
Ἑορτὴ ἑορτῶν καὶ πανήγυρις πανηγύρε-
ων ἡ σημερινὴ ἡμέρα, ἀγαπητοί μου. Ἀ -

νάλογο δὲ πρὸς τὸ ὕψος τῆς ἑορτῆς εἶνε καὶ
τὸ εὐαγγέλιο. Εἶνε ἡ ἀρχὴ τοῦ τετάρτου Εὐ -
αγγελίου, τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ ἔγραψε ὁ Ἰω-
άννης, ὁ ἠγαπημένος μαθητὴς τοῦ Κυρίου.
Αὐτὸς τὸ βράδι τῆς Μεγάλης Πέμπτης ἀκούμ -
πησε τὸ κεφάλι του στὸ στῆθος τοῦ Κυρίου,
ἄκουσε τοὺς κτύπους τῆς καρδίας του, καὶ ἀ -
πὸ ᾿κεῖ ὡς ἀπὸ ὠκεανὸν ἤντλησε τὰ μεγάλα
ῥεῖθρα τῆς διδασκαλίας.

Ἴλιγγος σὲ καταλαμβάνει. Ὁ ἀετὸς τῆς Πά-
τμου (ἔτσι ὀνομάζεται θεολογικῶς ὁ Ἰωάν-
νης, διότι στὴν Πάτμο ἔγραψε τὸ Εὐαγγέλιο),
φτάνει σὲ ὕψος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ φτάσῃ ἀν -
θρώπινη διάνοια· «Ἐν ἀρχὴ ἦν ὁ Λόγος, καὶ
ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λό-
γος» (Ἰω. 1,1). Τί καταλάβατε, ἀγαπητοί μου; Ὁ ἅ -
γιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει, ὅτι οἱ ἀ -
κρο αταὶ τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου πρέπει
νὰ εἶνε ὄχι ἄνθρωποι ἀλλὰ ἄγγελοι. Μόνο ἄγ -
γελοι τὸ καταλαβαίνουν. Ἀλλ᾿ ἐὰν δὲν μπο-
ροῦμε νὰ εἴμαστε ἄγγελοι διαρκῶς, τοὐλάχι-
στον ἂς γίνουμε γιὰ λίγες στιγμὲς ἐδῶ στὴν
ἐκ κλησία ποὺ λέμε· «Οἱ τὰ χερουβὶμ μυστι -
κῶς εἰκονίζοντες...». Τὴν ὥρα αὐτὴ ἂς ἀνε-
βοῦμε στὰ ὕψη τοῦ Εὐαγγελίου.

Δὲν εἴμαστε δυστυχῶς ἄξιοι νὰ τὸ ἀκού-
σου με. Λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος· Θεέ μου,
πῶς νὰ κηρύξω ἀπόψε; Πῶς νὰ ἑρμηνεύσω
τὸ Εὐαγγέλιό σου, ὅταν ἡ ἁμαρτία μᾶς διέ-
φθει ρε μέχρι σημείου, ὥστε ὄχι ἄγγελοι δὲν
εἴμαστε, ὄχι ἄνθρωποι δὲν εἴμαστε, ἀλλ᾿ οὔτε
κτήνη εἴμαστε; Ἀναφέρει καὶ μιὰ ἄλλη εἰκό-
να· Ὅταν, λέει, ἔχῃς μιὰ λύρα, μιὰ κιθάρα, δὲν
πᾷς μ᾿ αὐτὴν νὰ παίξῃς σ᾿ ἕνα κοπάδι ζῴων.
Τί καταλαβαίνουν τὰ ζῷα; Ἔτσι καὶ ὁ ἀφώτι-
στος ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβῃ
τοὺς ἤ χους τῆς ἐναρμονίου αὐτῆς λύρας

ποὺ λέγεται ἀρχὴ τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγε-
λίου.

Ἄντε νὰ πᾷς τὴν ὥρα αὐτὴ στὶς ταβέρνες,
στὰ κέντρα, σ᾿ αὐτοὺς ποὺ ἐγκατέλειψαν τὴν
ἱερὰ ἀκολουθία καὶ σὰν τὰ κοράκια πέσανε
στὴ μαγειρίτσα καὶ τὶς ἄλλες τροφές, ἄντε νὰ
πᾷς νὰ τοὺς διαβάσῃς τὸ εὐαγγέλιο. Καμμία
σημασία δὲν θὰ δώσουν. Δὲν ἔχουν ἰδέα τῶν
ὑψίστων αὐτῶν ἐννοιῶν.

Πρέπει νὰ συντονίσουμε τὶς ψυχές μας, ἀ -
γαπητοί μου. Ὅπως συντονίζεις τὸ ῥάδιο γιὰ
νὰ συνδεθῇς μὲ τὸν ἄλφα ἢ βῆτα σταθμὸ ἢ
ὅπως στὴν τηλεόρασι πιάνεις τὸ κανάλι, ἔτσι
κ᾿ ἐμεῖς πρέπει τώρα νὰ ῥυθμίσουμε τὶς ψυ-
χές μας στὰ κύματα τοῦ Ἰωάννου, στὸ κανά-
λι του.

* * *
Ποιό εἶνε τὸ θέμα του; Σήμερα ὁ Ἰωάννης

πρῶτον φιλοσοφεῖ, δεύτερον θεολογεῖ, καὶ
τρίτον χριστολογεῖ. Κέντρο δὲ τῆς οὐρανίου
καὶ ἐμπνευσμένης σκέψεώς του εἶνε ὁ Κύρι -
ος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτός εἶνε ὁ ἄξων,
γύρω ἀπὸ τὸν ὁποῖο κινοῦνται δίκην ἀστέρων
ἀειλαμπῶν ὅλες οἱ ἰδέες, ἀγαπητοί μου.

Ὁ Χριστός. Τί εἶνε ὁ Χριστός;
Νὰ μιλήσω μὲ τὴ γλῶσσα τοῦ Πλάτωνος;

Σᾶς λέω λοιπόν, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ «ἐπέκει -
να». Τί θὰ πῇ αὐτό; Ὁ «ἐπέκεινα» εἶνε, ἁπλού-
 στερα, ἐκεῖνος ποὺ βρίσκεται πέρα τοῦ χρό-
νου καὶ τοῦ χώρου. Ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄλλοι εἴμα-
στε κλεισμένοι μέσα στὸ χῶρο καὶ στὸ χρόνο.
Κινούμεθα ἐντὸς περιωρισμένου χρόνου καὶ
τόπου. Ζοῦμε σὲ μιὰ ὡρισμένη χρονικὴ περί -
οδο καὶ κινούμεθα σὲ ἕναν ὡρισμένο τόπο.
Ἐκτὸς χρόνου καὶ ἐκτὸς χώρου εἶνε ἕνας καὶ
μόνο· ὁ Χριστός.

Ὁ Χριστὸς δὲν περιορίζεται σὲ κάποιο χρό-
 νο· γι᾿ αὐτὸ λέγεται ἄχρονος. Ὁ Χριστὸς δὲν
περιορίζεται σὲ ἕνα τόπο· γι᾿ αὐτὸ λέγεται
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«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



παν ταχοῦ παρών. Μέγα μυστήριο. Νὰ τὸ κά-
νω λιανά; Ναί. Γιατὶ αὐτὸς εἶνε ὁ σκοπός μας·
ὄχι νὰ σᾶς θαμπώνουμε μὲ λόγια.

Λοιπὸν ἁπλούστερα. Μὲ τὰ φτερὰ τῆς φαν -
τασίας ἂς πετάξουμε στὸ χρόνο μέσα στοὺς
αἰῶνας. Μὲ ταχύτητα μεγάλη ἂς πᾶμε πολὺ
βα θειά. Νὰ περάσουμε αἰῶνες καὶ χιλιετίες
καὶ ποῦ νὰ φτάσουμε; Νὰ φτάσουμε σὲ μιὰ
στι γμὴ –προσέξτε–, ποὺ ἐπάνω στὴ γῆ δὲν ὑ -
πῆρχε ἄνθρωπος. Αὐτὸ εἶνε καὶ ἐπιστημονι -
κῶς ἀποδεδειγμένο. Ἀποδεικνύεται, ὅτι κά-
ποτε δὲν ὑπῆρχε ἄνθρωπος. Τώρα φτάσαμε
τὰ 7.500 ἔτη ἀπὸ κτίσεως κόσμου. Ἀλλὰ ὑπῆρ -
ξε ἐποχὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος δὲν ὑπῆρχε.

Προχωροῦμε. Ὑπῆρξε ἐποχή, κατὰ τὴν ὁ -
ποία δὲν ὑπῆρχε πανίς. Δὲν ὑπῆρχε ἕνα λου-
λουδάκι, ἕνα κρίνο, ἕνα τριαντάφυλλο, ἕνα
δέντρο, μιὰ ἰτιά, ἕνας πλάτανος, ἕνα πεῦκο.
Ὑπῆρξε ἐποχή, ποὺ δὲν ὑπῆρχαν πτηνά, ἀηδό -
νια, χελιδόνια κ.λπ.. Ὑπῆρξε ἐποχή, ποὺ δὲν
ὑπῆρχαν ποταμοί, λίμνες, θάλασσες κ.λπ..
Προχωρῆστε. Τί θὰ συναντήσετε; Θὰ φτάσου -
με σὲ μιὰ ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία δὲν ὑπῆρχε
ἥλιος. Κι αὐτὸ ἐπιστημονικῶς ἀποδεδειγμέ-
νο. Προχωροῦμε στὰ βάθη τῶν αἰώνων, μέσα
στὸ χρόνο τοῦ παρελθόντος. Ὑπῆρξε ἐποχή,
κατὰ τὴν ὁποία δὲν ὑπῆρχαν ἄστρα, τὰ ἑκα-
τομμύρια καὶ δισεκατομμύρια ἄστρα. Προχω -
ρῆστε ἀκόμα περισσότερο μέσα στὸ ἄπειρο.
Θὰ βρῆτε μία ἐποχὴ ποὺ δὲν ὑπῆρχε οὔτε ὕ -
λη. Ἡ ὕλη δὲν εἶνε αἰώνια. Εἶνε ψευδὲς τὸ δό -
γμα περὶ αἰωνιότητος τῆς ὕλης. Δὲν ὑπῆρχε
πάντοτε ὕλη.

Τί ὑπῆρχε, λοιπόν, τότε; Ὑπῆρχε ἡ ἁγία
Τριάς! Ὦ Θεέ μου, ὦ ἁγία Τριάς, Πατὴρ Υἱὸς
καὶ ἅγιον Πνεῦμα, σῶσον ἡμᾶς, ἐλέησον ἡ -
μᾶς καὶ φώτισον ἡμᾶς, νὰ ἐννοήσουμε τὰ με-
γάλα αὐτὰ μυστήρια τοῦ Εὐαγγελίου.

Ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ Πα-
τρός, εἶνε ἐπέκεινα πάντων. Δὲν ὑπῆρξε, δὲν
ὑπῆρξε ποτέ ἐποχή, ποὺ δὲν ὑπῆρχε Χρι-
στός! Ἰδού ἡ τεραστία διαφορά μας μὲ τοὺς
αἱρετικούς. Γι᾿ αὐτό ἀγωνίστηκε ὁ Μέγας Ἀ -
θανάσιος καταπολεμώντας τὸν Ἄρειο. Αὐτή
εἶνε ἡ διαφορά μας καὶ σήμερα μὲ τοὺς χιλι -
αστάς. Οἱ χιλιασταὶ παραδέχονται τὸ Χριστό·
ἀλλὰ δὲν τὸν παραδέχονται πρὸ πάσης κτίσε -
ως, «πρὸ πάντων τῶν αἰώνων» (Σύμβ. πίστ.), ἐπέκει -
να πάντων. Αὐτὸ λοιπὸν λέει σήμερα τὸ εὐαγ-
γέλιο· «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν
πρὸς τὸν Θεόν» (Ἰω. 1,1).

Τὸ δὲ σπουδαιότερο ποιό εἶνε; Ὅτι –προ-
σέξτε– ὁ ἄχρονος εἰσῆλθε στὸν χρόνο καὶ ὁ
ἐκτὸς χώρου εἰσῆλθε στὸν χῶρο. Πῶς καὶ πό-

τε ἔγινε αὐτό; Ὁ Θεός, ὁ Χριστός, φόρεσε
σάρ κα ἀνθρωπίνη καὶ περπάτησε πάνω στὴ Γῆ.

Νὰ σᾶς δώσω μιὰ εἰκόνα καὶ τελειώνω. Πρὸ
ἐτῶν ὁ κόσμος ἔμεινε μὲ ἀνοιχτὸ τὸ στόμα,
ὅ ταν ἔμαθε, ὅτι ὁ πρῶτος ἄνθρωπος πάτησε
στὸ φεγγάρι. Μεγάλο πρᾶγμα. Ἀλλ᾿ ἐγὼ σᾶς
λέω κάτι ἄλλο σπουδαιότερο· καὶ ἂν δὲν τὸ
θαυμάσετε, δὲν εἶστε Χριστιανοί. Θαυμάζετε,
ὅτι ὁ ἄνθρωπος πάτησε στὸ φεγγάρι; Θαυμά-
στε λοιπὸν τώρα ἕνα ἄλλο γεγονός· ὅτι ὁ Θε -
ὸς ἐπάτησε πάνω στὴ Γῆ! Τὰ πατήματά του
εἶνε ἐδῶ, στὴ Γαλιλαία, στὴ λίμνη τῆς Τιβε-
ριάδος, στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ κ.λπ.. Φόρεσε
ἀνθρώπινη σάρκα. Καὶ ὁ ἄχρονος Θεὸς ἔγινε
ἐν χρόνῳ. Καὶ ὁ ἐκτὸς χώρου εὑρέθη σὲ ὡρι-
σμένο τόπο. Ἔζησε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ δίδαξε.

Καὶ εἶνε Θεός, Θεὸς ἀληθινός! Ἀποδείξεις;
Ἂν μπορῇς νὰ μετρήσῃς τὶς ἀκτῖνες τοῦ ἡλί-
ου, ἄλλο τόσο μπορεῖς νὰ μετρήσῃς τὶς ἀπο-
δείξεις ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε Θεός. Τὸ ἀποδει-
κνύει ἡ διδασκαλία του, τὰ θαύματά του, ὁ ἄ -
σπιλος βίος του· τὸ ἀποδεικνύει ἡ σταύρωσις
καὶ ἡ τριήμερος ταφή του.

Τὴν θεότητα ὅμως τοῦ Χριστοῦ βεβαιώνει
προπαντὸς ἡ ἀνάστασί του, τὸ τρισμέγιστο
τοῦτο γεγονός. Ἀπέθανε καὶ ἐτάφη, ἀλλὰ ἀ -
νέστη αὐτεξουσίως καὶ «ὤφθη» (=φανερώ-
θηκε) στοὺς μαθητάς (Πράξ. 13,31), καὶ ζῇ εἰς τοὺς
αἰῶνας. Γι᾿ αὐτὸ ἀκοῦμε σήμερα τὸν Ἰωάννη
νὰ λέῃ· «Καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος» (Ἰω. 1,1).

Ἡ ἱστορία εἴκοσι αἰώνων μαρτυρεῖ, ὅτι εἶνε
ὁ Θεός. Μέσα στὶς κατακόμβες ὑπάρχει γραμ-
 μένη μία λέξις. Οἱ μάρτυρες θυσιαζόμενοι ἔ -
γραφαν ἐπάνω στὶς πλάκες μὲ τὸ αἷμα τους
στὰ λατινικά· «ΒίΒΙΤ» (VIVIT). Τὸ δὲ «ΒίΒΙΤ»
στὴν ἑλληνικὴ θὰ πῇ «Ζῌ». Ζῇ· δὲν εἶνε ὅπως
οἱ ἄλλοι. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος πέθανε, ὁ Καῖ -
σαρ πέθανε, ὁ Λένιν πέθανε, ὁ Μὰρξ πέθανε,
οἱ μεγάλοι φιλόσοφοι πέθαναν. Ἡ δική μας θρη-
 σκεία εἶνε ἡ μόνη ποὺ ἔχει ἀρχηγὸ μὴ θνητὸ
ἀλλὰ ἀθάνατο. Ὁ Μωάμεθ ἦταν θνητός· τολ-
μοῦν οἱ Τοῦρκοι νὰ ποῦν ὅτι ζῇ; Ὁ Ζω ροά-
στρης θνητός, ὁ Βούδδας θνητός, ὅλοι οἱ
ἄλλοι θνητοί. Ἐνῷ ἐμᾶς ὁ δικός μας Θεὸς ζῇ.

* * *
Ἔχουμε ζωντανὸ Θεό. Ζῇ. Ζῆ καὶ βασιλεύ-

ει, εἰς πεῖσμα τῶν ἀθέων, τῶν ὑλιστῶν καὶ
τῶν δαιμόνων. Ζῇ καὶ βασιλεύει. Γι᾿ αὐτὸ ἀπό-
ψε λατρεύουμε καὶ δοξάζουμε τὸν «Χριστόν,
τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν»· «ὅν, παῖδες, ὑ -
μνεῖ τε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶ -
νας».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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