
ἩἘκκλησία μας, ἀγαπητοί μου, ἔχει ὁρί-
σει ἑορτές. Τί εἶνε οἱ ἑορτές;

Πολλοὶ λένε, ὅτι αὐτὰ ποὺ λέει τὸ Εὐαγγέ-
λιο δὲν γίνονται. Αὐτὸ δὲν εἶνε ἀλήθεια. Ἔ -
χου με στὴν Ἐκκλησία μας ὄχι ἕναν ἢ δύο μό-
 νο ἀλλὰ μυριάδες ἀνθρώπους ποὺ τὰ ἐ φάρ-
 μοσαν. Ἐφαρμόζεται λοιπὸν τὸ Εὐαγγέλιο·
καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, παλαιότερες καὶ νεώ -
τερες, ἔχουν ἀναδειχθῆ καὶ ἀναδεικνύον ταιἅγιοι. Γι᾿ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία μας κάθε μέρα
προ βάλλει καὶ ἕναν καὶ δύο καὶ περισσοτέ-
ρους ἁγίους. Τοὺς προβάλλει ὡς ὑποδείγμα-τα. Ὅ,τι ἔκαναν ἐκεῖνοι, μπορεῖ νὰ τὸ κάνῃ ὁ
κάθε Χριστιανός, σὲ ὁποιοδήποτε αἰῶνα καὶ
ἂν ζῇ. Ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει τοὺς ἁγί-
ους ὡς πρότυπα. Ὁ κάθε ἅγιος φωνάζει μὲ
τὴ ζωή του τὰ λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου·
«Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ»
(Α΄ Κορ. 11,1). Διότι τὸ ἀπόλυτο πρότυπο ὅλων εἶνε
ἕνα, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

* * *Οἱ τέσσερις ἅγιες ποὺ ἑορτάζουμε σήμε-
ρα, ἡ ἁγία Σοφία καὶ οἱ τρεῖς θυγατέρες της,
ἔ ζησαν στὴ Ῥώμη, σὲ μιὰ πολὺ διεφθαρμένη
κοινωνία. Ἔτσι ἀπέδειξαν, ὅτι ὅταν ὑπάρχουν
ἡ θέ λησι τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ βοήθεια τοῦ
Χριστοῦ, τότε καὶ στὸν πιὸ διεφθαρμένο κό-
σμο νὰ ζῇς, μπορεῖς νὰ ζήσῃς χριστιανικά.

Ἕνας Γάλλος συγγραφέας λέει· Μὴ ζητή-
σετε τὴν παρθενία μόνο στὰ βουνὰ καὶ στὰ ἀ -
σκητήρια, γιατὶ ὑπάρχει καὶ μέσ᾿ στὴν κοινω-
 νία· καὶ μέσα στὸ Παρίσι ἀσκεῖται ἡ παρθε νία.
Καὶ ἀντιθέτως· ὅταν δὲν ἔχῃς τὴν καλὴ διά-θε σι καὶ δὲν ζητᾷς τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τό-
τε καὶ στὴν πιὸ ἁγία κοινωνία νὰ ζῇς, θὰ κα-
τα  στραφῇς. Ἀπόδειξις ὁ Ἰούδας. Τὸ περιβάλ-
λον του ἦταν τὸ ἰδανικό· ὑπῆρχε περιβάλλον
καλύτερο ἀπὸ τὸ περιβάλλον τῆς συνοδείας
τοῦ Χρι  στοῦ; Καὶ ὅμως μέσα σ᾽ αὐτὸ ἀπωλέ-
σθηκε. «Βλέπε, χρημάτων ἐραστά, τὸν διὰ
ταῦ τα ἀγχόνῃ χρη σάμενον…» (τροπάρ. Μ. Πέμπτ.).

Ἡ ἁγία Σοφία καὶ οἱ τρεῖς θυγατέρες της ἔ -
ζησαν ἐπὶ αὐτοκράτορος Δομιτιανοῦ (51-96
μ.Χ.), ὁ ὁποῖος ἦταν ἀπὸ τοὺς πιὸ φοβεροὺς
διῶκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ οἰκογένεια τῆς
ἁ γίας Σοφίας εἶχε μεγάλη δρᾶσι. Γι᾽ αὐτό, ὅ -
ταν ἦρ θε ὁ διωγμός, ὡδηγήθηκαν μπροστὰ
στὸν τύραννο. Καὶ παρ᾽ ὅλο ποὺ ἦταν γυναῖ -
κες, δὲν δείλιασαν ἀλλὰ ὡμολόγησαν τὴν πί-
στι τους. Οἱ τρεῖς θυγατέρες τῆς ἁγίας Σοφί -
ας ἔμειναν μέχρι τέλους πιστὲς στὸ Θεό. Δὲν
ὑπολόγισαν τὶς ἀπειλὲς καὶ ἔτσι μαρτύρησαν.
Καὶ ἦ ταν πολὺ νεαρές. Ἡ πρώτη, ἡ Πίστις, ἦ -
ταν 12 ἐ τῶν. Ἡ δεύτερη, ἡ Ἐλπίς, ἦ ταν 10 ἐ -
τῶν. Καὶ ἡ τρίτη, ἡ Ἀγάπη, ἦ ταν 9 ἐτῶν. Πάνω
στὸ ἄν θος τῆς ἡλικίας τους μαρτύρησαν ὑ -
πὲρ τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ μας. Μετὰ ἀπὸ λί-
γο ἀπέθανε καὶ ἡ μητέρα τους.

* * *Αὐτὲς ἑορτάζουμε. Καὶ μᾶς διδάσκουν μὲ
τὴ ζωὴ καὶ τὴ θυσία τους. Μᾶς διδάσκουν ὅ -
μως καὶ μὲ τὰ ὀνόματά τους. Διότι ἡ χριστια-
νικὴ ζωὴ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τρεῖς μεγάλες
ἀρετές· τὴν πίστι, τὴν ἐλπίδα, καὶ τὴν ἀγάπη.
⃝ Ἡ πίστις εἶνε ἀναγκαία. Ὁ ἄνθρωπος εἶνε
ἕ  να ἔξοχο δημιούργημα μὲ πέντε αἰσθήσεις.
Καὶ κάθε μία ἀπὸ αὐτὲς μαρτυρεῖ τὴ σοφία
τοῦ Θεοῦ. Ἡ πρώτη εἶνε ἡ ὅρασις, ἡ δευτέρα
εἶνε ἡ ἀκοή, ἡ τρίτη ἡ ὄσφρησις, ἡ τετάρτη ἡ
γεῦσις, καὶ ἡ πέμπτη ἡ ἁφή.

Ἀλλὰ τὶς πέντε αὐτὲς αἰσθήσεις τὶς ἔχουνκαὶ τὰ ζῷα. Καὶ μάλιστα ὡρισμένα ζῷα νικοῦν
τὸν ἄνθρωπο ὡς πρὸς τὶς αἰσθήσεις. Λόγου
χά ριν ὡς πρὸς τὴν ὅρασι, ποιός βλέπει καλύ-
τερα ἀπὸ τὸν ἀετό; Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει τό-
σο δυνατὴ ὅρασι, πολλοὶ μάλιστα ἀπὸ μᾶς ἔ -
χουμε καὶ μυωπία καὶ βάζουμε γυαλιά· ὁ ἀ ε -
τὸς δὲν ἔχει γυαλιά, κι ἀπὸ τὰ ὕψη τοῦ οὐ ρα-
νοῦ ποὺ εἶνε, βλέπει τὸ θήραμά του (ἀέτει-
ον βλέμμα, λέμε). Ἐπίσης ὡς πρὸς τὴν ἀ κοὴ
καὶ τὴν ὄσφρησι· τὰ σκυλιὰ ἔχουν δυνατώτε-
ρη ἀκοὴ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Πόσο ἀκοῦνε τὰ
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σκυλιά! Φέρανε στὴν ἀστυνομία ἀπὸ τὸ ἐ ξω-
τερικὸ 500 σκύλους γυμνασμένους, καὶ μ᾿ αὐ -
τοὺς ἀνακαλύπτουν ἐγκλήματα ποὺ δὲν μπο-
ρεῖ ν᾿ ἀνακαλύψῃ καὶ ὁ καλύτερος ἀστυνο μι-
κός. Ὑπάρχουν ἄλλα ζῷα ποὺ ὀσφραίνονται
πολύ· οἱ γυπαετοὶ π.χ. ὀσφραίνονται ἀπὸ χι-
 λιόμετρα μακριά. Ἐγὼ τὸ εἶδα αὐτὸ τὸ φαινό -
μενο καὶ ὁσάκις τὸ σκέπτομαι κλαίω· γιατὶ ἐ -
πάνω στὰ ψηλὰ βουνά, ὅταν γίνονταν μά χες
- γιγαντομαχίες γιὰ νὰ μείνῃ ἡ Ἑλλάδα ἐ λεύ-
θερη, ἔπεφταν κορμιὰ πολλά, σκοτώνονταν
κ᾽ ἔμεναν ἄταφα μέσα σὲ χαράδες. Μετὰ προ-
 σπαθοῦσαν οἱ δικοί μας νὰ φτάσουν ὣς ἐκεῖ
γιὰ νὰ τοὺς θάψουν, μὰ δὲν μποροῦσαν γιατὶ
ἦ ταν βαθειά. Καὶ τότε –περίεργο πρᾶγμα, τὸ
εἶδα μὲ τὰ μάτια μου– ἦρ θαν γῦπες ἀ πὸ τὴν
Αἴ γυπτο κάτω κ᾽ ἔφαγαν τὶς σάρκες τους – μα-
 κάβριο πρᾶγμα. Εὐ τυχῶς ὅμως ποὺ ὑπάρχουν
καὶ οἱ γῦπες, αὐτοὶ οἱ «νε κροθάφτες τῆς ἐρή-
μου» ὅπως λένε. Ἀλλὰ ἐπανέρχομαι στὸ θέμα.

Τὶς πέντε αὐτὲς αἰσθήσεις κατὰ τὸ μᾶλλον
ἢ ἧττον τὶς ἔχει σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ ὁ ἄν -
θρωπος. Καὶ κάθε μιὰ ἀπὸ αὐτὲς ἀποδεικνύ-
ει, ὅτι ὑπάρχει Θεός. Ὁ Σωκράτης ἰδίως ἀπο-
δείκνυε τὴν ὕπαρξι τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν ὅρασι.Τὸ μάτι τοῦ ἀνθρώπου εἶνε μία τέλεια φωτο-
γραφικὴ μηχανή. Καὶ ὅπως δὲν μποροῦμε νὰ
ποῦμε γιὰ μιὰ φωτογραφικὴ μηχανὴ ὅτι πα-
ρουσιάστηκε μόνη της χωρὶς κάποιον τεχνί-
τη, ἔτσι δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι καὶ τὰ
μά τια εἶνε τυχαῖα δημιουργήματα.

Ἀλλ᾿ ἐγὼ θὰ ὑπενθυμίσω τώρα μιὰ ἄλλη ἀ -
λήθεια. Παραπάνω ἀπὸ τὶς πέντε αὐτὲς αἰ -
σθή    σεις εἶνε μία ἄλλη αἴσθησις, ἡ ὁποία ἀξί-
ζει περισσότερο ἀπὸ ὅλες. Διότι μὲ τὶς πέντε
αὐτὲς αἰσθήσεις λαμβάνομε γνῶσι τοῦ φυσι-
κοῦ κόσμου, ἐνῷ μὲ τὴν ἄλλη ἐκείνη αἴσθησι
λαμβάνουμε γνῶσι καὶ τοῦ ὑπερφυσικοῦ κό-
σμου. Καὶ ἡ ἄλλη, ἡ λεγομένη ἕκτη αἴσθησις,εἶνε ἡ πίστις. Στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ
ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὕμνησε τὴν πίστι (βλ.
Ἑβρ. κεφ. 11ο). Ἡ πίστις ἔκανε καὶ κάνει θαύ-
ματα μεγάλα. Καὶ ἀκοῦτε στὴν ἐκκλησία νὰ
μνημονεύουμε πάντοτε «τῶν ὑπὲρ πίστεως
καὶ πατρίδος» πεσόντων ἡρώων μας.
⃝ Ἡ δευτέρα ἀρετή, ποὺ μᾶς τὴν ὑπενθυμίζει
τὸ ὄνομα τῆς ἄλλης κόρης, εἶνε ἡ ἐλπίδα. Ἐλ -
πίδα - βεβαιότης ὅτι πέραν τοῦ ὑλικοῦ κόσμου
ὑπάρχει ὁ ἀόρατος καὶ πνευματικὸς κόσμος.
⃝ Καὶ ἡ τρίτη κόρη μᾶς ὑπενθυμίζει τὴν ἀγά-πη, τῆς ὁποίας τὸν ὕμνο ἔπλεξε πάλι ὁ ἀπό-
στο λος Παῦλος στὴν Α΄ πρὸς Κορινθίους ἐπι-
στολὴ στὸ 13ο κεφάλαιο. Τὸ κεφάλαιο αὐτὸ
εἶ    νε σὰν ἕνα περιδέραιο μὲ δεκατέσσερις (14)

πολύτιμες χάντρες, καὶ μαρτυρεῖ τὴν ἀ ξία τῆς
ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη εἶνε ἡ ὡραιότερη λέξι τοῦ
Εὐαγγελίου. Καὶ ὁ Κύριος εἶπε, ὅτι ἡ ἀγάπη
εἶνε ἡ ἀνώτερη ἀρετή. Ἡ πρώτη ἐν το λὴ εἶνε
«Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου…», καὶ ἡ
δευτέρα εἶνε «Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου
ὡς σεαυτόν». Ἀπ᾽ αὐτὲς τὶς δυὸ κρέμον ται ὅ -
λοι οἱ νόμοι. Αὐτὸ μᾶς δίδαξε ὁ Κύριος (βλ. Ματθ.
22,37-40). Καὶ στὴν Α΄ πρὸς Κορινθίους ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος μᾶς λέει ὅτι, ἀπὸ τὶς τρεῖς αὐ τὲς
ἀρετές, ἐκείνη ποὺ θὰ μείνῃ αἰωνία εἶνε ἡ ἀ -
γάπη. Διότι θὰ ἔρθῃ μέρα ποὺ αὐτὸ ποὺ πι  -
στεύουμε καὶ αὐτὸ ποὺ ἐλπίζουμε θὰ τὸ βλέ-
πουμε πλέον· καὶ τότε θὰ καταργηθῇ ἡ πί-
στις, θὰ καταργηθῇ καὶ ἡ ἐλπίδα. Ἀλλὰ ἡ ἀγά-
πη; Ἡ ἀγάπη θὰ μείνῃ αἰωνίως. Αὐτὴ θὰ εἶνε ὁ
σύνδεσμος τῶν ψυχῶν στὸν παράδεισο, αὐ τὴ
θὰ κρατάῃ ἑνωμένες τὶς ψυχὲς καὶ ἔτσι θὰ ζοῦν
αἰωνίως. Ὅπως τὸ σύμπαν ὁλόκληρο συν  δέ ε-
 ται μὲ τὸ μυστηριώδη νόμο ποὺ λέγεται παγ  κό-
σμιος ἕλξις, ἔτσι καὶ οἱ ψυχὲς ἐκεῖ νες θὰ ἐξ -
αρτῶνται ἀπὸ τὴν παγκόσμια αὐτὴ ἕλξι, τὴν παν ί-
σχυρη δύναμι τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ μας.

* * *Αὐτὰ τὰ τρία ὀνόματα εἶχαν οἱ θυγατέρες
τῆς ἁγίας Σοφίας ποὺ μαρτύρησαν γιὰ τὸ Χρι-
στό. Νὰ παρακαλέσουμε τὸ Θεό, στὴν ἐποχὴ
ποὺ ζοῦμε, νὰ ἔχουμε τὶς τρεῖς αὐτὲς ἀρετές.

Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ βιβλία ποὺ ἔχω γράψει, στὸ
βιβλίο «Σαλπίσματα», τελειώνω μ᾿ ἕνα στίχογιὰ τὴν πίστι ποὺ τὸν ἔλεγαν οἱ πρόγονοί μας·

«Χριστέ, σὲ τοῦτα τ᾿ ἄπιστα κατηραμένα χρόνια,
ποὺ δὲν πιστεύουν τίποτε οὔτε ἀγαποῦν κανένα, 
ἐγὼ πιστεύω κι ἀγαπῶ ὁλόψυχα Ἐσένα.
Πιστεύω σὰν τὴ μάνα μου, πιστεύω σὰν παιδάκι, 
πίνω τ᾿ ἀθάνατο νερό, κι ἀφήνω τὸ φαρμάκι».
Καὶ ἕνας ἄλλος στίχος λέει γιὰ τὴν ἐλπίδα·

«Κι ἂν δὲν μοῦ μείνῃ ἐντὸς τοῦ κόσμου
ποῦ ν᾿ ἀκουμπήσω, νὰ σταθῶ, 
ἐκεῖ ψηλὰ εἶν᾿ ὁ Θεός μου·
πῶς ἠμπορῶ ν’ ἀπελπισθῶ;».

Αὐτὲς τὶς ἀλήθειες μᾶς ὑπενθυμίζουν τὰ ὀ -
νόματα τῶν σημερινῶν ἁγίων. Καὶ ἂς παρακα -
λέσουμε τὸ Θεό, νὰ μᾶς δώσῃ πίστι, τὴν πίστι
τῶν ἡρώων· τὴν ἐλπίδα στὸ Θεό· νὰ μᾶς δώ σῃ
καὶ τὴν ἀγάπη, ὥστε νὰ εἴμαστε συνδεδεμέ νοι
ὅλοι σὰν ἀδέρφια. Καὶ στὸν αἰῶνα αὐτὸν νὰ δια-
 τηρήσουμε μέσα μας τὴν εἰκόνα τοῦ Χρι στοῦ,
ποὺ εἶνε ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Χριστός,
διὰ πρεσβειῶν τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν τρι -
ῶν θυγατέρων της, νὰ ἐλεήσῃ πάντας ἡμᾶς.
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