
Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, ἄνθρωποι ποὺ
τοὺς ἀγαποῦμε γιὰ τὶς ἀρετὲς καὶ τὰ χα-

ρίσματά τους, γιὰ τὴν εὐεργετική τους ἐ πίδρα-
 σι στὴν κοινωνία, πρόσωπα προσ φιλῆ καὶ θαυ-
μαστά· ἀλλὰ ἕνα πρόσωπο εἶνε παραπάνω ἀπ᾽
ὅλα, ἀξίζει νὰ τὸ ἀγαποῦμε μὲ ὅλη τὴν καρδιά
μας. Δὲν εἶνε οὔτε ὁ πατέρας, οὔτε ἡ μη τέρα,
οὔτε ὁ δάσκα λος, οὔτε ὁ ἱερεύς, οὔτε ὁ ἀρχιε-
ρεύς, οὔ τε ἄλλος ἄνθρωπος· εἶνε ὁ Κύριος ἡ -
μῶν Ἰησοῦς Χριστός. Εἶνε ἀξιαγάπητος.

Ὅσο τὸν πλησιάζουμε καὶ τὸν γνωρίζουμε,
τόσο περισ σότερο τὸν θαυμάζουμε. Προκαλεῖ
«θάμβος» (Λουκ. 4,36· 5,9), εἶνε ἀξιοθαύμαστος. Θαυμα -
στὸς γιὰ τὴν ἁγία του ζωή, γιὰ τὴν ἀρετή του ποὺ
«ἐκάλυψεν οὐρανούς» (Ἀμβ. 3,3)· θαυ μαστὸς γιὰ τὰ
θαύματα, ποὺ ἔκα νε καὶ θὰ κάνῃ μέχρι συν τε-
λείας· θαυμαστὸς γιὰ τὴ διδασκαλία του, ποὺ ὑ -
περβαίνει κάθε ἄλλη καὶ μένει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀ -
 φοῦ ὁ ἴδιος εἶπε «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύ -
σονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24,35).

Ἕνα μέρος τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ εἶ -
 νε οἱ παραβολές. Καὶ μία ἀπὸ τὶς παραβολές
του εἶνε τὸ εὐαγγέλιο ποὺ ἀ κούσαμε. Τί λέει;

* * *
Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου, ζητάει μὲ ἁπλᾶ λό-

για νὰ ἐντυπώσῃ στὴ διάνοιά μας μεγάλες ἀ -
 λήθειες. Λέει λοιπὸν ἡ παραβολή, ὅτι κάποιος
ἄνθρωπος πλούσιος καὶ εὐγενὴς ἑτοίμασε τρα-
 πέζι, «δεῖπνον μέγα» (Λουκ. 14,16). Κι ὅταν πλέον ἦ ταν
ὅλα ἕτοιμα, ἐκλεκτὰ φαγητὰ καὶ ποτά, δι έτα-
ξε τὸ δοῦλο του νὰ εἰδοποιήσῃ τοὺς φίλους.
Ὁ δοῦ λος πῆγε ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι καὶ εἶπε σὲ ὅ -
λους· Ἐλᾶτε, εἶνε ὅλα ἕ τοιμα, ὁ κύριός μου σᾶς
περιμένει. Θὰ περίμε νε κανεὶς νὰ δεχτοῦν ὅλοι.
Κι ὅμως δὲν πῆγε οὔτε ἕνας! ὅλοι τους ἀρνή-
θηκαν προβάλλον τας δικαιολογίες. Ὁ ἕνας εἶ -
 πε, Ἀγόρασα χωράφι, πρέπει νὰ πάω νὰ τὸ ἐξε-
 τάσω. Ὁ ἄλ λος εἶπε, Ἀγόρασα πέν τε ζευγάρια
βόδια, θέλω νὰ δῶ ἂν εἶνε καματερά. Ὁ τρί-
τος εἶπε, Ἐγὼ παντρεύτηκα γυ ναῖκα, τώρα ἄλ -

λα μὲ ἀπα σχολοῦν»… Ὅταν τά ᾽μαθε αὐτὰ ὁ κύ-
 ριος ὠρ γίστηκε, λέει τὸ εὐ αγγέλιο(βλ. Λουκ. 14,21). Δι -
έ ταξε τὸ δοῦλο νὰ βγῇ γρή γορα στοὺς δρόμους
καὶ τὶς πλατεῖ ες, νὰ μα ζέ ψῃ τοὺς φτωχοὺς καὶ
ἀ ναπήρους, κουτσοὺς καὶ τυφλούς, καὶ νὰ τοὺς
φέρῃ ἐκεῖ. Ὁ δοῦλος ἐξετέλεσε τὴ διαταγή, μὰ
καὶ πά λι ὑπῆρχε χῶρος καὶ γιὰ ἄλλους. Τὸν δι -
ατάζει νὰ βγῇ πάλι, νὰ βρῇ κι ἄλλους καὶ νὰ τοὺς
ἀναγκάσῃ νὰ ἔλθουν, ὥστε τὸ σπίτι νὰ γεμί σῃ.

Αὐτὴ εἶνε ἡ παραβολή. Τί θὰ πῇ παραβολή;
Ἄλλα λέει καὶ ἄλλα ἐν νοεῖ ὁ Κύριος. Τί ἐννοεῖ;
ποιός εἶνε ὁ κύριος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι; ποιοί
εἶ νε οἱ καλεσμένοι ποὺ δὲν δέχθηκαν τὴν πρόσ -
κλησι; Κύριος εἶνε ἕνας, ὁ Θεός. Αὐτὸς εἶνε ὁ
εὐγε νὴς καὶ πλούσιος, ὁ πλουσιώτερος ἀπ᾽ ὅ -
λους. Ὅ,τι βλέπουμε εἶνε ὅλα δικά του. Ὁ πλοῦ -
 τος τοῦ Θεοῦ εἶνε ὑλικὸς καὶ πνευματικός.

Ὁ ὑλικὸς πλοῦτος εἶνε ὅλα τὰ ὁ  ρατά, ποὺ
βλέπουμε καὶ ἀπολαμβάνου με· ἡ γῆ, τὰ ποτά-
μια, οἱ θάλασσες, ὁ ἥλιος, τὰ ἀστέρια, οἱ γαλα  -
ξίες, τὸ σύμπαν. Αὐ τὸ εἶνε τὸ ἀπέραντο καὶ ἀ -
χανὲς ὑλικὸ βασίλειό του, ποὺ καὶ χρόνια νὰ
ταξι δεύῃς δὲν μπορεῖς νὰ φτάσῃς στὸ τέρμα
του. Ἡ Γῆ, ὅπου κατοικοῦμε, τί εἶνε; ἕνας κόκ-
κος ἄμμου μέσα στὸ ἀπέραντο σύμπαν.

Ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὑλικὸ σύμπαν –ἐδῶ πα-
ρακαλῶ προσέξτε– ὑπάρχει ἕνα ἄλλο σύμ παν.
Ποιό εἶνε αὐτό; Εἶνε τὸ πνευματικὸ σύμ παν.
Ὤ τὸ σύμπαν αὐτό! Δὲν εἶνε ὕλη. Τὸ ἀ ποτελοῦν
οἱ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, τὰ πνεύματα τῶν δι  -
καίων, οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, οἱ διάνοι ες, οἱ
συνειδήσεις, ὁ ὀργανισμὸς τῆς Ἐκ κλησίας μὲ
τὴ χάρι καὶ τὰ ἱερὰ μυστήριά της. Ὅ λα αὐτὰ
εἶνε ὁ πνευματικὸς πλοῦτος, ὁ ἀ μύθητος, ἀπε-
ρίγραπτος καὶ ἀνέκφραστος πλοῦ τος τοῦ Θεοῦ.
Ἐμεῖς δυσ τυχῶς δὲν ἔχουμε μά τια νὰ δοῦ με.

Θέλε τε νὰ δῆτε τὸν πλοῦτο αὐτόν, τὴν πνευ-
 ματι κὴ τράπεζα, τὸ οὐράνιο τραπέζι; Δός μας,
Θεέ μου, μάτια σὰν τοῦ ἁγίου Νικολάου, τοῦ ἁ -
 γίου Σπυ ρίδωνος, ὅλων τῶν ἁγίων, ποὺ ἔ βλε-
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παν τὰ θαυμάσιά σου καὶ κατεπλήττοντο! Πα-
λαιότερα, ὅταν οἱ Χριστιανοὶ ἔμπαιναν στὴν ἐκ -
κλη σία, τέτοιο σεβα σμὸ καὶ κατάνυξι καὶ θεῖο
φόβο εἶχαν, ποὺ ἔβλεπαν ζωντα νὰ ἀγγέλους!

Ἤρθαμε στὴν ἐκκλησία σήμερα. Πάνω στὴν
ἁγία τράπεζα τί ὑπάρχει; Εἶνε ψωμὶ καὶ κρασί;
Ἂν νομίζῃς ὅτι εἶνε ψωμὶ καὶ κρασί, μὴν πατή -
σῃς στὴν ἐκκλησία. Ἐδῶ γίνεται θαῦμα, τὸ με-
 γαλύτερο θαῦμα· τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασὶ ποὺ
εὐ  λογεῖ ὁ ἱερεύς, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο τὰ μετα -
βάλλει σὲ σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ!

Στὴ θυσία αὐτὴ στηρίζεται ἡ σωτηρία τοῦ κό-
  σμου. Πῶς νὰ τὸ ἐκφράσω, πῶς νὰ τὸ ἐντυπώ-
 σω στὴ διάνοιά σας; Φέρνω ἕνα παράδει  γμα. Ὑ -
ποθέστε - φτειάξτε μὲ τὴ σκέψι σας μιὰ πελώ-
 ρια ζυγαριὰ κρεμασμένη ἀπὸ τὰ ἄστρα, νὰ
φαίνεται σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύσι, Βορρᾶ καὶ Νό-
το. Στὸν ἕνα δίσκο τῆς ζυγαριᾶς συλλέξτε ὅ,τι
πολύτιμο ἔχει τὸ σύμπαν ὁλόκληρο, οἱ γαλα-
ξί ες, ὁ πλανήτης μας· τὸ χρυσάφι καὶ τὸ ἀσή-
μι, τὰ χρηματοκιβώτια τῶν τραπεζῶν, ὅλα τὰ
νομίσματα τῶν κρατῶν. Στὸν ἄλλο δίσκο τί νὰ
βάλουμε· νὰ βάλουμε ἕνα ψίχουλο ἀπὸ τὸ ἅ -
γιο ποτήριο! Ποῦ θὰ κλίνῃ ἡ ζυγαριά; Στὸ μέ-
ρος ποὺ εἶνε τὸ ψίχουλο αὐτό. Ὦ Θεέ μου, τί
εἶνε τὸ μυστήριο αὐτό, τί ἀπερίγραπτο θαῦμα,
τί ἀνέκφραστος θησαυρός! Λέει κάποιος ἅγιος·
Ὅλα νὰ μοῦ τὰ ἔδινες, Κύριε, καὶ τ᾽ ἀστέρια καὶ
τὸν ἥλιο καὶ τοὺς γαλαξίες κι ὅλο τὸ χρυσάφι
τῆς γῆς, δὲν τὰ θέλω· ἕνα θέλω, Ἐσένα! Ἐκεῖ -
νο τὸ ψίχουλο εἶνε ὁ Χριστὸς ὁ ἴδιος. Ὅποιος
ἔ  χει τὸ Χριστὸ μέσα του εἶνε εὐτυχής, ἔστω κι
ἂν εἶνε ὁ πιὸ φτωχός. Ἔχεις τὸ Χριστό; αὐτὸς
εἶνε ὁ πλοῦτος ποὺ προσφέρει ἡ Ἐκκλησία.

Μᾶς καλεῖ κάθε φορὰ ποὺ χτυπάει ἡ καμ -
πάνα γιὰ τὴ θεία λειτουργία. Ἐλᾶτε, λέει, νὰ
ἐκκλησιασθῆτε, νὰ πῆτε ἕνα «εὐχαριστῶ», ἕνα
«Ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (Λουκ. 18,13), νὰ κοινω-
νήσετε τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Κ᾽ ἐμεῖς τί κά-
 νουμε; Ἀπαντοῦμε ὅπως οἱ προσκεκλημένοι
τῆς παραβολῆς· «Ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14,18).
Δὲν εὐκαιρῶ γιὰ μελέτη ἁγίας Γραφῆς, δὲν εὐ -
καιρῶ γιὰ ἐκκλησιασμό, δὲν εὐκαιρῶ γιὰ ἐξο-
μολόγησι, δὲν εὐκαιρῶ γιὰ θεία κοινωνία…
Ψέματα λέει. Πῶς δὲν ἔχει καιρό; Ἔχει καιρὸ
γιὰ καφφενεῖο, γιὰ κινηματογράφο, γιὰ ντισκο -
τέκ, γιὰ ἐφημερίδα, γιὰ τηλεόρασι, γιὰ ποδό-
σφαιρο, γιὰ χαρτοπαίγνιο, γιὰ φλυαρίες, γιὰ
κομματικὲς συζητήσεις, γιὰ γυναῖκες… Γιὰ ὅ -
λα ἔχει καιρό, μόνο γιὰ τὸ Θεὸ δὲν ἔχει. 

Ἀπὸ τὶς 168 ὧρες, ποὺ μᾶς δίνει ὁ Θεὸς κά-
θε ᾽βδομάδα, μᾶς ζητάει μόνο 1 ὥρα· τόσο βα-
στάει ἡ θεία λειτουργία ἀπὸ τὸ «Εὐλογημένη
ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός…» μέχρι τὸ «Δι᾿ εὐχῶν

τῶν ἁγίων πατέρων…». Ἐμεῖς λοιπὸν εἴμαστε
οἱ προσκεκλημένοι τῆς παραβολῆς, κι ὁ ἕνας
μετὰ τὸν ἄλλο, μὲ διάφορες προφάσεις, ἀρ -
νούμεθα τὸ ἱερὸ καθῆκον. 

Στὰ παλαιὰ τὰ εὐλογημένα χρόνια, ὅταν στὴ
σκλαβωμένη πατρίδα μας βασίλευε τὸ μισο-
φέγγαρο, καμπάνα δὲν χτυποῦσε· οἱ Τοῦρκοι
δὲν ἐπέτρεπαν. Ἀλλὰ καὶ χωρὶς καμπάνες ὅλοι
ἦ ταν στὴν ἐκκλησία. Τώρα ἡ καμπάνα χτυπά-
ει μιὰ καὶ δυὸ καὶ τρεῖς φορές, μὰ «στοῦ κου-
 φοῦ τὴν πόρτα, ὅσο θέλεις χτύπα». Ψευτοχρι-
 στιανοί – εἶνε νὰ κλαίῃ κανείς. Ὑπάρχουν ἄν -
θρωποι ποὺ ἀπ᾽ τὸν καιρὸ ποὺ βαπτίσθηκαν
δὲν ξαναπάτησαν στὴν ἐκκλησία, δὲν ἄνοιξαν
ποτέ τὴν ἁγία Γραφή, δὲν ἐξωμολογήθηκαν.
Ὅπως ὅμως αὐτὸς ποὺ δὲν βαπτίζεται δὲν εἶ -
νε Χριστιανός, ἔτσι καὶ αὐτὸς ποὺ δὲν ἐξομο -
λογεῖται τὰ ἁμαρτήματά του καὶ δὲν ζητάει τὸ
ἔλεος τοῦ Θεοῦ δὲν εἶνε Χριστιανός.

Σήμερα καὶ ἐγώ, ὡς δοῦλος τοῦ Κυρίου, ὡς
ἐντεταλμένος του μικρὸς καὶ ἀσήμαντος, ἀ -
πευθύνω μιὰ νέα πρόσκλησι πρὸς ὅλους ὅσους
μ᾽ ἀκοῦνε, μικροὺς καὶ μεγάλους· Ἐλᾶτε, φω-
νάζει ὁ Χριστός. Ἐλᾶτε οἱ ἀσπρομάλληδες γέ-
 ροντες ποὺ πλησιάζετε στὸν τάφο, ἐλᾶτε παι-
διά, νέοι καὶ νέες, ἐλᾶτε ἀγράμματοι καὶ ἐπι-
στήμονες, ἐλᾶτε ἄρχοντες καὶ ἀρχόμε νοι, ἐ -
λᾶτε ὅλοι, σὲ ὁποιοδήποτε τάξι καὶ κόμμα κι
ἂν ἀνήκετε. Ἐλᾶτε, σᾶς καλεῖ ὁ Χριστός.

* * *
Πλησιάζουν Χριστούγεννα. Πολλοὶ εἶστε ἀν -

εξομολόγητοι. Πῶς κοινωνᾶτε τῶν ἀχράν των μυ-
 στηρίων; Εἶνε λόγος τοῦ Θεοῦ· νὰ ἐξομολογη -
θῆτε. Ἕνας μεγάλος ̔Ρῶσος φιλόσοφος, ποὺ ἦ -
ταν ἄπιστος, ὅταν τὸν πῆγαν ἐξορία στὴ Σιβη -
ρία κ᾽ ἐκεῖ διάβασε τὸ Εὐαγγέλιο, θαύμα σε τὸ
Χριστὸ καὶ πίστεψε. Βρῆκε ἕνα στάρετς, ἕνα
πνευματικὸ πατέρα, καὶ γιὰ πρώτη φορὰ ἐξω-
μολογήθηκε, εἶπε ὅλα τ᾽ ἁμαρτήματά του. Καὶ
τότε εἶπε· «Ἐξωμολογήθηκα καὶ παράδεισος
φύτρωσε στὴν καρδιά μου!…». Δὲν εἶνε ψέ-
μα ἡ θρησκεία μας, εἶνε ἀλήθεια ὁλοζώντανη.

Τὸ θέμα εἶνε μεγάλο. Ἰσχύει ἕνα ἀπὸ τὰ δύο·
τὸ Εὐ αγγέλιο ἢ εἶνε ἀλήθεια ἢ εἶνε ψέμα. Ἂν
πιστεύῃς ὅτι τὸ Εὐ αγγέλιο εἶνε ψέμα, τότε νὰ
τὸ κάψουμε καὶ νὰ πᾶμε μὲ τοὺς ἀθέους καὶ
τοὺς ἀπίστους μαρξιστάς. Ἂν ὅμως εἶνε ἀλή-
θεια –καὶ εἶνε ἀλήθεια–, τότε δέξου τὴν θεία
πρόσκλησι. Μπορεῖ καὶ τὰ ἄστρα νά ̓ νε ψέμα,
κι ὁ ἥλιος νά ̓ νε ψέμα, καὶ τὰ πάντα νά ̓ νε ψέ-
ματα, ἕνα εἶνε ἀληθινό· Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Να-
ζωραῖος· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑ -
περυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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