
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο
εὐαγγέλιο (βλ. Λουκ. 13,10-17). Μᾶς διηγεῖται ἕνα

ἀπὸ τὰ θαύματα, ποὺ ἔ κανε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰ -
ησοῦς Χριστός. Τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ, τῆς
Παναγίας καὶ τῶν ἁγί ων ἀποδεικνύουν, ὅτι ἡ
πί στι μας εἶνε ἡ μόνη ἀ λη θινή. Τὸ μεγαλύτεροἀπ᾽ ὅλα τὰ θαύματα εἶνε ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία,ἡ Ὀρ θοδοξία. Ἂν αὐτὴ δὲν ἦταν ἐκ Θεοῦ, ἦ -
ταν ἀ δύνατον νὰ βαστάξῃ 20 αἰῶνες. Αὐ  τὸ τὸ
δεντρὶ ὅ λοι οἱ δαίμονες δὲν θὰ μπορέσουν νὰ
τὸ ξερριζώσουν. «Πύλαι ᾅδου οὐ κατι σχύσου-
σι» τῆς Ἐκκλησίας, εἶπε ὁ Κύριος (Ματθ. 16,18).

Ὅλα τὰ θρησκεύματα ἀφιερώνουν μία ἡμέ-
 ρα στὴ λατρεία τους· οἱ μου σουλμᾶνοι τὴν Πα-
ρασκευὴ στὸ τζαμί, οἱ ἑβραῖ οι τὸ Σάββατο στὴ
χάβρα ἢ συναγωγὴ ποὺ ἀκούσαμε σήμερα (Λουκ.
13,10). Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι ἔχουμε τὴν Κυρι ακή.
«Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλι -
ασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. 117,24). 

Ἐνῷ ὅμως οἱ ἄλλοι τρέχουν στὰ τζαμιὰ καὶ
στὶς χάβρες, ἐμεῖς ποὺ ἔχουμε τὴ μόνη ἀληθι -
νὴ θρησκεία, γεμάτη φῶς καὶ θαύματα, δὲν τρέ- χουμε στὴν ἐκκλησία. Ἀπὸ τοὺς 100 Χριστι α-
νοὺς 10 ἐκκλησιάζονται κι ἀκόμα λιγώτεροι.

Ἀλλὰ κι ἂν ἐμεῖς δὲν πᾶμε στὴν ἐκ κλησία
τὴν ὥρα τῆς θείας λειτουργί ας, ἄπειροι ἄγγε-
λοι καὶ ἀρχάγγελοι τὸν λατρεύουν, καὶ οἱ πέ-
τρες ποὺ πατᾶμε φωνάζουν «Εἷς ἅγι ος, εἷς
Κύ ριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πα-
τρός· ἀμήν» (Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.). Δὲν ἔχει ὁ Θεὸς ἀ νάγ -κη ἀπὸ μᾶς, ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκη ἐκεῖνον. Ὅ -
ποιος λησμονεῖ τὸ Θεό, μένει μόνος· κι ὅποι-
ος πάει κόντρα μὲ τὸ Θεό, γίνεται στάχτη - εἶ -
νε νόμος αὐτὸ τῆς ἱστορίας παγκόσμιος.

–Γιατί τὰ λὲς αὐτά, θὰ μοῦ πῆτε, τί σχέσι ἔ -
χουν μὲ τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο;

Ἔχουν σχέ σι· τὸ θαῦμα, ποὺ ἀκούσαμε, τὸ ἔ -
κανε ὁ Χριστὸς στὴ συναγωγὴ ἡμέρα Σάββατο.

* * *Σάββατο λοιπόν, ἀγαπητοί μου, δίδασκε ὁ

Χριστὸς σὲ μία συναγωγή. Πῆγε κ᾽ ἐκεῖνος στὴν
«ἐκκλη σιὰ» ἂς ποῦμε, ὄχι γιατὶ εἶχε ἀνάγκη, ὅ -
 πως ἐ μεῖς ποὺ πᾶμε νὰ μᾶς εὐλογήσῃ ὁ ἱερεύς·πῆ γε γιὰ νὰ μᾶς δώσῃ παράδειγμα. Ἂς τ᾽ ἀ κού-
 σουν αὐτὸ καὶ οἱ χιλιασταί. Τὸν βλέπουμε ἐπί-
σης, 12 χρονῶν παιδί, στὸ ναὸ τοῦ Σολομῶν τος
(βλ. Λουκ. 2,42-50). Πήγαινε καὶ ὑμνοῦσε τὸ Θεό. «Ἐν ἐκ -
κλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν» (Ψαλμ. 67,27).

Τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἡ συναγωγὴ ἦταν γεμάτη.
Ὅλοι ἐκεῖ. Τοὺς εἶδε ὁ Χριστός, ἀλλὰ σταμά-
τησε σὲ μιὰ γριὰ σακά τισσα, ποὺ ἔπασχε ἀπὸ
ἀ σθένεια σοβαρή. Ὅ ταν ἦταν κορίτσι στεκόταν
σὰν κυπαρίσσι, περπατοῦσε ὑπερήφανα. Κά-
ποτε ὅμως αἰσθάνθηκε πόνο καὶ ἡ σπονδυλι  κή
της στήλη ἄρχισε νὰ λυγίζῃ, σὰν βέργα ποὺ
τὴν πιάνεις καὶ τὴν κάνεις τσέρκι. Τὸ πνεῦ μα τὸ
πονηρὸ τῆς κατέβασε τὸ κεφάλι τόσο χαμη λὰ
ποὺ σχεδὸν ἄγγιζε τὴ γῆ· ἀπὸ μακριὰ φαινό-
ταν σὰν ζῷο ποὺ περπατάει μὲ τὰ τέσσε ρα. 

Ἡ σακάτισσα αὐτὴ ἦταν ἔτσι ἐπὶ 18 χρόνια!
Θὰ μποροῦσε νὰ πῇ· Θεέ μου, ἐγὼ ἀπαλλάσσο -
μαι ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμό· ποῦ νὰ βγῶ στὸ δρό-
 μο; τὰ παιδιὰ θὰ μὲ κοροϊδεύ ουν… Ἐν τού-
τοις πήγαινε ἐκεῖ καὶ λάτρευε τὸ Θεό.Ἔ ἐσύ, ποὺ σοῦ ᾽δωσε πόδια ὁ Θεὸς κ᾽ ἔχεις
τὴν ὑγειά σου, ἔλα στὴν ἐκκλησιὰ νὰ πῇς ἕνα
εὐχαριστῶ! Πότε θὰ ᾽ρθῇς δηλαδή, ὅταν πεθά -
 νῃς καὶ σὲ σηκώ σουν οἱ τέσσερις νὰ σὲ φέρουν; 

Εἶδε λοιπὸν ὁ Χριστὸς τὴ σακάτισσα, τὴνσπλαχνίστηκε, εἶ πε ἕνα λόγο, ἅπλωσε τὰ χέρια
ἐπάνω στὸ βα σανισμένο πλάσμα του, καὶ ὤ τοῦ
θαύματος! –ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, ἐ μεῖς
πιστεύου με–, ἀμέσως τὸ κορμί, σὰν νὰ τὸ πέ-
ρασε ῥεῦμα ἠλεκτρισμοῦ, σηκώθη κε· ἡ σπον  -
δυλι κὴ στήλη ἀνωρθώθη κε, ἔγινε καλά. Ὕψω-
 σε τὸ κεφάλι καὶ «ἐδόξαζε τὸν Θεόν» (Λουκ. 13,13).

Μὰ ὑπάρχουν καὶ ψυχὲς κακές. Ἐνῷ ὅλοι δό-
 ξαζαν τὸ Θεό, ὁ προϊστάμενος τῆς συναγω  γῆς,
ἀπὸ φθόνο καὶ κακία, εἶπε· –Τί κατάστασι εἶν᾽
αὐτή, ἡμέρα Σάββατο νά ᾽ρχεστε ἐ δῶ καὶ νὰ
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θεραπεύεστε;… Τ᾽ ἄκουσε ὁ Χριστὸς καὶ ἀ -
φαιρώντας του τὴ μάσκα, ποὺ ἔκρυβε τὴ μοχθη -
ρία του, λέει· –Ὑποκρι  τά, τὸ Σάββατο καθένας
σας δὲν λύνει τὸ βόδι ἢ τὸ γαϊδουράκι του ἀπ᾽
τὸ στάβ λο, καὶ τὸ πάει στὴ βρύση νὰ τὸ ποτίσῃ;
Ἔ λοιπόν, αὐτὴ τὴ γυναῖκα, ποὺ ὁ σατα νᾶς τὴν
ἔ δε σε 18 ὁλόκληρα χρόνια σκυμμένη στὴ γῆ,
δὲν ἔ πρεπε ἐγὼ νὰ τὴ λύσω τὴν ἡμέρα τοῦ
Σαββάτου; Κι ἀκούγοντας τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ
Χριστοῦ ὅλοι χαίρονταν καὶ δόξαζαν τὸ Θεό.

* * *Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου, τὴν ἡμέρα αὐτὴ
μᾶς λέει, ὅτι ἔχουμε κάποιες ὑποχρεώσεις.� Ἡ μία εἶνε, «Ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ…» (Ἔξ. 34,21)· ἔ -
χεις χρέος, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμ πτη,
Παρασκευή, Σάββατο νά ̓ σαι μυρμήγκι. Τὰ καφ-
 φενεῖα ἂς κλεί σουν. Τὶς καθημε ρι νὲς δουλειά!
Κυριακὴ πρωὶ ὅμως, χτύπησε καμ πάνα; στόπ.
Φτερὰ στὰ πόδια καὶ ὅλοι στὴν ἐκ κλησία! Λα-τρεία Θεοῦ καὶ προσευχή, ἡ μία ὑποχρέωσις.� Ἔπειτα, τὴν Κυριακὴ θὰ διαβάσῃς ἕνα χρι-
 στιανικὸ βιβλίο, θὰ ἀναλογιστῇς τὸν ἑαυτό σου,
θὰ πᾷς νὰ ἐπισκεφθῇς ὄχι ταβέρνες καὶ κέν -
τρα διαφθο ρᾶς ἀλλὰ ἕναν ἄρρωστο, τὸ συγγε   -
νῆ, τὸ φίλο σου· εἶνε ἡμέρα μελέτης, αὐτοσυγ -κεντρώσεως, καλωσύνης καὶ ἐπικοινωνίας.

Θαυμάζω, ἀδελφοί μου, τὴ μακροθυμία τοῦ
Θεοῦ· πῶς δὲν ἄνοιξε ἡ γῆ νὰ μᾶς καταπιῇ!
Γιατὶ φύγαμε πολὺ μακριά του. Ἂν ρωτή σετε
ἀ στυνομία εἰσαγγελία ἐφημερίδες, θὰ δῆτε
ὅτι ἡ Κυριακή, ποὺ ἔπρεπε νά ᾽νε ἡ ἁγι ώτερη
ἡμέρα, τώρα εἶνε βουτηγμέ νη στὸ ἔγκλημα.
Μὰ ἂν πρόκειται τὴν Κυριακὴ νὰ μεθᾷς καὶ με-
 θυσμέ  νος νὰ τρέχῃς μὲ τὸ αὐτοκίνητο καὶ νὰ
σκοτώ νῃς κόσμο, ἢ νὰ πορνεύῃς καὶ νὰ μοι-
χεύῃς καὶ νὰ ἐγκληματῇς, καλύτερα νὰ ἐρ γα-
ζόσουν. Ἂν ἁμαρτάνῃς τὶς καθημερινές, θὰ δι-
 καστῇς μιά φορά· ἂν ἁμαρτάνῃς τὴν Κυριακή,
θὰ δικαστῇς δυὸ καὶ τρεῖς φορές. Ἡ ἁμαρτία,
ποὺ γίνεται τὴν Κυριακή, εἶνε πιὸ βαρειά.Πέσαμε τόσο χαμηλά! Ἡ συγκύπτουσα, ποὺ
βάδιζε μὲ τὰ τέσσερα, εἰ κονίζει τὴν κατάστασί
μας. Ὁ ἄνθρωπος, μακριὰ ἀπ᾽ τὴν Ἐκ  κλη σία,
ὑποβιβάζεται, ἀγριεύει, γίνεται σὰν τὸ ζῷο·
εἶνε πονηρὸς σὰν τὴν ἀ λεποῦ, ἄγριος σὰν τὸ
λύκο, ἀκάθαρ τος σὰν τὸ χοῖρο, γαστρίμαργος
σὰν τὴν ἀρκού δα, ἐκδικητικὸς σὰν τὴν καμή-
λα, ἁρπακτικὸς σὰν τὸ γερά κι, φαρμακερὸς
σὰν τὴν ὀ χιὰ καὶ τὸ σκορπιό. Καταντᾷ κτῆνος,
ὅπως εἶ πε ἡ Γραφή· «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν
οὐ συν ῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς
ἀνοήτοις καὶ ὡ μοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13,21). Ἄν -
θρωπος, λέει, ποὺ δὲν κατάλαβε τὸν προορι-
σμό του καὶ δὲν ἀ κούει τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ,

εἶνε σὰν τὰ ζῷα. Ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ μὲ
τὶς ἁμαρτίες στὶς ὁποῖες μᾶς ῥίχνει κάμ πτει,
λυγίζει τὶς ψυχές. Βλέπεις τὸν ἄλλο, ἐνῷ ἐξω-
τερικὰ ἔχει μορφὴ ἀνθρώπου, μέσα του, ἀντὶ
νά ᾽νε ἄγγελος εἶνε ἕνα κτῆνος, χειρότεροςκι ἀπὸ τὰ ζῷα. Γίνεται ἀχάριστος καὶ βλάσφη-
μος· ὄχι μόνο ἁμαρτωλός, ἀλλὰ καὶ ἀ σεβής,χειρότερος κι ἀπὸ τὸν διάβολο.

Ἦρθε στὴ μητρόπολι μιὰ γριὰ ποὺ μόλις ἔ -
σερνε τὰ πόδια. Ἦταν πεθερὰ καὶ βασάνιζε τὴ
νύφη της. Τῆς μίλησα, τὴν παρακάλεσα, ἔκλα-
ψα, προσπάθησα νὰ τὴν πείσω. –Συγχώρεσέ
την, λέω. –Ὄχι! μοῦ ἀπαντοῦσε· βάλε με κανό -
να, πές μου ν᾽ ἀνάψω χίλια κεριὰ στὶς ἐκκλη-
σιές, δὲν τὴ συγχωρῶ!…  Μιὰ ὥρα μὲ παίδεψε,
τίποτα δὲν κατώρ  θωσα. Ἦταν θηρίο ἀνήμερο.

Γίναμε δυστυχῶς χειρότεροι κι ἀπὸ τοὺςτούρ κους κι ἀπὸ τοὺς ἑβραίους. Δὲν ἤμασταν
ἔτσι. Πόσο ἀλλάξαμε! Διάβαζα στὰ ἀρχεῖα τῆς
μητροπόλεως ὅτι ἐπὶ τουρκοκρατίας ἔτρεχαν
ὅ λοι στὴν ἐκκλησία· μόνο λεχῶνες, ἄρρωστοι
καὶ γέροντες ἔλειπαν. Καὶ μόλις τελείωνε ἡ
λειτουργία, ἔτρεχαν ὄχι σὲ καπηλειά, θέατρα,
κινηματογράφους καὶ γήπεδα, ἀλλὰ ἔπαιρναν
τὶς τσάπες καὶ δούλευαν – ποῦ; Ὄχι στὰ δικά
τους χωράφια· πήγαιναν στὸ χωράφι τῆς χή-
ρας καὶ τοῦ ὀρφανοῦ, καὶ τὸ καλλιεργοῦσαν.
Εὐλογημένη γενεά, εὐλογημένα ἔθιμα. Ἔτσι
ἔκαναν τὴν Κυριακή, καὶ εἶχαν εὐλογία Θεοῦ.

* * *Ἀδελφοί μου, προτοῦ νὰ τελειώσω σᾶς ὑ -
πενθυμίζω ἕνα γνωστὸ ἀνέκδοτο. Στὴν ἀρχαι-
 ότητα ὁ φιλόσοφος Διογένης βγῆκε μὲ ἀναμ-
μένο φανάρι στοὺς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν καὶ
μέρα μεσημέρι ἔ λεγε «Ἄνθρωπον ζητῶ».

Ἄχ, Χριστέ μου, πρέπει νὰ πάρω κ᾽ ἐγὼ τὸ
«φανά ρι» σου, τὸ Εὐαγγέλιο, νὰ βγῶ στὴν πα-
τρίδα μου καὶ νὰ φωνάζω «Χριστιανὸν ζητῶ!»·
αὐτὸν ποὺ πιστεύ ει ὀρθοδόξως, προσεύχεται
καὶ λατρεύει, μελε τᾷ τὸ νόμο σου καὶ τηρεῖ
τὸ λόγο σου, ἔ χει ἀ γάπη καὶ ἔλεος, ταπείνω-
σι καὶ μετάνοια, εὐ σπλαχνία καὶ συγχώρησι,
δικαιοσύνη καὶ εἰ λικρίνεια, ἁγνότητα καὶ ἀνι-
διοτέλεια, παρρησία καὶ ὁμολογία, θεῖο φόβο
καὶ εὐλάβεια. Δεῖξτε μου ἕνα τέτοιο Χριστια-
νό, δεῖξτε μου μιὰ τέτοια οἰκογένεια, καὶ νὰ
πέσω νὰ φιλήσω τὰ πόδια τους. Ὑπάρχει;

Ἀδελφοί μου, τὴν Κυριακὴ μετὰ τὸν ἐκ κλη- σιασμό, ἂς ἐπιδοθοῦμε σὲ ἔργα ἀγαθά. Ἐπι-
στροφὴ στὸ Θεό, μετάνοια! Καὶ τότε θὰ εἶστε
ὅλοι εὐλογημένοι, κ᾽ ἐσεῖς καὶ τὰ παιδιά σας,
πρὸς δόξαν τοῦ Κυρίου ἡ μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.
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