
Θαύματα ἀγαπητοί μου στὴ θάλασσα, θαύ-
ματα στὴν ξηρά, θαύματα παντοῦ ἔκανε

ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Τὰ ἔκανε, γιὰ
νὰ εὐεργετηθοῦν οἱ πάσχοντες, γιὰ νὰ πιστέ -
ψουν καὶ νὰ μετανο ήσουν οἱ ἄνθρωποι. Ἀλλὰπίστευαν καὶ μετανοοῦσαν πάντοτε; Ὄχι δυσ - τυχῶς. Πολλοὶ ἔ βλεπαν τὰ θαύματα, ἄκουγαν
τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ ἔμεναν ἀναί-
σθητοι καὶ ἐξακολουθοῦσαν τὸ δρομολόγιο
τοῦ ἁμαρτωλοῦ βίου τους.

Τέτοιοι ἦταν καὶ οἱ Γαδαρηνοί, τὴ χώρα τῶν
ὁποίων ἐπισκέπτεται τώρα γιὰ πρώτη φορὰ ὁ
Κύρι ος. Καὶ μόλις ἀποβιβάζεται ἐκεῖ θαυμα-
τουργεῖ· θεράπευσε δύο δαιμο νισμένους, οἱ
ὁποῖοι εἶχαν καταντήσει μάστιγα καὶ φόβητρο
γιὰ ὅλους τοὺς κατοίκους. Κι ἀφοῦ ὁ Κύριος
ἀ πήλ λαξε τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματα τῶν δύο
αὐ   τῶν δυσ  τυχισμένων ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν τυ  -
ραννία τῶν δαιμονίων, ἐπιτρέπει, ὡς ἐξουσια-
στὴς τῶν πάν των ποὺ εἶνε (δαιμόνων, ἀν θρώ-
πων καὶ ζῴ ων), ἐπιτρέπει στοὺς δαίμονες ποὺ
βγῆκαν ἀ πὸ τοὺς δύο ἀνθρώπους νὰ παραλά -
βουν μιὰ «ἀγέλη χοι ρῶν πολλῶν», ποὺ ἔ  βο-
σκε ἐκεῖ κον τά. Καὶ μόλις τὰ δαιμό νια πῆ γανστοὺς χοίρους, «ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀ γέ λη
τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θά λασ-
σαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν», ἔπεσε ὅλο
τὸ κοπάδι πάνω ἀπ᾽ τὸ γκρεμὸ στὰ νερὰ τῆς
λίμνης καὶ πνίγηκαν (Ματθ. 8,30,32).Γιατί τὸ ἐπέτρεψε αὐτὸ ὁ Κύριος; Τὸ ἐπέ-
τρεψε, γιὰ νὰ φανερωθῇ καθαρὰ ἡ κακία τῶν
δαιμόνων, ἡ ὁποία δὲν λυπᾶται ὄχι μόνο τὰ
λογικὰ πλάσματα, τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ οὔ -
τε κι αὐ  τὰ τὰ ἄλογα ζῷα· ἡ καταστρο φικὴ μα-
νία τους ἐπιδιώκει τὸν ἀφανισμὸ κάθε ζῴ ου
ἢ πρά γματος, κάθε κτίσματος ποὺ εἶνε δημι-
ούρ γημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐξυπηρετεῖ τὸν ἄν -
θρω  πο· μὲ τὴν κατα στροφὴ τῶν ζῴων καὶ τῶν
πραγμάτων ἡ δαιμονικὴ κακία πασχίζει εἰ δυ-

νατὸν νὰ ἀ φα νίσῃ τὴν θεία δημιουργία καὶ νὰ
προξενή σῃ θλῖψι καὶ πειρασμὸ στὸν ἄν θρω-
πο. Τὸ ἐπέτρεψε ἀκόμη αὐτὸ ὁ Κύριος, γιὰ νὰ
τιμω ρηθοῦν ἴσως εἰδικὰ οἱ ἰδιοκτῆτες τῆς ἀ -
γέ λης τῶν χοίρων· γιατὶ αὐτοί, παρὰ τὴν ἀπα-
γορευ τικὴ διάταξι τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου ποὺ
ἀ  πέκλειε στοὺς Ἑβραίους τὸ χοιρινὸ κρέας
(βλ. Λευϊτ. 11,7. Δευτ. 14,8), ἔ τρεφαν χοίρους γιὰ λόγους
κερδοσκοπίας, καὶ ἔτσι ἔθεταν τὸ ὑλικὸ συμ-
φέρον ἀπὸ τὴν παράνομη αὐτὴ ἐπιχείρησι πα-
 ραπάνω ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἐπέτρεψε
λοιπόν, γιὰ νὰ διδάξῃ καὶ τοὺς δύο θεραπευ-
θέντας, καὶ τοὺς βοσκοὺς τῆς ἀγέλης, καὶ
τοὺς ἰδιοκτῆτες τῶν χοίρων, καὶ τοὺς κατοί-
κους γενικὰ τῆς περιοχῆς τῶν Γερ γεσηνῶν
ὑψηλὰ καὶ ἱερὰ μαθήματα.

Μὲ κριτήρια ὑλικὰ καὶ οἰκονομικὰ τὸ πέρα-
σμα τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸ μέρος ἐκεῖνο ἔφερε
κακό, προξένησε ζημιά. Ὁ Χριστὸς ὅμως, ὡς
πανάγαθος Θεὸς ποὺ εἶνε, δὲν εἶνε δυνα τὸν
νὰ κάνῃ ποτὲ κακό. Καὶ ἡ παρουσία του λοι -
πὸν στὴ χώρα τῶν Γεργεσηνῶν ἔφερε καλό,
ἦ ταν εὐεργετική. Φανερὴ εὐεργεσία ἦταν ἡθεραπεία τῶν δύο δαιμονιζομένων. Φανερὴ
εὐεργεσία ἦταν ἐπίσης ἡ ἀ παλλαγὴ ὅλης τῆς
περιοχῆς ἀπὸ τὸ φόβο, ποὺ ἐνέσπειραν στοὺς
κατοίκους τὰ δαιμόνια καὶ ποὺ ἔκανε τὸ μέ-
ρος ἀπροσπέλαστο καὶ τὸ δρόμο ἀδιάβατο,
«ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁ -
δοῦ ἐκείνης» (Ματθ. 8,28).

Μὲ κριτήρια τώρα πνευματικὰ καὶ βλέπον -
τας τὰ πράγματα ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς πίστεως,κι αὐτὴ ἡ καταστροφὴ τῶν χοίρων εὐ εργεσία
ἦ ταν. Γιατί; Δι ότι ἔθεσε τέρμα στὴν παρανο-
μία καὶ στὴν ἄ θεσμη κερδοσκοπία τῶν πονη -
ρῶν ἐκείνων ἐπιχειρημα τιῶν πού, ἂν δὲν στα-
 ματοῦσε ἐκεῖ τότε, κάποτε ἄλλοτε θὰ ἐπέφε -
ρε αὐστηρότερη τιμωρία καὶ αἰωνία κόλασι.

Τόσο τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας ὅσο καὶ ἡ ἄ -
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δεία τοῦ Κυρίου στὰ δαιμόνια καὶ ἡ κατα-
στρο φὴ τῆς ἀγέλης μαρτυροῦσαν – τί; ὅτι αὐ -τὸς ποὺ ἐπισκέφθηκε τὸ μέρος ἐκεῖνο εἶνε ὁΘεός, στὸν ὁποῖο τὰ πάντα ὑποτάσσονται.

Ἀλλὰ ποιά συμπεριφορὰ ἔδειξαν ἀπέναντι
στὸν Κύριο οἱ Γαδαρηνοί; Θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν
προϋπαντήσουν, γιὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσουν
ποὺ θεράπευσε δύο συγχωριανούς τους, νὰ
τὸν εὐχαριστήσουν γιατὶ μὲ τὴ θεραπεία αὐ -
τὴ εὐεργέτησε ὁλόκληρη τὴ χώρα τους, νὰ
τὸν εὐχαριστήσουν γιατὶ μὲ τὴν ἐπίσκεψί του
ἂν μή τι ἄλλο τίμησε ἐπὶ τέλους τὸν τόπο τους.
Ναί, νὰ τὸν εὐχαριστήσουν γιὰ ὅλ᾽ αὐτά, ἀλλὰ
καὶ νὰ τοῦ δείξουν σεβασμό, γιατὶ μπροστά
τους εἶχαν ἕνα Πρόσωπο ἄξιο κάθε ἀναγνω-
ρί σεως καὶ τιμῆς. Αὐτὸ ἔπρεπε νὰ κάνουν.
Ἀλλ᾽ αὐτοὶ τί κάνουν; Βγαίνουν νὰ συναντή-
σουν τὸν Ἰησοῦ, ὄχι γιὰ νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν,
ἀλ λὰ γιὰ νὰ τὸν διώξουν τὸ συντομώτερο ἀπὸ
τὸ μέρος τους· «καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλε -
σαν, ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν» (ἔ.ἀ. 8,34).Τί ἀναισθησία! Ἦρθε ὁ Χριστός, κι αὐτοὶ
τὸν διώχνουν· ἦρθε τὸ Φῶς, κι αὐτοὶ προτι-
μοῦν νὰ ζοῦν στὸ σκοτάδι· ἦρθε ὁ Γιατρός, κι
αὐτοὶ δὲν δέχονται τὰ φάρμακά του καὶ δὲν ἀ -
κοῦνε τὶς συμβουλές του, ἀλλὰ προτιμοῦν νὰ
πεθάνουν· ἦρθε ὁ ἐλευθερωτὴς ψυ χῶν καὶ
σωμάτων, κι αὐτοὶ προτιμοῦν νὰ ζοῦν μέσα
στὶς βρώμικες φυλακὲς τοῦ ἐγκλήματος, τῆς
φαυλότητος καὶ τῆς ἀνομίας.

* * *Τέτοια συμπεριφορὰ ἔδειξαν, ἀγαπητοί μου,
οἱ Γαδαρηνοὶ τὴν ἡμέρα ἐκείνη τῆς ἐπισκέ-
ψεως τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ τέτοια συμπεριφορὰδείχνουν καὶ πολλοὶ ἄλλοι –ἄτομα, οἰκογένει-
ες, χωριά, πόλεις καὶ ἔθνη ὁλόκληρα–, ὅταν
τοὺς ἐπισκέπτεται ὁ φιλάνθρωπος Κύριος!
Μένουν ἀναίσθητοι καὶ τίποτε δὲν εἶνε ἱκανὸ
νὰ τοὺς κάνῃ νὰ νιώσουν τὴ μεγάλη τι μὴ ποὺ
τοὺς κάνει ὁ Κύριος μὲ τὶς ἐπισκέψεις του,
ἀλλὰ καὶ τὴ μεγάλη εὐθύνη τους γιὰ τὴ δια-
γωγὴ ποὺ δείχνουν ἀπέναντί του.

Θέλετε ν᾿ ἀκούσετε παραδείγματα; Σᾶς δεί-
 χνω ὄχι ἕνα ἄτομο, οὔτε μία οἰκογένεια, ἀλλὰ
ἕ να ὁλόκληρο χωριό. Δὲν τὸ ὀνομάζω, γιατὶ
ὅ, τι θὰ πῶ δὲν τὸ κάνουν μόνο οἱ κάτοικοι
αὐτοῦ τοῦ χωριοῦ ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι.

Τὸ χωριὸ λοιπὸν αὐτὸ τὸ ἐπισκέπτεται ὁ
Κύριος. Πῶς τὸ ἐπισκέπτεται; Νά, ἔρχεται ὁ ἱ -ε ροκήρυκας· ἔρχεται ἀντιπροσωπεύοντας τὸν
διδάσκαλο Χριστό· ἔρχεται, γιὰ νὰ διδάξῃ ὄχι
δικά του λόγια ἀλλὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ. Εἶ -
νε μόνος. Χτυπάει τὴν καμπάνα τῆς ἐκκλησί -
ας, εἰδοποιεῖ τοὺς κατοίκους. Δὲν εἶνε καθη-

μερινή, ἡμέρα ἐργασίας· εἶνε Κυριακή, ἡμέρα
ἀναπαύσεως, ἡμέρα Κυρίου. Ὁ ἱεροκήρυκας
ἐξακολουθεῖ νὰ χτυπάῃ τὴν καμπάνα, μὰ οἱ
κάτοικοι δὲν ἔρχονται. Μὴ νομίσετε ὅτι ἔ -
χουν τίποτε προσωπικὰ ἐναντίον του, γιατὶ
τοὺς εἶνε ἄγνωστος, πρώτη φορὰ τοὺς ἐπι-
σκέπτεται, ὡς ξένος. Δὲν ἔρχονται, γιατὶ εἶνεψυχικὰ ἀναίσθητοι· μιμοῦνται, δηλαδή, τὸ πα-
ράδειγμα τῶν Γαδαρηνῶν. Δὲν θέλουν ν᾿ ἀ -
κούσουν κήρυγμα· προ τιμοῦν ν᾿ ἀκοῦνε στὰ
καφφενεῖα κάθε ἄλ λη συζήτησι παρὰ ν᾿ ἀκού-
σουν στὴν ἐκκλησία κάτι γιὰ τὸ Θεὸ καὶ τὰ
θεῖα. Καὶ σὲ λίγο ὁ ἱεροκήρυκας φεύγει· μαζί
του ὅμως φεύγει καὶ ὁ Χριστός.

Ἀλλὰ ὁ Κύριος εἶνε τόσο ἀγαθὸς καὶ τόσο
μακρόθυμος, ὥστε καὶ γιὰ δεύτερη φορὰ ἐπι-
σκέπτεται τὸ χωριό. Πῶς τὸ ἐπισκέπτεται τώ-
ρα; Μὲ μία ἐξαιρετικὴ εὐφορία τῶν καρπῶντῆς γῆς. Οἱ ἀποθῆκες τῶν γεωργῶν γεμίζουν.
Ὅλοι χαίρονται, μὰ κανείς δὲν θυμᾶται τὸν
Εὐεργέτη γιὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσῃ· ἀναίσθη-
τοι καὶ ἀχάριστοι, τὸν ἔχουν διώξει ἔξω ἀπὸ
τὰ ὅρια τοῦ χωριοῦ τους. Καὶ ὁ Κύριος περί-
λυπος φεύγει πάλι.

Φεύγει, ἀλλὰ θὰ τοὺς ἐπισκεφθῇ καὶ γιὰ
μία ἀκόμη φορά. Τὴ φορὰ αὐτὴ τοὺς ἐπισκέ-
πτεται μὲ τιμωρίες, μὲ πλημμύρα, μὲ ἀκρίδα,
μὲ ἀ ρουραίους, μὲ χαλάζι, μὲ ἀσθένειες, μὲ
θανά τους, μὲ… Τί λοιπόν; μετανοοῦν οἱ ἀναί-
σθητοι, πέφτουν στὰ γόνατα μπροστά του, ἐγ -
καταλείπουν τὴν ἁμαρτία; Ἀλλοίμονο! Ὅσο
μετανόησαν οἱ Γαδαρηνοὶ μὲ τὴν καταστρο -
φὴ τῆς ἀγέλης τῶν χοίρων, ἄλλο τόσο μετα-
νοοῦν καὶ αὐτοί· μένουν ἀναίσθητοι καὶ στὴν
τελευταία αὐτὴ ἐπίσκεψι τοῦ Κυρίου.

* * *Ὅ,τι, ἀγαπητοί μου, συμβαίνει μὲ τὸ χωριὸ
αὐτό, συμβαίνει καὶ μὲ ἄτομα, μὲ οἰκογένειες
καὶ μὲ λαούς. Διώχνουν καὶ αὐτοὶ τὸ Χριστὸ
ὅ πως οἱ Γαδαρηνοί. Καὶ ὁ μὲν Χριστὸς δὲν ἔ -
χει νὰ ζημιωθῇ τίποτα ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ αὐ -
τῶν τῶν ἀναίσθητων, αὐτοὶ ὅμως ζημιώνον  ται
τὴν πιὸ μεγάλη ζημιά. Γιατὶ ἀλλοίμονο σὲ μιὰ
χώρα ἢ σὲ μιὰ ψυχὴ ποὺ φεύγει ἀπὸ πάνω της
ὁ Χριστός· θὰ τὴν παραλάβῃ ὁ διάβολος, καὶ
τότε θὰ ἔχουμε νὰ θρηνήσουμε ὄχι πνι γμὸ
χοίρων, ὄχι κάποια ἄλλη ὑλικὴ ζημιά, ἀλλὰἐρήμωσι καὶ καταστροφὴ ψυχῶν.

Ὦ Κύριε, φώτισέ μας, νὰ μὴ μᾶς καταλάβῃ
ὁ ὕπνος τῆς ἁμαρτίας καὶ καταντήσουμε σὲ
ψυχικὴ ἀναισθησία καὶ πώρωσι, ἀπ᾽ τὴν ὁποία
δὲν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο φοβερώτερο σὲ τοῦ -
το τὸν κόσμο. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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2



Ἐμπρὸς στὸν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν,
ἐνῷ βρίσκεται στὴν Καπερναοὺμ καὶ διδά-

σκει, φέρνουν, ἀγαπητοί μου, ἕναν παράλυτο.
Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἔπασχε ψυχικά, ἔπασχεκαὶ σωματικά. Ψυχικὰ μέν, γιατὶ ἀναστέναζε
κάτω ἀπὸ τὸ βάρος ἁμαρτιῶν ποὺ εἶχε δια-
πρά ξει, σωματικὰ δέ, γιατὶ ἡ παραλυσία τοῦ
σώ ματός του, ὅπως φαίνεται, ἦταν ὁλοκλη-
ρωτικὴ καὶ εἶχε καταστήσει τὴ ζωή του μαρ-
τυ ρική. Ὁ πολυεύσπλαχνος Χριστὸς ἐλεεῖ τὸ
πλάσμα τῶν χειρῶν του. Καὶ ἐφ᾿ ὅσον ἡ πά-
θησί του ἦταν διπλῆ (ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερι-
κή), δι πλῆ προσφέρει καὶ τὴ θεραπεία. Θερα-
πεύει πρῶτα τὴν ψυχὴ μὲ τὸν σωτήριο ἐκεῖνο
λόγο του «Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁ -
μαρτίαι σου», ἔχε θάρρος παιδί μου, σοῦ συγ-
χωροῦνται οἱ ἁμαρτίες σου· θεραπεύει κατό-
πιν καὶ τὸ σῶμα μὲ τὴν θαυματουργικὴ προσ -
ταγή του «Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ
ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου», σήκω ἐπάνω, φορ-
τώσου τὸ κρεβάτι σου καὶ πήγαινε στὸ σπίτι
σου (Ματθ. 9,2,6).

Καὶ ἡ μὲν θαυματουργικὴ θεραπεία τοῦ
σώ ματος τοῦ παραλυτικοῦ ἦταν φανερὴ καὶ
προκάλεσε τὸν θαυμασμὸ τοῦ κόσμου ποὺ
βρέθηκε τότε ἐκεῖ, ἡ θεραπεία ὅμως τῆς ψυ -
χῆς, ἡ ἄφεσις δηλαδὴ τῶν ἁμαρτιῶν, εἶνε ἀ -όρατη, καὶ γι᾽ αὐτὸ μποροῦσαν νὰ ἐγερθοῦν
ἀμφισβη τήσεις ὡς πρὸς τὸ ἂν αὐτὸς ὁ Ναζω-
ραῖος ἔχῃ τὴν ἐξουσία νὰ συγχωρῇ τὶς ἁ μαρ-
 τίες. Καὶ πράγματι τέτοιες ἀμ φισβητήσεις,
ποὺ γεννιῶνται σὲ καρδιὲς ἄ πιστες καὶ φθο-
νερές, ξεσηκώνονται τώρα μέσα στὶς ψυχὲς
τῶν παρισταμένων γραμματέων, τῶν ἐχθρῶν
τοῦ Ἰησοῦ. Δι αλογίζονται μέσα τους κι ἀγα-
να κτοῦν ἐσωτερικά, δὲν ἐκδηλώνουν ὅμως
τὴ δυσφορία τῶν ψυχῶν τους, γιατὶ φοβοῦν -
ται τὸ λαό, ποὺ βλέπουν ὅτι περιβάλλει τὸν
Διδάσκαλο μὲ μεγάλη τιμὴ καὶ ἀ γάπη.

Δὲν ἐκφράζονται δυσμενῶς κατὰ τοῦ Ἰη-
σοῦ, δὲν μιλᾶνε φωναχτὰ ἐναντίον του· ἀλλὰ
μέσα στὶς καρδιές τους μυστική, σφοδρὴ καὶ
μὲ ἐμπάθεια διεξάγεται ἡ συζήτησι, τῆς ὁποί-
ας τὸ συμπέρασμα εἶνε δύο λέξεις φαρμακε-
ρές· «Οὗτος βλασφημεῖ», αὐτὸς ἐδῶ ὁ Ἰησοῦς
βλα σφημεῖ (ἔ.ἀ. 9,3). Ἔχουν μὲν δηλα δὴ τὴν ὀρθὴ
πίστι ὅτι μόνο ὁ Θεὸς ἔχει τὴν ἐξουσία τῆς ἀ -
φέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, ἀλλὰ ἔχουν καὶ τὴν ἐ -
σφαλμένη γνώμη ὅτι αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς, τὸν ὁ -
ποῖον αὐτοὶ δὲν τὸν πιστεύουν ὡς Θεὸ ἀλλὰ
τὸν θεωροῦν ὡς ἕνα κοινὸ ἄνθρωπο, μὲ τὸ
νὰ δί νῃ τώρα σ᾽ αὐτὸ τὸν παράλυτο ἄφεσι ἁ -
μαρτιῶν οἰ κειοποιεῖται δικαιώματα θεῖα, καὶ
συνεπῶς βλασφημεῖ κατὰ τοῦ Θεοῦ. Τὴ γνώ-μη ὅμως αὐτὴ δὲν ἔχουν τὸ θάρρος νὰ τὴ φα-νερώσουν· τὴν κρύβουν μέσα τους.

Ἀλλὰ ὁ Ἰησοῦς, ὡς Θεὸς ποὺ εἶνε, γνωρί-
ζει τί γίνεται στὸ βάθος τῶν ψυχῶν τῶν γραμ-
ματέων, διαβάζει τὶς σκέψεις τους ὅπως ἐ -
μεῖς διαβάζουμε τὶς σελίδες ἑνὸς βιβλίου ποὺ
ἔχουμε ἀνοιχτὸ μπροστά μας. Θέλον  τας λοι -
πὸν νὰ δώσῃ στοὺς φθονεροὺς καὶ ἀπίστους
ἐχθρούς του, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε ἄλλον, μία ἀ -
κόμη ἀπόδειξι τῆς Θεότητός του, ἀποκαλύ-πτει τὶς πονηρὲς σκέψεις τους. Μὲ τὸ θεῖο κῦ -
ρος του τοὺς ἐρωτᾷ· «Ἵνα τί ὑ μεῖς ἐνθυμεῖ -
σθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑ μῶν», γιατί κά-
νετε μέσα σας σκέψεις πονηρές (ἔ.ἀ. 9,4); Ἀμφι-
σβητεῖ τε, κύριοι γραμματεῖς, τὸ δικαίωμα ποὺ
ἔ χω νὰ συγχωρῶ ἁμαρτίες; δὲν πιστεύετε
στὴ Θε ότητά μου; δὲν σᾶς ἀρκοῦν γιὰ νὰ πει-
σθῆ τε τὰ τόσα θαύματα ποὺ ἔκανα; Νά λοι-
πόν, σᾶς προσφέρω τώρα καὶ ἕνα νέο θαῦμα,
μιὰ ἀκόμη ἀπόδειξι· φανερώνω τί σκέπτεστε
τὴ στιγμὴ αὐτὴ μέσα σας ἐναντίον μου.

Μπορεῖτε, ἀγαπητοί μου, νὰ φανταστῆτε
τὴν ταραχὴ ποὺ ἔνιωσαν τὴ στιγμὴ ἐκείνη οἱ
γραμματεῖς; Ἀπὸ τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου
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βεβαιώθηκαν ὅτι τὸ βλέμμα του εἰσέδυσε ἐ -
κεῖ ποὺ κανείς δὲν μποροῦσε νὰ εἰσ δύσῃ καὶ
εἶδε αὐτὰ ποὺ κανείς δὲν μποροῦσε νὰ δῇ.
Ἕ νας κακοῦργος ποὺ θὰ τὸν ἔπιαναν ἐπ᾿ αὐ -
τοφώρῳ δὲν θὰ ταραζόταν τόσο ὅσο ταράχτη-
 καν αὐτοὶ «συλληφθέντες» ἀπὸ τὸν Κύριο «ἐν
διαβουλίοις οἷς διαλογίζον ται»· τοὺς συν έλα-
βε στὸ τί κακὰ σκέπτονται (πρβλ. Ψαλμ. 9,23).

* * *Τί μᾶς λέει, ἀγαπητοί μου, τὸ γεγονὸς αὐ -
τό; Ὅτι ὁ Κύριος γνωρίζει τὶς σκέψεις μας.
Καὶ τὶς γνωρίζει μόνο αὐτός.Τὰ ἔργα μας ἔχουν ἐξωτερικὲς ἐκδηλώσεις
καὶ εἶνε γνωστὰ σὲ λίγους ἢ σὲ πολλούς. Δὲν
λέω ὅτι εἶνε γνωστὰ ὅλα· γιατὶ ὑπάρχουν καὶ
ἔργα ποὺ ἐκτελοῦνται μὲ τόση δεξιοτεχνία ἀ -
ποκρύψεως, ὥστε δὲν περιέρχονται εἰς γνῶ σιν
τῶν ἀνθρώπων. Ἐν πάσῃ ὅμως περιπτώσει τὰ
ἔργα, ἀγαθὰ ἢ πονηρά, ὡς ἐξωτερικὲς ἐνέρ-
γειες, εἶνε δυνατὸν νὰ γνωστοποιηθοῦν· γι᾿
αὐ τὸ καὶ καταβάλλονται συχνὰ προ σπάθειες
εἴτε νὰ καλυφθῇ μία φαύλη πρᾶξι ὅσο τὸ δυ-
νατὸν περισσότερο, εἴτε νὰ δημοσιοποιηθῇ
μία ἀγαθὴ πρᾶξι ὅσο τὸ δυνατὸν εὐρύτερα.
Τὰ ἔργα μας λοιπὸν εἶνε φανερά. Τὰ βλέπουν
οἱ οἰκεῖοι μας, οἱ συγγενεῖς μας, οἱ γείτονές
μας· τὰ ἐντοπίζουν οἱ δικασταί, τὰ παρακο-
λουθοῦν οἱ ἁρμόδιες ἀρχές, οἱ ὁποῖες κατορ -
θώνουν ν᾿ ἀνακαλύπτουν κάποτε τὰ ἴχνη καὶ
τοῦ πιὸ μυστηριώδους ἐγκλήματος. Γι᾿ αὐτὸ
καὶ δίνουμε οἱ περισσότεροι τόση προσοχὴ
στὴν ἐ ξωτερική μας κυρίως διαγωγή.Οἱ σκέψεις μας ὅμως; Ἄ, οἱ σκέψεις μας ἀ -ποτελοῦν τὸ ἄδυτο τῆς ψυχῆς μας. Κανένας
νοομάντις (αὐτὸς ποὺ ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ
μαντεύῃ τὴ σκέψι τοῦ ἄλλου) δὲν μπορεῖ νὰ
γνωρίσῃ τί γίνεται στὰ βάθη τῶν καρδιῶν τῶν
ἄλλων, ποιοί κόσμοι λογισμῶν καὶ σκέψεων
κινοῦνται μέσα στὸν ἄνθρωπο πρὸς ὅλες τὶς
κατευθύνσεις. Κοιμᾶσαι στὸ ἴδιο δωμάτιο μὲ
ἕνα φίλο σου καὶ δὲν γνωρίζεις, ἂν αὐτὸς σκέ-
πτεται νὰ σὲ δολο φονήσῃ. Συνεργάζεσαι μὲ
ἕνα συνάδελφό σου στὸ ἴδιο γραφεῖο καὶ δὲν
γνωρίζεις, ἂν αὐ τὸς ὁ ἰσόβαθμός σου μηχα-
νορραφῇ καὶ βυσσοδομῇ γιὰ νὰ σὲ ὑποσκελί -
σῃ. Συζῇς μὲ τὴ γυ ναῖκα σου καὶ δὲν γνωρί-
ζεις, ἂν αὐτὴ σὲ ἀ πα τᾷ ἢ σκέπτεται νὰ σὲ δια-
πομπεύσῃ, νὰ σὲ δηλητηριάσῃ, νὰ σὲ ξεκάνῃ.

Ἄβυσσος στ᾽ ἀλή θεια ἡ ἀνθρώπινη καρδιά,
ὅ πως λέει ὁ προφή της Ἰ ε ρεμίας· «βαθεῖα ἡ
καρδία παρὰ πάντα, καὶ ἄν θρωπός ἐστι· καὶ τίςγνώσεται αὐτόν;» (Ἰερ. 17,9). Ἀλλὰ στὴν ἐρώτησι
αὐ τὴ τοῦ Ἰερεμία ἀπαν τοῦν ἄλλοι προφῆτες,
ὅτι ὁ Κύριος εἶνε ὁ μόνος καρδιογνώστης. Ὁ

Σολομῶν λέει,«Σύ», Κύριε, «μονώτατος οἶδας
τὴν καρδίαν πάν των υἱ ῶν ἀνθρώπων» (Γ΄ Βασ. 8,39),
καὶ ὁ Δαυῒδ ψάλλει, ὅτι Σὺ εἶ σαι «ὁ ἐτάζων
καρδίας καὶ νεφρούς» ( Ψαλμ. 7,10). Μόνο ὁ Κύριος
γνωρίζει τὸ ἐσωτερι κό μας. Καὶ μέρος τοῦ ἐ -
σωτερικοῦ μας εἶνε οἱ σκέψεις.

Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ Κύριος γνωρίζει καὶ παρα-
κο λουθεῖ τὶς σκέψεις μας, πόση προσοχὴ θά᾽πρεπε νὰ δίνουμε στὸ τί σκεπτόμαστε! Ὅπως
ὁ στρατιώτης, ποὺ γνωρίζει ὅτι ὁ ἀξιωματικός
του θὰ τὸν ἐπιθεωρήσῃ καὶ στὰ ἐλάχιστα ἀκό-
μη, καταβάλλει κάθε προσπάθεια γιὰ νά ̓ νε σ᾽
ὅλα ἐν τάξει, ἔτσι καὶ ὁ Χριστιανός, ποὺ γνω-
ρί ζει ὅτι ὁ Κύριος ἐπιθεωρεῖ ὄχι μόνο τὸν ἐ -
ξωτερικό του βίο, τὰ ἔργα, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐ σω-
 τερικό του βίο, τὶς σκέψεις, θὰ ἔπρεπε νὰ φι-
λοτιμῆται ὥστε καὶ οἱ σκέψεις του νά ᾽νε κα-
θαρὲς - ἁγνές, γιὰ νὰ μποροῦν ν᾿ ἀντικρύσουν
τὸ βλέμμα τοῦ Κυρίου.

Πόση δυστυχῶς ἀπροσεξία δείχνουμε στὶς
σκέψεις μας! Ἔχουμε τὴ θύρα τῆς καρ διᾶς
μας ἀνοιχτὴ κι ἀφήνουμε νὰ μπαίνουν ἀνεξέ-
λεγκτα λογισμοὶ ποὺ μπορεῖ νὰ δημιουργή-
σουν θραῦσι, μεγάλη καταστροφή. Διότι ὁ λο-
γισμός, ὁ πονηρὸς λογισμός, εἶνε ὁ σπόρος τοῦδιαβόλου, τὸ ὠάριο τῆς ἁμαρτίας, ἡ μικρὴ σχι-
 σμὴ ἀπ᾽ τὴν ὁποία θὰ μπῇ ὁ πονηρός. Ἀπὸ τὰ
μικρὰ αὐτὰ θὰ προέλθουν τὰ μεγάλα, ὅπως ἀ -
πὸ τοὺς σπόρους προέρχονται τὰ πανύψηλα
δέν τρα, ἀπὸ τὰ ὠάρια τὰ ὄρνεα καὶ οἱ γίγαν -
τες, ἀπὸ τὶς σχισμὲς τὰ ναυάγια, ἀπὸ τοὺς σπιν-
 θῆ ρες οἱ πυρκαϊές, ἀπὸ τὰ νήπια οἱ τέλειοι
ἄν τρες. Ἔτσι καὶ ἀπὸ τοὺς κακοὺς λογισμοὺς
προέρχονται τὰ μεγάλα ἁμαρτήματα καὶ ἐγ -
κλήματα. Νά γιατί ὁ Κύριος δίνει τόση σημα-
σία στοὺς λογισμοὺς τῆς καρδιᾶς.

Γι᾽ αὐτὸ ἂς φράξουμε, ἀγαπητοί μου, τὶς
θύρες τῶν καρδιῶν μας στοὺς πονηροὺς λο-
γισμούς· ἂς τοὺς φοβηθοῦμε περισσότερο ἀ -
πὸ τὸ λῃστὴ ποὺ τὴ νύχτα παραβιάζει τὴ θύ-
ρα τοῦ σπιτιοῦ μας γιὰ νὰ μπῇ καὶ νὰ μᾶς κλέ -
ψῃ. Λησταὶ εἶνε καὶ οἱ κακοὶ λογισμοὶ ντυμέ-
νοι πολλὲς φορὲς μὲ μάσκες ἀγαθότητος καὶ
καλωσύνης. Νὰ τοὺς διώ ξουμε λοιπόν. Γιὰ νὰ
μὴν ἀκούσουμε κ᾽ ἐμεῖς τότε ἀπὸ τὸ στόμα
τοῦ Κυρίου τὸν ἔλεγχο «Ἵνα τί ὑ μεῖς ἐνθυμεῖ -
σθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑ μῶν;», ἂς ἀ -
κού σουμε τώρα τὸν ἀπόστολο ποὺ μᾶς συμ-
βουλεύει σχετικά· «Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα
ἐ στὶν ἀλη θῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁ -
γνά, ὅσα προσ φιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ
καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε… καὶ ὁ
Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν» (Φιλιπ. 4,8-9).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 213/1-7-1939, σσ. 70-71).Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα καὶ ἐλάχιστη ἀνάπτυξις 13-6-2018.
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Ὁἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου, γρά-
φει στὸ μαθητή του Τίτο, τὸν ὁποῖον εἶ -

χε ἐγκαταστήσει στὴν Κρήτῃ ὡς ἐπίσκοπο.
Τὸ ἔργο τοῦ πρώτου αὐτοῦ ἐπισκόπου τῆς
με γαλονήσου Κρήτης ἦταν βαρύ, βαρύτατο.Ὁ Τίτος ἐκαλεῖτο νὰ διοικήσῃ μία νέα ἐκκλη-
σία, νὰ χειροτονήσῃ τοὺς πρώτους κληρι-
κούς της καὶ νὰ ῥυθμίσῃ τὰ ἤθη τῶν Χριστι -
ανῶν της, νὰ ἐκπροσωπήσῃ τὸν Χριστὸ μέσα
σὲ μιὰ χώρα στὴν ὁποία ὁ σατανᾶς γιὰ ἕνα
με γάλο διάστημα, αἰώνων ὁλοκλήρων εἰδω-
λο λατρίας, εἶχε ῥίξει ῥίζες μεγάλες, πολλὲς
καὶ βαθειές. Γιγάντιο τὸ ἔργο του· καὶ ὅμως
ὤφειλε νὰ τὸ φέρῃ εἰς πέρας.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γνώριζε καλὰ τὴν
κατάστασι ποὺ ἐπικρατοῦσε στὴν Κρήτη, μέ-
χρι λεπτομερειῶν, γιατὶ ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ
ἐργάστηκε καὶ κήρυξε στὸ νησὶ αὐτὸ τὸν Χρι-
στιανισμό. Γράφει λοιπὸν στὸν Τίτο καὶ τοῦ
ὑποδεικνύει σὲ ποιά σημεῖα πρέπει, ὅλως ἰδι-
αιτέρως, νὰ στρέφῃ τὴ μέριμνά του ὡς ποι-
μενάρχης γιὰ τὸν πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ κα-ταρτισμὸ τοῦ ποιμνίου του.

Οἱ Κρητικοί, τοῦ γράφει, ἔχουν κι αὐτοὶ  ὅ -
πως ὅλοι οἱ ἄν θρωποι ἐ λαττώμα τα· καὶ ἕνα
ἀπὸ τὰ δικά τους ἐλαττώματα, σοβαρὸ ἐ λάτ- τωμα, εἶνε τὸ ἑξῆς. Ἀρέσκονται ν᾽ ἀνοίγουν
«ζητήσεις μωρὰς καὶ γενεαλογίας καὶ ἔ ρεις
καὶ μάχας νομικάς»· ἀ νόητες δηλαδὴ συζη-
τήσεις καὶ ἐξιστορήσεις γύρω ἀπὸ τὴ γέννη-
σι τῶν θεῶν τῆς μυθολογίας, καὶ φιλονικίες
καὶ συγκρούσεις γύρω ἀπὸ ζητήματα τοῦ ἰου-
δαϊκοῦ νόμου (Τίτ. 3,9). Συγκρούονταν, δηλαδή,
ἄλλοτε μὲ τοὺς ἐγωιστὰς φιλοσόφους τῶν εἰ -
δωλολατρῶν, καὶ ἄλλοτε μὲ τοὺς στενοκέφα -
λους δασκάλους τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἄνοιγον
μαζί τους ἀπέραντες συζητήσεις. Ἀπὸ τὶς συ-
ζητήσεις αὐτὲς δὲν ἔβγαινε καμμιά ὠφέλεια·

γιατὶ ἐ κεῖνοι μὲ τοὺς ὁποίους ἄνοιγαν κου-
βέντα ἔ μεναν μὲ πεῖσμα στὶς δικές τους ἀντι-
λήψεις καὶ δὲν εἶχαν διάθεσι νὰ παραδεχτοῦν
τὴν ἀ λήθεια τοῦ εὐαγγελίου. Οἱ συζητήσεις
λοιπὸν αὐτὲς χαρακτηρίζονται «μωραί», ἀνό -
ητες, ἀφοῦ εἶνε «ἀν ωφελεῖς καὶ μάταιοι» (ἔ.ἀ.),
τε λείως ἄγονες καὶ ἄκαρπες. Γι᾿ αὐ τὸ ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος συμβουλεύει τὸν Τίτο –καὶ
διὰ τοῦ Τίτου ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς τῆς
Κρήτης ἀλλὰ καὶ τῆς οἰκουμένης–, ν᾿ ἀπο-
φεύ γουν τέτοιες συζητήσεις καὶ νὰ στρέ-
φουν τὴ φρον τίδα τους στὰ «ἔργα τὰ καλὰ
καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις» (ἔ.ἀ. 3,8).

* * *«Ἀνόητες συζητήσεις»! Γίνονταν τότε τέ-
τοιες συζητήσεις ἐκεῖ στὴν Κρήτη, καὶ ἐξακο -
λουθοῦσαν νὰ γίνων ται κι ἀλλοῦ τοὺς πρώτους
αἰῶνες τοῦ χριστιανισμοῦ, κυρίως ἀπὸ ἀν θρώ -
  πους αἱρετικοὺς καὶ ἰδίως ἀπὸ τοὺς «γνω στι -
κούς». Οἱ γνωστικοὶ (ἀπὸ τὴ λέξι γνῶσις) ἦ ταν
αἵρεσις ποὺ ἀνακάτευε τὴ χριστιανικὴ διδα-
σκαλία μὲ διδασκαλίες εἰδωλολατρικές· οἱ γνω-
 στικοὶ πίστευαν στὴν δυαρχία (ὅτι δηλα δὴ ὑ -
πάρχουν δύο θεοί, ὁ θεὸς τοῦ καλοῦ κι ὁ θε -
ὸς τοῦ κακοῦ, ὅτι ὁ οὐρανὸς καὶ τὸ πνεῦ μα
εἶνε δημιούργημα τοῦ καλοῦ θεοῦ, ἐνῷ ἡ γῆ
καὶ ἡ ὕλη εἶνε δημιούργημα τοῦ κακοῦ θεοῦ)
κι ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶνε δημιούργημα καὶ τῶν
δύο θε ῶν (τὸ μὲν πνεῦμα του εἶνε δημιούργη-
 μα τοῦ καλοῦ θεοῦ, ἐνῷ τὸ σῶμα του εἶνε δη-
μιούργημα τοῦ κακοῦ θεοῦ). Μὲ τέτοιες πλα-
νε μένες ἀντιλήψεις ποὺ εἶχαν οἱ γνωστικοὶ ἐ -
πάνω σὲ διάφορα σημεῖα τῆς πίστεώς μας,
τάραζαν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ δίχα-
ζαν τοὺς Χριστιανοὺς σὲ ἀντίπαλα στρατόπε -
δα. Μέσα τώρα στὶς θυελλώδεις συζητήσεις
μαζί τους, ποὺ φούντωναν γύ ρω ἀπὸ δογμα-
τικὰ ζητήματα πίστεως, οἱ πιστοὶ τῆς Κρήτης
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λησμονοῦσαν «τὰ βαρύτερα (=σοβαρώτερα)
τοῦ νόμου, τὴν κρί σιν (=τὴν δικαιοσύνη καὶ ἀ -
ποφυγὴ κάθε ἀδικίας) καὶ τὸν ἔλεον (=τὴν εὐ -
σπλαχνία καὶ ἐλεημοσύνη) καὶ τὴν πίστιν (=τὴν
τιμιότητα καὶ ἀ ξιοπιστία)» (Ματθ. 23,23).

«Ἀνόητες συζητήσεις»! Τέτοιες συζητή-
σεις γίνονται καὶ σήμερα, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι
οἱ συζητήσεις αὐτὲς δὲν στρέφονται πιὰ γύ-
ρω ἀπὸ τὸ δόγμα, ἀλλὰ στρέφονται γύρω ἀπὸ
ἄλλα ζητήματα, πολὺ χαμηλὰ καὶ πεζά. Τὸ θρη-
 σκευτικὸ ἐνδιαφέρον ἔχει σήμερα ἀτονίσει
καὶ δὲν ἔχουν καμμιά ὄρεξι οἱ πολλοὶ ν᾿ ἀ νοί-
γουν συζητήσεις θρησκευτικές. Δὲν συζητοῦν
τώρα οἱ ἄνθρωποι γιὰ τὸν Ἀβραὰμ καὶ τὸν Ἰσα -
 ὰκ καὶ τὴν καταγωγή τους, οὔτε γιὰ τὶς σχέ σεις
τῶν τριῶν προσώπων τῆς ἁ γί ας Τριάδος τοῦ
ἑνὸς πρὸς τὸ ἄλλο (τοῦ Υἱοῦ πρὸς τὸν Πατέ-
ρα ἢ τοῦ Υἱοῦ πρὸς τὸ ἅγιο Πνεῦμα κ.λπ.),
οὔτε γιὰ τὶς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν
ἕνωσί τους, οὔτε γιὰ τὴν ἀειπαρθενία τῆς Θε-
οτόκου, οὔτε γιὰ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας
(π.χ. τὸ βάπτισμα καὶ τὸ προπατορικὸ ἁμάρ-
τη μα, τὸ χρῖσμα καὶ τὰ χαρίσματα τοῦ ἁγίου
Πνεύματος, τὴν θεία εὐ χαριστία κ.τ.λ.) οὔτε
γιὰ ἄλλες δογματικὲς ἀλήθειες ὅπως π.χ. ἡ
φύσις τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ πολίτευμά της, ἡ
θεοπνευστία τῆς ἁγίας Γρα φῆς καὶ ὁ κανόνας
τῶν θεοπνεύστων βιβλίων της κ.λπ.. Τὰ ζητή-
 ματα αὐτά, ποὺ ἄλλοτε ἠλέκτριζαν τὰς καρ-
διὲς τῶν ἀνθρώπων, σήμερα κατὰ μέγα μέρος
ἀφήνουν ἀδιάφορη τὴν ἀν θρωπότητα. Τότε πα-
 ρέσυραν μερικοὺς σὲ συ  ζητήσεις πέρα τοῦ
δέοντος, οἱ ὁποῖες δὲν κατέληγαν σὲ κανένα
οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα καὶ μόνο ἔντασι καὶ
ἐριστικότητα δημιουργοῦσαν· καὶ αὐτὲς μό-
νο τὶς συζητήσεις, ποὺ γίνονταν μὲ πνεῦμα ἐ -
γωισμοῦ ἀπὸ μέρους τῶν αἱρετικῶν, κατεδί-
καζε ἡ Ἐκκλησία. Τώρα φτάσαμε σὲ ἄλλο ἄ -
κρο. Οἱ σημερινὲς συζητήσεις εἶνε «μωραί»,
μωρότερες θὰ ἔλεγε κανεὶς ἀπὸ τὶς συζητή-
σεις μὲ τοὺς αἱρετικούς.

Γιατὶ τί συζητοῦν οἱ σημερινοὶ Χριστιανοὶ
ἀπ᾽ τὸ πρωὶ ὣς τὸ βράδυ σὲ σπίτια ἢ σὲ καφ-
φενεῖα; Γιὰ τὸ Θεὸ καὶ τὸν παράδεισο; Γιὰ
τὸν προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴ δευτέ-
ρα παρουσία τοῦ Χριστοῦ; Γιὰ τὰ καθήκοντα
ποὺ ἔχουν ἐπὶ τέλους ἀπέναντι στὸν ἑαυτό
τους, στὴν οἰκογένειά τους, στὴν κοινωνία καὶ
τὴν πατρίδα…; Γύρω ἀπ᾽ αὐτὰ συζητοῦν; Ὄχι.
Ἀλλὰ χάνουν τὸν καιρό τους σὲ ἀτέλειωτες
συζητήσεις ἄλλοτε μὲν γιὰ τὴν οἰκονομικὴ
κατάστασι καὶ τὶς ἀποδοχές, ἄλλοτε γιὰ τὴν
διεθνῆ ἐπικαιρότητα καὶ τὶς πολεμικὲς συρ-
ράξεις, ἄλλοτε γιὰ τὴ δική μας πολιτικὴ ζωὴ

καὶ τὰ κόμματα, καὶ ἄλλοτε γιὰ τὴν καλλιτε-
νικὴ ἢ τὴν ἀθλητικὴ κίνησι καὶ τὰ σπόρ. Καὶ
τοὺς ἀκοῦς νὰ ἐκθειάζουν ἢ νὰ ἐπικρίνουν πο-
λιτικοὺς ἀρ χηγούς, νὰ ὑποστηρίζουν ἢ νὰ κα-
ταδικάζουν μὲ πεῖσμα τὴν ἄλφα ἢ τὴ βῆτα πα-
ράταξι, νὰ καταστρώνουν μὲ τὴ φαντασία τους
σενάρια καὶ σχέδια περὶ ἐπικειμένων ἐξελί-
ξεων, νὰ λένε ὅ,τι μπορεῖ νὰ κατεβάσῃ ἡ «μω -
ρὰ» κεφαλή τους. Καὶ τώρα μὲν συζητοῦν γι᾽
αὐτά, αὔριο δὲ γιὰ θέματα ποὺ λίγο θὰ ἔπρε-
πε νὰ τοὺς ἐνδιαφέρουν· ἀσχολοῦνται π.χ. μὲ
τὶς πράξεις καὶ τὰ λόγια τῶν ἄλλων καὶ δαπα-
νοῦν ὅλη τους τὴ φαιὰ οὐσία γιὰ νὰ μάθουν
καὶ τὶς πιὸ μυστικὲς σκέψεις τους ἤ, ἀφήνον -
τας ἐπὶ τέλους τὰ θέματα αὐτά, θὰ ποικίλουν
κάποτε τὶς συζητήσεις τους καὶ μὲ κάτι θρη-
σκευτικό, ὄχι ὅμως γιὰ νὰ θαυμάσουν τὸ με-
γαλεῖο τοῦ Πλάστου μας, ἀλλὰ γιὰ νὰ κριτι κά-
ρουν –αὐτοὶ οἱ σοφοί!– τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ.

* * *Οἱ «ἀνόητες συζητήσεις», ἀγαπητοί μου,
εἶ νε ἀ πώ λεια τοῦ χρόνου καὶ σπατάλη τοῦ
πο λυτίμου χαρίσματος τοῦ λόγου, τὸ ὁποῖο
μᾶς ἔδω σε ὁ Θεός. Μᾶς δόθηκε ὁ λόγος, τὸχάρισμα τῆς γλώσσης, γιὰ νὰ λέμε στοὺς ἄλ -
λους κάτι ὠφέλιμο, γιὰ νὰ εὐχαριστοῦμε καὶ
νὰ ὑμνοῦ με τὸν Κύριό μας. Καὶ ὅμως τὰ πε-
ρισ σότερα λόγια μας εἶνε ἄχρηστα· καμμιά
ὠφέλεια δὲν φέρνουν οὔτε στὸν ἑαυτό μας
οὔτε στοὺς ἄλ λους.

Ἀλλ᾿ ὁ Χριστιανὸς διδάχθηκε ἀπὸ τὸ Εὐαγ-
γέλιο, ὅτι τὴν ἡμέρα τῆς παγκοσμίου Κρί σε-
ως θὰ δώσῃ λόγο ἀκόμη καὶ γιὰ ἕνα περιττὸ
ἢ συκοφαντικὸ λόγο του. «Λέγω ὑμῖν», εἶπε ὁ
Κύριος, «ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ ἐὰν λαλήσω-
σιν οἱ ἄνθρωποι, ἀ ποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λό-
γον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως· ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου
δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικα-
σθήσῃ» (Ματθ. 12,36-37)· ὁ Χριστιανὸς ἄκουσε σήμε-
ρα καὶ τὸν ἀπόστο λο τοῦ Θεοῦ, νὰ συνιστᾷ
ἔν τονα τὴν ἀποφυ γὴ περιττῶν συζητήσεων.
Ἂς δώσῃ λοιπὸν με γά λη προσοχὴ στὰ λόγιατου, στὶς συζητήσεις του μὲ τοὺς ἄλλους. Ἂς
εἶνε «βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι» (Ἰακ. 1,19). Ἂς ζυγίζῃ
τὶς φράσεις του. Νὰ μιλάῃ ὅσες φορὲς εἶνε ἀ -
νάγκη, καὶ σὲ κάθε συζήτησί του νὰ ἀποβλέ -
πῃ στὴν ὠφέλεια καὶ τὴν οἰκοδομὴ τοῦ πλη-
σί ον. Μὴ δαπανᾷ τὸν πολύτιμο χρόνο τῆς ζωῆς
του σὲ «μωρὰς ζητήσεις», γιατὶ ἡ θρησκεία
μας δὲν εἶνε μία ἄ καρπη φιλολογία· εἶνε πρὸ
παντὸς θρησκεία ἔργων «καλῶν καὶ ὠφελί-
μων», διὰ τῶν ὁποίων κυρίως δοξάζεται τὸ ὄ -
νομα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 245/1-7-1940, σσ. 85-86).Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 13-6-2018.
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Στὴν Κόρινθο, ἀγαπητοί μου, τὴν πλούσια
καὶ μεγάλη αὐτὴ πόλι τῆς ἀρχαίας Ἑλλά-

δος, εἶχαν ἐργασθῆ πολλοὶ ἐργάτες τοῦ εὐ -
αγγελίου γιὰ τὴν ἵδρυσι, θεμελίωσι καὶ ἀνά-
πτυξι τῆς πρώτης Ἐκκλησίας.

Ἐπιδίωξι τῶν κηρύκων τῆς χριστιανικῆς πί-
 στεως ἦταν νὰ πέσῃ παντοῦ ὁ σπόρος τοῦ
Χριστοῦ, ἀλλὰ κυρίως νὰ ἱδρύωνται ἐκκλησί -
ες πρῶτα - πρῶτα στὰ μεγάλα διοικητικὰ κέν -τρα τοῦ ἀρ χαίου κόσμου. Ἡ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία
κατὰ τὴν ἀ ποστολικὴ ἐκείνη ἐποχὴ ἦταν ὑπο-
ταγμένη στοὺς ̔Ρω μαίους, διακρινόταν σὲ δύο
μεγάλα διαμερίσματα, τὴ Μακεδονία μὲ κέν -
τρο τὴ Θεσσα λονίκη καὶ τὴν Ἀχαΐα μὲ κέντρο
τὴν Κόρινθο. Ἦταν λοιπὸν φυσικὸ καὶ ἡ Κό-
ρινθος νὰ ἑλκύσῃ τὴν προσοχὴ τῶν ἀποστό-
λων τῆς Ἐκκλησίας.

Πρῶτος ἐργάστηκε ἐκεῖ ὁ ἀ πόστολος Παῦ -λος, ὁ ὁποῖος καὶ φύτεψε τὸ δέντρο τῆς χρι-
στιανικῆς πίστε ως στὴν ἐπίσημη αὐτὴ πόλι
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὸ κλίμα τῆς Κορίνθου ἦ -
ταν ἔντονα εἰδωλολατρικὸ καὶ ἡ πίστι καὶ λα-
τρεία τῶν εἰδώλων εἶχε ἐπηρεάσει βαθειὰ τὴ
ζωὴ καὶ τὰ ἤθη τῶν Κορινθίων. Ὁ ἀπόστολος
τοῦ Χριστοῦ χρειάστηκε νὰ μείνῃ ἐκεῖ ἐπὶ ἀρ -
κετὸ διάστημα καὶ κατέβαλε πολλοὺς κόπους
γιὰ νὰ στερεωθῇ ἡ νεοφύτευτη πίστι στὶς
καρδιὲς τῶν Κορινθίων. Αὐτὰ μᾶς πληροφο-
ροῦν τόσο τὸ βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν ἀπο-
στό λων ὅσο καὶ οἱ δύο πρὸς Κορινθίους Ἐπι-
στολὲς τοῦ ἀποστό λου τῶν ἐθνῶν, ποὺ ὡς θε-
 όπνευστα βιβλία τοῦ κανόνος τῆς Καινῆς Δι -
αθήκης ἀποτελοῦν καὶ ἀθάνατα γρα πτὰ μνη-
μεῖα τῆς ἀπέραντης ἀγάπης τοῦ ἀποστόλου
Παύλου πρὸς τὴν ἐκκλησία τῆς Κορίνθου.

Μετὰ ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Παῦλο στὴν Κό-
ρινθο ἐργάστηκαν καὶ ἄλλοι, ἐπίσημοι καὶ ἀν -
επίσημοι, ἐπώνυμοι καὶ ἀνώνυμοι ἐργάτες τῆς

Ἐκκλησίας. Τὸ γεγο νὸς αὐτὸ ἦταν εὐχάριστο
γιὰ ὅλη τὴν Ἐκκλησία, καὶ βέβαια γιὰ τὸ πλῆ -
θος αὐτὸ τῶν ἐργατῶν ποὺ κοπίαζαν στὸν ἀ -
γρὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου κανείς ἄλ -
λος δὲν θὰ χάρηκε περισσότερο ἀπὸ τὸν πρω-
 τεργάτη, τὸν ἀ πόστολο Παῦλο· χαρά του ἦ -
ταν νὰ διαδίδεται μὲ ὅ σο τὸ δυνατὸν περισ-
σό τερα στόματα ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ.

Ἀλλὰ ὁ σατανᾶς φθονεῖ τὸ καλὸ καὶ ἐπι-
διώκει ὅλα νὰ τὰ ἐκμεταλλεύεται γιὰ τὸ δικό
του δόλιο σκοπό. Ἔτσι καὶ τὸ γεγονὸς αὐτό,
τὸ τόσο εὐχάριστο γιὰ τὴν ἁγία ψυχὴ τοῦ ἀ -
ποστόλου Παύλου, δὲν ἄργησε νὰ πάρῃ μία
ἀ προσδόκητη ἐξέλιξι καὶ νὰ ἐμφανίσῃ μία πο -
λὺ δυσάρεστη ὄψι. Οἱ Χριστιανοὶ δηλαδὴ τῆς
Κορίνθου, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐργασία τῶν διαφό -
ρων κηρύκων τοῦ εὐαγγελίου καὶ τὸν κύκλο
τῶν μαθητῶν ποὺ σχηματιζόταν φυσικὰ γύρω
ἀπ᾽ τὸν καθένα ἀπ᾽ αὐ τούς, χωρίστηκαν με-
τα  ξύ τους, διαιρέθηκαν σὲ κόμματα καὶ σὲ κομ- ματίδια, σὲ «σχίσματα» ὅ πως λέει ἐδῶ ὁ ἀ πό-
στολος (Α΄ Κορ. 1,10). Τὸ καθένα ἀπὸ τὰ κόμματα
αὐ   τὰ ἀναγνώριζε ὡς ἀρ χηγό του ἕναν ἀπὸ
τοὺς διδασκάλους τοῦ εὐαγγελίου, ἐκαυ χᾶτο
καὶ καμάρωνε γι᾿ αὐ τόν, καὶ οἱ ὀπαδοί του δι -
ακρίνονταν ἀπέναντι τῶν ἄλλων Χριστια νῶν
καὶ φέρονταν σὰν ἀντίπαλοι.

Τὸ φαινόμενο ἦταν θλιβερό, θλιβερώτατο.Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου δια-σπάσθηκε· ἡ ὁμόνοια χάθηκε, ἡ ἀγάπη ψυ-
χράν θηκε, ἡ ἀδελφοσύνη πληγώθηκε. Ἀντι-
ζηλίες καὶ φθόνοι καὶ ἀνταγωνισμοὶ ἄρχισαν
ν᾿ ἀ ναπτύσσωνται σὰν καρκινώματα μέσα στὸν
καθαρὸ ὀρ γανισμὸ τῆς Ἐκκλησίας. Γιατὶ καθέ -
νας ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου ἀκου-
 γόταν νὰ λέῃ· «Ἐγὼ μέν εἰμι (=εἶμαι ὀπαδὸς
τοῦ) Παύλου, ἐγὼ δὲ (=εἶμαι ὀπαδὸς τοῦ) Ἀ -
πολλώ, ἐγὼ δὲ (=εἶμαι ὀπαδὸς τοῦ) Κηφᾶ, ἐ -
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γὼ δὲ (=εἶμαι ὀ παδὸς τοῦ) Χριστοῦ» (ἔ.ἀ. 1,12). Ἔ -
καναν δηλαδὴ καὶ τὸ Χριστό, τὴν κεφαλὴ καὶ
τὸ κέντρο ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, σὰν ἕναν
ἀπ᾽ αὐτούς, σὰν ἕναν ἀπὸ τοὺς πολλοὺς κομ-
ματάρχες ποὺ διασποῦσαν τὴν ἑνότητά της.
Μπορεῖ κανεὶς τώρα νὰ φανταστῇ τί θὰ προ-
ξέ νησε αὐτὸ τὸ πλῆγμα στὸν ἱ δρυτὴ τῆς ἐκ -
κλησί ας τῆς Κορίνθου, ποὺ δίδαξε, ὅτι ὁ Χρι-
στὸς ἔδωσε αὐτὸ τὸ αἷμα καὶ τὴ ζωή του γιὰ
ν᾽ ἀποκτή σῃ «τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ
Θεοῦ» – «περιεποιήσατο (δηλαδὴ τὴν ἀπέκτη -
σε) διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος» (Πράξ. 20,28);

Ἡ διαίρεσις αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κο-
ρίνθου λύπησε πολὺ τὸν ἀπόστολο Παῦλο,
καὶ γι᾿ αὐτὸ κυρίως ἔγραψε τὴν Πρώτη (Α΄)
πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολή, στὴν ὁποία μὲ
λόγια δυνατὰ χτύπησε τὸ κακό, καυτηρίασε
τὴν πληγὴ τῆς διαιρέσεως, ἡ ὁποία ἔτεινε νὰ
διαλύσῃ τὴν ἐκκλησία τῆς Κορίνθου.

* * *Ἀλλὰ δυστυχῶς, ἀγαπητοί μου, ἡ διαίρεσιςαὐτὴ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται μέσα στὴν
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σὰν μία γάγγραινα. Τὰ
σχίσματα, τὰ ἐκκλησιαστικὰ κόμματα καὶ οἱ
θρησκευτικὲς φατρίες δὲν ἔλειψαν καὶ δὲν
ἐξ ουδετερώθηκαν. Καὶ νὰ γνωρίζουμε ὅτι καὶ
στὸ μέλλον δὲν θὰ ἐκλείψουν, ἐὰν δὲν τε-
θοῦν σὲ ἐφαρμογὴ μέσα στὴν Ἐκκλησία οἱ
δύο ἑπόμενοι κανόνες.
⃝ Ὁ πρῶτος κανόνας ἀφορᾷ στοὺς ἐργάτεςτῆς Ἐκκλησίας, εἴτε ἱεροκήρυκες, εἴτε πνευ-
ματικοί, εἴτε κατηχηταί, εἴτε ὁπωσδήποτε ἀλ -
λιῶς ὀνομάζονται αὐτοί. Καὶ ὁ κανόνας εἶνε·
νὰ κρύβουν ὅσο τὸ δυνατὸν τὸ ἄτομό τους
μέσα στὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Νὰ ἔχουν με-γάλη ἰδέα γιὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καὶμικρὴ - πολὺ μικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ ἄτομό τους. Νὰ
μὴ νομίζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει μόνο γιὰ
τὸν ἑαυτό τους καὶ τὰ ἄθλια συμφέροντά
τους, ἀλλὰ νὰ πιστεύουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶνε
«Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή» (Α΄ Κορ. 3,9). Δὲν
εἶνε δικό τους κτῆμα ἡ Ἐκκλησία, γιὰ νὰ κά-
νουν ὅ,τι θέλουν μέσα σ᾽ αὐτό, γιὰ νὰ τὸ κομ-
ματιάζουν καὶ νὰ λένε, Αὐτὸ ἐδῶ τὸ κομμάτι
εἶνε δικό μου, ἐκεῖνο τὸ ἄλλο εἶνε δικό σου…,
καὶ νὰ στήνουν τὰ συρματοπλέγματα τοῦ μί-
σους, ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων νὰ μὴ μπορῇ ὁ ἕ -
νας ἐργάτης τοῦ εὐαγγελίου νὰ εἰσχωρήσῃ
στὸ «οἰκόπεδο» τοῦ ἄλλου! Ἡ Ἐκκλησία εἶνε
μία, εἶνε μεγάλη, εἶνε ἀπέραντη, καὶ ὑπάρχει
θέσι γιὰ ὅλους τοὺς ἐργάτες, οἱ ὁποῖοι, ἀνά-
λογα μὲ τὰ χαρίσματα ποὺ τοὺς ἔχει δώσει ὁ
Θεός, καλοῦνται νὰ προσφέρουν τὶς ὑπηρε-
σίες τους σ᾽ αὐτήν.

⃝ Ὁ δεύτερος τώρα κανόνας ἀφορᾷ στοὺς
πιστοὺς - τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ὁ κανό -
νας αὐτὸς λέει· νὰ μὴ προσκολλῶνται στὰ πρό- σωπα τῶν ἐργατῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τι-
μώντας τὸν κάθε ἐργάτη ἀνάλογα μὲ τὴν ἐρ -
γασία ποὺ προσφέρει μέσα στὸν θεῖο ἀμπε -
λῶνα, νὰ ἔχουν τὴν καρδιά τους προσκολλη-
μένη μό  νο σὲ ἕνα πρόσωπο, στὸν Κύριον ἡ -
μῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Γιατὶ αὐτός, καὶ μόνο αὐ -
τός, εἶνε ὁ Εὐεργέτης τους, ὁ Σωτήρας τους,
ὁ Λυ τρωτής τους· οἱ ἄλλοι εἶνε ὑπηρέτες, εἶ -
νε ἁπλᾶ ὄργανα τοῦ Θεοῦ ποὺ διακονοῦν
στὸν σκοπὸ τῆς σωτηρίας τοῦ λαοῦ. Ἂν ὑ -
πάρ χῃ ἕνα πρόσωπο γιὰ τὸ ὁποῖο μποροῦν
καὶ πρέπει νὰ καυχῶνται, αὐτὸ εἶνε μόνο ὁ Ἰ -
ησοῦς Χριστός, γιατὶ αὐτὸς «ἐγενήθη ἡμῖν
σοφία ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς
καὶ ἀπολύτρωσις»· λοιπόν, «ὁ καυχώμενος ἐν
Κυρίῳ καυχάσθω» (Α΄ Κορ. 1,30-31· πρβλ. Ἰερ. 9,23-24).

* * *Ὤ, ἀγαπητοί μου, ἐὰν ἐτηροῦντο οἱ δύο
αὐτοὶ κανόνες! Ἄλλη θὰ ἦταν ἡ πνευματική
μας κατάστασις καὶ ζωή.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ κορυφαῖος ἀπό-
στολος, δὲν εἶχε μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό
του, ὅλα τὰ ἀπέδιδε στὸ Θεό, καὶ εἶνε χαρα-
κτηριστικὸς ὁ τρόπος ποὺ ἐκφραζόταν καὶ ἔ -
γραφε γιὰ τὸ ἔργο του· «Ἐ γὼ ἐφύτευσα», λέ-
ει, «Ἀ πολλὼς ἐπότισεν, ἀλλ᾿ ὁ Θεὸς ηὔξανεν·
ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐ στί τι οὔτε ὁ ποτίζων,
ἀλλ᾿ ὁ αὐξάνων Θεός» Α΄ Κορ. 3,6-7). Ἐὰν καὶ οἱ ση-μερινοὶ ἐργάτες τῆς Ἐκκλησίας εἶ  χαν τὸ φρό-
νημα τοῦ Παύλου, θυσίαζαν τὸ ἐγώ τους καὶ
ζητοῦσαν τὴ δόξα μόνο τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκ -
κλησίας, καμμία ἀντιζηλία καὶ ἰδιοτέλεια δὲν
θὰ εἶχε θέσι ἀνάμεσά τους, ἀλλὰ θὰ ὁμονο-
οῦσαν καὶ θὰ συνεργάζονταν ἀποδοτικά.

Κι ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, ἂν οἱ σημερινοὶ πι-στοὶ εἶχαν καλλιεργηθῆ μὲ ἀληθινὸ ἐκκλησι -
αστικὸ φρόνημα καὶ τὰ κριτήριά τους ἦ ταν ὄ -
χι σαρκικὰ ἀλλὰ πνευματικά, καὶ εἶχαν τὴν ἱ -
κανότητα νὰ διακρίνουν τὸν δοῦλο ἀπὸ τὸν
Κύριο, τὸν νυμ  φαγωγὸ ἀπὸ τὸν Νυμφίο, τὴ
σκιὰ ἀπὸ τὴν πρα γματικότητα, τὸ προσωρινὸ
ἀπὸ τὸ αἰώνιο, τότε ἀ σφαλῶς ἡ Ἐκκλησία μας
θὰ ἦταν ἀπηλλαγμένη ἀπὸ σχίσματα καὶ φα-
τρίες καί, κα θὼς θὰ ἦταν ὅλοι «κατηρτισμέ-
νοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμη», μὲ
τὴν ἴδια νοοτροπία καὶ τὸ ἴδιο φρόνημα (ἔ.ἀ. 1,10),
θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιδράσῃ βαθύτερα καὶ ἀπο-
τελεσματικώτερα στὴν κοινωνία καὶ ν᾿ ἀπο-
δώ σῃ περισσότερους καρποὺς πρὸς δόξαν
τοῦ Χριστοῦ. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 247/1-6-1940, σσ. 101-102).Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα καὶ σχετικὴ ἀνάπτυξις 15-6-2018.
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Ὁἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου, πα-
ρομοιάζει τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μὲ

μία οἰκοδομή. «Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε», λέει (Α΄
Κορ. 3,9)· εἶστε μία θεϊκὴ οἰκοδομή, γράφει στοὺς
Χρι στιανοὺς τῆς Κορίνθου οἱ ὁποῖοι εἶ χαν πι-
στέψει στὸν Κύριο καὶ εἶχαν ἀποτελέσει τὴν
πρώτη ἐκκλησία τῆς Κορίνθου.

Ἐπειδὴ τὸ δόγμα - ἡ ἀλήθεια γύρω ἀπὸ τὴν
Ἐκ κλησία εἶνε θεμελιῶδες κ᾽ εἶνε ἀνάγκη νὰ
γίνῃ κατανοητὸ ἀπὸ ὅλους, γι᾽ αὐτὸ στὴ διδα -
σκαλία τοῦ Κυρίου, τῶν προφητῶν, τῶν ἀ πο-
 στόλων καὶ τῶν ἁγίων πατέρων καὶ διδασκά-
λων χρησιμοποιοῦνται πολλὲς βοηθητι κὲς εἰ -κόνες καὶ παρομοιώσεις. Ἄλλοτε λέγεται ὅ τι
ἡ Ἐκκλησία εἶνε ἕνα σῶμα (μὲ κεφαλὴ τὸ Χρι-
στό, ψυχὴ τὸ πανάγιο Πνεῦμα, καὶ μέλη ἐκεί-
νους ποὺ βαπτίσθηκαν), ἄλλοτε μία κιβωτός
(πλοῖο ποὺ ταξιδεύει, μὲ κυβερνήτη τὸ Χρι-
στό, ναῦτες τοὺς ἀποστόλους καὶ ἁγίους πα-
τέρας καὶ ἐπιβάτες τοὺς Χριστιανούς), ἄλλο-
τε ἕνα ἀμπέλι (μὲ ῥίζα τὸ Χριστό, κληματό-
βεργες τοὺς ἀποστόλους καὶ κλήματα τοὺς
Χριστιανούς), ἄλλοτε ἕνα μικρὸ ποίμνιο - κο-
πάδι (μὲ καλὸ ποιμένα - τσοπᾶνο τὸν Κύριο καὶ
πρόβατα ἐμᾶς), ἄλ λοτε μία μικρὴ ζύμη - προ-
ζύμι, ἄλλοτε ἕνα συμ πόσιο - τραπέζι κ.λπ..

Ἐδῶ λοιπὸν ἔχουμε τὴν εἰκόνα τῆς οἰκο-δο μῆς. Εἶνε μία ἀπὸ τὶς παρο μοιώσεις, ποὺ
χρησιμοποιεῖ ὁ ἀπόστολος γιὰ νὰ κάνῃ αἰσθη -
τὴ καὶ κατανοητὴ τὴ διδασκαλία του. Ἡ Ἐκ -
κλησία ὑψώνεται ἀνάμεσα στὸν κόσμο καὶ τὴν
ἀνθρωπότητα σὰν τὸ μεγαλοπρεπέστατο καὶ
αἰώνιο ἀνάκτορο τῆς ἀγαθότητος καὶ τῆς
παν τοδυναμίας τοῦ Κυρίου. Ἀξίζει λοιπὸν νὰ
δοῦμε ποιό εἶνε τὸ θεμέλιο πάνω στὸ ὁποῖο
στηρίζεται αὐτὸ τὸ μεγαλειῶδες οἰκοδόμημα,
ποιοί εἶνε οἱ ἐργάτες ποὺ ἐργάζονται γιὰ τὴν
αὔξησί του, καὶ ποιά εἶνε τὰ ὑλικὰ ποὺ χρησι-
μοποιοῦνται γιὰ τὴν ἀνέγερσί του.

* * *⃝ Ὅπως κάθε οἰκοδομὴ ἔχει τὸ θεμέλιό της,
ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλησία, ἡ θεϊκὴ οἰκοδομή, ἔχει
τὸ θεμέλιό της· καὶ αὐτό, σύμφωνα μὲ τὴ δι-
δασκαλία τοῦ ἀποστόλου Παύλου, εἶνε ὁ Ἰη-σοῦς Χριστός· «Θεμέλιον ἄλλον οὐδεὶς δύνα -
ται θεῖναι (=νὰ θέσῃ) παρὰ τὸν κείμενον, ὅς
ἐ στιν Ἰησοῦς Χριστός» (ἔ.ἀ. 3,11). Τὸ θεμέλιο αὐτὸ
τῆς Ἐκκλησίας κανείς δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀλ λά -
ξῃ καὶ κανείς δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κλονίσῃ. Καὶ
ἀ κριβῶς γιατὶ θεμέλιό της εἶνε ὁ Θεάνθρω-
πος Ἰησοῦς Χριστός, γι᾿ αὐτὸ ἡ Ἐκ κλησία, πα -
ρὰ τὶς τόσες ἐπιθέσεις ποὺ δέχτηκε καὶ δέχε -
ται, μένει ἀσάλευτη. Δὲν ἔπεσε ὣς τώρα, ὅ -
πως ἀποδεικνύει ἡ αἱματοβαμμένη ἱστορία
της καὶ ἡ ἀδιάψευστη παρουσία της, κι οὔτε
θὰ πέσῃ στὸ μέλλον· κανένας σεισμὸς δὲν θὰ
μπορέ σῃ νὰ τὴν κλο νίσῃ, ὅπως βεβαιώνει καὶ
ἐγ γυ ᾶται ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ποὺ εἶπε ὅτι «Πύ-
λαι ᾅ δου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς», ὅλες οἱ
δαιμο νικὲς δυ νάμεις δὲν πρόκειται νὰ τὴ νι-
κή σουν (Ματθ. 16,18). Καὶ ὄχι ἁπλῶς θὰ ἀποτύχουν
οἱ ἐπιθέσεις ἐναντίον της, ἀλλὰ καὶ καθένας
ποὺ θὰ ἐπιχειρήσῃ νὰ τὴ βλάψῃ θὰ συν τριβῇ
ὁ ἴδιος, θὰ σπάσῃ τὸ κεφάλι του ἐπάνω στὸ
Βράχο τῶν αἰώνων (βλ. Λουκ. 20,18. Ματθ. 21,44).

Τὸ θεμέλιο λοιπὸν ἐτέθη, γιὰ νὰ χτιστῇ ἐ -
πάνω σ᾽ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία. Κι ἀπὸ τότε διὰ μέ-
σου τῶν αἰώνων ἡ ἀποστολή της προωθεῖται
σὲ κάθε χώ ρα καὶ φυλή, γιὰ ν᾽ ἀνοίγῃ συνε -
χῶς ἡ ἀγκάλη της, νὰ ἐπεκτείνων ται τὰ ὅ ριά
της, νὰ ὑψώνεται καὶ νὰ δοξάζεται ἡ βασι λεία
της, καὶ νὰ προσ θέτῃ ὁ Θεὸς διαρκῶς νέα μέ-
λη στὶς τάξεις της· «ὁ Κύριος προσετίθει τοὺς
σῳζομένους καθ᾽ ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ» καὶ ὅ -
λο καὶ περισσότερο «προσετίθεντο πιστεύον -
τες τῷ Κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναι κῶν»
(Πράξ. 2,47· 5,14). Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν παύ-
ει νὰ καλῇ τοὺς ἀν θρώπους νὰ ἐγκαταλεί-
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ψουν τὶς προλήψεις καὶ τὶς πλάνες, καὶ νὰ πι-
στέψουν καὶ νὰ βαπτισθοῦν στὸ ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ, τὸ μόνο ποὺ ἔχει δοθῆ στοὺς ἀν θρώ-
πους γιὰ νὰ σωθοῦν (βλ. Πράξ. 4,12). Γιατὶ ὅπως ἕναςεἶνε ὁ θεμέλιος λίθος, ἔτσι μία εἶνε καὶ ἡ πί-στις ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ γίνῃ δεκτὸς ὁ ἄν -
θρωπος στὴν Ἐκκλησία. Μὲ τὴν πίστι αὐτὴ
προσκολλᾶται στὸ θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας καὶ
συνδέεται μὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα μέλη της. Θε-
μέλιο τῆς οἰκοδομῆς εἶνε ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
θεμέλιο αἰώνιο καὶ ἀμετακίνητο.
⃝ Οἱ ἐργάτες, ποὺ ἐργάζονται γιὰ τὴν πρόο-
δο τῆς οἰκοδομῆς, εἶνε οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ δι -
άδοχοί τους, οἱ ἅγιοι πατέρες, οἱ ποιμένες καὶ
διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι σὲ κάθε
ἐποχὴ κοπιάζουν καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὴ συν -
τήρησι καὶ ἐπέκτασι τῆς οἰκοδομῆς, γιὰ νὰ
καταρτίζωνται βαθύτερα τὰ μέλη της καὶ νὰ
ἑλκύωνται καὶ νὰ προστίθενται σ᾽ αὐτὴν νέα
μέλη. Καὶ ἀλλοίμονο στοὺς ἐργάτες ἐκείνους
–ἐπισκόπους, ἱερεῖς, ἱεροκήρυκες– ποὺ ὄχι
μόνο δὲν προσθέτουν στὴν οἰκοδομὴ τῆς Ἐκ -
κλησίας ἕνα μικρὸ ἔστω λιθαράκι, ἀλλὰ μὲ
τὴν ἀδράνεια ἢ καὶ τὴ σκανδαλώδη διαγωγή
τους γκρεμίζουν ὅ,τι ἔχτισαν μὲ δάκρυ καὶ αἷ -
μα προηγούμενοι ἐργάτες τῆς Ἐκκλησίας.
⃝ Καὶ τέλος τὰ ὑλικά. Μὲ τὴν πίστι ὁ ἄνθρω-
πος προστίθεται ὡς μέλος στὴν Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ, τὴν θεία οἰκοδομή, καὶ μὲ τὰ καλὰἔργα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς κοσμεῖ τὴν
θεία οἰκοδομή, συνεισφέρει ὅ,τι πολύτιμο
διαθέτει, ὥστε αὐτὴ νὰ λαμπρύνεται μὲ νέα
διαμάντια.

Ἀλλ᾿ ἐδῶ παρουσιάζεται διαφορὰ μεταξὺτῶν Χριστιανῶν. Διότι δὲν προσφέρουν ὅλοι
τὰ ἴδια πράγματα. Ὁ ἕνας προσφέρει «χρυ-
σόν», ἀρετὴ ποὺ λάμπει σὰν τὸν βασιλέα τῶν
μετάλλων, ὁ δεύτερος προσφέρει «ἄργυρον»,
ἔργα καὶ κατορθώματα λαμπρὰ μὲν ἀλλὰ κα-
τώτερα ἀπὸ τοῦ προηγουμένου, ὁ τρίτος «λί-
θους» πολυτίμους. Κάποιοι ἄλλοι ὅμως προσ -
θέτουν «ξύλα, χόρτον, καλάμην» (ἔ.ἀ. 3,12), ὑλικὰ
εὐτελῆ. Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἐξη-
 γεῖ· «Χάριν λόγου κτίζομεν ἐπάνω εἰς τὸ θεμέ -
λιον αὐτὸ τὴν παρθενίαν καὶ ἀγαμίαν ὡσὰν χρυ-
 σάφι, τὸν δὲ τίμιον γάμον ὡσὰν ἀσήμι, τὴν ἀ -
κτημοσύνην ὡσὰν πέτρας πολυτίμους, τὴν ἐν
τῷ πλούτῳ ἐλεημοσύνην ὡσὰν ἕνα ἄλλο κα-
τώτερον εἰς τὴν τιμιότητα. Ἄλλος δὲ πάλιν κτί-
 ζει ἐπάνω εἰς τὸ θεμέλιον τῆς πίστεως τὰ κακὰ
ἔργα, τὰ ὁποῖα καὶ αὐτὰ ἔχουν βαθμοὺς καὶ μέ-
 τρα ἀναμεταξύ των. Χάριν λόγου, κτίζει τινὰς
ἐπάνω εἰς αὐτὸ τὴν ἀκαθαρσίαν τῶν σαρκι -
κῶν παθῶν ὡσὰν χόρτον, τὴν φιλαργυρίαν

καὶ πλεονεξίαν ὡσὰν καλαμίαν τοῦ θερισμέ-
νου χωραφίου, τὰ ὁποῖα εὐκολώτερα καίον -
ται ἀπὸ τὰ ἄλλα, τὴν μέθην καὶ τὸν γέλωτα καὶ
τὰ χορατεύματα ὡσὰν ξύλα» (Ἑρμηνεία εἰς τὰς ιδ΄ Ἐπιστολὰς
τοῦ ἀπ. Παύλου, τόμ. Α΄, ἔκδ. «Ὀρθόδοδος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1989, σ. 408).

Ἐὰν κάθε Χριστιανός, ἀφ᾿ ἧς στιγμῆς με-
τανόησε καὶ πίστεψε στὸ Χριστό, ἐφιλοτιμεῖ -
το νὰ συνεισφέρῃ «χρυσὸν» καὶ «ἄργυρον»
καὶ πολυτίμους «λίθους» στὴν οἰκοδομὴ τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ Ἐκκλησία μας θὰ ἔλαμπε καὶ θὰ
ἄστραφτε μέσα στὸ σημερινὸ σκοτάδι, ὅπως
λάμπουν καὶ ἀστράφτουν τὰ διαμάντια μέσ᾽
στὴ νύχτα. Ἀλλὰ τώρα; Ὤ τώρα! οἱ Χριστιανοὶ
τοῦ σημερινοῦ καιροῦ «χόρτον» καὶ «καλά-
μην» καὶ «ξύλα», ὅ,τι ψεύτικο, εὐτελὲς καὶπρόστυχο ὑλικὸ ὑπάρχει, αὐτὸ προσ φέρουν
στὴν οἰκοδομὴ τῆς Ἐκκλησίας· καὶ τὸ φοβε-
ρώτερο εἶνε ὅτι, ἐνῷ προσφέρουν αὐτά, φαν -
τάζονται ὅτι προσφέρουν «χρυσὸν» καὶ «ἄργυ -
 ρον». Τί ὑπερηφάνεια, τί τύφλωσις!

Ἀλλὰ ὁ Παῦλος ἔχει ὀρθάνοιχτα τὰ μάτια
του καὶ βλέπει τὴν οἰκοδομή, βλέπει τὸ θεμέ -
λιο, βλέπει τοὺς ἐργάτες, βλέπει αὐτοὺς ποὺ
προσκομίζουν διάφορα ὑλικὰ σ᾽ αὐτήν. Καὶ
ἔν τρομος, μήπως κανεὶς ἀπὸ τοὺς Χριστια-
νούς του ὑστερήσῃ στὸ ἔργο αὐτὸ τῆς οἰ κο-
δομῆς, φωνάζει· «Ἕκαστος βλεπέτω πῶς ἐ -
ποικοδομεῖ» (ἔ.ἀ. 3,10). Ὁ καθένας ἂς κοιτάξῃ τίπροσφέρει στὴ λαμ πρότητα τῆς Ἐκκλησίας.
Τὰ ἔργα του εἶνε ἢ ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας ἢ τὸ
αἶσχος τοῦ χριστιανικοῦ ὀνόματος. Καὶ γιὰ νὰ
μᾶς φιλοτιμήσῃ ὅλους καὶ νὰ μᾶς φοβίσῃ, προ-
 ειδοποιεῖ ὅτι τὸ ἔργο τοῦ καθενὸς θὰ τὸ δο-κι μάσῃ «τὸ πῦρ» (ἔ.ἀ. 3,13), ἡ φωτιὰ τῆς δικαίας
κρίσεως τοῦ Κυρίου. Αὐτὴ ἡ φωτιὰ θὰ κάψῃ
ὅ,τι εἶνε σαθρὸ καὶ ἄ θλιο, ἐνῷ θὰ λαμπρύνῃ
ὅ,τι εἶ νε στερεὸ καὶ ὡραῖο.

* * *Δὲν μᾶς φοβίζει, ἀδελφοί μου, ἡ ἀπειλὴ
αὐ τή; Καθὼς εἴμαστε ἔνοχοι, ἂς πέσουμε στὰγόνατα καὶ ἂς ποῦμε στὸν Ἱδρυτὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, τὸν Ἰησοῦν Χριστόν·Κύριε, ἀνήκουμε κ᾽ ἐμεῖς στὴν Ἐκκλησία
σου, τῆς ὁποίας σὺ εἶσαι τὸ θεμέλιο. Πιστέ-
ψαμε κ᾽ ἐμεῖς σ᾽ ἐσένα. Ἀλλὰ πλὴν τῆς πίστε-
ως δὲν προσφέραμε στὸν ἅγιο ναό σου πο-
λύτιμα πετράδια ἀρετῆς, δὲν λαμπρύναμε τὴν
Ἐκκλησία σου μὲ πράξεις θεοφιλεῖς. Σὲ πα-
ρακαλοῦμε, Κύριε, βοήθησέ μας, ὥστε νὰ ἐκ -
τιμήσουμε τὴ θέσι ποὺ μᾶς ἔδωσες μέσα στὴν
Ἐκκλησία σου καὶ νὰ νιώσουμε βαθειὰ τὴν
προτροπὴ τοῦ ἀποστόλου σου «Ἕκαστος βλε-
 πέτω πῶς ἐποικοδομεῖ».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 248/16-8-1940, σσ. 108-109).Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα, μετονομασία καὶ σχετικὴ ἀνάπτυξις 18-6-2018.
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