
Ἅγιος Ἰωάννης μέ τό βάπτισμά του,
ἔλεγε καί στούς συγκαιρινούς του, λέει
καί σέ μᾶς:
Ἄν δέν δεχτεῖς, ὅπως μπαίνεις γυμνός

στό νερό τοῦ Βαπτίσματος, νά ἀπογυμνω-
θεῖς, νά ἀφήσεις καί νά ἀπαρνηθεῖς δυνα-
μικά ὅ,τι σέ ἐμποδίζει στήν πορεία σου
πρός τόν Θεό· καί ἄν δέν δεχτεῖς νά νε-
κρωθεῖς καί νά πεθάνεις ἐσωτερικά -
πνευματικά (αὐτό συμβολίζει τό βύθισμα
στό νερό) γιά ὅλα τά μέχρι τώρα δικά σου,
τάχα σημαντικά, πού ὅμως εἶναι τροχοπέ-
δη στήν πορεία σου, δέν πρόκειται ποτέ
νά συναντήσεις καί νά γνωρίσεις τόν Θεό.

Στόν Θεό πᾶμε γυμνοί καί ἐλεύθεροι
ἀπό τίς ποικίλες ἐξαρτήσεις καί μέ τήν
ἀπόφαση ἀκόμη καί νά πεθάνουμε γιά τήν
ἐπίτευξη τοῦ στόχου μας.

Ὅ,τι θυσιάζουμε μονάχα αὐτό σώζε-
ται. Ὅ,τι κρατᾶμε ἀπό φιλαυτία καί ἐγω-
πάθεια σαπίζει μαζί μέ μᾶς.

Καί ὅταν κάνουμε αὐτό τό πρῶτο καί
ἀρχικό βῆμα πρέπει νά ἀκολουθήσουν
«καρποί» ἄξιοι καί ἐπιβεβαιωτικοί τῆς
μετανοίας μας. Δηλαδή ἔργα, πού φανε-
ρώνουν τήν ἀλλαγή τῆς καρδιᾶς μας. Νά
γίνουν πραγματικότητα ἐκεῖνα τά θεόσο-
φα προφητικά λόγια μέ τά ὁποῖα ἀναφέρ-
θηκε στό ἔργο τοῦ Προδρόμου ὁ Προφήτης
Ἠσαΐας ὀκτακόσια σχεδόν χρόνια πρίν:
«πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται», δηλαδή
κάθε ψυχικό μας φαράγγι καί χαράδρα νά
γεμίσει· κάθε, δηλαδή, κακία καί ἐμπαθής

κατάσταση, πού γεννᾶ ψυχικό χάσμα νά
ἐξαλειφθεῖ· «καί πᾶν ὄρος καί βουνός τα-
πεινωθήσεται, καί ἔσται τά σκολιά εἰς
εὐθεῖαν καί αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδούς λείας»·
δηλαδή, κάθε ἐγωιστικό ψυχικό ἐξόγκωμα
καί ἀλαζονεία, πού σάν βουνό ὑψώνεται
στήν καρδιά μας, νά χαμηλώσει καί νά
ἰσοπεδωθεῖ· καί κάθε τραχύτητα καί δυ-
στροπία, πού προέρχεται ἀπό τά πάθη
μας, νά ἐξομαλυνθεῖ καί νά λειανθεῖ.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, ὁ Πρόδρομος τοῦ
Χριστοῦ, μέ τούς καρπούς τῆς μετανοίας,
πού ὁ ἴδιος εἶχε συγκομίσει στήν καρδιά
του -ὅπως οἱ βαπτιζόμενοι ἀπό αὐτόν,
πού ἀνάλογα ἐπεδίωκαν νά ἀποκτήσουν-
ἔκανε πόθο καί νοσταλγία τήν Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.

Διεκήρυττε ὅμως ὅτι θά πραγματωθεῖ
στήν πληρότητά της ἀπό τόν Χριστό, ὁ ὁ -
ποῖος θά βαφτίζει μέ τήν “φωτιά” τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος. Δηλαδή μέ Ἐκεῖνον, πού ἡ
παρουσία Του εἶναι ἔλεγχος γνησιότητας
καί μπροστά Του ὅ,τι εἶναι ἄχυρο θά κα-
τακαεῖ ἀπό μιά φωτιά, πού δέν σβήνει.

Λέει, λοιπόν, καί σέ μᾶς σήμερα, ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής νά κάνουμε
καρπούς μετανοίας γνήσιας καί ἀληθινῆς,
πού θά ἀντέχουν στήν “φωτιά” τῆς παρου-
σίας τοῦ Χριστοῦ.

Ἀτυχῶς οἱ καρδιές μας εἶναι γεμάτες
ἀπό “ἄχυρα” πού δέν ἀντέχουν στήν “φω-
τιά”. Τί εἶναι τά ἄχυρα;

Ὅλες οἱ ἐγωϊστικές μας αὐταπάτες,

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ



ὲ μιὰ θαυ μα στὴ ἀ πο κά λυ ψη ὁ χα -
ρι σμα τι κὸς Ρου μά νος γέ ρον τας Ἀρ -
σέ νιος Μπό κα (1910-1989) εἶ δε μιὰ

με γά λη σύ να ξη δαι μό νων, ὅ που ὁ ἀρ χη -
γός τους ζή τη σε νὰ σκε φθοῦν τὸ με γα λύ -
τε ρο δέ λε αρ γιὰ νὰ πα ρα σύ ρουν ὅ σο τὸ
δυ να τὸν περισ σό τε ρους ἀν θρώ πους.
Προ  τά θη καν δι ά φο ρα, μὰ ὁ δι ά βο λος δὲν
ἱ κα νο ποι ή θη κε πλή ρως, γι ’ αὐ τὸ ἕ να δαι -
μό νιο εἶ πε: 

«Κα λύ τε ρα νὰ ἐ παι νοῦ με τοὺς ἀν -
θρώ πους γιὰ τὴν πί στη στὸν Θε ό, στὸν
πα ρά δει σο, στὴν κό λα ση καὶ στὴν τε λι κὴ
κρί ση,  ἀλ λὰ ταυ τό χρο να νὰ τοὺς ψι θυ ρί -
ζου με ἀ δι ά κο πα: “Μὴ βι ά ζε στε νὰ με τα -
νο ή σε τε! Ἀ φῆ στε το αὐ τὸ γιὰ τὰ γε ρά μα -
τά σας. Ὁ θά να τος εἶ ναι ἀ κό μα μα κριά.
Τώ ρα χα ρῆ τε τὶς ἀ πο λαύ σεις τῆς ζω ῆς,
μιὰ καὶ ἔ χε τε ἀρ κε τὸ χρό νο μπρο στά
σας!” Ἀ πο κοι μί ζον τάς τους λοι πὸν συ νέ -
χεια, δὲν θὰ παίρ νουν εἴ δη ση πό τε θά
‘ρχε ται τὸ τέ λος τους».

Πραγματικά δαιμονική ἡ πρόταση
τοῦ πρω το μά στο ρα τῆς πο νη ριᾶς! Μή -
πως ἡ ἀ λό γι στη σπα τά λη τοῦ χρό νου εἶ -
ναι τε λι κὰ ἡ με γα λύ τε ρη ἀ νο η σί α μας;
Για τί ἄ ρα γε ἡ φι λαν θρω πί α τοῦ Θε οῦ κά -
θε μέ ρα μᾶς ἐ γεί ρει «ἐκ τῆς κλί νης καὶ
τοῦ ὕ πνου» καὶ πα ρα τεί νει τὸν χρό νο
τῆς ζω ῆς μας; Γιὰ νὰ πα ρα δο θοῦν οἱ

καρ δι ές μας σὲ κραι πά λη, μέ θη καὶ μέ ρι -
μνες βι ο τι κές; (Λουκ. 21, 34). Ἢ μή πως
γιὰ νὰ μᾶς δο θοῦν πο λύ τι μες εὐ και ρί ες
νὰ γνω ρί σου με τὸ  θέ λη μα τοῦ Κυ ρί ου,
νὰ ἐγ κα τα λεί ψου με τὴν ἀ φρο σύ νη τῆς ἁ -
μαρ τί ας καὶ ἔτσι ἀ πὸ ἄ σο φοι νὰ γί νουμε
σο φοί; (Ἐ φ. 5, 15-20). 

Καὶ για τί, ἀ λή θεια, θε ω ροῦ με ἀ νε -
ξάν τλη το τὸν χρό νο μας; Ποι ός μᾶς τὸ ἐγ -
γυᾶ ται αὐ τό; Μό νο ὁ δι ά βο λος, ποὺ πα -
σχί ζει νὰ μᾶς ἀ πο κοι μί ζει μὲ τὴ δια ρκῆ ἀ -
να βο λή. Τί λέ ει ὁ Χρι στός; Ἀ κρι βῶς τὸ
ἀν τί θε το: «Γρη γο ρεῖ τε (μεί νε τε ξά γρυ -
πνοι), για τί δὲν γνω ρί ζε τε τὴν ἡ μέ ρα οὐδὲ
τὴν ὥ ρα ποὺ ὁ Υἱ ὸς τοῦ Ἀν θρώ που ἔρ χε -
ται» (Ματθ. 25, 13). Καὶ ὅ ταν ἔλ θει Ἐ κεῖ -
νος, ὅ σοι δα πα νή σα με ὁ λό κλη ρο τὸν
χρό νο μας στὴν ἁ μαρ τί α θὰ ἐ κλι πα ρή -
σου με γιὰ μιὰ στιγ μὴ με τα νοί ας καὶ δὲν
θὰ μᾶς δο θεῖ. 

Στὶς ἡ μέ ρες τοῦ Νῶ ε οἱ ἄν θρω ποι ἔ-
τρω γαν, ἔ πι ναν, παν τρεύ ον ταν, πω λοῦ -
σαν, ἀ γό ρα ζαν, σὰν νὰ ἐ πρό κει το νὰ μεί -
νουν γιὰ πάν τα στὴ γῆ. Ἦρ θε ὅ μως ξαφ-
νι κὰ ὁ κα τα κλυ σμὸς καὶ χά θη καν ὅ λοι
(Λουκ. 17, 26-27). Τὸ ἴ διο δυ στυ χῶς συμ -
βαί νει καὶ σὲ μᾶς. Μᾶς νοιά ζει μό νο τὸ
τώ ρα. Καμ μιὰ σκέ ψη τί θὰ γί νει πα ρα πέ -
ρα. Ζοῦ με γιὰ τὴ στιγ μὴ καὶ χά νου με τὴν
αἰ ω νι ό τη τα. Ὡς τὴν τε λευ ταί α μας πνο ὴ
συνεχῶς ἀ να βάλ λου με τὸ ἔρ γο τῆς σω τη -
ρί ας μας. 

Γρά φει κά ποι ος: «Θυ μᾶ μαι μιὰ ἱ στο -
ρί α ποὺ δι ά βα σα κά που γιὰ ἐ κεῖ νον τὸν
μελ λο θά να το στὸν και ρὸ τῆς Τρο μο κρα -

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΕΧΕΙΣ;

πού τίς νομίζουμε πολύτιμα ἀποκτήματα
καί προστασία τοῦ ἑαυτοῦ μας.

Ἡ τάχα ἐξασφάλισή μας μέ τό μάζεμα
χρημάτων καί πραγμάτων καί ἡ κατασπα-
τάληση γι’ αὐτό τό μάζεμα κάθε ἰκμάδας
ἐνεργητικότητας καί τοῦ χρόνου μας. Νά
βλέπω τούς ἄλλους ὡς ἀφορμή καί εὐκαι-
ρία γιά ἐκμετάλλευση. Νά νομίζω τήν θυ-
σία ἀφέλεια ἤ ζημιά καί βλάβη μου.

Ὅλα αὐτά ὅμως τά “ἄχυρα” θά καοῦν
στήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ, λέγει ὁ Τί-
μιος Πρόδρομος. Γι’ αὐτό, ὅσο εἶναι και-

ρός ἀντικατάστησέ τα, γιά νά ἔχεις ὅ,τι
πράγματι ἀξίζει.

Δῶσε μέ εὐσπλαχνία καί συμπόνοια
γιά νά ἀποκτήσεις ἀγαθά ἀνεκτίμητα καί
ἀναφαίρετα. Μήν ἀπαιτεῖς, ἀλλά πρόσφε-
ρε. Βλέπε τούς ἄλλους ὡς προσκυνητές
εἰκόνες τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ὡς ὑποπόδια! Ὡς
πρόσωπα πού ἀξίζει νά τιμᾶς καί ὄχι νά
ὑποτιμᾶς.

Κατάλαβε ὅτι τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ
εἶναι θυσία.

Ἀρχιμ. Σ. Δ.



Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἐπιθυμοῦν τό καλό·
καί γιά τόν ἑαυτό τους καί γιά τούς ἄλλους.
Καί ποιός δέν θά ἤθελε νά εἶναι καλύτερος;
Ἐκτός βέβαια ἀπό ἐκείνους πού πέφτουν
στήν παγίδα νά θεωροῦν τόν ἑαυτό τους
αὐτάρκη καί ἴσως λίγο ἅγιο! 

Τό ἐρώτημα ὅμως πού πρέπει νά ἀπευθύ-
νουμε στόν ἑαυτό μας εἶναι: 
• τί εἶναι αὐτό τό ὁποῖο μέ ἐμποδίζει νά γίνω

καλύτερος; 
• τί εἶναι αὐτό πού μέ χωρίζει ἀπό τό ἅγιο, τό

ἁγνό, τό καλό, τήν ἀρετή; 
Ἀπάντηση: Οἱ ἐπιλογές μου. 

Οἱ ἐπιλογές τῆς στιγμῆς μέ τίς ὁποῖες
ἔρχομαι ἀντιμέτωπος κάθε ἡμέρα, κάθε ὥρα,
κάθε λεπτό. Ὅσο μικρές καί ἀσήμαντες καί
ἄν φαίνονται, εἶναι ἀποφάσεις πού παίρνω
μέσα στά βάθη τῆς καρδιᾶς μου· ἀθέατες ἀπό
τούς ἄλλους, φανερές μόνο σέ μένα!

Πόσες φορές λέμε ψέματα στόν ἑαυτό
μας, μόνο καί μόνο γιά νά μήν ἀποβάλουμε
συνήθειες πού ἔχουμε ἀποκτήσει μέ τίς
ἀλλεπάληλες ὑποχωρήσεις στίς ἐπιθυμίες
μας! Καί τοῦτο γιατί δέν θέλουμε νά ἀλλά-
ξουμε τρόπο ζωῆς! 

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ζοῦν καί συ-
μπεριφέρονται μέ μία ψεύτικη εἰκόνα πού
ἔχουν σχηματίσει γιά τόν ἑαυτό τους, τήν
ὁποία οὐδέποτε εἶναι πρόθυμοι νά ἐγκαταλεί-
ψουν. Γιατί τρέμουν καί φοβοῦνται τό ἐνδε-
χόμενο τῆς ἀνακάλυψης τοῦ πραγματικοῦ

ἑαυτοῦ τους. 
Ἡ λαϊκή ἔκφραση «μήν κοροϊδεύεις τόν

ἑαυτό σου», εἶναι σ᾽ αὐτή τήν περίπτωση ἡ πιό
σωστή συμβουλή. Τίποτα δέν στέκει ἐμπόδιο
στήν πρόοδό μας παρά μόνο ὁ ἐγωισμός μας.
Καί ἄς μή ξεχνᾶμε ὅτι ὁ ἐγωιστής πάντοτε κα-
τέχεται ἀπό δολιότητα καί ψέμα· ἀπό σφάλ-
ματα πού ποτέ δέν παραδέχεται· καί φυσικά,
δέν εἶναι σέ θέση νά τά ἀπαρνηθεῖ. Γι᾽ αὐτό
ἀκριβῶς, ὁ ἐγωισμός, πού ἐμφωλεύει μέσα
σέ ὅλους μας, ἀπαιτεῖ ἕνα ἀνελέητο ἐξονυχι-
στικό ψάξιμο σέ κάθε γωνιά καί ἀκρούλα τοῦ
νοῦ καί τῆς καρδιᾶς μας.

Ἀκόμη καί ὁ ἄνθρωπος πού κάνει πόθο
του καί ἀγωνίζεται νά γίνει καλύτερος καί νά
πάει πιό κοντά στό Θεό, χωρίς αὐστηρή αὐτο-
κριτική, δέν θά τό καταφέρει! Γιατί; Ἐπειδή
ἐπέτρεψε νά θρονιαστεῖ μέσα του, σάν ἄλλος
«Δούρειος Ἵππος», τό ὁποιοδήποτε καμου-
φλαρισμένο ἐλάττωμα πού κυριαρχεῖ στήν
ζωή του. Ἄν δέν τό ξερριζώσει μέ «προσευχή
καί νηστεία» (δηλ. ἄσκηση!) ποτέ στήν ζωή
του δέν θά σημειώσει ἀληθινή πρόοδο καί
προκοπή.

Λοιπόν, κάθε ἄνθρωπος ἔχει ὑποχρέω-
ση, 
• νά ἰδεῖ τόν ἑαυτό του στήν πραγματική του

εἰκόνα, καί ὄχι ὅπως τόν φαντάζεται· 
• νά εἶναι πρόθυμος νά παραδέχεται τά λάθη

του· ἄν θέλει κάποτε νά ἰδεῖ τήν ἀλήθεια
ὅπως εἶναι·  στήν πληρότητά της·

• νά προσεύχεται μέ θέρμη στόν Χριστό γιά
νά τόν θεραπεύσει ἀπό τά ἁμαρτωλά πά-
θη-λάθη του.

Ἀρχιμ. Ἀ.Μ.

ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ; ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ;

τί ας (ἐν νο εῖ τὴ «φω τι σμέ νη» Γαλ λι κὴ Ἐ -
πα νά στα ση), ὁ ὁ ποῖ ος δι ά βα ζε ἕ να βι βλί -
ο μέ σα στὸ κά ρο ποὺ τὸν πή γαι νε στὴν
ἀγ χό νη καί, πρὶν ἀ νέ βει στὴν γκι λο τί -
να, ση μά δε ψε τὴ σε λί δα στὴν ὁ ποί α
εἶ χε φτά σει» (Jacques Bonnet, Βι βλι ο θῆ -
κες γε μά τες φαν τά σμα τα). Λὲς καὶ θὰ
εἶ χε τὴν εὐ και ρί α νὰ ξα να δι α βά σει! Οὔ τε
ἐ κεί νη τὴ στιγ μὴ δὲν πῆ ρε εἴ δη ση ὅ τι γι’
αὐ τὸν εἶ χε ση μά νει ὁ ρι στι κὰ πλέ ον τὸ
τέ λος τοῦ χρό νου. Πό σο τοῦ μοι ά ζου με!
Ἡ ἁ μαρ τί α δυ στυ χῶς φέρ νει τύ φλω ση
καὶ πώ ρω ση.

Ὅσο ἡ ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ μᾶς δί νει

χρό νο, ἂς τὸν ἀ ξι ο ποι οῦ με συ νε τά. Ὁ
χρό νος εἶ ναι ὁ με γα λύ τε ρος θη σαυ ρός.
Ἂν τὸν σπα τα λή σου με, δὲν τὸν ξα να γο -
ρά ζου με οὔ τε μὲ ὅ λα τὰ λε φτὰ τοῦ κό -
σμου. Δὲν ξα νάρ χε ται πί σω μὲ τί πο τε.  

Ἐ σύ; Πῶς πᾶς ἀ πὸ χρό νο; Ἔ χεις ἀρ -
κε τόν; Μή πως λὲς κι ἐ σύ: «Σή με ρα ἁ μαρ -
τά νω καὶ αὔ ριο με τα νο ῶ;» Ὁ Κύ ριος κα -
νο νί ζει τί θὰ γί νει αὔ ριο, ὄ χι ἐ σύ. Μὴ
«σκο τώ νεις» λοι πὸν ἄλ λο τὸν πο λύ τι μο
χρό νο σου. Κά νε σή με ρα «ἀρ χὴν με τα -
νοί ας».

Πρωτ. Δ. Μ.



Διογένης ὁ Κυνικός (404-323
π.Χ.) ὑπῆρξε ἕνας ξακουστός γιά
τήν ἰδιόρρυθμη ζωή του φιλόσο-
φος. Δίδασκε τήν ἀπαλλαγή ἀπό

κάθε ἀνάγκη καί ζοῦσε πολύ λιτά. Κά-
ποια φορά τόν ἐπισκέφθηκε ἕνας πλού-
σιος καί τοῦ ἔδινε μιά ποσότητα χρημά-
των. Ὁ Διογένης ἀρνήθηκε νά τά πάρει
λέγοντάς του:

-Ἔχω ἕνα νόμισμα. Μοῦ φθάνει γιά
ἕνα πιάτο φακές (=τό φθηνότερο φαγη-
τό στήν ἀρχαία Ἀθήνα) καί λίγα πορτο-
κάλια. Μοῦ φθάνουν γιά σήμερα.

-Ναί, τοῦ ἀντέτεινε ὁ πλούσιος. Μά
χρειάζεσαι τροφή καί γιά αὔριο καί γιά
μεθαύριο.

Τοῦ λέει ὁ φιλόσοφος:
-Ἄν μπορεῖς νά μοῦ ἐξασφαλίσεις

ὅτι θά ζῶ αὔριο καί μεθαύριο, τότε θά
δεχθῶ τήν προσφορά σου (!)

Πόσο προσγειωμένος στήν πραγμα-
τικότητα ἦταν ὁ Διογένης! Καί ἄς ἔζησε
τριακόσια χρόνια πρό Χριστοῦ. Ἐνῶ
ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, πολλές φορές συμ -
περιφερόμαστε σάν νά ἐπρόκειτο νά μήν
πεθάνουμε ποτέ! Ξεχνᾶμε τήν ἀπόλυτη
ἀνάγκη τῆς ἀποκατάστασης τῆς σχέσης
μας μέ τόν Χριστό· ἀλλά καί μέ τούς
ἀδελφούς μας.

Γι᾿ αὐτό καί μᾶς προτρέπει ὁ Χρι-
στός:

-Πρῶτα ἀπό ὅλα νά ζητᾶτε τήν Βα -
σιλεία τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνη του
(=ἀρετές) καί ὅλα τά ἄλλα θά τά προ-
σθέσει ὁ Θεός. Μήν ἀγωνιᾶτε (=μερι-
μνᾶτε), λοιπόν, γιά τό «αὔριο». Τό «αὔ -
ριο» θά φροντίσει γιά τά θέματά του.
Εἶναι ἀρκετή στενοχώρια τά προβλήμα-
τα τῆς κάθε ἡμέρας (Ματθ. 6, 33-34).

Νά καί ἕνα παράδειγμα ἀπό τόν βίο
τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου (ἡ μνήμη του στίς
20 Ἰανουαρίου) γιά νά δοῦμε καί στήν
πράξη ὅτι τό μέλλον μας εἶναι ἄδηλο.
Καί γι᾿ αὐτό πρέπει διαρκῶς νά ἑτοιμα-
ζόμαστε γιά τήν ἀναχώρησή μας ἀπό τόν
κόσμο.

Ἐντυπωσιασμένη ἀπό τήν ἄνθηση
τοῦ μοναχισμοῦ στήν Παλαιστίνη ἡ βα-
σίλισσα Εὐδοκία, γράφει στόν ἅγιο
Εὐθύμιο πώς θέλει νά κτίσει ἐκκλησίες
καί μονές στήν περιοχή τῆς Παλαιστίνης.
Τῆς ἀπάντησε ὁ ἅγιος Εὐθύμιος:

-Παιδί μου, μήν φροντίζεις πλέον
γιά τά ἔργα αὐτά, ὅσο καλά καί θεάρε-
στα καί ἄν εἶναι. Γιατί σέ λίγο καιρό πη-
γαίνεις πρός τόν Κύριό μας. Παρακάλε-
σέ Τον, λοιπόν, νά συγχωρήσει τίς ἁμαρ-
τίες σου. Καί ἐμεῖς δέν θά παύσουμε νά
προσευχόμαστε ὑπέρ τῆς ψυχῆς σου (Μ.
Συναξαριστής, 20 Ἰανουαρίου, σελ.
497).

Ἡ βασίλισσα θαύμασε γιά τήν πρό -
 γνωση. Καί πράγματι, τέσσερεις μῆνες
μετά ἀπό τήν συμβουλή τοῦ ἁγίου ἄφησε
αὐτόν τόν κόσμο.

Ὤστε, λοιπόν, δέν ἀρκεῖ μόνο νά
σκεφτόμαστε σάν τόν Διογένη, ὅτι δηλα-
δή τό μέλλον δέν μᾶς ἀνήκει. Ἀλλά νά
ἑτοιμαζόμαστε κατά τίς ἐντολές τοῦ
Χριστοῦ γιά νά ἔχουμε καί καλή ἀπολο-
γία ἐνώπιόν Του τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως.

Ἀρχιμ. Ν.Κ.
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