
Ὅπως ὅλα τὰ θαύματα ποὺ ἔκανε ὁ Ἰη-
σοῦς, ἀγαπητοί μου, τοῦ ἔδιναν ἀφορ-

μὲς γιὰ νὰ διδάξῃ τὸ λαὸ ψυχοσωτήριες ἀλή-
θειες, ἔτσι καὶ ἡ θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑ -
κατοντάρχου τῆς Καπερναοὺμ τοῦ ἔδωσε ἀ -
φορμὴ νὰ πῇ μία ἀλήθεια, ἡ ὁποία πιστοποι-
εῖται μὲ ἀναρίθμητα παραδείγματα. Τὴν ἀλή-
θεια αὐτὴ τὴν διατύπωσε μὲ τὰ ἑξῆς λόγια.
«Πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ
ἀ νακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ
Ἰ α  κὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ
τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ
ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυ -
γμὸς τῶν ὀδόντων» (Ματθ. 8,11-12). Πάνω στὴν ἀλή-
θεια αὐτὴ θὰ μιλήσουμε τώρα.

* * *Τί σημαίνουν τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Σωτῆρος·
ὅτι οἱ μὲν Ἰουδαῖοι, ποὺ ἦταν «οἱ υἱοὶ τῆς βα-
σι λεί ας», λόγῳ τῆς ἀθλίας διαγωγῆς τους ἀ -
πέναν  τι στὸν Κύριο θὰ ἐκδιωχθοῦν ἀπὸ τὰ ἀ -
νάκτορα τῆς θεϊκῆς εὐνοίας καὶ θὰ ῥιχτοῦν
στὶς φυλακὲς τῆς αἰωνίου κολάσεως, οἱ δὲ εἰ -
δωλολάτρες –αὐτοὶ εἶνε οἱ «ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ
δυσμῶν»–, λόγῳ τῆς πίστεως καὶ τῆς μετα-
 νοίας ποὺ θὰ δείξουν ἀκούγοντας τὸ κήρυ γ-
μα τοῦ εὐαγγελίου, θὰ γίνουν δεκτοὶ στὰ ἀ νά-
κτο ρα τῶν οὐρανῶν καὶ θὰ καταλάβουν τὶς θέ-
σεις ἐκεῖνες, ποὺ εἶχαν προετοιμασθῆ στὴ βα-
 σιλεία τῶν οὐρανῶν γιὰ τοὺς Ἰουδαίους.

Καὶ ποιό ἦταν ἐκεῖνο ποὺ ἔκανε τὸν Κύριο
νὰ πῇ τὰ λόγια αὐτά· ἡ εἰλικρι νής, βαθειὰ καὶ
ἔμπρακτη «πίστις» (ἔ.ἀ. 8,10), ποὺ ἔδειξε ὁ ἑκατόν -
ταρχος ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀσθενείας τοῦ δού-
λου του. Μολονότι ὁ ἀξιωματικὸς αὐτὸς ἦταν
ὄχι Ἰουδαῖος ἀλλὰ ̔Ρωμαῖος καὶ ἀνῆκε σὲ ξένη
θρησκεία, μολονότι ἔβλεπε τὸ δοῦλο του νὰ
βρίσκεται στὶς τελευταῖες του στιγμὲς καὶ κά-

θε ἐλπίδα σωτηρίας του νὰ χάνεται, μολονότι
τὸ ἀξίωμα ποὺ κατεῖχε –ἢ μᾶλλον ὁ ἐ γωισμὸς
ποὺ δημιουργοῦν σὲ ψυχὲς ἐπιπόλαιες τὰ ἀ -
ξι ώματα– θὰ γινόταν ἐμπόδιο ὥστε νὰ μὴν πλη  -
σιάσῃ τὸν ἁπλοϊκὸ Διδάσκαλο καὶ νὰ μὴν ταπει -
νω  θῇ σ᾽ αὐτὸν ζητώντας τὴ βοήθειά του, παρ᾽
ὅ λα αὐτὰ ὁ ἑκατόνταρχος ἐκτιμᾷ τὸν Ἰη σοῦ ἀ -
συγκρίτως περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι οἱ Ἰουδαῖοι.
Νιώθει καὶ πιστεύει ὅτι καὶ ἕνας μόνο λό γος
τοῦ Κυρίου ἔχει τὴ δύναμι νὰ θεραπεύῃ καὶ τὴ
χειρότερη ἀσθένεια, ὅπως αὐτὴ τοῦ δούλου
του, ποὺ τὸν βασάνιζε «δει νῶς» (ἔ.ἀ. 8,6). Γι᾽ αὐτὸ
στέκει μπροστά του μὲ εὐλάβεια καὶ σεβασμό,
ὅπως στέκει μπροστὰ στὸ βασιλιᾶ ὁ ἁπλὸς
στρατιώτης. Δὲν κοιτάζει τὰ ἐξωτερι κὰ ἐμβλή-
 ματα τοῦ ἀξιώματός του ἀλλὰ συν αισθάνεται
τὴν ἀθλιότητα ποὺ κάθε ἄνθρωπος ἔχει, καὶ
αὐτὸς ὁ ἀξιωματοῦχος ὁμολογεῖ τὴ μηδαμι-
νότητά του ἀπέναντι στὸν Κύριο λέγοντας·
«Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑ πὸ τὴν στέ-
γην εἰσέλθῃς»· δὲν εἶμαι, Κύριε, ἄξιος νὰ σὲ
δεχτῶ στὸ σπίτι μου (ἔ.ἀ. 8,8).

Ποιός ἀπὸ τοὺς φαρισαίους, ποὺ ἔβλεπαν
ἕναν ἀξιωματικὸ νὰ ζῇ στὰ στρατόπεδα καὶ ὄ -
χι ὅπως αὐτοί, θὰ μποροῦσε νὰ φανταστῇ, ὅτι
στὴν καρδιὰ τοῦ ̔Ρωμαίου αὐτοῦ στρατιωτικοῦ
εἶχε ἐνθρονισθῆ τέτοια πίστι καὶ ἀρετή; Αὐ -
τοί, οἱ Ἰουδαῖοι, παρ᾽ ὅλη τὴν προγονική τους
δόξα καὶ τὴν ἐξωτερική τους θρησκευτι κότη-
τα, ἐξ αἰτίας τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ τῆς κακί ας τους,
ἀπομακρύνονταν συνεχῶς ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ καὶ
κινδύνευαν νὰ χάσουν τὴ σωτηρία τῶν ψυχῶν
τους, ἐνῷ αὐτός, ἕνας ἐθνι κὸς ἑκατόνταρχος,
ποὺ γεννήθηκε καὶ ἀνατράφηκε σὲ εἰδωλο-
λα τρικὸ περιβάλλον, πλησιάζει τώρα τὸ Χρι-
στό, προσκολλᾶται σ᾽ αὐ τὸν καὶ σῴζεται!

Ἀλλὰ ἡ προφητεία αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ, ὅτι οἱ
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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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μὲν Ἰουδαῖοι, οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτούς, θ᾽
ἀποσκιρτήσουν καὶ θὰ χαθοῦν, ἐνῷ οἱ ἐθνικοί,
οἱ εἰδωλολάτρες, θὰ ἐπιστρέψουν στὸ Θεὸ
καὶ θὰ σωθοῦν, ἡ προφητεία αὐτὴ ἐξακολου-
θεῖ καὶ μέχρι σήμερα νὰ ἐκπληρώνεται. Γιατὶ
ὅ,τι συνέβη μεταξὺ τῶν Ἰουδαίων, συμβαίνει
τώρα μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν.

Οἱ Χριστιανοὶ ζοῦν στοὺς κόλπους τῆς Ἐκ -
κλησίας· αὐτοὶ εἶνε κατ᾽ ἐξοχὴν «οἱ υἱοὶ τῆς βα-
 σιλείας». Ζοῦν αὐτοὶ σὲ στενὴ ἐπικοινωνία μὲ
τὸν Κύριο· τὸ νόμο του μελετοῦν, στοὺς ναούς
του συχνάζουν, ἐξομολο γοῦνται, κοινωνοῦν,
μετέχουν σὲ ὅλες ἐκεῖ νες τὶς εὐ λογίες ποὺ ἀ -
πολαμβάνουν «οἱ υἱοὶ τῆς βασιλεί ας», τὰ παι-
διὰ τοῦ οὐ ρανίου Πατέρα. Ἀλλ᾽ ἐ ὰν δὲν προσ -
έξουν, ἐὰν δὲν ἐκ τιμήσουν ὅπως πρέπει καὶ ὅσο
πρέπει τὴ μεγάλη τιμὴ ποὺ τοὺς ἔκανε ὁ Κύριος
νὰ τοὺς ὀ  νομάζῃ «τέκνα Θεοῦ» (Ἰω. 1,12· 11,52), «ἀδελ-
φούς» του (Ματθ. 28,10), «υἱοὺς τῆς βα σιλείας» (ἔ.ἀ. 8,12·
13,38) καὶ «φίλους» του (Λουκ. 12,4. Ἰω. 15,14), ἐὰν δὲν δεί-
ξουν δι αγωγὴ σύμφωνη μὲ τὴν ὑψηλὴ κλῆσι
τους, ὑπάρχει φόβος νὰ ἐκπέσουν ἀπὸ τὴ χά-
ρι τοῦ Θεοῦ· νὰ πάθουν δηλα δὴ δυστύχημα
μεγαλύ τερο ἀπ᾽ αὐτὸ ποὺ παθαίνει ἕνας βασι-
 λιᾶς ἐν δόξου κράτους ποὺ λόγῳ σφαλμάτων
του ἐκ θρονίζεται, γίνεται ἔκ πτωτος, χάνει τὰ
μεγαλεῖα του, πέφτει σὲ ἀ φάνεια καὶ πεθαίνει
πικραμένος στὰ ξένα. Εἶ νε δυστυχισμένος ὁ βα-
  σιλιᾶς αὐτός; ἔ, πολὺ πιὸ δυστυχισμένος εἶνε
«ὁ υἱὸς τῆς βασιλείας»· γιατὶ χάνει θέσι - θρό-
νο ἐνδοξότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο θρόνο τῆς γῆς.

Παραδείγματα τέτοιων τρομερῶν πνευμα-
τικῶν ἐκθρονίσεων ἔχουμε, ὅπως εἴπαμε, ἀνα-
 ρίθμητα. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶνε ὁ Ἰούδας. Ἦ ταν
κι αὐτὸς «υἱὸς τῆς βασιλείας», ἕνας ἀπὸ ἐ κεί-
νους ποὺ ὁ Κύριος εἶπε πὼς θὰ καθίσουν «ἐπὶ
δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυ -
λὰς τοῦ Ἰσραήλ» (Ματθ. 19,28. Λουκ. 22,30)· γιατὶ ἡ θέσι ποὺ
εἶχε ἐπὶ τῆς γῆς ὁ Ἰούδας κοντὰ στὸ Χριστὸ
ἦ ταν ἀσυγκρίτως ἀνώτερη ἀπὸ ἕνα κοσμι κὸ
θρόνο. Καὶ ὅμως ἐξ αἰτίας τῆς φιλοχρη ματίας
του πέφτει. Πέφτει, τὴν ὥρα ποὺ μία πόρνη καὶ
ἕνας λῃστὴς –ἡ μὲν πόρνη μὲ τὰ δά κρυα τῆς
με τανοίας, ὁ δὲ λῃστὴς μὲ τὴ θερμὴ προσευχή
του «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλ θῃς ἐν τῇ
βα σιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42)– ἐπιστρέφουν ὅπως οἱ
ἄ σωτοι υἱοὶ καὶ καταλαμβάνουν θέσι περί-
 λαμπρη στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Τὰ παραδείγματα αὐτά, ποὺ πολλὰ παρό-
μοια μπορεῖς νὰ μελετήσῃς στὴν ἁγία Γραφή,
στὴν Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, καὶ νὰ δῇς στὴ
ζωὴ τῆς συγχρόνου Ἐκκλησίας, ἐπιβεβαιώνουν
τὰ προφητικὰ λόγια τοῦ Κυρίου, ἀλ λὰ καὶ πρέ-
 πει νὰ βάζουν σὲ φόβο τὶς ψυχές μας. Τί εἶσαι,

ἀδελφέ μου, ἅγιος; Ἔστω ὅτι εἶσαι. Ἀλλὰ καὶ
πάλι πρέπει νὰ φοβᾶσαι τὴν πτῶσι. Ἄνοιξε τὰ
μάτια σου νὰ δῇς πόσοι, ποὺ ἔφτασαν στὰ ὕ -
ψη τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔστησαν τὴ φωλιά τους
ἀ νάμεσα στὰ ἄστρα(βλ. Ἠσ. 14,12-13), ἔπεσαν καὶ τσα-
κίστηκαν· καὶ ἡ πτῶσι τους ἦταν τόσο πιὸ με-
γάλη ὅ σο μεγαλύτερο ἦταν τὸ ὕψος τῆς ἀρε -
τῆς ὅ που εἶχαν ἀνεβῆ. Δὲς τὶς πτώσεις τῶν Ἰ -
ουδαί ων, τοῦ Ἰούδα, τοῦ διακόνου Νικολάου
(ποὺ ἔ γινε ἀρχηγὸς τῶν νι κολαϊτῶν, τῆς πιὸ αἰ -
σχρῆς αἱρέσεως), τοῦ Ἀρείου καὶ τόσων ἄλ -
λων. Ἐὰν αὐτοὶ ἔπεσαν καὶ ἐκδιώχθηκαν, πό-
σο μᾶλλον ἐσὺ μπορεῖ νὰ πέσῃς καὶ νὰ χαθῇς;
Βλέπε τὰ μνημεῖα τῶν πεσόντων καὶ μὴ μετα -
νοησάν των πλέον, βλέπε τοὺς γκρεμοὺς καὶ
τὰ βάρα θρα τῆς ἁμαρτίας, βλέπε τὴν ἀσθέ-
νεια τῶν ψυχικῶν σου δυνάμεων, καὶ νὰ καλ-
λιεργῇς μέ σα σου ἐκεῖνο τὸ φόβο ποὺ τόσο ἔν -
τονα συν ιστᾷ ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας·
«Μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτη-
ρίαν κατεργάζεσθε» (Φιλιπ. 2,12).

Ἂς φοβώμαστε, ἀλλ᾽ ἂς μὴ ἀπελπιζώμαστε
οὔτε γιὰ τὴ δική μας σωτηρία οὔτε γιὰ τὴ σω-
τηρία τῶν ἄλλων ποὺ ζοῦν τώρα μακριὰ ἀπὸ
τὸ Χριστό. Ἔπεσες; Μπορεῖς νὰ σηκωθῇς καὶ
νὰ βαδίσῃς καὶ πάλι τὸ δρόμο τῆς σωτηρίας.
Δὲς τὶς πτώσεις τοῦ Πέτρου καὶ τοῦ Δαυΐδ· ἔ -
πεσαν, ἀλλὰ πάλι σηκώθηκαν καὶ ἐπανέκτη-
σαν τὶς θέσεις ποὺ πρὸς στιγμὴν εἶχαν χάσει.
Ζοῦν μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστὸ οἱ ἄλλοι; μὴν τοὺς
ἀπελπίσῃς, μὴν τοὺς περιφρονήσῃς. Ποῦ ξέ-
ρεις, ἐὰν αὐτοὶ ποὺ ζοῦν σήμερα τὴ ζωὴ τοῦ ἀ -
σώτου, μήπως αὔριο μιμηθοῦν καὶ τὴ με τάνοια
τοῦ ἀσώτου; Εἶνε σήμερα «υἱοὶ γεέννης» (Ματθ.
23,15), ἀλλ᾽ αὔριο γίνονται «υἱοὶ τῆς βασιλείας».
Ζοῦν σήμερα στοὺς σταύλους τῆς ἁ μαρτίας,
ἀλλὰ αὔριο φιλοξενοῦνται στὰ θεϊκὰ ἀνάκτο-
ρα· εἶνε σήμερα ῥακένδυτοι, ἀλλὰ αὔριο εἶνε
ντυμένοι ὅπως οἱ πρίγκιπες τῶν οὐρανῶν· εἶ -
νε σήμερα ἔκπτωτοι, ἀλλ᾽ αὔριο ἐνθρονίζον -
ται!

* * *
Ἀδελφοί μου! Ἐφ᾽ ὅσον ζοῦμε σὲ τοῦτο

τὸν κόσμο, ὅπου κάθε μέρα συμβαίνουν ἀκα-
τάπαυστες ἀλλοιώσεις, ὄχι μόνο στὸ βασίλειο
τῆς φύσεως ἀλλὰ καὶ στὸ βασίλειο τῆς χάρι-
τος, ἂς ταπεινοφρονοῦμε· ἂς φοβώμαστε, ἐν -
θυμούμενοι αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ εἶπε ὁ Κύριός
μας· «Πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥ -
ξου σι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰ -
σαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν,
οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ
σκότος τὸ ἐξώτερον».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 211/25-6-1939, σ. 62-63).
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Δὲν ὑπάρχει κόλασι, δὲν ὑπάρχει Θεός!…
Ποιός τὰ λέει αὐτά, ἀγαπητοί μου; Οἱ ἄπι-

στοι καὶ ἄθεοι. Γι᾽ αὐτοὺς ἁρμόζει τὸ τοῦ Δαυῒδ
«Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐ τοῦ· οὐκ ἔστι Θεός»
(Ψαλμ. 52,2)· δηλαδή, μόνο ἄν θρωπος ποὺ ἔχασε τὰ
λογικά του μπορεῖ νὰ πῇ, Δὲν ὑπάρχει Θεός.

Ἐὰν καμμιὰ φορὰ συναντήσετε ἄθεο, δὲν
εἶνε ἀνάγκη νὰ κάνετε μακρὲς συζητήσεις γιὰ
νὰ τὸν πείσετε· κάντε του μερικὲς ἁπλὲς ἐ -
ρωτήσεις. Ρω τῆστε τον· τὸ σπίτι ποὺ κάθεται
χτίστηκε χω ρὶς χτίστη; τὸ ρολόϊ ποὺ ἔχει στὸ
χέρι του φύτρωσε ἔτσι χωρὶς νὰ τὸ κατασκευ-
 άσῃ τεχνίτης; τὸ ροῦχο ποὺ φοράει ἔγινε χω -
ρὶς ῥάφτη; Ἐὰν μὲ πείσῃς, πέστε του, ὅτι τὸ
σπίτι σου, τὸ ρολόϊ σου, τὸ ροῦχο σου ἔγιναν
μόνα τους, τότε θὰ δεχτῶ, ὅτι καὶ τὸ σπίτι τὸ
μεγάλο, τὸ τεράστιο σπίτι ποὺ λέγεται σύμ -
παν, ἔ γινε χωρὶς Δημιουργό. Ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος λέει· «Πᾶς οἶ κος κατασκευάζεται ὑπό τινος,
ὁ δὲ τὰ πάν τα κατασκευάσας Θεός»· κάθε σπί-
 τι ἔ χει τὸν κατασκευαστή του, καὶ αὐτὸς ποὺ
κατασκεύασε τὰ σύμπαντα εἶνε ὁ Θεός (Ἑβρ. 3,4).

Κοντὰ σ᾽ αὐτὴν καὶ σ᾽ ἄλλες ἀποδείξεις, ποὺ
μπορεῖ κανεὶς ν᾽ ἀναφέρῃ (ψυχολογικές, φιλο-
 σοφικές, ἱστορικές), ἐγὼ θεωρῶ ἰσχυρὴ ἀπό-
δειξι τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ – ποιό; Τὸ ὅτι, ἂν
δὲν ὑπῆρχε ἕνας ἀνώτατος νοῦς ποὺ κυβερνᾷ
τὸ σύμπαν, τότε ὁ κόσμος αὐτὸς δὲν θὰ μπο-
 ροῦσε νὰ σταθῇ. Γιατὶ ὅπως μιὰ μηχανὴ δὲν
μπορεῖ νὰ λειτουργήσῃ ἐὰν δὲν ὑ πάρχῃ ἀπὸ
πάνω της ὁ μηχανικὸς ποὺ τὴ ῥυ θμίζει, ἔτσι κι ὁ
κόσμος αὐ τὸς ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ὁ οὐράνιος ῥυ -
θμι στής, ὁ προνοητὴς ποὺ τὸν κατευθύνει.

Ἀλλὰ δὲν εἶνε μόνο αὐτὴ ἡ ἀπόδειξις· εἶνε
καὶ ἡ ἄλλη. Ἂν δὲν ὑπῆρχε Θεός, δὲν θὰ μπο-
ροῦσε ὁ κόσμος νὰ σταθῇ οὔτε δευτερό λεπτο,
γιατὶ …κινδυνεύει! Ἀπὸ τί; ἀπὸ σεισμό, φωτιά,
πλημμύρα, κα ταποντισμό, ἡφαίστεια…; Ναὶ κιν-
 δυνεύει κι ἀπ᾽ αὐτά, ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσε-
ως. Διότι ποιός ἄλλος κυβερνᾷ τὰ στοι χεῖα τῆς
φύσεως; Ὅπως τὸ ἄλογο τὸ κρατάει ὁ κα βαλά-

ρης μὲ τὸ καπίστρι καὶ τὸ αὐτοκίνητο τὸ κυ-
βερνᾷ ὁ ὁδηγὸς μὲ τὸ βολάν, εἰδ άλλως μπορεῖ
νὰ πέσουν σὲ γκρεμό, κατὰ παρόμοιο τρόπο
καὶ αὐτὴ τὴν ἄ λογη φύσι, τὰ στοιχεῖα αὐ τά, τὰ
κυβερνᾷ μὲ τὰ δικά του βολὰν καὶ τὰ δικά του
καπίστρια ὁ μεγάλος κυβερνήτης, ὁ Θεός.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸν κίνδυνο αὐτὸν ὑπάρχει
καὶ ἄλλος κίνδυνος πολὺ χειρότερος. Ποιός;
Ἂν τὸν πῶ, κάποιος θὰ πῇ· –Δὲ βαριέ σαι· δὲν ἔ -
χεις τίποτ᾽ ἄλλο νὰ πῇς; τώρα στὸν αἰῶνα αὐ -
τὸν θὰ μᾶς φοβερίσῃς μὲ μπαμποῦ λες καὶ σκιά-
 χτρα;… Μακάρι, ἀγαπητοί μου, νὰ ἦταν σκιά-
χτρο, νὰ ἦταν μπαμπούλας, νὰ ἦ ταν φάσμα· μὰ
εἶνε μιὰ πραγματικότης. Λέω λοιπόν, ὅτι ὁ με-
 γαλύτερος κίνδυνος ποὺ διατρέχει τὸ σύμπαν
εἶνε ἀπὸ κάποια πονηρὴ δύ ναμι, ἀόρατη φοβε -
ρὴ καὶ τρομερὴ δύναμι, ποὺ σὰν τὴν ἀράχνη ἁ -
πλώνει τὸ δίχτυ της παν τοῦ, κ᾽ ἔχει τόση κακία
καὶ τόσο μῖσος, ποὺ ἂν μποροῦσε θὰ κατέστρε-
 φε ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ποιά εἶν᾽ αὐτή; Εἶνε ὁ
σατανᾶς, ὁ διάβολος. Καὶ ἀκριβῶς ὅποιος θέ-
λει νὰ δῇ τί ἐστι διάβολος, τί δύναμι ἔχει καὶ τί
κακὸ καὶ τί συμ φορὰ μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ, ἂς
τεντώσῃ τὸ αὐτί του ν᾽ ἀκούσῃ τί εἶπε σήμερα
τὸ εὐ αγ γέλιο. Ὅλο τὸ ἱερὸ κείμενο ἀπ᾽ τὴν ἀρ -
χὴ μέχρι τὸ τέλος ὁμιλεῖ περὶ δαιμόνων καὶ δαι-
 μονισμένων. Τί λέει· ὅτι ὁ διάβολος μπορεῖ νὰ
κάνῃ κακό. Ποῦ; Σὲ ἀνθρώπους καὶ σὲ ζῷα.

* * *Σ᾽ ἕνα βουνό, ἀγαπητοί μου, κάθε μέρα ἔ -
βοσκαν χοῖροι. Πόσοι ἦταν; Κοπάδι ὁλόκληρο,
«περίπου δυὸ χιλιά δες» λέει ἕνας εὐαγγελι-
στής (Μᾶρκ. 5,13)· «λεγεών», ὁλόκληρη ῥωμαϊκὴ με-
 ραρχία, λέει ἄλλος εὐαγγελιστής (Λουκ. 5,9). Ἀλλὰ
μιὰ μέρα αὐτὰ τὰ ζωντανά, ἐκεῖ ποὺ ἔτρωγαν
ἥσυχα τὰ βελανίδια τους, ξαφνικὰ σηκώθη-
καν ὄρθια, ἄρχισαν νὰ γρυλίζουν, ὥρ μησαν
σὰν λυσσασμένα σ᾽ ἕνα γκρεμό, καὶ ἀ πὸ ᾽κεῖ ἔ -
 πεσαν ὅλα μέσα στὴ λίμνη· σὲ λίγο τὰ νερὰ γέ-
 μισαν ἀπὸ πτώματα - κουφάρια τῶν χοίρων.

Τί ἔπαθαν; Ἐμένα ρωτᾶτε; ρωτῆστε τὸ εὐ -
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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).
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αγγέλιο. Ἔπαθαν δαιμονισμό, δαιμονοπλη ξία.
Ὅπως ὑπάρχει ἠλεκτροπληξία, ἔτσι ὑ πάρ χει καὶ
δαιμονοπληξία. Καὶ ποῦ βρεθήκαν τὰ δαι μόνια
ἐ κεῖ στὸ βουνό; Τὰ δαιμόνια πᾶνε παντοῦ.

Τὸ εὐαγγέλιο λέει, ὅτι βγῆκαν ἀπὸ δύο ἀν -
θρώπους καὶ μπῆκαν στοὺς χοίρους. Ἦταν δύο
νέοι πού, ἐνῷ προηγουμένως ἦταν παιδιὰ κα-
λά, ὑπάκουα καὶ ἐργατικά, σὲ μιὰ «κακιὰ ὥρα»
ποὺ λέει ὁ κόσμος μὲ τὴν ἁπλῆ του πίστι, ἄλ -
λαξαν. Δὲν ὑπήκουαν πιά, ἀγρίεψαν, ἔ γιναν ἀ -
δι άντροποι, ἀσεβεῖς, βλάσφημοι, ἐ πι θε τικοί, ἐ -
πικίνδυνοι, φόβος καὶ τρόμος τῆς περιοχῆς.
Γύ ριζαν γυμνοὶ χωρὶς ντροπή, πετοῦ σαν κο-
τρώνια στοὺς ἀνθρώπους, κοιμόν τουσαν μέσ᾽
στὰ μνή ματα. Κι ἀπέκτησαν τέτοια δύναμι πού,
ἐνῷ τοὺς ἔδεναν μὲ σχοινιὰ καὶ ἁ λυσίδες, αὐτοὶ
τὶς ἔσπαζαν σὰν νὰ ἦ ταν κλωστές. Τὸ ἴδιο δὲν
συμ  βαίνει καὶ τώρα στὴν Κεφαλονιά, στὸν Ἅ -
γιο Γεράσιμο; Ποῦ βρέθηκε αὐτὴ ἡ δύναμι; Ἂς
μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι· ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ἀό-
ρατη πονηρὴ δύναμις ποὺ ἀπειλεῖ τὸν κόσμο.

Πῶς ἄλλαξαν τότε ἐκεῖνα τὰ παιδιά; Πῶς ἀλ -
λάζει καὶ σήμερα τὸ μικρὸ παιδί, τὸ ἀγγελού δι
ποὺ εἶχες χθὲς στὴν ἀγκαλιά σου καὶ τὸ στόλι-
 ζες μὲ χίλια δυὸ γλυκὰ ὀνόματα, καὶ τώρα ἔγινε
ἀσύδοτος, σπάει τὸ κεφάλι τοῦ πατέρα, βλα-
στημάει τὴν πατρίδα, καταπατεῖ τὰ πάντα, καὶ
γίνεται τρομοκράτης. Ἡ ἐξήγησι ποὺ δίνει τὸ
εὐαγγέλιο εἶνε, ὅτι μπῆ κε μέσα του δαιμόνιο.
Σὲ δέντρο ποὺ εἶνε στέρεο δὲν τρυπώνουν μέ-
 σα σκουλήκια· ὅπου ὅμως ὑπάρ χει κουφάλα, ἐ -
κεῖ μπαίνουν οἱ σφίγγες, κάνουν σφιγγοφωλιὲς
καὶ δὲν τολμᾷς νὰ πλησιάσῃς· ἔτσι μέσ᾽ στὶς
«κουφάλες» τοῦ ψυχικοῦ κόσμου στήνουν
σφιγγοφωλιὲς τὰ δαιμόνια, καὶ ἐκείνους τοὺς
ἥσυχους ἀνθρώπους, ἐκεῖνα τὰ ἀρνάκια τοῦ
Χριστοῦ, τὰ κάνουν λύκους καὶ τρομοκράτες.

Παρ᾽ ὅλη ὅμως τὴν ἀγριότητα τὰ δαιμόνια,
ὅπως βλέπουμε στὸ εὐαγγέλιο, δὲν τολμοῦν
νὰ ποῦν ὑβριστικὸ ἢ βλάσφημο λόγο στὸ Χρι-
στό. «Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ», λέ-
 νε τρέμοντας, «ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασα-
νίσαι ἡμᾶς;» (Ματθ. 8,29). Ἐσὺ λοιπόν, ποὺ ἀνοίγεις
τὸ βρωμερό σου στόμα καὶ βλαστημᾷς τὸ Χρι-
στό, τὴν Παναγιὰ καὶ τοὺς ἁγίους, εἶσαι χει-
ρότερος ἀπὸ τὸ διάβολο. Γιατὶ ὁ διάβολος ὅ -
λα τ᾽ ἁμαρτήματα τὰ κάνει, ἕνα ἁμάρτημα δὲν
τὸ κάνει· δὲν βλαστημάει τὸ Θεό.

Ἄκου πῶς μιλᾶνε οἱ δαίμονες· «Ἦλθες ὧ -
δε πρὸ και ροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;»! Γνωρίζουν,
ὅτι ἡ κακία τους θὰ λάβῃ τέλος, ἀναγνωρίζουν
τὴν ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ καὶ κατὰ ἕνα τρόπο
τοῦ ζητοῦν πα ράτασι. Δὲν ἦρθε ἀκόμη, λένε,
ἡ ὥρα μας νὰ τι μωρηθοῦμε. Σὰν τὸν κακοῦρ -

γο, ποὺ ζητάει στὸ δικαστήριο ἀναβολὴ τῆς
δίκης, νὰ κερδί σῃ χρόνο καὶ νὰ μὴ φτάσῃ ἡ
ὥρα τῆς ἐκτελέσεώς του.

Κ᾽ ἐπειδὴ τὰ δαιμόνια δὲν μποροῦν νὰ στα-
θοῦν λεπτὸ χωρὶς νὰ κάνουν κακὸ σὲ κάποι-
ον, ἔστω καὶ σὲ ζῷο ἂν ὄχι σὲ ἄνθρωπο, λένε·
Κάπου πρέπει νὰ πᾶμε· ἀφοῦ μᾶς κάνεις βι-
αία ἔξωσι ἀπὸ τοὺς δύο ἀνθρώπους ὅπου εἴ -
χαμε φωλιάσει, σὲ παρακαλοῦμε, δός μας σπί-
τι νὰ μείνουμε, δός μας τὸ δικαίωμα νὰ πᾶμε
στοὺς χοίρους. Καὶ ὁ Κύριος τοὺς δίνει τὴν
ἄδεια. «Ὑπάγετε», νὰ πᾶτε, λέει. Καὶ ἀπ᾽ ἐδῶ
τί μαθαίνουμε· ὅτι, ἂν δὲν ἐγκρίνῃ καὶ δὲν πα-
ραχωρήσῃ ὁ Θεός, τίποτε δὲν μποροῦν νὰ κά-
 νουν οἱ δαίμονες· χωρὶς τὴν ἄδειά του εἶνε δέ-
 σμιοι, οὔτε κἂν τὰ ζῷα δὲν μποροῦν νὰ πει-
ράξουν, πόσο μᾶλλον τοὺς ἀνθρώπους!

Ὁ Κύριος ἐπέτρεψε τὴν τιμωρία αὐτὴ δι-
καίως, γιατὶ αὐτοὶ ποὺ ἔτρεφαν τοὺς χοίρους
ἔκαναν παράνομο ἐμπόριο· καὶ τὰ ἁμαρτωλὰ
ἐμπόρια ὁ Θεὸς δὲν τὰ θέλει. Μέσα σὲ λίγα
λεπτὰ σκορπίστηκε ἡ παράνομη περιουσία· «τ᾽
ἀνεμομαζέματα διαβολοσκορπίσματα». Ἔτσι
θά ᾽ρθῃ μέ ρα, ποὺ κάθε ἀτιμία θὰ τιμωρηθῇ.

Ἔχε πίστι στὸ Θεὸ καὶ κάθισε στὸ φτωχὸ
καλυβάκι σου πού ᾽νε εὐλογημένο· τὸ ᾽χτισε ὁ
πατέρας σου ἢ ἐσὺ ὁ ἴδιος μὲ τὸν ἱδρῶτα σου,
κ᾽ εἶνε παλάτι, ἐνῷ τὰ σπίτια τὰ μεγάλα, ποὺ
χτίστηκαν μὲ ἀτιμίες καὶ κομπῖνες καὶ κλε-
ψιές, θὰ γίνουν σκορποχώρι, ὅπως σκορπο-
χώρι ἔγινε ἡ ἄνομη περιουσία τῆς ἀγέλης. 

* * *Ὅλο τὸ εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί μου, τί κηρύτ -
τει; τὴν ὕπαρξι τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ φοβερὰ εἶνε
τὰ διάφορα ἄλλα κακὰ καὶ φοβερώτερο ἀπ᾽ ὅ -
λα ὁ σατανᾶς, ἀλλὰ πιὸ ἰσχυ ρὸς κι ἀπὸ τὸ σα-
τανᾶ εἶνε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Ναζωραῖος. Μιὰ
μέρα μπροστά του ὅλοι καὶ ὅλα, κι αὐτοὶ ἀ κό-
μα οἱ δαίμο νες, «θὰ κάμψουν τὸ γόνυ» (Φιλιπ. 2,10).
Δόξα σοι, Χριστὲ βασιλεῦ αἰώνιε!

Γι᾽ αὐτὸ πίστευε στὴν ὕπαρξι τοῦ Θεοῦ καὶ
μὴ φοβᾶ σαι τίποτα. Οὔτε δαίμονες, οὔτε ἄν -
θρωποι, οὔτε μάγοι μποροῦν νὰ σὲ βλάψουν.
Ἔχεις τὸ Χριστό; πιστεύεις, μετανοεῖς, προσ -
 εύχεσαι, κοινωνεῖς; ἂς μαζευτοῦν οἱ διάβολοι
κι ἂς βγοῦν στὴ γῆ· ἕνας Χριστιανὸς μὲ τὴν
πί στι τοῦ Χριστοῦ θὰ καταδιώξῃ λεγεῶνες δαι-
 μονίων. «Αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κό-
 σμον, ἡ πίστις ἡμῶν» (Α΄ Ἰω. 5,4). «Γνῶτε, ἔθνη, καὶ
ἡττᾶσθε…, ὅτι μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός» (Ἠσ. 8,9-10). «Ἡτ -
τᾶσθε»! δὲν θὰ νικήσουν οἱ δαίμονες, θὰ νική -
σῃ ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Τριῶν Ἱεραρχῶν Καισαριανῆς - Ἀθηνῶν τὴν 3-7-1966. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 17-6-2017.
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Νομοθέτες, ἀγαπητοί μου, εἶδε πολλοὺς ὁ
κόσμος. Ὁ Δράκων, ὁ Σόλων, ὁ Λυκοῦρ -

γος, ὁ Νουμᾶς, ὁ Πομπήιος, ὁ Ἰουστινιανὸς
εἶ νε ἀπὸ τοὺς πιὸ γνωστούς.

Παρ᾽ ὅλο, βλέπετε, ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐπιθυ-
μοῦν νὰ εἶ νε ἐ λεύθεροι καὶ δυσανασχετοῦν
ὅταν κάποιος ἐπιχειρῇ νὰ τοὺς ἐπιβάλῃ περι -
ορισμὸ τῆς ἐλευθερίας τους, ἐν τούτοις πα-
ρατηροῦ με ὅτι οἱ ἴδιοι ἀνέχονται ἢ καὶ ἀνα-
ζητοῦν τὸ νομοθέτη, κάποιον δηλαδὴ ποὺ ἔ -
χει τὴν ἱκανότητα νὰ ὁρίζῃ μέτρα καὶ νὰ θέτῃ
ὅρια στὴν ἐλευθερία τους, νὰ θεσπίζῃ νόμους·
καὶ πειθαρχοῦν σ᾽ αὐ τόν.

Πῶς ἐξηγεῖται αὐτό; Τὸ ἐπιβάλλει ἡ ἀνάγ -
κη τῆς συμβιώσεως μέσα σὲ μιὰ κοινωνία.
Πράγματι, ἐὰν δὲν τεθοῦν φραγμοὶ καὶ ὅρια,
δὲν εἶ νε δυνα τὴ ἡ συμβίωσις, ὅπως καὶ στὰ ὀ -
χήματα ἡ ἀσφαλὴς κίνησις ἐὰν οἱ ὁδηγοὶ δὲν
πειθαρχοῦν στοὺς κανονισμοὺς τῆς τροχαίας.
Γιὰ νὰ συμβιώσουν οἱ ἄνθρωποι, πρέπει ἡ ἐ -
λευθερία τοῦ ἑνὸς νὰ σταματᾷ ἐκεῖ ποὺ ἀρ -
χί ζει ἡ ἐλευθερία τοῦ ἄλλου, ὥσ τε ν᾽ ἀποφεύ -
γωνται οἱ συγκρούσεις. Ἔχει καὶ ὁ ἄλλος δι-
καίωμα νὰ ζήσῃ καὶ νὰ κινηθῇ. Διαφορετικά,
ὅ που ἐπικρατεῖ τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου,
ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει κοινωνία· «ὁ ἄνθρωπος γιὰ
τὸ συν  άνθρωπό του γίνεται λύκος» καὶ ἡ κοι-
νωνία μεταβάλλεται σὲ ζούγ κλα ἀγρίων θη-
ρίων. Ἔτσι λοι πὸν ἐξηγεῖται πῶς ἀναδείχθη-
καν ὄχι μόνο αὐτοὶ ποὺ ἀναφέραμε ἀλλὰ καὶ
τόσοι ἄλλοι φημισμένοι νομοθέτες, ὅπως ὁ
Χαμμου ραμπὶ κ.λπ., σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύσι.

Μὲ τοὺς νόμους τους οἱ νομοθέτες αὐτοί,
παλαιοὶ καὶ νέοι, ἐπιδίωκαν νὰ ῥυθμίσουν τὰ
δι άφορα ζητήματα τῆς κοινωνίας, νὰ κάνουν
ὅ σο τὸ δυνατὸν πιὸ ἁρμονικὲς τὶς σχέσεις
τῶν κοινωνικῶν τάξεων μεταξύ τους, νὰ ἐπι-
βάλουν τὴ δικαιοσύνη, τὴν τάξι καὶ τὴν πει-

θαρχία· γιατὶ χωρὶς αὐτὲς τὰ ἔθνη καὶ οἱ κοι-
νωνίες δὲν μποροῦν νὰ εὐημερήσουν. Πολ-
λοὶ οἱ νομοθέτες, πολλὲς καὶ διάφορες οἱ νο-
μοθε σίες, περισσότερο ἢ λιγώτερο ἐπιτυχη-
μένες, ἀφοῦ ὅλες εἶνε ἀνθρώπινες.

Παραπάνω ὅμως ἀπ᾽ ὅλες τὶς νομοθεσίες
τοῦ κόσμου διακρίνεται, αἰῶνες τώρα, μία νο-
μοθεσία ποὺ χαρακτηρίζεται γιὰ τὴν ἄφθα-
στη τελειότητά της· καὶ αὐτὴ εἶνε ἡ νομοθε-
σία τοῦ Χριστοῦ. Τὴν τελειότητά της ἔχουν
θαυμάσει οἱ σοφοὶ καὶ νομομαθεῖς, ποὺ τὴ
με λετοῦν καὶ τὴ συγκρίνουν μὲ τὶς ἀνθρώπι-
νες νομοθεσίες. Τὴν τελειότητά της πιστο-
ποι εῖ καὶ ἡ ἱστορία μὲ ἄπειρα παραδείγματα,
ὅπου φαίνεται στὴν πρᾶξι ἡ ἀποτελεσματικότη -
τά της. Τὴν τελειότητά της βεβαιώνει πρὸ
παν  τὸς ὁ Κύριος, ὅταν λέῃ στὸ σημερινὸ εὐ -
αγγέλιο· «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ
παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένη-
ται» (Ματθ. 5,18). Τὸ κῦρος καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ νόμου τοῦ
Κυρίου θὰ μείνῃ ἀκλόνητο καὶ ἀκατάλυτο.

* * *Ἀλλ᾽ ἂς ρωτήσουμε, ἀγαπητοί μου· ποῦ ἀ -
κριβῶς ἔγ κειται ἡ τελειότης τῆς νομοθεσίας
τοῦ Χριστοῦ; Ὅτι εἶνε τέλεια ἡ νομοθεσία
του αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ κάθε ἄποψι· ἐδῶ θὰ
τὸ ἐξετάσουμε ἀπὸ τρεῖς συγκεκριμένες ἀ -
πόψεις. Εἶνε τέλεια λόγῳ σοφίας, εἶνε τέλεια
λόγῳ ἀγάπης, εἶνε τέλεια λόγῳ αἰωνιότητος.
Ἂς δοῦμε σύντομα τοὺς τρεῖς αὐτοὺς χαρα-
κτῆρες, ποὺ ἀναδεικνύουν τὴν τελειότητα τῆς
θείας νομοθεσίας τοῦ Χριστοῦ.
⃝ Εἴπαμε ὅτι εἶνε τέλεια λόγῳ σοφίας. Τί ἐν -
νοοῦμε μ᾽ αὐτό; Ἀφοῦ ὁ Κύριος εἶνε ὄχι ἁ πλᾶ
σοφὸς ἀλλὰ ὁ Σοφός, μὲ σῖγμα κεφαλαῖο, μέσα
στὸν ὁποῖο ὑπάρχουν ὅλοι «οἱ θησαυροὶ τῆς
σοφίας καὶ τῆς γνώσεως» (Κολ. 2,3), ἑπόμενο εἶνε
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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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καὶ τὸ ἔρ γο του, ἡ εὐαγγελικὴ νομοθεσία, νὰ
διακρίνεται γιὰ τὴν ἀσύγκριτη σοφία της. Δὲν
ἔχει τὶς ἐλλείψεις καὶ τὰ χάσματα, ποὺ χαρα-
κτηρίζουν τὶς νομοθεσίες τῶν ἀνθρώπων. Ὅ,τι
νο μοθετεῖ ὁ Κύριος, φέρει τὴ σφραγῖδα τῆς
θείας σοφίας. Τίποτε, οὔτε μιὰ γραμμὴ ἀπὸ
τὸ νόμο του, δὲν ἀποδείχθηκε ἐσφαλμένο.

Ὁ νόμος τοῦ Κυρίου, ἡ Ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁ μι-
λία (βλ. Ματθ. κεφ. 5ο-7ο) καὶ ἡ ὑπόλοιπη διδασκαλία τῶν
Εὐαγγελίων, ἔχει ὑπ᾽ ὄψιν της τὸ παρελθόν,
τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τοῦ ἀνθρώπου, τὸν ὅ -
λο ἄνθρωπο δηλαδή· ἀνταποκρίνεται στοὺς
βαθύτερους πόθους τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς·
καὶ σὰν τεράστιος προβολέας ῥίχνει τὸ οὐρά-
νιο φῶς του σὲ ζητήματα στὰ ὁποῖα δίχως αὐ -
τὸ ὁ ἄνθρωπος μένει σὲ σκοτάδι ψηλαφη τό.

Σκοτεινοί, γριφώδεις, ἐσφαλμένοι σὲ πολ-
λὰ σημεῖα παρουσιάζονται οἱ νόμοι τῶν σο -
φῶν τῆς γῆς· ἐνῷ ἡ νομοθεσία τοῦ Κυρίου εἶ -
νε φωτεινή, καθαρή, ἀλάνθαστη· καὶ ἡ ψυχὴ
τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ διψᾶ τὴν ἀλήθεια, σπεύ-
δει ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς, ὀρθρίζει πρὸς
τὸν νομοθέτη Κύριο σύμφωνα μὲ τὴν ὡραία
εἰκόνα ποὺ λέει ὁ προφήτης· «Ἐκ νυκτὸς ὀρ -
θρίζει τὸ πνεῦ μά μου πρὸς σέ, ὁ Θεός, διότι
φῶς τὰ προσ τάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἠσ. 26,9).

Μελετώντας λοιπὸν καὶ ἐφαρμόζοντας ὁ
ἄνθρωπος τὴ νομοθεσία τοῦ Κυρίου βρίσκει
μέσα σ᾽ αὐτὴν κρυμμένους θησαυροὺς σο-
φίας καὶ γνώσεως ποὺ δὲν ὑπάρχουν σὲ καμ-
μιά ἄλλη νομοθεσία. Νά γιατί ἡ νομοθεσία τοῦ
Χριστοῦ εἶνε τέλεια, θεϊκή.
⃝ Εἶνε ἀκόμη τέλεια καὶ θεϊκὴ λόγῳ ἀγάπης.
Ὁ Κύριος, δηλαδή, νομοθετεῖ ἀπὸ ἀγάπη καὶ
μόνο ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο.

Οἱ ἄνθρωποι - νομοθέτες, ὅσο κι ἂν εἶνε ἀ -
πηλλαγμένοι ἀπὸ κακία, μέσα στοὺς νόμους
θ᾽ ἀναμείξουν καὶ τὰ προσωπικά τους συμφέ-
ροντα ἢ θὰ ὑποστηρίξουν περισσότερο τὰ δί-
καια ὡρισμένων τάξεων ἢ προσώπων. Ὑ πάρ  -
χουν νόμοι ποὺ χαρακτηρίζονται «φωτογρα-
φικοί», ἀφοῦ εἶνε φανερὸ ὅτι στοχεύουν νὰ
ἐξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέρον τα.
Ὑ πάρ χουν δὲ καὶ νόμοι σὲ ὅλες τὶς χῶρες καὶ
τὶς ἐποχές, ποὺ χρησιμεύουν ὡς μέσα γιὰ ἐκ -
δίκησι, γιὰ ἐπικράτησι, γιὰ πραγματοποίησι
κα ταχθονίων σκοπῶν καὶ σχεδίων.

Ἐλατήρια ποικίλα κινοῦν τὴ μηχανὴ τῶν ἀν   -
θρωπίνων νόμων· ἀλλὰ τοὺς νόμους τοῦ Χρι-
στοῦ ἕνα καὶ μόνο ἐλατήριο τοὺς κινεῖ, ἡ ἀ γά-
πη· ἡ ἀγάπη ἐκείνη πρὸς τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀ -
νέβασε τὸν Θεάνθρωπο στὸ σταυρό. Μὲ τὶς
ἐντολές του ὁ Κύριος δὲν χαρίζεται σὲ κανέ-
να, δὲν μεροληπτεῖ εἰς βάρος ἄλλων, δὲν ἀ -

πο  βλέπει στὸ συμφέρον ὡρισμένης τάξεως ἢ
φυλῆς καὶ στὴν ἐξουδένωσι τῶν ἄλλων, ἀλλὰ
θέλει νὰ διδάξῃ, νὰ ὠφελήσῃ, νὰ σώσῃ κάθε
ἄν θρω πο, ἀδιαφορώντας ἂν αὐτὸς εἶνε ἄν -
τρας ἢ γυ ναίκα, λευκὸς ἢ μαῦρος, Ἕλληνας ἢ
βάρβαρος. Ἡ νο μοθεσία τοῦ Χριστοῦ εἶνε δῶ -
ρο τῆς ἀγάπης του πρὸς τὸν ἄνθρωπο, τὸν ὁ -
ποῖο ἐπιθυμεῖ νὰ βλέπῃ νὰ ζῇ εὐτυχισμένος
στοὺς κόλπους τοῦ οὐρανίου Πατρός. Γι᾽ αὐ -
τὸ εἶνε ἡ τέλεια, ἡ θεία νομοθεσία.
⃝ Εἶνε, τέλος, τέλεια καὶ θεία νομοθεσία λό -
γῳ αἰωνιότητος. Δὲν μοιάζει καθόλου μὲ τὶς
νομοθεσίες ἐκεῖνες, ποὺ ἰσχύουν μόνο γιὰ ἕ -
να μικρὸ χρονικὸ διάστημα καὶ γιὰ ὡρισμένη
ἐποχή, κ᾽ ἔπειτα ἐνταφιάζονται μαζὶ μὲ τὴν
πτῶσι ἢ τὸ θάνατο τοῦ νομοθέτου. Ἡ νομο-
θεσία τοῦ Κυρίου θὰ ἔχῃ διάρκεια αἰώνων ὁ -
λοκλήρων· θὰ μείνῃ ἀκατάλυτη μέχρις ὅτου
ὑ πάρχει ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Γενεὲς θὰ διαδέ -
χωνται γενεές, ἔθνη θὰ ἐξαφανίζωνται· νέες
ἰδέες θὰ παρουσιάζωνται, θὰ συνταράσσουν
τὸν κόσμο, θὰ παλιώνουν καὶ θὰ διασκορπί-
ζων ται σὰν σκόνη· ἀλλὰ μέσα σ᾽ ὅλες αὐτὲς
τὶς ἀλλοιώσεις ἡ νομοθεσία τοῦ Κυρίου, ποὺ ἀ -
κούστηκε ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ ὄρους Σινὰ καὶ
συμπληρώθηκε στὴ Γαλιλαία, θὰ παραμεί νῃ
ἀναλλοίωτη. Πρὸς αὐτὴν θὰ ἐπιστρέφῃ ἡ ἀν -
θρωπότης ὅσες φορὲς πλάνοι ὁδηγοὶ θὰ τὴν
παρασύρουν μακριὰ ἀπὸ τὸν προορισμό της.

* * *Ἀγαπητοί μου! Τὴ νομοθεσία τοῦ Κυρίου ἔ -
χουμε συμφέρον νὰ τὴ γνωρίσουμε τελειότε -
ρα καὶ νὰ τὴν ἐφαρμόσουμε πληρέστερα. Ζώ-
ν τας κατὰ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θείου Νομοθέτου
βρισκόμαστε ἐπάνω στὴν σωτήριο τροχιὰ τοῦ
προ ορισμοῦ μας. Γιατὶ οἱ νόμοι τοῦ Κυρίου
χα ράζουν τὴν τροχιὰ ποὺ πρέπει ν᾽ ἀκολου-
θήσῃ ὁ ἄνθρωπος, ἐὰν δὲν θέλῃ νὰ χαθῇ σὰν
οἰκτρὸ ναυάγιο στὸ κενό. Ὅπως τὰ οὐράνια
σώματα, ποὺ ἀκολουθοῦν τὴν τροχιὰ ποὺ τοὺς
καθώρισε ὁ Δημιουργός τους, δὲν συγκρού-
ονται ἀ ναμεταξύ τους, ἀλλὰ παρουσιάζουν
μιὰ θαυμάσια ἁρμονία καὶ τάξι μέσα στὸ σύμ -
παν, παρομοίως κ᾽ ἐμεῖς οἱ ἄν θρωποι, ἐὰν ἀ -
κολουθήσουμε τὴν πνευματική μας τροχιά,
ὅ πως τὴν καθορίζουν οἱ γεμᾶτοι σοφία, ἀγά-
πη καὶ παν τοδυναμία νόμοι τοῦ Κυρίου, δὲν
θὰ συγ κρου ώμεθα ἀναμεταξύ μας, δὲν θὰ βά-
 φουμε μὲ αἷμα τὴ γῆ, δὲν θὰ ζοῦμε μὲ ἀνησυ -
χίες καὶ θλίψεις καὶ φόβους, ἀλλὰ γαλήνιοι θὰ
ταξιδεύουμε πρὸς τὰ ὑψηλά, ἐκεῖ ὅπου ἐπι-
κρατεῖ ἡ τάξις, ἡ ἁρμονία καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ οὐ -
ρανίου κόσμου.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 214-215/16-7-1939, σ. 75).

Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 17-6-2017.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, θὰ σᾶς παρακαλέσω
πολὺ νὰ προσέξουμε τὰ λόγια τοῦ ἀ ποστό-

  λου. Γιατὶ τώρα ἐμεῖς μοιάζουμε μὲ κάτι παι-
διὰ ποὺ παίρνουν στὰ χέρια τους ἕνα βιβλίο,
ἀλλὰ ἐ πειδὴ δὲν ξέρουν τὸ ἀλφάβητο, τὸ ξε-
φυλλίζουν χωρὶς νὰ καταλαβαίνουν τί λέει.

Ἀκούσατε τὸν ἀπόστολο; Τί μᾶς συνιστᾷ;
Μᾶς λέει, νὰ ἐφοδιαστοῦμε μ᾽ ἕνα ὅπλο πνευ-
 ματικό. Χαρὰ σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ τὸ ἔχει, καὶ δυσ -
τυχία σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ δὲν τὸ ἔχει.

Ποιό εἶνε τὸ ὅπλο αὐτό; Εἶνε ἡ «ὑπομονή»
(῾Ρωμ. 15,4). Γιὰ τὴν ὑπομονὴ λοιπὸν θὰ μιλήσουμε. 

* * *Ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι, ὅπως εἶπα, τὸ ὅπλο
αὐτό· πλούσιοι καὶ φτωχοί, μορφωμένοι καὶ
ἀγράμματοι, λευκοὶ καὶ μαῦροι, κίτρινοι καὶ
ἐρυθρόδερμοι, κάθε ἄνθρωπος γενικά.

Μὰ γιατί, θὰ πῆτε, ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγ κη
ἀπὸ ὑπομονή; Εἶνε ἀνάγκη ν᾿ ἀπαντήσουμε;

Ἡ ζωὴ αὐτὴ ἐδῶ στὴ γῆ εἶνε ζυμωμένη μὲ
πόνο καὶ δάκρυ. Δὲν εἶνε ὅπως τὴ θέλουμε, δὲν
εἶνε ἡ ἰδεώδης ζωὴ ποὺ λαχταρᾷ ἡ καρδιά μας.

Ποιός θέλει νὰ κάνῃ στὴ ζωή του σφάλματα,
νὰ πέφτῃ σὲ ἁμαρτίες; Ποιός, ὅταν ἁμαρτάνῃ,
δὲν αἰσθάνεται μέσα του ἕνα κάρβουνο, ἕνα
σκορπιὸ νὰ τὸν κεντάῃ; Ποιός θέλει τὴν ἀρρώ-
 στια, νὰ πέσῃ στὸ κρεβάτι, νὰ τὸν πᾶνε στὸ νο-
 σοκομεῖο, νὰ τὸν σέρνουν μὲ τὸ καρότσι μέσα
στὸ χειρουργεῖο, νὰ τὸν κόβουν; Τὰ θέλει αὐ -
τὰ κανείς; Καὶ δὲν εἶνε μόνο ὁ σωματικὸς πό-
νος. Ποιός θέλει, ὁ γεί τονάς του νὰ τὸν φαρμα -
κώνῃ μὲ τὴ γλῶσσα του; Ποιός, ἂν εἶνε ἔγ γα-
μος, θέλει, ὁ σύζυγος ἢ ἡ σύζυγός του νὰ μὴ
ζῇ μὲ τιμιότητα; Ποιά γυ ναίκα θέλει, ὁ ἄντρας
της νά ̓ νε ἄσωτος καὶ νὰ τὴν ἀφήνῃ στοὺς δρό-
 μους μὲ τὰ παιδιά της ἀπροστάτευτα; Ποιός
πατέρας θέλει τὸ παιδί του νά ̓ νε ἀνυπότακτο;
Ποιά μάνα θέλει ἡ κόρη της νὰ τρέχῃ δεξιὰ κι
ἀριστερά; Ποιός πολίτης θέλει στὴ χώρα του

νὰ ὑ πάρχῃ ταρα χή; Ποιός κάτοικος τῆς γῆς
θέλει νὰ γίνεται πόλεμος κ᾽ οἱ ἄνθρωποι νὰ σκο-
 τώνωνται, νὰ ἀλ ληλοσπαράσσωνται; Ποιός τοῦ
ἀρέσει νὰ βλέ πῃ φέρετρα καὶ νεκροταφεῖα;…

Καὶ ὅμως, ἀδελφοί μου, τὰ ἀντίθετα συμβαί -
 νουν στὸν κόσμο αὐτόν. Καὶ ἀσθένειες ὑ πάρ-
χουν, καὶ συκοφαντίες, καὶ διαβολές, καὶ δρά-
 ματα οἰκογενειακά, καὶ διαζύγια, καὶ ἀσωτίες
ἀνδρῶν, καὶ ἀπιστίες γυναικῶν, καὶ παιδιὰ ἀν -
υπότακτα, καὶ θυγατέρες ἐπαναστατημένες,
καὶ ἐμφύλιοι σπαραγμοί, καὶ παγκόσμιοι πόλε-
 μοι. Νά λοιπὸν ὅτι δὲν ζοῦ με σ᾿ ἕνα παράδει-
 σο ὅπως οἱ ἄγγελοι, ἀλλὰ σὲ μιὰ γῆ ποὺ εἶνε, ὅ -
 πως εἶπα, ζυμωμένη μὲ τὸν πόνο καὶ τὸ δάκρυ.

–Καὶ λοιπόν τί πρέπει νὰ κάνουμε; τί μᾶς
κη ρύττεις; Ἀπαισιοδοξία; ν᾿ ἀπελπιστοῦμε;

Ὄχι ἀσφαλῶς. Ὅσο κι ἂν ἡ ζωὴ αὐτὴ ἔχῃ γί-
νει κόλασι, ὅσο κι ἂν τὰ δάκρυα πέφτουν ἀ πὸ
τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων, ὅσο κι ἂν γίνων ται
ἀ τιμίες καὶ ἐγκλήματα, ὅσο κι ἂν ταράζεται ἡ
γῆ, ὅσο κι ἂν ὁ διάβολος βάζῃ φωτιὲς ἐ δῶ κ᾽
ἐκεῖ, δὲν πρέπει ν᾿ ἀπελπιστοῦμε, ἀλλὰ τί· νὰ
ἀγωνιστοῦμε. Ν᾿ ἀγωνιστοῦμε ὅλοι· οἱ για τροὶ
γιὰ νὰ βροῦν φάρμακα γιὰ τὶς ἀσθένειες, οἱ ἐκ -
παιδευτικοὶ γιὰ νὰ πετύχουν καλύτερους τρό-
πους μορφώσεως τῶν παιδιῶν, οἱ γεωπόνοι
γιὰ νὰ κάνουν πιὸ ἀποδοτικὴ τὴν καλλιέρ γεια
τῆς γῆς, οἱ κυβερνῆτες τῶν λαῶν γιὰ νὰ βα-
σι λεύῃ στὰ ἔθνη ἡ ἀγάπη καὶ ἡ εἰρήνη· ὅ λοι ν᾽
ἀ γωνιστοῦν γιὰ καλύτερες συνθῆκες ζωῆς.

Ἀλλά, ἀδελφοί μου, μὴ ζοῦμε στὰ σύννεφα.
Ὅσο κι ἂν προοδεύσῃ ἡ ἐπιστήμη, ὅ σο κι ἂν
βελτιωθῇ ἡ ἐκπαίδευσι, ὅσο κι ἂν οἱ ἀρχὲς
καὶ ἐξουσίες ἐπιβάλουν τάξι καὶ εἰρήνη στὰ
ἔθνη, ὅσο κι ἂν οἱ ἱεροκήρυκες κηρύξουμε,
τὸ κακὸ –σημειῶστε το– μπορεῖ μὲν νὰ περι ο-
 ριστῇ, ἀλλὰ τελείως δὲν θὰ ἐξαλειφθῇ. Γιατὶ
ἔχει ῥίζα βαθειά, πολὺ βαθειά, μέσα στὴν ἀν -
θρώπινη καρδιά. Τὸ κακὸ δὲν εἶνε ἐξωτερικό,
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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
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εἶνε ἐσωτερικό. Γι᾿ αὐτὸ θὰ ὑπάρχουν πάν το-
τε ἀσθενεῖς ποὺ θὰ ὑποφέρουν, ἀθῷοι ποὺ θὰ
συκοφαντοῦνται, ἀδύναμοι ποὺ θὰ ἀδικοῦν ται,
θύματα ποικίλης ἐκμεταλλεύσεως· πάντοτε
θὰ ὑπάρχῃ τὸ δάκρυ καὶ ὁ πόνος πάνω στὴ γῆ.

Τὸ εἶπε ὁ Κύριος· «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕ -
ξε τε», στὸν κόσμο θὰ δοκιμάσετε θλῖψι (Ἰω. 16,33).
Ναί· κ᾽ ἐσὺ ποὺ ποτίζεις τὴ γῆ μὲ τὸν ἱδρῶτα
σου, ἀλλὰ κ᾽ ἐσὺ ποὺ κάθεσαι στὸν οὐρανοξύ-
 στη· κ᾽ ἐσὺ ποὺ περπατᾷς μὲ τὰ πόδια, ἀλ λὰ
κ᾽ ἐσὺ ποὺ τρέχεις μὲ τὶς λιμουζῖνες· κ᾽ ἐσὺ ποὺ
δὲν ἔχεις εἰσιτήριο γιὰ τὸ λεωφορεῖο, ἀλ λὰ κ᾽
ἐσὺ ποὺ ἔχεις κότερα καὶ ἀεροπλάνα· κ᾽ ἐσὺ
ποὺ κατοικεῖς στὴν καλύβα, ἀλλὰ κ᾽ ἐσὺ ποὺ
ζῇς στὰ παλάτια· κ᾽ ἐσὺ ὁ μικρός, ἀλλὰ κ᾽ ἐσὺ
ὁ μεγάλος· κ᾽ ἐσὺ ὁ ἀγράμματος, ἀλλὰ κ᾽ ἐ σὺ ὁ
ἐπιστήμονας· ὅποιος καὶ νά ᾿σαι, τὸ σκου λήκι
τῆς θλίψεως τό ̓ χεις μέσα σου, εἶνε μέσα στὴ
φύσι τοῦ ἀνθρώπου. Ἅμα ἄνθρωπος, ἅμα θλῖψις.

Καὶ τί ἄλλο λέει ὁ Χριστὸς στὸ Εὐαγγέλιο·
Θ᾽ ἀκούσετε, λέει, πολέμους καὶ κόντρα πολέ -
μους· «ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπὶ ἔθνος». Κ᾽ ἐν
συνεχείᾳ λέει, ὅτι θὰ γίνῃ «θλῖψις μεγάλη, οἵα
οὐ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμου» (Ματθ. 24,7,21), θλῖ -
ψις ποὺ ποτέ ἄλλοτε δὲν συνέβη. Ἡ θλῖψις
αὐ τὴ θὰ ξεπεράσῃ κάθε ἄλλη. Ἂς διασκεδάζῃ
ὁ κόσμος καὶ ἂς μολύνῃ τὰ νησιά μας, ποὺ
ἄλλοτε μοσχοβολοῦσαν ἀπὸ θυμάρι καὶ λιβά-
νι καὶ τώρα τὰ κάναμε διεθνῆ πορνεῖα· ἔρχε-
ται θλῖψις μεγάλη. Πιστεύω στὰ λόγια τοῦ
Χριστοῦ. Δὲν πιστεύω στὰ λόγια τῶν πολιτι-
κάντηδων, τῶν φιλοσόφων, τῶν ἐπιστημόνων·
πιστεύω στὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ μας, πού ᾿νε
γραμμένα ὄχι μὲ μολύβι ἀλλὰ μὲ τὸ αἷμα του·
θὰ γίνῃ θλῖψις «οἵα οὐ γέγονεν» ἐπὶ τῆς γῆς.

Ποιά θά ̓ νε ἡ θλῖψις αὐτή, ποὺ ἔρχεται σὰν
ἠλεκτρικὴ σκούπα νὰ σαρώσῃ τὰ σκουπίδια
ποὺ μάζεψε ὁ διάβολος; Δὲν εἶμαι προφήτης.
Ρωτῆστε τοὺς προφήτας, ἀνοῖξ τε τὰ Εὐαγγέλια
καὶ τὴν Ἀποκάλυψι, διαβάστε καὶ θὰ δῆτε. Μή-
 πως καμμιὰ νύχτα, καθὼς ἀδειάσαμε τὰ χωριά
μας καὶ μαζευτήκαμε στὶς πολιτεῖες, σὰν σκου-
 λήκια μέσ᾿ στὸ βόρβορο, στὴν ἀτιμία τὴν πορ-
νεία τὴ μοιχεία καὶ τὴ βλασφημία, γίνῃ καν ένας
σεισμὸς καὶ δὲν μείνῃ τίποτα ὄρθιο; Μήπως ἀ -
νοίξῃ ἡφαίστειο ἢ μᾶλλον ἡφαίστεια κι ἀπὸ
τὶς κορυφές τους ξεράσουν μύδρους φωτιᾶς
καὶ λάβας ἐπάνω στὰ κεφάλια τῶν ἀτίμων καὶ
διεφθαρμένων καὶ κλεπτῶν καὶ ἐκμεταλλευ -
τῶν; Μήπως καμμιὰ μέρα ἡ θάλασσα φουσκώ σῃ
καὶ τὰ νερά της ὑψωθοῦν καὶ σκεπάσουν τὰ
βουνά; Μήπως γίνῃ καμμιὰ ἐπιδημία κ᾽ οἱ ἄν -
θρωποι πέφτουν σὰν τὶς μῦγες στὰ πεζοδρό-
μια; Δὲν εἶπα τίποτα, ὑ πάρχει κάτι χειρότερο.

Μήπως γίνῃ κανένας ἐμφύλιος πόλεμος καὶ
πετσοκόβει ἀδελφὸς τὸν ἀδελφὸ καὶ παι  δὶ
τὸν πατέρα, καὶ γεμίσουν τὰ πεζοδρόμια ἀπὸ
κεφάλια ἀδελφῶν κατὰ ἀδελφῶν; Μήπως –τὸ
χειρότερο ἀπ᾿ ὅλα– γί νῃ κανένας παγ κόσμιος
πόλεμος, ὁ Ἁρμαγεδών (Ἀπ. 16,16), ποὺ θά ᾿νε τὸ
τέλος τῆς ἄπιστης γενεᾶς μας;

Δὲν τὰ ξέρω. Ἕνα ξέρω· ὅ,τι εἶπε ὁ Κύριος
θὰ πραγματοποιηθῇ. Τὰ ἄστρα θὰ πέσουνε,
τὰ ποτάμια θὰ ξεραθοῦνε, τὰ βουνὰ θὰ λειώ-
σουνε, ἀλλὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ εἶνε αἰώ-
νια· «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται», εἶ -
πε, «οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24,35).
Θὰ γίνουν αὐτά. Καὶ τότε ποῦ πᾶνε τὰ γράμ-
ματα, τὰ πανεπιστήμια, οἱ γραμματισμένοι, οἱ
ἄθεοι; ποῦ πᾶνε ὅλοι αὐτοί;

Ποῦ πᾶνε; τὸ λέει ἡ Ἀποκάλυψις (βλ. 16,9,10-11,21).
Θὰ πονέσουν τόσο πολὺ οἱ ἄνθρωποι ὥστε,
ὅ πως τὸ λυσσασμένο σκυλὶ δὲν γνωρίζει τὸ
ἀφεντικό του, ἀλλὰ δαγκώνει τὸ χέρι τοῦ κυ-
ρίου του, ἔτσι οἱ ἄνθρωποι θὰ λυσσάξουν ἀπὸ
τὸ χρῆμα καὶ τὴν ἀτιμία καὶ τὴν πορνεία καὶ
τὴν ἀχαριστία, καὶ θὰ βλαστημᾶνε τὸ Θεό, θὰ
λένε, Ὁ Θεὸς τὰ φταίει. Θὰ δαγκώνουν τὶς
γλῶσσες τους καὶ δαγκώνοντας τὶς γλῶσσες
τους θὰ βλαστημοῦν τὸ Θεό. Ἄλλοι θὰ πηγαί -
νουν στὰ μνήματα καὶ θὰ λένε· Πατέρα καὶ μά -
  να, σηκωθῆτε ἀπ᾽ τὸν τάφο νὰ μποῦμε μέσα ἐ -
μεῖς. Ἄλλοι θὰ πηγαίνουν στὰ βουνὰ καὶ θὰ
λένε· Ἀνοῖξτε, βουνά, νὰ κρυφτοῦμε ἀπὸ τὴν
ὀργὴ τοῦ Θεοῦ (βλ. ἔ.ἀ. 6,16. Λουκ. 23,30). Κι ἄλλοι θὰ τι-
νάζουν τὰ μυαλά τους στὸν ἀέρα, γιατὶ ὁ πό-
νος θά ᾿νε φοβερὸς καὶ ἀβάσταχτος. Θὰ γίνῃ
«θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν» ἐπὶ τῆς γῆς.

* * *Μέσα στὸ χάος αὐτό, ἀγαπητοί μου, μέσα
στὸν ὠκεανὸ ποὺ φουσκώνει τὰ κύματά του
καὶ πνίγει καράβια, ποιός θὰ μᾶς σώσῃ;

Μέσα στὴ θύελλα τὴ μεγάλη ποὺ ἔρχεται,
ἀ δελφοί μου, –δὲν εἶνε λόγια αὐτά, δὲν τὰ λέ-
με γιὰ νὰ περάσῃ ἡ ὥρα–, μέσα στὸν φοβερὸ
αὐτὸ ὠκεανό, στὴ φουρτούνα αὐτὴ τὴ μεγά-
λη, –ἔχε τε θάρρος, ἔχετε πίστι Χρι στιανοί– ὑ -
πάρχει ἕνα σωσίβιο, πάνω στὸν ὠ κεανὸ ἐπι-
πλέει ἕνα σωσίβιο· τὸ σωσίβιο εἶνε ὁ τίμιος σταυ-
 ρός. Ὅποιος πιαστῇ ἀπ᾽ τὸ σωσίβιο, ὅποιος
πιαστῇ ἀπὸ τὸν τίμιο σταυρό, αὐτὸς θὰ σωθῇ.

Μέσα στὴν κατάρα αὐτή, μέσα στὴν κόλα-
σι αὐτὴ ποὺ ζοῦμε, ἀδέρφια μου, μία εἶνε ἡ
ἐλ πίδα, ἕνα εἶνε τὸ ὅπλο μας, ὁ τίμιος σταυ-
ρός, ὃν προσκυνοῦντες λέγομεν· Τίμιε σταυ-
ρέ, σῶ σον ἡμᾶς διὰ πρεσβειῶν τῆς ἁγίας Θε-
οτόκου· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῶν Ἀθηνῶν τὴν 1-8-1965. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 20-6-2017.

Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 120β΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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Ὑπάρχει, ἀγαπητοί μου, στὸν κόσμο ποὺ
ζοῦμε διαφθορά, ὑπάρχει πρὸ παντὸς ἀ -

πιστία. Κάτι μορφωμένοι, ποὺ λένε πὼς ξέρουν
γράμματα, σοῦ λένε εἰ ρωνικά· Τί νὰ κάνουμε ἐ -
μεῖς στὴν ἐκκλησία, τί ν᾽ ἀκούσουμε; εὐαγγέ -
λια - ἀποστόλους; Αὐτὰ πάλιωσαν· ἦταν χρή-
σιμα σὲ κάποια ἄλλη ἐποχή, τώρα ποὺ ἡ ἐπιστή -
 μη προ ώδευ σε ἐμεῖς δὲν τά ᾽χουμε ἀνάγκη…

Πάλιωσε, δηλαδή, τὸ Εὐαγγέλιο; Πόσο σφάλ-
 λουν! Τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε βέβαια τὸ πιὸ ἀρχαῖο
βιβλίο· μὰ ὅταν τὸ πιάσῃς καὶ τὸ διαβάσῃς μὲ
πίστι, θὰ δῇς ὅτι εἶνε σὰν νὰ βγῆκε χθές· νο-
μίζεις ὅτι γράφτηκε γιὰ τοὺς σημερινοὺς ἀνθρώ-
 πους, γιὰ ὅλα τὰ ζητήματα ποὺ ἀπασχολοῦν
καὶ σήμερα τὸν κόσμο. Ὅπως δὲν παλιώνει ὁ
ἥλιος, ὁ ἀέρας, τὸ νερό, ἔτσι κ᾽ ἡ ἁγία Γραφή.

Θέλετε ἀπόδειξι; Νά ἡ σημερινὴ περικοπὴ
τοῦ ἀποστόλου (βλ. Α΄ Κορ. 1,10-17). Προσέξατε τί λέει;
Ἀπὸ τότε ποὺ ὁ ἀ πόστο λος Παῦλος ἔγραψε
τὴν ἐπιστολὴ αὐτή, πέρασαν αἰ ῶνες, κι ὅμως
νομίζεις ὅτι γράφτηκε γιὰ μᾶς, ὅτι μέσ᾿ στὸ
γράμμα αὐ τὸ εἶνε ἡ φωτογραφία ὅ λων καὶ ἰδι-
αιτέρως ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων. Μὰ πῶς εἶνε δυ-
νατὸν αὐτό; Ἀκοῦστε τὸ ἱστορικό.

* * *Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔγραφε στοὺς Χρι-
στι ανοὺς τῆς Κορίνθου, μιᾶς ἀπὸ τὶς μεγα-
λύτερες καὶ πλουσιώτερες πόλεις τῆς Ἑλλά-
δος. Γιατί; τί συνέβη στὴν Κόρινθο;

Συνέβη τότε ἕνα δυσ τύχημα. Τί; ἀρρώστια,
χολέρα, φωτιά, σεισμός; Κάτι χειρότερο. Κι
αὐτὸ ποὺ εἶνε χειρότερο ἀπ᾿ ὅλα –καὶ ὁ Θεὸς
νὰ μᾶς φυλάξῃ– ποιό εἶνε; Τὸ λέει τὸ ἱερὸ κεί  -
μενο, μὰ ποιός προσέχει; «Ἔρις» (Α΄ Κορ. 1,11· βλ. καὶ
3,3), δηλαδὴ φιλονικία, διχόνοια. Αὐτὸ ἔ κανε
τὸν ἀπόστολο Παῦλο νὰ γράψῃ μὲ πόνο καὶ
δάκρυα. Μὰ γιατί μάλωναν οἱ Κορίνθιοι;

Πάντοτε βέβαια εἶνε φίλερι (ἀγαπᾷ τὶς ἔρι-
δες) τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων· ἀλλ᾽ αὐτὴ τὴ φο -
ρὰ δὲν μάλωναν γιὰ οἰκόπεδα, γιὰ ἀμπέλια, γιὰ

ἐλαιοστάσια, γιὰ λεφτά· μάλωναν γιὰ κάτι ἄλ -
λο. Ποιό; Εἶχαν χωριστῆ σὲ μερίδες, σὲ τέσσερα
- πέντε κόμματα. Τὸ ἕνα κόμμα εἶχε ἀρχη γὸ
τὸν Παῦλο, τὸ ἄλλο εἶχε τὸν Πέτρο, τὸ ἄλλο
τὸν Ἀπολλώ, καὶ τὸ ἄλλο, τὸ αὐ θαδέστερο, ἔ λε-
 γε ὅτι ἀρχηγὸ ἔχει τὸ Χριστό· ἔκαναν δηλα  δὴ
καὶ τὸν Κύριο ἀρχηγὸ ἑνὸς κόμματος. Ἔτσι ἔ -
γιναν κομμάτια, κομματιάστη κε ἡ Χριστιανικὴ
κοινωνία τῆς Κορίνθου. Ὅ ταν ἔμαθε ὁ ἀπόστο-
 λος Παῦλος, ὅτι μέ σα στὴν πρώτη χριστιανικὴ
κοινωνία παρουσιάστηκε τέτοιο ἀγκάθι, αὐτὴ
ἡ διαίρεσις, αὐ τὸ τὸν ἔ κανε νὰ λυπηθῇ πολὺ καὶ
νὰ γράψῃ τὰ λόγια αὐτά. Γιατὶ αὐτὸ ποὺ συν -
έβαινε, αὐ τὴ ἡ διχόνοια, ἦταν κάτι ἀντίθετο μὲ
τὸ πνεῦ μα τοῦ Εὐ αγγελίου, ἀνατροπὴ τῆς θε-
μελιώδους ἐντο λῆς τοῦ Χριστοῦ «Ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους» (Ἰω. 13,34· 15,12,17)· ἦταν ἕνας δυναμίτης.

Αὐτὸ κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο εἶνε ἔγκλη-
 μα χει ρότερο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἔκαναν Ἑβραῖ -
οι καὶ ῾Ρωμαῖοι ὅταν σταύρωσαν τὸν Κύριο. Για -
τὶ αὐ  τοὶ κάρφωσαν μὲν τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια
του καὶ λόγχισαν τὴν πλευρά του, μὰ δὲν τε-
μάχισαν τὸ σῶμα του· δὲν ἔ θραυσαν οὔτε ἕνα
κοκκαλάκι του. Δὲν τὸν διαμέλισαν, νὰ βρε θοῦν
ἀλ λοῦ τὰ χέρια, ἀλλοῦ τὰ πόδια, ἀλλοῦ τὸ ὑπό-
 λοιπο σῶμα· ὄχι, τὸν ἄφησαν ἀκέραιο κα τὰ τὴν
προφητικὴ ἐντολὴ «ὀστοῦν οὐ συν τρίψετε ἀπ᾽
αὐτοῦ» (Ἔξ. 12,10. Ἰω. 19,36). Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ δὲν ἔ  κα-
ναν οἱ Ἑβραῖοι, τὸν διαμελισμὸ τοῦ Χρι στοῦ, τολ-
 μοῦμε νὰ τὸ κάνουμε ἐμεῖς; Γιατὶ ἡ Ἐκκλη σία
εἶ νε τὸ σῶ  μα τοῦ Χριστοῦ (βλ. Ἐφ. 1,23. Κολ. 1,18,24)· καὶ
ὅ πως προκαλεῖ φρί κη νὰ πάρῃ κανεὶς μαχαί-
ρι καὶ νὰ λια νίσῃ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι
εἶ νε φρικαλέο ν᾽ ἀ φήνουμε τὸ διάβολο νὰ βά -
ζῃ τὸ μαῦρο μαχαί ρι του, τὴ διχόνοια, γιὰ νὰ
κά νῃ κομμάτια τὴν Ἐκκλησία, μιὰ κοι νωνία
ποὺ πρέπει νά ̓ νε ἑνωμένη ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

«Μεμέρισται ὁ Χριστός;» ρωτάει ὁ Παῦλος
(Α΄ Κορ. 1,13). Τί κάνετε, κληρικοὶ καὶ κήρυκες καὶ ἀρ -
 χηγοὶ παρατάξεων; πήρατε τὸ μαχαίρι τοῦ

Κυριακὴ Η΄ (Η΄ Ματθ.) (Α΄ Κορ. 1,10-17)
30 Ἰουλίου 2017

Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΔ΄
Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2029

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Τὸ ἀγκάθι τῆς διχονοίας
«Ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι… Μεμέρισται ὁ Χριστός;» (Α΄ Κορ. 1,11,13)

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