
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, θὰ σᾶς μιλήσω γιὰ
ἕ ναν ἄνθρωπο προσευχῆς. Θὰ σᾶς μιλή-

σω γιὰ τὸν ἅγιο Λαυρέντιο. Τὸ ὄνομά του εἶ νε
τιμημένο καὶ ἅγιο. Σημαίνει τὴ φωτιά. «Πῦρ ἦλ -
θον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀ -
νήφθη!», εἶπε ὁ Κύριος (Λουκ. 12,49). Φωτιὰ ἦρθα νὰ
βάλω πάνω στὴ γῆ, ἐπανάστασι ἦρθα νὰ σηκώ -
σω· ἐπανάστασι ὄχι μὲ ὅπλα ἀλλὰ διὰ τῆς ἀ -
γάπης, διὰ τῆς αὐταπαρνήσεως, διὰ τοῦ μαρ-
τυρίου, διὰ τοῦ αἴματος τῆς θυσίας. Ἦρθε ὁ
Χριστὸς ν᾿ ἀνατρέψῃ τὶς πυραμίδες τοῦ Χέ-
ο πος καὶ νὰ δημιουργήσῃ ἕνα νέο κόσμο «ἀγ -
γελικὰ πλασμένο». Ὦ Χριστέ, φωτιὰ ἀνάβεις
στὴν καρδιά!

Αὐτὴ τὴ φωτιά, ποὺ εἶχε ὁ ἅγιος Λαυρέν -
τιος, νὰ ἔχουμε, ἀγαπητοί μου, στὴν καρδιά
μας. Ὄχι κρύοι, ὄχι χλιαροί· θὰ μᾶς ἐμέσῃ ὁ
Κύριος (βλ. Ἀπ. 3,16). Θερμοί, ζεστοί, ὅπως ἡ φωτιὰ
καὶ ἡ λάβα. Ἡφαίστειο ἀγάπης πρέπει νὰ εἶνε
ἡ ψυχή μας. Ἡ δὲ ἀγάπη αὐτὴ νὰ διχάζεται σὲ
δύο φλόγες. Ἡ μία νὰ ὑψώνεται μέχρι τὰ ἄ -
στρα, ν᾿ ἀγγίζῃ τὶς ἁψῖδες τ᾿ οὐρανοῦ· εἶνε ἡ
ἀ γάπη πρὸς τὸ Χριστό, πρὸς τὸ Θεό. Ἡ δὲ ἄλ -
λη νὰ ξαπλώνεται ὁριζοντίως καὶ νὰ καλύπτῃ
καὶ τὰ δύο ἡμισφαίρια, νὰ καλύπτη ὅλους τοὺς
ἀνθρώπους.

Δύο ἀγάπες εἶχε ὁ ἅγιος Λαυρέντιος. Ἡ μία
πρὸς τὸν οὐρανό, θεῖος ἔρωτας, καὶ ἡ ἄλλη
πρὸς τὴ γῆ, μὲ τὴν ὁποία ἀγαποῦσε ὅλο τὸν
κόσμο.

* * *
Ποιός ἦταν ὁ Λαυρέντιος; Νοερῶς ἂς πᾶμε

στὴ Ῥώμη. Τὸ 250 μ.Χ. βασίλευε ἐκεῖ ἕνας εἰ -
δωλολάτρης βασιλιᾶς, ἕνας τύραννος, ὁ Δέ-
κιος. Μισοῦσε τοὺς Χριστιανούς καὶ διέταξε
διωγμὸ ἐναντίον τους.

Ὁ Λαυρέντιος ἦταν τότε ἀρχιδιάκονος τῆς
Ῥώμης, ὁ πρῶτος τῶν διακόνων (ἑπτὰ διακό-
νους εἶχε τότε ἡ Ρώμη). Σ᾿ αὐτὸν ὁ ἐπίσκο-
πος Ξύστος εἶχε ἀναθέσει τὸ θησαυροφυλά-

κιο τῆς Ἐκκλησίας, νὰ φυλάῃ τὰ διαμάντια,
τὰ χρυσάφια, ὅλα τὰ πολύτιμα πράγματα τῆς
Ἐκκλησίας. Αὐτὸς εἶχε τὰ κλειδιά. Στὸν Λαυ-
ρέντιο ὁ ἐπίσκοπος εἶχε ἐπίσης ἀναθέσει νὰ
ἐπισκέπτεται τοὺς ἀρρώστους, νὰ περιποιῆ -
ται τοὺς ἀναπήρους, νὰ συντρέχῃ τὰ ὀρφανὰ
καὶ τὶς χῆρες.

Ὅταν κηρύχθηκε ὁ διωγμός, ὁ πρῶτος
ποὺ συνέλαβαν ἦταν ὁ ἐπίσκοπος Ξύστος. Οἱ
στρατιῶτες τοῦ Δεκίου τὸν ἔδεσαν καὶ τὸν ὡ -
δήγησαν στὸν τύραννο, ὅπου βρῆκε μαρτυ-
ρικὸ θάνατο.

Τὸ δεύτερο διάταγμα συλλήψεως ἦταν γιὰ
τὸν βοηθό του, γιὰ τὸ δεξί του χέρι, τὸν Λαυ-
ρέντιο. Γιατὶ κοντὰ στὸν ἐπίσκοπο ὑπάρχουν
μερικὰ πρόσωπα ποὺ κοπιάζουν πολύ. Δεξὶ
χέρι τοῦ Ξύστου ἦταν ὁ Λαυρέντιος.

Τρεῖς ἡμέρες προτοῦ νὰ κηρυχθῇ ὁ διω -
γμός, ὁ ἐπίσκοπος εἶχε πεῖ στὸν ἀρχιδιάκονο·
Λαυρέντιε, ἔρχεται διωγμός· θὰ μᾶς πάρουν
ὅλα τὰ τιμαλφῆ, καὶ τὴ ζωή μας. Σὲ παρακα -
λῶ, παιδί μου, πήγαινε ν᾿ ἀνοίξῃς τὰ χρημα-
τοκιβώτια καὶ ἀπόψε καὶ αὔριο σκόρπισε τὰ
χρήματα στὶς χῆρες καὶ τὰ ὀρφανά… Ὄντως
ὁ Λαυρέντιος τὰ σκόρπισε ὅλα· δὲν ἄφησε τί-
ποτε.

Τὸν συνέλαβαν λοιπόν, γιατὶ εἶπαν στὸ βα-
σιλιᾶ, ὅτι μέσα στὴν ἐπισκοπὴ ὑπάρχουν θη-
σαυροί, πιθάρια μὲ χρυσάφι. Ὁ Δέκιος διέτα-
ξε νὰ τὸν φέρουν μπροστά του. Καὶ ἐκεῖ, ἐνώ-
 πιον τοῦ ἄρχοντος - τοῦ τυράννου, στάθηκε
ὁ Λαυρέντιος. Ὁ τύραννος τοῦ λέει·

–Θὰ μοῦ φέρῃς ἀμέσως τὰ κλειδιὰ καὶ ὅ -
λους τοὺς θησαυροὺς τῆς Ἐκκλησίας.

–Μάλιστα, μεγαλειότατε· θὰ σοῦ τὰ φέρω.
Περίμεναν. Ἐν τῷ μεταξύ, ὅπως εἴπαμε, ὁ

Λαυρέντιος εἶχε πωλήσει τὰ πολύτιμα σκεύη
καὶ μοίρασε τὰ χρήματα στοὺς πτωχούς.

Ἀκοῦστε τώρα τί ἔκανε ὁ Λαυρέντιος. Πῆ -
ρε ἅμαξες καὶ μάζεψε αὐτοὺς ποὺ περιποιό-
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ταν. Μάζεψε τυφλούς, κουφούς, ἀναπήρους,
σακάτηδες, χῆρες, ὀρφανά, γέροντες, τοὺς
ἔβαλε πάνω στὶς ἅμαξες, καὶ νάτος παρου-
σιάστηκε στὰ ἀνάκτορα.

–Αὐτοί, λέει, εἶνε οἱ θησαυροὶ τῆς Ἐκκλη-
σίας μας.

Ἐκεῖνος περίμενε λίρες, καὶ τώρα εἶδε σα-
κάτηδες.

–Τί εἶνε αὐτά; τοῦ λέει· μὲ κοροϊδεύεις; Ἐ -
γὼ ζήτησα νὰ μοῦ φέρῃς τοὺς θησαυρούς
σας, κ᾿ ἐσὺ ἔφερες σακάτηδες καὶ γέρους.

–Μεγαλειότατε, αὐτοὶ ποὺ βλέπεις εἶνε οἱ
θησαυροί μας, οἱ θησαυροὶ τῆς Ἐκκλησίας.

Γιά σταματῆστε καὶ σκεφτῆτε τὰ λόγια αὐ -
τά. Νὰ δείχνῃ ὁ Λαυρέντιος αὐτὰ τὰ ἁμάξια
μὲ τοὺς ἀρρώστους καὶ τυφλοὺς καὶ σακάτη-
δες, καὶ νὰ τοὺς θεωρῇ θησαυροὺς τῆς Ἐκ -
κλησίας. Ὦ ζωντανὴ Ἐκκλησία!

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε στὸ σημεῖο αὐτό, ἀγα-
πητοί μου, νὰ θυμηθῶ κ᾿ ἐγὼ ὁ ἁμαρτωλὸς ἐ -
πίσκοπος Αὐγουστῖνος τὰ χρόνια τῆς Κατο -
χῆς. Ἤμουν τότε νέος, στὴν Κοζάνη, ἄσπρη
τρίχα δὲν εἶχα. Φτώχεια καὶ δυστυχία μεγάλη
ὑπῆρχε· πέθαιναν στοὺς δρόμους τὰ παιδιά.
Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ μάζεψα ἀρκετὰ τρό-
φιμα καὶ ἔκανα συσσίτια. Τότε λέω σὲ ἕναν·

–Θὰ πᾷς νὰ βρῇς τοὺς πρίγκιπες. Ἀπὸ αὔ -
ριο ἀρχίζει τὸ συσσίτιο τῶν πριγκίπων.

Αὐτὸς παραξενεύτηκε.
–Τί μοῦ λές, πάτερ; Οἱ πρίγκιπες βρίσκον -

ται στὸ Λονδῖνο· ἐδῶ φτωχαδάκια ἔχουμε.
–Ἔ, τοῦ ἀπαντῶ, αὐτὰ τὰ φτωχαδάκια ἐγὼ

τὰ ὀνομάζω πρίγκιπες. Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ
ἀ γαπάει τὸ Θεὸ εἶνε ἀνώτερος ἀπὸ ἕνα πρίγ κι-
πα. Αὐτὸ μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός. Κοιτάξτε καλά,
εἶπε, μὴ περιφρονήσετε τοὺς φτωχούς, γιατὶ
καθένας ἀπ᾽ αὐτοὺς ἔχει ἀξία μεγαλύτερη ἀ -
πὸ ἕνα βασιλιᾶ (βλ. Ματθ. 18,10).

Ἐξωργίστηκε, λοιπόν, θύμωσε ὁ τύραννος
γιὰ τὸν ἐμπαιγμὸ αὐτό. Διότι, ἐνῷ περίμενε
θησαυρούς, τοῦ ἔφερε σακάτηδες καὶ ἀναπή -
ρους καὶ ἀρρώστους ἀνθρώπους.

Τότε διέταξε νὰ τὸν βασανίσουν. Τὸ μαρ-
τύριό του σπάνιο. Δὲν ὑπάρχει ἄλλο παρό-
μοιο στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ψήνετε ψάρια στὴν σχάρα; ψήνετε κρέας
στὶς σοῦβλες; ψήνετε ἀρνιά; Ἔ, ἔτσι διέταξε
ὁ τύραννος ν᾿ ἀνάψουν κάρβουνα καὶ πάνω
στὴ σχάρα, σὰν ψάρι, τὸν ἔψησαν. Ἐκεῖνος ἔ -
κανε τὸ σταυρό του καὶ εἶπε· Χριστέ, βοήθει
μοι· Βοήθησέ με, Χριστέ μου, στὸ μαρτύριό
μου… Ἔτσι παρέδωσε τὸ πνεῦμα του.

Γι᾿ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία λέει· Σὰν τὸ λαυράκι
ποὺ ἡ νοικοκυρὰ τὸ βάζει στὴ σχάρα καὶ τὸ
ψήνει, ἔτσι ἔψησαν καὶ τὸν ἅγιο αὐτόν.

* * *
Aὐτὸν λοιπὸν ἑορτάζουμε σήμερα, καὶ ὅλοι

οἱ ὕμνοι εἶνε γι᾿ αὐτόν. Τιμῶ τὸν ἅγιο Λαυρέν -
τιο, μὲ συγκινεῖ πάντοτε. Ἦταν ἄνθρωπος προσ -
ευχῆς. Ποῖος ἀντέχει στὸ μαρτύριο αὐτὸ; Ἐ -
δῶ τὸ χέρι σου λίγο καῖς, καὶ πονᾷς. Φοβερὸ
πρᾶγμα ἡ φωτιά. Κύριε, σῶσε μας ἐκ πυρός.
Σὰν τοὺς τρεῖς παῖδες ἐν καμίνῳ ῥί φθηκε καὶ
ὁ Λαυρέντιος μέσα στὴ φωτιὰ καὶ ἐκάη καὶ
μαρτύρησε, καὶ εἶνε ἅγιος καὶ θαυματουργός.

Tὸ ὄνομα Λαυρέντιος σημαίνει, εἴπαμε, φω  -
τιά· ὅτι πρέπει ν᾿ ἀνεβαίνῃ τὸ θερμόμετρο.
Ἂν εἶχα θερμόμετρο τὴν ὥρα αὐτὴ καὶ με-
τροῦσα τὴν ἀγάπη μας στὸ Χριστό, θὰ τὴν ἔ -
βρισκα πολὺ μικρή.

Eἴδατε πόσο ἀνησυχεῖτε ὅταν δὲν εἶστε
κα λὰ καὶ βάζετε θερμόμετρο; Ἂν εἶνε πάνω ἢ
κάτω ἡ θερμοκρασία, καλεῖτε τὸ γιατρό. Ἂν
εἶνε κανονικὴ ἡ θερμοκρασία, ἡσυχάζετε.

Ἐδῶ ἔχουμε πέσει. Ἔχουμε «ὑποθερμία».
Μη δέν, καὶ κάτω τοῦ μηδενὸς εἴμαστε. Θεέ
μου, τὸ θερμόμετρό σου τί δείχνει; Ἡ ἀγάπη
στὸ Χριστὸ πρέπει ν᾿ ἀνεβαίνῃ. Νὰ γίνῃ φω-
τιά, κάμινος πυρός. Ἡ καρδιά μας νὰ πυρα-
κτωθῇ, νὰ ὑψωθῇ τὸ πνευματικό μας θερμό-
μετρο, νὰ αὐξάνῃ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό.

Aὐτὰ τὰ λίγα εἶχα νὰ σᾶς πῶ. Θέλω νὰ πι-
στεύω ὅτι ὄχι μόνο τ᾿ ἀκοῦτε αὐτά, ἀλλὰ τὰ
λέτε καὶ σὲ ἅλλους ἔξω. Καθένας νὰ γίνῃ κή-
ρυκας τοῦ εὐαγγελίου. Νὰ τὰ διαδίδετε αὐτὰ
ποὺ ἀκοῦτε.

Βλέπετε τοὺς χιλιαστάς; Ξεκινοῦν ἀπὸ μα-
κριὰ καὶ φτάνουν μέχρι τὰ σύνορα, καὶ μιλοῦν
γιὰ τὶς ἰδέες τους καὶ πεθαίνουν γι᾿ αὐτές.
Ἐμεῖς, τίποτε.

Ἔ, τί νὰ σὲ κάνω; Ἔρχεσαι στὴν ἐκκλησία,
ἀκοῦς σπουδαῖα πράγματα, ἀκοῦς κήρυγμα
καὶ διδασκαλία, κ᾿ ἐσὺ τίποτε.

Αὐτὰ ποὺ ἀκοῦς πρέπει νὰ τὰ πῇς, νὰ τὰ δι -
αδώσῃς, νὰ προχωρήσῃ τὸ εὐαγγέλιο καὶ νὰ
κυβερνήσῃ ὁ Χριστὸς τὸν κόσμο. Τώρα κυ-
βερνάει ὁ διάβολος, γι᾿ αὐτὸ πᾶμε κατὰ δια-
βόλου.

Ἂς φροντίσουμε, τὸ εὐαγγέλιο νὰ διαδοθῇ
καὶ νὰ φτάσῃ παντοῦ, μέχρι τὴν τελευταία
γω νιὰ τῆς γῆς. Νὰ παύσῃ νὰ λατρεύεται ὁ δι -
άβολος, καὶ νὰ λατρεύεται ὁ Χριστός· ὅν, παῖ -
δες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς
πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Σύνθεσις δύο ἀπομαγνητοφωνημένων ὁμιλιῶν, οἱ ὁποῖες ἔγιναν στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 20-10-1973 καὶ τὴν 9-8-1989.
Καταγραφή, σύνθεσις καὶ σύντμησις 10-8-2002, ἐπανέκδοσις 23-7-2014.
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(Σύνθεσις δύο ὁμιλιῶν· α΄) ἱ. ναὸς Ἁγίου
Παντελεήμονος Φλωρίνης, Σάββατο 20-10-
1973, εἰς τὸν ἑσπερινόν, κατὰ τὴν μοναχικὴν
κουρὰν Λαυρεντίου Γρατσία, καὶ β΄) ἱ. ναὸς
Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης 9-8-1989)

⃝ πίνακας ἐνημερωμένος
Σύνθεσις δύο ἀπομαγνητοφωνημένων ὁμιλιῶν, οἱ ὁποῖες ἔγιναν στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Πα-

ντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 20-10-1973 καὶ τὴν 9-8-1989.
Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 10-8-2002, ἐπανέκδοσις 23-7-2014.

⃝ Τὸ 

ἐ(πανε)πιλογὴ ἱ. μονὴ ἁγίου Αὐγουστίνου
Φλωρίνης.

παρατήρησις: ― λόγῳ ἄλλης παθήσεως
τοῦ παπα-Λαυρεντίου (κήλη) ἀνατυπώνε-
ται (μὲ «ἀναστοιχειοθεσία», ἀκριβέστερα
μετατροπή, λόγῳ ἀλλαγῆς ἐν τῷ μεταξὺ
τοῦ προγράμματος X-Press ἀπὸ 4 σὲ 8,5
καὶ ἀλλαγῆς τῶν γραμματοσειρῶν ἀπὸ τὶς
παλαιὲς σὲ Unicod) γιὰ νὰ ἀποθηκευθῇ
στὸ ἀρχεῖο στὸ τρέχον σύστημα.
― Τὶς μετατροπὲς ἀπὸ τὸ παλαιὸ πρό-
γραμμα στὸ νέο ἔκανε ἡ Ἀνδρονίκη Κα-
πλάνογλου.
― Στὸ διπλανὸ τμῆμα τοῦ παρόντος
ἐγγράφου ἔχει φυλαχθῆ ἀμετάτρεπτο τὸ
περιεχόμενο τῆς πρώτης ἐκδόσεως.

(ἀνα)σελιδοποίησις: 23 Ἰουλίου 2014
(ἐπανέκδοσι μὲ στοιχειοθεσία τὸ 2014)

ΣΗΜΕΡΑ θὰ σᾶς ὀμιλήσω γιὰ ἕναν ἄνθρω-
πο προσευχῆς. Θὰ σᾶς ὀμιλήσω γιὰ τὸν ἅγιο
Λαυρέντιο. Τὸ ὄνομά του εἶνε τιμημένο καὶ
ἅγιο. [Σημαίνει\ Συμβολίζει τὴ φωτιά, τὴν πυρ-
καϊά. «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί
θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη!», εἶπε ὁ Κύριος (Λουκ.
12,49). Φωτιὰ ἦρθα νὰ βάλω πάνω στὴ γῆ,
ἐπανάστασιν ἦλθα νὰ φκειάξω ἐπὶ τῆς γῆς,
οὐχὶ διὰ ὅπλων, ἀλλὰ ἐπανάστασιν διὰ τῆς
ἀγάπης, ἐπανάστασιν διὰ τῆς αὐταπαρνήσε-
ως, ἐπανάστασιν διὰ τοῦ μαρτυρίου, ἐπανά-
στασιν διὰ τοῦ αἴματος [τῆς θυσίας\. Ἦλθε ὁ
Χριστὸς νὰ ἀνατρέψῃ τὰς πυραμίδας τοῦ Χέ-

οπος καὶ νὰ δημιουργήσῃ ἕνα νέο κόσμο
«ἀγγελικὰ πλασμένον».

Ὦ Χριστέ, φωτιὰ ἀνάβεις στὴν καρδιά!
Αὐτὴ τὴ φωτιά, ποὺ εἶχε ὁ ἅγιος Λαυρ έ-

ντιος, νὰ ἔχουμε, [ἀγαπητοί μου\, στὴν καρ-
διά μας. Κρύοι ὄχι, χλιαροὶ ὄχι· θὰ μᾶς ἐμέσῃ
ὁ Κύριος (βλ. Ἀπ. 3,16). Θερμοί, ζεστοί, ὅπως
ἡ φωτιὰ καὶ ἡ λά βα. Ἡφαίστειον ἀγάπης πρέ-
πει νὰ εἶνε ἡ ψυχή μας. Ἡ δὲ ἀγάπη αὐτὴ νὰ
δ ιχάζεται [σὲ δύο φλόγες\. Ἡ μία νὰ ὑ ψώνε-
ται μέχρι τὰ ἄστρα τ᾿ οὐρανοῦ, νὰ ἐγγίζῃ τὰς
ἁψῖδας τ᾿ οὐρανοῦ· εἶνε ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν
Χριστό, πρὸς τὸν Θεό. Ἡ δὲ ἄλλη νὰ ξαπλώ-
νεται ὀριζοντίως καὶ νὰ καλύπτῃ καὶ τὰ δύο
ἡμισφαίρια, νὰ καλύπτη ὅλους τοὺς ἀνθρώ-
πους.

Δύο ἀγάπες εἶχε ὁ ἅγιος Λαυρέντιος. Ἡ μία
πρὸς τὸν οὐρανόν, θεῖος ἔρωτας, καὶ ἡ ἄλλη
πρὸς τὴν γῆ, μὲ τὴν ὁποίαν ἀγαποῦσε ὅλον
τὸν κόσμο.

* * *
Λαυρέντιος! Ὄνομα, τὸ ὁποῖο φέρουν σε

διάφορα μέρη τῆς Μακεδονίας. Συνήντησα
πολλοὺς ἀπὸ τὸν Πόντο καὶ τὴ Μικρὰ Ἀσία μὲ
τὸ ὅνομα Λαυρέντιος. Κάποτε ἦρθε καὶ μὲ
βρῆκε στὴ μητρόπολι ἕνας ἀπὸ τὸ Σικἀγο.
Ἤτανε καθολικὸς καὶ ἔγινε ὀρθόδοξος, βα-
πτἴσθηκε. Τὸ ὄνομά σου; ἐρωτῶ. Λαυρ έντιος,
μοῦ ἀπαντᾷ· ἔχω μιὰ γιαγιὰ ἀπὸ τὸν Πόντο
καὶ ἢθελε νὰ πάρω τὸ ὄνομα Λαυρέντιος.

* * *
Ποιός ἦτο ὁ Λαυρέντιος;
Νοερῶς ἂς πᾶμε σὲ μιὰ μεγάλη ἔνδοξη πό-

λι, τὴ Ῥώμη. Τὸ 200 μ.Χ. ἤτανε [βασίλευε ἐκεῖ\
ἕνας εἰδωλολάτρης βασιλιᾶς, ἕνας τύραννος,
ὁ Δέκιος. Σὰν λιοντάρι, μισοῦσε τοὺς Χρι-
στιανούς καὶ διέταξε διωγμὸ κατὰ [αὐ\τῶν
χριστιανῶν.

Ὁ Λαυρέντιος ἦτο τότε ἀρχιδιάκονος τῆς
Ῥώμης, ὁ πρῶτος τῶν διακόνων (ἑπτὰ διακό-
νους εἶχε τότε ἡ Ρώμη). Σ᾿ αὐτὸν ὁποῖο, κατὰ
τὸν σκληρὸν ἀγῶνα τῶν διωγμῶν, ὁ ἐπίσκο-
πος Ξύστος εἶχε ἀναθέσει τὸ θησαυροφυλά-
κιο τῆς Ἐκκλησίας, νὰ φυλάῃ ὅλα τὰ διαμά-
ντια καὶ ὅλα τὰ χρυσάφια καὶ ὅλα τὰ πολύτι-
μα πράγματα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτός εἶχε τὰ
κλειδιά. Στὸν Λαυρέντιο ὁ ἐπίσκοπος εἶχε
ἐπίσης ἀναθέσει πολὺ λεπτὸ ἔργο. Τοῦ ἀνέ-
θεσε νὰ ἐπισκ έπτεται τοὺς ἀρρώστους, νὰ
περιποιῆται τοὺς ἀναπήρους, νὰ [συντρέχῃ\
συνδράμῃ τὰ ὀρφανὰ καὶ τὶς χῆρες. Αὐτὴ τὴ
μέριμνα εἶχε καὶ ἐκτελοῦσε πιστῶς τὸ ἔργο
του.

Μετὰ τρεῖς ἠμέρας κηρύχθηκε ὁ δ ιωγμός.
Τὸν πρῶτο ποὺ συνέλαβαν ἦταν ὁ ἐπίσκοπος
Ξύστος.



Καὶ ἐδῶ ἂν συμβῇ τίποτε, τὸν πρῶτο ποὺ
θὰ συλλάβουν, θὰ εἶνε ὁ ἐπίσκοπος. Νὰ τὸ ξέ-
ρετε. Πρῶτοι ἐμεῖς θὰ συλληφθοῦμε, ἐμεῖς
θὰ ἐκτελεστοῦμε.

Οἱ στρατιῶται τοῦ Δεκίου συνέλαβαν τὸν
ἐπίσκοπο Ξύστο, τὸν δέσανε καὶ τὸν ὡδήγη-
σαν στὸν τύραννο, ὅπου βρῆκε μαρτυρικὸ
θάνατο.

Τὸ δεύτερο διάταγμα συλλήψεως ἤτανε
γιὰ τὸν βοηθό του, γιὰ τὸ δεξί του χ έρι, τὸν
Λαυρέντιο. Γιατὶ στὴ μητρόπολι, κοντὰ στὸν
ἐπίσκοπο, ὑπάρχουν μερικὰ πρόσωπα ποὺ
κοπιάζουν πολύ. Καὶ δεξὶ χέρι τοῦ ἐπισκόπου
Ξύστου ἤτανε ὁ Λαυρ έντιος. Τί ἦταν ὁ Λαυ-
ρέντιος; Ἀρχιδ ιάκονος,.

Τρεῖς ἡμέρες προτοῦ νὰ κηρυχθῇ ὁ δ ιωγ-
μὸς ὁ ἐπίσκοπος εἶχε πεῖ στὸν ἀρχι διάκονο·
Λαυρέντιε, ἐντὸς ὀλίγου γίνεται διωγμός· θὰ
μᾶς πάρουν ὅλα τὰ χρυσάφια καὶ τὰ διαμά-
ντια, καὶ τὴ ζωή μας. Σὲ παρακαλῶ, παιδί μου,
πήγαινε ν᾿ ἀνοίξῃς τὰ χρηματοκι βώτια καὶ
ἀπόψε καὶ αὔριο σκόρπισε τὰ χρήματα στὶς
χῆρες καὶ τὰ ὀρφανά… Ὄντως ὁ ἀρχιδιάκο-
νος Λαυρέντιος ἄνοιξε τὰ χρηματοκιβώτια
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ σκόρπισε ὅλα. Δὲν ἄφη-
σε τίποτε.

Τώρα λοιπὸν τὸν συνέλαβαν, γιατὶ εἶπαν
στὸν βασιλιᾶ τὸν Δέκιο, ὅτι μέσα στὴν [ἐπι-
σκοπὴ\ μητρόπολι ὑπάρχουν θησαυροί, ὑπάρ-
χουν πιθάρια [μὲ\ ἀπὸ χρυσάφι. «Ἔχουν μέσα
αὐτοὶ οἱ παπᾶδ ες χρυσάφι καὶ ἐκμεταλλεύο-
νται τὸ λαό…»· συνήθης κατηγορία. Ὁ Δέ-
κιος διέταξε νὰ τὸν φέρουν μπροστά του. Καὶ
ἐκεῖ, ἐνώπιον τοῦ ἄρχοντος, τοῦ τυράννου,
[στάθηκε\ ὁ Λαυρέντιος. [καὶ ὁ τύραννος\ τοῦ
λέει·

–Θὰ μοῦ φέρῃς ἀμέσως τὰ κλειδιὰ καὶ
ὅλους τοὺς θησαυρούς τῆς Ἐκκλησίας.

–Μάλιστα, μεγαλειότατε· θὰ σοῦ τὰ φέρω.
Περίμεναν. Ἐν τῷ μεταξύ, ὅπως εἴπαμε, ὁ

Λαυρέντιος [εἶχε πωλήσει ὅλα τὰ ἱερὰ σκεύη
τῆς Ἐκκλησίας, καὶ μοίρασε τὰ χρήματα
στοὺς πτωχούς.

Ἀκοῦστε, τώρα τί ἔκανε ὁ Λαυρέντιος.
Πῆρε ἄμαξες, –δὲν ὑπῆρχαν τότε τὰ ταξί,
ἀλλὰ οἱ ἄμαξες, ποὺ τὶς ἔσερναν ἄλογα· καὶ
μέχρι πρὸ 60 ἐτῶν, μ᾿ αὐτὰ κινοῦνταν οἱ
ἄνθρωποι–, πῆρε λοιπὸν πάνω ἀπὸ δέκα ἄμα-
ξες καὶ ἐμάζεψε αὐτοὺς ποὺ περιποιοῦνταν.
Ἐμάζεψε τυφλούς, κωφού, ἀναπήρους, σα-
κάτηδ ες, χῆρες, ὀρφανά, γέροντας καὶ τοὺς
ἔ βαλε ἐπάνω στὶς ἄμαξες καὶ νάτος, παρου-
σιάστηκε στὰ ἀνάκτορα. Ἀνοίγει τὸ παράθυ-
ρο ὁ Δέκιος, κοιτάζει ἀπὸ κάτω καὶ τί νὰ δῇ·
Τοὺς βάζει ἐπάνω στὰ ἁμάξια καὶ στὰ κάρρα
σακάτηδες, ἀνάπηροι, ἄρρωστοι, γριὲς καὶ

γέροι, καὶ τοὺς φέρνει μπροστὰ στὸν ἄρχο-
ντα καὶ τοῦ λέει·

–Αὐτοί, λέει, εἶνε οἱ θησαυροὶ τῆς Ἐκκλη-
σίας μας.

Αὐτὸς περίμενε λῖρες καὶ εἶδε σακάτηδ ες.
–Τί εἶνε αὐτά; τοῦ λέει· μὲ κοροϊδ εύεις;

Ἐγὼ ζήτησα νὰ μοῦ φέρῃς τοὺς θησαυροὺς
τῆς Ἐκκλησίας, κ᾿ ἐσὺ ἔφερες σακάτηδες καὶ
γέρους.

–Μεγαλειότατε, –ἄκου λόγια– αὐτοὶ ποὺ
βλέπεις ἀπὸ κάτω, εἶνε οἱ θησαυροί μας, [οἱ
θησαυροὶ τῆς Ἐκκλησίας\.

Γιὰ σταματῆστε, γιὰ σκεφτῆτε τα αὐτά. Νὰ
δεικνύῃ ὁ Λαυρέντιος αὐτὰ τὰ ἁμάξια μὲ
τοὺς ἀρρώστους καὶ τοὺς τυφλοὺς καὶ τοὺς
σακάτηδες, καὶ νὰ τοὺς θεωρῇ θησαυροὺς
τῆς Ἐκκλησίας. Ὦ ζωντανὴ Ἐκκλησία!

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀγα-
πητοί μου, νὰ ἐνθυμηθῶ κ᾿ ἐγὼ ὁ ἁμαρτωλὸς
ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος τὰ χρόνια τῆς κα-
τοχῆς. Ἤμουν τότε νέος, στὴν Κοζάνη,
ἄσπρη τρίχα δὲν εἶχα. Πτώχια καὶ δυστυχία
μεγάλη ὑπῆρχε καὶ πέθαιναν στοὺς δρόμους
τὰ παιδ ιά. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐμάζεψα
ἀρκετὰ τρόφιμα καὶ ἔκανα συσσίτια. Τότε λέ-
γω σ᾿ ἕναν Κοζανίτη, Ἀργύρη τὸν λένε, ζῆ
ἀκόμα, γέρος εἶνε καὶ τὸ θυμᾶται.

–Βρὲ Ἀργύρη, τοῦ λέγω, θὰ πᾷς νὰ βρῇς
τοὺς πρίγκιπας. Ἀπὸ αὔριο ἀρχίζει τὸ συσσί-
τιο τῶν πριγκίπων.

Αὐτὸς παραξενεύτηκε, ἁπλοϊκὸς ἄνθρω-
πος ἦτο, καὶ μοῦ λέει·

–Τί μοῦ λές, πάτερ Αὐγουστῖνε; Οἱ πρίγκι-
πες βρίσκονται στὸ Λονδῖνο· ἐδῶ πτωχαδάκια
ἔχομε.

–Ἒ, τοῦ ἀπαντῶ, αὐτὰ τὰ πτωχαδάκια ἐγὼ
τὰ ὀνομάζω πρίγκιπες. Γιατὶ ἕνας ἄνθρωπος
ποὺ ἀγαπάει τὸ Θεὸ εἶνε ἀνώτερος ἀπὸ ἕνα
πρίγκιπα καὶ ἀνώτερος ἀπὸ βασιλιᾶ.

Αὐτὸ μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός. Κοιτάξτε καλά,
εἶπε, μὴ περιφρονήσετε τοὺς πτωχοὺς
ἀνθρώπους, γιατὶ καθένας ἀπὸ αὐτοὺς ἔχει
ἀξία μεγαλύτερη ἀπὸ τὸν βασιλιᾶ (βλ. Ματθ.
18,10).

Ἐξωργίστηκε, λοιπόν, θύμωσε ὁ τύραννος
διὰ τὸν ἐμπαιγμὸν αὐτόν. Δ ιότι, ἐνῷ περίμε-
νε θησαυρούς, τοῦ ἔφερε σακάτηδες καὶ
ἀναπήρους καὶ ἀρρώστους ἀνθρώπους.

Τότε διέταξε νὰ τὸν σκοτώσουν.
λοιπὸν ὁ βασιλιᾶς καὶ εἶπε·
Ἄκου ἐκεῖ, νὰ μὲ κοροϊδέψῃ ὁ καλόγερος.

Ἐγὼ τοῦ εἶπα νὰ μοῦ φέρῃ τοὺς θησαυροὺς
τῆς Ἐκκλησίας, κι αὐτὸς νὰ μοῦ φέρῃ τοὺς
σακάτηδες…

Τότε διέταξε νὰ τὸν βασανίσουν. Τὸ μαρ-
τύριό του σπάνιο. Ὑπέστη μαρτύριο, ποὺ Δὲν



ὑπάρχει ἄλλο παρόμοιο στὴν ἱστορία τῆς
Ἐκκλησίας μας.

–Θὰ τὸν ψήσετε, λέει αὐτόν.
Ψήνετε ψάρια στὴν ἐσχάρα; Ψήνετε κομ-

μάτια κρέας πάνω στὶς σοῦβλες; Ψήνετε
ἀρνιά; Ἔ, ἔτσι διέταξε ὁ τύραννος ν᾿ ἀνά-
ψουν κάρβουνα καὶ πάνω στὰ κάρβουνα, σὰν
ψάρι, τὸν ἔ ψησαν. Ὁ ἅγιος Λαυρέντιος ἔκα-
νε τὸ σταυρό του καὶ εἶπε· Χριστέ, βοήθει μοι·
Βοήθησέ με, Χριστέ μου, στὸ μαρτύριό μου.
Ἔτσι παρέδωσε τὸ πνεῦμα του λέγοντας·
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, δέξου τὸ πνεῦμα μου».

Τὸν δέσανε μὲ σύρματα ἐπάνω στὴν ἐσκά-
ρα, ἀπὸ κάτω βάλανε ἀναμένα κάρ βουνα καὶ
ἔγινε λιβάνι καὶ ὅλο προσηύχετο· Κύριε ἐλέ-
ησον· Κύριε ἐλ έησον, Μνήσθητί μου Κύριε
ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλία σου. Ἐλέησον τὸν
κόσμο, ἐλέησον τὴν ἀνθρωπότητα, ἐλέησον
τοὺς φτωχούς. Ἔτσι κάηκε καὶ ἔγινε κάρ
βουνο καὶ στάχτυ.

Γι᾿ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία λέει· Σὰν τὸ λαυράκι
ποὺ τὸ παίρνει ἡ νοικοκυρὰ καὶ τὸ βάζει στὴν
ἐσχάρα καὶ τὸ ψήνει, ἔτσι ἐψήσαν καὶ τὸν
ἅγιο αὐτό.

* * *
Φοβερὰ πράγματα. Αὐτὸν λοιπὸν τὸν Λαυρ

έντιο ἑορτάζομε σήμερον καὶ ὅλοι οἱ [ὕμνοι\
ψαλμοὶ σήμερα εἶνε γιὰ τὸν ἅγιο Λαυρέντιο.

Τιμῶ τὸν Λαυρέντιο. Μὲ συγκινεῖ πάντοτε
ὁ Λαυρέντιος. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἐγὼ ἕνα ἀπὸ τὰ
πνευματικά μου παιδιὰ τὸ ὠνόμασα Λαυρέ-
ντιο, καὶ εἶνε τὸ δεξί μου χέρι στὴν ἱεραπο-
στολή.

Πρὸς τιμὴν λοιπὸν τοῦ Λαυρεντίου, τοῦ
ἀρχιδιακόνου, ποὺ ἐκάηκε σὰν ψάρι, ἐπάνω
στὴν ἐσχάρα τοῦ Δεκίου, ὠνομάσαμε τὸν
Λαυρέντιο.

Ἄνθρωπος προσευχῆς ἦταν ὁ ἅγιος Λαυρ
έντιος. Ποῖος τολμάει νὰ ἀντέξῃ σ᾿ αὐτὸ τὸ
μαρτύριο; Ἐδῶ τὸ χέρι σου λίγο τὸ καῖς, καὶ
πονᾷς. Εἶνε φοβερὸ πρᾶγμα ἡ φωτιά. Κύριε,
σῶσε μας ἐκ πυρός. Χθὲς εἶδα τοὺς δύο πυ-
ροσβέστες ποὺ καήκανε πέρυσι. Δὲν
κουνᾶνε τὰ χέρια τους. Νεώτατα παιδιά, τριά-
ντα ἐτῶν, πονᾶνε ἀκόμα. Καμένα ἀπὸ τὴ φω-
τιά, ποὺ βάλανε οἱ ἐχθροὶ τοῦ γένους μας γιὰ
νὰ κάνουν τὴ Φλώρινα καμένη γῆ.

Σὰν τοὺς τρεῖς παίδες ἐν καμίνῳ ῥίφθηκε
καὶ ὁ Λαυρέντιος μέσα στὴ φωτιὰ καὶ ἐκάη
καὶ ἐμαρτύρησε καὶ εἶνε ἅγιος καὶ θαυμα-
τουργός.

* * *
Tὸ ὄνομα λοιπὸν Λαυρέντιος σημαίνει, ὅτι

πρέπει ν᾿ ἀνεβαίνῃ τὸ θερμόμετρο. Ἔχει πέ-
σει τὸ θερμόμετρο. Ἂν εἶχα θερμόμετρο τὴν

ὥρα αὐτὴ καὶ μετροῦσα τὴν ἀγάπη σας στὸ
Χριστό, θὰ τὴν ἔβλεπα πολὺ μικρή.

Εἴδατε πόσο ἀνησυχεῖτε ὅταν δὲν εἶστε κα-
λά καὶ βάζετε θερμόμετρο; Ἂν εἶνε πάνω ἢ
κάτω ἡ θερμοκρασία, καλεῖτε τὸ γιατρό. Ἂν
εἶνε κανονικὴ ἡ θερμοκρασία, ἡσυχάζετε.

Ἐδῶ ἔχομε πέσει. Ἔχομε ὑποθερμία. Μη-
δέν, κάτω τοῦ μηδενὸς εἴμαστε.

Θεέ μου, Θεέ μου! Τὸ θερμόμετρό σου τί
δεικνύει; Δύο, τρία, τέσσερα, π έντε πάνω
τοῦ μηδενός; Ἡ ἀγάπη σου στὸ Χριστὸ ν᾿ ἀνε-
βαίνῃ. Νὰ γίνῃ φωτιά, νὰ γίνῃ κάμινος πυρός.
Ὅπως εἶνε ἀδ ύνατον νὰ πλησιάσουμε τὸν
ἥλιο, δ ιότι ἐκπέμπει φωτιὰ καὶ λάβα, ἔτσι
πρέπει νὰ εἶνε ἡ ἀγάπη τοῦ κάθε Χριστιανοῦ,
ἂν θέλουμε νὰ δ ημιουργήσουμε μιὰ και-
νούργια πατρίδα καὶ κράτος Θεοῦ καὶ κοινω-
νία ἀγγέλων. Ἡ καρδιά μας νὰ πυρακτωθῇ, νὰ
γίνῃ θερμόμετρο πνευματικό καὶ νὰ αὐξάνῃ ἡ
ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό.

Αὐτὰ τὰ ὀλίγα εἶχα νὰ σᾶς πῶ. Βλέπω τὴν
προθυμία σας καὶ θέλω νὰ πιστεύω ὅτι ὄχι μό-
νο τ᾿ ἀκοῦτε αὐτά, ἀλλὰ τὰ λέτε καὶ ἀπ᾿ ἔξω.
Καθένας ἀπὸ σᾶς νὰ γίνῃ κήρυκας τοῦ εὐαγ-
γελίου. Νὰ τὰ διαδ ώσετε αὐτὰ ποὺ ἀκοῦτε.

Βλέπετε τοὺς χιλιαστάς; Ἀπὸ τὴ Θεσσαλο-
νίκη ἔρχονται. Ὁδ οκαθαρισταί, ἐργάται καὶ
μικροὶ ὑπάλληλοι, φτωχαδάκια εἶνε. Ἀλλὰ κά-
θε Κυριακὴ δὲν κάθονται. Ξεκινᾶνε ἀπὸ ἐκεῖ
καὶ φτάνουν μέχρι τὰ σύνορα καὶ ὀμιλοῦν γιὰ
τὶς ἰδέες τους καὶ πεθαίνουν γι᾿ αὐτές. Ἐμεῖς
τίποτε.

Ἒ, τί νὰ σὲ κάνω; Ἔρχεσαι στὴν ἐκκλησία,
ἀκοῦς πολὺ σπουδαῖα πράγματα, ἀκοῦς κή-
ρυγμα καὶ διδ ασκαλία, κ᾿ ἐσὺ τίποτε.

Αὐτὰ ποὺ ἀκοῦς πρέπει νὰ τὰ πῇς, νὰ τὰ δ
ιαδώσῃς, νὰ προχωρήσῃ τὸ εὐαγγέλιο καὶ νὰ
κυβερνήσῃ ὁ Χριστὸς τὸν κόσμο. Τώρα κυ-
βερνάει ὁ διάβολος τὴν Ἑλλάδα μας, γι᾿ αὐτὸ
κατὰ διάλου πᾶμε.

Πρέπει νὰ φροντίσουμε τὸ εὐαγγέλιο νὰ
διαδοθῇ καὶ νὰ σκορπιστῇ παντοῦ, μέχρι τὴν
τελευταία γωνιὰ τῆς Ἑλλάδ ος. Νὰ παύσῃ νὰ
λατρεύεται ὁ διά βολος, καὶ νὰ λατρεύεται ὁ
Χριστός, ὧν παῖδες Ἑλλήνων ὑμνεῖτε καὶ
ὑπερυ ψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

(Σύνθεσις δύο ὁμιλιῶν· α΄) ἱ. ναὸς Ἁγίου
Παντελεήμονος Φλωρίνης, Σά ββατο 20-10-
1973, εἰς τὸν ἑσπερινόν, εἰς τὴν μοναχικὴν
κουρὰν Λαυρεντίου Γ ρατσία, καὶ β΄) ἱ. ναὸς
Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης 9-8-1989)

Ἡ ἀκεραία μορφὴ τῆς δευτέρας ἔχει ὡς
κάτωθι. Τῆς πρώτης δὲν ἦλθε ἐδῶ, ἀλλ᾿ ἔγινε
ἡ σύνθεσις ἀπὸ τὴν Ἀνδρονίκη.



Ἕνας προσευχόμενος ἅγιος, ὁ ἀρχιδ ιάκο-
νος Λαυρέντιος

Καὶ πάλιν μὲ τὴ βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ πά-
λιν παράκλησις ἐδῶ εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου
Παντελεήμονος καὶ πάλιν κήρυγμα. Ἀλλὰ τὴν
ὥρα αὐτὴ δοκιμάζω, δ ιστάζω, διστάζω ἐγὼ ὁ
γέρων ἐπίσκοπος νὰ κηρύξω. Καὶ διστάζω
γιατὶ διστάζω; Γιατί, γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ ἕνα κή-
ρυγμα, νὰ φέρῃ καρπὸν μιὰ διδ αχή, πρέπει
νὰ ὑπάρχουν ὁρισμέναι προϋποθέσεις. Χρει-
άζονται μερικὰ πράγματα. Ἕνα ἀπὸ αὐτό, ὁ
σπόρος ὅσο ἐκλεκτὸς καὶ νὰ εἶνε ἐὰν πέσῃ
ἐπάνω σὲ βράχο δὲν καρποφορεῖ· πρ έπει νὰ
βρῇ χῶμα κατάληλλο, καλιεργημένο χῶμα νὰ
φυτρώσῃ ὁ σπόρος. Ἔτσι καὶ ὁ λόγος τοῦ Θε-
οῦ σὰν σπόρος εἶνε ποὺ πέφτει μέσα στὶς καρ
διὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ πρέπει οἱ καρδ ιὲς
τῶν ἀνθρώπων νὰ εἶνε προετοιμασμ ένες καὶ
χρειάζεται νὰ ὑπάρχει προσοχή, προσοχὴ
χρειάζεται. Καὶ ὁ ἄνθρωπος δυστυχῶς μπορεῖ
νὰ ᾿ναι μέσ ᾿ στὴν ἐκκλησία,- νὰ τὸ προσέξε-
τε αὐτὸ ἔχει μεγάλη σημασία αὐτὸ ποὺ σᾶς
λέγω- μπορεῖ νὰ εἶνε μέσ’ στὴν ἐκκλησία νὰ
εἶνε, ἀλλὰ δὲν ἔχει τόσο μεγάλη ἀξία αὐτό.
Μπορεῖ νὰ εἶσαι μεσ᾿ στὴν ἐκκλησία καὶ νὰ
εἶσαι ἀπὼν νὰ ἀπουσιάζῃς. Τὸ σῶμα εἶνε
παρὼν ἀλλὰ τὸ πνεῦμα εἶνε ἀλλοῦ. Ἐὰν τὴν
ὥρα αὐτὴ ποὺ γίνεται ἡ παράκλησις, ποὺ γί-
νεται τὸ κήρυγμα τὸ μυαλό μας εἶνε ἔξω ἀπὸ
τὴν ἐκκλησία στὶς διάφορες ἀσχολίες κ.λ.π.,
τότε εἴμεθα ἀπόντες τῷ πνεύματι· παρόντες
μὲν τῷ σώματι, ἀπόντες δὲ τῷ πνεύματι. Καὶ
αὐτὸ εἶνε ἁμαρτία καὶ συνεπῶς ὀλίγοι εἶνε
αὐτοὶ ποὺ ὠφελοῦνται. Νὰ ἔρθῃς ἐδῶ στὴν
ἐκκλησία χωρὶς νὰ προσέχῃς, ὅλα αὐτὰ τὰ
ἱερὰ νοήματα τὰ ὁποῖα περιέχει ἡ παράκλη-
σις καὶ περιέχει τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου!
Μάλιστα εἶνε ὑποχρ έωσις. Γιὰ αὐτὸ εἶπε ὁ
Χριστὸς ὅτι ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
Ὅποιος ἔχει αὐτί, ὄχι αὐτὰ τὰ αὐτι· τέτοια
αὐτιὰ ἔχουν καὶ τὰ ζῶα τέτοια αὐτιὰ καὶ ὁ
σκύλος ἀκούει καλύτερα ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο.
Ἀλλὰ ὅταν λέγει ὀ Χριστὸς ὅποιος ἔχει αὐτὶ
νὰ μὲ ἀκούῃ, ἐννοεῖται νὰ ἔχῃ προσοχή, νὰ
τὰ προσ έχῃ αὐτὰ τὰ λόγια, νὰ τὰ ἐκτιμᾷ τὰ
λόγια αὐτά, νὰ δίνῃ μεγάλη προσοχή, τότε
αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος τότε ἔχει μεγάλη ἀξία.

Λοιπὸν ἔτσι εἶνε. Καὶ στὸ σχολειὸ τὸ ἴδιο
εἶνε. Πᾶνε τὰ παιδιά, ὁ νοῦς τους εἶνε. Δ υ-
στυχισμένοι σήμερα οἱ δάσκαλοι. Στὰ χρόνια
τὰ δικά μας προσέχαμε τὸ δ άσκαλο, προ-
σπαθούσαμε νὰ μὴ χάσουμε οὔτε μιὰ λέξι καὶ
εὐχαριστούνταν ὁ δ άσκαλος ποὺ ἔβλεπε νὰ

ἔχῃ καλοὺς μαθητάς, εὐχαριστούντανε πολύ.
Τώρα τίποτα κοιμισμένα ἀπὸ τὴ τηλεόραση
τὰ παιδιά, δὲν προσέχουν. Ἂς εἶνε ὁ πιὸ
σοφὸς δάσκαλος, ὁ πιὸ λαμπρὸς δ άσκαλος,
ὁ πιὸ καλύτερος καθηγητὴς ἀυτὰ εἶνε κοιμι-
σμένα δὲν προσέχουν ἀλλοῦ εἶνε τὸ μυαλό
τους. Στὴ μπάλλα εἶνε, στὴν τηλεόρασι εἶνε,
στὰ παιχνίδ ια εἶνε δὲν προσέχουν, τὰ παιδιά.
Πῶς νὰ προχωρήσουν; Καὶ ἔχουμε τὰ πιὸ κα-
θυστερημένα παιδιὰ στὴν Ἑλλάδα. Θυμᾶμαι
ἕνα σοφὸ καθηγητὴ ποὺ εἴχαμε, Θεὸς σχω-
ρέστον πέθανε, ποὺ ἤτανε ἐμεῖς τὸν προσέ-
χαμε πολὺ τὰ παιδιά· ἀλλὰ κάπου-κάπου
ἔβλεπε κάποιον ποὺ δὲν ἐπρόσεχε, εἶχε ἕνα
μολύβι καὶ ζωγράφιζε καὶ ἔπαιζε καὶ στὸ τέ-
λος τὸν ρωτοῦσε ὁ καθηγητής· «τί εἴπαμε;»
Τίποτα! Τί εἴπαμε;» Τίποτα. Τότε ἔλεγε ἕνα
σοφὸ λόγο· πῶς εἶσαι ἐδῶ μ έσα στὴν αἴθου-
σα διδασκαλίας; Εἶσαι λ έει «ὡς ξύλον ἐπὶ ξύ-
λου». Ὅπως ἡ καρέκλα καταλαβαίνει τίποτε;
Ἐὰν καταλαβαίνει τὸ θρανίο, καταλα βαίνει
καὶ ὁ μαθητής. Καὶ ἐδῶ λοιπὸν ἐὰν δὲν ὑπάρ-
χει προσοχή, ὅσο καταλα βαίνει ἡ καρέκλα
καταλαβαίνετε καὶ ἐσεῖς. Καὶ ἔχουμε νεκρὰ
ἐκκλησία. Ποῦ ᾿ναι αὐτὴ ἡ ἐκκλησία ἡ ζω-
ντανὴ ἐκκλησία, ποὺ προσέχανε ὅλοι τους
καὶ ἤτανε παρόντες στὸ σῶμα ἀλλὰ καὶ πα-
ρόντες καὶ τῷ πνεύματι;

Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ἀπόψε θὰ δώσετε προ-
σοχὴ σὲ αὐτὰ τὰ ὁποῖα θὰ σᾶς εἴπω ἐγὼ ὁ γέ-
ρων ἐπίσκοπος, συνεχίζω τὸ κήρυγμα. Ἀλλὰ
ἂς κάνωμε μία σύντομο περίληψι. Εἴπαμε ὅτι
τὸ θέμα μας ποιό εἶνε; Εἶνε μεγάλο τὸ θέμα
μας, πολὺ μεγάλο τὸ θέμα καὶ σπουδαιότατο
θέμα. Εἶνε ἡ προσευχή. Τί λέγαμε γιὰ τὴν
προσευχή; Ἐλέγαμε ὅτι εἶνε ὁ ἀσύρματος, ὁ
πνευματικὸς ἀσύρματος. Καὶ ὅπως μὲ τὸν
ἀσύρματο ἐπικοινωνοῦμε μὲ τὴν Αὐστραλία,
μὲ τὴ Γ ερμανία, μὲ τὸ Βόρειο Πόλο, μὲ τὸ
Νότιο Πόλο, ἔτσι μὲ τὴν προσευχὴ ἐπικοινω-
νοῦμε μὲ τὸν οὐράνιο Πατέρα. Εἶνε μέσον
ἐκφράσεως, εἶνε μέσον ἐπικοινωνίας μὲ τὸν
οὐράνιο Πατέρα μας εἶνε ἡ προσευχή. Καὶ ἡ
προσευχὴ εἴπαμε, ἀναλόγως τοῦ περιεχομέ-
νου, διακρίνεται ἄλλοτε μεν εἰς δ οξολογίαν
εἶνε τὸ «Δόξα σοι ὁ Θεός», ἄλλοτε διακρίνε-
ται εἰς εὐχαριστίαν, «εὐχαριστῶ σοι Κύριε»
καὶ ἄλλοτε εἶνε δέησις καὶ παράκλησις. Ὁ
ἄνθρωπος αἰσθανόμενος τὴν ἀδυναμία του
τὰς ἀνάγκας του, τοὺς πειρασμούς του, τὰ
παθήματά του τὴν ἁμαρτωλότητά του λ έει·
Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέη-
σον. Αὐτὴ εἶνε ἡ προσευχὴ μάλιστα. Καὶ ὑπό-
δειγμα προσευχῆς, ποιὸ ἔχουμε ὑπόδειγμα;
Ὑπόδειγμα προσευχῆς ποιός εἶνε; Εἶνε ὁ Χρι-
στός μας εἶνε, ὑπόδειγμα προσευχῆς, εἶνε



καὶ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ὑπόδειγμα προ-
σευχῆς, ἀλλὰ προπαντὸς ὑπόδ ειγμα προ-
σευχῆς εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός,
ὑπόδειγμα.

Τί λέει τὸ Εὐαγγέλιο; Ὅτι ἔφευγε, ὅτι ὅλη
ἡμέρα ἐργαζότανε τί ἐργαζότανε; Πνευμα-
τικῶς. Δίδασκε, κατηχοῦσε, παρηγοροῦσε,
θεράπευε, καὶ μετὰ τὴ νύχτα ὅταν βγαίνανε
τὰ ἄστρα, δὲν ἔμενε μέσα στὴν πόλι, πήγαινε
ἔξω στὰ βουνὰ καὶ ὅλη τὴ νύχτα, λέει, δὲν
ἐκοιμᾶτο, διανυκτέρευε στὴ προσευχή. Φο-
βερὸν πρᾶγμα ὁ Χριστὸς νὰ διανυκτερεύῃ
ὅλη νύχτα, νὰ εὑρίσκεται σὲ ἐπικοινωνία μὲ
τὸν οὐράνιον Πατέρα. Ὑπόδειγμα προσευχῆς
ὀ Χριστὸς. Καὶ τὸ παράδειγμα αὐτοῦ τὸ ἐμι-
μήθησαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι. Τολμῶ νὰ πῶ ὅτι ἂν οἱ
Ἅγιοι κάνανε μεγάλα πράγματα, θαυμαστὰ
πράγματα ποὺ τὰ διαβάζουμε καὶ ἀποροῦμε
ποὺ κάνουν οἱ Ἅγιοι, ἂν τὰ κάναν ὅσα κάνα-
νε τὰ κάναν μὲ τὴν προσευχή. Ἦσαν ἄνθρω-
ποι πίστεως, ἦσαν ἄνθρωποι προσευχῆς, γι᾿
αὐτὸ κάνανε τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ἐκεῖνα
πράγματα ποὺ εἶνε γεμάτοι οἱ βίοι τῶν ἁγίων.

Σήμερα λοιπόν, ἀπόψε, θὰ σᾶς παρουσιά-
σω ἕναν ἄνθρωπο προσευχῆς, ἕνας ἄνθρω-
πος προσευχῆς ποὺ ἑορτάζει σήμερα, αὔριο
ἑορτάζει, τὸ ἀκούσατε ποιός εἶνε, ἀκούσατε
τὸν π. Ἰερόθεο ποὺ εἶπε στὸ τέλος διὰ πρεσ
βειῶν τοῦ Ἁγίου Λαυρεντίου. Αὔριο ἑορτάζει
ὁ ἅγιος Λαυρέντιος. Καὶ ἐπιτρέψατε με πολὺ
ὀλίγα νὰ πῶ γιὰ τὸν ἅγιο Λαυρέντιο καὶ νὰ τε-
λειώσω τὸν λόγον.

Ὁ Λαυρέντιος! Νοερῶς ἂς πᾶμε σὲ μιὰ με-
γάλη πόλι, τὴν πιὸ ἔνδοξη πόλι τοῦ κόσμου,
εἶνε ἡ Ρώμη, μάλιστα ἡ Ρώμη. Ἐκεῖ στὴ Ρώ-
μη λοιπὸν ποιό ἔτος; Τὸ 200 μ.Χ. ποιὸς ἤτα-
νε βασιλιᾶς; Ἤτανε ἕνας τύραννος εἰδωλο-
λάτρης Δέκιο, τὸν λ έγανε. Σὰν λιοντάρι μι-
σοῦσε τοὺς χριστιανοὺς καὶ διέταξε αὐτὸς
διωγμὸ ἐναντίον τῶν χριστιανῶν καὶ τότε τὸν
πρῶτο ποὺ συνέλαβαν -ὅπως σᾶς ἔλεγα καὶ
ἐχθὲς -τὸν πρῶτο ποὺ συλλάβανε. Καὶ ἐδῶ ἂν
γίνῃ διωγμὸς ὁ πρῶτος ποὺ θὰ συλληφθῇ θὰ
εἶνε ὁ ἐπίσκοπος τὸ ξ έρετε ἂν συμβῇ τίποτε
πρῶτοι ἐμεῖς θὰ συλληφθοῦμε, ἐμεῖς θὰ
ἐκτελεσθοῦμε. Ἔτσι λοιπὸν καὶ μόλις ἐκηρύ-
χθηκε δ ιωγμὸς ὁ πρῶτος ποὺ συνελήφθηκε
πῆγαν στρατιῶται τὸν πιάσανε, τὸν δ έσανε,
ἦταν ὁ ἐπίσκοπος ἕνας ἄγιος ἐπίσκοπος ὁ
Ξῆστος ὁ ὁποῖος καὶ ἐμαρτύρησε. Καὶ μετὰ
ἀπὸ αὐτὸν δ εύτερο διάταγμα, δεύτερο
ἔνταλμα συλλήψεως. Τὸ δεύτερο ἔνταλμα
συλλήψεως ἤτανε, συνελλήφθη ποιὸς συνε-
λήφθη; Ὁ βοηθὸς του, τὸ δεξί του χ έρι. Γιατὶ
στὴ μητρόπολι ὑπάρχουν μερικὰ πρόσωπα

ποὺ κοπιάζουν πολὺ κοντὰ στὸν ἐπίσκοπο καὶ
δεξί του χ έρι τοῦ ἐπισκόπου ἤτανε ὁ Λαυρ έ-
ντιος. Τί ἤτανε ὁ Λαυρέντιος; Ἀρχιδ ιάκονος,
ἀρχηγὸς τῶν διακόνων. Πόσους διακόνους
εἶχε μαζί του; Ἑφτὰ διακόνους εἶχε καὶ τί ἔκα-
νε ὁ ἀρχιδ ιάκονος, ὁ διάκονος. Σὲ αὐτὸν εἶχε
ἀναθ έσει πολὺ λεπτὸ ἔργο. Ποιὸ ἦταν τὸ
ἔργο τὸ ὁποῖο εἶχε ἀναθέσει; Νὰ μετράει τὰ
λεπτά; Ὄχι δά, ἤ νὰ εἰσπράττει τυχερά; Ὄχι
δά ἤ νὰ κάνουν τίποτε ἄλλο; Ἄλλο ἦταν τὸ
ἕργο του νὰ ἐπισκ έπτεται τοὺς ἀρρώστους,
νὰ περιποιῆται τοὺς ἀναπήρους, νὰ συνδ
ράμῃ τὰ ὀρφανὰ καὶ τὶς χῆρες. Αὐτὴ τὴ μ έ-
ριμνα, εἶχε καὶ ἐκτελοῦσε πιστῶς τὸ ἕργο του
αὐτό κ.λ.π. Μετὰ συνελήφθη. Γ ιατὶ πῆγαν καὶ
εἶπαν στὸ βασιλιᾶ, στὸν Δέκιο ὅτι μέσα, λέει,
μέσα στὴ Μητρόπολι εἶνε λέει θησαυροὶ μέ-
σα, πυθάρια, λέει, χρυσάφι ἔχουν αὐτοὶ οἱ πα-
πάδες, λέει, ἐκμεταλεύονται τὸν λαό, συνή-
θης κατηγορία, μάλιστα. Ἐκμεταλεύονται τὸν
λαὸ ἔτσι εἴπανε στὸ Δέκιοκαὶ διέταξε λοιπὸν
τὸν φ έρανε ἐνώπιόν του τὸν Λαυρέντιο. Λ έ-
ει, ὅτι μαθαίνω ὅτι ἐσεῖς λέει ἐκμεταλεύεστε
τὸν λαὸ καὶ ἔχετε πολλὰ λεφτὰ λέει μέσ᾿ στὴ
Μητρόπολι, θησαυρὸ λέει ἔχετε, πυθάρια λί-
ρες καὶ χρήματα, πολλά. Νὰ τὰ φέρῃς λέει ἀμ
έσως ἂν δὲν τὰ φέρῃς, λέει, θὰ σὲ ἐκτελ έσω.
Λοιπὸν εἶχε θησαυρούς; Ἄκουσε τί ἔκανε. Τί
θαυμαστὰ πράγματα ἤτανε ἠ ἐκκλησία!

Λοιπὸν τότε δὲν ὑπῆρχαν ταξί. Ὑπῆρχαν
τὰ ἁμάξια τὰ ὁποῖα ἔσερναν τὰ ἄλογα. Μέχρι
πρὸ 60 χρόνια ὑπῆρχαν τ έτοια, μὲ ἁμάξια κι-
νούνταν ὁ ἄνθρωπος, μὲ ἅμαξες ποὺ ἔσερ-
ναν τὰ ἄλογα. Πῆρε λοιπὸν καμιὰ δεκαριὰ
ἅμαξες ὁ Λαυρέντιος καὶ τί ἔβαλε; Ἐμάζεψε
αὐτοὺς ποὺ περιποιούντανε, ἐμάζεψε τυ-
φλούς, κωφούς, ἀναπήρους, σακάτηδες,
χῆρες ὀρφανά, γερόντια τὰ ᾿ βαλε μέσα στὰ
ἁμάξια. Δέκα ἁμάξια μάζεψε 20 ἁμάξια, τοὺς
ἔβαλε ὅλους, καὶ νά ᾿τον παρουσιάστηκε στὰ
ἀνάκτορα. Ἀνοίγει τὸ παράθυρο ὁ Δέκιος κοι-
τάζει ἀπὸ κάτω τί νὰ δῇ; Ἐκεῖνος περίμενε λί-
ρες, χρήματα καὶ βλέπει αὐτούς. Λέει τί πε-
ρίεργο πρᾶγμα ἐγὼ περιμένω ἄλλα πράγμα-
τα, λέει, ἐγὼ περιμένω λέει … τὸν κάλεσε
τοῦ λ έει τί εἶνε αὐτὰ λέει μὲ κοροϊδεύεις;
Ἐγὼ ζήτησα νὰ μοῦ δώσετε τοὺς θησαυροὺς
ποὺ ἔχεις λέει. Μεγαλειότατε, λέει, αὐτοὶ
εἶνε οἱ θησαυροί μου, λέει. Ἄκου λόγια τώρα,
ἄκου λόγια· αὐτοί, λέει, ποὺ βλ έπεις ἀπὸ ἐδῶ
κάτω εἶνε οἱ θησαυροί μου. Γιὰ σταματεῖστε
λίγο γιὰ σκεφτεῖτε· Νὰ δεικνύει ὁ Λαυρέντιος
αὐτὰ τὰ ἁμάξια ποὺ ἦταν γεμάτα ἀπὸ ἀρρώ-
στους, ἀπὸ σακάτηδες, ἀπὸ τυφλούς, ἀπὸ
αὐτὸ καὶ νὰ λέγει· αὐτοὶ εἶνε οἱ θησαυροί
μου! Ὤ ἐκκλησία ζωντανὴ ἐκκλησία. Θὰ μοῦ



ἐπιτρέψετε στὸ σημεῖον αὐτό, ἀγαπητοί μου,
νὰ θυμηθῶ καὶ ἐγὼ ὁ ἁμαρτωλὸς ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος. Πᾶνε τώρα 47 χρόνια πρὸ 47
χρόνια ἦμουν νέος, ἄσπρη τρίχα δὲν εἶχα,
ἤμουν στὴν Κοζάνη, στὴν κατοχὴ ἤμουνα,
στὴν κατοχὴ ἤμουν καὶ ἦταν πτώχια καὶ δυ-
στυχία μεγάλη,καὶ π έθαιναν στοὺς δρόμους
τὰ παιδιά. Καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐμά-
ζεψα ἀρκετα τρόφιμα καὶ ἔκανα συσσίτιον.
Καὶ ὅταν ἔκανα τὸ συσσίτιο λέγω σὲ ἕναν Κο-
ζανίτη· ζεῖ ἀκόμα ὁ Κοζανίτης τὸ θυμᾶται γέ-
ρος εἶνε. Λέγω, Ἀργύρη τὸν λ ένε, βρὲ Ἀργύ-
ρη τοῦ λέγω νὰ πᾷς νὰ βρῇς τοὺς πρίγκιπας
λέω ἀπὸ αὔριο ἀρχίζει τὸ συσσίτιο τῶν πρι-
γκίπων, λέω, νὰ ψάξῃς τοὺς πρίγκιπας. Αὐτὸς
παραξευνεύτηκε ἦταν ἁπλοϊκός. Τί λ ές Δε-
σπότη, τί λές παπᾶ πάτερ Αὐγουστῖνε, λέει, οἱ
πρίγκιπες; Οἱ πρίγκιπες εἶνε στὸ Λονδίνο,
ἐδῶ δὲν ὑπάρχουν πρίγκιπες, πτωχαδάκια
εἶνε. Ἔ, αὐτὰ τὰ πτωχαδάκια, ἐγὼ ὀνομάζω
πρίγκιπας αὐτοὶ εἶνε πρίγκιπες. Γιατὶ ἕνας
ἄνθρωπος φτωχὸς ποὺ ἀγαπάει τὸν Θεὸ εἶνε
ἀνώτερος ἀπὸ βασιλιᾶ, αὐτὸ μᾶς δίδ αξε ὁ
Χριστός. Καὶ μᾶς εἶπε, κοιτάξτε καλὰ μὴ πε-
ριφρονήσετε, λέει, τοὺς πτωχοὺς ἀνθρώ-
πους γιατὶ καθένας ἀπὸ αὐτοὺς ἔχει ἀξία με-
γαλύτερη ἀπὸ τὸν βασιλιᾶ, αὐτὰ μᾶς εἶπε ὁ
Χριστός.

Λοιπόν, λοιπὸν ἐπανέρχομαι στὴ δ ιήγησι
ὅτι ἐθύμωσε ὁ βασιλιάς. Ἄκου ἐκεῖ νὰ κοροϊ-
δέψει ὁ καλόγερος; Ἐγὼ τοῦ εἶπα νὰ μοῦ
φέρῃ θησαυροὺς καὶ αὐτὸς μοῦ ᾿φερε σακά-
τηδες ἐδῶ πέρα ναί. Τότε ὑπέστη μαρτύριο,
μαρτύριο ποὺ δὲν ὑπάρχει ἄλλο τ έτοιο πα-
ρόμοιο μέσα στὴ ἱστορία τῆς ἐκκλησίας μας.
Ἐσεῖς εἴστε νοικοκυρὲς. Ἕνα ἀπὸ τὰ μαγει-
ρικὰ σκεύη ποὺ ἔχετε, εἶνε οἱ ἐσχάρες, σχά-
ρες τὶς λέτε; Ποὺ βάζετε ἐπάνω τὸ κρέας, τὰ
ψάρια, τὰ ψήνετε σχάρες δὲ τὶς λέτε; Ψηστα-
ριές. Λοιπόν, λέει, θὰ τὸν ψήσετε αὐτὸν πιά-
σανε λοιπὸν καὶ φ έρανε μιὰ μεγάλη ψηστα-
ριά, μιὰ μεγάλη σχάρα ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ψήνουν
τὰ ψάρια κ.λ.π. τὸν γδύσανε τελείως καὶ μετά
ὅπως παίρνεις τὸ ψάρι, τὸ ξαπλώνει ἡ νοικο-
κυρὰ ἀπάνω στὴ ψησταριὰ καὶ τὸ ψήνει. Ἔκα-
νε τὸν σταυρό του ὁ Λαυρ έντιος. Χριστὲ
βοήθει μοι, βοήθει μοι, βοήθησέ με, λέει, στὸ
μαρτύριό μου. Ἔκανε τὸν σταυρό του τὸν βά-
λανε ἐπάνω τὸν ξαπλώσανε τὸν δέσανε με
σύρματα ἐπάνω στὴ σχάρα ἐκεῖ, ἀπὸ κάτω
βάλανε κάρβουνα καὶ λιβάνι ἔγινε, λιβάνι ἔγι-
νε καὶ ὅλο προσηύχετο. Κύριε ἐλέησον, Κύ-
ριε ἐλέησον. Μνήσθητί μου Κύριε ὅταν ἔλθῃς
ἐν τῇ βασιλείᾳ Σου, ἐλέησον τὸν κόσμο, ἐλέ-
ησον τὴν ἀνθρωπότητα, ἐλέησον τοὺς πτω-
χοὺς. Ἔτσι πέθανε, κάηκε, στάχτη ἔγινε, κάρ-

βουνο ἔγινε, ἔγινε ὁ Λαυρέντιος. Ἔτσι λέει ἡ
ἐκκλησία σὰν τὸ λαυράκι ποὺ τὸ παίρνει λέει
ἠ νοικοκυρὰ καὶ τὰ βάνει στὴν ἐσχάρα καὶ τὸ
ψήνει, ἔτσι τὸν ψήσανε τὸν ἅγιο αὐτόν, φο-
βερὰ πράγματα, γεγονότα.

Αὐτὸν λοιπὸν τὸν Λαυρέντιο ἑορτάζουμε
σήμερα, αὔριο καὶ ὅλα τὰ τροπάρια εἶνε γιὰ
τὸν Λαυρέντιο. Τιμῶ τὸν Λαυρέντιο, μὲ συγκι -
νεῖ ὁ Λαυρέντιος πάντοτε, γι᾿ αὐτὸ καὶ ἐγὼ
ἕνα ἀπὸ τὰ πνευματικά μου παιδιά, τὰ ὀνο-
μάζω, ὅταν ἀφιοσιώνονται, λίγα εἶνε αὐτά.
Κοντά μου ξέρεις πόσοι σπουδάσανε; Χίλιοι
φοιτητὲς σπουδάσανε. Σκορπισμένοι εἶνε,
ἄλλοι εἶνε στρατηγοί, ἄλλοι εἶνε ναύαρχοι,
ἄλλοι εἶνε ἀξιωματικοί, ἄλλοι εἶνε βουλευταί,
ἄλλοι εἶνε ὑπουργοὶ χίλιοι. Τὸ ψωμί μου δὲν
τὸ ἔφαγα ποτὲ μόνος μου, τὸ μοίρασα. Ἀπὸ
αὐτοὺς καμμιὰ δεκαριὰ ἦρθαν κοντά μου, νὰ
μιμηθοῦν τὸ παράδειγμά μου, νὰ φορέσουν
τὸ ράσο… ἀπὸ τὰ λίγα λοιπὸν παιδιά μου ποὺ
μείναν κοντά μου καὶ εἶνε ὁ δεξί μου χέρι
στὶς διάφορες ἱεραποστολὲς ποὺ κάνω κ.λ.π.
εἶνε καὶ ἕνα ἐκλεκτὸ παι δί. Δὲν εἶνε ἀπὸ ἐδῶ
ἀλλὰ εἶνε κάτω, μακρυὰ ἀπὸ νησιὰ εἶνε, ἀπὸ
τὴν Ἀμοργὸ εἶνε, ποὺ ἐσπούδασε κοντά μας
καὶ ἔγινε θεολόγος ἱεροκήρυκας καὶ ἐδῶ ἔγι-
νε, ἐδῶ τὸν χειροτόνησα. Λουκᾶς ἐλεγότανε
καὶ πῆρε καινούργιο ὄνομα καλογερικὸ ὄνο-
μα καὶ τὸ ἐτίμησε καὶ τὸν ὠνομάσαμε Λαυρέ-
ντιο. Εἶνε ὁ π. Λαυρέντιος. Δεξί μου χέρι στὴν
ἱεραποστολή, εἶνε διευθυντὴς τοῦ περιοδι-
κοῦ τῆς μητροπόλεως «Σάλπιγγα τῆςὈρθο-
δοξίας» καὶ κοπιάζει καὶ μοχθεῖ καὶ ἔχει, ἔμει-
νε καὶ ἐδῶ στὴν πόλι, διότι ἕνας ἀδελφός
του, ὑπάλληλος, πῆρε μιὰ ἐκλεκτὴ κόρη ἀπὸ
τὴ Φλώρινα.

Λοιπὸν πρὸς τιμὴ λοιπὸν τοῦ Λαυρεντίου,
τοῦ ἀρχιδιακόνου ποὺ ἐκάηκε σὰν τὸ ψάρι
ἐπάνω στὴν ἐσχάρα τοῦ Δεκίου, πρὸς τιμή
του λοιπόν… ἄνθρωπος προσευχῆς ἦταν
αὐτός, μαρτύριο. Ποιός τολμάει. Ἐδῶ καίει τὸ
χέρι σου καμμιὰ φορὰ καῖς, εἶδα ἐδῶ πέρα καὶ
τοὺς λυπήθηκα. Χθὲς ἦρθαν στὴ μητρόπολι,
εἶνε φοβερὸ πρᾶγμα σῶσε μας ἐκ πυρός. Φο-
βερὸ πρᾶγμα ἦρθαν αὐτοὶ οἱ δυὸ ποὺ καήκα-
νε πέρσυ, δὲν κουνᾶνε τὰ χέρια τους ἔτσι,
ἔτσι νεότατα παιδιά, καμένα ἀπὸ τὴ φωτιὰ καὶ
πονᾶνε ἀκόμα, πονᾶνε ἀκόμα ὑποφέρουν τὰ
παιδιά, νεώτατα παιδιὰ 30 ἐτῶν καμένα μέσα
ἀπὸ τὴ φωτιὰ ποὺ βάλανε οἱ ἐχθροί τοῦ γέ-
νους μας νὰ κάνουν τὴ Φλώρινα καμένη γῆ.
Φοβερὸ πρᾶγμα εἶνε ἡ φωτιὰ σὰν τοὺς τρεῖς
παῖδες ἐν καμίνῳ. Καὶ ὅπως οἱ τρεῖς παῖδες
ἐν καμίνῳ τοὺς ρίξανε μέσα στὴ φωτιά, ἔτσι
καὶ ὁ Λαυρέντιος ρίχτηκε μέσ᾿ στὴ φωτιὰ νὰ
καῇ καὶ ἐκάη καὶ ἐμαρτύρησε καὶ εἶνε ἅγιος



καὶ θαυματουργὸς ὁ ἅγιος Λαυρέντιος μάλι-
στα.

Αὐτὰ τὰ ὀλίγα εἶχα νὰ πῶ ἀπὸψε καὶ ἂν
θέλῃ ὁ Θεὸς χαίρω ποὺ σᾶς βλέπω σήμερα
περισσότερους ἄντρες, βλέπω τὴν προθυμία
σας καὶ θέλω νὰ πιστεύω ὅτι τὰ ἀκοῦτε αὐτὰ
καὶ ὄχι μόνο τὰ ἀκοῦτε ἀλλὰ τὰ λέτε καὶ ἀπὸ
ἔξω νὰ διαδώσετε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, καθέ-
νας ἀπὸ ἐσᾶς νὰ γίνῃ ἕνας κήρυκας τοῦ
εὐαγγελίου νὰ τὰ διαδώσετε. Βλέπεις τοὺς
χιλιαστάς; Ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη ἔρχονται
φτωχαδάκια εἶνε, φτωχαδάκια εἶνε, ἐργάτες
εἶνε ὀδ οκαθαριστές εἶνε ὑπάλληλοι μικροί
εἶνε καὶ κάθε Κυριακὴ δὲν ἀναπαύονται ξε-
κινᾶνε ἀπὸ ἐκεῖ καὶ τραβᾶνε καὶ πᾶνε μέχρι
τὰ τελευταία χωριὰ μέχρι τὰ σύνορα καὶ
μιλᾶν γιὰ τὶς ἰδέες των, μιλᾶνε, καὶ πεθαίνουν
γιὰ τὶς ἰδέες των. Ἐμεῖς τίποτα, τί νὰ σὲ κά-
νω; Ἔρχεσαι στὴν ἐκκλησία ἀκοῦς ὡραῖα
πράγματα πολὺ σπουδαία πράγματα, ἀκοῦς
κήρυγμα διδασκαλία, αὐτὰ ποὺ ἀκοῦς πρέπει
νὰ τὰ πῇς, νὰ τὰ διαδόσῃ
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