
«Μακάριοι», ἀγαπητοί μου, «μακάριοι οἱ ἀ -
κούον τες» (Λουκ. 11,28)· εὐτυχεῖς δηλαδὴ ὅ -

ποιοι ἔχουν αὐτιὰ γιὰ ν᾽ ἀκούσουν σήμερα τὴ
φωνὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Γιατὶ ὅλα ὅσα λέ-
 γονται στὴν Ἐκκλησία μας σήμερα τὴν ἅ για
αὐ τὴ ἡμέρα (τροπάρια, κον τάκιο, κανών, ἀπό-
στολος, εὐαγγέλιο, ἀλλὰ προπαντὸς οἱ εὐχὲς
τῆς γονυκλισίας ποὺ θ᾽ ἀκούσουμε σὲ λίγο), ὅ -
λα στρέφον ται γύρω ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο.

Σήμερα εἶνε ἡ ἐκπλήρωσι τῆς ὑποσχέσεως
ποὺ ἔδωσε ὁ Κύριος στοὺς μαθητάς· «Μὴ λυ-
πεῖσθε, δὲν θὰ σᾶς ἀφήσω ὀρφανούς· θὰ στεί-
 λω τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο» (βλ. Ἰω. 14,18· 16,7). Σήμερα ἡ ἐ -
πιφοίτησις τοῦ ἁγίου Πνεύματος, σή μερα τὰ με-
 γάλα καὶ θαυμαστὰ καὶ παράδοξα. Σήμερα καὶ
αὔριο ἑορτάζουμε τὸ ἅγιο Πνεῦ μα. Εἴμαστε
λοιπὸν ὑποχρεωμένοι νὰ μιλήσουμε γι᾽ αὐτό.

Νὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ ἅγιο Πνεῦμα; Μὰ ἐδῶ
πρέπει νὰ σταματήσω. Ἐὰν τολμήσω νὰ μιλή -
σω μὲ γλῶσσα ἁγίου Ἀθανασίου, Με γάλου Βα-
σιλείου, Γρηγορίου Ναζι ανζηνοῦ καὶ τῶν ἄλλων
μεγάλων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας· ἐὰν θελή-
σω νὰ ὑψώσω τὸν λόγο, νὰ θεολογήσω καὶ νὰ ἐ -
λέγξω αἱρετι κοὺς καὶ προπαντὸς τὴ σφαλερὴ
διδασκαλία τῶν παπικῶν, ποὺ προσ έ θεσαν στὸ
Σύμβολο τῆς πίστεως τὴν πλάνη ὅτι τὸ Πνεῦ -
μα τὸ ἅγιο ἐκπορεύεται ὄχι μόνο ἐκ τοῦ Πα-
τρὸς ἀλλὰ «καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ», φοβᾶμαι ὅτι δὲν
θὰ βρεθοῦν αὐτιὰ πρόθυμα ν᾽ ἀκροασθοῦν.

Ἡ ἐποχή μας εἶνε κατ᾽ ἐξοχὴν ρεαλιστική·
ἐκτιμᾷ μόνο ὅ,τι βλέπει, ἀκούει καὶ ζυγίζει
στὴν πλάστιγγα, γενικὰ ὅ,τι εἶνε ὕλη· μιλάει μό-
 νο γιὰ τὰ ὑλικά, τὰ ὁρατὰ καὶ αἰ σθητὰ πράγμα-
  τα. Ἂν ὑπῆρχε ἕνα ὄργανο ποὺ νὰ μετράῃ τὶς
λέξεις ποὺ λέμε, ἕνα λεξίμετρο, θὰ βλέπατε ὅ -
τι, μέσα στὰ ἑκατομμύρια λέξεις, δὲν ὑπάρχει
οὔτε μία λέξι γιὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο. Εἶνε ἐ -
ποχὴ ἀντιπνευματική. Πῶς λοιπόν, σὲ μία τέ-
 τοια ἐποχή, ἐμεῖς νὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ Πνεῦ μα

τὸ ἅγιο; Ἀλλὰ θὰ τολμήσουμε, ἀγαπητοί μου.
Δὲν θὰ φιλοσοφήσω καὶ θὰ θεολογήσω, ἀλλὰ
κατεβαίνοντας στὸ ἐπίπεδο τοῦ συγχρό νου
κόσμου θ᾽ ἀναφέρω μόνο ἕνα παράδειγμα.

Θ᾽ ἀνοίξω τὸν προφήτη Ἰεζεκιὴλ (κεφ. 47ο) κι ἀ -
πὸ ᾽κεῖ θ᾽ ἀναφέρω ἕνα ὅραμα. Ὄχι ἀπ᾽ αὐτὰ
τὰ ψεύτικα ὁράματα ποὺ λένε οἱ ὁραματισταὶ
τοῦ αἰῶ νος μας, ἀλλὰ ὅραμα ποὺ εἶδε ὁ προ-
φήτης καὶ μᾶς δίνει ἀνάγλυφη τὴν εἰκόνα τῶν
ἐνεργειῶν καὶ ἀποτελεσμάτων ποὺ φέρνει
στὸν κόσμο τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο. 

* * *Ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ ναοῦ τῆς
πόλεως τοῦ Κυρίου, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὰ θε-
μέλια, ὁ προφήτης βλέπει νὰ βγαίνουν νερὰ
καὶ νὰ σχηματίζουν ἕνα μικρὸ ῥυάκι. Τὸ ῥυάκι
στὴν ἀρχὴ τρέχει ἥσυχα καὶ τὸ νερό του φτά-
νει μέχρι τοὺς ἀστραγάλους του. Μετὰ ἀπὸ ὡ -
ρισμένο διάστημα τὸ ῥεῦμα ἀρχίζει νὰ μεγαλώ -
νῃ καὶ φτάνει μέχρι τοὺς μηρούς του. Μετὰ ἀ -
πὸ λίγο ὑψώνεται ἀκόμη περισσότερο καὶ κα-
λύπτει τὴ μέση του. Τέλος, καθὼς συνεχῶς
αὐξάνει, κάνει πλέον τὸ ποτάμι ἀδιάβατο.

Ὁ προφήτης θαυμάζει, κι ὁ θαυμασμός του
γίνεται ἀκόμη μεγαλύτερος καθὼς βλέπει
στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ, δεξιὰ κι ἀριστερά,
νὰ ἔχῃ ἀναπτυχθῆ πλούσια καὶ ἀειθαλὴς βλά-
στησι. Πλῆθος δέντρα καὶ οἱ καρποί τους ἄ -
φθο νοι. Κι ὅταν τὸ ποτάμι φτάνει στὶς ἐκβο-
λές, ἐκεῖ τὸ ζῳογόνο ῥεῦμα του κάνει τὴ θά-
λασσα νὰ γεμίζῃ ἀπὸ ψάρια. Ἄφθονα ψάρια·
ἁλιευτικὰ συνεργεῖα ῥίχνουν τὰ δίχτυα τους
καὶ ψαρεύουν (βλ. ’Ιεζ. 47,1-12).

Περίεργα πράγματα ἦταν αὐτὰ ποὺ ἔβλεπε
ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ. Ποιά εἶνε ἡ ἐξήγησι τοῦ
ὁράματός του; Ἡ εἰκόνα αὐτὴ παριστάνει τὴν
ἔκχυσι τοῦ ἁγίου Πνεύματος καὶ τὸν πλοῦτο
τῶν θείων δωρεῶν, τὸν «θησαυρὸν τῶν ἀγα -
θῶν» (δοξαστ. αἴνων Πεντηκ.) ποὺ φέρνει στὸν κόσμο.
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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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Ἡ ἐξήγησις τοῦ ὁράματος αὐτοῦ εἶνε ἡ ση-
μερινὴ ἡμέρα. Τί εἶδε στὴν ἀρχὴ ὁ προφήτης;
Ἕνα ῥυάκι. Καὶ ἐρωτῶ· τί ἦταν ὁ Χριστι α νι-
σμός, ἡ ἁγία μας θρησκεία, στὴν ἀρχή; Ἀ πὸ ἕ -
να βράχο, τὸ βράχο τοῦ Γολγοθᾶ, βγῆκε τὸ ἁ -
γι ασμένο ποτάμι ποὺ ποτίζει ὁλόκληρο τὸν κό-
 σμο. Τί ἦταν στὴν ἀρχὴ ἡ Ἐκκλησία μας; πολὺ
μικρή, ῥυάκι μέχρι τὸν ἀστράγαλο. Πόσα ἦταν
τὰ μέλη της; τὴν ἡμέρα τῆς Πεντη κοστῆς αὐ -
τοὶ ποὺ πίστευαν στὸ Χριστὸ ἦταν μόλις 120
ψυχές· οἱ δώδεκα ἀ πόστολοι, ἡ Παν αγία Μητέ-
ρα τοῦ Χριστοῦ, οἱ μυροφόρες, οἱ ἑ βδομήκον τα
καὶ μερικοὶ ἀ κόμη. Ἀλλὰ τὴν ἅγια αὐτὴ ἡμέρα
οἱ 120 γίνονται 3.000! Τὸ ποταμάκι αὐξάνει.

Πῶς ἔγιναν 3.000; Μίλησε κάποιος. Ποιός;
κανένας Δημοσθένης, Κικέρων ἢ ἄλλος φιλό -
σοφος; Τίποτε. Καὶ τὸν Δημοσθένη καὶ τὸν Κι-
κέρωνα καὶ τοὺς φιλοσόφους ὅλους τοὺς νίκη -
σε - ποιός; ἡ γλῶσσα ἑνὸς ψαρᾶ, τοῦ Πέτρου.
Αὐτὸς στάθηκε μπροστὰ στὸν κόσμο ἐκεῖνο, ἅ -
πλωσε τὰ πνευματικά του δίχτυα, κάλεσε τοὺς
ἀνθρώπους σὲ μετάνοια, καὶ πίστεψαν καὶ βα-
πτίσθηκαν τὴν ἡμέρα αὐτὴ 3.000. Σὲ λίγες μέ-
ρες, μὲ ἕνα νέο κήρυγμά του, οἱ 3.000 ἔγιναν
5.000. Καὶ σὲ λίγο ἡ πίστι τοῦ Χριστοῦ βγαίνει
ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς Παλαιστίνης, ἁπλώνεται στὴ
Συρία καὶ τὴ Μεσοποταμία, στὴ Γαλατία καὶ τὴ
Μικρὰ Ἀσία, διαβαίνει τὸν Ἑλ λήσποντο, φτά-
νει στὴ Μακεδονία καὶ στὴν Ἤ πειρο, κατακλύ-
ζει τὴν παλαιὰ Ἑλλάδα, φτά νει στὰ νησιὰ τοῦ Αἰ -
γαίου, προχωρεῖ πρὸς τὴ ῾Ρώμη, φτάνει μέχρι
τὶς Ἡράκλειες Στῆλες καὶ πέρα ἀπ᾽ τὰ Βρεττα-
νικὰ νησιά. Τὸ ῥυάκι ἔγινε πλέον ποταμός.

Δὲν εἶνε σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἕνα ποτα -
μάκι ποὺ μπορεῖς νὰ τὸ συγκρατήσῃς. Μπορεῖ
κανεὶς νὰ σταθῇ μπροστὰ στὸ Δούναβη ἢ στὸν
Ἁλιάκμονα καὶ νὰ πῇ, Σταμάτα τὰ νερά σου;
Θά ᾽νε ἀνόητος. Ἔ, πολὺ περισσό τερο ἀνόη-
τος θά ̓ νε ὅποιος προσπαθήσῃ νὰ σταματήσῃ
τὸ ῥεῦμα ποὺ γέννησε ἡ σημερινὴ ἡμέρα.

Ὅπου περάσῃ ὁ ποταμὸς αὐτός, ἐκεῖ εὐτυ-
χία καὶ εὐδαιμονία. Τὰ δέντρα γίνονται καρπο-
 φό ρα καὶ τὰ φύλλα τους ἰαματικά. Ἡ διδασκα -
λία τοῦ Χριστοῦ μας, ὅπως βεβαιώνει ἡ Ἱστο-
ρία, ἔχει τὴ δύναμι νὰ κάνῃ τὰ πικρὰ γλυκά.
Ὅπου, ἀντιθέτως, δὲν ῥέει ὁ ποταμὸς αὐτός,
ἐκεῖ ξηρασία, λιμὸς καὶ αὐχμός.

῾Ρίξτε ἕνα βλέμμα στὴν Εὐρώπη. Πρὸ Χρι-
στοῦ στὶς Ἄλπεις, στοὺς δρυμῶνες τῆς Γερ-
μα νίας καὶ στὶς στέππες τῆς ̔Ρωσίας κατοικοῦ -
σαν ἄγρια φῦλα, βάρβαροι ποὺ ἔτρωγαν βελα-
 νίδια· ὅταν πίστεψαν στὸ Χριστὸ καὶ βαπτίσθη-
 καν, ἀνέπτυξαν πολιτισμό. Ἀλλὰ τὰ τελευ  ταῖα
χρόνια ἡ Εὐρώπη ἀρνήθηκε, δίωξε τὸν Χρι στό,

διέπραξε τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα. Ἄλλοτε
μὲ τὸν ὀρθολογισμό, ἄλ λοτε μὲ τὴν αἵ ρεσι, ἄλ λο-
 τε μὲ τὴν ἀθεΐα, ἄλ λοτε μὲ τὴ μον τέρνα ζωὴ καὶ
τὴν ἀνηθικότητα, τὸ καύχημα τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ, ἡ Εὐρώπη ὅπου δέχθηκε ἀποστόλους
καὶ εἶδε θαύματα, ἐσταύρωσε τὸ Χριστὸ καὶ ὁ
Χριστὸς ἐγκατέλειψε τὴν Εὐρώπη.

Ἂν θέλετε νὰ δῆτε σήμερα τὴ ζωντάνια τοῦ
ἁγίου Πνεύματος, τὸ ζωογόνο ῥεῦμα τῆς Πεν -
τηκοστῆς, μὴν πᾶτε στὴν Εὐρώπη· νὰ πᾶτε
στὴν Ἀφρική, ὅπου οἱ ἰθαγενεῖς πιστεύουν
στὸ Χριστό. Καὶ ἐνῷ ἐδῶ κανείς δὲν συγκινεῖ -
ται, ἂν πᾶτε ἐκεῖ, θὰ δῆτε τοὺς πρώην ἀγρί-
ους νὰ βαπτίζωνται καὶ νὰ λατρεύουν μὲ δά-
κρυα τὸν Κύριο. Αὐτοὶ πιστεύουν στὸ Χριστό. 

Λένε, ὅτι κάτω στὸ Νεῖλο ποταμὸ ἦταν μιὰ
φυλὴ ἄγρια, ποὺ ἀλλοίμονό σου ἂν ἔμπαινες
στὴ ζούγκλα τους· ὅπως κόβεις τὸ λάχανο, ἔ -
τσι αὐτοὶ ἔσφαζαν τὸ λευκὸ καὶ τὸν ἔτρωγαν
τελετουργικῶς. Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ ἀν θρω ποφάγοι
εἶχαν ἕνα βράχο, ποὺ τὸν θεωροῦ σαν ἱερό, καὶ
πάνω στὶς μυτερὲς αἰχμές του συνέτριβαν τὰ
κεφάλια - κρανία καὶ ἔτρωγαν τὰ μυαλὰ τῶν
ἀνθρώπων. Στὸ μέ ρος λοιπὸν αὐτό, ποὺ ἦταν
ἀνθρωποφάγοι, ὅ ταν πῆγαν ἱεραπόστολοι καὶ
κήρυξαν, αὐτοὶ πίστεψαν στὸ Χριστό· καὶ ἐ -
κεῖ νο τὸ βράχο, τοῦ αἵματος καὶ τοῦ μαρ τυρί-
ου τόσων ἀνθρώπων, ὅταν ἔγιναν Χριστιανοί,
τὸν σκάλισαν, τὸν ἔκαναν βαπτιστήριο - κολυμ -
βήθρα, γιὰ νὰ βαπτίζουν τὰ παιδιά τους!

Ἂν λοιπὸν θέλετε νὰ δῆτε τὴ δύναμι τῆς
πίστεώς μας, μὴ μείνετε στὴν Εὐρώπη· πηγαί -
νετε στὴν Ἀφρική, πηγαί νετε στὴν Ἀσία, μέχρι
τὶς Ἰνδίες καὶ τὴν Ἰαπωνία, καὶ θὰ δῆτε ἐκεῖ
ἀν θρώπους ποὺ πιστεύουν στὴν Ὀρθοδοξία.

Ἐμεῖς δυστυχῶς σήμερα δὲν ἔχουμε δά-
κρυ, ὁ νοῦς μας δὲν εἶνε συγκεντρωμένος.
Ἂς ὁμολογήσουμε, ἀδέρφια μου, τὴν πικρὴ
ἀ λήθεια, ἂς τὸ ὁμολογήσουμε· τὰ κορμιά μας
μόνο εἶνε στὴν ἐκκλησία, τὸ πνεῦμα - ἡ ψυ-
χή μας εἶνε μακριά· ἄλλοι στὶς ἐργασίες, ἄλ -
λοι στὸ ἐμπόριο, ἄλλοι στοὺς αἰσχροὺς ἔρω-
τες… Μᾶς λείπει τὸ Πνεῦμα.

* * *Ὦ Χριστέ, ὦ Παναγία Δέσποινα! Ὦ Πνεῦμα
ἅγιο, ἂς ἔλθῃς σ᾽ ἐμᾶς! Πνεῦμα ἅγιο, ἔλα στοὺς
ἀρχιερεῖς μας, στοὺς κληρικούς μας, στοὺς θε-
 ολόγους μας. Ἂς πνεύσῃ Πνεῦμα ἅ γιο ἀπὸ τὰ
παλάτια μέχρι τὶς καλύβες, νὰ γίνῃ ἡ χώρα μας
πάλι ἔθνος ἱεραποστολικό. Ἂς παρακαλέσου -
με τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο νά ᾽ρθῃ πάλι στὴν πα-
τρί  δα μας, νὰ γίνουμε ἔθνος πνευματικὸ καὶ
ἅγιο, πρὸς δόξαν τῆς ἁγίας Τριάδος· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἐλευθερίου Γκύζη [Πεδίου Ἄρεως] - Ἀθηνῶν τὴν 29-5-1966. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 16-5-2017.

Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 136α΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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Σὲ κόπους καὶ θυσίες καὶ μαρτύρια, ἀγαπη -
τοί μου, καλοῦσε τοὺς μαθητὰς καὶ ἀ πο-

 στόλους ἡ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἀκοῦμε
στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 10,32-33,37-38). Σταυ-
ροὶ καὶ αἵ ματα καὶ διωγμοί, νά ποιές ὀδυνη -
ρὲς δο κιμασίες περίμεναν τοὺς πιστοὺς δού-
λους του, καὶ μάλιστα τοὺς ἀποστόλους. Για -
τὶ οἱ ἀπόστολοι ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ὑ πὸ τὶς ὁ δη-
γί ες τοῦ Χριστοῦ, σὰν ἄλλοι στρατη  γοί, θὰ ἐξ -
ωρμοῦσαν γιὰ τὴν πνευματικὴ κα τάκτησι τοῦ
κό σμου. Γιὰ νὰ κηρυχθῇ καὶ νὰ δι  α δο θῇ τὸ
εὐ αγγέλιο, θὰ χρειαζόταν οἱ μαθηταὶ καὶ ἀπό-
στολοι καὶ ὅλοι γενικὰ οἱ ἀ κόλουθοι τοῦ Κυ-
ρί ου νὰ συνεισφέρουν σ᾽ αὐ τὸ τὸ σκοπὸ καὶ
σ᾽ αὐτὸ τὸν ἀ γῶνα, τὸν εὐ γε νέ στερο ἀπὸ κά-
θε ἄλλον, ὅ,τι πολύτιμο εἶχαν.

Ἀλλ᾽ ἀπέναντι στὶς θυσίες ποὺ ὑποβλήθη-
καν τότε οἱ ἀπόστολοι –κ᾽ ἐξακολουθοῦν, λέ  -
με τώρα ἐμεῖς, διὰ μέσου τῶν αἰώνων νὰ ὑ πο-
βάλλωνται οἱ γνήσιοι καὶ πιστοὶ μαθηταὶ τοῦ
Χριστοῦ–, ἐπιφυλάσσει ἆραγε ὁ Κύριος κά-
ποιες ἀμοιβές; καὶ ποιές λοιπὸν θά ᾽νε αὐ -
τές;… Αὐ τὸ θέλησε νὰ μάθῃ ὁ ἀπόστολος
Πέ τρος καὶ τόλμησε νὰ ὑποβάλῃ ἐρώτημα.

Εἶχε θυσιάσει αὐτός, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ἀ -
δελφοί του ἀπόστολοι, τὰ πάντα χάριν τοῦ
Χριστοῦ. Ἄφησαν γέροντες γονεῖς, συγγε-
νεῖς, φίλους, πλοῖα καὶ δίχτυα, καὶ ἀκολού-
θησαν τὸν Κύριο. Ἐτέθησαν ὑπὸ τὶς διαταγές
του σὰν ἁπλοῖ στρατιῶτες, ἕτοιμοι καὶ τὴ ζωή
τους νὰ δώσουν γιὰ τὸ εὐαγγέλιο. Αὐτὴ ἦταν
ἡ μεγάλη τους ἀπόφασι. Ποιά λοιπὸν θὰ ἦταν
ἡ ἀμοιβή τους, ποιά θὰ ἦταν τὰ βραβεῖα τῶν
ἀγώνων τους; «Ἰδού», ρωτάει τὸν Διδάσκαλό
του ὁ Πέ τρος, «ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠ -
κο λουθήσαμέν σοι· τί ἆρα ἔσται ἡμῖν;»· νά, ἐ -
μεῖς τ᾽ ἀφήσαμε ὅλα καὶ σὲ ἀκολουθήσαμε, τί
μισθὸ θὰ λάβουμε ἆραγε; (ἔ.ἀ. 19,27).

Μή  πως αὐτὸ ἦταν λάθος τοῦ Πέτρου; μή-
πως δὲν ἔπρεπε νὰ θέ σῃ τέτοιο ἐρώτημα; Δὲν

θὰ ἦταν καλύτερα νὰ σιωπήσῃ, ὅπως ἔ καναν
οἱ συμμαθηταί του, καὶ νὰ ἑτοιμάζεται γιὰ νὰ
προσφέρῃ τὸν ἑ αυ  τό του χωρὶς νὰ περιμένῃ ἀ -
μοιβή, χωρὶς νὰ ζητάῃ ἀν ταπόδοσι;… Μὴν ἀ -
 φήσουμε, ἀγαπητοί μου, νὰ περάσῃ ἀπ᾽ τὸ νοῦ
μας τέτοια σκέψι. Ἡ ἀνιδιοτελὴς προσφορὰ
προϋπέθετε ἕνα ἀ  νώ τερο πνευματικὸ ἐπίπε-
δο, στὸ ὁποῖο οἱ ἀ πόστολοι καὶ ὁ Πέτρος δὲν
εἶχαν ἀκόμη φθάσει· θὰ ἔ φθαναν πάντως, καὶ
ἔφθασαν, ἐκεῖ – πότε; μετὰ τὴν Πεντηκοστή.
Ὁ Πέτρος ἄλλωσ  τε μίλησε, ὅπως καὶ ἄλλοτε,
ἐκ μέρους καὶ τῶν συμμαθητῶν του καί, αὐθόρ-
 μη τος ὅ πως ἦταν, εἶπε αὐτὸ ποὺ κ᾽ ἐκεῖνοι θὰ
ἤθελαν νὰ ποῦν. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Χριστός, ποὺ  γνώ -
ριζε τὶς καρδιές τους καὶ τὶς δυνάμεις τους, δὲν
ἀπορρίπτει τὸ αἴτημα τοῦ Πέτρου· τὸ λαμβά-
νει ὡς ἀφορμὴ γιὰ νὰ μιλήσῃ, νὰ διδάξῃ σπου-
 δαῖες ἀλήθειες, ν᾽ ἀποκαλύψῃ τί ἐπιφυλάσσε-
ται γιὰ τοὺς πιστοὺς ἐργάτες του.

Ὁ Κύριος ἀπαντᾷ στοὺς μαθητάς του· «Ἀ -
μὴν λέγω ὑμῖν (σᾶς διαβεβαιώνω κατηγορη-
ματικά) ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι (ἐ -
σεῖς ποὺ μὲ ἀκολουθήσατε), ἐν τῇ παλιγγενε -
σίᾳ (ὅταν θὰ ξαναγεννηθοῦν ὅλοι μετὰ τὴν
κοινὴ ἀνάστασι), ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν -
θρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ (ὅταν ὁ Θε-
άνθρωπος θὰ καθίσῃ στὸν ἔνδοξο θρόνο του
γιὰ νὰ κρίνῃ τὸν κόσμο), καθίσεσθε καὶ ὑ μεῖς
ἐπὶ δώδεκα θρόνους (θὰ καθίσετε κ᾽ ἐ σεῖς ἐ -
πάνω σὲ δώδεκα θρόνους) κρίνοντες τὰς δώ-
δεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ (δικάζοντας τὶς δώ-
δε κα φυλὲς τοῦ Ἰσραήλ). καὶ πᾶς ὃς ἀ φῆκεν
(καὶ καθένας ποὺ ἐγκατέλειψε) οἰκίας ἢ ἀδελ-
 φοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖ -
κα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόμα τός
μου (σπίτια ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀ δελφὲς ἢ πατέρα
ἢ μητέρα ἢ σύζυγο ἢ παιδιὰ ἢ χωράφια γιὰ
μέ να), ἑκατονταπλασί ονα λήψεται καὶ ζω ὴν
αἰώνιον κληρονομήσει (θὰ λά βῃ ἑκατον τα-
πλάσια καὶ θὰ κληρονομήσῃ τὴν αἰώνιο ζωή)»

Κυρ. Ἁγ. Πάντων (Α΄ Μθ) (10,32-33, 37-38· 19,27-30)
11 Ἰουνίου 2017

Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΔ΄
Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2019

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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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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(ἔ.ἀ. 19,28-29). Τὸ ὅτι οἱ ἀπόστολοι θὰ γίνουν δικα-
σταὶ τῶν συμπατριωτῶν τους τὸ εἶπε καὶ ἄλ -
λοτε ὁ Χριστός (βλ. Λουκ. 22,30)· καὶ τὸ ὅτι γενικὰ «οἱ
δίκαιοι τὸν κόσμον κρινοῦσι» τὸ θεωρεῖ βέ-
βαιο ἡ Καινὴ Διαθήκη (βλ. Α΄ Κορ. 6,2). Ἐδῶ ὅμως ἂς
ποῦμε μόνο γιὰ τὶς ἀμοιβὲς ποὺ θὰ ἔχουν.

* * *Σύμφωνα μὲ τὰ λόγια αὐτά, καὶ μὲ τόσα ἄλ -
λα σχετικὰ ποὺ εἶπε ὁ Κύριος σὲ ἄλλες περι-
στάσεις (βλ. π.χ. Ματθ. 5,12· 10,41-42· 20,8. Λουκ. 10,7. Ἰω. 4,36 κ.ἄ.), οἱ ἀ -
μοιβὲς τῶν πιστῶν δούλων του εἶνε πολὺ με-
γάλες. Ναί, ἀγαπητοί μου· οἱ μεγάλες ὑπηρεσί -
 ες τῶν ἀποστόλων, τῶν μαρτύρων, τῶν ποιμέ-
 νων καὶ διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, γενικὰ τῶν
ἁγίων, θὰ ἀμειφθοῦν μὲ μεγάλες ἀ μοιβές, πολ-
 λὲς καὶ ἀνεκτίμητες, ἐφ᾽ ὅσον αὐτὸς ποὺ ἀ -
μεί βει τοὺς πιστοὺς δούλους του δὲν εἶ νε ἕ -
νας ἄνθρωπος, ἀλλὰ εἶνε ὁ Κύριος, ὁ δίκαιος,
ὁ πανάγαθος καὶ ὁ παντοδύναμος. Ποιές θὰ
εἶ νε οἱ ἀμοιβὲς αὐ τές; Ἀπὸ ὅλες τὶς ἀμοιβὲς
θ᾽ ἀναφέρω ἐδῶ τὶς ἀκόλουθες τρεῖς· τὴ γα-
λήνη τῆς συνειδήσεως, τὴν ἀγάπη καὶ ἐκτίμη -
σι τῶν Χριστιανῶν, καὶ τὴν οὐράνια δόξα.
⃝ Ἡ γαλήνη τῆς συνειδήσεως ἤ, ὅπως ὀνομά -
ζεται στὴν ἁγία Γραφή, ἡ «εἰρήνη» (βλ. Ματθ. 10,13. Λουκ.
10,5-6. Ἰω. 14,27· 16,33. ῾Ρωμ. 5,1 κ.ἀ.)· νά ἡ πρώτη ἀμοιβὴ ποὺ
θὰ ἔχῃ ὁ ὑπηρέτης τοῦ καλοῦ. Καὶ πράγματι ἡ
συν αίσθησι, ποὺ εἶχαν οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι, οἱ
πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ μάρτυρες τῆς πί-
 στε ως, ὅτι ἐργάζονταν ὄχι γιὰ τὴ δική τους δό-
 ξα οὔτε γιὰ τὰ ἀτομικά τους συμφέροντα ἀλ -
λὰ γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, τὴν οἰκοδομὴ τῆς
Ἐκ κλησίας καὶ τὴν ὠφέλεια τοῦ πλησίον· ἡ
συν αίσθησι ὅτι σπέρνουν στὸν ἀγρὸ τῆς ἀν θρω-
 πότητος ὄχι ζιζάνια ἀλλὰ σπόρο καθαρὸ καὶ
ἐκ λε κτὸ πρὸς σωτηρίαν τῶν ἀν θρώπων, αὐτὴ
ἡ συν αίσθησι γέμιζε τὶς καρδιές τους ἀπὸ ἀν -
έκφραστα αἰσθήματα χαρᾶς καὶ εἰρήνης. Ἐνῷ
διώκονταν, αὐτοὶ χαίρονταν· ἐνῷ φυλακίζον -
ταν, αὐτοὶ δοξολογοῦσαν τὸ Θεό· οἱ διῶκτες
τους ταράσσονταν, κι αὐτοὶ γαλήνιοι ἀντιμε-
τώ πιζαν τὴ θύελλα τῆς ἀνθρώπινης κακίας.
Γιατὶ ἡ φωνὴ τῆς συνειδήσεως, ἡ φω νὴ τοῦ
Θεοῦ, τοὺς πληροφοροῦσε, ὅτι βαδίζουν τὴν
ὁδὸ τοῦ χρέους· κι ὅταν καν εὶς βαδίζῃ στὴν
ὁδὸ τοῦ χρέους καὶ τῆς πίστεως, ἐκεῖ ὑπάρ-
χει εἰρήνη πολλὴ καὶ βαθειά.
⃝ Μετά, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ τιμὴ ἐκ μέρους τῶν ἀ -
δελφῶν Χριστιανῶν· νά ἡ δεύτερη ἀμοιβή,
τὴν ὁποία ἀπολάμβαναν καὶ ἀπολαμβάνουν οἱ
πιστοὶ δοῦλοι καὶ ὑπηρέτες τοῦ Κυρίου – χω -
ρὶς ἐννοεῖται νὰ τὴν ἐπιζητοῦν οἱ ἴδιοι. Ἐὰν
ὁ κόσμος τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς πλάνης κατε-
δί ωκε καὶ καταδιώκῃ μὲ λύσσα ἐκείνους ποὺ

μὲ λόγο καὶ μὲ ἔργα ὑψώνουν μέσα στὶς κοι-
νωνίες τὴ σημαία τοῦ Χριστοῦ, τὸ εὐλογημέ-
νο ὅ μως ποίμνιο, οἱ πιστοὶ ποὺ ἀποτελοῦν τὴν
Ἐκκλησία, αὐτοὶ πάντοτε περιέβαλλαν καὶ πε-
ριβάλλουν μὲ ἀγάπη καὶ ἐκτίμησι τοὺς γεν-
ναίους αὐτοὺς στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ. Γύ-
ρω ἀπ᾽ αὐτοὺς συσπειρώνονται οἱ Χριστιανοί,
εἴτε σὲ καιρὸ διωγμοῦ γιὰ νὰ πάρουν θάρρος
καὶ ὁ δηγίες, εἴτε σὲ καιρὸ εἰρήνης γιὰ νὰ τοὺς
τιμήσουν, εἴτε καὶ μετὰ τὸ θάνατό τους γιὰ νὰ
τοὺς ὑμνήσουν ὡς μάρτυρες καὶ ὁμολογητὰς
τῆς πίστεώς τους. Τὸ ὄνομά τους εἶνε στὰ χεί-
 λη τῶν Χριστιανῶν μὲ σεβασμό. Διότι δι᾽ αὐ -
τῶν βρῆκαν τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας πλῆθος ἁ -
μαρτωλοί, ποὺ νιώθουν τέτοια εὐγνωμοσύνη,
σὰν ἐκείνη ποὺ λέει κάπου ὁ ἀ πό στολος Παῦ -
λος γιὰ τοὺς Γαλάτες, ὅτι ἦταν πρόθυμοι εἰ
δυ να τὸν νὰ βγάλουν καὶ νὰ δώσουν ἀκόμη καὶ
τὰ μάτια τους στὸ δάσκαλο καὶ εὐεργέτη τους·
«εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαν -
τες ἂν ἐδώκατέ μοι» (Γαλ. 4,15).
⃝ Καὶ τρίτον, ἡ δόξα τοῦ οὐρανοῦ, ἡ αἰώνιος
ζωή· νά ἡ τελευταία καὶ ἀνώτερη ἀπ᾽ ὅλες τὶς
ἀμοιβές. Γιὰ τὴν ἀμοιβὴ αὐτὴ ἀδυνατοῦμε νὰ
δώσουμε λεπτομερεῖς πληροφορίες. Δὲν περι -
γράφεται. Τόσο μόνο λέμε, ὅτι στὴν «αἰώνι ον
ζωήν» ὅλοι ὅσοι κοπίασαν γιὰ τὴ δόξα τοῦ Χρι-
 στοῦ θὰ δοκιμάσουν ἐκεῖ μία βαθειὰ ἱκανο  ποί-
 ησι γιὰ ὅσα ὑπέφεραν ἐπάνω στὴ γῆ· θὰ βροῦν
ἐκεῖ τὴν μακαρία ἀνάπαυσι τῆς ψυχῆς τους·
θὰ συναντήσουν ἐκεῖ τὴ μεγάλη ἐκείνη οἰκογέ -
νεια, στὴν ὁποία πατέρας μὲν εἶνε ὁ Θεός, ἀ -
δελφοὶ δὲ εἶνε οἱ ἅγιοι μάρτυρες «οἱ καλῶς ἀ -
θλήσαντες καὶ στεφανωθέν τες» (Παρακλητ., ἦχ. βαρύς,
μαρτυρ. Δευτ. ἑσπ.). Μ᾽ αὐτοὺς θὰ ἑνωθοῦν κι αὐτοὶ καὶ θὰ
χαίρουν αἰωνίως.

* * *
Ἀδελφέ μου! Προσπάθησε νὰ γίνῃς ἕνας

πρα γματικὸς ἀκόλουθος τοῦ Χριστοῦ, καὶ τό-
τε θὰ δῇς πόσο γλυκὸ εἶνε νὰ ὑπακούῃς στὸν
Κύριο. Δὲν σοῦ λέω, ὅτι ὁ δρόμος ὁ χριστιανι -
 κὸς θά ᾽νε στρωμένος μὲ ῥόδα· θὰ συναντή -
σῃς ἐμ πό δια, θὰ διωχθῇς, ἴσως καὶ νὰ μαρτυ-
ρήσῃς μέ νοντας πιστὸς στὸ ἅγιο θέλημά του.
Ἀλ λὰ σὲ ρωτῶ· τί εἶνε ὅλες οἱ θλίψεις τοῦ κό-
σμου καὶ τὰ μαρτύρια συγκρινόμενα μὲ μόνο
μία ἡμέρα –γιὰ νὰ μὴν ποῦμε μὲ μία μόνο στι -
γμή– τῆς ἄλλης ἐκείνης ζωῆς, τῆς μακαρίας
καὶ αἰ ωνίας, τὴν ὁποία σήμερα στὸ εὐαγγέλιο
ἀκού σαμε νὰ τὴν ὀ νομάζῃ ὁ Χριστὸς «παλιγγε -
νεσί αν», νέα δημιουργία, καὶ τὴν ὁποία ὑπό-
σχε ται, ὡς ὑψίστη ἀμοιβή, σ᾽ αὐτοὺς ποὺ τὸν
ἀ κο λού θησαν μέχρι θανάτου;

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 209/21-5-1939, σσ. 55-56).

Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα, ἐλαφρὰ μετονομασία καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 22-5-2017.
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Στὴν παραλία τῆς λίμνης Γεννησαρέτ, ἀγα-
πητοί μου, περπατάει ὁ Κύριος. Καὶ ἀπὸ

τὸν ἐκεῖ κόσμο τῶν ψαράδων πρόκειται νὰ ἐκ -
λέξῃ τοὺς πρώτους ἀποστόλους, ποὺ μαθη-
τεύοντας κοντά του γιὰ τρία χρόνια θὰ μά-
θαιναν τὴν τέχνη, τὴν ἐπιστήμη ἐκείνη, ποὺ
εἶνε ἡ δυσκολώτερη ἀλλὰ καὶ ἡ εὐγενέστερη
ἀπ᾽ ὅλες τὶς τέχνες καὶ τὶς ἐπιστῆμες· τὴν τέ-
χνη καὶ τὴν ἐπιστήμη τῆς σωτηρίας τῶν ψυ χῶν.
Στὸ ἔργο αὐτὸ θὰ ἐξασκοῦνταν καὶ θ᾽ ἀ φω-
σιώνονταν ἐξ ὁλοκλήρου ὅσοι θὰ ἐκλέγον ταν
ἀπὸ τὸν Κύριο ὡς ἀπόστολοί του.

Καὶ τώρα ὁ Κύριος ἐκλέγει! Μὰ πόσο ἁπλῆ
εἶνε ἡ διήγησι τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου
γιὰ τὴν πρώτη αὐτὴ ἐκλογὴ καὶ κλῆσι τῶν
τεσσάρων μαθητῶν! Ἂς τὴν ἀκούσουμε καὶ
πάλι· «Περιπατῶν (ὁ Ἰησοῦς) παρὰ τὴν θά-
λασ σαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς,
Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβλη-
στρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς·
καὶ λέγει αὐτοῖς· Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιή-
σω ὑ μᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. οἱ δὲ εὐθέως ἀ -
φέν τες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ
προ βὰς ἐ κεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελ-
φούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάν-
νην τὸν ἀ δελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ
Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας
τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. οἱ δὲ
εὐθέως ἀ φέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα
αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ» (Ματθ. 4,18-22).

Τί ἆραγε νὰ εἵλκυσε τόσο δυνατὰ τὸ βλέμ-
μα τοῦ Κυρίου, ὥστε ἀπ᾽ ὅλους τοὺς ψαρᾶ -
δες ποὺ ζοῦσαν καὶ ἐργάζονταν στὴ λίμνη
αὐ  τὴ νὰ ἐκλέξῃ τοὺς τέσσερις αὐτοὺς ψα -
ρᾶδες; Τί τὸ ἔκτακτο εἶδε σ᾽ αὐτούς;

«Εἶδε» ὁ Κύριος! εἶδε ὄχι τὴν ἐξωτερικὴ
ἐμ φάνισι καὶ τὸ φυσικὸ παρουσιαστικὸ τῶν
ψαράδων αὐτῶν, ἀλλὰ τὸν πλοῦτο ποὺ ἦταν
κρυμμένος μέσα στὶς καρδιές τους. «Εἶδε»

ὅτι οἱ φτωχοὶ αὐτοὶ ψαρᾶδες ἔκλειναν μέσα
στὰ στήθη τους ἕνα ψυχικὸ μεγαλεῖο, ποὺ
μά ταια θὰ τὸ ἀναζητοῦσε κανεὶς στὶς καρδιὲς
τῶν πλουσίων τάξεων καὶ τῶν μορφωμένων
κύ κλων τῆς πρωτευούσης τοῦ Ἰσραήλ. «Εἶ -
δε» διαμάντια, ποὺ κανείς δὲν θὰ μποροῦσε
νὰ ὑποπτευθῇ τὴν ἀξία τους, γιατὶ τὰ δια μάν -
τια αὐτὰ δὲν ἦταν τοποθετημένα σὲ στέμμα-
τα βασιλιάδων καὶ ἀρχόντων, ἀπ᾽ ὅπου θὰ ἔ -
λαμπαν καὶ θὰ θάμπωναν τὰ μάτια, ἀλλὰ ἦ ταν
σκεπασμένα μὲ παχὺ στρῶμα εὐτελοῦς γῆς.
«Εἶδε» ἀρετή· ἐργατικότητα, φιλοστοργία, ὑ -
πομονή, προθυμία, ὑπακοή, συνεργασία.

Γιὰ τὴ συνεργασία, τὴν ὁποία ἀναφέραμε
ὡς τελευταία ἔνδειξι τῆς ἀρετῆς τῶν ἀπο-
στό λων, θέλουμε τώρα νὰ ποῦμε ἐδῶ λίγα
λό  για, ἐπιφυλασσόμενοι ν᾽ ἀσχοληθοῦμε κά-
ποια ἄλλη φορὰ καὶ μὲ τὶς ὑπόλοιπες ἐνδεί-
ξεις τῆς ἀρετῆς τῶν ψαράδων αὐτῶν, οἱ ὁ -
ποῖοι ἀξιώθηκαν αὐτὴ τὴν τόσο μεγάλη τιμή·
νὰ γίνουν συνεργάτες τοῦ Θεανθρώπου στὸ
ἔργο τῆς σωτηρίας ψυχῶν.

* * *Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου, τὴ στιγμὴ ἐκείνη
ποὺ κατέβηκε στὴν ἀκρογιαλιὰ καὶ πλησίασε
πρῶτα τὸν Πέτρο καὶ τὸν Ἀνδρέα, καὶ μετὰ
τὸν Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἰωάννη, τοὺς βρῆκε νὰ
ἐργάζωνται· καὶ ὄχι ἁπλῶς νὰ ἐργάζωνται, ἀλ -
λὰ νὰ συνεργάζωνται. Τί ὡραῖο τὸ θέαμα ποὺ
παρουσίαζε ἡ συν εργασία τῶν ψαράδων αὐ -
τῶν τῆς Γεννησαρέτ! Καθένας τους δὲν ἐρ -
γα ζόταν ξεχωριστά, δὲν ἐρ γαζόταν μόνο γιὰ
τὸν ἑαυτό του· ἐρ γαζόταν μαζὶ μὲ ἄλλους, ὁ
Πέτρος μὲ τὸν Ἀνδρέα, ὁ Ἰωάννης μὲ τὸν Ἰά-
κωβο καὶ μὲ τὸν πατέρα τους.

Ὅλα τὰ εἶχαν μαζί. Τὴν περίφημη κοινοκτη -
μοσύνη, ποὺ κατὰ τὰ νεώτερα χρόνια θὰ ἐθε-
ωρεῖτο τόσο μεγάλη ἐπινόησις καὶ κατάκτη-
σις καὶ θ᾽ ἀ πο τελοῦσε τὸ ἔμβλημα καὶ τὸ καύ-
χημα ἑνὸς ὁλοκλήρου ὑλιστικοῦ κοινωνικοῦ

Κυριακὴ Β΄ Ματθαίου (Ματθ. 4,18-23)
18 Ἰουνίου 2017

Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΔ΄
Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2021

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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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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κάνει τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ «σταυρώνῃ ἐκ νέ-
ου» τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, ὅπως οἱ Ἑβραῖοι (Ἑβρ. 6,6).
Ναί. Ἐκεῖνος ποὺ πάει στὸ δικαστήριο καὶ ξα-
πλώνει τὸ βρωμερό του χέρι πάνω στὸ Εὐαγ-
γέλιο καὶ ὁρκίζεται, αὐτὸς τὴν ὥρα ἐκείνη βά-
ζει καρφιὰ στὰ χέρια τοῦ Χριστοῦ. Κ᾿ ἐκεῖνος
ποὺ ἀνοίγει τὸ στόμα του τὸ βρωμερὸ καὶ βλα-
 στημάει τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία, δὲν κάνει
τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ ποτίζῃ μὲ ὄξος καὶ χολὴ
τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ μας. Ἐκεῖνος ὁ ἄλλος,
ποὺ τρέχει τὴ νύχτα στὰ κέντρα, δὲν κάνει τί-
ποτε ἄλλο παρὰ νὰ καρφώνῃ καρφιὰ στὰ πό-
δια τοῦ Χριστοῦ μας. Ἐκεῖνος ὁ ἄλλος, ποὺ ἔ -
χει μῖσος καὶ κακία στὴν καρδιά του, δὲν κάνει
τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ λογχίζῃ τὴν πλευρὰ τοῦ
Χριστοῦ μας. Κι ὁ ἄλλος, ὁ ἐγωιστὴς καὶ ὑπε-
ρήφανος, βάζει ἀγκάθινο στεφάνι ἐπάνω στὴν
κεφαλὴ τοῦ Χριστοῦ. «Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέν -
τησαν». Ναί· καὶ οἱ μὲν Ἑβραῖοι σταύρωσαν τὸ
Χριστὸ μιά φορά, ἐμεῖς τὸν σταυρώνουμε κά-
θε μέρα! Δὲν ὑπάρχει μέρος ποὺ νὰ μὴν τὸν
σταυρώνουμε, ὁ καθένας μὲ τὸν τρόπο του.

«Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν». Ὅλοι αὐ -
τοὶ θὰ ἔχουν τὴν τιμωρία τους. Ἀλλὰ μπορεῖ
νὰ πῇ κάποιος· Ἐγὼ δὲν ὡρκίστηκα σὲ δικα-
στή ρια, δὲν βλαστήμησα, δὲν πῆγα σὲ νυχτε-
ρινὰ κέντρα, δὲν μπῆκα στὸ σπίτι τοῦ ἄλλου
νὰ ἀτιμάσω τὴν οἰκογένειά του, δὲν ἐπόρνευ -
σα, δὲν ἐμοίχευσα, δὲν σκότωσα, ἐγὼ δὲν ἔ -
κανα τὸ κακό… Ἐδῶ εἶνε, ἀγαπητοί μου, ἡ ση-
 μασία τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ δὲν εἶνε μόνο ἄρ -
νησις ἀλλὰ εἶνε καὶ θέσις. Δὲν θὰ δικαστοῦν
δηλαδὴ μόνο αὐτοὶ ποὺ διέπραξαν τὸ κακό, ἀλ -
λὰ καὶ – ποιοί ἄλλοι; ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἔκαναν
τὸ καλό! Δὲν ἀρκεῖ μόνο νὰ λές, Δὲν ἔκανα
τίποτα κακό. Τὸ Εὐαγγέλιο ἔχει καὶ μία ἄλ λη
ὄψι· ζητάει νὰ πράττουμε καὶ τὸ ἀγαθό.

Αὐτὸ ἀκριβῶς τονίζει τὸ εὐαγγέλιο σήμερα.
Ὅπως ὁ τσοπᾶνος, λέει, χωρίζει τὸ βράδυ τὰ
πρόβατα ἀπὸ τὰ γίδια, ἔτσι ὁ Χριστὸς στὴ δύσι
τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας θὰ μᾶς χωρίσῃ σὲ
δύο καταστάσεις· τοὺς μὲν δεξιά, τοὺς δὲ ἀ -
ριστερά.

Σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θὰ εἶνε στὰ δεξιὰ θὰ πῇ· –Ἐ -
λᾶτε νὰ κληρονομήσετε τὴν αἰώνιο βασιλεία.
Διότι πείνασα, καὶ μοῦ δώσατε νὰ φάω· δίψα-
σα, καὶ μοῦ δώσατε νὰ πιῶ· ἤμουν γυμνός, καὶ
μὲ σκεπάσατε· ἤμουν ξένος, καὶ μὲ μαζέψατε·
ἤμουν ἀσθενής, καὶ μὲ ἐπισκεφθήκατε· ἤμουν
στὴ φυλακή, καὶ ἤρθατε κοντά μου. Θὰ ποῦν
ἀ πὸ κάτω οἱ δίκαιοι· –«Κύριε, πότε σε εἴδο-
μεν» ἔτσι; Τί εἶνε αὐτὰ ποὺ μᾶς λές; πότε ἤ -
σουν γυμνός, ξυπόλητος, πεινασμένος, διψα -
σμένος, ἄρρωστος, σὲ ἐλεεινὴ κατάστασι; (Ματθ.

25,37-39). Καὶ ὁ Χριστὸς τί θ᾿ ἀπαντήσῃ· –Ὅ,τι κα -
λὸ κάνατε στὸ δυστυχισμένο, εἶνε σὰν νὰ τὸ
κάνατε σ᾿ ἐμένα τὸν ἴδιο! Ὑπάρχει πλάστιγγα
νὰ ζυγίσῃ τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Χριστοῦ μας;

Καὶ πρὸς τοὺς ἀριστερὰ ὁ Χριστός μας θὰ
πῇ· –«Πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι…»
(ἔ.ἀ. 25,41). Πείνασα, καὶ δὲν μοῦ δώσατε ἕνα κομ-
μάτι ψωμί· δίψασα, καὶ δὲν μοῦ δώσατε ἕνα
ποτήρι νερό· ἤμουν γυμνός, καὶ δὲν μοῦ δώ-
σατε ἕνα ροῦχο νὰ σκεπαστῶ· ἤμουν ξένος,
καὶ δὲν μὲ περιμαζέψατε ἤμουν ἄρρωστος καὶ
φυλακισμένος, καὶ δὲν μ᾽ ἐπισκεφθήκατε.
Λοιπὸν «πο ρεύεσθε …εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον»!
Καὶ θὰ ποῦν ἐκεῖνοι· –Κύριε, πότε σὲ εἴδαμε
γυμνό, πεινασμένο, ξυπόλητο; Καὶ ὁ Χριστὸς
θὰ πῇ λόγια ποὺ ὅπως εἶπα δὲν ὑπάρχει ζυ-
γαριὰ νὰ τὰ ζυγίσουμε· –Ὅ,τι δὲν κάνατε στὰ
δυστυχισμένα ἀδέρφια μου, εἶνε σὰν νὰ μὴν
τὸ κάνατε σ᾿ ἐμένα τὸν ἴδιο!

Αὐτὰ νὰ τὰ προσέξουμε. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη
θὰ δικαστῇ καὶ ὅποιος παρέλειψε τὸ καλό.

* * *Ὁ Χριστὸς περπατάει ἀνάμεσά μας. Τί συγ -
κλονιστικός, ἀγαπητοί μου, αὐτὸς ὁ λόγος!
Ὅ που χήρα, ὅπου ὀρφανό, ὅπου πεινασμέ-
νος καὶ δυστυχισμένος, στὸ πρόσωπο αὐτῶν
εἶνε ὁ Χριστός. Αὐτὴ τὴν ὥρα, κάποιοι δυσ τυ-
χοῦν. Γι᾿ αὐτὸ θὰ δικαστοῦμε. Ἀκοῦμε, ὅτι πε-
 θαίνουν ἑκατομμύρια παιδιὰ γιὰ ἕνα κομμάτι
ψωμί, κ᾿ ἐμεῖς ἀνοίγουμε λάκκους καὶ θάβου-
με πολύτιμα προϊόντα. Ὅταν ὅμως πεινούσα -
με ἐμεῖς, τὸ ᾿40 τὸ ᾿42 - ᾿44, θέλαμε νά ᾿ρχων -
ται καράβια ἀπὸ τὰ ἄλλα ἔθνη νὰ μᾶς τροφο-
δοτοῦν.

Σήμερα, ἅγια μέρα, ποὺ ἀκούσαμε τὸ φο-
βε ρὸ εὐαγγέλιο τῆς μελλούσης κρίσεως, ἂς
προσπαθήσουμε ὄχι μόνο ν᾿ ἀποφεύγουμε τὸ
κακὸ –αὐτὸ εἶνε τὸ λιγώτερο–, ἀλλὰ καὶ νὰ κά-
 νουμε τὸ καλό. Εἶνε σὰν νὰ τὸ κάνουμε στὸν
ἴδιο τὸ Χριστό. Τότε ἡ γῆ θὰ γίνῃ παράδεισος.
Ἐνῷ τώρα κυριαρχεῖ ἡ κακία· τὰ χέρια κλέ-
βουν, γιατὶ ἡ καρδιὰ δὲν ἔχει οὔτε σταλαγμα -
τιὰ ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας.

Ἂς ἐξετάσουμε βαθειὰ τὸν ἑαυτό μας κι ἂς
προσπαθήσουμε στὸ ἑξῆς νὰ κάνουμε τὸ κα -
λὸ στὸν κόσμο τοῦτο πρὸς δόξαν Θεοῦ! Ἔτσι,
ὅταν ἔρθῃ ἡ ἡμέρα ἐκείνη τῆς κρίσεως, νὰ μὴν
ἀκούσουμε τὰ φοβερὰ λόγια «Πορεύεσθε ἀπ᾿
ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι…», ἀλλὰ ὅλοι ν᾿ ἀκού-
σου με τὰ ἄλλα ἐκεῖνα λόγια τοῦ Χριστοῦ·
«Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κλη-
ρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλεί-
αν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου» (ἔ.ἀ. 25,34)· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 21-2-1982. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 26-2-2006, ἐπανέκδοσις 13-2-2016.
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Ἁπλᾶ, ἀγαπητοί μου, ἁπλᾶ μιλοῦν οἱ πατέ-
ρες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, ἁπλᾶ

μιλάει αὐτὸς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός,
ἁπλᾶ θὰ μιλήσουμε κ᾽ ἐμεῖς. Τὸ Εὐ αγγέ λιο δὲν
εἶνε φιλοσοφίες. Στὸ ζήτημα π.χ. τῆς ψυχῆς ὁ
Χριστὸς ἔδωσε τὴν ἀπάντησι μὲ δυὸ λόγια· ἡ
ψυχή, λέει, εἶνε ἀθάνατη (βλ. Μᾶρκ. 8,36-37). Ἔτσι καὶ
στ᾽ ἄλλα θέματα ὁ Κύριος μᾶς μίλησε μὲ ἁ πλό-
 τητα, μὲ εἰκόνες καὶ παραδείγματα ἀπ᾽ τὴ φύσι.

* * *⃝ Σήμερα τὸ εὐαγγέλιο ὡς πρῶτο παράδει γμα
τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ ἔχει τὸ μάτι τοῦ
ἀνθρώπου (βλ. Ματθ. 6,22). Τί εἶνε τὸ μάτι; Ἕνα ἀπὸ
τὰ λεπτότερα ὄργανα· μιὰ φωτογραφικὴ μη-
χανή, ποὺ ἐργάζε ται αὐ τομάτως ἐπὶ χρόνια ὁ -
λόκλη ρα χωρὶς μπαταρία. Ποιός τὴν ἔφτεια-
 ξε; Ὁ Θεός. Καὶ μόνο γιὰ τὰ μάτια θά ᾽πρεπε
νὰ τὸν εὐχαρι στοῦ με μέρα καὶ νύχτα.

Καὶ γιατί μᾶς τά ̓ δωσε τὰ μάτια; Ὄχι γιὰ νὰ
ἱκανοποιοῦμε τὴν ἁμαρτωλὴ περιέργεια, νὰ βλέ  -
πουμε τὰ αἰσχρὰ καὶ ἀκατονό μαστα. Μᾶς τά
᾽δωσε γιὰ ἕ να μεγάλο σκοπό· νὰ βλέπῃς τὸ
πανόρα μα τῆς δημιουργίας, τὸν ἥλιο τὸ πρωὶ
ν᾽ ἀνατέλλῃ καὶ νὰ λὲς «Δόξα σοι τῷ δείξαντι
τὸ φῶς» (Δοξολ.)· νὰ βλέπῃς τὸ βραδάκι νὰ κάνῃ
βουτιὰ στὸ πέλα γος καὶ νὰ λὲς «Φῶς ἱλαρὸν ἁ -
γίας δόξης …Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν
ἡλίου δύσιν…» (ἑσπερ.)· νὰ βλέπῃς τὴ νύχτα τ᾽ ἀν -
αρίθμητα ἀστέ ρια, τὰ καντηλάκια τῆς Παναγί -
ας, νὰ τὰ βλέπης ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ λὲς «Οἱ οὐ -
ρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χει -
ρῶν αὐ τοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα» (Ψαλμ. 18,2).
⃝ Στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο ὁ Χριστὸς λέει, ὅτι
«ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός»
(Ματθ. 6,22). Ὅπως τὴ νύχτα, ὅταν δὲν ὑπάρχῃ φῶς,
κρατᾷς φανάρι γιὰ νὰ μὴ σκοντάψῃς, ἔτσι καὶ
γιὰ νὰ βαδίζῃς μὲ ἀσφάλεια στὴ ζωή σου στὸν κό-
 σμο αὐτὸν σοῦ ᾽ δωσε καὶ κάποια ἄλλα μάτια.

Ἡ φυσικὴ ὅρασι δὲν εἶνε καὶ τόσο σπουδαῖο
πρᾶγμα· τὴν ὅρασι αὐτὴ τὴν ἔχουν καὶ τὰ ζῷα·

μερικὰ μάλιστα, ὅπως π.χ. ὁ ἀετός, ἔχουν ἰσχυ-
 ρότερη ὅρασι ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Ἀλλὰ ἐ δῶ
δὲν ἐννοοῦμε τὴν ὅρασι αὐτή· ἐννοοῦμε κά-
ποια ἄλλη ὅρασι, ποὺ ἡ ἀξία της εἶνε ἀπείρως
μεγαλύτερη καὶ τὴν ὁποία πολὺ λίγοι διαθέ-
τουν. Ποιά εἶνε ἡ ὅρασις αὐτή, γιὰ τὴν ὁποία
κυρίως ὁμιλεῖ ὁ Κύριος; Ἡ πίστι.

Ἂς φέρουμε παράδειγμα. Εἴμαστε μαζεμέ -
νοι μέσα στὴν ἐκκλησία καὶ ὅλοι ἔχουμε μά-
τια. Καὶ τί βλέπουμε; Βλέπουμε κο λῶνες, εἰκό-
νες, στα σίδια, ἀναλόγια, δεσποτικὸ θρόνο, τέμ -
πλο, ἁ γία τράπεζα, ἀνθρώπους ποὺ ἐκκλη σι -
άζονται, ἐπιτρόπους, ψαλτάδες, παπᾶδες ντυ-
 μένους μὲ ἄμφια… Σᾶς ἐρωτῶ· μόνο αὐτὰ ὑ -
πάρχουν μέσα στὸ ναό; Ἄχ, ἀδελφοί μου, δὲν
ὑπάρχουν μόνο αὐτά· ὑπάρχουν κι ἄλλα πρά -
γματα, ποὺ δὲν τὰ βλέπουμε γιατὶ δὲν ἔχουμε
τὰ κατάλληλα μάτια, δὲν ἔχουμε τὴν ὅρασι ποὺ
λέγεται πίστι· ἂν εἴχαμε τὴν ὅ ρασι αὐτή, πολ-
λὰ θὰ βλέπαμε. Τώρα ἔχουμε μάτια ζῳώδη,
μάτια λύκου, μάτια γερακιοῦ, μάτια ἀρκού δας,
μάτια χοίρου…· γιατὶ ὁ ἕνας εἶνε ἄσπλαχνος,
ὁ ἄλλος σκληρόκαρδος, ὁ ἄλλος ἅρπαγας, ὁ
ἄλλος θυμώδης, ὁ ἄλλος ἀσελγής, καὶ ὅλοι
ὀλιγόπιστοι. Ἂν εἴχαμε πίστι –αὐτὴ εἶνε ἡ ἄλ -
λη ὅρασι–, θὰ βλέπαμε πολλὰ ἄλλα.

Διαβάζετε τοὺς βίους τῶν ἁγίων; Ἐκεῖ θὰ
δῆ  τε ὅτι, ὅποιοι εἶχαν πίστι καὶ καθαρὴ καρδιά,
στὴν ἐκ  κλησία αἰσθάνονταν τὸ θαῦμα ποὺ τε-
λεῖ ται, ἄκουγαν ἀγγελικοὺς ὕμνους, ἔβλεπαν
πάνω στὴν ἁγία τράπεζα τὸ Χριστὸ νὰ ἀκτινο -
βολῇ, τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τοὺς ἁγίους,
ἔβλε παν ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους. Τὸ ἀπο-
λυτικίο τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος λέει· «…καὶ ἐν
τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχὰς ἀγγέλους ἔ -
σχες συλλειτουργοῦντάς σοι»· ὅταν δηλαδὴ
λειτουργοῦ σε ὁ ἅγιος Σπυρίδων, οἱ Χριστια-
νοὶ ἔβλεπαν νὰ συλλειτουργοῦν μαζί του ἄγ -
γελοι. Ἂν ἔχουμε κ᾽ ἐμεῖς πίστι, διὰ τῆς πίστε -
 ως θὰ δοῦμε τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. 
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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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⃝ Ἀλλὰ ἐγώ, ἀδελφοί μου, θὰ ἔλεγα· ἂς μὴν ἔ -
χουν οἱ ἄν θρω ποι σήμερα τὴν ὅρασι τὴν πνευ-
 ματικὴ ποὺ εἶχαν οἱ ἅγιοι· νὰ ἔχουν τοὐλάχι-
στον τὴ φυσικὴ ἱκανότητα νὰ διακρίνουν, τὴν
καθαρότητα δηλα δὴ τοῦ νοῦ, νὰ ἔχουν τοὐλά-
 χιστον τὸ μυαλό τους ὑγιὲς ὥστε νὰ σκέπτε-
ται λογικά. –Μά, θὰ πῆτε, δὲν σκέπτονται ὅ -
λοι οἱ ἄν θρωποι λογικά; Ἂν νομίζετε ἔτσι, κά-
νετε λάθος· μακάρι νὰ σκέπτονταν λογικά.

Ἔδωσε ὁ Θεὸς τὰ μάτια, νὰ βλέπῃς τὴ φύσι,
ὅ,τι ὑπάρχει γύρω σου· ἔδωσε τὴν πίστι ὡς ἕ -
κτη αἴσθησι, νὰ βλέπῃς τὸν παράδεισο, τὰ οὐ -
ράνια. Ἀλλ᾽ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ δύο αὐτά, ὑπάρχει
καὶ κάποιο ἄλλο φανάρι, ποὺ τὸ ἔδωσε σὲ ὅ -
λους, τό ᾽χουν καὶ οἱ ἄγριοι ἀκόμα. Ποιό εἶν᾽
αὐτό; ὁ νοῦς - τὸ μυαλὸ τοῦ ἀνθρώπου.

Ἄχ αὐτὸ τὸ μυαλό, τί θαῦμα εἶνε! Ἂν ἀνοί -
ξῃς τὸ κρανίο τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ἐγκέφαλος εἶ -
 νε μιὰ λάσπη, κάτι σὰν ἀσβέστης. Καὶ ὅμως ἐ -
κεῖ μέσα τί δὲν ὑπάρχει! Εἶνε ἀνώτερο ἀπ᾽ ὅ -
λες τὶς μηχανές. Καὶ τὸ πιὸ τέλειο ἐρ γοστάσιο
μη δὲν εἶνε μπροστά του. Ὁ ἐγκέφα λος ἔχει ἑ -
κατομμύρια τῶν ἑ κατομμυρίων μικρὰ - μικρὰ
«καλῴ δια». Εἶνε τόσο λεπτεπίλεπτος καὶ εὐπα-
θής, πού, μιὰ σταγόνα αἷμα νὰ πέσῃ μέσα στὰ
ἀγ γεῖα του, ὁ ἄνθρωπος τελείωσε. 

Γιατί λοιπὸν τό ᾽δωσε ὁ Θεὸς αὐτὸ τὸ μυα-
λό; Σοῦ τό ᾽δωσε, γιὰ νὰ σκέπτεσαι λογικά, γιὰ
νὰ γίνῃς βα σιλιᾶς ὅ λης τῆς κτίσεως, νὰ προο-
δεύσῃς καὶ νὰ εὐτυχήσῃς, νὰ διακρίνῃς τὸ ψέ-
μα ἀπὸ τὴν ἀ λήθεια, νὰ προχωρῇς νὰ προχω -
ρῇς καὶ νὰ φτά  σῃς μέχρι τὰ ἄστρα τοῦ οὐρα-
νοῦ. Φαίνεται ὅ μως ὅτι κάποτε τὸ μυαλὸ τὸ
χάνουμε. Γιατὶ ἂν δὲν τὸ χάναμε, δὲν θὰ εἴχα-
με φτάσει στὸ σημεῖο ποὺ φτάσα με.

Τρελλοκομεῖο καὶ κάτι χειρότερο κα ταντή-
σαμε. Σήμερα ἡ ἀνθρωπότης κινδυνεύει ἀπὸ
τὶς ἐφευρέσεις τῶν «ἐπιστημόνων», αὐτῶν μὲ
τὰ μεγάλα μυαλά, ποὺ μπορεῖ ν᾽ ἀνεβοῦν στὰ
οὐράνια κι ἀπὸ ᾽κεῖ νὰ ῥίξουν κάτω στὴ γῆ βόμ-
 βες. Τὸ μυαλό, ἀντὶ νά ᾽νε καθαρό, σκοτίζεται.
Ὅπως ἕνας ποὺ πίνει κρασὶ ζαλίζεται καὶ δὲν
ξέρει τί λέει καὶ τί κάνει, ἔτσι εἶνε σήμερα ὁ
ἄνθρωπος· δὲν ξέρει τί κάνει. Ἂς ἔχῃ μάτια
καὶ τηλεσκόπια· ἐφ᾽ ὅσον μέσα του ὑπάρχει ἡ
ἁ μαρτία, τὸ κακό, ὁ ἄνθρωπος ζῇ στὸ σκοτά-
δι, στὸν «ζόφον τοῦ σκότους» ποὺ λέει ὁ ἀ -
δελφόθεος Ἰούδας στὴν Ἐπιστολή του (στ. 13).

Ἂν θέλῃς νὰ δῇς σὲ τί σκοτάδι φτάνει ὁ ἄν -
θρωπος, δὲς τὸν ἄλλο Ἰούδα, τὸν προδότη, γιὰ
τὸν ὁποῖο τὴ Μεγάλη Πέμπτη ἀκοῦμε· «Ὅ τε οἱ
ἔνδοξοι μαθηταὶ ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ δείπνου ἐ -
φωτίζοντο, τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβὴς φιλαργυ  -
ρί αν νοσήσας ἐσκοτίζετο». Καὶ τὸ Εὐαγγέλιο

λέει ὅτι, ὅταν ὁ σατανᾶς εἰσῆλθε στὴν καρδία
τοῦ Ἰούδα καὶ βγῆκε ἀπὸ τὸ μυστικὸ δεῖπνο
νὰ προδώσῃ τὸ Χριστό, ἦταν «νύξ» (Ἰω. 13,30,27). 

Ἡ φιλαργυρία εἶνε τὸ πάθος ποὺ σκοτίζει
περισσότερο ἀπ᾽ ὅλα. Κάθε ἁμαρτωλὸς μυα -
λὸ δὲν ἔχει, πρὸ παντὸς ὅμως ὁ φιλάργυρος.
Τὸν βλέπεις καὶ μαζεύει μαζεύει. Τί θὰ τὰ κά νῃ;
Αὐτὰ ποὺ ἔχει τὸν φτάνουν νὰ ζήσῃ χίλια χρό-
 νια. Οὔτε τὶς δικές του λογικὲς ἀνάγκες ξέρει
νὰ σταθμίσῃ, οὔτε τὸν φτωχὸ σκέπτε ται ποὺ
δὲν ἔχει νὰ ζήσῃ οὔτε μιὰ μέρα. Μαζεύει συνε -
χῶς, λὲς κ᾽ ἔκανε συμβόλαιο μὲ τὸ θάνατο ὅτι
θὰ ζήσῃ χιλιάδες χρόνια. Τὸ εὐαγγέλιο σήμερα
λέει, ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ προσ θέσῃς στὴ ζωή
σου οὔτε μία μέρα (βλ. Ματθ. 6,27). Ὅ ταν ἔρθῃ ὁ χά-
ρος, δὲν σοῦ δίνει οὔτε ἕνα λεπτὸ διωρία· 
«Ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυ  χήν σου ἀπαι-
τοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;»
(Λουκ. 12,20). Μυαλὸ δὲν ἔχει, γι᾽ αὐ τὸ τὸν ὀνομάζει
«ἄφρονα». Ὁ δὲ ἀπόστολος Παῦ λος γιὰ ἀνά-
λογες περιπτώσεις λέει, ὅτι «παρέδωκεν αὐ -
τοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν» (῾Ρωμ. 1,28). 

Σήμερα ὁ ἄνθρωπος ἔχει χαλασμένο μυαλό.
Κρίμα στὰ σχολεῖα, στὰ πανεπιστή μια καὶ στὶς
γλῶσσες. Ἕνας ἀγράμματος σκέπτεται καλύ -
τερα ἀπὸ ἕναν ἐπιστήμονα, ἀπ᾽ αὐτοὺς ποὺ ἑ -
τοιμάζον ται νὰ κά νουν τρίτο παγκόσμιο πόλε-
μο. Χαλασμένα εἶνε τὰ μυαλὰ τῶν φιλαργύρων,
φιλοδόξων καὶ ἀρ χομανῶν, ξεκουρδισμένα ρο-
 λόγια ποὺ τὰ ξεκούρδισε ὁ διάβολος νὰ μὴ
δουλεύουν. Μπορεῖ ἄπειρα πράγματα νὰ σκέ-
πτωνται· ἕνα δὲν σκέπτονται, τὸ Θεὸ καὶ τὸ
θάνατο. Γι᾽ αὐτὸ μᾶς λέει ὁ Κύριος, νὰ προσέ-
 ξουμε τὸ μυαλό μας νά ᾽νε καθαρό.

* * *Προτοῦ τελειώσω, ἀγαπητοί μου, θὰ θυμί-
σω μία εἰκόνα ἀπὸ τὴν ὕπαιθρο. Ὅπως ὁ πε-
ρι βολάρης δένει τὸ γαϊδουράκι στὸ μαγγανο-
πή γαδο μὲ κλειστὰ τὰ μάτια, γιὰ νὰ γυρίζῃ καὶ
νὰ τοῦ βγάζῃ νερό, ἔτσι ὁ διάβολος μᾶς ἔχει
δέσει στὰ καταραμένα μαγγανοπήγαδά του
(τῆς μοιχείας, τῆς πορνείας, τῆς χαρτοπαιξί -
ας, τῆς βλαστήμιας, τῆς ἀτιμίας, τῆς κλοπῆς,
τῆς ἀθεΐας κ.λπ.)· μᾶς ἔβαλε τυφλοπάνι, κ᾽ ἐ -
μεῖς τρέχουμε κάνοντας τὸ θέλημά του.

Ἂς βγάλουμε τὰ τυφλοπάνια –ὁ καθένας τὸ
δικό του–, νὰ δοῦμε τὸ Θεό, νὰ πιστέψουμε στὸ
Χριστό, νὰ γίνουμε ἄνθρωποι. Γιατὶ μᾶς ἔδω-
σε τρία πράγματα· μάτια νὰ βλέπουμε τὰ ὡ -
ραῖα πράγματα, πίστι νὰ τὸν λατρεύουμε, καὶ
μυαλὸ νὰ τὸν σκεπτώμαστε. Ἂν ζήσουμε καὶ
πολιτευθοῦμε ἔτσι, θὰ ἔχουμε τὴ χάρι καὶ εὐ -
λογία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Μοσχάτου - Ἀθηνῶν τὴν 19-6-1966. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 18-5-2017.
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