
Ἑορτή, ἀγαπητοί μου, σήμερα. Ἑορτὴ τῶν
σχολείων καὶ τῆς παιδείας, τῆς ἑλληνι κῆς

καὶ χριστιανικῆς παιδείας, ποὺ ὡς ῥίζα καὶ βά-
 θρο ἔχει τὴν καλλιέργεια τοῦ ἔσω ἀν θρώπου.
Ὁ ἔσω ἄνθρωπος εἶνε αὐτὰ τὰ τρία· νοῦς, καρ-
 δία, θέλησις. Ἡ ἑλληνικὴ λοιπὸν καὶ χριστιανι - κὴ παιδεία φωτίζει τὸ νοῦ μὲ τὶς ὡ ραιότερες ἔν -
νοιες, καλλιεργεῖ τὴν καρδιὰ μὲ τὰ εὐ γενέστε-
 ρα αἰσθήματα, καὶ χαλυβδώνει τὴ θέλησι γιὰ τὰ
μεγάλα καὶ ὑψηλά. Καὶ ἐπειδὴ οἱ Τρεῖς Ἱεράρ -χαι ποὺ ἑορτάζουν σήμερα ὑπῆρξαν δι  άνοιες
φωτεινές, καρδιὲς εὐγενεῖς καὶ θελήσεις ἰ σχυ-
 ρές, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τοὺς προβάλλει ὡς
ὑ ποδείγματα καὶ προστάτες τῆς παιδείας μας.

Ἀκούγεται ὅμως ἀντίλογος. Τί μᾶς λένε·
–Γιὰ τὴν Ἐκκλησία ναί, ἦταν αὐτοὶ σημαν -

τικὲς προσωπικότητες ποὺ ἀγάπησαν καὶ τὰ ἑλ -
ληνι κὰ γράμματα, ἀλλά… –Τί «ἀλλά»; Νά· πέ-ρασε πιὰ ἡ ἐποχή τους. Γιὰ ἐμᾶς, ποὺ ἔ χουμε
μία ἱ στορία τεσσάρων χιλιάδων ἐτῶν, μὲ τόσους
σοφοὺς καὶ θεμελι ωτὲς ἐπιστη μῶν, δὲν θά ̓ ταν
προτιμότερο καὶ ἐγγύτερο στὶς πηγές μας, ἀν -
τὶ τῶν κληρικῶν αὐτῶν (Βα σιλείου, Χρυ σοστό-
 μου, Γρηγορίου) ὡς προστάτες τῆς ἑλληνι -
κῆς παιδείας νὰ ἔχουμε π.χ. τὸν Ὅμηρο, τὸν
Πλάτωνα, τὸν Ἀριστοτέλη, τὸν Δημόκριτο;…

Ὑπῆρξαν λοιπὸν καὶ δυστυχῶς ὑπάρχουν ἀ -
κόμη Ἕλληνες διανοούμενοι ποὺ θέλουν νὰ
ἐξ ορίσουν ἀπὸ τὴν παιδεία μας τοὺς Τρεῖς Ἱε-
 ράρχας. Σὲ κάποια μάλιστα ἀνώμαλη περίοδο
τοῦ ἔ θνους τὰ σχολεῖα μας εἶχαν πάψει νὰ ἑ -
ορτά ζουν τὴ σημερινὴ ἑορτή. Καὶ στὴν ἐποχή
μας γίνεται ἀπροκάλυπτα κίνησις γιὰ μιὰ παι-δεία ἄνευ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. Θιασῶται αὐτῶν
τῶν κινήσεων εἶνε εἴτε ἄθεοι ὑλισταὶ εἴτε ἀν -θρωπισταί, λάτρεις τοῦ ἀρχαίου κάλλους. Τὴν
Κυ ρι ακή, ἐνῷ χτυποῦν οἱ καμπάνες, αὐτοὶ προ-
 τιμοῦν, ἀντὶ νὰ πᾶνε στὴν ἐκκλησία νὰ «ἰδοῦν
τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν» (θ. Λειτ.), νὰ πηγαίνουν σὲ
ἀρχαιολο γικοὺς χώρους καὶ νὰ ὑμνοῦν τὸ φῶς
τὸ ἀ πολλώνιο· νοσταλγοὶ ἑνὸς παρελθόντος,

ζητοῦν ν᾽ ἀναστήσουν τὴν εἰδωλολατρία. Εἶνε
ὀπαδοὶ ἑνὸς ἀνθρωπισμοῦ χωρὶς τὸν ἀληθινὸ
Θεό, ποὺ κατὰ τὸν Ντοστογέφσκυ εἶνε ἡ πιὸ
στυγνὴ ἔκφρασις ἀθεϊσμοῦ.

Χρειάζεται ν᾽ ἀπαντήσουμε; Τοὺς ἀ πήντησε
ἤδη τὸν 4ο αἰῶνα τὸ μαντεῖο τῶν Δελφῶν. Ὅ -
ταν ὁ Ἰ ουλιανὸς ὁ παραβάτης θέλησε νὰ ἐπα-
ναφέ ρῃ τὴ λατρεία τῶν θεῶν τοῦ Ὀλύμπου, τὸ
μαν τεῖο τῶν Δελφῶν τοῦ εἶπε, ὅτι οἱ θεοὶ ἐ κεῖ -
ν  οι πέθαναν· «Δὲν ἔχει πιὰ ὁ Ἀπόλ λων καλύβα,
ἔσβησε ἡ «λαλέουσα πηγή» (βλ. Πόθεν καὶ διατί, Μ 96, σ. 267).Ἐμεῖς τί θὰ εἴχαμε τώρα νὰ τοὺς ποῦμε;

* * *Ἡ φιλοσοφία τῶν ἀρχαίων προγόνων μας,
ἀγαπητοί μου, πλα νήθηκε σὲ λαβύρινθο. Παρ᾿
ὅλες τὶς προσπάθειές της, δὲν κατώρθωσε νὰβρῇ τὴν ἀλήθεια, ν᾽ ἀπαντήσῃ σὲ ἐρωτήματα
ὅπως· τί εἶνε Θεός; τί εἶνε ἄνθρωπος; τί εἶνε
κόσμος; τί εἶ νε καλό; τί εἶνε ἀρετή; τί εἶνε κα-
κία; τί εἶνε ψυχή;… Ἡ ἄγνοια ἔτρωγε τοὺς φι-
λοσόφους ὅ πως ἡ μυθολογικὴ Σφίγγα κατε-
βρό χθιζε ὅσους δὲν ἔλυναν τὰ αἰνίγματά της.

Εἶπαν, ὅτι ἡ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας εἶνε ἱ -στο ρία τῶν ἀνθρωπίνων πλανῶν. Μὴ θεωρη -
θῇ προσ βλητικὸ ὅτι δὲν ὑπάρχει βλακεία ποὺ
νὰ μὴν τὴν εἶπαν οἱ ἀρχαῖοι σοφοί. Θέλε τε
παρα δείγματα; Ὁ Πυθαγόρας ἀπαγόρευε
στοὺς μα θητάς του νὰ τρῶνε κυάμους (=κου-
κιά), γιατί, λέει, μέσα στὰ ζωΰφια τῶν κυ άμων
ὑπάρχουν ψυχές! – γελᾶμε τώρα ἀκού  γοντάς
το. Ὁ Πλάτων ἦταν ὑπὲρ τῆς δουλείας, τὴν
θεωρεῖ θεσμὸ ἀκατάλυτο· ἀφοῦ οἱ μηχα νὲς
δὲν μποροῦν νὰ κινηθοῦν μόνες τους, οἱ δοῦ -
 λοι μᾶς εἶνε ἀπαραίτητοι! Καὶ ὁ Σωκράτης, ὁ
θεωρού μενος μέγας σοφός, ἐμόλυνε τὶς τε-
λευταῖ ες στιγμές του, ὅταν ζήτησε νὰ θυσιά-
σουν ἀλέκτορα (=πετεινό) στὸν Ἀπόλλωνα.

Δὲν μποροῦμε ν᾽ ἀρνηθοῦμε ὅτι προσπά-
θη  σαν νὰ πλησιάσουν τὸ θεῖον, τὶς κορυφὲς
τῆς ἀληθείας. Δὲν τὸ κατώρθωσαν. Εἶπαν ὅ -
μως μερικὲς ἀ λήθειες, ποὺ εἶνε σὰν ψήγματα
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παρα δείγματα; Ὁ Πυθαγόρας ἀπαγόρευε
στοὺς μα θητάς του νὰ τρῶνε κυάμους (=κου-
κιά), γιατί, λέει, μέσα στὰ ζωΰφια τῶν κυ άμων
ὑπάρχουν ψυχές! – γελᾶμε τώρα ἀκού  γοντάς
το. Ὁ Πλάτων ἦταν ὑπὲρ τῆς δουλείας, τὴν
θεωρεῖ θεσμὸ ἀκατάλυτο· ἀφοῦ οἱ μηχα νὲς
δὲν μποροῦν νὰ κινηθοῦν μόνες τους, οἱ δοῦ -
 λοι μᾶς εἶνε ἀπαραίτητοι! Καὶ ὁ Σωκράτης, ὁ
θεωρού μενος μέγας σοφός, ἐμόλυνε τὶς τε-
λευταῖ ες στιγμές του, ὅταν ζήτησε νὰ θυσιά-
σουν ἀλέκτορα (=πετεινό) στὸν Ἀπόλλωνα.

Δὲν μποροῦμε ν᾽ ἀρνηθοῦμε ὅτι προσπά-
θη  σαν νὰ πλησιάσουν τὸ θεῖον, τὶς κορυφὲς
τῆς ἀληθείας. Δὲν τὸ κατώρθωσαν. Εἶπαν ὅ -
μως μερικὲς ἀ λήθειες, ποὺ εἶνε σὰν ψήγματα
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καὶ χριστιανικῆς παιδείας, ποὺ ὡς ῥίζα καὶ βά-
 θρο ἔχει τὴν καλλιέργεια τοῦ ἔσω ἀν θρώπου.
Ὁ ἔσω ἄνθρωπος εἶνε αὐτὰ τὰ τρία· νοῦς, καρ-
 δία, θέλησις. Ἡ ἑλληνικὴ λοιπὸν καὶ χριστιανι - κὴ παιδεία φωτίζει τὸ νοῦ μὲ τὶς ὡ ραιότερες ἔν -
νοιες, καλλιεργεῖ τὴν καρδιὰ μὲ τὰ εὐ γενέστε-
 ρα αἰσθήματα, καὶ χαλυβδώνει τὴ θέλησι γιὰ τὰ
μεγάλα καὶ ὑψηλά. Καὶ ἐπειδὴ οἱ Τρεῖς Ἱεράρ -χαι ποὺ ἑορτάζουν σήμερα ὑπῆρξαν δι  άνοιες
φωτεινές, καρδιὲς εὐγενεῖς καὶ θελήσεις ἰ σχυ-
 ρές, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τοὺς προβάλλει ὡς
ὑ ποδείγματα καὶ προστάτες τῆς παιδείας μας.

Ἀκούγεται ὅμως ἀντίλογος. Τί μᾶς λένε·
–Γιὰ τὴν Ἐκκλησία ναί, ἦταν αὐτοὶ σημαν -

τικὲς προσωπικότητες ποὺ ἀγάπησαν καὶ τὰ ἑλ -
ληνι κὰ γράμματα, ἀλλά… –Τί «ἀλλά»; Νά· πέ-ρασε πιὰ ἡ ἐποχή τους. Γιὰ ἐμᾶς, ποὺ ἔ χουμε
μία ἱ στορία τεσσάρων χιλιάδων ἐτῶν, μὲ τόσους
σοφοὺς καὶ θεμελι ωτὲς ἐπιστη μῶν, δὲν θά ̓ ταν
προτιμότερο καὶ ἐγγύτερο στὶς πηγές μας, ἀν -
τὶ τῶν κληρικῶν αὐτῶν (Βα σιλείου, Χρυ σοστό-
 μου, Γρηγορίου) ὡς προστάτες τῆς ἑλληνι -
κῆς παιδείας νὰ ἔχουμε π.χ. τὸν Ὅμηρο, τὸν
Πλάτωνα, τὸν Ἀριστοτέλη, τὸν Δημόκριτο;…

Ὑπῆρξαν λοιπὸν καὶ δυστυχῶς ὑπάρχουν ἀ -
κόμη Ἕλληνες διανοούμενοι ποὺ θέλουν νὰ
ἐξ ορίσουν ἀπὸ τὴν παιδεία μας τοὺς Τρεῖς Ἱε-
 ράρχας. Σὲ κάποια μάλιστα ἀνώμαλη περίοδο
τοῦ ἔ θνους τὰ σχολεῖα μας εἶχαν πάψει νὰ ἑ -
ορτά ζουν τὴ σημερινὴ ἑορτή. Καὶ στὴν ἐποχή
μας γίνεται ἀπροκάλυπτα κίνησις γιὰ μιὰ παι-δεία ἄνευ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. Θιασῶται αὐτῶν
τῶν κινήσεων εἶνε εἴτε ἄθεοι ὑλισταὶ εἴτε ἀν -θρωπισταί, λάτρεις τοῦ ἀρχαίου κάλλους. Τὴν
Κυ ρι ακή, ἐνῷ χτυποῦν οἱ καμπάνες, αὐτοὶ προ-
 τιμοῦν, ἀντὶ νὰ πᾶνε στὴν ἐκκλησία νὰ «ἰδοῦν
τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν» (θ. Λειτ.), νὰ πηγαίνουν σὲ
ἀρχαιολο γικοὺς χώρους καὶ νὰ ὑμνοῦν τὸ φῶς
τὸ ἀ πολλώνιο· νοσταλγοὶ ἑνὸς παρελθόντος,

ζητοῦν ν᾽ ἀναστήσουν τὴν εἰδωλολατρία. Εἶνε
ὀπαδοὶ ἑνὸς ἀνθρωπισμοῦ χωρὶς τὸν ἀληθινὸ
Θεό, ποὺ κατὰ τὸν Ντοστογέφσκυ εἶνε ἡ πιὸ
στυγνὴ ἔκφρασις ἀθεϊσμοῦ.

Χρειάζεται ν᾽ ἀπαντήσουμε; Τοὺς ἀ πήντησε
ἤδη τὸν 4ο αἰῶνα τὸ μαντεῖο τῶν Δελφῶν. Ὅ -
ταν ὁ Ἰ ουλιανὸς ὁ παραβάτης θέλησε νὰ ἐπα-
ναφέ ρῃ τὴ λατρεία τῶν θεῶν τοῦ Ὀλύμπου, τὸ
μαν τεῖο τῶν Δελφῶν τοῦ εἶπε, ὅτι οἱ θεοὶ ἐ κεῖ -
ν  οι πέθαναν· «Δὲν ἔχει πιὰ ὁ Ἀπόλ λων καλύβα,
ἔσβησε ἡ «λαλέουσα πηγή» (βλ. Πόθεν καὶ διατί, Μ 96, σ. 267).Ἐμεῖς τί θὰ εἴχαμε τώρα νὰ τοὺς ποῦμε;

* * *Ἡ φιλοσοφία τῶν ἀρχαίων προγόνων μας,
ἀγαπητοί μου, πλα νήθηκε σὲ λαβύρινθο. Παρ᾿
ὅλες τὶς προσπάθειές της, δὲν κατώρθωσε νὰβρῇ τὴν ἀλήθεια, ν᾽ ἀπαντήσῃ σὲ ἐρωτήματα
ὅπως· τί εἶνε Θεός; τί εἶνε ἄνθρωπος; τί εἶνε
κόσμος; τί εἶ νε καλό; τί εἶνε ἀρετή; τί εἶνε κα-
κία; τί εἶνε ψυχή;… Ἡ ἄγνοια ἔτρωγε τοὺς φι-
λοσόφους ὅ πως ἡ μυθολογικὴ Σφίγγα κατε-
βρό χθιζε ὅσους δὲν ἔλυναν τὰ αἰνίγματά της.

Εἶπαν, ὅτι ἡ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας εἶνε ἱ -στο ρία τῶν ἀνθρωπίνων πλανῶν. Μὴ θεωρη -
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ἀρχαιολο γικοὺς χώρους καὶ νὰ ὑμνοῦν τὸ φῶς
τὸ ἀ πολλώνιο· νοσταλγοὶ ἑνὸς παρελθόντος,

ζητοῦν ν᾽ ἀναστήσουν τὴν εἰδωλολατρία. Εἶνε
ὀπαδοὶ ἑνὸς ἀνθρωπισμοῦ χωρὶς τὸν ἀληθινὸ
Θεό, ποὺ κατὰ τὸν Ντοστογέφσκυ εἶνε ἡ πιὸ
στυγνὴ ἔκφρασις ἀθεϊσμοῦ.

Χρειάζεται ν᾽ ἀπαντήσουμε; Τοὺς ἀ πήντησε
ἤδη τὸν 4ο αἰῶνα τὸ μαντεῖο τῶν Δελφῶν. Ὅ -
ταν ὁ Ἰ ουλιανὸς ὁ παραβάτης θέλησε νὰ ἐπα-
ναφέ ρῃ τὴ λατρεία τῶν θεῶν τοῦ Ὀλύμπου, τὸ
μαν τεῖο τῶν Δελφῶν τοῦ εἶπε, ὅτι οἱ θεοὶ ἐ κεῖ -
ν  οι πέθαναν· «Δὲν ἔχει πιὰ ὁ Ἀπόλ λων καλύβα,
ἔσβησε ἡ «λαλέουσα πηγή» (βλ. Πόθεν καὶ διατί, Μ 96, σ. 267).Ἐμεῖς τί θὰ εἴχαμε τώρα νὰ τοὺς ποῦμε;

* * *Ἡ φιλοσοφία τῶν ἀρχαίων προγόνων μας,
ἀγαπητοί μου, πλα νήθηκε σὲ λαβύρινθο. Παρ᾿
ὅλες τὶς προσπάθειές της, δὲν κατώρθωσε νὰβρῇ τὴν ἀλήθεια, ν᾽ ἀπαντήσῃ σὲ ἐρωτήματα
ὅπως· τί εἶνε Θεός; τί εἶνε ἄνθρωπος; τί εἶνε
κόσμος; τί εἶ νε καλό; τί εἶνε ἀρετή; τί εἶνε κα-
κία; τί εἶνε ψυχή;… Ἡ ἄγνοια ἔτρωγε τοὺς φι-
λοσόφους ὅ πως ἡ μυθολογικὴ Σφίγγα κατε-
βρό χθιζε ὅσους δὲν ἔλυναν τὰ αἰνίγματά της.

Εἶπαν, ὅτι ἡ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας εἶνε ἱ -στο ρία τῶν ἀνθρωπίνων πλανῶν. Μὴ θεωρη -
θῇ προσ βλητικὸ ὅτι δὲν ὑπάρχει βλακεία ποὺ
νὰ μὴν τὴν εἶπαν οἱ ἀρχαῖοι σοφοί. Θέλε τε
παρα δείγματα; Ὁ Πυθαγόρας ἀπαγόρευε
στοὺς μα θητάς του νὰ τρῶνε κυάμους (=κου-
κιά), γιατί, λέει, μέσα στὰ ζωΰφια τῶν κυ άμων
ὑπάρχουν ψυχές! – γελᾶμε τώρα ἀκού  γοντάς
το. Ὁ Πλάτων ἦταν ὑπὲρ τῆς δουλείας, τὴν
θεωρεῖ θεσμὸ ἀκατάλυτο· ἀφοῦ οἱ μηχα νὲς
δὲν μποροῦν νὰ κινηθοῦν μόνες τους, οἱ δοῦ -
 λοι μᾶς εἶνε ἀπαραίτητοι! Καὶ ὁ Σωκράτης, ὁ
θεωρού μενος μέγας σοφός, ἐμόλυνε τὶς τε-
λευταῖ ες στιγμές του, ὅταν ζήτησε νὰ θυσιά-
σουν ἀλέκτορα (=πετεινό) στὸν Ἀπόλλωνα.

Δὲν μποροῦμε ν᾽ ἀρνηθοῦμε ὅτι προσπά-
θη  σαν νὰ πλησιάσουν τὸ θεῖον, τὶς κορυφὲς
τῆς ἀληθείας. Δὲν τὸ κατώρθωσαν. Εἶπαν ὅ -
μως μερικὲς ἀ λήθειες, ποὺ εἶνε σὰν ψήγματα
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χρυσοῦ σὲ σωρὸ ἄμ μου, σὰν πυγολαμπίδες στὴ
νύχτα, σὰν φωτοβολίδες μέσα στὸ σκοτάδι.Τί προσέφεραν οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι·

� Τὸ «γνῶθι σαυτόν» τοῦ Σωκράτους.
� Τὴν διαπίστωσι, ὅτι ὁ ἄνθρωπος μὲ δικέςτου δυνάμεις εἶνε ἀδύνατον νὰ σωθῇ.
� Τὴν πεποίθησι - πρόβλεψι, ὅτι μιὰ μέρα θὰἔρ θῃ Ἐκεῖνος ποὺ θὰ λυτρώσῃ τὸν κόσμο. Ὁ Αἰ -

σχύλος λέει, ὅτι ὁ Προμηθεὺς καρφωμένος
ἐ πάνω στὸν Καύκασο στενάζει καὶ ζητεῖ τὸν
Λυτρωτή του. Καὶ ὁ Σωκράτης λίγο πρὶν πεθά -
νῃ, εἶπε στοὺς δικαστάς του· Ἐγὼ σᾶς κεν τοῦ -
σα σὰν βουκέντρα. Τώρα σβήνω πιά· κ᾽ ἐσεῖς
με τὰ τὸ θάνατό μου θὰ κοιμᾶστε, ἕως ὅτου
ἔρθῃ Κάποιος, ὁ ὁποῖος θὰ φροντίσῃ γιὰ σᾶς.

� Τέλος, ἐνῷ ὡς πρὸς τὴ θρησκεία λόγῳ
τῆς πλάνης τῶν εἰδώλων ἡ συμβολή τους εἶ νε
μηδέν, ἡ προσ φο ρά τους ὡς πρὸς τὴ γλῶσσα
εἶ  νε μεγάλη. Δὲν ὑπάρχει στὸν κόσμο γλῶσ -
σα τελειότερη ἀπὸ τὴν ἑλληνική, ποὺ λάλη-
σαν οἱ φιλόσο φοι, ποιηταί, ἱστορικοί. Γι᾽ αὐτὸ
καί τὸ Εὐ αγγέλιο (=ἡ Καινὴ Διαθήκη) γράφτη κε
πρωτοτύπως σ᾽ αὐτὴν καί ἡ Βίβλος (Πα λαιὰ
Διαθήκη) μεταφράστηκε ὁλόκληρη σ᾽ αὐτήν.

Σήμερα, ἐνῷ κάποιοι ἡμιμαθεῖς περιφρο-
νοῦν τὴ γλῶσσα μας, μεγάλοι ἐπιστή  μονες,
θέλοντας νὰ δώσουν ὄνομα (ὁρολογία) σὲ νέα
πράγματα ποὺ βρίσκουν (στὶς ἐπικοινω νίες,
στὶς συγκοινωνίες, στὴν ἐνημέ ρω σι κ.λπ.), κα-τα φεύγουν σ᾽ αὐτήν· αὐτὴ κατέχει τὰ σκήπτρα.
Θέλετε παραδείγματα; Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰ -
τωλὸς ἔλεγε, ὅτι θά ̓ ρθῃ μιὰ ἡμέρα ποὺ ὁ κό-
σμος θὰ δεθῇ μὲ μιὰ κλωστή, ἢ ὅ τι θὰ βρεθῇ
ἕνα κουτὶ ποὺ θὰ τρελλάνῃ τὸν κό σμο. Ἡ «κλω -
στὴ» εἶνε τὸ τηλέ-φωνο καὶ τὸ «κουτὶ» εἶνε ἡ
τηλε-όρασι. Αὐτὰ λοιπὸν τὰ νέα πράγματα πῶς
τὰ «βάφτισαν»; Δὲν ἄ νοιξαν λε  ξικὰ ἀγγλικὰ ἢ
γερμανικά, οὔτε ῥώσικα ἢ κινέζικα· ἄνοιξαν τὸ
ἑλληνικὸ λεξικό, πῆγαν στὴ γλῶσ σα τοῦ Ὁμή-
ρου καὶ πῆραν τὴν κατάλλη λη λέξι. Εἶνε τὸ
«τηλ(ε)». Ἔτσι· ἀπὸ τὸ τηλ(ε), ποὺ σημαίνει
«μακριά», ὠνομάστηκε ὁ τηλέ-γραφος, τὸ τη-
λέ-φωνο, ἡ τηλ-επικοινωνία, ἡ τηλε-όρασις.
Ἔλεγε ἐπίσης ὁ ἅγιος Κοσμᾶς· Θὰ δῆτε στὸν
κάμπο ἁμάξι νὰ τρέ χῃ γρηγορώτερα ἀπὸ τὸ
λαγό· τὸ «ἁμάξι« εἶνε τὸ αὐτο-κίνητο, καὶ τὸ
ὄνομα βγῆκε πάλι ἀπὸ λέξεις τῆς ἑλληνικῆς
γλώσσης. Δὲν εἶνε λοιπὸν τιμὴ καὶ δόξα γιὰ
τὴ γλῶσ σα μας ὅτι μόνο αὐτὴ ἔχει λέξεις ποὺ
μποροῦν νὰ ἐκφράσουν ὅλες τὶς ἔννοιες;

* * *Ἡ σημερινὴ ἑορτή, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀ -
να δεικνύει, ἀγαπητοί μου, δύο ἀλήθειες. Πρῶ -
τον, ὅτι ἡ πίστι τοῦ Χριστοῦ, ἡ θρησκεία μας,

εἶνε ἡ μόνη ἀληθινή· ἂν ζοῦ σαν ὁ Πλάτων κι
ὁ Ἀριστοτέλης, θὰ κάθονταν στὰ θρανία ν᾽ ἀ -
κούσουν τὰ μαθήματα τῆς χριστι α νικῆς κατη-
χήσεως. Καὶ δεύτερον, ὅτι ἡ γλῶσ σα τοῦ Εὐαγ-
γελίου, ἡ γλῶσσα μας, εἶ νε ἕνα ἀριστούργημα.Συμπέρασμα. Νὰ εὐχαριστοῦ με τὸ Θεὸ ὅ λοι,
μικροὶ καὶ μεγάλοι, γιὰ τὰ δύο αὐτὰ ἀνεκ  τίμητα
δῶρα· ὅτι γεννηθήκαμε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ
κι ὅτι στὴ γωνία αὐτὴ μιλᾶμε τὴν ὡραιότερηκι ἀσυναγώνιστη γλῶσ σα. Αὐτὰ τὰ δύο νὰ τὰκρατήσουμε. Βλέπετε τί ἔκανε τὸ Ἰσραήλ; κα-
θιέρωσε ὡς γλῶσσα του τὴ γλῶσσα τοῦ Μω υ-
σέως! Μπορούσαμε λοιπὸν κ᾽ ἐμεῖς νὰ μι λᾶμε
τὴ γλῶσσα τοῦ Πλάτωνος τοῦ Ἀριστο τέλους
καὶ τοῦ Ὁμήρου. Δὲν εἶνε τοῦ παρόν τος νὰ
ποῦμε γιατί δὲν ἔγινε αὐτό. Πρέπει ὅ μως νὰ
ποῦμε, ὅτι παιδεία χωρὶς γλῶσσα ἑλ ληνικὴ εἶ -
νε βαρβαρική, καὶ παιδεία χωρὶς Χριστὸ εἶνεσῶμα χωρὶς καρδιά· ὅσο μπορεῖ νὰ ζήσῃ ἄν -
θρωπος χωρὶς καρδιά, ἄλλο τόσο μπορεῖ νὰ
ζήσῃ καὶ ἡ παιδεία χωρὶς τὸν Χριστό. 

Τὰ δύο αὐτὰ ἀνεκτίμητα στοιχεῖα, τὴν ἐξ ἀ -
ποκαλύψεως ἀλήθεια τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὴν ἰ -
δα νικὴ δι ατύπωσί της στὴ γλῶσσα τῶν Ἑλ λή-
νων, κατεῖχαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι. Εἶνε οἱ ἐκ φρα-
 σταὶ ἀρίστου συνδυασμοῦ Ἑλληνι κῶν γραμ-
 μάτων καὶ Χριστιανικῆς ἀληθείας.Σατανικὲς δυνάμεις ζητοῦν τώρα νὰ ἀφαι-ρέσουν ἀπὸ τὸ Σύνταγμά μας τὴν πίστι στὸν
ἀληθινὸ Θεὸ καὶ νὰ ἐπιβάλουν μιὰ παιδεία
χω ρὶς ὀρ θό δοξο προσανατολισμό, χωρὶς ἐρ -
γασία καὶ κόπο, ποὺ τονίζει τὰ δικαιώματα καὶ
λησμονεῖ τὰ καθήκοντα, εἰρωνεύεται τὴ με-
λέτη καὶ θαυμάζει τὴν ἀπεργία ὡς ὕψιστο ὅ -
πλο διεκδικήσεως δικαιωμάτων· εἶνε μία παι-
δεία ξένη πρὸς τὰ δοκιμασμένα ἰδανικά μας.

Ἂς εἶνε αἰωνία ἡ μνήμη διδασκάλων καὶ κα- θηγητῶν μας, ποὺ ἐργάστηκαν μὲ ὑπομονὴ
ἀν εξ άντλητη, μὲ διάθεσι θυσίας, μὲ ἀνιδιο-
τελῆ προσφορά, μὲ ἀγάπη στὸ παιδί. Ἐκεῖνοι
φιλοτιμοῦσαν ὅλους καὶ βράβευαν τοὺς ἀρί-
στους, δὲν δημαγωγοῦσαν ὑποθάλποντες ἀ -
παιτήσεις καὶ δικαιώματα καὶ παραθεωροῦν -
τες καθήκοντα καὶ χρέη.

Τὰ ῥητὰ ποὺ ἀντηχοῦσαν τότε στὶς αἴθου-
σες ἦταν· • «τῆς παιδείας αἱ μὲν ῥίζαι (εἶνε)
πικραί, οἱ δὲ καρποὶ γλυκεῖς», • «τ᾽ ἀγαθὰ κό-
ποις κτῶνται», • «τῇ ὑπομονὴ πάντα δοῦλα γί-
 νεται», • «νικᾷ ἡ θέλησις καὶ ἡ ἐπιμονή» κ.ἄ..

Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ παιδεία μας δὲν θὰ πα-
ρεκκλίνῃ ἀπὸ τὴν ὀρθὴ τροχιά, εὔχομαι σὲὅλους, μαθητὰς καὶ διδασκάλους, κάθε πρό-οδο στὰ γράμματα καὶ τὴν ἀρετή· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 30-1-1975 Πέμπτη πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 29-12-2021.
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ὉΧΡΙΣΤΟΣ, ἀγαπητοί μου, –πρέπει νὰ τὸ
ποῦμε πολλὲς φορές, ὥσπου νὰ ῥιζώσῃ

στὴν καρδιά μας– εἶνε ὁ ἀληθινὸς Θεός. Αὐ -
τὸς εἶνε τὸ θεμέλιο τῆς πίστεώς μας, ἡ ῥίζα
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Χριστός μας εἶνε Θεός.
Τὸ φωνάζει ὅλο τὸ σύμπαν, ὑλικὸ καὶ πνευ μα-
τι κό. Τὸ φωνάζουν πρὸ παντὸς τὰ θαύματα,
ποὺ ἔκανε κάνει καὶ θὰ κάνῃ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰη  -
σοῦς Χριστός, μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων.

Ἕνα ἀπὸ τὰ θαύματα αὐτὰ διηγεῖται τὸ ση-
μερινὸ εὐαγγέλιο.

* * *
Ὁ Χριστός, βαδίζοντας ἀπὸ πόλι σὲ πόλι κι

ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό, ἔφτασε στὰ ἄκρα τοῦ Ἰσ -
ραήλ. Πέρα ἀπὸ ᾿κεῖ κατοικοῦσαν εἰδωλολά-
 τρες, οἱ κάτοικοι τῆς Τύρου καὶ τῆς Σιδῶνος.

Γιατί ὁ Χριστὸς ἔφτασε μέχρι τὰ σύνορα;
Γιὰ νὰ δείξῃ, ὅτι δὲν εἶνε Θεὸς ἑνὸς μόνο

λαοῦ, ὅπως τὸν ἤθελαν –καὶ τὸν θέλουν μέ-
χρι σήμερα– οἱ Ἑβραῖοι. Ὁ Χριστὸς ἦρθε γιὰ
ὅ λους τοὺς λαούς, γιατὶ ὅλοι εἶνε παιδιά του.
Ἦρθε στὰ σύνορα, γιὰ νὰ βρῇ αὐτοὺς ποὺ κα  -
τοικοῦσαν καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν Ἰσραήλ· στοὺς εἰ -
δωλολάτρες, στοὺς Ἕλληνες, στὴν Εὐρώπη,
στὴν Ἀμερική, στὴν Ἀφρική, στὴν Αὐστρα λία,
στὴν ἀπέραντη Ἀσία.

Ὅταν ἔφτασε ὁ Χριστὸς ἐκεῖ, μιὰ γυναίκα
Χαναναία, ἀπ᾽ αὐτοὺς δηλαδὴ ποὺ κατοικοῦ -
σαν ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια τοῦ Ἰσραήλ, ἄφησε τὴν
πατρίδα καὶ τὸ χωριό της, καὶ ἦρθε νὰ τὸν
βρῇ. Καὶ μόλις εἶδε τὸ Χριστό, ἄρχισε νὰ φω-
νάζῃ «Κύριε, ἐλέησον», νὰ λέῃ αὐτὲς τὶς δυὸ
λέξεις ποὺ κ᾿ ἐμεῖς τὶς λέμε στὴν ἐκκλησία.

Τὸ «Κύριε, ἐλέησον» τὸ λέμε πολλὲς φο -
ρὲς κατὰ τὴν ὥρα τῆς θείας λειτουργίας. Ὁ
ἱερεὺς τοῦ Ὑψίστου ζητᾷ ὡρισμένα πράγμα-
τα ἀπὸ τὸ Θεό, γιατὶ ὁ Θεὸς εἶνε ἡ πηγὴ ὅλων
τῶν ἀγαθῶν. Ἐνῷ λοιπὸν ὁ ἱερεὺς παρακα-
λεῖ, οἱ ψάλτες καὶ ὅλος ὁ λαὸς λένε τὸ «Κύ-

ριε, ἐλέησον». Ἐμεῖς ὅμως αὐτὸ τὸ «Κύριε, ἐ -
λέησον» δὲν τὸ λέμε μὲ τὴν καρδιά μας. Μέσ᾽
στὴν ἐκκλησία ὁ ἕνας κοιτάει τὸ ρολόι του, ὁ
ἄλλος χασμουριέται. Τὸ κορμί μας εἶνε ἐκεῖ,
ἀλλὰ ἡ ψυχή μας εἶνε ἔξω, στὸ δρόμο, στὴν ἀ -
γορά, στὸ σπίτι, στὰ παιδιά, στὴ γυναῖκα, στὰ
χωράφια, στὰ ζῷα… Δὲν λέμε τὸ «Κύριε, ἐλέη  -
σον» μὲ δάκρυα στὰ μάτια, ὅπως ἡ Χαναναία.
Ἐκείνη τό ᾽λεγε μέσ᾽ ἀπ᾽ τὴν καρδιά της.

Τί ζητοῦσε ἀπὸ τὸν Κύριο; Εἶχε ἕνα κορίτσι
ἄρρωστο· ἦταν δαιμονισμένο, εἶχε δαιμόνιο.

–Μὰ ὑπάρχουν δαιμόνια; θὰ πῇ κάποιος. 
Ὅποιος ἀμφιβάλλει, ἂς πάῃ στὴν Κεφαλο-

νιά, στὸν Ἅγιο Γεράσιμο, νὰ δῇ τί κάνουν τὰ
δαιμόνια. Μόλις θὰ μπῇ τὸ δαιμόνιο στὸν ἄν -
θρωπο, ὁ ἄνθρωπος χάνει τὰ λογικά του. Ἄλ -
λα λέει καὶ ἄλλα κάνει. Πέφτει μιὰ στὸ νερὸ -
μιὰ στὴ φωτιά, ἀφρίζει. Εἶνε θέαμα ἐλεεινό.

Ἡ μάνα αὐτὴ ὑπέφερε, καιγόταν. Ἔτρεξε
σὲ γιατρούς, ἴσως καὶ σὲ μάγους ἀκόμη. Ἀλλὰ
οἱ μάγοι κακὸ καὶ ὄχι καλὸ θὰ κάνουν· γιατὶ εἶ -
νε ὁ ἴδιος ὁ διάβολος. Καὶ ἡ Χαναναία, ἀφοῦ δὲ
βρῆκε πουθενὰ θεραπεία, κατέφυγε στὸ Χρι-
στό. Τὸν παρακαλοῦσε· Ἐλέησέ με τὴ δυστυ -
χισμένη μάνα… Γιατὶ μιὰ φορὰ ὑποφέρει τὸ
παιδί, δέκα φορὲς ὑποφέρει ἡ μάνα.

Καὶ ὁ Χριστός; Ἄκουγε δίχως νὰ δίνῃ ἀπάν -
 τησι. Ἤθελε νὰ δοκιμάσῃ τὴν πίστι τῆς γυ-
ναίκας. Οἱ μαθηταί του τὸν παρακαλοῦσαν νὰ
κάνῃ καλὰ τὸ κορίτσι, γιὰ νὰ πάψῃ ἡ μάνα νὰ
φωνάζῃ. Μὰ ἐκεῖνος δὲν τοὺς ἄκουγε. Ἐκεῖ
φάνηκε ἡ μεγάλη πίστι τῆς Χαναναίας.

Ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν πα-
ρακαλοῦσε. Κ᾿ ἐκεῖνος τῆς εἶπε κάτι λόγια πο -
λὺ σκληρά, ποὺ ἂν δὲν εἶχε πίστι θά ᾿φευγε.

–Σ᾿ ἀκούω, τῆς ἀπάντησε. Ἀλλὰ δὲν εἶνε
σωστὸ νὰ πάρω τὸ ψωμὶ ποὺ εἶνε προωρισμέ -
νο γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ νὰ τὸ δώσω στὰ σκυλιά.

Ποιά εἶνε τὰ σκυλιά, καὶ ποιά τὰ παιδιά; Τὰ
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Ὑπόδειγμα πίστεως
«Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις» (Ματθ. 15,28)

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

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, θὰ κάνουμε κήρυγμα διδακτι-κό· θὰ προβάλουμε πρὸς μίμησιν ἕνα ὑπόδει γμα γιὰὅλους μας. Εἶνε μία γυναίκα. Δὲν εἶνε κάποια βασίλισ-σα, πριγκίπισσα, καλλονή, σοφή. Τὸ Εὐαγγέλιο ὁμιλεῖγιὰ μικροὺς καὶ ταπεινοὺς τῆς γῆς, ποὺ τοὺς ὕψωσε μέ-χρι τὸν οὐρανό. Τὴ γυναῖκα αὐτή, ποὺ κανείς δὲν τῆς ἔ -δινε σημασία, ὁ Χριστὸς τὴν ἔκανε ἀστέρι ποὺ φωτί ζειτὴν ἀνθρωπότητα. Εἶνε ἡ Χαναναία· ζωηρὰ μᾶς τὴν πα-ρουσιάζει σήμερα ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος (βλ. Ματθ. 15, 21-28).Θὰ σᾶς στρώσω τραπέζι. Ἂν βέβαια κάποιος εἶνεἄρρωστος ἢ χορτᾶτος, παν τεσπάνι ἢ μπιφτέκι νὰ τοῦδίνῃς, δὲν τὸ τρώει· ἂν ὅ μως εἶνε γερὸς καὶ πεινασμέ-νος, τότε κ᾽ ἕνα κομμάτι κρίθινο ψωμὶ τὸ θέλει. Ἔτσιλοιπὸν πιστεύω ὅτι καὶ ἡ φτωχὴ τράπεζα τοῦ λόγου μουγιὰ τὴ Χαναναία θὰ εἶνε εὐπρόσδεκτη.
* * *⃝ Ἡ Χαναναία, ἀγαπητοί μου, εἶνε ὑπόδειγμα προθυ-μίας, μιᾶς ἀρετῆς ποὺ ἐμεῖς στερούμε θα. Αὐτὴ κατοι-κοῦσε ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια τοῦ Ἰσ ραήλ, στὰ εἰδωλολατρικὰἔθνη Τύρου καὶ Σι δῶνος. Καὶ ὁ Χριστὸς ξεκίνησε, ἔκα-νε χιλιόμε τρα καὶ πῆγε ἐκεῖ γι᾽ αὐτήν, γιὰ νὰ τὴ συν αν -τήσῃ. Ἀλλὰ κι αὐτὴ δὲν τὸν περίμενε στὸ σπίτι της·ὅταν ἄκουσε ὅτι ὁ Χριστὸς πλησι άζει ἐκεῖ, πέρασε τὰσύνορα κ᾽ ἔφτασε κοντά του.Ἐκείνη ἔδειξε προθυμία· ἔχουμε ἐμεῖς τέτοια προ-θυμία; Μὰ ποῦ θὰ συναν τήσουμε τὸ Χριστό; θὰ πῆτε.Ἅμα τὸν θέλῃς, τὸν συναν τᾷς. Ποῦ; Στοὺς ἱεροὺς ναούςμας. Ἐκεῖ πηγαίνουμε οἱ πιστοὶ «εἰκονίζοντες μυστικῶςτὰ Χερου βίμ», γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν παμβασιλέα,«ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι» (θ. Λειτ.). Ἐκεῖεἶνε ὁ Χριστός. Γι᾽ αὐτὸ νὰ τρέχουμε στοὺς ναοὺς μὲἀγάπη καὶ πόθο ὅ πως λέει ὁ ψαλμῳδός· «Ὡς ἀγαπητὰτὰ σκηνώματά σου, Κύριε, τῶν δυνάμεων. ἐπιποθεῖ καὶἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου» (Ψαλμ. 83,2-3).Δὲν ὑπάρχει δυστυχῶς ἡ προθυμία αὐτή. Θυμᾶμαι ὅτανἤμουν νεαρὸς ἱεροκήρυκας, σὲ μιὰ πόλι, δίπλα - κολλη -τὰ στὴν ἐκ κλησία, ἦταν τὸ σπίτι ἑνὸς πλουσίου. Ὁ κα λὸςἱερεὺς τὸν καλοῦσε νὰ πάῃ στὴν ἐκκλησία, ἀλλ᾽ αὐτὸςἐπὶ σαράντα χρόνια  δὲν πῆγε οὔτε μιὰ φορά. Πῆγε μιὰκαὶ τελευταία φορά, ὅταν πέθανε· τὸν σήκωσαν καὶ τὸνπῆγαν τέσσερις. Τέτοιοι τύποι ἀλειτούργητοι εἶνε πολ-λοί· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον αὐτοὶ ποὺ κατέχουν τὰ μεγάλα καὶὑψηλὰ ἀξιώματα σπανίως τοὺς βλέπεις στοὺς ναούς.Νὰ εἴμαστε πρόθυμοι στὸν ἐκκλησιασμό· εἶνε ἡ ὥραποὺ μᾶς δέχεται εἰς ἀκρόασιν «ὁ βασιλεὺς τῶν βασι-λευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων» (Α΄ Τιμ. 6,15). Θυμᾶ -μαι στὸ Ξηρόμερο τῆς Αἰτωλοακαρνανίας ἕνα τσοπᾶνο,ποὺ εἶ χε ὡς ἀλησμόνητη στιγμὴ τῆς ζωῆς του ὅταν ζή-τησε ἀκρόασι στὰ ἀνάκτορα ἐπὶ Κωνσταν τίνου τοῦ Α΄ κι

ὁ βασιλιᾶς τὸν δέχθηκε. Ἔ, γέροντα, τοῦ λέω, ἂν θεω -ρῇς σπουδαῖο ὅτι σὲ δέχτηκε ἕνας ἐπίγειος βασιλιᾶς,νὰ ξέρῃς ὅτι σὲ δέχεται σὲ ἀκρόασι κάποιος ἄλλος ἀνώ-τερός του; –Ποιός; ρωτάει ὁ τσοπᾶνος. –Ἔλα στὴν ἐκ -κλησία· ἐκεῖ εἶνε ὁ Χριστός, ὁ βασιλεὺς τῶν ὅλων! Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέει, νὰ μὴν πηγαίνῃς μόνοἐσὺ στὴν ἐκκλησία, ἀλλὰ νὰ προτρέπῃς καὶ ἄλλους νὰἔρχωνται. Καὶ σᾶς ἐ ρωτῶ, ποιός ἀπὸ σᾶς τὸ κάνει; Σᾶςβάζω κανόνα· κάθε Κυριακὴ νὰ προσπαθῆτε νὰ ὁδηγή-σετε καὶ ἄλλους στὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ.⃝ Ἀλλ᾽ ἐκτὸς τῆς προθυμίας ἡ Χαναναία εἶνε καὶὑπόδει γμα στοργῆς. Βλέπετε ποιός εἶνε ὁ πόνος της;Δὲν πάσχει ἡ ἴδια, δὲν εἶνε ἄρ ρωστη· πάσχει ἡ κόρητης, καὶ ὁ πόνος τῆς κόρης γίνεται δικός της πόνος.Μιὰ φορὰ πονάει τὸ παιδί, δέκα κ᾽ ἑκατὸ φορὲς πονάειἡ φιλόστοργη μάνα. Αὐτὸ δείχνουν τὰ λόγια ποὺ ἔλεγε·«Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶςδαιμονίζεται» (Ματθ. 15,22)· ζητῶ νὰ μὲ ἐλεήσῃς, Κύριε· ἐμέ-να νὰ ἐλεήσῃς. Οἰκειοποιήθηκε τὸ πάθος τῆς κόρης. Εἶχε εὐγενῆ αἰσθήματα. Δὲν ἔμοιαζε μὲ τὶς μοντέρ-νες γυναῖκες τῆς ἐποχῆς μας ποὺ χαρ τοπαίζουν. Δὲνεἶ νε πολὺς καιρὸς ποὺ τὸ «ἑ κατὸ» στὴν Ἀθήνα ἔτρεξεκ᾽ ἔσωσε ἕνα παιδὶ ἕτοιμο νὰ πέσῃ ἀπ᾽ τὸ μπαλκόνι,γιατὶ ἡ μάνα του τὸ εἶ χε κλείσει στὸ διαμέρισμα καὶ πῆ -γε σὲ χαρτο παίγνιο μὲ φίλες. Ἄστοργες γυναῖ κες! Δὲνἔμοιαζε μ᾽ αὐτὲς ἡ Χαναναία. Δὲν ἔ μοιαζε μ᾽ ἐκεῖνεςποὺ πετοῦν σὰν γατάκια τὰ βρέφη τους μὲ ἀμβλώσειςκαὶ ἐκτρώσεις –φοβερὸ τὸ ἔγκλημα– καὶ φτάσαμε ἐτη-σίως στὴν Ἑλλάδα σὲ φρικτὸ ἀριθμό. Ἦρθε ἀπ᾽ τὴν Ἀ -μερικὴ κάποια ἐπώνυμη κυρία καὶ μαζὶ μὲ ἄλλες δημι-ούργησαν γυναικεῖα σωματεῖα, μὲ σκοπὸ  νὰ «συγχρο-νίσουν» τὶς καθυστερη μένες Ἑλληνίδες· καὶ πιέζουν νὰψηφιστῇ νόμος, ὥστε ἡ ἄμβλωσις, ὅπως καὶ ἡ μοιχεία,νὰ εἶνε ἐλεύθερες. Ἐρχόμαστε δεύτεροι στὸν κόσμοσὲ ὑπογεννητικότητα, ἐνῷ τὰ Βαλκάνια καὶ οἱ Τοῦρκοιαὐξάνονται σὰν τὴν ἄμμο τῆς θαλάσσης. Κ᾽ ἔπειτα πα-ραξενευόμεθα καὶ ἀποροῦμε γιατί σείεται ἡ γῆ. Ὦ Θεέμου, διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάν -των τῶν ἁγίων ἐλέησέ μας τοὺς ἁμαρτωλούς.⃝ Ἡ Χαναναία λοιπὸν εἶνε ὑπόδειγμα προθυμίας καὶ μη-τρικῆς στοργῆς· εἶνε ἀκόμη ὑπόδει γμα ἐπιμονῆς μεγά-λης. Φωνάζει «Ἐλέησόν με» ὄχι μιὰ ἢ δυὸ καὶ τρεῖς φο-ρές, ἀλλὰ πολλὲς φορές. Καὶ ὁ πολυεύσπλαχνος Χρι-στὸς –περίεργο πρᾶγμα– δὲν ἀπαν τᾷ. Εἶνε ἀδιάφορος;Κάθε ἄλλο. Θέλει νὰ δοκιμάσῃ τὴν πίστι καὶ τὴν ταπεί-νωσί της. Κι αὐτὴ ἐξακολουθεῖ νὰ φω νάζῃ – «ἐκραύγα-ζε» λέει τὸ εὐαγγέλιο (ἔ.ἀ.).Ἐπιμονὴ λοιπόν. Ὁ Κύριος θέλει νὰ ἐπιμένουμε στὶςπροσευχές μας. Μὲ συγκινεῖ ἐ κεῖ ν ο ποὺ λέμε στὴν ἐκ -

Κυριακὴ τῆς Χαναναίας (Ματθ. 15,21-28)6 Φεβρουαρίου 2022Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2442 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
Μιὰ γυναίκα ὑπόδειγμα

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 –imaaflo@yahoo.gr



Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο: http://www.iskiriaki.com

θαύματα ποὺ κάνω, λέει ὁ Χριστός, πρέπει νὰ
τὰ ἀπολαύσουν τὰ παιδιά. Παιδιὰ εἶνε ὁ Ἰσρα -
ηλιτικὸς λαός, ποὺ πίστευε στὸν ἀληθινὸ
Θεό. Σκυλιὰ εἶνε οἱ εἰδωλολάτρες, γιατὶ ὅπως
τὰ σκυλιὰ κάνουν ἀσχήμιες ἔτσι κι αὐτοὶ ἔκα-
ναν πράγματα ποὺ προκαλοῦσαν φρίκη.

–Ναί, Κύριε, ἀπαντᾷ ἡ Χαναναία· δὲν εἶμαι
ἄξια νὰ λέγωμαι ἄνθρωπος καὶ παιδί σου καὶ
ν᾿ ἀπολαμβάνω τὰ ἀγαθά σου. Ἕνα σκυλάκι
εἶ μαι. Ἀλλὰ στὸ σπίτι, ὅταν τὰ παιδιὰ τρῶνε
τὸ ψωμὶ καὶ τὸ φαγητό, καὶ τὸ σκυλάκι περι-
μένει νὰ πέσῃ κανένα ψίχουλο γιὰ νὰ τὸ φάῃ.
Σὲ παρακαλῶ λοιπόν, Κύριε, δός μου κ᾿ ἐμέ-
να ἕνα ψίχουλο ἀπὸ τὴ χάρι σου. Δὲν θέλω ὁ -
λόκληρο τὸ ψωμί, ἕνα ψίχουλο ζητῶ… Ὅπως
μιὰ ἀκτίνα, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸ ἄπειρο, θερ-
μαί νει καὶ ζωογονεῖ τὴ γῆ, ἔτσι κ᾽ ἕνα ψίχου-
λο ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ φτάνει.

Μεγάλη ἡ ταπείνωσι τῆς Χαναναίας.
Ἐμᾶς, νὰ μᾶς ἔλεγε κάποιος σκυλιά; θὰ

φεύγαμε θυμωμένοι. Καμμιὰ φορὰ λέμε οἱ ἱε-
ροκήρυκες κάποιο λόγο αὐστηρό, κ᾿ οἱ Χρι-
στιανοὶ θυμώνουν. Ἄ, μᾶς ἔβρισε σήμε ρα, λέ-
νε· δὲν ξαναπᾶμε στὴν ἐκκλησία… Καὶ ποῦ νὰ
γίνῃ ἔλεγχος γιὰ ὅλα τὰ ἁμαρτήματα! θὰ μᾶς
σταυρώσετε… Ἀπὸ τὰ χίλια ποὺ κάνετε ἕ να
σᾶς λέμε, μ᾿ ὅλο τὸν πόνο καὶ τὴν εὐγένεια,
κ᾿ ἐσεῖς θυμώνετε καὶ μᾶς κατηγορεῖτε.

Ἐδῶ λοιπὸν ὁ Χριστὸς ὕβρισε τὴ γυναῖκα,
σκυλάκι τὴν εἶπε. Αὐτὴ ὅμως δὲ θύμωσε. Μά-
λιστα ἅρπαξε τὴν εὐκαιρία καὶ ἀπήντησε·

–Ναί, Κύριε, σκυλάκι εἶμαι· δός μου λοι πὸν
κ᾽ ἐμένα ἕνα ψίχουλο ἀπὸ τὸ τραπέζι σου.

Τότε ὁ Χριστός, ποὺ εἶδε μιὰ τέτοια πίστι,
τῆς εἶπε·

–Ὦ γυναίκα, μεγάλη εἶνε ἡ πίστι σου, «γε-
νη θήτω σοι ὡς θέλεις» (Ματθ. 15,28). Θαυμά -
ζω καὶ βραβεύω τὴν πίστι σου.

Κι ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη βγῆκαν τὰ δαιμόνια
καὶ τὸ κορίτσι της ἔγινε καλά.

* * *
Νὰ μιμηθοῦμε κ᾿ ἐμεῖς τὴν πίστι τῆς Χανα-

ναίας, ἀγαπητοί μου. Αὐτὸ μᾶς διδάσκει τὸ
σημερινὸ εὐαγγέλιο.

Ὅπως ἐκείνη ἔτσι κ᾿ ἐ μεῖς ἔχουμε βάσανα.
Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος χωρὶς βάσανα. Ὁ ἕ -
νας ἔχει παιδὶ ἀνάπηρο, ὁ ἄλλος ἔχει παιδὶ
ἄρ ρωστο στὸ κρεβάτι, ὁ ἄλ λος ἔχει παιδὶ κα-
θυ στερημένο καὶ ἀνόητο ποὺ δὲ μαθαίνει
γράμματα. Ἄλλος ἔχει δύσκολη γυναῖκα, μὲ
σκληρὴ γλῶσσα, ποὺ τὸν πικραίνει συνεχῶς
καὶ τὸν κάνει νὰ φεύγῃ ἀπὸ τὸ σπίτι του. Ἡ
ἄλ λη ἔχει ἄντρα ἄσωτο, μέθυσο, σκληρὸ καὶ
ἀπάνθρωπο… Ἄλλος πάλι ἔχει οἰ κονομικὲς

δυσχέρειες καὶ δὲ μπορεῖ νὰ βγά λῃ τὸ ψωμὶ
τῶν παιδιῶν του. Ἄλλον τὸν κυνηγοῦν, τὸν
συκοφαντοῦν, τὸν διαβάλλουν, τὸν τρέχουν
στὰ δικαστήρια. Ἄλλος ἔχει κορίτσι καὶ δὲ
μπορεῖ νὰ τὸ παντρέψῃ. Ἄλλος ἔ χει βάσανα
μὲ τὸν ἑαυτό του· ἔχει κάποια ἀρ ρώστια. Ἄλ -
λος ἔχει δαιμόνια…

Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τοῦ ἀνθρώπου
δὲν εἶνε ἔξω· δὲν εἶνε οὔτε ὁ ἄντρας οὔτε ἡ
γυναί κα οὔτε τὸ παιδί. Ὁ μεγαλύτερος ἐ -
χθρὸς εἶνε μέσα· εἶνε ὁ ἑαυτός μας, ποὺ πει-
ράζεται ἀπὸ τὰ δαιμόνια.

Ἂν ὅπως ὁ γιατρὸς ἀκτινοσκοπεῖ τὸ σῶμα
ἐξετάσουμε κ᾿ ἐμεῖς βαθειὰ τὴν ψυχή μας, θὰ
δοῦμε ὅτι ἔχουμε πολλὰ δαιμόνια. Ὅλοι οἱ ἄν -
θρωποι πειράζονται ἀπὸ δαιμόνια. Ὁ ἕνας ἀ πὸ
τὸ δαιμόνιο τοῦ θυμοῦ, ὁ ἄλλος ἀ πὸ τὸ δαι-
μό νιο τῆς πορνείας ἢ τῆς μοιχείας, ἄλλος ἀ -
πὸ τὸ δαιμόνιο τῆς φιλαργυρίας καὶ πλεονε-
ξί ας… Καὶ ἐξ αἰτίας τοῦ κακοῦ μας ἑαυτοῦ ὑ -
ποφέρουμε καὶ εἴμαστε σὰν δαιμονισμένοι.

Τί νὰ κάνουμε; Νὰ τρέξουμε κοντὰ στὴν
Ἐκ κλησία. Νὰ ποῦμε τὸ «Κύριε, ἐλέησον» ὅ -
πως ἡ Χαναναία. Νὰ ποῦμε πολλὲς φορὲς
«Ἐλέησέ μας, Θεέ μου, γιατὶ χανόμαστε».

Κάθονται ἀμέριμνοι, γλεντοῦν καὶ διασκε-
δά ζουν· ἢ τρέχουν γιὰ τὰ ὑλικὰ κέρδη, κ᾿ ἔ -
πει  τα μαλώνουν στὴ μοιρασιά. Δὲ βλέπουν, ὅ -
τι ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ κινδυνεύει νὰ γίνῃ
παγκόσμιος πόλεμος. Δὲ θὰ μείνῃ τίποτε,
στάχτη θὰ γίνουν ὅλα. Καὶ μετὰ θὰ δοῦμε, ποῦ
εἶνε τὰ κέρδη, οἱ ἡδονές, οἱ καυγᾶδες, οἱ πορ-
 νεῖες καὶ οἱ μοιχεῖες. Θὰ γίνῃ στάχτη ὁ πλα-
νήτης μας, γιατὶ ἁμαρτήσαμε πολὺ στὸ Θεό.

Σ᾿ αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια ποὺ ζοῦμε, ἀ -
δελ φοί μου, νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ πλησιά-
σουμε στὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ποῦμε τὸ «Κύ-
ριε, ἐλέησον».

Κύριε, ἐλέησε τὰ παιδιά μας, ποὺ ἔφυγαν
ἀπὸ τὸ δρόμο σου. Ἐλέησε τοὺς δασκάλους
καὶ καθηγητὰς στὰ σχολεῖα. Ἐλέησε τοὺς ἄρ -
χοντές μας. Ἐλέησε τὴ γῆ, τὰ χωράφια, τὰ
ζῷα. Ἐλέησε τὴν πατρίδα μας καὶ ὅλα τὰ ἔ -
θνη. Κύριε, ἐλέησέ μας.

Ἡ Χαναναία εἶπε τὸ «Κύριε, ἐλέησον» μὲ
ζεστὴ καρδιά, καὶ ὁ Χριστός μας ἔκανε τὸ θαῦ -
μα. Σ᾿ ἐμᾶς ἡ καρδιὰ εἶνε μπούζι. Κι ὅταν ἐκ -
κλησιαζόμαστε οὔτε δάκρυα οὔτε τίποτα…

Ἂς παρακαλέσουμε τὸ Θεό, νὰ μᾶς δώσῃ
συναίσθησι τῆς ἁμαρτωλότητός μας. Καὶ τό-
τε ἐκεῖνος θὰ πῇ στὸν καθένα μας αὐτὸ ποὺ
εἶπε στὴ Χαναναία· «Ὦ ἄνθρωπε, μεγάλη σου
ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις»· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ὁσίου Ναοὺμ Ἀρμενοχωρίου - Φλωρίνης τὴν 8-2-1981.

Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 17-2-2002, ἐπανέκδοσις 14-1-2013.
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Ὁἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου, εἶνεπάλι κρατούμενος στὶς φυλα κὲς τῆς ῾Ρώ -
μης· γιὰ δεύτερη καὶ τελευταία πλέον φορά.
Τὸν ἔχει φυλακίσει ὁ αὐ το κρά τωρ Νέρων, τὸ
ἀνθρωπόμορφο ἐκεῖνο θη ρίο. Βρίσκεται κλει-
 σμέ νος σὲ κελλὶ καὶ ἁλυσοδεμένος σὰν ἕνας
ἐπικίνδυνος κακοποιός. Φρουρεῖται αὐ στηρὰ
καὶ περιμένει ἐκεῖ τὸ τέλος τῆς ζωῆς του.

Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ καὶ μέσα στὴ φυλακή, μὲ ὅ -
λες τὶς ταλαιπωρίες ποὺ ὑφίσταται, δὲν ἔ χει
λησμονήσει τὰ παιδιά του. Σὰν πατέρας καὶ
δάσκαλος ἀναλογίζεται τὰ μέρη ἀπ᾽ ὅπου πέ-
ρασε· θυμᾶται ἕναν - ἕναν ὅ λους ἐκείνουςτοὺς Χριστιανοὺς ποὺ ἔχει διδάξει καὶ κατη-
χήσει «εἰς Χριστόν» (Γαλ. 3,24).

Ζῇ περιωρισμένος, μὰ τὴν ψυχή του ποιός
μπορεῖ νὰ τὴ δεσμεύσῃ; Στὸ χέρι του κρέμε-
ται ἁλυσίδα, μπορεῖ ὅμως νὰ πιάσῃ τὴν πέννα,
μπορεῖ ἀκόμη νὰ ὑπαγορεύσῃ λίγα λόγια σὲ
κάποιον ὑπογραφέα. Μέσα λοιπὸν ἀπ᾽ τὴ φυ-
 λακὴ γράφει τὶς τελευταῖες ἐπιστολές του,
γιὰ νὰ ἐνισχύσῃ τοὺς πιστούς.

Φυσικὰ δὲν μποροῦσε νὰ λησμονήσῃ ἕναν
ἀπὸ τοὺς καλυτέρους μαθητάς του, τὸν Τιμό -
θεο, τὸν ὁποῖον ὁ ἴδιος εἶχε ἐγκαταστήσει ἐ -
πίσκοπο Ἐφέσου. Πρὸς τὸν Τιμόθεο γράφει.
Κι ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ τὸν συμβουλεύσῃ μὲ
τὸ στόμα, τὸν συμβουλεύει μὲ ἐπιστολή.

Ἐσύ, τοῦ λέει, παιδί μου Τιμόθεε, μὲ ἀκο-
λού θησες ἀ    πὸ νέος παν τοῦ. Ἄκουσες τὴ δι-δασκαλία μου. Εἶδες καὶ τὴ ζωή μου, πῶς ἔζη-
σα· μὲ πίστι, μα κροθυμία, ἀγάπη, ὑπομονὴ με-
γάλη (βλ. Β΄ Τιμ. 3,10). Παρακολούθησες τὶς περιπέτει -
ές μου καὶ πῶς ὁ Κύριος μὲ γλύτωσε ἀπ᾽ ὅλα.
Αὐτὸς εἶνε ὁ δρόμος γιὰ ὅποιον θέλει νὰ ζήσῃ
μὲ πίστι Χρι στοῦ. Μπορεῖς λοιπὸν ὅλα αὐτὰ νὰ
τά ᾽χῃς ὡς παράδει γμα. Προσπάθησε νὰ τὰ μι-
 μη θῇς. Μένε πιστὸς σ᾽ αὐτὰ ποὺ μόνος σου δι -
απίστω σες. Μὴν παρασυρθῇς ἀπὸ πονηροὺς

ἀνθρώπους, ποὺ πλανῶνται οἱ ἴδιοι καὶ παρα -
σύρουν κι ἄλ λους στὴν πλάνη τους. Ἀπὸ βρέ-
φος γνω ρίζεις «τὰ ἱερὰ γράμματα», τὴν ἁ γίαΓραφή. Τὸ βιβλίο αὐτὸ σοῦ συνιστῶ νὰ μελε τᾷς
πάν τοτε· αὐτὸ θὰ σὲ ὁδηγή σῃ μὲ ἀσφάλεια
στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας, θὰ σὲ προφυλάξῃ
ἀπὸ μονοπάτια ἁμαρτίας καὶ πλάνης (βλ. ἔ.ἀ. 3,14-16).

Αὐτὲς τὶς συμβουλές, πολύτιμα πετράδια
ἀ ληθείας, δίνει σήμε ρα ὁ ἀπόστολος Παῦ λος.
Καὶ μόνο στὸν Τιμόθεο; Καὶ σὲ ὅλους μας,
κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Ἀλ λὰ τὰ λόγια του
αὐτὰ νομίζω πὼς ταιριάζουν κ᾽ ἔ χουν ἀξία ἰδι-
αιτέρως γιὰ τοὺς γονεῖς. Καὶ σ᾽ αὐτὸ παρα-
καλῶ νὰ προσέξουμε τώρα.

* * *Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀδελφοί μου, εἶνεὑ πόδειγμα τῶν γονέων. Ὅπως δηλαδὴ αὐτὸς
ἔ τσι καὶ οἱ γονεῖς ὀφείλουν – τί· πρῶτον νὰ
δι  δάξουν τὰ παιδιά τους, δεύτερον νὰ τοὺς
δώ  σουν καλὸ παράδειγμα, καὶ τρίτον νὰ τοὺς
ἀφήσουν ὡς κληρονομία τὴν ἁγία Γραφή. Ἂς
τὰ πάρουμε αὐτὰ ἕνα - ἕνα μὲ τὴ σειρά.
⃝ Πρῶτον νὰ διδάξουν. Ναί, νὰ διδάξουν.

Μὴν τὰ περιμένετε ὅλα, ἀγαπητοί μου πα-
τέρα καὶ μάνα, ἀπὸ τὸ δάσκαλο, ἀπὸ τὸν κλη-
ρι κό, ἀπὸ τὸν ἱεροκήρυκα. Κι αὐτοὶ βέβαια ὀ -
φείλουν νὰ κά νουν τὸ χρέος τους· νὰ διδά-
ξουν, νὰ κατηχή σουν, νὰ νου θετήσουν τὸ παι-
δί σας. Ἀλλ᾽ ἐὰν δὲν τὸ διδάξετε καὶ δὲν τὸ
συμβουλεύσε τε κ᾽ ἐσεῖς, τότε τὰ λόγια τῶν
δασκάλων καὶ τῶν κληρι κῶν καὶ τῶν ἱεροκη-
ρύ κων δύσκολα θὰ φέρουν ἀποτέλεσμα. Ἡ
δική σου συμβουλή, μάνα, ὁ δικός σου λόγος,
πατέρα, εἶνε ἡ πιὸ ἰ σχυ ρὴ διδασκαλία. Ἐκεῖνο
ποὺ θὰ συμβουλεύσῃς τὴν κόρη ἢ τὸ ἀγόρι
σου, αὐτὸ θὰ ῥιζωθῇ βαθειά. Ἂς φαίνεται ὅτι
τώρα δὲν σ᾽ ἀ κούει ἡ κόρη σου ἢ ὁ γυιός σου·
θὰ ἔρθῃ καιρός –ἀργὰ ἢ γρήγορα, ὁ Θεὸς μό-
νο τὸ ξέρει–, ποὺ θὰ θυμηθοῦν τὰ λόγια καὶ

Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου (Β΄ Τιμ. 3,10-15)13 Φεβρουαρίου 2022Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΘ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2443 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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τὶς συμβουλές σου. Γι᾽ αὐτὸ μὴν ἀμελεῖτε οἱ
γονεῖς νὰ συμβουλεύετε τὰ παιδιά σας. Εἶστε
οἱ πρῶτοι δάσκαλοί τους. Καὶ ὁ Θεὸς θὰ ζη-
τήσῃ ἀπὸ σᾶς μεγάλη εὐθύνη.

Ὁ πατέρας ἂς ἐξοικο νομῇ λίγο χρόνο νὰ
τοὺς διηγῆται ἱ στορίες καὶ παραδείγματα εἴτε
ἀπὸ τὴ δική του ζωὴ εἴτε ἀπὸ τοὺς βίους ἁγί -
ων καὶ ἀν δρῶν τῆς ἱ στορίας μας. Σκοπὸς αὐ -
τῆς τῆς διδασκαλίας, ποὺ πρέ πει νὰ γίνεται
τα κτικά, εἶνε νὰ ῥιζώ σῃ στὴν ψυ χὴ τοῦ παι-
διοῦ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Κατώρθωσε ὁ πατέ-
ρας αὐτὸ τὸ πρᾶγμα; τότε πέτυχε τὸ σπου-
δαι ότερο σκοπό. Γιατὶ ὅπως λέει τὸ Πνεῦμα
τὸ ἅγιο, «ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου» (Ψαλμ. 110,10.
Παρ. 1,7· 9,10· βλ. & Σ. Σειρ. 1,14).

Ἂν κάθε πατέρας διδάξῃ στὰ παιδιά του
τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἀρετή, τότε, κι ὅταν ἀκό-
μη αὐ τὸς θά  χῃ φύ γει ἀπ᾽ τὸ μάταιο τοῦτο κό-
σμο, τὸ παιδὶ μέσ᾽ ἀ πὸ τὸν τάφο θ᾽ ἀκούῃ τὴ
φωνή του νὰ τοῦ φωνάζῃ, Παιδί μου, γιατί ξε-
χνᾷς τὰ λόγια μου; καὶ μαζὶ μὲ τὸν ἀπόστολο
Παῦλο θὰ τοῦ λέῃ· Τέκνον Τιμόθεε, «παρηκο -
λούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ…» (Β΄ Τιμ. 3,10).
⃝ Δεύτερον οἱ γονεῖς ἔχουν χρέος ἀπέναντι
στὰ παιδιά τους νὰ δώσουν καὶ παράδειγμα
ζωῆς. Καλὰ εἶνε τὰ λόγια, οἱ συμβουλὲς καὶ
τὰ διδά γματα, μὰ πολὺ καλύτερα εἶνε τὰ ἔρ -
γα. Τὸ παιδὶ προσέχει περισσότερο τί κάνουν
οἱ μεγάλοι καὶ λιγώτερο τί λένε.Τὰ παιδιὰ ἀντιγράφουν ὅ,τι εἶδαν γραμμέ-
νο στὸν πίνακα τῆς ζωῆς τῶν γονέων τους.
Βλαστημάει ὁ πατέρας; πολὺ γρήγορα θ᾽ ἀ -
κού σετε νὰ ἐπαναλαμβάνῃ τὶς ἄθλιες λέξεις
του καὶ ὁ μπέμπης τοῦ σπι τιοῦ, κι ἂς μὴ κατα -
νοῇ τὴ σημασία τῶν λέξε ων. Θυμώνει ὁ πατέ-
ρας, ὀργίζεται, χτυπάει τὴ γυναῖκα του; ὁ μι-
κρὸς μεγαλώνοντας θ᾽ ἀρ  χίσῃ κι αὐτὸς νὰ ἐξ -
άπτεται μὲ τὸ παραμικρό, νὰ φέρεται μὲ ἀ -
γριότητα, νὰ φωνάζῃ καὶ νὰ βιαιοπραγῇ. Εἶνε
ἀκρατὴς καὶ ἀνήθικος ὁ πατέρας; τί περιμέ-
νε τε; τὸ δρόμο αὐτὸν θὰ βαδίσῃ καὶ τὸ ἀγόρι.
Ἀγαπᾷ τὴν πολυτέλεια καὶ τὴ σπατάλη ἡ μά-
να, ἐξόδους καὶ ξενύχτια μὲ φίλες της; θὰ εἶ -
νε θαῦμα νὰ μὴ τὴν μιμηθῇ καὶ ἡ κόρη της.Τὰ παιδιὰ κατὰ κανόνα εἶνε σὰν τὸ νερό,
ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ αὐλάκι ποὺ τοῦ ἀνοίγει ὁ
περιβολάρης. Ἐὰν τοὺς δείξετε δρόμο τιμι ό τη-
τος καὶ σωφροσύνης, ὑπάρχει μεγάλη πιθα νό-
της αὐτὸν ν᾽ ἀκολουθήσουν καὶ αὐτά. Τὸ πα-
 ρά δειγμά σας εἶνε ἕνας ζωντα νὸς καθρέφτης
ποὺ μένει πάντα μπροστὰ στὰ μάτια τους.

Ἀγαπητοί μας γονεῖς, θὰ εἶστε εὐτυχεῖς ἂν
μπορέσετε νὰ πῆτε κ᾽ ἐσεῖς τὰ λόγια τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου· Παιδί μου, εἶδες τὴν πίστι,

τὴν ταπείνωσι, τὴ μακροθυμία, τὴν ἀγάπη, τὴν
ὑπομονή μου· ἔτσι νὰ ζήσῃς κ᾽ ἐσύ.
⃝ Τρίτον, τέλος, ἀγαπητοὶ γονεῖς, ἀφῆστε στὰ
παιδιά σας ὡς ἀκριβὴ κληρονομιὰ τὴν ἀγάπητῆς θεοπνεύστου Βίβλου. Ἂν ἀπὸ μι  κρὰ τὰ μά-
 θετε ν᾽ ἀγαποῦν καὶ νὰ τηροῦν τὸ Εὐαγγέλιο,
τοὺς δώσατε τὸ μέγιστο ὅλων, πετύχατε ὡς γο-
νεῖς. Γιατὶ τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε ὁ βασιλιᾶς τῶν
βιβλί ων, τὸ αἰώνιο βιβλίο τοῦ κόσμου, ὁ ἀ πλα -
νὴς ὁ δηγὸς τοῦ Χριστιανοῦ. Μελέτα τὴν ἁ γία
Γραφή, συμβουλεύει ὁ Παῦλος τὸν Τιμόθεο (βλ.
ἔ.ἀ. 3,14-16)· αὐτὸ μάθετε στὰ παιδιά σας κ᾽ ἐσεῖς.

Ἀλλὰ γιὰ ν᾽ ἀγαπήσουν τὰ παιδιὰ τὴν ἁγία
Γραφή, πρέπει νὰ τὴν ἔχουν ἀγαπήσει πρῶταοἱ γονεῖς. Καὶ δυστυχῶς τὰ παιδιὰ δὲν βλέ-
πουν σήμερα τοὺς γονεῖς νὰ μελετοῦν τὸ Εὐ -
αγγέλιο. Στὰ παλιὰ τὰ εὐλογημένα χρόνια ὁ
πα τέρας διάβαζε τὸ Εὐγγέλιο καὶ τὸ Ψαλτήρι.
Τώρα; Τὰ ἀγόρια βλέπουν τὸν πατέρα νὰ δια-
βά ζῃ κάθε μέρα ἐφημερίδα, μὰ δὲν τὸν εἶδαν
ν᾽ ἀνοίγῃ τὸ Εὐαγγέλιο ὄχι μιὰ φορὰ τὴν ἡμέ-
ρα ἀλλ᾽ οὔτε μιὰ φορὰ τὴν ἑβδομάδα. Τὰ κο-
ρίτσια πάλι βλέπουν τὴ μητέρα νὰ σκύβῃ πά-
νω στὰ φιγουρίνια ἢ νὰ βυθίζεται σὲ μυθιστο -
ρήματα, ἀλλὰ δὲν τὴν βλέπουν ν᾽ ἀνοίγῃ τὴν
ἁ γία Γραφὴ καὶ ν᾽ ἀφοσιώνεται στὴ μελέτη
της. Νά γιατί τὰ παιδιὰ δὲν ἀγαποῦν τὸ Εὐαγ-
γέλιο· διότι δὲν εἶδαν τοὺς γονεῖς τους νὰ τὸ
ἀγαποῦν καὶ νὰ τὸ διαβάζουν!

* * *Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, εἶστε γονεῖς, ἀξιωθή-
κατε μεγάλης τιμῆς, ἀλλὰ ἔχετε καὶ μεγάληεὐ θύνη γιὰ τὰ παιδιά σας. Σᾶς τὰ ἐμπιστεύ-
θηκε ὁ Θεὸς ὄχι ἁπλῶς γιὰ νὰ τὰ ντύσετε καὶ
νὰ τὰ θρέψετε, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ τὰ ὁδηγήσετε
στὸ δρόμο του. Ἀλλοίμονο ἂν παραμελήσετε
τὸ κα θῆκον αὐτό. Ἡ εὐθύνη σας θὰ εἶνε τε-
ραστία. Διακυβεύεται τὸ αἰώνιο μέλλον τους,
κινδυνεύουν νὰ στερηθοῦν ἀγαθὰ ἀτίμητα.

Τρέμετε ἀσφαλῶς ὅταν ἀκούσετε ὅτι ὁ ἄλ -
φα ἢ βῆτα πατέρας ἔγινε παιδοκτόνος· ἀλλὰ
πολὺ περισσότερο πρέπει νὰ τρέμετε διότι
πολλοὶ γονεῖς μὲ τὰ λόγια τους, μὲ τὴ διε-
φθαρμένη ζωὴ καὶ τὸ παράδειγμά τους φο-νεύουν τὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν τους.Εὐτυχισμένος ὁ γονεὺς ἐκεῖνος ποὺ κλεί-
νοντας τὰ μάτια στὸ μάταιο τοῦτο κόσμο θὰ
μποροῦσε νὰ μιμηθῇ κατὰ τὸ δυνατὸν τὸν ἀ -
πόστολο Παῦλο καὶ νὰ πῇ κι αὐτός· Κύριε,
μοῦ ἔδωσες παιδιά. Σ᾽ εὐχαριστῶ. Τὰ δίδαξα.
Τοὺς ἄφησα ἕνα καλὸ παράδειγμα. Τὰ βοή-
θησα ν᾽ ἀγαπήσουν Ἐσένα καὶ τὸ Εὐαγγέλιό
σου. Δέξαι, Κύριε, τὸ πνεῦμα μου (πρβλ. Πράξ. 7,59).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 9-2-1941.Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ μικρὴ ἀναπλήρωσις 10-1-2022.
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Ἀπὸ τὴν περασμένη Κυριακή, ἀγαπητοί μου,
τὴν Κυριακὴ Τελώνου καὶ φαρισαίου, ἔ -

χουμε μπῆ στὸ Τριῴδιο. Εἶνε μία περίοδος
δέ  κα ἑβδομάδων, ἑβδομήντα ἡμε ρῶν, κατὰ
τὴν ὁποία ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προετοι-
 μάζει γιὰ νὰ ἑορτάσουμε τὴ μεγάλη ἑορτὴ
τοῦ Πάσχα. Μὲ ἐκ λεκτὰ ἀ ναγνώσματα ἀπὸ τὴν
ἁγία Γραφή, μὲ κα τανυ κτικοὺς ὕ μνους ποὺ ἔ -
χουν συνθέσει χαρισμα τοῦχοι ποιη ταὶ καὶ με -
λῳδοί, μὲ ἐμ πνευσμένη διδασκαλία τῶν ἁγί ων
πατέρων, μὲ πυκνότερες καὶ ἐκτενέστερες
ἀκολουθίες, καὶ μὲ τὴ νηστεία καὶ τὴν ἄ σκησι
ποὺ θ᾽ ἀρχίσουν ἐν τατικώτερα μετὰ ἀ πὸ δύο
ἑ βδομάδες καὶ ἁρμόζουν στὸ κλίμα τῆς περι -
όδου αὐτῆς, ἡ Ὀρθοδοξία ξυπνᾷ τὸ ἐν διαφέ-
ρον τῶν τέκνων της γιὰ τὰ μεγάλα καὶ ὑ ψηλά,
γιὰ πνευματικοὺς ἀγῶνες καὶ νίκες.

Σήμερα εἶνε ἡ δευτέρα Κυριακὴ τοῦ Τριῳ -
δίου, ἡ Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου. Ὀνομάζεται ἔτσι
διότι, ὅπως ἀκούσαμε στὸ εὐαγγελικὸ ἀνά-
γνω σμα, ἀνεγνώσθη ἡ περίφημη, ἡ πιὸ ὄμορ-
φη παραβολὴ τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ παραβολὴ
τοῦ ἀσώτου υἱοῦ (βλ. Λουκ. 15,11-32). Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐπὶ
τῆς παραβολῆς αὐτῆς ἔχουμε μιλήσει καὶ ἄλ -
λοτε, γι᾽ αὐτὸ τώρα θὰ στραφοῦμε στὸ σημε-
ρινὸ ἀποστολικὸ ἀ νάγνωσμα. Εἶνε πολὺ διδα -
κτικό, περιέχει σπουδαιότατα νοήματα (βλ. Α΄ Κορ.
6,12-20). Ἂς ἐντείνουμε λοιπὸν τὴν προσπάθεια
γιὰ ν᾽ ἀκούσουμε τὴ φωνὴ τοῦ ἀ ποστόλου, ἡ
ὁποία εἶνε θεόπνευστη, εἶνε δηλαδὴ φωνὴ
ὄχι ἀνθρώπου ἀλλὰ φωνὴ τοῦ Θεοῦ.

* * *Δύο πράγματα σχετικὰ μεταξύ τους, ἀδελ-
φοί μου, δύο πάθη ἀλληλένδετα, κτυ πᾷ σή-
με ρα ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Κα ταπολεμεῖ δύοἁ μαρτήματα καὶ μὲ τὴν ἀξίνη τοῦ θείου λόγου
ζητεῖ νὰ τὰ ξερριζώσῃ ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν Χριστι -
ανῶν. Εἶνε δύο ἁμαρτήματα ποὺ τώρα τὴν πε-

  ρίοδο τῶν Ἀπόκρεω ἔχουν δυστυχῶς μεγά λη
πέρασι· βρίσκονται σὲ ἰδιαιτέρα ἔξαρσι. Ποιά
εἶνε αὐτά. Εἶνε ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν ἡ κοιλιοδουλία -
γαστριμαργία καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ἡ πορνεία.
⃝ Γιὰ τὸ πρῶτο ἁμάρτημα λέει· «Πάντα μοι
ἔξ  εστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει» (ἔ.ἀ. 6,12)· ὅλα
τὰ πράγματα μοῦ ἐπιτρέπεται καὶ μπορῶ νὰ
τὰ κάνω, ἀλλὰ ὅλα δὲν μὲ συμφέρουν· δὲν μὲ
ὠφελοῦν οὔτε στὸ σῶμα οὔτε στὴν ψυχή.

Ἀπόδειξις τὸ φαγη τό. Εἶνε ἀναγκαῖο γιὰ τὴ
συντήρησι καὶ ἀνάπτυξί μας· γι᾽ αὐ τὸ βεβαί-
ως ὁ νό  μος τοῦ Θεοῦ δὲν τὸ ἀ παγορεύει. Ἂς
προσ έ ξουμε ὅμως στὸ ζήτημα τῶν τρο φῶν
πῶς σκέπτεται καὶ πῶς ζυγίζει τὰ πρά γματα ἡ
συνείδησις τοῦ ἀποστόλου.

Ὑ πάρχει κίνδυνος, λέει, ἐὰν ἐγὼ ἐπιτρέψω
στὸν ἑαυτό μου νὰ γεύεται ἀνεξέλεγ κτα ὅλα
καὶ χωρὶς μέτρο, νὰ ὑποδουλωθῶ στὸ πάθοςτῆς γαστριμαργίας καὶ κοιλιοδουλίας, καὶ τό-
τε τί θὰ συμβῇ· θὰ γίνω ὑποχείριο τῆς ἐπιθυ-
μίας μου, θὰ μὲ ἐξ ουσιάζῃ τὸ πάθος· θὰ παύ-
σω νὰ εἶ μαι κύριος τοῦ ἑαυτοῦ μου.

Μὲ τὸν τρόπο ποὺ σκέπτεται γιὰ τὸν ἑ αυτό
του ὁ ἀπόστολος Παῦλος διδάσκει κ᾽ ἐ σένα,
Χριστιανέ, καὶ σοῦ λέει· Ὑπάρχει ὁ κίνδυνος
νὰ σὲ κυριεύσῃ τὸ φαγητό. Ἐὰν δὲν προσέ -
ξῃς ἀλλ᾽ ἀφεθῇς στὴν ὄρεξί σου, θὰ καταν τή -
σῃς στὸ σημεῖο, νὰ γίνῃ γιὰ σένα θεὸς ἡ κοι-λιά. Καὶ θὰ εἶνε ἴσως γνωστὴ μία πνευματώ-
δης λα ϊκὴ συμβουλὴ ἡ ὁποία συνιστᾷ· Πρό-
σεχε «νὰ μὴ ζῇς γιὰ νὰ τρῶς, ἀλλὰ νὰ τρῶς
γιὰ νὰ ζῇς». Διαφορετικά, ἡ κοιλιὰ μεταβάλ-
λε   ται σὲ ἐχθρὸ καὶ τὰ βρώματα, οἱ τροφές, γί-
νονται βόλια, ποὺ ἀπειλοῦν νὰ σοῦ κάνουν
μεγάλο κακό. Μὴν ὑποτιμήσῃς αὐτὸ τὸν κίν-
δυνο· γιατὶ ἡ κοιλιὰ καὶ κάστρα καταλύει.

Ἂν νικηθῇς ἀπὸ τὴν κοιλιοδουλία, θὰ μοιά -
ζῃς μὲ ζῷο, ποὺ ἔχει τὸ νοῦ του συνεχῶς στὸ
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παχνὶ καὶ τὸ κεφάλι του πάντα σκυμμένο στὴ
γῆ γιὰ νὰ βρῇ κάτι φαγώσιμο. Ἡ λαιμαργία θὰ
εἶνε μιὰ καταβόθρα ποὺ συνεχῶς θὰ καταπί -
νῃ τροφὲς καὶ ποτέ δὲν θὰ χορταί νῃ.

Γιὰ νὰ μὴ φτάσῃς λοιπὸν στὸ κατάν τημα
αὐτό, ὁ ἀπόστολος Παῦλος σοῦ ὑπενθυμίζει
σήμερα τὴ μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι «ὁ Θεὸς καὶ
ταύτην (τὴν κοιλίαν) καὶ ταῦτα (τὰ βρώματα)
καταργήσει» (ἔ.ἀ. 6,13)· μιὰ μέρα δηλαδή, μετὰ τὸν
σωματικὸ θάνατο καὶ τὴν κοινὴ ἀνάστασι, στὴ
μέλλουσα ζωὴ ποὺ προσδοκοῦμε, κοιλιὰ καὶτροφὲς θὰ καταργηθοῦν πλέον· παύει ὁρι-
στικὰ ἡ λειτουργία τους. Καὶ πράγματι· ποῦ
τελειώνουν ὅσα καὶ ἂν φᾷς, ὅσα καὶ ἂν πιῇς;
ὁ τάφος δὲν εἶνε τὸ τέλος τοῦ στομάχου, τῆς
κοιλιᾶς, τῶν ἐντέρων καὶ τῶν τροφῶν; «Ὁ
Θε ὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει», εἶνε
δηλαδὴ ἄ χρηστα, περιττά, μάταια.
⃝ Ἀλλὰ ἡ κοιλιοδουλία δὲν εἶνε μόνο μιὰ μα-
ταιότητα, δὲν εἶνε μόνο ζημιὰ τῆς ὑγείας (πό-
σοι δὲν πέθαναν ἀπὸ τὴν πολυφαγία!), δὲν εἶ -
νε μόνο ζημιὰ τῆς τσέπης, οἰκονομική (πόσες
περιουσίες δὲν χάθηκαν μέσα στὴ φαγάνα τῆς
κοιλιᾶς;)· εἶνε πρὸ παντὸς ζημιὰ πνευματική,
ζημιὰ τῆς ψυχῆς. Γιατὶ ἐκτὸς τῶν ἄλλων κα -
κῶν ἐκεῖνος ποὺ ὑποδουλώνεται στὴ γαστρι-
μαργία κινδυνεύει νὰ πέσῃ σὲ ἄλλη παγίδα·
σὲ ἁμαρτήματα τοῦ σώματος (ἀσέλγεια, πορ-
νεία, μοιχεία, ποικίλη ἀκαθαρσία).

Ἡ γαστὴρ λοιπὸν ἔχει στενὴ σχέσι μὲ τὰ ὑ -
πο-γάστρια. Ναί. Τὰ πολλὰ φαγητὰ καὶ πιοτά,
ἡ κραιπάλη, οἱ ἀσύστολες διασκεδάσεις γίνον -
ται προσ άναμμα τοῦ σατανᾶ γιὰ νὰ πά ρῃ φω-τιὰ ἡ σάρκα. Καὶ αὐτὴ ἡ φωτιὰ καὶ λάβρα, ποὺ
λιγοστεύει καὶ σβήνει μὲ τὴ νηστεία, ἀντιθέ-
τως φουντώνει μὲ τὴν πολυφαγία.

Γι᾽ αὐτὸ σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀμέ-
σως μετὰ τὴν πολυφαγία λέει· «τὸ σῶμα οὐ τῇπορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώ-ματι» (ἔ.ἀ.)· τὸ σῶμα μας δηλαδή, ὅ πως ἐξηγεῖ ὁ
ἅ γι ος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, δὲν πλάστηκε
γιὰ νὰ τρυ  φᾷ καὶ ἀπὸ τὴν τρυφὴ νὰ πέφτῃ στὴν
πορνεία· πλάστηκε γιὰ νὰ ἑνω θῇ μὲ τὸν Κύ-
ριο, ποὺ εἶνε κεφαλή του· καὶ ὁ Κύριος γι᾽ αὐ -
τὸ ἐνανθρώπησε, γιὰ νὰ ἑνώνεται καὶ νὰ κά-
θε ται ἐπάνω στὸ σῶμα τοῦ Χριστιανοῦ σὰν
κεφαλή του (Ἑρμην. ΙΔ΄ Ἐπιστ. τ. Α΄, σ. 451).

Ἔντονη ἀκούγεται ἐδῶ ἡ φωνὴ τοῦ ἀπο-
στόλου· «Φεύγετε τὴν πορνείαν» (ἔ.ἀ. 6,18)! Νά τὸ
ἄλλο ἁμάρτημα, ποὺ θέλει νὰ ξερριζώ σῃ. Τὸ
κατορθώνει ἆραγε, τὸν ἀκοῦνε οἱ Χριστιανοί;

Τί συμβαίνει σήμερα; Ὤ συμφορά! Δυστυ -
χῶς σὲ πόλεις χριστιανι κὲς ὑπάρχουν οἶκοι ἀ -νοχῆς, πορνεῖα, κακόφημα σπίτια, ὅπου γυναῖ -

κες ταλαίπωρες πουλοῦν γιὰ ἕνα κομμάτι
ψωμὶ τὸν ἑαυτό τους. Ἀλλὰ δὲν φταῖνε τόσο αὐ -
τές· περισσότερο φταῖνε οἱ ἀκόλαστοι ἄν τρες
καὶ νέοι, ποὺ κωφεύουν στὸν θεῖο ἀπόστολο.

«Φεύγετε τὴν πορνείαν». Γιατί; Πρῶτον δι -
ότι τὸ σῶμα ποὺ ἔχεις δὲν εἶνε δικό σου γιὰ
νὰ τὸ κά νῃς ὅ,τι θέλεις· εἶνε τοῦ Θεοῦ. Ἀκό-
μη πιὸ σοβαρὸ εἶνε τὸ ἁμάρτημα τῆς πορνεί-
ας ἂν σκεφτῇς ὅτι τὸ σῶμα ἀνήκει στὸ Χρι-στό. Καὶ γιὰ νὰ τὸ καταλάβουμε αὐτὸ πρέπει
νὰ ξέρουμε τοῦτο· ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ἡ κεφα -
λή μας, κ᾽ ἐμεῖς εἴμαστε τὰ μέλη του. Μὴν
παίρνεις τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ κάνεις
μέλη τῆς πόρνης, ὄργανα ἁμαρτίας. Ἐκεῖνος
καὶ ἐκείνη ποὺ πορνεύουν, αὐτοὶ ξέρετε τί
κάνουν; Κάνουν κάτι χειρότερο ἀπὸ τοὺς
σταυρωτὰς τοῦ Χριστοῦ. Οἱ σταυρωταὶ τὸν
ἐκάρφωσαν στὸ σταυρό, ἀλλὰ δὲν τὸν ἔκαναν
κομ μάτια γιὰ νὰ τὰ ῥίξουν στὰ σκυλιά. Ἄχ!
αὐτὸ ποὺ δὲν ἔκαναν οἱ σταυρωταί, τὸ κάνου -
με ἐ μεῖς. Μὲ τὴν πορνεία ἀποκόπτουμε τὸν
ἑ αυτό μας ἀπὸ τὸ Χριστὸ (γιατὶ μὲ τὴ θεία
κοινωνία εἴ μαστε ἕνα σῶμα μαζί του) καὶ τὸν
προσκολλοῦμε στὴν ἁ μαρ τία· γι᾽ αὐτὸ θὰ κρι-
θοῦμε πιὸ αὐστηρὰ ἀ πὸ τοὺς σταυρωτάς.

Τὸ ἀκόμη πιόὸ συγκλονιστικὸ ποιό εἶνε· ὅτι
«τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύ-
ματός ἐστιν» (ἔ.ἀ. 6,19). Εἶσαι ναὸς τοῦ παναγίουΠνεύματος! Τὸ πιστεύῃς; Καὶ γιὰ νὰ καταλά -
βῃς αὐτὸ σοῦ λέω τὸ ἑξῆς. Τί θὰ ἔλεγες ἂν ἔ -
βλεπες κάποιον νὰ μπαίνῃ στὸ ναό, νὰ ἀνα-
τρέπῃ τὴν ἁγία τράπεζα, νὰ χύνῃ τὰ ἅγια μυ-
στήρια, νὰ σπάῃ τὶς εἰκόνες; Ὑπάρχει πιὸ με-
γάλη ἀσέβεια; Τὴν ἀσέβεια αὐτὴ τὴ βλέπου-
μεν, δὲν βλέπουμε ὅμως τὴν ἄλλη ἐκείνη
ἀσέβεια ποὺ κάνουμε ἐμεῖς καθημερινῶς· ὅτι
δηλαδὴ λερώνουμε τὸν ἑαυτό μας, ὁ ὁποῖος
ἀπὸ τὴν ὥρα τοῦ ἱεροῦ βαπτίσματός μας ἔγι-
νε ὁ ναὸς τοῦ παναγίου Πνεύματος. Καὶ πῶς
τὸν λερώνουμε; Μὲ ὅλες τὶς ἁμαρτίες, καὶ
ἰδίως μὲ τὶς σαρκικές. Αὐτὲς γεμίζουν μὲ κο-
πριὰ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, μεταβάλλουν τὸ κα-
τοικητήριο τῆς ψυχῆς σὲ στάβλο βρωμερό.

* * *Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἀκούσαμε τὴ σημερι -
νὴ διδαχὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἂς παρα-
καλέσουμε τὸ Θεὸ τῆς ἀγάπης, νὰ μὴν ἀφήσῃ
νὰ μᾶς κυριεύσῃ ποτέ ἡ κοιλιά. Ἂς βάλουμε
στὸν ἑαυτό μας τὸ χαλινάρι τῆς ἐγκρατείαςστὶς ἐπιθυμίες μας. Καὶ τέλος ἂς δοξάζουμε
μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας «τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώ-
μα τι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐ -
στι τοῦ Θεοῦ» (ἔ.ἀ. 6,20)· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Τρίτη Κυριακὴ τοῦ Τριῳδίου σήμερα, ἀ γα-
πη τοί μου, Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω. Ὁ ἀ πό-

στολος Παῦλος στὸ ἀνάγνωσμα ποὺ ἀκούσα-
με (βλ. Α΄ Κορ. 8,8 - 9,2) προχωρεῖ σὲ λεπτότερα ζη τήμα-τα, ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν καθα ρότητα
τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν. Ὅ,τι λέει καὶ κά-
 νει ὁ Χριστιανός, πρέπει νὰ γίνεται μὲ ἀγα θὴ
συν είδησι· διαφορετικά, ὑπάρχει φόβος νὰ χά -
 σῃ τὴν ἀξία του καὶ ὁ κόπος νὰ πάῃ χαμένος.

Καθὼς λοιπὸν ἑτοιμαζόμαστε μετὰ ἀπὸ μία
ἑβδομάδα ν᾽ ἀρχίσουμε τὴ νηστεία, μᾶς καθο-
δηγεῖ πῶς, μὲ ποιό δηλαδὴ φρόνημα, πρέπει
νὰ ἀσκηθοῦμε στὸ ἀγώνισμα τῆς νηστείας.

Ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἕ -
να ζήτημα ποὺ ἀπασχολοῦσε τοὺς πιστοὺς ἦ -
ταν τὸ ζήτημα τῶν εἰδωλοθύτων. Ἐπιτρεπόταν
δη λαδὴ σ᾽ αὐτοὺς νὰ τὰ τρῶνε ἢ ὄχι;

Στὴν Κόρινθο ὑπῆρχαν μερικοὶ Χριστιανοί,
ποὺ εἶχ αν προοδεύσει στὴν χριστιανικὴ γνῶ -σι καὶ εἶχαν μία ὀρθὴ ἀντίληψι. Πίστευαν δη-
λαδὴ ὅ τι, ἂν φᾶ νε εἰδωλόθυτα, ἀπὸ τὰ κρέατα
ἐκεῖνα ποὺ οἱ εἰδωλολάτρες θυσίαζαν στοὺς
βωμοὺς τῶν θεῶν τους, καθό λου δὲν ἁμαρ-
τά νουν. Γιατί; Διότι φρονοῦ σαν ὅτι, ἐφ᾿ ὅσον
οἱ θεοὶ τῶν εἰδωλολατρῶν ἦταν ψεύτικοι, ἀνύ-
παρκτοι, ἑπομένως καὶ τὰ κρέατα ποὺ προσ φέ-
 ρονταν καὶ θυσιάζονταν στὴ λατρεία τέτοιων
θεῶν δὲν εἶχαν ἀξία μεγαλύτε ρη ἀπ᾿ ὅ,τι εἶ -
χαν τὰ ἄλλα κρέατα τῆς ἀγο ρᾶς. Ἔτσι λοιπὸνἔτρωγαν κι ἀπ᾽ αὐτὰ ὅπως ἔτρωγαν ὁποιοδή-
ποτε ἄλ λο φαγητό.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς αὐτοὺς
ποὺ εἶχαν τὴν ἀνώτερη ἀντίληψι στὸ ζήτημα
τῶν εἰδωλοθύτων, ὑπῆρχαν στὴν Κόρινθο καὶ
ἀρκετοὶ Χριστιανοὶ οἱ ὁποῖοι, ἔχοντας μόλις
πρὸ ὀλίγου ἐγκαταλείψει τὰ εἴδωλα καὶ ἔχον -
τας προσ έλθει στὴν χριστιανικὴ πίστι, ὅταν ἔ -
βλεπαν τοὺς ἄλλους ἀδελφούς των νὰ κάθων -
ται σὲ τρα πέζια τῶν εἰδωλολατρῶν καὶ νὰ

τρῶ νε ἄφοβα ἀπὸ τὰ εἰδωλόθυτα, σκανδαλί-ζονταν καὶ κλονίζονταν ἰσχυρά.
Ὁ κίνδυνος ἦταν πολὺ σοβαρός. Ὑπῆρχε

φόβος, οἱ ἁπλοῖ Χριστιανοί, ποὺ δὲν εἶχαν ἀ -
κόμη σαφῆ γνῶσι τῶν πραγμάτων, ἀπ᾽ αὐτὴ
τὴ διαγωγὴ τῶν οὕτως εἰ πεῖν «μορφωμένων»
Χριστιανῶν νὰ ψυχραν θοῦν καὶ νὰ ξαναγ υρί-
 σουν πάλι στὴν εἰδωλολατρία.

Γι᾽ αὐ τὸ στὸν σημερινὸ ἀπόστολο βλέπου-με τὸν ἀπόστολο Παῦ λο νὰ ἐπεμβαίνῃ. Ὑψώ-
νει τὸ μαστίγιο τοῦ ἐλέγχου του· δεί χνει τὸ
τίμιο αἷ μα τοῦ Λυτρωτοῦ· κηρύττει τὴν ἀ ξία
καὶ μιᾶς ἔστω ψυχῆς ποὺ λυτρώνει ἡ θυσία
του· προβάλλει τὸ δικό του παράδειγμα· καί,
σὰν πατέρας ποὺ πονεῖ γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων,
φωνάζει· «Εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελ-
φόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα
μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω» (Α΄ Κορ. 8,13). Δη-
λαδή· ἂν ὑπάρχῃ κάποιο φαγητὸ ποὺ σκαν δα-
λίζει τὸν ἀδελφό μου, δὲν θὰ τὸ ἀγγίξω· ὄχι
γιατὶ τὸ θεωρῶ ἁμαρτία νὰ φάω αὐτὴν ἢ ἐκεί-
νη τὴν τροφή, ἀλλὰ γιατὶ πρέπει ν᾿ ἀποφύγω
τὸ σκάνδαλο καὶ νὰ σώσω τὸν ἀδελφό μου.
Πάνω ἀπ᾽ ὅλα εἶνε ἡ σωτη ρία τοῦ ἀδελφοῦ
μου, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸς εἶνε μικρὸς καὶ ἄση-
μος. Γι᾿ αὐτὸν θυσιάστηκε ὁ Χριστός, γι᾿ αὐ -
τὸν πρέπει κ᾽ ἐγὼ νὰ ὑποστῶ μιὰ μικρὴ θυσία.

* * *Λόγια χρυσᾶ, ἀδελφοί μου, ἀνεκτίμητα! Λό-
 για ὅμως, τὰ ὁποῖα δυστυχῶς ἔχει λησμονή-
σει μεγάλη μερίδα τῶν σημερινῶν Χριστια -
νῶν. Οἱ πολλοί, οἱ περισσότεροι, ζοῦμε σύμ-φω να μὲ τὶς ὀρέξεις καὶ τὶς ἐπιθυμίες μας, καὶ
ἐν τούτοις νομίζουμε πὼς εἴμαστε ἐν τάξει,
ἐπειδὴ οἱ ὀρέξεις καὶ οἱ ἐπιθυμίες μας δὲν ἀ -
παγορεύον ται ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ.

Παράδειγμα. Εἶμαι ἀσθενὴς κ᾽ εἶνε Μεγά-
λη Τεσσαρακοστή. Ὁ γιατρὸς μοῦ λέει, ὅτι
πρέπει νὰ καταλύσω τὴ νηστεία, καὶ ἐγὼ συμ-
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φωνῶ μαζί του, γιατὶ ἡ νηστεία ὡρίστηκε ὄχι
πρὸς ἐξόντωσιν τοῦ σώματος, ἀλλὰ πρὸς σω-
τηρίαν τῆς ψυχῆς - καὶ τοῦ σώματος μαζί. Ἂν
ὅμως πρόκειται, καταλύοντας τὴ νηστεία μέ-
σα στὴν ἀγορά, μέσα σὲ δημόσια ἑστιατόρια,
νὰ σκανδαλίσω τὶς ψυχὲς ἐκείνων ποὺ μὲ
βλέ πουν ἀλλὰ δὲν γνωρίζουν ὅτι ἔχω ὀργανι-
σμὸ ἐξασθενημένο καὶ ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ
τροφὴ καὶ ἰδιαίτερη δίαιτα, ἔ τότε τὸ καθῆκον
μου εἶνε σαφές, σαφέστατο· τὸ καθορίζει ὁ
Παῦλος· «Οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα
μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω» (ἔ.ἀ.).

–Μά, σ᾽ ἀκούω νὰ λές, οἱ Χριστιανοὶ αὐ τοὶεἶ νε ἀμαθεῖς καὶ ἀγράμματοι· ἐσφαλμένως
νο μίζουν ὅτι τὸ ἅπαν τῆς θρησκείας μας εἶνε
ἡ νηστεία. Ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ λαμβάνω ὑπ᾿ ὄ -
ψιν τί θὰ πῇ ὁ ἕνας καὶ ὁ ἄλλος, ποὺ δὲν με-
λέτησαν καλὰ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ δὲν γνώρισαν
τί σημαίνει Χριστιανισμός. Δὲν μπορῶ νὰ σύ-
ρωμαι ἀπὸ τὶς προλήψεις τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος
ἔχει καταντήσει τὴ θρησκεία μας ἀγνώριστη…

Φίλε μου! Ὅσα καὶ ἂν πῇς, δὲν εἶσαι ἐν τά-ξει μὲ τὸ νόμο τῆς Χριστιανικῆς ἀγάπης, ποὺ
αὐτὸς καὶ μόνο θὰ ἔπρεπε νὰ κανονίζῃ τὶς
σχέσεις μας καὶ τὴ στάσι ἀπέναντι στοὺς ἀδυ-
νάτους πνευματικὰ ἀδελφούς σου. Καὶ ὁ νό-
μος αὐτὸς λέει τὸ ἑξῆς· Ἂν ὁ ἄλλος εἶνε ἀ -
γράμματος, ἀμαθής, ἐσὺ ὀφείλεις νὰ τὸν δι-
δά ξῃς, ὄχι ὅμως νὰ τὸν σκανδαλίσῃς· ὀφεί-
λεις νὰ τὸν ἀγαπήσῃς, καὶ ὄχι νὰ τὸν περι-
φρο  νήσῃς.Νὰ μιμηθῇς τὸν δεσπότη Χριστό, ὁ ὁποῖος
«ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη» (Β΄ Βασ. 22,10. Ψαλμ. 17,10·
143,5· πρβλ. Ἰὼβ 38,37) καὶ «μετὰ ἀνθρώπων συν ανε-
στράφη» (Βαρ. 3,38), ἀνθρώπων ποὺ ζοῦ σαν μέσα
στὴν ἄγνοια. Οἱ μικροὶ καὶ ἄσημοι, τοὺς ὁποί-
ους οἱ φαρισαῖοι τῆς ἐποχῆς του δὲν καταδέ-
χονταν νὰ πλησιάσουν, ἔγιναν οἱ πρῶτοι ἀκό-
λουθοι τοῦ Χριστοῦ· ἐγκολπώθηκαν, ἀγράμ-
ματοι αὐτοί, τὴν ὑψηλή του διδασκαλία, αὐτοὶ
ἐχρημάτισαν οἱ μεγάλοι ἀπόστολοι ποὺ μετέ-
δωκαν παντοῦ τὸ φῶς τῆς νέας πίστεως.

Καυχᾶσαι λοιπὸν σήμερα ἐσὺ γιὰ τὶς γνώ-
σεις σου, καὶ λὲς ὅτι γνωρίζεις τὸ βαθύτερο
πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ, καὶ περιφρονεῖς
γι᾿ αὐτὸ τοὺς τάχα καθυστερημένους ἀδελ-
φοὺς τοῦ Χριστοῦ; Ἀλλὰ σκέψου, ὅτι ὅλοι οἱ
φιλόσοφοι τοῦ Χριστιανισμοῦ περιφέρουν τὰῥήματα ἐκείνων τῶν ἁλιέων τῆς λίμνης Γεννη-
 σαρέτ· σκέψου, ὅτι ἀπὸ τοὺς μικροὺς καὶ ἄ -
σημους ἀκολούθους τοῦ Χριστοῦ ἀπαρτίσθη -
κε ἡ Ἐκκλησία του, τῆς ὁποίας στῦλοι εἶ νε ὄχι
οἱ φιλόσοφοι ἀλλὰ οἱ ἁλιεῖς τῆς Τιβερι άδος.

Ὤ αὐτοὶ οἱ μικροὶ καὶ ἄσημοι! Νὰ ἤξερεςπόσο τοὺς ἀγαπᾷ ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ἔ βλεπε
ὅτι στὸ βάθος τῆς ἁγνῆς καρδιᾶς τους ὑπάρ-
χει ἡ σπίθα τῆς πίστεως, τῆς θαυματουργικῆς
πίστεώς Του! 

Γι᾿ αὐτούς, ποὺ σήμερα ἐμεῖς τοὺς περι-
φρονοῦμε καὶ ἀδιαφοροῦμε ἂν γινώμαστε
σκάνδαλο στὶς ψυχές τους, ὁ Χριστὸς εἶπε τὰ
σπουδαῖα τοῦτα λόγια· «Ὁρᾶτε μὴ καταφρο-
νήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑ -
μῖν, ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παν -
τὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου
τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν θρώ-
που σῶσαι τὸ ἀπολωλός» (Ματθ. 18,10-11). Προσ έξτε,
φωνάζει ὁ Χριστός, μὴ περιφρονεῖ τε κανένα
ἀπὸ ἐκείνους ποὺ –ἐπειδὴ δὲν κατέχουν θέ-
σεις σπουδαῖες, εἶνε ἀγράμματοι καὶ ἄ σημοι–
ὁ κόσμος τοὺς θεωρεῖ μικρούς. Σᾶς διαβεβαι -
ώνω, ὅτι ἔχουν τόσο μεγάλη ἀξία καὶ σπουδαι-
 ότητα καὶ τόσο πολὺ φροντίζει γι᾿ αὐ τοὺς ὁ
οὐράνιος Πατέρας μου, ὥστε τοὺς φρου ροῦνδιαρκῶς ἄγγελοι· καὶ δίνουν γι᾽ αὐ τοὺς ἀνα-
φορὰ στὸ θρόνο του καὶ μεταφέρουν στὸν Παν -
τοκράτορα τὰ αἰτήματα τῆς καρδιᾶς τους.

* * *
Ὦ ἀδελφοί μου! Ἐὰν μᾶς φώτιζε ἡ θεία χά-

ρις, θὰ βλέπαμε στὸ πρόσωπο καὶ τοῦ τελευ-
ταίου Χριστιανοῦ καὶ τῆς τελευταίας Χρι-
στιανῆς τὸν ἴδιο τὸν Χριστό μας. Ναί, τὸν Χρι-
στό μας! Διότι αὐτὸς δὲν θεωρεῖ ἀνάρμοστο
στὸ μεγαλεῖο του αὐτοὺς τοὺς ἀφανεῖς δού-
λους του νὰ τοὺς ὀνομάζῃ «ἀδελφούς» του
(Ἑβρ. 2,11. Ψαλμ. 21,23) καὶ συνιστᾶ καὶ σ᾽ ἐμᾶς νὰ τοὺς
περιβάλλουμε μὲ τὴν ἀγάπη μας.

Ἂς τοὺς σεβώμαστε λοιπόν. Δὲν εἶνε τυ-
χαῖα πρόσωπα, εἶνε πρίγκιπες τοῦ οὐρανοῦ.
Μὴν τοὺς γκρεμίζουμε μὲ τὴν ὑπεροπτικὴ
συμπεριφορά μας· ἀντιθέτως νὰ τοὺς ὑπολο-
γίζουμε, νὰ ἀναγνωρίζουμε τὴν ἀξία ποὺ ἔ -
χουν, νὰ τοὺς θαυμάζουμε γιὰ τὴν παρρησία
ποὺ διαθέτουν ἐνώπιον τοῦ παντάνακτος Θε-
οῦ, νὰ τοὺς στηρίζουμε στὸν ἀγῶνα ποὺ δί-
νουν. Νὰ συναγωνιζώμαστε μαζί τους, νὰ θε-
ω ροῦμε τιμή μας τὴ σχέσι μαζί τους. Νὰ φρον -
τίζουμε μὲ ἔργα καὶ μὲ λόγια ν᾽ ἀποδεικνύου -
με τὴν ἀγάπη καὶ φιλία μας σ᾽ αὐτούς. Μὴν
τοὺς κατεβάζουμε –συμμαχώντας μὲ τοὺς ἀ -
πίστους– σὲ τάρταρα τοῦ ᾅδου, ἀλλὰ νὰ τοὺς
τιμοῦμε, νὰ τοὺς ἀνυψώνουμε καὶ νὰ τοὺς οἰ -
κοδομοῦμε πνευματικά.

Τότε θὰ εἴμαστε μιμηταὶ τοῦ Παύλου καὶ
πραγματικοὶ ἀδελφοὶ τοῦ Χριστοῦ.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 236-237/21-29 Φεβρουαρίου 1940, σ. 21).Μεταγλώττισις καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 19-1-2022.
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