
Εἶνε, ἀγαπητοί μου, τὸ ῥητὸ τοῦ ἀποστόλου
Παύλου, ἀπὸ τὸ ἀνάγνωσμα ποὺ ἀ κού σαμε

σήμερα. ̔Ρητὸ σύντομο, τρεῖς λέξεις, ἀλ λὰ πό-
 ση σοφία ὑπάρχει μέσα σ᾽ αὐτές! Οἱ τρεῖς αὐ -
τὲς λέξεις, «Θεοῦ ἐσμεν ποίημα» (Ἐφ. 2,10), ἔ χουν
πλάτος καὶ βάθος ὠκεάνιο. Μὲ τὸ ῥη τὸ αὐτὸ
ὁ ἀπόστολος Παῦλος - ἡ Ἐκ κλησία τοῦ Χριστοῦ
δίνει ἀ  πάν  τησι στὸ καίριο ζήτημα ποὺ ἐνδιαφέ -
 ρει τὸν καθένα μας, ἀπαντᾷ στὸ ἐρώτημα· ἀ -πὸ ποῦ ἔρχεται καὶ ποῦ πηγαίνει ὁ ἄνθρωπος;

«Θεοῦ ἐσμεν ποίημα». Ἐπάνω στὸ βαθυ-
στόχαστο αὐ  τὸ ῥητὸ θὰ μιλήσουμε. Θὰ προ-
σπαθήσω νὰ τὸ ἑρ μηνεύ σω πρακτικά, καὶ πα-
ρακαλῶ νὰ προσ έ ξετε τὴν ἑρμηνεία.

* * *Ἀρχίζω μ᾽ ἕνα παράδειγμα. Λένε γιὰ κάποιο
διάσημο καλλιτέχνη, ἕνα γλύπτη, ὅτι μιὰ μέρα
εἶδε στὸ δρόμο ἕνα κομμάτι μάρμαρο μέσα σὲ
λασπόνερα. Τὸ ἔβγαλε ἀπὸ ᾽κεῖ, τὸ ἔπλυνε, τὸ
καθάρισε, τὸ πῆγε στὸ ἐργαστήριό του καὶ ἄρ -
χισε νὰ τὸ δουλεύῃ. Τὸ πελέκη σε, τὸ λάξευσε,
τὸ λείανε, τοῦ ἔδωσε μορφή. Ἀσχολή θηκε μα-
 ζί του ἐπὶ πολύ –τὰ καλλιτεχνήματ α δὲν γί-
νον ται σὲ μιὰ μέρα–, τὸ κράτησε ἕ  ναν ὁλόκλη -
ρο χρόνο. Τέλος, ὕστερα ἀπὸ τόση καλ λιτεχνι -
κὴ ἐργασία, μέσα ἀπὸ τὸ λασπωμένο ἐ κεῖνο
μάρμαρο τί βγῆκε· ἕνας ἄγ γελος! Ἄγ γελος
βέβαια ὄχι ζωντανός, ὅπως αὐτοὶ ποὺ περικυ -
κλώνουν τὴν ἁγία τράπεζα τὴν ὥρα τοῦ μυστη -
ρίου τῆς θείας λειτουργί ας, ἀλλὰ ἄγγελος - ἄ -γαλμα. Τὸ ἄγαλμα αὐτὸ εἶνε στημένο ἔ  ξω ἀπὸ
ἕνα καθεδρικὸ ναὸ τῆς Δύσεως, καὶ ὅ  σοι μέχρι
σήμερα ἐπισκέπτονται τὸ μέρος αὐ τὸ θαυμά-
ζουν τὸ ἄγαλμα καὶ τὸν γλύπτη ποὺ τὸ φιλοτέ-
χνησε. Καὶ βέβαια καν ένας ἀπ᾽ αὐτοὺς ποὺ τὸ
βλέπουν δὲν λέει, πὼς ἔτσι μόνο του βρέθη-
κε ἐκεῖ. Ὅλοι πίσω ἀ πὸ τὸ ἄγαλμα βλέπουν
τὸν καλλιτέχνη. Κ᾽ ἐμεῖς ἄλλωστε, ὅσες φο -
ρὲς βλέπουμε ἀγάλματα –κ᾽ ἔχει πολλὰ ἀ γάλ-
ματα ἡ πατρίδα μας–, πίσω ἀ πὸ τὰ ἀγάλματα

βλέπουμε καὶ θαυμάζουμε τοὺς καλλιτέχνες
ποὺ τὰ φιλοτέχνησαν.

Ἐλᾶτε τώρα, ἀγαπητοί μου, νὰ σᾶς δείξω κά-
 ποιο ἄλλο ἄγαλμα, ποὺ δὲν τὸ λάξευσε Φειδί -
ας ἢ Πραξιτέλης ἢ ἄλλος μεγάλος λιθοξόος.
Εἶνε ἄγαλμα ὄχι νεκρὸ ἀλλὰ ζων τανό. Τὰ ἄλ -
λα ἀγάλματα, ὅσο τέλεια κι ἂν εἶ νε, μένουν ἀ -
σάλευτα, σὰν «νεκρὰ φύσις» ποὺ λένε· μάτια ἔ -
χουν μὰ δὲν βλέπουν, αὐτιὰ ἔχουν μὰ δὲν ἀ κοῦ -
νε, χέρια ἔχουν μὰ δὲν κινοῦνται, πόδια ἔ χουν
μὰ δὲν περπατοῦν (πρβλ. Ψαλμ. 113,13-15· 134,16-17). Σᾶς δεί-
χνω ἕνα ἄγαλμα ἔμψυχο· ἔχει αὐτιὰ κι ἀ κούει,
ἔχει μάτια καὶ βλέπει, ἔχει πόδια καὶ κι νεῖ ται.
Τὸ ἄγαλμα αὐτὸ εἶνε ὁ ἄνθρωπος! Καὶ ὅ πως κά-
τω ἀπὸ τὰ ἀγάλματα οἱ καλλιτέ χνες ἔ γραφαν
τὸ ὄνομά τους, π.χ. «Φειδίας ἐποίει» ἢ «Πρα -
 ξιτέλης ἐποίει», ἔτσι καὶ πάνω στὸ ἔμ ψυ  χο αὐ -
τὸ ἄγαλμα, τὸν ἄνθρωπο, κάποιο χέρι ἀγ γέλου
ἢ μᾶλλον ὁ ἀπόστολος Παῦλος γρά φει· «Θεοῦ ἐ -
σμεν ποίημα» εἴμαστε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.
Ἂν λοιπὸν μὲ πείσῃς, ὅτι τὸ ἄγαλ μα τοῦ Κολο-
κοτρώνη ἔτσι βγῆκε, ἔτσι φύτρω σε στὸ χωρά-
φι, τότε θὰ πεισθῶ ὅτι καὶ τὸ ἔμψυχο ἄ γαλμα
- ὁ ἄνθρωπος ἔτσι βρέθηκε στὸν κόσμο.

«Θεοῦ ἐσμεν ποίημα». Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπη -
τοί μου, εἶνε μυστήριο, θαῦμα θαυμάτων. Εἶ νε
μεῖγμα ἀπὸ ὕλη καὶ πνεῦμα· εἶνε σύνθετος ἀπὸσῶμα φθαρτὸ καὶ ψυχὴ ἄυλη καὶ ἀθάνατη. Αὐ -
τὸ πιστεύει καὶ κηρύττει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία.

Καὶ ὡς πρὸς τὸ σῶμα βέβαια εἶνε θαυμαστός.
Τὸ κάθε τὶ στὸν ὀργανισμό του κάνει τοὺς ἐ πι-
 στήμονες νὰ θαυμάζουν. Τὰ μά τια π.χ.; εἶνε ἡ
τέ λεια φωτογραφικὴ μηχανή· καὶ ποιός θὰ πῇ,
ὅτι μιὰ φωτογραφι κὴ μηχανὴ φύτρωσε στὸ
χωράφι σὰν μανιτάρι; κάποιος τὴν κατασκεύ-
ασε. Τὰ αὐτιά μας ἔπειτα· νά τὸ τέλειο ῥαν τάρ.
Ἡ καρδιά; ἀντλία ποὺ ἀνακυκλώνει ἀκατάπαυ-
 στα ὅλο τὸ αἷμα. Οἱ φλέβες; σωλῆνες ἐλαστι-
κοί. Τὰ νεῦρα; καλώδια ποὺ μεταφέρουν τὰ σή-
 ματα τοῦ ἐγκεφάλου. Κι ὁ ἐγκέφαλος; «χαῖρε,
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βάθος ἀσύλληπτο»! Ὅλο ἀνθρώπινο σῶμα εἶνε
ἐργοστάσιο, τὸ τελειότερο ἐργοστά σιο, ποὺ τό
᾽χει ῥυθμίσει ὁ Δημιουργὸς καὶ ἐρ  γάζεται 50,
60, 70 χρόνια· θὰ ἔφτανε τὰ 100, ἂν ὁ ἄνθρω-
πος δὲν τὸ κατέστρεφε μὲ τὶς ἀσωτίες του.

«Θεοῦ ἐσμεν ποίημα». Τὸ σῶμα μας εἶνε ὕλη,
ποὺ τὴν παίρνεις, τὴ ζυγίζεις, τὴν ἐξετάζεις.
Ἕνα σῶμα νεκρό, ἂν τὸ ἀναλύ σῃς στὸ χημεῖο,
εἶνε πολὺ φθηνὸ ὡς ὑλικά. Ἡ σύνθεσί του εἶ -
νε γνωστή· ἀποτελεῖται ἀπὸ νερὸ κα τὰ 70%,
λί πος ὅσο γιὰ νὰ φτειάξῃς ἑπτὰ σαπούνια, ἄν -
θρακα ὅσο γιὰ νὰ γίνουν πολλὰ μολύβια, φώσ -
φορο ὅσο γιὰ νὰ φτειάξῃς ἀρκετὰ κουτιὰ σπίρ-
 τα, σίδερο ὅσο γιὰ νὰ φτειάξῃς ἕνα καρφί, μα-
γνήσιο ὅσο γιὰ μία δόσι καθαρτικοῦ, καὶ ἀ -
σβέστη ὅσο γιὰ νὰ ἀσπρίσῃς ἕνα δωμάτιο.
Αὐτὰ εἶνε τὰ συστατικά του. Μπορεῖς νὰ τ᾽ ἀ -
γοράσῃς μὲ τριακόσες δραχμές. Ἔλα ὅμως ἐ -
σὺ ὁ ἐπιστήμονας νὰ τὰ ἑνώσῃς αὐτά, νὰ τὰ
ζυμώσῃς καὶ νὰ βγάλῃς ἕναν ἄνθρωπο· δὲν
μπορεῖς. «Θεοῦ ἐσμεν ποίημα». 

Ἀλλ᾽ ἐὰν σῶμα εἶνε τόσο φθηνό, ἡ ἀξία τοῦ
ἀνθρώπου δὲν εἶνε στὸ σῶμα· εἶνε κάπου ἀλ -
λοῦ. Ξέρεις τί εἶνε τὸ σῶμα; Κατὰ τὸν Μέγα Ἀ -
θανάσιο καὶ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο τὸ σῶμα εἶ -
νε ἕνα κλουβί, ἀλλὰ μέσα σ᾽ αὐτὸ εἶνε ἕνα ἀη-δόνι ποὺ κελαϊδάει τὰ γλυκύτερα τραγούδια.
Μέσα στὸ σῶμα εἶνε ἕνας ἄγγελος ποὺ πετά-
ει ὑψηλότερα κι ἀπὸ τὸν πύραυλο, πέρα ἀπὸ
τὸν Ὠρίωνα, πέρα ἀπὸ τοὺς ἀστερισμούς, καὶ
ἐγγίζει τὴν ἁγία Τριάδα· «Οἱ τὰ Χερουβὶμ μυ-
στικῶς εἰκονίζοντες…» (θ. Λειτ., χερουβ.).

Ποιό εἶνε τὸ ὕψος τοῦ ἀνθρώπου; ποιός εἶ -
νε αὐτὸς ὁ ἄγγελος ποὺ ἔχει μέσα του ὁ κα-
θέ νας, εἴ τε βασιλιᾶς εἶνε εἴτε ὁ πιὸ φτωχός,
εἴτε φιλό σοφος εἶνε εἴτε ἀγράμματος, εἴτε
λευκὸς εἶ νε εἴτε μαῦρος ἢ κίτρινος ἢ ἐρυθρό -
δερμος; ποιό εἶνε αὐτὸ τὸ τὸ ἀθάνατο ἀηδό-
νι, ποὺ κελαϊδάει μέσα μας; Εἶνε ἡ ψυχή, ἡ ἀ -
θάνατη ψυχή. Αὐτὴ δίνει ἀξία ἀνυπολόγιστη
στὸν ἄνθρωπο, αὐτὴ εἶνε ποὺ τὸν διακρίνει ἀ -
πὸ τὰ ζῷα. Αὐτή, μὲ τὴ συνείδησί της, μὲ τὸ
λο γικό της, μὲ τὴν ἐλευθερία της, τὴν διανό -
ησί της, τὴν πρόοδό της, τὶς φαντασίες, τὶς ὀ -
πτασίες, τὰ ὁράματα καὶ τὰ θαύματά της, ἀνε-
βάζει τὸν ἄνθρωπο σ᾽ ἕνα ὕψος μοναδικό.

Δυστυχῶς ὅμως ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔμεινε
στὸ ὕψος ποὺ τὸν ὥρισε ὁ Θεός. Ἔπεσε. Κι ὅ -
 πως τὸ μάρμαρο ἐκεῖνο –γιὰ νὰ θυμηθῶ τὸ
πρῶτο παράδειγμα–, τὸ λευκό, τὸ ἄσπρο, βγῆ -
κε μὲν καθαρὸ ἀπὸ τὰ σπλάχνα τοῦ βουνοῦ
μὰ κατόπιν ἔπεσε μέσα στὴ λάσπη, κατὰ πα-
ρόμοιο τρόπο καὶ ὁ ἄνθρωπος ἔπεσε μέσα σὲ
βοῦρκο. Καὶ τότε τί συνέβη;

Ἔχετε δεῖ γερανό; Σὲ κάποιο λιμάνι εἶδα ἕ -
να γερανό. Κάτω στὸ βάθος τῆς θάλασσας ἦ -
ταν βυθισμένο ἕνα πλοῖο, ποὺ τὸ εἶχαν βομ-
βαρ δίσει οἱ Γερμανοί. Τὸ πλοῖο δὲν φαινόταν.
Ἦρθε ὁ γερανός, ἅπλωσε βαθειὰ μέσα στὰ
νερὰ τὴν ἁρπάγη του, καὶ μὲ δύναμι ἀνέσυ-
ρε στὴν ἐπιφάνεια τὸ ναυάγιο. Ἔτσι ἤμασταν
κ᾽ ἐμεῖς, ναυάγια· ναυάγια ἠθικῆς, ναυάγια πί-
στε ως, ναυάγια διαφθορᾶς· εἴχαμε βυθιστῆ
στὰ βάθη τῆς χειρότερης διαφθορᾶς. Καὶ κα-
τέβηκε ὁ Θεός, ἅπλωσε τὰ χέρια του ὁ Χρι-
στός, τὰ ματωμένα του χέρια –εὐλογημένος
αὐτὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία του–, καὶ σὰν γερανὸς
ἀνέσυρε τὸ ναυαγισμένο ἀνθρώπινο γένος
καὶ μᾶς ὕψωσε –«Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε»
(καταβ. Χριστουγ.)– στὸ ὕψος τοῦ προορισμοῦ μας.

* * *Αὐτά, ἀγαπητοί μου, διδάσκει ἡ ἁγία μας
Ἐκκλησία καὶ αὐτὴ μὲ συντομία εἶνε ἡ πρακτι -
κὴ ἑρμηνεία τοῦ ῥητοῦ «Θεοῦ ἐσμεν ποίημα».
Εἴμαστε πλάσμα τοῦ Θεοῦ. Δύο πλάσεις ἔχου-
 με· μία μέσα στὸν κῆπο τῆς Ἐδέμ, ὅταν ὁ Θε ὸς
«ἐποίησε» τὸν ἄνθρωπο «κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοί-
 ω σίν» του (Γέν. 1,26), καὶ μία στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλε -
έμ, ὅταν ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος «ἵνα θεὸν
τὸν Ἀδὰμ ἀπεργάσηται» (δοξ. Εὐαγγ.). Τότε πῆρε τὸν
ἄνθρωπο, τὸ μάρμαρο αὐτό, τὴν φθαρμένη ὕ -
λη, καὶ τὴν ἀνέπλασε εἰς τὸ ἀρχαῖον κάλλος.

«Θεοῦ ἐσμεν ποίημα». Μὴ λησμονεῖτε ποτέ
τὶς τρεῖς αὐτὲς λέξεις, ὅτι εἴμαστε δημιούργη  -
μα τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ προορισμός μας εἶ -
νε ὕψιστος καὶ ἡ ἀξία μας ἀνυπολόγιστη. Δὲν
πλασθήκαμε, ὄχι, γιὰ τὴ σφαῖρα τῆς γῆς· πλα-
σθήκαμε γιὰ τὰ ὕψη τοῦ οὐρανοῦ. Ὅπως τὸ ψά-
 ρι, ἅμα τὸ βγάλῃς ἀπὸ τὴ θάλασσα, δὲν μπορεῖ
νὰ ζήσῃ, κι ἂν ἀκόμη τὸ ἀποθέσῃς πάνω σὲ
χρυσῆ ἄμμο, αὐτὸ σπαρταράει σὰν νὰ σοῦ λέ -
ῃ «Θάλασ σα θέλω, δὲν θέλω χρυσάφι», ἔτσι
κι ὁ ἄν θρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ ἔξω ἀπὸ τὸΘεό. Ὅσο ζῇ τὸ ψάρι ἔξω ἀπὸ τὴ θάλασσα καὶ
τὸ πουλὶ ἔξω ἀπὸ τὸν ἀέρα, τόσο μπορεῖ κι ὁ
ἄν θρωπος νὰ ζήσῃ μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό.

«Θεοῦ ἐσμεν ποιήμα». Αὐτὰ διδάσκουμε.
Συμφωνοῦμε ὅλοι σ᾿ αὐτά; Σεῖς βέβαια συμ-
φωνεῖτε, γιατὶ πιστεύετε ὅτι μᾶς ἔ πλασε ὁ Θε -
ὸς γιὰ ἕνα μεγάλο προορισμό. Κά  ποιοι ἄλλοι ὅ -μως δὲν συμφωνοῦν, γιατὶ πιστεύουν ὅτι ὁ ἄν -
θρωπος κατάγεται ἀπὸ τὸ χιμπαν τζῆ. Νὰ τοὺς
ἀπαντήσουμε, ὅτι ἐμεῖς δὲν ἀρ νούμεθα τὴν
θεία καταγωγή μας, ἀλλὰ λέμε σὲ κάθε ἄπι-
στο ὅτι, ἂν αὐτοὶ δέχωνται ὅτι εἶνε ἀπ᾽ τοὺς
χιμπαντζῆδες, ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ἀπ᾽ τοὺς χι-
μπαντζῆδες, εἴμαστε Χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Εἶνε, ἀγαπητοί μου, ἡμέρα Κυριακή· ποῦ βρί-
 σκονται οἱ πολλοί; Δυστυχῶς, ἐπὶ ἑκατὸ

Χριστιανῶν οἱ ἐνενηνταοχτὼ ἀπουσι άζουν,
μικρὸ ποσοστὸ ἐκκλησιάζεται. Κι αὐτοὶ ὅμως
οἱ λίγοι ποὺ ἐκκλησιαζόμεθα πῶς ἐκκλησιαζό -μεθα; Διότι δὲν ἀρκεῖ ἁπλῶς νὰ βρισκώμαστε
μέσα στὴν ἐκκλησία. Μποροῦμε ἐμεῖς νὰ ποῦ -
με «Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος» (Γέν. 28, 17); ἢ ἐ κεῖ -
νο ποὺ εἶπε ὁ Δαυΐδ, «Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώ -
ματά σου, Κύριε τῶν δυνάμεων. ἐπιποθεῖ καὶ
ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυ ρίου»
(Ψαλμ. 83,2-3); μποροῦμε τὴν ὥρα αὐτὴ νὰ αἰ σθαν-
θοῦ με ἐκεῖνο ποὺ αἰσθάνθηκε ὁ λῃστὴς καὶ νὰ
ποῦμε τὸ «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν
τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42); αἰσθανόμαστε στὴλατρεία τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ; Ἐὰν ὄχι, τότε
τί μᾶς ὠφελεῖ ὁ ἐκκλησιασμός; Τὸ κορμὶ εἶνε
ἐδῶ, τὸ πνεῦμα μας ποῦ εἶνε; Ὁ ἄγγελος θὰ
σημειώσῃ σήμερα· Ἦταν παρὼν τῷ σώματι, ἀλ λ᾽
ἀπὼν τῷ πνεύματι. Παρόντες, ἀλλ᾽ ἀπόντες.

Τὸ νὰ ἐκκλησιαστῇ κανεὶς εἶνε εὔκολο, ἀλ -
λὰ πόσο δύσκολο εἶνε ἀπὸ τὸ «Εὐλογημένη ἡ
βασιλεία…» μέχρι τὸ «Δι᾽ εὐχῶν …» τὸ πνεῦ -μα μας νὰ εἶνε ἀπόλυτα στὸ Θεό! Γι᾽ αὐτὸ ἡ
Ἐκκλησία, ποὺ ξέρει τὴ δυσκολία μας, συνε -
χῶς μᾶς προτρέπει· «Πρόσχωμεν», προσέξ-
τε, «Σοφία, πρόσχωμεν». Μᾶς λέει νὰ πετάξου -
με ἔξω ὅλα τὰ σκουπίδια, τὶς μάταιες σκέψεις.
Κι ὅταν πλησιάζει τὸ κρισιμώτερο ση μεῖο τῆς
θείας λειτουργίας μᾶς λέει· «Ἄνω σχῶ μεν
τὰς καρ δίας», ἡ καρδιά μας νά ᾽νε ψηλά.

Ὅσοι πάντως ἐκκλησιάζονται μὲ εὐλάβειακαὶ πίστι, εἶνε μακάριοι. Αὐτοὶ δὲν πατοῦν στὴ
γῆ, ὑψώνονται στὰ οὐράνια, βλέπουν τὰ ἀό-
ρατα, ἀκοῦνε φωνές, ἑνώνονται μὲ τοὺς ἁ γί-
ους ἀγγέλους καὶ ψάλλουν μαζί τους «Ἅγι ος,
ἅγιος, ἅγιος Κύριος σαβαώθ…» (Ἠσ. 6,3)!

Γι᾽ αὐτὸ σᾶς ἐρωτῶ· ἐμεῖς πῶς ἐκκλησιαζό-
 μεθα; Οἱ ψυχὲς ἐκεῖνες ἀκοῦνε τὰ θεῖα λόγια

μὲ προσοχή, ῥουφᾶνε κάθε λόγο τῆς λατρεί-ας ὅπως ἡ γῆ τὴ βροχὴ τώρα τὸ φθινόπωρο. 
Ἀπ᾽ ὅλα ὅσα ἀκούστηκαν σήμερα στὴ θεία

λειτουργία ξεχωρίζω λίγα λόγια, ποὺ θά ᾽μουν
εὐτυχὴς ἂν μποροῦσα νὰ τὰ φυτέψω στὴν καρ-
 διά σας. Εἶνε ἡ ἀρχὴ τοῦ ἀποστόλου. Προσ έξα-
 τε πῶς ἀρχίζει; «Ὁ Θεός», λέει, «ὁ εἰπὼν ἐκ σκό-
 τους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις
ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης
τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Κορ. 4,6).
Σὰν δύσκολα φαίνονται αὐτά. Τί λέει ἐδῶ;

* * *Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου, ὁμιλεῖ
γιὰ τὸ φῶς. Ἀλλὰ ποιό φῶς; Δύο φῶτα ὑπάρ-
χουν· τὸ ἕνα ὑλικό, καὶ τὸ ἄλλο πνευματικό.
⃝ Καὶ τὸ ὑλικὸ πάλι φῶς διακρίνεται ἀναλό-
γως τῆς πηγῆς ποὺ τὸ ἐκπέμπει· φῶς δίνει ἕ -
νας πυρσός, ἕνα δᾳδί, ἕνα κερί, ἕνα λυχνάρι,
ἕνα καντήλι, μιὰ λάμπα πετρελαίου· ἀλλὰ φῶς
μᾶς δίνει καὶ μία ἠλεκτρικὴ λάμπα, ἕνας πο-
λυέλεος, ἕνας προβολέας· φῶς ἀκόμη, γλυκὸ
φῶς, μᾶς στέλνει τὴ νύχτα ἡ σελήνη, καὶ τέ-
λος φῶς, τὸ λαμπρότερο ἀπ᾽ ὅλα, εἶνε τὸ φῶς
τοῦ ἥλιου. Ὅλα αὐτὰ εἶνε ὑλικὰ φῶτα.

Τὸ φῶς εἶνε κάτι πολὺ λεπτὸ καὶ εὐκίνητο.
Τρέχει μὲ ταχύτητα ἀσύλληπτη, πιὸ γρήγορα
ἀπὸ τὸν ἦχο, καὶ πολὺ γρηγορώτερα ἀπὸ τὸ
αὐ τοκίνητο, τὸ σιδηρόδρομο, τὸ ἀερο πλάνο,
ἀκόμη καὶ τὸν πύραυλο. Ἂν κανεὶς ταξίδευε
καὶ μὲ τὸ ταχύτερο μεταφορικὸ μέσο, θὰ χρει-
 άζονταν χρόνια καὶ χρόνια γιὰ νὰ φτάσῃ ἀ πὸ
τὴ γῆ στὸν ἥλιο, τὸ φῶς ὅμως διανύει αὐ τὴ
τὴν ἀπόστασι ἀστραπιαῖα· μέσα σὲ 8 λεπτὰ ὁ
ἥλιος εἶνε μέσα στὸ σπίτι μας!

Τὸ βλέπουμε τὸ φῶς, τὸ ἀπολαμβάνουμε, τὸ
θαυμάζουμε, τὸ περι γράφουν οἱ ἐπιστήμονες,
τὸ ὑμνοῦν οἱ ποιηταί, ἀλλ᾽ ἐὰν προχωρήσῃς καὶ
κάνῃς τὸ ἐρώτημα, τί εἶνε τὸ φῶς στὴν οὐσίατου; δὲν γνωρίζω σὲ ποιόν ὁρισμὸ καταλήγει
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σήμερα ἡ ἐ πιστήμη. Ἡ Ἐκκλησία μας διδάσκει
γιὰ τὸ φῶς ὅ,τι ἀποκαλύπτει ἡ ἁγία Γραφή.

Ἡ δική μας ἀπάντησι εἶνε αὐτὰ ποὺ λέει ἡ
Γένεσις στὸ πρῶτο κεφάλαιο· «Ἐν ἀρχῇ ἐ ποί η-
 σεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν» (Γέν. 1,1), ἡ γῆ
ἦταν «ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύα στος» καὶ «ἐπά -
νω τῆς ἀβύσσου» ἦταν σκότος (ἔ.ἀ. 1,2)· κι ὅτι, μέσ᾽
στὸ πυκνὸ σκοτάδι, ἀκούστηκε κάποτε ἡ φωνὴ
«Γενηθή τω φῶς» ( ἔ.ἀ.. 1,3). Καὶ μὲ ὅση εὐκολία μὲ
τὸ διακόπτη ἀνάβουμε ἐ μεῖς τὸ φῶς ἢ ὁ νε ω-
κόρος τὸν πολυ έλεο, μὲ τόση καὶ μεγαλύτε-
 ρη εὐκολία ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἔκανε τὸ φῶς.
Τὸ ἔ κανε τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς δημιουργίας.

Πρέπει νὰ γνωρίζουμε, ὅτι ὁ ἥλιος δὲν εἶνε
ἡ μόνη πηγὴ φωτός· εἶνε μία ἀπὸ τὶς πολλὲς πη -
γὲς φωτὸς ποὺ δημιούργησε ὁ Θεός. Ὅταν
λέῃ ἡ Γραφὴ ὅτι τὴν πρώτη ἡμέρα ὁ Θεὸς εἶ πε
«Γενηθήτω φῶς», ἐννοεῖ, κα τὰ τὸν Μέγα Βα σί-
λειο, ὅτι ἐποίησε-ἔφτειαξε τὴν φύσι τοῦ φω τός.
Γιατὶ παρακάτω ἡ Γραφὴ λέει ὅτι, ἐνῷ προη-
γουμένως ἔφτειαξε τὴν φύ σι τοῦ φωτός, κατό -
πιν, τὴν τετάρτη ἡμέρα, δι έταξε καὶ κρέμα σε
πάνω ἀπ᾽ τὴ γῆ τὸ μεγάλο πολυέλεο, τὸν ἥλιο,
«τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν» (ἔ.ἀ. 1,16)· καὶ τὴ νύχτα
ἕ να μικρότερο πολυέλεο, τὴ σελήνη, «τὸν φω-
στῆρα τὸν ἐλάσ σω». Ὥστε τὴν πρώτη ἡμέρα
ἔγινε ἡ φύσις τοῦ φωτός, καὶ τὴν τετάρτη ἡ -
μέ ρα ἔγιναν οἱ φωστῆρες ἥλιος καὶ σελήνη.
⃝ Ἀλλά, ἀδελφοί μου, πέρα ἀπὸ τὸν ἥλιο τὸ
φεγγάρι τὰ ἀστέρια, τὶς ἀμέτρητες πηγὲς τοῦ
ὑλικοῦ φωτός, ὑπάρχει καὶ κάποιο ἄλλο φῶς.
Δυστυχισμένος ὅποιος δὲν βλέπει τὸ ὑλικὸ φῶς,
μὰ πιὸ δυστυχισμένος αὐτὸς ποὺ δὲν βλέπει
τὸ ἄλλο φῶς· καὶ αὐτὸ εἶνε τὸ πνευματικὸ - τὸνοερὸ φῶς. Αὐτὸ εἶνε ἀόρατο, μυστικό, ἀν έσπε-
 ρο φῶς. Εἶνε, ἀδελφοί μου, ὁ Θεός! αὐτὸς εἶ -
νε ἡ πηγὴ τοῦ φωτός, ὁ «πατὴρ τῶν φώτων» (Ἰακ. 1,17).
Φῶς εἶνε ὁ Θεός· «Φῶς ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Λόγος
(Υἱός), φῶς καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα…» (ἐξαποστ. Πεντηκ.).

–Δύσκολα αὐτά, δυσνόητα, θὰ πῆτε.
Μὰ ἐδῶ ἡ ἐπιστήμη δυσκολεύεται νὰ ἐξηγή -

 σῃ τί εἶνε ὑλικὸ φῶς, τί εἶνε ἠλεκτρισμός, τί εἶ -
νε μαγνητισμός· πῶς λοιπὸν ἔχουμε τὴν ἀ ξί ω-
 σι νὰ ἐρευνήσουμε τί εἶνε ὁ Θεός; Μικρὸ τὸμυαλό μας. Ἂν χωράῃ ἡ θάλασσα σ᾽ ἕνα ποτήρι,
τότε θὰ χωρέσῃ κι ὁ Θεὸς στὸ μυαλό μας.

Πέρα ἀπ᾽ τὰ ὑλικὰ φῶτα εἶνε τὸ πνευ μα-
τικὸ φῶς, ὁ Θεός. Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος
λέει, ὅτι τὸ φῶς αὐτὸ ἐμφανίστηκε σὲ ὅλη τὴ
λάμψι του «ἐν (τῷ) προσώπῳ (τοῦ) Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ» (Β΄ Κορ. 4,6). Ναί, ὁ Χριστὸς εἶνε τὸ φῶς. Φῶς ἡ
διδασκαλία - τὰ λόγια του, ὁ ἄψογος βίος του ποὺ
«ἐκάλυψεν οὐρανούς» (Ἀμβ. 3,3), τὰ θαύματα, ὁ
σταυρός, τὰ πάθη καὶ ἡ ἀ νάστασί του. Τὸ φῶς

αὐτὸ ἔλαμψε καὶ δό θηκε στὸν κόσμο. Ἡ Ἐκκλη- σία καλεῖ ὅλους νὰ τὸ λάβουν. Ὅπως τὴ νύχτα
τῆς Ἀναστάσεως ὅλα εἶνε σβηστὰ καὶ μόνο ἡ ἀ -
κοίμητη κανδήλα τοῦ ἱεροῦ ἀναμμένη, κι ὁ ἱε-
ρεὺς παίρνει τὸ φῶς, βγαίνει στὴν ὡ ραία πύλη
καὶ τὸ μεταδίδει σὲ ὅλους λέγοντας «Δεῦτε λά-
 βετε φῶς», ἔτσι πάντοτε μέσ᾽ στὰ σκότη τοῦ
κόσμου ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τοὺς ἀνθρώπους
νὰ φωτισθοῦν «ἐκ τοῦ ἀν εσπέ ρου Φωτός».

Στὸν σύμπαν ὑπάρχουν σώματα αὐτόφωτα
ὅπως ἡ ἥλιος καὶ σώματα ἑτερόφωτα ὅπως οἱ
πλανῆτες καὶ δορυφόροι καὶ ἡ σελήνη. Ἔλα
λοιπὸν κ᾽ ἐσύ, ἄνθρωπε, κοντὰ στὸν ἥλιο - Χρι-
 στό· κι ἂν εἶσαι σκοτεινός, θὰ γίνῃς φωτεινός.
Σκοτάδι πνευματικὸ ἦταν π.χ. ἡ Μαρία ἡ Μα-
γδαληνή, ἡ Σαμαρείτιδα, ὁ λῃστὴς καὶ τόσοι
ἄλλοι, κι ὅταν πλησίασαν τὸ Χριστὸ εἶδαν τὸ
φῶς, ἔγιναν ἅγιοι, ἔγιναν κι αὐτοὶ φῶς. 

* * *Ὠνόμασαν, ἀδελφοί μου, τὸν αἰῶνα μας αἰῶ - να τῶν φώτων, γιατὶ εἶχε σχο λεῖα πανεπιστήμια
ἀκαδημίες, βιβλία περιοδικὰ ἐφημερίδες, ῥα-
διόφωνα σταθμοὺς εἰδήσεις, ἐφευρέσεις ἀνακα-
 λύψεις κατακτήσεις. Ναί, ἀλλὰ καὶ ποιός ἄλλος
αἰώνας εἶδε τόσο αἷμα, τόσο πόνο, τόσους πο-
λέ μους ἐγκλήμα τα καταστρο φές; Κρίμα στὴ
μόρφωσι τὶς ἐπιστῆμες καὶ τὴν τεχνολογία! Τί
μᾶς ὠφέλησαν; Προτιμότερο νὰ μέναμε ἀπολί -
τιστοι, σὰν τοὺς ἰθαγενεῖς τῆς ζούγκλας, παρὰ
νὰ κρέμεται πά νω ἀπ᾽ τὰ κεφάλια μας ἡ ἀπειλή.
Αἰώνας τῶν φώτων ὡς πρὸς τὰ ὑλικὰ ἐπιτεύ -
γματα, ἀλλὰ σκοτάδι ὡς πρὸς τὴν ψυχὴ καὶ τὸ
πνεῦμα· «ἄ βυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται εἰς
φωνὴν τῶν καταρρακτῶν σου» (Ψαλμ. 41,7). Γι᾽ αὐ -
τὸ ἕνας σο φὸς τῆς ἐποχῆς μας ἔγραψε·

«Ἰδοὺ ἐγώ, μὲ τόσα φῶτα,
τυφλός, τυφλὸς ὅπως καὶ πρῶτα». Τυφλὴ ἡ ἀνθρωπότης· οἱ πολιτικοί, οἱ ἐπι-

στή μονες, οἱ διανοούμενοι. Γιατί; Θέλετε ἀπάν -
τησι; Ἀνοῖξτε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ διαβά στε· «Τὸ
φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠ γάπησαν οἱ
ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς». Γιατί;
«Ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα. πᾶς γὰρ ὁ φαῦ -
λα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς
τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ» (Ἰω. 3,19-20).

Ἀδελφοί μου, στὸν αἰῶνα αὐτὸν ἂς κρατή-σουμε τὴν πίστι, τὸ φῶς ποὺ μᾶς ἔ δωσαν ὁ
πατέρας, ἡ μάνα, ἡ γιαγιά μας. Καὶ νὰ μᾶς ἀξι -
ώσῃ ὁ Θεός, ὅταν μιὰ μέρα τελειώσῃ ἡ ἐπί-
γεια ζωή, νὰ πᾶμε ἐκεῖ στὸν κόσμο τῶν πνευ-
μάτων, στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τῆς ὁποίας εἴ -
θε ν᾽ ἀξιωθοῦμε ὅλοι διὰ πρεσβειῶν τῆς ἁ γί -
ας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Δημητρίου Ἀμπελοκήπων - Ἀθηνῶν τὴν 30-9-1962 πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 7-10-2018.
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Ἐλεεινὸ καὶ ἀξιοθρήνητο ὑπῆρξε, ἀγαπη-
τοί μου, τὸ τέλος τοῦ πλουσίου τοῦ ση-

μερινοῦ εὐαγγελίου. Στὴν ἀρχὴ τῆς παραβο -
λῆς ἐπικρατεῖ ἡ εὐφορία τοῦ πλούτου, ἡ ἀ -
φθονία τῶν ἀγαθῶν, τὰ δῶρα τῆς εὐλογίας
τοῦ Θεοῦ· τὸ μόνο πρόβλημα τότε ἦταν ὅ  τι
δὲν ὑπῆρχε τρόπος ν᾽ ἀποθηκευθοῦν ὅλα ἐ -
 κεῖνα τὰ ἀγαθά, ποὺ κι αὐτὸ πάντως βρῆκε
λύσι. Στὸ τέλος ὅμως αἰφνιδιάζεται κανεὶς ἀ -
κούγοντας τὴν αὐστηρὴ ἀπόφασι τοῦ Θεοῦ,
τὸν ἀπροσ  δόκητο θάνατο τοῦ δημιουργοῦ αὐ -
τῆς τῆς ζη λευτῆς περιουσίας, τὴν ἀβέβαιη
τύχη ὅλης αὐτῆς τῆς κληρονομιᾶς, μὰ πρὸ
παντὸς θλίβεται γιὰ τὴν τύχη αὐτοῦ τοῦ ἀν -
θρώπου στὴν αἰωνιότητα. Τί κρίμα!

Ὁ πλούσιος ἀσφαλῶς κοπίασε καὶ μόχθη-
σε ὣς τότε γιὰ νὰ φέρῃ τὴν παραγωγὴ τῶν
κτημάτων του σὲ τόσο καλὸ σημεῖο. Τὸν ἀ -
κούσαμε ἀκόμη πόσο πίεσε τὸ μυαλό του ὥσ -
που νὰ βρῇ πῶς θὰ ἀσφαλίσῃ τὰ εἰσοδήματά
του σὲ νέες ἀποθῆκες· αὐτὲς θὰ ἄρχιζε νὰ
χτί ζῃ ἀπ᾽ τὸ ἑπόμενο κιόλας πρωί. Κολυμ ποῦ -
σε ἤδη σὲ πέλαγος χαρᾶς καὶ σχεδίαζε πῶς
μπορεῖ ν᾽ ἀ πολαύσῃ καλύτερα ἕνα μακρὺ μέλ-
 λον μέσα σὲ μιὰ ἀ διατάρακτη εὐτυχία. Παρα-
μιλοῦσε μὲ τὸν ἑαυτό του λέγοντας· «Ψυχή,
ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀ -
ναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου» (Λουκ. 12,19). Στὸ ἑξ -
ῆς αὐτὸ θὰ ἦταν τὸ πρόγραμμα τῆς ζωῆς του.

Ἀλλ᾿ ἐνῷ ὁ πλούσιος σκεπτόταν αὐτὰ καὶ
μὲ τὴ φαντασία του ἔπλαθε κόσμους ἐπιγεί-
ου χαρᾶς καὶ εὐτυχίας, στὸν Οὐρανὸ ἐγρά-
φε το ἡ μεγάλη ἀπόφασις· ὁ Θεὸς ἀποφάσισε
νὰ κόψῃ, τελείως ξαφνικὰ καὶ ἀπροσδόκητα,
τὸ νῆμα τῆς ζωῆς του! Καὶ τώρα ὁ πλούσιος
καλεῖται νὰ ἐγκαταλείψῃ ἀμέσως τοὺς θη-
σαυ ρούς του· ὁ θάνατος τὸν ἁρπάζει καὶ τὸν
μεταφέρει στὴ χώρα τῆς αἰωνιότητος, χωρὶς
νὰ τοῦ δώσῃ μιὰ παράτασι, κάποια μικρὴ ἔ -
στω προθεσμία, γιὰ νὰ μπορέσῃ ὄχι ν᾽ ἀπο-

λαύσῃ τὰ ἐπίγεια ἀγαθά του, ἀλλ᾽ οὔτε νὰ δι-
ευθετήσῃ τὰ κληρονομικά του. Βιαίως ἀπο-
χωρίζεται ἀπὸ τὰ πλούτη του καὶ γυμνὸς πά-
ει νὰ ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ.

Αὐτὸ εἶνε τὸ ἄθλιο καὶ ἀξιολύπητο τέλος
τοῦ πλουσίου τῆς παραβολῆς, ἀλλὰ καὶ ὅλων
ἐκείνων ποὺ βαδίζουν ἐπάνω στὰ ἴχνη τῆς δι -
κῆς του ζωῆς. «Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ,
καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν», αὐτὰ παθαίνει ὅ -
ποιος θησαυρίζει γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ δὲν
ἐπιδιώκει τὸν κατὰ Θεὸν πλουτισμό (ἔ.ἀ. 12,21).

Ἀλλὰ μὲ τὰ τελευταῖα αὐτὰ λόγια, ποὺ ἀ -
πο τελοῦν τὸ δίδαγμα τῆς παραβολῆς, ὁ Κύ-
ρι ος ὑποδεικνύει σὲ ὅλους τοὺς ἀκολούθους
του, ὅτι πρέπει νὰ στρέψουν τὸ ἐνδιαφέρον
τους θερμὰ στὸν κατὰ Θεὸν πλουτισμό, στὸ
πῶς δηλαδὴ θὰ γίνουν πλούσιοι στὴν ἀρετή.
Γιατὶ αὐτὸς εἶνε ὁ σπουδαιότερος θησαυρός,
νὰ συγκεντρώσουμε πλούτη πνευματικά. Καὶ
πνευματικὰ πλούτη εἶνε ἡ πίστις, ἡ ἀγάπη, ἡ
πραότης, ἡ ὑπομονή, ἡ ταπείνωσις, ἡ ἐλεη-
μο σύνη καὶ γενικὰ κάθε ἀρετή. Ἡ ἀρετὴ εἶνε
ὁ ἀνεκτίμητος πλοῦτος. Κι ὅπως ἔλεγαν καὶ
οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας, «πᾶς ὅ τ᾽ ἐπὶ γῆς καὶ
ὑπὸ γῆς χρυσὸς ἀρετῆς οὐκ ἀντάξιος» (Πλάτ., Νόμ.
5,728Α· Μιχ. Ἰατροῦ, Πόθεν καὶ διατί σ. 70), ὅλος δηλαδὴ ὁ χρυσὸς
τοῦ κόσμου, πάνω στὴ γῆ καὶ κάτω ἀπ᾽ τὴ γῆ,
δὲν ἔχει τὴν ἀξία ποὺ ἔχει ἡ ἀρετή.

* * *Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὴν ἀρετή, ἀγαπητοί μου,
αὐτοὶ εἶνε οἱ πραγματικὰ πλούσιοι. Γιατί; Διό-
τι ἡ ἀρετὴ εἶνε ἐκείνη ποὺ θὰ συνοδεύσῃ τὸν
κάτοχό της καὶ πέρα ἀπὸ τὸν τάφο. Τὰ ὑλικὰ
πλούτη δὲν συν οδεύουν τὸν κάτοχό τους, μέ-
 νουν ἐδῶ. Καὶ ὄχι μόνο μένουν ἐδῶ, μακριά
του, χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ τοῦ προσφέρουν
βοήθεια, ἀλλὰ καὶ γίνονται ἀφορμὴ μυρίων
σφοδρῶν διενέξεων καὶ αἱματηρῶν πολλὲς
φορὲς μαχῶν μεταξὺ τῶν κληρονόμων, ποὺ
ἀ γωνίζονται ποιός ἀπ᾽ αὐτοὺς θὰ καταλάβῃ
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Οἱ ὄντως πλούσιοι, οἱ ἐνάρετοι!
«Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν» (Λουκ. 12,21)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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τὸ μεγαλύτερο μερίδιο. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ
κατέκτησε τὴν ἀρετὴ καὶ ἔζησε κατὰ Θεόν,
πεθαίνει ἤρεμος καὶ πηγαίνει στὴν ἄλλη ζωὴ
συνοδευόμενος ἀπὸ τὶς ἀγαθές του πράξεις.
Ἐκεῖ θὰ φανερωθῇ ὁ πλοῦτος τῆς ἀρετῆς
τῶν δικαίων, ἀλλὰ καὶ ἡ γυμνότης τῶν ἄλλων,
ἐκείνων ποὺ δὲν φρόντισαν, ὅσο βρίσκονταν
σ᾽ αὐτὴν ἐδῶ τὴ ζωή, νὰ κατακτήσουν τὸν πο-
λύτιμο θησαυρὸ τῆς ἀρετῆς.

Ὤ, ἡ ζωὴ ἐκείνη θὰ παρουσιάσῃ μπροστὰ
στὰ μάτια ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων μιὰ νέα κα-
τάστασι, μία νέα τάξι πραγμάτων. Ἐκεῖ θὰ
δοῦμε ὅτι οἱ θησαυροὶ τῶν φιλαργύρων ἑκα-
τομμυριούχων ἔχουν τόση ἀξία ὅση ἔχει ἕνας
σωρὸς ἀπὸ σκύβαλα καὶ ῥάκη, κόπρια καὶ κου-
 ρέλια. Ἐκεῖ ὅλα τὰ νομίσματα θὰ ἐκπέσουν,
δὲν θά ᾽χουν καμμιά ἀξία, καὶ μόνο ἕνα νόμι-
σμα θὰ κυκλοφορῇ· τὸ νόμισμα τῆς ἀρετῆς,
ἐπάνω στὸ ὁποῖο θὰ ἔχῃ ἀποτυπωμένη τὴ
σφραγῖδα του τὸ ἐσφαγμένο Ἀρνίο (βλ. Ἀπ. 5,6,12· 13,8).
Μακάριοι, εὐτυχισμένοι, ὅσοι θὰ ἔχουν τὸ νό-
μισμα αὐτό· αὐτοὶ θὰ εἶνε οἱ πραγματικὰ ἑκα-
τομμυριοῦχοι, οἱ ζάπλουτοι. Ἐκεῖ θὰ δοῦμε
τοὺς ἑκατομμυριούχους τῆς γῆς, ποὺ ἔζησαν
μὲ φιλαργυρία, μὲ πλεονεξία, μὲ σκληροκαρ-
δία, μὲ ἀσωτία, νὰ περιφέρωνται ἔξω ἀπὸ τὶς
πύλες τῆς αἰωνίας πόλεως σὰν τοὺς χειρότε-
ρους ζητιάνους καὶ νὰ χτυποῦν, μάταια ὅμως,
ζητώντας ἔλεος. Ἐκεῖ θὰ δοῦμε καὶ τοὺς φτω-
 χοὺς Λαζάρους, αὐτοὺς ποὺ ἔζησαν ἀγόγγυ-
στα, μὲ ὑπομονή, μὲ καρτερία, μὲ ἀσκητικό-
τητα καὶ μὲ κάθε ἄλλη ἀρετή, νὰ γίνωνται ἑ -
κατομμυριοῦχοι καὶ νὰ εὐφραίνωνται μὲ τὴν
ἀπόλαυσι τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν.

* * *Φίλε μου! Τώρα ἐδῶ εἶσαι φτωχός. Καὶ ζη-λεύεις ὅταν ἀκούσῃς ὅτι ὁ ἄλφα ἢ ὁ βῆτα
πλούσιος ἔχει ἑκατομμύρια πολλὰ καὶ ζῇ πο-
λυτελῶς κι ἀπολαμβάνει τὶς τέρψεις τοῦ κό-
σμου, καὶ ἐπιθυ μεῖς καὶ ὀνειρεύεσαι νὰ γίνῃς
κ᾽ ἐσὺ κάποτε πλούσι ος, ἑκατομμυριοῦχος,
καὶ νὰ κάνῃς μεγάλη ζωή… Δὲν θὰ σὲ ἀπο-
τρέψω ἐγὼ ἀπὸ τὸ ὄνειρό σου αὐτό, μολονό-
τι εἶνε ἀλήθεια καὶ τὸ ξέρω καλὰ ὅτι, γιὰ νὰ
γίνῃς κ᾽ ἐσὺ ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους πλου-
σίους τῆς γῆς καὶ ν᾿ ἀκουστῇ τὸ ὄνομά σου
μέ σα στὸ μάταιο τοῦτο κόσμο, χρειάζονται
τό σοι καὶ τόσοι κόποι, μόχθοι καὶ ἀγωνίες.
Ἀλλὰ πόσο καλύτερα καὶ φρονιμώτερα θὰ
πράξῃς, ἂν ἀ κούσῃς τὴ συμβουλὴ τοῦ Χρι-
στοῦ μας καὶ προσπαθήσῃς νὰ συν αθροίσῃςπλούτη πνευματικά, ἄφθαρτα, αἰώνια! Ἰδού,
ἐνώπιόν σου εἶνε τὰ χρυσοχοεῖα τῆς ἀρετῆς·
ἐδῶ τὸ χρυσοχοεῖο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλε-

ημοσύνης, ἐκεῖ τὸ χρυσοχοεῖο τῆς ὑπομονῆς
καὶ τῆς μακροθυμίας, δίπλα τὸ χρυσοχοεῖο
τῆς πραότητος καὶ τῆς ἀκακίας, πιὸ ᾽κεῖ τὸ
χρυσο  χοεῖο τῆς ταπεινώσεως καὶ τῆς ἀφα-
νείας, πιὸ πέρα τὸ χρυσοχοεῖο τῆς δικαιοσύ-
νης καὶ τῆς ἐπιεικείας….

Ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ σπεῦσε, σὰν ταπεινὸς ἐργάτης γιὰ
νὰ συλλέξῃς, ἂν ὄχι ὄγκους χρυσοῦ, τοὐλάχι -
στον μερικοὺς κόκκους, μερικὰ ψήγματα ἀ -ρετῆς καὶ ἁγιωσύνης. Τὰ ψήγματα αὐτὰ ἔ χουν
ἀξία πιὸ μεγάλη ἀπ᾽ ὅλους τοὺς θησαυροὺς
τοῦ Μήδα καὶ τοῦ Κροίσου. Θὰ λάμψουν καὶ
θὰ σὲ ἀναδείξουν πλούσιο στὴ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν. Ἐνδέχεται, παρ᾿ ὅλη τὴν ἐργατικό-
τητα καὶ τὴν εὐφυΐα σου, νὰ μείνῃς ἐδῶ στὴ
γῆ φτωχός. Ἀλλ᾿ ἐὰν κατορθώσῃς ν᾽ ἀποκτή -
σῃς θησαυροὺς πίστεως καὶ ἀρετῆς, θὰ εἶσαι
εὐτυχισμένος, γιατὶ θὰ συγκαταλέγεσαι ἀνά-
μεσα σ᾽ ἐκείνους τοὺς φτωχοὺς ποὺ τὸ Πνεῦ -
μα τὸ ἅγιο τοὺς ὀνομάζει πλουσίους, γιατὶ ἔ -
χουν πίστι καὶ ἀρετή.

Νά πῶς ἐκφράζεται ἡ φωνὴ τοῦ ἁγίου Πνεύ- μα τος στὴν Καινὴ Διαθή κη· «Ἀκούσατε, ἀδελ-
φοί μου ἀγαπητοί. οὐχ ὁ Θεὸς ἐξελέξατο
τοὺς πτωχοὺς τοῦ κόσμου πλουσίους ἐν πί-
στει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγ-
γείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν;», δηλαδή· Ἀ -
κοῦ στε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. Ὁ Θεὸς δὲν
διάλεξε τοὺς φτω χοὺς τοῦ κόσμου γιὰ νά ᾽νε
πλούσιοι σὲ πίστι καὶ νὰ κληρονομή σουν τὴ
βασιλεία ποὺ ὑποσχέθηκε σ᾽ αὐτοὺς ποὺ τὸν
ἀγαποῦν; (Ἰακ. 2,5). Καὶ ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιο-ρείτης στὴν σχετικὴ ἑρμηνεία του σημειώνει·
«Ἡ ἀμεριμνία ὁποὺ ἔχουν οἱ πτωχοὶ ἀπὸ τὰ
πολλὰ πράγματα τοῦ κόσμου, αὐτὴ τοὺς κά-
μνει προθυμοτέρους καὶ θερμοτέρους ἀπὸ
τοὺς πλουσίους εἰς τὸ νὰ δεχθοῦν τὴν τοῦ
Χριστοῦ πίστιν» (Εἰς τὰς ἑπτὰ Καθολικὰς Ἐπιστολάς, ἔκδ. «Ὀρθόδοξος Κυ-
ψέλη», Θεσσαλονίκη 1986, σ. 82).

Ἀδελφοί μου! Μία εἶνε, καὶ πρέπει νὰ ὀνο-
μάζεται, φτώχεια ἀξιοθρήνητη, ἡ κακία· καὶ ἕ -
νας εἶνε ὁ ἀληθινὰ ἀξιολύπητος φτωχός, ὁ ἄ -πι στος καὶ ἄσπλαχνος σὰν τὸν ἄφρονα πλού-
σιο τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου. Γιατὶ ἕ νας εἶ -
νε ὁ ἀληθινὸς πλοῦτος μὲ τὴν σταθερὴ ἀξία,ἡ ἐνάρετη πίστις· καὶ ἕνας ὁ ὄντως πλούσιος,ὁ ἐνάρετος πιστός.

Εἴθε τῆς ἀρετῆς, καὶ ὄχι τοῦ ἀργυρίου, νὰ
γίνουμε ἐρασταί, γιὰ νὰ μὴν ἀκούσουμε κ᾽ ἐ -
μεῖς τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ «Ἄφρον ταύτῃ τῇ νυ-
κτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ
ἑτοίμασας τίνι ἔσται;» (Λουκ. 12,20).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 226-227/11-21 Νοεμβρίου 1939, σσ. 123-124).Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 24-10-2018.
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Ἕνας, ἀγαπητοί μου, ἕνας πλούσιος ἄρ -
χοντας παρουσιάζεται μιὰ μέρα μπρο-

στὰ στὸ Χριστὸ καὶ τοῦ κάνει μία ἐρώτησι·
«Διδάσκαλε ἀγαθέ», λέει, τί πρέπει νὰ κάνω
γιὰ νὰ κληρονομή σω τὴν «αἰώνιον ζωήν»; (Λουκ.
18,18). Ἔ βλεπε αὐτὸς τὸν Χριστὸ ὡς ἁπλὸ ἄν -
θρωπο καὶ διδάσκαλο, ὄχι ὡς Θεό· καὶ ἐνῷ ἦ -
ταν φιλάργυρος, ὅπως ἀποδείχθηκε στὴ συ-
νέχεια, ρωτοῦ σε γιὰ τὴν αἰώνια ζωὴ θέλον -
τας νὰ μάθῃ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ ζήσῃ ὥστε
νὰ ἀπολαύσῃ αἰωνίως τὰ χρήματά του, ὅπως
ἐξηγεῖ ὁ ἑρ μη νευτὴς Θεοφύλακτος ἀρχιεπί-
σκοπος Βουλ γαρίας.

Καὶ ὁ Χριστός, ἀφοῦ τὸν δί δαξε, ὅτι ἕνας
μόνο εἶνε ὁ ἀ πολύτως ἀγαθὸς καὶ ἅ γι ος, ὁ
Θεός, τοῦ λέει ὅτι, ἂν ἐνδιαφέρεται νὰ κλη-
ρονομήσῃ τὴν «αἰώνιον ζωήν», πρέπει νὰ ἐκ -
τελέσῃ τὶς ἐν το λὲς τοῦ Θεοῦ· καὶ τοῦ ἀναφέ -
ρει συγκεκριμένα μερικές, τὶς πιὸ γνωστές,
ὅπως εἶνε τὸ «Μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς,
μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν
πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου» (ἔ.ἀ. 18,19-20).

Οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ λοιπόν, νά τὸ χρυσὸκλειδὶ μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ ν᾽ ἀ -
νοίξῃ τὴν πόρτα τοῦ Παραδείσου. Θέλεις νὰ
γίνῃς κληρονόμος τῆς αἰωνίου ζωῆς, θέλεις
ν᾽ ἀπολαύσῃς τὰ ἀγαθὰ τῆς βασιλείας τῶν
οὐ ρανῶν; ἕνας εἶνε ὁ τρόπος, νὰ τηρήσῃς τὶς
ἐντολὲς ποὺ ἔδωσε ὁ Θεός.

Ἀλλ᾽ ὅταν ὁ Χριστὸς λέῃ ὅτι πρέπει ὁ πι-
στὸς νὰ τηρήσῃ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, ἐννο-
εῖ ὅλες· δὲν ἐν νοεῖ νὰ ἐκτελοῦμε μερικὲς μό-
νο ἀπὸ αὐτές, καὶ τὶς ἄλλες νὰ τὶς παραβλέ-
πουμε καὶ νὰ τὶς παραβαίνουμε. Τὸ λέω αὐτὸ
γιὰ τὸν ἑξῆς λόγο.

Ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ φυλάγον τας μερικὰ
στοιχειώδη πράγματα νομίζουν ὅτι εἶνε κιό-λας ἐν τάξει· ἔχουν τὴν πεποίθησι ὅτι, ἐπειδὴ
τηροῦν μερικὲς ἐντολὲς κι αὐτὲς ὄχι τελεί-
ως, θ᾽ ἀνοίξουν γι᾽ αὐτοὺς ὅλες οἱ θύρες τοῦ

Παραδείσου. Δὲν σκότωσα ἄνθρωπο, σοῦ λέ-
νε, δὲν ἀτίμασα γυναῖκα, δὲν ἀδίκησα, δὲν
ψευδώρκησα, δὲν ἔκανα κακὸ σὲ κανένα…
Αὐτὰ λένε σήμερα πολλοί, ὅπως τότε ὁ πλού-
σιος τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου (βλ. ἔ.ἀ. 18,21).

* * *Ἀλλ᾽ αὐτοί, ἀγαπητοί μου, σφάλλουν. Ἂν
ἐξ έταζαν βαθειὰ τὸν ἑαυτό τους, θά ᾽βλεπαν
ὅτι δὲν εἶνε ἐν τάξει ἀπέναντι στὸ Θεὸ κι ὅτι
χρειάζεται νὰ κάνουν ἀκόμη πολλὰ γιὰ ν᾽ ἀ -
ποκτήσουν τὸ εἰσιτήριο γιὰ τὴ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν. Καὶ γιὰ νὰ πεισθοῦμε, ἂς κάνουμεμία σύντομη ἐξέτασι.

� Λές, ὅτι δὲν σκότωσες. Κ᾽ ἐγὼ τὸ παρα-
δέχομαι ὅτι δὲν σκότωσες, δηλαδὴ δὲν κάρ-
φωσες τὸ μαχαίρι στὴν καρδιὰ τοῦ ἄλλου, δὲν
τοῦ ᾽ρριξες φαρμάκι στὸ φαγητό του, δὲν τὸν
πυρο βόλησες μὲ πιστόλι. Ἐξέτασε ὅμως πιὸ
προσεκτικὰ τὸ Εὐαγγέλιο, μελέτησε καλὰ καὶ
τὸν ἑ αυτό σου, καὶ τότε θὰ μάθῃς, ὅτι φονιᾶς
δὲν εἶνε μόνο ἐκεῖνος ποὺ μὲ πιστόλι ἢ μὲ
μα χαίρι ἢ μὲ δηλητήριο ἐξοντώνει τὸν ἄλ λο·
φονιᾶς εἶνε κ᾽ ἐκεῖνος ποὺ μισεῖ τὸν ἀ δελ φό
του. Γιατὶ κ᾽ ἐκεῖνος ποὺ ἔφτασε στὸ σημεῖο
νὰ σκοτώσῃ, ἀπὸ ἕνα μῖσος ξεκίνησε· τὸ
μῖσος αὐτὸ ῥίζωσε μέσα του, καλλιεργήθη   κε,
μεγάλωσε, θέριεψε, καὶ τέλος ὥπλισε τὸ χέ-
ρι του μὲ φονικὸ ὄργανο καὶ ἔκανε τὴν ἐγ -
κλη ματικὴ πρᾶ ξι. Γι᾽ αὐτὸ ὅποιος ἔχει τὸ μῖσοςμέσ᾽ στὴν καρδιά του, αὐ τὸς εἶνε φονιᾶς. Δὲν
τὸ λέω ἐ γώ, τὸ λέει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, εἶνε
γραμμένο στὴν Καινὴ Διαθήκη, ὅτι «ὁ μισῶν
τὸν ἀ δελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστί» (Α΄
Ἰω. 3,15). Καὶ τώρα λοιπὸν πέστε μου· ποιός ἀπὸ
μᾶς δὲν ἦρθαν στιγμὲς ποὺ μίσησε κάποιον
ἄλ λο, δὲν σκέφτηκε ἐναντίον του καὶ δὲν τὸν
κακολόγησε ἢ τὸν καταράστηκε; Γι᾽ αὐτὸ μὴ
λές, δὲν σκότωσα… Γιὰ νὰ τὸ πῇς αὐτό, γιὰ
νὰ εἶ σαι ἐν τάξει ὡς πρὸς τὴν ἐντολὴ «Οὐ φο-
 νεύσῃς», πρέπει ἡ ψυχή σου νὰ εἶνε τελείως

Κυριακὴ ΙΓ΄Λουκᾶ (Λουκ. 18,18-27)25 Νοεμβρίου 2018Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΕ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2137 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἔνοχος, παραβάτης, ἁμαρτωλός…
«Εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· Καὶ τίς δύναται σωθῆναι;» (Λουκ. 18,26)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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ἀπηλλαγμένη ἀπὸ τὸ μικρόβιο τοῦ μίσους·
καὶ ὄχι μόνο νὰ μὴ μισῇς κανέναν, ἀλλὰ καὶ
ἀντιθέτως νὰ τοὺς ἀγαπᾷς ὅλους.

� Λὲς ἐπίσης, ὅτι δὲν ἀτίμασα γυναῖκα, δὲν
προσέβαλα τὴν τιμὴ τοῦ ἄλλου. Πολὺ καλά.
Ὁ Θεὸς σὲ φύλαξε καὶ δὲν ἔπεσες στὰ φοβε -
ρὰ ἁμαρτήματα τῆς σαρκός, τὴ μοιχεία καὶ
τὴν πορνεία. Ἀλλὰ νομίζεις γι᾽ αὐτὸ πὼς εἶσαι
καὶ ἐν τάξει; Ἀπατᾶσαι. Γιὰ νὰ πῇς ὅτι ἐξεπλή -
ρωσες ὁλόκληρη αὐτὴ τὴν ἐντολή, πρέπει ὄχι
μόνο νὰ ἔχῃς ἀποφύγει κάθε σαρκικὸ μολυ-
σμὸ καὶ ἀκαθαρσία, ἀλλὰ νὰ εἶνε καὶ ἡ καρδιάσου καθαρή. Τὸ εἶπε ὁ Χριστὸς στὸ Εὐαγγέ-
λιο· «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐ τοὶ
τὸν Θεὸν ὄψον ται» (Ματθ. 5,8)· εὐτυχισμένοι ὅ σοι
ἔχουν τὴν καρδιά τους καθαρή, γιατὶ αὐ τοὶ
μό νο θ᾽ ἀ ξιωθοῦν νὰ δοῦν τὸ Θεό. Καὶ παρακά -
τω λέει· Ὅποιος ῥίχνει βλέμμα σὲ γυναῖκα μὲ
ἐ πιθυμία ἁμαρτω λή, αὐτὸς ἤδη ἔπεσε· τέλεσε
κιόλας τὸ ἁμάρτημα τῆς μοιχείας μέσα στὸ μυ-
 στικὸ ἐργαστήριο τῆς ψυχῆς (βλ. ἔ.ἀ. 5,28). Γιατὶ κ᾽ ἐ -
κεῖνος ποὺ ἐκτελεῖ ἐμπράκτως τὴ μοιχεία δὲν
τὸ κά νει αὐτομάτως, προηγεῖται κάποια δι ερ-
γασία· ἀρχίζει μὲ ἕνα βλέμμα, προχωρεῖ σὲ
μιὰ ἄθεσμη ἐπιθυμία, σκλαβώνεται στὸ πάθος,
καὶ τέ λος ὑποχωρεῖ καὶ τελεῖ τὴν πρᾶξι. Ἂς
ρωτήσου με λοιπὸν τώ ρα· Ἔχουμε τὴν καρδιά
μας καθα ρή; τὴν ὅρασι, τὴ διάνοια, τὶς σκέ-
 ψεις, τὰ αἰ  σθήματα, τὶς ἐπιθυμίες μας; Ἐὰν
ναί, ἔχει καλῶς, τότε τηροῦμε τὴν ἐντολὴ
τοῦ Θεοῦ «Οὐ μοιχεύ σῃς»· διαφορετικά, ἂν
ἀφήνου με ὀρθάνοιχτες τὶς θύρες τῆς ψυχῆς
καὶ μπαίνουν - βγαί νουν αἰ σχροὶ λογισμοὶ καὶ
σαρκικὰ αἰσθήματα, τότε πῶς μποροῦμε νὰ
λέμε ὅτι εἴ μαστε ἐν τάξει ἀ πέναντι στὸ νόμο
τοῦ Θεοῦ ποὺ ὁρίζει σῶμα - ψυχὴ - πνεῦμα νά
᾽νε καθαρὰ ἀπὸ κάθε μολυσμό; Προχωροῦμε.

� Δὲν ψευδώρκησα, λές. Πολὺ καλά. Σὲ φύ-
λαξε ὁ Θεὸς καὶ δὲν πῆγες σὲ δικαστήριο γιὰ
νὰ πάρῃς ψεύτικο ὅρκο. Ἀλλὰ γιά σκέψου,
πό σες φορὲς εἶπες ψέματα μέσα στὸ κατά-
στημά σου, στὸ σπίτι σου, στὴν ἀγορά; Πόσες
φορὲς δὲν εἶπες «μὰ τὸ Θεό», «μὰ τὴν Πανα-
γία»; Τί νόμιζες, πὼς αὐτὸ δὲν εἶνε ὅρκος, καὶ
μάλιστα ποὺ δίνεται γιὰ τιποτένια πράγματα;
Παραβάτες λοιπὸν τῆς ἐντολῆς αὐτῆς δὲν εἶ -
νε μόνο ὅσοι ψευδορκοῦν σὲ δικαστήρια βά-
ζοντας τὸ χέρι δίχως φόβο ἐπάνω στὸ ἱερὸ
Εὐ αγγέλιο, ἀλλὰ καὶ ὅσοι γενικὰ χρησιμοποι-
οῦν τὸ μέγα ὄνομα Θεὸς γιὰ κοινὰ μικροπρά -
γματα τῆς καθημερινότητος. Τὸ ὄνομα Θεὸςπρέπει νά ᾽νε σεβαστό. Ἂν τὸ πάρου με στὸ
στόμα μας, πρέπει νὰ τὸ προφέρουμε μὲ τὸ
μεγαλύτερο σεβασμό. Διαφορετικά, ἁ μαρτά-

νουμε, κι ἂς νομίζουμε πὼς εἴμαστε ἐν τάξει
ἀπέναντι στὴν ἐντολὴ αὐτὴ ἐπειδὴ δὲν δώ-
σαμε ἐπισήμως ἕνα ψεύτικο ὅρκο.

� Ἰσχυρίζεσαι τέλος ὅτι δὲν ἀδίκησες. Καὶ
νομίζεις ὅτι εἶσαι ἐν τάξει. Ἀλλ᾽ ἐὰν ἐξετάσῃς
πιὸ προσεκτικὰ τὴ συμπεριφορά σου, θ᾽ ἀλ -
λά  ξῃς γνώμη. Ἄδικος δὲν εἶνε μόνο ὁ κλέ-
φτης, ὁ καταχραστής· ἄδικος εἶνε κ᾽ ἐκεῖ ν οςπού, ἐνῷ μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ τὸ διπλανό του,δὲν τὸν βοηθάει, δὲν τὸν στηρίζει. Διότι τὰ
πλούτη, τὰ ἀξιώματα, τὶς γνώσεις, τὰ προσόν -
τα δὲν τὰ ἔδωσε ὁ Θεὸς σὲ μερικοὺς γιὰ νὰ
τὰ χρησιμοποιοῦν ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο γιὰ
τὸν ἑαυτό τους· αὐτὰ μᾶς δόθηκαν γιὰ νὰ τὰ
διαθέτουμε καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους. Οἱ πλούσιοι
εἶνε ταμίες καὶ διαχειρισταὶ τῶν ἀγαθῶν τοῦ
Θεοῦ· κι ὅπως ὁ ταμίας εἶνε ὑποχρεωμένος
νὰ πλη ρώσῃ τοὺς ὑπαλλήλους ὅπως τὸν δια-
τάζει τὸ κράτος, ἔτσι κι ὁ πλούσιος πρέπει νὰ
δίνῃ ἀπὸ τὰ ἀγαθά του στοὺς φτωχούς, ἀφοῦ
εἶνε ταμίας τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ δίνῃ ἐλεημοσύ-
νη. Τὸ κάνει αὐτό; τότε εἶνε ἐν τάξει. Ἐὰν ὅ -
μως τὰ κλείνῃ ὅλα μέσα στὶς ἀποθῆκες του,
ὅπως ὁ ἄφρων πλούσιος τοῦ Εὐαγγελίου (βλ.
Λουκ. 12,16-21), τότε εἶνε ἄδικος. «Τοῦ πεινῶντός ἐ -
στιν ὁ ἄρτος ὃν σὺ φυλάττεις εἰς ἀποθήκας»,
λέει ὁ Μέγας Βασίλειος (εἰς τὸ «Καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας» P.G.
31,261). Ὅ,τι σᾶς περισσεύει, λέει κι ὁ ποιητὴς
στοὺς πλουσίους, δὲν εἶνε δικό σας, «εἶνε τῆς
χήρας, τοῦ ὀρφανοῦ, καὶ μὴν τὸ σπαταλᾶτε».

* * *Ἐάν, ἀγαπητοί μου, ἐξετάσουμε καλὰ τὸν
ἑ αυτό μας ὑπ᾽ αὐτὸ τὸ πρῖσμα, διαπιστώνου-
με ὅτι καμμία ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ δὲν ἐκτελοῦ με
ὅπως πρέπει. Καθαρίζουμε, σὰν τοὺς φαρι  σαί-
ους, μόνο «τὸ ἔ ξωθεν τοῦ ποτηρίου» (Ματθ. 23,25),
ἀλλὰ τὸ ἐσωτερικὸ μένει ἀκάθαρτο κ᾽ ἐ λεει-
νό. Ἡ διαπίστωσις αὐτὴ συγκλονίζει. Τί θὰ γί -
νῃ λοιπόν; θὰ μείνουμε ἔξω ἀπὸ τὸν Παράδει -
σο; Ἂν γιὰ νὰ σωθοῦμε ἀπαιτῆται τέτοια κα-
θαρότης, τότε «τίς δύναται σωθῆναι;» (Λουκ. 18,26).

Ἡ ἀπάντησι στὸ ἐναγώνιο αὐτὸ ἐρώτημα,
ἀδελφοί μου, εἶνε ὅτι μόνο τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ
θὰ μᾶς σώσῃ. Ὅπως ἀκούσαμε, «τὰ ἀδύνατα
παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν»
(ἔ.ἀ. 18,27). Συναμαρτωλοὶ ἀδελφοί μου, ἂς μὴ λέ-
με ποτέ τὰ ὑπερήφανα λόγια, Ἐγὼ τηρῶ τὶς
ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, προσεύχομαι, πιστεύω, νη-
 στεύω, ἐλεῶ… Ἀλλὰ νὰ λέμε· Κύριε, καμμιά
ἐντολή σου δὲν ἐφύλαξα· εἶμαι ἔνοχος, παρα -
βάτης, ἁμαρτωλός. Τὸ ἔλεός σου μόνο ζητῶ.
«Θεοτόκε, πύλη ἐπουράνιε, ἄνοιξον ἡμῖν τὴν
θύραν τοῦ ἐλέους σου» (ἀπολυτ. ὄρθρ. Τεσσαρ.).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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