
Στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί μου, ἀ -
κοῦ με ἕνα γλυκύτατο λόγο τοῦ Χριστοῦ

μας. Ἀκοῦμε, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπησε τὸν κόσμο.
Καὶ τὸν ἀγάπησε μὲ μιὰ ἀγάπη μοναδική· «Οὕ -
τω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε
τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν…» (Ἰω.
3,16). Ὑπάρχει πιὸ ἐνδιαφέρον θέμα ἀπὸ αὐτό;

Ἀλλ᾿ ἀμέσως ἀκούγεται ἀντίρρησις·
–Θεὸς στὴν ἐποχή μας! Τώρα, ποὺ πετᾶμε

στὰ ἄστρα μὲ πυραύλους καὶ διαστημόπλοια,
ἔρχεσαι σὺ νὰ μᾶς μιλήσῃς περὶ Θεοῦ; Ὁ Θε -
ὸς εἶνε μπαμπούλας, σκιάχτρο, ποὺ τὸ ἔκα-
ναν οἱ παπᾶδες γιὰ νὰ τρομοκρατοῦν τὸ λαό.
Ὁ Θεὸς εἶνε στὸ μουσεῖο σήμερα…

Ἀναγκαζόμεθα λοιπὸν ν᾿ ἀφήσουμε τὸ ὡ -
ραῖο θέμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, γιὰ ν᾿ ἀπαν -
τήσουμε στὸ ἐρώτημα· Ὑπάρχει Θεός;

* * *
Ποιοί λένε, ἀγαπητοί μου, ὅτι δὲν ὑπάρχει

Θεός; Εἶνε Ἕλληνες; Στὴν πατρίδα μας ἀπὸ
ἀρχαιοτάτης ἐποχῆς δὲν ὑπῆρχε ἄθεος. Τώ-
ρα τελευταῖα παρουσιάστηκαν ἄθεοι καὶ ἄπι-
στοι. Καὶ σκορποῦν τὸ φαρμάκι τους, γιὰ νὰ
κλονίσουν τὴν πίστι τῶν Ἑλλήνων. Αὐτοὶ λέ-
νε, ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός.

Δὲν ὑπάρχει Θεός; Τί ν᾿ ἀπαντήσουμε σ᾿ αὐ -
τούς, εἴτε ξέρουν εἴτε δὲν ξέρουν γράμματα;

Τοὺς ταιριάζουν τὰ λόγια τοῦ Δαυΐδ· «Εἶπεν
ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· Οὐκ ἔστι Θεός» (Ψαλμ.
52,2). Πρέπει δηλαδὴ νά ̓ χῃ κανεὶς σαλεμένο τὸ
μυαλό του, ἡ νοητική του μηχανὴ νὰ μὴ λει-
τουργῇ κανονικά, γιὰ ν᾿ ἀμ φισβητῇ τὴν ἀλή-
θεια ὅτι ὑπάρχει Θεός, ποὺ εἶνε γραμμένη
παντοῦ.

Ἡ ἀθεΐα, ἀδελφοί μου, δὲν στηρίζεται στὴ
λογική. Θὰ σᾶς φέρω ἕνα παράδειγμα.

Βρισκόμαστε μέσα σ᾿ ἕνα ναό. Ὁ ναὸς βέ-
βαια δὲν ἔγινε μόνος του. Γιὰ νὰ χτιστῇ ἕνας
ναὸς ἐργάστηκε συνεργεῖο ὁλόκληρο. Ἐὰν

τώρα παρουσιαστῇ ἕνας καὶ πῇ, «Ξέρετε ὁ να -
 ὸς φύτρωσε ἔτσι, δὲν δούλεψε κανένας γιὰ
νὰ γίνῃ», ἐρωτῶ, ποιός ἀπὸ σᾶς θὰ τὸ παρα-
δεχθῇ; Γι᾿ αὐτό, ἂν ὑπάρχῃ κανένας ἄθεος,
νὰ τοῦ πῆτε· Ἐὰν ἐσὺ πείθεσαι ὅτι ἕνας ναὸς
φυτρώνει ἔτσι μόνος του, τότε θὰ πεισθῶ κ᾿
ἐγὼ ὅτι αὐτὸ τὸ σύμπαν ἔγινε μόνο του.

Καὶ τί εἶνε, ἀδελφοί μου, ἕνας ναὸς μπρο-
στὰ σὲ κάποιον ἄλλο ναό;

Ἀκούστηκε νὰ λέῃ κάποτε ἕνας ἄθεος·
–Ἔννοια σας, θὰ σᾶς κρεμάσουμε ἐσᾶς

τοὺς παπᾶδες!
Μᾶς ἀπειλεῖτε; Τὴ ζωή μας δὲν τὴ λογα-

ριάζουμε, τὴ θυσιάζουμε. Ὁρίστε, κρεμάστε
μας. Τί θὰ κάνετε μετά;

–Θὰ βάλουμε δυναμίτη, γιὰ νὰ τινάξουμε
στὸν ἀέρα τὶς ἐκκλησιές.

Καὶ μὲ τοῦτο τί θὰ κατορθώσετε; Μπορεῖ
νὰ βάλῃς δυναμίτη καὶ νὰ τινάξῃς ὅλες τὶς
ἐκ κλησιές. Μπορεῖ νὰ κάνῃς κιμᾶ ὅλους τοὺς
παπᾶδες. Μπορεῖ νὰ βάλῃς φωτιὰ καὶ νὰ κά -
ψῃς ὅλες τὶς εἰκόνες. Μπορεῖ νὰ σβήσῃς τὸν
πολυέλεο. Μπορεῖ νὰ κάνῃς ἕνα ναὸ σαλόνι,
κινηματογράφο, ταβέρνα, μουσεῖο. Μπορεῖ
νὰ τὰ κάνῃς ὅλα αὐτά. Ἀλλὰ τὸ χέρι σου εἶνε
πολὺ μικρὸ γιὰ νὰ γκρεμίσῃς ἕναν ἄλλο ναὸ
καὶ νὰ σβήσῃς ἕναν ἄλλο πολυέλεο.

Ὁ πολυέλεος αὐτός, ποὺ ἔχει ὄχι δέκα ἢ
εἴκοσι ἢ σαράντα κεριά, ἀλλὰ ἑκατομμύρια
καντήλια, καὶ κανένα χέρι ἀθέου δὲν μπορεῖ
νὰ τὸν φτάσῃ, γιατὶ εἶνε πολὺ ψηλά, εἶνε ὁ οὐ -
ρανὸς μὲ τὰ ἑκατομμύρια ἀστέρια του. Αὐτὰ
εἶνε τὰ καντήλια τῆς Παναγιᾶς, ποὺ κάθε βρά  -
δι τ᾿ ἀνάβει ὄχι ἄνθρωπος καντηλανάφτης,
ἀλλὰ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ.

Ἔλα ἐσύ, ἄθεε, νὰ σβήσῃς αὐτὸ τὸν πολυ έ-
 λεο, ἔλα νὰ γκρεμίσῃς αὐτὸ τὸν ἀπέραντο ναό…

Δὲν εἶνε παραμύθι ἡ πίστι μας. Εἶνε ζων τα-
νή, καὶ ὑπάρχει στὴν καρδιὰ τοῦ καθενός.
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«Ὑπάρχει Θεός;»
«Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν…» (Ἰω. 3,16)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



Μπορεῖς, ἐσὺ ὁ ἄθεος, νὰ γκρεμίσῃς ὅλες τὶς
ἐκκλησιές· μὰ τὸ Θεό, ποὺ εἶνε μέσα στὴν
καρδιά μας καὶ λατρεύεται ἐκεῖ μυστικά, δὲν
μπορεῖς νὰ τὸν ξερριζώσῃς.

Ὑπάρχει λοιπὸν Θεός, εἰς πεῖσμα ὅλων τῶν
δαιμόνων καὶ ὅλων τῶν ἀθέων. Γι᾿ αὐτὸ εἶπα·
ἂν ὑπάρχῃ κάποιος ψευτοεπιστήμονας –γιατὶ
οἱ μεγάλοι ἐπιστήμονες πιστεύουν καὶ προσ -
κυνοῦν τὸ Θεό–, ἂν ὑπάρχῃ κάποιος ποὺ ἀμ -
φισβητεῖ τὴν πίστι μας, δὲν ἔχεις τίποτ᾽ ἄλλο
νὰ τοῦ πῇς παρὰ μόνο τοῦτο· Ἂν ἐσὺ πείθε-
σαι ὅτι τὸ ρολόι ποὺ φορᾷς φύτρωσε ἔτσι στὰ
χωράφια, ἂν πείθεσαι ὅτι τὰ ρολόγια φυτρώ-
νουν σὰν ῥεπάνια σὲ κάποια λαγκαδιά, τότε θὰ
πεισθῶ κ᾿ ἐγὼ ὅτι αὐτὸς ὁ κόσμος φύτρωσε
μόνος του. Τὸ ρολόι τὸ ἔκανε ἕνας ὡρολογο-
ποιός. Μὰ δὲν ὑπάρχει καλύτερο ρολόι ἀπὸ
τὸν ἥλιο. Εἶνε κουρδισμένο χιλιάδες τώρα χρό-
 νια. Ποιός τὸ κούρδισε; Τί σπουδαῖο πρᾶγμα·
«Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ. ἔθου σκότος,
καὶ ἐγένετο νύξ» (Ψαλμ. 103,19-20). Γνωρίζει, λέει, ὁ ἥ -
λιος τὴ δύσι του. Ἔχει ἀκρίβεια. Δὲν χάνει οὔ -
τε ἕνα δευτερόλεπτο, σοῦ λένε οἱ ἀστρονό-
μοι. Ὅλα τὰ ἀνθρώπινα ρολόγια σφάλλουν,
ἀλλὰ τὸ ρολόι ποὺ λέγεται ἥλιος τὸ ἔχει κουρ-
 δισμένο ὁ Μεγαλοδύναμος καὶ λειτουργεῖ χι-
λιάδες τώρα χρόνια.

Λοιπὸν κ᾿ ἐσὺ δὲν παραδέχεσαι ὅτι τὸ ρο-
λόι φυτρώνει ἔτσι στὸ χωράφι· καὶ πῶς νὰ πα-
ραδεχθῶ ἐγώ, ὅτι τὸ τεράστιο αὐτὸ ρολόι τοῦ
σύμπαντος, μὲ ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομ-
μύρια ἐξαρτήματα καὶ μὲ τὸν πιὸ λεπτεπίλε-
πτο μηχανισμό, λειτουργεῖ ἔτσι;

Γι᾿ αὐτὸ ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει· «Πᾶς οἶ -
κος κατασκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δὲ τὰ πάντα
κατασκευάσας Θεός» (Ἑβρ. 3,4). Κάθε σπίτι ἔχει
τὸ νοικοκύρη του, καὶ τὸ μεγάλο αὐτὸ σπίτι
ποὺ λέγεται σύμπαν ἔχει τὸ νοικοκύρη του· ὁ
δὲ νοικοκύρης του εἶνε ὁ Θεός.

–Καλά, θὰ μοῦ πῇς· παραδέχομαι, ὅτι ὑπάρ-
 χει Θεός. Ἀλλ᾿ ἀμφιβάλλω, ὅτι ὁ Θεὸς ἀπὸ ᾿κεῖ
ψηλὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ τί κάνει ἐδῶ ὁ κόσμος.

⃝ Μὰ πῶς τὸ λὲς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα; Μὴν πᾷς μα-
 κριά· καὶ μόνο ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀέρας μὲ τὸ ὀ -
ξυγόνο του δείχνει τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Θεοῦ.

Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ πάῃ στὴ Σελήνη.
Σᾶς ἐρωτῶ ὅμως· πῶς θὰ ζήσῃ ἐκεῖ; Ἡ Σελή-
νη εἶνε σὰν ἕνα ξερονήσι. Δὲν ὑπάρχει ἀέρας.
Ὅποιος θὰ πάῃ στὴ Σελήνη, πρέπει νὰ πάρῃ
μαζί του ὁλόκληρα ἀσκιὰ ὀξυγόνο. Ἄχ αὐτὸ
τὸ ἀεράκι, ποὺ πνέει παντοῦ, τί εὐλογία τοῦ
Θεοῦ εἶνε! Ὅπως τὸ ψάρι δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ
ἔξω ἀπὸ τὸ νερό, ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος δὲν
μπορεῖ νὰ ζήσῃ ἔξω ἀπὸ τὸν ἀέρα.

Θυμᾶμαι ἕνα Γερμανὸ στὴν κατοχή. Μὲ κάλε -
σε στὸ στρατηγεῖο καὶ μοῦ εἶπε πικρὰ λόγια.

–Ἄχ, λέει· σᾶς μισοῦμε ἐσᾶς τοὺς Ἕλληνες
ἐμεῖς οἱ Γερ μανοί. Παραπονιέστε, πὼς πήρα-
με τὸ λάδι, τὰ ὄσπρια, τὶς φακές· μὰ ἂν εἴχαμε
μηχάνημα, καὶ τὸν ἀέρα θὰ σᾶς ἀφαιρούσαμε!…

Εὐτυχῶς ποὺ δὲν μποροῦν οἱ κακοῦργοι καὶ
οἱ ἄθεοι, νὰ βροῦν τέτοιο μηχάνημα. Ἀλλὰ ὁ
Θεὸς δὲν εἶνε σὰν τὸ Γερμανό, ποὺ εἶχε κακία.
Ὁ Θεὸς εἶνε πολυέλεος καὶ πολυεύσπλαχνος·
στέλνει τὸ ἀεράκι του καὶ φυσᾷ καὶ σὲ δροσί-
ζει, καὶ ἀναπνέεις καὶ ζῇς, ἄνθρωπε.
⃝ Τὸ ἀεράκι, ποὺ πνέει, ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶνε.
Καὶ μόνο τὸ ἀεράκι στέλνει ὁ Θεός; Ἐκεῖνο τὸ
νερό, ποὺ πίνεις, ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶνε. Ποιός
ἔκανε τὰ ποτάμια, ποιός ἔκανε τοὺς ὠκεα-
νοὺς καὶ τὶς θάλασσες;...

Ἀχάριστε ἄνθρωπε! Δὲ βλέπεις τὸ πουλάκι,
ποὺ πίνει μιὰ γουλιὰ νερὸ καὶ ὑψώνει τὸ κεφα-
 λάκι του στὸν οὐρανὸ καὶ λέει, Σ᾿ εὐχαριστῶ
Θεέ μου; Κ᾿ ἐσύ, ποὺ σοῦ δίνει τὸ καθαρὸ νερά -
κι, ποτέ σου δὲν εἶπες, Θεέ μου σ᾿ εὐχαριστῶ.
⃝ Ἔκανε ἡ ἐπιστήμη ἐργοστάσια ἠλεκτρισμοῦ
καὶ θαυμάζει ὁ κόσμος. Τί θαυμάζετε; Ἐδῶ ὑ -
πάρχει τεράστιο ἠλεκτρικὸ ἐργοστάσιο, ὁ ἥλιος·
δουλεύει συνεχῶς, καὶ στέλνει δωρεὰν φῶς.
Τί πληρώνεις, ἄνθρωπε, σ᾿ αὐτὸ τὸ ἐργοστάσιο,
ποὺ ἀπ᾿ τὸ πρωὶ ὣς τὸ βράδι σκορπίζει ἑκα-
τομμύρια κιλοβὰτ ἐνεργείας ἐπάνω στὴ γῆ;

Καὶ κάτι ἄλλο. Ἔχει ῥυθμίσει ὁ Θεὸς τὸν ἥ -
λιο σὲ κατάλληλη ἀπόστασι, κ᾽ ἔτσι ἡ Γῆ ἔχει
κανονικὴ θερμοκρασία. Τὸ σκεφτήκατε; Μπο-
ρεῖ ὁ Θεὸς νὰ δώσῃ διαταγὴ στὸν ἥλιο καὶ νὰ
πῇ· Ἥλιε, χαμήλωσε στὴν ἁμαρτωλὴ Γῆ! Καὶ
τότε κάρβουνο θὰ γίνουν οἱ ἄνθρωποι. Μπο-
ρεῖ πάλι νὰ πῇ ὁ Θεός· Ἥλιε, φύγε! Καὶ τότε
θὰ παγώσουν οἱ λίμνες, οἱ θάλασσες, τὰ πάν -
τα. Θὰ γίνῃ Βόρειος Πόλος ὅλη ἡ γῆ.

* * *
Μετὰ ἀπὸ αὐτά, ἀγαπητοί μου, μένει ἀμφι-

βολία, ὅτι ὁ Θεὸς ὑπάρχει; Ὁμολόγησε λοι -
πὸν τὴν πίστι σου σ᾿ αὐτὸν καὶ πὲς μὲ ὅλη σου
τὴν καρδιά· «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν…» (Σύμβ. πίστ.).

Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ μένει ἀμφιβολία, ὅτι ἐκεῖ -
νος ἔπλασε τὸ σύμπαν καὶ προνοεῖ γιὰ τὴ ζωή
μας; Ὅλα δὲν εἶνε δῶρα τοῦ Θεοῦ; Θέλεις
καὶ ψυχαγωγία, θέλεις θέατρο; Ἀνέβα στὰ ψη -
λὰ βουνά. Δὲς τὴν ὄμορφη φύσι καὶ σκέψου·
Τὸ ἀηδόνι ποὺ κελαϊδᾷ, τὸ λουλούδι ποὺ μυ-
ρίζει, τὸ ἀρνάκι ποὺ βόσκει στὸ χορτάρι, καὶ
ὅ,τι ὡραῖο ὑπάρχει στὸν κόσμο, ὅλα τὰ ἔχει
κάνει γιὰ σένα ὁ Θεός. Λοιπὸν πὲς κ᾿ ἐσὺ ἕνα
Σ᾿ εὐχαριστῶ, Θεέ μου· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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