
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸν ἀπόστολο. Τί
μᾶς λέει ἡ φωνὴ τοῦ αὐτὴ τοῦ ἀποστό λουΠαύλου ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, τί μᾶς προτρέ -

πει, τί μᾶς συμβουλεύει; Μᾶς συμβου λεύει νὰ
μαζέψουμε λεφτά, νὰ χτίσουμε σπίτια - πολυ -
κατοικίες, νὰ γλεντᾶ με, νὰ διασκεδά ζου  με, νὰ
κάνουμε τὰ κέφια τῆς σάρκας μας; Κάθε ἄλλο.
Ἡ φωνὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος μᾶς συμβου-
λεύει ἀντίθετα ἀ πὸ αὐτά· ὁ ἀ πόστολος πη-
γαίνει κόντρα μὲ τὶς πονηρὲς ἐ πιθυμί ες, κόν -
τρα μὲ τὰ θελήματα τῆς σαρκός.

Στόχο τῆς ζωῆς μας λέει νὰ μὴν ἔχουμε τὰ
ἐ  πίγεια πράγματα, γιατὶ «ἐπελθὼν ὁ θάνατος
ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται» (Νεκρ. ἀκολ.), ἀλλὰ στό χο
τῶν ἐνεργειῶν, τῶν σκέψεων, τῶν συναισθη-
 μά των, τῆς βουλήσεώς μας νὰ ἔχουμε τὸν οὐ -
ρανό. Τί πρέπει δηλαδὴ νὰ ἐπιδιώξουμε ἐδῶ
στὴ γῆ ποὺ ζοῦμε; ποιός εἶνε ὁ προορισμός
μας, γιατί ζοῦμε; Τὸ λέει καθαρὰ ὁ ἀπόστο-
λος· πρέπει, λέει, νὰ γίνουμε ἅγιοι· «…ἐπιτε-
λοῦν τες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ» (Β΄ Κορ. 7,1)·
παραπάνω ἀπ᾽ ὅλα νὰ ἐπιδιώξουμε τὴν ἁγιό-
τητα, νὰ γίνουμε ἅγιοι.

–Ἅγιος σήμερα, στὸν αἰ ῶνα αὐτόν; σοῦ λέ-
ει ὁ ἄλλος· δύσκολο πρᾶγμα. Καὶ νὰ θέλω ἐ -
γὼ νὰ γίνω ἅγιος, δὲν μ᾽ ἀφήνουν· δὲν μ᾽ ἀ -
φήνει ὁ διάβολος, δὲν μ᾽ ἀφήνει ὁ κόσμος…

Γιά νὰ τὸ δοῦμε λοιπὸν αὐτὸ ποὺ λέει σήμε -
ρα ὁ ἀπόστολος· τί εἶνε ὁ ἅγιος, καὶ κατὰ πό-σον εἶνε δυ να τὸν στὴ σημερινὴ ἐποχὴ νὰ ζή -
σῃ καν εὶς ὡς ἅγιος, ὅπως λέει ἡ Ἐκκλησία.

* * *Γιὰ νὰ καταλάβουμε, ἀγαπητοί μου, τί εἶνε
ὁ ἅγιος, ἂς πάρουμε ἕ να παράδειγμα. Ὅταν
εἶστε μέσα στὸ ναὸ ῥῖξτε μιὰ ματιὰ στὴν ἁγία
τράπεζα. Τί εἶνε ἐκεῖ ἐπάνω; Ἂν μπῇ ἕνας ἄ -
πιστος στὸ ναό, θὰ μᾶς πῇ ὅτι, Ἐ πάνω στὴν
ἁ γία τράπεζα εἶνε ἕνα ποτήρι χρυσό… Δὲν εἶ -
νε ὅμως ἕ να ποτήρι χρυσό. Καὶ ποτήρι νὰ τὸ
πῇς ἀκόμη, ἁμαρτάνεις. Ποτήρι δὲν εἶνε. Διό-

τι ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ τὸ πήραμε καὶ τὸ βάλαμε
ἐπάνω στὴν ἁγία τράπεζα, αὐτὸ πλέον δὲν
λέγεται ποτήρι· λέγεται ἅγιον ποτή ριον, λέ-
γεται δισκοπότηρο. Κατὰ τὴν πίστι μας –ἂν
πιστεύῃς ἔλα στὴν ἐκκλησιὰ καὶ πλησίασε τὰ
ἅ για, ἂν δὲν πιστεύῃς κάτσε στὸ σπιτάκι σου–
ἀπὸ τὴν ὥ ρα ποὺ πῆγε μέσα στὸ ἅγιο βῆμα καὶ
ἀπετέθη ἐπάνω στὴν ἁγία τράπεζα, εἶνε ἁγια-
σμένο· κι ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ μέσα σ᾽ αὐτὸ ἔγι-
νε τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, δὲν μποροῦ με νὰ τὸ
λέμε ποτήρι. Ποτήρι μπορεῖ νὰ τὸ πῇ ἕνας ἄ -
πιστος, ἀλλὰ ἐμεῖς θὰ τὸ ποῦμε ἅγιο ποτήριο,
ἅγιο δισκοπότηρο.

Τὸ ἅγιο ποτήριο μποροῦν νὰ τὸ πιάνουν τὰ
χέρια μό  νο τῶν κληρικῶν. Πόσο καθαρά, ἀλή-θεια, πρέπει νὰ εἶνε τὰ χέρια τοῦ παπᾶ, γιὰ νὰ
κρατᾶνε τὸ δισκοπότηρο! Θά ᾽πρεπε μᾶλλον
νὰ κατέβῃ ἕνας ἄγγελος γιὰ νὰ κρατάῃ τὸ δι-
σκοπότηρο· ἀλλὰ οὔτε καὶ ἄγγελος δὲν ἔχει
αὐτὴ τὴ χάρι· αὐτὸ ὁ Χριστὸς τὸ ἐμπιστεύτη-
κε μόνο στὸν ὀρθόδοξο ἱερέα τῆς Ἐκκλησίας
του! Ἂν πιστεύουμε, ὁ ναὸς δὲν εἶνε ἕνας ὁ -
ποιοσ δήποτε χῶρος – «ὡς φοβερὸς ὁ τόπος
οὗ τος» (Γέν. 28,17), εἶνε φωτιὰ ἐκεῖ! Πόσο κα θαρὰ
λοιπὸν πρέπει νά ᾽νε τὰ χέρια τοῦ παπᾶ, καὶ
πό σο κ᾽ ἐμεῖς πρέπει νά ᾽χουμε καθαρὰ τὰ
χείλη καὶ τὴν καρδιά μας, γιὰ νὰ κοινωνήσου -
με τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ!

Καὶ γιά φαντάσου τώρα νὰ πάῃ κάποιος τὴ
νύχτα, νὰ μπῇ στὴν ἐκ κλησία, νὰ σπάσῃ τὶς
πόρτες –γιατὶ θὰ συμβοῦν κι αὐτά, κοντεύουν
νὰ συμβοῦν κ᾽ ἐδῶ ὅπως συνέβησαν στὴν ἄ -
θεο ̔Ρωσία– καὶ νὰ πάῃ μέχρι τὴν ἁγία τράπε ζα,
ποὺ ἐκεῖ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν παπᾶ δὲν ἐπιτρέπε-
ται νὰ μπῇ λαϊκός. Ἐὰν λοιπὸν ὑποθέσουμε,
ὅτι ἔρχεται κάποιος καὶ παίρνει ἀπὸ τὴν ἁγία
τράπεζα τὸ δισκοπότηρο καὶ τὸ πάει – ποῦ·
στὴν ταβέρνα, σ᾽ ἕνα καμπαρέ, καὶ βάζει μέσα
κρασί, τὸ κάνει κρασοπότηρο, τί θὰ γίνῃ; Θὰ
φρίξῃ ἡ γῆ· ἀλ λοίμονο, φοβερὸ πρᾶγμα!
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Καταλάβατε τὸ παράδειγμα; Ἔ λοιπὸν σοῦ
λέω –ὄχι ἐγώ, ὁ ἀπόστολος Παῦλος τὸ λέει–,
παραπάνω ἀπὸ τὶς εἰκόνες, ἀπὸ τὰ καντήλια,
ἀ πὸ τὶς καμπάνες, ἀπὸ τὴν κολυμβήθρα, ἀπὸ
τὸ δισκοπότηρο, παραπάνω ἀπὸ ὅλο τὸ ναὸ
εἶ  νε – ποιό; Ἐμένα ρωτᾶτε; Εἶνε τὸ σῶμα σου.
Τὸ κορμί μου καὶ τὸ κορμί σου εἶνε δισκοπότη-
 ρο! Κι ὅπως στὸ δισκοπότηρο δὲν μπορεῖς νὰ
βάλῃς μέσα ὅ,τι θέλεις ἀλλὰ μόνο τὸ σῶμα καὶ
τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι καὶ στὸ σῶμα σου·
κι ὅπως εἶνε ἁμαρτία, βεβήλωσις καὶ ἀσέβεια
καὶ ἀπιστία, νὰ κάνῃς τὸ δισκοπότηρο καὶ τὴν
κολυμβήθρα ἕνα κοινόχρηστο πρᾶγμα, ἔτσι
εἶ νε ἁμαρτία καὶ στὸ κορμί σου, πού ᾽νε δισκο-
 πότηρο καὶ πολυέλεος καὶ λαμ πάδα, δὲν ἐπι-
τρέπεται νὰ κάνῃς τὰ κέφια τοῦ διαβόλου.

Νά λοιπὸν τί σημαίνει ἅγιος. Ὅπως αὐτὰ
πού ᾽νε μέσ᾽ στὴν ἐκκλησία εἶνε ἀφιερωμένα
στὸ Θεὸ καὶ δὲν ἐπιτρέπεται κανεὶς νὰ τὰ πάρῃ
γιὰ ἄλλη χρῆσι, ἔτσι καὶ τὸ κορμί μας ἀπὸ τὴν
ὥρα ποὺ βαπτισθήκαμε. Προτοῦ νὰ βαπτισθοῦ -
με τί ἤμασταν; Ἀγγεῖα τοῦ διαβό  λου, ἀκάθαρ -τα ἀγγεῖα τῆς νυκτός· ἔτσι ἤ μασταν. Ἀλλ᾽ ἂς
εἶ νε εὐλογημένος ὁ Θεός, ὁ Χριστός, ἡ ἁγία
Τριάδα. Ἤμασταν ἀκάθαρτα ἀγ γεῖα, πήλινα,
καὶ μᾶς πῆρε ὁ Χριστός, μᾶς βάπτισε μέσα
στὸν Ἰορδάνη (Ἰορδάνης εἶνε ἡ κολυμβήθρα),
κι ἀπὸ τότε πιὰ δὲν εἴμαστε παι διὰ τοῦ Κώστα
καὶ τῆς Μαρίας, ἀλλὰ γίναμε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ·
αὐτὸ λέει ὁ ἀπόστολος. 

Κι ἀφοῦ ἔγινες παιδὶ τοῦ Θεοῦ, τὸ κορμί σου
δὲν ἔχεις δικαίωμα πλέον νὰ τὸ κάνῃς ὅ,τι θέ-
λεις· ἀνήκει στὸ Χριστό, εἶνε σὰν τὸ δισκοπό-
 τηρο, σὰν τὴν κολυμβήθρα, σὰν τὸ ναό· πρέπεινὰ τό ᾽χῃς καθαρό. Τί θὰ πῇ νὰ ἔχῃς κα θαρὸ τὸ
κορμί; Τὰ μάτια σου νὰ μὴν τὰ καρφώνῃς στὴν
ὀ θόνη, στὸ πανὶ τοῦ διαβόλου, καὶ νὰ βλέπῃς
τὰ αἰ σχρά· τὰ αὐτιά σου νὰ μὴν τὰ τεν τώνῃς ν᾽
ἀκοῦς τὶς βρωμιὲς τοῦ κόσμου· τὴ γλῶσσα σου
νὰ μὴν τὴ μολύνῃς μὲ βλαστήμιες, κουτσομπο -
λιά, κατακρίσεις κ.λπ.· τὰ χέρια σου νὰ μὴν τ᾽ ἁ -
 πλώνῃς νὰ κλέβῃς καὶ νὰ κάνῃς ἀτιμίες· τὰ πό-
 δια σου νὰ τρέχουν ὄχι δεξιὰ κι ἀριστερά, ἀλ -
λὰ στὴν ἐκκλησία. Καὶ τὸ σπουδαιότερο· τὸμυαλό, ἡ σκέψι, καὶ ἡ καρδιά σου νὰ μὴν εἶ νε
ἕ νας σκουπι δό τοπος ποὺ πετᾶνε ὅ,τι νά ᾽νε,
ἀλ λὰ νὰ τὰ κρατᾷς καθαρά, πιὸ καθαρὰ κι ἀπ᾽
τὸ σαλόνι τοῦ σπιτιοῦ σου. Τὰ πάντα καθαρά,
καὶ προπαντὸς ἡ σκέψι, τὸ μυαλό, ἡ καρδιά.
Ἅμα τὸ πετύχῃς αὐτό, τότε εἶσαι ἅγιος.

Εἶνε εὔκολο; Γιά προσπαθῆ στε μιὰ μέρα νὰ
κρατήσετε τὴ σκέψι  σας καθαρή. Περνᾶνε λο-γισμοί, σὰν τὶς σφίγγες ποὺ πέφτουν πάνω στὸ
σκουληκιασμένο σάπιο κρέας· λογισμοὶ αἰ σχροί

(πορνείας, μοιχείας, ἀσελγείας…), λο γι  σμοὶ κα-
 κίας - μοχθηρίας (περιφρονήσεως, κατακρίσε-
ως, θυμοῦ, ἀντιπαθεί ας, μίσους, ἐκδικήσεως, ἀ -
δικίας, ἀπάτης, ψεύ δους, κλοπῆς…), λογισμοὶ ἐ -
γωιστικοί (ὑπερη  φανείας, φιλοδοξίας, ἀνθρωπα-
 ρεσκείας, μα ταιοδοξίας, ἐπιδείξεως…). Πλῆ θος
λογισμοί, πλῆθος σφίγγες, ποὺ ἂν δὲν τὶς διώξῃς
θὰ κά νουν φωλιά. Γιά προσπάθησε νὰ τὶς διώ-
 χνῃς, γιά βάλε φωτιὰ νὰ κάψῃς τὶς σφιγγοφω λιὲς
αὐ τὲς ποὺ ᾽νε μέσ᾽ στὸ νοῦ σου καὶ νὰ κρατή -
σῃς τὸ μυαλό σου καθαρό. Μπορεῖς; Δύσκολα.

Δὲν σοῦ λέω κ᾽ ἐγὼ ὅτι εἶ νε εὔ κολο· δύσ -κο λο εἶνε, μὰ ὄχι καὶ ἀδύνατο. Γιατὶ τί λέει τὸ
Εὐαγγέλιο· «Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀν θρώποις δυ-
νατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν» (Λουκ. 18,27). Καὶ τί λέει ὁ
ἀπόστολος Παῦλος· «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυ-
 ναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλ. 4,13). Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ
Θεοῦ καὶ μὲ τὴ δύναμι τοῦ Χριστοῦ μποροῦ με!
Τί λές; δὲν ὑπάρχει τρόπος, δὲν ὑπάρχει δρό-
μος νὰ φτάσῃ κανεὶς ἐκεῖ; Ὑπάρχει!

* * *Ἐλᾶτε, ἀδέρφια μου, νὰ πάρουμε τὸ μονο-πάτι, ποὺ ἅμα τὸ βαδίσῃς θ᾽ ἀνεβῇς ψηλά, θὰ
φτάσῃς στὴν κορυφή. Καὶ ἡ κορυφὴ ποιά εἶ -
νε; Ἡ ἁγιότης, τὸ νὰ γίνεσαι ἅγιος. Ποιός λοι -
πὸν εἶνε ὁ τρόπος, τὸ μονοπάτι αὐτό;

Μᾶς τὸ λέει πάλι ὁ ἀπόστολος· εἶνε ὁ φόβος
τοῦ Θεοῦ, «…ἐπιτελοῦν τες ἁγιωσύνην ἐν φό -
βῳ Θεοῦ» (Β΄ Κορ. 7,1)· θὰ κατορθώσετε, λέει, νὰ γί-
νετε ἅγιοι, ἐὰν ἔχετε φόβο Θεοῦ. Ποιός εἶνε
αὐ τὸς ὁ «φόβος Θεοῦ»; Ἐλᾶτε νὰ τὸν πᾶμε
στὸ «χημεῖο» νὰ τὸν ἀναλύσουμε. Ποιά στοι-χεῖα ἀποτελοῦν τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ;• Πρῶτα - πρῶτα ἡ πίστις· πίστις ὅτι ὑπάρχει ἀ -
φέν της, μάτι ποὺ παρακολουθεῖ, ἕνας νοῦς ποὺ
γνωρί ζει τὰ πάν τα καὶ μιὰ μέρα θὰ μᾶς κρίνῃ.• Ἔπειτα ἡ ἀγάπη, ποὺ διώχνει τὸν φόβο τοῦ
τιμωροῦ Θεοῦ καὶ φέρνει γλυκειὰ εὐλάβεια.• Ἀκόμη ἡ ταπεινὴ ὑπακοὴ στὸν Κύριο καὶ ἡ
πρόθυμη τήρησι ὅλων τῶν ἐντολῶν του.• Ὁ θεοφοβούμενος ἄνθρωπος ἔχει ἁγνότη-τα, ὁ θεῖος φόβος ἁγνίζει τὴν καρδιά του.• Ὅπου ὑπάρχει φόβος Θεοῦ, ἐκεῖ ὑπάρχει καὶ
συναίσθησι τῆς παρουσίας του, καθαρὴ προσ -ευχή, καὶ λατρεία «ἐν πνεύματι» (Ἰω. 4,24).• Ὑπάρχει ἐπίσης εἰλικρίνεια, φιλαλήθεια, εὐ -συνειδησία, τιμιότης, σεβασμὸς στὸν πλησίον.• Βασικὸ στοιχεῖο τοῦ θείου φόβου εἶνε ἡ τα-πεί  νωσις καὶ ἡ αὐτομεμψία - αὐτοκατηγορία.• Ἕνας θεοφοβούμενος Χριστιανὸς ἔχει ἀκα-κία, δὲν κατακρίνει, δὲν καταδικάζει κανένα.

Ἰδού τὸ μονοπάτι ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἁγιότη-
τα. Τὸ λέει ἡ καρδιά σας; Μπρός, ἀνέλθετε!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἱ. ναὸ τῶν Ἀθηνῶν τὴν δεκαετία τοῦ ᾽60 καὶ παρεδόθη ἡμιτελής. Καταγραφή, σύντμησις καὶ κλείσιμο 4-9-2017.

2



8 Ὁκτωβρίου 2017



Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

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



Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐ -
αγγέλιο. Εἶνε μία ἀπὸ τὶς ὡραιότερες παρα -

βολὲς ποὺ εἶπε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι-
στός· εἶνε μιὰ εἰκόνα ἀ  πὸ τὴ φύσι, ἡ εἰκόνα τοῦγεωργοῦ ποὺ βγῆ κε νὰ σπείρῃ «τὸν σπόρον
αὐ τοῦ» (Λουκ. 8,5), τὸ σπόρο ποὺ πέφτει στὴ γῆ.

Ἀλλὰ καὶ κάθε φο  ρὰ ποὺ ἀκούγεται ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ, κάποιος ἄλλος σπό ρος, οὐ ράνιος, «ὁλόγος» (ἔ.ἀ. 8,11) δηλαδὴ ποὺ ἔφερε ἀπὸ τὸν οὐ ρα νὸ
ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, πέφτει ὄχι πιὰ
σὲ αὐλάκια τῆς γῆς ἀλλὰ μέσα σὲ καρδιές, καὶ
γεωργὸς ποὺ τὸν σπέρνει εἶ νε ὁ κήρυκας τοῦ
εὐαγγελίου. Ἔτσι καὶ τούτη τὴ στιγμὴ μέσα στὰ
αὐλάκια τοῦ δικοῦ σας ψυχι κοῦ κόσμου. 

Ἀπὸ τὸ σπόρο βγαίνουν ἄνθη, φυτά, δέντρα·
καὶ ἀπὸ τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελί ου βγαίνουν«μυρίπνοα ἄνθη», ὅπως ψάλλει σή με ρα ἡ Ἐκ -
κλη σία μας (δοξ. αἴν. Ἁγ. Πατ.)· φω τεινὲς ἰδέες, εὐγενῆ
αἰ σθήματα καὶ «ἔργα» ἀ γαθὰ ποὺ λέει ὁ ἀπό-
στο λος (Τίτ. 3,8,14). Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δημιουργεῖ
ἕνα πολιτισμὸ ὄχι μηχανικὸ ἀλλὰ ψυχικό.

Ὁ σπόρος στὴ γῆ ὅμως δὲν καρποφο ρεῖ ἐξ
ἴσου· ὅταν δὲν βρῇ κατάλληλο ἔδαφος μένει
ἄ καρπος· ἔτσι καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ὅ ταν συν - αντᾷ ἐμ πόδια. Καὶ τὰ ἐμπόδια εἶνε οἱ καρδιές.
Ὅ πως χωράφι ἀπὸ χωράφι διαφέρει, ἔτσι καὶ
καρδιὰ ἀπὸ καρδιά· ὑπάρχουν καρδιὲς σκλη-
 ρές, ὑπάρχουν καὶ καρδιὲς εὐ   γενι κές.

* * *Τί ἐμ ποδίζει, ἀδελφοί μου, τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ
νὰ καρ ποφορήσῃ; Ὡρισμένα ἐμπόδια τὸ εὐαγγέ -
λιο σή μερα τὰ ὠ νόμασε ἀγκάθια. Ποιά εἶν᾽ αὐτά;Τὰ φυσικὰ ἀγκάθια τὰ γνωρίζουμε ὅλοι καὶ
ἰ δίως ὅσοι γεννηθήκαμε σὲ χωριά. Ὅταν ἤμα-
 σταν μικροί, προσέχαμε περνώντας μέσα ἀπὸ
χωράφια μὲ ἀγκάθια νὰ μὴ μᾶς ἀγκυλώσουν.
Κι ὅταν μᾶς ἀγκύλωναν τρέχαμε στὴ μάνα ἢ τὴ
γιαγιὰ νὰ μᾶς βγάλουν τ᾽ ἀγκάθια, ποὺ δὲν μᾶς

ἄφηναν οὔτε τὴ νύχτα νὰ ἡσυχάσουμε. Τὸ ἀγ -
κά θι, ὅταν μπῇ στὸ δέρμα, βασανίζει. Λένε ὅτι
ἕνα λιοντάρι ποὺ πάτησε ἀγκάθι οὔρλιαζε ἀπ᾽
τὸν πόνο· πλησίασε τότε κάποιος κυνηγός, τοῦ
ἀφαίρεσε τὸ ἀγκάθι ἀ πὸ τὸ πέλμα, καὶ τὸ λιον -
τάρι ἀπὸ εὐγνωμοσύ νη τὸν ἀκολουθοῦσε πλέον
σὰν πι στὸ σκυ λὶ καὶ φρόνιμο ἀρνάκι. Ὑπάρχουν
ἀγ κάθια δηλητηριώδη καὶ ἀγκά θια ποὺ ὅπου
φυτρώσουν ῥουφοῦν ὅλη τὴν ὑγρασία τῆς γῆς
καὶ δὲν ἀφήνουν νὰ καρποφορήσῃ τίποτ᾽ ἄλλο.

Ἐδῶ ὁ Χριστός, μιλώντας παραβολικά, μᾶς
λέει ὅτι, ὅπως στὴ φύσι, ἔτσι καὶ στὸν ψυχικόμας κόσμο ὑπάρχουν ἀγκάθια. Ποιά εἶν᾽ αὐτά;
Μᾶς τὰ ἑρμήνευσε ὁ ἴδιος· εἶνε, εἶπε, οἱ μέρι-
μνες τοῦ κόσμου (ὤ λόγος μεγάλος, βαθειὰ
ψυχο λογικός, ποὺ θὰ χρειαζόταν ὥρα νὰ τὸν
ἐξηγήσω! – εὔχομαι κανείς ἀπὸ σᾶς νὰ μὴν εἶ νε
ἀγκαθότοπος ποὺ συμπνίγει τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ).Οἱ μέριμνες τοῦ κόσμου. «Μὴ μεριμνᾶτε…»,
λέει ὁ Κύριος (Ματθ. 6,25,28. Λουκ.12,22,26), ἀπαγορεύει τὴμέριμνα. Ποιά μέριμνα; –Μπᾶ; θὰ πῇ ὁ ἄνθρω-
πος τῆς δραστηριότητος· ὥστε τὸ Εὐαγγέλιο
λέει νὰ σταυρώσουμε τὰ χέρια, νὰ λέμε κ᾽ ἐ μεῖς
«πέσε σῦκο νὰ σὲ φάγω»; ἐγκρίνει τὴν ἀ  δρά-
νεια, τὴ μοιρολατρία, τὸ κισμὲτ τοῦ Ἰσλάμ;…

Ὄχι, ἀδελφοί μου. Εἶνε ψέμα, ἀπάτη αὐτό,
πλαστογραφία τοῦ Εὐαγγελίου. Τὸ Εὐαγγέλιοκηρύττει τὴν ἐργασία ὡς εὐλογημένο θεσμό.
Μέσα στὸν παράδεισο δόθηκε ἡ πρώτη ἐντολή,
τὸ «ἐργάζεσθαι» (Γέν. 2,15). Στὸ ὄρος Σινὰ ἀκούστη -
κε· «Ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔρ -
 γα σου» (Ἔξ. 20,9). Καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι-
στὸς εἶπε «Ἐργάζεσθε…», ὅτι «Ὁ πατήρ μου ἕ ως
ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι», ὅτι «Ἐ μὲ δεῖ
ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡ -
μέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύνα ται ἐρ -
γάζεσθαι» (Ἰω. 6,27· 5,17· 9,4). Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος εἶπε ἐκεῖνο ποὺ τὸ πῆραν κι αὐτοὶ οἱ μπολ-
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 σεβῖκοι ὡς σύνθημά τους καὶ τὸ ἔχουν γραμ-
μένο ἐπάνω στὸ Κρεμλῖνο· «Εἴ τις οὐ θέλει ἐρ -
γάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω», ὅποι ος δὲν θέλει νὰ
ἐργάζεται δὲν πρέπει καὶ νὰ τρώῃ (Β΄ Θεσ. 3,10).

Γι᾽ αὐτὸ ἂς εἶνε εὐλογημένη κάθε ἐργασία
ποὺ γίνεται ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ναζωραίου γιὰ
τὸ καλὸ τοῦ πλησίον· νὰ φροντίζῃ ἡ μάνα γιὰ
τὸ παιδί, ἡ νοσοκόμος γιὰ τὸν ἄρρωστο, ὁ για-
 τρὸς γιὰ τὸν ἀσθενῆ, ὁ δάσκαλος γιὰ τὸ μαθη-
 τή, ὁ ἀξιωματικὸς γιὰ τὸ στρατιώτη, ὁ ὑπάλλη-
 λος γιὰ τὸ κοινό, ὁ ἱερεὺς γιὰ τὸ ποίμνιό του.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει, ὅτι φροντίδα του
ἦ ταν «ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν» (Β΄ Κορ. 11,28).

Μὰ τότε ποιά μέριμνα καταδικάζει τὸ Εὐαγ-
 γέλιο; Τὴν ἀγωνιώδη φροντίδα, τὴν ἀνησυχία,
τὴν ταραχή, τὸ φόβο. Ἀνησυχεῖ ὁ ἄνθρωπος
γιὰ τὴν ὑγεία, γιὰ τὴν ἀ σφάλεια, γιὰ τὰ οἰκο-
νο μικά, γιὰ τὴν οἰκογένεια - τὰ παιδιά του, γιὰ
τὰ ἔξοδα ποὺ αὐξάνουν, γιὰ τὸ μέλλον… Ὅλα
αὐτὰ εἶνε ἀγκάθια ποὺ κεντοῦν. Ποτέ ἄλ λοτε
ὁ κόσμος δὲν ἦταν τόσο ἀνήσυχος ὅ σο εἶνε
σήμερα. Κι ὅσο προχωρεῖ ὁ ψεύτικος πολιτι-
σμὸς καὶ ἐξελίσσεται ὑλιστικώτερα, τόσο ἡ ἀ -
γωνία, τὸ ἄγχος ποὺ λένε οἱ ψυχολόγοι, κυρι -
αρχεῖ στὶς ψυχὲς καὶ στοὺς λαούς. Γιατί;

Οἱ ἀνησυχία αὐξήθηκε, γιατὶ ἐπικράτησαννέες ἀντιλήψεις γιὰ τὴ ζωὴ κι ὁ ἄνθρωπος θέ-
λει νὰ ἔχῃ ἕνα ἐπίπεδο ζωῆς μὲ ὅλες τὶς ἀνέ-
σεις καὶ ἀπολαύσεις. Ἐπικράτησε ὁ ὑλισμός,
εἴτε ἀριστερὸς εἴτε δεξιός, εἴτε μαῦρος εἴτε
κόκκινος, καὶ ὑψώθηκε ἡ σημαία μὲ τὸ σύνθη -
μα «Φάγωμεν καὶ πί ωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄ -
σκο μεν» (Ἠσ. 22,13 = Α΄ Κορ. 15,32).

Ἄλλοτε οἱ τίμιες γιαγιάδες μας, ποὺ γέννη -
σαν τοὺς ἥρωες τοῦ ᾿12, κάθονταν νύχτα στὸ
ἀργαλειὸ καὶ ὕφαιναν, φοροῦσαν ἁπλὲς ὡραῖ -
ες στολές, δὲν ζητοῦσαν μοδίστρες ἀπὸ τὸ
Παρίσι καὶ κασμίρια ἀπὸ τὸ Λονδῖνο. Ἕνα φό-
ρεμα σεμνὸ καὶ καθα ρὸ ἀνεδείκνυε τὴν Ἑλλη-
νίδα σὲ μία ὑπέροχη γυναῖκα μέσα στὸν κό-
σμο, μὲ τὸ δικό της πολι τισμό. Τώρα εἰσέβαλε
ἕνας ἀμερικανισμός, πολυτέλεια, διαφθορά,
ἐκ φυλισμός. Δὲν ῥάβει πιὰ τὰ ῥουχαλάκια της
ἡ χωριάτισσα στὸ χωριό, κατεβαίνει στὴν πρω-
 τεύουσα· καὶ ἡ κυρία τῆς πόλεως πάει στὴν Εὐ -
ρώπη νὰ ῥάψῃ ἄλλη τουαλέττα γιὰ τὸ πρωί, ἄλ -
λη γιὰ τὸ βράδυ, ἄλλη γιὰ τὸ χορὸ καὶ τὴ δε ξί -
ωσι. Ὁ κόσμος σήμερα μεριμνᾷ γιὰ νὰ στολί -
σῃ τὴ γυναῖκα σὰν μία κούκλα γιὰ τὴ βιτρίνα.

Ἀνησυχία γιὰ τὸ ἔνδυμα, ἀνησυχία καὶ γιὰ
τὴν κόμ μωσι. Δὲν τῆς φτάνει τῆς κυρίας τὸ σα-
 πούνι, λίγο νερὸ καὶ μιὰ χτένα γιὰ νὰ περιποι -
ηθῇ τὰ μαλλιά της, ἀλλὰ τρέχει στὰ κομμωτή-
ρια, καὶ γέμισε ὁ τόπος ἀπ᾽ αὐτά, γιὰ ἄφρονες

γυναῖκες, ποὺ νομίζουν ὅτι ἀ ποκτοῦν ἀξία ἂν
περιποιηθοῦν τὸν ἐξωτερικό τους κόσμο, ἐνῷ
ὁ ἐσωτερικὸς εἶνε γεμᾶτος ἀράχνες.

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἔχασε τὴν ἁπλό-
τητα. Δὲν τὸν φτάνουν μερικὲς καρέκλες καὶ
ἕνα τραπέζι εὐλογημένο, γύρω ἀπ᾽ τὸ ὁποῖο
κάθονται καὶ κάνουν τὸ σταυρό τους. Θέ λει ἔ -πιπλα νέου ῥυθμοῦ ἀπὸ τὴ Δανία καὶ τὴ Γαλ-
λία. Δὲν τὸν φθάνει πλέον νὰ ἔχῃ ἕνα σπιτάκι
νὰ μαζέψῃ τὰ παιδιά του· θέλει νὰ ἔχῃ σπίτι
στὴν πόλι, σπίτι στὴν ἐξοχή, διαμερίσματα ἐ -
δῶ κ᾽ ἐκεῖ. Δὲν θέλει μιὰ ἁπλῆ ζωή, θέλει ὅλα
τὰ κομφὸρ καὶ τὶς πολυτέλειες. 

Ὅταν ἤμουν στὸ στρατό, θυμᾶμαι ὅτι κάποιο
παιδὶ τὴ νύχτα στὸ στρατόπεδο δὲν μποροῦσε
νὰ κοιμη θῇ. Τί εἶχε συμβῆ· κάποιοι συν άδελφοί
του, γιὰ νὰ παίξουν, ἔβαλαν μέσα στὸ προσκέ -φαλό του καρφίτσες, πῆγε ὁ ταλαίπωρος νὰ ξα-
 πλώσῃ, οἱ καρφίτσες τὸν ἀγκύλωναν καὶ τὸν
μάτωναν· καὶ ὠργίστηκε, σηκώθηκε πά νω, καὶ ἔ -
 γινε ὁλό κληρο ἐπεισόδιο. Ὅπως λοιπὸν ὁ στρα-
 τι ώτης ἐκεῖνος δὲν μποροῦσε νὰ ἡσυχά σῃ, καὶ
ὅπως καὶ ὁ Χριστός μας ὑπέφερε ἐπάνω στὸ
σταυρὸ γιατὶ τὸν κεντοῦσε τὸ ἀγκάθινο στεφά -
νι, ἔτσι νιώθει καὶ ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος μέ-
 σα στὶς μέριμνες τῆς ἀποστάτιδος γενεᾶς μας.

* * *Ἡ ἀγωνία, ἀδελφοί μου, αὐτὴ ἡ ἄκανθα ποὺ
κεντᾷ τὶς καρδιὲς φτω χῶν καὶ πλουσίων, εἶνεἡ βαθύτερη αἰτία συχνῶν παθή σεων, τῶν νεύ-
ρων καὶ τῆς καρδιᾶς ὅπως λένε οἱ ψυχολό γοι
–ἐ γὼ προσθέτω καὶ τοῦ καρκί νου–, εἶνε πικρὸ
φαρμάκι. Ποῦ εἶνε οἱ ἁ πλοϊκοὶ ἐκεῖ νοι ἄν θρω-
ποι ποὺ δὲν ἤξεραν οὔ τε καρκί νο οὔ τε καρ-
διὰ οὔτε νεῦρα, γιατὶ ζοῦ σαν κοντὰ στὸ Θεὸ
καὶ μέσα στὴ φύσι! Καὶ τὸ φάρμακο ποιό εἶνε;

Θὰ τὸ προσφέρω, μὰ θὰ τὸ πάρετε; Τὸ φάρ-
 μακο εἶ  νε ἡ πίστις! Ἡ πίστι σ᾽ αὐτὸ ποὺ βεβαι-
ώνει ὁ Κύρι ος· «Οὐ μή σε ἀνῶ, οὔτε μή σε ἐγκα-
ταλίπω», δὲν θὰ σ᾽ ἐγκαταλείψω (Δευτ. 31,6). Ἡ πίστι
στὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕ -
ξετε· ἀλ λὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον»
καὶ «Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δει-
 λιάτω» (Ἰω. 16,33· 14,27,1). Καὶ ἂν ἀκόμα βλέπῃς τὰ ἄ -
στρα νὰ πέφτουν καὶ τὴ γῆ νὰ σείεται καὶ τὰ
βουνὰ νὰ λειώνουν καὶ τὰ ποτάμια νὰ ξεραί-
νωνται, ἐσὺ μὴ φοβηθῇς. «Ἐὰν γὰρ καὶ πορευ -
θῇς ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου» μὴ φοβηθῇς, ἐ -
γώ εἰμι μετὰ σοῦ (Ψαλμ. 22,4). Ἡ πίστι, νά τὸ φάρμα -
κο τῆς ἀγωνίας, τῆς ἀνησυχίας καὶ τοῦ φόβου.

Ὁ δὲ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἂς φυτεύσῃ
στὶς καρδιές μας τὴν πίστι διὰ πρεσβειῶν καὶ
εὐχῶν πάν των τῶν ἁγίων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀνδρέου Ἄνω Πατησίων - Ἀθηνῶν τὴν 16-10-1966 πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 14-9-2017.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 145α΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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Ὅταν, ἀγαπητοί μου, ὅταν ὁ Κύριος ἐξε-
δί ωξε ἀπὸ τὸν δυστυχισμένο Γαδαρη -

νὸ τὴν λεγεῶνα τῶν δαιμόνων, τότε τὰ δαι-μό νια φοβοῦνταν μήπως τὰ διατάξῃ νὰ πᾶνε
ἀ πὸ τώρα «εἰς τὴν ἄβυσσον», δηλαδὴ στὴν
κόλασι. Κ᾽ ἐπειδὴ δὲν ἤ θελαν νὰ σταματή-
σουν οὔ  τε μιὰ στι γμὴ τὴν προσφιλῆ τους κα-
ταστροφι κὴ δραστηριότητα κι οὔτε ἔ νιωθαν
ἀ νάγκη ν᾿ ἀναπαυθοῦν ἀπὸ τοὺς κόπους τους,σκέφτηκαν νὰ καταστρέψουν κάτι ἄλ λο. Ζή-
τησαν λοιπὸν ἀπὸ τὸν Κύριο, νὰ τοὺς ἐ πιτρέ -
ψῃ νὰ πᾶνε νὰ μποῦν σὲ μία «ἀγέλη χοίρων
ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει», σ᾽ ἕ να μεγά -
λο κοπάδι χοίρων ποὺ ἔ βοσκε ἐκείνη τὴν ὥ -
ρα στὸ κοντινὸ βουνό. Καὶ ὁ Κύριος «ἐ πέτρε -
ψεν αὐτοῖς», τοὺς τὸ ἐ πέτρεψε (Λουκ. 8,32).

Τί παρατηροῦμε ἐδῶ; Κάτι παράδοξο. Ὁ δι -
άβολος καὶ οἱ δαίμονες εἶνε οἱ αἰώνιοι ἐχθροὶ
τοῦ Χριστοῦ, ἀντιμάχονται τὸν ἴδιο καὶ τὸν ἱ -
ερὸ σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο ἦρθε ἐδῶ στὴ γῆ,
κάνουν τὸ πᾶν γιὰ νὰ παρεμ ποδίσουν τὸ ἔρ -
γο του· δὲν ἔ  χουν καμμία σχέσι καὶ δὲν ἐπι-
κοινωνοῦν μαζί του, εἶνε ἀμετανόητοι καὶ μέ-
νουν ἀδιάλλακτοι. Τί βλέπουμε ὅ μως νὰ γίνε -
ται τώρα· ἀφήνουν τὴν ἀδιαλλαξία, ἀπευθύ-
νονται σ᾽ αὐτὸν καὶ ἔρχονται σὲ συνεννόησι
μαζί του. Καὶ μόνο αὐτό; ἐνῷ θέλουν νὰ κά-
νουν τὸ κακὸ ποὺ σκέπτονται, νὰ καταστρέ-
ψουν δηλαδὴ τὸ κοπάδι τῶν χοίρων, δὲν προ-
χωροῦν ἀμέσως στὸ σκοπό τους, ἀλλὰ ζητοῦνἀπὸ τὸ Χριστὸ τὴν ἄδειά του γιὰ νὰ ἐνεργή-
σουν! Ξέρετε πῶς μοιάζει αὐτό; Σὰν ὁ ἐχθρὸς
ἑνὸς στρατηλάτου, π.χ. τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάν -
δρου ἢ τοῦ Ἰουλίου Καίσαρος ἢ τοῦ Ναπολέ-
ον τος, ὄχι μόνο ν᾽ ἀποκα  λύπτῃ στὸν ἀν τίπαλό
του τί σχεδιάζει νὰ κά νῃ, ἀλλὰ καὶ νὰ τοῦ ζη-
τάῃ τὴν ἔγκρισι νὰ τὸ κάνῃ! Περίεργο πρᾶ -
γμα. Πῶς ἐξηγεῖται αὐτὴ ἡ συμ περιφορά;

* * *Τὸ νὰ ζητοῦν, ἀγαπητοί μου, τὰ δαιμόνια
τὴν ἄδεια νὰ καταστρέψουν τὴν ἀγέλη τῶν
χοίρων σημαίνει, ὅτι οἱ δαίμονες δὲν εἶ νε κυ-ρί αρχοι τοῦ παντός. Μπορεῖ ὁ διάβολος νὰ ἰ -
σχυρίζεται ὅτι κατέχει ὅλες τὶς ἐξουσίες τοῦ
κόσμου (βλ. Λουκ. 4,6) καὶ μπορεῖ οἱ δαίμονες νὰ λέ-
γωνται «κο σμοκράτορες τοῦ σκότους τοῦ αἰ -
ῶνος τούτου» (Ἐφ. 6,12), αὐτὸ ὅμως ποὺ εἶπαν σή-
μερα στὸ Χριστὸ ἀποδεικνύει, ὅτι δὲν εἶνε στὸ
χέρι τους νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν· ἡ δρᾶσι τους
ἐκτείνεται μέχρι ἑνὸς σημείου καὶ τοὺς ἐπι-
τρέπεται νὰ κινοῦνται μέσα σὲ ὡρισμένα ὅ -
ρια. Αὐτὴ εἶνε ἡ πραγματικότητα, κι αὐτὸ γιὰ
μᾶς εἶνε πολὺ παρήγορο καὶ ἐνισχυτικό.

Ἀλλοίμονο στὴν ἀνθρωπότητα, ἐὰν ὁ σα-
τα νᾶς ἔμενε ἐλεύθερος νὰ δράσῃ καὶ νὰ ἐκ -
τελέσῃ ὅλα τὰ κακοῦργα σχέδιά του. Εἶνε τό-
ση ἡ κακία του ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου, ὥσ -
τε, ἂν ἦταν ἐλεύθερος, μέσα σὲ λίγα λεπτὰ
θὰ ζητοῦσε νὰ θρυμματίσῃ τὰ πάντα καὶ ἔπει-
τα νὰ καθίσῃ ἐπάνω στὰ ἐρείπια καγχάζον τας
γιὰ τὸ κατόρθωμά του. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς δὲν ἀφή-νει τὸ σατανᾶ. Ἀγαπᾷ τὸν ἄνθρωπο, καὶ γι᾽ αὐ -
 τὸ ἀπ᾽ τὸ ἕνα μέρος περιορίζει τὴν καταστρε -
 πτικὴ μανία τοῦ διαβόλου, τοῦ θέτει ἰσχυ-
ροὺς περιορισμοὺς καὶ τοῦ βάζει γερὸ χαλι-
νά ρι, ὥστε ἡ ὁρμή του ν᾿ ἀνακόπτεται· κι ἀπ᾽
τὸ ἄλ λο μέρος ὁπλίζει τὸν ἄνθρωπο μὲ τέ-
τοια πνευ ματικὰ ὅπλα, ὥσ τε κάθε πιστὸς δοῦ -
λος του ἐξωπλισμένος μὲ τὴ δύναμι τῆς θεί-
ας χάριτος νὰ μπορῇ ν᾿ ἀποκρούῃ τὶς ἐπιθέ-
σεις τοῦ σατανᾶ καὶ νὰ τὸν νικᾷ.

Ὅτι ἡ δύναμις τοῦ σατανᾶ βρίσκεται κάτωἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς Θείας Προνοίας, αὐτὸ τὸ
μαρτυρεῖ καθαρὰ καὶ τὸ βεβαιώνει σαφῶς ἡἁγία Γραφή, Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη.
⃝ Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἔχουμε τὸ βιβλίο τοῦ

Κυριακὴ ΣΤ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 8,26-39)
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Ἰώβ, καὶ στὸ πρῶτο του κεφάλαιο διαβάζου-
με, ὅτι ὁ διάβολος ἐμφανίζεται ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ καὶ τῶν ἀγγέλων του· ῥίχνει πονηροὺς
ὑπαινιγμοὺς κατὰ τοῦ Ἰώβ, συκοφαντεῖ τὴν
ἀρετή του καὶ χαρακτηρίζει τὴν ἀφοσίωσι καὶ
πιστότητά του στὸν Κύριο ὄχι γνήσια καὶ δο-
κιμασμένη ἀλλὰ συμφεροντολογική· καὶ στὸ
τέλος προκαλεῖ τὸ Θεὸ ζητώντας νὰ ὑποβλη -
θῇ ὁ Ἰὼβ σὲ μεγάλες θλίψεις, ἐλπίζοντας ὅτι
κάτω ἀπὸ αὐτὲς ὁ πιστὸς δοῦλος θὰ καμφθῇ
καὶ θὰ ἐγκαταλείψῃ τὸν Κύριό του. Καὶ ὁ Θεὸς
ἐ πιτρέπει νὰ δοκιμαστῇ ὁ Ἰὼβ μέσα στὸ καμίνι
πρωτοφανῶν πειρασμῶν καὶ νὰ δείξῃ τέτοια
ὑ πομονὴ ποὺ ἔμεινε παροι μιώδης (βλ. Ἰακ. 5,11)· ἀ -
φήνει δηλαδὴ τὸ σατανᾶ νὰ δρά σῃ, συγχρόνως
ὅμως τοῦ ὁρίζει μέχρι ποιοῦ σημείου θὰ προ-
χωρή σῃ. «Τότε εἶπεν ὁ Κύρι ος τῷ διαβόλῳ· Ἰ -
δοὺ πάντα, ὅσα ἐστὶν αὐτῷ, δίδωμι ἐν τῇ χειρί
σου, ἀλλ᾿ αὐτοῦ μὴ ἅψῃ» (Ἰὼβ 1,12). Κάνε, δηλαδή,
–λέει ὁ Θεὸς στὸ σατανᾶ– ὅ,τι θέλεις στὰ παι-
διά του, στὰ ζῷα του, στὴν περιουσία του, σὲ
ὅ,τι ἔ χει· δὲν σοῦ ἐπιτρέπω ὅμως νὰ βάλῃς
χέρι ἐπάνω του, ν᾽ ἀγγίξῃς τὴ ζωή του. Στὸ βι-
βλίο λοιπὸν αὐτό, ποὺ εἶνε μία περιγραφὴ τοῦ
δρα ματικοῦ ἀγῶνος μεταξὺ ἀνθρώπου καὶ
σατα νᾶ, βλέπουμε ὅτι ὁ σατα νᾶς δρᾷ ἐντὸς
ἑνὸς περιωρισμένου πεδίου, ποὺ εἶνε ἐκ τῶν
προτέρων καθωρισμένο ἀπὸ τὸ Θεό.
⃝ Ἀλλὰ καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη, στὸ εὐ αγγέ-λιο τῆς σημερινῆς Κυριακῆς, βλέπουμε τὴν ἀ -
λήθεια αὐτή. Ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος ὁ Θεὸς ἐ πέ-
τρεψε στὸ σατανᾶ νὰ παιδέψῃ τὸν δαιμονιζό-
μενο, δὲν τὸν ἄφησε ὅ  μως νὰ τὸν θανατώ σῃ,
νὰ τὸν ῥίξῃ π.χ. ἀπὸ τὸ γκρεμὸ στὴ λίμνη, ὅ -
πως ἔγινε μὲ τοὺς χοίρους· ὁ δαιμονιζόμενος
βρισκόταν διαρκῶς κάτω ἀπὸ τὴν πατρικὴ
πρό  νοια τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία τὸν παρακολου-
θοῦσε στοργικὰ σὲ ὅλα τὰ βήματά του καὶ
τὸν προφύλασσε ἀπὸ τὰ θανατηφόρα χτυπή-
ματα τοῦ διαβόλου. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος βλέ-
πουμε ὅτι οἱ δαίμονες δὲν τολμοῦν νὰ εἰσέλ-
θουν στοὺς χοίρους καὶ νὰ καταστρέ ψουν
τὴν ξένη αὐτὴ περιουσία, ἐὰν προηγου μένως
δὲν λάβουν τὴν ἄδεια τοῦ Κυρίου.

Ἐὰν λοιπὸν γιὰ νὰ βλάψῃ ὁ σατανᾶς μερι-
κοὺς χοίρους ἀπαιτῆται ἄδεια τοῦ Κυρίου,
κα τὰ ἀσυγ κρίτως μείζονα λόγο ἀπαιτεῖται ἄ -
δεια προκειμένου νὰ πειράξῃ μὲ ὁποιοδήπο-
τε τρόπο ἕναν ἄνθρωπο. Κι ὅτι ἔτσι ἔχει τὸ
πρᾶγμα ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ βαρυσήμαντα
λό για ποὺ εἶπε ὁ Κύριος στὸν ἀπόστολο Πέ-
τρο τὴ νύχτα τῆς Μεγάλης Πέμπτης· «εἶπε δὲ
ὁ Κύριος· Σίμων Σίμων, ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξῃτή-
σατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον· ἐγὼ δὲ

ἐ  δεήθην περὶ σοῦ, ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου»
(Λουκ. 22,31-32). Δηλαδή· Σίμων, μὴ καυχᾶσαι γιὰ τὴν
πνευματική σου δύναμι, γιὰ τὶς ἀρετές σου,
γιὰ τὴν ἀγάπη σου πρὸς ἐμένα. Ὁ σατανᾶς εἶ -
νε φοβερός· ζήτησε νὰ σᾶς κοσκινίσῃ σὰν τὸ
σιτάρι, νὰ σᾶς ταράξῃ καὶ νὰ σᾶς πειράξῃ τό-
σο πολύ, ὥστε νὰ κλονισθῆτε καὶ νὰ πέσετε.
Ἀλλὰ ἐγὼ δὲν σᾶς ἐγκαταλείπω ἀβοήθητους
στὴ διάθεσι τοῦ διαβόλου· προσηυχήθηκα καὶπαρακάλεσα τὸν οὐράνιο Πατέρα, ὥστε ἡ πί-
στι σου σ᾽ ἐμένα νὰ μὴ σβήσῃ καὶ χαθῇ.

* * *
Τί συμπεραίνουμε, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὶς

μαρτυρίες καὶ τὰ λόγια αὐτὰ τῆς ἁγίας Γρα -
φῆς; Ὅτι ὅλοι θὰ δεχθοῦμε ὁπωσδήποτε πει-
ρασμοὺς τοῦ διαβόλου – αὐτὸ εἶνε ἀναπόφευ-
  κτο, ἀλλὰ νὰ μὴ φοβηθοῦμε· ὁ Θεὸς περιορί-ζει τὴ δύναμι τοῦ δι αβόλου καὶ ἐπιτρέπει σ᾽
αὐ τὸν νὰ μᾶς πολεμήσῃ τόσο μόνο ὅσο μπο-
ροῦμε νὰ τὸν πολεμήσουμε κ᾽ ἐμεῖς καὶ νὰ τὸν
νικήσουμε, ἐὰν βέβαια τὸ θέλουμε.

Γιὰ τὸν λόγο ὅμως ἀκριβῶς αὐτὸν θὰ εἴμα-στε καὶ ἀναπολόγητοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἐὰν
ἀφήσουμε τὸν ἑαυτό μας νὰ νικηθῇ καὶ νὰ
καταντήσῃ αἰχμάλωτος τοῦ διαβόλου. Ἐὰν ὁ
σα τανᾶς μᾶς πείραζε παραπάνω ἀπὸ τὶς δυ-
 νά  μεις μας, τότε θὰ μπορούσαμε νὰ δικαιο-
λο    γηθοῦμε γιὰ τὶς πτώσεις καὶ τ᾽ ἁμαρτήμα-
τά μας καὶ νὰ ποῦμε, ὅτι ἡ πάλη μας εἶνε ἄνι-
ση καὶ γι᾽ αὐτὸ νικηθήκαμε. Ἀλλὰ τώρα; Τώρα� καὶ ἡ δύναμις τοῦ ἐχθροῦ εἶνε περιωρι-
σμένη,� καὶ ὁ Χριστὸς προσεύχεται γιὰ μᾶς, ὅ πως
ἄλλοτε προσευχήθηκε γιὰ τὸν Πέτρο καὶ τοὺς
ἄλλους ἀποστόλους,� καὶ ἡ Ἐκκλησία, τὸ θεϊκὸ αὐτὸ ὁπλοστά-
σιο, εἶνε ἕτοιμη νὰ μᾶς ὁπλίσῃ μὲ τελειότερα
πνευματικὰ μέσα, ὥστε ὄχι ἁπλῶς νὰ νική-
σουμε ἀλλὰ καὶ νὰ θριαμβεύσουμε.Τί ὑπολείπεται; Μόνο ἡ θέλησί μας. Νὰ θε-
λή σουμε. Ν᾽ ἀποφασίσουμε. Νὰ ἀντισταθοῦ -
με μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις κατὰ τοῦ ἐχθροῦ,
κατὰ τοῦ πονηροῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος ζητάει
νὰ μᾶς ὑποδου λώσῃ καὶ νὰ μᾶς μεταβάλῃ σὲ
ἀχθοφόρους τῆς ἁμαρτίας.

Ἀδελφοί, ἂς λάβουμε θάρρος. Ἂς ἀκούσου -
με τί λέει ὁ παντοκράτωρ Κύριος· Ὑποταχθῆ -τε στὸ Θεό, ἀντισταθῆτε στὸν διάβολο καὶ θὰ
φύγῃ μακριὰ ἀπὸ σᾶς· πλησιάστε στὸ Θεὸ καὶ
θὰ πλη σιάσῃ καὶ ἐκεῖνος ἐσᾶς· «Ὑποτάγητε τῷ
Θεῷ. Ἀν τίστητε τῷ διαβόλῳ καὶ φεύξεται ἀφ᾿
ὑ μῶν· ἐγγίσατε τῷ Θεῷ, καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν» (Ἰακ. 4,7-8).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 222-223/1-11 Ὀκτωβρίου 1939, σσ. 108-9).Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 6-9-2017.
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Δὲν ξέρω, ἀγαπητοί μου, ἐὰν διαβάζετε κα-
 θη μερινῶς τὴν ἁγία Γραφή. Γιατὶ εἶνε πο -

λὺ σπάνιο νὰ βρῇς ὀρθόδοξο Χριστι ανὸ νὰ δια- βάζῃ τὴν ἁγία Γραφή. Εἶνε τόσο σπάνιο πού,
ἅ   μα δοῦν κάποιον νὰ διαβάζῃ Γραφή, λένε ὅ -
τι αὐτὸς θά ᾽νε χιλι αστής. Οἱ ὀρθόδοξοι δυσ -
τυ χῶς μέσ᾿ στοὺς χίλιους ἕ νας καὶ μέσα στὰ
χιλιάδες σπίτια μία οἰκογένεια (πατέρας, μά-
να καὶ παιδιά) διαβά ζουν τὸ Εὐαγγέλιο.

Τὴν ἁγία Γραφὴ οἱ πολλοὶ τὴν ἀκοῦνε μιὰ - δυὸ
φορὲς τὸ χρόνο, ὅπως π.χ. τὴ Μεγάλη Πα ρα-
σκευὴ στὸν Ἐπιτάφιο· οἱ κάπως τακτικὰ ἐκ -
κλησιαζόμενοι τὴν ἀκοῦνε μόνο τὶς Κυριακές·
ὑπάρχουν ὅμως καὶ κάποιοι ποὺ πρώτη φορὰ
τὴ βλέπουν μπροστά τους – πότε· ὅ ταν πᾶνεστὰ Ἑλληνικὰ δικαστήρια κι ἁπλώνουν τὸ χέ-
ρι τους ἐπάνω στὸ Εὐαγγέλιο (πού, ἐὰν τὸ ἄ -
νοιγαν καὶ τὸ διάβαζαν, θὰ προτιμοῦσαν νὰ βά-
 λουν τὸ χέρι στὴ φωτιὰ παρὰ νὰ ὁρκιστοῦν, δι -
ότι τὸ Εὐαγγέλιο ἀπαγορεύει ἀπολύτως τὸν
ὅρκο). Θὰ ἔπρεπε ὅμως ἡ ἁγία Γραφὴ νὰ εἶ νε
καθημερινὸ ἀνάγνωσμα τῶν Χριστιανῶν. 

–Μὰ ἐγώ, θὰ μοῦ πῇς, εἶμαι ἀγράμματος·
δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω τὴν ἁγία Γραφή…

Ἂν ὅμως ἀνοίξουμε τὴ Γραφή, θὰ δοῦ με ὅ -
τι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὁμιλεῖ ἁπλᾶ καὶ τὰ λό-
για της μποροῦν νὰ τὰ καταλάβουν καὶ οἱ λιγώ -
 τερο ἐγγράμματοι· περιέχει ἁπλὲς διηγήσεις
θαυμάτων, ὅπως εἶνε λ.χ. σήμερα στὸ εὐαγ-
γέ λιο ἡ θεραπεία τῆς αἱμορροούσης καὶ ἡ ἀ -
νάστασι τῆς θυγατέρας τοῦ Ἰαείρου (βλ. Λουκ. 8,41-56). 

Ἐκτὸς βέβαια τῶν ἁπλῶν διηγήσεων καὶ κα-
 τανοητῶν περικοπῶν, ὑπάρχουν ὁμολογῶ καὶπερικοπὲς καὶ χωρία καὶ λέξεις δύσκολες· μοιά  -
ζουν σὰν τὰ κόκκαλα στὸ ψάρι ἢ στὸ κρέας καὶ
σὰν τὰ σκληρὰ καρύδια, ποὺ πρέπει νὰ τὰ σπά -
σῃς γιὰ νὰ βρῇς τὴν ψίχα. Μοιάζουν σὰν τὰ νο-
 μίσματα μεγάλης ἀξίας, ποὺ γιὰ νὰ χρησιμο-
ποιηθοῦν πρέπει νὰ τὰ κάνῃς λιανά.

Ἔτσι ἕνα τέτοιο «νόμισμα» μεγάλης ἀξίας,

μία λέξις ποὺ περιέχει βαθύτατο νόημα, εἶνε
καὶ τὸ ῥῆμα «δικαιοῦμαι», ποὺ λέει σήμε ρα ὁ
ἀπόστολος, ἀπ᾽ ὅπου βγαίνει καὶ ἡ λέξι «δι-καίωσις». Λέει τὸ ἱερὸ κείμενο· «Οὐ δικαι οῦ -
ται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πί-
στεως Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 2,16). Μὰ τί θὰ πῇ ὅτι ὁ
ἄνθρωπος δὲν «δικαιοῦται ἐξ ἔργων νόμου»;
τί σημαίνει στὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ μάλιστα
στὸν ἀπόστολο Παῦλο ἡ λέξι «δικαίωσις»;

* * *Γιὰ νὰ καταλάβουμε, ἀγαπητοί μου, αὐτὴ τὴ
σημαντικὴ λέξι, πρέπει προηγουμένως νὰ κα-
ταλάβουμε κάτι ἄλλο, ποὺ εἶνε προϋπόθεσις
γιὰ τὴν ἑρμηνεία τῆς λέξεως «δικαί ωσις». Καὶ
τὸ ἄλλο αὐτὸ εἶνε ἡ ἔννοια τῆς ἁμαρτίας, τί ση-μαίνει ἁμαρτία. Ἔχουμε τόσο πολὺ συνηθί σει
τὴν ἁμαρτία, ὥστε δὲν κάνει ἐντύπωσι. 

Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια, ὅταν ἡ γιαγιὰ ἔλεγε
στὸ ἐγγόνι της «Τὸ ψέμα, παιδί μου, εἶνε ἁμαρ-
 τία», τὸ παιδάκι φοβόταν καὶ δὲν ἔλεγε ψέμα.
Τώρα οἱ ἄνθρωποι κάνουν τὴ μεγαλύτερη ἀ τι  -
μία, τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα, καὶ δὲν φοβοῦν -
ται ἀλλὰ γελᾶνε. Γελάει ὁ πεπωρωμένος καὶ ἀ -
συνείδητος, ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα ποὺ τὰ γέλια
σταματοῦν. Πότε; ὅταν ἀρρωστήσῃ καὶ τὸν πᾶ -
νε στὸ νοσοκομεῖο, τοῦ κάνουν ἐξετάσεις καὶ
οἱ γιατροὶ βροῦν ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔχει δὲν εἶνε
ἕ να κρυολόγημα ἀλλὰ εἶνε κάτι σοβαρό, ὅτι
ἔχει τὴν κατηραμένη ἀσθένεια τοῦ καρκίνου
ποὺ σὰν μάστιγα σαρώ νει σήμερα τὸν κόσμο.
Τότε ὁ ἄρρωστος, καὶ ἂν ἁπλῶς ὑποψιασθῇ τί
ἔ χει – παρ᾽ ὅλο ποὺ οἱ δικοί του τὸ κρύβουν,
χάνει τὸ κέφι, χλωμιάζει, κι ὅ,τι νὰ πῇς μπρο-
στά του δὲν γελάει, βυθίζεται σὲ μελαγχολία. 

Τί θέλω νὰ πῶ μ᾽ αὐτά; Ἄχ, ἀδέρφια μου,
νὰ ἐρχόταν Πνεῦμα ἅγιο στὶς καρδιές μας, νὰ
ἄνοιγαν τὰ μάτια μας καὶ νὰ καταλάβουμε
πρῶτος ἐγὼ καὶ μετὰ ἐσεῖς ποὺ μ᾿ ἀκοῦτε, ὅτι
ἡ ἁμαρτία εἶνε κάτι πολὺ χειρότερο ἀπὸ τὰ
ἄλλα κακὰ ποὺ τρέμει ὁ κόσμος! Ἡ ἁμαρτία
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εἶνε φωτιὰ ποὺ καίει, σεισμὸς ποὺ ἐρειπώνει,
πλημμύρα ποὺ πνίγει, φίδι, φαρμάκι, δηλητή-
ριο, καρκίνος τῆς ψυχῆς. Ποιά ἁμαρτία; Ὁποι-
α δήποτε. Εἶνε κάτι ποὺ σὰν τὸν καρκίνο δὲν
μένει σ᾿ ἕνα μέρος, ἀλλὰ κάνει μετάστασι, τὸ
χτυπᾷς ἐ δῶ καὶ πάει πιὸ ᾿κεῖ, φεύγει ἀπὸ τὸ
κεφάλι καὶ πάει ἀλλοῦ στὸ σῶμα· δὲν μπορεῖς
νὰ ξέρῃς ποῦ θὰ χτυπήσῃ αὐτὸς ὁ ἄγρι ος λύ-
κος· ἔτσι καὶ ἡ ἁμαρτία διαχέεται σὲ ὅλο τὸν
ψυχι κὸ ὀργανισμό μας καί, εἴτε λέγεται ψέμα
εἴτε λέγεται κλο πή, ἀδικία, πλεονεξία, φιλαρ-
γυρία, πορνεία, μοιχεία, ἀκαθαρσία, εἰ δωλο-
λατρία, βλασφημία, ἀπιστία, ἀθεΐα…, ὅποιο ὄ -
νομα κι ἂν ἔχῃ, εἶνε καρκίνος τῆς ψυχῆς.

* * *Καὶ δὲν ὑπάρχει ἆραγε φάρμακο ἐναντίοντῆς ἁμαρτίας; Γιά φανταστῆτε, ὅσοι σήμερα
εἶνε ἄρρωστοι στὰ κρεβάτια καὶ πάσχουν ἀπὸ
καρκίνο, ν᾽ ἀκούσουν τὴ νύχτα ἀπὸ τὸ ῥαδιό-
φω νο «Προσοχὴ - προσοχή, σᾶς μεταδίδουμε
τὴν σπουδαιότερη εἴδησι· ἀνακαλύφθηκε τὸ
φάρμακο ἐναντίον τοῦ καρκίνου» τί θὰ γίνῃ,
τί ἥλιος χαρᾶς θὰ λάμψῃ παντοῦ στὸν κόσμο!
Πότε θὰ εἶνε αὐτὴ ἡ εὐλογημένη μέ ρα ποὺ θ᾽
ἀνακαλυφθῇ τὸ φάρμακο κατὰ τοῦ καρκίνου;
Φαίνεται ὅτι μᾶλλον θὰ βραδύνῃ. Γιατὶ μπο ροῦ -
σε ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ τὰ πνεύματα τῶν ἰατρῶν
καὶ ἐπιστημόνων νὰ τὸ βροῦν, ἀλλὰ ἀ φήνει
τὴν ἀσθένεια αὐτή, γιὰ νὰ εἶνε τιμωρία μιᾶς
ἀνθρωπότητος ποὺ καθημερινῶς ἁμαρτάνει.
Δὲν ξέρω λοιπὸν πότε θ᾽ ἀνακαλυφθῇ τὸ φάρ-
 μακο κατὰ τῆς ἀσθενείας αὐτῆς, ξέρω ὅμως
–ἑκατὸ τοῖς ἑκατό–, ὅτι ὑπάρχει τὸ φάρμακοἐναντίον τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία εἶνε χειρότερη
ἀπὸ τὸν καρκίνο κι ἀπὸ κάθε ἄλλη ἀσθένεια. 

Μὰ ποιό λοιπὸν εἶνε τὸ φάρμακο αὐτό; Θὰ
τὸ πῶ, ἀδελφοί μου, μὰ θὰ τὸ πάρετε; Ὅ πως
τρέχει ὁ ἄρρωστος στὸ φαρμακεῖο νὰ πά ρῃ
τὸ φάρμακό του καὶ τὸ πληρώνει ἀκριβά, ἔ τσι
θὰ ἔπρεπε νὰ τρέξετε κ᾽ ἐ σεῖς νὰ βρῆτε τὸ
φάρμακο αὐτὸ ποὺ θεραπεύ ει ῥιζικὰ τὴν ἁ -
μαρτία. Ποιό εἶνε τὸ φάρμακο;

Μᾶς τὸ λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος· «Οὐ δι-
καιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ
διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 2,16). Τὸ φάρμα -
κο εἶνε ἡ πίστις. Ποιά πίστις; Ἡ πίστις ὅτι ὁ Χρι-
 στὸς δὲν εἶνε ἁπλῶς ἕνας ἄνθρωπος, ἀλλὰ
εἶνε ὁ Θεός, ὅπως τὸν ἀποδεικνύ ουν τὰ θαύ-
ματά του καὶ ἡ διδασκαλία του. Πίστεψε λοιπὸνὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ Θεός. Νὰ πιστέψῃς ἀκό-
μη, ὅτι ἀπὸ τὸν οὐρανὸ κατέβηκε στὴ γῆ, φό-
ρεσε τὴν ἀνθρώπινη σάρκα ἀπὸ τὰ πάναγνα
αἵματα τῆς ὑπερ  αγίας Θεοτόκου, ὅτι σταυρώ-
θηκε γιὰ μᾶς, κι ὅτι τὸ τίμιο αἷμα του, ποὺ ἔ -

τρεξε ἀπὸ τὶς πληγές του, αὐτὸ ὑπάρχει σὲ
κάθε θεία λειτουργία μέσα στὸ ἅγιο δισκοπό-
τηρο, κι ὁ ἱερεὺς μᾶς προσκαλεῖ λέγοντας
«Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά
μου, τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν
καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁ μαρ-
τιῶν» (θ. Λειτ.· βλ. Ματθ. 26,27-28). Αὐτὸ τὸ αἷμα, ἀγαπητοί
μου, εἶνε τὸ φάρμακο ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας.
«Τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ» τοῦ Θεοῦ
«καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτί ας» (Α΄ Ἰω. 1,7).
Ναί, ἀδελφοί, δὲν ὑπάρχει ἄλλο φάρμακο ἐκτὸς
ἀπὸ τὴν πίστι στὴν ἀπολυτρωτικὴ δύναμι τοῦ
Κυρίου, αὐτὸ λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.Ἡ ἁμαρτία εἶνε φοβερὸ πρᾶγμα, δὲν εἶνε
ἕνα ἀθῷο παιχνίδι. Μοιάζει μᾶλλον σὰν κάτι
παιχνιδάκια ποὺ ἔρριχναν ἀπὸ ψηλὰ οἱ Γερ-
μα νοὶ –τὸ εἶδα μὲ τὰ μάτια μου– κ᾽ ἔτρεχαν
τὰ παιδιὰ νὰ τὰ πιάσουν, ἀλλὰ μέσα σ᾿ ἐκεῖνα
τὰ παιχνιδάκια ἦταν βόμβες - νάρκες. Ἔτσι
κάνει καὶ ὁ διάβολος· πετάει τὰ παιχνιδάκια
του· παιχνίδι τὸ ψέμα, παιχνίδι ἡ κλεψιά, παι-
χνίδι ἡ πορνεία κ.τ.λ., τ᾽ ἀγγίζεις καὶ καίγεσαι.

Πές μου ποιό εἶνε ὄχι τὸ μεγαλύτερο ἀλλὰτὸ μικρότερο ἁμάρτημά σου. Εἶνε κάποιο ψέμα;
Ἔ λοιπόν, αὐτὸ δὲν ἐξαλείφεται, ἔστω καὶ ἂν
ἀσκητεύῃς χρόνια σὲ μιὰ σπηλιὰ σὰν τὸν ἅγιο
Λάζαρο τὸν Γαλησιώτη (γιορτάζει στὶς 7 Νοεμ βρί-
ου), μὲ νηστεῖες μετάνοιες καὶ κομποσχοίνια·
καμμιά ἁμαρτία δὲν μπορεῖς νὰ σβήσῃς μὲ ὅ -
λα αὐτά, ἔτσι λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.Δικαίωσις σημαίνει σωτηρία ἀπὸ τὴν ἁμαρ-
τία, κι ἀπὸ τὴν ἁμαρτία σῴζει μόνο τὸ αἷμα
τοῦ Χριστοῦ. Παρακαλῶ τὸν Κύριο νὰ σᾶς φω-
 τίσῃ νὰ τὸ νιώσετε, γιατὶ ὄχι ἐγὼ ἀλλὰ Χρυσό -
στομος νὰ ἔρθῃ, δύσκολα θὰ σᾶς πείσῃ. Ἂν
μποροῦσαν οἱ ἄνθρωποι νὰ καταλάβουν τί εἶ -
νε ἁμαρτία, θὰ πήγαιναν νὰ βροῦν πνευματι κό,
νὰ ἐξομολογηθοῦν καὶ νὰ πάρουν συγχώρησι.

* * *Ἂμποτες, ἀδελφοί μου, τὰ λόγια αὐτὰ νὰ
πιάσουν τόπο. Δὲν εἶμαι ἐναντίον τῶν ἀσκητι -
κῶν ἀγώνων, ὄχι, ἀλλ᾽ αὐτὰ δὲν σῴζουν· σῴζειμιὰ σταλαγματιὰ ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας,
φτάνει αὐτὴ νὰ κάψῃ ὅλα τ᾽ ἁμαρτήματά μας.

Ἐμπρὸς λοιπόν! Ὅσοι πάσχου με ἀπὸ τὴν ἁ -
μαρτία, ἂς πιστέψουμε στὸν Κύριο Ἰησοῦν Χρι-
στόν, ἂς τρέξουμε στὸ οὐρά νιο νοσοκομεῖο, ἂς
ἀνοίξουμε χείλη καὶ καρδιὰ νὰ δεχτοῦμε ἐν -τός μας τὸ αἷμα καὶ τὸ σῶμα του, κι ἂς ποῦμε
κ᾽ ἐμεῖς· «Τὸ αἷ μα Ἰησοῦ Χριστοῦ …καθαρί ζει ἡ -
μᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας» (Α΄ Ἰω. 1,7). Στὸ Χριστὸ τὸ
Σωτῆρα τοῦ κόσμου, τὸν ἰατρὸ ψυχῶν καὶ σω-
μάτων, ὀφείλουμε αἰώνια εὐγνω μοσύνη· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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