
Σᾶς κάνω, ἀγαπητοί μου, ἀρχίζοντας μιὰ ἐ -ρώτησι. Ὑ πάρχει ἐδῶ κανεὶς ποὺ θὰ μπο-
ροῦσε νὰ μᾶς πῇ, τί θὰ συμβῇ στὸν κόσμο ὕ -
στερα ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια; Ὄχι ἀσφαλῶς. Καὶ
ὄ χι μόνο ἐδῶ ἀλλὰ καὶ σ᾽ ὅλο τὸν πλανήτη δὲν
θὰ βροῦμε ἕναν, ὁσοδήποτε σοφὸς καὶ μεγά -
λος καὶ ἐπιστήμονας κι ἂν εἶ νε, ποὺ θὰ κατορ -
θώσῃ νὰ διασχίσῃ τὸ πέπλο τοῦ μέλλοντος καὶ
νὰ μᾶς πῇ τί θὰ συμβῇ ὄχι ὕ στερα ἀπὸ ἑκατὸ
χρόνια, ἀλλὰ οὔτε ὕστερα ἀπὸ δέκα χρόνια,
οὔτε ὕστερα ἀπὸ ἕνα χρόνο, οὔτε καὶ σήμε-
ρα μέχρι τὸ βράδυ. Ἀποκλείεται νὰ εἶνε αὐτὴ
ἡ τελευταία ἡμέρα τοῦ σύμ παντος; – ποῦ τὸ
ξέρουμε; Ἄγνωστο τὸ μέλλον. Κι αὐτοὶ ἀκόμα
ποὺ κυβερνοῦν τὰ μεγάλα κράτη ἀγνοοῦν τί
θὰ συμβῇ αὔριο τόσο στὸ δικό τους κράτος
ὅσο καὶ σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο. Δὲν γνωρίζουμε «τί
τέξεται ἡ ἐπιοῦσα» (Παροιμ. 3,28).

Μέσα ὅμως στὸ ἄπειρο αὐτὸ σκοτάδι, στὰ
«μεσάνυχτα» ποὺ ἔχουμε ὡς πρὸς τὸ μέλλον,πέφτουν μερικὲς φωτοβολίδες. Ὅσοι πῆγαν
στρατιῶτες γνωρίζουν ὅτι μέσα στὸ σκο τάδι
πέφτει μιὰ φωτοβολί δα καὶ τότε ἡ νύχτα γί-
νεται ἡμέρα. Ἔτσι λοι πὸν καὶ μέσα στὸ σκο-
τάδι τῆς ἀ γνοίας μας γιὰ τὸ μέλλον τὸ Πνεῦμα
τὸ ἅγιο ῥίχνει τὶς δικές του φωτοβολίδες. Καὶ
ποιές εἶνε οἱ φωτοβολίδες αὐτές, ποὺ φωτί-
ζουν καὶ μᾶς δείχνουν τί θὰ γίνῃ στὸ μέλλον,
ὄχι μόνο ὕστερα ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια, ἀλλὰ ὕ -
στερα καὶ ἀπὸ χίλια καὶ δυὸ χιλιάδες καὶ τρεῖς
χιλιάδες καὶ πέντε χιλιάδες χρόνια; Εἶνε οἱπροφητεῖες· οἱ προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης, οἱ προφητεῖες προπαντὸς τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ προφητεῖες τῆς Ἀπο-
καλύψεως τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, οἱ προφητεῖες
τῶν ἀποστόλων καὶ μάλιστα τοῦ Παύλου. 

Ἀκούσατε σήμερα τὸν ἀπόστολο (βλ. Α΄ Τιμ. 3,13 –
4,5), τὸν προσέξατε; Ἂν τὸν προσέχαμε, θὰ τρέ-
 μαμε σὰν ἁμαρτωλοὶ ποὺ εἴμαστε. Τί λέει; Με-
 ταξὺ τῶν ἄλλων ποὺ γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦ -

λος στὸν πιστὸ μαθητή του τὸν Τιμόθεο, τὸν
ὁ ποῖον ἐγκατέστησε ὡς πρῶτο ἐπίσκοπο στὴν
Ἔφεσο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἔχει καὶ μία προ-
φητεία. Λέει, ὅτι «ἐν ὑστέροις καιροῖς», τὰ
τελευταῖα χρόνια τῆς ἀν θρωπότητος, θὰ ἔρθῃστὸν κόσμο μιὰ συμφορά. Ποιά θά ᾽νε αὐτή;

* * *Πολλῶν εἰδῶν συμφορὲς θὰ συμβοῦν, ἀγα-
πη τοί μου, σύμ φωνα μὲ τὸ φοβερὸ βιβλίο τῆς
ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως. Ποιά ἀπ᾽ ὅλες εἶνε αὐτὴ
γιὰ τὴν ὁ ποία ὁμιλεῖ σήμερα τὸ Πνεῦμα τὸ ἅ -
γιο; Μήπως θά ᾽νε κανένας νέος κατακλυσμός,
ποὺ θὰ πνίξῃ σὰν σκουλήκια τὰ ἀκάθαρτα ὄν -
τα ποὺ λέγονται ἄνθρωποι; Μήπως θά ᾽νε
καμμιὰ φωτιά, σὰν ἐκείνη ποὺ ἔπεσε ἀπὸ τὸν
οὐ ρανὸ καὶ ἔκαψε τὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα;
Μήπως θά ᾽νε καμμιὰ νέου εἴδους ἀσθένεια,
ποὺ θὰ σαρώσῃ σὰν τὶς μῦγες τὸ ἀνθρώπινο
γένος; Μήπως θά ᾽νε καμμιὰ πεῖνα σὰν ἐκεί-
νη τῆς Κατοχῆς; Ἢ μήπως θά ᾽νε κανέναςσεισμός, ποὺ θὰ τραντάξῃ ὁλόκληρη τὴ Γῆ;
Λέγε μας, ἀπόστολε Παῦλε, στόμα τοῦ Χρι-
στοῦ, ποιά θά ᾽νε αὐτὴ ἡ μεγάλη συμφορά;

Δὲν θὰ εἶνε καμμιά ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἀναφέ-
ραμε. Κι αὐτὲς ἀσφαλῶς θὰ γίνουν· ὁ σημε-
ρινὸς ὅμως ἀπόστολος ὁμιλεῖ γιὰ συμφορὰ
ὄχι ὑλικῆς φύσεως ἀλλὰ συμφορὰ πνευματι -κῆς φύσεως. Ναί. Θὰ τὸ πῶ ποιά συμφορὰ θὰ
εἶνε αὐτή, ἀλλ᾽ ἀμφιβάλλω ἂν θὰ συγκινη θῆ -
τε· γιατὶ καταντήσαμε ἄνθρω ποι χωμάτινοι,
μᾶς συγκινοῦν μόνο ὑλικὲς ζημιές (καταστρο -
φές, ἀσθένειες, σεισμοί…). Μὰ πέρα ἀπ᾽ αὐ τὲς
ὑπάρχει μιὰ μεγαλύτερη συμφορά, ποὺ πρέπει
νὰ φοβού μεθα περισσότερο. Ποιά εἶν᾽ αὐτή;

«Ἐν ὑστέροις καιροῖς», λέει ὁ ἀπόστο  λος
Παῦλος, ὅταν θὰ πλησιάζουν τὰ τέλη τῆς ἀν -
θρωπότητος, τότε «ἀποστήσονταί τινες τῆς
πίστεως» (Α΄ Τιμ. 4,1)· νά ἡ μεγάλη συμφορά, ἡ ἀ -πομάκρυνσις ἀπὸ τὴν πίστι, ἡ ἀποστασία. Καὶ
εἶνε συμφορὰ λοιπὸν ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὴν πί-
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 στι; Τί θὰ πῇ, θὰ φύγουν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν
πίστι, τὴν ὀρθόδοξο πίστι; καὶ τί εἶνε πίστις;

Ἡ πίστις εἶνε τὸ σπουδαιότερο. Ἂν δὲν πι-
στεύῃς στὸ Θεό, ὅτι ὑπάρχει Πνεῦμα ἅγιο, ὅτι
ὁ ἄνθρωπος ἔχει ψυχὴ ἀθάνατη καὶ αἰώνια,
ὅτι θὰ γίνῃ μέλλουσα κρίσις· ἂν ζῇς σὰν τὸ
ζῷο καὶ ἔχῃς ὡς πρόγραμμά σου τὸ «Φάγω-
μεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν»
(Ἠσ. 22,13 = Α΄ Κορ. 15,32), ἂν δὲν ἔχῃς ἰδανικὰ καὶ φτερὰ
καὶ ὄνειρα μεγάλα, τότε δὲν πρέπει νὰ ὀνο-
μά  ζεσαι ἄνθρωπος· γιατὶ ἄνθρωπος εἶνε τὸ
ὂν ἐκεῖνο ποὺ δὲν περπατάει μὲ τὰ τέσσερα
ἀλλὰ βαδίζει ὄρθιος, βλέπει πρὸς τὰ ἄνω,
ἀτενίζει πρὸς τὸν οὐρανὸ ποὺ εἶνε ἡ πατρίδα
του. Ἡ πίστις λοιπὸν εἶνε τὸ φῶς καὶ ἡ ζωή,ὅ,τι ὡραιότερο καὶ πολυτιμότερο στὸν κόσμο.
Γι᾽ αὐτὸ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος καὶ ἄλλοι ἅγι-
οι ἔλεγαν, ὅτι εἶνε προτιμότερο νὰ σβήσῃ ὁ
ἥ λιος παρὰ νὰ σβήσῃ ἡ πίστις. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ
ἀ πόστολος θεωρεῖ τὴν ἀποστασία ἀπὸ τὴν πί-
στι ὡς τὴν πιὸ μεγάλη συμφορά.

Καὶ δυστυχῶς βλέπουμε, ὅτι σήμερα πολ-λοὶ φεύγουν ἀπὸ τὴν πίστι. Ἀπὸ τοὺς χίλιους
Χριστιανούς, ποὺ βαπτίσθηκαν «εἰς τὸ ὄνομα
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύ-
ματος» καὶ φέρουν τὴ σφραγῖδα τοῦ τιμίου
σταυροῦ, πόσοι ἐκκλησιάζονται; δέκα, εἴκοσι,
τριάντα. Οἱ ἄλλοι ποῦ βρίσκονται; Φεύγουν,
ἀδειάζουν οἱ ἐκκλησίες τῆς Ὀρθοδοξίας.

Καὶ ποῦ πᾶνε; Σὰν τὸ κοπάδι τῶν χοίρων
ποὺ δαιμονίστη καν κ᾽ ἔπεσαν στὸ γκρεμό, ἔτσι
κι αὐτοὶ ποὺ φεύγουν ἀπὸ τὴν πίστι· ἄλλος γί-
νεται ἄθεος ὑλιστής, κ᾽ ἔχει χρόνια τώρα νὰ πα-
 τήσῃ στὴν ἐκκλησία καὶ νὰ ἐξομολογη θῇ· ἄλ -
λος πάει στοὺς φράγκους, γίνεται οὐ νίτης, προσ -
κυνάει τὸν πάπα· ἄλλος πάει στοὺς προτεστάν -τες ἢ εὐαγγελικούς, ποὺ κρατοῦν δῆθεν τὸ Εὐ -
αγγέλιο ἀλλὰ εἶνε μιὰ Λερναία Ὕ δρα μὲ ἑκα-
τοντάδες κεφάλια - αἱρετικὰ παρα κλάδια· ἄλ -
λος πάει στοὺς χιλιαστὰς καί, ἐνῷ λέ με «ὁμο-
λογῶ ἓν βάπτισμα» (Σύμβ. πίστ. 10), αὐ τὸς ξεβαφτί-
ζεται καὶ γίνεται μάρτυρας τοῦ Ἰεχω βᾶ· καὶ ἄλ -
λος, γιὰ νὰ μάθῃ λέει τὰ μυστικὰ τοῦ μέλ  λοντος
ἢ νὰ ἐπικοινωνήσῃ μὲ ψυχὲς πεθαμένων, πάει
στὰ μέντιουμ, στὸν πνευμα τισμό. Ὅλοι αὐτοὶ
δὲν κάνουν τίποτ᾽ ἄλλο παρὰ προσέχουν «πνεύ -
μα σι πλάνης καὶ διδα σκαλίαις δαιμονίων» (ἔ.ἀ.).

Θὰ ἔρθουν λοιπὸν χρόνια ποὺ θὰ συμβοῦν
καὶ σεισμοὶ καὶ πυρκαγιὲς καὶ ἀσθένειες καὶ
πόλεμοι καὶ ἄλλα κακά, ἀλλὰ μὴ φοβηθῆτε.
Αὐ τὰ ζημιώνουν μόνο σπίτια καὶ κορμιά· ἡ με-
γάλη ζημιὰ εἶνε ἡ ψυχικὴ καὶ πνευματική, ἡ
ζημιὰ στὴν πίστι. Τότε, ὅπως λέει ὁ ἅ γιος Κο-
σμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἂν σᾶς ζητήσουν πράγματα

ἢ σπίτια ἢ μαγαζιά, δῶστε τα, τὴν ψυχή σας ὅ -
μως μὴν τὴ δώσετε. «Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς
χρειάζονται· αὐτὰ τὰ δύο ὅλος ὁ κόσμος νὰ
πέσῃ ἐπάνω σας δὲν ἠμπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρῃ
ἐκτὸς καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας, αὐτὰ
τὰ δύο νὰ τὰ φυλάγετε νὰ μὴ τὰ χάσετε» (ἡμ. σχετ.
ἔργο, διδαχὴ Δ΄, σ. 180). Αὐτὰ τὰ δύο νὰ τὰ κρατήσουμε
μέχρι θανάτου, τὰ ἄλλα εἶνε φθαρτά.

* * *Δυστυχῶς, ἀγαπητοί μου, –τὸ λέω μὲ πόνο–καταντήσαμε ἀμπέλι ξέφραγο. Κανείς δὲν πο-
νάει, δὲν κλαίει, δὲν λαμβάνει μέτρα. Μπῆκαν
μέσα ὅλες οἱ προπαγάνδες καὶ οἱ αἱρέσεις κι ἁ -
λωνίζουν. Ἂν αὐτὸ συνεχιστῇ, θά ᾽ρθῃ μέρα ποὺ
θά ᾽νε ἄλλοι φράγκοι καὶ οὐνῖτες, ἄλλοι προτε -
στάντες καὶ ἀντβεντισταί, ἄλλοι χιλιασταὶ - ἰε-
χω βῖτες, ἄλλοι μασόνοι, ἄλλοι ὑλισταὶ καὶ ἄθεοι,
καὶ ὀρθόδοξο Χριστιανὸ δὲν θὰ βρίσκῃς. «Ἀπο -
στήσονταί τινες τῆς πίστεως», εἶ πε «ῥητῶς τὸ
Πνεῦμα» τὸ ἅγιο (Α΄ Τιμ. 4,1). Καὶ τὰ χρόνια αὐτὰ ἦρ -
θαν. Μίλα στὸν κόσμο γιὰ ταινίες καὶ αἰ σχροὺς
ἔρωτες, γιὰ μπάλλα καὶ ποδόσφαιρο, γιὰ λε-
φτὰ καὶ πολιτική, γιὰ ὅ,τι γε ῶδες κι ἁμαρτωλό,
καὶ τεντώνουν τ᾽ αὐτάκι τους ν᾽ ἀ κούσουν·
μόλις τοὺς μιλήσῃς γιὰ τὸ Χριστό, γιὰ ὅ,τι ἅ -
γιο καὶ ἱερό, φεύγουν. «Προσέχουν σὲ πνεύ-
ματα πλάνης καὶ διδασκαλίες δαιμονίων». 

Ἐδῶ ποὺ φτάσαμε, εἶνε καιρὸς νὰ φωνάξου -
με ὁ ἕνας τὸν ἄλλο ἐκεῖνο ποὺ φώ ναξε στὰ οὐ -
ράνια ὁ ἀρχιστράτηγος Μιχαὴλ ὅ ταν εἶδε νὰ κα-
 τρακυλᾷ στὴν ἄβυσσο ἕνα τά γμα ἀγγέλων καὶ
νὰ γίνωνται δαίμονες· «Στῶ μεν κα λῶς!». Αὐτὸ
ποὺ ἀκοῦ με καὶ στὴ θεία λειτουργία, «Στῶμεν
κα λῶς, στῶ μεν μετὰ φόβου!», νὰ τὸ ποῦ με ὅλοι,
μικροὶ - μεγάλοι. Καὶ νὰ σταθοῦμε στὶς ἐπάλ-
ξεις τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τοῦ ἔ θνους·
ἂς φεύγουν πολλοὶ κι ἂς πέφτουν στοὺς γκρε-
μούς. Ὅσο λίγοι κι ἂν μείνου με, νὰ μείνουμε.
Δὲν θὰ χαθῇ ἡ πίστις, δὲν θὰ νικήσουν οἱ πολ-
λοί· θὰ νικήσῃ ἡ ζωή, τὸ πνεῦ μα τοῦ Θεοῦ, ἡ
Ὀρθοδο ξία. Αὐτὸ εἶνε τὸ πιστεύω καὶ ἡ λατρεία
μας, αὐτὸ φωνάζουν οἱ τάφοι τῆς φυλῆς μας.

Στὰ χρόνια αὐτὰ ἂς μιμηθοῦμε τὸ παράδει -
γμα τῆς ἁ γίας Παρασκευῆς, ποὺ ἑορτάζουμε.
Ἐκείνη προτίμησε νὰ τὴ βάλουν μέσα σὲ καζά  -
νια μὲ λάδι καὶ πίσσα, νὰ καῇ, νὰ γίνῃ παρανά-
 λωμα τοῦ πυρός, πα ρὰ νὰ ἀρνηθῇ τὴν πίστι.

Ἂς μιμηθοῦμε τὰ παραδείγματα αὐτά, ἂςσταθοῦμε ἀμετακίνητοι. Κι ἂν ἡ γῆ σείεται καὶ
τ᾽ ἄστρα τρέμουν, ἐμεῖς «στῶμεν καλῶς» ὡς
Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες. Κι ὅταν ἔρθῃ ἡ τελευταία
στιγμή μας, νὰ ποῦμε «Μνήσθητί μου, Κύ ριε,
ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42)· ἀμήν.
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