
Κόποι καὶ μόχθοι, ἀγαπητοί μου, συκοφαν -
 τίες καὶ διωγμοί, καὶ τέλος μαρτυρικὸς

θάνατος, νά πῶς διήνυσε τὸ στάδιο τῆς ἐπι-
γείου ζωῆς του ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χρι-
στός. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἀπόστολοι δὲν θὰ διέφε-
ραν· θὰ βάδιζαν κι αὐτοὶ τὴν «τεθλιμμένην ὁ -δόν» (Ματθ. 7,14), τὸ ματωμένο δρόμο, ποὺ πρῶ τος
βάδισε καὶ πότισε μὲ τὸ αἷμα του ὁ θεῖος Δι-
δάσκαλός τους.Δυστυχισμένοι, οἱ πιὸ δυστυχισμένοι ἀπ᾽ ὅ -
λους τοὺς ἀνθρώπους θὰ φαίνονταν οἱ ἀπό-
στολοι στὰ μάτια τοῦ κόσμου. Γιατὶ ὁ κόσμος
ἔ βλεπε μόνο τὴν πορεία τους καὶ ὄχι τὸ τέρ-
μα αὐ τοῦ τοῦ δρόμου· ἔβλεπε μόνο τὴν ἀνη-
φοριά, τὰ κοφτερὰ λιθάρια ποὺ ματώνουν τὰ
πό δια, τ᾽ ἀγκάθια ποὺ πληγώνουν τοὺς δια-
βάτες, τὰ ἐπικίνδυνα περάσματα ποὺ τρομο-
κρατοῦν τοὺς δειλούς, τὸν καυστικὸ ἥλιο
ποὺ καίει τὸ μέτωπο, τὶς θλίψεις ποὺ κάνουν
νὰ τσακίζωνται ἀπ᾽ τὴν ὁδοιπορία καὶ οἱ πιὸ
γεν ναῖοι· ἔβλεπε τοὺς σταυρούς, τὶς φυλα-
 κές, τὰ σπαθιά, τοὺς τροχούς, τὶς ἀγχόνες,
τὰ πολλὰ καὶ ποικίλα βασανιστήρια τῶν ἀπο-
στόλων καὶ μαρτύρων τῆς πίστεως.

Ὅλα αὐτὰ θὰ ἔβλεπαν οἱ ἄνθρωποι τοῦ κό-
σμου καὶ θὰ ἐλεεινολογοῦσαν τοὺς ἀποστό-
λους. Πόσο δυστυχισμένοι, πόσο ἀνόητοι,πό σο ἠλίθιοι –θὰ ἔ λεγαν– φάνηκαν οἱ ἀπό-
στο λοι! Ἄφησαν μιὰ μαγεμένη λίμνη, μιὰ ἥ -
συχη ζωή, φίλους καὶ συγγενεῖς, γιὰ ν᾿ ἀκο-
λουθήσουν ἕνα Ναζωραῖο καὶ γιὰ χάρι του ἀ -
ποφάσισαν νὰ πεθάνουν!…

Τέτοια θὰ ἔλεγαν οἱ σύγχρονοι τῶν ἀπο-
στόλων. Ἀλλὰ τέτοια λένε καὶ γιὰ τοὺς πι-
στοὺς καὶ ἀφωσιωμένους ἀκολούθους τοῦ
Κυρίου κάθε ἐποχῆς οἱ ἄνθρωποι τοῦ κό-
σμου, γιατὶ κι αὐτοὶ βλέπουν μόνο τὴν πορεία
τοῦ δρόμου καὶ ὄχι τὸ τέρμα.

Ἂν ὅμως ὁ Κύριος τοὺς ἀξίωνε νὰ δοῦν μὲ
τὰ μάτια τῆς πίστεως τὸ τέρμα, τί δηλαδὴ ἐ -

πι φυλάσσει ὁ Κύριος γιὰ τοὺς πιστοὺς ἀκο-
λούθους του, ἄ τότε, τότε θὰ ἄλ λαζαν σκέ-
ψεις καὶ ἄλλες κρίσεις θὰ ἔκαναν· θὰ ἔλεγαν
μὲ πεποίθησι καὶ βεβαιότητα, ὅτι δὲν ὑπάρ-
χουν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους αὐτούς, τοὺς ἀ πο-
 στόλους καὶ ἀκολούθους τοῦ Κυρίου, ἄλ λοιπιὸ εὐτυχισμένοι ἄνθρωποι, καὶ θ᾽ ἀκολου-
θοῦ σαν κι αὐτοὶ τὴν ὁδὸ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ὁ -
δηγεῖ στὴν θεία δόξα καὶ μακαριότητα.

Τί εἶνε αὐτὴ ἡ θεία δόξα καὶ μακαριότης;
Ποιός μπορεῖ νὰ τὴν περιγράψῃ, νὰ μᾶς τὴν
παραστήσῃ; Μόνο κάποιος ἀπὸ ἐκείνους ποὺ
ἀξιώθηκαν νὰ τὴν ζήσουν θὰ μποροῦσε νὰ
δώσῃ κάποια πληροφορία. Ἕνας π.χ. ἀπὸ αὐ -
τούς, ὅπως γνωρίζουμε, εἶνε ὁ ἀ πόστολος
Παῦ λος ποὺ κάποτε «ἡρπάγη εἰς τὸν παρά-
δει  σον». Ἀλλὰ καὶ αὐτὸς μετὰ τὴν ἁρπαγὴ ἐ -
κεί νη τὸ μόνο ποὺ εἶπε εἶνε, ὅτι «ἤκουσεν
ἄρ ρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆ -
σαι» (Β΄ Κορ. 12,4), δὲν μπορεῖ δηλαδὴ ἄνθρωπος νὰ
πῇ ἐκεῖνα ποὺ ἄκουσε ἐκεῖ. Δὲν ὑπάρχει λοι -
πὸν κανένας τρόπος νὰ πάρῃ κανεὶς μιὰ ἰδέα
τῆς ἁγίας ἐ κείνης καταστάσεως;

* * *Μιὰ εἰκόνα τῆς θείας δόξης καὶ μακαριότη -
τος μᾶς δίνει, ἀγαπητοί μου, ἡ Μεταμόρφω-σις τοῦ Κυρίου, ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα. Ἡ
Μεταμόρφωσις, τῆς ὁποίας τὸ ἱστορικὸ εἶνε
γνωστὸ σὲ ὅ λους, ἔγινε γιὰ νὰ δώσῃ στοὺς ἀ -
ποστόλους, καὶ διὰ τῶν ἀποστόλων σὲ ὅλους
τοὺς Χριστι ανοὺς ὅλων τῶν αἰώνων, μιὰ εἰκό-
να τῆς δόξης τοῦ Ἰησοῦ, τῆς μακαρι ότητος
ποὺ θ᾿ ἀπολαύσουν οἱ δίκαιοι κοντά του, ὅσοι
σ᾽ αὐ τὸ τὸν κόσμο ἀγωνίστηκαν, ἀγωνίζονται
καὶ θ᾿ ἀγωνιστοῦν κάτω ἀπὸ τὴ σημαία τοῦ
Εὐ αγγελίου «τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως»
(Α΄ Τιμ. 6,12 βλ. καὶ Β΄ Τιμ. 4,7) καὶ τῆς ἀρετῆς.

Παρατηρῆστε πόσο εὐτυχισμένοι εἶνε οἱ
τρεῖς ἐκλεκτοὶ μαθηταὶ (ὁ Πέτρος, ὁ Ἰάκωβος
καὶ ὁ Ἰωάννης) τὶς στιγμὲς ἐκεῖνες τῆς ἐν δό-
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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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ξου Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μας, στι -
γμὲς ποὺ θὰ τοὺς ἔμεναν πλέον ἀ λη σμόνητες
σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς τους.

Βρίσκονται στὴν κορυφὴ τοῦ ὄρους Θα-
βώρ. Ἐκεῖ βλέπουν τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ. Βλέ-
πουν τὸν Κύριο. Βλέπουν τὸ μὲν πρόσωπό
του νὰ λάμπῃ «ὡς ὁ ἥλιος», τὰ δὲ ἱ μάτιά του
νὰ εἶνε λευκὰ «ὡς τὸ φῶς» (Ματθ. 17,2). Βλέπουν
τὸ Μωυσῆ καὶ τὸν Ἠλία, τοὺς δύο μεγάλους
καὶ ἔνδοξους ἄνδρες τῆς παλαιᾶς δι αθήκης,
γιὰ τοὺς ὁποίους πολλὰ εἶχαν ἀ κούσει ἀπὸ
τὴν παιδική τους ἡλικία. Ὤ! ὅταν οἱ ἀπόστο-
λοι ἦταν μικρὰ παιδιὰ καὶ ἄκουγαν μὲ ἔκστα-
σι ψυχῆς τοὺς γονεῖς τους καὶ τοὺς ἱερεῖς
τους νὰ διηγοῦνται τὰ ἔνδοξα κατορθώματα
τῶν δύο αὐτῶν ἀνδρῶν, πόσο θὰ τοὺς θαύμα-
ζαν, πόσο θὰ ἐπιθυμοῦσαν νὰ τοὺς ἔ βλεπαν
μὲ τὰ μάτια τους, νὰ τοὺς ἄκουγαν μὲ τ᾽ αὐ -
τιά τους! Καὶ νά τώρα, ὁ Μωυσῆς καὶ ὁ Ἠλίας
εἶνε μπροστά τους «συλλαλοῦντες» με τὰ τοῦ
Ἰησοῦ. Βλέπουν «νεφέλην φωτεινήν». Καὶ ὄχι
μόνο βλέπουν Ἰησοῦ, Μωυσῆ, Ἠλία, νεφέλη
φωτεινή, οὐράνια πρόσωπα καὶ πράγματα,
ἀλλὰ καὶ ἀκοῦνε τὴ θεία φωνὴ «Οὗτός ἐστιν
ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐ -
τοῦ ἀκούετε» (ἔ.ἀ. 17,3-5).Τί θεσπέσιο ὅραμα, τί οὐράνιες ἀπολαύσεις,
τί στι γμὲς θείου μεγαλείου! Εἶνε τόση ἡ χαρὰ
κ᾽ ἡ εὐτυχία ποὺ ζοῦν οἱ μαθηταὶ τὶς λίγες αὐ -
τὲς στιγμὲς πάνω στὴ γυμνὴ κορυφὴ τοῦ ὄ -
ρους, ὥστε ὁ πιὸ ἐνθουσιώδης ἀπὸ αὐτούς, ὁ
Πέτρος, ὑποβάλλει στὸν Κύριο θερμὴ παρά-
κλησι, νὰ παραταθῇ τὸ θαυμάσιο ὅραμα κι αὐ -
τοὶ νὰ μείνουν ἐκεῖ διαρκῶς νὰ τὸ βλέπουν·
«Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι…» (ἔ.ἀ. 17,4).

Ὅ,τι λοιπὸν ἀπήλαυσαν οἱ τρεῖς μαθηταὶ τὶς
λίγες ἐκεῖνες στιγμὲς τῆς ἐνδόξου Μεταμορ-
φώσεως τοῦ Κυρίου, θὰ τὸ ἀπολαύσουν στὸν
μέγιστο βα θμὸ ὅλοι ὅσοι ζοῦν καὶ πεθαί νουν
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Γι᾿ αὐτοὺς ὁ Πατὴρ ὁ οὐ ρά-
νιος ἑτοίμασε «βασιλείαν ἀπὸ καταβο λῆς κό-
σμου» (Ματθ. 25,34), ποὺ μπροστά της ἡ δόξα τοῦ
Θαβὼρ εἶνε μιὰ μικρὴ γεῦσι. Ποιός θὰ μπορέ -
σῃ ποτὲ νὰ περιγράψῃ τὸν πλοῦτο τῶν θεϊκῶν
ἀπολαύσεων τῆς βασιλείας αὐτῆς; Ἐ κεῖ θὰ ὑ -
πάρχουν τρία πράγματα· θεωρία ὑψηλή, συν -
τροφιὰ ἁγία, ἀτμόσφαιρα φωτεινὴ - ἀμίαντη.

Θεωρία ὑψηλή! Ἐὰν στὴν κορυφὴ τοῦ ὄ -
ρους Θαβὼρ οἱ τρεῖς μαθηταὶ ἔβλεπαν τὸν Ἰ -
ησοῦ σὲ δόξα μαζὶ μὲ τὸ Μωυσῆ καὶ τὸν Ἠλία,
ἐκεῖ, ἀπὸ τὰ θεωρεῖα τῆς βασιλείας τῶν οὐ -
ρα νῶν, οἱ δίκαιοι θὰ δοῦν τὸν Ἰησοῦ σὲ δόξα
ἀ φάνταστη νὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὰ ἀναρίθμη -
τα τάγματα τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέ-

λων, ἐκεῖ θὰ βλέπουν τὴν Παναγία Παρθένο,
τοὺς ἀποστόλους, τοὺς μάρτυρες· καὶ τί δὲν
θὰ βλέπουν! Ἀπὸ τὴ σκοπιὰ ἐκείνη θὰ βλέ-
πουν τὰ ἄπειρα καὶ θαυμαστὰ δημιουργήμα-
τα τῆς ἁγίας Τριάδος. Τί ὁράματα! ἀλλὰ καὶ τίΣυντροφιὰ ἁγία! Ἂν ἐδῶ στὴ γῆ μᾶς εὐ χα ρι-
στῇ νὰ συναστρεφώμαστε μὲ πρόσωπα ἀ  νώ-
τερά μας καὶ ν᾿ ἀκοῦμε τὶς ὁμιλίες τους, πό  ση
εὐχαρίστησι καὶ ἀπόλαυσι θὰ προξενῇ στοὺς δι-
καίους ἡ συναναστροφὴ μὲ ὅλους τοὺς ἐκ λε-
κτοὺς τοῦ Θεοῦ! Καὶ ἐκλεκτοὶ θὰ εἶνε ὅλοι
ὅσοι θὰ βρίσκωνται ἐκεῖ. Ἐκεῖ θὰ «συλλαλοῦν»,
θὰ συνομιλοῦν γιὰ τὰ οὐράνια πράγματα, ἐκεῖ
θὰ εἶνε ἀνεξάντλητα τὰ θέματα καὶ οἱ ἀνακοι -
νώσεις γιὰ τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ οἱ δί-
καιοι «γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς» (Μᾶρκ. 16,17).
Τί συντροφιὰ λοιπὸν ἐκεῖ, ἀλλὰ καὶ τίἈτμόσφαιρα φωτεινή, ἀμόλυντη! Ὅπως σὲ
κορυφὲς πανύψηλων βουνῶν ἡ ἀτμόσφαιρα
εἶνε καθαρή, ἀπηλλαγμένη ἀπὸ τὰ διάφορα
μι κρόβια ποὺ ζοῦν σὲ χαμηλὰ στρώματα καὶ
σὲ μολυσμένα τενάγη ἢ τέλματα τῆς γῆς, ἔ -
τσι καὶ στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡ ἠθικὴ καὶ
πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα, μέσα στὴν ὁποία θὰ
ζοῦν οἱ δίκαιοι, θὰ εἶνε φωτεινή, διαυγής, κα-
θαρή, ἀπηλλαγμένη ἀπὸ ὅλα τὰ μικρόβια τῆς
δαιμονικῆς μοχθηρίας καὶ τῆς ἀνθρώπινης
κα κίας. Ψυχικὴ ὑγεία ζηλευτὴ θὰ βασιλεύῃ ἀπ᾽
ἄκρη σὲ ἄκρη τῆς βασιλείας τῶν οὐρα νῶν.
Ἐκεῖ οἱ δίκαιοι θ᾿ ἀναπνεύουν τὸν ἀμόλυν το
ἀ έρα τοῦ παναγίου Πνεύματος. Ἂν ἐ δῶ πιά -
νῃ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου ἀσφυξία ἀ πὸ τὰ
διάφορα «ἀσφυξιογόνα» τοῦ σατανᾶ, ἐκεῖ οἱ
δίκαιοι δὲν θὰ δοκιμάζουν τὴν στενοχωρία
ποὺ δημιουργεῖ στὶς καθαρὲς ψυχὲς ἡ ὕπαρ-
ξι, ἡ διάδοσι καὶ ἡ μετάδοσι τοῦ κακοῦ. Ἐκεῖ…
Ἀλλὰ τί νὰ συνεχίζουμε τὶς περιγραφές; Ἐκεῖ
εἶνε ὅλα ἀπερίγραπτα.

* * *Ἕνα εἶνε τὸ συμπέρασμα, ἀγαπητοί μου.Οἱ θλίψεις, ποὺ δοκιμάζουν βαδίζοντας τὴν ὁ -
δὸ τοῦ Κυρίου οἱ Χριστιανοί, δὲν εἶνε τίποτα
μπροστὰ στὴν οὐράνια δόξα καὶ μακαριότητα
ποὺ θ᾿ ἀπολαύσουν, ἐὰν μείνουν πιστοὶ σ᾽ Αὐ -
τόν. Αὐτὸ ἔνιωσαν καὶ τὸ πῆραν ὡς μάθημα
σπουδαιότατο οἱ τρεῖς ἐκλεκτοὶ μαθηταὶ σὰν
σήμερα, ἡμέρα τῆς ἐν δόξου Μεταμορφώσε-
ως τοῦ Κυρίου. Αὐτὸ ἂς ἐντυπώσουμε κ᾽ ἐ -
μεῖς στὴν καρδιά μας, γιὰ νὰ διαλαλοῦμε σὲ ὅ -
λους αὐτὸ ποὺ ἔγραψε ὁ ἀπόστολος Παῦλος·
«Οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς
τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡ -
μᾶς» (῾Ρωμ. 8,18).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 216/1-8-1939, σ. 81-2).Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα καὶ ἐλάχιστη ἀνάπτυξις 21-7-2017.
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Ἕνας δυστυχής, πολὺ δυστυχής, ἀγαπη-
τοί μου, ποὺ ὁ πόνος του ἦταν μεγάλος,

ἔρχεται καὶ πέφτει στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ καὶ
τὸν παρακαλεῖ. Μὰ τί ἔχει; μήπως εἶνε φτωχὸς
ζητιάνος, μήπως εἶνε ἄνεργος, μήπως εἶ νε ἄρ -
ρωστος αὐτὸς προσωπικά; Οὔτε ζητιάνος οὔ -
τε ἄνεργος οὔτε προσωπι κὰ ἄρρω στος εἶνε, κι
ὅ μως γονατίζει μπροστὰ στὸ Χριστὸ καὶ ζητᾷ
βοήθεια, γιατὶ τοῦ συνέβη μεγάλη συμφορά. 

Ποιά ἡ συμφορά; Τὸ παιδί του ἦταν ἄρρω-
στο. Ἄρρωστο; δὲ λέμε τίποτα. Μακάρι νὰ ἦ -
ταν ἄρρωστο, νὰ εἶχε φθίσι ἢ καρκίνο ἢ ἄλλη
ἀ σθένεια. Εἶχε κάτι χειρότερο, μιὰ περίεργη ἀ -
σθένεια· εἶχε δαι μονοπληξία. Ὅπως ὑπάρχει
ἠ λεκτροπληξία, ἔτσι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ
πάθῃ –Θεὸς φυλάξοι– δαιμονοπληξία, ποὺ εἶ -
νε κάτι χειρό τερο ἀπὸ τὴν ἠλεκτροπληξία.

–Μὰ κάτι περίεργα πράγματα λὲς σήμερα.
Καὶ ὅμως εἶνε πραγματικά. Οἱ ἄνθρωποι τρέ-

 μουν ν᾿ ἀγγίξουν ἠλεκτροφόρα σύρματα, ἀλλὰ
δὲν φοβοῦνται τὸ κακὸ ποὺ λέγεται δαιμο νοπλη-
 ξία. Τὸ παιδὶ αὐτὸ προτιμό τερο νὰ ἄγ γι ζε ἠλε-
κτροφόρο σύρμα παρὰ ποὺ ἄγγιξε τὸ πονη ρὸ
πνεῦμα κ᾽ ἔγινε δαιμονόπληκτο, δαιμονιζόμενο.Τί θὰ πῇ δαιμονιζόμενος; Ὅτι δηλαδὴ τὸ πο-
 νηρὸ πνεῦμα μπῆκε μέσα στὴ σκέψι, στὴν καρ-
 διά, στὸ συναίσθημά του, σὲ ὅ λο τὸν ψυχο σωμα-
 τικό του ὀργανισμό, κι ἀπὸ τότε τὸ λο γικό του
δὲν λειτουργοῦ σε· ἦταν σὰν ἄ λογο ποὺ σπάει
τὸ χα λινάρι καὶ ἀ χαλίνωτο πέφτει στὸ γκρεμό.
Κι ὅταν τό ᾽πιανε ἡ κρίσι, ἦ ταν ἀξιοθρή νητο·
σὰν τὸ ψάρι ποὺ σπαρταράει ἔξω ἀπ᾽ τὴ θάλασ -
σα, ἔτσι σπαρταροῦσε κι αὐτό. Ἔβγαζε ἀ φροὺς
ἀ πὸ τὸ στό μα, ἔπεφτε στὸ νερὸ ἢ στὴ φωτιά.

Γι᾿ αὐτὸ τὸ παιδὶ λοιπὸν ἦρθε ὁ πατέρας
στὸ Χριστὸ καὶ τὸν παρακαλοῦσε.

* * *Δυστυχισμένος ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου,
ὁ πατέρας αὐτὸς τοῦ εὐαγγελίου. Μὰ σὰν κι
αὐτὸν ὑπάρχουν πολλοὶ δυστυχεῖς γονεῖς.

Ἄλλοι ἔ χουν παιδιὰ ἄρρωστα σωματικῶς ἀ -
πὸ διάφορες ἀσθένειες. Βλέπει ἡ μάνα τὸ παι -
δὶ στὸ κρεβάτι νὰ λειώνῃ καὶ δὲν κοιμᾶται ὅλη
νύχτα. Τρέχει ἀ πὸ γιατρὸ σὲ γιατρὸ κι ἀπὸ κλι-
νικὴ σὲ κλινική, συμβουλεύεται ἐπιστήμονες,
ἀγοράζει φάρμακα, χρησιμοποιεῖ ὅλα τὰ μέσα.
Κι ἅμα δῇ ὅτι αὐτὰ δὲν φέρνουν ἀποτέλεσμα,
παίρνει τὸ μικρὸ στὴν ἀγκαλιὰ καὶ τρέχει σὲ
βουνὰ –   λαγ κά δια, ναοὺς κ᾽ ἐ ξωκκλήσια καὶ ἱε -
 ρὰ προσκυνήματα, πέφτει καὶ παρακαλεῖ καὶ
τάζει τάματα, ἀρκεῖ νὰ γίνῃ τὸ παιδί της καλά.

Ἄλλοι ὅμως εἶνε ἀκόμη πιὸ δυστυχισμένοι,
γιατὶ τὰ παιδιά τους πάσχουν ὄχι σωματικῶς ἀλ -
λὰ ψυ χικῶς. Τὰ παιδιά τους εἶνε ὑγιέστατα· τὰ
μάγουλά τους κόκκινα σὰν μῆλα Καλιφορνί -
ας, τὰ μπράτσα τους γερά, τὰ πόδια τους δί-
νουν κλωτσιὲς στὴ μπάλλα καὶ διαπρέ πουν στὰ
γήπεδα, ἔχουν δύναμι νὰ σπάσουν χαλίκι στὸ
δημόσιο δρόμο, εἶνε 100% γερά. Μὰ τί νὰ τὰ κά -
 νῃς; Προτιμότερο νὰ εἶχαν κάποια ἀσθένεια,
κάποιο μικρό βιο. Γιατὶ ὅπως τὸ σκουλήκι μπαί-
 νει στὴν καρδιὰ τοῦ δέντρου καὶ σιγὰ - σιγὰ τὸ
σαπίζει, ἔτσι μέσα στὰ γερὰ κορμιὰ μπαίνει κά-
 ποιο δαιμόνιο καὶ τὰ παιδιὰ αὐτὰ πάσχουν ψυ-
χι κά, ἔχουν δηλαδὴ κακίες καὶ ἐλαττώματα.

Καὶ ποτέ ἄλλοτε τὰ παιδιὰ δὲν εἶχαν τόσεςκακί ες καὶ ἐλαττώματα ὅπως ἔχουν σήμερα.
Νὰ σᾶς παρουσιάσω μερικὲς «φωτογραφί -ες» ψυχικῶν καταστάσεων τῶν παιδιῶν; Τὸ ἕ -

να ἀνάβει μὲ τὸ πρῶτο ὅπως ἡ βενζίνη, εἶνε εὐ -
ε ρέθιστο, θυμώνει κι ἀναστατώνει τὸ σπίτι καὶ
τὴ γειτονιά. Τὸ ἄλλο παιδὶ ἔχει τέτοια ζήλεια,
ποὺ ἡ μάνα δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ ἕ να δῶρο στὸ
ἀ  δελφάκι του, κιτρινίζει ἀπ᾽ τὸ κακό του. Τὸ ἄλ -
 λο, ἂν δὲν τοῦ κάνουν τὸ θέλημά του, πει σμώ-
νει σὰν τὸ μου λάρι, οὐρ λιά ζει, πέφτει κάτω καὶ
χτυπιέται. Τὸ ἄλλο παι δί, ἅμα δῇ στὸ δρόμο
κανένα κουτσὸ ἢ τυφλὸ ἢ ἀνάπηρο μὲ δεκα-
νίκια, κανένα γέρο σκυφτὸ μὲ ῥαβδί, ἔχει τὸ
δαιμόνιο τῆς εἰρωνείας καὶ τοῦ ἐμπαιγμοῦ, πε-

Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου (Ματθ. 17,14-23)13 Αὐγούστου 2017Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΔ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2031 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Τὰ παιδιὰ στὸ Χριστό!
«Φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε» (Ματθ. 17,17)
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ζύγια, ἀλλὰ μὲ τὰ πόδια, «πεζῇ», μία λέξι ποὺ
λέει πολλά. Νὰ φανταστῇ κανεὶς ἐκεῖνο τὸ
πλῆθος νὰ ὁδοιπορῇ σὲ δύσβατους τόπους·
ὄχι μόνο παιδιὰ καὶ νέοι, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες
καὶ ἡλιωμένοι καὶ ἀσθενεῖς. Εἶνε συγκινητικό.
Τί ἀγάπη, τί ἔρωτας, τί δίψα τῆς ψυχῆς! Ὁ Χρι-
 στὸς βέβαια δὲν θὰ ἔμενε διαρκῶς στὴν ἔρη-
μο· θὰ ἐπέστρεφε καὶ στὴν Καπερναοὺμ καὶ
στὶς ἄλλες πόλεις τῆς Γαλιλαίας, καὶ θὰ εἶχαν
πάλι εὐκαιρία νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν ἀκού-
σουν. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ δὲν ἀντέχουν νὰ μένουν μα-
κριά του. Τὸν ἐπιθυμοῦν, ξεσηκώνονται, βγαί-
 νουν καὶ τὸν ἀναζητοῦν στὴν ἔρημο. Ἡ δίψα
τους αὐτὴ ζωντανεύει τὴν εἰκόνα τοῦ ψαλμῳ -
δοῦ γιὰ τὸ διψασμένο ἐλάφι, ποὺ τρέχει, δι -
ασχίζει μεγάλες ἀποστάσεις ἀναζητώντας νε-
ρό, νὰ βρῇ τὴ δροσερὴ πηγή, ποὺ θὰ σβήσῃ
τὸ καμίνι τῆς δίψας του. «Ὃν τρόπον», λέει,
«ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδά-
των, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σέ, ὁ
Θεός»· ὅπως τὸ ἐλάφι λαχταρᾷ καὶ τρέχει ἐ -
κεῖ ποὺ πηγάζουν νερά, ἔτσι, Θεέ μου, λαχτα -
ρᾷ καὶ τρέχει ἡ ψυχή μου σ᾽ ἐσένα (Ψαλμ. 41,2). Ἐ -
λάφια διψασμένα γιὰ τὸ λόγο καὶ τὴ χάρι τοῦ
Χριστοῦ ἦταν ὅλοι αὐτοί.
⃝ Θέλουμε κι ἄλλη μία ἀπόδειξι τῆς ἀρετῆς
τοῦ λαοῦ; Ἂς προσέξουμε πόσο χρό νο θὰ
μείνουν ἐκεῖ στὴν ἐρημιά. Ἔφτασαν ἐπὶ τέ-
λους στὸ σκοπό τους, βρῆκαν αὐτὸν ποὺ ζητοῦ -
σαν. Κ᾽ ἐκεῖνος, ἀφοῦ θεράπευσε τοὺς ἀρρώ-
στους ποὺ εἶχαν φέρει μαζί τους, ἄνοιξε τὸ
στόμα του καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς διδάσκῃ. Κρέ-
μονται ἀπὸ τὰ χείλη του. Κ᾽ ἐνῷ οἱ ὧρες περ-
νοῦν, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν δείχνει νὰ κουράζε-
ται, δὲν βαριέται, δὲν δυσανασχετεῖ. Παρα-
τείνει τὴ διαμονή του στὴν ἔρημο. Μετὰ ἀπὸ
λίγο ὁ ἥλιος θὰ βασιλέψῃ· ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο;
λάμπει ἐμπρός τους ὁ Ἰησοῦς, ὁ πνευματικὸς
Ἥλιος· πρὸς αὐτὸν μικροὶ καὶ μεγάλοι ἔχουν
στραμμένη τὴν προσοχή τους καὶ ἀδιαφο-
ροῦν γιὰ τὴ δύσι τοῦ ἥλίου, γιὰ τὴ νύχτα ποὺ
ζυγώνει, γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς τροφῆς. Μένουν
κοντὰ στὸν Ἰησοῦ στὸ ὕπαιθρο, νηστικοί, ἀτε-
νίζοντας ὅλοι σὲ ἕνα σημεῖο, στὸ πρόσωπό
του. Ἡ προσήλωσί τους εἶνε τέτοια, ὥστε οἱ
μαθηταὶ ἄρχισαν νὰ σκέπτωνται ἐκεῖνο ποὺ ὁ
λαὸς αὐτὸς δὲν σκεπτόταν· τί θὰ γίνῃ ἂν νυ-
χτώσῃ; Ποῦ θὰ βρεθοῦν τρόφιμα γιὰ τόσο κό-
σμο; πῶς θὰ οἰκονομηθῇ ἀπὸ πλευρᾶς φαγη-
τοῦ τέτοια συγκέντρωσι; Γι᾽ αὐτὸ οἱ μαθηταὶ
παίρνουν τὸ θάρρος καὶ παρεμβαίνουν γιὰ νὰ
παρακαλέσουν τὸν Κύριο νὰ ἀπολύσῃ τοὺς ὄ -
χλους λέγοντας· «Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ
ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄ χλους,

ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν
ἑαυτοῖς βρώματα» (Ματθ. 14,15).

Ἀλλ᾿ ἀκριβῶς γιατὶ τὸ πλῆθος ἔδειξε στὸν
Κύριο τέτοια προθυμία, ἀφοσίωσι καὶ ἀγάπη,
γι᾽ αὐτὸ κ᾽ ἐκεῖνος ἔκρινε ὅτι ὁ λαὸς αὐτὸς
εἶνε ἄξιος νὰ τραφῇ ἀκόμη καὶ μὲ ἕνα θαῦμα.
Δὲν εἶνε ὁ Χριστὸς ἐκεῖνος ποὺ εἶπε σὲ ὅ -
σους ἀγωνιοῦν γιὰ τὴ συντήρησί τους «Ζη-
τεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προσ τε-
θήσεται ὑμῖν» (ἔ.ἀ. 6,33); Αἴ λοιπόν· τὴν ἐπίσημη
αὐτὴ ὑπόσχεσί του τὸν βλέπουμε νὰ τὴν πρα -
γματοποιῇ τώρα. Ὁ λαὸς αὐτὸς εἶχε ἀποδεί-
ξει τὴν ἡμέρα αὐτὴ μὲ τὴν ὅλη συμπεριφορά
του, ὅτι θέτει τὰ πνευματικὰ πάνω ἀπὸ τὰ ὑ -
λικά· «ἐζήτει πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».
Κ᾽ ἐκεῖνος λοιπὸν τοὺς δίνει τὰ ἀγαθά του
πλουσιοπάροχα· θεραπεύει, εὐλογεῖ, τρέφει,
ἐλεεῖ τὸ λαό. Καὶ ὁ λαὸς φεύγει ἀπὸ τὴν ἔρη-
μο ψυχικὰ καὶ σωματικὰ χορτασμένος. Ὁ Κύ-
ριος ἔθρεψε καὶ τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματα.
Δὲν ὑπάρχει κανένας πεινασμένος!

* * *
Τί ἀποδεικνύει, ἀγαπητοί μου, αὐτὴ ἡ ὁμα-

δικὴ διατροφὴ τοῦ λαοῦ; Ὅτι ἕνας λαὸς ποὺ
ἀκολουθεῖ τὸν Κύριο στὸ δρόμο τῆς εὐσεβεί -
ας καὶ τῆς ἀρετῆς, ἕνας λαὸς ποὺ ἐκτιμᾷ τὰ
πνευματικὰ πράγματα περισσότερο ἀπὸ τὰ
ὑλικά, ἕνας λαὸς ποὺ δὲν ἐννοεῖ ἀκόμη καὶ
σὲ καιρὸ δυσμενῶν περιστάσεων ν᾿ ἀπομα-
κρυν θῇ ἀπὸ τὸν Κύριο, ἕνας λαὸς ποὺ πι-
στεύ ει, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν θὰ στερηθῇ οὔτε
καὶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ὅσα εἶνε ἀναγκαῖα γιὰ τὴ
συντήρησί του. Ἕνα τέτοιο λαὸ ποτέ δὲν θὰ
τὸν ἀφήσῃ ὁ Κύριος νὰ πεινάσῃ καὶ νὰ πε-
θάνῃ ἀπὸ τὴν πεῖνα.

Γι᾽ αὐτό, ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε πάντοτε
τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου, πρέπει ὡς λαός, ἄρ -
χοντες καὶ ἀρχόμενοι, νὰ ζήσουμε μιὰ ζωὴ πί-
στεως καὶ ἀρετῆς, ποὺ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν
Κύριο. Ἐὰν κρεμαστοῦμε ἀπὸ τὸν Κύριο, τό-
τε βάλαμε τοὺς ἑαυτούς μας, τὶς οἰκογένειές
μας καὶ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος μας κάτω ἀπὸ τὴν
κραταιὰ προστασία του. Σὰν πιστὰ καὶ ἀφω-
σιωμένα τέκνα τῆς «βασιλείας» του, δηλαδὴ
τῆς Ἐκκλησίας του, θὰ καθώμαστε συνδαιτυ-
μόνες στὴν τράπεζα τοῦ ἐλέους του, ἡ ὁποία
πάντοτε θὰ ἔχῃ κάτι νὰ μᾶς δώσῃ καὶ γιὰ τὴν
ψυχή μας καὶ γιὰ τὸ σῶμα μας. Διότι ὁ Κύριος
εἶνε αὐτὸς ποὺ τρέφει ὅλους, καὶ μάλιστα
τοὺς ἀφωσιωμένους σ᾽ αὐτὸν διὰ τῆς πίστε-
ως καὶ τῆς ἀρετῆς ψυχῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 214-215/23-7-1939, σ. 77).

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 20-7-2016.
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 ριπαίζει μικροὺς καὶ μεγάλους. Τὸ ἄλλο ἔχει μέ-
 σα του τὴ μανία τῆς καταστροφῆς· σπάζει πιά-
τα, ποτήρια, ὅ,τι βρῇ μπροστά του, εἶνε μία μά-
 στιγα τοῦ σπιτιοῦ. Βλέπεις καὶ σὲ χωριὰ παιδιὰ
ποὺ ἔ χουν τὸ δαι μόνιο αὐτὸ νὰ καῖνε σπαρτά,
νὰ ξερριζώνουν δεντράκια, νὰ καταστρέφουν
φυτεῖες, νὰ πιάνουν μικρὰ ζῷα ἢ πουλιὰ καὶ νὰ
τὰ τυφλώνουν, νὰ κόβουν τὶς οὐρὲς ἢ τ᾽ αὐτιά
τους, νὰ τὰ τυραννοῦν, νὰ τὰ βασανίζουν. Ἄλ λα
παιδιὰ ἀνοίγουν τὸ στόμα τους κι ἀντὶ ν᾽ ἀ κού-
 γεται δοξολογία στὸ Θεὸ κατὰ τὸ «ἐκ στόμα τος
νηπίων καὶ θηλα ζόντων κατηρτίσω αἶ νον» (Ψαλμ.
8,3. Ματθ. 21,16), ὁ διάβολος βγάζει ἀπ᾽ τὸ στό μα τους
βρισιὲς καὶ βλαστήμιες. Ἀκοῦς μικρὰ παιδιὰ
καὶ δὲν λένε ποτέ ἀλήθεια, τὰ στόματά τους ἔ -
χουν γίνει φάμ πρικα τῆς ψευτιᾶς, αἰσχρολο-
 γοῦν καὶ κάνουν νὰ κοκκινίζουν τὰ μάγουλα
καὶ τοῦ γέρου· καὶ τὸ χειρότερο, βλαστημᾶνε
τὰ ὅσια καὶ ἱερά, τὴν Παναγία, τὸ Χριστό!

Τὰ παιδιὰ αὐτὰ ποὺ ἔχουν πάθει δαιμονο-πληξία κλάψτε τα, θὰ ἔχουν κακὴ ἐξέλιξι· εἶ νε
ὑ ποψήφιοι διαρρῆκτες, κλέφτες, πλαστογρά-
 φοι, δολοφόνοι· εἶνε αὐτοὶ ποὺ μεθαύριο θὰ
σηκώσουν ῥόπαλα νὰ χτυπήσουν τὴ μάνα καὶ
τὸν πατέρα, θὰ γίνουν μητρο κτόνοι καὶ πατρο-
 κτόνοι. Ἔχουν ὑποστῆ ἀλλοίωσι ψυχική, μέσα
τους ἔχουν εἰσέλθει ὄχι ἕνα ἀλλὰ πολλὰ δαι-
μόνια, καὶ σπαράζουν, καὶ πέφτουν στὴ φωτιὰ
καὶ στὸ νερό, στὰ κακὰ ποὺ λέει ἡ Γραφή.

Δυστυχισμένοι οἱ γονεῖς ποὺ ζοῦν στὸν αἰ -
ῶνα αὐτόν, ποὺ τόσο καυχᾶται γιὰ τὴν πρόο-
δό του! Τί πρέπει νὰ κάνουν; Νὰ λάβουν ῥι-
ζικὰ μέτρα. Τί δηλαδή; νὰ πᾶνε τὰ παιδιά τους
σὲ γιατρούς, σὲ εἰδικὰ σχολεῖα καὶ ἀναμορφω  -
τήρια ἀπροσ αρμόστων, νὰ ἐπικαλεσθοῦν ἀστυ-
 νομία καὶ δικαστήρια ἀνηλίκων; Ἂς τὰ χρη σιμο-
 ποιήσουν ὅλα.

Ἀλλά, ἀδελφοί μου, ὅσοι πιστεύ ουμε στὸ Χρι-
 στό, πρέπει νὰ καταλάβουμε ἕνα πρᾶγμα. Κα -
λὰ εἶνε καὶ τὰ σχολεῖα καὶ τὰ ἀναμορφωτήρια
καὶ οἱ παιδικὲς κατασκηνώσεις καὶ τὰ ἄλ λα μέ-
 σα, ἀλλὰ τίποτε δὲν κάνουμε· χτίζου με ἐπὶ τῆς
ἄμμου, ἐ ὰν δὲν ἀκούσουμε ἀ πὸ τὸ σημερινὸ
εὐαγγέλιο τὴ φω νὴ ποὺ ἀπευθύνε ται ἰδιαιτέ-
ρως πρὸς τοὺς γονεῖς· εἶνε ἡ φωνὴ Ἐκείνου
ποὺ ἀγαπάει τὰ παιδιὰ κι ἀνέβηκε γι᾽ αὐτὰ μέ-
χρι τὸ Γολγοθᾶ, ἐκείνου ποὺ ἁ πλώνει τὰ πα-
νάγιά του χέρια σὲ ὅλους καὶ μᾶς λέει· Γονεῖς
ὅσοι ἔχετε τέτοια παιδιά, «φέρετέ μοι αὐτὰὧδε» (Ματθ. 17,17), φέρτε τὰ παιδιά σας σ᾽ ἐμένα.

Καὶ σήμερα ὁ Χριστὸς εἶνε στὸν κόσμο καὶ
θαυματουργεῖ, κάνει μεγάλα θαύματα. Ἂς μὴν
πιστεύουν οἱ ἄπιστοι. «Ὅσοι πιστοί!», ἀ κού-
γεται ἡ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ, φέρτε τὰ παιδιά

σας ἐδῶ. Ποῦ ἐδῶ; Φέρτε τα στὸ κατηχητικὸ
σχολεῖο ν᾿ ἀκούσουν τὸ ἀλφάβητο τῆς πίστε-
ώς μας, φέρτε τα στὴν ἐξομολόγησι νὰ ποῦν
τ᾿ ἁμαρτήματά τους στὸν πνευματικὸ πατέρα,
φέρτε τα στὴ θεία λειτουργία ν᾽ ἁγιασθοῦν,
φέρτε τα στὴ θεία κοινωνία νὰ μεταλάβουν
σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ, συνηθίστε τα στὴ νη-
στεία, στὴν προσευχή, στὶς ἱερὲς ἀσκήσεις.Φέρτε τὰ παιδιά σας στὴν Ἐκκλησία! εἶνε ἡ
ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ. Μὰ ἀκοῦνε οἱ σημερινοὶ
γονεῖς τὴ φωνὴ αὐτή; Λὲς καὶ ὁ διάβολος τοὺς
ἔφραξε τ᾿ αὐτιὰ μὲ βουλοκέρι, δὲν ὑπάρχουν
αὐτιὰ ν᾿ ἀκούσουν. Ὁ φόβος τῶν γονέων εἶνε,
μήπως τὰ παιδιά τους πλησιάσουν τὸ Χριστὸ,
μήπως πιάσουν στὰ χέρια τὸ Εὐαγγέλιο, μή-
πως γίνουν παιδιὰ θρησκευτικὰ καὶ «καθυστε -
ρημένα», μήπως σπουδάσουν θεολογία καὶ γί  -
νουν ἱεροκήρυκες… Καὶ βλέπεις σήμερα χί-
λια χωριὰ στὴ Βόρειο Ἑλλάδα δὲν ἔχουν ἱε-
ρεῖς, γιατὶ δὲν γίνεται κανείς πλέον ἱερεύς,
μέσα στὸν κόσμο αὐτὸν τῆς διαφθορᾶς.

Ἀλλὰ ἀλλοίμονο! –καὶ σημειῶστε το καλά–
παιδὶ ποὺ δὲν πηγαίνει στὸ Χριστό, θὰ πάῃ στὸ
θέατρο τὸ ἀνήθικο, στὸ βιβλίο τὸ φαρμακερό,
στὸν κινηματογράφο τὸ γκαγκ στε ρικό, στὰ κέν -
 τρα τῆς διαφθορᾶς, στοὺς οἴκους τοῦ αἴ σχους.Παιδὶ ποὺ δὲν πηγαίνει στὸ Χριστό, θὰ πάῃστὸν διάβολο. Καὶ τότε ἑτοιμαστῆτε, πατέρα
καὶ μάνα, νὰ ὑποφέ ρετε. Τὸ παιδάκι ἐ κεῖνο,
ποὺ κρατᾷς τώρα στὴν ἀγκαλιά σου καὶ τὸ
λὲς «ἀγγελούδι» σου, θὰ γίνῃ ἕνας γορίλλας,
ἕνας πίθηκος, ἕνα τετράποδο, ἕνα ζῷο, ἕνας
κακοῦργος, ἕ νας δαιμονιζόμενος, ποὺ θὰ σὲ
βασανίσῃ.

* * *Γονεῖς! σήμερα τὸ εὐαγγέλιο μᾶς καλεῖ, ἂν
θέλουμε ὁ τόπος αὐτὸς νὰ μὴ καταστραφῇ, νὰ
ἐνδιαφερθοῦμε γιὰ τὰ παιδιά. Δὲν εἴμαστε ἐ -
ναντίον τῆς προόδου, ὄχι! Νὰ προοδεύσουν
τὰ γράμματα καὶ οἱ ἐπιστῆμες, νὰ γίνῃ ῥιζι κὴ με-
 ταρρύθμισι ἀπ᾽ τὸ νηπιαγωγεῖο μέχρι τὸ πα νε-
πιστήμιο, νὰ θεμελιώσουμε νέα ἐκπαιδευτή ρια
καὶ νέα πανεπιστήμια. Εἴμαστε ὑπὲρ τῆς μεταρ -
ρυθμίσεως ὑπὸ ἕναν ὅρο· μεταρρυθμιστὴς νὰεἶνε ὁ Χριστὸς καὶ μόνο ὁ Χριστός. Ἐὰν μέσα
στὰ σχολεῖα δὲν βάλουμε θεμέλιο τὸ Χρι στό,
τότε δὲν θὰ ὑπάρξῃ καμμία πλέον ἀληθι νὴ με-
ταρρύθμισι· εἶνε ψεύτικη κάθε μεταρρύ  θμι σι ποὺ
δὲν στηρίζεται ἐπάνω στὸν θεμέλιο λίθο. Καὶ ὁ
«θεμέ λιος» λίθος καὶ τοῦ σχολείου καὶ τῆς οἰκο-
γενείας καὶ τοῦ ἔθνους εἶνε «Ἰησοῦς Χριστός»
(Α΄ Κορ. 3,11)· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερ -
υψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοῦ Φαλήρου - Ἀθηνῶν τὴν 7-8-1966. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 28-6-2017.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 140β΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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Ἐκτάκτως, ἀγαπητοί μου, βρίσκομαι ἐδῶ
καὶ θὰ κάνω μιὰ σύντομη ὁμιλία.

Ἀκούσατε τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο. Ἐὰν τὰ λόγια
του φυτεύονταν μέσ᾽ στὴν καρδιά μας, θὰ ἤ μα-
 σταν εὐτυχεῖς. Γι᾽ αὐτὸ χρειάζεται ἑρμηνεία.

* * *Τὸ εὐαγγέλιο σήμερα εἶνε μία παραβολὴ ἀ -
πὸ τὶς ὡραῖες παραβολὲς ποὺ εἶπε τὸ χαριτό -
βρυτο στόμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Τί θὰ πῇ παραβολή; Ἄλλα λέει καὶ ἄλλα
ἐννοεῖ ὁ Κύριος. Ἡ παραβολὴ μοιάζει μὲ τὸ
ἀ βγό, ποὺ ἔχει τσώφλι, ἔχει καὶ περιεχόμενο·
τὰ λόγια τῆς παραβολῆς εἶνε τὸ τσώφλι, καὶ
κάτω ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ λόγια της κρύβονται μεγά -
λα νοήματα, ἡ οὐσία τῆς πίστεώς μας. 

Ἡ παραβολὴ εἶνε γνωστή. Ἕνας βασιλιᾶς
τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς, λέει, εἶχε πολλοὺς δού-
λους, ποὺ τοὺς εἶχε ἀναθέσει διάφορες ἐργα-
 σί ες, γιὰ τὶς ὁποῖες εἶχαν τὸ δικαίωμα νὰ παίρ-
 νουν ἀπὸ τὸ ταμεῖο του διάφορα ποσά. Νόμι-
σαν ὅμως, ὅτι ποτέ δὲν θὰ δώσουν λόγο γιὰ
τὴ διαχείρισί τους. Ἀλλὰ μιὰ μέρα ὁ βασιλιᾶς
ἀποφάσισε νὰ λογαριαστῇ μαζί τους. Καὶ γιὰ
τὸν πρῶτο δοῦλο, ποὺ παρουσιάστηκε μπρο-
στά του, ὁ λογαριασμὸς ἔδειξε, ὅτι χρωστάει
στὸ βα σιλιᾶ «μύρια τάλαντα» (Ματθ. 18,24). 

Τί θὰ πῇ τάλαντο; Τὸ τάλαντο στὴν ἀρχαία
ἐ ποχὴ ἰσοδυναμοῦσε μὲ ἕξι χιλιάδες (6.000)
χρυσᾶ νομίσματα, ἦταν δηλαδὴ ἴσο μὲ ἑξήν -
τα ἑκατομμύρια (60.000.000). Καὶ τὰ «μύρια»
(=10.000) τάλαντα, ἐὰν πολλαπλασιάσουμε τὰ
ἑξήντα ἑκατομμύρια ἐπὶ χίλια, θὰ δοῦμε ὅτι ἰ -
σοῦνται μὲ ἕνα ἰλιγγιῶδες ποσό, ἑξήντα τρισ -
 ε κατομμύρια! ἀριθμὸς ἀσύλληπτος, ὅσο εἶνε
ὁ προϋπολογισμὸς ἑνὸς μεγάλου κράτους.Τόσα πολλὰ χρωστοῦσε αὐτὸς ὁ δοῦλος.

Ὁ βασιλιᾶς τὸν κάλεσε νὰ τὰ ἐπιστρέψῃ, μὰ
αὐτὸς δὲν εἶχε οὔτε πεντάρα στὴν τσέπη, καὶ
διέταξε νὰ τὸν ῥίξουν στὴ φυλακή, ἕως ὅτου
ἀποδώσῃ ὅ,τι ὀφείλει. Αὐτὸς ἔπεσε στὰ πό-
δια τοῦ βασιλιᾶ ζητώντας ἀναβολὴ τῆς τιμω-

ρί ας καὶ προθεσμία νὰ ἐξοφλήσῃ. Καὶ τότε ὁ
βασιλιᾶς, καλοκάγαθος ὅπως ἦταν, τὸν λυπή -
θηκε καὶ δὲν τοῦ ἔ δωσε ἀναβολή, ὅπως ζη-
τοῦ σε, ἀλλὰ τοῦ χάρισε ὅλο τὸ χρέος!

Βγαίνοντας ὅμως ὁ δοῦλος αὐτὸς ἀπὸ τὸ
παλάτι συναντᾷ ἕνα συνάδελφό του, ὁ ὁποῖ ος
χρωστοῦσε σ᾽ αὐτὸν ἕνα μικρὸ ποσό, ἑ κα τὸ
δηνάρια (δηλαδὴ χίλιες δραχμές), μικρὸ χρέ-
ος. Γι᾽ αὐτὸ τὸ μικρὸ ποσὸ τὸν ἅρ παξε ἀπ᾽ τὸ
λαιμὸ καὶ τὸν ἔπνιγε λέγοντας· –Δός μου ἀ μέ-
 σως ὅ,τι μοῦ χρωστᾷς. –Μὰ δὲν ἔ χω, ἄφησέ
μου ἕνα περιθώριο. –Δὲν ξέρω ἂν ἔχῃς, ἐγὼ
τὰ θέλω τώρα. Καὶ τὸν ἔρριξε στὴ φυλακή.

Οἱ σύνδουλοί τους λυπήθηκαν καὶ εἶπαν τὰ
συμβάντα στὸ βασιλιᾶ. Τότε ἐκεῖνος τὸν κάλε-
 σε καὶ τοῦ λέει· –Ἄσπλαχνε! ὅταν μὲ παρα κά-
λεσες ἐγὼ σοῦ χάρισα τὸ μεγάλο χρέος· ἐσὺ
δὲν εἶχες τὴν καλωσύνη νὰ χαρίσῃς ἕ να ἀσή-
μαντο ποσὸ στὸν ἀδελφό σου; Εἶσαι ἀ πάν-
θρωπος, ἀνακαλῶ τὴ δωρεά. Καὶ διέταξε νὰ
τὸν ῥίξουν στὴ φυλακὴ μέχρι νὰ ἐπιστρέ ψῃ ὅ -
λο τὸ χρέος, δηλαδὴ γιὰ πάντα (βλ. Ματθ. 18, 23-35). 

Αὐτὴ εἶνε ἡ παραβολή, τὸ τσώφλι, καὶ κάτω
ἀπ᾽ αὐτὸ ὑπάρχουν νοήματα ὑψηλά, ποὺ μᾶς
ἐνδιαφέρουν ὅλους. Θέτουμε τέσσερα ἐρω-τή ματα. Πρῶτον, ποιός εἶνε ὁ βασιλιᾶς; Δεύ-
τε  ρον, ποιός εἶνε ὁ δοῦλος ποὺ χρωστοῦσε
τὰ μύρια τάλαντα; Τρίτον, ποιό εἶνε τὸ χρέος
αὐτό; Καὶ τέταρτον, ποιός εἶνε ὁ τελευταῖος
δοῦ λος ποὺ χρωστοῦσε τὰ ἑκατὸ δηνάρια;
⃝ Βασιλιᾶς στὴν παραβολή, ἀφέντης πραγμα-
 τι κὸς ποὺ κυβερνᾷ καὶ ἐξουσιάζει τὸ σύμ παν,
εἶνε ὁ Θεός. Αὐτὸς εἶνε «βασιλεὺς τῶν βασι-
λευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων» (Α΄ Τιμ.
6,15), καὶ δοῦλοι του ὅλοι ἐμεῖς, ποὺ ὀφείλουμε
νὰ ἐκτελοῦμε τὸ θέλημά του. 
⃝ Ὁ πρῶτος δοῦλος, ὁ ὀφειλέτης μυρίων τα-λάντων, ποιός εἶνε; Εἶπαν μερικοί, ὅτι εἶνε ὁ
διάβολος, γιατὶ αὐτὸς ἁμαρτάνει περισσότε-
ρο ἀπ᾽ ὅλους ἀνεξαιρέτως. Ναί, ἁμαρτάνει,
ἀλλὰ δὲν εἶνε αὐτὴ ἡ ὀρθὴ ἑρμηνεία. Ὅπως

Κυριακὴ ΙΑ΄ Ματθαίου (Ματθ. 18,23-35)20 Αὐγούστου 2017Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΔ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2033 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

«Συγχώρησις», ἡ πιὸ ὡραία λέξι!
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νω στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ζητοῦν νὰ
τὴν καταποντίσουν.

Ἐκεῖνοι ποὺ κυβερνοῦν τὸ σκάφος, οἱ ποι-
μένες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκ κλησίας, ἀγωνί-
ζονται ὅσο μποροῦν. Ἀλλὰ σὰν ἄνθρωποι κι
αὐτοί, βλέπον τας γύρω τους τὴ θάλασσα νὰ
μαίνεται, βλέποντας τὴ σκοτεινὴ καὶ ἀσέλη-
νη νύχτα, ἀρχίζουν νὰ κάμπτωνται, νὰ λυγί-
ζουν, νὰ χάνουν τὸ θάρρος τους, νὰ κλονί-
 ζων ται, νὰ νομίζουν ὅτι πάει πιὰ χάθηκε κάθε
ἐλπίδα σωτηρίας.

Οἱ πιστοὶ ζαλίζονται ἀπὸ τὴν τρικυμία, πα-
θαίνουν σύγχυσι, ἀποπροσανατολίζονται, καὶ
ἀποκαμωμένοι ἀπὸ τὴν ταλαιπωρία δι αρρέ-
ουν δεξιὰ κι ἀριστερά, καὶ δὲν εἶνε λίγοι ἐκεῖ -
νοι ποὺ γλιστροῦν ἀπρόσεκτα, πέφτουν στὴ
θάλασσα καὶ πνίγονται.

Οἱ ἄπιστοι ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, μὲ χαρὰ ἀ πε-
 ρίγραπτη, μὲ χαιρέκακη προσμονή, παρακο-
λουθοῦν τὴ δραματικὴ πάλη, τὸ ῥιψοκίνδυνο
ταξίδι, τὸν ἀγῶνα τοῦ σκάφους τῆς Ἐκ κλησί -
ας μὲ τοὺς ἀνέμους καὶ τὰ κύματα, κι ἀ πὸ στι -
γμὴ σὲ στιγμὴ περιμένουν τὸ ναυάγιο, γιὰ νὰ
γιορτάσουν τὴ νίκη τους. Ἔχουν κατα στρώ-
σει τόσο καλά, τόσο ἐπιδέξια, τόσο σατανικὰ
τὰ διάφορα σχέδιά τους γιὰ τὴν καταστροφὴ
τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε τὸ ναυάγιό της τὸ ἔ -
χουν ὡς βέβαιο, καὶ συγκεντρωμένοι στὶς ἀ -
κτὲς τοῦ κόσμου περιμένουν σὰν ἄλλοι πει-
ραταί, σὰν Ἀλγερῖνοι καὶ Βάνδαλοι, νὰ περι-
συλλέξουν ὅ,τι ἀπομεινάρια ἐκβράσῃ ἡ θά-
λασσα ἀπὸ τὸ ναυάγιο. 

Ἀλλὰ εὐλογητὸς ὁ Θεός! Κυβερνῆτες τοῦ
σκάφους, ποιμένες καὶ ἐργάτες τῆς Ἐκκλησί -
ας, λάβετε θάρρος. Πιστοί, μείνετε στὶς θέ-
σεις σας. Ἄπιστοι, πενθῆστε, ἐξαφανιστῆτε!
Ὁ Χριστὸς ἔρ χεται! Θὰ κάνῃ φανερὴ τὴ δύ-
ναμί του καὶ τὴ δόξα του.

Μπορεῖ ὁ Κύριος νὰ ἄφηνε τὴν ἐντύπωσι ἐ -
πὶ χρόνια, ἐπὶ αἰῶνες, ὅτι τάχα δὲν ἐνδιαφέ-
ρεται γιὰ τὴν τύχη τῆς Ἐκκλησίας του, ἀλλ᾽
αὐ τὸ ἦταν ἐντελῶς φαινο μενικό· τὸ ἔκανε σκο-
 πίμως, γιατὶ ἤθελε νὰ δοκιμαστοῦν ὅ λοι, καὶ
οἱ δικοί του καὶ οἱ ἐχθροί του· γιὰ νὰ φανῇ καὶ
τῶν ἀπίστων ἡ μανία καὶ τῶν πιστῶν ἡ ἀφο-
σί ωσι, καὶ τῶν μαρτύρων ἡ ὑπομονὴ καὶ τῶν
ποιμένων ἡ σύνεσι. Ἀλλ᾿ ὅταν φθάσῃ ἡ κρίσι-
μη στιγμή, ἐκεῖ ποὺ τὰ πάν τα φαίνονται σκο-
τεινά, δυσμενῆ, ἐνάντια, πολέμια γιὰ τὴν Ἐκ -
κλησία, τότε ὁ Κύριος, ποὺ ἀοράτως πάντοτε
τὴν κυβερνᾷ, ἐκδηλώνει τὴν στοργὴ ποὺ τρέ-
φει πρὸς τὴν ἀγαπημένη Νύμφη του, τὴν Ἐκ -
κλησία. Μὲ τὴν προσταγή του οἱ ἄνεμοι κο-

πάζουν, τὰ κύματα σταματοῦν καὶ γίνεται γα-
λήνη μεγάλη.

Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία, ποὺ γνώρισε ἡμέρες τρι-
κυμιῶν, βλέπει καὶ ἡμέρες γαλήνης. Πόσο θὰ
διαρκέσουν οἱ ἡμέρες αὐτὲς τῆς γαλήνης καὶ
τῆς εἰρήνης τῆς Ἐκκλησίας, δὲν γνωρίζουμε·
τὸ γνωρίζει Ἐκεῖνος. Ἐμεῖς ἕνα πρέπει νὰ γνω-
 ρί ζουμε καὶ νὰ τὸ πιστεύουμε· ὅτι ἡ Ἐκ κλησία
εἶνε τὸ μοναδικὸ σκάφος, τὸ ὁποῖο πρὶν ἀπὸ
εἴ κοσι αἰῶνες μὲ τὴ διαταγὴ τοῦ Κυρίου ξεκί-
 νησε ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς λίμνης Γεννησαρέτ,
μπῆκε σὲ μεγάλους ὠκεανούς, συνάντησε τρι  -
κυμίες, δέχθηκε στὰ πλευρά του τὰ πιὸ δυ-
νατὰ χτυπήματα τῆς κακίας τοῦ κόσμου, φά-
νηκε πολλὲς φορὲς ὅτι πρὸς στιγμὴν πάει νὰ
βουλιάξῃ, ἀλλὰ μέχρι τώρα δὲν ἔχει κατα-
 πον τισθῇ, οὔτε ὅμως καὶ θὰ καταποντισθῇ
ποτέ. Κατὰ τὴν ὡραία ἔκφρασι ἀρχαίου διδα-
σκάλου τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστό-
μου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ «κλυδωνίζεται,
ἀλλ᾽ οὐ καταποντίζεται», ταράζεται δηλαδὴ
καὶ ταλαιπωρεῖται ἀπὸ τὸν σάλο τῶν κυμά-
των, ἀλλὰ δὲν βυθίζεται.

Καὶ πῶς νὰ καταποντισθῇ, ἀφοῦ κυβερνή-
της της εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός; Βέβαια, ὅπως
ὁ Χριστὸς δοκιμάστηκε, ἔτσι θὰ δοκιμαστῇ καὶ
ἡ Ἐκκλησία του. Θὰ περάσῃ μέσα ἀπὸ τὸ μαρ-
τύριο, θ᾿ ἀνεβῇ στὸ Γολγοθᾶ, θὰ ὑποστῇ τα-
πει  νώσεις καὶ ἐξευτελισμούς, ἀλλὰ στὸ τέλος
θὰ καταλήξῃ στὸ θρίαμβο. Ὁ δὲ θρίαμβός της
θὰ εἶνε τόσο μεγάλος, ὥστε ὄχι μόνο «οἱ ἐν τῷ
πλοίῳ», ὅσοι εἶνε πιστοὶ στὸ Χριστὸ καὶ ζοῦν
μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας του, ἀλ -
λὰ κι αὐτοὶ οἱ ἐχθροί της, ὅσοι τὴ μισοῦν καὶ
τὴν πολεμοῦν, θ᾿ ἀναγνωρίσουν τὴν ἀλήθεια
της, τὴ δύναμί της, τὴν ὑπεροχή της.

Καὶ ἐμεῖς τὰ παιδιά της, κατέχοντας αὐτὴ
τὴν ἀλήθεια, ἂς μείνουμε πιστοὶ στὴν Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ. Μὴ μᾶς τρομάζουν τὰ κύμα-
τα, μὴ μᾶς πτοοῦν οἱ ἄπιστοι. Αὐτοὶ θὰ χα-
 θοῦν καὶ θὰ ἐξαφανιστοῦν ὅπως οἱ ἀφροὶ τῶν
κυμάτων, ἡ Ἐκκλησία ὅμως, ἀφοῦ ἐκτελέ  σῃ
τὸν προορισμό της στὸν κόσμο, θὰ φτάσῃ καὶ
θὰ ἀγκυροβολήσῃ στὸ λιμάνι τῆς αἰωνίου ζω -
ῆς, «εἰς τὸ πέραν». Τότε οἱ τρισευτυχισμένοι
ἐ  πιβάτες της, καθὼς θ᾽ ἀποβιβάζωνται, θ᾿ ἀν -
τικρύσουν ἐκεῖ μὲ χαρὰ ἀπερίγραπτη τὶς ἀ -
κτὲς τῆς αἰωνίου ζωῆς.

* * *Εἴθε, ἀγαπητοί μου, καὶ ἐσεῖς καὶ ἐγὼ καὶ
ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ νὰ βρεθοῦμε μεταξὺ τῶν
εὐτυχισμένων ἐπιβάτων τοῦ πλοίου. Τί χαρὰ
τότε, τί δόξα τότε, τί εὐτυχία!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Γραπτὸ κήρυγμα ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 214-215/23-7-1939, σ. 78).

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 22-7-2016.
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ἑρμηνεύει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, αὐτὸς ποὺ
ὤφειλε τὰ μύρια τάλαντα, τὸ μεγάλο ποσό, εἶ -
νε ὁ κάθε ἁμαρτωλός· εἴμαστε ὅλοι μας.
⃝ Χρέος ποιό εἶνε; Τὰ ἁμαρτήματά μας. Εἴδα-
τε, ὅταν ἔχουμε κάποιο χρέος, χρωστᾶμε κά-
που, τί ἀγωνία ἔχουμε μέχρι νὰ τὸ ἐξοφλήσου -
 με, καὶ πόση χαρὰ νιώθουμε ὅταν τὸ ἐξοφλοῦ -
με; Ἀλλὰ γιὰ ἕνα ἄλλο χρέος δὲν ἐνδιαφερό-
μαστε, καὶ τὸ χρέος αὐτὸ εἶνε ἡ ἁμαρτία μας.

–Μά, θὰ πῇ κανείς, τόσο πολλὲς ἁμαρτίες
ἔχει ὁ ἄνθρωπος; Μάλιστα. Ἀπὸ τὸν καιρὸ
ποὺ θὰ πέσῃ ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μάνας του, ἕ -
ως ὅτου κλείσῃ τὰ μάτια στὸ μάταιο κόσμο, ὁ
ἄνθρωπος ἁμαρτάνει. Ἔτσι λέει ὁ Ἰώβ· Κανέ-
νας δὲν εἶνε καθαρὸς ἀπὸ τὸ ῥύπο τῆς ἁμαρτί -
ας, ἔστω καὶ ἂν ἡ ζωή του διαρκέσῃ μιὰ μέρα
πάνω στὴ γῆ (βλ. Ἰὼβ 14,4-5). Ἁμαρτάνουμε τὸ πρωί,
τὸ μεσημέρι, τὸ βράδυ, τὴ νύχτα - τὰ μεσάνυ -
χτα· ἁμαρτάνουμε στὸ δρόμο, στὶς πλατεῖες,
στὰ χωράφια, παντοῦ· ἁμαρτάνουμε τὶς καθη -
μερινές, ἁμαρτάνουμε καὶ τὴν Κυριακή.Πῶς ἁμαρτάνουμε; Ἀκόμα καὶ στὴν ἐκκλη-
σία, ὅταν τὰ κορμιά μας εἶνε μέσα μὰ τὸ πνεῦ -
μα μας εἶνε ἔξω. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια περ νοῦ -
σαν τὰ ἅγια καὶ κλαίγανε. Ποῦ τώρα! Εἴδατε
σεῖς κανένα δάκρυ; Ἔτσι, ἀδιάφοροι. Ἁμαρ-
τάνουμε λοιπὸν κι αὐτὲς ἀκόμα τὶς ἅγιες στι -
γμὲς τῆς λατρείας. Ἁμαρτάνουμε μὲ τὰ χέ-
ρια, μὲ τὰ πόδια, μὲ τὰ μάτια, μὲ τὰ αὐτιά, μὲ
τὸ κορμὶ ὁλόκληρο. Κάνουμε ὅλες τὶς ἁμαρτί -
ες. Ποιός μπορεῖ νὰ τὶς μετρήσῃ; πιὸ εὔκολο
εἶνε νὰ με τρήσῃς τὴν ἄμμο τῆς θαλάσσης ἢ
τὰ φύλλα τῶν δέν τρων στὰ δάση. Αὐτὸς ποὺ
λέει «Δὲν ἔ χω ἁ μαρτίες» εἶνε ψεύτης! ἀγνοεῖ
τὸν ἑαυτό του. Εἶνε σὰν ἕναν, ποὺ ἐνῷ ἔ χει
καρ κίνο λέει, Εἶ μαι καλά. Μέσ᾽ στοὺς χίλιους
ἕναν θὰ βρῇς σήμερα νὰ συναισθάνεται ὅτι
εἶνε ἁμαρτωλός, οἱ ἄλλοι ἐκδίδουν γιὰ τὸν ἑ -
αυτό τους …πιστοποιητικὰ ἁγιότητος.

Ἀφοῦ λοιπὸν ἁμαρτάνει ὁ ἄνθρωπος, τί θά
᾽  πρεπε συμβῇ γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας; Θά ᾽πρεπε ἡ
γῆ νὰ σείεται διαρκῶς, τὰ ποτάμια νὰ φου σκώ-
 σουν νὰ μᾶς πνίξουν ὅλους σὰν πον τίκια, τὰ ἄ -
στρα τοῦ οὐρανοῦ νὰ γίνουν ἀστρο πελέκια στὰ
κεφάλια μας… Θά ᾽πρεπε νὰ τιμωρηθοῦ με· καὶ
ὅ μως ὁ Θεὸς δὲν μᾶς τιμωρεῖ. Τί κάνει; Μακρο -
θυμεῖ. «Δόξα τῇ μα κροθυμίᾳ σου, Κύριε»! Εἶνε
τόσο μακρόθυμος, ὥστε μᾶς χαρίζει τὸ χρέος
αὐτό, παίρνει σφουγγάρι καὶ μᾶς σβήνει ὅλα
τ᾽ ἁμαρτήματα. Ὅταν πᾶμε στὸν πνευματικὸ κ᾽
ἐξομολογηθοῦμε, μᾶς δίνει ἄφεσι ἁμαρτιῶν. 

* * *Κ᾽ ἐμεῖς τί κάνουμε, ἀγαπητοί μου; Ὅ,τι ἔ -
κανε ὁ σκληρὸς δοῦλος. Εἴμαστε μνησίκακοι.

Κρα τᾶμε τὸ κα κὸ ποὺ μᾶς ἔκανε ὁ ἄλλος· δὲν
μοιάζουμε μὲ τὸν οὐράνιο Πατέρα, μοιάζουμε
μὲ τὴν ἐκδικη τικὴ καμήλα. Δὲν συγχωροῦμε.
Πολλοὶ ἔρ χον ται στὴν ἐκκλησία, ἀνάβουν κε-
ριά, προσ κυ νᾶ νε εἰκόνες, πηγαίνουν νὰ ἐξομο -
λογηθοῦν, μὰ συγχώρησι δὲν δίνουν. Μιὰ γριὰ
πέθαινε σ᾽ ἕ να χωριὸ καὶ πῆγε ἐκεῖ ὁ ἐξομο-
λό γος. Ἀ φοῦ εἶπε τ᾽ ἁμαρτήματά της, τὴ ρω -
τᾷ ὁ πνευματικός· –Ἔχεις κανένα ἐχθρό; –Ἔ -
χω. –Νὰ τὸν συ χωρέσῃς (κι ὁ ἐχθρὸς ἦταν ἀπ᾽
ἔξω ἀπ᾽ τὴν πόρτα καὶ τῆς ζητοῦσε συγγνώ-
μη). –Ὄχι, δὲν τὸν συγχωρῶ! πές μου ὅ,τι ἄλ -
λο θέ᾽ς, πάτερ, βάλε μου νηστεία, βάλε μου
τὰ πάντα, ἀλλὰ δὲν τὸν συγχωρῶ… Καὶ δυσ τυ -
χῶς πέθα νε χωρὶς νὰ συγχωρήσῃ! Μὰ ὅλοι οἱ
παπᾶδες καὶ δεσποτάδες νὰ διαβά σουν συγ-
χωρητικὴ εὐχή, ἂν ἐσὺ ὁ ἴδιος δὲν συγχωρή -
σῃς τὸν ἐχθρό σου, ὁ Θεὸς δὲν σὲ συγχωρεῖ.

Καὶ πόσο λογικὸ εἶνε αὐτό! Ὑπο θέστε, ὅτι
χρωστᾶτε σὲ κάποιον ἕνα ἑκατομμύριο, κι αὐ -
τὸς σᾶς λέει «Σοῦ χαρίζω τὸ ἑκατομμύριο, ἂν
χαρίσῃς μία δραχμὴ στὸ γείτονα»· ποιός δὲν
θὰ τὸ δεχόταν; Κι ὅ μως ἐμεῖς δὲν τὸ δεχόμα-
στε, ἀφοῦ δὲν ἐννοοῦμε νὰ συγχωρήσουμε.Εἴμαστε ὅμως καὶ ψεῦτες. Γιατί; Διότι στὸ
«Πάτερ ἡμῶν» λέμε· Κύριε, «συγχώρεσε τὰ ἁ -
μαρτήματά μας, ὅπως κ᾽ ἐμεῖς συγχωροῦμε τὰ
ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων σ᾽ ἐμᾶς» (Ματθ. 6,12). Αὐ τὸ
λέμε. Τὸ ἐφαρμόζουμε; Δὲν τὸ ἐφαρμό ζουμε.
Λοιπὸν ψευδόμεθα, ἀφοῦ ἔχουμε μνησικακία.

Ἡ ὡραιότερη λέξι στὸν κόσμο εἶνε ἡ συγχώ -ρησις. Ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι σήμερα εἶνε ἀχάρι-
στοι καὶ μνησίκακοι. Δύο ῥήματα δὲν ξέρουν νὰ
ποῦν· «εὐχαριστῶ» καὶ «συγχωρῶ». Ὅλα τὰ κα -
λὰ νὰ τοὺς κάνῃς, εὐχαριστῶ δὲν λένε. Καὶ καν -
ένας δὲν ζητάει συγγνώμη. Ἀλλοίμονό μας, ἀ -
δέρφια μου, θὰ πᾶμε στὴν κόλασι· εἴμαστε ψεύ-
 τικοι Χριστιανοί. Πρέπει ν᾽ ἀνοίξῃ ἡ καρδιά μας
σὰν τὸ τριαντάφυλλο, νὰ πλατυνθῇ· τότε θὰ εἴ -
μαστε παιδιὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ποὺ πάνω ἀπ᾽ τὸ σταυρὸ συγχώρησε τοὺς σταυ-
 ρωτάς του λέγοντας «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ
γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. 23,34). 
⃝ Ἂς συγχωρήσουμε λοιπὸν ὅλοι – ἐδῶ εἶνε ὁ
τελευταῖος δοῦλος· γονεῖς τὰ παιδιὰ καὶ παι διὰ
τοὺς γονεῖς, νύφες τὶς πεθε ρὲς καὶ πεθερὲς
τὶς νύφες, λαϊκοὶ τοὺς κληρικοὺς καὶ κληρικοὶ
τοὺς λαϊκούς. Ὅλοι, μικροὶ - μεγάλοι, νὰ συγχω -
ροῦ με. Διότι συγχωροῦμε; θὰ συγχωρηθοῦμε·δὲν συγχωροῦμε; δὲν θὰ συγχωρηθοῦμε.

Εἴθε ὁ Κύριος διὰ πρεσβει ῶν ὅλων τῶν ἁ -
γίων νὰ μᾶς ἀξιώσῃ ν᾽ ἀποκτήσουμε πλατειὰκαρδιά, ποὺ νὰ χωράῃ τὸν κόσμο ὅλο· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Νικολάου πόλεως Φλωρίνης τὴν 26-8-1984 μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 22-7-2017.
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Τί ἆραγε νὰ σημαίνουν, ἀδελφοί μου, τὰ λό-
 για αὐτά; Εἶνε λόγια τοῦ ἀποστόλου ποὺ ἀ -

κούσαμε, λόγια χρυσᾶ, «νόμισμα» μεγάλης ἀ -
ξί ας, καὶ πρέπει νὰ τὰ «ἐξαργυρώσουμε», νὰ
τὰ ἁπλοποιήσουμε, νὰ τὰ κάνουμε λιανά. Θὰ
προσπαθήσω μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ σᾶς
ἑρμηνεύσω τοὺς στίχους αὐτούς.

* * *Ἀρχίζω μ᾿ ἕνα παράδειγμα, τὸ δέντρο. Εἶνε ἕ -
να δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔχει  ἕνα μέρος
του ὁ ρατὸ καὶ ἕνα μέρος ἀόρατο, δὲν φαί νε ται.
Αὐτὸ ποὺ φαίνεται εἶνε ὁ κορμός, τὰ κλαδιά, τὰ
φύλλα, τὰ ἄνθη, οἱ καρποί. Ὑ πάρχει ὅ μως καὶ
τὸ ἀόρατο μέρος, οἱ ῥί ζες, κάτω ἀπ᾽ τὴν ἐ πιφά-
νεια τοῦ ἐ δάφους βαθειὰ στὸ χῶμα. Ποιό εἶνε
σπουδαι ότερο; Οἱ ῥίζες ποὺ δὲν φαί  νον ται!
Αὐτὲς εἶνε τὸ στόμα τοῦ δέν τρου· τραβοῦν
σὰν ἀντλία τὸ νερὸ καὶ τὸ μετα φέρουν μέ χρι
καὶ τὸ τελευταῖο φυλλα ράκι στὸ ὑψηλότερο
σημεῖο. Οἱ ῥίζες γιὰ τὸ δέν τρο εἶ νε τὸ πᾶν· ἂν
αὐτὲς εἶνε στερεὲς καὶ γε ρές, τὸ δέντρο εἶ νε
σταθερὸ καὶ θαλερὸ καὶ οἱ καρποὶ ὑγιεῖς.

Ὑπάρχει ὅμως κ᾽ ἕνα ἄλλο δέντρο, ποὺ τὸ
φύτεψε ὄχι ἄνθρωπος ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ἡ
ἁγία Τριάδα, καὶ δὲν θὰ μπορέ σῃ κανένας διά-
βολος νὰ τὸ ξερριζώσῃ. Αὐ τὸ εἶ νε ἡ ὈρθόδοξηἘκκλησία, ἡ πίστι μας. Τὸ δέν τρο αὐτὸ προῆλ -
θε ἀπὸ ἕνα σπόρο. Ποιόν σπό ρο· ἀπὸ τὰ λόγια
τοῦ Εὐαγγελίου, ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ
τὰ ἁ πλᾶ λόγια, ποὺ εἶπε ὁ Χριστός, φύτρωσε
τὸ δέντρο αὐτὸ καὶ ἔβγαλε καρπούς.Τὸ ὁρατὸ μέρος τοῦ δέντρου εἴμαστε ἐμεῖς·
εἶνε οἱ ἐκκλησιές, οἱ καμπάνες, οἱ πολυέλεοι,
οἱ κολυμβῆθρες κ.τ.λ.. Ἀλλ᾽ αὐτὰ μπορεῖ μιὰ
μέρα νὰ λείψουν· μπορεῖ νὰ ̓ ρθῇ ἕνας ἀντίχρι -
στος νὰ γκρεμίσῃ ὅλες τὶς ἐκκλησίες –καὶ θὰ
᾿ρθῇ ἡ ὥρα αὐτή!…–, νὰ κάψῃ τὶς εἰκόνες κ.λπ..
Τὸ δέντρο κόβεται, ἀλλὰ ἡ ῥίζα μένει.

Ποιά εἶνε ἡ ῥίζα, ποὺ κανείς δὲν θὰ μπορέ -

σῃ νὰ τὴν ξερριζώσῃ; Εἶνε ἡ πίστις. Ποιά πί-
στις; «Τὸ εὐαγγέλιον», ποὺ λέει σήμερα ὁ ἀπό-
στολος Παῦ  λος. «Γνωρίζω ὑμῖν», σᾶς γνωστο -
ποιῶ, ἀ δελφοί μου, λέει, ὅτι ἡ πίστι μας δὲν εἶ -
νε μιὰ φιλοσοφία, μιὰ θεωρία, ἕνας μῦ θος, ἕνα
παρα μύθι, ἕνας φανταχτερὸς λόγος. «Γνωρίζω
ὑ μῖν», σᾶς κάνω γνωστό, «τὸ εὐαγγέ λιον», τὸ ὁ   -
ποῖο «καὶ παρελάβετε», στὸ ὁποῖο «καὶ ἑστήκα-
 τε» καὶ διὰ τοῦ ὁποίου «καὶ σῴζεσθε» (Α´Κορ.15,1-2).

Ποιό εἶνε τὸ «εὐαγγέλιο», οἱ ῥίζες τῆς πί-
στεώς μας; Ὅ πως κάθε δέντρο ἔχει ῥίζες, ἔ -
τσι καὶ ἡ πίστις μας ἔχει ῥίζες βαθειές. Καὶ
σήμερα ὁ ἀπόστο λος Παῦ λος ἀναφέρει τὶςῥίζες πού, ἐφ᾿ ὅσον αὐτὲς ὑ πάρχουν, τὸ δέν -
τρο τῆς πίστεώς μας θὰ εἶνε ἀμάραντο.
⃝ Πρώτη ῥίζα, πρώτη ἀλήθεια δηλαδὴ τῆς πί-
στεώς μας, ποιά εἶνε; τί διδάσκει ἡ πίστι μας;
Διδάσκει, ὅτι ἦρθε. Ποιός ἦρθε; Ὁ Κύριος. Οἱ
Ἑβραῖοι ἀκόμα περιμένουν καὶ λένε «θὰ ἔρ -
θῃ»· ἐμεῖς λέμε «ἦρθε». Ποιός, ἀπὸ ποῦ ἦρθε;
ἄγγελος, ἀρχάγγελος, βασιλιᾶς ἐπίγει ος, καν -
ένας ἐξωγήινος ποὺ φαντάζονται κάποιοι; Ἦρ -
θε πάνω ἀπὸ τὰ ἄστρα καὶ τοὺς γα λαξίες, ἀ πὸ
τοὺς «οὐρανοὺς τῶν οὐρανῶν» (Ψαλμ. 148,4) – ποιός;
Ὁ Θεός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Ἦρθε, ὅπως λέει ἡ
Ἀ ποκάλυψις (βλ. 12,14), σὰν «ἀετός», ποὺ πετάει
ἀπὸ τὰ ὕ ψη δι α γράφει κύ κλους, χαμηλώνει κ᾽
ἔρχεται καὶ κάθεται σ᾽ ἕνα βράχο. Ἔτσι καὶ ὁ
Χριστὸς κατέβηκε ἐ δῶ στὴ γῆ. «Ἐπεσκέ ψατο
ἡ μᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕ ψους» (Λουκ. 1,78). Ἐν ανθρώπη-
σε ἀπὸ τὰ καθαρώτα τα αἵματα τῆς Παν αγίας,
γεννήθηκε καὶ ἔζησε ἀνάμεσά μας· «ἐ πὶ τῆς
γῆς ὤφθη καὶ ἐν τοῖς ἀν θρώποις συν ανεστρά-
 φη» (Βαρ. 3,38). Ἡ πρώτη ῥίζα λοιπὸν εἶνε νὰ πι-
στέψῃς, ὅτι ὁ Θεὸς ἦρθε ἐπὶ τῆς γῆς· ἡ πίστις
μᾶς δείχνει τὴ φάτνη κι ἀκοῦμε τὸν ἀγ γελικὸ
ὕμνο «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰ -
ρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).
⃝ Ἡ δεύτερη ῥίζα. Φεύγουμε ἀπὸ τὴ φάτνη
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Μεγάλη τόλμη αὐτό. Ποιός ἄλλος θὰ εἶχε
τὴ δύναμι νὰ πῇ, ὅτι στὸ πρόσωπό του μπορεῖ
ὁ κάθε συνάνθρωπός του νὰ δῇ ἕνα τέλειο
καὶ ἀξιομίμητο πρότυπο; Μόνο ἡ Παναγία καὶ
ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Μέσα στὴν ἁγία Γραφὴ
ἀκοῦμε βέβαια πρῶτα τὸν ἴδιο τὸν Χρι στὸ νὰ
προκα λῇ τοὺς ἐχθρούς του καὶ νὰ τοὺς λέῃ ἄ -
φοβα «Τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁ μαρ τί -
ας;», ποιός δηλαδὴ ἀπὸ σᾶς μπορεῖ νὰ βρῇ ἐ -
πάνω μου κάποια ἁ μαρτία; (Ἰω. 8,46). Ἔπειτα, ἀπὸ
ὅλους τοὺς ἁ γίους ἀνθρώπους, ἀκοῦμε μόνο
τὴν Παναγία νὰ λέῃ «Ἀπὸ τοῦ νῦν μακα ριοῦσί
με πᾶσαι αἱ γενεαί», στὸ ἑξῆς δηλαδὴ θὰ μὲ
μακαρίζουν ὅλες οἱ γενεὲς τῶν ἀνθρώπων
(Λουκ. 1,48), καὶ ἐδῶ τὸν ἀπόστολο Παῦλο νὰ γρά -
φῃ στοὺς Κορινθίους τὰ βαρυσήμαντα λό για
«Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε»
(Α΄ Κορ. 4,16), μιμηθῆτε με δηλαδή.

Ὦ Κορίνθιοι, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀ -
κούσατε τὴ διδασκαλία μου; Σᾶς φάνηκε ἴσως
ὑπερβολικὰ αὐ στηρὴ καὶ ἀ πραγματοποίητη;
Ἀλλὰ στρέψτε λοι πὸν τὴν προσοχή σας καὶ
παρατηρῆστε τὴν ἐφαρμογή της· δῆ τε τὸ πα-
ράδειγμά μου. Ἐξετάστε προσεκτι κὰ τὴ ζωή
μου. Κι ὅπως ἐγὼ ἀντέγραψα καὶ ἀποτύπωσα
στὸν ἑαυτό μου τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι
κ᾽ ἐσεῖς ἀντιγράψτε καὶ ἀποτυπῶστε στὴ δι-
κή σας καρδιὰ τὸν Χριστό· καὶ γιὰ νὰ μὴ δυσ -
κολευθῆτε σ᾽ αὐτό, ἀντιγρά ψτε βλέποντας ἐ -
μένα, ποὺ ἔζησα κοντά σας· μιμηθῆτε τὸ πα-
ράδειγμά μου, τὴ ζωή μου. «Μιμηταί μου γί-
νεσθε».

Καὶ πράγματι. Ὁ βίος τοῦ μεγάλου ἀποστό -
λου εἶνε τὸ ὑπόδειγμα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.
Ἡ καρδιά του εἶνε μιὰ ζωντανὴ εἰκόνα τοῦ Χρι-
 στοῦ. Δὲν ὑπάρχει ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ τὴν ὁ -
ποία ὁ ἀπόστολος νὰ μὴν ἔχῃ τηρήσει, δὲν ὑ -
πάρχει χριστιανικὴ ἀρετὴ τὴν ὁ ποία νὰ μὴν ἔ -
χῃ ζήσει, νὰ μὴν ἔχῃ ἐφαρμόσει. Καὶ γι᾿ αὐτὸ
ὅλοι ἐμεῖς, ποὺ ἔχουμε τόσες ἐλλείψεις στὴ
ζωὴ καὶ στὸ χαρακτῆρα μας, μποροῦμε νὰ
βλέπου με τὸν ἀπόστολο Παῦλο, νὰ παρατη-
ροῦμε τὴν ἁγιότητά του καὶ τὴν καθαρότητά
του, νὰ ζηλεύουμε τὴν ἀκρίβεια καὶ τὴ συνέ-
πειά του, νὰ μυούμεθα στὸ πνεῦμα του, νὰ μι-
μούμεθα τὴ ζωὴ καὶ τὸ παράδειγμά του, νὰ
πατοῦμε στ᾽ ἀχνάρια του, καὶ ν᾽ ἀνα πληρώ-
νουμε τὶς ἐλλείψεις μας, ὥστε ἡ εἰκόνα τοῦ
Χριστοῦ νὰ γίνῃ μέσα μας ζωηρή, ὡραία, πλή-
ρης, μὲ ὅλα τὰ χρώματα τῆς ἀρετῆς.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας «Μιμηταί
μου γίνεσθε» εἶνε σὰν νὰ μᾶς λέῃ· Οἱ ὑπερή-
φανοι μιμηθῆτε τὴν ταπείνωσί μου, οἱ θυμώ-
δεις μιμηθῆτε τὴν πραότητά μου, οἱ ἀκρατεῖς

μιμηθῆτε τὴν ἐγκράτειά μου, οἱ φιλάργυροι
μιμηθῆτε τὴν ἀνιδιοτέλειά μου, οἱ φθονεροὶ
μι μηθῆτε τὴν ἀγάπη μου, οἱ ὀκνηροὶ μιμηθῆ -
τε τὴν ἐργατικότητά μου, οἱ ἀνυπόμονοι μι-
μηθῆτε τὴν ὑπομονή μου, οἱ δειλοὶ μιμηθῆτε
τὸ θάρρος μου… Θὰ χρειαζόταν νὰ ἔχουμε
στὴ διάθεσί μας πολὺ χρόνο γιὰ νὰ δείξουμε
τὰ ὑπέροχα δείγματα καθεμιᾶς ἀπὸ τὶς ἀρε -
τὲς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, συλλέγοντάς τα
μέσα ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν ἀποστόλων καὶ τὶς
14 Ἐπιστολές του. Τὸ ἀφήνω στὴ διάθεσι καὶ
στὴν προθυμία τοῦ καθενός μας.

* * *
«Μιμηταί μου γίνεσθε». Ὁ Παῦλος εἶχε τὸ

θάρρος νὰ γράφῃ τὰ λόγια αὐ τὰ στοὺς Κοριν -
θίους, νὰ προσκαλῇ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἐ -
χθροὺς καὶ φίλους τῆς ἐκκλησίας τῆς Κορίν-
θου νὰ ἐξετάσουν τὴ συμπεριφο ρά του, νὰ ἐ -
ρευνήσουν τὴ ζωή του, καὶ τότε νὰ πεισθοῦν,
ὅτι τὰ ὅσα διδάσκει δὲν εἶνε μόνο λόγια, ἀλλὰ
εἶνε καὶ ἔργα· πρῶτος αὐτὸς τὰ ἐφάρμοσε
στὸν ἑαυτό του.

Ἀλλὰ τὸ θάρρος αὐτὸ τοῦ Παύλου, ἀγαπη-
τοί μου, θὰ ἔπρεπε νὰ διακρίνῃ καὶ ὅλους ἐ -
μᾶς, οἱ ὁποῖοι μέσα στὴ σημερινὴ κοινωνία,
κοι νωνία διεφθαρμένη ὅπως καὶ ἡ κοινωνία
τῆς ἀρχαίας Κορίνθου, φέρουμε τὸ τίμιο ὄνο-
μα τοῦ Χριστιανοῦ. Ναί· θὰ ἔπρεπε νὰ ζοῦμε
κ᾽ ἐμεῖς τόσο ἅγια, ὥστε στὴν κάθε στιγμὴ τῆς
ζωῆς μας, ὅσοι εἶνε γύρω μας, ὅσοι ἐξαρτῶν -
ται ἀπὸ μᾶς, ὅσοι βρίσκονται πάνω ἀπὸ ᾽μᾶς,
ὅσοι εἶνε φίλοι τοῦ Χριστοῦ, ὅσοι εἶνε ἐχθροὶ
τοῦ Χριστοῦ, ὅλοι αὐτοὶ νὰ ἔβλεπαν στὸ πρό-
σωπό μας τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. 

«Μιμηταί μου γίνεσθε». Τὸ εἶπε ὁ Παῦλος
πρὸς τοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου. Ἐμεῖς
δυστυχῶς δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε. Ὁ κό-
σμος μᾶς παρατηρεῖ, καὶ ἀντὶ στὸ πρόσωπό
μας καὶ στὸ χαρακτῆρα μας νὰ δῇ τὴν εἰκόνα
τοῦ Χριστοῦ, τὴ μίμησι τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἁγι -
ωσύνη τοῦ Χριστοῦ, βλέπει –φοβερὸ ἀλλ᾿ ἀ -
ληθινό– ἢ τὴν εἰκόνα τοῦ ἑωσφόρου, μὲ ὅ λες
τὶς κακίες καὶ τὰ πάθη, ἢ μιὰ ξεθωριασμένη
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἢ μία γελοιογραφία τοῦ
Χριστοῦ. Αὐτοὶ εἴμαστε.

Ἀδελφοί μου, ὁποιοδήποτε ἐπάγγελμα καὶ
ἂν κάνουμε, ὁποιαδήποτε θέσι καὶ ἐὰν κατέ-
χουμε στὴν κοινωνία καὶ στὴν Ἐκκλησία, ἂς
σκεπάσουμε τὸ πρόσωπό μας ἀπὸ ντροπή,
διότι βρισκόμαστε τόσο μακριὰ ἀπὸ τὴ μίμη-
σι τοῦ Παύλου, ἀπὸ τὴ μίμησι τοῦ Χριστοῦ, ἀ -
πὸ τὸν προορισμό μας ὡς Χριστιανῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Γραπτὸ κήρυγμα ποὺ δημοσιεύθηκε μὲ ἄλλο τίτλο στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 248/16-8-1940, σ. 110).
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καὶ πᾶμε στὸ φρικτὸ Γολγοθᾶ, ποὺ ὁ Χριστός
μας τὸν ἔβαψε μὲ τὸ αἷμα του. Ἐκεῖ ἕνας ἄγ γε  -
λος γράφει ἐπάνω στὸ σταυρὸ τὶς λέξεις ποὺ
λέει σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος· «ὅτι ὁ Χρι-στὸς ἀπέθανεν…, καὶ ὅτι ἐτάφη» (Α´ Κορ. 15,3-4) νὰ πι-
 στέψῃς λοιπὸν καὶ νὰ παραδεχθῇς, ὅτι δὲν ἦλ -
θε ἁπλῶς στὴ γῆ, ἀλλὰ καὶ ἀπέθανε. Ποιός; Ὁ
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παρθένου. Καὶ πῶς ἀ πέ-
θανε; Ὡς καταδικασμένος ἁμαρτωλός, ὡς ὁ δυσ  τυ-
χέστερος ἄνθρωπος· μὲ ἀγκάθινο στεφάνι στὸ
κεφάλι, μὲ τὰ χέρια τρυπημένα, μὲ τὴν πλευ ρὰ
σχισμέ  νη, μὲ τὰ πόδια του ματωμέ να· γυμνός,
ἐγ καταλελειμμένος, διψασμένος· αὐ τὸς ποὺ
ἔ κανε τὶς πηγές, τοὺς ποταμοὺς καὶ τοὺς ὠ -
κε  ανούς, δὲν εἶχε ἕνα πο τήρι νερὸ καὶ εἶπε
«Διψῶ» καὶ φώναξε «Τετέλεσται» (ἔ.ἀ. 19,28,30).
⃝ Νὰ κρατήσῃς ἀκόμα μιὰ τρίτη ῥίζα. Ἀπέθα-
νε ὁ Χριστὸς καὶ ἐτάφη· μέχρι ἐκεῖ συμφω-
νοῦν ὅλοι. Ἀλλὰ στὸ ἑπόμενο κάποιοι δια φω-
νοῦν. Τί λέει ὁ ἀπόστολος· ὅτι ὁ Χριστὸς «ἀ -
πέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν» (Α´Κορ. 15,3), ἀ -πέ θανε γιὰ μᾶς· γιὰ μένα, γιὰ σένα, γιὰ ὅλες
τὶς γενεὲς τῶν γενεῶν, γιὰ ὅλους τοὺς ἀν θρώ-
 πους. Γιατί ἀπέθανε; Γιὰ νὰ μᾶς σώ σῃ. Ἀπὸ τί;
Ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες μας. Ἂν μπορού σαμε νὰ σω-
θοῦμε μόνοι μας, δὲν θὰ κατέβαινε στὴ γῆ, μὰ
ὁ κόσμος δὲν μποροῦσε νὰ σωθῇ μὲ ἄλλο μέ-
σο. Ἦταν βαρειὰ ἡ ἀρρώστια τοῦ ἀν θρώπου καὶ
χρειαζόταν νὰ γίνῃ μετάγγισις αἵ ματος, νὰ μπῇ
μέσα στὴν ἀνθρωπότητα ἁγνὸ αἷ μα. Ἦταν με-
γάλο τὸ χρέος μας, πολλὰ τὰ γραμμάτια τῶν
ἁ  μαρτιῶν μας, καὶ πῶς νὰ ξεχρεωθοῦμε; Ὤ τ᾽
ἁμαρτήματά μας! Τὰ γραμμάτια αὐτὰ ποιός νὰ
τὰ ἐξοφλήσῃ; Μὰ καὶ χίλια χρόνια νὰ κά νῃς
νηστεῖες καὶ μετάνοιες, δὲν ξοφλᾷς τὰ χρέη
σου αὐτά. Πῶς ἐξοφλοῦν ται αὐτὰ τὰ γραμμά-
τια; πῶς ν᾽ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν κατά ρα τοῦ
νό  μου; «Χριστὸς ἡμᾶς ἐξ η γόρασεν ἐκ τῆς κα-
τά ρας τοῦ νόμου» (Γαλ. 3,13). Φτάνει νὰ πέ σῃ, ἀ -
δέρφια μου, μιὰ σταλαγματιά, ἕνα ἠλεκτρόνιο
τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, καὶ τὰ σβήνει ὅλα.
Αὐ τὸς εἶνε «ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴ ρων τὴν ἁ -
μαρ τίαν τοῦ κόσμου» (Ἰω. 1,29). «Οὗτος τὰς ἁμαρ-
τίας ἡμῶν φέρει…». Μὴ διαβά ζετε μόνο ἐφη-
με ρίδες· ἀνοῖξτε τὴ Γραφή, τοὺς προ φῆ τες,
διαβάστε τὸν Ἠσαΐα ποὺ λέει «Οὗ τος τὰς ἁ -
μαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυ νᾶται»,
κ᾽ ἐμεῖς «ἐλογισάμεθα αὐτὸν εἶ ναι ἐν πόνῳ καὶ
ἐν πληγῇ ὑπὸ Θεοῦ καὶ ἐν κακώσει. …Τῷ μώ-
λωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν» (Ἠσ. 53,4-5). Τὸ φάρμα-
κό μας εἶνε τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας.
⃝ Λοιπόν, Χριστιανέ, κράτα τὴ μία ῥίζα ὅτι ὁ
Κύριος ἐνανθρώπησε, τὴ δεύτερη ῥίζα ὅτι ὁ
Χριστὸς ἀπέθανε μαρτυρικῶς, τὴν τρίτη ῥίζα

ὅτι ἀπέθανε ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ ἡ τέταρτη ῥίζα
ποιά εἶνε; Θὰ μὲ ῥωτήσῃς ἐμένα· Πῶς νὰ πει-
σθῶ ὅτι εἶνε Θεός; Δὲν ὑπάρχει μεγαλύ τερη
ἀλήθεια ἀπ᾽ τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε Θεός, καὶ τὴ
βεβαίωσε μὲ τὴ σφραγῖδα της ἡ ἁγία Τρι ά  δα· ἡ
δὲ σφραγίδα τῆς ἁγίας Τριάδος εἶνε ἡ ἀ νάστα-
σι τοῦ Χριστοῦ. Γι᾿ αὐτὸ λέει σήμερα ὁ ἀ  πό-
στολος «…καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡ μέ ρᾳ
κατὰ τὰς γραφάς» (Α´Κορ. 15,4), ἀναστήθηκε ἐκ νε-κρῶν, ἐμφανίστηκε καὶ τὸν εἶδαν χίλια μάτια.

* * *Αὐτά, ἀδέρφια μου, εἶνε τὰ μεγαλεῖα τῆς πί-
 στεώς μας. Γιὰ νὰ μὴν τὰ ξεχνᾶμε, ἡ Ἐκκλησία
ὥρισε νὰ κάνουμε μνημόσυνο τοῦ Χριστοῦ. Ὅ -
πως κάνεις μνημό  συνο τῶν γονέων σου, ἔτσι
ὄχι μιὰ φορὰ τὸ χρόνο ἀλ λὰ μιὰ φορὰ τὴν ἑβδο-
μάδα τοὐλάχιστον, κάθε Κυρι ακή, ὀφείλουμε
νὰ ἐκ κλησιαζώμαστε. Ὁ ἀπόστο λος Παῦ λος δί-
 νει ἐντολή· Νὰ θυμᾶσαι τὸ Χριστό, «Μνημό-
νευε Ἰησοῦν Χρι στὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν»
(Β ´Τιμ. 2,8). Γι᾽ αὐτὸ στὴν θεία Λειτουργία ἀκοῦμε·
«Μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου ταύτης ἐν -
τολῆς καὶ πάν των τῶν ὑ πὲρ ἡμῶν γεγενημένων,
τοῦ σταυροῦ, τοῦ τάφου, τῆς τριημέρου ἀνα-
στά σεως…» (πρὸ τοῦ καθαγ.). Ἐνθυμούμενοι τὸ θάνα-
 το καὶ τὴν ἀ νάστασι τοῦ Χριστοῦ κάνουμε ἐ κεῖ,
στὴν θεία εὐ χα ριστία, τὸ μνημόσυνό του.Ἡ λατρεία μας εἶνε ὁλοζώντανη. Μπαί νον -
τας στὴν ἐκκλησία, βλέπεις ἐκεῖ τὴ φάτνη καὶ
τὸ Γολγοθᾶ κι ἀκοῦς τὴν οὐράνια μουσικὴ «Οἱ
τὰ Χερουβὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες…». Τὸ
κομμάτι αὐτὸ δὲν εἶνε γῆ, εἶνε οὐρανός. Οἱ
ἀγράμματοι πρόγονοί μας, ὅταν περνοῦσαν
τὰ ἅγια, δάκρυζαν καὶ ἔλεγαν «Μνήσθητί μου,
Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42)·
ζοῦσαν τὸν Μυστικὸ δεῖπνο «Λάβετε, φάγε-
τε… Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες…» (βλ. Ματθ. 26,26,28 κ.ἀ.).

Σήμερα ὅ μως οἱ ἐκκλησίες εἶνε ἄδειες. Καὶ
γεννᾶται τὸ ἐρώτημα· πιστεύουμε; Ἂν πιστεύ-
 αμε, τὴν Κυριακὴ τὸ πρωὶ θὰ κάναμε φτερὰ
στὰ πόδια νὰ ᾿ρθοῦμε στὴν ἐκκλησιὰ κατὰ τὸ
ψαλμικὸ «Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου,
Κύριε τῶν δυνάμεων. ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ἡ
ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου» (Ψαλμ. 83,2-3). 

Ἀδελφοί μου, σᾶς τὸ λέω μὲ πόνο· νὰ μετα- νοήσουμε, νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ Θεό. Μὴ χά-
σουμε τὴν πίστι μας, δὲν ὑπάρχει χειρότερο κα-
 κό. Μὲ τὴν πίστι μας θὰ ζήσουμε. Γι᾽ αὐτό, κι ἂν
ὅλοι οἱ ἄλλοι γίνουν αἱρετικοί, μασόνοι, ὑλι-
σταί, ἄθεοι, καὶ ἕνας παιδί μου ἂν μείνῃς, νὰμείνῃς μὲ τὸ Χριστό, κι ὅταν πλησιάσῃ ἡ τελευ -
ταία στιγμὴ τῆς ζωῆς σου νὰ πῇς «Μνήσθητί μου,
Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου»· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἀναλήψεως Κυρίου Βριλησσίων - Ἀθηνῶν τὴν 25-8-1963. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 14-7-2017.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 86α´Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο: http://www.iskiriaki.com


