶτον ἐν σχέσει με τὸ Θεό, δεύτερον ἐν σχέ-σει μὲ τὸν ἄνθρωπο, καὶ τρίτον ἐν σχέσει μὲ τὴν αἰωνιότητα.
* * *⃝ Τί εἶνε ἡ ἁμαρτία ἐν σχέσει μὲ τὸ Θεό; Μεγάλο κακό, ἀβυσσα -λέο· «ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται» (Ψαλμ. 41,8). Ὁ εὐ αγγελιστὴςἸ ωάννης λέει· «Ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία» (Α΄ Ἰω. 3,4), ἡ ἁμαρτία δη-λαδὴ εἶνε παράβασις νόμου, τὸν ὁποῖο ἔχει θέσει ὁ ἴδιος ὁ Θεός.Ὁ Θεὸς ἔθεσε στὴν κτίσι νόμους φυσικούς· ὅλα στὴ φύσι ὑπα-κούουν. «Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ. ἔθου σκότος, καὶ ἐ -γέ νετο νύξ» (Ψαλμ. 103,19-20)· στὴν ὡρισμένη ὥρα θ᾽ ἀνατείλῃ καὶ στὴνὡρισμένη θὰ δύσῃ. Ὅλα κινοῦνται μὲ τάξι· ἡ μόνη ἀταξία, τὸ μό-νο φάλτσο, εἶνε ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος δὲν ὑποτάσσεται στοὺςπνευματικοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ. Τὸ σκουλήκι κάνει κακὴ χρῆσιτῆς ἐλευθερίας του, ὑψώνει ἀνάστημα καὶ λέει στὸ Θεό· Δὲν σὲὑ πακούω, δὲν ὑποτάσσομαι στὸ θέλημά σου. Ὁ Θε ὸς τοῦ καθο -ρίζει τροχιὰ καὶ λέει· «Οὐ ψευδομαρτυρήσεις» (Ἔξ. 20,16.Δευτ. 5,20), «ἔστωδὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ» (Ματθ. 5, 37), ὅτι τὸ ψέμα εἶνε τοῦ δι -α βόλου. Κι αὐτὸς πηγαίνει στὰ δικαστήρια, ἁπλώνει χέρι στὸ Εὐ -αγγέλιο καὶ ὁρκίζεται ψέματα. Ὁ Θεὸς τοῦ ὁρίζει «Οὐ κλέψεις»(Ἔξ. 20,14. Δευτ. 519), κι αὐτὸς θέτει δικό του νόμο στὴν ἀγορὰ καὶ στὸἐμπόριο ποὺ λέει «ἅρπαξε νὰ φᾷς καὶ κλέψε νά ̓ χῃς». Ὁ Θεὸς τοῦλέει· «Οὐ φονεύσεις» (Ἔξ. 20,15. Δευτ. 5,17), κι αὐ τὸς βάφει τὰ χέρια τουσὲ αἷμα ἀδελφικὸ κ.ο.κ.. Ἀπὸ πνεῦμα ὑπερηφανείας ὁ ἄνθρωποςδὲν ὑπακούει στὸ νόμο τοῦ Θεοῦ· «ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία».Ὁ Θεὸς δὲν εἶνε μόνο ὁ αἰώνιος νομοθέτης, εἶνε ἀκόμη «ὁ βα-σιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων» (Α΄ Τιμ. 6,15).Ἑπομένως ἡ ἁμαρτία εἶνε μία ἐπανάστασις ἐναντίον του κι ὁ ἁ -μαρτωλὸς ἕνας ἀντάρτης ποὺ ἐπαναστατεῖ κατὰ τοῦ Θεοῦ.Καὶ ἂν λάβουμε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εἶνε μόνο ὁ νομοθέ-της καὶ ὁ αἰώνιος βασιλεύς, ἀλλὰ καὶ εὐεργέτης, ὁ μεγαλύτεροςεὐεργέτης, ποὺ κάθε δευτερόλεπτο μᾶς εὐεργετεῖ, τότε ἡ ἁμαρ-τία εἶνε καὶ ἀχαριστία πρὸς αὐτόν. Κι ἀκούγεται τὸ παράπονό τουστὴν παλαιὰ διαθήκη· «Υἱοὺς ἐγέννησα καὶ ὕψωσα, αὐτοὶ δὲ μὲἠ θέτησαν» (Ἠσ. 1,2)· παιδιὰ γέννησα, κι αὐτὰ μὲ περιφρόνησαν. Ἀκό-μα ζωηρότερα τὸ παράπονό του ἀκούγεται στὴν καινὴ διαθήκη,τὴ Μεγάλη Παρασκευή· «Λαός μου, τί ἐποίησά σοι…;».Καὶ ὄχι μόνο πρὸς τοὺς Ἑβραίους ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐμᾶς ποὺ τὸνσταυρώνουμε κάθε μέρα. Μὲ τὶς ἁμαρτίες μας τὸν ποτίζουμε φαρ- μάκι· «Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καὶ τί μοι ἀνταπέδωκας; ἀντὶ τοῦμάννα χολήν, ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος, ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με σταυρῷ με

προσηλώσατε» (ἰδιόμ. ΣΤ΄ ὥρας Μ. Παρ.). Ἐνῷ μᾶς δίνει μάννα, τοῦ δίνου-με χολή· καὶ ἐνῷ μᾶς δίνει νερό, τοῦ δίνουμε ὄξος. Γιατὶ ἡ ἁμαρτίαεἶνε «πικρία», φαρμάκι. Ὁ Δαυΐδ λέει, ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺκάτω ἀπὸ τὶς γλῶσσες τους ἔχουν πικράδα, εἶνε μεστοὶ πικρί ας (βλ.Ψαλμ. 9,28· 13,3)· καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἁ -μαρτάνει συστηματικὰ εἶνε «ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα», πικρὴ ῥί-ζα ποὺ φυτρώνει πρὸς τὰ ἐπάνω (Ἑβρ. 12,15=Δευτ. 29,17)· καὶ τὸ Ψαλτήρι λέει,ὅτι γενεὰ ποὺ ἁμαρτάνει εἶνε «γενεὰ παραπικραίνουσα» τὸν Κύ-ρι ον (Ψαλμ. 77, 8). Ὅσοι διαβάζετε τὴν Ἀποκάλυψι –καὶ σᾶς παρακαλῶνὰ τὴ διαβάζετε–, θὰ δῆτε τί λέει· στὰ χρόνια τὰ κατηραμένα –καὶνομίζω, ὅτι φτάσαμε σ᾽ αὐτά–, θὰ πέσῃ στὰ νερὰ ἕνα ἀστέρι ποὺ ὀ - νομάζεται «Ἄψινθος» (Ἀπ. 8,11). Ἄψινθος σημαίνει φαρμάκι. Καὶ τότετὸ ἕνα τρίτο τῶν ποταμῶν καὶ τῶν θαλασσῶν θὰ πικραθοῦν, θὰ γί-νουν φαρμάκι. Νομίζω, ὅτι ὁ «Ἄψινθος» αὐτὸς δὲν εἶνε τόσο ἡ πυ- ρηνικὴ ἐνέργεια ὅσο εἶνε ἡ ἁμαρτία ποὺ φαρμακώνει τὰ πάντα.Μία ἄλλη τέλος ἄποψις εἶνε, ὅτι ὁ Θεὸς εἶνε ἅγιος. «Ἅγιος, ἅ -γι ος, ἅγιος Κύριος σαβαώθ…» (Ἠσ. 6,3). Τί θὰ πῇ ἅγιος; Ἅγιος σημαί-νει καθαρός, ἀμόλυντος, αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει ἴχνος ἁμαρτίας, ὁ πεν -τα κάθαρος. Ἐὰν λοιπὸν ὁ Θεὸς εἶνε ὁ ἅγιος, ἡ ἁμαρτία τί εἶνε; Εἶ νεἀκαθαρσία. Μὲ ὅσες κολώνιες καὶ ἀρωματικὰ κι ἂν φορτώνῃς τὸκορμί, ἡ καρδία σου μέσα ἔχει δυσωδία, ἀκαθαρσία μεγάλη ποὺπροκαλεῖ τὴν δυσαρέσκεια τοῦ ἁγίου Πνεύματος καὶ τῶν ἁγίων ἀγ -γέλων. Ἡ ἁμαρτία, λέει ἡ ἁγία Γραφή, εἶνε «βδέλυγμα τῷ Θεῷ» (Παρ.11,20· 15,9. Ἠσ. 1,13. Λουκ. 16,15. πρβλ. Ψαλμ. 52,2). Αὐτὸ τὸ συναισθάνεται ὅποιος με-τανοεῖ καὶ ἔρχεται σὲ συναίσθησι τῆς ἁμαρτίας. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Δαυΐδ, ὅ -ταν μετανόησε, προσευχόταν· «Πλῦνόν με», Κύριε, καὶ πάλι «πλῦ νόνμε» «καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι» (Ψαλμ. 50,4,9). Γιατὶ ξέρετε τί εἴμα- στε; Ἡ εὐπρέπεια τοῦ ἄμβωνος δὲν ἐπιτρέπει νὰ τὸ μεταφράσω ἀ -κριβῶς, ἂν καὶ ὁ χαρακτηρισμὸς εἶνε τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Λέωλοιπόν, ὅτι ὅλη ἀξία τοῦ ἀνθρώπου εἶνε ἕνα «ῥάκος ἀποκαθημέ-νης» (Ἠσ. 64,6), ἕνα ῥοῦχο βουτηγμένο μέσα στὰ ἀκάθαρτα αἵματα.Ἀλλὰ δόξα τῷ Θεῷ ὑπάρχει πλυντήριο. Καὶ πλυντήριο τοῦ ἁγί-ου Πνεύματος εἶνε ἡ ἱερὰ ἐξομολόγησις ποὺ τελεῖται στὴν Ἐκκλη-σία. Ἐδῶ εἶνε τὸ πλυντήριο. «Πλῦνε με», Κύριε. Ὁσοδήποτε ἀκά-θαρτος κι ἂν εἶμαι, μπορεῖς, Θεέ μου, νὰ μὲ καθαρίσῃς, νὰ μὲ κά -νῃς πιὸ καθαρὸ κι ἀπὸ τὸ χιόνι. Ὅσο κανεὶς προχωρεῖ στὴν ἁγιό-τητα, ὅσο ἀγωνίζεται ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας, ὅσο προσπαθεῖ νὰφτάσῃ ψηλὰ στὸ Θεό, τόσο καταλαβαίνει ὅτι εἶνε ἀκάθαρτος. Ὁπροφήτης Ἠσαΐας ἔλεγε· «ἄνθρωπος ὢν καὶ ἀκάθαρτα χείληἔχων, ἐν μέσῳ λαοῦ ἀκάθαρτα χείλη ἔχοντος ἐγὼ οἰκῶ» (Ἡσ. 6,5).Εἶμαι, λέει, ὁ ἴδιος ἀκάθαρτος στὰ χείλη καὶ ζῶ μέσα σὲ μιὰ κοι-νωνία ἀκάθαρτη. Καὶ ἀκοῦμε πάλι τὸν προφητάνακτα νὰ λέῃ·«Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲςἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου» (Ψαλμ. 50,12). 
⃝ Καὶ αὐτὰ μὲν ὅταν ἐξετάζουμε τὴν ἁμαρτία ἐν σχέσει μὲ τὸ Θεό.Ἂν τώρα τὴν ἐξετάσουμε ἐν σχέσει μὲ τὸν ἄνθρωπο, τότε τί εἶνεἡ ἁμαρτία;Ἡ ἁμαρτία εἶνε νόσος καὶ μάλιστα κολλητική. Μὴν πῆτε ποτέ,Ἐγὼ δόξα σοι ὁ Θεὸς δὲν ἔχω σχέσι μ᾽ αὐτὰ τ᾽ ἁμαρτήματα. Ἂνζῆ τε ἀνάμεσα σὲ ἀνθρώπους, δὲν ἀποκλείεται νὰ κωλύσετε κ᾽ ἐ -σεῖς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Διότι μέσα στὸν ἄνθρωπο, στὸ αἷμα του, ὑ -πάρχει προδιάθεσι γιὰ τὴν ἁμαρτία. Γεννηθήκαμε μέσα στὴν ἁ -μαρ τία· «ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου» (Ψαλμ. 50,7). Γι᾽ αὐτό,
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«Κύριε, δέ χομαι ὅ,τι διδάσκεις», ἡ καρδιὰ νὰ πῇ
«Κύριε, σ᾽ ἀγαπῶ», ἡ θέλησι νὰ πῇ «Κύριε, ὑ -
ποτάσσο μαι στὸ θέλημά σου», καὶ ἡ γλῶσσα νὰ
ψάλ λῃ «Αἴ νει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον» (Ψαλμ. 145,1).
Ὁ μο λογία λοιπὸν ἴσον πίστις, καὶ ὁμολογῶ ἴ -
σον πι στεύω. Αὐτὸ ἐννοοῦμε καὶ στὸ Πιστεύω ὅ -
ταν λέμε «Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁ -
μαρτι ῶν» (Σύμβ. πίστ. ἄρθρ. 10). Ἐφιστῶ ἰδιαιτέρως τὴν προσο -
χὴ στὸ ὅτι ὁμολογία εἶνε ἡ πίστις ἡ ὀρθόδοξος.

Δύο σημεῖα τονίζει σήμερα ὁ ἀπόστολος.
Τὸ ἕνα εἶνε σκοτεινό, τὸ ἄλ λο φωτεινό· τὸ ἕνα
ὁμολογία θλιβερή, τὸ ἄλλο ὁμολογία φωτεινή.

Ἡ θλιβερὴ ὁμολογία εἶνε, ὅτι ὅλοι ἀνεξαι-
ρέτως, ἀπὸ τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα μέχρι σή-
μερα καὶ μέχρι συντελείας τοῦ αἰῶνος, ὅλα τὰ
πλήθη τῶν ἀνθρώπων πλὴν ἑνός, γιὰ τὸν ὁποῖο
κάνει λόγο σήμερα ὁ ἀπόστολος(βλ. Ἑβρ, 2,11-18), ὅλοι
διατελοῦμε ὑπὸ τὸ κράτος τῆς ἁμαρτίας. Με-
ρικοὶ ἐπιπόλαιοι λένε· Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἁμαρτω -
λός· τί ἔκανα; δὲν σκότωσα, δὲν ἔκλεψα, δὲν
ἀτίμασα… Λοιπόν; εἶσαι ἐν τάξει; Ἐὰν τὸ λὲς
αὐτό, δὲν κατάλαβες γρῦ ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο.
Τὸ καράβι πνίγεται βέβαια ὅταν πέσῃ πάνω σ᾽
ἕνα βράχο, ἀλλὰ πνίγεται κι ὅταν στὰ ὕφαλά
του ἀνοίξῃ μιὰ μικρὴ τρύπα. Ὁ ἄνθρωπος δὲν
πνίγεται μόνο σὲ βάθος ἑκατὸ ἢ χίλια μέτρα·
πνίγεται καὶ σὲ μιὰ πιθαμὴ κάτω ἀπ᾽ τὸ νερό.
Ὁ ἄνθρωπος πεθαίνει ὄχι μόνο ἀπὸ μιὰ μεγά -
λη ἀσθένεια ἀλλὰ κι ἀπὸ ἕνα μικρόβιο. Τί ση-
μαίνουν ταῦτα; ὅτι φτάνει ἕνα μικρόβιο ἁμαρ-
τί ας νὰ μᾶς καταστήσῃ ἁμαρτωλούς.

Εἴμαστε λοιπὸν ἁμαρτωλοί. Καὶ μόνο ἁμαρ-
τωλοί; εἴμαστε καὶ ἔνοχοι. Ἔνοχοι στὴ συνεί-
δησί μας, ἔνοχοι ἀπέναντι στοὺς ἄλλους τοὺς
ὁποίους ἀδικοῦμε, ἔνοχοι προπαντὸς ἐμπρὸς
στὸν ἅγιο Θεό· γι᾽ αὐτὸ ὁ Δαυΐδ, ἐκ μέρους ὅ -
λης τῆς ἁμαρτωλῆς ἀνθρωπότητος, θρηνεῖ καὶ
λέει ἐκεῖνο τὸ ἄφθαστο «Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον
καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα» (Ψαλμ. 50,6).

Καὶ ὁ ἔνοχος προκαλεῖ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ.
Δὲν εἶνε παιχνίδι, εἶνε κάτι τρομερό· «φοβε ρὸν
τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶν τος» (Ἑβρ. 10,31). Ὁ
Θεὸς μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσῃ ποικίλα μέσα
γιὰ τιμωρία· «ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχω-
 ρος» (Ψαλμ. 103,25) εἶνε ἕτοιμη νὰ μᾶς καλύψῃ τοὺς ἀ -
σεβεῖς μὲ τὰ κύματά της, ἡ γῆ εἶνε ἕτοιμη νὰ
μᾶς καταπιῇ τοὺς βλάστημους καὶ ἀχάριστους.

Αὐτὴ εἶνε ἡ θλιβερὴ διαπίστωσις, εἴμαστε
ἁ μαρτωλοὶ καὶ ἔνοχοι· ἀλλ᾽ ὑπάρχει καὶ τὸ φω-
 τεινὸ σημεῖο. Τὰ κακά, ποὺ εἶνε ἕτοιμα νὰ πέ-
σουν στὰ κεφάλια μας, ἀποτρέπονται καὶ τὸ
μαῦρο σύννεφο τῆς μελαγχολίας καὶ ἀπελπι-
σίας διαλύεται – ποῦ, ἀδελφοί μου; Ἂς δοξά-
σουμε τὸ Θεό. Νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι εἴμαστε

ἁμαρτωλοί – τὸ ἕνα· ἀλλὰ συγχρόνως νὰ ὁμολο -
γήσουμε τὸ ἄλλο, ὅτι ὑπάρχει ἰατρός, ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός· ὑπάρχει ἀσθένεια, ἀλλ᾽
ὑπάρχει καὶ φάρμακο, τὸ τίμιο αἷμα του. Ναί,
ἀ δελφοί. Ὅσο δύσκολο εἶνε νὰ τὸ ἐννοήσῃ ὁ
ἄνθρωπος, τόσο ὅμως εἶνε βέβαιο καὶ ἀληθινό,
ὅτι στὸ φρικτὸ Γολγοθᾶ ὁ Υἱὸς τῆς Θεοτόκου
προσέφερε τὸν ἑαυτό του ὑψίστη θυσία, «ὑ πὲρ
τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας» (θ. Λειτ. Μ. Βασ., καθαγ.).

Ὅσο πολλὰ καὶ μεγάλα κι ἂν εἶνε τὰ ἁμαρ-
τήματά σας, μὴ φοβηθῆτε. Φτάνει μιὰ σταγό-
να - ἕνα ἠλεκτρόνιο ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ
γιὰ νὰ σβήσουν ὅ λα. «Τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ
…κα θαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας» (Α΄ Ἰω. 1,7).
Αὐτὸ λέει σήμερα ὁ ἀπόστολος. Ἐνῷ μᾶς φο βί-
 ζει γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, δημιουργεῖ μέσα μας
τὴν ἐλπίδα γιὰ τὴν «αἰωνίαν λύτρωσιν» (Ἑβρ. 9,12),
ὅτι διὰ τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει λύτρωσις. Ἂς φω-
 νάζουν οἱ ἄπιστοι, ἂς λυσσοῦν τὰ σκυλιὰ τοῦ ᾅ -
δου· κανείς δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ κλονίσῃ τὸ θρό-
 νο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ δὲ θρόνος τοῦ Χριστοῦ μας
εἶνε ὁ τίμιος σταυρός. Ἀπὸ ἐκεῖ ὁ Βασιλεὺς
τοῦ κόσμου ῥίχνει τὸ βλέμμα ἐπάνω στὴν ἁ -
μαρτωλὴ ἀνθρωπότητα καὶ τὸ αἷμα του λυ-
τρώνει καὶ σῴζει τὸν κόσμο. Νά, ἀγαπητοί μου,
ἡ ὁμολογία· ἡ θλιβερὴ ἀλλὰ καὶ ἡ φωτεινή.

* * *Ἕνας διδάσκαλος τῆς Ἐκκλη σίας μας λέει,
ὅτι ἂν κάποιος γλιστρώντας κατρακυλᾷ στὴν ἄ -
βυσσο, καὶ πιάσῃ τὸ σκοινὶ ποὺ τοῦ ῥίχνουν, σῴ -
ζεται. Ναί, ἀδελφοί μου, ἄ βυσσος εἶνε ὁ κόσμος,
ἡ ἀνθρώπινη καρδιά, τὰ πάθη· «ἄβυσσος ἄ βυσ-
 σον ἐπικαλεῖται εἰς φωνὴν τῶν καταρρακτῶν σου»
(Ψαλμ. 41,8). Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς μᾶς ἔρριξε σκοινί. Ἂς
ἁρπάξουμε τὸ σκοινὶ τῆς σωτηρίας ποὺ κρεμά -
ει ἀπὸ πάνω μας ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου. Ἂς
πιάσουμε σφιχτὰ αὐτὸ τὸ σχοινί· «κρατῶ μεν τῆς
ὁμολογίας»! Δὲν ὑπάρχει στὸν κόσμο ἄλλο ὄ -
νομα ἱκανὸ νὰ μᾶς σώσῃ παρὰ μόνο ὁ Χριστός
(βλ. Πράξ. 4,12). «Κρατῶ μεν τῆς ὁμολογίας», ἂς κρατοῦ -
με τὴν πίστι, ὅπως κρατάει τὸ σχοινὶ ἐκεῖνος
ποὺ δὲν θέλει νὰ γλιστρήσῃ στὴν ἄβυσσο.

Τὸ σχοινὶ αὐτό, ἀδελφοί μου, ποὺ ἦταν ἀ -
σύντριπτο, γιὰ τὴν ἀπιστία καὶ τὰ σκάνδαλά
μας ἔχει καταντήσει σήμερα λεπτὴ κλωστή.
Ἀπὸ μιὰ κλωστὴ κρέμεται ὁ κόσμος. Ἡ πίστι ἔ -
χει ἀδυνατίσει. Κι ὁ διάβολος ζητᾶ νὰ κόψῃ μὲ
ψαλίδια τὴ χρυσῆ κλωστή, ποὺ εἶνε ἡ Ὀρθοδο -
ξία μας. Ἂς κρατήσουμε κα λά. Μακάριος ὅ ποιος
σήμερα κρατάει τὴν κλωστή, αὐτὴ τὴν ἄγκυρα.
«Κρα τ ῶμεν τῆς ὁμολογίας»! γιὰ νὰ φθάσουμε
στὸν οὐρανό, κ᾽ ἐκεῖ νὰ δοξάζουμε Πατέρα Υἱὸν
καὶ ἅγιον Πνεῦμα εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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