
Οἱ Χαιρετισμοί, ἀγαπητοί μου, ποὺ μᾶς ἀξι -
ώνει ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος ν᾽ ἀ κούσου-

με, εἶνε ἀπὸ τὰ ὡραιότε ρα ποιήματα τῆς παγ -
κοσμίου τολμῶ νὰ πῶ ποιήσεως. Ἀριστούργη -
μα, ξεπερνᾷ σὲ κάλλος τὸν Παρθενῶνα. 

Γιὰ πρώτη φορὰ ἐψάλησαν στὸ ναὸ τῶν
Βλαχερνῶν τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων τὸ 626
μ.Χ. ἐπὶ βασιλέως Ἡρακλείου καὶ πατριάρχου
Σεργίου, ὅταν ἡ Παναγία ἔκανε τὸ θαῦμα, ναὶτὸ θαῦμα! Ἡ πολιορκία τῶν ἐχθρῶν διαλύθη-
κε, τὰ πλοῖα τους στὸν Κεράτιο κόλπο τσακί-
στηκαν, οἱ βάρβαροι Ἄραβες καὶ Πέρσες τα-
 πεινώθηκαν, καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Πόλεως, εὐ -
γνώμονες γιὰ τὸ θαῦμα τῆς λυτρώσεώς τους,
ἔκαναν παννυχίδα, ὅλη δηλαδὴ τὴ νύχτα ἔ -
ψαλαν ὄρθιοι τὸν ὕμνο τῆς Θεομήτορος.

Πιστὰ τέκνα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπὶ χίλια τό-
σα χρόνια, συγκεντρωνόμαστε στοὺς ναοὺς
γιὰ ν᾽ ἀπευθύνουμε στὴν ὑπεραγία Θεοτόκο
τὸ «Χαῖρε». Ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος εἶνε ἐπανάλη -
ψις τοῦ πρώτου ἐκείνου «Χαῖρε» (Λουκ. 1,28), ποὺ
«ἄγγ ελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμ φθη
εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ» (Ἀκάθ. ὕμν. Α)· ἐπαναλαμβάνε-
ται 144 φορὲς μὲ ποικίλες ἐκφράσεις καὶ ἀ -
πο χρώσεις, μὲ εἰκόνες ἀπὸ τὸν φυσικὸ καὶ ὑ -
περφυσικὸ κόσμο, ποὺ ἀπαρτίζουν μία ὡραι-
ότατη ἀνθοδέσμη ἀπὸ ποιητικὰ ἄνθη.

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ σᾶς ἑρμηνεύσω τα-
πεινὰ ἕνα μόνο χαιρετισμὸ ποὺ ἀκούσαμε ἀ -
πόψε. Τὸν ἐπαναλαμβάνω· «Χαῖρε, ὕψος δυσ -
ανάβατον ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς· χαῖρε, βά-θος δυσθεώρητον καὶ ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς»
(Ἀκάθ. ὕμν. Α3). Τί σημαίνουν τὰ λόγια αὐτά; 

* * *⃝ Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸν χαιρετισμὸ αὐτόν,
ἀδελφοί μου, πρέπει ν᾽ ἀνατρέξουμε στὴν Βί-
βλο, ν᾽ ἀνοίξουμε τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, νὰ πᾶ -
με στὸν προφήτη Ἠσαΐα. Στὸ 7ο κεφάλαιό του
βλέπουμε ὅτι στὰ Ἰεροσόλυμα βασιλεὺς ἦταν

ὁ Ἄχαζ, ποὺ ἀπειλούμενος ἀπὸ ἐχθροὺς εἶχε
στὰ ἀνάκτορα μεγάλη ἀγωνία. Τότε ἄ κουσε
θεϊκὴ φω νὴ νὰ τοῦ λέῃ· «Αἴτησαι σεαυ  τῷ ση-
μεῖον πα ρὰ Κυρίου Θεοῦ σου εἰς βάθος ἢ εἰς
ὕψος» (Ἠσ. 7,11). Μὲ ἄλλα λόγια· Βασιλιᾶ, λῦ σε ἕνα
αἴνιγμα, ἀπάν τησε στὸ ἐρώτημα· Ποιό στὸν
κόσμο εἶνε τὸ πιὸ ὑ ψη λὸ καὶ τὸ πιὸ βαθύ;

Ἐκ πρώτης ὄψεως ἡ ἀπάντησι στὸ ἐρώτη-
μα αὐτὸ φαίνεται εὔκολη. Σήμερα κ᾽ ἕνας μα-
θητής, ἂν τὸν ρωτήσῃς, ποιό εἶνε τὸ πιὸ ὑψη -
λὸ σημεῖο στὴ γῆ, θὰ σοῦ πῇ· Τὰ Ἱμαλάϊα. Κι
ἂν τὸν ρωτήσῃς, ποιό εἶνε τὸ βαθύτερο, θὰ
σοῦ πῇ· Κάπου στὸν Εἰρηνικὸ ὠκεανό. Ἀλλὰ
τὸ ζήτημα δὲν τίθεται ἔτσι· δὲν ἀφορᾷ στὴ
φύσι, δὲν εἶνε ζήτημα γεωγραφίας. Δὲν ὑπάρ-
 χουν, ἀδελφοί μου, μόνο φυσικὰ ὕψη καὶ βάθη·
ὑπάρχουν καὶ ὕψη καὶ βάθη ἠθικά, πνευματι-
κά, μεταφυσικά. Ποιό λοι πὸν ἦταν τὸ ὕψος ἢ τὸ
βάθος; Ὁ Ἄχαζ τά ᾽χασε καὶ εἶπε· Τί ξέρω ἐ -
γώ, ἕνα σκουλή κι· δὲν ἔχω τί ν᾽ ἀπαντήσω.

Καὶ τότε, ὅπως λέει ὁ προφήτης Ἠσαΐας, δί-
δεται ἡ ἀπάντησις. Τὸ ὑψηλότερο καὶ τὸ βαθύ -
τερο πρᾶγμα στὸν κόσμο δὲν εἶνε τὰ Ἱ μαλάια,
δὲν εἶνε ὁ Εἰρηνικὸς ὠκεανός· τὸ ὑ ψη λότερο ση-
 μεῖο, τὸ μέγα, τὸ θαῦμα τῶν θαυ μάτων, εἶνε ὅ -
τι μία παρθένος θὰ γεννήσῃ! Δια βά στε νὰ δῆ τε
τὸ περιλάλητο χωρίο γραμμένο ὀ χτακό σα χρό-
 νια πρὶν ν᾽ ἀνατείλῃ τὸ ἄ στρο τῆς Βηθλεέμ· «Ἰ -
δοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱ -
όν, καὶ καλέσεις τὸ ὄ νομα αὐ τοῦ Ἐμμανουήλ»
(ἔ.ἀ. 7,14). Ποιά εἶνε ἡ παρθένος; Ὅποιος μελετᾷ
ἀμερόληπτα, βλέπει ὅτι τὸ χω ρίο δὲν ἐφαρμό ζε-
 ται παρὰ μόνο στὸ πρόσωπο τῆς ὑπεραγίας Θε- οτόκου. Ὕψος ἡ Παναγία – βάθος ἡ Παναγία.
� Ὕψος! Τί ὕψος; πλούτου, φήμης, ὀμορφιᾶς,
ὑ λικῶν ἀγαθῶν; Ὄχι, ἀγαπητέ μου. Ὕψος ἁ -
γι  ότητος, ἀ ρετῆς, κυρίως ἁγνότητος. Λένε –ἀ -
φοῦ μιλᾶμε γιὰ ὕψος–, ὅτι στὴν κορυφὴ τῶν
Ἄλπεων, μέσα στοὺς παγετῶνες, φυτρώνει
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ἕ να σπάνιο λουλούδι, ποὺ τὸ λένε ἐντελβάις.
Μὲ κίνδυνο ἀνεβαίνουν ἐκεῖ ὀρειβάτες Ἰτα-
λοὶ ἢ Ἑλ βετοί, ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ τὸ φτάσουν
καὶ νὰ τὸ κόψουν· καὶ ὅσοι τὸ κατορθώνουν τὸ
βάζουν στὸ πέττο τους καὶ καμαρώνουν στὶς
πόλεις, στὴ Φλωρεντία, στὸ Μιλᾶνο κ.λπ..

Ἀλλὰ τὸ ἄνθος τῆς παρθενίας, ποὺ ἐβλά-
στησε στὴν κορυφὴ τοῦ μυστικοῦ ὄρους ποὺ
λέγεται Θεοτόκος, εἶνε πιὸ ἀξιοθαύμαστο. Ἀ -
πευθύνομαι πρὸς τὴν νεότητα καὶ λέω· Πρὸς
τὰ ὕψη, ἀγαπητά μου παιδιά, νέοι καὶ νέες! ὄ -
χι στὰ βαλτόνερα, ὅπου δὲν ὑπάρχουν ἄνθη
καὶ ὡραιότης, ἀλλὰ ψηλά· ἀνεβαίνετε συνε -
χῶς, γιὰ νὰ φτάσετε στὰ ἄνθη τῆς ἁγνότητος,
ἐκεῖνα ποὺ στόλιζαν τὴν Παναγία μας.
� Ὕψος ἁγνότητος ἡ Παναγία, ἀλλὰ συγχρό-
νως εἶνε καὶ βάθος· βάθος ταπεινώσεως. Καμ-
μιά γυναίκα στὸν κόσμο δὲν ὑψώθηκε ἐκεῖ ποὺ
ἔφθασε ἐκείνη. Καὶ ὅμως, παρ᾽ ὅλη τὴ δόξα
της, ἔμεινε πάντα ταπεινή. Δὲν πέρα σε ἀπ᾽ τὴ
διάνοιά της λογισμὸς ὑπερηφανείας, δὲν καυ-
 χήθηκε γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ ἀξιώθηκε. Στὸ μήνυ-
μα, ὅτι θὰ γεννήσῃ υἱὸν τὸν Ἐμμανου ήλ, ἔκλι-
 νε ὑ πάκουα τὴν κεφαλὴ καὶ εἶπε· «Ἰδοὺ ἡ δού  -
λη Κυ ρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆ μά σου» καὶ
στὴν Ἐλισάβετ εἶπε· «Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου
τὸν Κύρι ον…, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπεί-
νωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ» (Λουκ. 1,38,47-48). Ὕψος ἁ -
γνότητος – βάθος ταπεινώσεως ἡ Παναγία.
⃝ Ἀλλὰ ὁ χαιρετισμὸς αὐτός, «Χαῖρε, ὕψος» ἁ -
γνότητος καὶ «χαῖρε, βάθος» ταπεινώσεως, ἐ -
κτὸς ἀπὸ τὴν Παναγία Μητέρα τοῦ Χριστοῦ,
ἁρμόζει καὶ στὴν Ἐκκλησία μας, τῆς ὁποίας
κε φαλὴ εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
� Εἶνε ὕψος ἡ Ἐκκλησία μας. Τί ὕψος; Ὕψοςδιδασκαλίας. Ὑπάρχουν κι ἄλλες διδασκαλίες
παλαιότερες καὶ νεώτερες· τοῦ Κορανίου, τοῦ
Βούδδα, διαφόρων ἄλλων θρησκειῶν καὶ φιλο -
σοφιῶν· θὰ ὑπάρξουν καὶ στὸ μέλλον ἄλλα συ  -
στήματα καὶ καινοφανεῖς δοξασίες. Τίποτε ὅ -
μως δὲν μπορεῖ νὰ φτάσῃ τὴ διδασκαλία ποὺ
παρέδωσε στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία του ὁ
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ἂν συγ  κρίνουμε
ὅλα αὐτὰ μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ξέρετε πῶς μοιά-
 ζουν; Οἱ διδασκαλίες τους εἶνε ὅπως ἡ πτῆσι
μικρῶν πουλῶν μπροστὰ στὴν πτῆσι τοῦ ἀε-
τοῦ. Πετᾶνε κ᾽ οἱ ὄρνιθες καὶ τὰ σπουργίτια
καὶ τὰ κοράκια, μὰ κανένα δὲν φτάνει τὸ ὕψος
τοῦ ἀετοῦ. Ἀετὸς λοιπόν, χρυσάετος ποὺ δι-
ασχίζει τοὺς γαλανοὺς οὐρανούς, εἶνε ἡ ἁγία
μας Ἐκκλησία. Ἕνας ἀπὸ τοὺς νεωτέρους φι-
λοσόφους, ποὺ ἦταν ἄπιστος καὶ κατόπιν πί-
στεψε στὸ Εὐγγέλιο, εἶπε· Ἂς προοδεύουν οἱ
ἐπιστῆμες, ἂς εὐρύνεται τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα,

ἂς γίνωνται συνεχῶς ἔρευνες καὶ ἀνακαλύ-
ψεις· τίποτε δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ φθάσῃ στὸ ὕ -
ψος τοῦ Χριστοῦ· τὸ φέγγος του εἶνε αἰώνιο.
� Ὕψος ἡ διδαχὴ τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ὀρθο-
δοξίας μας. Ἀλλὰ καὶ βάθος.Τί βάθος; Βάθοςμυστηρίων. Ἂν ἀ νεβῇς σ᾽ ἕνα καμπαναριὸ ἢ σὲ
μιὰ κορυφὴ καὶ κοιτάξῃς κάτω σὲ χαράδρες,
ζαλίζεσαι. Ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ κυριολεκτικὰ ζαλί-
ζεται τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου εἶνε ὅταν ἀνα-
 λογιστῇ τὰ μυστή ρια τῆς ἁγίας μας Ἐκ κλησί -
ας. Καὶ ποιό εἶνε τὸ μυστήριο τῶν μυστη ρίων;
Ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τὸ μυ-
στήριο τῆς ἁγίας Τριάδος. Πιστεύουμε, ὅτι ὁ
Θεὸς εἶνε ἕνας εἰς τρία Πρόσωπα· Πατήρ,
Υἱός, καὶ ἅγιον Πνεῦμα· ἁγία Τριάς, ἐ λέ ησον
τὸν κόσμον! Αὐτὸ εἶνε τὸ θεμέλιο τῆς πίστε-
ώς μας. Ποιός μπορεῖ νὰ εἰσδύσῃ σ᾽ αὐτό;

Λένε ὅτι ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος –τοῦ ὁποίου
φέρω ἀναξίως τὸ ὄνομα– θέλησε νὰ ἐρευνή -
σῃ τὸ μυστήριο τῆς ἁγίας Τριάδος, νὰ δῇ πῶς
ὁ ἕνας Θεὸς εἶνε σὲ τρεῖς ὑποστάσεις. Ἄνοι-
ξε τὰ βιβλία, τὴ Γραφή, φιλοσοφίες, καὶ μελε -
τοῦσε. Ζαλίστηκε. Ἄφησε τὰ βιβλία καὶ βγῆκε
ἔξω νὰ κάνῃ περίπατο στὸν αἰγιαλό. Στὴν
ἀκρο  θαλασσιὰ βλέπει ἕνα χαριτωμένο παιδά-
κι (δὲν ἦταν παιδάκι, ἄγγελος ἦταν), ποὺ μὲ
τὰ χερά κια του εἶχε ἀνοίξει στὴν ἀμμουδιὰ
ἕνα λάκκο καὶ μ᾽ ἕνα κουβαδάκι ἔβγαζε νερὸ
ἀπὸ τὴ θάλασσα καὶ τὸ ἔρριχνε μέσα στὸ λάκ-
κο. –Τί κάνεις ἐκεῖ, παιδί μου; –Θὰ ἀδειάσω
τὴ θάλασσα. –Μὰ αὐτό, παιδί μου, εἶνε ἀδύ-
να τον. Καὶ τότε ὁ μικρὸς - ὁ ἄγγελος λέει· –Ἐ -
 ὰν αὐτὸ εἶνε ἀδύνατον, πολὺ πιὸ ἀδύνατο εἶ -
νε αὐτὸ ποὺ ζη τᾷς ἐσύ, τὸν ὠκεανὸ ποὺ λέγε-
  ται ἁγία Τριὰς νὰ τὸν χωρέσῃς μέσα στὸ μι-
κρὸ μυαλό σου. Ἔτσι ὁ ἅγιος πῆρε τὸ μάθη-
μα. Μικρὴ ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τοῦ
μεγαλυτέρου ἐπιστήμονος· δὲν μπορεῖ νὰ χω-
 ρέσῃ τὸ ἀσύλληπτο μυστήριο τῆς πίστεώς μας.

* * *Ὤ ὕψος, – ὤ βάθος! Ἂς εὐχαριστήσουμε,
ἀγαπητοί μου, τὸ Θεό, ποὺ γεννηθήκαμε Χρι-
στιανοὶ καὶ ἀνήκουμε στὴ μόνη ἀληθινὴ Ἐκ -
κλησία, τὴν Ὀρθοδοξία. «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ
παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ πα-
ρέλθωσι» (Ματθ. 24,35. Λουκ. 21,33. Μᾶρκ. 13,31. πρβλ. Ἀπ. 20,11). Ταπει-
νοὶ ἐνώπιον τοῦ θείου μεγαλείου, μὲ συναί-
σθησι καὶ κατάνυξι, ἂς γονατίσουμε ἀπόψε
καὶ κλίνοντας τὴν κεφαλὴ ἐνώπιον τοῦ μυστη-
 ρίου τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἂς ἐπαναλά-
βουμε τὸν χαιρετισμό· «Χαῖρε, ὕψος δυσα νά -
βατον ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς· χαῖρε, βάθος
δυσ θεώρητον καὶ ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς». 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 16-3-1973 βράδυ, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 26-1-2022.
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Ὑπεράνω ἀνθρώπων, ἀγαπητοί μου, ἁγίων
καὶ μαρτύρων, ἀγγέ λων καὶ ἀρχαγγέλων,

ὑπεράνω ὅλων –μετὰ τὴν ἁγία Τριάδα– εἶνε
ἡ Παναγία. Γι᾽ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία μας ψάλλει σ᾽
αὐτὴν αὐτὰ τὰ τραγούδια ποὺ ἀκούσαμε. 

Τὸ ἱστορικὸ τοῦ Ἀκαθί στου ὕμνου τό ᾽χουμε
πεῖ καὶ ἄλλοτε· δὲν θὰ τὸ ἐπαναλάβω. Στὴν
Παναγία ψάλλουμε τὸ κον τάκιο «Τῇ ὑπερμάχῳ
Στρα τηγῷ τὰ νικητήρια…»· γιατὶ ἀπὸ τὸ 626 μ.Χ.,
ποὺ ἐψάλη πρώτη φορὰ γι᾽ αὐτὴν ὁ Ἀκάθιστος
ὕ μνος, κατ᾽ ἐ πανάληψιν μᾶς προ στάτευσε.

Ὁ Μάρτιος, μήνας τοῦ Εὐ αγγελισμοῦ καὶ τῆς
ἐθνικῆς ἐπετείου τοῦ 1821, μᾶς μετα φέρει στὴν
Ἁγία Λαύρα, ὅπου ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμα -
νὸς εὐλόγησε τὴ σημαία τῆς ἐπαναστά σεως.
Σὲ δύσ  κολη περίστασι τοῦ ἀγῶνος ἐκείνου ὁ
Γέρος τοῦ Μοριᾶ μπῆκε σὲ ἐξωκκλήσι καὶ ὅλη
νύχτα παρακαλοῦσε τὸ Θεὸ γιὰ τὴν πατρίδα.
Καὶ τὸ πρωὶ εἶ πε· Ἡ Παναγία ἔβαλε τὴν ὑπο-
γρα φή της· θὰ ἐλευθερωθοῦμε, κι ὅ,τι εἶπε θὰ
γί νῃ· ἡ Παν αγία δὲν παίρνει πίσω τὸ λόγο της.

Τὸ 1912 στοὺς βαλκανικοὺς πολέμους προ-
στάτευσε τὸν Κουντουριώτη, ποὺ μὲ τὸ θρυλι -
κὸ «Ἀβέρωφ» κατατρόπωσε τοὺς Τούρκους.

Καὶ τὸν Ὀκτώβριο 1940 ἡ Σκέπη τῆς Πανα-
γίας ἐμψύχωσε τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος στὰ βου -
νὰ τῆς Πίνδου. Ὁ Μεταξᾶς εἶπε τὸ ἱστο ρι κὸ «Ὄ -
χι»· καὶ τὸ «ὄχι» τοῦ πρωθυπουργοῦ ἔ γινε «ὄχι»
τῶν στρατιωτῶν καὶ ἀ ξιωματικῶν, «ὄχι» ὅλου
τοῦ λαοῦ. Στὰ βου νὰ τῆς Ἀλ βανίας, ὑπὸ τὸν Δα-
 βάκη, γράφτηκε ἡ νεώτερη ἱστορία μας. Χρημά -
τισα τότε ἐπὶ τέσσερα χρόνια στρατιωτικὸς ἱε-
ρεὺς (1947-1949) καὶ θυ μᾶ μαι τὶς φρικτὲς ἐ κεῖνες
ἡμέρες. Ὁ Θεὸς ἔ δωσε καὶ ἡ Ἑλλὰς νίκησε.

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, στοὺς Χαιρετισμοὺς
ἀ κούσαμε πάλι τὰ «Χαῖρε…», ποὺ ἐγκωμιά-
ζουν τὴν Παναγία ὡς ἀνώτερη ἀπ᾽ ὅλα τὰ κτί-σματα τοῦ κόσμου· ὡραιότερη ἀπὸ τὸ κρίνο
κι ὅλα τὰ λουλούδια, ὡραιότερη ἀπὸ τὴ σελή -
νη κι ὅλα τὰ ἄστρα, ὡραιότερη ἀπὸ τὸν ἥλιο
καὶ ὅλο τὸ σύμπαν. Γι᾽ αὐτὸ τὴν ὑμνοῦμε. 

Ἐγὼ ἀπόψε θὰ πάω στὸ τέλος τῆς ἀ κολου-
θίας· θέλω νὰ πῶ λίγες λέξεις ἐπάνω στὶς δε-ήσεις τοῦ Ἀποδείπνου, ποὺ λέει ὁ ἱερεὺς με -
τὰ τὴν ἀπόλυσι καὶ πρὶν τὸ «Δι᾽ εὐχῶν…». Τί
λένε λοιπὸν οἱ δεήσεις αὐτές;

* * *Ἡ πρώτη δέησις εἶνε «Εὐξώμεθα ὑπὲρ εἰ -ρή νης τοῦ κόσμου». Ζοῦμε μέσα στὸν κόσμο
καὶ ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὸ καλὸ τοῦ κόσμου,
ποὺ εἶνε καὶ δικό μας καλὸ βέβαια. Ἡ εἰρήνη
τοῦ κόσμου ἐξασφαλίζει καὶ γιὰ μᾶς γαλήνη
καὶ ἠρεμία. Ἡ εἰρήνη εἶνε ὕψιστο ἀ γαθό. Ὁ
εἰ κοστὸς αἰώνας εἶδε δύο παγκοσμί ους πο-
λέμους, φούντωσαν τὰ πάθη καὶ χύθη κε ἄ -
φθονο αἷμα. Ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου ὁμι-
λεῖ γιὰ ἕναν ἄλλο πόλεμο, τὸν «Ἁρμαγε δῶ -
να» (Ἀπ. 16,16), ποὺ προμηνύει τὴ συντέλεια τοῦ
κόσμου. Γι᾽ αὐτὸ ἂς εὐχώμεθα· Δῶσε, Κύ ριε,
εἰρήνη· εἰρήνη στὰ Βαλκάνια, εἰρήνη στὴν
Εὐ ρώπη, εἰρήνη σὲ ὅλο τὸν κόσμο· νὰ μὴ βα -
φῇ πιὰ ὁ πλανήτης μας μὲ αἷμα ἀνθρώπινο. 

Ἡ δεύτερη αἴτησις εἶνε «Ὑπὲρ τῶν εὐσε -βῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν». Ἀφήνουμε
τὸν κόσμο καὶ παρακαλοῦμε γιὰ τοὺς πιστούς,
γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ὀρθόδοξοι εἴμα-
στε λίγοι, κι ἀπέναντί μας εἶνε ὁ ἄπιστος κό-
σμος (μωαμεθανοί, βουδδισταί, παγανισταί,
κ.λπ.) καὶ οἱ αἱρέσεις (προτεστάν ται, χιλιασταί,
κ.λπ.). Ἐπὶ κεφα λῆς ὅλων εἶνε ὁ παπισμός· γιὰ
τὸν πάπα, ποὺ διεκδικεῖ πάν τοτε ἐξουσίες, ὁ
ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς εἶπε, ὅτι αὐ τὸς θὰ εἶ -
νε τὸ μεγάλο κακὸ τῆς ἀνθρωπότητος. Τελευ-
 ταῖα παρουσιάστηκε καὶ ἡ αἵ ρεσι τῶν σατανι-
στῶν, ποὺ καῖνε ἐκκλησίες. Παρακαλοῦμε τὸν
Κύριο, νὰ προστατεύῃ τὸ μικρό του ποίμνιο.

Ἡ τρίτη αἴτησις εἶνε «Ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπι-σκόπου ἡμῶν…», γιατὶ αὐτὸς φέρει τὴν εὐ -
θύ νη γιὰ τὴν σωτηρία ὅλης τῆς ἐπισκοπῆς.
Παρακαλοῦμε, νὰ τοῦ δίνῃ ὁ Θεὸς φώτισι καὶ
δύναμι νὰ ὀρθοτομῇ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.

Ἡ τετάρτη αἴτησις εἶνε «Ὑπὲρ τοῦ εὐσε-
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νω στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ζητοῦν νὰ
τὴν καταποντίσουν.

Ἐκεῖνοι ποὺ κυβερνοῦν τὸ σκάφος, οἱ ποι-
μένες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκ κλησίας, ἀγωνί-
ζονται ὅσο μποροῦν. Ἀλλὰ σὰν ἄνθρωποι κι
αὐτοί, βλέπον τας γύρω τους τὴ θάλασσα νὰ
μαίνεται, βλέποντας τὴ σκοτεινὴ καὶ ἀσέλη-
νη νύχτα, ἀρχίζουν νὰ κάμπτωνται, νὰ λυγί-
ζουν, νὰ χάνουν τὸ θάρρος τους, νὰ κλονί-
 ζων ται, νὰ νομίζουν ὅτι πάει πιὰ χάθηκε κάθε
ἐλπίδα σωτηρίας.

Οἱ πιστοὶ ζαλίζονται ἀπὸ τὴν τρικυμία, πα-
θαίνουν σύγχυσι, ἀποπροσανατολίζονται, καὶ
ἀποκαμωμένοι ἀπὸ τὴν ταλαιπωρία δι αρρέ-
ουν δεξιὰ κι ἀριστερά, καὶ δὲν εἶνε λίγοι ἐκεῖ -
νοι ποὺ γλιστροῦν ἀπρόσεκτα, πέφτουν στὴ
θάλασσα καὶ πνίγονται.

Οἱ ἄπιστοι ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, μὲ χαρὰ ἀ πε-
 ρίγραπτη, μὲ χαιρέκακη προσμονή, παρακο-
λουθοῦν τὴ δραματικὴ πάλη, τὸ ῥιψοκίνδυνο
ταξίδι, τὸν ἀγῶνα τοῦ σκάφους τῆς Ἐκ κλησί -
ας μὲ τοὺς ἀνέμους καὶ τὰ κύματα, κι ἀ πὸ στι -
γμὴ σὲ στιγμὴ περιμένουν τὸ ναυάγιο, γιὰ νὰ
γιορτάσουν τὴ νίκη τους. Ἔχουν κατα στρώ-
σει τόσο καλά, τόσο ἐπιδέξια, τόσο σατανικὰ
τὰ διάφορα σχέδιά τους γιὰ τὴν καταστροφὴ
τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε τὸ ναυάγιό της τὸ ἔ -
χουν ὡς βέβαιο, καὶ συγκεντρωμένοι στὶς ἀ -
κτὲς τοῦ κόσμου περιμένουν σὰν ἄλλοι πει-
ραταί, σὰν Ἀλγερῖνοι καὶ Βάνδαλοι, νὰ περι-
συλλέξουν ὅ,τι ἀπομεινάρια ἐκβράσῃ ἡ θά-
λασσα ἀπὸ τὸ ναυάγιο. 

Ἀλλὰ εὐλογητὸς ὁ Θεός! Κυβερνῆτες τοῦ
σκάφους, ποιμένες καὶ ἐργάτες τῆς Ἐκκλησί -
ας, λάβετε θάρρος. Πιστοί, μείνετε στὶς θέ-
σεις σας. Ἄπιστοι, πενθῆστε, ἐξαφανιστῆτε!
Ὁ Χριστὸς ἔρ χεται! Θὰ κάνῃ φανερὴ τὴ δύ-
ναμί του καὶ τὴ δόξα του.

Μπορεῖ ὁ Κύριος νὰ ἄφηνε τὴν ἐντύπωσι ἐ -
πὶ χρόνια, ἐπὶ αἰῶνες, ὅτι τάχα δὲν ἐνδιαφέ-
ρεται γιὰ τὴν τύχη τῆς Ἐκκλησίας του, ἀλλ᾽
αὐ τὸ ἦταν ἐντελῶς φαινο μενικό· τὸ ἔκανε σκο-
 πίμως, γιατὶ ἤθελε νὰ δοκιμαστοῦν ὅ λοι, καὶ
οἱ δικοί του καὶ οἱ ἐχθροί του· γιὰ νὰ φανῇ καὶ
τῶν ἀπίστων ἡ μανία καὶ τῶν πιστῶν ἡ ἀφο-
σί ωσι, καὶ τῶν μαρτύρων ἡ ὑπομονὴ καὶ τῶν
ποιμένων ἡ σύνεσι. Ἀλλ᾿ ὅταν φθάσῃ ἡ κρίσι-
μη στιγμή, ἐκεῖ ποὺ τὰ πάν τα φαίνονται σκο-
τεινά, δυσμενῆ, ἐνάντια, πολέμια γιὰ τὴν Ἐκ -
κλησία, τότε ὁ Κύριος, ποὺ ἀοράτως πάντοτε
τὴν κυβερνᾷ, ἐκδηλώνει τὴν στοργὴ ποὺ τρέ-
φει πρὸς τὴν ἀγαπημένη Νύμφη του, τὴν Ἐκ -
κλησία. Μὲ τὴν προσταγή του οἱ ἄνεμοι κο-

πάζουν, τὰ κύματα σταματοῦν καὶ γίνεται γα-
λήνη μεγάλη.

Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία, ποὺ γνώρισε ἡμέρες τρι-
κυμιῶν, βλέπει καὶ ἡμέρες γαλήνης. Πόσο θὰ
διαρκέσουν οἱ ἡμέρες αὐτὲς τῆς γαλήνης καὶ
τῆς εἰρήνης τῆς Ἐκκλησίας, δὲν γνωρίζουμε·
τὸ γνωρίζει Ἐκεῖνος. Ἐμεῖς ἕνα πρέπει νὰ γνω-
 ρί ζουμε καὶ νὰ τὸ πιστεύουμε· ὅτι ἡ Ἐκ κλησία
εἶνε τὸ μοναδικὸ σκάφος, τὸ ὁποῖο πρὶν ἀπὸ
εἴ κοσι αἰῶνες μὲ τὴ διαταγὴ τοῦ Κυρίου ξεκί-
 νησε ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς λίμνης Γεννησαρέτ,
μπῆκε σὲ μεγάλους ὠκεανούς, συνάντησε τρι  -
κυμίες, δέχθηκε στὰ πλευρά του τὰ πιὸ δυ-
νατὰ χτυπήματα τῆς κακίας τοῦ κόσμου, φά-
νηκε πολλὲς φορὲς ὅτι πρὸς στιγμὴν πάει νὰ
βουλιάξῃ, ἀλλὰ μέχρι τώρα δὲν ἔχει κατα-
 πον τισθῇ, οὔτε ὅμως καὶ θὰ καταποντισθῇ
ποτέ. Κατὰ τὴν ὡραία ἔκφρασι ἀρχαίου διδα-
σκάλου τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστό-
μου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ «κλυδωνίζεται,
ἀλλ᾽ οὐ καταποντίζεται», ταράζεται δηλαδὴ
καὶ ταλαιπωρεῖται ἀπὸ τὸν σάλο τῶν κυμά-
των, ἀλλὰ δὲν βυθίζεται.

Καὶ πῶς νὰ καταποντισθῇ, ἀφοῦ κυβερνή-
της της εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός; Βέβαια, ὅπως
ὁ Χριστὸς δοκιμάστηκε, ἔτσι θὰ δοκιμαστῇ καὶ
ἡ Ἐκκλησία του. Θὰ περάσῃ μέσα ἀπὸ τὸ μαρ-
τύριο, θ᾿ ἀνεβῇ στὸ Γολγοθᾶ, θὰ ὑποστῇ τα-
πει  νώσεις καὶ ἐξευτελισμούς, ἀλλὰ στὸ τέλος
θὰ καταλήξῃ στὸ θρίαμβο. Ὁ δὲ θρίαμβός της
θὰ εἶνε τόσο μεγάλος, ὥστε ὄχι μόνο «οἱ ἐν τῷ
πλοίῳ», ὅσοι εἶνε πιστοὶ στὸ Χριστὸ καὶ ζοῦν
μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας του, ἀλ -
λὰ κι αὐτοὶ οἱ ἐχθροί της, ὅσοι τὴ μισοῦν καὶ
τὴν πολεμοῦν, θ᾿ ἀναγνωρίσουν τὴν ἀλήθεια
της, τὴ δύναμί της, τὴν ὑπεροχή της.

Καὶ ἐμεῖς τὰ παιδιά της, κατέχοντας αὐτὴ
τὴν ἀλήθεια, ἂς μείνουμε πιστοὶ στὴν Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ. Μὴ μᾶς τρομάζουν τὰ κύμα-
τα, μὴ μᾶς πτοοῦν οἱ ἄπιστοι. Αὐτοὶ θὰ χα-
 θοῦν καὶ θὰ ἐξαφανιστοῦν ὅπως οἱ ἀφροὶ τῶν
κυμάτων, ἡ Ἐκκλησία ὅμως, ἀφοῦ ἐκτελέ  σῃ
τὸν προορισμό της στὸν κόσμο, θὰ φτάσῃ καὶ
θὰ ἀγκυροβολήσῃ στὸ λιμάνι τῆς αἰωνίου ζω -
ῆς, «εἰς τὸ πέραν». Τότε οἱ τρισευτυχισμένοι
ἐ  πιβάτες της, καθὼς θ᾽ ἀποβιβάζωνται, θ᾿ ἀν -
τικρύσουν ἐκεῖ μὲ χαρὰ ἀπερίγραπτη τὶς ἀ -
κτὲς τῆς αἰωνίου ζωῆς.

* * *Εἴθε, ἀγαπητοί μου, καὶ ἐσεῖς καὶ ἐγὼ καὶ
ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ νὰ βρεθοῦμε μεταξὺ τῶν
εὐτυχισμένων ἐπιβάτων τοῦ πλοίου. Τί χαρὰ
τότε, τί δόξα τότε, τί εὐτυχία!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Γραπτὸ κήρυγμα ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 214-215/23-7-1939, σ. 78).

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 22-7-2016.

2βοῦς ἡμῶν γένους, πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσί -ας ἐν αὐτῷ». Νὰ σκεπάζῃ τὸ γένος μας καὶ νὰ
ὁδηγῇ τοὺς ἄρχοντάς μας στὸ θέλημά του.

«Ὑπὲρ εὐοδώσεως καὶ ἐνισχύσεως τοῦ φι-λο χρίστου στρατοῦ». Ὁ στρατός μας φρουρεῖ
τὰ σύνορα καὶ ἀμύνεται. Γιὰ νὰ χαρακτηρίζε-
ται ὅμως φιλόχριστος πρέπει καὶ νὰ ζῇ κατὰ
Χριστόν. Πιστοὶ στρατιῶται καὶ ἀξιωματικοὶ ἀ -
γωνίζονται μὲ γενναιότητα. Μετὰ τὴ μικρασι -
ατικὴ καταστροφὴ ὁ ἴδιος ὁ Κεμὰλ εἶπε· Μὴ
νομίσετε, ὅτι νικήσαμε τοὺς Ἕλληνες· οἱ Ἕλλη-
 νες πολέμησαν ὅπως οἱ πρόγονοί τους· δὲν νι-
κήθηκαν στρατιωτικῶς, νικήθηκαν πο  λιτικῶς,
λό γῳ τῆς διαιρέσεώς τους… Μεγά λο κακὸ ἡ
διαίρεσι· γι᾽ αὐτὸ ἡ πατρίδα μας κατέληξε στὴ
συνθήκη τῆς Λωζάννης 1923.

Ἀκολουθοῦν δεήσεις γιὰ διαφόρους πιστούς.
«Ὑπὲρ τῶν ἀπολειφθέντων πατέρων καὶ ἀ -δελφῶν ἡμῶν»· γιὰ ὅσους ἀπουσιάζουν δικαι -

ολογημένα (λόγῳ ἀσθενείας, ἀνειλημμένης
ὑποχρεώσεως κ.λπ.) ἀπὸ τὴν ἱερὰ σύναξι.

«Ὑπὲρ τῶν ἐλεούντων καὶ διακονούντωνἡ μῖν»· γιὰ ὅσους μᾶς βοηθοῦν, μᾶς εὐεργε-
τοῦν καὶ μᾶς ὑπηρετοῦν στὶς ἀνάγκες μας.

«Ὑπὲρ τῶν μισούντων καὶ τῶν ἀγαπώντωνἡμᾶς»· κατὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου (βλ. Λουκ. 6,27-
28) παρακαλοῦμε ὄχι μόνο γιὰ ὅ σους μᾶς ἀγα-
ποῦν – αὐτὸ εἶνε τὸ εὔκολο, ἀλ λὰ πρῶτα γιὰ
ὅσους μᾶς μισοῦν· τότε εἴμαστε Χριστιανοί.

«Ὑπὲρ τῶν ἐντειλαμένων ἡμῖν τοῖς ἀναξίοιςεὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτῶν». Κάποιοι μᾶς ζήτη σαν
νὰ προσευχώμαστε γι᾽ αὐτούς· τὸ κάνου με λοι -
πὸν ταπεινά, ὄχι ὡς δυνατοί· ἀπὸ ἀγάπη, ὄχι
γιατὶ θεωροῦμε τὸν ἑαυτό μας ἄξιο γι᾽ αὐτό.

Κατόπιν παρακαλοῦμε γιὰ πιστοὺς ἀδελ-
φούς μας ποὺ βρίσκονται σὲ μεγάλη ἀνάγκη.

«Ὑπὲρ ἀναρρύσεως τῶν αἰχμαλώτων»· νὰ
ἐλευθερωθοῦν καὶ ἐπιστρέψουν οἱ αἰχμάλωτοι·
αἴτημα ποὺ γίνεται ἰδίως ἐν καιρῷ πολέμου.

«Ὑπὲρ τῶν ἐν θαλάσσῃ καλῶς πλεόντων»·
νὰ ἔχουν καλὸ ταξίδι ὅσοι πλέουν στὴ θάλασ -
σα. Τὰ ταξίδια ἔχουν δυσκολίες, στὴ θάλασ-
σα μάλιστα συχνὰ ἔχουν καὶ κίνδυνο.

«Ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων»·
νὰ θεραπευθοῦν οἱ ἀσθενεῖς καὶ κατάκοιτοι,
ποὺ ποτέ δὲν λείπουν στὴν κοινωνία μας.

«Εὐξώμεθα καὶ ὑπὲρ εὐφορίας τῶν καρπῶντῆς γῆς»· αἴτημα ποὺ κακῶς ἀφήνει ἀδιάφορο
τὸν ἀστὸ τῆς μεγαλουπόλεως, ἐνῷ ὁ ἀγρό-
της τὸ ζῇ πολὺ συχνὰ ἐναγωνίως.

«καὶ ὑπὲρ πάσης ψυχῆς Χριστιανῶν ὀρθο-δόξων». Προσευχὴ γενική, γιὰ κάθε ὀρθόδο-
ξο, ὥστε νὰ μὴ λησμονήσουμε κανένα ἀδελφό.

Κατόπιν παρακαλοῦμε γιὰ τοὺς κεκοιμημέ -
νους μας καὶ εὐχόμαστε νὰ ἔχουν ἀνάπαυσι.
Τὸ «μακαρίζω» σημαίνει καλοτυχίζω κάποιον,
τὸν θεωρῶ εὐτυχῆ· κυρίως σημαίνει, εὔχομαι
νὰ εἶνε μακάριος, δηλαδὴ σεσωσμένος.«Μακαρίσωμεν τοὺς εὐσεβεῖς βασιλεῖς (ὅ -
σους ἄρχοντες δηλαδὴ κυβέρνησαν μὲ πίστι
καὶ φόβο Θεοῦ, ἀγάπησαν καὶ ὑπηρέτησαν τὸ
λαό τους, ἄ φησαν ἀγαθὴ ἀνάμνησι σὲ ὅλους),τοὺς ὀρθοδόξους ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, (ὅ -
σους ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους τήρησαν
μὲ ἀκρίβεια τὴν πίστι, ὠρθοτόμησαν τὴν ἀ λή-
 θεια καὶ ἐποίμαναν θεοφιλῶς τοὺς πιστούς),τοὺς κτίτορας τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας (ἢ Μο -νῆς) ταύτης (ἐδῶ δηλαδὴ ποὺ γίνεται τώρα
αὐτὴ ἡ ἀ κολουθία· διότι, ἂν ἔχουμε στὴ διάθε-
 σί μας τὸ ναὸ αὐτὸ καὶ λατρεύουμε τὸν Κύριο,
ἐκεῖ νοι τὸν ἀνέγειραν μὲ κόπους καὶ δαπάνες),τοὺς γονεῖς ἡμῶν καὶ διδασκάλους (Πῶς τὴν
ὥρα αὐτὴ νὰ μὴ παρακαλέσουμε γιὰ τὶς ψυχὲς
τῶν προσφιλῶν νεκρῶν μας, τῶν κεκοιμημέ-
νων γονέων μας, ποὺ μᾶς ἔφεραν στὸν κόσμο
μὲ τόσες θυσίες καὶ μᾶς ἔδωσαν τὸ ζῆν, καὶ τῶν
δασκάλων μας, ποὺ μᾶς ἔμαθαν γράμματα, πο-
λιτισμὸ καὶ μᾶς ἐνέπνευσαν φρόνημα ὑψηλό;)καὶ πάν τας τοὺς προαπελθόντας πατέραςκαὶ ἀδελφοὺς ἡμῶν, τοὺς ἐνθάδε εὐσεβῶς κει- μένους καὶ τοὺς ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξους». Μὲ
τὸ γενικό, τέλος, αὐτὸ αἴτημα παρακαλοῦμε
γιὰ τὴν ἀνάπαυσι ὅλων τῶν νεκρῶν μας, μεγα-
 λυ τέ ρων ἢ συνομηλίκων μας· καὶ ὄχι μόνο αὐ -
τῶν ποὺ ἔχουν ταφῆ κοντά μας ἀλλὰ καὶ ὅ -
λων τῶν ὀρθοδόξων παντοῦ σ᾽ ὅλη τὴ γῆ.«Εἴπωμεν καὶ ὑπὲρ ἑαυτῶν τό· Κύριε, ἐλέ-ησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον». Ἀφή-
νουμε τελευταῖο τὸν ἑαυτό μας λέγοντας καὶ
γιὰ ἐμᾶς τρεῖς φορὲς τὸ «Κύριε, ἐλέησον».

* * *Τὰ αἰτήματα αὐτά, ἀδελφοί μου, διατυπωμέ -
να μὲ σοφία καὶ λιτότητα, καλύπτουν ὅ λες τὶςοὐσιαστικὲς ἀνάγκες, πνευματικὲς ἀλλὰ καὶ
ὑλικές. Πρῶτο - πρῶτο ὅμως βλέπουμε ὅ τι ἡ
Ἐκκλησία θέτει τὸ αἴτημα τῆς εἰρήνης.

Καὶ ἐμεῖς, ποὺ γνωρίσαμε τί θὰ πῇ πόλεμος,
εὐχόμεθα νὰ ἐπικρατῇ εἰρήνη πάντοτε, στὴν
πατρίδα μας καὶ στὸν κόσμο. Ἀλλ᾽ ἐὰν –μὴ γέ-
νοιτο– κάποιος ἐχθρὸς μᾶς ἐπιτεθῇ, τότε νὰ
εἴ μαστε ὅλοι ἑνωμένοι. Καὶ ἂν δώσῃ ὁ Θεὸς
καὶ εἴμεθα ὅλοι ἑνωμένοι καὶ ἕτοιμοι, τότε ἡ
μικρή μας πατρίδα καὶ ἰδιαιτέρως ἡ Μακεδο-
νία, ἡ χώρα τοῦ μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν
ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἦταν, ἔτσι εἶνε
καὶ θὰ εἶνε πάντα ἑλληνική· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Σύνθεσις 3 ἀπομαγνητοφωνημένων ὁμιλιῶν, ποὺ ἔγιναν στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 8η, 25η καὶ 29η Μαρτίου 1996, ὑπὸ ἑνιαῖο τώρα τίτλο.Καταγραφή, ἀναπλήρωσις καὶ σύντμησις 11-2-2022.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἂν ἀνοίξετε τὸ Μη-
ναῖο τῆς Ἐκκλησίας, θὰ δῆτε ὅτι γράφει·

«τῇ Κ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός (δηλαδὴ στὶς 20 Μαρ-
τίου εἶνε ἡ) μνήμη τῶν ἁγίων ἀββάδων, τῶν
ἀ ναιρεθέντων ὑπὸ τῶν Μαύρων ἐν τῇ Μονῇ
τοῦ ἁγίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου».

Ἡ λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα εἶνε, ὅπως θὰ ἔ -
χετε ἀκούσει, στοὺς Ἁγίους Τόπους. Καὶ οἱ ἅ -
 γιοι ποὺ γιορτάζουν σήμερα μαρτύρησαν ἐ κεῖ
ἐπὶ βασιλέως Ἡρακλείου (620-641 μ.Χ.)· ἐσφάγησανἀπὸ τοὺς Σαρακηνούς, Ἄραβες ποὺ τὰ συνα-
ξάρια τοὺς ὀνομάζουν Μαύρους ἢ Αἰθίοπες.

* * *Οἱ ἅγιοι αὐτοὶ ζοῦσαν στὸ μοναστήρι τους
ἥσυχα καὶ ἀσκητικά, λατρεύοντας καὶ ὑμνών -
 τας τὸ Θεὸ στὶς ἡμερονύκτιες ἀκολουθίες.
Οἱ βάρβαροι καταστρέφοντας πόλεις τῆς Πα-
λαιστίνης νόμισαν ὅτι οἱ μοναχοὶ κρύβουν ἐ -
κεῖ θησαυροὺς καὶ κινούμενοι ἀπὸ τὸν δι άβο-
λο ὥρ μησαν κατὰ τῆς λαύρας μὲ δι άθεσι λῃ -στρι  κή. Ἴσως κάποιος κακὸς πληροφοριοδό-
 της –τί μπορεῖ νὰ κάνῃ τὸ ψέμα– τοὺς εἶπε,
ὅτι αὐτοὶ οἱ καλόγεροι κάνουν τὸ φτωχὸ ἀλλὰ
εἶνε πλούσιοι κι ὅτι στὰ ὑπόγεια τοῦ Ἁγίου
Σάββα κρύβουν πιθάρια μὲ χρυσᾶ νομίσματα.

Ἔφτασαν στὸ μοναστή ρι. Με ρικοὶ μο ναχοὶ
βγῆκαν, τοὺς προϋπάν τησαν ταπεινὰ καὶ τοὺς
εἶπαν, ὅτι ἡ μονὴ βοηθοῦσε καὶ φιλοξενοῦσε
πάντα ἐξ ἴ σου Χριστιανοὺς καὶ μὴ Χριστια-
νούς. Οἱ ἐπιδρομεῖς ὅμως ζήτη σαν νὰ τοὺς πα-
ρα δώσουν τὸ χρυσάφι ποὺ εἶχαν. Ποιό χρυ-
σάφι; οἱ μοναχοὶ τοὺς ἐξήγησαν, ὅτι δὲν ἔχουν
οὔ τε τὰ ἀναγκαῖα γιὰ νὰ φᾶνε καὶ νὰ σκεπα-
στοῦν. Δὲν ἔχουμε τίποτα νὰ σᾶς δώσουμε, εἶ -
 παν· μὰ ἐκεῖνοι δὲν πίστευαν. Ἔψαξαν παν -
τοῦ, πῆγαν στ᾿ ἀμπάρια, κατέβηκαν στὶς ἀ πο -
θῆκες, δεξιὰ - ἀριστερά. Δὲν βρῆκαν τίποτα
ἐν νοεῖται. Ὁπότε ὠργισμένοι ἄρχισαν νὰ τοὺς
κατακόβουν. Ἄλλους χτύπη σαν μὲ βέλη, ἄλ -
λους τοὺς ἔκοψαν τὸ κεφά λι, ἄλλους τοὺς ἔ -
σπασαν τὸ κρανίο μὲ πέτρες, ἄλ λους τοὺς ἔ -

βαλαν κάτω καὶ τοὺς κομμάτιασαν ὅπως λια-
νίζει ὁ χασάπης τὰ κρέατα, ἄλλους τοὺς κέν -
τησαν μὲ τὰ σπαθιά, ἄλλους τοὺς ξεκοίλιασαν
κ᾽ ἔχυσαν τὰ αἵματά τους καταγῆς. Τέλος, ἀ -
φοῦ πλέον λε ηλά τησαν τὰ κελλιὰ καὶ μὲ κά-
θε τρόπο ὠργίασαν στὸ μοναστήρι καὶ ἔγινε
στὸ προαύλιο μιὰ λίμνη ἀ πὸ αἵματα μαρτυρι-
κά, ἔβαλαν φωτιὰ καὶ σηκώθηκαν κ᾽ ἔφυγαν.

Δὲν πέρασε ὅμως πολὺς καιρὸς καὶ ὅλοιαὐτοὶ ἐξ ωλοθρεύτηκαν ἀπὸ ἀρρώστια, ποὺ ἡ
ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔστειλε καὶ τοὺς τιμώρησε.

Ὕστερα ἀπὸ λίγες μέρες πήραν θάρρος
ὅσοι σώθηκαν καὶ πλησίασαν. Τί νὰ δοῦν; Θέ-
αμα φρικαλέο· τεμαχισμένα σώ ματα καὶ αἵμα-
τα χυμένα παντοῦ, καμένα κελλιὰ καὶ λεηλα-
τημένες ἐκκλησίες. Τότε ἕ νας, ἀ σκητής, ὁ ἀβ -βᾶς Νικομήδης, βλέποντας συγκλονισμένος
ὅλ᾽ αὐτά, θυμήθηκε τὸν προφήτη Ἠσαΐα ποὺ
λέει κάπου· «Ἄνδρες δίκαιοι αἴρονται, καὶ οὐ -
δεὶς κατανοεῖ. ἀπὸ γὰρ προ σώπου ἀδικίας ᾖρ -
ται ὁ δίκαιος· ἔσται ἐν εἰρή νῃ ἡ ταφὴ αὐτοῦ,
ἦρται ἐκ μέσου» (Ἠσ. 57,1)· ἄν δρες, λέει, δίκαιοι
φονεύονται καὶ κανείς δὲν τοὺς λυπᾶται μέ-
σα σ᾿ αὐ τὸ τὸ χαλασμό. Θυμήθηκε ὅ μως καὶ
τὸ ῥη τὸ τοῦ Σολομῶντος ποὺ λέει· «Οἱ δέ εἰ -
σιν ἐν εἰρήνῃ. καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώ πων ἐὰν
κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλή-
ρης· καὶ ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα εὐεργε-
τηθήσον ται» (Σ. Σολ. 3,3-5)· στὰ μάτια τῶν ἀν  θρώ-
πων, λέει, φαίνεται ὅτι τιμωροῦν ται, ἀλ λ᾽ αὐ -
τοὶ ἔχουν γαλήνη καὶ τὴν ἐλπίδα ὅτι μὲ λίγη
δοκιμασία κέρδισαν τὰ μεγαλεῖα τῆς αἰ ωνιό-
τητος, κληρο νόμησαν τὴν ἀθανασία. 

Ναί, φονεύθηκαν μ᾽ αὐτὸ τὸν βίαιο τρόπο.
Ἀλλ᾽ ἀνεξιχνίαστες οἱ βουλὲς τοῦ Κυρίου. Ἐ -
μεῖς βέβαια θὰ περιμέναμε ἄγγελος νὰ τοὺς
φυ λάξῃ, ἀλλὰ τὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ εἶ νε ἄγνω-
στα. Δὲν σημαίνει ὅτι, ἐπειδὴ εἶσαι δί καιος καὶ
ἅγιος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, θὰ εἶνε στὴ ζωή
σου ὅλα καλά· ἐπιτρέπει ὁ Κύριος καὶ δυσά-
ρεστα γεγονότα. Συμβαίνει ὅμως καὶ τὸ ἄλλο·

Τῶν ἐν τῇ μονῇ Ἁγ. Σάββα ἀναιρεθέντωνΣάββατο 19 Μαρτίου 2022 ἐσπέραςΠερίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2450 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Σφαγὴ ἀθῴων ὁσιομαρτύρων
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νω στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ζητοῦν νὰ
τὴν καταποντίσουν.

Ἐκεῖνοι ποὺ κυβερνοῦν τὸ σκάφος, οἱ ποι-
μένες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκ κλησίας, ἀγωνί-
ζονται ὅσο μποροῦν. Ἀλλὰ σὰν ἄνθρωποι κι
αὐτοί, βλέπον τας γύρω τους τὴ θάλασσα νὰ
μαίνεται, βλέποντας τὴ σκοτεινὴ καὶ ἀσέλη-
νη νύχτα, ἀρχίζουν νὰ κάμπτωνται, νὰ λυγί-
ζουν, νὰ χάνουν τὸ θάρρος τους, νὰ κλονί-
 ζων ται, νὰ νομίζουν ὅτι πάει πιὰ χάθηκε κάθε
ἐλπίδα σωτηρίας.

Οἱ πιστοὶ ζαλίζονται ἀπὸ τὴν τρικυμία, πα-
θαίνουν σύγχυσι, ἀποπροσανατολίζονται, καὶ
ἀποκαμωμένοι ἀπὸ τὴν ταλαιπωρία δι αρρέ-
ουν δεξιὰ κι ἀριστερά, καὶ δὲν εἶνε λίγοι ἐκεῖ -
νοι ποὺ γλιστροῦν ἀπρόσεκτα, πέφτουν στὴ
θάλασσα καὶ πνίγονται.

Οἱ ἄπιστοι ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, μὲ χαρὰ ἀ πε-
 ρίγραπτη, μὲ χαιρέκακη προσμονή, παρακο-
λουθοῦν τὴ δραματικὴ πάλη, τὸ ῥιψοκίνδυνο
ταξίδι, τὸν ἀγῶνα τοῦ σκάφους τῆς Ἐκ κλησί -
ας μὲ τοὺς ἀνέμους καὶ τὰ κύματα, κι ἀ πὸ στι -
γμὴ σὲ στιγμὴ περιμένουν τὸ ναυάγιο, γιὰ νὰ
γιορτάσουν τὴ νίκη τους. Ἔχουν κατα στρώ-
σει τόσο καλά, τόσο ἐπιδέξια, τόσο σατανικὰ
τὰ διάφορα σχέδιά τους γιὰ τὴν καταστροφὴ
τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε τὸ ναυάγιό της τὸ ἔ -
χουν ὡς βέβαιο, καὶ συγκεντρωμένοι στὶς ἀ -
κτὲς τοῦ κόσμου περιμένουν σὰν ἄλλοι πει-
ραταί, σὰν Ἀλγερῖνοι καὶ Βάνδαλοι, νὰ περι-
συλλέξουν ὅ,τι ἀπομεινάρια ἐκβράσῃ ἡ θά-
λασσα ἀπὸ τὸ ναυάγιο. 

Ἀλλὰ εὐλογητὸς ὁ Θεός! Κυβερνῆτες τοῦ
σκάφους, ποιμένες καὶ ἐργάτες τῆς Ἐκκλησί -
ας, λάβετε θάρρος. Πιστοί, μείνετε στὶς θέ-
σεις σας. Ἄπιστοι, πενθῆστε, ἐξαφανιστῆτε!
Ὁ Χριστὸς ἔρ χεται! Θὰ κάνῃ φανερὴ τὴ δύ-
ναμί του καὶ τὴ δόξα του.

Μπορεῖ ὁ Κύριος νὰ ἄφηνε τὴν ἐντύπωσι ἐ -
πὶ χρόνια, ἐπὶ αἰῶνες, ὅτι τάχα δὲν ἐνδιαφέ-
ρεται γιὰ τὴν τύχη τῆς Ἐκκλησίας του, ἀλλ᾽
αὐ τὸ ἦταν ἐντελῶς φαινο μενικό· τὸ ἔκανε σκο-
 πίμως, γιατὶ ἤθελε νὰ δοκιμαστοῦν ὅ λοι, καὶ
οἱ δικοί του καὶ οἱ ἐχθροί του· γιὰ νὰ φανῇ καὶ
τῶν ἀπίστων ἡ μανία καὶ τῶν πιστῶν ἡ ἀφο-
σί ωσι, καὶ τῶν μαρτύρων ἡ ὑπομονὴ καὶ τῶν
ποιμένων ἡ σύνεσι. Ἀλλ᾿ ὅταν φθάσῃ ἡ κρίσι-
μη στιγμή, ἐκεῖ ποὺ τὰ πάν τα φαίνονται σκο-
τεινά, δυσμενῆ, ἐνάντια, πολέμια γιὰ τὴν Ἐκ -
κλησία, τότε ὁ Κύριος, ποὺ ἀοράτως πάντοτε
τὴν κυβερνᾷ, ἐκδηλώνει τὴν στοργὴ ποὺ τρέ-
φει πρὸς τὴν ἀγαπημένη Νύμφη του, τὴν Ἐκ -
κλησία. Μὲ τὴν προσταγή του οἱ ἄνεμοι κο-

πάζουν, τὰ κύματα σταματοῦν καὶ γίνεται γα-
λήνη μεγάλη.

Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία, ποὺ γνώρισε ἡμέρες τρι-
κυμιῶν, βλέπει καὶ ἡμέρες γαλήνης. Πόσο θὰ
διαρκέσουν οἱ ἡμέρες αὐτὲς τῆς γαλήνης καὶ
τῆς εἰρήνης τῆς Ἐκκλησίας, δὲν γνωρίζουμε·
τὸ γνωρίζει Ἐκεῖνος. Ἐμεῖς ἕνα πρέπει νὰ γνω-
 ρί ζουμε καὶ νὰ τὸ πιστεύουμε· ὅτι ἡ Ἐκ κλησία
εἶνε τὸ μοναδικὸ σκάφος, τὸ ὁποῖο πρὶν ἀπὸ
εἴ κοσι αἰῶνες μὲ τὴ διαταγὴ τοῦ Κυρίου ξεκί-
 νησε ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς λίμνης Γεννησαρέτ,
μπῆκε σὲ μεγάλους ὠκεανούς, συνάντησε τρι  -
κυμίες, δέχθηκε στὰ πλευρά του τὰ πιὸ δυ-
νατὰ χτυπήματα τῆς κακίας τοῦ κόσμου, φά-
νηκε πολλὲς φορὲς ὅτι πρὸς στιγμὴν πάει νὰ
βουλιάξῃ, ἀλλὰ μέχρι τώρα δὲν ἔχει κατα-
 πον τισθῇ, οὔτε ὅμως καὶ θὰ καταποντισθῇ
ποτέ. Κατὰ τὴν ὡραία ἔκφρασι ἀρχαίου διδα-
σκάλου τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστό-
μου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ «κλυδωνίζεται,
ἀλλ᾽ οὐ καταποντίζεται», ταράζεται δηλαδὴ
καὶ ταλαιπωρεῖται ἀπὸ τὸν σάλο τῶν κυμά-
των, ἀλλὰ δὲν βυθίζεται.

Καὶ πῶς νὰ καταποντισθῇ, ἀφοῦ κυβερνή-
της της εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός; Βέβαια, ὅπως
ὁ Χριστὸς δοκιμάστηκε, ἔτσι θὰ δοκιμαστῇ καὶ
ἡ Ἐκκλησία του. Θὰ περάσῃ μέσα ἀπὸ τὸ μαρ-
τύριο, θ᾿ ἀνεβῇ στὸ Γολγοθᾶ, θὰ ὑποστῇ τα-
πει  νώσεις καὶ ἐξευτελισμούς, ἀλλὰ στὸ τέλος
θὰ καταλήξῃ στὸ θρίαμβο. Ὁ δὲ θρίαμβός της
θὰ εἶνε τόσο μεγάλος, ὥστε ὄχι μόνο «οἱ ἐν τῷ
πλοίῳ», ὅσοι εἶνε πιστοὶ στὸ Χριστὸ καὶ ζοῦν
μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας του, ἀλ -
λὰ κι αὐτοὶ οἱ ἐχθροί της, ὅσοι τὴ μισοῦν καὶ
τὴν πολεμοῦν, θ᾿ ἀναγνωρίσουν τὴν ἀλήθεια
της, τὴ δύναμί της, τὴν ὑπεροχή της.

Καὶ ἐμεῖς τὰ παιδιά της, κατέχοντας αὐτὴ
τὴν ἀλήθεια, ἂς μείνουμε πιστοὶ στὴν Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ. Μὴ μᾶς τρομάζουν τὰ κύμα-
τα, μὴ μᾶς πτοοῦν οἱ ἄπιστοι. Αὐτοὶ θὰ χα-
 θοῦν καὶ θὰ ἐξαφανιστοῦν ὅπως οἱ ἀφροὶ τῶν
κυμάτων, ἡ Ἐκκλησία ὅμως, ἀφοῦ ἐκτελέ  σῃ
τὸν προορισμό της στὸν κόσμο, θὰ φτάσῃ καὶ
θὰ ἀγκυροβολήσῃ στὸ λιμάνι τῆς αἰωνίου ζω -
ῆς, «εἰς τὸ πέραν». Τότε οἱ τρισευτυχισμένοι
ἐ  πιβάτες της, καθὼς θ᾽ ἀποβιβάζωνται, θ᾿ ἀν -
τικρύσουν ἐκεῖ μὲ χαρὰ ἀπερίγραπτη τὶς ἀ -
κτὲς τῆς αἰωνίου ζωῆς.

* * *Εἴθε, ἀγαπητοί μου, καὶ ἐσεῖς καὶ ἐγὼ καὶ
ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ νὰ βρεθοῦμε μεταξὺ τῶν
εὐτυχισμένων ἐπιβάτων τοῦ πλοίου. Τί χαρὰ
τότε, τί δόξα τότε, τί εὐτυχία!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Γραπτὸ κήρυγμα ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 214-215/23-7-1939, σ. 78).

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 22-7-2016.
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αὐτὴ ἡ πρόσκαιρη σωματικὴ δοκιμασία προκά-
λεσε σ᾽ αὐτοὺς μία αἰώνια εὐεργεσία.

Ἦρθε ἐπίσης ἐπὶ τόπου καὶ ὁ πατριάρχης Ἰε-
ροσολύμων ἅγιος Μόδεστος (632-634), κι ὅταν εἶ -
δε τοὺς νεκροὺς καὶ τὰ κελλιὰ ἔρημα ἔσκυβε
ἀσπαζόταν τὰ ἱερὰ λείψανα καὶ δὲν μποροῦ -
σε νὰ συγκρατήσῃ τὰ δάκρυά του.

Αὐτὴ ἦταν μιὰ ἀπὸ τὶς πολλὲς περιπέτειες
ποὺ πέρασε ἡ περίφημη μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάβ-
βα, ἡ ὁποία ἀπέχει λίγα χιλιόμετρα ἀπὸ τὴ
Βηθλεὲμ πρὸς τὴ Νεκρὰ Θάλασσα.

* * *Τὸ μοναστήρι αὐτὸ ὑπάρχει μέχρι σήμερα.
Εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ λίγα ποὺ ὁ χρόνος δὲν κατά-
φερε νὰ τὸ διαλύσῃ· παραμένει καὶ λειτουργεῖ
χίλια πεν τακόσα τώρα χρόνια. Κρατάει τὶς πα-
 ραδόσεις τῆς Ὀρ θοδοξίας καὶ τὸ τυπι κὸ ὅπως
στὴν ἐποχὴ τοῦ ἁγίου Σάββα. Ναὶ ζῇ! μὲ τὴ δι -
αφορά, ὅτι δὲν ἔ χει τώρα τὴν παλαιά του δόξα.
Ἄλλοτε ζοῦσαν ἐκεῖ χίλιοι καλόγεροι, σήμε-
ρα εἶνε λίγοι· καὶ ὅ λοι –πρὸς τιμὴν τῆς πατρί-
δος μας– εἶνε Ἕλ ληνες. Κρύβει μαργαριτά-
ρια ἡ λαύρα αὐτή.

Κάποιος φοιτητὴς τῆς θε ολογίας ποὺ γνω-
ρίζει τὴ μονή, μοῦ ἔλεγε, ὅτι ἕνας μοναχὸς
πῆγε ἐκεῖ μικρὸ παιδὶ καὶ ἔ φθασε σὲ ἡλικίαἑκατὸν δεκατριῶν ἐτῶν, ὑ γιής, μὲ ὅλες τὶς αἰ -
σθήσεις του. Μιὰ ἁπλοϊκὴ καρδιά, ποὺ ὅταν
μιλάῃ λέει λίγα λόγια ἀλλὰ γεμᾶτα εὐωδία καὶ
χάρι. Καὶ κάτι ἄλλο ἀξιοθαύμαστο· τὸ πρωὶ ἁ -
πλώνει τὰ χέρια του καὶ βλέπεις τὰ πουλιὰ νὰ
πετᾶνε καὶ νὰ ἔρ χων  ται ὅλα ἐπάνω του.

Τέτοια πράγματα κάνει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ
ἐκεῖ στὴν ἐ ρημιά. Κανείς δὲν τοὺς ξέρει αὐ -
τούς. Ἐδῶ οἱ ἐφημερίδες κάνουν θόρυβο γιὰ
ἀσημαντότητες, ποὺ δὲν ἀποκλείεται νά ᾽νε
κάρβουνα γιὰ τὸ πῦρ τῆς κολάσεως· καὶ ὑπάρ-
 χουν κάποιοι ἄλλοι ἐκεῖ, ποὺ ὁ κόσμος τοὺς
ἀ γνοεῖ μὰ λάμ πουν σὰν διαμάντια.

Καὶ κάποιος ἄλλος, ῥασοφόρος αὐτός (ἀ -
γωνιστὴς ποὺ διαμαρτυρήθηκε καὶ κατὰ τῶν
οὐ νιτῶν), μοῦ ἔλεγε, ὅτι ἐκεῖ στὴ λαύρα τοῦ
Ἁγίου Σάβ βα ἔχουν συνήθεια, ὅταν ἔρχωνται
ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ ἄλλες ἑορτές, νὰχτυ πᾶνε τὴν καμπάνα – ἀλλὰ πῶς· ὄχι ὅπως
ἐδῶ. Τὶς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἐβδομά-
δος ἡ καμπάνα χτυπάει – πόσες φορές· τρια-ντατρεῖς φορές, ὅσα καὶ τὰ χρόνια τοῦ Χρι-
στοῦ μας. Καὶ τὴ χτυ πᾶ νε μὲ τέτοια ἁρμονία,
ποὺ σὰν νὰ κατα λα βαί νῃς ὅτι κάθε φορὰ ποὺ
χτυπάει φεύγει κ᾽ ἕνας πόνος τοῦ Χριστοῦ·
ἕως ὅτου τὸ τελευ ταῖο χτύπημα, τὸ τριακοστὸ
τρίτο, εἶνε τὸ «Τετέλε σται»· σὰν ν᾽ ἀκοῦς «Τε-

τέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε
τὸ πνεῦμα» (Ἰω. 19,30).

Ἐκεῖ στὴν ἔρημο, μακριὰ ἀπὸ τὸν κόσμο, ἐ -
κεῖ ποὺ δὲν ἀκούγεται τίποτε ἄλλο, ἐκεῖ οἱ κα-
 λόγεροι τὶς ἅγιες ἡμέρες ζοῦν μεγάλες ἀνα-
τάσεις καὶ αἰσθάνονται τὰ πιὸ ἱερὰ αἰ σθήμα-
τα. Ζηλεύετε;

* * *Ζηλεύουμε, ἀδελφοί μου, νὰ βρισκόμα σταν
κ᾽ ἐ μεῖς ἐκεῖ. Ὑπάρχει ὅμως ἕνα ἄλλο μονα-
στήρι ἀνώτερο! Ποιό εἶνε αὐτό, γιὰ νὰ πᾶμε
σ᾽ αὐτό; εἶνε τὸ Σινά; ἡ Ἁγία Λαύρα; ὁ Ὅσιος
Λουκᾶς;… Κάτι παρόμοιο ρώτησε κάποιος καὶ
τὸν μέγα Βασίλειο, ποιό εἶνε τὸ καλύτερο μο-ναστήρι νὰ πάῃ νὰ μονά σῃ. Καὶ ὁ ἅγιος ἀπή-
ντησε· Τὸ ἀνώτερο ἀπ᾽ ὅ λα τὰ μοναστήρια,
εἶνε ἡ καθαρὴ καρδιά. Μποροῦμε λοιπὸν ὅλοι
νὰ βρίσκουμε καταφύγιο ἐκεῖ· καὶ ὁ οἰκογε-
νειάρχης, καὶ ἡ γυναίκα, καὶ ὁ ἐργάτης, καὶ
καθένας ποὺ ζῇ μέσα στὴ διεφθαρμένη κοι-
νωνία. Ἂν διατηρῇς τὴν καρδιὰ καθαρή, εἶνε
σὰν νὰ βρίσκεσαι σ᾽ ἕνα μοναστήρι, σὲ μιὰ
ἐκκλησία, μέσα σ᾽ ἕνα ναό. Ἐὰν ὅμως ἡ καρ-
διὰ δὲν εἶνε καθαρή, τότε καὶ στὸν Ἅγιο Σάβ-
βα καὶ στὸ Ἅ γιο Ὄρος καὶ στὰ Ἰεροσόλυμα
καὶ στὸ ἁγιώτερο περιβάλλον νὰ πᾶμε, δὲν θὰ
ἔχουμε τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ θὰ νιώθουμε
κόλασι· ὁ Ἰούδας ἦταν κοντὰ στὸ Χριστό, στὸ
καλύτερο περιβάλλον, καὶ ὅμως κολάστηκε.

Τώρα θὰ πῆτε· πῶς θ᾽ ἀποκτήσουμε τὴν κα-θαρὴ καρδιά; Ἀπαντῶ. Τὴν καθαρὴ καρδιὰ ἀ -
ποκτᾷ κανεὶς μὲ τὰ δάκρυα τῆς ἱερᾶς ἐξομο-λογήσεως. Ἕνα δάκρυ πραγματικῆς μετανοί-
ας, ποὺ χύνουμε στὸν μάταιο αὐτὸ κόσμο, γί-
νεται Ἰορδάνης. Μερικοὶ πηγαίνουν στοὺς Ἁ -
γίους Τόπους, παίρνουν νερὸ ἀπὸ τὸν Ἰορδά -
νη, τὸ φέρνουν ἐδῶ καὶ τὸ ἐμπορεύονται· λέ-
νε ὅτι τάχατες, ἂν ῥίξουν νερὸ τοῦ Ἰορδάνου
μέσα στὴν κολυμβήθρα, τότε λέει τὸ βάπτι-
σμα αὐτὸ εἶνε ἀνώτερο! Εἶνε ψεῦδος αὐτό.
Χίλιες φορὲς μπορεῖ νὰ περάσῃς τὸν Ἰορδά-
νη, καὶ νὰ μὴν πάρῃς τίποτα. Τὸ νερὸ τῆς κο-
λυμβήθρας ἔχει ἀξία, ὄχι γιατὶ ἔχει μέσα νερὸ
τοῦ Ἰορδάνου, ἀλλὰ γιατὶ στὸ μυστήριο ἔρχε-
ται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο καὶ τὸ ἁγιάζει. Αὐτὸ εἶ -
νε μία ἐκμετάλλευσις, ἕνα ἐμπόριο. Δὲν εἶ νε
τὸ νερὸ τοῦ Ἰορδάνου ἐκεῖνο ποὺ θὰ μᾶς ἁ -
γιάσῃ· ἐκεῖνο ποὺ θὰ μᾶς ἁγιάσῃ εἶνε ἡ καθα -
ρὴ καρδιά· ἐκεῖνο ποὺ θὰ μᾶς δώσῃ πρα γμα-
 τι κὴ ἁγιότητα εἶνε νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ ἐ -
πιστρέψουμε στὸ Θεό. Ἕνα δάκρυ ἂν χύσου-
 με πραγματικά, αὐτὸ εἶνε Ἰορδάνης ποὺ πλέ-
νει καὶ καθαρίζει ὅλα τὰ ἁμαρτήματά μας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Β΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης βραδινῆς ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε στὴν αἴθουσα τοῦ συλλόγου «Ἰω. Βαπτιστὴς» Ἀθηνῶν τὴν 16-3-1958.Καταγραφή, διαίρεσις, ἀναπλήρωσις καὶ σύντμησις 28-1-2022.
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Ἡσημερινὴ ἑορτή, ἀγαπητοί μου, εἶνε δι-πλῆ, ἐθνικὴ καὶ θρησκευτική. Ἐπιτρέψτε
μου λί γες λέξεις ὅσον ἀ φο ρᾷ στὸ θρησκευτι κὸμέρος, πρὸς ὕμνον τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου.

* * *Τὸ μυστήριο, ἀδελφοί μου, εἶνε μέγα καὶ
ἀν έκφραστο. Σήμερα ἐκπληρώνεται ἀρχαίαπροφητεία (βλ. Ἠσ. 7,14). Ἐκδιπλώνεται ἐμπρὸς στὰ
μάτια μας σχέδιο τῆς ἁγίας Τριάδος.

Γιὰ νὰ σᾶς δώσω μία ἀμυδρὴ ἰδέα τοῦ με-
γά   λου τούτου μυστηρίου ποὺ σήμερα ἑορτά-
 ζου με τὴν ἀπαρχή του, κάνω μία ὑπόθεσι. Ὑ -
πο  θέ στε, ὅτι σ᾽ ἕνα χωριὸ τῆς ἐπαρχίας μας,
μι  κρὸ ἀ σήμαντο περιφρονημένο, ζῇ μιὰ κο-
 πέλ   λα φτω χὴ καὶ ἄγνωστη στὴν περιοχὴ Φλω-
 ρίνης πολὺ δὲ περισσότερο στὴν λοιπὴ χώρα.
Δὲν ξέρει αὐ τὴ οὔτε ῥάδιο οὔτε τηλεόρασι
οὔτε ἐ φημερίδα. Σηκώνεται πρωί, πάει στὴ
βρύσι νὰ φέρῃ νε ρό, ἀνεβαίνει στὸ βου νὸ νὰ
κόψῃ ξύλα μὲ τὸ τσεκού ρι. Αὐτὴ εἶνε ἕνα δια-μάντι κρυμμένο. (Ὤ τί διαμάντια ὑπάρχουν
στὰ χωριά, καὶ τί κοπριὰ κρύβουν οἱ Βα βυ λῶ -
νες τῶν μεγαλουπόλεων!) Ὑποθέστε, λοιπόν,
ὅτι ἔρ χεται σ᾽ αὐ τὴν κάποιος καὶ τῆς λέει· Κο-
πέλλα μου, ἐ σένα σὲ ἀγάπησε ὁ Θεός, σὲ διά-
λε ξε ἡ ἁ γία Τρι άδα· θὰ γεννήσῃς παιδί, ἀγό-
ρι, χω ρὶς ἄντρα! Καὶ νὰ τὸ ξέ ρῃς· τὸ ἀγορά-
κι, ποὺ θὰ γεννηθῇ, μιὰ μέ ρα μὲ τὸ ῥαβδί του
θὰ καταλύ σῃ ὅλα τὰ βασί λεια τοῦ κόσμου, θὰ
γίνῃ βασιλιᾶς παγ κό σμι ος, θὰ ἱδρύσῃ δική
του βασιλεία, καὶ ἡ βασι λεία του δὲν θά ᾽χῃ
τέλος, θὰ μείνῃ γιὰ πάντα!

Δὲν εἶνε αὐτὰ ἀπίστευτα; δὲν φαίνονται ἀ -
πραγματοποίητα; Λέγονται τέτοια πράγματα;
Καὶ ὅμως αὐτὰ εἶπε ὁ ἄγγελος στὴν ΠαρθένοΜαρία, τὴν φτωχὴ κόρη τῆς Ναζαρέτ.

Ἡ προφητεία ἦταν· θὰ γεννήσῃς παιδὶ δί-
χως ἄντρα, τὸ παιδὶ αὐτὸ θὰ κυριαρχήσῃ σὲ
ὁλόκληρο τὸν κόσμο «καὶ τῆς βασιλείας αὐ -
τοῦ οὐκ ἔσται τέλος», ὅπως ἀκοῦμε στὸ σημε -

ρι νὸ εὐαγγέλιο (Λουκ. 1,33). Δύο σκέλη ἔχει ἡ προ-
 φητεία· τὸ ἕνα εἶνε φυσικό, τὸ ἄλλο ἱστορικό.Τὸ φυσικὸ –ἢ μᾶλλον ὑπερφυσικό– σκέλος
εἶνε, ὅτι ἡ Παρθένος θὰ γεννήσῃ παιδὶ χω ρὶς
ἄντρα. Αὐτὸ εἶνε πρωτάκουστο· ἔρχεται σὲ
σύγκρουσι μὲ τὸν φυσικὸ σταθερὸ καὶ ἀμε-
τάβλητο νόμο, ποὺ ἰσχύει ἀνέκαθεν παντοῦ
καὶ πάντοτε. Πῶς εἶνε δυνα τὸν αὐτό; Ἡ ἀ -
πάν τησις εἶ νε· «Τὰ ἀδύνατα πα ρὰ ἀνθρώποις
δυνατὰ πα ρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν» (ἔ.ἀ. 18,27).

Αὐτὸ ὅμως, τὸ τόσο ἀπίστευτο, ἔρχε ται καὶ
τὸ ἐ πιβεβαι ώνει ἀδιαμφισβήτητα τὸ δεύτερο
σκέλος, τὸ ἱστορικό. Καὶ ἐφ᾽ ὅσον ἔ χουμε μία
τέτοια τρόπον τινὰ «μαθηματική» ἀπόδει ξι,
τὸ δεύτερο σκέλος πιστοποιεῖ ὅτι τὸ πρῶ το
ἀληθεύει. Τὸ παιδὶ αὐτὸ θὰ βασιλεύσῃ καὶ ἡ
βασιλεία του θὰ εἶνε ἀτελεύτητη.

Στὸ χωρίο αὐτό, «Καὶ τῆς βασιλείας αὐ τοῦ
οὐκ ἔ σται τέλος», ὑπάρχει ἕνας προφητικὸς
ὠκεανός. Ὁ Χριστὸς εἶνε βασιλεύς. Ἂς ἐξε-
τά  σουμε σήμερα πρῶτον τὸν χαρακτῆρα τῆς
βασιλείας του καὶ ἔπειτα τὴν αἰωνιότητά της.

* * *⃝ Μὲ ποιά ἔννοια ὁ Χριστὸς εἶνε βασιλεύς;ποιός εἶνε ὁ χαρακτήρας τῆς βασιλείας του;
Σ᾽ αὐτὸ μᾶς διαφωτίζουν τὰ ἑξῆς περιστατικά.� Ὅταν κάποτε στὴν ἔρημο ὁ Ἰησοῦς χόρτα-
σε πέντε χι  λιά δες κόσμο πολλαπλασιάζοντας
θαυ ματουρ  γικὰ τοὺς πέντε ἄρτους, ἐκείνη ἡ
ἀν θρω ποθά λασσα ἤθελαν νὰ τὸν ἁρπάξουν
καὶ νὰ τὸν κάνουν βασιλέα. Μὰ ὁ Χριστὸς τί
ἔ κανε; Ἔφυγε στὸ βουνὸ μόνος. Γιατί; Δὲν ἤ -θελε νὰ γίνῃ βασιλεύς (βλ. Ἰω. 6,14-15).� Κι ὅταν τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ τὸν ἔφεραν
δέσμιο ἐνώπιον τοῦ πραίτωρος, ὁ Πι λᾶ τος
τὸν ρώτησε «Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ;» (Ἰω. 18, 37),
εἶ σαι λοιπὸν ἐσὺ βασιλιᾶς; γιατί, ἂν εἶσαι βα-
σιλιᾶς, ποῦ εἶνε τὸ στέμμα, τὸ σπαθί, τὰ φλάμ -
 πουρα, τὰ στρατεύματα, οἱ ὑπήκοοί σου; Γυ-
μνὸς καὶ φτωχὸς ὁ Χριστός, τοῦ ἔδωσε τὴν ἀ -

Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου (Λουκ. 1,24-38)Παρασκευὴ 25 Μαρτίου 2022 πρωὶΠερίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2452 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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«…Καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος» (Λουκ. 1,33)
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Μεγάλη τόλμη αὐτό. Ποιός ἄλλος θὰ εἶχε
τὴ δύναμι νὰ πῇ, ὅτι στὸ πρόσωπό του μπορεῖ
ὁ κάθε συνάνθρωπός του νὰ δῇ ἕνα τέλειο
καὶ ἀξιομίμητο πρότυπο; Μόνο ἡ Παναγία καὶ
ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Μέσα στὴν ἁγία Γραφὴ
ἀκοῦμε βέβαια πρῶτα τὸν ἴδιο τὸν Χρι στὸ νὰ
προκα λῇ τοὺς ἐχθρούς του καὶ νὰ τοὺς λέῃ ἄ -
φοβα «Τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁ μαρ τί -
ας;», ποιός δηλαδὴ ἀπὸ σᾶς μπορεῖ νὰ βρῇ ἐ -
πάνω μου κάποια ἁ μαρτία; (Ἰω. 8,46). Ἔπειτα, ἀπὸ
ὅλους τοὺς ἁ γίους ἀνθρώπους, ἀκοῦμε μόνο
τὴν Παναγία νὰ λέῃ «Ἀπὸ τοῦ νῦν μακα ριοῦσί
με πᾶσαι αἱ γενεαί», στὸ ἑξῆς δηλαδὴ θὰ μὲ
μακαρίζουν ὅλες οἱ γενεὲς τῶν ἀνθρώπων
(Λουκ. 1,48), καὶ ἐδῶ τὸν ἀπόστολο Παῦλο νὰ γρά -
φῃ στοὺς Κορινθίους τὰ βαρυσήμαντα λό για
«Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε»
(Α΄ Κορ. 4,16), μιμηθῆτε με δηλαδή.

Ὦ Κορίνθιοι, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀ -
κούσατε τὴ διδασκαλία μου; Σᾶς φάνηκε ἴσως
ὑπερβολικὰ αὐ στηρὴ καὶ ἀ πραγματοποίητη;
Ἀλλὰ στρέψτε λοι πὸν τὴν προσοχή σας καὶ
παρατηρῆστε τὴν ἐφαρμογή της· δῆ τε τὸ πα-
ράδειγμά μου. Ἐξετάστε προσεκτι κὰ τὴ ζωή
μου. Κι ὅπως ἐγὼ ἀντέγραψα καὶ ἀποτύπωσα
στὸν ἑαυτό μου τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι
κ᾽ ἐσεῖς ἀντιγράψτε καὶ ἀποτυπῶστε στὴ δι-
κή σας καρδιὰ τὸν Χριστό· καὶ γιὰ νὰ μὴ δυσ -
κολευθῆτε σ᾽ αὐτό, ἀντιγρά ψτε βλέποντας ἐ -
μένα, ποὺ ἔζησα κοντά σας· μιμηθῆτε τὸ πα-
ράδειγμά μου, τὴ ζωή μου. «Μιμηταί μου γί-
νεσθε».

Καὶ πράγματι. Ὁ βίος τοῦ μεγάλου ἀποστό -
λου εἶνε τὸ ὑπόδειγμα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.
Ἡ καρδιά του εἶνε μιὰ ζωντανὴ εἰκόνα τοῦ Χρι-
 στοῦ. Δὲν ὑπάρχει ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ τὴν ὁ -
ποία ὁ ἀπόστολος νὰ μὴν ἔχῃ τηρήσει, δὲν ὑ -
πάρχει χριστιανικὴ ἀρετὴ τὴν ὁ ποία νὰ μὴν ἔ -
χῃ ζήσει, νὰ μὴν ἔχῃ ἐφαρμόσει. Καὶ γι᾿ αὐτὸ
ὅλοι ἐμεῖς, ποὺ ἔχουμε τόσες ἐλλείψεις στὴ
ζωὴ καὶ στὸ χαρακτῆρα μας, μποροῦμε νὰ
βλέπου με τὸν ἀπόστολο Παῦλο, νὰ παρατη-
ροῦμε τὴν ἁγιότητά του καὶ τὴν καθαρότητά
του, νὰ ζηλεύουμε τὴν ἀκρίβεια καὶ τὴ συνέ-
πειά του, νὰ μυούμεθα στὸ πνεῦμα του, νὰ μι-
μούμεθα τὴ ζωὴ καὶ τὸ παράδειγμά του, νὰ
πατοῦμε στ᾽ ἀχνάρια του, καὶ ν᾽ ἀνα πληρώ-
νουμε τὶς ἐλλείψεις μας, ὥστε ἡ εἰκόνα τοῦ
Χριστοῦ νὰ γίνῃ μέσα μας ζωηρή, ὡραία, πλή-
ρης, μὲ ὅλα τὰ χρώματα τῆς ἀρετῆς.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας «Μιμηταί
μου γίνεσθε» εἶνε σὰν νὰ μᾶς λέῃ· Οἱ ὑπερή-
φανοι μιμηθῆτε τὴν ταπείνωσί μου, οἱ θυμώ-
δεις μιμηθῆτε τὴν πραότητά μου, οἱ ἀκρατεῖς

μιμηθῆτε τὴν ἐγκράτειά μου, οἱ φιλάργυροι
μιμηθῆτε τὴν ἀνιδιοτέλειά μου, οἱ φθονεροὶ
μι μηθῆτε τὴν ἀγάπη μου, οἱ ὀκνηροὶ μιμηθῆ -
τε τὴν ἐργατικότητά μου, οἱ ἀνυπόμονοι μι-
μηθῆτε τὴν ὑπομονή μου, οἱ δειλοὶ μιμηθῆτε
τὸ θάρρος μου… Θὰ χρειαζόταν νὰ ἔχουμε
στὴ διάθεσί μας πολὺ χρόνο γιὰ νὰ δείξουμε
τὰ ὑπέροχα δείγματα καθεμιᾶς ἀπὸ τὶς ἀρε -
τὲς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, συλλέγοντάς τα
μέσα ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν ἀποστόλων καὶ τὶς
14 Ἐπιστολές του. Τὸ ἀφήνω στὴ διάθεσι καὶ
στὴν προθυμία τοῦ καθενός μας.

* * *
«Μιμηταί μου γίνεσθε». Ὁ Παῦλος εἶχε τὸ

θάρρος νὰ γράφῃ τὰ λόγια αὐ τὰ στοὺς Κοριν -
θίους, νὰ προσκαλῇ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἐ -
χθροὺς καὶ φίλους τῆς ἐκκλησίας τῆς Κορίν-
θου νὰ ἐξετάσουν τὴ συμπεριφο ρά του, νὰ ἐ -
ρευνήσουν τὴ ζωή του, καὶ τότε νὰ πεισθοῦν,
ὅτι τὰ ὅσα διδάσκει δὲν εἶνε μόνο λόγια, ἀλλὰ
εἶνε καὶ ἔργα· πρῶτος αὐτὸς τὰ ἐφάρμοσε
στὸν ἑαυτό του.

Ἀλλὰ τὸ θάρρος αὐτὸ τοῦ Παύλου, ἀγαπη-
τοί μου, θὰ ἔπρεπε νὰ διακρίνῃ καὶ ὅλους ἐ -
μᾶς, οἱ ὁποῖοι μέσα στὴ σημερινὴ κοινωνία,
κοι νωνία διεφθαρμένη ὅπως καὶ ἡ κοινωνία
τῆς ἀρχαίας Κορίνθου, φέρουμε τὸ τίμιο ὄνο-
μα τοῦ Χριστιανοῦ. Ναί· θὰ ἔπρεπε νὰ ζοῦμε
κ᾽ ἐμεῖς τόσο ἅγια, ὥστε στὴν κάθε στιγμὴ τῆς
ζωῆς μας, ὅσοι εἶνε γύρω μας, ὅσοι ἐξαρτῶν -
ται ἀπὸ μᾶς, ὅσοι βρίσκονται πάνω ἀπὸ ᾽μᾶς,
ὅσοι εἶνε φίλοι τοῦ Χριστοῦ, ὅσοι εἶνε ἐχθροὶ
τοῦ Χριστοῦ, ὅλοι αὐτοὶ νὰ ἔβλεπαν στὸ πρό-
σωπό μας τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. 

«Μιμηταί μου γίνεσθε». Τὸ εἶπε ὁ Παῦλος
πρὸς τοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου. Ἐμεῖς
δυστυχῶς δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε. Ὁ κό-
σμος μᾶς παρατηρεῖ, καὶ ἀντὶ στὸ πρόσωπό
μας καὶ στὸ χαρακτῆρα μας νὰ δῇ τὴν εἰκόνα
τοῦ Χριστοῦ, τὴ μίμησι τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἁγι -
ωσύνη τοῦ Χριστοῦ, βλέπει –φοβερὸ ἀλλ᾿ ἀ -
ληθινό– ἢ τὴν εἰκόνα τοῦ ἑωσφόρου, μὲ ὅ λες
τὶς κακίες καὶ τὰ πάθη, ἢ μιὰ ξεθωριασμένη
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἢ μία γελοιογραφία τοῦ
Χριστοῦ. Αὐτοὶ εἴμαστε.

Ἀδελφοί μου, ὁποιοδήποτε ἐπάγγελμα καὶ
ἂν κάνουμε, ὁποιαδήποτε θέσι καὶ ἐὰν κατέ-
χουμε στὴν κοινωνία καὶ στὴν Ἐκκλησία, ἂς
σκεπάσουμε τὸ πρόσωπό μας ἀπὸ ντροπή,
διότι βρισκόμαστε τόσο μακριὰ ἀπὸ τὴ μίμη-
σι τοῦ Παύλου, ἀπὸ τὴ μίμησι τοῦ Χριστοῦ, ἀ -
πὸ τὸν προορισμό μας ὡς Χριστιανῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Γραπτὸ κήρυγμα ποὺ δημοσιεύθηκε μὲ ἄλλο τίτλο στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 248/16-8-1940, σ. 110).

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 23-7-2016.
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νω στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ζητοῦν νὰ
τὴν καταποντίσουν.

Ἐκεῖνοι ποὺ κυβερνοῦν τὸ σκάφος, οἱ ποι-
μένες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκ κλησίας, ἀγωνί-
ζονται ὅσο μποροῦν. Ἀλλὰ σὰν ἄνθρωποι κι
αὐτοί, βλέπον τας γύρω τους τὴ θάλασσα νὰ
μαίνεται, βλέποντας τὴ σκοτεινὴ καὶ ἀσέλη-
νη νύχτα, ἀρχίζουν νὰ κάμπτωνται, νὰ λυγί-
ζουν, νὰ χάνουν τὸ θάρρος τους, νὰ κλονί-
 ζων ται, νὰ νομίζουν ὅτι πάει πιὰ χάθηκε κάθε
ἐλπίδα σωτηρίας.

Οἱ πιστοὶ ζαλίζονται ἀπὸ τὴν τρικυμία, πα-
θαίνουν σύγχυσι, ἀποπροσανατολίζονται, καὶ
ἀποκαμωμένοι ἀπὸ τὴν ταλαιπωρία δι αρρέ-
ουν δεξιὰ κι ἀριστερά, καὶ δὲν εἶνε λίγοι ἐκεῖ -
νοι ποὺ γλιστροῦν ἀπρόσεκτα, πέφτουν στὴ
θάλασσα καὶ πνίγονται.

Οἱ ἄπιστοι ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, μὲ χαρὰ ἀ πε-
 ρίγραπτη, μὲ χαιρέκακη προσμονή, παρακο-
λουθοῦν τὴ δραματικὴ πάλη, τὸ ῥιψοκίνδυνο
ταξίδι, τὸν ἀγῶνα τοῦ σκάφους τῆς Ἐκ κλησί -
ας μὲ τοὺς ἀνέμους καὶ τὰ κύματα, κι ἀ πὸ στι -
γμὴ σὲ στιγμὴ περιμένουν τὸ ναυάγιο, γιὰ νὰ
γιορτάσουν τὴ νίκη τους. Ἔχουν κατα στρώ-
σει τόσο καλά, τόσο ἐπιδέξια, τόσο σατανικὰ
τὰ διάφορα σχέδιά τους γιὰ τὴν καταστροφὴ
τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε τὸ ναυάγιό της τὸ ἔ -
χουν ὡς βέβαιο, καὶ συγκεντρωμένοι στὶς ἀ -
κτὲς τοῦ κόσμου περιμένουν σὰν ἄλλοι πει-
ραταί, σὰν Ἀλγερῖνοι καὶ Βάνδαλοι, νὰ περι-
συλλέξουν ὅ,τι ἀπομεινάρια ἐκβράσῃ ἡ θά-
λασσα ἀπὸ τὸ ναυάγιο. 

Ἀλλὰ εὐλογητὸς ὁ Θεός! Κυβερνῆτες τοῦ
σκάφους, ποιμένες καὶ ἐργάτες τῆς Ἐκκλησί -
ας, λάβετε θάρρος. Πιστοί, μείνετε στὶς θέ-
σεις σας. Ἄπιστοι, πενθῆστε, ἐξαφανιστῆτε!
Ὁ Χριστὸς ἔρ χεται! Θὰ κάνῃ φανερὴ τὴ δύ-
ναμί του καὶ τὴ δόξα του.

Μπορεῖ ὁ Κύριος νὰ ἄφηνε τὴν ἐντύπωσι ἐ -
πὶ χρόνια, ἐπὶ αἰῶνες, ὅτι τάχα δὲν ἐνδιαφέ-
ρεται γιὰ τὴν τύχη τῆς Ἐκκλησίας του, ἀλλ᾽
αὐ τὸ ἦταν ἐντελῶς φαινο μενικό· τὸ ἔκανε σκο-
 πίμως, γιατὶ ἤθελε νὰ δοκιμαστοῦν ὅ λοι, καὶ
οἱ δικοί του καὶ οἱ ἐχθροί του· γιὰ νὰ φανῇ καὶ
τῶν ἀπίστων ἡ μανία καὶ τῶν πιστῶν ἡ ἀφο-
σί ωσι, καὶ τῶν μαρτύρων ἡ ὑπομονὴ καὶ τῶν
ποιμένων ἡ σύνεσι. Ἀλλ᾿ ὅταν φθάσῃ ἡ κρίσι-
μη στιγμή, ἐκεῖ ποὺ τὰ πάν τα φαίνονται σκο-
τεινά, δυσμενῆ, ἐνάντια, πολέμια γιὰ τὴν Ἐκ -
κλησία, τότε ὁ Κύριος, ποὺ ἀοράτως πάντοτε
τὴν κυβερνᾷ, ἐκδηλώνει τὴν στοργὴ ποὺ τρέ-
φει πρὸς τὴν ἀγαπημένη Νύμφη του, τὴν Ἐκ -
κλησία. Μὲ τὴν προσταγή του οἱ ἄνεμοι κο-

πάζουν, τὰ κύματα σταματοῦν καὶ γίνεται γα-
λήνη μεγάλη.

Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία, ποὺ γνώρισε ἡμέρες τρι-
κυμιῶν, βλέπει καὶ ἡμέρες γαλήνης. Πόσο θὰ
διαρκέσουν οἱ ἡμέρες αὐτὲς τῆς γαλήνης καὶ
τῆς εἰρήνης τῆς Ἐκκλησίας, δὲν γνωρίζουμε·
τὸ γνωρίζει Ἐκεῖνος. Ἐμεῖς ἕνα πρέπει νὰ γνω-
 ρί ζουμε καὶ νὰ τὸ πιστεύουμε· ὅτι ἡ Ἐκ κλησία
εἶνε τὸ μοναδικὸ σκάφος, τὸ ὁποῖο πρὶν ἀπὸ
εἴ κοσι αἰῶνες μὲ τὴ διαταγὴ τοῦ Κυρίου ξεκί-
 νησε ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς λίμνης Γεννησαρέτ,
μπῆκε σὲ μεγάλους ὠκεανούς, συνάντησε τρι  -
κυμίες, δέχθηκε στὰ πλευρά του τὰ πιὸ δυ-
νατὰ χτυπήματα τῆς κακίας τοῦ κόσμου, φά-
νηκε πολλὲς φορὲς ὅτι πρὸς στιγμὴν πάει νὰ
βουλιάξῃ, ἀλλὰ μέχρι τώρα δὲν ἔχει κατα-
 πον τισθῇ, οὔτε ὅμως καὶ θὰ καταποντισθῇ
ποτέ. Κατὰ τὴν ὡραία ἔκφρασι ἀρχαίου διδα-
σκάλου τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστό-
μου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ «κλυδωνίζεται,
ἀλλ᾽ οὐ καταποντίζεται», ταράζεται δηλαδὴ
καὶ ταλαιπωρεῖται ἀπὸ τὸν σάλο τῶν κυμά-
των, ἀλλὰ δὲν βυθίζεται.

Καὶ πῶς νὰ καταποντισθῇ, ἀφοῦ κυβερνή-
της της εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός; Βέβαια, ὅπως
ὁ Χριστὸς δοκιμάστηκε, ἔτσι θὰ δοκιμαστῇ καὶ
ἡ Ἐκκλησία του. Θὰ περάσῃ μέσα ἀπὸ τὸ μαρ-
τύριο, θ᾿ ἀνεβῇ στὸ Γολγοθᾶ, θὰ ὑποστῇ τα-
πει  νώσεις καὶ ἐξευτελισμούς, ἀλλὰ στὸ τέλος
θὰ καταλήξῃ στὸ θρίαμβο. Ὁ δὲ θρίαμβός της
θὰ εἶνε τόσο μεγάλος, ὥστε ὄχι μόνο «οἱ ἐν τῷ
πλοίῳ», ὅσοι εἶνε πιστοὶ στὸ Χριστὸ καὶ ζοῦν
μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας του, ἀλ -
λὰ κι αὐτοὶ οἱ ἐχθροί της, ὅσοι τὴ μισοῦν καὶ
τὴν πολεμοῦν, θ᾿ ἀναγνωρίσουν τὴν ἀλήθεια
της, τὴ δύναμί της, τὴν ὑπεροχή της.

Καὶ ἐμεῖς τὰ παιδιά της, κατέχοντας αὐτὴ
τὴν ἀλήθεια, ἂς μείνουμε πιστοὶ στὴν Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ. Μὴ μᾶς τρομάζουν τὰ κύμα-
τα, μὴ μᾶς πτοοῦν οἱ ἄπιστοι. Αὐτοὶ θὰ χα-
 θοῦν καὶ θὰ ἐξαφανιστοῦν ὅπως οἱ ἀφροὶ τῶν
κυμάτων, ἡ Ἐκκλησία ὅμως, ἀφοῦ ἐκτελέ  σῃ
τὸν προορισμό της στὸν κόσμο, θὰ φτάσῃ καὶ
θὰ ἀγκυροβολήσῃ στὸ λιμάνι τῆς αἰωνίου ζω -
ῆς, «εἰς τὸ πέραν». Τότε οἱ τρισευτυχισμένοι
ἐ  πιβάτες της, καθὼς θ᾽ ἀποβιβάζωνται, θ᾿ ἀν -
τικρύσουν ἐκεῖ μὲ χαρὰ ἀπερίγραπτη τὶς ἀ -
κτὲς τῆς αἰωνίου ζωῆς.

* * *Εἴθε, ἀγαπητοί μου, καὶ ἐσεῖς καὶ ἐγὼ καὶ
ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ νὰ βρεθοῦμε μεταξὺ τῶν
εὐτυχισμένων ἐπιβάτων τοῦ πλοίου. Τί χαρὰ
τότε, τί δόξα τότε, τί εὐτυχία!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Γραπτὸ κήρυγμα ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 214-215/23-7-1939, σ. 78).

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 22-7-2016.
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νω στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ζητοῦν νὰ
τὴν καταποντίσουν.

Ἐκεῖνοι ποὺ κυβερνοῦν τὸ σκάφος, οἱ ποι-
μένες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκ κλησίας, ἀγωνί-
ζονται ὅσο μποροῦν. Ἀλλὰ σὰν ἄνθρωποι κι
αὐτοί, βλέπον τας γύρω τους τὴ θάλασσα νὰ
μαίνεται, βλέποντας τὴ σκοτεινὴ καὶ ἀσέλη-
νη νύχτα, ἀρχίζουν νὰ κάμπτωνται, νὰ λυγί-
ζουν, νὰ χάνουν τὸ θάρρος τους, νὰ κλονί-
 ζων ται, νὰ νομίζουν ὅτι πάει πιὰ χάθηκε κάθε
ἐλπίδα σωτηρίας.

Οἱ πιστοὶ ζαλίζονται ἀπὸ τὴν τρικυμία, πα-
θαίνουν σύγχυσι, ἀποπροσανατολίζονται, καὶ
ἀποκαμωμένοι ἀπὸ τὴν ταλαιπωρία δι αρρέ-
ουν δεξιὰ κι ἀριστερά, καὶ δὲν εἶνε λίγοι ἐκεῖ -
νοι ποὺ γλιστροῦν ἀπρόσεκτα, πέφτουν στὴ
θάλασσα καὶ πνίγονται.

Οἱ ἄπιστοι ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, μὲ χαρὰ ἀ πε-
 ρίγραπτη, μὲ χαιρέκακη προσμονή, παρακο-
λουθοῦν τὴ δραματικὴ πάλη, τὸ ῥιψοκίνδυνο
ταξίδι, τὸν ἀγῶνα τοῦ σκάφους τῆς Ἐκ κλησί -
ας μὲ τοὺς ἀνέμους καὶ τὰ κύματα, κι ἀ πὸ στι -
γμὴ σὲ στιγμὴ περιμένουν τὸ ναυάγιο, γιὰ νὰ
γιορτάσουν τὴ νίκη τους. Ἔχουν κατα στρώ-
σει τόσο καλά, τόσο ἐπιδέξια, τόσο σατανικὰ
τὰ διάφορα σχέδιά τους γιὰ τὴν καταστροφὴ
τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε τὸ ναυάγιό της τὸ ἔ -
χουν ὡς βέβαιο, καὶ συγκεντρωμένοι στὶς ἀ -
κτὲς τοῦ κόσμου περιμένουν σὰν ἄλλοι πει-
ραταί, σὰν Ἀλγερῖνοι καὶ Βάνδαλοι, νὰ περι-
συλλέξουν ὅ,τι ἀπομεινάρια ἐκβράσῃ ἡ θά-
λασσα ἀπὸ τὸ ναυάγιο. 

Ἀλλὰ εὐλογητὸς ὁ Θεός! Κυβερνῆτες τοῦ
σκάφους, ποιμένες καὶ ἐργάτες τῆς Ἐκκλησί -
ας, λάβετε θάρρος. Πιστοί, μείνετε στὶς θέ-
σεις σας. Ἄπιστοι, πενθῆστε, ἐξαφανιστῆτε!
Ὁ Χριστὸς ἔρ χεται! Θὰ κάνῃ φανερὴ τὴ δύ-
ναμί του καὶ τὴ δόξα του.

Μπορεῖ ὁ Κύριος νὰ ἄφηνε τὴν ἐντύπωσι ἐ -
πὶ χρόνια, ἐπὶ αἰῶνες, ὅτι τάχα δὲν ἐνδιαφέ-
ρεται γιὰ τὴν τύχη τῆς Ἐκκλησίας του, ἀλλ᾽
αὐ τὸ ἦταν ἐντελῶς φαινο μενικό· τὸ ἔκανε σκο-
 πίμως, γιατὶ ἤθελε νὰ δοκιμαστοῦν ὅ λοι, καὶ
οἱ δικοί του καὶ οἱ ἐχθροί του· γιὰ νὰ φανῇ καὶ
τῶν ἀπίστων ἡ μανία καὶ τῶν πιστῶν ἡ ἀφο-
σί ωσι, καὶ τῶν μαρτύρων ἡ ὑπομονὴ καὶ τῶν
ποιμένων ἡ σύνεσι. Ἀλλ᾿ ὅταν φθάσῃ ἡ κρίσι-
μη στιγμή, ἐκεῖ ποὺ τὰ πάν τα φαίνονται σκο-
τεινά, δυσμενῆ, ἐνάντια, πολέμια γιὰ τὴν Ἐκ -
κλησία, τότε ὁ Κύριος, ποὺ ἀοράτως πάντοτε
τὴν κυβερνᾷ, ἐκδηλώνει τὴν στοργὴ ποὺ τρέ-
φει πρὸς τὴν ἀγαπημένη Νύμφη του, τὴν Ἐκ -
κλησία. Μὲ τὴν προσταγή του οἱ ἄνεμοι κο-

πάζουν, τὰ κύματα σταματοῦν καὶ γίνεται γα-
λήνη μεγάλη.

Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία, ποὺ γνώρισε ἡμέρες τρι-
κυμιῶν, βλέπει καὶ ἡμέρες γαλήνης. Πόσο θὰ
διαρκέσουν οἱ ἡμέρες αὐτὲς τῆς γαλήνης καὶ
τῆς εἰρήνης τῆς Ἐκκλησίας, δὲν γνωρίζουμε·
τὸ γνωρίζει Ἐκεῖνος. Ἐμεῖς ἕνα πρέπει νὰ γνω-
 ρί ζουμε καὶ νὰ τὸ πιστεύουμε· ὅτι ἡ Ἐκ κλησία
εἶνε τὸ μοναδικὸ σκάφος, τὸ ὁποῖο πρὶν ἀπὸ
εἴ κοσι αἰῶνες μὲ τὴ διαταγὴ τοῦ Κυρίου ξεκί-
 νησε ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς λίμνης Γεννησαρέτ,
μπῆκε σὲ μεγάλους ὠκεανούς, συνάντησε τρι  -
κυμίες, δέχθηκε στὰ πλευρά του τὰ πιὸ δυ-
νατὰ χτυπήματα τῆς κακίας τοῦ κόσμου, φά-
νηκε πολλὲς φορὲς ὅτι πρὸς στιγμὴν πάει νὰ
βουλιάξῃ, ἀλλὰ μέχρι τώρα δὲν ἔχει κατα-
 πον τισθῇ, οὔτε ὅμως καὶ θὰ καταποντισθῇ
ποτέ. Κατὰ τὴν ὡραία ἔκφρασι ἀρχαίου διδα-
σκάλου τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστό-
μου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ «κλυδωνίζεται,
ἀλλ᾽ οὐ καταποντίζεται», ταράζεται δηλαδὴ
καὶ ταλαιπωρεῖται ἀπὸ τὸν σάλο τῶν κυμά-
των, ἀλλὰ δὲν βυθίζεται.

Καὶ πῶς νὰ καταποντισθῇ, ἀφοῦ κυβερνή-
της της εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός; Βέβαια, ὅπως
ὁ Χριστὸς δοκιμάστηκε, ἔτσι θὰ δοκιμαστῇ καὶ
ἡ Ἐκκλησία του. Θὰ περάσῃ μέσα ἀπὸ τὸ μαρ-
τύριο, θ᾿ ἀνεβῇ στὸ Γολγοθᾶ, θὰ ὑποστῇ τα-
πει  νώσεις καὶ ἐξευτελισμούς, ἀλλὰ στὸ τέλος
θὰ καταλήξῃ στὸ θρίαμβο. Ὁ δὲ θρίαμβός της
θὰ εἶνε τόσο μεγάλος, ὥστε ὄχι μόνο «οἱ ἐν τῷ
πλοίῳ», ὅσοι εἶνε πιστοὶ στὸ Χριστὸ καὶ ζοῦν
μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας του, ἀλ -
λὰ κι αὐτοὶ οἱ ἐχθροί της, ὅσοι τὴ μισοῦν καὶ
τὴν πολεμοῦν, θ᾿ ἀναγνωρίσουν τὴν ἀλήθεια
της, τὴ δύναμί της, τὴν ὑπεροχή της.

Καὶ ἐμεῖς τὰ παιδιά της, κατέχοντας αὐτὴ
τὴν ἀλήθεια, ἂς μείνουμε πιστοὶ στὴν Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ. Μὴ μᾶς τρομάζουν τὰ κύμα-
τα, μὴ μᾶς πτοοῦν οἱ ἄπιστοι. Αὐτοὶ θὰ χα-
 θοῦν καὶ θὰ ἐξαφανιστοῦν ὅπως οἱ ἀφροὶ τῶν
κυμάτων, ἡ Ἐκκλησία ὅμως, ἀφοῦ ἐκτελέ  σῃ
τὸν προορισμό της στὸν κόσμο, θὰ φτάσῃ καὶ
θὰ ἀγκυροβολήσῃ στὸ λιμάνι τῆς αἰωνίου ζω -
ῆς, «εἰς τὸ πέραν». Τότε οἱ τρισευτυχισμένοι
ἐ  πιβάτες της, καθὼς θ᾽ ἀποβιβάζωνται, θ᾿ ἀν -
τικρύσουν ἐκεῖ μὲ χαρὰ ἀπερίγραπτη τὶς ἀ -
κτὲς τῆς αἰωνίου ζωῆς.

* * *Εἴθε, ἀγαπητοί μου, καὶ ἐσεῖς καὶ ἐγὼ καὶ
ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ νὰ βρεθοῦμε μεταξὺ τῶν
εὐτυχισμένων ἐπιβάτων τοῦ πλοίου. Τί χαρὰ
τότε, τί δόξα τότε, τί εὐτυχία!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Γραπτὸ κήρυγμα ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 214-215/23-7-1939, σ. 78).

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 22-7-2016.

2πάντησι· «Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κό-
 σμου τούτου» (Ἰω. 18,36). Ἡ δική μου βασιλεία δὲνμοιάζει μὲ τὶς βασιλεῖες αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Αὐ -
 τές, ἀπὸ τὶς πιὸ δικτατορικὲς μέχρι καὶ τὶς πιὸ
φιλελεύθερες, στηρίζονται ὅλες στὴν ἐ πιβο -
λὴ καὶ στὴ βία τῶν ὅπλων. Κράτος = βία· χω -
ρὶς ἄσκησι βίας δὲν μπορεῖ νὰ σταθῇ οὔτε λε-
πτό. Αὐτὸ λέει ἡ Ἱστορία. Ἀ φαίρεσε τὰ ὅπλα,
καὶ θὰ ἐπικρατήσῃ ἀναρχία. Ἡ βασιλεία ὅμως
τοῦ Χριστοῦ διαφέρει. Εἶνε ἡ «εὐλογημένη
βα  σιλεία» ποὺ ἀκοῦμε στὸ ναό (θ. Λειτ.).� Ὡς βασιλεὺς ὁ Χριστὸς ἀπορρίπτει τὴ βία.
Κατὰ τὴν σύλληψί του στὴ Γεθσημανῆ ἕνας
μαθητής του πάνω στὴν ταραχὴ τράβηξε μα-
χα ίρι καὶ χτύπησε ἕ ναν ἀντίπαλο. Καὶ ὁ Κύρι -
ος τὸν διώρθωσε λέγοντας· «Ἀπόστρεψόν σου
τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάν τες γὰρ
οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀ ποθανοῦν -
ται» (Ματθ. 26,53). Αὐτὸς λοιπὸν ὁ πανίσχυρος, θέλει
νὰ μένῃ ἄοπλος. Ἡ διδαχή του ἐξαπλώθηκε μὲ
θυσίες· τὰ παιδιά του δὲν ἔσφαξαν ἄλλους, ἐ -
σφάγησαν αὐτοί. Νά ἡ διαφορὰ μεταξὺ Εὐαγ-
γελίου καὶ Κορανίου καὶ τῶν ἄλλων θρησκειῶν.� Ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ στηρίζεται στὴν ἐ -λευθερία τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως διακηρύττει
τὸ αἰώνιο διάγγελμά του· «Εἴ τις θέλει ὀπίσω
μου ἐλθεῖν,…» (Ματθ. 16,24). Ὅποιος θέλει! δὲν βι -
άζει κανένα, ἀφήνει τὸν ἄνθρωπο ἐλεύθερο
νὰ ἐκλέξῃ, ἂν θέλῃ νὰ γίνῃ ὑπήκοος τῆς βα-
σιλεί ας του. Χαῖρε, βασιλεῦ Ἰησοῦ Ναζαρηνέ,
ποὺ θεμέλιωσες τὴ βασιλεία σου ἐπάνω στὴν
ἐ λευ θερία, στὴν ἀλήθεια καὶ στὴ δικαιοσύνη!
⃝ Γι᾽ αὐτὴ τὴ βασιλεία, ἀγαπητοί μου, ὁ ἄγγε-
λος εἶπε τότε, ὅτι «οὐκ ἔσται τέλος», ὅτι θὰ
εἶνε ἀτελείωτη, αἰωνία. Ἀ πὸ τότε ποὺ «ἄγγε-
λος πρωτοστάτης οὐ ρανόθεν ἐπέμφθη εἰπεῖν
τῇ Θεοτόκῳ τὸ χαῖ ρε» (Ἀκάθ. ὕμν. Α), πέρασαν δυὸ
χιλιάδες χρόνια. Τί λέει ἡ μέχρι τώρα ἱστορία,
τὸ ἀ ποδεικνύει; Γιὰ τὴν αἰωνιότητα τῆς βασι-λείας τοῦ Χριστοῦ θὰ σᾶς ἀναφέρω τρία χα-ρακτηριστι κὰ γεγονότα ποὺ συνέβησαν.� Μεταξὺ τῶν αὐτοκρατόρων ποὺ πο λέμησαν
τὸν Κύριό μας εἶνε ὁ Ἰ  ουλιανὸς ὁ παραβάτης
(332-363 μ.Χ.). Γενναῖος πολέμαρχος, μορφωμένος
ὅσο λίγοι βασιλεῖς, ἀλλὰ ἄ φησε τὸν διάβολο
νὰ τοῦ σφηνώσῃ στὸν ἐγ κέφαλο τὴν ἰδέα ν᾽
ἀ ναστή σῃ τὴ θρησκεία τῶν θεῶν τοῦ Ὀλύμ -
που καὶ ν᾽ ἀνακόψῃ τὴν πρόοδο τῆς Χριστια-
νικῆς πίστε ως. Κοπίασε καὶ μόχθησε γι᾽ αὐτό.
Ποιό ἦταν τὸ τέλος του; Σὲ μία μάχη μὲ τοὺς
Πέρσες δέχτηκε στὸ στῆ θος βέλος καί, ἐνῷ
οἱ γιατροὶ προσπαθοῦσαν νὰ τὸ ἀφαιρέσουν
ἀπὸ τὸ στέρνο του, αὐτὸς συν τετριμμένος πῆ -
ρε μὲ τὴν παλάμη του αἷμα ἀπὸ τὴν πληγή, τὸ

σκόρπισε στὸν ἀέρα καὶ εἶπε· «Νενίκηκάς με,
Ναζωραῖε», «Ναζωραῖε, μὲ νίκησες. Ὁ Ἰησοῦς
πολεμήθηκε τότε μὲ κάθε μέσο· μὲ διωγμό,
μὲ κρατικοὺς νόμους, μὲ τὰ ὅπλα, μὲ τὴ φι-
λοσοφία, ἀλλὰ ἡ πίστι σ᾽ αὐτὸν δὲν κατελύθη.
«Τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος».� Θέλετε ἄλλο παράδειγμα; Τέλη τοῦ 17ου μὲ
ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰῶνος ἔδρασε στὸ Παρίσι ἕ -νας πατριάρχης τοῦ λεγομένου διαφωτισμοῦ
(δηλαδὴ τῆς ἀπιστίας), ποὺ ἀποφεύγω ν᾽ ἀνα-
φέρω τὸ ὄνομά του. Αὐτὸς σπέρνοντας σπό-
ρο σατανικὸ στὴν Εὐρώπη ἔκανε καὶ μία πρό-
βλεψι. Περιμένετε, εἶπε, καὶ θὰ δῆτε· ὁ χρι-
στι ανισμὸς δὲν θὰ διαρκέσῃ· σὲ μερικὲς δε-
κα ετίες θὰ σβήσῃ. Ἐπαλήθευσε ἡ «προφη-
τεία» του; Ἀφοῦ πέρασαν τὰ χρόνια, κατόπιν
τὸ σπίτι ποὺ ἔμενε ὁ ἄθεος αὐτὸς – τί ἔγινε
παρακαλῶ· βιβλιοπωλεῖο τῶν ἁγίων Γραφῶν!
«Καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος».� Στὴ ̔Ρωσία ὁ Ἰωσὴφ Στάλιν (1878-1953) εἶπε, ὅτι ἐν -
τὸς ὀλίγου δὲν θὰ ὑπάρχῃ Εὐαγγέλιο, δὲν θὰ
ὑπάρχῃ Ἐκκλησία, ἀλλὰ οἱ ̔Ρῶσοι θὰ εἶνε πλέον
ἄθεοι. Τί ἀπέγινε; Αὐτὸς μὲν πέθανε, ἀλλὰ ἡ κό-
 ρη του Σβετλάνα ἔφυγε ἀπὸ τὴ Ρωσία καὶ ἀρ νή-
 θηκε στὶς ἰδέες τοῦ πατέρα της. Ὅταν αὐτὸς
κυριαρχοῦσε στὸ Κρεμλῖνο, αὐ τὴ στὰ ὑπόγεια
προσευχόταν καὶ διαμόρφωσε ἄλλες πεποιθή-
σεις. Ἡ στάσι της συνοψίζε ται σὲ μία κραυγή·
Λάθος, πατέρα, λάθος! δὲν ζοῦν τὰ ἔθνη μὲ
τὴν ἀθεΐα· μόνο μὲ τὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ ζοῦν.
Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἐπαληθεύεται ὁ λόγος
«Καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος».

Θὰ μποροῦσα, ἀγαπητοί μου, ν᾽ ἀναφέρω καὶ
ἄλλα παραδείγματα καὶ ἐκ τῆς συγχρόνου καὶ
παλαιοτέρας ἐποχῆς. Τὸ συμπέρασμα ὅλων εἶ -
νε· «Καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔ σται τέλος».
Ναί, δὲν θὰ δύσῃ ποτέ ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ!

* * *Οἱ Ἕλληνες, μὴ θέλοντας νὰ δεχτοῦν ὅτι ὁ
ἔνδοξος μέγας Ἀλέξανδρος πέθανε, τὸν ἔπλα-
σαν ἀθάνατο καὶ δη μιουργή θηκε ὁ μῦθος, ὅτι
ἡ ἀδερφή του ἔγινε γοργόνα στὰ πελάγη· ὅτι
σταματάει τὰ καράβια, ρωτάει τὸν καπετάνιο
«Ζῇ ὁ βασιλιᾶς Ἀλέξανδρος;»· κι ἂν ἀκούσῃ ὅτι
ζῇ καὶ βασιλεύει, ἀφήνει νὰ ταξιδεύουν μὲ γα-
λή νη, ἐνῷ ἂν ἀκούσῃ ὅτι πέθανε ταράζει τὴ θά-
λασσα καὶ τοὺς βουλιάζει. Γοργόνα δὲν ὑπάρχει,
ἀγαπητοί μου, ὁ Ἀλέξανδρος δὲν ζῇ πλέον, καί-
σαρες καὶ αὐτοκρά τορες πέθαναν. Ἕνας βα σι-λεὺς ζῇ καὶ βασιλεύει αἰωνίως· καὶ ἂν ἐμεῖς σι ω-
 πήσουμε καὶ γίνουμε προδότες του, καὶ οἱ πέ τρες
θὰ φωνάξουν, ὅτι ὁ Χριστὸς ζῇ καὶ βασιλεύει
«καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 25-3-1973 Κυριακὴ πρωί, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 14-2-2022.
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Ἀπόψε, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ τρίτη στάσις
τοῦ Ἀκαθίστου. Ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος εἶνε

ἕνα ποίημα, ἕνα τραγούδι. Τραγούδι ὄχι σὰν
αὐτὰ ποὺ ὑμνοῦν τὸν ἐπίγειο σαρκικὸ ἔρωτα,
ἀλλὰ τραγούδι πνευματικό, ὑπέροχο.

Εἶνε θαυμαστὸ γιὰ δύο λόγους. Πρῶτον
γιὰ τὴν ἀντοχή του στὸ χρόνο. Τὰ τραγούδια
τοῦ κόσμου ἀλλάζουν. Κάθε γενεὰ ἔχει τὰ δι-
κά της. Ἀλλιῶς τραγουδοῦσαν πρὶν 30-40 χρό-
 νια, ἀλλιῶς σήμερα. Ἀλλὰ τὸ τραγούδι αὐτὸ
διαρκεῖ αἰῶνες. Ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος, λέει ἡ
ἱστορία, ἐψάλη γιὰ πρώτη φορὰ στὸ ναὸ τῶν
Βλαχερνῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ 626
μ.Χ.. Συγκεντρώθηκαν ἐκεῖ ὅλοι οἱ Χριστια-
νοί, ἄντρες γυναῖκες παιδιά, γιὰ νὰ ἐκφρά-
σουν τὴν εὐγνωμοσύνη καὶ εὐχαριστία πρὸς
τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο, ποὺ εἶχε σώσει τὴν
Πόλι ἀπὸ βαρβαρικὴ ἐπιδρομὴ Περσῶν καὶ Ἀ -
βάρων. Πέρασαν ἀπὸ τότε 14 αἰῶνες. Στὸ δι -
ά στημα αὐτὸ πολλὰ ἄλλαξαν. Ὁ ὕμνος ὅμως
αὐτὸς ἐξακολουθεῖ νὰ ψάλλεται ἀπαραλλά-
κτως. Στὴν Ἑλλάδα καὶ σ᾿ ὅλη τὴν Ὀρθοδο-
ξία, παντοῦ ἀκούγεται· «Τῇ ὑπερμάχῳ στρα-
τηγῷ τὰ νικητήρια…». Ἀλλ᾿ ἀκόμη περισσό-
τερο εἶνε θαυμαστὸς ὁ ὕμνος γιὰ τὸ περιε-χόμενό του. Τὸ θέμα του εἶνε τὸ μέγα μυστή -
ριο τῆς θείας οἰκονομίας. Εἶνε τὸ γεγονὸς –ὄ -
 χι ψέμα– ὅτι ὁ Θεός, τὸ δεύτερο πρόσωπο
τῆς ἁγίας Τριάδος, ἔγινε ἄνθρωπος καὶ κα τέ-
βηκε στὴ γῆ. Στὸ μυστήριο αὐτὸ ὑπηρέτησαν
ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι· πρὸ παντὸς ὅ μως
ὑπηρέτησε ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος, ποὺ ἀ ξι ώ-
θηκε νὰ γεννήσῃ τὸ Θεό· γι᾿ αὐτὸ ὀνομάζεται
Θεομήτωρ, Θεοτόκος.

Ὁ ὕμνος αὐτὸς εἶνε φτειαγμένος ὄχι μὲ
μία ἀλλὰ μὲ πολλὲς λέξεις. Ὅ,τι ἀγαπάει καν -
είς, τὸ χαρακτηρίζει μὲ πολλὰ ἐπίθετα. Εἴδα-
τε ἡ μάνα ποὺ ἀγαπάει τὸ παιδάκι της μὲ πό-
σες λέξεις καὶ ὀνόματα τὸ στολίζει; χρυσὸ τὸ
λέει, ἀετὸ τὸ λέει, ὅ,τι φανταστῇς. Βλέπετε

καὶ τοὺς ἐρωμένους; ξέρετε μὲ πόσες λέξεις
ἐκφράζονται. Ἔτσι λοιπὸν κ᾿ ἐδῶ ὁ ποιητής,
ὁ ἄγνωστος ποιητής, ἐκ μέρους τῶν Χριστι -
ανῶν ποὺ ἀγαποῦν τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο,
τὴν ὑμνεῖ μὲ πλῆθος εἰκόνες καὶ παραδείγμα -
τα, παρμένα ἀπὸ τὴν πλάσι, τὸ φυτικὸ βασί-
λειο, τὴ γῆ, τὴ θάλασσα, τὸν οὐρανό, τ᾿ ἀστέ-
ρια, τὸν ἥλιο, τὴ σελήνη, ἀπ᾿ ὅλη τὴ κτίσι.

Ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος εἶνε ἐπανάληψις τοῦ
πρώτου ἐκείνου «χαῖρε» (Λουκ. 1,28), ποὺ ἀκούστη -
κε στὴ Ναζαρὲτ ὅταν «ἄγγελος πρωτοστάτης
οὐρανόθεν ἐπέμφθη» (Ἀκάθ. ὕμν. Α). Ἐκεῖνο τὸ «χαῖ -
ρε», ποὺ ἔφερε τὸν οὐρανὸ στὴ γῆ, ἐπανα-
λαμβάνει ὁ ποιητὴς – πόσες φορές; Μετρῆ -
στε· ἑκατὸν σαραντατέσσερις (144) φορές! Καὶ
κάθε «χαῖρε» εἶνε ἔμπνευσις, οἶστρος ποι ητι-
κός, ἀριστούργημα.

Ἕνα ἀπὸ τὰ «χαῖρε» αὐτὰ ποὺ ἀκούσαμε
θὰ προσπαθήσω νὰ ἑρμηνεύσω συντόμως·«Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ τρέφον -ται πιστοί» (Ἀκάθ. ὕμν. Ν3α΄). Τί σημαίνουν αὐτά;

* * *Ὁ ποιητὴς χρησιμοποιεῖ τὴν εἰκόνα τοῦδέντρου. Ὑπάρχουν δύο εἰδῶν δέντρα. Τὸ ἕ -
να εἶνε τὸ φυσικὸ δέντρο, τὸ ὁρατό, ποὺ δη-
μι ούργησε ὁ Θεός. Θαυμαστὰ καὶ εὐεργετικὰ
τὰ δέντρα. Πόσο πρέπει νὰ εἴμαστε εὐγνώ-
μονες στὸ Θεό! Ὅπου ὑπάρχει δέντρο, ἡ ἀ -
τμόσφαιρα εἶνε καθαρή· ὅπου λείπουν τὰ δέν -
τρα, λείπει τὸ ὀξυγόνο. Τὰ δέντρα εἶνε φίλτρα,
ῥουφοῦν τὸ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος καὶ δί-
νουν τὸ ὀξυγόνο. Ὅπου δέντρο, ἐκεῖ ὑγεία.
Γι᾿ αὐτὸ καλὰ κάνουν αὐτοὶ ποὺ φυτεύουν
δέντρα. Δὲν εἶνε ὡραία ἡ φαλακρὴ γῆ.

Τὸ δέντρο ἔχει κορμό, ἔχει κλαδιά, ἔχει
ἄνθη, ἔχει καρπούς. Τὸ σπουδαιότερο ὅμως
μέρος του εἶνε ῥίζα. Δὲν ὑπάρχει δέντρο χω -
ρὶς ῥίζα. Ἂν κόψῃς τὰ κλαδιά, τὸ δέντρο σῴ -
ζεται· ἂν βγάλῃς τὴ ῥίζα, τὸ δέντρο δὲν ζῇ. Ἡ
ῥίζα εἶνε ἕνα μυστήριο. Θέλετε νὰ τὸ δῆτε;
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Ἐπισκεφθῆτε ἕνα κῆπο, ὅπου ὑπάρχουν ὅλα
τὰ δέντρα· λεμονιά, πορτοκαλιά, μηλιά, ἀχλα-
διά, συκιά, ἀμπέλι, ἐλιά. Ῥίζες ἔχουν ὅλα. Καὶ
τί ῥουφοῦν; Ὅλες ῥουφοῦν νερό. Ἀλλὰ τὸ νε -
ρὸ στὴ λεμονιὰ γίνεται λεμόνι, στὴν πορτο-
καλιὰ γίνεται πορτοκάλι, στὴ μηλιὰ γίνεται μῆ -
λο, στὴν ἀχλαδιὰ γίνεται ἀχλάδι, στὴ συκιὰ γί-
νεται σύκο, στὸ ἀμπέλι γίνεται κρασί, καὶ στὴν
ἐλιὰ γίνεται λάδι. Ἂς ἔρθῃ νὰ τὸ ἐξηγήσῃ αὐ -
τὸ ἡ ἐπιστήμη. Εἶνε ἀνεξήγητο. ῾Ρώτησα κα-
θηγητὴ πανεπιστημίου ποὺ ἀσχολεῖται μ᾿ αὐ -
τά. Μοῦ λέει· Δὲν ξέρω. Φτειάστε λοιπόν, ἄπι-
στοι καὶ ἄθεοι, μιὰ ῥίζα! Δὲν μπορεῖτε. Μιὰ ῥί-
ζα φτάνει ν᾿ ἀποδείξῃ ὅτι ὑπάρχει Θεός.

Ἀλλὰ πλὴν τοῦ φυσικοῦ δέντρου, ὑπάρχει
καὶ ἕνα πνευματικὸ δέντρο· ὁ ἄνθρωπος. Ἔ -
τσι λέει ὁ Πλάτων· ὀνομάζει τὸν ἄνθρωπο δέν -
τρο. Ὅπως τὸ δέντρο ἔχει ῥίζα, ἔτσι κι ὁ ἄν -
θρωπος. Ἡ ῥίζα ὅμως τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶνε
κάτω, δὲν εἶνε ἡ γῆ· εἶνε ὁ οὐρανός! Ἡ ἀθά-
νατη καὶ αἰωνία ῥίζα, ποὺ δίνει χυμὸ στὸν ἄν -
θρωπο γιὰ νὰ καρποφορῇ ἔργα ἀγαθά, εἶνε ὁ
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτὸς εἶνε τὸ
«ἄνθος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί…» (καταβ. Χριστουγ. δ΄). Ὅ -
που ὑπάρχει ἡ ῥίζα αὐτή, ἐκεῖ βλέπεις καρπό,
ἔργα ἀρετῆς. Διαβάστε τὴν πρὸς Γαλάτας ἐπι-
 στολή· ἐκεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει, ὅτι ὁ
ἄνθρωπος καρποφορεῖ. Καὶ ποιοί εἶνε οἱ καρ-
ποί του; Τοὺς ἀναφέρει· οἱ καρποὶ τοῦ Πνεύ-
ματος εἶνε· πρῶτος ἡ ἀγάπη, δεύτερος ἡ χα-
ρά, τρίτος ἡ εἰρήνη, τέταρτος ἡ μακροθυμία,
πέμπτος ἡ χρηστότης, ἕκτος ἡ ἀγαθωσύνη,
ἕβδομος ἡ πίστις, ὄγδοος ἡ πραότης, καὶ τε-
λευταῖος ἡ ἐγκράτεια (βλ. Γαλ. 5,22).

Δέντρα καρποφόρα οἱ Χριστιανοί. Καὶ ἡἘκ κλησία δάσος, μέσα στὸ ὁποῖο δέντρα εἶνε
οἱ πατριάρχαι καὶ οἱ προφῆται τῆς παλαιᾶς δι -
αθήκης, δέντρα οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ μάρτυρες
τῆς καινῆς διαθήκης, δέντρα οἱ διδάσκαλοι καὶ
πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, δέντρα οἱ ὅσιοι καὶ
ἀσκηταί, δέντρα οἱ Χριστιανοὶ ὅλων τῶν αἰώ-
νων. Πρὸ παντὸς ὅμως μέσα στὴν Ἐκκλησία
δι ακρίνεται ἕνα δέντρο, τὸ μεγαλύτερο καὶ
ὡραιότερο ἀπ᾿ ὅλα· εἶνε ἡ Παναγία. Δέντρο
εἶ σαι, Παναγία, λέει ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος, δέν -
τρο φυτεμένο μέσα στὸν παράδεισο τοῦ Θεοῦ.
«Χαῖρε, Παναγία, δέντρο ποὺ τρέφεις πνευ-
ματικῶς ὅλους τοὺς πιστούς, διότι ἔφερες
τὸν πλουσιώτερο καὶ πολυτιμότερο καρπό,
τὸ Χριστό, «τὸν οὐράνιον ἄρτον, τὴν τροφὴν
τοῦ παντὸς κόσμου» (εὐχ. προθέσ. πρὸ τῆς θ. Λειτ.).

* * *Καὶ τώρα νὰ ἐρωτήσουμε· τί εἴμαστε ἐμεῖς;Εἴμαστε δέντρα καρποφόρα; Ἂς ἐξετάσῃ ὁ

κα θένας τὸν ἑαυτό του. Ποῦ εἶνε ἡ ἀγάπη μας;
Ἀντὶ ἀγάπης ὑπάρχει μῖσος· συγγενεῖς δὲν μι-
λιοῦνται, δὲν λένε «καλημέρα». Μῖσος καὶ με-
ταξὺ συζύγων ἀκόμα, προοίμιο διαζυγίου. Ποῦ
εἶνε ἡ εἰρήνη; Φιλονικίες καὶ ἔριδες, πόλεμοι
καὶ μάχες. Ποῦ εἶνε ἡ χαρά; Λύπη, μελαγχο-
λία, ἀγωνία καὶ ἄγχος, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ αὐτο-
κτονία· δὲν ὑπάρχει πλέον χαμόγελο. Ποῦ εἶ -
νε ἡ χρηστότης; Ποῦ ἡ ἀγαθωσύνη; Ποῦ ἡ μα-
κροθυμία; Ποῦ ἡ ἐγκράτεια; Ὅλα αὐτὰ ἀπου-
σιάζουν. Εἴμαστε δέντρα ἄκαρπα.

Καὶ ὄχι μόνο ὡς ἄτομα, ἀλλὰ καὶ ὡς οἰκογέ -νειες. Ἀποφεύγουν τὴν τεκνογονία καὶ κάνουν
ἀμβλώσεις. Τὰ νοσοκομεῖα ἔγιναν σφαγεῖα.
Δολοφόνοι! ποῦ εἶνε ἡ ἀγάπη τους; Σκοτώ-
νουν τὰ σπλάχνα τους. Διότι ἀπ᾿ τὴν ὥρα ποὺ
θὰ συλληφθῇ ἔμβρυο στὴν κοιλιὰ τῆς μάνας,
εἶνε ἄνθρωπος. Φονεύεις παιδὶ μὲ τὴν ἔκτρω-
σι. Καταντήσαμε ἄκαρπα δέντρα.

Καὶ ἡ πατρίδα μας; Ἡ Ἑλλάς, μέσα στὰ ἔθνη
–δὲν τὸ λέμε ἐμεῖς, τὸ λέει ἡ ἱστορία– ἦταν
εὐλογημένο δέντρο, ποὺ ἄνθησε ἰδίως ἀφ᾿ ὅ -
του ἐμβολιάστηκε μὲ τὸ ἐμβόλιο τῆς πίστεως
τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἄνθησε ὁ Πόντος, ἡ Μικρὰ
Ἀσία, ἡ Μακεδονία, τὰ νησιά μας, ἡ Κύπρος
μας. Ἐπιστῆμες καὶ γνώσεις. Τώρα ὅμως τί
εἶνε; Δέντρο ἄκαρπο. Μόνο τὸ κακὸ κάνουμε·
τὸ καλὸ δὲν τὸ κάνουμε. Τὰ δέντρα φέρνουν
καρπό· ἐμεῖς τί καρπὸ ἔχουμε;

Τί θὰ γίνῃ στὸ τέλος; Μὴ ρωτᾶτε ἐμένα.
῾Ρωτῆστε τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο. Τί λέει;
Στὴν κοινωνία, τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰωάννου, ὑπῆρ -
χαν γραμματεῖς, φαρισαῖοι, σαδουκαῖοι, διανο-
 ούμενοι, στρατηγοί, μικροὶ καὶ μεγάλοι, φτω-
χοὶ καὶ πλούσιοι. Ὅλοι εἶχαν φύγει μακριὰ ἀ -
πὸ τὸ Θεό. Καὶ τί εἶπε ὁ Πρόδρομος· Σᾶς φύ-
τεψε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ φέρετε καρπό, κ᾿ ἐσεῖς γί-
νατε ἄκαρπα δέντρα. Λοιπὸν «ἡ ἀξίνη πρὸς
τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δέν-
δρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ
εἰς πῦρ βάλλεται» (Ματθ. 3,10). Τὸ ἄκαρπο δέντρο
κό βεται καὶ ῥίχνεται στὴ φωτιά. Ἔτσι κ᾿ ἐμᾶς
μᾶς περιμένει τσεκούρι καὶ φωτιά, τιμωρία με-
 γάλη. Τί ὑπολείπεται; Νὰ προσπέσουμε στὴν
Παναγία μας σήμερα καὶ νὰ ποῦμε·

Παναγία Δέσποινα, σὺ ποὺ εἶσαι τὸ καρπο-
φόρο δέντρο, ἡ χαρὰ τῶν ἀγγέλων καὶ τὸ ἐγ -
καλλώπισμα τῆς ἀνθρωπότητος, βοήθησε κ᾿
ἐμᾶς νὰ γίνουμε πάλι καρποφόρα δέντρα καὶ
νὰ ἑλκύσουμε τὸ ἔλεος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦ -
τε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Σκέπης Πτολεμαΐδος τὴν 31-3-1989 μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 1-4-2005, ἐπανέκδοσις 11-2-2022.
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