
ὉΘεός, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἀγάπη. Εἶνε
πατέρας καὶ ἀγαπάει ὅλα τὰ παιδιά τουἀνεξαιρέτως· μαῦρα, ἐρυθρά, λευκά, κίτρινα

– σύμφωνα μὲ τὴ διάκρισι τῶν φυλῶν. Δὲν
θέ λει κανένα παιδί του νὰ δυστυχῇ νά ᾽νε πει-
 νασμένο. Δὲν θέλει κανένας νὰ πάῃ στὴν κό-
λασι, θέλει ὅλοι νὰ πᾶ νε στὸν παράδεισο.

–Μπᾶ, θὰ πῇ κάποιος, ὑ πάρχει κόλασι καὶ
παράδεισος;…

Ὑπάρχει. Εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι, ὑπάρχειἄλλος κόσμος, μεταφυσικός. Πέρα ἀπ᾽ τὴ μά-
ταιη τούτη ζωὴ ἁπλώνεται ὁ γαλάζιος οὐ ρανός,
ὁ κόσμος ὁ ἀπέραντος τῶν ἀ ύλων πνευμά-
των, τῆς ἀθανασίας. Τὸ λέμε στὸ Σύμβολο τῆς
πίστεως· «Προσ δο κῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ
ζωὴν τοῦ μέλλον τος αἰῶνος· ἀμήν» (Σύμβ. πίστ. 11-12).
Εἶνε δόγμα τῆς ἁγίας μας πίστεως· ὑπάρχει
παράδεισος, καὶ ὁ Θεὸς μᾶς θέλει ὅλους ἐκεῖ.

Ἀλλὰ δὲν πρόκειται τώρα ἐδῶ νὰ σᾶς μιλή -
σω γι᾽ αὐτό· κάτι ἄλλο θέλω νὰ σᾶς πῶ.

* * *Ὑπάρχει, ἀγαπητοί μου, καὶ ἐδῶ κάτω στὴγῆ παράδεισος! –Ἐδῶ, σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο; Ναί.
–Καὶ ποῦ βρίσκεται; Ὅποιος πίστεψε στὸν Υἱ -
ὸν τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς πρέπει νὰ τὸ γνωρίζῃ.

Ὁ πρῶτος παράδεισος ἦταν φυσικός· ἦταν
ἕνα κομμάτι τῆς γῆς διαλεχτό, σ᾽ ἕνα ὑπέρο-
χο φυσικὸ περιβάλλον κάπου κοντὰ στὸν Εὐ -
φράτη ποταμό. Μετὰ τὴν παράβασι ὅμως καὶ
τὴν ἔξωσι ἀπὸ ἐκεῖ τῶν πρω τοπλάστων ὁ φυ-
σικὸς ἐκεῖνος παράδεισος κατελύθη.

Τώρα ὑ πάρχει μόνο ὁ πνευματικὸς παράδει -
σος τοῦ Θεοῦ, τὸν ὁποῖο προσδοκοῦμε καὶ ὁ
ὁποῖος εἶνε ἀκατάλυτος πλέον καὶ αἰώνιος. Σ᾽
αὐτὸν εἰσέρχονται ὅσοι βαπτίζονται «εἰς τὸ
ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου
Πνεύματος» (Ματθ. 28,19). Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε ὁ
παράδεισος αὐτὸς εἶνε ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία δι -
ακρίνεται σὲ δύο πτέρυ γες· στὴν θριαμβεύου -

σαν ἐν οὐρανοῖς καὶ τὴν στρατευομένην ἐπὶ
γῆς. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει πύλη εἰσόδου ἐπὶ τῆς
γῆς τὴν ἐκκλησιά, τὸν ὀρθόδοξο ἱερὸ ναό.

Ὅποιος πιστεύει καὶ μπαίνει στὴν Ἐκκλη-
σία μὲ φόβο Θεοῦ, ἀναπνέει τὴν αὔρα τοῦ οὐ -
 ρανοῦ, τὴν πνοὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, μιλάει
μὲ τὸν οὐ ράνιο Πατέρα, αἰ σθά  νεται τὸν θεῖο
ἔρωτα. Μπαίνει μέσα στενοχωρημένος - κλα-
 μένος, καὶ βγαίνει μὲ φτερὰ ἀετοῦ. Παράδει-σος στὴ γῆ εἶνε ἡ Ἐκ κλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἂν
τὸ πιστεύῃς, ἔλα· ἂν δὲν τὸ πιστεύῃς, μὴν ἔρ -
χεσαι. Γι᾽ αὐτὸ στὴν θεία λειτουργία ἀκοῦμε
τὸ κάλεσμα «Ὅσοι πιστοί!…».

Στὸν παράδεισο τῆς Ἐκκλησίας καλεῖ σή-
με ρα καὶ τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο ποὺ ἀκούσαμε (βλ.
Λκ. 14,16-24· Μθ. 22,14). «Ἔρχεσθε», λέει, ἐ λᾶτε ἐδῶ! ἀ -
νοιχτὲς εἶνε οἱ πόρτες. Ἐ λᾶτε ὅλοι ἀνεξαιρέ -
τως, μικροὶ καὶ μεγάλοι, πλούσιοι καὶ φτωχοί.� Ἔλα, ἐσὺ ὁ νέος, ποὺ εἶσαι πάνω στὴν ἀ -
κμὴ τῆς ζωῆς. Δὲν ἔχει τό σο ἀνάγκη ὁ γέρος
ὅ σο ἐσύ, ποὺ τώρα βρίσκεσαι μέσα σὲ φουρ-
τού να ὠκεανοῦ. Ἐσύ, παιδί μου, ἔ χεις τώρα
περισσότερο ἀνάγκη τὸ Θεό. Ἔλα στὴν ἐκκλη-
σία, νὰ γονατίσῃς μπροστὰ στὸ Χρι  στό, νὰ τὸν
παρακαλέσῃς νὰ σὲ σώσῃ ἀπὸ τὸν πειρασμὸτῆς σαρκός. Ἂν νικήσῃς σ᾽ αὐ τόν, θά ᾽σαι ἥρω-
ας. Ἔξω ἐ πικρα τεῖ ἡ διεστραμ μένη ἀν τίληψι,
ὅτι ὅποιος δὲν δοκιμάσῃ τὰ σαρκι κὰ δὲν εἶνε
τί ποτα. Οἱ ἀρχαῖοι ὅμως ἔ λεγαν, ὅτι τὸ νὰ νικᾷ
καν εὶς τὸν ἑαυτό του εἶνε ἡ πρώτη καὶ μεγαλύ-
 τε ρη νίκη· «τὸ νικᾶν ἑαυτὸν πασῶν νικῶν πρώ-
 τη τε καὶ ἀρίστη» (Πλάτ., Νόμ., Α΄ 626e). Ἔλα λοιπὸν νὰ
παρακαλέ σῃς τὴν Παναγία, νὰ σὲ φυλάξῃ ἁγνὸ
καὶ μὲ μιὰ ἁγνὴ κοπέλλα νὰ κάνῃς οἰκογένεια.� Ἔλα, ἐσὺ ὁ πλούσιος, μὲ τὰ πολλὰ χρή-
μα τα καὶ κτήματα, καὶ παρακάλεσε τὸ Χριστὸ
νὰ σὲ σώσῃ ἀπὸ ἄλλον πειρασμό, ἐξ ἴσου ἐπι-
κίνδυνο, τὴ φιλαργυρία, καὶ νὰ μὴ γίνῃς Ἰού-
δας προδότης γιὰ τριάκοντα ἀργύρια.
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� Ἔλα, ἐσὺ ὁ ἀξιωματοῦχος, στὴν ἐκκλησία.
Ὁ τσοπᾶνος κι ὁ ἀγρότης δὲν κινδυνεύουν ὅ -
σο ἐσύ, ποὺ πλησίασες πρὸς τὴν κορυφὴ τῆς
πυραμίδος. Παρακάλεσε τὸ Θεὸ νὰ σὲ σώσῃ
ἀπὸ ἄλλον πειρασμό, τὴν κενοδο ξία καὶ ὑπερ-φάνεια, τὶς ὁποῖες γεννοῦν τὰ ἀξιώ ματα.

Τί ἀπαντοῦν οἱ προσκεκλημένοι; Ἐνῷ αὐ -
τοὶ ἔχουν περισσότερο ἀνάγκη ἀπὸ τὴ θεϊκ ὴ
ἐνίσχυσι, δυσ τυχῶς δὲν ἔρχονται, δὲν πα τᾶνε
τὸ κατώφλι τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπαντοῦν ὅ,τι ἀ -
πήν τησαν οἱ τρεῖς καλεσμένοι στὸ δεῖπνο τοῦ
εὐαγγελίου. Ὁ ἕνας εἶπε· Ἔχω ἐμπόριο, ἄσε
με ἥσυχο. Ὁ δεύτερος εἶπε· Ἔχω χωράφια,
ἄφησέ με νὰ τὰ καλλιεργήσω. Ὁ τρίτος, πιὸ ἀ -
διάντροπος· Ἔχω γυναῖκα καὶ πρέπει νὰ δια-
σκεδάσω. Αὐτὴ εἶνε ἡ ἀπάντησι τοῦ χυδαίου
κόσμου στὶς θεϊκὲς προσκλήσεις.

Καὶ λοιπόν; Ἐπειδὴ ἐσεῖς δὲν ἔρχεστε, τί
μὲ τοῦτο; ζημιώνεται ἡ Ἐκκλησία; Δὲν ζημιώ-νεται. Κι ἂν ἀκόμα ἔρθῃ μέρα καταραμένη ποὺ
κανένας δὲν θὰ πατάῃ στὴν ἐκκλησία –καὶ θὰ
᾽ρθῇ, τ᾽ ἀκοῦτε; κοντὰ εἶνε ἡ μέρα αὐτή–, κι ἂν
ἀκόμα ἔρθῃ τέτοια μέρα, ὁ παπᾶς δὲν θά ᾽νε
μόνος του. Ἔβαλε πετρα χήλι, εἶπε «Εὐλογη-
μένη ἡ βασιλεία…» (θ. Λειτ.); Ἡ ἐκκλησία γέμισε.
Πῶς; Γέμισε ἀπὸ ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους!

Τὰ παλιὰ τὰ χρόνια παπᾶδες ποὺ πίστευαν
στὸ Θεό, ποὺ ἄγοιγαν τὴ φυλλάδα μὲ δέος κ᾽
ἔκαναν τὴ λειτουργία μὲ δάκρυ, –δὲν εἶνε ψέ-
μα, εἶνε ἀλήθεια–, ἔβλεπαν τὸ ναὸ νά ̓ νε γε μᾶ -
τος ἀπὸ ἀγγέλους καὶ ἁγίους ποὺ ὑ μνοῦν ἀ -
καταπαύστως τὸν Κύριο. Δὲν ἔχει ἀ νάγκη ἀ -
πὸ μᾶς τὰ σκουλήκια ὁ Θεός· μὲ θεϊ κὲς κιθά-
ρες τοῦ ψάλλουν «Ἅγιος, ἅγιος, ἅ γιος Κύρι -
ος σαβαώθ, πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δό -
ξης σου» (Ἠσ. 6,3 καὶ θ. Λειτ.). Δὲν ζημιώνεται λοιπὸν ἡ
Ἐκκλησία· ζημιώ νεσαι ἐσύ, ἄνθρωπέ μου, ὅ -
ταν δὲν ἔρχεσαι νὰ προσευχηθῇς.

* * *Ἀλλ᾽ ἐὰν δὲν ἔρχωνται αὐτοί, ἔρχονται κά-ποιοι ἄλλοι. Ἡ παραβολὴ λέει, ὅτι ὁ Κύριος ὠρ -
γίστηκε ποὺ δὲν πῆγαν οἱ καλεσμένοι καὶ λέει·
Βγές, παιδί μου, στοὺς δρόμους καὶ ὅποιον
βρῇς, φτωχό, κουρελῆ, ἀνάπηρο, φέρ᾽ τον ἐ  δῶ
στὸ τραπέζι τῆς χαρᾶς, νὰ γεμίσῃ τὸ σπίτι μου.Ποιοί πᾶνε καὶ σήμερα στὴν ἐκκλησία; Δὲν
πᾶνε πολλοὶ μορφωμένοι καὶ ἀξιωματοῦχοι,
μεγάλοι καὶ τρανοί. Αὐτοὶ τὴν Κυριακὴ παίρ-
νουν τὸ ἁμάξι τους καὶ φεύγουν – καὶ συμβαί -
νουν τόσα δυστυχήματα. Δυστυχῶς περιφρο -
νοῦ με τὸ Θεό. Χτυπάει ἡ καμπάνα, καὶ οἱ με-γάλοι δὲν πατᾶνε στὴν ἐκκλησία. Ποιοί πᾶνε;

Ἔχει ὁ Θεὸς τὸ λαό του· εἶνε οἱ φτωχοί, τὰεὐλογημένα φτωχαδάκια, αὐτοὶ ποὺ κρατᾶνε

τὴ θρησκεία, τὴν πατρίδα, ὅ,τι ἱερὸ καὶ ὅσιο
ἔχουμε. Ἂν ἀφαιρέσῃς αὐτούς, τί ἔμεινε;

Εἶχα πάει σὲ μιὰ ἐκκλη σία στὸ ἄκρο τῶν Ἀ -
θηνῶν. Κοιτάζω στὸ ἐκκλησίασμα καὶ βλέπω
μέσα στὰ φτωχαδάκια, σὲ ἀναπηρι κὸ καροτσά  -
κι, ἕνα παιδὶ 25 - 30 ἐτῶν ποὺ ἔ κανε τὸ σταυρό
του. Τὸν πλησιάζω στὸ τέλος. –Τί κάνεις, παιδί
μου, πῶς εἶσαι; –Ἔπαθα ἀπὸ δυστύχημα, δὲν
μπορῶ νὰ περπατήσω. Βγαίνω μιὰ φορά, μό-
νο Κυριακὴ πρωί. Ὅταν ἀκούσω τὴν καμ πά  να,
λέω στὸν ἀδερφό μου καὶ μὲ φέρνει στὴν ἐκ  κλη-
σία· ἐδῶ εὐχαριστιέμαι. Ἂν δὲν πίστευα στὸ
Θεό, θὰ τίναζα τὰ μυαλά μου στὸν ἀέρα…

Ἔλα λοιπόν, ἐσὺ μὲ τὸ καροτσάκι! Νά στοὺς
καλεσμένους ὁ ἀ νάπηρος – ὤ αἰώνιο Εὐαγγέ -
λιο! Αὐτὸς μὲ τὸ καροτσάκι πάει στὴν ἐκκλη-
σία· κι ὁ ἄλλος, ποὺ ἔχει τὰ πόδια γιὰ ὀρειβα-
σία στὰ Πιέρια καὶ στὸν Ὄλυμπο, δὲν πατάει.Ἐλᾶτε, σεῖς οἱ ἀνάπηροι, οἱ τυφλοί, οἱ κωφοί,
ἐλᾶτε μέσ᾽ στὴν ἐκκλησιά! Καὶ ἀπ᾽ αὐτοὺς γε-
μίζει ἡ Ἐκκλησία. Ἡ θρησκεία εἶνε καταφύγιο
τῶν ἀδυνάτων, εἶπε ὁ Γερμανὸς ἄθεος, ἀλλὰ
ἐγὼ τὸ ἀντιστρέφω· εἶνε αὐτὴ ποὺ παρηγορεῖ
καὶ κάνει ἥρωες τοὺς ἀδυνάτους. 

Ἀλλὰ τὸ ὅτι κάλεσε ἀναπήρους καὶ ἀδυνά-
τους δὲν τὸ ἐννοεῖ μόνο σωματι κῶς καὶ οἰκο-
νο μικῶς· τὸ λέει καὶ παραβολικῶς. Τυφλοὶ εἶνε
καὶ ὅσοι ζοῦν στὸ σκοτάδι τῶν διαφόρων θρη-
σκειῶν, τῆς εἰδωλο λατρίας. Ξέρουμε, ὅτι στοὺς
100 κατοίκους τῆς Γῆς οἱ 33 μόνο εἶνε χριστι -
ανοὶ κι ὄχι ὅλοι ὀρθόδοξοι· οἱ 77 εἶνε στὸ σκό-
τος. Στὴν Ἀφρι κή, στὶς Ἰνδίες, οἱ Γιαπωνέζοι, οἱ
ἰ  θα γενεῖς τῆς Ἀμερικῆς, οἱ ἐρυθρόδερμοι, ὅ -
λοι αὐ τοὶ δὲν ἔ χουν ἀκούσει γιὰ Χριστὸ καὶ
Εὐ αγγέλιο. Ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα 4 - 5 ἱερο -
μόναχ οι, κήρυξαν κάτω στὴν Ἀραπιά, καὶ πολ-
λοὶ πί στεψαν στὸ Χριστό· χτίσανε ἐκκλησιὲς -
καλύ βες, μαζεύονται κάθε Κυριακή, κι ὅταν λει-
τουρ γεῖ ὁ παπᾶς κλαῖνε καὶ λένε «Μνήσθητί μου,
Κύ ριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42).

Ἂν ἤμουν νεώτερος, θὰ πήγαινα κ᾽ ἐγὼ ἐ κεῖ.Ἐδῶ, ἐνῷ ἡ πατρίδα μας πίστεψε πρώτη στὰ
Βαλκάνια, τώρα τὰ μικρόβια τοῦ ἀθέου μαρξισμοῦ
καὶ τῆς μασονικῆς εὐμα ρείας μπῆ καν στὸ αἷμα
μας καὶ μπασταρδέψα με· φύγαμε ἀπὸ τὸ Θεό,
καὶ ἂν δὲν ἐπιστρέψου με, κάποια συμφορὰ θὰ
μᾶς βρῇ μεγαλύτερη ἀπὸ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Τώρα ποὺ πλησιάζουν οἱ ἅγιες μέρες, ἂς πᾶ -με στὸν πνευματικό, ἂς ἐξομολογηθοῦμε τ᾽ ἁμαρ-
 τήματά μας, καὶ μὲ καρδιὰ καθαρὴ νὰ πλησι ά-
 σουμε τὰ ἅγια, νὰ ὑμνήσουμε τὴν Παναγία Παρ-
 θένο, καὶ νὰ τὴν παρακαλέσουμε διὰ πρεσβει -
ῶν της ὁ Κύριος νὰ γίνῃ ἵλεως σ᾽ ἐμᾶς· ἀμήν.
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