
Οἱ περισσότεροι ἀπὸ μᾶς, ἀγαπητοί μου,
ποὺ λεγόμαστε Χριστιανοί, δὲν δίνουμε

προσοχὴ καὶ σημασία στὸ ἐσωτερικὸ τῆς ψυ -
χῆς μας. Ποιές σκέψεις κυκλοφοροῦν στὴ δι -
άνοιά μας, ποιά αἰσθήματα τρέφει ἡ καρδιά
μας, ποιά εἶνε τὰ θελήματα τῆς ψυχῆς μας·
νά ζητήματα, στὰ ὁποῖα δὲν δίνουμε προσο-
χή. Προσέχουμε μόνο τὸ ἐξωτερικό· ὅλη δη-
λαδὴ ἡ ἐξωτερική μας συμπεριφορὰ νὰ εἶ νε
ἐν τάξει, «καθὼς πρέπει», σύμφωνη μὲ τὶς ἠ -
θικὲς ἀπαιτήσεις τῆς σημερινῆς κοινωνίας,
καὶ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὸ ἐσωτερικὸ τῆς ψυχῆςμας. «Καθαρίζουμε», σὰν ἄλλοι φαρισαῖοι, «τὸ
ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος»,
ἐνῷ τὸ «ἔσωθεν» κρύβει ὅ,τι ἀκάθαρτο καὶ ἀ -
ηδιαστικό (Ματθ. 23,25).

Καὶ μόνο ἀδιαφοροῦμε; Τὸ χειρότερο εἶνε
ὅτι θέλουμε νὰ ἐξαπατοῦμε τὸν ἑαυτό μας καὶ
νὰ καθησυχάζουμε τὴν ἀρρωστημένη συνεί-
δησί μας μὲ τὸν φαρι   σαϊκὸ λογισμό, ὅτι δῆ -
θεν μία ἁμαρτωλὴ κατάστασι (σκέψι, φαν τα-
σία, πρόθεσι, ἐπιθυμία, σχέδιο) μόνο ἂν φανε-
 ρωθῇ συνιστᾷ ἁμαρτία· ἐφ᾽ ὅ σον τὸ κα κὸ δὲνἐξωτερικεύεται καὶ δὲν ἐκ δηλώνεται δημοσί -
ως ἀλλὰ μένει κρυμμένο μέσα μας, δὲν ἀ πο-τελεῖ ἁμαρτία! Ἀφήνουμε ἔτσι ἐνσυνειδήτως
καὶ ἑκουσίως νὰ βόσκουν μέσα μας ἀνενό-
χλητα ὅλα τὰ θηρία τῶν πα θῶν, νὰ τρέφων ται
καὶ νὰ γιγαντώνων  ται, καὶ κοιμόμαστε ἥ συ-
χοι. Τί ἀπάτη, τί πλάνη, τί κίνδυνος!

Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὰ παιδιά του καὶ τοὺς
μαθητάς του δὲν ζητάει ἁπλῶς μία ἄψογη ἐ -
ξωτε  ρικὴ συμπεριφορά. Πολλὲς φορὲς μᾶς ἔ -
δει ξε, ὅτι παραβλέπει, περιφρονεῖ κι ἀκόμα
στηλιτεύει αὐτὸ τὸ «θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώ-
ποις» (Ματθ. 6,1· 23,5). Μὲ τὸ ἔμπρακτο παράδει γμάτου, ὅπως βλέπουμε, δίδαξε κάτι ἄλλο.
� Δέχθηκε π.χ. τὴν πρόσκλησι τοῦ τελώνουΜατθαίου νὰ παρακαθίσῃ στὸ τραπέζι μαζὶ μὲ

ἄλλους τελῶνες, ἐνῷ οἱ φαρι σαῖοι ρωτοῦσαν
πειραγμένοι· «Διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁ -
μαρτωλῶν ἐσθίει καὶ πίνει;» (Ματθ. 9,11. Μᾶρκ. 2,16).
� Δέχθηκε στὰ πόδια του μύρα καὶ φιλήματα
ἀ πὸ ἁμαρτωλὴ γυναῖκα, ἐνῷ ὁ φαρισαῖος ποὺ
τὸν φιλοξενοῦσε ἀμφισβητοῦσε μέσα του ἂν
εἶ νε προφήτης, ἀφοῦ δὲν γνωρίζει «τίς καὶ
πο ταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ» (Λουκ. 7,39).
� Πῆγε στὸ σπίτι τοῦ ἁμαρτωλοῦ Ζακχαίου κι
αὐτὸ ἐξένισε τότε ὅλους· «ἰδόντες πάντες
δι  εγόγγυζον λέ γον  τες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ
ἀν  δρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι» (Λουκ. 19,7).
� Λίγο πρὸ τοῦ πάθους του δέχθηκε στὴ Βη-
θανία νὰ μυρωθῇ ἀπὸ ἄλλη γυναῖκα, ἐνῷ με-
ρι κοὶ ἀγανακτοῦσαν διαλογιζόμενοι «Εἰς τί ἡ
ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν;» (Μᾶρκ. 14,4).

Μ᾽ αὐτὰ καὶ ἄλλα παρόμοια ὁ Κύριος ἔδει-
ξε ὅτι ἀδιαφορεῖ συχνὰ γιὰ τὴν «καθὼς πρέ-
πει» κοινωνικὴ συμπεριφορά· ὄχι βέβαια γιὰ
νὰ σκανδαλίσῃ, ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ σὲμιὰ βαθύτερη θεώρησι τῆς πνευματι κῆς ζωῆς.
Ἀπὸ αὐτὰ ἐμπνεύσθηκαν ἔπειτα στὴ ζωή τους
καὶ πολλοὶ ἅγιοι ποὺ ἔμειναν γνωστοὶ στὴν ἐκ -
κλησιαστικὴ ἱστορία μὲ τὸ ἐπίθετο «σαλός».

Ὁ Χριστὸς προχωρεῖ πέρα ἀπὸ τὴν κατὰ
κόσμον ἀξιοπρέπεια καὶ ζητάει τὴν πλήρη καὶβαθειὰ κάθαρσι τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία φτάνει νὰ
κοσκινίζῃ καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς λεπτοὺς δι -
αλογισμοὺς καὶ τὰ ἀνεπαίσθητα κινήματα τῆς
ψυχῆς. Γι᾿ αὐτὸ ὁ Κύριός μας ἔψεξε καὶ καυ-
τη ρίασε τοὺς φαρισαίους τῆς ἐποχῆς του, οἱ ὁ -
ποῖοι περιώριζαν ὅλη κι ὅλη τὴν ἠθικὴ στὰ ἐ -
 ξωτερι κὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς, κι ἀδιαφοροῦ σαν
ἂν ἡ καρδιά τους εἶχε καταντήσει φωλιὰ τῶν
φοβερωτέρων παθῶν. Γι᾿ αὐτοὺς καὶ τοὺς ὁ -
μοίους μ᾽ αὐτοὺς ὁ Χριστὸς εἶπε τὸ λόγο «Φα -
ρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ
ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ
τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν» (Ματθ. 23,26).
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* * *Ἀναπτύσσοντας τὴ διδασκαλία αὐτὴ τοῦ
Χριστοῦ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος προτρέπει
σήμερα, Κυριακὴ τῶν Βαΐων, τοὺς Φιλιππησί-
ους, καὶ διὰ μέσου αὐτῶν ὅλους τοὺς Χριστι -
ανούς, νὰ καθαρίσουν τὴν διάνοιά τους ἀπὸ
κάθε πονηρὴ σκέψι. Τὸ κήρυγμά του εἶνε ὑ -
ψη λό, ἂς τὸ ἀκούσουμε· «Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί,
ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα
ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρε -
τὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε» (Φιλ. 4,8).
Δηλαδή· Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, σταματῆ -
στε νὰ σκέπτεστε τὸ κακό· ἡ διάνοιά σας ἂς
σκέπτεται πάντοτε τὸ καλό, ἂς γίνῃ μιὰ πινα-κοθήκη καλῶν καὶ ὡραίων σκέψεων.

Τί πρέπει λοιπὸν νὰ σκέπτωνται οἱ Χριστι α-νοί; Τὸ καθορίζει λεπτομερῶς ὁ ἀπόστολος.
Νὰ σκέπτεστε, λέει, πρῶτα - πρῶτα «ὅσα ἐ -στὶν ἀληθῆ». Σκέψεις ἀληθινὲς εἶνε ὅσα περι -

έχει ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, τὰ διδάγματα τῶν ἀ -
ποστόλων, ἡ διδασκαλία τῶν πατέρων τῆς Ἐκ -
κλησίας· γύρω ἀπὸ τὴν ἀλήθεια αὐτὴ νὰ στρέ-
 φεται ἡ διάνοιά μας. Ἡ σκέψι μας λοιπὸν νὰ
βυθίζεται μέσα στὶς σελίδες τοῦ Εὐαγγελίου
καὶ νὰ ἐντρυφᾷ στὰ θεῖα διδάγματα, ποὺ εἶνε
καθα ρὴ ἀλήθεια.

Νὰ σκέπτεστε, δεύτερον, «ὅσα εἶνε σεμνά».
Σεμνὲς σκέψεις εἶνε ἐκεῖνες ποὺ δὲν προκα-
λοῦν ντροπή. Οἱ σκέψεις μας, δηλαδή, νά ᾽νε
τέτοιες ὥσ τε, καὶ ἂν τὶς ἐκφράσουμε μὲ τὸ
στόμα καὶ τὶς ἀκούσουν οἱ ἄλλοι, νὰ μὴ μᾶς
κά νουν νὰ κοκκινίζουμε. Ἡ διάνοιά μας νὰ μὴ
βόσκῃ σὲ μέρη ἀκάθαρτα, νὰ μὴν ἀσχολῆται
μὲ πρόσωπα καὶ πράγματα, ποὺ καὶ μόνο τὸ
ὄνομά τους εἶνε ἀρκετὸ γιὰ ν᾿ ἀνάψῃ καὶ νὰ
πάρῃ φωτιὰ ἡ θρυ αλλίδα τῆς ἀνηθικότητος.

Μακριὰ λοιπὸν ἀπὸ τὴ διάνοιά μας τὸ ψέ-
μα καὶ τὸ ἄσεμνο· μακριὰ ἀκόμη τὸ ἄδικο. Νὰ
σκεπτώμαστε «ὅσα εἶνε δίκαια». Ὑπάρχουν δι -
άνοιες κακούργων, κλεπτῶν, πλεονεκτῶν ποὺ
μέρα - νύχτα καταγίνονται γύρω ἀπὸ τὸ πῶς
θὰ ἐγκληματήσουν, πῶς θ᾿ ἁρπάξουν, πῶς θὰ
θησαυρί σουν εἰς βάρος τῶν ἄλλων. Μακριὰ
ἀπὸ τὸν Χριστιανὸ τέτοιες σκέψεις. Δικαίωμα
εἰσόδου στὸ νοῦ μας ἂς ἔχουν μόνο σκέψεις
ποὺ ἀποβλέπουν στὸ δίκαιο· πῶς ὁ πλησίον
μας νὰ μὴν ἀδικηθῇ οὔτε στὸ ἐλάχιστο.

Νὰ σκέπτεστε, προτρέπει ἀκόμη ὁ ἀπόστο -
λος Παῦλος, «ὅσα εἶνε ἁγνά». Οἱ σκέψεις μας
πρέπει νά ̓ νε ἁγνές. Ὑπάρχουν διάνοιες ποὺ
σκέπτονται τὸ πονηρό, καταστρώνουν σχέ-
δια ἐπὶ σχεδίων εἰς βάρος τῆς οἰκογενειακῆς
τιμῆς καὶ τῆς ὑπολήψεως τοῦ πλησίον. Μα-
κριὰ ἀπὸ τὸν Χριστιανὸ τέτοιες σκέψεις. Ἡ

διάνοιά μας νὰ εἶνε κλειστὴ σὲ σκέψεις δο-
λιότητος καὶ πονηρίας.

Νὰ σκέπτεστε «ὅσα εἶνε προσφιλῆ». Προσ -
φιλὲς εἶνε κάθε τι ποὺ ἀρέσει στὸ Θεὸ καὶ
τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ, στοὺς ἐνάρετους
καὶ ἁγίους ἀνθρώπους. Βάζοντας σὲ ἐφαρμο -
γὴ αὐτὸ τὸν κανόνα, πάρα πολλὲς σκέψεις δὲν
θὰ βρίσκουν θέσι στὸ νοῦ μας· θὰ φεύγουν
μακριά μας ἐάν, μόλις ἐμφανιστοῦν στὸν ὁρί-
ζοντα τῆς ψυχῆς μας, λέμε στὸν ἑαυτό μας·
«Αὐτὸ ποὺ σκέπτομαι αὐτὴ τὴ στιγμὴ εἶνε ἀ -
ρεστὸ στὸ Θεό;»· ἢ «Θὰ ἤθελα ν᾿ ἀκούσουν οἱ
ἅγιοι καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτὸ ποὺ ἐγὼ συζητῶ τώ-
ρα μέσα μου;»· ἢ «Θὰ ἤθελα κάποιος νὰ γρά -
ψῃ σ᾽ ἕνα χαρτὶ αὐτὸ ποὺ τώρα ἐγὼ σκέπτο-
μαι κρυφὰ καὶ νὰ τὸ στείλῃ, σὰν ἕνα γράμμα,
στοὺς γονεῖς μου, στοὺς δασκάλους μου ἢ
στοὺς πνευματικούς μου πατέρες;».

Νὰ σκέπτεστε τέλος, συμβουλεύει ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος, «ὅσα εἶνε εὔφημα, εἴ τις ἀ ρε -τὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος». Εὔφημα εἶνε ὅσα ἔ χουν
καλὴ φήμη καὶ δημιουργοῦν ὠφέλεια στοὺς
συνανθρώπους μας. Αὐτὰ νὰ σκεπτώμαστε,
κάθε ἀρετὴ καὶ κάθε τι καλὸ καὶ ἐπαινετό.

* * *Ὤ πόσο θὰ προώδευε, ἀγαπητοί μου, καὶθὰ ἐξαγιαζόταν ἡ κοινωνία μας, ἂν ὅλοι βάζα-
με σὲ ἐφαρμογὴ τὴ χρυσῆ αὐτὴ συμβουλὴ
τοῦ ἀποστόλου!

Ἂν εἶνε ἀλήθεια –καὶ εἶνε ἀ λήθεια– ὅτι ἡ
κακὴ καὶ πονηρὴ σκέψι εἶνε τὸ πρῶτο ᾠάριο
ποὺ γεννάει τὴν ἁμαρτία, τότε μὲ τὸ νὰ διώ-
χνῃ κάποιος καὶ νὰ θανατώνῃ τὴν πονηρὴ
σκέψι ἐξοντώνει τὴν ἁμαρτία στὴ γέννησί της.
Γιατὶ ἀπὸ τὶς κακὲς σκέψεις πηγαίνουμε πρὸς
τὶς κακὲς πράξεις, ὅπως πάλι καὶ ἀπὸ τὶς ἀγα -
θὲς σκέψεις πηγαίνουμε πρὸς τὶς καλὲς πρά-
ξεις. Ἀρχὴ ὅλων τῶν ἐγκλημάτων ἢ τῶν ἀρε -τῶν εἶνε ἡ σκέψις. Θέλουμε λοιπὸν νὰ γίνου-
με ἅγιοι, ψυχὲς χριστιανικές; Ἂς ἀρχίσουμε
ἀπὸ σήμερα νὰ ἐφαρμόζουμε τὴ συμβουλὴ
τοῦ ἀποστόλου Παύλου, καὶ νὰ εἴμαστε βέβαι-
οι, ὅτι σύντομα θὰ πλησιάσουμε στὴν ἀ ρετή·
γιατὶ ἡ ἀρετὴ δὲν εἶνε τίποτε ἄλλο πα ρὰ ἐκ -
δήλωσις τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου, τῶν
σκέψεων καὶ τῶν αἰσθημάτων μας.

Λοιπὸν «ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δί-
 καια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ
τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε»·
τηρῆστε στὴν πρᾶξι αὐτὰ ποὺ εἴδατε στὴ δι-
κή μου ζωή, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, καὶ τό-
τε «ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν», ὁ
Θεὸς τῆς εἰρήνης θὰ εἶνε πάντοτε μαζί σας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 240/21-4-1940, σσ. 43-44).Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα, ἀλλαγὴ τίτλου καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 8-3-2018.
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Ἕνα, ἀγαπητοί μου, ἕνα ἀπὸ τὰ βιβλία τοῦ
κανόνος τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὸ πέμ -

πτο (5ο) κατὰ σειράν, εἶνε οἱ Πράξεις τῶν ἀ -
ποστόλων. Τὸ θεόπνευστο αὐτὸ βιβλίο εἶνε
γραμμένο μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ ἁγίου Πνεύμα -
τος ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐ -
αγγελιστοῦ Λου κᾶ. Ἐκλεκτὲς περικοπὲς ἀ πὸ
τὶς Πράξεις τῶν ἀ ποστόλων διαβάζονται ἀπὸ
σήμερα στοὺς ναοὺς τῆς Ὀρ θοδόξου Ἐκ κλη-
σίας ὡς ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα κατὰ τὶς
Κυριακὲς τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἀπὸ τὴν ἑορ-
τὴ τοῦ Πάσχα μέ χρι τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκο-
στῆς. Τὸ βιβλίο ὠνομάστηκε ἔτσι, «Πρά ξεις
τῶν ἀποστόλων», γιατὶ στὶς σελίδες του ὁ εὐ -
αγγελιστὴς Λουκᾶς περιγράφει μὲ σαφή νεια
καὶ ζωηρότητα τὴ δρᾶσι τῶν ἀποστό λων μετὰ
τὴν ἀνάστασι τοῦ Κυρίου καὶ τὴν ἵδρυσι τῆς
Ἐκκλησίας. Ἰδιαιτέρως περιγράφει τὴ ζωὴ καὶ
τὴν κίνησι, τοὺς λόγους καὶ τὰ ἔργα τοῦ δι δα-
σκάλου του, τοῦ ἀποστό λου Παύλου, τὸν ὁ -
 ποῖ ον ὁ Λουκᾶς συνώδευε σχεδὸν παντοῦ.Ἡ ἀξία τοῦ βιβλίου τῶν Πράξεων τῶν ἀπο-
στόλων, ὅπως καὶ ὅλων βέβαια τῶν βιβλίων
τῆς ἁγίας Γραφῆς, εἶνε ἀνεκτίμητη. Γιατὶ ἐ -
δῶ, στὶς πολύτιμες μαρτυρίες αὐτοῦ τοῦ βι-
βλίου, ὁ πιστὸς ἀναγνώστης βλέπει καὶ πεί-
θε ται, ὅτι ὁ Χριστι ανισμὸς δὲν εἶνε μιὰ θεω-ρία ἀνεφάρμοστη· βλέπει ὅτι εἶνε πρᾶξις, ἐ -
φαρμογή, ζωή. Ὅ,τι κή ρυξε ὁ Χριστός, τὸ βλέ  -
πουμε νὰ πραγματο  ποιῆται ἀπὸ τοὺς ἀ πο-
στόλους καὶ τοὺς πρώ τους Χριστιανούς.

* * *Φυλλομετρῆστε, ἀγαπητοί μου, τὸ βιβλίο
αὐτὸ καὶ θὰ πεισθῆτε.
� Τί δίδαξε ὁ Χριστός; Τὴν ἀγάπη. Αὐτή, εἶπε,
θὰ εἶνε τὸ γνώρισμα τῶν μαθητῶν μου· «Ἐν
τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐ -
στε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰω. 13,35).
Ἀλλὰ νά, ἐδῶ στὶς Πράξεις τῶν ἀποστόλων ἡ
ἀγάπη γίνεται ἔργο καὶ πρᾶξις, ποὺ προκαλεῖ

τὴν κατάπληξι ὅλων. Μὲ λίγα λόγια ὁ θεό-
πνευ στος συγγρα  φεὺς τοῦ βιβλίου μᾶς δίνει
τὴν εἰκόνα τῆς ἀγάπης τῶν πρώτων Χριστι α -
νῶν. Ἐκεῖνοι ποὺ πίστεψαν, λέει, εἶχαν μετα-
ξύ τους τέτοιο σύνδεσμο, ποὺ ἦταν σὰν νὰ ἔ -
χουν μία ψυ  χὴ καὶ μία καρδιά, καὶ κανείς τους
δὲν ἔλεγε ὅτι τοῦ ἀνήκει κάτι ἀπὸ τὰ ὑπάρ-
χον τά του, ἀλλὰ τὰ εἶχαν ὅλα κοινά· «τοῦ δὲ
πλήθους τῶν πι  στευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ
ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων
αὐ τῷ ἔλεγεν ἴ διον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅ -
παν  τα κοινά» (Πράξ. 4,32). Ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη τοὺς
χάριζε τέτοια ὁμοψυχία, ὥστε ἔφτασαν μέχρι
καὶ τὴν κοινοκτη μοσύνη· κατώρθωσαν δηλα-
δή, ἀ βί α στα καὶ ἐλεύθερα, νὰ πρα γματοποιή-
 σουν ἐκεῖνο ποὺ ἄλλοι στὰ σιδερένια καθε-
στῶτα τους προσπάθησαν νὰ ἐπιτύχουν διὰ
τῆς βί ας χωρὶς νὰ τὸ κατορθώσουν. Τέτοια ἀ -
γάπη εἶχαν οἱ πρῶτοι Χριστιανοί· νόμιζε καν -
εὶς ὅτι στὶς χιλιάδας τῶν θνητῶν ἐκείνων ἀν -
θρώπων κατοικεῖ μιά ψυχή.
� Τί ἄλλο δίδαξε ὁ Χριστός μας; Τὴ χαρά.
Χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι σ᾽ ἐσᾶς, εἶπε, καὶ θά ᾽χε-
τε μισθὸ στὸν οὐρανό, ἂν γιὰ τὴν πίστι σας σ᾽
ἐμένα σᾶς συκοφαντήσουν καὶ σᾶς κατηγο-
ρή σουν καὶ σᾶς καταδιώξουν· «μακάριοί ἐστε
ὅ ταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ δι ώξωσι καὶ εἴπω-
σιν πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾿ ὑ μῶν ψευδόμε-
νοι ἕνεκεν ἐμοῦ. χαίρετε καὶ ἀ γαλλιᾶσθε, ὅτι
ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ.
5,11-12). Νά λοιπὸν ἐδῶ στὶς Πράξεις ὅτι οἱ ἀπό-
στο λοι, ἐνῷ διώκονται σκληρὰ γιὰ τὸ ὄνομα
τοῦ Χριστοῦ, ἐν τούτοις ἡ χαρὰ λάμπει στὰ
πρόσωπά τους. Τὸ ἰουδαϊκὸ συνέδριο τοὺς
ῥα βδίζει καὶ τοὺς παραγγέλλει αὐστηρὰ νὰ
πάψουν νὰ μιλοῦν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ· κι αὐ -
τοί, παρ᾽ ὅλη τὴν κακοποίησι, φεύγουν χαρού-
 μενοι ἀπ᾽ τὸ συνέδριο, γιατὶ ἀξιώθηκαν νὰ ἐξ -
ευτελιστοῦν γιὰ τὸ ὄνομά του· «ἐ  πο ρεύοντο
χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου, ὅτι
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ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ (=τοῦ Ἰησοῦ) κατη-
ξιώθησαν ἀτιμασθῆναι» (Πράξ. 5,41).
� Τί ὑποσχέθηκε ὁ Χριστός; Ὅποιος πιστεύει
σ᾽ ἐμένα, τὰ θαύματα ποὺ κάνω ἐγὼ θὰ κά νῃ
καὶ αὐτός, κι ἀκόμη πιὸ μεγάλα· «Ὁ πιστεύ  ων
εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει,
καὶ μείζονα τούτων ποιήσει» (Ἰω. 14,12). Καὶ νά ἐδῶ
στὶς Πράξεις, ὅτι ὁ Πέτρος, ὁ Παῦ λος καὶ ἄλ -
λοι ἀποστόλοι θαυματουργοῦν στὸ ὄνομα
τοῦ Χριστοῦ· οἱ σελίδες τοῦ βιβλίου τῶν Πρά-
ξεων εἶνε γεμᾶτες θαύματα, μὲ τὰ ὁ ποῖα·
• καὶ ἀσθενεῖς θεραπεύονται (βλ. Πράξ. 3,1-11· 9,32-35· 14,8-

10,19-20· 19,12· 28,8-9),
• καὶ δαιμόνια ἐκβάλλονται (βλ. ἔ.ἀ. 16,16-18· 19,12),
• καὶ τὰ μέλλοντα προφητεύονται (βλ. ἔ.ἀ. 11,28),
• καὶ δεσμὰ φυλακῶν καταλύονται (βλ. ἔ.ἀ. 5,19· 12,3-11·

16,26),
• καὶ φίδια δηλητηριώδη γίνονταιἀκίνδυνα (βλ.

ἔ.ἀ. 28,3-6),
• καὶ ἀσεβεῖς τιμωροῦνται (βλ. ἔ.ἀ. 5,1-11· 13,6-12),
• καὶ νεκροὶ ἀνασταίνονται (βλ. ἔ. ἀ. 9,36-42· 20,7-12),
• καὶ πολλὰ ἄλλα θαύματα γίνονται (βλ. ἔ.ἀ. 5,12· 8,39·

14,3· 19,11).
� Τί προεῖπε ὁ Χριστός; Προεῖπε, ὅτι «κηρυ-χθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείαςἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς
ἔ θνεσι» (Ματθ. 24,14). Καὶ νά στὶς Πράξεις, ἐνῷ  ζοῦ -
σαν ἀκόμη οἱ ἀπόστολοι, τὸ εὐαγγέλιο κηρύσ  -
σεται στὰ ἔθνη, ἱδρύονται ἐκκλησίες σὲ ὅλο
τὸν παραμεσόγειο δακτύλιο, στὸν γνωστὸ τό-
τε κόσμο· ἐπὶ τοῦ Ἀσιατικοῦ ἐ δάφους (ἀπὸ τὰ
Ἰεροσόλυμα, τὴν Ἀντιόχεια καὶ τὴν Κύπρο μέ-
χρι τὰ Μικρασιατικὰ παράλια) καὶ ἐπὶ τοῦ Εὐ -
ρωπαϊκοῦ ἐ δάφους (ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ
νησιά της μέχρι τὴν Ἰταλία καὶ τὴν Ἱσπανία)
πλήθη εἰδωλο λάτρες ἑλκύονται καὶ συλ λαμ-
βάνονται στὸ δίχτυ τοῦ κηρύγματος, βαπτί-
ζονται καὶ φωτίζονται ἀπὸ τὴ χάρι τοῦ ἁγίου
Πνεύματος, χειροτονοῦνται κληρικοὶ καὶ ἐκ -
δηλώνονται χαρίσματα θαυμαστά. Οἱ ἅγιοι ἀ -
πόστολοι, σὰν ἀετοί, διασχίζουν ξη ρὰ καὶ θά-
λασσα, μεταφέρουν τὸ σωτήριο μήνυμα καὶ
σπέρ νουν τὸν σπόρο τοῦ Χριστοῦ σὲ ὅλες τὶς
χῶρες· ὁ λόγος τοῦ Κυρίου τρέχει καὶ εἰσδύ-
ει καὶ στὶς ἀκαδημίες τῶν φιλοσόφων καὶ στὰ
ἀνάκτορα τῶν καισάρων.
� Τί φρόνημα ἐνέπνευσε ὁ Χριστός; Ὅσοι πι-
στεύετε σ᾽ ἐ μένα, εἶπε, καὶ εἶστε δικοί μου
μαθηταί, νὰ ξέρετε ὅτι στὸν κόσμο αὐτὸν δὲν
θὰ ζήσετε μὲ ὅ λες τὶς ἀνέσεις, ἀλλὰ θὰ δοκι-μάσετε θλῖ ψι· μὴ χάνετε ὅμως τὸ θάρρος σας,
γιατὶ ἐγὼ ἔ χω νική σει τὸν κόσμο· «Ἐν τῷ κό-
σμῳ θλῖψιν ἕ  ξετε· ἀλ λὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενί-

κηκα τὸν κόσμον» (Ἰω. 16,33). Ἔμαθε τοὺς μαθη-
τάς του νὰ ἔχουν θάρρος, ἐνέπνευσε στοὺς ἀ -
ποστόλους του ἀνδρεία, γιὰ νὰ μὴ δει λιάσουν
μπροστὰ στὴν ὠργανωμένη βία ποὺ θὰ συναν -
τοῦσαν. Καὶ ὄντως, τὰ λόγια τοῦ Χρι στοῦ ἔ -
πιασαν κ᾽ ἔφεραν ἀποτέλεσμα. Οἱ ἀπόστολοι,
ποὺ προηγουμένως φοβοῦνταν σὰν λαγοὶ καὶ
κρύβονταν γιὰ ν᾿ ἀποφύγουν κι αὐτὰ ἀκόμη
τὰ βλέμματα τῶν διωκτῶν τοῦ Ναζωραίου, τώ-
 ρα γίνονται λιοντάρια ἀτρόμητα. Κηρύττουν
τὸ Χριστὸ μπροστὰ σὲ ὅλους, καὶ στὸν ἁπλὸ
λαὸ καὶ στοὺς ἄρχοντες καὶ δικαστάς. Ὑπο-
μένουν βασανιστήρια καὶ φυλακίσεις. Καὶ μέ-
σα ἀκόμη στὸ μαρτύριο δείχνουν τέτοια ὑπο-
μονὴ καὶ καρτερία καὶ ἀντοχὴ καὶ τέτοιο θάρ-
ρος, ποὺ προκαλεῖ τὴν ἀπορία, τὴν κατάπλη-
ξι καὶ τὸ θαυμασμὸ καὶ αὐτῶν τῶν διωκτῶν.

Ἀλλὰ γιατί νὰ μακρηγοροῦμε; Μπροστὰ σὲ
κάθε Χριστιανὸ βρίσκεται τὸ ἀθάνατο αὐτὸ
βι βλίο, οἱ Πράξεις τῶν ἀποστόλων. Ἂς τὸ πά -
ρῃ λοιπὸν στὰ χέρια του, ἂς τὸ ἀνοίξῃ καὶ ἂς
ἀρ χίσῃ νὰ τὸ διαβάζῃ μὲ πίστι· καί, καθὼς θὰ
μελετᾷ τὶς σελίδες του, θὰ δῇ ὅτι δὲν ὑπάρχει
ἀρετὴ ποὺ κήρυξε ὁ Χριστός, ὁ μοναδικὸς δι-
δάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ νὰ μὴ τὴν
ἐφάρμοσαν οἱ ἀπόστολοι καὶ γενι κὰ οἱ πρῶτοι
Χριστιανοί. Ὁ βίος ὅλων μαζὶ αὐ τῶν ἀλλὰ καὶ
τοῦ καθενὸς ἰδιαιτέρως ἀποτελεῖ ἕνα ἐφαρμο- σμένο, ἕνα «εἰκονογραφημέ νο» Εὐαγγέλιο. Ἐ -
φάρμοσαν κατὰ γράμμα τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεί-
 ου διδασκάλου· ἡ ζωή τους εἶ νε μιὰ ζωὴ προσ -
ευχῆς ἀδιαλείπτου, δικαιοσύνης, ἐλεημο σύ-
νης, ἁγνότητος, σωφροσύνης, εἰλικρινείας.

* * *Τὸ βιβλίο αὐτό, ἀγαπητοί μου, μὲ τὶς ἡρωι -
κὲς πράξεις τῶν ἀποστόλων θὰ δίνῃ πάντοτεἀποστομωτικὴ ἀπάντησι στοὺς κατηγόρουςτῆς πίστεώς μας. Θὰ διαλαλῇ σὲ ὅλες τὶς γε-
νεές, ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ὅ που βρῇ
καρδιὲς δεκτικές, ῥιζοβολεῖ ἀμέσως καὶ πα-
ρουσιάζει καρποὺς ἁγίας ζωῆς.

Μὴ λέμε λοιπόν, ὅτι εἶνε ἀδύνατον νὰ ζή-
σουμε ὅπως ὁρίζει ὁ Χριστός. Νά οἱ ἀπόστο-
λοι, νά οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, τῶν ὁποίων τὴν
ἁ γία ζωὴ μᾶς διηγοῦνται οἱ Πράξεις τῶν ἀπο-
στόλων. Ἔζησαν καὶ ἔφυγαν ἀπὸ τὸν κόσμο
αὐτὸν ὡς γνήσιοι μαθη ταὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ
ζωὴ καὶ ὁ θάνατός τους ἔλαμψαν σὰν φῶς μέ-
σα στὸ σκοτάδι. Ἔτσι ἂς ζήσουμε κι ἂς πεθά-νουμε κ᾽ ἐμεῖς. Καὶ τότε ἡ ἀλήθεια, ὅτι ὁ Χρι-
στιανισμὸς δὲν εἶνε μόνο θεωρία ἀλλὰ εἶνε
καὶ πρᾶξις καὶ ζωή, θὰ λάμψῃ περισσότερο ἐν
μέσῳ τῆς συγχρόνου γενεᾶς.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 240/15-4-1940, σ. 45).Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 19-3-2018.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ Κυριακὴ τοῦ
Θωμᾶ. Ἑορτάζει ἕνας ἀπὸ τοὺς «πανευ-

κλεεῖς» ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ψάλ-
λει ἡ Ἐκκλησία (αἶν.), ὁ ἅγιος Θωμᾶς. Καὶ μαζί τουἑορ τάζουν ὅλοι οἱ «Θωμᾶδες»· ὄχι ὅσοι ἔχουν
τὸ ὄνομα Θωμᾶς, ἀλλὰ ὅσοι εἶδαν κάποτε στὴ
ζωή τους κάτι, πίστεψαν καὶ τότε εἶπαν κι αὐ -
τοὶ «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου» (Ἰω. 20,28).

Ἀκούσατε τὸν ἀπόστολο; καὶ ἂν σᾶς ρωτή-
σω μπορεῖτε νὰ μοῦ πῆτε τί λέει; Δυστυχῶς,
ἐνῷ εἶνε ἀνάγνωσμα, ἔτσι ὅπως τὸν τραγου-
δοῦν μερικοὶ δὲν τὸν καταλαβαίνει καν είς. Κά-
τι πρέπει ν᾽ ἀλλάξῃ στὴ λατρεία μας, γιὰ νὰ εἴ -
μαστε σύμφωνοι μ᾽ ἐκεῖνο τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ
«πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦν τας αὐ -
τὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσ κυνεῖν»
(Ἰω. 4,24). Γι᾿ αὐτὸ ἀπ᾽ ὅλο τὸν ἀπόστολο θὰ πάρω
μία μόνο λέξι· γιατὶ φτάνει καὶ μία λέξι, ἅμα τὴ
νιώσῃς, νὰ σὲ ὠφελήσῃ καὶ νὰ σὲ σώσῃ.

* * *Πιάνομαι λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ μία λέ-
  ξι, τὴ λέξι «Σαδδου καῖοι»· γιὰ τοὺς Σαδδουκαί -
ους λέει ὁ ἀπόστολος (Πράξ. 5,17), ὅτι αὐτοὶ ἅρπα-
ξαν τοὺς ἀποστόλους, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ
τὸν Θωμᾶ, καὶ τοὺς ἔβαλαν στὴ φυλακή. Μὰ τίἦταν αὐτοὶ οἱ Σαδδουκαῖοι; Ἦταν Ἕλληνες;

Δὲν ἦταν Ἕλληνες, Ἰουδαῖοι ἦταν. Γιατί ὠ -
νομάστηκαν Σαδδουκαῖοι; Πήραν τὸ ὄνομα ἀ -
πὸ κάποιον Ἑβραῖο ἀρχηγό τους ποὺ λεγόταν
Σαδδώκ. Ἦταν ἕνα κόμμα μᾶλ λον οἰκονομικο-πολιτικὸ μ᾽ ἕνα ἐπίχρι σμα θρησκευτικότητος.
Ἔλεγαν ὅτι πιστεύουν στὸ Θεό, ἀλλὰ ἡ ζωή
τους δὲν συμφωνοῦσε. Ζοῦσαν πλουσι οπά  -
ρο χα, ἦταν μιὰ ἀριστοκρατικὴ ἀφρόκρεμα μὲ
ὑλιστικὴ ἰδεολογία. Δέχονταν πὼς ὑ πάρχει
μιὰ ἀνωτέρα δύναμις ποὺ κυβερνᾷ τὸν κόσμο,
ἀλλὰ ἀπὸ τὶς θεμελιώδεις ἀλήθει ες τῆς πίστε-
 ως ἀρνοῦνταν τὴν ἀθανασία τῆς ψυ χῆς, ὅτι ὁ
ἄνθρωπος ἔχει ψυχὴ ἀθάνατη.

Ἀρνοῦνταν ἀκόμα ὅτι ὑπάρχει κρίσις καὶ ἀν - ταπόδοσις, κόλασι καὶ παράδεισος. Ἦταν μία
βελτιωμένη ἔκδοσι τῶν δικῶν μας ἐπικουρεί -
ων φιλοσόφων, ποὺ ἔλεγαν «Φάγωμεν καὶ πί ω-
 μεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν» (Ἠσ. 22,13 = Α΄ Κορ. 15,32).

Ἔχοντας μιὰ τέτοια ὑ λιστικὴ θεώρησι, ἔκα-ναν τὴ θρησκεία ἐμπόριο. Ἐνῷ δὲν πίστευαν,
γί νονταν ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς, ἀνέβαιναν στὰ
ἀνώτερα θρησκευτικὰ ἀξιώματα. Γνήσιοι ἐκ -
πρόσωποί τους, Σαδδουκαῖοι, ἦταν ὁ Ἄννας κι
ὁ Καϊάφας, αὐ τοὶ ποὺ δίκασαν τὸ Χρι στό, ὁ ὁ -
 ποῖ ος τοὺς ἤλεγ χε γιατὶ ἔκαναν τὸν οἶκο τοῦ
Θεοῦ «οἶκον ἐμ πορίου» καὶ «σπήλαιον λῃ στῶν»
(Ἰω. 2,16. Ματθ. 21,13). Αὐτοὶ κατ᾽ οὐσίαν, μὲ τὶς φωνές
τους «Σταύρωσον σταύρωσον αὐτόν» (Λουκ. 23,21),
ἦταν ἐκεῖ νοι ποὺ «ἔβαψαν τὸν κάλαμο τῆς κα  -
 τα δικαστικῆς ἀποφάσεως» (Μ. Παρ. ἀπόστ. αἴν.).

Ἀλλὰ στὴ ζωὴ τῶν Σαδδουκαίων συνέβη κά- τι σὰν σεισμός, ποὺ τοὺς τάραξε. Ἔτυχα στὸ
Μεσολόγγι ποὺ ἔγινε μιὰ φορὰ σεισμός, καὶ
τότε ὅλοι οἱ ἐπίσημοι, ποὺ μαζεμένοι κάπου ἔ -
 τρωγαν κ᾽ ἔπιναν καὶ γελοῦσαν, ἄφησαν τὸ φα-
 γοπότι, βγῆκαν ἔξω κ᾽ ἐπικαλοῦνταν τὸ Θεὸ
καὶ τὴν Παναγία νὰ σωθοῦν. Καὶ στοὺς Σαδδου-
 καίους, ἐκεῖ ποὺ ἔλεγαν «Φάγωμεν καὶ πίωμεν»,
παρουσιάστηκε μπροστά τους ὁ Χριστός, ὁ ἀνι-
διοτελὴς καὶ ἀσυμβίβαστος, ὁ ὁποῖος ἀ νατρέ-
  πει τοὺς σαλτιμπάγκους ποὺ ἐκμεταλλεύ ον ται
τὰ ὅσια καὶ ἱερὰ τῶν ἀνθρώπων. Αὐτοὶ ἔ λεγαν
πὼς δὲν ὑπάρχει ψυχὴ ἀθάνατη καὶ ἀ νάστασι
νεκρῶν, καὶ ξαφνικὰ τὴ Μεγάλη Παρα  σκευή, ὅ -
ταν σείσθηκε ὁ Γολγοθᾶς, τότε ἄνοιξαν τὰ μνή-
ματα, ἀναστήθηκαν νεκροὶ καὶ ἐμ φανίστηκαν
κατόπιν στὴν πόλι σὲ πολλούς (βλ. Ματθ. 27,53). Γιά
φαντάσου, νά ᾽σαι τὴ νύχτα στὸ σπίτι σου, νὰ
χτυπήσῃ ἡ πόρτα καὶ ν᾿ ἀκούσῃς ἀπ᾿ ἔξω – τί;
τὴ φωνὴ τῆς μάνας σου ποὺ πέθανε πρὶν δέ-
κα χρόνια ἢ τοῦ πατέρα σου ποὺ πέθανε πρὶν
εἴκοσι χρόνια! θὰ σὲ πιάσῃ τρόμος. Αὐτὸ ἔπα-
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θαν οἱ Σαδδουκαῖοι· κι ἀκόμα πιὸ πολὺ τρόμα -
ξαν ὅ ταν τὸ «πρωὶ τῆς μιᾶς σαββάτων» (Μᾶρκ. 16,2) βού-
 ιξαν τὰ Ἰεροσόλυμα ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀναστήθηκε.

Κι αὐτὸ δὲν τό ᾿πε μιὰ φωνή· εἶνε πλῆθος οἱμαρτυρίες. Ὅτι «ἀνέστη ὁ Κύριος» τὸ εἶπαν οἱ
ἄγ γελοι στὸ μνῆμα, τὸ φώναξε ἡ Μαρία ἡ Μα-
γδα ληνὴ κ᾽ οἱ ἄλλες μυροφόρες, τὸ κήρυξαν οἱ
ἀπόστολοι, τὸ ὡμολόγησε κι ὁ δύσ πι στος Θω -
μᾶς, τὸ διαπίστωσε ἀκόμα καὶ ὁ μεγαλύτε ρος
ἐ χθρὸς τῆς Ἐκκλησίας, ὁ διώκτης Σαῦ λος.

Τὸ φωνάζουν ἐπίσης τὰ ὀθόνια καὶ τὸ σου-δάριον. Ὁ Πέτρος κι ὁ Ἰωάννης βρῆκαν στὸν
τάφο «τὰ ὀθόνια κείμενα, καὶ τὸ σουδάρι ον, ὃ
ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονί -
ων κείμενον, ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς
ἕ να τόπον» (Ἰω. 20,7). Τί σημασία ἔχουν αὐ τά; Ὅ -
πως ἡ μάνα φάσκιωνε τὸ μωρό, ἔτσι οἱ Ἑβραῖοι
τύλιγαν τὸ νεκρό, ἀπ᾽ τὸ λαιμὸ μέχρι τὰ πόδια,
μὲ τὰ ὀθόνια, ταινίες βουτηγμέ νες σὲ κολλώ-
δεις οὐσίες καὶ ἀρώματα, καὶ στὸ κεφάλι ἔβαζαν
τὸ σου δάριον, κάτι σὰν φακιόλι. Τὰ ὀ θό νια κολ-
λοῦσαν τόσο δυνατὰ στὸ σῶ μα τοῦ νεκροῦ, ὥσ -
τε γιὰ νὰ τὰ βγάλῃ κανεὶς θ᾽ ἀ ποσποῦ σε καὶ σάρ-
 κες. Εἶδες πόσο πονᾷς ὅταν τραβᾷς νὰ ξεκολ-
λήσῃς ἕναν ἐπίδεσμο ποὺ σοῦ ἔβαλαν πάνω σὲ
μιὰ πληγή; Οἱ ἐχθροὶ τοῦ Ἀ ναστάντος, γιὰ νὰ ἐξ -
ηγήσουν πῶς ὁ τάφος βρέ θηκε κενός, εἶπαν
ὅτι ἦρθαν οἱ μαθηταί του καὶ τὸν ἔκλεψαν. Ἀλλ᾽
ἐὰν τὸν ἔκλεβαν, θὰ τὸν ἔπαιρναν ὅ πως ἦταν·
δὲν θ᾽ ἄφηναν ἐκεῖ τὰ ὀθόνια· δὲν εἶχαν ἄλλωσ -
τε χρόνο νὰ ξεκολ λοῦν τὶς ταινίες βράζοντας
νερά. Ὁ Χρι στὸς ἄφησε τὰ ἐντάφια σπάργανα
γλιστρών τας μέσ᾽ ἀπ᾽ αὐτὰ ὅπως τὸ φίδι ἀφή-
νει τὸ πουκάμισό του σὲ στενὰ περάσματα.

Τὴν ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὀ -
θόνια καὶ τὸ σουδάριο, βεβαιώνουν θαύματα,
τὰ «σημεῖα καὶ τέρατα», ποὺ γίνονταν στὸ ὄ νο-
 μά του, ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος σήμερα (Πράξ. 5,12).

Ὕστερα ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ τί ἔπρεπε νὰ κάνουν
οἱ Σαδδουκαῖοι; Νὰ πιστέψουν. Πίστεψαν; Δὲνπίστεψαν. Ἂς βούιζε ὅλη ἡ πόλις· «στοῦ κου-
φοῦ τὴν πόρτα, ὅσο θέλεις βρόντα». Ὅταν κά-
 ποιος δὲν θέλῃ νὰ πιστέψῃ, ὄχι ἐμεῖς νὰ τὸ λέ-
με ποὺ δὲν εἴμαστε τίποτα, ὄχι Χρυσόστο μος καὶ
Βασίλειος, ὄχι ἄγγελοι κι ἀρχάγγελοι, δὲν πεί-
θεται· κι ὁ Χριστὸς ὁ ἴδιος νὰ ἔρθῃ στὸν κό-
σμο, πάλι θὰ τὸν σταυρώσουν.

Οἱ Σαδδουκαῖοι λοιπὸν ὄχι μόνο δὲν πίστε-
ψαν, ἀλλὰ συνέλαβαν τοὺς ἀποστόλους καὶτοὺς ἔβαλαν στὴ φυλακή. Τὴ νύχτα ὅμως ἄγ γε-
 λος Κυρίου τοὺς ἐλευθέρωσε, γιὰ νὰ συνεχί-
σουν τὸ κήρυγμα (βλ. Πράξ. 5,17-20). Αὐτὰ μὲ λίγα λό-
για λέει ὁ ἀπόστολος σήμερα. 

* * *

Ἐρωτῶ, ἀγαπητοί μου· σήμερα ὑπάρχουνΣαδδουκαῖοι; Δὲν ὑπάρχει τὸ ὄνομα, ὑπάρχει τὸπρᾶγμα. Κ᾽ εἶνε πολλοί· ποῦ νὰ τοὺς μετρήσῃς!
Εἶνε αὐτοὶ ποὺ μιλᾶνε γιὰ «πατρίδα», μὰ πα-

 τρίδα ἔχουν τὸ χρῆμα· μιλᾶνε γιὰ «οἰκογένεια»,
καὶ τὴν οἰκογένεια τὴν ἔχουν διαλύσει μὲ τὰ δι -
αζύγια· μιλᾶνε γιὰ «θρησκεία», καὶ Θεὸ δὲν ἔ -
χουν. Θεωροῦν ἀνό ητο τὸ λαό, νομίζουν ὅτι δὲν
τοὺς ἔχει καταλάβει. Σαδδουκαῖοι εἶ νε αὐτοὶ
ποὺ λένε πὼς πιστεύουν, μὰ ἔχουν κλονιστῆ.

Στὸ Σύμβολο τῆς πίστε ως λέμε «προσδο κῶ
ἀνάστασιν νεκρῶν» (11). Ὅ ταν ὅμως στὸ νεκρο-
τα φεῖο κατεβάζετε στὸ χῶμα τὰ προσφιλῆ σας
πρόσωπα, τί λέει τὴν ὥρα ἐκείνη ἡ καρδιά σας;πιστεύετε ὅτι θὰ τὰ ξαναδῆτε, θ᾿ ἀναστηθοῦν;

Ἔλαβα ἕνα γράμμα καὶ βλέπω ὅτι ἡ ψώρα
τῆς ἀπιστίας προχώρησε· ἀπ᾽ τὴν Ἀθήνα ἔ φτα-
 σε ὣς τὰ τελευταῖα καλύβια. Μοῦ γράφει ἕνας
παπᾶς ἀπὸ ἕνα νησί, ὅτι πρὸ ἡμερῶν ἕ νας τσο -
πᾶνος ἔθαψε τὴ γυναῖκα του ποὺ τὴν ἀγαποῦ -
σε. –Μὴν κλαῖς, τοῦ λέει ὁ παπᾶς· στὸ «Πιστεύ -
 ω» δὲν λέμε «Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν»;
–Ἄσ᾿ τα αὐτά, παπούλη, λέει ὁ τσοπᾶ νος· ἢ
τὸ πρόβατό μου ψοφήσῃ ἢ ἐγώ, τὸ ἴδιο εἶνε.

Ἐκεῖ καταντήσαμε, στὴν ἀπιστία καὶ ἀθεΐα.
Μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι ὑπάρχει δυὸ εἰδῶν ἀπιστία,
λευκὴ καὶ ἐρυθρά. Κατάλαβες; ἄλλοι μὲν εἶνε
στὸ ἀστικὸ καθεστώς, κι ἄλλοι στὸ κομμουνι-
στικό· εἶνε οἱ Σαδδουκαῖοι τῆς σημερινῆς ἐ -
ποχῆς. Οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ ἔμειναν λίγοι.

Ἀδέρφια μου, ἕνα πρᾶγμα σᾶς λέω, σὰν συμ-
 βουλή, κι ἂν θέλετε ἀκοῦστε με· Μὴ μπάζετεστὰ σπίτια σας ἄθεο· οὔτε γαμπρό, οὔτε κου-
μ πάρο, οὔτε κανέναν. Ἄνθρωπος ποὺ δὲν πι-
στεύει στὸ Θεό, κακό θὰ κάνῃ. Κάποτε οἱ Ἕλ -
ληνες μυρμήγκι δὲν πατοῦσαν. Ἐπὶ Ὄθωνος ἔ -
φεραν λαιμητόμο, νὰ ἐκτελοῦνται ἐγ κληματί ες,
καὶ ζητοῦσαν δήμιο, νὰ κόβῃ κεφάλια· Ἕλ λη  -
νας δὲν βρέθηκε, ἔφεραν ἕναν ἀπὸ τὴν Ἰταλία,
κι αὐτὸν δὲν τὸν πλησίαζε κανείς, καλημέρα δὲν
τοῦ λέγανε. Ποῦ κατήντησε τώρα ἡ ἀθεΐα ἕνα
λαὸ ποὺ ἔβγαλε ἥρωες καὶ μάρτυρες! Ποῦ εἶ -
νε ἡ πίστι τῶν πατέρων μας; Ἂς εἴχαμε τὴν πί-
 στι τῆς γιαγιᾶς μας, κι ἂς ἔλειπαν τὰ γράμματα
καὶ οἱ τέχνες, οἱ δορυφόροι καὶ οἱ σπούτνικ. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς προφήτευε, ὅτι
θὰ ἔρθουν μέρες ἀπιστίας, θ᾽ ἀδειάσουν οἱ ἐκ -
κλησιές, θὰ γεμίσουν οἱ φυλακές. Καὶ νά, ἦρθαν.

Ἀδελφοί μου, ἂς πιστέψουμε στὸ Θεό, ἂς γο-
  νατίσουμε μπρὸς στὸν Ἐσταυρωμέ νο, τὴ λα-
τρεία τῶν πατέρων τῆς φυλῆς μας· νὰ πέσου -με μπροστὰ στὸ Χριστὸ καὶ νὰ πῇ ὁ καθένας
μας «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου»· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Θωμᾶ Ἄνω Κυψέλης - Ἀθηνῶν τὴν 10-5-1964. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 21-3-2018.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 98α΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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Οἱ Μυροφόρες, ἀγαπητοί μου, στὴ μνήμη
τῶν ὁποίων ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἀφιε-

ρώ σει τὴν Κυριακὴ αὐτή – τρίτη ἀπὸ τὸ Πά-
σχα, ἀποτελοῦν τὴν πρώτη ὁμάδα γυναικῶν,
τὸν πρῶτο ἀ στε ρισμὸ τοῦ γυναικείου κόσμου,
ὁ ὁποῖος φωτίζεται ἀπὸ τὸν πνευματικὸ Ἥλιο,
τὸ Χριστό, καὶ στρέφεται γύρω ἀπὸ αὐτόν.

Οἱ Μυροφόρες ἦταν πολλές, ἀλλὰ οἱ εὐαγ-
γελισταὶ διασῴζουν τὰ ὀνόματα τῶν κυριωτέ -
ρων. Ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς λέει, ὅτι καθὼς ὁ
Κύριος περνοῦσε ἀπὸ πόλεις καὶ χωριά, τὸν ἀ -
κολουθοῦσαν οἱ δώδεκα μαθηταί του καὶ «γυ-
ναῖκέςτινεςαἳἦσαντεθεραπευμέναιἀπὸνό-
σωνκαὶμαστίγωνκαὶπνευμάτωνπονηρῶνκαὶ
ἀσθενειῶν,ΜαρίαἡκαλουμένηΜαγδαληνή,
ἀφ᾽ἧςδαιμόνιαἑπτὰἐξεληλύθει,καὶἸωάννα
γυνὴΧουζᾶἐπιτρόπουἩρῴδου,καὶΣουσάν-
νακαὶἕτεραιπολλαί,αἵτινεςδιηκόνουναὐτῷ
ἐκτῶνὑπαρχόντωναὐταῖς» (Λουκ. 8,1-3). Οἱ πιὸ δι -
ακεκριμένες ἦταν ἡ Μαρία ἡ Μαγδαλη  νή, ἡ Σα-λώμη γυναίκα τοῦ Ζεβεδαίου καὶ μητέ ρα τοῦ
εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, ἡ Ἰωάννα γυ ναίκα τοῦ
Χου ζᾶ, οἱ δύο ἀδελφὲς τοῦ Λαζάρου Μαρίακαὶ Μάρθα, ἡ Μαρία τοῦ Κλωπᾶ, καὶ ἡ Σωσάν-να. Αὐτὲς ἀκολουθοῦσαν τὸν Κύριο καὶ ὑ πηρε-
τοῦσαν αὐτὸν καὶ τοὺς μαθη τάς του δα πα-
 νών τας ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά τους.

Οἱ Μυροφόρες γυναῖκες ἦταν παροῦσεςπαντοῦ, σὲ διάφορες στι γμὲς τῆς ἐπὶ γῆς πα-
ρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ ἑ πομέ νως εἶνε κι αὐ -
τὲς ἀξιόπιστοι μάρτυρες τῆς ζω ῆς, τῆς διδα-
σκαλίας, καὶ ἰδιαιτέρως τῆς ἀναστάσεώς του.
� Ἦταν παροῦσες σὲ ὧρες εἰρηνικὲς καὶ γα-λήνιες· ὅταν ὁ Χριστὸς θαυματουργοῦσε, θε-
ράπευε, ἔτρεφε τὰ πλήθη καὶ ὅλοι τὸν θαύ-
μα ζαν, ἢ ὅταν δίδασκε δημοσίως στὸ ὕπαιθρο,
ἐπὶ τοῦ ὄρους, στὴν ὄχθη τῆς λίμνης, στὴ συν -
 αγωγή, στὸ ναὸ τοῦ Σολομῶντος, σὲ κάποιο
σπίτι, σὲ κάποιο τραπέζι, ἀκόμη καὶ ὁδοιπο-
ρώντας μὲ τὴ συν οδεία του, ἀλλὰ καὶ ὅταν

κατ᾽ ἰδίαν ἀ παντοῦ σε σὲ ἐρωτήματα τῶν μαθη -
τῶν, τοὺς προέλεγε «τὰμέλλοντααὐτῷσυμ-
βαίνειν» (Μᾶρκ. 10,32), τοὺς νουθετοῦσε, τοὺς δι ώρ-
  θωνε, τοὺς προετοίμαζε, τοὺς στήριζε.
� Ἦταν ὅμως παροῦσες οἱ Μυροφόρες ὄχι
μόνο ὅταν ὁ Κύριος δίδασκε καὶ ἡ διδασκαλία
του ἐγλύκαινε καὶ ἔτρεφε τὶς ψυχὲς σὰν οὐ -
ράνιο μάννα, ἀλ  λὰ καὶ σὲ ὧρες δύσκολες· ὅ -
ταν ὁ Κύριος ἀν τιμετώπιζε τὰ βλοσυρὰ βλέμ-
ματα τῶν φαρισαίων, τὶς πονηρὲς ἐρωτήσεις -
παγίδες τῶν ἐγκαθέτων σαδδουκαίων καὶ τῶν
ἡ ρῳδιανῶν.
� Ἦταν παροῦσες ἀκόμη καὶ ὅταν ἦρθε τὸ τέ-λος, ὅταν ἔφτασαν οἱ ἡμέρες τοῦ φρι κτοῦ
μαρτυρίου του· ὅταν ὁ Διδάσκαλος, ὁ Ἥλιος
τῶν ψυ χῶν, εἰσερχόταν πλέον στὴ σκιὰ τοῦ
θανάτου καὶ φαινόταν στὰ μάτια τῶν ἀνθρώ-
πων ὅτι πάει νὰ δύσῃ καὶ νὰ ἐξαφα νιστῇ γιὰ
πάντα· ὅταν ὑψώθηκε ἐπάνω στὸ σταυρὸ ἐ -
κεῖ στὸ Γολγοθᾶ ἀνάμεσα σὲ δύο λῃστάς. Οἱ
μαθηταὶ τὸν εἶχαν ἐγκαταλείψει, ἀλλ᾿ αὐτὲς ἔ -
 μειναν ἐκεῖ «ἀπὸμακρόθενθεωροῦσαι»(Ματθ.
27,55. Μᾶρκ. 15,40. Λουκ. 23,49) –ὅσο δηλαδὴ τοὺς ἐπέτρε-
παν– κοντὰ στὸ σταυρό, καὶ μὲ σπαραγμὸ καρ-
 διᾶς παρακολουθοῦσαν τὴν ἀ γωνία τοῦ ἐ -
σταυρωμένου Υἱοῦ τῆς Παρθένου.
� Κι ἀφοῦ ἦταν παροῦσες κατὰ τὴ σταύρωσι,
παροῦσες βρέθηκαν καὶ κατὰ τὴν ἀποκαθή-λωσι καὶ τὴν ταφὴ τοῦ Κυρίου. Ὅπως σημειώ-
νει γι᾽ αὐτὲς ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, «ἐθεά-
σαντοτὸμνημεῖονκαὶὡςἐτέθητὸσῶμααὐ-
τοῦ»· παρακολούθησαν δηλαδὴ τὴν ταφὴ μέ-
χρι τὶς τελευταῖες λεπτομέρειες (Λουκ. 23,55).
� Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ταφὴ πῶς μποροῦσαν νὰ
λησμονήσουν Ἐ κεῖνον ποὺ εἶχε γίνει τὸ κέν -
τρο ὁλόκληρης τῆς πνευματικῆς τους ζωῆς;
«Ὑποστρέψασαιἡτοίμασανἀρώματακαὶμύ-
ρα» καὶ «τῇμιᾷτῶνσαββάτων(=τὴν Κυρι  α-
κή) ὄρθρουβαθέοςἦλθονἐπὶτὸμνῆμαφέ-
ρουσαιἃἡτοίμασανἀρώματα» (ἔ.ἀ. 23,56 – 24,1).
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� Καὶ ἐκεῖ ἀκριβῶς εἶχαν τὴ μοναδικὴ εὐλογία
ν᾽ ἀκούσουν ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ ἀγγέλου, πρῶ -
τες αὐτές, τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα· «Ἰησοῦν
ζητεῖτετὸνΝαζαρηνὸντὸνἐσταυρωμένον· ἠ-
γέρθη,οὐκἔστινὧδε· ἴδεὁτόποςὅπουἔθη-
καναὐτόν» (Μᾶρκ. 16,6).

* * *
Ὁ ἅγιος αὐτὸς ὅμιλος τῶν Μυροφόρων γυ-

ναικῶν, ἀγαπητοί μου, παραμένει ἔκτοτε γιὰ
τὶς Χριστιανὲς γυναῖκες ὅλων τῶν αἰώνων καὶ
ὅλων τῶν ἐποχῶν ὡς ὑπόδειγμα θερμῆς πί-στεως καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν ἀναστάντα Κύριο.

Καὶ εἶνε πολὺ παρήγορο τὸ γεγονός, ὅτι σὲ
κάθε ἐποχή, καὶ στὴ δική μας, συναντᾷ κανεὶςγυναῖκες ποὺ ἡ καρδιά τους πλημμυρίζει ἀπὸ
τὰ ἅγια αἰσθήματα ἀφοσιώσεως καὶ λατρείας
στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ· στὰ πρόσωπα τῶν
γυναικῶν αὐτῶν διαιωνίζεται στὸν κόσμο ἡ ἀ -φοσίωσι καὶ ἡ λατρεία τῶν Μυροφόρων.

Θέλετε ἀποδείξεις;
� Ἂν οἱ Μυροφόρες μὲ τὴν καρδιὰ νὰ πάλλῃ
ἦλθαν «τῇμιᾷτῶνσαββάτωνὄρθρουβαθέος
ἐπὶτὸμνῆμα» (Λουκ. 24,1), μήπως καὶ σήμερα δὲν
βλέπουμε γυναῖκες πού, μόλις ἀκούσουν τὴν
Κυριακὴ καὶ τὶς ἄλλες ἑορτὲς τὴν καμπάνα
τῆς Ἐκκλησίας, τρέχουν στοὺς ναοὺς γιὰ νὰ
παρακολουθήσουν μὲ εὐλάβεια καὶ κατάνυξι
τὸν ὄρθρο, τὴ θεία λειτουργία, ἀκολουθίες
μὲ τὶς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία ἀναπαριστάνει τὴ
σταύρωσι, τὴν ταφὴ καὶ τὴν ἀνάστασι τοῦ Σω -
τῆρος Χριστοῦ;
� Ἂν οἱ Μυροφόρες ἑτοίμασαν τὰ πολύτιμα
μύρα καὶ ἀρώματα γιὰ νὰ ἀλείψουν τὸ σῶμα
τοῦ Κυρίου, μήπως καὶ σήμερα δὲν ὑπάρχουν
γυναῖκες ποὺ εἶνε ἕτοιμες νὰ προσ φέρουνκά θε ὑπηρεσία γιὰ τὴ δόξα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ
ὁποία κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο εἶνε «τὸσῶ-
μααὐτοῦ» (Ἐφ. 1,23);
� Ἂν οἱ Μυροφόρες βάδιζαν μὲ θάρρος πρὸς
τὸν τάφο, ὅπου ὑπῆρχε ἡ φρουρὰ τῶν Ῥω-
μαί ων στρατιωτῶν, καὶ μὲ φρόνημα ἡρωικὸ
περιφροροῦσαν κάθε κίνδυνο, μήπως καὶ σή-
μερον δὲν ὑπάρχουν γυναῖκες ποὺ γιὰ τὴν ἀ -
γάπη τοῦ Χριστοῦ ἀψηφοῦν κινδύνους καὶ μὲ
ὅλη τους τὴν προθυμία τρέχουν ἐκεῖ ποὺ τὶς
καλεῖ τὸ χριστιανικὸ καθῆκον; μήπως δὲν
βλέπουμε σὲ νοσοκομεῖα καὶ διάφορα ἄσυλα
γυναῖκες νοσοκόμες, οἱ ὁποῖες μὲ αὐταπάρ-
νησι ἐξυπηρετοῦν ἐκείνους ποὺ πάσχουν, αὐ -
τοὺς τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Χριστοῦ; μήπως γυ-
ναῖκες, σὰν ἄλλες Μυροφόρες, δὲν πρωτο-
στατοῦν στὴν ἵδρυσι καὶ λειτουργία φιλαν-
θρωπικῶν συλλόγων, διὰ τῶν ὁποίων διαχέ-
εται στὴν κοινωνία τὸ πολύτιμο ἄρωμα τῆς

Χριστιανικῆς ἀγάπης; Καὶ τί νὰ ποῦμε γιὰ τὶς
γυναῖκες ἐκεῖνες, ποὺ σὰν μητέρες, σὰν σύ-
ζυγοι, σὰν ἀδελφές, σὰν θυγατέρες μὲ ἰώβειο
ὑπομονὴ ὑποφέρουν τὰ δεινὰ τοῦ οἰκογενει-
ακοῦ βίου, κατευνάζουν τὰ πάθη τῶν ἀνδρῶν,
εἰ ρηνεύουν τὰ διεστῶτα καί, σὰν ἄλλες εὐαγ-
 γελίστριες, εὐαγγελίζονται στοὺς ἐν σκότει
ζῶν τας πατέρες, συζύγους καὶ ἀδελφούς των
τὴ χαρὰ τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ;

* * *Οἱ γυναῖκες αὐτές, ἀγαπητοί μου, ποὺ μι-
μοῦνται τὸ παράδειγμα τῶν Μυροφόρων, εἶ -
νε οἱ ἡρωίδες τῆς Χριστιανικῆς πίστεως. Διὰ
μέσου αὐτῶν πνέει ἀθόρυβα μέσα στὴν κοι-
νωνία ἡ αὔρα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Διὰ τῶν
γυναικῶν αὐ τῶν ὁ Χριστὸς κατακτᾷ ψυχὲς
καὶ ἐξημερώνει τὰ ἤθη τῶν ἀνθρώπων. Διότι
γυναίκα, ποὺ πιστεύει εἰλικρινῶς στὸ Χριστὸ
καὶ ζῇ κατὰ τὶς ἅγιες ἐντολές του, εἶνε μεγά-
λο σχολεῖο ἀρετῆς γιὰ τὸν ἄντρα της ἂν εἶνε
ἔγγαμη, γιὰ τὰ παιδιά της ἂν ἔχῃ παιδιά, γιὰ
ὁλόκληρη τὴν κοινωνία ἂν παραμείνῃ παρθέ-
νος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τὴ γυναῖκα αὐτή, ὅ που κι
ἂν βρίσκεται, ὁ Κύριός μας τὴν χρησιμοποιεῖ
ὡς εὐαγγελίστριά του μέσα στὸν κόσμο. 

Ἐὰν στὸ δρᾶμα τῆς ἠθικῆς καταστροφῆς
τοῦ κόσμου ἡ γυναίκα ἔπαιξε καὶ ἐξακολουθῇ
νὰ παίζῃ ῥόλο σημαντικώτατο, ἀλλὰ καὶ στὸ
σχέδιο τῆς σωτηρίας ἔπαιξε διὰ τῆς Θεο τό-
κου ῥόλο μοναδικό, ἀλλὰ καὶ στὸ ἔργο τῆς ἠ -
θικῆς ἀναπλάσεως τοῦ κόσμου κάθε γυναίκα
μπορεῖ νὰ διεκδικήσῃ θέσι περίλαμπρη, ὑπὸ
ἕναν ὅμως ὅρο· ν᾿ ἀγαπήσῃ ὅπως ἡ Παναγία
καὶ οἱ Μυροφόρες τὸ Χριστό, νὰ ἀφοσιωθῇ σ᾽
αὐ τὸν καὶ νὰ τὸν ἀκολουθήσῃ παντοῦ.

Τότε ἡ γυναίκα αὐτὴ δὲν θὰ εἶνε πλέον ἕνα
σκεῦος ὀργῆς καὶ κατάρας καὶ ἕνα ὄργανο
σατανικό, ἀλλὰ θὰ εἶνε πολύτιμο σκεῦος Χρι-στοῦ· τότε ἡ καρδιὰ τῆς γυναίκας θὰ γίνῃ μία
θαυμάσια λύρα, στὶς χορδὲς τῆς ὁποίας οἱ
ἄγγελοι θὰ παίζουν τὸ ὡραιότερο ᾆσμα τῆς
ἀγάπης καὶ ἀφοσιώσεως στὸ Χριστό.

Ἂς εὐχηθοῦμε, ὁ κύκλος τῶν Χριστιανῶν
γυναικῶν –Χριστιανῶν ὄχι μόνο στὸ ὄνομα ἀλ -
λὰ καὶ στὴν πραγματικότητα– νὰ διευρύνεται
συνεχῶς καὶ ἡ γυναικεία καρδιὰ ν᾽ ἀγαπήσῃ
πιὸ θερμὰ τὸ Χριστό, γιὰ νὰ ὑποστῇ τὴν ψυχι -κὴ ἐκείνη ἀλλοίωσι, ποὺ τόσο θαυμάζουμε στὸ
πρόσωπο τῶν ἁγίων Μυροφόρων. Εἴθε οἱ Μυ-
ροφόρες γυναῖκες ποτέ νὰ μὴ λείψουν ἀπὸ
τὸ πρόσωπο τῆς Γῆς, ἀλλὰ τὸ ἄρωμα τῆς ἀρε -
τῆς τους νὰ μεταδίδεται πλουσιώτερο ἀπὸ
γενεὰ σὲ γενεά. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 206/21-4-1939, σσ. 41-42).Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 22-3-2018.
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Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ εὐαγγέλιο τὸ
σημερινό; Ἀκούγοντάς το νομίζει κανεὶς

ὅ τι βρίσκεται σ᾽ ἕνα νοσοκομεῖο μὲ πέντε κλι-
νικὲς - «στοές» (Ἰω. 5,2), ὅπου ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς βρί-
σκον  ταν κον τὰ σὲ μιὰ πηγὴ - δεξαμενὴ μὲ νερὰ
ἰαματικά. Οὔ τε με ταλλικὰ οὔτε ῥαδιενεργὰ ἦ -
ταν· εἶχαν μιὰ θεία εὐ λογία. Τὸ λέει καθαρὰ τὸ
εὐ αγγέλιο, ὅτι κατὰ ἀραιὰ χρονικὰ διαστήμα-
 τα ἄγ γελος Κυρίου κατέβαινε, ἐτάραζε τὰ νερὰ
αὐτά, καὶ ὅποιος προλάβαινε νὰ πέσῃ πρῶ τος
μέ σα σ᾽ αὐτὰ γινόταν καλά, ὁποιαδή ποτε πάθη-
 σι κι ἂν εἶχε. Γι᾽ αὐτὸ ἐκεῖ ἦταν μαζεμένοι πλῆθος,
«πα τεῖς με - πατῶ σε», γιὰ νὰ θεραπευθοῦν.

Ἦταν πάντως περιωρισμένη ἡ ἐνέργεια τῆς
δεξαμενῆς αὐτῆς· διότι πρῶτον μὲν ὁ χρόνος
ποὺ κατέβαινε ὁ ἄγγελος ἦταν ἄγνωστος, καὶ
δεύ τερον θεράπευε ἕναν μόνο κάθε φορά. 

Ὑπάρχει ὅμως μία ἄλλη δεξαμενὴ - πηγή,
ποὺ θεραπεύει ὄχι σὲ ἄγνωστη ὥρα ἀλλὰ σὲ
κάθε ὥρα, καὶ ὄχι ἕ ναν ἀλλὰ ὁσουσδήποτε κα-
ταφύγουν στὰ θαυ ματουργὰ νάματά της. Εἶνε
πηγὴ μὲ ἑ πτὰ κρουνούς, ἑ πτὰ χρυσὲς κάνου λες
μὲ νερὸ θεϊκό. Ἐνδιαφέρε στε βλέπω! Ἀλλὰ δὲν
ὁμι λῶ γιὰ πηγὴ ποὺ θεραπεύει νοσήματα σωμα -
τι κά· ὁ μιλῶ γιὰ τὴν ἁγία μας Ἐκκλησία, τὴν Ὀρ - θόδοξο Ἐκκλησία μὲ τὰ ἑπτά της μυστήρια.

Δὲν γίνεται σύγκρισι τῆς μιᾶς πη γῆς μὲ τὴν
ἄλλη· ἐκείνη ἦταν σκιά, αὐτὴ εἶνε ἡ πραγμα  τικό-τητα. Παρακαλῶ μόνο νὰ προσέξουμε μία λε-πτο μέρεια τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου.

* * *Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, πῆγε σ᾿ αὐτὸ τὸ ὑ -
 παίθριο νοσοκομεῖο μὲ τὶς πέντε στοὲς - κλινι  -
 κές, γιατὶ πάντοτε ἦταν κοντὰ στοὺς πονεμέ -νους· εἶνε ἐκεῖνος ποὺ εἶπε στὴν Παλαιὰ Δια-
θή κη ὅτι προτιμότερο εἶνε νὰ πάῃ καν εὶς σὲ
σπίτι ποὺ ἔχουν πόνο παρὰ σὲ σπίτι ποὺ ἔχουν
γλέντι· «ἀγαθὸν πορευθῆναι εἰς οἶκον πένθους
ἢ ὅτι πορευθῆναι εἰς οἶκον πότου» (Ἐκκλ. 7,2).

Ἐκεῖ στὴν κολυμβήθρα τῆς Βηθεσδὰ στάθη κε

ὁ φιλεύσπλαχνος μπροστὰ σὲ ἕνα κατάκοιτοποὺ εἶχε τρία κακά· ἦταν φτωχός, ἄρρωστος, καὶ
ἔ ρημος. Ποιός ξέρει ἀπὸ ποῦ τὸν μάζεψαν καὶ
τὸν πέταξαν ἐκεῖ χωρὶς ἄλ  λο ἐνδιαφέρον. Δὲν
εἶνε σπάνιο αὐτό. Πόσοι καὶ σήμερα, μὲ συγγε-
νεῖς ἀνήμ πορους, τοὺς κλείνουν σὲ νοσοκο-
μεῖα, ἱδρύματα ἢ ἄσυλα, γιὰ ν᾽ ἀποφύ γουν τὴν
ἐνόχλησι, καὶ δὲν πηγαίνουν πλέον νὰ τοὺς
δοῦν! Γνώρισα τέτοιους ἀρρώστους, ποὺ εἶ χε
χρόνια νὰ πάῃ νὰ τοὺς δῇ κάποιος συγγενής.

Τώρα λοιπὸν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς
ἔρχεται καὶ λέει σ᾿ αὐτὸ τὸν παράλυτο· «Θέ-
λεις ὑγιὴς γενέσθαι;», θέλεις νὰ γίνῃς κα λά; (Ἰω. 5,7).

Περίεργη αὐτὴ ἡ ἐρώτησι· γιατὶ ποιός ἄρ ρω-
στος δὲν θέλει τὴν ὑγεία του; Καὶ αὐτὸς ὁ πα-
ράλυτος, ποὺ ἦταν ἐκεῖ τριανταοχτὼ χρό νια,
δὲν θά ̓ θελε τὴ θεραπεία του; Ἀσφαλῶς. Τότεγιατί ὁ Χριστὸς ρωτάει; ἔτσι ἄσκοπα ἔλεγε τὰ
λόγια του ὁ Κύριος; Ὄχι βέβαια. Ἤ ξερε τὴν
κατάστασί του καὶ τὴν ὑπομονή του, ἀλλὰ τοῦ
ἔκανε τὸ ἐρώτημα αὐτὸ γιὰ νὰ ξυπνήσῃ τὴ
διάθεσί του ἀλλὰ καὶ τὴ συνείδησί του.

Τὸ ἐρώτημα ὅμως αὐτό, «Θέλεις ὑγιὴς γενέ-
 σθαι;», ὁ Χριστὸς τὸ λέει καὶ σὲ κάποιους ἄλ -
λους ἀρρώστους, ποὺ μπορεῖ σωματικῶς νὰ
εἶ νε καλά, ὡστόσο ἡ ψυχή τους πάσχει.

Δὲν σᾶς κρύβω ὅτι κ᾽ ἐμεῖς ὅλοι εἴμαστε ἄρ   -
ρωστοι· ἄρρωστοι ψυχικά, πνευματικά, ἠθικά.
Μ᾽ αὐτὴ τὴν ἔν  νοια ἄρρωστος εἶνε ὁ κάθε ἁμαρ- τω λός, ποιός ὅμως τὸ συναισθάνεται;

Σὲ ὅ λους λοιπὸν ἐμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὁ
Κύρι ος ἀπευ θύνει τὸ ἐρώτημα «Θέλεις ὑγιὴς
γενέσθαι;». Καὶ –περίεργο πρᾶγμα– ὁ μὲν σω-
ματικὰ ἀ σθε νὴς τῆς Βηθεσδὰ ἤθελε τὴ θερα-
πεία, πολ λοὶ ὅ μως ψυχικὰ ἀσθενεῖς δὲν θέλουν
ν᾽ ἀ κούσουν πῶς μποροῦν νὰ γίνουν ὑγιεῖς,
δὲν δέχονται τὸ φάρμακο. Ὁ Χριστὸς ὡς φάρμα -
κο σὲ κάθε πνευματικὰ ἄρρωστο καὶ παράλυ-
το συνιστᾷ τὴ μετάνοια. Ἀλλὰ ποιός θέλει νὰ με-
τανοήσῃ; ποιός ἀποφασίζει νὰ κόψῃ τὶς κακές

Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου (Ἰω. 5,1-15)29 Ἀπριλίου 2018Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΕ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2088 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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του συνήθειες, νὰ ἀ ποβάλῃ τὰ ἐλαττώματα
καὶ τὶς κακί ες του; Τὰ μικρόβια τῆς λέπρας ἢ
τῆς ἑ λονο σί  ας (παλαιότερα), τὸν ἰὸ τῆς γρίπ-
πης, τὸν καρκί νο, ὅλα αὐτὰ τὰ φοβᾶται· Θεὸς
φυλάξοι! λέει. Ἐ κεῖνα ποὺ τρῶνε τὴν καρδιά
του, τὰ μικρόβια τῆς φιλαργυρίας, τῆς κακί -
ας, τοῦ φθόνου, τοῦ θυμοῦ, τῆς ἐκδικήσεως
κ.λπ., δὲν φαίνεται νὰ τὸν ἐν οχλοῦν. Θέλεις,
παιδί μου, λέει ὁ Χριστός, νὰ γίνῃς καλά; ν᾽ ἀ -
ποκτήσῃς τὴν πνευματική σου ὑγεία, νὰ γί -
νῃς ἕνας ἅγιος; Δὲν θέλει. Γιατί;

Δυσάρεστο φάρμακο ἡ μετάνοια. � Ἕνας εἶ -
νε δοῦλος τῆς φιλαργυρίας· νερὸ στὸν ἄγγε-
λό του δὲν δίνει, προτιμάει νὰ κόψῃ τὰ δάχτυ-
λά του παρὰ ν᾽ ἀνοίξῃ τὸ πορτοφόλι του νὰ ἐ -
λεήσῃ. Πλησιάζει νὰ πεθάνῃ. Πάει ὁ πνευματι -
 κὸς καὶ τοῦ λέει· –Δῶ σε τίποτε, μοίρασε. –Ὄ -
χι, ὄχι. � Ὁ ἄλλος ἄφησε τὴν τίμια γυναῖκα του,
ζῇ τώρα μὲ ἄλλη στὴν παρανομία. Ὁ πνευμα-
τι κὸς τοῦ λέει· –Φύγε ἀπ᾽ αὐτήν, χώρισέ την,
γύρισε στὴ γυναῖκα σου, νὰ μπορῶ νὰ σὲ κοι-
νωνήσω. –Ὄχι. � Ὁ ἄλλος ἔ χει μνησικακία σὰν
τὴν καμήλα. Τοῦ ᾿κανε κά ποιος κακὸ πρὶν δέ-
κα - εἴκοσι χρό νια; Τὸ θυ μᾶται. Πάει ὁ πνευμα-
 τικὸς νὰ τὸν κοινωνήσῃ. –Ἔχεις κανένα ἐχθρό;
–Ἔχω. –Τί σοῦ ᾿κανε; –Μὲ ἔβλαψε. –Συγχώ-
ρησέ τον. –Ὄχι, ὄχι…. � Δὲν θέλουν νὰ διώ-
ξουν ὁ ἕνας τὸν κακοήθη ὄγκο τῆς ἀδικίας, ὁ
ἄλλος τὸν καρκίνο τῆς ἐκ δικήσεως, ὁ ἄλλος
τὴ λέπρα τῆς κακίας κ.τ.λ..

Στὰ σπίτια σας, ἀντὶ νὰ διαβάζετε ἐφημερί -
δες καὶ ν᾽ ἀκοῦτε ῥαδιόφωνα, ἀνοῖξτε καὶ δια-
 βάστε τὸν προφήτη Ἰερεμία. Ἄχ, κόσμε, λέει,
τόσα χρόνια κηρύττω. Προσπάθησα, μὰ ἰσχνὰ
τ᾽ ἀποτελέσματα. Οἱ πολλοὶ τρῶνε τὴν ἁ μαρ-
τία ὄχι μὲ τὸ κουταλάκι ἀλλὰ μὲ τὴν κουτάλα
τοῦ διαβόλου. Γιατί δὲν ἀλλάζουν; Μήπως τὰ
λό  για τοῦ Θεοῦ ἀδυνάτισαν; Ὄχι. Ἀλλὰ τί συμ-
 βαίνει; Ἔκλεισαν οἱ ἄνθρωποι τ᾽ αὐτιά τους, δὲν
ἀκοῦνε, δὲν ἀλλάζουν. Ἂν μπορῇς νὰ ἀλλάξῃς
τὸν ἀράπη, νὰ τὸν κάνῃς ἄσπρο (βλ. Ἰερ. 13,23), ἄλλο
τόσο μπορεῖς σήμερα ἕνα φιλάργυρο, ἕνα πλε-
 ονέκτη, ἕναν ἄπιστο, ἕναν ἄθεο ὑλιστὴ νὰ τὸν
κάνῃς Χριστιανό. Χαμένα τὰ λόγια σου. «Τὸν ἀ -
ράπη κι ἂν τὸν πλένῃς, τὸ σαπούνι σου χα -
λᾷς», λέει ὁ λαός. Ἔχει μπεῖ τὸ μικρόβιο μέσ᾿
στὰ κόκκαλα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ πᾶνε χαμένα
τὰ λόγια, τὰ ἐπιχειρήματα, τὰ θαύματα. Καὶ
ἅγιος καὶ θαυματουργὸς καὶ Ἰερεμίας νὰ γί -
νῃς, δὲν τὸν πείθεις. Γιατί;

Ὁ ἄνθρωπος ἀρ νεῖται, κλωτσάει τὸ Θεό. Κι ὁ
Θεὸς τί κάνει; Δὲν τὸν βιάζει –ἐδῶ εἶνε τὸ μυ-
 στήριο–, τὸν ἀφήνει ἐλεύθερο.

Κι ὁ ἄνθρω πος πέφτει ἀπὸ γκρεμὸ σὲ γκρε-

μό, ἀπὸ διαφθορὰ σὲ διαφθορά, ἀπὸ ἄβυσσο
σὲ ἄβυσσο κι ἀπὸ κόλασι σὲ κόλασι. Καὶ ποῦ
καταλήγει! Ἀντὶ νὰ ἔρθῃ σὲ συναίσθησι, ξέρεις
τί λέει· –Καὶ τί πρόσφερε ὁ Χριστός; τί ὠ φέλη-
σε τὴν ἀνθρωπότητα;… Κάτι τέτοιοι, ποὺ δὲν
αἰσθάνθηκαν ἐπάνω τους τὴ δροσιὰ τοῦ οὐ ρα-
  νοῦ - τί θὰ πῇ Χριστός, κάτι τέτοιοι, καὶ μάλι-
στα θεολόγοι(!), ἀνεβαίνουν στὸ ῥαδιόφωνο
καὶ –ἐνῷ εἶνε μεγάλες ἡμέρες τῆς Χριστιανο-
σύνης– τί λένε· «Ὁ Χριστιανισμὸς χρεωκόπη-σε»! Μὲ ἄλλα λόγια, ἀφῆ στε τὸ Χριστό, πη-
γαίνετε σὲ ἄλλες ἰδεολογίες.

Τί εἶπες, ἀνθρωπάκι, χρεωκόπησε ὁ Χριστι -
ανισμός; Ἐσὺ χρεωκόπησες. Τί φταίει, σὲ ρω -
τῶ, τί φταίει ὁ γιατρός, ὅταν ἐσὺ δὲν ἀκοῦς τὶς
ὁδηγίες του; Τί φταίει ὁ φαρμακοποιός, ὅταν
ἐσὺ δὲν παίρνῃς τὸ φάρμακο ποὺ σοῦ δίνει;
Τί φταίει ἡ βρύση, ὅταν ἐσὺ ἐνῷ διψᾷς δὲν ἀ -
νοίγῃς νὰ πιῇς νερό; Τί φταίει ὁ ἀρτοποιός, ὅ -
ταν ἐσὺ πεθαίνῃς ἀπὸ ἀπεργία πείνης; Ναί, ὑ -
πάρχει ψωμὶ ἄφθονο, καθαρό, ἀγγελικὰ ζυμω-
μένο –δὲν εἶνε λόγια αὐτά, εἶνε πραγματικό-
της–, ὑπάρχει «ἄρτος οὐράνιος» (πρηγιασμ.) «Λάβε -
 τε, φάγετε…», «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες…» (Ματθ.
26,26-27). Ὑ πάρχει «φάρμακον ἀθανασίας ἀντίδο-
τον τοῦ μὴ ἀποθανεῖν» (Ἰγνάτ. θεοφ.).Ὑπάρχει για-
τρὸς ποὺ λέει «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶν -
τες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς»
(Ματθ. 11,28). Ἀλλά, ἀνθρωπάκι, δὲν πάτησες στὴν
Ἐκ κλησιά, δὲν ἀκοῦς τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, δὲν ἄ -
νοι ξες τὰ μάτια σου νὰ δῇς τὸ Χριστό, καὶ τολ-
μᾷς νὰ πῇς ὅτι χρεωκόπησε ὁ Χριστιανισμός.
Ἀλλ᾽ ἐὰν ὑπῆρχε ζῶσα Ἐκκλησία μὲ ἐπισκό-
πους καὶ θεολόγους πραγματικούς, δὲν θὰ
τολμοῦ σε κανείς νὰ λέῃ τέτοια πράγματα.

* * *Τὸ ἐρώτημα, ἀγαπητοί μου, «Θέλεις ὑγιὴς
γενέσθαι;» τὸ ἀπευθύνει ὁ Χριστὸς καὶ στὸνκαθένα μας. Ἐμεῖς νὰ μὴ τοῦ ἀντιτάξουμε ἄρ -
νησι, ἀλλ᾽ ἂς ποῦμε· Ναί, Κύριε, θέλω νὰ θερα-
 πευθῶ, μὰ ἡ θέλησί μου εἶνε ἀδύναμη, τσα κι-
σμένη· θέλω ἐνίσχυσι. Κι ὅπως ἕνα ἁπλὸ σύρ-
μα, ὅταν ἔρθῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ῥεῦ μα γίνεται
ἠλεκτροφόρο, ἔτσι ἂς ἔλθουμε κ᾽ ἐμεῖς σὲ ἐ -
παφὴ μὲ τὸ οὐράνιο ῥεῦμα τῆς θείας χάριτος,
καὶ τότε θὰ ζήσουμε τὴ μεγάλη ἀλλαγή. Τότε
σὰν τὸν ἀπόστολο Παῦλο θὰ λὲς «Ἡ δύναμίς
μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄ Κορ. 12,9) καὶ Τὰ
«πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χρι-
στῷ» (Φιλ. 4,13). Τότε ὅταν σὲ ρωτοῦν, Ποιός σ᾽ ἔ -
κανε καλά; θὰ λὲς κ᾽ ἐσύ, ὅτι Ὁ «Ἰησοῦς ἐστιν
ὁ ποιήσας με ὑγιῆ» (Ἰω. 5,15)· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ
ὑ περυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀποστόλων Ὑμηττοῦ - Ἀθηνῶν τὴν 1-5-1966. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 25-3-2018.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 134α΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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του συνήθειες, νὰ ἀ ποβάλῃ τὰ ἐλαττώματα
καὶ τὶς κακί ες του; Τὰ μικρόβια τῆς λέπρας ἢ
τῆς ἑ λονο σί  ας (παλαιότερα), τὸν ἰὸ τῆς γρίπ-
πης, τὸν καρκί νο, ὅλα αὐτὰ τὰ φοβᾶται· Θεὸς
φυλάξοι! λέει. Ἐ κεῖνα ποὺ τρῶνε τὴν καρδιά
του, τὰ μικρόβια τῆς φιλαργυρίας, τῆς κακί -
ας, τοῦ φθόνου, τοῦ θυμοῦ, τῆς ἐκδικήσεως
κ.λπ., δὲν φαίνεται νὰ τὸν ἐν οχλοῦν. Θέλεις,
παιδί μου, λέει ὁ Χριστός, νὰ γίνῃς καλά; ν᾽ ἀ -
ποκτήσῃς τὴν πνευματική σου ὑγεία, νὰ γί -
νῃς ἕνας ἅγιος; Δὲν θέλει. Γιατί;

Δυσάρεστο φάρμακο ἡ μετάνοια. � Ἕνας εἶ -
νε δοῦλος τῆς φιλαργυρίας· νερὸ στὸν ἄγγε-
λό του δὲν δίνει, προτιμάει νὰ κόψῃ τὰ δάχτυ-
λά του παρὰ ν᾽ ἀνοίξῃ τὸ πορτοφόλι του νὰ ἐ -
λεήσῃ. Πλησιάζει νὰ πεθάνῃ. Πάει ὁ πνευματι -
 κὸς καὶ τοῦ λέει· –Δῶ σε τίποτε, μοίρασε. –Ὄ -
χι, ὄχι. � Ὁ ἄλλος ἄφησε τὴν τίμια γυναῖκα του,
ζῇ τώρα μὲ ἄλλη στὴν παρανομία. Ὁ πνευμα-
τι κὸς τοῦ λέει· –Φύγε ἀπ᾽ αὐτήν, χώρισέ την,
γύρισε στὴ γυναῖκα σου, νὰ μπορῶ νὰ σὲ κοι-
νωνήσω. –Ὄχι. � Ὁ ἄλλος ἔ χει μνησικακία σὰν
τὴν καμήλα. Τοῦ ᾿κανε κά ποιος κακὸ πρὶν δέ-
κα - εἴκοσι χρό νια; Τὸ θυ μᾶται. Πάει ὁ πνευμα-
 τικὸς νὰ τὸν κοινωνήσῃ. –Ἔχεις κανένα ἐχθρό;
–Ἔχω. –Τί σοῦ ᾿κανε; –Μὲ ἔβλαψε. –Συγχώ-
ρησέ τον. –Ὄχι, ὄχι…. � Δὲν θέλουν νὰ διώ-
ξουν ὁ ἕνας τὸν κακοήθη ὄγκο τῆς ἀδικίας, ὁ
ἄλλος τὸν καρκίνο τῆς ἐκ δικήσεως, ὁ ἄλλος
τὴ λέπρα τῆς κακίας κ.τ.λ..

Στὰ σπίτια σας, ἀντὶ νὰ διαβάζετε ἐφημερί -
δες καὶ ν᾽ ἀκοῦτε ῥαδιόφωνα, ἀνοῖξτε καὶ δια-
 βάστε τὸν προφήτη Ἰερεμία. Ἄχ, κόσμε, λέει,
τόσα χρόνια κηρύττω. Προσπάθησα, μὰ ἰσχνὰ
τ᾽ ἀποτελέσματα. Οἱ πολλοὶ τρῶνε τὴν ἁ μαρ-
τία ὄχι μὲ τὸ κουταλάκι ἀλλὰ μὲ τὴν κουτάλα
τοῦ διαβόλου. Γιατί δὲν ἀλλάζουν; Μήπως τὰ
λό  για τοῦ Θεοῦ ἀδυνάτισαν; Ὄχι. Ἀλλὰ τί συμ-
 βαίνει; Ἔκλεισαν οἱ ἄνθρωποι τ᾽ αὐτιά τους, δὲν
ἀκοῦνε, δὲν ἀλλάζουν. Ἂν μπορῇς νὰ ἀλλάξῃς
τὸν ἀράπη, νὰ τὸν κάνῃς ἄσπρο (βλ. Ἰερ. 13,23), ἄλλο
τόσο μπορεῖς σήμερα ἕνα φιλάργυρο, ἕνα πλε-
 ονέκτη, ἕναν ἄπιστο, ἕναν ἄθεο ὑλιστὴ νὰ τὸν
κάνῃς Χριστιανό. Χαμένα τὰ λόγια σου. «Τὸν ἀ -
ράπη κι ἂν τὸν πλένῃς, τὸ σαπούνι σου χα -
λᾷς», λέει ὁ λαός. Ἔχει μπεῖ τὸ μικρόβιο μέσ᾿
στὰ κόκκαλα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ πᾶνε χαμένα
τὰ λόγια, τὰ ἐπιχειρήματα, τὰ θαύματα. Καὶ
ἅγιος καὶ θαυματουργὸς καὶ Ἰερεμίας νὰ γί -
νῃς, δὲν τὸν πείθεις. Γιατί;

Ὁ ἄνθρωπος ἀρ νεῖται, κλωτσάει τὸ Θεό. Κι ὁ
Θεὸς τί κάνει; Δὲν τὸν βιάζει –ἐδῶ εἶνε τὸ μυ-
 στήριο–, τὸν ἀφήνει ἐλεύθερο.

Κι ὁ ἄνθρω πος πέφτει ἀπὸ γκρεμὸ σὲ γκρε-

μό, ἀπὸ διαφθορὰ σὲ διαφθορά, ἀπὸ ἄβυσσο
σὲ ἄβυσσο κι ἀπὸ κόλασι σὲ κόλασι. Καὶ ποῦ
καταλήγει! Ἀντὶ νὰ ἔρθῃ σὲ συναίσθησι, ξέρεις
τί λέει· –Καὶ τί πρόσφερε ὁ Χριστός; τί ὠ φέλη-
σε τὴν ἀνθρωπότητα;… Κάτι τέτοιοι, ποὺ δὲν
αἰσθάνθηκαν ἐπάνω τους τὴ δροσιὰ τοῦ οὐ ρα-
  νοῦ - τί θὰ πῇ Χριστός, κάτι τέτοιοι, καὶ μάλι-
στα θεολόγοι(!), ἀνεβαίνουν στὸ ῥαδιόφωνο
καὶ –ἐνῷ εἶνε μεγάλες ἡμέρες τῆς Χριστιανο-
σύνης– τί λένε· «Ὁ Χριστιανισμὸς χρεωκόπη-σε»! Μὲ ἄλλα λόγια, ἀφῆ στε τὸ Χριστό, πη-
γαίνετε σὲ ἄλλες ἰδεολογίες.

Τί εἶπες, ἀνθρωπάκι, χρεωκόπησε ὁ Χριστι -
ανισμός; Ἐσὺ χρεωκόπησες. Τί φταίει, σὲ ρω -
τῶ, τί φταίει ὁ γιατρός, ὅταν ἐσὺ δὲν ἀκοῦς τὶς
ὁδηγίες του; Τί φταίει ὁ φαρμακοποιός, ὅταν
ἐσὺ δὲν παίρνῃς τὸ φάρμακο ποὺ σοῦ δίνει;
Τί φταίει ἡ βρύση, ὅταν ἐσὺ ἐνῷ διψᾷς δὲν ἀ -
νοίγῃς νὰ πιῇς νερό; Τί φταίει ὁ ἀρτοποιός, ὅ -
ταν ἐσὺ πεθαίνῃς ἀπὸ ἀπεργία πείνης; Ναί, ὑ -
πάρχει ψωμὶ ἄφθονο, καθαρό, ἀγγελικὰ ζυμω-
μένο –δὲν εἶνε λόγια αὐτά, εἶνε πραγματικό-
της–, ὑπάρχει «ἄρτος οὐράνιος» (πρηγιασμ.) «Λάβε -
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 πευθῶ, μὰ ἡ θέλησί μου εἶνε ἀδύναμη, τσα κι-
σμένη· θέλω ἐνίσχυσι. Κι ὅπως ἕνα ἁπλὸ σύρ-
μα, ὅταν ἔρθῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ῥεῦ μα γίνεται
ἠλεκτροφόρο, ἔτσι ἂς ἔλθουμε κ᾽ ἐμεῖς σὲ ἐ -
παφὴ μὲ τὸ οὐράνιο ῥεῦμα τῆς θείας χάριτος,
καὶ τότε θὰ ζήσουμε τὴ μεγάλη ἀλλαγή. Τότε
σὰν τὸν ἀπόστολο Παῦλο θὰ λὲς «Ἡ δύναμίς
μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄ Κορ. 12,9) καὶ Τὰ
«πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χρι-
στῷ» (Φιλ. 4,13). Τότε ὅταν σὲ ρωτοῦν, Ποιός σ᾽ ἔ -
κανε καλά; θὰ λὲς κ᾽ ἐσύ, ὅτι Ὁ «Ἰησοῦς ἐστιν
ὁ ποιήσας με ὑγιῆ» (Ἰω. 5,15)· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ
ὑ περυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀποστόλων Ὑμηττοῦ - Ἀθηνῶν τὴν 1-5-1966. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 25-3-2018.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 134α΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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του συνήθειες, νὰ ἀ ποβάλῃ τὰ ἐλαττώματα
καὶ τὶς κακί ες του; Τὰ μικρόβια τῆς λέπρας ἢ
τῆς ἑ λονο σί  ας (παλαιότερα), τὸν ἰὸ τῆς γρίπ-
πης, τὸν καρκί νο, ὅλα αὐτὰ τὰ φοβᾶται· Θεὸς
φυλάξοι! λέει. Ἐ κεῖνα ποὺ τρῶνε τὴν καρδιά
του, τὰ μικρόβια τῆς φιλαργυρίας, τῆς κακί -
ας, τοῦ φθόνου, τοῦ θυμοῦ, τῆς ἐκδικήσεως
κ.λπ., δὲν φαίνεται νὰ τὸν ἐν οχλοῦν. Θέλεις,
παιδί μου, λέει ὁ Χριστός, νὰ γίνῃς καλά; ν᾽ ἀ -
ποκτήσῃς τὴν πνευματική σου ὑγεία, νὰ γί -
νῃς ἕνας ἅγιος; Δὲν θέλει. Γιατί;

Δυσάρεστο φάρμακο ἡ μετάνοια. � Ἕνας εἶ -
νε δοῦλος τῆς φιλαργυρίας· νερὸ στὸν ἄγγε-
λό του δὲν δίνει, προτιμάει νὰ κόψῃ τὰ δάχτυ-
λά του παρὰ ν᾽ ἀνοίξῃ τὸ πορτοφόλι του νὰ ἐ -
λεήσῃ. Πλησιάζει νὰ πεθάνῃ. Πάει ὁ πνευματι -
 κὸς καὶ τοῦ λέει· –Δῶ σε τίποτε, μοίρασε. –Ὄ -
χι, ὄχι. � Ὁ ἄλλος ἄφησε τὴν τίμια γυναῖκα του,
ζῇ τώρα μὲ ἄλλη στὴν παρανομία. Ὁ πνευμα-
τι κὸς τοῦ λέει· –Φύγε ἀπ᾽ αὐτήν, χώρισέ την,
γύρισε στὴ γυναῖκα σου, νὰ μπορῶ νὰ σὲ κοι-
νωνήσω. –Ὄχι. � Ὁ ἄλλος ἔ χει μνησικακία σὰν
τὴν καμήλα. Τοῦ ᾿κανε κά ποιος κακὸ πρὶν δέ-
κα - εἴκοσι χρό νια; Τὸ θυ μᾶται. Πάει ὁ πνευμα-
 τικὸς νὰ τὸν κοινωνήσῃ. –Ἔχεις κανένα ἐχθρό;
–Ἔχω. –Τί σοῦ ᾿κανε; –Μὲ ἔβλαψε. –Συγχώ-
ρησέ τον. –Ὄχι, ὄχι…. � Δὲν θέλουν νὰ διώ-
ξουν ὁ ἕνας τὸν κακοήθη ὄγκο τῆς ἀδικίας, ὁ
ἄλλος τὸν καρκίνο τῆς ἐκ δικήσεως, ὁ ἄλλος
τὴ λέπρα τῆς κακίας κ.τ.λ..

Στὰ σπίτια σας, ἀντὶ νὰ διαβάζετε ἐφημερί -
δες καὶ ν᾽ ἀκοῦτε ῥαδιόφωνα, ἀνοῖξτε καὶ δια-
 βάστε τὸν προφήτη Ἰερεμία. Ἄχ, κόσμε, λέει,
τόσα χρόνια κηρύττω. Προσπάθησα, μὰ ἰσχνὰ
τ᾽ ἀποτελέσματα. Οἱ πολλοὶ τρῶνε τὴν ἁ μαρ-
τία ὄχι μὲ τὸ κουταλάκι ἀλλὰ μὲ τὴν κουτάλα
τοῦ διαβόλου. Γιατί δὲν ἀλλάζουν; Μήπως τὰ
λό  για τοῦ Θεοῦ ἀδυνάτισαν; Ὄχι. Ἀλλὰ τί συμ-
 βαίνει; Ἔκλεισαν οἱ ἄνθρωποι τ᾽ αὐτιά τους, δὲν
ἀκοῦνε, δὲν ἀλλάζουν. Ἂν μπορῇς νὰ ἀλλάξῃς
τὸν ἀράπη, νὰ τὸν κάνῃς ἄσπρο (βλ. Ἰερ. 13,23), ἄλλο
τόσο μπορεῖς σήμερα ἕνα φιλάργυρο, ἕνα πλε-
 ονέκτη, ἕναν ἄπιστο, ἕναν ἄθεο ὑλιστὴ νὰ τὸν
κάνῃς Χριστιανό. Χαμένα τὰ λόγια σου. «Τὸν ἀ -
ράπη κι ἂν τὸν πλένῃς, τὸ σαπούνι σου χα -
λᾷς», λέει ὁ λαός. Ἔχει μπεῖ τὸ μικρόβιο μέσ᾿
στὰ κόκκαλα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ πᾶνε χαμένα
τὰ λόγια, τὰ ἐπιχειρήματα, τὰ θαύματα. Καὶ
ἅγιος καὶ θαυματουργὸς καὶ Ἰερεμίας νὰ γί -
νῃς, δὲν τὸν πείθεις. Γιατί;

Ὁ ἄνθρωπος ἀρ νεῖται, κλωτσάει τὸ Θεό. Κι ὁ
Θεὸς τί κάνει; Δὲν τὸν βιάζει –ἐδῶ εἶνε τὸ μυ-
 στήριο–, τὸν ἀφήνει ἐλεύθερο.

Κι ὁ ἄνθρω πος πέφτει ἀπὸ γκρεμὸ σὲ γκρε-

μό, ἀπὸ διαφθορὰ σὲ διαφθορά, ἀπὸ ἄβυσσο
σὲ ἄβυσσο κι ἀπὸ κόλασι σὲ κόλασι. Καὶ ποῦ
καταλήγει! Ἀντὶ νὰ ἔρθῃ σὲ συναίσθησι, ξέρεις
τί λέει· –Καὶ τί πρόσφερε ὁ Χριστός; τί ὠ φέλη-
σε τὴν ἀνθρωπότητα;… Κάτι τέτοιοι, ποὺ δὲν
αἰσθάνθηκαν ἐπάνω τους τὴ δροσιὰ τοῦ οὐ ρα-
  νοῦ - τί θὰ πῇ Χριστός, κάτι τέτοιοι, καὶ μάλι-
στα θεολόγοι(!), ἀνεβαίνουν στὸ ῥαδιόφωνο
καὶ –ἐνῷ εἶνε μεγάλες ἡμέρες τῆς Χριστιανο-
σύνης– τί λένε· «Ὁ Χριστιανισμὸς χρεωκόπη-σε»! Μὲ ἄλλα λόγια, ἀφῆ στε τὸ Χριστό, πη-
γαίνετε σὲ ἄλλες ἰδεολογίες.

Τί εἶπες, ἀνθρωπάκι, χρεωκόπησε ὁ Χριστι -
ανισμός; Ἐσὺ χρεωκόπησες. Τί φταίει, σὲ ρω -
τῶ, τί φταίει ὁ γιατρός, ὅταν ἐσὺ δὲν ἀκοῦς τὶς
ὁδηγίες του; Τί φταίει ὁ φαρμακοποιός, ὅταν
ἐσὺ δὲν παίρνῃς τὸ φάρμακο ποὺ σοῦ δίνει;
Τί φταίει ἡ βρύση, ὅταν ἐσὺ ἐνῷ διψᾷς δὲν ἀ -
νοίγῃς νὰ πιῇς νερό; Τί φταίει ὁ ἀρτοποιός, ὅ -
ταν ἐσὺ πεθαίνῃς ἀπὸ ἀπεργία πείνης; Ναί, ὑ -
πάρχει ψωμὶ ἄφθονο, καθαρό, ἀγγελικὰ ζυμω-
μένο –δὲν εἶνε λόγια αὐτά, εἶνε πραγματικό-
της–, ὑπάρχει «ἄρτος οὐράνιος» (πρηγιασμ.) «Λάβε -
 τε, φάγετε…», «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες…» (Ματθ.
26,26-27). Ὑ πάρχει «φάρμακον ἀθανασίας ἀντίδο-
τον τοῦ μὴ ἀποθανεῖν» (Ἰγνάτ. θεοφ.).Ὑπάρχει για-
τρὸς ποὺ λέει «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶν -
τες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς»
(Ματθ. 11,28). Ἀλλά, ἀνθρωπάκι, δὲν πάτησες στὴν
Ἐκ κλησιά, δὲν ἀκοῦς τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, δὲν ἄ -
νοι ξες τὰ μάτια σου νὰ δῇς τὸ Χριστό, καὶ τολ-
μᾷς νὰ πῇς ὅτι χρεωκόπησε ὁ Χριστιανισμός.
Ἀλλ᾽ ἐὰν ὑπῆρχε ζῶσα Ἐκκλησία μὲ ἐπισκό-
πους καὶ θεολόγους πραγματικούς, δὲν θὰ
τολμοῦ σε κανείς νὰ λέῃ τέτοια πράγματα.

* * *Τὸ ἐρώτημα, ἀγαπητοί μου, «Θέλεις ὑγιὴς
γενέσθαι;» τὸ ἀπευθύνει ὁ Χριστὸς καὶ στὸνκαθένα μας. Ἐμεῖς νὰ μὴ τοῦ ἀντιτάξουμε ἄρ -
νησι, ἀλλ᾽ ἂς ποῦμε· Ναί, Κύριε, θέλω νὰ θερα-
 πευθῶ, μὰ ἡ θέλησί μου εἶνε ἀδύναμη, τσα κι-
σμένη· θέλω ἐνίσχυσι. Κι ὅπως ἕνα ἁπλὸ σύρ-
μα, ὅταν ἔρθῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ῥεῦ μα γίνεται
ἠλεκτροφόρο, ἔτσι ἂς ἔλθουμε κ᾽ ἐμεῖς σὲ ἐ -
παφὴ μὲ τὸ οὐράνιο ῥεῦμα τῆς θείας χάριτος,
καὶ τότε θὰ ζήσουμε τὴ μεγάλη ἀλλαγή. Τότε
σὰν τὸν ἀπόστολο Παῦλο θὰ λὲς «Ἡ δύναμίς
μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄ Κορ. 12,9) καὶ Τὰ
«πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χρι-
στῷ» (Φιλ. 4,13). Τότε ὅταν σὲ ρωτοῦν, Ποιός σ᾽ ἔ -
κανε καλά; θὰ λὲς κ᾽ ἐσύ, ὅτι Ὁ «Ἰησοῦς ἐστιν
ὁ ποιήσας με ὑγιῆ» (Ἰω. 5,15)· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ
ὑ περυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀποστόλων Ὑμηττοῦ - Ἀθηνῶν τὴν 1-5-1966. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 25-3-2018.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 134α΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).

2του συνήθειες, νὰ ἀ ποβάλῃ τὰ ἐλαττώματα
καὶ τὶς κακί ες του; Τὰ μικρόβια τῆς λέπρας ἢ
τῆς ἑ λονο σί  ας (παλαιότερα), τὸν ἰὸ τῆς γρίπ-
πης, τὸν καρκί νο, ὅλα αὐτὰ τὰ φοβᾶται· Θεὸς
φυλάξοι! λέει. Ἐ κεῖνα ποὺ τρῶνε τὴν καρδιά
του, τὰ μικρόβια τῆς φιλαργυρίας, τῆς κακί -
ας, τοῦ φθόνου, τοῦ θυμοῦ, τῆς ἐκδικήσεως
κ.λπ., δὲν φαίνεται νὰ τὸν ἐν οχλοῦν. Θέλεις,
παιδί μου, λέει ὁ Χριστός, νὰ γίνῃς καλά; ν᾽ ἀ -
ποκτήσῃς τὴν πνευματική σου ὑγεία, νὰ γί -
νῃς ἕνας ἅγιος; Δὲν θέλει. Γιατί;

Δυσάρεστο φάρμακο ἡ μετάνοια. � Ἕνας εἶ -
νε δοῦλος τῆς φιλαργυρίας· νερὸ στὸν ἄγγε-
λό του δὲν δίνει, προτιμάει νὰ κόψῃ τὰ δάχτυ-
λά του παρὰ ν᾽ ἀνοίξῃ τὸ πορτοφόλι του νὰ ἐ -
λεήσῃ. Πλησιάζει νὰ πεθάνῃ. Πάει ὁ πνευματι -
 κὸς καὶ τοῦ λέει· –Δῶ σε τίποτε, μοίρασε. –Ὄ -
χι, ὄχι. � Ὁ ἄλλος ἄφησε τὴν τίμια γυναῖκα του,
ζῇ τώρα μὲ ἄλλη στὴν παρανομία. Ὁ πνευμα-
τι κὸς τοῦ λέει· –Φύγε ἀπ᾽ αὐτήν, χώρισέ την,
γύρισε στὴ γυναῖκα σου, νὰ μπορῶ νὰ σὲ κοι-
νωνήσω. –Ὄχι. � Ὁ ἄλλος ἔ χει μνησικακία σὰν
τὴν καμήλα. Τοῦ ᾿κανε κά ποιος κακὸ πρὶν δέ-
κα - εἴκοσι χρό νια; Τὸ θυ μᾶται. Πάει ὁ πνευμα-
 τικὸς νὰ τὸν κοινωνήσῃ. –Ἔχεις κανένα ἐχθρό;
–Ἔχω. –Τί σοῦ ᾿κανε; –Μὲ ἔβλαψε. –Συγχώ-
ρησέ τον. –Ὄχι, ὄχι…. � Δὲν θέλουν νὰ διώ-
ξουν ὁ ἕνας τὸν κακοήθη ὄγκο τῆς ἀδικίας, ὁ
ἄλλος τὸν καρκίνο τῆς ἐκ δικήσεως, ὁ ἄλλος
τὴ λέπρα τῆς κακίας κ.τ.λ..

Στὰ σπίτια σας, ἀντὶ νὰ διαβάζετε ἐφημερί -
δες καὶ ν᾽ ἀκοῦτε ῥαδιόφωνα, ἀνοῖξτε καὶ δια-
 βάστε τὸν προφήτη Ἰερεμία. Ἄχ, κόσμε, λέει,
τόσα χρόνια κηρύττω. Προσπάθησα, μὰ ἰσχνὰ
τ᾽ ἀποτελέσματα. Οἱ πολλοὶ τρῶνε τὴν ἁ μαρ-
τία ὄχι μὲ τὸ κουταλάκι ἀλλὰ μὲ τὴν κουτάλα
τοῦ διαβόλου. Γιατί δὲν ἀλλάζουν; Μήπως τὰ
λό  για τοῦ Θεοῦ ἀδυνάτισαν; Ὄχι. Ἀλλὰ τί συμ-
 βαίνει; Ἔκλεισαν οἱ ἄνθρωποι τ᾽ αὐτιά τους, δὲν
ἀκοῦνε, δὲν ἀλλάζουν. Ἂν μπορῇς νὰ ἀλλάξῃς
τὸν ἀράπη, νὰ τὸν κάνῃς ἄσπρο (βλ. Ἰερ. 13,23), ἄλλο
τόσο μπορεῖς σήμερα ἕνα φιλάργυρο, ἕνα πλε-
 ονέκτη, ἕναν ἄπιστο, ἕναν ἄθεο ὑλιστὴ νὰ τὸν
κάνῃς Χριστιανό. Χαμένα τὰ λόγια σου. «Τὸν ἀ -
ράπη κι ἂν τὸν πλένῃς, τὸ σαπούνι σου χα -
λᾷς», λέει ὁ λαός. Ἔχει μπεῖ τὸ μικρόβιο μέσ᾿
στὰ κόκκαλα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ πᾶνε χαμένα
τὰ λόγια, τὰ ἐπιχειρήματα, τὰ θαύματα. Καὶ
ἅγιος καὶ θαυματουργὸς καὶ Ἰερεμίας νὰ γί -
νῃς, δὲν τὸν πείθεις. Γιατί;

Ὁ ἄνθρωπος ἀρ νεῖται, κλωτσάει τὸ Θεό. Κι ὁ
Θεὸς τί κάνει; Δὲν τὸν βιάζει –ἐδῶ εἶνε τὸ μυ-
 στήριο–, τὸν ἀφήνει ἐλεύθερο.

Κι ὁ ἄνθρω πος πέφτει ἀπὸ γκρεμὸ σὲ γκρε-

μό, ἀπὸ διαφθορὰ σὲ διαφθορά, ἀπὸ ἄβυσσο
σὲ ἄβυσσο κι ἀπὸ κόλασι σὲ κόλασι. Καὶ ποῦ
καταλήγει! Ἀντὶ νὰ ἔρθῃ σὲ συναίσθησι, ξέρεις
τί λέει· –Καὶ τί πρόσφερε ὁ Χριστός; τί ὠ φέλη-
σε τὴν ἀνθρωπότητα;… Κάτι τέτοιοι, ποὺ δὲν
αἰσθάνθηκαν ἐπάνω τους τὴ δροσιὰ τοῦ οὐ ρα-
  νοῦ - τί θὰ πῇ Χριστός, κάτι τέτοιοι, καὶ μάλι-
στα θεολόγοι(!), ἀνεβαίνουν στὸ ῥαδιόφωνο
καὶ –ἐνῷ εἶνε μεγάλες ἡμέρες τῆς Χριστιανο-
σύνης– τί λένε· «Ὁ Χριστιανισμὸς χρεωκόπη-σε»! Μὲ ἄλλα λόγια, ἀφῆ στε τὸ Χριστό, πη-
γαίνετε σὲ ἄλλες ἰδεολογίες.

Τί εἶπες, ἀνθρωπάκι, χρεωκόπησε ὁ Χριστι -
ανισμός; Ἐσὺ χρεωκόπησες. Τί φταίει, σὲ ρω -
τῶ, τί φταίει ὁ γιατρός, ὅταν ἐσὺ δὲν ἀκοῦς τὶς
ὁδηγίες του; Τί φταίει ὁ φαρμακοποιός, ὅταν
ἐσὺ δὲν παίρνῃς τὸ φάρμακο ποὺ σοῦ δίνει;
Τί φταίει ἡ βρύση, ὅταν ἐσὺ ἐνῷ διψᾷς δὲν ἀ -
νοίγῃς νὰ πιῇς νερό; Τί φταίει ὁ ἀρτοποιός, ὅ -
ταν ἐσὺ πεθαίνῃς ἀπὸ ἀπεργία πείνης; Ναί, ὑ -
πάρχει ψωμὶ ἄφθονο, καθαρό, ἀγγελικὰ ζυμω-
μένο –δὲν εἶνε λόγια αὐτά, εἶνε πραγματικό-
της–, ὑπάρχει «ἄρτος οὐράνιος» (πρηγιασμ.) «Λάβε -
 τε, φάγετε…», «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες…» (Ματθ.
26,26-27). Ὑ πάρχει «φάρμακον ἀθανασίας ἀντίδο-
τον τοῦ μὴ ἀποθανεῖν» (Ἰγνάτ. θεοφ.).Ὑπάρχει για-
τρὸς ποὺ λέει «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶν -
τες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς»
(Ματθ. 11,28). Ἀλλά, ἀνθρωπάκι, δὲν πάτησες στὴν
Ἐκ κλησιά, δὲν ἀκοῦς τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, δὲν ἄ -
νοι ξες τὰ μάτια σου νὰ δῇς τὸ Χριστό, καὶ τολ-
μᾷς νὰ πῇς ὅτι χρεωκόπησε ὁ Χριστιανισμός.
Ἀλλ᾽ ἐὰν ὑπῆρχε ζῶσα Ἐκκλησία μὲ ἐπισκό-
πους καὶ θεολόγους πραγματικούς, δὲν θὰ
τολμοῦ σε κανείς νὰ λέῃ τέτοια πράγματα.

* * *Τὸ ἐρώτημα, ἀγαπητοί μου, «Θέλεις ὑγιὴς
γενέσθαι;» τὸ ἀπευθύνει ὁ Χριστὸς καὶ στὸνκαθένα μας. Ἐμεῖς νὰ μὴ τοῦ ἀντιτάξουμε ἄρ -
νησι, ἀλλ᾽ ἂς ποῦμε· Ναί, Κύριε, θέλω νὰ θερα-
 πευθῶ, μὰ ἡ θέλησί μου εἶνε ἀδύναμη, τσα κι-
σμένη· θέλω ἐνίσχυσι. Κι ὅπως ἕνα ἁπλὸ σύρ-
μα, ὅταν ἔρθῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ῥεῦ μα γίνεται
ἠλεκτροφόρο, ἔτσι ἂς ἔλθουμε κ᾽ ἐμεῖς σὲ ἐ -
παφὴ μὲ τὸ οὐράνιο ῥεῦμα τῆς θείας χάριτος,
καὶ τότε θὰ ζήσουμε τὴ μεγάλη ἀλλαγή. Τότε
σὰν τὸν ἀπόστολο Παῦλο θὰ λὲς «Ἡ δύναμίς
μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄ Κορ. 12,9) καὶ Τὰ
«πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χρι-
στῷ» (Φιλ. 4,13). Τότε ὅταν σὲ ρωτοῦν, Ποιός σ᾽ ἔ -
κανε καλά; θὰ λὲς κ᾽ ἐσύ, ὅτι Ὁ «Ἰησοῦς ἐστιν
ὁ ποιήσας με ὑγιῆ» (Ἰω. 5,15)· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ
ὑ περυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀποστόλων Ὑμηττοῦ - Ἀθηνῶν τὴν 1-5-1966. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 25-3-2018.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 134α΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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