
Ποιά, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἁγία Παρασκευή,
ποὺ ἑορτάζουμε; ποιός εἶνε ὁ βίος της,

τὰ ἔργα καὶ τὰ θαύματά της; Δὲν εἶνε εὔκολο
νὰ τὰ διηγηθῇ κανεὶς λεπτομερῶς. Ἂς πλησι -
άσουμε εὐλαβῶς τὴν ἱερὰ μορφή της.

* * *Ἡ ἁγία Παρασκευὴ γεννήθηκε στὴν πρω-
τεύουσα τοῦ ἀρχαίου κόσμου, τὴ ῾Ρώμη, ἐπὶ
αὐτοκράτορος Ἀντωνίνου (138-161 μ.Χ.). Οἱ εὐκατά-
στατοι γονεῖς της, ὁ Ἀγάθων καὶ ἡ Πολιτεία,
ἦ ταν Χριστιανοί, ἀλλὰ ἄτεκνοι. Ἔταξαν λοι-
πόν, ἂν ἀποκτήσουν παιδί, νὰ τὸ ἀφιερώσουν
στὸν Κύριο. Ὁ Θεὸς τοὺς ἔδωσε πράγματι αὐ -
τὴ τὴν κόρη· καὶ ἐπειδὴ γεννήθηκε ἡμέρα Πα-
 ρασκευὴ τῆς ἔδωσαν καὶ τὸ ὄνομα Παρασκευή.
Τὴν ἀνέθρε ψαν χριστιανικά. Ἀλλὰ τὸ κορίτσι
αὐτὸ εἶχε τὸ δυσ τύχημα νὰ πεθάνουν καὶ οἱ
δύο γονεῖς της ὅ ταν ἐκείνη ἦταν ἀκόμη μικρή.
Εἶχε ὅμως τὴ μεγάλη εὐλογία, ὅτι ἡ πίστι στὸ
Χριστὸ εἶχε ῥιζώσει ἐγκαίρως μέσα της.

Καθὼς μεγάλωνε, ἡ ἀγάπη στὸν Κύριο ἄνα-
ψε φωτιὰ στὴν ψυχή της. Ἡ ἁγία αὐ τὴ φλόγα,
ποὺ δὲν εἶνε ἀπὸ τὴ γῆ ἀλλ᾽ ἀνάβει ἀπὸ τὸν
οὐρανό, εἶνε τό σο δυνατή, ὥστε ὅλα τὰ πο-
τάμια δὲν μποροῦν νὰ τὴ σβήσουν (πρβλ. ᾎσμ. 8,7).
Εὐτυχι σμέ νοι ὅσοι τὴν αἰσθάνον ται.

Ἀγάπησε τὸ Χριστὸ μὲ ὅλη τὴν καρδιά της.
Ὄχι ἁπλῶς μὲ λόγια, ἀλλὰ καὶ μὲ ἔργα. Ἀπό-
δειξις ὅ  τι, ὅταν ἄκουσε στὸ Εὐαγγέλιο τὴ φω-
νή του «Πώλησόνσουτὰὑπάρχοντακαὶδὸς
πτωχοῖς…» (Ματθ. 19,21), ἀν ταποκρίθηκε. Ἐὰν σή-
μερα ἡ φωνὴ αὐτὴ ἀ κουστῇ καὶ στὴν κοινω-
νία μας, θὰ ὑ πάρχουν ἆραγε ψυχὲς ν᾽ ἀντα-
ποκριθοῦν; Ἡ ἁ γία Παρασκευή, ἡ ὀρφανὴ καὶ
κληρονόμος μεγάλης περιουσί ας, μοίρασε τὰὑπάρχοντά της στοὺς φτωχούς.

Ἀσπάστηκε τὴ μοναχικὴ ζωὴ καὶ ἄρχισε νὰ
κηρύττῃ τὸ Χριστὸ στὴ ῾Ρώμη καὶ τὴν γύρω
περιοχή. Ἵ δρυσε παρθενῶνα, στὸν ὁποῖο συγ -
κεντρώθηκαν κορίτσια ποὺ ἀγαποῦσαν τὸν Κύ-
 ριο, καὶ ἔκανε μία ἱεραποστολικὴ ἀδελφότη-

τα, ποὺ ὁ σκοπός της ἦταν νὰ ἐλεῇ τοὺς φτω-
χοὺς καὶ νὰ διδάσκῃ τὶς γυναῖκες. Μὲ τὸ καλὸ
παράδει γμα, ποὺ ἔδινε ἡ ἀδελφότης αὐτή, καὶ
μὲ τὰ φλογερὰ κηρύγματα τῆς ἁγίας Παρα-
σκευ ῆς καὶ τῶν συντρόφων της πολλὲς εἰδω-
λολά τρισσες γυναῖκες πίστεψαν στὸ Χριστό.Ἔλαμπε σὰν ἄστρο τῆς αὐγῆς ἡ ἁγία, σὰν
ἄγγελος. Ἄλλες γυναῖκες καὶ κοπέλλες τοῦ
καιροῦ της ἦταν ντυμένες στὸ μετάξι. Οἱ πα-
τρίκιες στὴ ῾Ρώμη καὶ οἱ κυρίες τῶν μεγάλων
οἰκογενει ῶν ἔβλεπε κανεὶς μὲ τὰ κοσμή ματά
τους νὰ φέρουν ἐπάνω τους ὁλόκληρη περι-
ουσία. Γιατὶ ὑπάρχουν γυ ναῖκες ματαιόδοξες·
ὅ πως ἡ χελώνα φέρει ἐ πάνω της ὅλο τὸ σπί-
τι της, ἔτσι κι αὐτὲς κουβαλοῦν μαζί τους ὅ -
λη τὴν περιουσία τοῦ ἀντρός τους.

Ἡ ἁγία Παρασκευὴ δὲν φοροῦσε μεταξω-
τά· εἶχε μιὰ ἄλλη στολή, ἄφθαρτη καὶ αἰ ώνια,ἦταν ντυμένη μὲ τὴ σεμνότητα, μιὰ ἐνδυμα-
σία ποὺ δὲν τὴν φθείρει ὁ χρόνος.

Ἄλλες γυναῖκες καὶ τότε ἀλλὰ καὶ μέχρι σή-
 μερα προσπαθοῦν νὰ φανοῦν ὡραῖες ἐξωτε-
ρικά. Βάφουν μὲ κραγιόνια καὶ ποῦδρες τὰ
χείλη, τὰ μάγουλα, τὰ φρύδια, τὶς βλεφαρίδες.
Ἀλλ᾽ ἐ ὰν μὲ ρωτήσετε, ποιᾶς γυναίκας μάτια
εἶ νε τὰ ὡραιότερα, θὰ σᾶς ἀπαντήσω, ὅτι τὰ
ὡ ραιότερα γυναικεῖα μάτια εἶνε ἐκεῖνα ποὺ
δα κρύζουν ὅταν ἀκούσουν τὸ ὄνομα τοῦ Χρι-
στοῦ, ὅταν προσεύχωνται, ὅταν βλέπουν τὸν
ἐπιτάφιο καὶ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων. Τέτοια ὀμορ-
φιὰ εἶχε ἡ ἁγία Παρασκευή. Δὲν χρησιμοποί-
ησε ποτέ ἄλλα καλλυντικὰ παρὰ μόνο τὰ δά-
κρυα, ποὺ ἔτρεχαν ἀπὸ τὰ μάτια της ὅταν τὰ
μεσάνυχτα σηκωνόταν καὶ προσ ευχόταν κά-
τω ἀπὸ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ· αὐτὰ γίνον -
ταν διαμάντια πολύτιμα, ποὺ τὰ ἔπαιρναν ἄγ -
γελοι καὶ τὰ μετέφεραν στὸν παράδεισο γιὰ
νὰ στολίσουν τὸ στέμμα τῆς παρθενίας της.

Ἄλλες γυναῖκες βάζουν στὰ αὐτιά τους
σκουλαρίκια πολύτιμα, πανάκριβα. Ἀλλ᾽ ἐὰν
μὲ ρωτήσετε, ποιᾶς γυναίκας αὐτιὰ εἶνε τὰ
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φείλομεν ὑμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀ σθενήματα
τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν».

Καὶ ἐνῷ ἡ μοντέρνα κοπέλλα αὐτὰ παθαί-
νει γιατὶ μὲ τὰ μυθιστορήματα καὶ τοὺς ἀστέ-
ρες τῆς ὀθόνης σχημάτισε μία ψεύτικη εἰκόνα
τῆς ζωῆς, ἡ Χριστιανὴ, ποὺ πιστεύει καὶ ἐξο-
μολογεῖται καὶ κοινωνεῖ, ἔχει ἄλ λη στάσι. Ξέ-
ρω μιὰ γυναῖκα στὸ Μεσολόγγι ποὺ εἶχε ἕναν
ἄντρα θηρίο· καὶ τὸν ὑπέφερε εἴ κοσι χρόνια,
ἕως ὅτου αὐτὸς μαλάκωσε· κ᾽ ἦρ θε μιὰ μέρα
ποὺ ἔπεσε στὰ πόδια της καὶ εἶ πε· Γυναίκα,
σὲ σταύρωσα τόσα χρόνια, μετα νοῶ!…

Θὰ μοῦ πῆτε· –Εὔκολα λόγια λέτε ἐσεῖς, ἀλ -
λὰ ἔλα νὰ ζήσῃς μέσ᾽ στὴν κοινωνία ὅπως πα-
λεύουμε ἐμεῖς… Δὲν λέω, ἀδελφοί μου, ὅτι εἶ -
νε κάτι εὔκολο· δύσκολο εἶνε. Ἀλλὰ καὶ τὰ
δύσκολα μποροῦν νὰ γίνουν εὔκολα. Πῶς; Τὸ
λέει ὁ ἀπόστολος· Ἂν εἶστε Χριστιανοὶ βαπτι -
σμένοι, στραφῆτε στὸ Χριστό, σ᾽ ἐκεῖνον ποὺ
εἶνε «ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου» (Δοξολ.)
καὶ σήκωσε τὸ μεγα λύτερο βάρος. Σήκωσε ἕ -
να σταυρό, ποὺ μπροστά του ὅλοι οἱ δικοί
μας σταυροί (βάσανα, πικρίες, θλίψεις) εἶ νε
ἕνα χαλικάκι μπροστὰ στὸ βουνὸ τοῦ Γολγο θᾶ.
Ἄφησε τὸν ὁλόφωτο οὐρανὸ μὲ τοὺς ἀγ γέ-
λους ποὺ τοῦ ψάλλουν αἰωνίως τὸ «Ἅγιος
ἅγιος…» (Ἠσ. 6,3 καὶ θ. Λειτ.) καὶ ἦλθε ἐ δῶ κοντά μας·
γεννήθηκε μέσα σὲ σταῦλο, καὶ συνανεστρά-
φη μὲ κακοποιοὺς ἀνθρώπους, καὶ τοὺς ὑπέ-
φερε· τοὺς ἀχαρίστους, τοὺς βλασφήμους,
τοὺς σταυρωτάς του· σήκωσε σταυρὸ ἀσή-
κωτο. Κ᾽ ἔπειτα μοῦ μιλᾶτε ἐσεῖς, ἡ γυναίκα ἢ
ὁ ἄντρας ἢ ὁ ἐργάτης ἢ ὁ φτωχὸς ἢ ὁ ἀρι-
στερὸς ἢ ὁ δεξιός, γιὰ τὰ παθήματά σας;

–Δὲ μὲ καταλαβαίνει ἡ γυναίκα μου, λέει ὁ
ἄντρας, δὲν βρίσκω κατανόησι… Μεγάλο πα-
ραμύθι αὐτό. Ἐδῶ δὲν βρῆκε κατανόησι ὁ
Χριστός. Τί λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο· ἔδωσε
τὸ φῶς στοὺς τυφλούς, ἔβγαλε τὸ δαιμόνιο καὶ
ὁ κωφάλαλος μίλησε, καὶ ἐνῷ οἱ ἄνθρωποι
δόξασαν τὸ Θεό, οἱ φαρισαῖοι τὸν εἶπαν ἀρχι-
διάβολο· «ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων», λέ-
ει, «ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια» (Ματθ. 9,34). 

Ἕνας εἶνε ὁ δρόμος ὁ εὐλογημένος ποὺ ὁ -
δηγεῖ στὴν ἀγάπη καὶ τὴν σύμπνοια· αὐτὸς
ποὺ χάραξε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο μὲ τὰ λόγια
«Ὀ φείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα
τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν». Ἔτσι, ἀγαπητοί μου,
φθά νουμε στὴν πραγματοποίησι τοῦ μεγά-
λου ὁρά ματος. Καὶ τὸ μεγάλο ὅραμα εἶνε ἡ ὁ -
μόνοια. Διότι ἐκεῖ ὁδηγεῖ τὸ ῥητὸ αὐτό· στὸν
ὑψηλὸ σκοπὸ ποὺ λέγεται ὁμόνοια.

Ἀλλ᾽ ὅσο ὑψη λὸ ἀγαθὸ εἶνε ἡ ὁμόνοια, τό-
σον εἶνε καὶ σπάνιο. Πιὸ εὔκολο εἶνε νὰ βρῇς

διαμάντια παρὰ νὰ βρῇς τὴν ὁμόνοια στὸν κό-
σμο. Σπάνιο πρᾶγμα νὰ βρῇς ἀντρόγυνο ἀγα-
πημένο, γονεῖς δεμένους μὲ τὰ παιδιά. Σπά-
νιο πρᾶγμα νὰ βρῇς χωριὸ ἀγαπημένο – ρω τῆ -
 στε ἐμένα ποὺ περιώδευσα χίλια χωριὰ στὴν
Ἑλλάδα. Σπάνιο πρᾶγμα νὰ βρῇς πολιτεία ἀ -
γαπημένη, ἔθνος ἀγαπημένο. Μέσα στὶς τρεῖς
χιλιάδες χρόνια, ποὺ ἔζησε τὸ ἔθνος μας, μό-
λις τέσσερις - πέντε φορὲς βρέθηκε ἑνωμέ-
νο, ὑπομέναμε ὅλοι ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, καὶ τό-
τε ἔφθασε μέχρι τὰ ἄστρα τ᾽ οὐρανοῦ. Τὶς πε-
ρισσότερες φορὲς ἤμασταν διχασμένοι, διῃ -
ρη μένοι, καὶ φθάσαμε ὣς τὰ τάρταρα τοῦ ᾅδου.
Μεγάλο πρᾶγμα ἡ ὁμόνοια.

Καὶ ὄχι μόνο στὴν κοινωνία ἀλλὰ καὶ στὴν
ἐκκλησία, ἀδελφοί μου – δὲν ἀνέβηκα ἐδῶ νὰ
σᾶς πῶ ψέματα. Σπάνιο πρᾶγμα νὰ δῆτε ἐνο-
ρία ἀγαπημένη· σπάνιο πρᾶγμα νὰ δῆτε δυὸ
παπᾶδες ἀγαπημένους, δύο δεσποτάδες ἀγα-
 πημένους, δύο ἱεροκήρυκες ἀγαπημένους·
σπάνιο πρᾶγμα νὰ δῆτε δύο σωματεῖα –θρη-
σκευτικὰ παρακαλῶ σωματεῖα– ἀγαπημένα.

* * *Μὰ γιατί δὲν ὑπάρχει ὁμόνοια; γιατί τέτοια
διχόνοια; ποιά ἡ αἰτία; Ἡ αἰτία εἶνε ὁ ἀνθρώ-
πι νος ἐγωισμός, αἰτία εἶνε ὅτι λείπει ἡ ἀγάπη,
καὶ αἰτία ποὺ λείπει ἡ ἀγάπη εἶνε ὅτι πάψαμε
νὰ πιστεύουμε στὸ Χριστό. Ἂν πιστεύα με, ἂν ἀ -
νοίγαμε τ᾽ αὐτάκια μας νὰ τὸν ἀκούσουμε,
ἐκεῖνος θὰ μᾶς ἔλεγε «Ἀ γαπᾶτε ἀλ λήλους» (Ἰω.
13,34 κ.ἀ.) καὶ «Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμο-
νοίᾳ ὁμολογήσωμεν» (θ. Λειτ.). Τὸ δόγμα τοῦ Χριστοῦ
εἶνε ὁμόνοια· τὸ δόγμα τοῦ σατα νᾶ εἶνε διχό-
νοια, «διαίρει καὶ βασίλευε». Κάπο τε ἤμασταν
μονοιασμένοι. Μετὰ διαιρεθήκαμε· διαιρεθή-
καμε πολιτικῶς σὲ κόμματα, «τρεῖς Ἕλληνες -
τέσσερις καπετάνιοι»· δι αιρεθήκαμε καὶ θρη-
σκευτικῶς σὲ συλλόγους καὶ σωματεῖα, σὲ νε-
οημερολογῖ τες καὶ πα λαιοημερολογῖτες…

Καὶ «στὴν ἀνεμοζάλη οἱ λύ κοι χαίρονται»·
εἰσ χωροῦν στὸ μαν τρὶ ποὺ λέγεται Ἑλλάδα.
Οἱ χειρότεροι λύκοι εἶνε οἱ αἱρετικοί, π.χ. οἱ ἰ -
εχω βῖ τες. Καὶ ἐνῷ ἐμεῖς ἔχουμε διαιρεθῆ, αὐ -
τοὶ ἑνωμένοι κάνουν τὴ δουλειά τους. Ἂν ἐ -
μεῖς ἤμασταν ἑνωμένοι, θὰ τοὺς ἀποκρούαμε.

Σᾶς εἰδοποιῶ, ἀγαπητοί μου· ἐν ὀνόματι Ἰ -
ησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι Χριστι -
ανοὶ νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ἀποκρούσουμε τὸν
κίνδυνο αὐτόν. Ὅταν μᾶς εἰδοποιήσῃ ἡ Ἐκκλη-
 σία, νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ δώσουμε τὴ μάχη μέ-
 χρι πεζοδρομίου. Νὰ διδάξουμε τὸ μασονικὸ κρά-
 τος, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ δροῦν ἀνενόχλητοι οἱ
αἱρετικοὶ μέσα στὴν ὀρθόδοξη πατρίδα μας.
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ὡραιότερα, θὰ σᾶς πῶ· Δὲν εἶνε τὰ αὐτιὰ ἐ -
κείνων ποὺ στολίζονται μὲ τέτοια σκουλαρί-
κια, ποὺ καταστρέφονται ἢ κλέβονται· τὰ ὡ -
ραι ότερα γυναικεῖα αὐτιὰ εἶνε ἐκεῖνα ποὺ
στρέφονται πρόθυμα ν᾽ ἀκούσουν τὴ φωνὴ
τοῦ συ ζύγου τους, καὶ πρὸ παντὸς ἐκεῖνα
ποὺ εἶ νε πρόθυμα, ὅπως τὰ αὐτιὰ τῆς ἁγίας
Παρασκευῆς, νὰ ὑπακούσουν στὴ φωνὴ τοῦ
Εὐαγγελίου, στὴ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ ποὺ εἶπε·
«ΜακάριοιοἱἀκούοντεςτὸνλόγοντοῦΘεοῦ
καὶφυλάσσοντεςαὐτόν» (Λουκ. 11,28).

Ἄλλες γυναῖκες στὴν ἐποχή της, ὅπως οἱ
βασίλισσες τῆς ῾Ρώμης, φοροῦ σαν στὴ μέση
τους ζώνη πολυτελέστατη· γιὰ τὴν ἁγία Πα-
ρασκευὴ ζώνη ἦταν ἡ ἐγκράτεια μὲ τὴν ὁποία
ζοῦσε. Αὐτὰ ἦταν τὰ στολίδια τῆς ἁγίας Πα-
ρασκευῆς, καὶ ἔτσι πρέπει νὰ στολίζωνται ὅλες
οἱ γυναῖκες καὶ τὰ κορίτσια ποὺ θέλουν νὰ
ὀνομάζωνται ὀρθόδοξες Χριστιανές.

Ἡ δρᾶσις της ὅμως προεκάλεσε ἀντίδρασι·
εἶνε ὁ νόμος τῆς ζωῆς. Ὅποιος ἀγωνίζεται θὰ
πολεμηθῇ. Μόνο οἱ νεκροὶ δὲν πολεμοῦνται.
Ὅσοι στὸν κόσμο αὐτὸν ἀγωνίζονται «τὸν
καλὸνἀγῶνα» (Α΄ Τιμ. 6,12), θὰ συναντήσουν ὁπωσ-
δήποτε τὴν ἀντίδρασι τοῦ ἐχθροῦ. Τὰ κακὰ
παιδιὰ πετροβολοῦν ὄχι στὰ ἄκαρπα ἀλλὰ τὰ
καρποφόρα δέντρα· καὶ ἡ ἁγία Παρασκευή,
ποὺ ἦταν ἕνα δέντρο γεμᾶτο ἀπὸ καρπούς, ἦ -
ταν ἑπόμενο νὰ δεχθῇ τὸν πετροπόλεμο τῶν
ὀργάνων τοῦ σατανᾶ.

Τὴν πολέμησαν προπαν τὸς οἱ Ἑβραῖοι, ποὺ
ἀνέκαθεν ἐχρεύονται τὸν Χριστιανισμό. Δύο
ἀπὸ αὐτοὺς κατήγγειλαν στὸν βασιλέα Ἀντω -
νῖ νο, ὅτι μία γυναίκα ταράζει τὸ βασίλειό του
κι ὅτι, ἂν αὐτὴ συνεχίσῃ ἔτσι, δὲν θὰ μείνῃ
ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν πιστεύῃ στὸ Χριστό.
Μὲ διαταγὴ τοῦ Ἀντωνίνου συλλαμβάνεται ἡ
ἁγία Παρασκευή, ὁδηγεῖται ἐμπρὸς στὸν αὐ -
το κράτορα. Αὐτὸς ἔμεινε κατάπληκτος μπρο-
στὰ στὴ φυσικὴ ὀμορφιά της καὶ τῆς πρότει-
νε· –Ἀρνήσου τὸ Χριστὸ καὶ θὰ σὲ κάνω βασί -
λισσα. Ἐκείνη ἀπήν τησε· –Θὰ ἤμουν πολὺ ἀ -
νόητη ν᾽ ἀρνηθῶ τὸ φῶς καὶ νὰ δεχτῶ τὸ σκο-
τάδι, ν᾽ ἀρνηθῶ τὸ Χριστὸ καὶ νὰ προσκυνήσω
τὸν διάβολο, γιατὶ διάβολος εἶνε τὰ εἴδωλα.
Προσπάθησε πάλι μὲ γλυκὰ λόγια καὶ ὑποσχέ -
σεις νὰ τὴν κάμψῃ· στάθηκε ἀδύνατο. –Σοῦ δί-
νω προθεσμία τριῶν ἡμερῶν, νὰ σκεφτῇς ὡρι-
μότερα καὶ ν᾽ ἀποφασίσῃς, ἢ νὰ γίνῃς βασίλισ-
σα ἢ θὰ ὑποστῇς μαρτύριο. –Βασιλιᾶ, μὴν κο-
πι άζεις, τοῦ λέει· ὄχι τρεῖς, ἀλλὰ τριάν τα μέρες
καὶ τριάντα χρόνια νὰ μοῦ δώσῃς, δὲν ἀλλάζω
γνώμη· ὅ,τι ἔχεις νὰ κάνῃς κάν᾽ το ἀμέσως.

Βλέπετε, ἀγαπητοί μου, πῶς μιὰ γυναίκα

στάθηκε ἀτρόμητη; Ὅποιος πιστεύει ἀληθινὰ
καὶ ἀγαπάει τὸ Χριστό, εἴτε γυναίκα εἴτε ἄν -
τρας, δὲν φοβᾶται οὔτε θέλγητρα οὔτε φόβη-
 τρα, οὔτε ἀνθρώπους οὔτε διάβολο οὔτε τὸν
κόσμο ὅλο. Ὁ πραγματικὸς Χριστιανὸς εἶ νε ἕ -
νας ἥρωας, γιατὶ τὸ Εὐαγγέλιο ἀναδεικνύει ἥ -
ρωες. Ἡρωίδα καὶ βράχος πίστεως ἀκλόνη-
τος ἀναδείχθηκε ἡ ἁγία Παρασκευή.Τὸ μαρτύριό της εἶνε ἀπὸ τὰ πιὸ συγκινητι -
κά. Ἀναφέρω μόνο μία λεπτομέρειά του. Ὁ Ἀν -
τωνῖνος διέταξε νὰ στήσουν καζάνι καὶ μέσα
σ᾽ αὐτὸ νὰ βράζουν πίσσα. Καὶ ἐνῷ ἡ πίσσα κό-
 χλαζε, ῥίχνει τὴν ἁγία μέσα στὸ καζάνι. Πολ-
λοὶ δὲν τὸ πιστεύουν· δικαίωμά τους· ἐμεῖς πι-
 στεύουμε στὸ Χριστὸ καὶ στὰ θαύματα τῶν ἁ -
γίων. Μόλις μπῆκε στὸ καζάνι ἡ ἁγία, ἔκανε τὸ
σημεῖο τοῦ σταυροῦ κ᾽ ἐκεῖνος ὁ κοχλασμὸς
μεταβλήθηκε σὲ δροσιά, σὰν νὰ ἦταν δροσε -
ρὸ νερό! Ὁ Ἀντωνῖνος μένει κατάπληκτος.
Ἀπορεῖ· μήπως πρόκειται γιὰ ἀπάτη; –῾Ράν τι -
σέ με μ᾽ αὐτό, τῆς λέει. Ἐκείνη ῥάντισε τὸ
πρόσωπό του μὲ τὶς χοῦφτες της, κι ὁ αὐτο-
κρά τορας τυφλώθηκε, γδάρθηκε ὅλη ἡ ὄψι
του, καὶ ἄρχισε νὰ παρακαλῇ τὴν ἁγία. Ἐκεί-
νη μὲ τὴν προσευχή της τὸν θεράπευσε καὶ
τότε ὁ κό σμος φώναξε· –Μέγας καὶ ἀληθινὸς
ὁ Θεὸς τῶν Χριστιανῶν! Χιλιάδες ἄνθρωποι πί-
στεψαν τὴν ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου της.

Τελικὰ ὁ μὲν Ἀντωνῖνος πίστεψε, ἀλλὰ ὁ
δι άδοχός του συνέχισε τὸ διωγμὸ ἐναντίον
τῶν Χριστιανῶν καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ μαρτύρησε ἡ
ἁγία. Στρατιώτης τὴν ὡδήγησε στὸν τόπο τῶν
ἐκτελέσεων· ἄστραψε τὸ ξίφος του, ἐκόπη ἡτιμία κεφαλή της, ἀλλὰ ἡ ἁγία ψυχή της πέτα -
ξε σὰν περιστέρι στοὺς οὐρανούς, γιὰ νά ᾽νε
μαζὶ μὲ τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο, τοὺς ἁγίους
καὶ τοὺς ἀγγέλους, καὶ νὰ δέεται ὑπὲρ ἡμῶν
τῶν ἁμαρτωλῶν. * * *

Τί ἔκανε, ἀγαπητοί μου, μιὰ γυναίκα! Συγ -
κλόνισε ὅλο τὸν κόσμο. Καὶ τί κάνουμε ἐμεῖςσήμερα, κλῆρος καὶ λαός; Ἐν συγκρίσει μ᾽ ἐ -
κείνην δὲν κάνουμε τίποτε. Μὲ ἀφορμὴ λοι -
πὸν τὴ μνήμη της ἂς φιλοτιμηθοῦμε νὰ διδα-
χθοῦμε ὅσο μποροῦμε ἀπ᾽ τὸ παράδειγμά της·
νὰ ζήσουμε οἱ ἴδιοι σὰν Χριστιανοὶ καὶ νὰ ἐρ -
γασθοῦμε στὸν κύκλο μας φιλοτίμως.

Ἂς παρακαλέσουμε τὴν ἁγία Παρασκευή.
Κι ἂς ἀνάψουμε ἕνα κερὶ ὄχι μόνο γιὰ τὴν οἰ -
κογένεια καὶ τὰ παιδιά μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴνπατρίδα μας· νὰ συνεχίσῃ νὰ βαδίζῃ στὸ δρό-
μο τοῦ Χριστοῦ, γιατὶ τότε μόνο θὰ εἶνε εὐτυ-
χισμένη. Ὁ Κύριος μαζί μας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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