
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸν ἀπόστολο. Τί
μᾶς λέει ἡ φωνὴ τοῦ αὐτὴ τοῦ ἀποστό λουΠαύλου ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, τί μᾶς προτρέ -

πει, τί μᾶς συμβουλεύει; Μᾶς συμβου λεύει νὰ
μαζέψουμε λεφτά, νὰ χτίσουμε σπίτια - πολυ -
κατοικίες, νὰ γλεντᾶ με, νὰ διασκεδά ζου  με, νὰ
κάνουμε τὰ κέφια τῆς σάρκας μας; Κάθε ἄλλο.
Ἡ φωνὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος μᾶς συμβου-
λεύει ἀντίθετα ἀ πὸ αὐτά· ὁ ἀ πόστολος πη-
γαίνει κόντρα μὲ τὶς πονηρὲς ἐ πιθυμί ες, κόν -
τρα μὲ τὰ θελήματα τῆς σαρκός.

Στόχο τῆς ζωῆς μας λέει νὰ μὴν ἔχουμε τὰ
ἐ  πίγεια πράγματα, γιατὶ «ἐπελθὼν ὁ θάνατος
ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται» (Νεκρ. ἀκολ.), ἀλλὰ στό χο
τῶν ἐνεργειῶν, τῶν σκέψεων, τῶν συναισθη-
 μά των, τῆς βουλήσεώς μας νὰ ἔχουμε τὸν οὐ -
ρανό. Τί πρέπει δηλαδὴ νὰ ἐπιδιώξουμε ἐδῶ
στὴ γῆ ποὺ ζοῦμε; ποιός εἶνε ὁ προορισμός
μας, γιατί ζοῦμε; Τὸ λέει καθαρὰ ὁ ἀπόστο-
λος· πρέπει, λέει, νὰ γίνουμε ἅγιοι· «…ἐπιτε-
λοῦν τες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ» (Β΄ Κορ. 7,1)·
παραπάνω ἀπ᾽ ὅλα νὰ ἐπιδιώξουμε τὴν ἁγιό-
τητα, νὰ γίνουμε ἅγιοι.

–Ἅγιος σήμερα, στὸν αἰ ῶνα αὐτόν; σοῦ λέ-
ει ὁ ἄλλος· δύσκολο πρᾶγμα. Καὶ νὰ θέλω ἐ -
γὼ νὰ γίνω ἅγιος, δὲν μ᾽ ἀφήνουν· δὲν μ᾽ ἀ -
φήνει ὁ διάβολος, δὲν μ᾽ ἀφήνει ὁ κόσμος…

Γιά νὰ τὸ δοῦμε λοιπὸν αὐτὸ ποὺ λέει σήμε -
ρα ὁ ἀπόστολος· τί εἶνε ὁ ἅγιος, καὶ κατὰ πό-σον εἶνε δυ να τὸν στὴ σημερινὴ ἐποχὴ νὰ ζή -
σῃ καν εὶς ὡς ἅγιος, ὅπως λέει ἡ Ἐκκλησία.

* * *Γιὰ νὰ καταλάβουμε, ἀγαπητοί μου, τί εἶνε
ὁ ἅγιος, ἂς πάρουμε ἕ να παράδειγμα. Ὅταν
εἶστε μέσα στὸ ναὸ ῥῖξτε μιὰ ματιὰ στὴν ἁγία
τράπεζα. Τί εἶνε ἐκεῖ ἐπάνω; Ἂν μπῇ ἕνας ἄ -
πιστος στὸ ναό, θὰ μᾶς πῇ ὅτι, Ἐ πάνω στὴν
ἁ γία τράπεζα εἶνε ἕνα ποτήρι χρυσό… Δὲν εἶ -
νε ὅμως ἕ να ποτήρι χρυσό. Καὶ ποτήρι νὰ τὸ
πῇς ἀκόμη, ἁμαρτάνεις. Ποτήρι δὲν εἶνε. Διό-

τι ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ τὸ πήραμε καὶ τὸ βάλαμε
ἐπάνω στὴν ἁγία τράπεζα, αὐτὸ πλέον δὲν
λέγεται ποτήρι· λέγεται ἅγιον ποτή ριον, λέ-
γεται δισκοπότηρο. Κατὰ τὴν πίστι μας –ἂν
πιστεύῃς ἔλα στὴν ἐκκλησιὰ καὶ πλησίασε τὰ
ἅ για, ἂν δὲν πιστεύῃς κάτσε στὸ σπιτάκι σου–
ἀπὸ τὴν ὥ ρα ποὺ πῆγε μέσα στὸ ἅγιο βῆμα καὶ
ἀπετέθη ἐπάνω στὴν ἁγία τράπεζα, εἶνε ἁγια-
σμένο· κι ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ μέσα σ᾽ αὐτὸ ἔγι-
νε τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, δὲν μποροῦ με νὰ τὸ
λέμε ποτήρι. Ποτήρι μπορεῖ νὰ τὸ πῇ ἕνας ἄ -
πιστος, ἀλλὰ ἐμεῖς θὰ τὸ ποῦμε ἅγιο ποτήριο,
ἅγιο δισκοπότηρο.

Τὸ ἅγιο ποτήριο μποροῦν νὰ τὸ πιάνουν τὰ
χέρια μό  νο τῶν κληρικῶν. Πόσο καθαρά, ἀλή-θεια, πρέπει νὰ εἶνε τὰ χέρια τοῦ παπᾶ, γιὰ νὰ
κρατᾶνε τὸ δισκοπότηρο! Θά ᾽πρεπε μᾶλλον
νὰ κατέβῃ ἕνας ἄγγελος γιὰ νὰ κρατάῃ τὸ δι-
σκοπότηρο· ἀλλὰ οὔτε καὶ ἄγγελος δὲν ἔχει
αὐτὴ τὴ χάρι· αὐτὸ ὁ Χριστὸς τὸ ἐμπιστεύτη-
κε μόνο στὸν ὀρθόδοξο ἱερέα τῆς Ἐκκλησίας
του! Ἂν πιστεύουμε, ὁ ναὸς δὲν εἶνε ἕνας ὁ -
ποιοσ δήποτε χῶρος – «ὡς φοβερὸς ὁ τόπος
οὗ τος» (Γέν. 28,17), εἶνε φωτιὰ ἐκεῖ! Πόσο κα θαρὰ
λοιπὸν πρέπει νά ᾽νε τὰ χέρια τοῦ παπᾶ, καὶ
πό σο κ᾽ ἐμεῖς πρέπει νά ᾽χουμε καθαρὰ τὰ
χείλη καὶ τὴν καρδιά μας, γιὰ νὰ κοινωνήσου -
με τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ!

Καὶ γιά φαντάσου τώρα νὰ πάῃ κάποιος τὴ
νύχτα, νὰ μπῇ στὴν ἐκ κλησία, νὰ σπάσῃ τὶς
πόρτες –γιατὶ θὰ συμβοῦν κι αὐτά, κοντεύουν
νὰ συμβοῦν κ᾽ ἐδῶ ὅπως συνέβησαν στὴν ἄ -
θεο ῾Ρωσία– καὶ νὰ πάῃ μέχρι τὴν ἁγία τράπε ζα,
ποὺ ἐκεῖ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν παπᾶ δὲν ἐπιτρέπε-
ται νὰ μπῇ λαϊκός. Ἐὰν λοιπὸν ὑποθέσουμε,
ὅτι ἔρχεται κάποιος καὶ παίρνει ἀπὸ τὴν ἁγία
τράπεζα τὸ δισκοπότηρο καὶ τὸ πάει – ποῦ·
στὴν ταβέρνα, σ᾽ ἕνα καμπαρέ, καὶ βάζει μέσα
κρασί, τὸ κάνει κρασοπότηρο, τί θὰ γίνῃ; Θὰ
φρίξῃ ἡ γῆ· ἀλ λοίμονο, φοβερὸ πρᾶγμα!
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Καταλάβατε τὸ παράδειγμα; Ἔ λοιπὸν σοῦ
λέω –ὄχι ἐγώ, ὁ ἀπόστολος Παῦλος τὸ λέει–,
παραπάνω ἀπὸ τὶς εἰκόνες, ἀπὸ τὰ καντήλια,
ἀ πὸ τὶς καμπάνες, ἀπὸ τὴν κολυμβήθρα, ἀπὸ
τὸ δισκοπότηρο, παραπάνω ἀπὸ ὅλο τὸ ναὸ
εἶ  νε – ποιό; Ἐμένα ρωτᾶτε; Εἶνε τὸ σῶμα σου.
Τὸ κορμί μου καὶ τὸ κορμί σου εἶνε δισκοπότη-
 ρο! Κι ὅπως στὸ δισκοπότηρο δὲν μπορεῖς νὰ
βάλῃς μέσα ὅ,τι θέλεις ἀλλὰ μόνο τὸ σῶμα καὶ
τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι καὶ στὸ σῶμα σου·
κι ὅπως εἶνε ἁμαρτία, βεβήλωσις καὶ ἀσέβεια
καὶ ἀπιστία, νὰ κάνῃς τὸ δισκοπότηρο καὶ τὴν
κολυμβήθρα ἕνα κοινόχρηστο πρᾶγμα, ἔτσι
εἶ νε ἁμαρτία καὶ στὸ κορμί σου, πού ᾽νε δισκο-
 πότηρο καὶ πολυέλεος καὶ λαμ πάδα, δὲν ἐπι-
τρέπεται νὰ κάνῃς τὰ κέφια τοῦ διαβόλου.

Νά λοιπὸν τί σημαίνει ἅγιος. Ὅπως αὐτὰ
πού ᾽νε μέσ᾽ στὴν ἐκκλησία εἶνε ἀφιερωμένα
στὸ Θεὸ καὶ δὲν ἐπιτρέπεται κανεὶς νὰ τὰ πάρῃ
γιὰ ἄλλη χρῆσι, ἔτσι καὶ τὸ κορμί μας ἀπὸ τὴν
ὥρα ποὺ βαπτισθήκαμε. Προτοῦ νὰ βαπτισθοῦ -
με τί ἤμασταν; Ἀγγεῖα τοῦ διαβό  λου, ἀκάθαρ -τα ἀγγεῖα τῆς νυκτός· ἔτσι ἤ μασταν. Ἀλλ᾽ ἂς
εἶ νε εὐλογημένος ὁ Θεός, ὁ Χριστός, ἡ ἁγία
Τριάδα. Ἤμασταν ἀκάθαρτα ἀγ γεῖα, πήλινα,
καὶ μᾶς πῆρε ὁ Χριστός, μᾶς βάπτισε μέσα
στὸν Ἰορδάνη (Ἰορδάνης εἶνε ἡ κολυμβήθρα),
κι ἀπὸ τότε πιὰ δὲν εἴμαστε παι διὰ τοῦ Κώστα
καὶ τῆς Μαρίας, ἀλλὰ γίναμε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ·
αὐτὸ λέει ὁ ἀπόστολος. 

Κι ἀφοῦ ἔγινες παιδὶ τοῦ Θεοῦ, τὸ κορμί σου
δὲν ἔχεις δικαίωμα πλέον νὰ τὸ κάνῃς ὅ,τι θέ-
λεις· ἀνήκει στὸ Χριστό, εἶνε σὰν τὸ δισκοπό-
 τηρο, σὰν τὴν κολυμβήθρα, σὰν τὸ ναό· πρέπεινὰ τό ᾽χῃς καθαρό. Τί θὰ πῇ νὰ ἔχῃς κα θαρὸ τὸ
κορμί; Τὰ μάτια σου νὰ μὴν τὰ καρφώνῃς στὴν
ὀ θόνη, στὸ πανὶ τοῦ διαβόλου, καὶ νὰ βλέπῃς
τὰ αἰ σχρά· τὰ αὐτιά σου νὰ μὴν τὰ τεν τώνῃς ν᾽
ἀκοῦς τὶς βρωμιὲς τοῦ κόσμου· τὴ γλῶσσα σου
νὰ μὴν τὴ μολύνῃς μὲ βλαστήμιες, κουτσομπο -
λιά, κατακρίσεις κ.λπ.· τὰ χέρια σου νὰ μὴν τ᾽ ἁ -
 πλώνῃς νὰ κλέβῃς καὶ νὰ κάνῃς ἀτιμίες· τὰ πό-
 δια σου νὰ τρέχουν ὄχι δεξιὰ κι ἀριστερά, ἀλ -
λὰ στὴν ἐκκλησία. Καὶ τὸ σπουδαιότερο· τὸμυαλό, ἡ σκέψι, καὶ ἡ καρδιά σου νὰ μὴν εἶ νε
ἕ νας σκουπι δό τοπος ποὺ πετᾶνε ὅ,τι νά ᾽νε,
ἀλ λὰ νὰ τὰ κρατᾷς καθαρά, πιὸ καθαρὰ κι ἀπ᾽
τὸ σαλόνι τοῦ σπιτιοῦ σου. Τὰ πάντα καθαρά,
καὶ προπαντὸς ἡ σκέψι, τὸ μυαλό, ἡ καρδιά.
Ἅμα τὸ πετύχῃς αὐτό, τότε εἶσαι ἅγιος.

Εἶνε εὔκολο; Γιά προσπαθῆ στε μιὰ μέρα νὰ
κρατήσετε τὴ σκέψι  σας καθαρή. Περνᾶνε λο-γισμοί, σὰν τὶς σφίγγες ποὺ πέφτουν πάνω στὸ
σκουληκιασμένο σάπιο κρέας· λογισμοὶ αἰ σχροί

(πορνείας, μοιχείας, ἀσελγείας…), λο γι  σμοὶ κα-
 κίας - μοχθηρίας (περιφρονήσεως, κατακρίσε-
ως, θυμοῦ, ἀντιπαθεί ας, μίσους, ἐκδικήσεως, ἀ -
δικίας, ἀπάτης, ψεύ δους, κλοπῆς…), λογισμοὶ ἐ -
γωιστικοί (ὑπερη  φανείας, φιλοδοξίας, ἀνθρωπα-
 ρεσκείας, μα ταιοδοξίας, ἐπιδείξεως…). Πλῆ θος
λογισμοί, πλῆθος σφίγγες, ποὺ ἂν δὲν τὶς διώξῃς
θὰ κά νουν φωλιά. Γιά προσπάθησε νὰ τὶς διώ-
 χνῃς, γιά βάλε φωτιὰ νὰ κάψῃς τὶς σφιγγοφω λιὲς
αὐ τὲς ποὺ ᾽νε μέσ᾽ στὸ νοῦ σου καὶ νὰ κρατή -
σῃς τὸ μυαλό σου καθαρό. Μπορεῖς; Δύσκολα.

Δὲν σοῦ λέω κ᾽ ἐγὼ ὅτι εἶ νε εὔ κολο· δύσ -κο λο εἶνε, μὰ ὄχι καὶ ἀδύνατο. Γιατὶ τί λέει τὸ
Εὐαγγέλιο· «Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀν θρώποις δυ-
νατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν» (Λουκ. 18,27). Καὶ τί λέει ὁ
ἀπόστολος Παῦλος· «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυ-
 ναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλ. 4,13). Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ
Θεοῦ καὶ μὲ τὴ δύναμι τοῦ Χριστοῦ μποροῦ με!
Τί λές; δὲν ὑπάρχει τρόπος, δὲν ὑπάρχει δρό-
μος νὰ φτάσῃ κανεὶς ἐκεῖ; Ὑπάρχει!

* * *Ἐλᾶτε, ἀδέρφια μου, νὰ πάρουμε τὸ μονο-πάτι, ποὺ ἅμα τὸ βαδίσῃς θ᾽ ἀνεβῇς ψηλά, θὰ
φτάσῃς στὴν κορυφή. Καὶ ἡ κορυφὴ ποιά εἶ -
νε; Ἡ ἁγιότης, τὸ νὰ γίνεσαι ἅγιος. Ποιός λοι -
πὸν εἶνε ὁ τρόπος, τὸ μονοπάτι αὐτό;

Μᾶς τὸ λέει πάλι ὁ ἀπόστολος· εἶνε ὁ φόβος
τοῦ Θεοῦ, «…ἐπιτελοῦν τες ἁγιωσύνην ἐν φό -
βῳ Θεοῦ» (Β΄ Κορ. 7,1)· θὰ κατορθώσετε, λέει, νὰ γί-
νετε ἅγιοι, ἐὰν ἔχετε φόβο Θεοῦ. Ποιός εἶνε
αὐ τὸς ὁ «φόβος Θεοῦ»; Ἐλᾶτε νὰ τὸν πᾶμε
στὸ «χημεῖο» νὰ τὸν ἀναλύσουμε. Ποιά στοι-χεῖα ἀποτελοῦν τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ;• Πρῶτα - πρῶτα ἡ πίστις· πίστις ὅτι ὑπάρχει ἀ -
φέν της, μάτι ποὺ παρακολουθεῖ, ἕνας νοῦς ποὺ
γνωρί ζει τὰ πάν τα καὶ μιὰ μέρα θὰ μᾶς κρίνῃ.• Ἔπειτα ἡ ἀγάπη, ποὺ διώχνει τὸν φόβο τοῦ
τιμωροῦ Θεοῦ καὶ φέρνει γλυκειὰ εὐλάβεια.• Ἀκόμη ἡ ταπεινὴ ὑπακοὴ στὸν Κύριο καὶ ἡ
πρόθυμη τήρησι ὅλων τῶν ἐντολῶν του.• Ὁ θεοφοβούμενος ἄνθρωπος ἔχει ἁγνότη-τα, ὁ θεῖος φόβος ἁγνίζει τὴν καρδιά του.• Ὅπου ὑπάρχει φόβος Θεοῦ, ἐκεῖ ὑπάρχει καὶ
συναίσθησι τῆς παρουσίας του, καθαρὴ προσ -ευχή, καὶ λατρεία «ἐν πνεύματι» (Ἰω. 4,24).• Ὑπάρχει ἐπίσης εἰλικρίνεια, φιλαλήθεια, εὐ -συνειδησία, τιμιότης, σεβασμὸς στὸν πλησίον.• Βασικὸ στοιχεῖο τοῦ θείου φόβου εἶνε ἡ τα-πεί  νωσις καὶ ἡ αὐτομεμψία - αὐτοκατηγορία.• Ἕνας θεοφοβούμενος Χριστιανὸς ἔχει ἀκα-κία, δὲν κατακρίνει, δὲν καταδικάζει κανένα.

Ἰδού τὸ μονοπάτι ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἁγιότη-
τα. Τὸ λέει ἡ καρδιά σας; Μπρός, ἀνέλθετε!
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