
Οἱ ναοὶ τῶν μεγάλων πόλεων, ἀγαπητοί μου,
δὲν ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ κήρυγμα· ἀνάγ κη

ἔ χουν τὰ χωριά. Βρέθηκα στὰ σύνορά μας καὶ
μοῦ ̓ λεγαν οἱ χωρικοί· Ἄχ, πάτερ μου, ν᾿ ἀκού-
 γαμε κ᾽ ἐμεῖς μιὰ φορὰ τὸ χρόνο λόγο Θεοῦ!…

Μαζευτήκαμε στὶς πόλεις παπᾶδες, ἀρχιμαν -
δριτάδες, ἱεροκήρυκες, δεσπο τάδες, καὶ δὲν
ξεκολλᾶμε νὰ πᾶμε παραπάνω νὰ κηρύξουμε.
Γι᾿ αὐτὸ λέω ὅτι οἱ μεγάλες πόλε ις δὲν ἔχουν
ἀ νάγκη ἀπὸ κήρυ γμα· ἡ μόνη ὑ ποχρέωσί τους
εἶνε νὰ ἐκτελέσουν αὐτὰ ποὺ ἄκουσαν.

Σήμερα ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς μιλήσω καὶ κά-
 νετε λίγη ὑπομονὴ ν᾿ ἀκούσετε ἕνα φτωχὸ κή-
 ρυ γμα ποὺ βγαίνει ὅμως μέσα ἀπ᾽ τὴν καρδιά.

* * *
Ὑπάρχει, ἀγαπητοί μου, μιὰ κατηγορία –μό -

νο μία;–, μιὰ συκοφαντία –μόνο μία;–, ἐναν τί -
ον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἁ -
γίας μας Ἐκκλησίας. Ποιά κατηγορία· ὅτι ἡ
θρη σκεία μας δὲν εἶνε πλέ ον στὰ μέτρα τῆς ἐ -
ποχῆς, ὅτι εἶνε πολὺ περιωρισμένη, ἔχει πολ-
λὰ «μή», πολλὲς ἀπαγορεύσεις· κάνει τὸν ἄν -
θρωπο λυπημένο, σκυθρωπό. Εἶνε θρησκεία
μελαγχολίας, λένε, κ᾽ ἐμεῖς θέλουμε χαρά…

Αὐτὴ εἶνε ἡ κατηγορία. Τί ἀ παντοῦμε; Ὅτι
ἐμεῖς δὲν ζοῦμε τὴ θρησκεία τοῦ Ναζωραίου
ὡς θρησκεία μελαγχολίας καὶ λύπης· εἶνε θρη-
 σκεία χαρᾶς καὶ αἰσιοδοξίας. Ἀπόδειξις;

Πρῶτον ὁ σημερινὸς ἀπόστολος (βλ. Β΄ Κορ. 1,21 –
2,4)· ὁμιλεῖ γιὰ μία μυστικὴ χαρά, τὴν ὁποία αἰ -
σθανόταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ ποὺ ἤθε λε
νὰ τὴ μεταδώσῃ στὰ πνευματικά του τέκνα.

Ἀλλὰ μεγαλύτερη ἀπόδειξι εἶνε τὸ σημερι νὸ
εὐαγγέλιο. Γιὰ ποιό πρᾶγμα μιλάει, ποιό εἶ  νε τὸ
θέμα του; Ὁ γάμος· ὁ γάμος μὲ τὴν πρα γματι -
κὴ καὶ μὲ τὴ μυστικὴ - πνευματικὴ ἔννοια.

Γάμος εἶνε ἡ φλογερὴ ἀγάπη καὶ ἕνωσις ἀν -
δρὸς καὶ γυναικὸς ἐν Κυρίῳ. Δὲν ὁμιλῶ γιὰ τὸν
ἐμπορι κὸ γάμο, τὸν ὑλώδη καὶ σαρκικό, ὅ πως
εἶνε τώρα οἱ περισσότεροι γάμοι· ὁμιλῶ γιὰ τὸ

γάμο ὅπως τὸν ἵδρυσε ὁ Δημιουργὸς καὶ τὸν
ἐννοεῖ ἡ ὀρθόδοξος παράδοσις, τὸ γάμο ὡς
ἱερὸ μυστήριο. Αὐτὸς ὁ γάμος εἶνε ἕ νωσις καρ-
 διῶν, τὸ εὐτυχέστερο γεγονὸς τῆς ἀνθρώπι-
νης ζωῆς. «Στὶς χαρές σου!», εὔχον ται στὸ νέο
ἢ στὴ νέα ποὺ πρόκειται νὰ στεφανωθοῦν.

Καὶ πράγματι ὁ γάμος εἶνε χαρά. Ἡ νύφη
στολισμένη σὰν τὴν ἀνθισμένη ἀμυγδαλιά, ὁ
νυμφίος ποὺ λάμπει σὰν τὸν ἥλιο, οἱ παράνυμ -
φοι, οἱ γονεῖς, οἱ συγγενεῖς, οἱ φίλοι, τὰ τρο-
πά ρια τῆς Ἐκκλησίας τὰ ὡραιότατα, οἱ χοροί,
τὰ ᾄσματα, ἡ γαμήλιος τράπεζα μὲ τὰ ἐκλε-
κτὰ φαγητά, ὅλα αὐτὰ δημιουργοῦν μιὰ ἀτμό-
σφαι ρα μέσα στὴν ὁποία καὶ ὁ πιὸ λυπημένος
δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ αἰσθανθῇ μιὰ χαρά.

Γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς σήμερα ὁ Κύριος πῆρε τὸ
γάμο ὡς εἰκόνα, γιὰ νὰ συμβολίσῃ κάτι ἀνώ-
τερο· ὅτι ἡ βασιλεία του εἶνε ἕνα συμ πόσιο,
ἕ νας γάμος πνευματικός, μιὰ χαρὰ ἀγγέλων
καὶ ἀν  θρώπων, μία κοινωνία καὶ μεῖξις ἀπερι-
γράπτου χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως.

Οἱ ἄνθρωποι, ἀναλόγως ἰδεῶν καὶ προ τι  μήσε-
 ων, ἀνοίγουν ῥάδια καὶ «πιάνουν» σταθμούς.
Ἐγὼ σᾶς συνιστῶ νὰ τεν τώσε τε τὸ αὐ τί σας γιὰ
ν᾽ ἀκούσετε ἕνα πομ πὸ ποὺ δὲν εἶνε κολλημέ-
 νος στὰ χώματα ἑ νὸς ἐπιγείου κράτους. Ἐκ -
πέμπει πάνω ἀπὸ τὰ ἄστρα καὶ τὸν Ὠρίωνα, δυὸ
χιλιάδες τώρα χρό νια, καὶ μεταδί  δει ἕνα χαρμό -
συνο μήνυμα αἰ σιοδοξίας, θάρρους καὶ ἀνδρεί-
ας, μήνυμα αἰώ νιο. Δὲν τ᾽ ἀ κού σατε; Ποιοί τὸ ἄ -
κουσαν; Γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἄ κουσαν ὄχι φιλό-
 σοφοι τῶν Ἀθηνῶν ἢ πατρίκιοι τῆς ῾Ρώμης ἢ
μεγιστᾶ νες τοῦ πλούτου· τὸ ἄκουσαν – ποιοί·
βοσκοὶ τῆς Βη θλεέμ. Ὤ μεγαλεῖο τοῦ Χρι στοῦ καὶ
τῆς θρησκείας μας! Κατέβηκε ἄγγελος καὶ τοὺς
εἶπε· «Μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐ αγγε  λίζομαι ὑ -
μῖν χαρὰν μεγάλην». Χαρὰ ὄχι μὲ τὸ σταγονό -
μετρο, ὅπως δίνει αὐτὸς ὁ κόσμος, ἀλλὰ «χα -
ρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέ-
 χθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύ-
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Γάμος καὶ χαρὰ
«…Ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ» (Ματθ. 22,2)

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



 ριος» (Λουκ. 2,10-11). Αὐτὴ εἶνε ἡ χαρὰ ποὺ αἰσθάνε-
ται ὅποιος πιστεύει στὸν Ἰησοῦ τὸ Ναζωραῖο.

Πράγματι ὁ Χριστὸς εἶνε ἡ χαρά. Ὄχι ἁπλῶς
χαρά· εἶνε τὸ κέντρο, ἡ πηγή, ὁ ἥλιος τῆς χα -
ρᾶς γιὰ κάθε ψυχή. Αὐτὸς εἶνε ποὺ εἶπε στὴν πο-
 νεμένη μάνα ποὺ θρηνοῦσε κοντὰ στὸ φέρε τρο
τοῦ παιδοῦ της «Μὴ κλαῖε» (Λουκ. 7,13). Αὐτὸς εἶ νε ποὺ
εἶπε τοὺς πονεμένους «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖ ψιν ἕξε-
τε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κό σμον» (Ἰω.
16,33). Αὐτὸς εἶνε ποὺ γιὰ μία ἁ μαρτω λὴ γυναίκα
εἶπε «Ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς» (Λουκ. 7,47). Αὐτὸς
εἶνε ποὺ εἶπε στὸν παράλυτο «Ἔ γειρε, ἆρον τὸν
κράβατόν σου καὶ περιπάτει» (Ἰω. 5,8). Αὐ τὸς εἶνε
ποὺ εἶπε σ᾿ ἕνα λῃστὴ «Σήμε ρον μετ᾿ ἐ μοῦ ἔσῃ
ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ. 23,43). Αὐτὸς εἶνε ποὺ πῆγε
στὰ μνήματα καὶ εἶπε «Νε κροί, ἀ ναστη θῆτε» (βλ.
Ἰω. 11,43). Αὐτὸς εἶνε ποὺ ὅ ταν ἀναστήθηκε «ἐχά-
ρησαν οἱ μαθη ταὶ ἰδόν τες τὸν Κύριον» (Ἰω. 20,20).

* * *
Μὰ τί ἀκούω· –Αὐτὰ εἶνε κείμενα ἁγιογρα-

φικά, πολὺ θεωρητικὰ μᾶς τὰ λές· ἐμεῖς θέ-
λουμε ἁπτὰ - χειροπιαστὰ πράγματα.

Λοιπόν, ἐὰν ὑπάρχῃ κανεὶς ποὺ ἀμφιβάλ-
 λει ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ἡ πηγὴ τῆς χαρᾶς, θὰ
τοῦ συστήσω νὰ κάνῃ πείραμα στὸν ἑαυτό του,
καὶ τότε θὰ πεισθῇ, ὅτι αὐτὰ ποὺ λέω ἐδῶ εἶ -
νε πο λὺ μικρὰ μπροστὰ στὴν πραγματικότητα.
Ὁρί στε λοιπόν, ἐλᾶτε νὰ κάνουμε πείραμα.
⃝ Θέλεις χαρά; Πέταξε ἀπ᾽ τὰ χέρια σου τὰ
σεντόνια τῶν ἐφημερίδων πού ̓ νε γεμᾶτα φλυ -
αρί ες, τὰ βι βλία τῆς ἀπιστίας πού ̓ νε γεμᾶτα ἀ -
πὸ μικρό βια ἀθεΐας, τὰ αἰσχρὰ μυθιστορήματα.
Πέταξέ τα αὐτὰ καὶ πιάσε στὰ χέρια σου ἕνα
ἄλλο βιβλίο· ἄνοιξε τὴν ἁγία Γραφή, κόλλησε τὸ
αὐτί σου σ᾽ αὐτὸ τὸν πομ πὸ τοῦ οὐρανοῦ ποὺ
μεταδίδει λόγια ἀθάνατα. «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ
παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ πα ρέλ-
θωσι», εἶπε ὁ Χριστός (Ματθ. 24,35). Ἄνοιξε τὴν Πεν -
τάτευχο, τὰ πρῶτα βιβλία τῆς Παλαιᾶς Δι αθή-
κης (τὴ Γένεσι, τὴν Ἔξοδο, τὸ Λευϊτικό, τοὺς Ἀ -
ριθμούς, τὸ Δευτερονόμιο), καὶ θὰ δῇς μπρο-
στά σου ἕνα πανόραμα, θ᾽ ἀ κούσῃς σάλπιγγες
νὰ σαλπίζουν, θὰ δῇς χέρι θεϊκὸ νὰ γράφῃ πά-
 νω σὲ πέτρινες πλάκες τὶς δέκα ἐν τολές, θὰ
δῇς θαύματα καὶ θ᾿ ἀκούσῃς τὸ Μωυσῆ νὰ λέῃ·
«Πρόσεχε, οὐρανέ, καὶ λαλήσω, καὶ ἀκουέτω
ἡ γῆ ῥήματα ἐκ στόματός μου» (Δευτ. 32,1).
⃝ Θέλεις χαρά; Πάρε καὶ διάβασε συναξάρια
τῶν ἁγίων. Διάβασε π.χ. τὸν βίο τοῦ ἁγίου ἱερο-
 μάρτυ ρος Βαβύλα (ἑορτάζει 4 Σεπτεμβρίου),
πνευματικοῦ πατρὸς καὶ διδασκάλου τῆς πό-
λεως Ἀντιοχείας, τὸν ὁποῖο θαύμαζε καὶ ὁ ἱε -
ρὸς Χρυσόστομος καὶ ἐξεφώνησε γι᾽ αὐτὸν
τρεῖς ὁ  μιλίες. Ἂν τὶς διαβάσῃς, θὰ αἰσθανθῇς

χαρὰ καὶ συγκίνησι, γιατὶ ἡ Ἐκκλησία ἀνέδει-
ξε τέτοιους γίγαντες. Ὁ Βαβύλας ἦταν πραγμα -
τικὸς ἐπίσκοπος τοῦ Χριστοῦ. Στάθηκε στὴν
πύλη τοῦ ναοῦ, καὶ εἶπε στὸ βασιλιᾶ ποὺ εἶχε
βάψει τὰ χέρια του μὲ αἷμα· –Ἄλτ! τὰ χέρια σου
εἶνε ἀκάθαρτα, δὲν σοῦ ἐπιτρέπω τὴν εἴσοδο…
Διότι στὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ ἐπικρατῇ
τά ξις καὶ εὐπρέπεια. Καὶ θὰ κάνω μετὰ λύπης
μία παρατήρησι. Τὸ 1966 ἡ νεαρὴ βασί λισσα
τῆς Ἑλλάδος Ἄννα-Μαρία πῆγε στὸ Βα τικανό·
καὶ ὁ πάπας, γιὰ νὰ τὴ δεχτῇ, τὴν ὑποχρέωσε
νὰ ντυθῇ σὰν καλόγρια. Ὦ Ἐκκλησία μου!…
Ἐδῶ δὲν εἶνε ὁ πάπας, ἐδῶ εἶνε ὁ Χριστός, ἐ -
δῶ εἶνε τὰ ἅγια· καὶ ὅμως στὶς ἐκκλησί ες μπαί-
νουν ξεμπράτσωτες καὶ γυμνές, γιατὶ δὲν ὑπάρ  -
χει κάποιος νὰ τοὺς πῇ· Ἄλτ! ντύσου καὶ μετὰ
ἔλα. Ἂς εἶνε τὰ λόγια μου σκληρά· ἐκφράζουν
ὅμως τὸ πνεῦμα τοῦ ἱεροῦ Βα βύλα, ὁ ὁποῖος
κατ᾿ αὐτὸ τὸν τρόπο μίλησε. Βλέπω κάποια δι -
αταραχὴ στὰ βλέμματα. Ἔχε τε δίκιο· σᾶς συ-
νήθισαν σὲ ὡραῖα κηρύγματα μὰ ὄχι σὲ ἀλή-
θειες ποὺ πρέπει νὰ λέγωνται.
⃝ Συνεχίζω. Θέλεις χαρά; διάβασε τὴν ἁγία
Γραφὴ καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων. Θέλεις χα-
ρά; Τὸ βραδάκι, ὅταν βασιλέψῃ ὁ ἥλιος, ἐσὺ ὁ
πατέρας καὶ ἡ μάνα, ἀντὶ νὰ βγῆτε γιὰ διασκέ -
δασι, γονατίστε μπροστὰ στὸ Χριστὸ καὶ κάν τε
προσευχή. Σᾶς δίνω ἐγγύηση· ὅταν προσ ευ-
χηθῇς μὲ τὴ γυναῖκα καὶ τὰ παιδιά σου, θὰ
αἰσθανθῆτε εἰρήνη καὶ θὰ πάρετε εὐλογία.
⃝ Θέλεις ἀκόμα μεγαλύτερη χαρά; Ἐκεῖ ποὺ
κάθεσαι, κοντά σου στὴ γειτονιά, ὑπάρχει μία
χήρα μ᾽ ἕνα ὀρφανὸ γιατὶ ὁ ἄντρας της σκοτώ-
 θηκε. Πήγαινε λοι πὸν νὰ τοὺς βρῇς· κι ἄνοι ξε
τὸ πορτοφόλι νὰ βοηθήσῃς, κι ἄνοιξε τὸ στό-
μα καὶ τὴν καρδιά σου νὰ τοὺς παρηγορήσῃς.
⃝ Θέλεις χαρὰ πιὸ μεγάλη χαρά; Ἔλα στὸ ναὸ
στὴ θεία λειτουργία κι ἀφοῦ ἑτοιμαστῇς πλη-
σίασε νὰ μεταλάβῃς. Γάμος γίνεται καὶ τραπέ-
 ζι οὐράνιο. «Λάβετε φάγετε», «πίετε ἐξ αὐτοῦ»·
ἔλα νὰ κοινωνήσῃς τὰ ἄχραντα μυστήρια.
⃝ Θέλεις χαρά; διάβασε ἁγία Γραφὴ καὶ συνα-
 ξάρι, κάνε προσευχή, κάνε ἐλεημοσύνη, κοινώ -
να τὰ θεῖα μυστήρια. Θέλεις χαρά; ζῆσε κατὰ
τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Καὶ σοῦ ὑπόσχομαι, ὅταν σβήσῃ ὁ κόσμος καὶ
τὰ ἄστρα, τότε θ᾿ ἀκούσῃς κ᾽ ἐσὺ τὴ φωνή·
«Εὖ, δοῦλε ἀγαθέ καὶ πιστέ·… εἴσελθε εἰς τὴν
χαρὰν τοῦ κυρίου σου» (Ματθ. 25,23).Τῆς χαρᾶς αὐ -
τῆς, ποὺ ἔχει κέντρο τὸ Γολγοθᾶ, τῆς χαρᾶς
αὐτῆς τῆς αἰωνίου καὶ ἀνεκφράστου καὶ ἀνεκ -
λαλήτου, εἴθε πάντες νὰ γίνουμε μέτοχοι ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν· ἀμήν.
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