
Ὁἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, εἶνε γεμᾶτος κακίεςκαὶ ἐλαττώματα. Ἂν ἔχετε ἀν τίρ  ρησι, ἀ κοῦστε
τὸν Σωκράτη, ποὺ ἔζησε τετρα  κό σα χρόνια πρὸ Χρι-
στοῦ καὶ διδάσκει τὰ ὑ περή φανα πνεύματα τὸ «γνῶ -
θι σαυτόν». Ὅ ποιος νομίζει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶνε ἰ -
δανι κός, ἄ  ψογος, αὐτὸς πλανᾶται· ἀγνοεῖ τὸν ἑ αυτό
του, ἀγνοεῖ τί διδάσκει ἡ πίστι μας, ποιό εἶνε τὸ θέ  -
 λημα τοῦ Θεοῦ, σὲ ποιό ὕψος μᾶς καλεῖ Ἐ κεῖνος.

Σκεφτῆτε κάποιον πού, ἐνῷ στὸ πρό σωπό του ἔ -
χει μουτζοῦρες, αὐ τὸς καυ χᾶ ται πὼς εἶ νε καθαρός,
ὁ καθαρώτερος στὸν κόσμο. Γιὰ νὰ μὴ μένῃ λοιπὸν
στὴν πλάνη καὶ νομίζῃ πὼς εἶνε καλὸς χριστιανός,ἂς πάῃ στὸν καθρέφτη. Καὶ ὑπάρχει ἕνας καθρέφτης
κρυστάλ λινος, ποὺ δὲν κολακεύει κανένα, δείχνει
στὸν καθένα τὶς ψυχικὲς ἀσχημίες του. Ποιός εἶνε
ὁ καθρέ φτης; Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Διαβάστε ἐκεῖ
π.χ. τὴν τραγῳδία ποὺ λέ  γεται βιβλίο τοῦ Ἰώβ, ὅ -
που ἀκοῦμε τὰ λόγια· «ἄνθρωπος σα  πρία καὶ υἱ ὸς
ἀνθρώπου σκώληξ», ὁ ἄνθρω πος εἶνε σαπίλα, δια-
φθορά, ἕνα σκουλήκι (Ἰὼβ 25,6).

Ἂν θέλουμε λοιπὸν ν᾽ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς ἁ -
μαρτίες μας, ἂς ἀνοίγουμε ἰδίως τὸ Εὐ αγγέλιο,
ποὺ εἶ νε γραμμένο στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, καὶ ἂς
καθρεφτιζώμαστε σ᾽ αὐτό, γιὰ νὰ δεχθοῦ με τὴν
πνευματικὴ μεταμόρφωσι, ποὺ μό νο τὸ βιβλίο αὐτὸ
χαρίζει. Καθρέφτης εἶνε καὶ τὸ σημε ρινὸ εὐαγγέ-λιο (βλ. Λουκ. 18,10-14).

Εἴπαμε, ὅτι εἶνε πολ λὲς οἱ κακί ες τοῦ ἀν θρώ-
 που. Ὅπως ὑπάρχουν ἀσθένειες σωματι κὲς ἀλλὰ
ἀσθένεια ἀπὸ ἀσθένεια διαφέρει (ὑ πάρχει ἁπλὸ κρυ -
ολόγημα, ὑπάρχει καὶ καρκίνος· καὶ τὸ μὲν κρυολό-
γημα ἐνοχλεῖ, μὰ ὁ καρ κίνος συγ κλονίζει), ἔτσι ὑπάρ-
χει καὶ διαφο  ρὰ με ταξὺ ψυ χικῶν ἀσθενειῶν. Ἂν λοι -
πὸν μὲ ρω τήσε τε, ποιά ψυχικὴ ἀσθένεια, ποιά ἁ μαρ-
τία δη  λα δή, εἶνε ἡ μεγαλύτερη; θὰ σᾶς ἀ παντήσω·
Ἁμαρτία ἀσφαλῶς εἶνε καὶ ὁ φόνος καὶ ἡ κλο πὴ καὶ
ἡ πορνεία καὶ ἡ μοιχεία καὶ ἡ ἐπι ορκία καὶ ἡ βλα-
σφημία καὶ ἡ φιλαργυρία καὶ ἡ πλεονεξία…· ὅλα
εἶνε θανάσιμα ἁμαρτήματα. Ὅ πως τὸ χταπόδι
σφίγγει τὸ θῦμα του μὲ ὀχτὼ πλοκάμια, ἔτσι κι ὁ σα-
τανᾶς πνίγει τὴν ἀν θρώ  πινη ὕπαρξι μὲ τὰ ὀχτὼ θα-
νάσιμα ἁμαρτήματα. Λέγονται θανάσιμα, γιατὶ θα-
νατώνουν ὅ,τι ἅ γιο, ὅ,τι εὐγενές, ὅ,τι θεϊκὸ ἔχουμε
μέσα μας. Μεγαλύτερο ὅμως ἀπ᾽ ὅλα τ᾽ ἁ μαρτήμα-
τα, κα τὰ τὴν ἁγία Γραφή, εἶνε ἡ ὑπερηφάνεια. Δυσ τυ -
χῶς δὲν τῆς δίνουμε σημασία. Ἂν βλαστημή σῃς, τὸ

αἰσθάνεσαι· ἂν πέ σῃς στὴν πορνεία ἢ τὴ μοιχεία,
κάρβουνο ἔ χεις στὴν καρδιά· ἂν κλέ ψῃς, φοβᾶσαι
μὴ σὲ πιάσουν…. Μὰ ἡ ὑπερηφά  νεια ἁπλώνει ἕνα
ἀδιόρατο νέφος, ποὺ καλύ πτει τὸν πνευματικὸ ὁ ρί-
ζοντα· εἶνε ἕνα δυσδι άκριτο πάθος. Αὐτοὶ ποὺ πη-
γαίνουν στὸν πνευ ματικὸ καὶ ἐξομολογοῦν ται, λένε
ἄλλα ἁ μαρτή ματα, ἀλλὰ σπανί ως ὁμολογοῦν ὅτι εἶνε
ὑπε ρήφανοι. Κατὰ τὸ σημε ρινὸ ὅμως εὐαγγέλιο ἡ
ὑπερηφάνεια εἶνε ἁμαρτία πολὺ σοβαρή. 

* * *
Τί εἶνε, ἀδελφοί μου, ἡ ὑπερηφάνεια; Τὸ εἴ  δαμε

σήμερα στὸ πρόσωπο τοῦ φαρισαίου. Οἱ φαρισαῖοι
καυχῶνταν γιὰ τὶς ἀ ρετές τους, νόμιζαν πὼς εἶνε
τὸ ἀνθόγαλα τῆς κοινω νίας, εἶχαν τὴν ἀξίωσι νὰ
τοὺς τιμοῦν, νὰ τοὺς θαυ μάζουν. Ἕνας τέτοιος φα-ρισαῖος πῆγε στὸ ναό. Μπῆκε ἀγέρωχος· οὔτε κε-
φάλι ἔσκυψε, οὔτε γόνατα ἔκλινε· δὲν ἔνιω σε δέος
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἦταν σὰν νὰ μπαίνῃ στὸ σπίτι
του ἢ σ᾽ ἕνα κατάστημα ἢ ἄλλον δημόσιο χῶρο.
Πῆρε θέσι στὸ κέντρο γιὰ νὰ κάνῃ προσευχή.Προσευχή;!… Κάθε ἄλλο. Τὰ λόγια του δὲν ἦ ταν
προσ ευχή· περιφρονώντας τὸν ἄλλο, τὸν τελώνη,
πῆρε λιβάνι κι ἀντὶ γιὰ τὸ Θεὸ θύμιαζε ἕνα εἴδωλο,τὸν ἑ αυτό του. Ἐγώ, Θεέ μου, εἶπε, δὲν ἅρ παξα, δὲν
ἀδίκησα, δὲν μοίχευσα, δέν…. Μὰ ἡ πίστι μας δὲν
εἶ νε μόνο ἄρνησις («δέν»), εἶνε καὶ θέσις. Ἔρ χον -
ται πολλοὶ σήμερα στὸν πνευματι κὸ καὶ λένε· Ἐ γώ,
παππού λη, δὲν ἔκλεψα, δὲν σκότωσα, δὲν ἔ κανα
τοῦτο ἢ ἐκεῖνο… Καὶ μ᾽ αὐτὸ θέλεις νὰ σοῦ δώσω
πιστοποιητικὸ ἁγι ότητος; Μὲ τὰ «δέν» δὲν πᾷς
στὸν παράδεισο. Μπορεῖ νὰ μὴν ἔ κλεψες ποτέ σου
οὔτε μία δραχμή, νὰ μὴ διέπραξες ἕνα ἀπὸ τὰ θα-
νάσιμα ἁμαρτήματα· ἀλλ᾽ ἐὰν στὴν πόρτα σου βλέ -πῃς τὴ χήρα, τὸ ὀρ φα   νό, τὸν δυστυχισμένο νὰ τουρ-
τουρίζουν τώρα τὸ χειμῶνα, κ᾽ ἐσένα δὲν σοῦ καί-γεται καρφί, θὰ πᾷς στὴν κόλασι μὲ τὸ ὠτομοτρίς!

* * *
Αὐτὴ εἶνε ἡ ὑπερηφάνεια, ἀγαπητοί μου. Ἀπὸ

τότε ποὺ εἶ πε τὴν παραβολὴ αὐτὴν ὁ Χρι   στὸς πέ-
ρασαν δύο χιλιάδες χρόνια, ἀλλὰ νομίζεις ὅτι εἶνε
ἡ φωτογραφία τῶν σημερινῶν χρόνων. Γιατὶ καὶ σή-
μερα δύο εἶνε τὰ μεγάλα ἁ μ αρτήματα τοῦ αἰῶνοςτούτου. Τὸ ἕνα εἶνε ὁ πανσεξουαλισμός, γιὰ τὸν ὁ -
ποῖον εὐθύνεται ὁ Αὐστρο-Ἑβραῖος Φρόυντ (1856-1939),
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ποὺ διαπότισε τὸν κόσμο μὲ τὴ θεωρία, ὅτι ὁ ἄξο-
νας γύρω ἀπ᾽ τὸν ὁποῖο στρέφεται ὅλη ἡ ζωὴ εἶνε
ὁ σαρ κικὸς ἔρωτας, ἡ σάρκα καὶ μόνο ἡ σάρκα. Τὸ
δεύτερο, ἀκόμη χειρότερο, εἶνε ἡ ὑπερηφάνεια. Ἡ
γενεά μας εἶνε γενεὰ πορνικὴ καὶ προπαντὸς γε-
νεὰ ὑπερήφανη. Καυχῶνται οἱ ἄνθρωποι· γιὰ κάτι τὶ ὁ καθένας.� Ἄλλοι γιὰ τὰ λεφτά τους. Ἦταν κάποτε κι αὐ τοὶ
φτωχαδάκια, ἀλλὰ μὲ ἀτιμίες καὶ κομ πῖνες κατώρ-
θωσαν νὰ πλουτήσουν. Ὁ γεί τονάς τους ἔμεινε
στὴν καλύβα, τίμιος ἐρ γάτης, ἀγρότης, χωρικός· αὐ -
τοὶ ἔκαναν ἐπιχειρήσεις, μεγαθήρια οἰ κοδομήματα,
στόλους ἀ πὸ καρά βια, καὶ μὲ πόζα φαρισαίου δὲν
καταδέχονται νὰ κοιτάξουν τὸν ἀνάπηρο, τὸν ἥ -
ρωα, τὴ χήρα. Κάποτε μάλιστα ἡ νοοτοπία αὐτὴ γί-
νεται παράδειγμα, μεταδίδεται σὰν ψώρα στὴ μᾶ -
ζα. Οἱ νεόπλουτοι εἶνε οἱ νεώτεροι φαρισαῖ οι. Γι᾽ αὐ -
τὸ πέφτω καὶ προσ κυνῶ τὰ πόδια τῆς χήρας, τοῦ
ὀρφανοῦ, τοῦ βοσκοῦ, μὰ ποτέ τέτοιους ἀνθρώ-
πους ποὺ εἶνε οἱ νεώτεροι φαρισαῖοι.� Ἄλλοι πάλι καμαρώνουν γιὰ τὴν καταγωγή τους·
διότι κρατᾶνε ἀπὸ μεγάλα τζάκια, ἀπὸ εὐγενεῖς
οἰκ ογένειες, ῥέει στὶς φλέβες τους αἷμα ἀριστο-
κρατικῶν προγόνων.� Ἄλλος καυχᾶται γιατὶ ἔχει ὡραία γυναῖκα, ἔξυπνα
παιδιά, οἰκογενειακὸ ὄνομα, ἢ καὶ γιὰ ἄλλους συγ- γενεῖς, συμπεθεριά, κουμπαριές.� Ἄλλος γιὰ τὶς κοινωνικές του γνωριμίες καὶ δια-
συνδέσεις μὲ ἰσχυροὺς τῆς ἡμέρας.� Ἄλλος καυχᾶται γιὰ φωνητικὸ χάρισμα, γιὰ καλ-λιτεχνικὲς διακρίσεις (στὸ θέατρο, τὴ μουσική, τὴ
ζωγρα φική κ.λπ.), ἢ γιὰ ἀθλητικές του ἐπιδό σεις,
γιατὶ ἔχει δύναμι στὰ κάτω ἄκρα, δίνει κλωτσιὲς κ᾽
εἶνε διάσημος ποδοσφαιριστής.� Ἀλλὰ τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ τῆς ἐποχῆς μας εἶνε
ὅτι ὑπερηφανεύεται γιὰ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν τε-χνολογία της. Αὐτὲς εἶνε οἱ καραμέλλες ποὺ πιπιλί -
ζουν καὶ θαυμάζουν μικροὶ καὶ μεγά λοι. Ταλαίπωρε
κόσμε, ταλαίπωρη γενεά! προ  τιμότερο νὰ ζούσαμε
σὰν τοὺς προγόνους μας, μὲ τὰ δᾳδιὰ στὶς καλύβες,
καὶ νά ᾽χουμε ἥσυχο τὸ κεφάλι μας, παρὰ σὲ ἠλε-
κτρο φωτισμένες πόλεις στὴν ἐποχὴ τῆς πυρηνι -
κῆς ἐνεργείας καὶ ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ καταστροφῆς.
Μιὰ ἐ πιστήμη χωρὶς Θεὸ καὶ ἠθική, ἡ ἄθεη ἐπιστή-
 μη, ὑ πάρχει φόβος νὰ κάνῃ κάρβουνο μυριάδες
ἀνθρώπους, νὰ καταστρέψῃ τὸν κόσμο.

* * *
Ἡ ὑπερηφάνεια, ἀδελφοί μου, εἶνε ἡ ἁμαρτία

τοῦ αἰῶνος μας. Νὰ γνωρίζουμε ὅμως, ὅτι ὁ ὑπε-ρήφανος θὰ τιμωρηθῇ.� Ὑπερηφανεύτηκε ὁ διάβολος, πού ᾽ταν ὁ ὡ ραι-
ότερος ἄγγελος, καὶ ἔπεσε, γκρεμίστηκε, ἔγινε σα-
τανᾶς.� Ὑπερηφανεύτηκε ὁ Γολιὰθ καὶ νικήθηκε ἀ πὸ τὸ
νεαρὸ Δαυῒδ μὲ μιὰ σφεντόνα.� Ὑπερηφανεύτηκε ὁ Ἡρῴδης καὶ τιμωρήθηκε,
ἔγινε «σκωληκόβρωτος» (Πράξ. 12,21-23).� Ὑπερηφανεύτηκε στὶς ἡμέρες μας ἡ Γερμα νία,
καὶ τιμωρήθηκε. Ἦταν γραμμένο σὲ μιὰ πα λαιὰ προ-
φητεία· ἔπεσε στὰ χέρια μου ὅ ταν ἤ μουν παιδί, τὴ
διάβασα σ᾽ ἕνα μονα στή ρι, καὶ ἡ ἐκπλήρωσί της κα-
τόπιν μοῦ ᾽κανε ἐντύπωσι.

� Ὑπερηφανεύτηκε κι ὁ ἄλλος δικτάτωρ, τῆς ῾Ρώ μης,
ποὺ καυχόταν ὅτι ἔχει τόσα ἀεροπλάνα ὥστε θὰ
σκιάσῃ τὸν ἥλιο τῆς πατρίδος μας, καὶ ἔπεσε, οἱ
στρατηγοί του ταπεινώθηκαν.Εἶνε λοιπὸν νόμος τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν ἀκούσαμε
ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Κυρίου μας· «Πᾶς ὁ ὑ ψῶν ἑαυτὸν
ταπεινωθή σεται» (Λουκ. 18,14). Ὑπερη φανεύεσαι; θὰπέσῃς.

Φοβερὸ πάθος ἡ ὑπερηφάνεια καὶ ὑπάρχει σὲὅλους. Πάρτε 5 - 10 παιδιὰ καὶ ρωτῆστε τα· Ποιός
ἀπὸ σᾶς εἶνε ὁ καλύτερος; Δὲν θὰ βρῆ τε οὔτε ἕνα
νὰ παραδεχτῇ ὅτι εἶνε κατώτερο ἀ πὸ τ᾽ ἄλλα. Μαζὶ
μὲ τὸ γάλα τῆς μάνας ποτίζονται τὴ ῥοπὴ στὴν ὑ -
περηφάνεια.

Τὸν βλέπεις τὸν ὑπερήφανο; Φαίνεται. Δὲν ἔρ -
χεται νωρὶς στὴν ἐκκλησία. Κι ὅταν ἔρθῃ πῶς στέ-
κεται; σκύβει νὰ φιλήσῃ τὴν εἰκόνα; ὑποκλίνεται
ὅταν τὸν θυμιάζῃ ὁ παπᾶς; Σηκώνεται ὄρθιος ὅταν
διαβάζεται τὸ Εὐαγγέλιο; Σκύβει ὅταν περνοῦν τὰ
ἅγια; Ποῦ εἶνε τώρα ἐκεῖνες οἱ ταπεινὲς ψυχὲς
ποὺ ἔρχον ταν ἀπὸ τὸ Ἑξάψαλμο, στέκονταν μὲ
θεῖο φόβο, ἔσκυβαν καὶ προσκυνοῦσαν, ἄκουγαν
ὄρθιοι τὸ Εὐαγγέλιο, ὑποκλίνονταν ταπεινὰ στὰ
ἅγια, φιλοῦσαν τὸ χέρι τοῦ ἱερέως, αἰσθάνονταν
δέ ος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ; «Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος
οὗτος· οὐκ ἔστι τοῦτο ἀλλ᾽ ἢ οἶκος Θεοῦ, καὶ αὕτη
ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ» (Γέν. 28,17). Ἂν μπαίνῃς στὴν ἐκ -
κλησιὰ μὲ ὑπερηφάνεια, σὰν τὸ φαρισαῖο, δὲν ἔ -
χεις νὰ ὠφεληθῇς τίποτα. 

Τελειώνω μ᾽ ἕνα ἀνέδοτο. Μιὰ μέρα σ᾽ ἕνα χω-
ριὸ χτύπησε ἡ καμπάνα κ᾽ ἔρχονταν ὅλοι στὴν ἐκ -
κλησία. Ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία εἶχε σταθῆ ἕνας ἀ -
σκητής, ποὺ ὁ Θεὸς τοῦ εἶχε δώσει τὸ χάρισμα νὰ
βλέπῃ ὄχι τὸ ἐξωτερικὸ τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ τὶς
καρδιές τους. Ἕνας ἀπ᾽ τοὺς πολλοὺς εἶχε χρόνια
νὰ πατήσῃ, ἀλλὰ τώρα κάτι ξύπνησε μέσα του, θυ-
μήθηκε τὴ μάνα του ποὺ τὸν πήγαινε μικρὸ καὶ τὸν
ἔβαζε νὰ γονατίζῃ μπροστὰ στὸ Θεό. Ἂς πάω κ᾽ ἐ -
γώ, σκέφτηκε. Καθὼς πλησίασε, ἄρχισε νὰ διστά -
ζῃ. Θεέ μου, σκέφτηκε, εἶμαι ἄξιος ἐγὼ ὁ ἁμαρτω -
λὸς νὰ μπῶ στὸ παλάτι σου;… Ὁ ἀσκητὴς εἶδε
τοὺς ἄλλους εἶδε κι αὐτὸν νὰ εἶνε ὅλοι μαῦροι. Ὅ -
ταν τελείωσε ἡ ἐκκλησία κ᾽ ἔβγαιναν ὅλοι, ὁ ἀσκη -
τὴς τοὺς παρατηροῦσε πάλι. Μαῦροι μπήκανε,
μαῦροι βγήκανε. Μόνο ἕνας, αὐτὸς ποὺ εἴπαμε,
διέφερε· ἦταν τώρα ἄσπρος σὰν τὸ χιόνι! Τὸν παίρ-
νει ὁ ἀσκητὴς παράμερα· –Τί συμβαίνει μὲ σένα;
ποιός εἶσαι; Ἐκεῖνος εἶπε μὲ δάκρυα· –Παππούλη,
σήμερα ἀκούγοντας τὴν καμπάνα θυμήθηκα τὴ
μάνα μου καὶ εἶπα· “Θεέ μου, ἐγὼ εἶμαι ἁμαρτω-
λός, πρέπει ν᾽ ἀνοίξῃ ἡ γῆ νὰ μὲ καταπιῇ. Ἀλλὰ ἀ -
πὸ αὔριο θ᾽ ἀλλάξω”. Καὶ ἔ κλαψα… Τότε ὁ ἀσκητὴς
κατάλαβε, ὅτι αὐτὸς ἄλλαξε, γιατὶ μπῆκε καὶ βγῆκε
σὰν τὸν τελώνη· μαῦρος μπῆκε – ἄσπρος βγῆκε. 

Τὸ συμπέρασμα γιὰ ἐμᾶς. Ἀδελφοί, πῶς μπαί-
νουμε στὴν ἐκκλησία; Μαῦροι μπαίνουμε, ἄσπροιβγαίνουμε διὰ τῆς μετανοίας. Ὤ ἁγία πίστι μας!
Ἄνοιξε, Κύριε, τὶς καρδιές μας νὰ κλάψουμε, νὰ
με τανοήσουμε, καὶ τότε μαῦ ροι θὰ μπαίνουμε –
ἄσπροι θὰ βγαίνουμε δοξάζον τες Πατέρα Υἱὸν καὶ
ἅγιον Πνεῦμα· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης; Ἀμυνταίου τὴν Κυριακὴ 11-2-1968 πρωί, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 4-1-2023.
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Γράφει, ἀγαπητοί μου, ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος στοὺς Κορινθίους τὴν Πρώτη του Ἐ πι-

 στολὴ σ᾽ αὐτοὺς – ἀπὸ ᾽κεῖ εἶνε καὶ τὸ ἀ πο-
στολικὸ ἀνάγνωσμα τῆς Κυρια κῆς τοῦ Ἀ σώτου
(βλ. Α΄ Κορ. 6,12-20). Μέσα σ᾽ αὐτὸ δίνει πολύτιμες συμ-
 βουλές, καὶ μία ἀπὸ αὐτὲς εἶνε ἡ αὐ στηρὴ ἐν -
τ ολὴ ποὺ ἀ κού σαμε· «Φεύγετε τὴν πορνείαν»
(Α΄ Κορ. 6,18). Ὁ λόγος του εἶνε κατηγο  ρηματικός,
ξεκάθαρος· Μακριά ἀπ᾽ τὴν πορνεία!

Ξέρει ὁ ἀπόστολος ἀπὸ τὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ,
ὅτι ἡ πορνεία εἶ νε ἁμάρτημα βαρύ, θανάσιμο
(βλ. Δευτ. 23,18). Ξέρει ἐπίσης, ὅτι οἱ ἄν θρωποι πέ-
φτουν εὔ κο  λα σ᾽ αὐτό. Ἤξερε ἀκόμη, ὅτι οἱ κά-  τοικοι τῆς Κορίνθου εἶνε ἰδιαίτερα ἐπιρρεπεῖςστὴν πορνεία. Ἡ ἀρ χαία Κόρινθος, ὅπως λένε
οἱ συγγραφεῖς (Σουΐδας, Ἡρόδοτος, Στράβων),
ἦταν πό  λις ἀκολασίας καὶ διαφθορᾶς. Ἡ πορ-
νεία ὠργίαζε, γινόταν ἐκεῖ ἀδιάντροπα, δίχως
αἴσθημα ἐνοχῆς. Δὲν τὴν θεωροῦσαν ἁ  μάρτη-
 μα ὅπως τὴν θεωροῦμε ἐμεῖς. Εἶχαν θέσει αὐ -
τὴ τὴν ἐπαίσχυν τη πρᾶξι ὑ πὸ τὴν προστασία
τῆς Ἀ  φροδίτης, τῆς εἰδωλολατρικῆς θεᾶς τῶν
ἐ ρώ  των καὶ τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν. Στὴν Κό-
ριν θο ὑπῆρχε μεγάλος ναὸς τῆς Ἀ φρο δίτης,
ποὺ συν τηροῦσε πάνω ἀ πὸ χίλιες ἱερόδου-
 λες, πόρνες γυναῖκες, καὶ ἐξασφάλιζε στὴν πό  -
λι ἄφθονο χρῆ μα. Ὁ διάβολος ἐξαπατοῦσε καὶ
ἁλυσόδενε ἄντρες καὶ γυναῖκες μὲ δύο τρό-
πους· ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος ἀποκοίμιζε τὶς συνει-
δήσεις, κι ἀπὸ τὸ ἄλλο γέμιζε τὰ ταμεῖα· τὸ αἶ -
σχος δηλαδὴ τῆς ἁμαρτίας σεμνυνόταν καὶ
καλλωπιζόταν μὲ τὸ ἐπικάλυμ μα τῆς θρηκευ-
τικῆς λατρείας, καὶ τὸ βρώμικο μαῦρο χρῆμα
ξεπλενόταν ὡς «νόμιμο» μέσο βιοπορισμοῦ.

Μέσα στὴν πόλι αὐτὴ τῆς ἀκολασίας εἶχε
κηρύξει ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ ἀρκετοὶ Κο-
ρίνθιοι εἶχαν πιστέψει στὸ Χριστὸ καὶ εἶχαν
ἐγ καταλείψει τὴ θρησκεία τῶν εἰδώλων. Οἱ
Χριστιανοὶ αὐτοὶ ὅμως, λόγῳ περιρρεούσης
ἀτμοσφαίρας, ἐξακολουθοῦσαν νὰ διατρέ-

χουν κίνδυνο νὰ γλιστρήσουν στὸ ἁμάρτημα
αὐτό. Γι᾽ αὐτὸ ἐδῶ τοὺς φωνάζει «Φεύγετε
τὴν πορνείαν»· καὶ ἀναπτύσσει σοβαροὺς λό-γους, γιὰ τοὺς ὁποίους καὶ οἱ τότε Χριστιανοὶ
τῆς Κορίνθου ἀλλὰ καὶ πάντοτε οἱ πιστοὶ πρέ-
 πει νὰ φυλάγωνται ἀπὸ αὐτὸ τὸ μίασμα.

* * *� «Φεύγετε τὴν πορνείαν» καὶ κάθε ἄλλο
σαρκικὸ ἁμάρτημα, γιατὶ ποτέ ὁ ἄνθρωποςδὲν πρέπει νὰ γίνεται δοῦλος τῶν παθῶν, παι-
 χνίδι τῶν ὀρέξεών του. «Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽
οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽
οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος» Ὅ λα
μπορῶ νὰ τὰ δοκιμάσω, ἀλλὰ δὲν μὲ συμ φέ-
ρουν ὅλα· ὅ λα μπορῶ, μὰ δὲν θ᾽ ἀφήσω ἐγὼ τὸν
ἑ αυτό μου νὰ ὑποδουλωθῇ ὁπουδήποτε (ἔ.ἀ. 6,12).

Τὸ σῶμα μᾶς τό ̓ δωσε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ὑπηρε -
τῇ τὴν ψυχὴ στὰ ἅγια θελήματά Του. Ὑπηρέ-
της εἶνε τὸ σῶ μα· ὄ χι κύριος, ὄχι ἀφεντικό,
ὄχι τύραννος. Κυρία καὶ ἀφέντρα πρέπει νά
᾽νε ἡ ψυχή· αὐτὴ πρέπει νὰ διατάζῃ καὶ τὸ
σῶ  μα νὰ ὑπακούῃ καὶ νὰ ἐκτελῇ. Συμβαίνει
αὐτό; Ἂν συμβαίνῃ, τότε ὑπάρχει ἁρ μονία με-
 ταξὺ σώμα τος καὶ ψυχῆς. Δὲν συμβαίνει αὐ -
τό; Τότε ἡ ψυχὴ γίνε ται δούλη καὶ τὸ σῶμα ἀ -
φέντης καὶ σὰν ἀφέντης ὑποτάσσει τὴν ψυχὴ
σὲ κάθε ἁμαρτία. Τί θλιβερὸ πρᾶγμα, ἡ ὑπη-ρέτρια νὰ κυβερνᾷ τὴν κυρία!

Φανταστῆ τε ἕναν ἁμαξᾶ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ
ὁδηγή σῃ τὰ ἄλογα τῆς σούστας ἐκεῖ ὅπου αὐ -
τὸς θέλει ἀλλὰ τὰ ἄλογα τὸν παρασύρουν ἐκεῖ
ποὺ θέλουν αὐτά. Γι᾽ αὐ τὸ ἡ ψυχὴ πρέπει σὰν
ἁμα ξᾶς νὰ κρατάῃ τὰ χαλι νάρια καὶ νὰ κυβερ -
νᾷ τὸ σῶμα. Τότε τὸ σῶμα δὲν θὰ μπορῇ νὰ
ἐ  πα ναστατῇ, ἀλλὰ πάν τα θὰ ὑπακούῃ καὶ θὰ
ἐκτελῇ τὰ θελήματα τῆς ψυ χῆς· δὲν θὰ ἐξου-
σιάζῃ τὸ σῶμα τὴν ψυχή, ἀλ λὰ ἡ ψυχὴ τὸ σῶ -
μα. Τότε ὁ Χριστια νὸς μαζὶ μὲ τὸν ἀπόστο λο
Παῦλο θὰ λέῃ στὸ σῶμα· Δὲν θὰ σοῦ ἐπιτρέ-
ψω ποτέ νὰ μὲ κυβερνή σῃς· κυβερνήτης θὰ
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Μὲ τὴν πορνεία ὄχι ἀστεῖα, εἶνε θανάσιμη ἁμαρτία!
«Φεύγετε τὴν πορνείαν» (Α΄ Κορ. 6,18)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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Μακριά ἀπ᾽ τὴν πορνεία!
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εἶνε ἡ ψυχή μου, κυβερνήτης θὰ εἶνε ὁ Νό-
μος καὶ τὸ θέλημα τοῦ ἁγίου Θεοῦ.

«Φεύγετε τὴν πορνείαν»! Γιατὶ ὅποιος ἁ -
μαρτάνει στὴ σάρκα, αὐτὸς γίνεται ἕ νας δυσ -τυχισμένος σκλάβος τοῦ σώματος, καὶ τὸ σῶμα
σὰν τύραννος θὰ τὸν σέρνῃ ὅπου θέλει.

� «Φεύγετε τὴν πορνείαν» δεύτερον, γιατὶτὸ σῶμα μας δὲν εἶνε κάτι ποὺ δικαιούμεθα νὰ
τὸ κά  νουμε ὅ,τι θέλουμε· δὲν τὸ ὁρίζουμε ἐ -μεῖς – ποιός τό ᾽πε αὐτό; Δὲν ἔχουμε τέτοιο
δι καίωμα. Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶνε ἀδέσποτος,
εἶ νε ὑπόλογος. Ἔχει Πλάστη καὶ Δημιουργό,
ποὺ ἔχει ὁρίσει πῶς πρέπει νὰ λειτουργῇ ἡ
ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα του. Ἔχει ἐπίσης Ἀφέντη
καὶ Κύριο, στὸν ὁ ποῖον ὀφείλει νὰ λογοδοτῇ
γιὰ κάθε κίνησι καὶ ἐνέργειά του. Ἡ δέσμευ-
σι αὐτὴ ἀπορρέει ἀπὸ τὴ μεγάλη τιμὴ ποὺ ἀ -
πήλαυσε. Καὶ τὸ ἐξηγεῖ ἐδῶ πιὸ ἀναλυτικά.

Ἀ πὸ τὴν ὥρα τοῦ ἁγίου βαπτίσματος τὸ σῶ   -
μα τοῦ πιστοῦ γίνεται πλέον μέλος τοῦ σώμα -τος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Παῦλος ἐρωτᾷ τοὺς Χρι-
 στιανούς· «Οὐκ οἴδατε ὅ τι τὰ σώματα ὑ μῶν
μέ λη Χριστοῦ ἐ στιν;»· δὲν ξέρετε ὅτι τὰ σώμα -
τά σας ἔ χουν γίνει μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χρι  -
στοῦ; (ἔ.ἀ. 6,15). Κεφα λὴ ὁ Χριστὸς καὶ σῶμα του ἡ
Ἐκκλησία. Ὁ Χριστι ανὸς βγαίνοντας ἀ πὸ τὴν
ἱερὰ κολυμ βήθρα ἔ χει ἐνταχθῆ στὰ μέλη τῆς
Ἐκκλησίας καὶ συσ σω ματώνεται ὀρ γανικὰ στὸ
ἅγιο σῶμα τοῦ Κυ ρίου· τὸ ἁγνὸ αἷμα τοῦ Χρι-
στοῦ κυκλοφορεῖ μέσα του.

Καὶ συνεχίζει πιὸ κάτω ὁ ἀπόστολος· «Τὸ
σῶμα ὑ μῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύμα-
τός ἐ στιν»· τὸ σῶμα σας εἶνε ναὸς τοῦ ἁγίουΠνεύματος, τὸ ὁποῖο μὲ τὸ μυστήριο τοῦ ἁγί-
ου χρίσματος ἔχει ἐγκατασταθῆ ὁριστικὰ καὶ
διὰ παν τὸς μέσα στὴν ψυχοσωματικὴ ὕπαρξί
σας (ἔ.ἀ. 6,19). Εἶστε μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χρι-
στοῦ, εἶστε ἐπίσης ναὸς τοῦ ἁγίου Πνεύματος·
τόσο πολὺ σᾶς ἔχει τιμήσει ὁ Κύριος.

Ἀ ναλογίζεσαι, ἀδελφέ μου, τί σημαίνουν αὐ -
 τά; Σημαί νουν ὅτι τὸ σῶμα μας εἶνε ἱερό, ἁγι -ασμένο. Ἂν λοιπὸν σέβεσαι τὸν χῶρο μιᾶς ἐκ -
 κλησίας, ἐξ ἴσου ἢ κι ἀκόμη περισσότερο νὰ
σέβεσαι τὸ σῶμα σου. Ἂν θεωρῇς ἁμαρ τία καὶ
φρίττῃς ἀκούγοντας ὅτι κάποιος μπῆκε σὲ μιὰ
ἐκ κλησία καὶ μαγάρισε μὲ ἀκαθαρσίες τὶς εἰ -
κόνες, τὸ ἅγιο βῆμα, τὴν ἁγία τράπεζα – ὅπως
ἔ καναν κάποιοι ἀσεβεῖς καὶ ἄπιστοι, πρόσεξε
μήπως αὐτὸ τὸ κάνῃς κ᾽ ἐσύ. Γιατὶ ἂν πέσῃς
κάποιο σαρκικὸ ἁμάρτημα, ὅπως εἶνε ἡ πορ-
νεία, δὲν θὰ κάνῃς τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ μα-
γα ρίζῃς τὸ σῶμα ποὺ εἶνε ἕνας ναὸς τοῦ Θε-
οῦ. Ὤ καὶ ἂν μπορούσαμε νὰ συναισθανθοῦ -
με τὰ λό για αὐτὰ τοῦ Παύλου! Τότε θὰ προ-

σέχαμε πολύ. Ἕνας πιστὸς Χριστιανὸς ποτέ
δὲν κάνει τὴν ἐκκλησία στάβλο γιὰ τὰ γου-
ρούνια του· πόσοι ὅμως λεγόμενοι Χριστιανοὶ
δὲν μεταβάλλουν τώρα, ἰδίως τὶς ἡμέρες αὐ -
τὲς τῶν ἀπόκρεων, τὰ σώματά τους σὲ στά-
βλους τῶν δαιμόνων; Δὲν σκέπτονται δυσ -
τυχῶς τὰ θεόπνευστα λόγια «Τὸ σῶμα ὑμῶν
ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν».� Τέλος ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναπτύσσει
ἐ  δῶ ἕναν ἀκόμη λόγο. Σεῖς καὶ ἡ σωτηρία σας,
λέει, εἶστε ἀκριβοπληρωμένοι. Κάποιος πλή-
ρω σε γιὰ σᾶς πολὺ ἀκριβά. «Φεύγετε τὴν πορ-
 νεί αν» λοιπὸν τρίτον, διότι «ἠγορά σθητε τι -
μῆς» (ἔ.ἀ. 6,20). Μεγάλος λόγος αὐτός.

Γιὰ νὰ τὸν νιώ σουμε, ἂς σκεφτοῦμε τὸ ἑξ ῆς.
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἦταν σκλάβοι στὸν μεγαλύ-
 τερο τύραννο ποὺ γνώρισε ὁ κόσμος διὰ μέ-
σου τῶν αἰώνων, τὸν διάβολο. Αὐ τός, σὰν λῃ -
στής, εἶχε αἰχμαλωτίσει τὶς ψυχές. Καὶ ὅπως
ἕ νας λῃστὴς γιὰ νὰ ἐλευθερώσῃ αὐτοὺς ποὺ
ἔπιασε ζητάει χρήματα - λύτρα, ἔτσι καὶ ὁ σα-
τανᾶς δὲν ἄφηνε τὶς ψυ χὲς ποὺ κατεῖχε. Ἦρ -
θε λοιπὸν ὁ Χριστὸς καὶ γιὰ νὰ μᾶς ἐλευθε-
ρώ σῃ ἔδωσε τὸ πανάγιο αἷμα του. Τόσο πολὺ
μᾶς ἀγαπᾷ. Ὤ τί μεγάλη τιμή, τί μεγάλη θυ-
σία! Οἱ ἄνθρωποι, γιὰ νὰ ἐλευθερώσουν τοὺς
δικούς τους, πληρώνουν χρήματα· ὁ Χριστὸς
ὅμως, γιὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ, δὲν μέτρησε
χρήματα, ἀλλὰ ἔχυσε αὐτὸ τὸ ἀνεκτίμητο αἷ -μα του· τὸ αἷμα αὐτό, ποὺ ἔχυσε ἐπάνω στὸ
Γολγοθᾶ, ἦταν ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἐλευθέρωσε.

Συνεπῶς, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς γιὰ νὰ μᾶς ἐξαγο -
  ράσῃ ἔδωσε τὸ τίμιο αἷμα του, τοῦ ἀνήκου μεὁλοκληρωτικά. Καὶ ὁ ἀπόστολος καταλήγει·
Δο ξάστε λοιπὸν τὸ Θεὸ καὶ μὲ τὸ σῶμα σας καὶ
μὲ τὴν ψυχή σας, ἀφοῦ σ᾽ αὐτὸνἀνήκουν (ἔ.ἀ.).Ὅλη ἡ ὕπαρξί μας ἂς δοξάζῃ τὸν Κύριο.

* * *Ἂς προσέξουμε σοβαρά, ἀδελφοί μου, τὰ
λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Νὰ τὰ μελε-
τοῦ με τακτικὰ καὶ βαθειά. Νὰ παρακαλοῦμε
τὸ Θεό, νὰ μᾶς φωτίζῃ νὰ διακρίνουμε τὶς πα-
γίδες καὶ τὰ βάραθρα, στὰ ὁποῖα μᾶς ὁδηγεῖ
κάθε ἁμαρτία καὶ ἰδίως οἱ σαρκικές. Νὰ μᾶς
φρουρῇ ἀκαταπαύστως ὁ θεῖος φόβος.

Ὁ Κύριος μᾶς ἔδωκε τὸ σῶμα ὄχι γιὰ νὰ τὸ
ἐξαχρειώνουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ ἁγιάζουμε· ὄ -
χι γιὰ νὰ τὸ μαγαρίζουμε μὲ ἀσέλγειες, ἀλλὰ
γιὰ νὰ τὸ τιμοῦ με σὰν ἕνα ἱερὸ ἐκκλησάκι
του. Μᾶς ἐξαγόρασε μὲ τὸ τίμιο αἷμα του· καὶ
εἴθε νὰ μᾶς ἀξιώσῃ, σῶμα καὶ ψυχὴ νὰ μεί-
νουν ἀμόλυντα, καὶ καθαρὰ σὰν τὸ κρύσταλ-
λο νὰ τὰ παραδώσουμε στὰ χέρια του.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 5-2-1939.Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀναπλήρωσις 23-12-2022.
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Καὶ πάλι σήμερα, ἀγαπητοί μου, δάσκαλός
μας θὰ εἶνε ὁ ἀπόστολος τῶν ἐ θνῶν, ὁ μέ-

 γας Παῦ λος. Δὲν θὰ ἐξηγήσουμε τώρα τὸ εὐ -
αγγέλιο τῆς ἡμέρας, ποὺ εἶ νε γεμᾶτο κεραυ-
 νούς (βλ. Ματθ. 25,31-46)· τ᾽ ἀφήνουμε γιὰ κάποια ἄλ λη
φορά. Τώρα θέλω νὰ ποῦμε μὲ ἁπλᾶ λόγια τί
μᾶς διδάσκει τὸ σημε ρινὸ ἀποστολι κὸ ἀνάγνω -σμα, τῆς Κυ ριακῆς τῆς Ἀπόκρεω (βλ. Α΄ Κορ. 8,8 - 9,2).

* * *Μιλάει, ἀδελφοί μου, σήμερα ὁ ἀπόστολος
Παῦ λος γιὰ ἕνα ἁμάρτημα, ποὺ ἀκούγοντάς
το μερικοὶ ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς Χριστιανοὺς
παραξενεύ ονται, τοὺς φαίνεται ὑπερβολικὸ
τὸ κήρυγμά του. Ἐν τούτοις δὲν λέει ἐδῶ ὁ
θεῖος λόγος κάτι ἀκατανόητο ἢ ἀπροσδόκη-
το· μιλάει γιὰ ἕνα ἁμάρτημα ποὺ συμβαίνει
συχνά, ἁμάρτημα σοβαρό, σοβα ρώτατο. Πῶς
λέγεται; Εἶνε τὸ ἁμάρτημα τοῦ σκανδάλου.Τί θὰ πῇ «σκάνδαλο»; Σκάνδαλο λέγεται
μιὰ παγίδα, ποὺ στήνει κάποιος γιὰ νὰ πιαστῇ
σ᾽ αὐτὴν ὁ ἐχθρός του. Σκάνδα λο λέγεται ἕ να
ἐμπόδιο ποὺ δυσκολεύει τὴν πορεία τοῦ ὁ δοι-
π όρου, μιὰ πέτρα π.χ. στὴ μέση τοῦ δρόμου,
ὅπου ὁ ἀπρόσεκτος διαβάτης σκοντάφτει τὸ
πόδι του καὶ κινδυνεύει νὰ πέσῃ κάτω καὶ νὰ
τσακιστῇ. Σκάνδαλο τέλος, ἐν μεταφορι κῇ πλέ  -
 ον ἐννοίᾳ, λέγεται καὶ ἕνας πειρασμὸς ποὺ
παρεμβάλλεται ξαφνικὰ στὴ ζωή μας, ταράζει
παροδικὰ τὴν ψυχὴ ἢ καὶ κλονίζει ἀνεπανόρ-
θωτα τὴν πίστι καὶ ματαιώνει τὴ σωτηρία ἑ -
νὸς πιστοῦ. Γι᾽ αὐτὴ τὴν τελευταία περίπτωσι
ἐκ φράζεται πολὺ αὐστηρὰ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰη-
σοῦς Χριστὸς στὸ Εὐαγγέλιο λέγοντας· «Οὐ -
αὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὗ τὸ σκάνδαλον
ἔρχεται» (Ματθ. 18,6-7. Μᾶρκ. 9,42. Λουκ. 17,1-2).Τὸ ἁμάρτημα τοῦ σκανδάλου λοιπὸν ἦταν
αὐτὸ ποὺ τάραζε τότε, στὰ χρόνια τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου, τὴν ἐκκλησία τῆς Κορίνθου.
Μερικοὶ δηλαδὴ Χριστι ανοί, ποὺ θεωροῦσαν
τὸν ἑαυτό τους πνευματικὰ δυνατό, προ κα-

λοῦσαν σκαν  δαλισμό· καὶ κάποιοι ἄλλοι, ἀδύ-
ναμοι στὴν πίστι, ἦταν τὰ θύματα, ποὺ ἔπε-
φταν στὴν παγίδα τοῦ σκανδάλου. Αὐτὸ ποὺ
συνέβαινε ἦταν ζήτημα σοβαρό, πνευματικό,
ζήτημα ζωῆς ἢ θανάτου· γι᾽ αὐτὸ ὁ ἀ πόστο-
λος Παῦλος κρίνει ἀναγκαῖο νὰ τοὺς διδάξῃ.Τί ἀκριβῶς συνέβαινε ἐκεῖ; Στὴν Κόρινθο
τὴν ἐποχὴ ἐκείνη δὲν ἦταν ὅ λοι Χριστιανοί·
οἱ Χριστιανοὶ ἦταν ἀ κόμη λίγοι. Ἐ κτὸς ἀπὸ
αὐ τούς, οἱ ἄλλοι, οἱ πολλοί, ἐξακολουθοῦ σαν
νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα· ἔκαναν θυσίες σὲ
βωμοὺς τῶν θε ῶν τους· ἔ σφαζαν ζῷα, ἀρνιὰ
καὶ βόδια, καὶ τὰ θυ σίαζαν. Αὐτὰ ἦταν τὰ εἰ -
δωλόθυτα. Τὰ κρέατα αὐτὰ οἱ εἰ δωλολάτρες
Κορίνθιοι τὰ θεωροῦσαν ἁγιασμέ να· τὰ τεμά-
χιζαν καὶ τὰ παρέθεταν σὲ τραπέζια, ὅπου λό -
γῳ κοινωνικῶν σχέσεων καλοῦσαν καὶ Χρι-
στιανοὺς νὰ παρακαθήσουν μαζί τους.

Μὲ ἄλλη ὅμως συνείδησι τὰ ἔτρωγαν αὐ τοὶ
καὶ μὲ ἄλλη συνείδησι τὰ ἔτρωγαν οἱ Χριστι -
ανοί. Οἱ εἰδωλολάτρες τὰ ἔτρωγαν μὲ τὴν ἰ -
δέα ὅτι γευόμενοι παίρνουν ἀπ᾽ αὐτὰ ἁγια-
σμό. Βέβαια τὰ κρέ ατα αὐτὰ δὲν ἦ ταν ἁγια-σμένα· ὅ,τι ἦταν τὰ ἄλ λα κρέατα τῆς ἀ γο ρᾶς,
ἦταν καὶ αὐ τά. Ἔχοντας αὐτὴ τὴ συνείδησι οἱ
Χριστιανοὶ δὲν τὰ θεωροῦσαν κάτι ἄλλο, τὰ θε-
ωροῦ σαν κοινά, ὅπως καὶ ὅλα τὰ ἄλλα κρέατα·
μποροῦ σαν ἑπομένως νὰ τὰ τρῶ νε ὅπως ἔ -
τρωγαν καὶ τὰ ἄλ λα. Αὐτὸ ἔκαναν.

Ὑπῆρχαν ὅμως καὶ κάποιοι ἄλλοι νεοφώτι-
στοι Χριστιανοί, πιὸ ἁπλοϊκοὶ καὶ μὲ ἀσθενῆσυνείδησι, οἱ ὁποῖοι, βλέποντας ἀ δελφούς των
Χριστιανοὺς νὰ κάθωνται σὲ τραπέζια μὲ εἰ -
δωλολάτρες καὶ νὰ τρῶνε μαζί τους εἰδωλό-
θυ τα σκανδαλίζον ταν· νόμιζαν ὅτι τὰ τρῶνε
περιμένοντας νὰ λάβουν ἁ γιασμό. Ἔτσι πολ-
λὲς τέτοιες ψυχὲς  κινδύνευαν νὰ ξαναγυρί-
σουν στὴν εἰδωλολατρία, ἀπὸ τὴν ὁποία μὲ
τόσο κόπο τοὺς εἶχε ἀ ποσπάσει ὁ Παῦλος.

Χριστιανοί, δυνατοὶ στὴν πίστι καὶ μὲ γνῶ -

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω (Α΄ Κορ. 8,8 - 9,2)19 Φεβρουαρίου 2023Περίοδος Δ΄ - Ἔτος Μ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2533 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Παρὰ νὰ σκανδαλίσω, μένω καὶ νηστικός!
«Οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω» (Α΄ Κορ. 8,13)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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σι τῆς ἀληθείας, μ᾽ αὐτὴ τὴ γνῶ σι ὅμως ποὺ
κατεῖχαν, γίνονταν αἰτία σκανδαλισμοῦ καὶ
ἀπωλείας ἀ δυνάτων ἀδελφῶν τους. Τί νὰ τὴνκάνῃς αὐ τὴ τὴ γνῶσι ὅταν προκαλῇ τόση βλά-
βη; Δὲν εἶχαν τὴν ἀδελφικὴ ἀγάπη, ὥστε νὰ δι -
 ακρίνουν ποιό εἶ νε τὸ συμφέρον ὅ λων· τὸ δι-
κό τους, τῶν ἀδελφῶν, τῆς Ἐκκλησίας. «Γιὰ τὰ
εἰδωλόθυτα», εἶπε προηγουμένως ὁ ἀπόστο-
λος, «γνωρί ζουμε ὅτι ὅλοι ἔχουμε γνῶ  σι. Ἡ γνῶ -
σις ὅ μως φυσιοῖ, φουσκώνει τὸν ἄν θρωπο μὲ
ἐ γωισμό, ἐνῷ ἡ ἀγάπη οἰκοδομεῖ» (Α΄ Κορ. 8,1).

Γι᾽ αὐτὸ φωνάζει ἐδῶ ὁ ἀπόστολος σ᾽ αὐ -
τοὺς τοὺς φουσκωμένους ἐγωιστὰς καὶ λέει·Τί εἶν᾽ αὐτὸ ποὺ κάνετε; Σπρώχνετε τοὺς ἀ -
δελφούς σας στὸ κακό, στὸν σκανδαλισμὸ καὶ
στὴν ἀπώλεια. Βλέποντες οἱ ταπεινοὶ ἐ κεῖ νοι
ἀδελφοί σας νὰ κάθε στε ἐσεῖς κοντὰ στὰ εἴ -
δωλα καὶ νὰ τρῶ τε κρέατα τῶν εἰδωλοθύτων,
σκανδαλίζονται καὶ αἰτία τοῦ σκανδάλου εἶστε
ἐσεῖς. Γίνεστε ἀφορμὴ κλονισμοῦ· ξυπνᾶτε
μέ σα στὴν καρδιὰ τους τὴν πα λιὰ σπίθα τῆς
εἰδωλολατρίας ποὺ εἶχε σβήσει. Δὲν σκέπτεστε
σωστά. Γιὰ μένα, ἂν κάποιο φα γητὸ βάζῃ σὲ
σκανδαλισμὸ τὸν ἀδελφό μου, εἶνε κακὸ καὶ τὸ
θυσιάζω· εἶμαι ἀ ποφα σισμένος, προκειμένου
νὰ μὴ βλάψω τὸν ἀδελφό μου, νὰ στερηθῶ γιὰ
πάντα τὰ κρέατα αὐτά· «Εἰ βρῶμα σκανδαλίζει
τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶ -
να, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω» (ἔ.ἀ. 8,13).

Γιὰ τὸν ἀδελφό μου, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος, θυσιάστηκε ὁ Χριστός, κ᾽ ἐγὼ γιὰ μιὰ λαι-
μαργία νὰ καταστρέφω τὸ ἔρ γο τοῦ Χριστοῦ;
Ὁ Χριστὸς θυσιάστηκε γιὰ τὸν ἄλλο· κ᾽ ἐγὼ
θυσιάζω τὸν ἄλλο γιὰ τὸ ἄτομό μου; Ἐ γώ, λέει,
περιώρισα τὸν ἑαυτό μου σὲ ὅλα τὰ ζητήματα,
μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ μὴ δώσω ἀφορμὴ σκαν-
δάλου σὲ κανένα στὸν κόσμο αὐτόν!

* * *Αὐτά, ἀδελφοί μου, διδάσκει ὁ ἀ πόστολος
Παῦλος. Σήμερα ὅμως ἐμεῖς τί κάνουμε;

Γέμισε ὁ κόσμος σκάνδαλα καὶ σκανδαλο-
ποιούς. Θὰ χρειαζόταν ὥρα πολλὴ ἂν ἤθελα
νὰ τοὺς ἀπαριθμήσω. Γιατὶ ὅλοι σκαν δαλίζου-με καὶ μὲ πολλοὺς τρόπους, μὲ φερσίματα καὶ
μὲ λόγια· ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ ἐσᾶς τὸ λαό, οἱ δι-
δάσκαλοι τοὺς μαθητάς, οἱ πλούσιοι τοὺς φτω-
 χούς, οἱ ἐπιστήμονες τὸν ἁπλοϊκούς…

Ναί· ἕνας λόγος ἀπρόσεκτος ποὺ λέτε  σεῖς
ὁ πατέρας καὶ ἡ μάνα, μιὰ χειρονομία ἀπρε -
πὴς μπρὸς στὰ παιδιά, γίνεται σπίθα ποὺ μπο-
ρεῖ ν᾽ ἀνάψῃ πυρκαϊὰ σὲ ἀθῷα πλάσματα. Μὴν
παραξενεύεστε γι᾽ αὐτὸ ποὺ λέω. Γιὰ νὰ πει-
 σθῆτε, ἀκοῦστε τί συν έβη σ᾽ ἕνα χωριὸ τοῦ
Μεσολογγίου τὰ χρόνια ποὺ ὑπηρετοῦσα ἐκεῖ.

Δευτέρα, πηγαίνοντας στὴ μητρόπολι ν᾽ ἀ -
ναλά βω ὑπηρεσία, βλέπω στὰ σκα λιὰ ἕνα γέρο.

–Τί συμβαίνει, τὸν ἐρωτῶ, καὶ ἦρθες πρωί;
–Ἄνοιξε τὸ γραφεῖο καὶ θὰ σοῦ ἐξηγήσω.
Κρατοῦσε ἕνα σακκούλι, Ἔβαλε μέσα τὸ

χέρι του καὶ μοῦ βγάζει – τί νομίζετε, χρήμα-
τα; Ὄχι. Μοῦ δείχνει κάτι καμένα κουρέλια.

–Τί εἶνε αὐτά, γέροντα; τοῦ λέω.
Καὶ ἀποκρίνεται μὲ δάκρυα·
–Χθὲς Κυριακὴ φύσηξε δυνα τὸς ἄνεμος.

Πῆρε ἀπὸ κάπου μιὰ σκανδαλήθρα, ἕνα ἀ  ναμμέ-
 νο ξυλαράκι, τό ᾽φερε μέσ᾽ στὸ καλύβι, κι ἀπ᾽
αὐτὸ ἅρπαξε ἀμέσως φωτιά. Μοῦ κάηκαν ὅλα
ὅ,τι εἶχα, κ᾽ ἕνα μπαοῦλο - ἀμπάρι μαζὶ μὲ λί-
γο καρπὸ ποὺ εἶχα μαζέψει. Κόντεψα νὰ χάσω
καὶ τὸ παιδάκι μου· μόλις τὸ γλύτωσα ἀπ᾽ τὴ
φωτιά… Καὶ ὁ γέρος δὲν ἔπαυε νὰ κλαίῃ.

Δὲν τὸ λέω γιὰ νὰ τὸν λυπηθῆτε καὶ νὰ τὸν
βοηθήσετε, ἀλλὰ γιὰ νὰ δῆτε πῶς μιὰ σκαν-δαλήθρα προκά λεσε φωτιὰ μὲ τόση ζημιά.

* * *Ἀδελφοί μου, προσοχὴ στὸν βίο μας. Δὲν
εἴ μαστε ἐλεύθεροι νὰ ζοῦμε ὅπως θέλουμε.
Μὴν πάρουμε ἀψήφιστα τὸν κίνδυνο τοῦ σκαν- δάλου, ὁ ὁποῖος ἔχει δύο πλευρές. Ὁ Κύριος
στὸ Εὐαγγέλιο διδάσκει μὲ λόγια αὐστηρὰ νὰ
φυλαχτοῦμε κι ἀπὸ τὶς δύο περιπτώσεις σκαν-
δάλου, δηλαδή· νὰ μὴ γίνουμε μήτε θύματα
μήτε δρᾶστες σκανδάλου· μήτε ἐμεῖς νὰ σκαν-
δαλιστοῦμε, μήτε ἄλλον νὰ σκανδαλίσουμε.� Νὰ μὴ σκανδαλιστοῦμε οἱ ἴδιοι. Ἀξίζει κάθε
θυσία γιὰ νὰ γλυτώσου με ἀπὸ σκανδαλισμό.
Κινδυνεύουμε ἀ φήνοντας ἀφύλαχτες τὶς αἰ -
σθήσεις· μὲ ἀπρόσεκτα βλέμματα, βλαβερὰ ἀ -
κούσματα, ἐ ρεθιστικὲς ἐπαφές, μὲ ἀχαλίνωτη
φαντασία καὶ ἀ φρούρητη τὴν καρδιὰ στὶς κα -
κὲς ἐπιθυμί ες. Ἂν σὲ σκανδαλίζῃ τὸ μάτι, τὸ χέ  -
ρι, τὸ πόδι σου, τόσο χρήσιμα μέλη, σὲ συμφέ-
ρει νὰ τ᾽ ἀποκόψῃς, ὥστε νὰ σω θῇς ἔ στω καὶ
ἀκρωτηριασμένος, παρὰ νὰ κολα  στῇς μένον -
τας ἀρτιμελής (βλ. Ματθ. 5,28-30· 18,8. Μᾶρκ. 9,43-48).� Νὰ μὴ σκανδαλίσουμε ἄλλον. Ἐδῶ ὁ Χρι-
στός μας ἀποφαίνεται ἀκόμη πιὸ αὐστηρά. Ἡ
εὐ θύνη τοῦ σκανδαλοποιοῦ γιὰ τὴν ἀθῴα ψυχὴ
ποὺ χάνεται ἐξ αἰτίας του εἶνε πάρα πολὺ με-
γά λη. Κρίνει ὅτι στὸν ἀμετανόητο δράστη τοῦ
σκαν δάλου ἀξίζει ὄχι ἀκρωτηριασμὸς ἑνὸς μέ-
λους, ἀλλὰ πέτρα στὸ λαιμὸ καὶ καταποντισμὸς
στὸ πέλαγος (βλ. Ματθ. 18,6-7. Μᾶρκ. 9,42. Λουκ. 17,1-2).

Γι᾽ αὐτὸ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ γνωρί-
ζει καλὰ τὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ, ἀποφασίζει
γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ λέει· Προτιμῶ νὰ μείνωνηστικός, παρὰ νὰ σκανδαλίσω μία ψυχή.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε ἴσως στὸν νεκροταφειακὸ ἱ. ναὸ Ἁγ. Λαζάρου Μεσολογγίου τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 12-2-1939.Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀναπλήρωσις 28-12-2022.
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Τί κάνει, ἀγαπητοί μου, ἡ μητέρα ὅταν βλέ -
πῃ τὸ παιδί της νὰ κινδυνεύῃ νὰ πνιγῇ;

Βάζει τὶς φωνὲς καὶ καλεῖ νὰ τὴν βοηθήσουν
γιὰ νὰ σώσῃ τὸ παιδί της. Τί κάνει ὁ καπετά-νιος ὅταν στὴν πορεία τοῦ πλοίου διακρίνῃ
βράχο μέσα στὴ θάλασσα; Δίνει ἀμέσως δια-
ταγὴ στοὺς ναῦτες καὶ τοὺς μηχανικοὺς νὰ
στρέψουν τὸ καράβι, ὥστε νὰ μὴν πέσῃ πάνω
στὸ βράχο καὶ ν᾽ ἀποφύγῃ τὸ ναυάγιο.

Ἔ, αὐτὸ κάνει τώρα καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦ -λος στὸ σημερινὸ ἀνάγνωσμα, τῆς Κυριακῆς
τῆς Τυροφάγου (βλ. ῾Ρωμ. 13,11 - 14,4). Σὰν τὴ μάνα μας,
ποὺ μᾶς ἀ γαπᾷ καὶ πονάει γιὰ μᾶς, καὶ σὰν κα -
λὸς καπετάνιος, ποὺ θέλει νὰ σώσῃ τὴ ζωή μας
ἀπὸ φοβερὸ ναυάγιο, μᾶς φωνάζει. Βλέπει πὼς
τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡ μέρες, ἀντὶ νὰ γινώ μαστε πιὸ
συνετοί, πιὸ σώφρονες, ἐμεῖς κοντεύουμε ὄ -
χι μόνο νὰ χάσουμε τὴν ἀνθρωπιά, τὰ ἀνθρώ-
πινα χαρακτηριστικά μας, νὰ γίνουμε κτήνη
καὶ χειρότεροι ἀπὸ τὰ κτήνη, ἀλλὰ κινδυνεύ-
ουμε νὰ χάσουμε καὶ αὐτὴ τὴ ζωή μας.Πόσο καλὸ θὰ ἦταν, τὶς ἡμέρες αὐτὲς τοῦ
Τριῳδίου οἱ Χριστι ανοὶ νὰ ἔτρεχαν ὅλοι στοὺςναούς, νὰ ἦταν ὅλοι κοντὰ στὴν Ἐκκλησία!
Θὰ ζοῦσαν μὲ τὴν προσευχή τους τὴν ἐπικοι -
νωνία μὲ τὸν οὐρανό, θὰ ἀπολάμβαναν τὴν ἀ -
σύγκριτη ὀρθόδοξη ὑμνῳδία καὶ λα τρεία, θὰ
φωτιζόταν ὁ νοῦς τους ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τοῦ
Εὐαγγελίου, θὰ δυνάμωνε ἡ ψυχή τους μὲ τὴν
πνοὴ τῆς θείας χάριτος. Καὶ ὄχι μόνο αὐτά·
ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο.

Βλέπουμε ὅλοι τί λέει καὶ τί κάνει ὁ κόσμοςτὶς ἡ μέρες αὐ τὲς τῆς ἀποκριᾶς· ζῇ καὶ κινεῖ -
ται μ᾽ ἕνα τρόπο παράλογο, ἀλλόφρονα, ξέ-
φρενο, ἀλ λὰ καὶ ἄκρως ἐ πικίνδυνο ἀπὸ κάθε
πλευρά. Ἐπιδίδεται σὲ ζω ηρότητες, παρεκ -
τροπὲς καὶ τρέλλες, ποὺ κοστίζουν ὄχι μό νο
σὲ χρῆμα καὶ σὲ χρόνο καὶ σὲ ὑγεία σωματι-

κή, ἀλλὰ καὶ συχνὰ στοιχίζουν τὴν ἀρτιμέλεια
ἢ καὶ αὐτὴ τὴν ἀνθρώπινη ζωή. Δελτία εἰ δή-
 σεων, ἀστυνομικὰ δελτία, περιοδικὰ καὶ ἐφη-
μερίδες, ἡ κίνησι σὲ σταθμοὺς πρώτων βοη-
θειῶν καὶ στὰ νοσοκομεῖα ἀλλὰ καὶ σὲ γρα-
 φεῖα κηδειῶν, μαρτυροῦν τὴ θραῦσι καὶ τὶς
ἀπώλειες ποὺ προκαλοῦνται σὲ ἡμέρες –ὑ -
πο τίθεται– ψυχαγωγίας καὶ χαρᾶς…Ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ τὰ κακὰ καὶ πολλὰ ἄλλα –ἀ -
φήνω, δὲν ἀναφέρω ἐδῶ τὴν καθαρῶς ψυχι -
κὴ καὶ πνευματικὴ φθορὰ καὶ βλάβη, τὴν ὁ -
ποία λίγοι δυστυχῶς ἀντιλαμβάνονται καὶ ὑ -
πολογίζουν– θὰ ἦταν προστατευμένοι καὶ ἀ -πηλλαγμένοι οἱ Χριστι ανοί, ἐὰν τὶς ἡμέρες τοῦ
κατανυκτκοῦ Τριῳδίου ἔτρεχαν στοὺς ναούς,
σύχναζαν στὴν Ἐκ κλησία, καὶ ὄχι σὲ ψυχο-
φθόρα κέντρα διασκεδάσεως.

Δυστυχῶς τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες οἱ πολλοὶ
δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ φαγοπό-
 τια μέχρι σκασμοῦ, κραιπάλη, μέθη, μεταμ φιέ-
 σεις, χορούς, σπατάλη… Μὲ τὴ λατρεία αὐ  τὴ
τῶν αἰσθήσεων δὲν κάνουν ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ ἐξ -αχρειώνουν τὸν ἄνθρωπο, ποὺ πλάστηκε «κατ᾽
εἰ κόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν» τοῦ Θεοῦ, γιὰ νά ̓ νε
ἡ κορω νίδα τῆς θείας δημιουργίας, μὲ τὴν
ἐντολὴ νὰ «ἄρχῃ» ἐπὶ τῶν κτισμάτων (Γέν. 1,26,28).Ἀλλὰ αὐτοί, ποὺ ἀπουσιάζουν καὶ σήμερα
ἀ   πὸ τὸ ναό, ἀφοῦ χθὲς ἔδωσαν καὶ πῆραν ὅ -
λα ὅσα ζητάει καὶ δίνει ὁ διάβολος στοὺς ἀ -
κολούθους του, τώρα κοιμοῦνται. Ἔκαναν τὴν
ἡ μέρα νύχτα καὶ τὴ νύχτα ἡμέρα. Δὲν φτάνει
δυστυχῶς ἡ φωνή μας σ᾽ αὐτούς. Τί εἶπα, «ἡ
φωνή μας»; Λάθος ἔκανα· ἡ φωνὴ τοῦ ἀπο-
στό λου Παύλου ἤθελα νὰ πῶ. Αὐτὸς ν᾽ ἀκου-
στῇ, καὶ ὁ λόγος του ἂς φτάσῃ καὶ σ᾽ αὐτούς.Τὸν ἀκοῦμε σήμερα τὸν ἀπόστολο. Περνᾶ -
νε, λέει, γρήγορα οἱ μέρες μας. Ἀδειάζει τὸ
σακκούλι τῆς ζω ῆς. Πλησι άζει τὸ τέλος τοῦ βίου

Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου (῾Ρωμ. 13,11 - 14,4)26 Φεβρουαρίου 2023Περίοδος Δ΄ - Ἔτος Μ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2535 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Γυμνοὶ στὴν Παρέλασι;
«Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοί-ταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον ἸησοῦνΧριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας» (῾Ρωμ. 13,13-14)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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μας. Κοντεύουμε νὰ φτάσουμε στὸ λιμάνι. Λοι-
πόν, «μὴ κώμοις καὶ μέθαις (=ὄχι μὲ ἄσεμνα τραγού -
 δια πάνω στὸ μεθύσι), μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις
(=ὄχι μὲ πορνεῖες καὶ ἀσέλγειες), μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ
(=ὄχι μὲ φιλονικίες καὶ ζηλοφθονίες), ἀλλ᾽ ἐν δύσα-
σθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρ-
κὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας (=ἀλλὰ
ντυ θῆτε τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, καὶ μὴν κοιτᾶ τε πῶς θὰ
ἱκανοποιήσετε τὶς σαρκικὲς ἐπιθυμίες)» (ἔ.ἀ. 13,13-14).

Λόγια χρυσᾶ, θεόπνευστα. Ἂς τὰ τηρήσουμε.
Χριστιανέ, λέει, μὴν τὸ ῥίξῃς στὸ γλέντι καὶ

στὸ ἄσεμνο τραγούδι, μὴν πιῇς καὶ μεθύσῃς
καὶ με τὰ κατρακυλίσῃς σὲ χειρότερα κακά.
Γιατὶ τὸ πιοτὸ θὰ φέρῃ τὸ μεθύσι, τὸ μεθύσι
θὰ φέ ρῃ τὴν πορνεία, ἡ πορνεία θὰ φέρῃ τὸν
καυ γᾶ, καὶ ὁ καυγᾶς μπορεῖ νὰ φέ ρῃ καὶ τὸ
φόνο. Ἔτσι γίνεται, ἔτσι σχηματίζεται ἡ ἁ λυσί-
 δα τοῦ κακοῦ, τὸ κομπολόι τῶν ἐγκλημάτων.

Ἐσὺ ὅμως, ἂν θέλῃς νὰ λέγεσαι Χριστια-
νός, νὰ τ᾽ ἀποφεύγῃς ὅλα αὐτά.

* * *Σύ, ἀγαπητέ μου, ἔχεις ἄλλο προορισμό!
Ὄχι νὰ κυλιέ σαι σὰν χοῖρος στὸ βοῦρκο, ἀλ -
λὰ νὰ ὑψωθῇς ἐπάνω ἀπὸ τὰ χαμαίζηλα καὶ
ἀπατηλά. Ζήλεψε τοὺς ἀγγέλους. Ζῆσε σ᾽ αὐ -
τὸ τὸν κόσμο σὰν μία ἀγγελικὴ ὕπαρξι. Ὄχι
σὰν κτῆνος, σὰν ζῷο, ἀλλὰ σὰν ἄνθρωπος· ὄ -
χι σὰν δαίμονας, ἀλλὰ σὰν ἄγγελος λευκο-
ντυμένος μὲ τὴ φωτεινὴ στολὴ τοῦ Χριστοῦ!
Ναί, ἔτσι λέει ὁ Παῦλος· «ἐνδύσασθε τὸν Κύ-
ριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοι-
αν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας» (ἔ.ἀ.).

Τί σημαίνουν τὰ λόγια αὐτά; Ὅτι πρέπει νὰ
πετάξῃς ἀπὸ πάνω σου τὰ κουρέλια, τὰ ῥάκη
τῆς ἁμαρτίας· καὶ προσπάθησε νὰ ντυθῇς τὴ
λαμπρὴ φορεσιά, τὴ στολὴ τῆς ἀρετῆς. Καὶ
πρόσεξε, ἐπείγει· βιάσου, πρέπει αὐτὰ νὰ γί-
νουν γρήγορα, γιατὶ «ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡ -
μέρα ἤγ γικεν», ἡ νύχτα προχώρησε, κον τεύει
νὰ ξημερώσῃ ἡ καινούργια ἡμέρα (ἔ.ἀ. 13,12).Ποιά εἶνε ἡ νύχτα; Νύχτα ἐννοεῖ τὴν παροῦ - σα ζωή. Τὴ λέει νύχτα, γιατὶ κατ᾽ αὐτὴν δὲν
βλέπουμε καὶ δὲν γνωρίζουμε, τί κρύβει κα-
θέ νας στὴν ψυ χὴ καὶ στὴ ζωή του· δὲν ξέρου -
με «τὰ ἔργα τοῦ σκότους» (ἔ.ἀ.), τί μηχανεύ ον -
ται οἱ κακοὶ καὶ ῥαδιοῦρ γοι ἄνθρωποι, τί πα γί-
δες στή νουν ὁ διάβολος καὶ οἱ δαίμονες· συμ-
βαίνουν τώρα ὅλα τὰ δόλια, σκοτεινά, μυστη ρι -
ώδη. Εἴ μαστε ὅπως τὸ ἔμβρυο στὴν κοιλιὰ τῆς
μάνας, ποὺ ζῇ σὲ σκοτάδι· ἔτσι τώρα κ᾽ ἐ μεῖς
ζοῦμε σὰν σὲ σκοτεινὸ θάλαμο. Ὅλα εἶνε μαῦ -
ρα, για τὶ τὰ μαυρίζει ἡ κακία καὶ ἡ ἁμαρτία.

Ἀλλά, Χριστιανοί, ἔχετε θάρρος. Τὸ βασί-
λειο τῆς νύχτας θὰ λήξῃ. Μιὰ ἄλλη ζωὴ θ᾽ ἀ -

νατείλῃ, ποὺ ἐμ πρός της ὅλες οἱ ζωὲς τοῦ κό-
σμου τούτου εἶνε ἕνα σκοτάδι. Ἐκείνη ἡ μέλ-
λουσα ζωὴ λέγεται ἐδῶ «ἡμέρα» (ἔ.ἀ. 13,12). Καὶ ἡ
ἡμέρα ἐκείνη θὰ εἶνε λαμπρή, ὁλόφωτη.

Ὅπως ὅμως τώρα, ὅταν ξημερώνῃ ἡ ἡμέ-
ρα δὲν σὲ βρίσκει μὲ τὰ ῥοῦχα τὰ νυκτικά,
δὲν βγαίνεις ἔξω νὰ πᾷς στὶς δουλειές σου
μὲ τὴν πυτζάμα, ἔτσι καὶ τότε, ἡ μεγάλη ἐκεί-
νη ἡμέρα, ποὺ πλησιάζει ν᾽ ἀνατείλῃ, δὲν πρέ-
 πει νὰ σὲ βρῇ μὲ ῥοῦχα τῆς νύχτας, δηλαδὴ
μέσα σὲ «ἔργα τοῦ σκότους» (ἔ.ἀ.).

Φρόντισε, τώρα ποὺ εἶσαι στὴν παροῦσα
ζωή, ν᾽ ἀποκτήσῃς καὶ νὰ ντυθῇς μὲ ῥοῦχα τῆς
ἡμέρας, μὲ τὸ ἔνδυμα τῆς ἀρετῆς σου, ὥστε
κατὰ «τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐ -
πιφανῆ» (Ἰωὴλ 2,11=Πράξ. 2,20) νὰ μὴ βρεθῇς γυμνός.

* * *Δὲν ξέρω, ἀγαπητοί μου, ἄν ποτε σᾶς συν -
 έβη τὸ ἀτύχημα, ἐνῷ βαδίζατε ἔξω στὸ δρό-
μο, νὰ πλησιάσατε κάποιο αἰχμηρὸ ἀντικείμε-
νο, καρφὶ ἢ ἀγκάθι, κι αὐτὸ ἔσχισε τὸ ροῦχο
σας. Ἐὰν σᾶς συνέβη, θὰ θυμᾶστε βέβαια ὅτι
νιώσατε ντροπὴ καὶ τρέχατε νὰ κρυφτῆτε· νὰ
πᾶ τε στὸ σπίτι γιὰ νὰ ῥάψετε τὸ σχισμένο·
γιατὶ κανένας λογικὸς ἄνθρωπος δὲν περπα-τάει ἔξω μὲ ῥοῦχο σχισμένο ἢ γυμνός.

Ἀφοῦ λοιπὸν ἐδῶ ντρεπόμαστε νὰ ἐμφανι-
στοῦμε γυμνοὶ στὰ μάτια τοῦ κόσμου, ἂς φο-βηθοῦμε μήπως τὴν ἡμέραν ἐκείνην τὴν φο-
βεράν, τοῦ θανάτου καὶ τῆς κρίσεως, βρεθοῦ -με γυμνοὶ ἐνώπιον ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων.

Γιὰ νὰ μὴν πάθουμε αὐτὴ τὴ μεγάλη καται-
σχύνη, ἂς ἀκούσουμε τὴν ἐντολὴ τοῦ Παύ-λου· «Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους
καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός» (ἔ.ἀ.).

Πετάξτε, ἀδελφοί μου, μακριά σας τὰ βρω-
μερὰ κουρέλια τῶν παθῶν καὶ ἁμαρτιῶν· τὴν
ἀλόγιστη ἐπιθυμία, τὴν εἰδωλικὴ πλεονεξία,
τὴν ἄπληστη φιλαργυρία, τὸ ἄμετρο φαγοπότι,
τὴν ἀθεόφοβη διασκέδασι, τὴν κτηνώδη κραι-
 πάλη, τὴν ἐξευτελιστικὴ μέθη, τὴν ἐπαίσχυν τη
πορνεία, τὴν ἄτιμη μοιχεία, τὴν ταραχώδη
ὀργή, τὸν θηριώδη θυμό, τὴν ἀνόητη φιλονι-
κία… Καὶ ντυθῆτε τὴ λαμπρὴ στολὴ τῶν ἀρε -τῶν τοῦ Χριστοῦ. Ντυμένοι μὲ τὴν ἀγγελικὴ
αὐτὴ στολή, θὰ κάνετε τὴν πιὸ ὡραία παρέλα -
σι ποὺ θὰ γίνῃ στὸν κόσμο. Διότι τὴν ἡ μέρα ἐ -
κείνη θὰ παρελάσετε ὄχι ἐνώπιον ἐπισήμων
τῆς γῆς καὶ βασιλιάδων τοῦ κόσμου τού του,
ἀλλὰ ἐμπρὸς στὸν βασιλέα Χριστὸ καὶ τοὺς
ἀγγέλους τοῦ οὐρανοῦ.

Εἴθε ὅλοι καὶ ὅλες νὰ εἴμαστε τότε «εὐσχημό -νως» (ἔ.ἀ. 13,13) στὴν παρέλασι τοῦ Χριστοῦ μας· ἀμήν.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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