
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ Ἐκκλησία μας ἑ -
ορτάζει ὄχι ἕναν ἀλλὰ δύο μεγάλους ἁγί-

ους. Ὁ ἕνας εἶνε ὁ ἀπόστολος Βαρθολομαῖ -
ος, ποὺ ἀνήκει στὸν κύκλο τῶν δώδεκα μα-
θη τῶν τοῦ Χριστοῦ· ὁ ἄλλος εἶνε ὁ ἀπόστο-
λος Βαρνάβας, ποὺ ἀνήκει στὴ χορεία τῶν ἑ -
βδομήκοντα ἀποστόλων. Οἱ δύο αὐτοὶ ἐρ γά-
τες τοῦ εὐαγγελίου δὲν εἶχαν μεταξύ τους
συγγένεια σαρκική, τοὺς συνέδεε ὅμως πολὺ
πιὸ στενὰ ἡ ἄλλη συγγένεια, ἡ πνευματική,
ποὺ βλαστάνει ἀπὸ δύο ῥίζες. Αὐτὲς εἶνε· α΄)ἡ μία πίστι καὶ τὸ ἕνα βάπτισμα στὸ Χριστό,
καὶ β΄) οἱ κοινοὶ κόποι γιὰ τὸ εὐαγγέλιο. Ἂν ἀ -
νοίξουμε τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ τὰ συναξά-
ρια, βρί σκου  με πληροφορίες καὶ γιὰ τοὺς δύο.
⃝ Ὁ ἀπόστολος Βαρθολομαῖος ποὺ λέγεται καὶΝαθαναήλ (γιορτάζει καὶ στὶς 22 Ἀπριλίου)
εἶχε φίλο του τὸν ἀπόστολο Φίλιππο ἀπὸ τὴ
Βηθσαϊδά, καὶ κοινὸς πόθος τῶν δύο ἦ ταν νὰ
βροῦν τὸ Μεσσία. Μόλις ὁ Φίλιππος συ ναν τή-
θηκε μὲ τὸ Χρι στὸ καὶ τὸν ἀ ναγνώρισε, ἐπιθυ-
μοῦσε νὰ μετα  δώσῃ στὸν ἀδελφικό του φίλο, τὸ
Να θαναὴλ ἀπὸ τὴν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, τὴ χα -
ρὰ ποὺ δοκίμασε. Τὸν βρίσκει λοιπὸν καὶ τοῦ
λέει· –Βρήκαμε ἐ κεῖνον γιὰ τὸν ὁποῖο ἔγρα-
ψαν ὁ Μωυσῆς καὶ οἱ προφῆτες· εἶνε ὁ Ἰη-
σοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωσὴφ ἀπὸ τὴ Ναζαρέτ. Ὁ
Ναθανα ὴλ λέει· –Ἀπὸ τὴ Ναζαρὲτ μπορεῖ νὰ
βγῇ τίποτα καλό; –Ἔλα καὶ δές, τοῦ λέει ὁ Φί-
λιππος. Καὶ καθὼς ὁ Κύριος εἶ δε τὸ Ναθαναὴλ
νὰ πλη σιάζῃ, εἶ πε· –Νά ἕ νας ἄκακος Ἰσραηλί-
της, ποὺ δὲν ἔχει μέσα του πονηρία. Ὁ Ναθα-
ναὴλ ἀπορεῖ· –Ἀπὸ ποῦ μὲ γνωρίζεις; Ὁ Χρι-
στὸς τοῦ ἀ παντᾷ· –Προτοῦ νὰ σὲ φωνάξῃ ὁ
Φίλιππος, σὲ εἶδα ποὺ ἤσουν κάτω ἀπ᾽ τὴ συ-
κιά. Καὶ τότε ὁ Ναθαναὴλ ὁμολογεῖ μὲ θαυ-
μασμό· –Διδάσκα λε, ἐσὺ εἶσαι ὁ Υἱὸς τοῦ Θε-
οῦ, ἐσὺ εἶσαι ὁ βασι λεὺς τοῦ Ἰσραήλ (βλ. Ἰω. 1,44-52).
Δηλαδή, δὲν στάθηκε οὔτε εὔπιστος οὔτε δύσ -
πιστος, φάνηκε ἀντικειμενικὸς καὶ καλόπιστος.

Γι᾽ αὐτὸ ὁ Κύριος τὸν διάλεξε καὶ τὸν κατέτα -
ξε στὸν κύκλο τῶν δώδεκα ἀποστόλων του.

Μετὰ τὴν Ἀνάστασι καὶ τὴν Πεντηκοστὴ ὁ
Βαρθολομαῖος κήρυξε στὴν Εὐδαίμονα Ἀρα-
βία (τὴν σημερινὴ βόρειο Ὑεμένη), τὴν Περσία
καὶ τὶς Ἰνδίες, τοὺς παρέδωσε τὸ κα τὰ Ματθαῖ   -
ον εὐαγγέλιο γραμμένο στὰ ἀραμαϊκά, καὶ τέ-
λος ἔφθασε στὴν Ἀρμενία, ὅπου καὶ μαρτύρη-
 σε ἀπὸ τοὺς ἀπίστους διὰ σταυροῦ στὴν Ἀλ -
βα νούπο λι ἢ Οὐρβανούπολι. Τὸ ἅγιο σκήνωμά
του τὸ ἔ βαλαν μέσα σὲ μολύβδινη λάρνακα καὶ
τὸ ἔρ ριξαν στὴ θάλασσα. Κατὰ θαυμαστὸ ὅμως
τρόπο, ἀντὶ νὰ βυθιστῇ, ἡ θεία πρόνοια τὸ ἔ -
φερε μέχρι τὴ νῆσο Λιπάρα τῆς Σικελίας, ὅ -
που ἐν ταφιάστηκε καὶ ἔκανε πολλὰ θαύματα.
⃝ Ὁ ἀπόστολος Βαρνάβας τώρα. Καταγόταν
ἀπὸ τὴ φυλὴ Λευῒ καὶ γεννήθηκε στὴν Κύπρο.
Ἦταν ἐκ τῶν ἑλληνιστῶν Ἑβραίων. Στὴν ἀπο-
ρία, πῶς βρέθηκε Κύπριος ἀφοῦ ἦ ταν λευΐτης
(δηλαδὴ Ἰσραηλίτης); ὁ ἱερὸς Χρυ σόστομος ἀ -
παντᾷ, ὅτι πολλοὶ λευΐτες μετοικοῦσαν σὲ ἄλ -
λα μέρη. Στὴν ἀρχὴ λεγόταν Ἰωσῆς, ἔπειτα τὸν
ὠνόμασαν Βαρνάβαν ποὺ με ταφράζεται «υἱὸς
παρακλήσεως» (Πράξ. 4,36). Ἀνιδιοτελὴς ὁ Βαρνά-
βας, εἶχε ἕνα χωράφι, τὸ ὁ ποῖο πούλησε καὶ
παρέδωσε τὸ ἀντίτιμο στοὺς ἀποστόλους (βλ. ἔ.ἀ.
4,37). Ἡ ἁγία Γραφὴ λέει γι᾽ αὐ τὸν ὅτι ἦταν «ἀ-
νὴρἀγαθὸςκαὶπλήρηςΠνεύματοςἁγίου» (ἔ.ἀ.
11,24). Αὐτὸς συνέστησε τὸν μετα νοημένο Σαῦλο
στοὺς ἀποστόλους, ποὺ ἀρχι κὰ εἶχαν ἐπιφυλά -
ξεις ἀπέναντί του (βλ. ἔ.ἀ. 9,27). Πῆ γε ἀπεσταλμέ-
νος τῶν ἀποστόλων στὴν Ἀν τιόχεια καὶ στή-
ρι ξε ἐκεῖ τοὺς Χριστιανούς. Πῆγε καὶ μόνος
του στὴν Ταρσὸ καὶ ἐπιστράτευσε τὸν Σαῦλο
(βλ. ἔ.ἀ. 11,22-25). Κι ὅταν ὁ Σαῦλος ἄρχισε νὰ κηρύτ-
τῃ, αὐτὸς τὸν συνώδευσε μαζὶ μὲ τὸν ἀνηψιό
του Ἰωάννη - Μᾶρκο τὸν εὐαγγελιστὴ στὴν Ἀν -
τιόχεια, στὴν Ταρσό, στὰ Ἰεροσόλυμα, σὲ πολ-
λὲς πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ στὴν Κύπρο.

Ἡ στενὴ ὅμως συνεργασία καὶ ἀγάπη, ποὺ
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τὸν συνέδεε μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ἦρθε
στι γμὴ ποὺ δοκιμάστηκε, γιατὶ ἀνέκυψε δια-
φωνία μεταξύ τους· ὅταν δηλαδὴ ἐπρόκειτο
νὰ ξεκινήσουν μαζὶ μία νέα περιοδεία, ὁ Βαρ-
νάβας ἤθελε νὰ πάρουν πάλι μαζί τους τὸν ἀ -
νηψιό του Ἰωάννη - Μᾶρκο, ὁ Παῦλος ὅμως δὲν
τὸν ἤθελε, γιατὶ στὴν προηγούμενη περι οδεία
ἀπὸ κάποιο σημεῖο τοὺς εἶχε ἐγκαταλεί ψει.
Ἀπὸ τὴ διαφωνία αὐτὴ προέκυψε ἕνας προσ -
ωρινὸς χωρισμὸς μεταξύ τους ἀλλὰ καὶ ἕ να
καλό· δημιουργήθηκαν δύο ἱεραποστολικὰ συν -
εργεῖα, ἕνα τοῦ Παύλου μὲ τὸν Σίλα ποὺ κινή -
θηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, καὶ ἕνα τοῦ Βαρνάβα
μὲ τὸ Μᾶρκο ποὺ κινήθηκε στὴν Κύπρο. Ἡ δι -
αφωνία τους δὲν ἦταν ἐπὶ σοβαροῦ ζητήμα-
τος πίστεως, ἀλλὰ ἐπὶ ἑνὸς δευτερεύοντος
ζητήματος τακτικῆς· ἀργότερα ὁ ἀπόστολος
Παῦλος συγχώρησε τὸ Μᾶρκο καὶ τὸν δέχθη-
κε πάλι σὲ συνεργασία (βλ. Β΄ Τιμ. 4,11).

Στὴν Κύπρο θανατώθηκε διὰ λιθοβολισμοῦ
ἀπὸ Ἰουδαίους καὶ εἰδωλολάτρες καὶ κατόπιν
ἔρριξαν τὸ σῶμα του στὴ φωτιά. Ὁ ἀπόστολος
Μᾶρκος, ἀφοῦ τὸν κήδευσε καὶ τὸν ἀπέθεσε
σὲ σπήλαιο, ταξίδεψε μὲ πλοῖο στὴν Ἔφεσο, ὅ -
που ἀ νήγγειλε τὸ τέλος του στὸν ἀπόστολο
Παῦλο· καὶ τὸν ἔκλαψαν ἐπὶ πολύ.

Λένε ὅτι ἐνταφιάσθηκε μαζὶ μὲ τὸ κατὰ Ματ-
 θαῖον Εὐαγγέλιο, ποὺ ἔγραψε ὁ ἴδιος μὲ τὸ χέ-
 ρι του. Ἀργότερα βρέθηκε τὸ Εὐαγγέλιο μαζὶ
μὲ τὸ λείψανό του, τὸ ὁποῖο μετακομίσθηκε
τὸ 488 μ.Χ. ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ζήνωνα στὴ
Βασιλεύουσα, καὶ τότε παραχωρήθηκαν στὴν
Κυπριακὴ ἐκκλησία τὰ γνωστὰ προνόμια· νὰ
μὴν ὑποτάσσεται δηλαδὴ σὲ κανένα πατριάρ -
χη ἢ μητροπολίτη, ἀλλὰ νὰ εἶνε αὐτοκέφαλη
καὶ οἱ ἐπίσκοποί της νὰ χειροτονοῦνται ἀπὸ
τὸν δικό τους μητροπολίτη ἢ ἀρχιεπίσκοπο.

Εἶνε ὁ ἱδρυτὴς τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. 
* * *Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορ-

 τάζει τοὺς δύο ἀποστόλους Βαρθολομαῖο καὶ
Βαρνάβα μαζί· τονίζει ἔτσι τὴν ἀδελφικὴ σχέσι
ποὺ εἶχαν καὶ τὴν πνευματικὴ συγγένεια ποὺ
τοὺς συνέδεε. Ἀλλ᾽ αὐτὴ ἡ συγγένεια συν δέει
ὄχι μόνο τοὺς δύο αὐτοὺς ἀποστόλους, ἀλλὰ
καὶ ὅλους τοὺς πιστοὺς μεταξύ τους.

Τὸ Εὐαγγέλιο ἱστορεῖ ὅτι ὁ Χριστός, ὅταν
κάποτε κήρυττε καὶ τὸν εἰδοποίησαν ὅτι ἔξω
τὸν περιμένουν ἡ μητέρα του καὶ οἱ ἀδελφοί
του καὶ θέλουν νὰ τὸν δοῦν, ἀπήντησε· «Ποιά
εἶνε ἡ μητέρα μου καὶ ποιοί εἶνε οἱ ἀδελφοί
μου;»· καὶ δείχνοντας τοὺς μαθητάς του πρόσ -
θεσε· «Ἰδούἡμήτηρμουκαὶοἱἀδελφοίμου·
ὅστιςγὰρἂνποιήσῃτὸθέληματοῦπατρός

μουτοῦἐνοὐρανοῖς,αὐτόςμουἀδελφὸςκαὶ
ἀδελφὴκαὶμήτηρἐστίν» (Ματθ. 12,46-50). Μὲ τὰ λόγια
αὐτὰ ὁ Χριστὸς θεμελίωσε νέα συγγένεια.

Πόσοι εἶστε σήμερα μέσα στὴν ἐκκλησία;
Ὅσοι εἶστε, εἶστε ἀδέρφια. Αὐτό, ἂν τὸ κατα -
λάβετε σήμερα, φτάνει. Εἶστε ἀδέρφια! Γιατί;
Ἔχετε ἕνα πατέρα ποὺ σᾶς γέννησε, τὸ Θεό.
Καὶ ἔχετε μιά μάνα ποὺ σᾶς κυοφόρησε. Ὅσοι
βγαίνουν ἀπὸ τὴν ἴδια κοιλιά, ὅσοι θηλάζουν
τὸ ἴ διο γάλα καὶ τρῶνε ἀπὸ τὸ ἴδιο τρα πέζι, δὲν
εἶνε ἀδέρφια; Γιά νὰ τὰ δοῦμε αὐτὰ ἕνα - ἕνα.

Εἴμαστε ἀδέρφια, γιατὶ ἔχουμε τὴν ἴδια μά-
να. Ποιά εἶνε ἡ μάνα; Γλυκειά μας μάνα, ποὺ
μᾶς κρατάει στὴν ἀγκαλιά της, εἶνε ἡ ἁγία μαςἘκκλησία, ἡ Ὀρθοδοξία μας.

Εἴμαστε ἀδέρφια, γιατὶ βγήκαμε ἀπὸ τὴν ἴ -
δια κοιλιά. Ποιά εἶνε ἡ κοιλιά; Εἶνε ἡ ἱερὰ κο-λυμ βήθρα. Ἀπὸ τὴν ἴδια κολυμβήθρα βγή καμε·
δὲν ὑπάρχει ἄλλη κολυμβήθρα γιὰ τὸν πλού-
 σιο, ἄλλη γιὰ τὸ φτωχό, ἄλλη γιὰ τὸν ἄντρα,
ἄλλη γιὰ τὴ γυναῖκα. Ἀφ᾽ ὅτου βγήκαμε ἀπ᾽ τ᾽
ἁ γιασμένα νερά της, δὲν εἴμαστε πιὰ παιδιὰ τοῦ
ἄλφα ἢ τοῦ βῆτα, εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Χριστοῦ.

Εἴμαστε ἀδέρφια, γιατὶ θηλάζουμε τὸ ἴδιο
γάλα ἀπὸ τὸν ἴδιο μαστό. Ποιός εἶνε ὁ μαστός;
Εἶνε τὸ ἅγιο ποτήριο, ἡ θεία κοινωνία. Καὶ ὅπως
παιδὶ ποὺ δὲν θηλάζει πεθαίνει, ἔτσι καὶ ὅποι-
ος δὲν ἔχει πόθο νὰ κοινωνήσῃ τὸ αἷμα καὶ τὸ
σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας θὰ πεθάνῃ πνευματικά.

Εἴμαστε ἀδέρφια, γιατὶ τρῶμε ἀπὸ τὸ ἴδιο
τραπέζι. Ποιό εἶνε τὸ τραπέζι; Ἡ ἁγία τράπεζακαὶ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Κάθε φορὰ ποὺ μᾶς
καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας, τραπέζι στρώνει.

Γι᾽ αὐτὸ λέω ὅτι εἴμαστε ἀδέρφια. Αὐτὸ τὸ
μάθημα σήμερα θέλω νὰ τὸ καταλάβετε. Εἴμα-
 στε μιὰ οἰκογένεια. Γι᾽ αὐτὸ ἂς ἀγωνιστοῦμε
πάσῃ θυσίᾳ νὰ εἴμαστε ἑνωμέ νοι, νὰ ἔχουμε
τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ὁμόνοια τοῦ Χριστοῦ μας.
Ὅταν ἡ πατρίδα μας ἦταν ἑνωμένη, γνώρισε
δόξες· ὅσες φορὲς ἐπικράτησε διχόνοια καὶ
χωριστή καμε, ἡττηθήκαμε καὶ ταπεινωθήκα-
με· μᾶς ἔφαγε ἡ γκρίνια καὶ τὸ μῖσος.Οἱ ἀπόστολοι μᾶς διδάσκουν σήμερα. Μὲ
τὴν ἀδελφικὴ ἀγάπη καὶ τὴν ταπείνωσί τους
ξεπερνοῦσαν τὶς διαφορὲς καὶ συνέχιζαν τὴ
συνεργασία πρὸς δόξαν Χριστοῦ. 

Ὅσοι πιστοί, ἀδελφοί μου, νὰ νιώθουμε μιὰοἰκογένεια, σὰν τοὺς ἁγίους Βαρθο λομαῖο καὶ
Βαρνάβα, σὰν τοὺς δώδεκα ἀποστόλους. Καν -
 ένας Ἰούδας. Ἀγαπημένοι καὶ ἑνωμένοι, γιὰ
νὰ δο  ξάζεται πάντοτε τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος νῦν καὶ
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ἀκέφαλη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Βαρθολομαίου τῆς ὁμωνύμου κοινότητος Φλωρίνης τὴν Κυριακὴ 11-6-1972.Καταγραφή, συμπλήρωσις καὶ σύντμησις 12-5-2018.
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Οἱ ἄνθρωποι τοῦ καιροῦ μας, ἀγαπη τοί μου,
γνωρίζουν πολλὰ πράγματα, περισσότε-

ρα ἀπὸ ὅ,τι οἱ ἄνθρωποι τοῦ παρελθόντος·
ἕνα παιδὶ ξέρει πιὸ πολλὰ ἀπὸ ὅ,τι ὁ παπποῦς
του. Εἶνε ἐποχὴ τῆς γνώσεως καὶ ἐπιστήμης.

Ἀλλ᾽ ἐνῷ γνωρίζουν τόσα καὶ μιλοῦν γιὰ
πολλά, σὲ ἕνα ζήτημα, ποὺ εἶνε τὸ σπουδαιό-
τερο καὶ ἔπρεπε νὰ τοὺς ἐνδιαφέρῃ περισ-
σότερο, ἔχουν μείνει πολὺ πίσω καὶ ὑ στε ροῦν.
Ποιό εἶν᾽ αὐτό; Εἶνε ἡ θρησκεία μας. Μεγάληἄ γνοια ἔχουν γι᾽ αὐτὴν οἱ πολλοί. Οἱ μι κροὶ καὶ
ταπεινοὶ τῆς γῆς, ποὺ ἀκοῦνε μὲ εὐ λάβεια τὰ
λόγια τοῦ Χριστοῦ, ἔχουν κάποια ἰ δέα· οἱ
μορφωμένοι, ποὺ ἔχουν πάει σὲ σχολειὰ καὶ
πανεπιστήμια, αὐτοὶ ἔχουν μεσά νυχτα. Στὴν
ἐκκλησία ἔρχονται μιὰ ἢ δυὸ φο ρὲς τὸ χρό-
νο. Τί λέει ὁ παπᾶς, τί ψάλλουν οἱ ψάλτες, τί
λέει ἡ θεία λειτουργία, δὲν καταλαβαί νουν
γρῦ, σὰν νά ᾽νε κινέζικα ὅλ᾽ αὐτά. Ἀγνοοῦν
τὴν Ἐκκλησία, τὴ λατρεία, τὰ μυστήρια, τὸ
πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ἂν τοὺς ρωτήσῃς τί εἶνε ὁ Χριστός, γιὰ ποιόσκοπὸ ἦρθε ἐδῶ στὴ Γῆ; σοῦ λένε ὁ ἕνας ὅτι
εἶ νε ἕνας μεγάλος δάσκαλος, ὁ ἄλλος ἕνας
μεγάλος ποιητής, ὁ ἄλλος ἕ νας φιλόσοφος,
ὁ ἄλλος ἕνας κοινωνιολόγος, ὁ ἄλλος ἕνας
ἐπαναστάτης, ὁ ἄλλος ἕνας προλετάριος, ὁ
ἄλλος ἕνας κομμουνιστής… Ἰδέες διάφορες.

Μὰ ὁ Χριστὸς δὲν εἶνε ὅπως τὸν φαντάζον -
 ται· εἶνε πάνω ἀπ᾽ ὅλα αὐτά. Ὁ Χριστὸς ἦρθε
στὸν κόσμο γιὰ ἕνα σκοπὸ ὑψηλό, γιὰ ἕνα ἔρ -γο μεγάλο, ποὺ καν είς ἄλλος δὲν μποροῦσε
νὰ τὸ κάνῃ. Χίλιοι ποιηταί, φιλόσοφοι, κοινωνι -
ολόγοι, στρατηγοὶ καὶ βασιλιᾶδες δὲν μποροῦ -
σαν νὰ κάνουν αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ Χριστός. 

Ποιό ἦταν τὸ ἔργο του; Τὸ εἶπε ὁ ἴδιος· «Ἦλ -
θε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀ πολω-
 λός» (Ματθ. 18,11)· ἄφησε τὰ παλάτια τοῦ οὐ ρανοῦ
καὶ κατέβηκε ἐδῶ στὴ Γῆ, γιὰ νὰ σώσῃ «τὸ ἀ -
πολωλός»· αὐτὸς εἶνε ὁ σκοπὸς ποὺ ἐνανθρώ -

πησε ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ· «σῶσαι τὸ ἀπολω-
λός», γιὰ νὰ σώσῃ τὸ χαμένο.

Ποιό εἶνε τὸ χαμένο; Τὸ ἐξήγησε ὁ ἴδιος μὲ
μία παραβολή. Ἕνας τσοπᾶνος, λέει, εἶ χε ἑ κα -τὸ πρόβατα. Μιὰ βραδιὰ ὅμως, ὅταν γύ ρι σε στὸ
μαντρί, τὰ μέτρησε, τὰ ξαναμέτρη σε, καὶ ἔλει-πε ἕνα. Ποῦ νὰ κοι μη θῇ! Ἀσφάλισε τὰ ἐνενην -
ταενιὰ στὸ μαν τρὶ καὶ βγῆκε ζητώντας τὸ ἀρ -
νί του ὅλη νύχτα στὶς λαγκαδιὲς καὶ στὰ βου-
νά. Τὸ βρῆ κε τέλος σ᾽ ἕνα γκρεμὸ μέσ᾽ στὰ
βράχια· ἔσκυψε, τὸ πῆρε, τό ᾽βαλε στὸν ὦμο,
τό ̓ φερε στὸ μαντρί· καὶ τὴν ἡ μέρα αὐτὴ εἶχε
χαρὰ μεγάλη, γιατὶ βρῆκε τὸ χαμένο πρόβα-
τό του (βλ. Ματθ. 18,12-14. Λουκ. 15,4-7). Ποιός εἶνε ὁ τσοπᾶ -
νος; – εἶνε ὁ ἴδιος. Ποιά εἶ  νε ἡ μάντρα; – ἡ Ἐκ -
 κλησία. Ποιά εἶνε τὰ πρόβα  τα; – οἱ Χριστια-
νοί. Ποιό εἶνε τὸ ἕνα τὸ χαμένο; – ὁ ἁμαρτω-
λός. Καὶ ποιά εἶνε τὰ ἐνενην ταεννέα τὰ ἀ -
σφαλισμένα; – οἱ δίκαιοι καὶ οἱ ἄγ γελοι.

Ἔχει βλέπετε ὁ Χριστός πλήθη ἀγγέλων καὶ
ἁγίων ποὺ τὸν δοξάζουν, δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀ -
πὸ μᾶς ποὺ τὸν ἀρνούμεθα καὶ τὸν ὑβρίζου με.
Κάποτε σ᾽ ἕνα χωριὸ εἶδα –χωρὶς νὰ μὲ ἀντι-
 λη φθῇ– κάποιον ποὺ τοῦ εἶχε συμβῆ ζημιὰ στὰ
χωράφια καὶ τί ἔκανε – δὲν θὰ τὸ πιστέψετε·
εἶχε πέσει ἀνάσκελα καὶ μούντζωνε τὸ Θεὸ
ὄχι μὲ τὰ δέκα ἀλλὰ μὲ τὰ εἴκοσι δάχτυλα, μὲ
χέρια καὶ πόδια. Τί θηρίο ὁ ἄθλιος!

Νά λοιπὸν τὸ χαμένο πρόβα το, ὁ ἄν θρω-πος· ἐγώ, ἐσύ, ὅλοι· ὅσοι ζοῦν, ἔ ζησαν καὶ θὰ
ζήσουν. Χα μέ νο πρόβατο ἦταν. Γιατί; Γιατὶ
δὲν ἤξερε ποῦ πάει. Καὶ ὅπως πρόβατο ποὺ
βγαίνει ἀπ᾽ τὸ μαντρὶ κινδυνεύει, ἔτσι καὶ ἡ
ἀνθρωπότης κινδύνευε νὰ καταστραφῇ. Καὶ
δὲν μποροῦ σε νὰ τὴ σώσῃ κανένας. Ἂν ὁ κό-
σμος μποροῦσε νὰ σωθῇ μόνος του, δὲν θὰ
ἐρχόταν ὁ Χριστός.

Ἦρθε λοιπὸν στὸν κόσμο ὁ ἕνας τῆς Τριά-
δος –γιά σκεφθῆτε–, γιὰ νὰ βρῇ καὶ νὰ σώσῃ τὸ
χαμένο πρόβατό του, τὸν ἄνθρωπο. Καὶ πῆγε

Τοῦ ἁγίου ΑὐγουστίνουΠαρασκευὴ 15 Ἰουνίου 2018Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΕ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2099 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Τὸ χαμένο πρόβατο
«Ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός» (Ματθ. 18,11)
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παντοῦ· στοὺς φτωχούς, στοὺς ἀρρώστους,
στοὺς ψαρᾶδες, στὶς καλύβες, στὰ χωράφια…
Τρία χρόνια δὲν σταμάτησε ζητώντας το. 

Βρῆκε πρόβατα; Βρῆκε καὶ τὰ ἔσωσε· μιὰ ἁ -
μαρτωλὴ γυναίκα (ἡ Σαμαρείτισσα) ἔγινε κήρυ  -
κας, ἕνας τελώνης (ὁ Ματθαῖος) ἔγινε εὐ αγγε-
λι στής, ἕνας ̔Ρωμαῖος ἑκατόνταρχος τὴ Μεγά-
λη Παρασκευὴ (ὁ Λογγῖνος) εἶπε «Ἀληθῶς Θε-
 οῦ υἱὸς ἦν οὗτος» (Ματθ. 27,54), ἕνας λῃστὴς στὸ
Γολγο  θᾶ εἶπε «Μνήσθητί μου, Κύριε…» (Λουκ. 23,42).

Ἀδέρφια μου, εἴμαστε χαμένα πρόβατα. Μὴνἀναβάλλουμε τὴ μετάνοια γιὰ τὴν τελευταία ὥ -
ρα. Ὅταν θὰ μᾶς φέρνουν οἱ τέσσερις μὲ τὸ φέ-
 ρετρο μέσα στὸ ναὸ κ᾽ οἱ ψάλτες θὰ ψάλλουν
γιὰ μᾶς «…τὸ ἀπολωλὸς πρόβα τον ἐγώ εἰμι· ἀ -
νακάλεσαί με, Σωτήρ, καὶ σῶσόν με» (Ἀκολ. νεκρ., εὐλογ.),
θά ᾽νε πλέον ἀργά. Τώρα νὰ μετανο ήσουμε,
τώρα ποὺ ἔχουμε καιρό, ὥστε νὰ βρεθοῦμε κ᾽
ἐ μεῖς μεταξὺ τῶν σεσωσμένων προβάτων.

Σ᾽ αὐτὸ μᾶς προτρέπει ἄλλο ἕνα ἀπολωλὸς
πρόβατο ποὺ σώθηκε· εἶνε αὐτὸς ποὺ γιορ-
τάζουμε σήμερα καὶ τοῦ ὁποίου ἐγὼ ἀναξίως
φέρω τὸ ὄνομα· ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος.

* * *Εἶνε, ἀγαπητοί μου, ἕνα ἀπὸ 10 μεγάλα πνεύ- μα τα τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀετός, τιτάνι ος, μὲ
συγ γράμματα μεταφρασμένα σὲ τόσες γλῶσ -
σες. Θέλεις νὰ μάθῃς τί εἶνε ἡ θρησκεία μας;
διάβασε Εὐαγγέλιο, διάβασε πατέρας, διάβασε
Αὐγουστῖνο. Πέλαγος! Ἄκου σα ὅτι ἕνας ἄθεος
῾Ρῶσος τὸν διάβασε, καὶ στὸ τέλος εἶπε· Ὁ Λέ  νιν
κι ὁ Στάλιν εἶνε ἄχυρα, ἐδῶ εἶνε διαμάντια!

Μεγάλο πνεῦμα, ἀλλὰ καὶ μεγάλος ἁμαρ-τωλός· σπανίως ἄνθρωπος διεφθά ρη τόσο ὅ σο
αὐτός, παρὰ τὴν ὀξύνοια καὶ εὐ φυ ΐα του. Στὰ
νεανικά του χρόνια τὸν παρέσυρε τὸ ῥεῦμα
καὶ ἔπεσε στὴν ἁμαρτία· πλάνες καὶ αἱρέσεις,
διασκεδάσεις, γλέντια, ἀκολασίες, ἀκαθαρσί -
ες, μέχρι καὶ νόθο παιδὶ ἀπέκτησε. Ἀλλὰ τὸν
ἔσωσε μιὰ μάνα, ποὺ κάθε βράδυ ἔπεφτε στὰ
γόνατα, παρακαλοῦσε τὸ Χριστὸ καὶ ἔλεγε·
Δὲν θέλω νὰ ζήσω, Κύριε, ἂν τὸ παιδί μου δὲν
ἐπιστρέψῃ σ᾽ ἐσένα. Καὶ κάποτε ἐπέστρεψε!Πῶς μετανόησε; Ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπι-
στοι. Μιὰ μέρα, καθὼς διάβαζε στὸν κῆπο κά-
ποιον ἀπὸ τοὺς κλασσικούς, ἄκουσε μιὰ φω-
νή· «Πάρε καὶ διάβασε, πάρε καὶ διάβασε!».
Ἄνοιξε τὴν ἁγία Γραφὴ καὶ τὰ μάτια του ἔπε-
σαν στὴν περικοπὴ ἀπὸ τὴν πρὸς ῾Ρωμαίους
ἐ πιστολή, κεφάλαιο δέκατο τρίτο (13ο), στί-
χοι 12, 13 καὶ 14. Αὐτοὺς τοὺς στίχους διάβα-
σε. Καὶ τότε ἔγινε σὰν σεισμὸς στὴν καρδιά
του. Ὤ, πῶς ζοῦσα, εἶπε, τί ἄθλιος ἤμουν, πῶς
ἔχασα τὰ νιᾶτα μου μέσ᾽ στὴν ἁμαρτία! ὑπάρ-

χουν λοιπὸν ὡραῖα πράγματα στὸν κόσμο…
Καὶ ἐκεῖ, κάτω ἀπὸ ἕνα δέντρο, ἔκλαψε ἔκλα-
ψε. Ἔτσι ἐπέστρεψε στὸν Κύριο· βαπτίσθηκε,
ἔσβησε καὶ καθάρισε τὸ βεβαρημένο παρελ-
θόν, σώθηκε. Τὸν πῆρε ὁ Χριστὸς στὴν ἀγκα-
 λιά του ὅπως ὁ τσοπᾶνος παίρνει στὸν ὦμο τὸ
προ βατάκι ποὺ μάτωσε στὶς ἀγκαθιές. Ὁ Αὐ -
γουστῖνος ἔγινε πρόβατο τοῦ Χριστοῦ.

Καὶ ὄχι μόνο πρόβατο· ἔγινε καὶ τσοπᾶνος,ποιμένας τῆς Ἐκκλησίας. Ὕστερα ἀπὸ λίγα
χρό νια κλῆρος καὶ λαός, βλέποντας τὴ μετά-
νοιά του καὶ τὴν ἁγιωσύνη του, φώναξαν ὅ -
λοι, ἄν τρες γυναῖκες καὶ παιδιά· Θέλουμε τὸν
Αὐγου στῖνο ἱερέα! Καὶ ἔτσι, παρὰ τὴ θέλησί
του, μὲ τὴ βία, τὸν ἔφεραν μπροστὰ στὸν ἐπί-
σκοπο καὶ χειροτονήθηκε (388 μ.Χ.). Μετὰ ἀ -
πὸ ἑπτὰ χρόνια (395 μ.Χ.) χειροτονήθηκε ἐπί-
σκοπος καὶ σὲ λίγο διαδέχθηκε στὸν Ἱππῶνα
(μιὰ μικρὴ πόλι σὰν τὴ Φλώρινα) τὸν ἐπίσκο-
πο Οὐαλέριο. Ἀπὸ τὰ μέρη αὐτὰ πέρασαν καὶ
τὰ ἑλ ληνικὰ στρατεύματα κατὰ τὸν Β΄ παγκό-
σμιο πόλεμο, ὅταν συμμετεῖχαν στὴ μάχη τοῦ
ἔλ - Ἀ λαμέιν τὸ 1942. Ἐποίμανε τὴν ἐπισκοπή
του ἐπὶ 32½ χρόνια, μέχρι τὶς 28 Αὐγούστου τοῦ
427 ποὺ ἔκλεισε τὰ μάτια του στὸν κόσμο.Ποιό ἦταν τὸ ἔργο του; Ὅπως αὐτός, ὅταν
ὁ ἴδιος ἦταν πλανημένο πρόβατο, δοκίμασε καὶ
ἔζησε τὴν ἀγάπη καὶ φροντίδα τοῦ ἀρχιποί-
μενος Χριστοῦ, ἔτσι καὶ ὅταν αὐτὸς ἔγινε ποι-
μένας, δαπάνησε τὸν ἑαυτό του στὸ ν᾽ ἀνα-
ζητῇ κάθε χαμένο πρόβατο καὶ νὰ τὸ βοηθῇ
νὰ ἐπιστρέφῃ στὸν μεγάλο ποιμένα Χριστό. 

* * *Καὶ θὰ τελειώσω, ἀγαπητοί μου, μὲ μιὰ πα-
ρατήρησι. Ἡ παραβολὴ λέει, ὅτι ὁ τσοπᾶνος
εἶ χε ἑκατὸ πρόβατα καὶ ἔχασε τὸ ἕνα. Σήμερα
μακάρι ἀπὸ τὰ ἑκατὸ νὰ ἔλειπε μόνο ἕνα. Ἔ -
γινε πρὸ ἐτῶν ἔρευνα - στατιστικὴ καὶ ἔδειξε,
ὅτι τὴν Κυριακὴ ἀπὸ τοὺς ἑκατὸ Χριστιανοὺςδυὸ μόνο (2%) ἐκκλησιάζονται καὶ οἱ ἐνενην -
ταοχτὼ ἀπουσιάζουν. Ἂν πᾶτε ὅμως στὰ γή-
πεδα, στὰ θέατρα, στοὺς κινηματογράφους,
στὶς ταβέρνες καὶ στὰ χαμαιτυπεῖα, ἐκεῖ θὰ
δῆ  τε πλήθη. Ἄχ, πατρίδα μου, πῶς ἔγινες ἔ -
τσι, ποὺ κάποτε ἤσουν μαντρὶ εὐλογημένο!…

Ἀλλὰ ἐλπίζουμε στὸ Θεό. «Ὅσοι πιστοί» (θ.
Λειτ.), μπρός ἀδέρφια μου, δῶστε στὸ Χριστὸ τὴ
χαρά. Θαύματα κάνει ὅποιος πιστεύει. Ὅπου
βρεθῆτε, νὰ θυμᾶστε τὸ ῥητὸ ὅτι «ἦλθε ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός» (Ματθ. 18,11).

Εἴθε διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Αὐγουστί-
νου καὶ ὅλων τῶν ἁγίων ὁ Κύριος νὰ μᾶς σώ -
σῃ καὶ νὰ μᾶς εὐλογήσῃ· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 15-6-1970 Δευτέρα τοῦ ἁγ. Πνεύματος μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 14-5-2018.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζουν οἱ δύο
μεγάλοι ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, οἱ κορυ-

φαῖοι Πέτρος καὶ Παῦλος. Ποιά ἐγκώμια τοὺς
ἁρμόζουν καὶ ποιός μπορεῖ νὰ τοὺς ἐπαινέσῃ
ἀξίως! Ἂν ὅλοι  οἱ ἀπόστολοι λέγων ται θεμέ-
λιοι τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τοὺς δύο κορυφαίους ἡ
ἴδια ἡ Ἐκκλησία ψάλλει· «Πέτρε κορυφαῖε τῶν
ἐνδόξων ἀποστόλων, ἡ πέτρα τῆς πί στεως,
καὶ Παῦλε θεσπέσιε, τῶν ἁ γίων ἐκκλησι ῶν ὁῥήτωρ καὶ φωστήρ…» (ἰδιόμ. Λιτ.).

Στὸν βίο καὶ τῶν δύο κορυφαίων διακρίνον -
ται δύο μέρη, τὸ σκοτεινὸ καὶ τὸ φωτει νό. Ὁ
Πέτρος ἀπὸ θερμὸς μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ σὲ
μιὰ στιγμὴ ἀπροσεξίας βρέθηκε ἀρ νη τής του,
ἔπειτα ὅμως ἀπὸ ἕνα τριήμερο δα κρύων καὶ
μετανοίας ὁ ἀναστὰς Κύριος τὸν ἀ ποκατέστη-
σε στὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα. Ὁ Παῦ λος ἐπίσης
κάνει στὴν ἀρχὴ τὴν ἐμφάνισί του ὡς σκληρὸςδι ώκτης, μετὰ ὅμως ἀπὸ τὸ ὅραμα τῆς Δα μα-
σκοῦ καὶ ἕνα ἐπίσης τριήμερο τυφλώσεως καὶ
συντριβῆς χρίεται ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν.

Στὸ σκοτεινὸ πρῶτο μέρος τους ὁ μὲν Πέ-
τρος ἔγινε ἀρνητὴς ἀπὸ ἕναν ἐν στικτώδη φό-βο γιὰ τὴ ζωή του, ὁ δὲ Παῦλος ἔγινε διώκτης
ἀπὸ πάθος καὶ μῖσος κατὰ τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν
ὅμως ἦρθε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, τότε οἱ ψυχές
τους εἶδαν φῶς, ἐλευθερώθηκαν ἀπὸ τὸ φό-
βο καὶ τὸ πάθος· τότε ἀρνήθηκαν τὸν κακὸ ἑ -
αυτό τους, τὸν φίλαυτο καὶ ἐμ παθῆ, καὶ ἔδει-
ξαν αὐταπάρνησι. Καὶ ἐδῶ ἀκριβῶς ἐπιθυμῶ
σήμερα νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχή σας.

* * *⃝ Ἂς ἀναλογιστοῦμε, ἀγαπητοί μου, τὴν ἁγία
αὐτὴ ἡμέρα πρῶτα τὸν ἀπόστολο Πέτρο. Τί
θλῖψι πέρασε μετὰ τὴν ἄρνησι τοῦ Χριστοῦ!θλῖψι μέχρι ἀπελπισίας.

Στὴ Γεθσημανῆ εἶδε νὰ συλλαμβάνουν καὶ
νὰ δένουν τὸν ἀ θῷο Διδάσκαλό του, ἡ ψυ χή
του ἐπαναστάτησε, ἔβγαλε μαχαίρι κ᾽ ἔκοψε
τὸ αὐτὶ τοῦ ὑπηρέτου τῶν ἀρ χιερέων Μάλ-
χου. Ὁ Χριστὸς ὅμως τοῦ εἶπε· Πέτρε, βά λε τὸ

μα χαίρι σου στὴ θήκη του· ὅσοι πάρουν μα-
χαίρι, ἀπὸ μαχαίρι θὰ πεθάνουν· ἂν ἤθελα,
μποροῦσα νὰ παρακαλέσω τὸν οὐράνιο Πα-
τέρα μου νὰ μοῦ στείλῃ παραπάνω ἀπὸ δώδε-
κα λε γεῶνες ἀγγέλων νὰ μὲ ὑπερασπισθοῦν.
Καὶ ἀγγίζοντας τὸ αὐτὶ τοῦ δούλου τὸν θε-
ράπευ σε (βλ. Ματθ. 26,51-53. Μᾶρκ. 14,47. Λουκ. 22,50-51. Ἰω. 18,10-11).

Ἀλλὰ τὴ νύχτα στὸ δικαστήριο τοῦ Ἄννα καὶ
τοῦ Καϊάφα, τὸν πλησιάζει μιὰ ὑ πηρέτρια καὶ
τοῦ λέει· –Μὰ ἐσὺ δὲν ἤ σουν μαζὶ μὲ τὸ Γαλι-
λαῖο αὐτόν; –Ἐγώ; δὲν ξέ ρω τί μοῦ λές. Σὲ λί-
γο τὸν πλησιάζει ἄλλη· –Ἐ μένα δὲν μὲ γελᾷς,
εἶσαι ἀπὸ τοὺς μα θητάς του. –Σοῦ ὁρκίζομαι
δὲν εἶμαι· τί θέλεις ἀπὸ μένα; Τέλος οἱ παρι-
στάμενοι παρατηροῦν· –Ἀνήκεις στὴ συνο-
δεία του, ἤσουν δίπλα του στὸν κῆπο· καὶ ἡ
λαλιά σου μοιάζει. Τότε πά λι μὲ ὅρκο τὸν ἀρ -νεῖται λέγοντας· –Δὲν τὸν γνωρί ζω, δὲν ἔχω
καμμιά σχέσι μαζί του. Καὶ τὴ στι γμὴ ἐκείνη
λάλησε ὁ πετεινός. Τὸ συναισθάνθηκε ὁ Πέ-
τρος, βγῆκε ἔξω καὶ ἔκλαψε πι κρά.

Ὅ ταν ὅμως τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς
ἔλαβε Πνεῦμα ἅγιο, τότε ὁ λαγὸς ἔγινε λιον -
τάρι· αὐ  τὸς ποὺ μπροστὰ σὲ μιὰ ὑπηρέτρια
ἀρνήθηκε τὸ Χριστό, τώρα μπροστὰ σὲ χιλιά-
δες ἀνθρώπους τὸν κηρύττει. Φυλακίζεται γι᾽
αὐτόν, κακοπαθεῖ, καὶ τέλος γιὰ τὸ εὐαγγέλιο
φτάνει καὶ στὴ Ῥώμη, ὅπου ἐπὶ Νέρωνος δί-νει καὶ τὴ ζωή του γιὰ τὸν Κύριο.

Αὐτὸς εἶνε ὁ ἀπόστολος Πέτρος, τὸν ὁποῖο
ἑορτάζουμε σήμερα μαζὶ μὲ τὸν ἄλλο κορυ-
φαῖο καὶ πρωτόθρονο, τὸν ἀπόστολο Παῦλο.
⃝ Ὁ ἀπόστολος Παῦλος χάριν τοῦ Χριστοῦ
ἀρνήθηκε κι αὐτὸς τὸν ἑαυτό του, ὅλα τὰ κα -
τὰ κόσμον ζηλευτὰ πλεονεκτήματά του· τὴ
θέσι του μεταξὺ τῶν φαρισαίων, τὶς σχέσεις καὶ
φιλίες του, τὴν ἀναγνώρισί του, τὰ ἐρείσματά
του, τὸ κῦρος καὶ τὴ δόξα του· ἀρνήθηκε τὴν
καταγωγή του, τὴν παιδεία του, τὴ λατρεία
του, τὰ φρονήμα τά του, τὶς πεποιθήσεις του,
τὴν κοσμοθεωρία του, τὰ καυχήματά του.

Τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ ΠαύλουΠαρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2018Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΕ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2102 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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Γράφει ὁ ἴδιος· «περιτομῇ ὀκταήμερος, ἐκ
γένους Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, Ἑβραῖος ἐξ
Ἑβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος, κατὰ ζῆλον
διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν
ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος. Ἀλλ᾽ ἅτινα ἦν
μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ Χριστὸν ζημίαν»
(Φιλιπ. 3,5-8). Τὰ θυσίασε ὅλα γιὰ τὸ Χριστό.

Ἀκούσαμε σήμερα τί ὑπέμεινε· κόπους, χτυ-
 πήματα, πληγές, φυλακίσεις, θανατικὲς κατα -
δίκες, τιμωρίες, ῥαβδισμούς, λιθοβολισμό, ναυ ά-
 για, ὁδοιπορίες κι ἀμέτρητους κινδύνους· στὴν
πόλι καὶ στὴν ἐρημιά, στὴ θάλασσα καὶ στὴ
στεριά, σὲ ποτάμια καὶ σὲ δάση, ἀπὸ λῃ στάς,
ἀπὸ Ἰουδαίους, ἀπὸ εἰδωλολάτρες, ἀπὸ ψευ-
δαδέλφους· ζοῦσε μέσα σὲ κόπο καὶ μόχθο, μὲ
ἀγρυπνίες, μὲ πεῖνα, μὲ δίψα, μὲ νηστεία, δί-
χως ροῦχο μέσ᾽ στὸ κρύο (βλ. Β΄ Κορ. 11,22-27), μὲ ταπει -
νώσεις κ᾽ ἐξευτελισμούς. Ἔγραψε· «Καθ᾽ ἡ μέ-
ραν ἀποθνῄσκω», πεθαίνω κάθε μέρα (Α΄ Κορ. 15,31).

Σφράγισε τέλος καὶ αὐτὸς τὴ ζωή του μὲ τὸμαρτύριο στὴ ῾Ρώμη δι᾽ ἀποκεφαλισμοῦ.
* * *Πέτρος καὶ Παῦλος, ἀγαπητοί μου, ἀποτε-

λοῦν ζευγάρι, ποὺ δούλεψε γιὰ τὸ εὐαγγέλιο,
θυσιάστηκε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ μᾶς
ἄφησε παράδειγμα αὐταπαρνήσεως.Τί θὰ πῇ αὐταπάρνησις; Εἶνε μία θεμελιώ-
δης ἀρετὴ τοῦ Χριστιανοῦ, ποὺ κάνει τὸν ἄν -
θρωπο νὰ θυσιάζεται γιὰ ἕναν ἱερὸ σκοπό.� Ὑπάρχει αὐταπάρνησις π.χ. γιὰ τὴν οἰκογέ-νεια· ἀγαπᾷς τὸ σπίτι σου καὶ θυσιάζεσαι γι᾽
αὐ τό, ξενιτεύεσαι καὶ δουλεύεις σκληρὰ μὲ
κίνδυνο τῆς ζωῆς πολλὲς φορές. Κι ὄχι μόνο
οἱ ἄν θρωποι· καὶ τὰ ζῷα ἀκόμα· ὁ πελαργός,
ἂν πιάσῃ φωτιὰ καὶ κινδυ νεύουν τὰ μικρά του,
κάνει βουτιὲς μέσ᾿ στὴ φωτιά, νὰ σώσῃ τὰ που-
 λάκια του· σκοτώνεται, καίγεται γι᾽ αὐτά.� Ἀγαπᾷς λοιπὸν τὸ σπίτι σου καὶ θυσιάζεσαι
γι᾽ αὐτό· ἀγαπᾷς ἀκόμα τὴν πατρίδα σου, κι ὅ -
ταν κινδυνεύῃ, ἐπιστρατεύεσαι, ἐκπαιδεύεσαι,
ἀσκεῖσαι, ἀγρυπνᾷς μέσ᾽ στὸ κρύο στὴ σκοπιά,
τρέχεις, ἀνε βαίνεις στὰ βουνά, παίζεις κο ρώ-
να - γράμματα τὴ ζωή σου γιὰ τὸν τόπο σου.

Ἂν λοιπὸν ἀγαπᾷς τὴν οἰκογένεια, τὸ σπίτι
τὴν πατρίδα σου, ὅλα τὰ ὡραῖα πράγμα τα, πό-
σο μᾶλλον πρέπει ν᾽ ἀγαπᾷς τὸ Θεὸ καὶ τὴν πί- στι σ᾽ αὐτόν; Μιὰ φο ρὰ ν᾽ ἀγαπᾷς τὴν οἰκογέ-
 νειά σου, δυὸ φο ρὲς τὴν πατρίδα σου, καὶ χί-
λιες φο ρὲς τὸ Θεὸ καὶ τὴ θρησκεία σου. Γιατὶ
παραπάνω ἀπ᾽ ὅλα, τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὠμέγα, εἶ -
νε ὁ Θεός (βλ. Ἀπ. 1,8· 21,6). Ὅποιος δὲν τὸ κατά λαβε
αὐ τό, ματαίως ζῇ στὸν κόσμο.

Παραπάνω ἀπ᾽ ὅλα ν᾽ ἀγαπᾷς τὸ Θεό, τὸ Χρι- στό, τὴν αἰωνιότητα. «Ἄνω σχῶμεν τὰς καρ δί -

ας», ὅπως ἀκοῦμε στὴ θεία λειτουργία. Ψηλά,
πολὺ ψηλά, πάνω ἀπὸ ᾽κεῖ ποὺ ἀνέβηκαν οἱ
ἀστροναῦτες, ἐκεῖ ὑπάρχει ἕνας κόσμος ἄ υ-
λος, πνευματικός, ποὺ μᾶς περιμένει. Εἴμα-
στε ἄξιοι, εἴμαστε ἕτοιμοι γι᾽ αὐτόν;

Ξέρω ὅτι ὡς τίμιοι οἰκογενει άρχες πολλὲς φο -
ρὲς γίνεστε θυσία· στὸ ἐργοστάσιο, στὸ δρό-
μο, στὸ τιμόνι, στὸ γραφεῖο, στὴ σκαλω σιά, στὸ
χωράφι… Εἶστε ἐργατικοί, ἄξιοι ἐπαίνου. Ἐρω -
τῶ ὅμως· γιὰ τὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ τί κάνετε;
τί θυσιάζουν οἱ ἄνθρωποι σήμερα;

Ὅταν γινόταν ἡ ἀνέγερσι τῆς Ἁ γί ας Παρα-
σκευῆς στὴ Φλώρινα, κάναμε ἔρανο καὶ πῆγαν
γυναῖκες τῆς ἐπιτροπῆς νὰ ζητήσουν τὴ βοή-
θεια τῶν ἐνοριτῶν· φτωχοὶ ἄν θρωποι ἄνοιξαν
κομποδέματα καὶ ἔδωσαν λίρες, ἐνῷ κάτι πλού- σιοι δὲν ἔδωσαν οὔτε δραχμὴ σχεδόν. Ἡ ἀξία
σου φαίνεται ἐφ᾿ ὅσον συμβάλλεις σὲ ἔργα χρι-
στι ανικά. Ὁ Πέτρος καὶ ὁ Παῦλος τὰ θυσία-
σαν ὅ λα, ἐσὺ τί θυσιάζεις; Τί Χριστιανὸς εἶσαι;

Γιὰ τὸ Χριστὸ ὁ Πέτρος καὶ ὁ Παῦλος πῆ -
γαν μακριά· ὄχι μὲ αὐτοκίνητο ἢ ἀεροπλάνο,
ἀλλὰ μὲ τὰ πόδια ἢ τὶς καμῆλες. Σήμερα οἱκληρικοί μας ἔχουν διάθεσι ἱεραποστολική;
Λέω σὲ παπᾶδες νὰ τοὺς στείλω σὲ περιοχὴ
ἀ πομακρυσμένη, ὅπως π.χ. ἡ Πρέσπα – ποὺ
εἶ  νε ἀπὸ τὰ ὡραιότερα μέρη τῆς πατρίδος
μας, καὶ δὲν θέλουν· φοβοῦνται νὰ πᾶνε.

Πῆγα σ᾽ ἕνα χωριό, χτύπησα τὴν καμπάνα
καὶ ἦρ θαν ἐλάχιστοι. Ρωτάω· –Πόσες οἰκογέ-
νειες ἔ χει ἡ ἐνορία; –Εἶνε χίλια σπίτια. –Πόσοιἐκκλη σιάζονται; –Ἑφτὰ ἄντρες καὶ δέκα γυ-
ναῖκες!…. Ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία καλεῖ «Ὅσοι πι-
στοί» (θ. Λειτ.), ἀπὸ τὶς 168 ὧρες τῆς ἑβδομάδος
οὔτε μία ὥρα δὲν διαθέτουν γιὰ τὸ Θεό. 

Βλέποντας αὐτὴ τὴν ἀδιαφορία εἴτε γιὰ ἐ -
λεημο σύνη, εἴτε γιὰ ἱεραποστολή, εἴτε γιὰ ἐκ -
κλησιασμό, στενοχωροῦμαι. Φοβοῦμαι ὅτι ἡ
ἀνοχὴ ἐξαντλεῖται. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτω -
λὸς εἶπε ὅτι τὸ τέλος πλησιάζει ὅταν δῆτε τὶς
ἐκ κλησιὲς ἀδειανὲς καὶ τὶς γυναῖκες γυμνές.

Σήμερα, τέτοια ἅγια ἡμέρα, ἂς παρακαλέ-
σουμε τὸ Θεό. Κάτι μεγάλο θὰ γίνῃ στὸν κόσμο.
Μὴ γλεντᾶμε, μὴ διασκεδάζουμε. Τὸ Χρι στό,
τὸ Θεό, τὴν Παναγιά μας, τοὺς ἁγίους νὰ πα-
ρακαλέσουμε, νὰ μὴν πέσῃ φωτιὰ στὴν πατρί -
δα μας· πολλὲς φορὲς κάηκε αὐτὸς ὁ τόπος,
νὰ μὴν καῇ πάλι. Μακριά ἡ φωτιά! Θὰ ἔρθουν
τὰ μεγάλα καὶ συγκλονιστικά. Ἐμεῖς ἐδῶ νὰ μεί-
 νου με! στὴν πίστι τῶν πατέρων μας· προσευ -χὴ μέρα - νύχτα ὅλοι, καὶ τὰ παιδιά· νὰ σώσῃ ὁ
Θεὸς τὸ ἔθνος μας, νὰ δοῦμε ἡμέρες καλύ-
τερες πρὸς δόξαν τῆς ἁγίας Τριάδος· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία ποὺ σώθηκε ἀκέφαλη, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Πέτρου & Παύλου Πετρῶν - Ἀμυνταίου τὴν 29-6-1970 Δευτέρα πρωὶ μὲ ἄλλο τίτλο.Καταγραφή, ἀναπλήρωσις καὶ σύντμησις 19-5-2018.
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Ἐάν, ἀγαπητοί μου, ἀνοίξουμε τὸ Λευϊτικὸ
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, θὰ δοῦμε πῶς οἱ

Ἰσραηλῖτες λάτρευαν τὸ Θεό, τί θυσίες ἔπρε πε
νὰ προσφέρουν στὸ θυσιαστήριό τους. Θυσία-
ζαν ἀπαρ χὲς καρπῶν καὶ ζῷα ποὺ τὰ ἔσφαζαν
(περιστέρια, τρυγόνια, πρό βατα, ἐρίφια, βόδια),
καὶ τὰ ἔ καιγαν στὴ φωτιὰ οἱ ἱερεῖς. Μία λοιπὸν
ἀπ᾽ τὶς θυσίες τους ἦταν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα.Τί θὰ πῇ ὁλοκαύτωμα; Εἶνε ἡ θυσία ποὺ τὸ
ζῷο καιγόταν ὁλόκληρο πάνω στὸ θυσιαστήριο.
Τὴ φωτιὰ βέβαια τὴν ἄναβαν οἱ ἱ ερεῖς. Ὑπῆρξαν
ὅμως καὶ ἔκτακτες περιπτώσεις ποὺ τὴ φωτιὰ
τὴν ἄναψε ὁ ἴδιος ὁ Θεός· ἦ ταν πῦρ ἐξ οὐρα-
νοῦ. Αὐτὸ ἔγινε π.χ. στὴ θυσία τοῦ προφήτου
Ἠλία, ποὺ «ἔπεσε πῦρ πα ρὰ Κυρίου ἐκ τοῦ οὐ -
ρανοῦ καὶ κατέφαγε τὰ ὁ λοκαυτώματα καὶ τὰς
σχίδακας (=τὰ ξύλα)…, καὶ τοὺς λίθους καὶ
τὸν χοῦν ἐξέλειξε (=ἔ γλειψε) τὸ πῦρ» (Γ΄ Βασ. 18,38).

* * *Ἐάν, ἀγαπητοί μου, λάβουμε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι
ὅ  σα ὥριζε ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἦ ταν σύμβολα,
σκιὲς καὶ εἰκόνες πραγμάτων τῆς Καινῆς Δια-
θήκης, τότε τί σημαίνει τὸ ὁλοκαύτωμα;
⃝ Εἶνε πρῶτα σύμβολο ἐκείνου ποὺ ἐκ φράζει
ἡ πρώτη ἐντολή· «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν
σου ἐξ ὅλης τῆς καρδί ας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυ -
χῆς σου καὶ ἐξ ὅ λης τῆς δυνάμεώς σου» (Δευτ. 6,5).

Ἀλλὰ ποιός ἀγάπησε τὸ Θεὸ μὲ ὅλη τὴν ὕ -παρξί του; Ἕνας μόνο, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθέ νου, ὁ
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ἡ ὑ πα κοὴ καὶ ἡ
ἀφοσίωσί του στὸν οὐράνιο Πατέ ρα ἦταν πλή ρης,
ὁλοκληρωτική, τελεία. Αὐτὴ τὴν προσφο ρὰ τῆςκαρδιᾶς ζητοῦσε ὁ Θεὸς παραπά νω ἀπὸ τὶς ὑ -
λικὲς θυσίες. «Εἰ ἠ  θέλησας θυσίαν», λέει ὁ Δαυ -
 ΐδ, «ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.
θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συν τετριμ μένον, καρδί -
αν συντετριμμένην καὶ τετα πεινω μένην ὁ Θεὸς
οὐκ ἐξουδενώσει» (Ψαλμ. 50,18-19). Καὶ ὁ προφήτης
Ὠσηὲ λέει· «Ἔ λε ος θέλω καὶ οὐ θυσίαν, καὶ ἐπί-
 γνωσιν Θεοῦ ἢ ὁ λοκαυτώματα» (Ὠσ. 6,6). Καὶ ὁ Ἠ -

σαΐας λέει· «Τί μοι πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν;
λέγει Κύριος· πλήρης εἰμὶ ὁ λοκαυτωμάτων
κριῶν, καὶ στέαρ ἀρνῶν καὶ αἷ μα ταύρων καὶ
τράγων οὐ βούλομαι» (Ἠσ. 1,11).

Εὔκολο ἦταν γιὰ ἕναν Ἰσραηλίτη καὶ μάλιστα
πλούσιο νὰ προσφέρῃ ζῷα ὡς ὁλοκαύτωμα· τὸ
δύσκολο ἦταν νὰ θυσιάσῃ τὸν ἑαυτό του, τὸνπαλαιὸ ἑαυτό του, τὶς κακίες καὶ τὰ πάθη του!
⃝ Τὸ ὁλοκαύτωμα λοιπόν, ὡς θυσία τοῦ ἀρχαίου
κόσμου, ἦταν πρὸ παντὸς ἡ σκιὰ τῆς μεγάλης,
μοναδικῆς, τῆς ἀληθινῆς θυσίας ποὺ προσ έφερε
ὁ Χριστός. Ὁ σταυρὸς ἦταν τὸ θυ σιαστήριο.

Στοὺς Ἰουδαίους ἦταν ἄλλος ὁ θύτης καὶ
ἄλλο τὸ θῦμα· στὸ Γολγοθᾶ ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἴ -
δι ος θύτης καὶ θῦμα, θυσίασε ἑκουσί ως τὸν ἑ -
αυτό του «ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτη -
 ρίας» (Λειτ. Μ. Βασ. καθαγ.). Ἐνῷ μποροῦ σε ν᾽ ἀποφύ γῃ
τὸ σταυρό, βάδισε σ᾽ αὐτὸν μὲ προθυμία. Ἡ θυ-
 σία του, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὶς θυσίες τῶν ζῴ ων ποὺ
τά ᾽σερναν ἄβουλα στὴ σφαγή, εἶνε ἑκουσία.

Καὶ οἱ μὲν θυσίες τῆς Παλαιᾶς Διαθή κης δὲν
εἶχαν δύνα μι νὰ ἐξαλείψουν ἁμαρτία· διατηροῦ -
 σαν μόνο τὴ συνείδησι τῆς ἁμαρτωλό τητος καὶ
τὸν πόθο τῆς λυτρώσεως. Ἡ θυ  σία ὅμως τοῦ
Χριστοῦ ἐξαλείφει τὶς ἁμαρτίες ὄχι λίγων θνητῶν
ἀλ λὰ ὅλου τοῦ κόσμου, ὅσων λούζονται στὸ
αἷμα τοῦ ἐ σφαγμένου Ἀρνίου καὶ ντύνονται τὶς
λαμ  πρὲς στολὲς τῆς χάριτος (βλ. Ἀπ. 5,6,12· 13,8· 7,9,14).Ἀλλοίμονο ἂν ἔλειπε ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ!
Ποτάμια ἀπὸ αἷμα ζῴων δὲν μποροῦσαν νὰ
σβήσουν οὔτε τὸν σπινθῆρα ἑνὸς μικροῦ ἁ -
μαρτήματος, ἐνῷ τώρα μία σταλαγματιὰ ἀπὸ
τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ φτάνει γιὰ νὰ σβήσῃ βου -
νὰ φλεγόμενα, ὅ λη τὴν πυρκαϊὰ τῆς ἁμαρτίας
ποὺ ἄναψε ὁ σα τανᾶς. Αὐτὸ διακηρύττει ἡ Και -
νὴ Διαθήκη· «ἀ δύνατον αἷμα ταύρων καὶ τράγων
ἀφαι  ρεῖν ἁμαρτίας. Διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν
κόσμον λέγει· Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέ-
 λη σας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι· ὁλοκαυτώματα
καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ηὐδόκησας» (Ἑβρ. 10,4-6· βλ. Ψαλμ. 39,7).

Σύναξις τῶν Δώδεκα ἈποστόλωνΣάββατο 30 Ἰουνίου 2018Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΕ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2103 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
Ὁλοκαύτωμα

«Ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς» (Ψαλμ. 43,23)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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Τὸ ἀληθινὸ ὁλοκαύτωμα εἶνε ὁ Ἐσταυρωμέ- νος. Ὁλόκληρο τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τελεία ἀ γά-
 πη «προσάξας ὡς προσφορὰν Πατρὶ τῷ ἰδίῳ»
(ἀκολ. θ. Μεταλ. Χ), ἐξακολουθεῖ νὰ τὸν προσφέρῃ καὶ
στὸ μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας.

* * *
Πάνω τώρα στὰ ἴχνη τοῦ Χριστοῦ βάδισαν,

ἀγαπητοί μου, καὶ οἱ Δώδεκα ἀπόστολοι. Αὐ -
τοὶ εἶνε τὰ ἱερὰ σφάγια, τὰ ὁλοκαυτώματα.

Οἱ ἀπόστολοι δὲν γεννήθηκαν ἀπὸ βράχο,
δὲν ζοῦσαν μακριὰ ἀπ᾽ τὸν κόσμο, ἀ μέτοχοι
τῶν ἀγαθῶν τῆς κοινωνίας· καὶ γονεῖς εἶχαν,
καὶ ἀδέρφια, καὶ συγγενεῖς, καὶ φίλους, καὶ
γυναῖκα καὶ παιδιὰ μερικοὶ ὅπως ὁ Πέτρος,
καὶ σπίτια, καὶ ἐπαγγέλματα. Μὲ ὅ λα αὐτὰ ἦ -
ταν δεμένοι. Τί λοιπόν; νὰ τ᾽ ἀφήσουν καὶ ν᾽ ἀ -
κολουθή σουν τὸν φτωχὸ Ναζωραῖο, ποὺ δὲν
«εἶχε ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ» (Ματθ. 8,20. Λουκ. 9,58), καὶ
φτωχοὶ ὅ πως αὐτὸς νὰ ῥιχτοῦν στὴ μεγάλη
περιπέτεια τοῦ κηρύγματος, ἑνὸς κηρύγματος
ποὺ θὰ ἐρ χόταν σὲ ἀντίθεσι μὲ ἐσφαλμένες
ἀντιλήψεις καὶ πλάνες, μὲ πάθη καὶ κακίες ῥι-
ζωμένες βαθειὰ καί, ἀσθενεῖς κι ἀδύνατοι αὐ -
τοί, ν᾽ ἀνοίξουν μέτωπο ὄχι μὲ ἕνα ἢ δύο ἐ -
χθροὺς ἀλλὰ μ᾽ ὁλόκληρο τὸν κόσμο; Χρεια-
ζόταν πίστι στὸν Κύριο, μεγάλη αὐταπάρνησι.
Ἔπρεπε νὰ τὰ θυ σιάσουν ὅλα γιὰ ᾽Κεῖνον, νὰ
μὴν κρατήσουν τίποτα γιὰ τὸν ἑαυτό τους, νά
᾽νε κάθε στιγμὴ ἕ τοιμοι γιὰ μαρτύριο, γιὰ
σταυρό. Ἔπρεπε δηλαδὴ νὰ γίνουν ὁλοκαυ-τώματα ὅπως ὁ Κύριός τους. Καὶ ἔγιναν.

Στὴν πρόσκλησι τοῦ Κυρίου «Ἀκολούθει
μοι» (Ματθ. 9,9. Μᾶρκ. 2,14 κ.ἀ.) ἄφησαν τὰ πάντα καὶ ἀκο-
λούθησαν. Εἶχαν ἀτέλειες καὶ ἀδυναμίες, τὸ
ὁ μολογοῦν οἱ ἴδιοι· ὅταν ὅμως τὴν Πεντηκο-
στὴ κατῆλθε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, κάθε τι τὸ
χοϊκὸ καὶ ἰδιοτελὲς κατακάηκε. Ἡ ἀπόφασί
τους ἦταν πλέον ἀκλόνητη. Ὅλα τὰ θυσίασαν
στὸ βωμὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ζωή
τους ἦταν μιὰ καθημερινὴ θυσία, προσφορὰ
ὁλοκαυτώματος ὅπως ἐκείνη ποὺ προσέφε-
ρε πρωὶ καὶ βράδυ ὁ παλαιὸς Ἰσραήλ. Ὁ κο-
ρυφαῖος Παῦλος ἐπαναλαμβάνει τὸ ψαλμικὸ
«“Ἕνεκά σου (Χριστέ) θανατούμεθα ὅλην τὴν
ἡ μέραν· ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς” (Ψαλμ.
43,23). ἀλλ᾽ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ
ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θά-
 νατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε
δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε
ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνή -
σεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν» (῾Ρωμ. 8,36-39).

* * *Θαυμάζουμε, ἀδελφοί μου, τοὺς ἀποστό-

λους καὶ τοὺς ἀξίους διαδόχους των, ποιμένες,
διδασκάλους, ὁμολογητὰς καὶ μάρτυρες, γιὰ τὶς
θυσίες, γιὰ τὰ ὁλοκαυτώματά τους· ἀντὶ τῆς
κοσμικῆς χαρᾶς προτίμησαν νὰ συγκακουχοῦν -
ται «τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁ -
μαρτίας ἀπόλαυσιν» (Ἑβρ. 11,25). Ἀλλ᾽ ἐὰν ῥίξουμε
τώρα ἕνα βλέμμα στὴ δική μας ἐποχή, θὰ δοῦ -
με τὸ πνεῦμα τῆς αὐτοθυσίας νὰ βασιλεύῃ στὶς
ψυχὲς τῶν Χριστιανῶν; Ὑπάρχει τώρα προσ -
φορὰ ὁλοκληρωτικὴ στὸ βωμὸ τοῦ Ἐσταυρω -
μένου, θυσίες καὶ ὁλοκαυτώματα;

Ναί, ὑπάρχουν θυσίες καὶ ὁλοκαυτώματα ὑ -
πὲρ πατρίδος, ἐπιστήμης, παιδιῶν, συγγενῶν,
ἀκόμη καὶ ἁμαρτωλῶν δεσμῶν (πορνείας, μοι-
 χείας…), ἢ εὐτελῶν συνηθειῶν (ἀθλητισμοῦ, τυ-
 χερῶν παιχνιδιῶν, οὐσιῶν…). Μὰ σ᾽ αὐτὲς καί-
ει φωτιὰ γήινη ἢ φλόγες ἁμαρτωλῆς ἀγάπης.Ποῦ εἶνε ἡ οὐράνια φωτιά; Σήμερα πολλοὶ νο-
μίζουν ὅτι ἐξοφλοῦν τὸ χρέος στὸ Χριστὸ μὲ
πολὺ μικρὲς πράξεις· ἕνα κερὶ ἢ λιβάνισμα,
μιὰ τυπικὴ προσευχή, ἕνα προσ κύνημα - μᾶλ -
λον τουριστικὸ ταξίδι… Πόσο πλανῶνται! Φαν -
ταστῆτε ἕναν Ἰσραηλίτη πού, ἀντὶ νὰ προσφέ -
ρῃ θυσία ὁλόκληρο τὸ ζῷο, θὰ ἔκοβε καὶ θὰ ἔρ -
ριχνε στὴ φωτιὰ ἕνα αὐτὶ ἢ μερικὲς τρίχες του.
Κάτι παρόμοιο κάνουμε κ᾽ ἐμεῖς· ἀντὶ νὰ προσ -
φέρουμε στὸν Κύριο τοὺς ἑαυτούς μας ὁλο-
καύτωμα, ἐμεῖς κρατοῦμε δικό μας ὅ,τι εἶνε
πολύτιμο, καὶ σ᾽ ἐκεῖνον δίνουμε ὅ,τι εἶνε τι-
ποτένιο. Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν μᾶς στοιχίζει!

Ἡ φιλαυτία τυφλώνει, δὲν βλέπει ὅτι ἡ εὐ -τυχία βρίσκεται στὴν πλήρη ἀγάπη στὸ Θεό.
Ὦ Κύριε, Θεὲ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πατέ-

 ρων! ἡ φωνή σου μᾶς καλεῖ σὲ θυσία ὁλοκλη-
ρωτική. Ὁ κόσμος δὲν ξυπνάει ἀπὸ τὸ λήθαρ -
γό του ἂν δὲν δῇ παραδείγματα αὐτοθυσια-
στικῆς ἀγάπης. Τὴν αὐτοκρατορία τοῦ Ναβου-
 χο δονόσορα συγκλόνισαν οἱ Τρεῖς Παῖδες, ποὺ
μέσα στὴν κάμινο προσεύχονταν· «Δέσποτα,
…ἐν ψυχῇ συντετριμμένῃ καὶ πνεύ ματι ταπει-
νώσεως προσδεχθείημεν ὡς ἐν ὁλοκαυτώμα -
σι κριῶν καὶ ταύρων καὶ ὡς ἐν μυριάσιν ἀρνῶν
πιόνων, οὕτως γενέσθω ἡ θυσία ἡμῶν ἐνώπιόν
σου σήμερον…» (Δαν. 3 προσ, στ. 13-16). Τὴν αὐτοκρατο -
ρία τῆς ̔Ρώμης τῶν Νερώνων καὶ Καλιγούλων
συγκλόνισε ἡ αὐταπάρνησις καὶ θυσία τῶν ἀ -
ποστόλων καὶ τῶν πρώτων Χριστιανῶν. Σήμε -ρα; Νεκρὰ - σβησμένα εἶνε τὰ θυσιαστήρια τῶν
καρδιῶν μας. Στεῖλε μας τὴ φωτιὰ τοῦ οὐρανοῦ,ἄναψέ μας τὴ φλόγα τοῦ θείου ἔρωτος, γιὰ νὰ
καταφάῃ ὅ,τι χοϊκὸ ἁμαρτωλὸ καὶ φιλήδονο ὑ -
πάρχει, ὥστε ὅλη ἡ ζωή μας νά ᾽νε μία διαρκὴς
προσφορὰ θυσίας, νὰ γίνῃ ὁλοκαύτωμα!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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