
Ἀδελφοί, ἡ γῆ αὐτὴ ποὺ πατοῦμε εἶνε ποτι-
 σμένη μὲ δάκρυα, εἶνε «κοιλὰς κλαυθμῶ νος»

(Ψαλμ. 83,7). Ὁ Ἰώβ, ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ βασα νισμέ-
νους ἀνθρώπους, λέει· Ὅ πως τὰ πουλιὰ εἶνε
πλασμένα νὰ πετοῦν στὸν ἀέρα, ἔτσι κι ὁ ἄν -
θρωπος εἶνε πλασμένος γιὰ τὸ δάκρυ καὶ τὸν
πόνο (βλ. Ἰὼβ 5,7). Κι ὁ ἀπόστολος Παῦλος πέρασε τὴ
ζωή του μέσα στὴ θλῖψι, ἐν τούτοις εἶχε ἐσω-
τε ρι κὴ χαρὰ καὶ ἔλεγε· «Χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί
μου» (Κολ. 1,24) καὶ «καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις
μου» (Β΄ Κορ. 12,9,5). Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστὸς λίγο πρὶν τὸν φρικτὸ Γολγο θᾶ προει-
δοποίησε, ὅτι ὅσοι πιστεύουν σ᾿ αὐτὸν θὰ ὑπο-
φέρουν· «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλ λὰ θαρ-
σεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰω. 16,33).

Καὶ σήμερα στὸ εὐαγγέλιο ποὺ ἀκούσαμε
βλέπουμε τὸν Κύριό μας νὰ βρίσκεται ὄχι ἐ -
κεῖ ποὺ διασκεδάζουν ἀλλὰ κοντὰ σὲ ἕνα πο-
νεμένο πλάσμα, σὲ μία γυναίκα ἔγγαμη.

Εἶχε τὸ δυσ τύχημα νὰ πεθάνῃ ὁ ἄντρας της
ὅταν ἀκόμα ἦταν νέα καὶ τῆς ἄφησε ὀρφανὸ
ἕ να μονάκρι βο ἀγόρι. Ἡ γυναίκα αὐτὴ δὲν ἦλ -
 θε σὲ δεύτερο γάμο· ἔμεινε πιστὴ στὴ μνήμη
τοῦ ἀντρός της καὶ ἀφωσιωμένη στὸ παιδί
της. Βλέποντάς το ἦταν σὰ νὰ βλέπῃ τὸν ἄν -
τρα της. Ἀλλὰ τώρα κοντὰ στὸ πρῶτο δυσ τύ-
χημα ἦρθε καὶ δεύτερο. Τὸ παιδὶ ἔπεσε ἄρ -
ρωστο βαρειά. Ἡ μάνα θὰ παρακάλεσε τὸ
Θεὸ μὲ δάκρυα νὰ τὸ κάνῃ κα λά. Πόσα ξενύ-
χτια δὲν θά ᾽κανε δίπλα του! Ἀλλὰ ἡ ὥρα του
εἶχε φτάσει· ὁ Θεὸς τὸ πῆρε κοντά του, ὅπως
προηγουμένως εἶχε πάρει τὸν ἄντρα της. Τώ-
ρα αὐτὴ κλαίει γοερά. Ὅπως ἄλ λοτε συνώ-
δευσε τὸ φέρετρο τοῦ συζύγου της, τώ ρα γιὰ
δεύτερη φορὰ συνοδεύει τὸ φέρετρο τοῦ παι-
 διοῦ της. Κόσμος πολὺς ἀκολουθεῖ· θρῆνος,
κλαυ θμὸς καὶ κοπετὸς μεγάλος ἀκούγεται.

Σ᾿ αὐτὴ τὴ θλιβερὴ στιγμὴ ἔρχεται ὁ βασι-
λεὺς τοῦ πόνου ἀλλὰ καὶ νικητὴς τοῦ θανάτου,
ὁ Χριστός, νὰ σκορπίσῃ σὰν ἥλιος τὰ μαῦ ρα

σύννεφα καὶ νὰ κάνῃ νὰ λάμψῃ ἡ χαρά· ἔρχε-
ται καὶ κάνει τὸ θαῦμα τὸ μεγάλο, ἀνασταίνει
τὸ νεκρὸ παιδί, καὶ ἡ λύπη τῆς χήρας μετα-
βάλλεται σὲ ἀγαλλίασι.

Δὲν θέλω τώρα νὰ μιλήσω οὔτε γιὰ τὸ θά-
νατο οὔτε γιὰ τὴν ἀνάστασι. Παίρνω ἀ φορμὴ
μόνο ἀπὸ τὴ φράσι τοῦ εὐαγγελίου «καὶ αὕ τη
ἦν χήρα» (Λουκ. 7,12). Πάνω σ᾿ αὐτὲς οἱ δύο λέξεις
θέλω νὰ στηρίξω τὸ δίδαγμα. Ποιό δίδαγμα;

* * *
Ἡ χήρα αὐτὴ εἶνε ἀντιπροσωπευτικὸς τύ-

πος ὅλων τῶν γυναικῶν ποὺ ὑποφέρουν. Δὲν
εἶνε ἡ μόνη· ὑπάρχουν καὶ ἄλλες πολλὲς χῆ -
ρες, καὶ στὴν παλαιὰ ἐποχὴ καὶ σήμερα.

Ὑπάρχει βέβαια διαφορά, χήρα ἀπὸ χήρα
διαφέρει. Ὑπάρχουν χῆρες ποὺ δὲν ἀξίζουν τὸ
ἱερὸ ὄνομα τῆς χηρείας. Εἶνε χῆρες κα κές,
πονηρές, ἁμαρτωλές. Δὲν μένουν ἀφωσιω μέ-
νες στὴ μνή μη τοῦ ἀνδρός τους. Τὶς βλέπεις καὶ
καλλωπίζονται, ντύνονται ἐπιδεικτικά, περπα-
τοῦν μὲ τέτοιες κινήσεις καὶ τέτοια καμώματα
ποὺ νομίζεις πὼς εἶνε νε αρὲς κοπέλλες. Αὐ τές,
ὄχι ἕνα χρόνο ἢ δύο ἢ τρία χρόνια, οὔτε μῆνες
οὔ τε βδομά δες δὲν περιμένουν, καὶ ἔρχονται
σὲ δεύτερο γάμο ἢ καὶ τρίτο καὶ τέταρτο. Ἄλ -
λες πάλι, οἱ ζων το χῆ ρες, ἐνῷ ὁ ἄντρας τους
δὲν ἔ χει πεθάνει ἀλ λὰ τὸν ἔχουν διώξει, ζοῦν
μὲ ὁ ποιονδήποτε ἄλλον καὶ περιφέρουν τὰ αἴ -
σχη τους ἀν αιδῶς. Γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν ἱστορία,
ὅ τι χῆ ρες διεστραμ μένες τάραξαν τὸν κόσμο.
Αὐτὲς δὲν εἶ νε ἄξιες νὰ ὀνομάζωνται χῆρες.
Καὶ –γιὰ νὰ μὴν εἴμαστε ἄδικοι– τὸ ἴδιο ἀντι-
στοίχως ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς ἄντρες.

Καὶ αὐτὴ ἡ φύσις διαμαρτύρεται ἐ ναν τίον
τους. Λέει κάπου ὁ μέγας Βασίλειος· Ἐ σὺ ἡ
γυναίκα ἢ ὁ ἄντρας, ποὺ ἀκόμα δὲν χώνεψαν
τὰ κόκκαλα τοῦ συζύγου ἢ τῆς συζύγου σου
καὶ τρέχεις νὰ συνάψῃς νέες γνωριμίες καὶ
νὰ ἔλθῃς σὲ ἄλλο γάμο, ἔλα νὰ σοῦ δείξω ὅτι
πολὺ ἀνώτερα ἀπὸ σένα εἶνε τὰ ζῷα. Καὶ φέρ-
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 νει ὡς παράδειγμα τὰ τρυγόνια, ποὺ εἶνε ὑπό-
 δειγμα συζυγικῆς ἀφοσιώσεως· ἂν ὁ κυνη γὸς
χτυπήσῃ τὸ ἕνα, τὸ ἀρ σενικὸ ἢ τὸ θηλυκό, τὸ
ἄλλο δὲν ζευγαρώνει πλέον μὲ ἄλλο τρυγόνι.
Καὶ προχθὲς οἱ ἐφημερίδες ἔ γραφαν, ὅ τι σὲ κά-
 ποια λίμνη ζοῦσε ἕ να ζευγάρι κύκνων, τοὺς ἔ -
βλεπαν ὅλοι καὶ χαίρονταν· ἀλλὰ μιὰ μέρα ὁ ἕ -
νας ἀπὸ τοὺς δύο κύκνους πνίγηκε, καὶ κατό-
πιν ὁ ἄλλος δὲν ἔφαγε πλέον τροφή· ἔμενε
θλιμμέ νος, καὶ σὲ λίγες μέρες πέθανε. Καὶ τὰ
ζῷα λοιπὸν γίνονται διδάσκαλοι στὸν ἄνθρωπο.

Σπάνιο δυστυχῶς τὸ παράδειγμα γυναίκας
ποὺ νὰ μένῃ ἀφωσιωμένη στὴ μνήμη τοῦ ἀν -
δρός της, καὶ σπάνιο τὸ παράδειγμα ἀνδρὸς
ποὺ νὰ μένῃ ἀ φωσιωμένος στὴ μνήμη τῆς γυ-
ναίκας του. Αὐτὸ εἶνε ἕ να ἠθικὸ μεγαλεῖο, ἕ -
να θαῦμα. Γι᾽ αὐτὸ ὄχι μόνο τὸ Εὐαγγέλιο ἀλ -
λὰ καὶ ἄλλα ἀρχαῖα κείμενα ἐγ κωμιάζουν γυ-
ναῖκες ποὺ χήρευσαν σὲ νεαρὴ ἡλικία καὶ ἔ -
μειναν ἀ φωσιωμένες στὴ μνήμη τῶν συζύγων
τους. Γι᾽ αὐτὲς εἶνε ἐδῶ ὁ λόγος.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει στὸν Τι μόθεο·
«Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας», νὰ τι μᾷς τὶς
χῆ ρες ἐκεῖνες ποὺ πραγματικὰ εἶνε χῆ ρες(Α΄ Τιμ. 5,3).
Μὰ ὑπάρχουν ἆραγε, θὰ ρωτήσετε, τέ τοιες;
Ὑπῆρξαν, ὑπάρχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν.
⃝ Ἂν θέλετε παραδείγματα, ἀνοῖξτε τὴν Πα-
λαιὰ Διαθήκη. Ὅταν ὁ οὐρανὸς εἶχε κλείσει καὶ
τὰ πηγάδια κ᾽ οἱ βρύσες εἶχαν ξεραθῆ κ᾽ οἱ ἄν -
θρωποι πέθαιναν, ὁ προφήτης Ἠλίας πῆρε τὸ
δρό μο καὶ πῆγε μακριά. Βρῆκε ὅλα τὰ σπίτια
κλειστά. Ἡ μοναδικὴ πόρτα ποὺ τοῦ ἄνοιξε ἦ -
ταν μιᾶς χήρας στὰ Σαρεπτὰ τῆς Σιδῶνος.
Δὲν εἶ χε τίποτα παρὰ μόνο λίγο ἀ λεύρι καὶ λί-
γο λάδι. Δέχτηκε ὅμως τὸν προφή τη, τὸν φι-
λοξένησε, κι ὁ Θεὸς εὐλόγησε τὸ ἀ λεύρι καὶ
τὸ λάδι της καὶ δὲν τελείωναν (βλ. Γ΄ Βασ. κεφ. 17ο). 
⃝ Ἂν ἀνοίξετε τὸ Εὐαγγέλιο, θὰ δῆτε ὅτι ὁ
Λουκᾶς περιγράφει μιὰ ἄλλη εὐλογημένη χήρα
(βλ. Λουκ. 2,22-38). Ὅταν ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος πῆγε μὲ
τὸ Θεῖο βρέφος καὶ σαράντισε στὸ ναὸ τοῦ
Σολομῶντος, τοὺς ὑποδέχθηκε ὁ Συμεὼν ὁ ὁ -
ποῖος πῆρε στὴν ἀγκάλη του τὸν Χριστό, καὶ
κοντά του ἦταν μιὰ γυναί κα 84 ἐτῶν, ἡ προ φῆ -
τις Ἄννα. Εἶχε ζήσει μὲ τὸν ἄντρα της μόνο 7
χρόνια, κι ὅταν ἐκεῖνος πέθανε αὐτὴ ἀφωσι -
ώθηκε ἐξ ὁλοκλήρου στὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ.
60 χρόνια νήστευε καὶ προσ ευ χόταν· περίμε-
νε πότε νὰ δῇ τὸ Χριστὸ καὶ μετὰ νὰ πεθάνῃ. 
⃝ Κάπου ἀλλοῦ στὸ Εὐαγγέλιο ὁ Χριστὸς ἐγκω-
 μιάζει μιὰ ἄλλη χήρα. Παρακολου θοῦσε στὸ ναὸ
αὐτοὺς ποὺ ἔρριχναν τὸν ὀ βο λό τους στὸ κου -
τὶ τοῦ ἐλέους· κι ὅταν εἶ δε αὐτὴ τὴ χήρα νὰ ῥί-
χνῃ μόνο «δύο λε πτά», εἶπε· Αὐτὴ ἡ φτωχὴ χή-

ρα ἔρριξε περισσότερα ἀπ᾽ ὅλους, γιατὶ ἔ δωσε
ὅ,τι εἶχε, ὅλη τὴν περι ουσία της(βλ. Μᾶρκ. 12,41-44. Λουκ. 21,1-4).
⃝ Θέλετε, ἀγαπητοί μου, ἕνα ἀκόμα παράδει -
γμα; Σήμερα ἀκούσαμε τὴ θεία λειτουργία ποὺ
εἶνε ἕνα μεγαλούργημα. Ποιός ἔγραψε τὴ θεία
Λειτουργία; Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Κι ὁ
Χρυσόστομος ἀπὸ ποῦ βγῆκε; Γεννήθηκε ἀπὸ
μία γυναίκα, τὴν ἁγία Ἀνθοῦσα. Αὐτὴ ἦταν «ὄν -
τως χήρα» (ἔ.ἀ.). Ὅ ταν ἦταν 17 χρο νῶν, πέθανε
ὁ ἄντρας της καὶ ἔμεινε μὲ τὸ μικρὸ Ἰωάννη
μωρὸ στὴν κούνια. Τὴν ζήτησαν πολλοὶ σὲ γά-
μο· ἀρνήθηκε κι ἀφωσιώθηκε στὸ παιδί της.
Ἂν σή μερα ἔ χουμε Χρυσόστομο, τὸ χρωστᾶ -
με σ᾽ αὐ τήν. Κάποιος διδάσκαλος τοῦ ἀρχαί-
ου κό σμου, ὅταν ἄκουσε τὴν περίπτωσί της,
θαύμασε καὶ εἶπε· «Ὤ τί γυναῖ κες ὑπάρχουν
στοὺς Χριστιανούς!».

* * *
Τέτοια παραδείγματα ὑπάρχουν στὴν ἁγία

Γραφὴ καὶ στὴν ἱστορία. Σήμερα; θὰ ρωτήσε-
τε. Ἂς δοξάσουμε τὸ Θεό· καὶ στὴ γενεὰ αὐ -
τή, τὴ μοιχαλίδα καὶ ἁμαρτωλό(πρβλ. Μᾶρκ. 8,38), ἔχει ὁ
Θεὸς τὰ ἐκλεκτά του πρόσωπα. Ὑπάρχουν καὶ
σήμερα γυναῖκες «ὄντως χῆ ραι». Τὰ ὀνόματά
τους δὲν τὰ βλέπεις γραμμένα στὶς ἐφημερί-
δες· εἶνε γνωστὰ στὸ Θεό. Μιὰ μέρα «οἱ δίκαι -
οι ἐκ λάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος» (Ματθ. 13,43)· τότε θὰ
λάμ ψουν κι αὐ τές. Λάμ πουν ἤδη, χαίρουν ἐκ -
τιμήσεως. Ὡ ρισμένες χήρευσαν πολὺ νεα-
ρές. Μποροῦ σαν νὰ ἔλθουν σὲ δεύτερο γάμο,
ἀλ λὰ δὲν ἦλ  θαν. Παρέμειναν ἔτσι, φτωχές.
Καὶ βλέπουμε γυναῖ κες ἡ λικιωμένες νὰ σκουπί-
ζουν καὶ σφουγ γα ρίζουν σὲ ὑ πουργεῖα, νοσοκο -
μεῖα, ἐπιχειρή σεις, γραφεῖα, μένοντας ἀφω σι -
ωμένες στὰ παιδιά τους. Εἶνε ἀξιοθαύμαστες.
Ὑπάρχουν λοιπόν· μπορῶ νὰ σᾶς δεί ξω στρα-
τηγοὺς καὶ καθηγητὰς ποὺ ἀναφέ ρουν τὸ ὄ -
νομα τῆς χήρας τῆς μάνας τους καὶ κλαῖ νε.

Λίγες εἶνε αὐτές, μὰ ἔχουν ἀξία παραπάνω
ἀπὸ μιὰ βασίλισσα. Μακάριο τὸ ἔ θνος καὶ ἡ
κοινωνία ποὺ ἔχει τέτοιες γυναῖ κες. Τί νὰ τὰ
κάνετε τὰ διπλώματα, τὴ μόρφωσι, τὰ πιάνα,
τὶς γλῶσσες; Δῶστε μου γυναῖκες σὰν τὴν ἁ -
γία Ἀνθοῦσα καὶ τὴν προφήτιδα Ἄννα! Παρα-
πάνω ἀπὸ σχολειὰ καὶ πανεπιστήμια καὶ ἀκα-
δημίες, ἡ γυναίκα δημιουργεῖ πολιτισμό, πλά-
θει ἔθνη. Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἔσωσαν τὸ ἔθνος,
ὅλοι μέσα τους ἔχουν τὴν εἰκόνα μιᾶς τίμιας
μάνας, ἐνώπιον τῆς ὁποίας πρέπει νὰ ὑποκλί -
νεται ὁ καθένας. Ἂς δοξάζουμε τὸ Θεό, γιατὶ
καὶ στὴ γενεά μας δὲν ἐξέλιπε ἡ ἀρετὴ καὶ τὸ
φῶς τὸ ἅγιο, τὸ ὁποῖο εἴθε νὰ φωτίζῃ κάθε ἄν -
 θρωπο στὴν ἀλήθεια καὶ στὴ ζωή.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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