
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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Δὲν χρειάζονται, ἀγαπητοί μου, κηρύγματα
σήμερα· χρειάζονται δάκρυα. Τὸ σημερι νὸ

εὐ αγ γέλιο (βλ. Ματθ. 25,31-46) εἶνε τὸ πιὸ φοβερὸ ὅ λου
τοῦ ἔτους· ἀστράφτει καὶ βροντᾷ! Ἕνας ἅγιος
διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας ἀ  νέβηκε στὸν ἄμβω-
 να, ἄρχισε νὰ ὁ μιλῇ γιὰ τὴ μέλλουσα Κρίσι, καὶ
δὲν μπόρεσε νὰ συνε χί σῃ· τὰ μάτια βούρκωσαν,
τὰ χείλη πά  γωσαν, ἡ γλῶσ  σα τραύλιζε, οἱ λογι-
 σμοί του σταμάτησαν. Κ᾽ ἐγώ, ἀδελφοί μου, δὲν
ἔχω δύναμι γιὰ νὰ παρουσιάσω μπροστά σας
τὴ φρι κτὴ εἰκόνα τῆς μελλούσης Κρίσεως.

Ἕνα μόνο λέω, ὅτι τὸ εὐαγγέλιο σήμερα
φωνάζει σὲ ὅ λους μας· Ἑτοιμαστῆτε γιατὶ ἔ χου-με δίκη! καὶ εὐτυχὴς μὲν ὅποιος κερδίσῃ τὴ δί-
κη· δυσ τυχὴς δέ, αἰωνίως, ὅποιος τὴ χάσῃ. Τί
κάνει ὅποιος λάβῃ κλῆσι γιὰ δικαστήριο, τί κά-
 νει ὅταν ἔχῃ δίκη; Προε τοιμάζεται· προσπα θεῖ
νὰ βρῇ μάρτυρες ὑπερ ασπίσεως καὶ δι κηγόρο
ἱκανό· ἕως ὅτου ἔρθῃ ἡ  μέ ρα τῆς δίκης εἶνε
ἐνα γώνιος, κι ὅταν καθίσῃ στὸ ἑ δώλιο πασχί-
ζει ν᾽ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὴν κατη γορία.

Αὐτὰ γιὰ ὁποιαδήποτε δίκη, καὶ τὴν πιὸ μι-
κρή. Ἐν τούτοις γιὰ τὴ δίκη αὐτὴ ποὺ λέει σή-
μερα τὸ εὐαγγέλιο, μόνο γι᾽ αὐ τήν, τὴν παγκό -
σμια Κρίσι, ὁ κόσμος μένει ἀ διάφορος. Γιατί ἆ ρα-
 γε; Τί εἶν᾽ αὐτὰ ποὺ λέει τὸ Εὐ αγγέλιο, παραμύ -
θια; δὲν εἶνε κάτι ποὺ θὰ συμβῇ; Πῶς μένουμε
ἀδι άφοροι κ᾽ οἱ καρδιὲς δὲν συγκινοῦνται; πῶς
δὲν ἔχουμε φόβο, τὸν ἴδιο τοὐλάχιστον ποὺ ἔ -
χουμε σ᾽ ἕνα ἐ πίγειο δικαστήριο; Τί συμβαίνει;

Ἔχουμε συνηθίσει. Ἐρχόμαστε στὴν ἐκκλη-
 σία, ἀνάβουμε τὸ κερί μας, προσκυνοῦμε τὶς εἰ -
κόνες, μὰ δὲν σκεπτόμαστε τί μᾶς περιμένει.
Ζοῦμε, τρέχουμε, χωρὶς νὰ βλέπουμε τὸ τέρ-
μα τῆς ὁδοῦ. Ξέρετε πῶς μοιάζουμε; σὰν ἕνα
διαβάτη, ποὺ περπατάει σ᾽ ἕνα δημόσιο δρό-
μο, τὸν ρωτᾷς, –Ποῦ πηγαίνεις; κι αὐ τὸς σοῦ
ἀ παντᾷ· –Δὲν ξέρω. Ἢ σὰν ἕνα ἐπιβά τη ποὺ ἀ -
νεβαίνει σ᾽ ἕνα τραῖνο ἢ λεωφορεῖο καὶ δὲν ξέ-
 ρει ποῦ θὰ κατεβῇ. Ὑπάρχει τέτοιος ὁδοιπό-
 ρος ἢ ἐπιβάτης; Ὄχι ἀσφαλῶς. Νά ὅμως ἕνας

ταξιδιώτης ποὺ δὲν ξέρει ποῦ πηγαίνει· εἶνε
ὁ ἄν θρωπος ποὺ ζῇ χωρὶς σκοπὸ στὴ ζωή του.

Ἂν πιάσῃς κ᾽ ἕνα μικρὸ παιδὶ καὶ τὸ ρωτή -
σῃς –Τί τάξι πᾷς; θὰ σοῦ πῇ –Στὴν τελευταία
τοῦ δημοτικοῦ. –Μετὰ ποῦ θὰ πᾷς; –Στὸ γυ-
μνά σιο, μετὰ στὸ λύκειο, μετὰ στὸ πανεπι-
στήμιο. Ρωτᾷς κ᾽ ἕνα φοι τητή, –Ὅταν τελει-
ώσῃς τὸ παν επιστήμιο τί θὰ κάνῃς; –Θὰ πάω
στρατιώτης, μετὰ θὰ πιάσω δουλειά, μετὰ θὰ
παν τρευτῶ νὰ κάνω οἰκογένεια, με τὰ θ᾽ ἀ γο-
ράσω οἰκόπεδο, θὰ χτί σω σπίτι, θὰ πάρω αὐ -
τοκίνητο. –Μετά; –Με τὰ θὰ γίνω συνταξι οῦ -
χος καὶ θὰ γεράσω πιά. –Καὶ μετά;… Ἐδῶ μὲ
δυσ κολία θὰ πῇ· –Ἔ, μετὰ ἔρχεται ὁ θά νατος.
–Καὶ ὕστερα; –Ὕστερα τέλος!…

Αὐτὸ βέ βαια μπορεῖ νὰ τὸ πῇ ὅποιος δὲν
πιστεύει στὸ Θεό. Ἀλλὰ ἐσύ, ποὺ ἔρχεσαι σή-
μερα στὴν ἐκκλησία, τέτοια ἅγια ἡμέρα τῶν Ἀ -
πό κρεω, τί ἄκουσες στὸ εὐαγγέλιο; Ὄχι τέ-λος! δὲν τελειώνει ἡ ζωή μας μὲ τὸ φτυάρι τοῦ
νεκροθάφτη. Ποιός τό ̓ πε; Ὁ τάφος δὲν εἶνε τὸ
τέρμα τῆς ζωῆς, εἶνε ἡ ἀρχὴ μιᾶς νέας ζωῆς.

Τὸ ζήτημα εἶνε πολὺ ἁπλό, εἶνε ἕνα ἐρώ-
τημα· ἢ ὑπάρχει Θεός, ἢ δὲν ὑπάρχει. Ἀλλά,
ἀ δελφοί μου, ποιός ποὺ διαθέτει λίγο μυαλὸ
τολμάει νὰ πῇ πὼς δὲν ὑπάρχει Θεός; Αὐτὸ
εἶνε παράλογο, ἀφροσύνη. «Εἶπεν ἄ φρων ἐν
καρδίᾳ αὐτοῦ· Οὐκ ἔστι Θεός» (Ψαλμ. 13,1). Ὑπάρ-χει Θεός! καὶ ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχει, εἶνε δίκαιος·
κ᾽ ἐφ᾽ ὅσον εἶνε δίκαιος, δὲν μπορεῖ παρὰ θὰ
τιμωρῇ ὅσους παραβαίνουν τὸ νόμο του.

Τί βλέπουμε ὅμως στὸν κόσμο αὐτόν; Συ-
χνὰ ὁ ἐγκληματίας δὲν τιμωρεῖται. Στοὺς χί-
λιους δρᾶστες τιμωρεῖ ται ἕνας· οἱ 999 μένουν
ἀτιμώρητοι. Στὴν Ἀμερικὴ μπροστὰ σὲ πλῆθος
κόσμου σκοτώθηκε ὄχι ἕνας ἄ σημος ἄνθρω-
 πος ἀλλὰ ὁ πρόεδρος τῶν Ἡ νωμέ νων Πολιτει -
ῶν (ὁ Τζὼν Κέννεντυ), καὶ ἐπὶ μέρες, σὲ μία τόσο
ὠργανω μένη χώρα, δὲν μποροῦ σαν νὰ πιάσουν
τὸ δράστη. Ἔτσι τὰ περισσότερα ἐγκλήματα
μένουν ἀτιμώρητα. Καὶ μόνο ἀτιμώρητα;
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Ἔχουμε δίκη!
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Βλέπουμε συχνὰ τὸ ἑξῆς παράδοξο· αὐτὸν
ποὺ ζῇ μὲ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ μὲ τιμιότητα νὰ κά-
 θεται σ᾽ ἕνα ὑ πόγειο, νὰ κυκλοφορῇ μὲ σακκά   -
κι τρύπιο, νά ᾽νε παραγκωνισμένος, νὰ θεω ρῆ -
ται ἠλίθιος· καὶ τὸν ἄλλο, τὸν ἔξυπνο, τὸν «ἀ -
τσί δα», αὐτὸν ποὺ καταπατεῖ θείους καὶ ἀν -
θρωπίνους νόμους, νὰ πλουτίζῃ καὶ νὰ εὐ τυ -χῇ. Λοιπόν, ποῦ εἶνε ἡ δικαιοσύνη;

Χθὲς εἶχα γράμμα ἀπὸ τὴν Αὐστραλία, ἕνας
νέος τριάντα ἐτῶν μοῦ γράφει· Πάτερ, εἶμαι
στενοχωρημένος. Γεννήθηκα σ᾽ ἕνα χωριὸ τῆς
Πελοποννήσου. Ἀπὸ μικρὸς ἔβλεπα τὸ ἄδικο,
μεγάλωσα μέσα στὴν ἀδικία· στὸ σχολεῖο ἀδι-
κία, στὸ στρατὸ ἀδικία, στὸ ἐργοστάσιο ἀδικία.
Ἀηδίασα. Ἂς φύγω, εἶ πα, νὰ πάω στὰ ξένα νὰ δῶ
δικαιοσύνη. Πάω στὴ Γερμανία ἀδικία, πάω στὴ
Γαλλία ἀδικία, πάω στὴν Ὁλλανδία ἀδικία, πάω
στὴν Ἀγγλία ἀδικία, ἦρθα στὴν Αὐστραλία ἀ -
δικία… Κλονίζομαι στὴν πίστι. Ὑπάρχει Θεός;

Ὑπάρχει, ἀγαπητέ μου. Ὅσοι στὸν κόσμο
αὐ τὸν βλέπετε τὸ κακὸ νὰ θριαμβεύῃ, τὸν ἀσε -
βῆ καὶ ἄπιστο νὰ εὐτυχῇ καὶ τὸ κακὸ νὰ στε-
φανώνεται, ἀκούσατε σήμερα τὸ εὐαγγέλιο.
Τί λέει· ὅτι δὲν τελειώνουν ἐδῶ τὰ ἀνθρώπινα.
Εἶνε ψέμα, καραμέλλα τοῦ σατανᾶ, αὐτὸ ποὺ
ἀκοῦμε, ὅτι «ἐδῶ εἶνε ἡ κόλασι, ἐδῶ καὶ ὁ πα-
ρά δεισος». Ὄχι! Τὰ ἐγκλήματα θὰ τιμωρηθοῦν,
ἡ ἀρετὴ θὰ στεφανωθῇ, τὸ καλὸ θὰ βραβευ θῇ.
Δὲν εἶνε τὰ πράγματα ὅπως τὰ φαν τάζεται ὁ
κόσμος, εἶνε ὅπως τὰ λέει τὸ Εὐαγγέλιο.

Ὑπάρχει Θεός. Ὅπως λέω πολλὲς φορές,
ὑπάρχει ἕνα μάτι ποὺ τὰ βλέπει ὅλα, ἕνα αὐτὶ
ποὺ τ᾽ ἀκούει ὅλα, κ᾽ ἕνα χέρι ποὺ τὰ γράφει
ὅ λα· καὶ θά ᾽ρθῃ ἡ ὥρα ποὺ ὁ καθένας θὰ δώ -
σῃ λόγο γιὰ τὰ ἔργα του. Κι ὄχι μόνο γιὰ τὰ ἔρ -
γα, ἀλλ᾽ ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ λόγια τὰ ἀπερίσκεπτα
καὶ τὶς σκέψεις μας τὶς πονηρές. Τὸ εἶπε ὁ Κύ-
 ριος· θὰ τιμωρηθῇ ὄχι μόνο ἡ μοιχεία ἀλλὰ κ᾽
ἕνα βλέμμα πονηρό (βλ. Ματθ. 5,28), ὄχι μόνο ὁ φό-
νος ἀλλὰ καὶ τὸ μῖσος· «Πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀ -
δελ φὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστί» (Α΄ Ἰω. 3,15).Ὅλα τ᾽ ἁμαρτήματα, τὰ ἐν ἔργῳ τὰ ἐν λόγῳ
καὶ τὰ ἐν διανοίᾳ, θὰ βροῦν τὴν τιμωρία τους.

–Μὰ δὲν τιμωροῦνται. Πότε θὰ τιμωρηθοῦν;
Δὲν ἦταν δύσκολο στὸ Θεό, κάθε στιγμὴ

ποὺ ἁμαρτάνει ἄνθρωπος νὰ πέφτῃ ἀπ᾽ τὰ
οὐ ράνια κ᾽ ἕνας κεραυνὸς στὸ κεφάλι του.
Μὰ τότε δὲν θὰ ζοῦσε κανείς, γιατὶ ὅλοι εἴμα-
στε ἁμαρτωλοί, ἔστω κι ἂν ζήσουμε μόνο μία
ἡμέρα πάνω στὴ γῆ (βλ. Ἰὼβ 4,17· 14,4-5· πρβλ. Παροιμ. 20,9). Δὲν
τιμωρεῖ ὁ Κύριος τὰ ἁμαρτήματα καὶ ἐγκλή-
μα  τα ὅλα, διότι περιμένει τὴ μετάνοιά μας, νὰ
ποῦμε τὸ «Ἥμαρτον», τὸ «Ἱλάσθητί μοι τῷ ἁ -
μαρτωλῷ» (Λουκ. 15,18,21· 18,13). Δὲν τὰ τιμωρεῖ ὅλα,

γιατὶ θέλει ἀκριβῶς νὰ μᾶς διδάξῃ, ὅτι ὑπάρ-
χει καὶ ἄλλος κόσμος ὑπάρχει καὶ ἄλλο κριτή -ριο, ὅπου θὰ κριθοῦμε ὅλοι, μικροὶ - μεγάλοι.

* * *Θέλω, ἀγαπητοί μου, σήμερα στὸ σπίτι ν᾽
ἀνοίξετε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ νὰ διαβάσε τε προ-
σεκτικὰ μία καὶ δυὸ καὶ τρεῖς φορὲς αὐτὴ τὴνπερι κοπὴ τῆς μελλούσης Κρί σεως.

Τελειώνω μ᾽ ἕνα ἀνέκδοτο. Ἦταν σὲ μιὰ
πό λι κάποιος ποὺ δὲν τοῦ ἔ λειπε τίποτα, καὶ
διασκέδαζε μὲ τοὺς φίλους του. Μιὰ μέρα ὅ -
μως, ἐκεῖ ποὺ γλεντοῦσαν –ὅ πως γίνεται τώ-
ρα–, χτυπάει ἡ πόρτα κ᾽ ἕνας κλητήρας ἀπὸ
τὰ ἀνάκτορα τοῦ ἀνακοινώνει, ὅτι σὲ λίγες
μέρες ὁ βασιλιᾶς τὸν καλεῖ νὰ δικαστῇ γιὰ κά-
τι ποὺ εἶχε κάνει πρὶν ἀπὸ χρόνια. Μόλις πῆ -
ρε τὴν κλῆσι αὐτὸς παρέλυσε, ἔπεσαν ἀπ᾽ τὰ
χέρια του τὰ πιρούνια, ἔγινε μελαγχο λικός.
Οἱ φίλοι ἀκούγοντας αὐτὰ σηκώ θηκαν κ᾽ ἔφυ-
γαν. Αὐτὸς ἔμεινε ἄυπνος. Τὸ πρωὶ πῆρε μὲ
σειρὰ τὰ σπίτια τους, χτυποῦσε καὶ ἔλεγε· –
Φίλε, δικάζομαι, ὑπάρχει φόβος νὰ καταδικα-
στῶ σὲ θά νατο, σὲ παρακαλῶ ἔλα νὰ μὲ ὑπε-
ρασπίσῃς στὸ δικαστήριο. –Δὲν εὐκαιρῶ, τοῦ
εἶπαν ὁ ἕ νας μετὰ τὸν ἄλλο. Ἕνας μόνο τοῦ
εἶ πε· –Θὰ ἔρθω· ἀλλὰ ξέρεις, βασιλιᾶς εἶν᾽
αὐ τός, τὸν φοβᾶμαι· θὰ σὲ συνοδεύσω μέχρι
τὴν πόρτα, μέσα ὅμως δὲν θὰ μπῶ…

Καταλαβαίνετε; Παραβολικὸς εἶνε ὁ λόγος.
Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ποὺ γλεντοῦσε εἶμαι ἐγώ,
εἶσαι σύ, εἴμαστε ὅλοι, ποὺ ζοῦμε ἀμελῶς, μὰ
κάποτε θὰ μᾶς καλέσῃ ὁ Κύριος νὰ δώσου με
λόγο τῶν πράξεών μας. Θὰ ζητοῦμε τότε συμ -
παράστασι ἀπὸ συγγενεῖς καὶ φίλους, καὶ καν -
έ νας δὲν θὰ μπορῇ νὰ βοηθήσῃ· ὅποιος μᾶς
ἀ γαπάει θὰ μᾶς συνοδεύσῃ μέχρι τὴν πόρτα
τοῦ δικαστηρίου, ὣς τὸ νεκροταφεῖο δηλαδὴ
ποὺ θὰ μᾶς θάψουνε· παραπέρα, τὴν ὥρα τῆς
δίκης, κανείς. «Ὤ ποία ὥρα τότε…» (αἶν. Κυρ. Ἀπόκρ.)!Δὲν εἶνε παραμύθια αὐτά. Ὅλα μπορεῖ νά ᾽νε
ψέμα, ἕνα δὲν εἶνε ψέμα, τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ·
«Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λό-
 γοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24, 35. Λουκ. 21,33. βλ. & Μᾶρκ. 13,31). 

Λοιπόν, ἀδέρφια μου, σήμερα - αὔριο ἔχου-
 με δίκη, θὰ μᾶς δικάσῃ ὁ δίκαιος Κρι τής. Προ-
ετοιμασθῆτε, βρῆτε μάρτυρες ὑπερασπίσεως.
Ἐκεῖ οἱ μόνοι ποὺ θὰ μᾶς συνοδεύσουν εἶνε
τὰ καλὰ ἔργα· ἡ πίστι, ἡ ἐλπίδα, ἡ ἀγάπη. Μα-
κάριοι ὅσοι θὰ ἔχουμε τὸ εἰσιτήριο αὐτό, ὥσ -
τε νὰ βρεθοῦμε ἕτοιμοι μπροστὰ στὸ Θεὸ καὶ
διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ
πάντων τῶν ἁγίων νὰ βροῦμε ἔλεος ἐν τῇ ἡ -
μέρᾳ ἐκείνῃ τῇ φρικτῇ.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Δημητρίου δήμου Ἁγ. Δημητρίου [Μπραχαμίου] - Ἀθῆναι τὴν 5-3-1967. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 11-2-2019.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 153β΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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Σήμερα 9 Μαρτίου ἑορτάζουν, ἀγαπητοί μου,
οἱ ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Μιὰ πα-

 ροιμία λέει ὅτι «δὲν λείπει ὁ Μάρτης ἀπ᾽ τὴ
Σαρακο στή». Καὶ ἡ ἑορτὴ λοιπὸν τῶν 40 Μαρ-
τύρων πολλὲς φορὲς ἔρχεται μέσα στὴν περίο-
 δο τῆς νηστείας, ἡ ὁποία προχωρεῖ βαθμηδόν.Μὲ τί σοφία ἐνεργεῖ ἡ Ἐκκλησία μας! Ὅπως
ἡ μάνα ἀπογα λακτίζει τὸ παιδὶ ὄχι ἀμέσως ἀλ λὰ
σιγὰ - σιγά, γιὰ νὰ συνηθίσῃ σὲ στερεώτερη τρο-
 φή, ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλησία, ποὺ μᾶς ἀ γαπάει σὰν
παιδιά της· κόβει πρῶτα τὸ κρέας, μετὰ τὸ γάλα,
καὶ τέλος τὸ λάδι πλὴν Σαββά του καὶ Κυριακῆς.

Ὀφείλουμε ὑπακοὴ στὴν ἐντολὴ τῆς Ἐκκλη-
 σίας. Οἱ πολ  λοὶ δὲν ὑπακού ουν ὅμως. Μάλιστα
τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡ μέρες, ἀντὶ ἀσκήσεως καὶ νη-
στείας, ὁ κόσμος κάνει τὰ ἀντίθετα· καρνα βά-
λια, μεταμφιέσεις, χοροί, φαγοπότι, μέθη….
Εἶνε αὐτὰ χριστιανικὲς ἀπόκριες; Ὄ χι! Ἐναν -
τίον λοιπὸν αὐτῆς τῆς ἠθικῆς ἀποχαλινώσε-
ως διαμαρτύρεται ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, δια-
μαρτύρεται δὲ καὶ ἡ ση μερινὴ ἑορ τή.

Οἱ 40 Μάρτυρες, ὄχι ἕνας καὶ δύο ἀλλὰ σα-
ράντα, διαμαρτύρονται γιὰ τὶς εἰδωλολατρι -
κὲς συνήθειες καὶ τὰ ἔθιμά μας. Ἂς ῥίξουμεμιὰ ματιὰ στὸν βίο τους, νὰ δοῦμε ποιοί ἦταν,
ποῦ, πῶς καὶ πότε ἔζησαν, γιὰ νὰ συγκριθοῦ -
με μαζί τους, νὰ δοῦμε πόσο ὑπολειπόμεθα!

* * *Ποῦ ἔζησαν οἱ 40 Μάρτυρες; Στὸν Πόντο
τὸν ἀλησμόνητο· ἐκεῖ ποὺ κήρυξαν οἱ ἀ  πόστο-
λοι κ᾽ ἔγινε φωλιὰ τῶν ἀγγέλων, ποὺ γεννήθη  -
 καν μεγάλοι πατέρες καὶ διδάσκαλοι, ποὺ ἔ -
 ζησε ἀσκητικὰ ὁ Μέγας Βασί λειος, ποὺ γέμι-
 σε ἀπὸ ἐκκλησιὲς καὶ μοναστήρια, λείψανα
καὶ τάφους μαρτύρων. Ἐκεῖ ἦταν μία πόλις, ἡ
Σεβάστεια, καὶ κοντά της μία ὡραία λίμνη. Ἐ -
κεῖ ἔζησαν καὶ ἤθλησαν οἱ 40 Μάρτυρες.Τὸ ἐπάγγελμά τους; Δὲν ἦταν κλη ρι κοὶ ἢ μο-
ναχοί, ἔζησαν μέσα στὴν κοινωνία. Ἦταν στρα- τιῶτες τῆς ̔Ρωμαϊκῆς αὐτοκρα τορίας. Ἀλλὰ τὸ

ἐ πάγγελμα δὲν σὲ ἐμποδίζει νὰ γίνῃς ἅγιος. Ἡ
ἁγιότης εἶνε οὐράνιο ἄνθος, ποὺ φυτρώνει σὲ
ὅ λες τὶς τάξεις. Οἱ στρατιῶτες αὐτοὶ ἦταν Χρι- στια νοὶ μέσα σ᾽ ἕνα κόσμο εἰδωλολατρικό.

Οἱ σαράντα αὐτοὶ κατάγονταν ἀπὸ διάφορα
μέρη, ἀλλὰ εἶχαν θαυμαστὴ σύμπνοια· ὅ,τι σκε-
 πτόταν ὁ ἕνας σκεπτόταν κι ὁ ἄλλος, ὅ,τι αἰ σθα-
 νόταν ὁ ἕνας αἰσθανόταν κι ὁ ἄλλος, κι ὅ,τι ἤ -
θελε ὁ ἕνας ἤ θελε κι ὁ ἄλλος. Ταυτότης σκέψε -
ως, αἰσθήμα τος, βουλήσεως καὶ ἐνεργείας· τοὺς
διέκρινε ἑνότης ψυχική. Μιὰ ψυχὴ σὲ σαράντα
κορμιά, λέει ὁ Μέγας Βασί λειος (βλ. Ἑ.Π. Migne 31,508B).

Μέσα στὸ εἰδωλολατρικὸ στράτευμα, οἱ 40
αὐτοὶ διακρίνονταν γιὰ τὴ σεμνότητα, τὴν τιμι -
ότητα, τὴν παρρησία καὶ τὴν ἀνδρεία τους. Στὶς
μά χες ἀν δραγαθοῦσαν κ᾽ οἱ ἀξιωματικοὶ τοὺς ἀ -
γα ποῦ σαν. Ἔτσι πρέπει νά ᾽νε ὁ Χριστιανός· νὰ
λάμ πῃ, νὰ διακρίνεται, σὰν μαθητής, σπου δα-
στής, φοιτητής, ἐπιστήμονας, δημόσιος ἄν δρας.
Ὁ Χριστι ανὸς εἶνε «φῶς» (Ματθ. 5,14), καὶ οἱ 40 Μάρ-
 τυρες ἦταν φῶς μέσα στὸ ̔Ρωμαϊκὸ στράτευμα.Πότε ἔζησαν; Σὲ χρόνια πολὺ ἄσχημα, ποὺ ἡ
εἰδωλολατρία ἔδινε τὴν τελευταία μά χη ἐναν -
τίον τοῦ Χριστιανισμοῦ. Στὸ θρόνο ἦταν ὁ εἰ -
δωλολάτρης Λικίνιος (308-323 μ.Χ.). Αὐτὸς ὑ πέγραψε
διαταγή, νὰ προσ φέ ρουν ὅλοι θυσία στὰ εἴδω-
λα. Οἱ Χριστιανοὶ δυσκολεύτηκαν τότε. Ἄλλοι
ἄφησαν τὰ σπί τια τους, ἔφυγαν στὰ βουνὰ καὶ
κρύφτηκαν σὲ σπηλιὲς ἀπὸ φόβο μήπως δὲν ἀν -
τέξουν στὸ μαρτύριο. Ἄλ λοι ἀμφιταλαν τεύον -
ταν μεταξὺ δειλίας καὶ πίστεως. Μερικοὶ ὑπέ-
κυψαν καὶ θυσί ασαν. Μεταξὺ ἐκείνων ποὺ ἔ -
μειναν ἀ τρόμητοι ἦταν οἱ ἅγιοι 40 Μάρτυρες.

Ὁ ἡγεμόνας Ἀγρικόλαος τοὺς ἀνέκρινε· –Τί
εἶσαι, τί πιστεύεις; Αὐτοὶ ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλ -
λο, καὶ οἱ 40, ἀπήντησαν· –«Εἶμαι Χριστιανός».
Σήμερα αὐτὸ δὲν στοιχίζει· τότε τὸ «Εἶμαι Χρι-
 στια νὸς» σήμαινε ἐξορία, δήμευσι περιουσίας,
μαρ τύρια, θάνατο. «Ὦ μακάριες γλῶσσες», λέει
ὁ Μέγας Βασίλειος στὸ ἐγκώμιό του, «ποὺ εἴ -

Τῶν ἁγίων 40 Μαρτύρων
Σάββατο 9 Μαρτίου 2019
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πα  τε αὐτὸ τὸ λόγο! τὸν δέχτηκε ὁ ἀέρας καὶ ἁ -
 γι άστηκε, τὸν ἄκουσαν οἱ ἄγγελοι καὶ χει ροκρό-
 τησαν, τὸν ἄκουσε κι ὁ διάβολος καὶ τραυ ματί-
στηκε μαζὶ μὲ τοὺς δαίμονες, καὶ ὁ Κύριος τὸν
κατέγραψε στοὺς οὐρανούς» (Ἑ.Π. Migne 31,512B). Ὅπως
αὐτὸς ποὺ βλαστημάει μολύνει τὸν ἀέρα, ἔτσι
αὐτὸς ποὺ ὁμολογεῖ τὸ Θεὸ ἁγιάζει τὸν ἀέρα.

Ὁ τύραννος στὴν ἀρχὴ προσπάθησε νὰ τοὺς
ἑλκύσῃ μὲ κολακεῖες, νὰ τοὺς κερδί σῃ μὲ ὑ πο-σχέσεις χρημάτων καὶ ἀξιωμάτων. Ἐ κεῖνοι ἀ -
πήντησαν· Μὴν κοπιάζεις· καὶ στρατηγοὺς νὰ
μᾶς κάνῃς καὶ ἀξιώματα καὶ πλοῦτο κι ὅ,τι ἄλ -
λο ὑλικὸ νὰ μᾶς δώσῃς, ἐμεῖς τὸ Χριστὸ δὲν
τὸν ἀρνούμεθα· πεθαίνουμε Χριστιανοί! Ὅταν
εἶδε ὅτι μὲ τίποτα δὲν δελεάζονται, τό τε γύ-
ρι  σε σὲ ἀπειλές· μὰ πάλι χωρὶς ἀποτέλεσμα.

Τέλος τοὺς ἐπέβαλε ἕνα μαρτύριο τρομερό.
Ἦταν χειμώνας βαρύς, τὸ νερὸ κρυστάλλωνε·
στὴ Σεβάστεια ἡ λίμνη εἶχε παγώσει καὶ περπα -
τοῦσαν ἐπάνω της. Τὴ νύχτα ὁ τύραννος πῆρε
τοὺς ἁγίους ἀ θλη τὰς καὶ τοὺς ἔρριξε γυμνοὺςπάνω στὴν παγωμένη λίμνη! Μπορεῖτε νὰ φαν -
ταστῆτε τὸ μαρτύριό τους; Ζήσαμε κ᾽ ἐμεῖς κά-
 ποτε χειμῶνες βαρεῖς, ἀλλὰ ὅλοι, κι ὁ πιὸ φτω-
 χός, εἴ χαμε λίγη φωτιά. Γιά σκεφτῆτε τὰ 40 αὐ -
τὰ παλ ληκάρια νά ̓ νε γυμνὰ πάνω στὸν πάγο…

Μόνο κάποιος ἀπὸ ̓ κείνους ποὺ τὸ ̓ 40, τέτοια
ἐπο χή, ἦταν στρατι ῶ τες στὴν Ἀλ βα νία - Τρεμ  πε-
 σίνα - Τεπελένι, κ᾽ ἔπαθαν κρυοπαγήματα, αὐ -
τὸς μπορεῖ νὰ καταλάβῃ. Ἤμουν τότε στὸ Με-
σο  λόγγι ἱεροκήρυκας καὶ τοὺς κατέβαζαν ἐ κεῖ
μὲ λεωφορεῖα. Δὲν εἶνε ὑπερβολὴ νὰ σᾶς πῶ, ὅτι
στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Μεσολογγίου θά ψαμε 400
πόδια, ποὺ τὰ ἔκοψαν οἱ γιατροὶ μὲ τὸ πριόνι!
Μάλιστα. Ἡ νέα γενεὰ δὲν ξέρει ἀπ᾽ αὐτά. Παι-
διά, βλέπετε γέρους μὲ ἄσπρα μαλλιά; μὴ ξε-
χνᾶτε ὅτι, ἂν ὑπάρχῃ πατρίδα ἐλεύθερη, τὸ
ὀ φείλουμε σ᾽ ἐκείνους τοὺς ἥρωες, ποὺ ἔδω-
σαν τότε τὰ μέλη τους καὶ τὴ ζωή τους γιὰ μᾶς·
τέτοιων ἡρώων ἀπόγονοι νὰ εἶστε κ᾽ ἐσεῖς.

Ἐκεῖ λοιπόν, στὴν παγωμένη λίμνη, οἱ 40
Μάρτυρες ἔψαλλαν ὅλη τὴ νύχτα καὶ ἐν ίσχυαν
ὁ ἕνας τὸν ἄλλο λέγοντας· «Δριμὺς (=σκληρός) ὁχειμών, ἀλλὰ γλυκὺς ὁ παράδει σος» (Migne 31,517Α).
Καὶ γιὰ νὰ γίνῃ τὸ μαρτύριό τους πιὸ σκληρό,
τοὺς ἄναψαν φωτιὰ σὲ λουτρὸ στὴν ὄ χθη τῆς
λί μνης, νὰ τοὺς δελεάσουν. Ὀδυνηρὸ τὸ μαρ-τύριο ἀπὸ ψῦξι. Τὸ σῶ μα παγώνει, μελανιάζει·
τὰ σαγόνια τρέμουν, τὰ δόν τια χτυποῦν, τὸ αἷ -
μα πήζει στὴν καρδιά· ὁ θάνατος εἶνε φρικτός.

Τὰ μεσάνυχτα ἕνας εἰδωλολάτρης ποὺ τοὺς
φρουροῦσε –δὲν εἶνε ψέμα– εἶ δε παράδοξο
θέαμα· ἄγγελοι κατέβαιναν κρατώντας δῶρα,
στεφάνια δό ξης, πάνω στὴν παγωμένη λίμνη

καὶ στεφά νωναν τοὺς ἀθλητάς. Ἕναν ὅμως τὸν
ἄφησαν ἀβράβευτο. Γιατί; τί συνέβη; Αὐτὸς
τὴν τελευταία στιγμὴ δείλιασε, ἔφυγε ἀπ᾽ τὴ
λίμνη, πῆγε πρὸς τὴ φωτιά, ἀλλὰ ἡ ἀπότομη
ἀλλαγὴ θερμοκρασίας τὸν νέκρωσε· πέθανε ἀ -
μέσως. Ὁ εἰδωλολάτρης, ὅταν εἶδε τὸ οὐράνιο
αὐτὸ θέαμα, τρέχει καὶ λέει, Εἶμαι Χριστια-
νός! καὶ πῆρε αὐτὸς τὴ θέσι τοῦ λιποτάκτου.

Τὸ πρωὶ μισοπεθαμένους τοὺς ἔβαλαν σὲ
κάρρα νὰ τοὺς ῥίξουν στὴ φωτιά. Ἕναν, ποὺ ἄ ν -
τεχε ἀκόμη, σκέφτηκαν νὰ τὸν κρατήσουν, μή-
 πως τὸν μεταπείσουν. Ἀλλὰ τότε ἦρθε ἡ μά να
του, τὸν σήκωσε καὶ τὸν ἔβαλε μόνη της πάνω
στὸ κάρο, γιὰ νὰ μὴ χωριστῇ ἀπὸ τοὺς συνα-
θλητάς του. Ὤ πῶς θαυμάζω τὴ γυναῖκα αὐ -
τή! Τέτοιες ἦταν τότε οἱ Χριστιανὲς μανάδες.

Αὐτὸ ἦταν τὸ τέλος τῶν 40 Μαρτύρων.
* * *Ἀπὸ ὅλα ὅσα ἀκούσαμε στὸν βίο τους, ἂς

μᾶς διδάξῃ, ἀγαπητοί μου, ἡ ψυχικὴ ἑνότης,
ἡ ὁμοψυχία τους. Ποῦ ὑπάρχει σήμερα;� Ὑπάρχει στὰ σπίτια; Ἄντρας καὶ γυναίκα, ἀπ᾽
τὴν ὥ ρα ποὺ στεφανώθηκαν «εἰς σάρκα μίαν»
(μυστ. Γάμ.), δὲν εἶνε πλέον δύο, εἶνε ἕ να. Δεῖξτε μου
ἕνα ἀν τρόγυνο μὲ ὁ μόνοια. Σπάνιο πρᾶγμα.
Χθὲς διέθεσα ὧρες νὰ συμ βιβάσω ἕνα ζευγά ρι·
δύσ κολο, δυσκολώτατο. Παρ᾽ ὅλη τὴν προ σπά-
θεια καὶ τὰ ἐπιχειρήματα, στάθηκε ἀδύνατο.� Ὑπάρχει ἑνότης στὸ ἔθνος; Σπανίως βρεθή -
καμε ἑνωμένοι, ὅπως τὸ ̓ 40. Τώρα ἔχουμε ἑνό-
 τητα; Ψέμα θὰ εἶνε ἂν ποῦμε ὅτι ἔχουμε ἑνό-
τητα. Ἂς εὐχηθοῦμε στὸ Θεὸ νὰ μᾶς δώσῃ.� Ὑ πάρχει ἑνότης στὸν κλῆρο; Δεῖξτε μου μιὰ
ἐν ορία ποὺ οἱ ἱερεῖς συνεργάζονται ὁμόψυχοι.� Ἐμεῖς οἱ ἐπίσκοποι εἴμαστε ὁμόψυχοι στὴνἹεραρχία; Ἂν εἴ χαμε τὴν ἑνότητα τῶν 40 Μαρ-
 τύρων, πό σα θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν! Προσ -
ευχηθῆτε, νὰ εἶνε ἑνωμένη ἡ Ἱεραρχία μας.

Οἱ 40 Μάρτυρες μᾶς φωνάζουν· Ἕλληνες
ἑνωθῆτε, Χριστιανοὶ ἑνωθῆτε, κληρικοὶ καὶ μο-
ναχοὶ ἑνωθῆτε, ἂν θέλετε νὰ σωθῆτε.

Εἶμαι ἁ μαρτωλός, ἀλλὰ προ βλέπω ὅτι θὰ ἔρ -
θουν χρόνια ποὺ θὰ εἰσέλθου με σὲ περίοδομαρτυρίου· θὰ μαρτυρήσουμε, ἀδελφοί μου, θὰ
κληθοῦμε νὰ μιμηθοῦμε τοὺς 40 Μαρτύρες!

Τὸ πιστεύω, θὰ ἔρθῃ ὥρα ποὺ θὰ πᾶ με πά-λι στὴ Μικρὰ Ἀσία, στὸν Πόντο, στὰ ἅγια μέ-
ρη, καὶ θὰ δοξάσουμε Πατέ ρα Υἱὸν καὶ ἅγιον
Πνεῦμα. Δὲν ἔσβησε ἡ φυλή μας. Θὰ ζήσῃ, θὰ
νική σῃ, θὰ θριαμβεύσῃ, ὑπὸ ἕνα ὅρον· νὰ ζή-σου με κ᾽ ἐμεῖς ἑνωμένοι, ὅπως οἱ 40 Μάρτυ-
ρες· καὶ τότε τιμὴ καὶ δόξα θὰ ἀνήκῃ στὸ μι-
κρὸ εὐλογημένο τοῦτο ἔθνος· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 8-3-1975 Σάββατο ἑσπέρας μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 13-2-2019.
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πα  τε αὐτὸ τὸ λόγο! τὸν δέχτηκε ὁ ἀέρας καὶ ἁ -
 γι άστηκε, τὸν ἄκουσαν οἱ ἄγγελοι καὶ χει ροκρό-
 τησαν, τὸν ἄκουσε κι ὁ διάβολος καὶ τραυ ματί-
στηκε μαζὶ μὲ τοὺς δαίμονες, καὶ ὁ Κύριος τὸν
κατέγραψε στοὺς οὐρανούς» (Ἑ.Π. Migne 31,512B). Ὅπως
αὐτὸς ποὺ βλαστημάει μολύνει τὸν ἀέρα, ἔτσι
αὐτὸς ποὺ ὁμολογεῖ τὸ Θεὸ ἁγιάζει τὸν ἀέρα.

Ὁ τύραννος στὴν ἀρχὴ προσπάθησε νὰ τοὺς
ἑλκύσῃ μὲ κολακεῖες, νὰ τοὺς κερδί σῃ μὲ ὑ πο-σχέσεις χρημάτων καὶ ἀξιωμάτων. Ἐ κεῖνοι ἀ -
πήντησαν· Μὴν κοπιάζεις· καὶ στρατηγοὺς νὰ
μᾶς κάνῃς καὶ ἀξιώματα καὶ πλοῦτο κι ὅ,τι ἄλ -
λο ὑλικὸ νὰ μᾶς δώσῃς, ἐμεῖς τὸ Χριστὸ δὲν
τὸν ἀρνούμεθα· πεθαίνουμε Χριστιανοί! Ὅταν
εἶδε ὅτι μὲ τίποτα δὲν δελεάζονται, τό τε γύ-
ρι  σε σὲ ἀπειλές· μὰ πάλι χωρὶς ἀποτέλεσμα.

Τέλος τοὺς ἐπέβαλε ἕνα μαρτύριο τρομερό.
Ἦταν χειμώνας βαρύς, τὸ νερὸ κρυστάλλωνε·
στὴ Σεβάστεια ἡ λίμνη εἶχε παγώσει καὶ περπα -
τοῦσαν ἐπάνω της. Τὴ νύχτα ὁ τύραννος πῆρε
τοὺς ἁγίους ἀ θλη τὰς καὶ τοὺς ἔρριξε γυμνοὺςπάνω στὴν παγωμένη λίμνη! Μπορεῖτε νὰ φαν -
ταστῆτε τὸ μαρτύριό τους; Ζήσαμε κ᾽ ἐμεῖς κά-
 ποτε χειμῶνες βαρεῖς, ἀλλὰ ὅλοι, κι ὁ πιὸ φτω-
 χός, εἴ χαμε λίγη φωτιά. Γιά σκεφτῆτε τὰ 40 αὐ -
τὰ παλ ληκάρια νά ̓ νε γυμνὰ πάνω στὸν πάγο…

Μόνο κάποιος ἀπὸ ̓ κείνους ποὺ τὸ ̓ 40, τέτοια
ἐπο χή, ἦταν στρατι ῶ τες στὴν Ἀλ βα νία - Τρεμ  πε-
 σίνα - Τεπελένι, κ᾽ ἔπαθαν κρυοπαγήματα, αὐ -
τὸς μπορεῖ νὰ καταλάβῃ. Ἤμουν τότε στὸ Με-
σο  λόγγι ἱεροκήρυκας καὶ τοὺς κατέβαζαν ἐ κεῖ
μὲ λεωφορεῖα. Δὲν εἶνε ὑπερβολὴ νὰ σᾶς πῶ, ὅτι
στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Μεσολογγίου θά ψαμε 400
πόδια, ποὺ τὰ ἔκοψαν οἱ γιατροὶ μὲ τὸ πριόνι!
Μάλιστα. Ἡ νέα γενεὰ δὲν ξέρει ἀπ᾽ αὐτά. Παι-
διά, βλέπετε γέρους μὲ ἄσπρα μαλλιά; μὴ ξε-
χνᾶτε ὅτι, ἂν ὑπάρχῃ πατρίδα ἐλεύθερη, τὸ
ὀ φείλουμε σ᾽ ἐκείνους τοὺς ἥρωες, ποὺ ἔδω-
σαν τότε τὰ μέλη τους καὶ τὴ ζωή τους γιὰ μᾶς·
τέτοιων ἡρώων ἀπόγονοι νὰ εἶστε κ᾽ ἐσεῖς.

Ἐκεῖ λοιπόν, στὴν παγωμένη λίμνη, οἱ 40
Μάρτυρες ἔψαλλαν ὅλη τὴ νύχτα καὶ ἐν ίσχυαν
ὁ ἕνας τὸν ἄλλο λέγοντας· «Δριμὺς (=σκληρός) ὁχειμών, ἀλλὰ γλυκὺς ὁ παράδει σος» (Migne 31,517Α).
Καὶ γιὰ νὰ γίνῃ τὸ μαρτύριό τους πιὸ σκληρό,
τοὺς ἄναψαν φωτιὰ σὲ λουτρὸ στὴν ὄ χθη τῆς
λί μνης, νὰ τοὺς δελεάσουν. Ὀδυνηρὸ τὸ μαρ-τύριο ἀπὸ ψῦξι. Τὸ σῶ μα παγώνει, μελανιάζει·
τὰ σαγόνια τρέμουν, τὰ δόν τια χτυποῦν, τὸ αἷ -
μα πήζει στὴν καρδιά· ὁ θάνατος εἶνε φρικτός.

Τὰ μεσάνυχτα ἕνας εἰδωλολάτρης ποὺ τοὺς
φρουροῦσε –δὲν εἶνε ψέμα– εἶ δε παράδοξο
θέαμα· ἄγγελοι κατέβαιναν κρατώντας δῶρα,
στεφάνια δό ξης, πάνω στὴν παγωμένη λίμνη

καὶ στεφά νωναν τοὺς ἀθλητάς. Ἕναν ὅμως τὸν
ἄφησαν ἀβράβευτο. Γιατί; τί συνέβη; Αὐτὸς
τὴν τελευταία στιγμὴ δείλιασε, ἔφυγε ἀπ᾽ τὴ
λίμνη, πῆγε πρὸς τὴ φωτιά, ἀλλὰ ἡ ἀπότομη
ἀλλαγὴ θερμοκρασίας τὸν νέκρωσε· πέθανε ἀ -
μέσως. Ὁ εἰδωλολάτρης, ὅταν εἶδε τὸ οὐράνιο
αὐτὸ θέαμα, τρέχει καὶ λέει, Εἶμαι Χριστια-
νός! καὶ πῆρε αὐτὸς τὴ θέσι τοῦ λιποτάκτου.

Τὸ πρωὶ μισοπεθαμένους τοὺς ἔβαλαν σὲ
κάρρα νὰ τοὺς ῥίξουν στὴ φωτιά. Ἕναν, ποὺ ἄ ν -
τεχε ἀκόμη, σκέφτηκαν νὰ τὸν κρατήσουν, μή-
 πως τὸν μεταπείσουν. Ἀλλὰ τότε ἦρθε ἡ μά να
του, τὸν σήκωσε καὶ τὸν ἔβαλε μόνη της πάνω
στὸ κάρο, γιὰ νὰ μὴ χωριστῇ ἀπὸ τοὺς συνα-
θλητάς του. Ὤ πῶς θαυμάζω τὴ γυναῖκα αὐ -
τή! Τέτοιες ἦταν τότε οἱ Χριστιανὲς μανάδες.

Αὐτὸ ἦταν τὸ τέλος τῶν 40 Μαρτύρων.
* * *Ἀπὸ ὅλα ὅσα ἀκούσαμε στὸν βίο τους, ἂς

μᾶς διδάξῃ, ἀγαπητοί μου, ἡ ψυχικὴ ἑνότης,
ἡ ὁμοψυχία τους. Ποῦ ὑπάρχει σήμερα;� Ὑπάρχει στὰ σπίτια; Ἄντρας καὶ γυναίκα, ἀπ᾽
τὴν ὥ ρα ποὺ στεφανώθηκαν «εἰς σάρκα μίαν»
(μυστ. Γάμ.), δὲν εἶνε πλέον δύο, εἶνε ἕ να. Δεῖξτε μου
ἕνα ἀν τρόγυνο μὲ ὁ μόνοια. Σπάνιο πρᾶγμα.
Χθὲς διέθεσα ὧρες νὰ συμ βιβάσω ἕνα ζευγά ρι·
δύσ κολο, δυσκολώτατο. Παρ᾽ ὅλη τὴν προ σπά-
θεια καὶ τὰ ἐπιχειρήματα, στάθηκε ἀδύνατο.� Ὑπάρχει ἑνότης στὸ ἔθνος; Σπανίως βρεθή -
καμε ἑνωμένοι, ὅπως τὸ ̓ 40. Τώρα ἔχουμε ἑνό-
 τητα; Ψέμα θὰ εἶνε ἂν ποῦμε ὅτι ἔχουμε ἑνό-
τητα. Ἂς εὐχηθοῦμε στὸ Θεὸ νὰ μᾶς δώσῃ.� Ὑ πάρχει ἑνότης στὸν κλῆρο; Δεῖξτε μου μιὰ
ἐν ορία ποὺ οἱ ἱερεῖς συνεργάζονται ὁμόψυχοι.� Ἐμεῖς οἱ ἐπίσκοποι εἴμαστε ὁμόψυχοι στὴνἹεραρχία; Ἂν εἴ χαμε τὴν ἑνότητα τῶν 40 Μαρ-
 τύρων, πό σα θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν! Προσ -
ευχηθῆτε, νὰ εἶνε ἑνωμένη ἡ Ἱεραρχία μας.

Οἱ 40 Μάρτυρες μᾶς φωνάζουν· Ἕλληνες
ἑνωθῆτε, Χριστιανοὶ ἑνωθῆτε, κληρικοὶ καὶ μο-
ναχοὶ ἑνωθῆτε, ἂν θέλετε νὰ σωθῆτε.

Εἶμαι ἁ μαρτωλός, ἀλλὰ προ βλέπω ὅτι θὰ ἔρ -
θουν χρόνια ποὺ θὰ εἰσέλθου με σὲ περίοδομαρτυρίου· θὰ μαρτυρήσουμε, ἀδελφοί μου, θὰ
κληθοῦμε νὰ μιμηθοῦμε τοὺς 40 Μαρτύρες!

Τὸ πιστεύω, θὰ ἔρθῃ ὥρα ποὺ θὰ πᾶ με πά-λι στὴ Μικρὰ Ἀσία, στὸν Πόντο, στὰ ἅγια μέ-
ρη, καὶ θὰ δοξάσουμε Πατέ ρα Υἱὸν καὶ ἅγιον
Πνεῦμα. Δὲν ἔσβησε ἡ φυλή μας. Θὰ ζήσῃ, θὰ
νική σῃ, θὰ θριαμβεύσῃ, ὑπὸ ἕνα ὅρον· νὰ ζή-σου με κ᾽ ἐμεῖς ἑνωμένοι, ὅπως οἱ 40 Μάρτυ-
ρες· καὶ τότε τιμὴ καὶ δόξα θὰ ἀνήκῃ στὸ μι-
κρὸ εὐλογημένο τοῦτο ἔθνος· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 8-3-1975 Σάββατο ἑσπέρας μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 13-2-2019.
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Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 8-3-1975 Σάββατο ἑσπέρας μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 13-2-2019.
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πα  τε αὐτὸ τὸ λόγο! τὸν δέχτηκε ὁ ἀέρας καὶ ἁ -
 γι άστηκε, τὸν ἄκουσαν οἱ ἄγγελοι καὶ χει ροκρό-
 τησαν, τὸν ἄκουσε κι ὁ διάβολος καὶ τραυ ματί-
στηκε μαζὶ μὲ τοὺς δαίμονες, καὶ ὁ Κύριος τὸν
κατέγραψε στοὺς οὐρανούς» (Ἑ.Π. Migne 31,512B). Ὅπως
αὐτὸς ποὺ βλαστημάει μολύνει τὸν ἀέρα, ἔτσι
αὐτὸς ποὺ ὁμολογεῖ τὸ Θεὸ ἁγιάζει τὸν ἀέρα.

Ὁ τύραννος στὴν ἀρχὴ προσπάθησε νὰ τοὺς
ἑλκύσῃ μὲ κολακεῖες, νὰ τοὺς κερδί σῃ μὲ ὑ πο-σχέσεις χρημάτων καὶ ἀξιωμάτων. Ἐ κεῖνοι ἀ -
πήντησαν· Μὴν κοπιάζεις· καὶ στρατηγοὺς νὰ
μᾶς κάνῃς καὶ ἀξιώματα καὶ πλοῦτο κι ὅ,τι ἄλ -
λο ὑλικὸ νὰ μᾶς δώσῃς, ἐμεῖς τὸ Χριστὸ δὲν
τὸν ἀρνούμεθα· πεθαίνουμε Χριστιανοί! Ὅταν
εἶδε ὅτι μὲ τίποτα δὲν δελεάζονται, τό τε γύ-
ρι  σε σὲ ἀπειλές· μὰ πάλι χωρὶς ἀποτέλεσμα.

Τέλος τοὺς ἐπέβαλε ἕνα μαρτύριο τρομερό.
Ἦταν χειμώνας βαρύς, τὸ νερὸ κρυστάλλωνε·
στὴ Σεβάστεια ἡ λίμνη εἶχε παγώσει καὶ περπα -
τοῦσαν ἐπάνω της. Τὴ νύχτα ὁ τύραννος πῆρε
τοὺς ἁγίους ἀ θλη τὰς καὶ τοὺς ἔρριξε γυμνοὺςπάνω στὴν παγωμένη λίμνη! Μπορεῖτε νὰ φαν -
ταστῆτε τὸ μαρτύριό τους; Ζήσαμε κ᾽ ἐμεῖς κά-
 ποτε χειμῶνες βαρεῖς, ἀλλὰ ὅλοι, κι ὁ πιὸ φτω-
 χός, εἴ χαμε λίγη φωτιά. Γιά σκεφτῆτε τὰ 40 αὐ -
τὰ παλ ληκάρια νά ̓ νε γυμνὰ πάνω στὸν πάγο…

Μόνο κάποιος ἀπὸ ̓ κείνους ποὺ τὸ ̓ 40, τέτοια
ἐπο χή, ἦταν στρατι ῶ τες στὴν Ἀλ βα νία - Τρεμ  πε-
 σίνα - Τεπελένι, κ᾽ ἔπαθαν κρυοπαγήματα, αὐ -
τὸς μπορεῖ νὰ καταλάβῃ. Ἤμουν τότε στὸ Με-
σο  λόγγι ἱεροκήρυκας καὶ τοὺς κατέβαζαν ἐ κεῖ
μὲ λεωφορεῖα. Δὲν εἶνε ὑπερβολὴ νὰ σᾶς πῶ, ὅτι
στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Μεσολογγίου θά ψαμε 400
πόδια, ποὺ τὰ ἔκοψαν οἱ γιατροὶ μὲ τὸ πριόνι!
Μάλιστα. Ἡ νέα γενεὰ δὲν ξέρει ἀπ᾽ αὐτά. Παι-
διά, βλέπετε γέρους μὲ ἄσπρα μαλλιά; μὴ ξε-
χνᾶτε ὅτι, ἂν ὑπάρχῃ πατρίδα ἐλεύθερη, τὸ
ὀ φείλουμε σ᾽ ἐκείνους τοὺς ἥρωες, ποὺ ἔδω-
σαν τότε τὰ μέλη τους καὶ τὴ ζωή τους γιὰ μᾶς·
τέτοιων ἡρώων ἀπόγονοι νὰ εἶστε κ᾽ ἐσεῖς.

Ἐκεῖ λοιπόν, στὴν παγωμένη λίμνη, οἱ 40
Μάρτυρες ἔψαλλαν ὅλη τὴ νύχτα καὶ ἐν ίσχυαν
ὁ ἕνας τὸν ἄλλο λέγοντας· «Δριμὺς (=σκληρός) ὁχειμών, ἀλλὰ γλυκὺς ὁ παράδει σος» (Migne 31,517Α).
Καὶ γιὰ νὰ γίνῃ τὸ μαρτύριό τους πιὸ σκληρό,
τοὺς ἄναψαν φωτιὰ σὲ λουτρὸ στὴν ὄ χθη τῆς
λί μνης, νὰ τοὺς δελεάσουν. Ὀδυνηρὸ τὸ μαρ-τύριο ἀπὸ ψῦξι. Τὸ σῶ μα παγώνει, μελανιάζει·
τὰ σαγόνια τρέμουν, τὰ δόν τια χτυποῦν, τὸ αἷ -
μα πήζει στὴν καρδιά· ὁ θάνατος εἶνε φρικτός.

Τὰ μεσάνυχτα ἕνας εἰδωλολάτρης ποὺ τοὺς
φρουροῦσε –δὲν εἶνε ψέμα– εἶ δε παράδοξο
θέαμα· ἄγγελοι κατέβαιναν κρατώντας δῶρα,
στεφάνια δό ξης, πάνω στὴν παγωμένη λίμνη

καὶ στεφά νωναν τοὺς ἀθλητάς. Ἕναν ὅμως τὸν
ἄφησαν ἀβράβευτο. Γιατί; τί συνέβη; Αὐτὸς
τὴν τελευταία στιγμὴ δείλιασε, ἔφυγε ἀπ᾽ τὴ
λίμνη, πῆγε πρὸς τὴ φωτιά, ἀλλὰ ἡ ἀπότομη
ἀλλαγὴ θερμοκρασίας τὸν νέκρωσε· πέθανε ἀ -
μέσως. Ὁ εἰδωλολάτρης, ὅταν εἶδε τὸ οὐράνιο
αὐτὸ θέαμα, τρέχει καὶ λέει, Εἶμαι Χριστια-
νός! καὶ πῆρε αὐτὸς τὴ θέσι τοῦ λιποτάκτου.

Τὸ πρωὶ μισοπεθαμένους τοὺς ἔβαλαν σὲ
κάρρα νὰ τοὺς ῥίξουν στὴ φωτιά. Ἕναν, ποὺ ἄ ν -
τεχε ἀκόμη, σκέφτηκαν νὰ τὸν κρατήσουν, μή-
 πως τὸν μεταπείσουν. Ἀλλὰ τότε ἦρθε ἡ μά να
του, τὸν σήκωσε καὶ τὸν ἔβαλε μόνη της πάνω
στὸ κάρο, γιὰ νὰ μὴ χωριστῇ ἀπὸ τοὺς συνα-
θλητάς του. Ὤ πῶς θαυμάζω τὴ γυναῖκα αὐ -
τή! Τέτοιες ἦταν τότε οἱ Χριστιανὲς μανάδες.

Αὐτὸ ἦταν τὸ τέλος τῶν 40 Μαρτύρων.
* * *Ἀπὸ ὅλα ὅσα ἀκούσαμε στὸν βίο τους, ἂς

μᾶς διδάξῃ, ἀγαπητοί μου, ἡ ψυχικὴ ἑνότης,
ἡ ὁμοψυχία τους. Ποῦ ὑπάρχει σήμερα;� Ὑπάρχει στὰ σπίτια; Ἄντρας καὶ γυναίκα, ἀπ᾽
τὴν ὥ ρα ποὺ στεφανώθηκαν «εἰς σάρκα μίαν»
(μυστ. Γάμ.), δὲν εἶνε πλέον δύο, εἶνε ἕ να. Δεῖξτε μου
ἕνα ἀν τρόγυνο μὲ ὁ μόνοια. Σπάνιο πρᾶγμα.
Χθὲς διέθεσα ὧρες νὰ συμ βιβάσω ἕνα ζευγά ρι·
δύσ κολο, δυσκολώτατο. Παρ᾽ ὅλη τὴν προ σπά-
θεια καὶ τὰ ἐπιχειρήματα, στάθηκε ἀδύνατο.� Ὑπάρχει ἑνότης στὸ ἔθνος; Σπανίως βρεθή -
καμε ἑνωμένοι, ὅπως τὸ ̓ 40. Τώρα ἔχουμε ἑνό-
 τητα; Ψέμα θὰ εἶνε ἂν ποῦμε ὅτι ἔχουμε ἑνό-
τητα. Ἂς εὐχηθοῦμε στὸ Θεὸ νὰ μᾶς δώσῃ.� Ὑ πάρχει ἑνότης στὸν κλῆρο; Δεῖξτε μου μιὰ
ἐν ορία ποὺ οἱ ἱερεῖς συνεργάζονται ὁμόψυχοι.� Ἐμεῖς οἱ ἐπίσκοποι εἴμαστε ὁμόψυχοι στὴνἹεραρχία; Ἂν εἴ χαμε τὴν ἑνότητα τῶν 40 Μαρ-
 τύρων, πό σα θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν! Προσ -
ευχηθῆτε, νὰ εἶνε ἑνωμένη ἡ Ἱεραρχία μας.

Οἱ 40 Μάρτυρες μᾶς φωνάζουν· Ἕλληνες
ἑνωθῆτε, Χριστιανοὶ ἑνωθῆτε, κληρικοὶ καὶ μο-
ναχοὶ ἑνωθῆτε, ἂν θέλετε νὰ σωθῆτε.

Εἶμαι ἁ μαρτωλός, ἀλλὰ προ βλέπω ὅτι θὰ ἔρ -
θουν χρόνια ποὺ θὰ εἰσέλθου με σὲ περίοδομαρτυρίου· θὰ μαρτυρήσουμε, ἀδελφοί μου, θὰ
κληθοῦμε νὰ μιμηθοῦμε τοὺς 40 Μαρτύρες!

Τὸ πιστεύω, θὰ ἔρθῃ ὥρα ποὺ θὰ πᾶ με πά-λι στὴ Μικρὰ Ἀσία, στὸν Πόντο, στὰ ἅγια μέ-
ρη, καὶ θὰ δοξάσουμε Πατέ ρα Υἱὸν καὶ ἅγιον
Πνεῦμα. Δὲν ἔσβησε ἡ φυλή μας. Θὰ ζήσῃ, θὰ
νική σῃ, θὰ θριαμβεύσῃ, ὑπὸ ἕνα ὅρον· νὰ ζή-σου με κ᾽ ἐμεῖς ἑνωμένοι, ὅπως οἱ 40 Μάρτυ-
ρες· καὶ τότε τιμὴ καὶ δόξα θὰ ἀνήκῃ στὸ μι-
κρὸ εὐλογημένο τοῦτο ἔθνος· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 8-3-1975 Σάββατο ἑσπέρας μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 13-2-2019.

2

πα  τε αὐτὸ τὸ λόγο! τὸν δέχτηκε ὁ ἀέρας καὶ ἁ -
 γι άστηκε, τὸν ἄκουσαν οἱ ἄγγελοι καὶ χει ροκρό-
 τησαν, τὸν ἄκουσε κι ὁ διάβολος καὶ τραυ ματί-
στηκε μαζὶ μὲ τοὺς δαίμονες, καὶ ὁ Κύριος τὸν
κατέγραψε στοὺς οὐρανούς» (Ἑ.Π. Migne 31,512B). Ὅπως
αὐτὸς ποὺ βλαστημάει μολύνει τὸν ἀέρα, ἔτσι
αὐτὸς ποὺ ὁμολογεῖ τὸ Θεὸ ἁγιάζει τὸν ἀέρα.

Ὁ τύραννος στὴν ἀρχὴ προσπάθησε νὰ τοὺς
ἑλκύσῃ μὲ κολακεῖες, νὰ τοὺς κερδί σῃ μὲ ὑ πο-σχέσεις χρημάτων καὶ ἀξιωμάτων. Ἐ κεῖνοι ἀ -
πήντησαν· Μὴν κοπιάζεις· καὶ στρατηγοὺς νὰ
μᾶς κάνῃς καὶ ἀξιώματα καὶ πλοῦτο κι ὅ,τι ἄλ -
λο ὑλικὸ νὰ μᾶς δώσῃς, ἐμεῖς τὸ Χριστὸ δὲν
τὸν ἀρνούμεθα· πεθαίνουμε Χριστιανοί! Ὅταν
εἶδε ὅτι μὲ τίποτα δὲν δελεάζονται, τό τε γύ-
ρι  σε σὲ ἀπειλές· μὰ πάλι χωρὶς ἀποτέλεσμα.

Τέλος τοὺς ἐπέβαλε ἕνα μαρτύριο τρομερό.
Ἦταν χειμώνας βαρύς, τὸ νερὸ κρυστάλλωνε·
στὴ Σεβάστεια ἡ λίμνη εἶχε παγώσει καὶ περπα -
τοῦσαν ἐπάνω της. Τὴ νύχτα ὁ τύραννος πῆρε
τοὺς ἁγίους ἀ θλη τὰς καὶ τοὺς ἔρριξε γυμνοὺςπάνω στὴν παγωμένη λίμνη! Μπορεῖτε νὰ φαν -
ταστῆτε τὸ μαρτύριό τους; Ζήσαμε κ᾽ ἐμεῖς κά-
 ποτε χειμῶνες βαρεῖς, ἀλλὰ ὅλοι, κι ὁ πιὸ φτω-
 χός, εἴ χαμε λίγη φωτιά. Γιά σκεφτῆτε τὰ 40 αὐ -
τὰ παλ ληκάρια νά ̓ νε γυμνὰ πάνω στὸν πάγο…

Μόνο κάποιος ἀπὸ ̓ κείνους ποὺ τὸ ̓ 40, τέτοια
ἐπο χή, ἦταν στρατι ῶ τες στὴν Ἀλ βα νία - Τρεμ  πε-
 σίνα - Τεπελένι, κ᾽ ἔπαθαν κρυοπαγήματα, αὐ -
τὸς μπορεῖ νὰ καταλάβῃ. Ἤμουν τότε στὸ Με-
σο  λόγγι ἱεροκήρυκας καὶ τοὺς κατέβαζαν ἐ κεῖ
μὲ λεωφορεῖα. Δὲν εἶνε ὑπερβολὴ νὰ σᾶς πῶ, ὅτι
στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Μεσολογγίου θά ψαμε 400
πόδια, ποὺ τὰ ἔκοψαν οἱ γιατροὶ μὲ τὸ πριόνι!
Μάλιστα. Ἡ νέα γενεὰ δὲν ξέρει ἀπ᾽ αὐτά. Παι-
διά, βλέπετε γέρους μὲ ἄσπρα μαλλιά; μὴ ξε-
χνᾶτε ὅτι, ἂν ὑπάρχῃ πατρίδα ἐλεύθερη, τὸ
ὀ φείλουμε σ᾽ ἐκείνους τοὺς ἥρωες, ποὺ ἔδω-
σαν τότε τὰ μέλη τους καὶ τὴ ζωή τους γιὰ μᾶς·
τέτοιων ἡρώων ἀπόγονοι νὰ εἶστε κ᾽ ἐσεῖς.

Ἐκεῖ λοιπόν, στὴν παγωμένη λίμνη, οἱ 40
Μάρτυρες ἔψαλλαν ὅλη τὴ νύχτα καὶ ἐν ίσχυαν
ὁ ἕνας τὸν ἄλλο λέγοντας· «Δριμὺς (=σκληρός) ὁχειμών, ἀλλὰ γλυκὺς ὁ παράδει σος» (Migne 31,517Α).
Καὶ γιὰ νὰ γίνῃ τὸ μαρτύριό τους πιὸ σκληρό,
τοὺς ἄναψαν φωτιὰ σὲ λουτρὸ στὴν ὄ χθη τῆς
λί μνης, νὰ τοὺς δελεάσουν. Ὀδυνηρὸ τὸ μαρ-τύριο ἀπὸ ψῦξι. Τὸ σῶ μα παγώνει, μελανιάζει·
τὰ σαγόνια τρέμουν, τὰ δόν τια χτυποῦν, τὸ αἷ -
μα πήζει στὴν καρδιά· ὁ θάνατος εἶνε φρικτός.

Τὰ μεσάνυχτα ἕνας εἰδωλολάτρης ποὺ τοὺς
φρουροῦσε –δὲν εἶνε ψέμα– εἶ δε παράδοξο
θέαμα· ἄγγελοι κατέβαιναν κρατώντας δῶρα,
στεφάνια δό ξης, πάνω στὴν παγωμένη λίμνη

καὶ στεφά νωναν τοὺς ἀθλητάς. Ἕναν ὅμως τὸν
ἄφησαν ἀβράβευτο. Γιατί; τί συνέβη; Αὐτὸς
τὴν τελευταία στιγμὴ δείλιασε, ἔφυγε ἀπ᾽ τὴ
λίμνη, πῆγε πρὸς τὴ φωτιά, ἀλλὰ ἡ ἀπότομη
ἀλλαγὴ θερμοκρασίας τὸν νέκρωσε· πέθανε ἀ -
μέσως. Ὁ εἰδωλολάτρης, ὅταν εἶδε τὸ οὐράνιο
αὐτὸ θέαμα, τρέχει καὶ λέει, Εἶμαι Χριστια-
νός! καὶ πῆρε αὐτὸς τὴ θέσι τοῦ λιποτάκτου.

Τὸ πρωὶ μισοπεθαμένους τοὺς ἔβαλαν σὲ
κάρρα νὰ τοὺς ῥίξουν στὴ φωτιά. Ἕναν, ποὺ ἄ ν -
τεχε ἀκόμη, σκέφτηκαν νὰ τὸν κρατήσουν, μή-
 πως τὸν μεταπείσουν. Ἀλλὰ τότε ἦρθε ἡ μά να
του, τὸν σήκωσε καὶ τὸν ἔβαλε μόνη της πάνω
στὸ κάρο, γιὰ νὰ μὴ χωριστῇ ἀπὸ τοὺς συνα-
θλητάς του. Ὤ πῶς θαυμάζω τὴ γυναῖκα αὐ -
τή! Τέτοιες ἦταν τότε οἱ Χριστιανὲς μανάδες.

Αὐτὸ ἦταν τὸ τέλος τῶν 40 Μαρτύρων.
* * *Ἀπὸ ὅλα ὅσα ἀκούσαμε στὸν βίο τους, ἂς

μᾶς διδάξῃ, ἀγαπητοί μου, ἡ ψυχικὴ ἑνότης,
ἡ ὁμοψυχία τους. Ποῦ ὑπάρχει σήμερα;� Ὑπάρχει στὰ σπίτια; Ἄντρας καὶ γυναίκα, ἀπ᾽
τὴν ὥ ρα ποὺ στεφανώθηκαν «εἰς σάρκα μίαν»
(μυστ. Γάμ.), δὲν εἶνε πλέον δύο, εἶνε ἕ να. Δεῖξτε μου
ἕνα ἀν τρόγυνο μὲ ὁ μόνοια. Σπάνιο πρᾶγμα.
Χθὲς διέθεσα ὧρες νὰ συμ βιβάσω ἕνα ζευγά ρι·
δύσ κολο, δυσκολώτατο. Παρ᾽ ὅλη τὴν προ σπά-
θεια καὶ τὰ ἐπιχειρήματα, στάθηκε ἀδύνατο.� Ὑπάρχει ἑνότης στὸ ἔθνος; Σπανίως βρεθή -
καμε ἑνωμένοι, ὅπως τὸ ̓ 40. Τώρα ἔχουμε ἑνό-
 τητα; Ψέμα θὰ εἶνε ἂν ποῦμε ὅτι ἔχουμε ἑνό-
τητα. Ἂς εὐχηθοῦμε στὸ Θεὸ νὰ μᾶς δώσῃ.� Ὑ πάρχει ἑνότης στὸν κλῆρο; Δεῖξτε μου μιὰ
ἐν ορία ποὺ οἱ ἱερεῖς συνεργάζονται ὁμόψυχοι.� Ἐμεῖς οἱ ἐπίσκοποι εἴμαστε ὁμόψυχοι στὴνἹεραρχία; Ἂν εἴ χαμε τὴν ἑνότητα τῶν 40 Μαρ-
 τύρων, πό σα θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν! Προσ -
ευχηθῆτε, νὰ εἶνε ἑνωμένη ἡ Ἱεραρχία μας.

Οἱ 40 Μάρτυρες μᾶς φωνάζουν· Ἕλληνες
ἑνωθῆτε, Χριστιανοὶ ἑνωθῆτε, κληρικοὶ καὶ μο-
ναχοὶ ἑνωθῆτε, ἂν θέλετε νὰ σωθῆτε.

Εἶμαι ἁ μαρτωλός, ἀλλὰ προ βλέπω ὅτι θὰ ἔρ -
θουν χρόνια ποὺ θὰ εἰσέλθου με σὲ περίοδομαρτυρίου· θὰ μαρτυρήσουμε, ἀδελφοί μου, θὰ
κληθοῦμε νὰ μιμηθοῦμε τοὺς 40 Μαρτύρες!

Τὸ πιστεύω, θὰ ἔρθῃ ὥρα ποὺ θὰ πᾶ με πά-λι στὴ Μικρὰ Ἀσία, στὸν Πόντο, στὰ ἅγια μέ-
ρη, καὶ θὰ δοξάσουμε Πατέ ρα Υἱὸν καὶ ἅγιον
Πνεῦμα. Δὲν ἔσβησε ἡ φυλή μας. Θὰ ζήσῃ, θὰ
νική σῃ, θὰ θριαμβεύσῃ, ὑπὸ ἕνα ὅρον· νὰ ζή-σου με κ᾽ ἐμεῖς ἑνωμένοι, ὅπως οἱ 40 Μάρτυ-
ρες· καὶ τότε τιμὴ καὶ δόξα θὰ ἀνήκῃ στὸ μι-
κρὸ εὐλογημένο τοῦτο ἔθνος· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 8-3-1975 Σάββατο ἑσπέρας μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 13-2-2019.
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πα  τε αὐτὸ τὸ λόγο! τὸν δέχτηκε ὁ ἀέρας καὶ ἁ -
 γι άστηκε, τὸν ἄκουσαν οἱ ἄγγελοι καὶ χει ροκρό-
 τησαν, τὸν ἄκουσε κι ὁ διάβολος καὶ τραυ ματί-
στηκε μαζὶ μὲ τοὺς δαίμονες, καὶ ὁ Κύριος τὸν
κατέγραψε στοὺς οὐρανούς» (Ἑ.Π. Migne 31,512B). Ὅπως
αὐτὸς ποὺ βλαστημάει μολύνει τὸν ἀέρα, ἔτσι
αὐτὸς ποὺ ὁμολογεῖ τὸ Θεὸ ἁγιάζει τὸν ἀέρα.

Ὁ τύραννος στὴν ἀρχὴ προσπάθησε νὰ τοὺς
ἑλκύσῃ μὲ κολακεῖες, νὰ τοὺς κερδί σῃ μὲ ὑ πο-σχέσεις χρημάτων καὶ ἀξιωμάτων. Ἐ κεῖνοι ἀ -
πήντησαν· Μὴν κοπιάζεις· καὶ στρατηγοὺς νὰ
μᾶς κάνῃς καὶ ἀξιώματα καὶ πλοῦτο κι ὅ,τι ἄλ -
λο ὑλικὸ νὰ μᾶς δώσῃς, ἐμεῖς τὸ Χριστὸ δὲν
τὸν ἀρνούμεθα· πεθαίνουμε Χριστιανοί! Ὅταν
εἶδε ὅτι μὲ τίποτα δὲν δελεάζονται, τό τε γύ-
ρι  σε σὲ ἀπειλές· μὰ πάλι χωρὶς ἀποτέλεσμα.

Τέλος τοὺς ἐπέβαλε ἕνα μαρτύριο τρομερό.
Ἦταν χειμώνας βαρύς, τὸ νερὸ κρυστάλλωνε·
στὴ Σεβάστεια ἡ λίμνη εἶχε παγώσει καὶ περπα -
τοῦσαν ἐπάνω της. Τὴ νύχτα ὁ τύραννος πῆρε
τοὺς ἁγίους ἀ θλη τὰς καὶ τοὺς ἔρριξε γυμνοὺςπάνω στὴν παγωμένη λίμνη! Μπορεῖτε νὰ φαν -
ταστῆτε τὸ μαρτύριό τους; Ζήσαμε κ᾽ ἐμεῖς κά-
 ποτε χειμῶνες βαρεῖς, ἀλλὰ ὅλοι, κι ὁ πιὸ φτω-
 χός, εἴ χαμε λίγη φωτιά. Γιά σκεφτῆτε τὰ 40 αὐ -
τὰ παλ ληκάρια νά ̓ νε γυμνὰ πάνω στὸν πάγο…

Μόνο κάποιος ἀπὸ ̓ κείνους ποὺ τὸ ̓ 40, τέτοια
ἐπο χή, ἦταν στρατι ῶ τες στὴν Ἀλ βα νία - Τρεμ  πε-
 σίνα - Τεπελένι, κ᾽ ἔπαθαν κρυοπαγήματα, αὐ -
τὸς μπορεῖ νὰ καταλάβῃ. Ἤμουν τότε στὸ Με-
σο  λόγγι ἱεροκήρυκας καὶ τοὺς κατέβαζαν ἐ κεῖ
μὲ λεωφορεῖα. Δὲν εἶνε ὑπερβολὴ νὰ σᾶς πῶ, ὅτι
στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Μεσολογγίου θά ψαμε 400
πόδια, ποὺ τὰ ἔκοψαν οἱ γιατροὶ μὲ τὸ πριόνι!
Μάλιστα. Ἡ νέα γενεὰ δὲν ξέρει ἀπ᾽ αὐτά. Παι-
διά, βλέπετε γέρους μὲ ἄσπρα μαλλιά; μὴ ξε-
χνᾶτε ὅτι, ἂν ὑπάρχῃ πατρίδα ἐλεύθερη, τὸ
ὀ φείλουμε σ᾽ ἐκείνους τοὺς ἥρωες, ποὺ ἔδω-
σαν τότε τὰ μέλη τους καὶ τὴ ζωή τους γιὰ μᾶς·
τέτοιων ἡρώων ἀπόγονοι νὰ εἶστε κ᾽ ἐσεῖς.

Ἐκεῖ λοιπόν, στὴν παγωμένη λίμνη, οἱ 40
Μάρτυρες ἔψαλλαν ὅλη τὴ νύχτα καὶ ἐν ίσχυαν
ὁ ἕνας τὸν ἄλλο λέγοντας· «Δριμὺς (=σκληρός) ὁχειμών, ἀλλὰ γλυκὺς ὁ παράδει σος» (Migne 31,517Α).
Καὶ γιὰ νὰ γίνῃ τὸ μαρτύριό τους πιὸ σκληρό,
τοὺς ἄναψαν φωτιὰ σὲ λουτρὸ στὴν ὄ χθη τῆς
λί μνης, νὰ τοὺς δελεάσουν. Ὀδυνηρὸ τὸ μαρ-τύριο ἀπὸ ψῦξι. Τὸ σῶ μα παγώνει, μελανιάζει·
τὰ σαγόνια τρέμουν, τὰ δόν τια χτυποῦν, τὸ αἷ -
μα πήζει στὴν καρδιά· ὁ θάνατος εἶνε φρικτός.

Τὰ μεσάνυχτα ἕνας εἰδωλολάτρης ποὺ τοὺς
φρουροῦσε –δὲν εἶνε ψέμα– εἶ δε παράδοξο
θέαμα· ἄγγελοι κατέβαιναν κρατώντας δῶρα,
στεφάνια δό ξης, πάνω στὴν παγωμένη λίμνη

καὶ στεφά νωναν τοὺς ἀθλητάς. Ἕναν ὅμως τὸν
ἄφησαν ἀβράβευτο. Γιατί; τί συνέβη; Αὐτὸς
τὴν τελευταία στιγμὴ δείλιασε, ἔφυγε ἀπ᾽ τὴ
λίμνη, πῆγε πρὸς τὴ φωτιά, ἀλλὰ ἡ ἀπότομη
ἀλλαγὴ θερμοκρασίας τὸν νέκρωσε· πέθανε ἀ -
μέσως. Ὁ εἰδωλολάτρης, ὅταν εἶδε τὸ οὐράνιο
αὐτὸ θέαμα, τρέχει καὶ λέει, Εἶμαι Χριστια-
νός! καὶ πῆρε αὐτὸς τὴ θέσι τοῦ λιποτάκτου.

Τὸ πρωὶ μισοπεθαμένους τοὺς ἔβαλαν σὲ
κάρρα νὰ τοὺς ῥίξουν στὴ φωτιά. Ἕναν, ποὺ ἄ ν -
τεχε ἀκόμη, σκέφτηκαν νὰ τὸν κρατήσουν, μή-
 πως τὸν μεταπείσουν. Ἀλλὰ τότε ἦρθε ἡ μά να
του, τὸν σήκωσε καὶ τὸν ἔβαλε μόνη της πάνω
στὸ κάρο, γιὰ νὰ μὴ χωριστῇ ἀπὸ τοὺς συνα-
θλητάς του. Ὤ πῶς θαυμάζω τὴ γυναῖκα αὐ -
τή! Τέτοιες ἦταν τότε οἱ Χριστιανὲς μανάδες.

Αὐτὸ ἦταν τὸ τέλος τῶν 40 Μαρτύρων.
* * *Ἀπὸ ὅλα ὅσα ἀκούσαμε στὸν βίο τους, ἂς

μᾶς διδάξῃ, ἀγαπητοί μου, ἡ ψυχικὴ ἑνότης,
ἡ ὁμοψυχία τους. Ποῦ ὑπάρχει σήμερα;� Ὑπάρχει στὰ σπίτια; Ἄντρας καὶ γυναίκα, ἀπ᾽
τὴν ὥ ρα ποὺ στεφανώθηκαν «εἰς σάρκα μίαν»
(μυστ. Γάμ.), δὲν εἶνε πλέον δύο, εἶνε ἕ να. Δεῖξτε μου
ἕνα ἀν τρόγυνο μὲ ὁ μόνοια. Σπάνιο πρᾶγμα.
Χθὲς διέθεσα ὧρες νὰ συμ βιβάσω ἕνα ζευγά ρι·
δύσ κολο, δυσκολώτατο. Παρ᾽ ὅλη τὴν προ σπά-
θεια καὶ τὰ ἐπιχειρήματα, στάθηκε ἀδύνατο.� Ὑπάρχει ἑνότης στὸ ἔθνος; Σπανίως βρεθή -
καμε ἑνωμένοι, ὅπως τὸ ̓ 40. Τώρα ἔχουμε ἑνό-
 τητα; Ψέμα θὰ εἶνε ἂν ποῦμε ὅτι ἔχουμε ἑνό-
τητα. Ἂς εὐχηθοῦμε στὸ Θεὸ νὰ μᾶς δώσῃ.� Ὑ πάρχει ἑνότης στὸν κλῆρο; Δεῖξτε μου μιὰ
ἐν ορία ποὺ οἱ ἱερεῖς συνεργάζονται ὁμόψυχοι.� Ἐμεῖς οἱ ἐπίσκοποι εἴμαστε ὁμόψυχοι στὴνἹεραρχία; Ἂν εἴ χαμε τὴν ἑνότητα τῶν 40 Μαρ-
 τύρων, πό σα θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν! Προσ -
ευχηθῆτε, νὰ εἶνε ἑνωμένη ἡ Ἱεραρχία μας.

Οἱ 40 Μάρτυρες μᾶς φωνάζουν· Ἕλληνες
ἑνωθῆτε, Χριστιανοὶ ἑνωθῆτε, κληρικοὶ καὶ μο-
ναχοὶ ἑνωθῆτε, ἂν θέλετε νὰ σωθῆτε.

Εἶμαι ἁ μαρτωλός, ἀλλὰ προ βλέπω ὅτι θὰ ἔρ -
θουν χρόνια ποὺ θὰ εἰσέλθου με σὲ περίοδομαρτυρίου· θὰ μαρτυρήσουμε, ἀδελφοί μου, θὰ
κληθοῦμε νὰ μιμηθοῦμε τοὺς 40 Μαρτύρες!

Τὸ πιστεύω, θὰ ἔρθῃ ὥρα ποὺ θὰ πᾶ με πά-λι στὴ Μικρὰ Ἀσία, στὸν Πόντο, στὰ ἅγια μέ-
ρη, καὶ θὰ δοξάσουμε Πατέ ρα Υἱὸν καὶ ἅγιον
Πνεῦμα. Δὲν ἔσβησε ἡ φυλή μας. Θὰ ζήσῃ, θὰ
νική σῃ, θὰ θριαμβεύσῃ, ὑπὸ ἕνα ὅρον· νὰ ζή-σου με κ᾽ ἐμεῖς ἑνωμένοι, ὅπως οἱ 40 Μάρτυ-
ρες· καὶ τότε τιμὴ καὶ δόξα θὰ ἀνήκῃ στὸ μι-
κρὸ εὐλογημένο τοῦτο ἔθνος· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 8-3-1975 Σάββατο ἑσπέρας μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 13-2-2019.
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Βλέπουμε συχνὰ τὸ ἑξῆς παράδοξο· αὐτὸν
ποὺ ζῇ μὲ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ μὲ τιμιότητα νὰ κά-
 θεται σ᾽ ἕνα ὑ πόγειο, νὰ κυκλοφορῇ μὲ σακκά   -
κι τρύπιο, νά ᾽νε παραγκωνισμένος, νὰ θεω ρῆ -
ται ἠλίθιος· καὶ τὸν ἄλλο, τὸν ἔξυπνο, τὸν «ἀ -
τσί δα», αὐτὸν ποὺ καταπατεῖ θείους καὶ ἀν -
θρωπίνους νόμους, νὰ πλουτίζῃ καὶ νὰ εὐ τυ -χῇ. Λοιπόν, ποῦ εἶνε ἡ δικαιοσύνη;

Χθὲς εἶχα γράμμα ἀπὸ τὴν Αὐστραλία, ἕνας
νέος τριάντα ἐτῶν μοῦ γράφει· Πάτερ, εἶμαι
στενοχωρημένος. Γεννήθηκα σ᾽ ἕνα χωριὸ τῆς
Πελοποννήσου. Ἀπὸ μικρὸς ἔβλεπα τὸ ἄδικο,
μεγάλωσα μέσα στὴν ἀδικία· στὸ σχολεῖο ἀδι-
κία, στὸ στρατὸ ἀδικία, στὸ ἐργοστάσιο ἀδικία.
Ἀηδίασα. Ἂς φύγω, εἶ πα, νὰ πάω στὰ ξένα νὰ δῶ
δικαιοσύνη. Πάω στὴ Γερμανία ἀδικία, πάω στὴ
Γαλλία ἀδικία, πάω στὴν Ὁλλανδία ἀδικία, πάω
στὴν Ἀγγλία ἀδικία, ἦρθα στὴν Αὐστραλία ἀ -
δικία… Κλονίζομαι στὴν πίστι. Ὑπάρχει Θεός;

Ὑπάρχει, ἀγαπητέ μου. Ὅσοι στὸν κόσμο
αὐ τὸν βλέπετε τὸ κακὸ νὰ θριαμβεύῃ, τὸν ἀσε -
βῆ καὶ ἄπιστο νὰ εὐτυχῇ καὶ τὸ κακὸ νὰ στε-
φανώνεται, ἀκούσατε σήμερα τὸ εὐαγγέλιο.
Τί λέει· ὅτι δὲν τελειώνουν ἐδῶ τὰ ἀνθρώπινα.
Εἶνε ψέμα, καραμέλλα τοῦ σατανᾶ, αὐτὸ ποὺ
ἀκοῦμε, ὅτι «ἐδῶ εἶνε ἡ κόλασι, ἐδῶ καὶ ὁ πα-
ρά δεισος». Ὄχι! Τὰ ἐγκλήματα θὰ τιμωρηθοῦν,
ἡ ἀρετὴ θὰ στεφανωθῇ, τὸ καλὸ θὰ βραβευ θῇ.
Δὲν εἶνε τὰ πράγματα ὅπως τὰ φαν τάζεται ὁ
κόσμος, εἶνε ὅπως τὰ λέει τὸ Εὐαγγέλιο.

Ὑπάρχει Θεός. Ὅπως λέω πολλὲς φορές,
ὑπάρχει ἕνα μάτι ποὺ τὰ βλέπει ὅλα, ἕνα αὐτὶ
ποὺ τ᾽ ἀκούει ὅλα, κ᾽ ἕνα χέρι ποὺ τὰ γράφει
ὅ λα· καὶ θά ᾽ρθῃ ἡ ὥρα ποὺ ὁ καθένας θὰ δώ -
σῃ λόγο γιὰ τὰ ἔργα του. Κι ὄχι μόνο γιὰ τὰ ἔρ -
γα, ἀλλ᾽ ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ λόγια τὰ ἀπερίσκεπτα
καὶ τὶς σκέψεις μας τὶς πονηρές. Τὸ εἶπε ὁ Κύ-
 ριος· θὰ τιμωρηθῇ ὄχι μόνο ἡ μοιχεία ἀλλὰ κ᾽
ἕνα βλέμμα πονηρό (βλ. Ματθ. 5,28), ὄχι μόνο ὁ φό-
νος ἀλλὰ καὶ τὸ μῖσος· «Πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀ -
δελ φὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστί» (Α΄ Ἰω. 3,15).Ὅλα τ᾽ ἁμαρτήματα, τὰ ἐν ἔργῳ τὰ ἐν λόγῳ
καὶ τὰ ἐν διανοίᾳ, θὰ βροῦν τὴν τιμωρία τους.

–Μὰ δὲν τιμωροῦνται. Πότε θὰ τιμωρηθοῦν;
Δὲν ἦταν δύσκολο στὸ Θεό, κάθε στιγμὴ

ποὺ ἁμαρτάνει ἄνθρωπος νὰ πέφτῃ ἀπ᾽ τὰ
οὐ ράνια κ᾽ ἕνας κεραυνὸς στὸ κεφάλι του.
Μὰ τότε δὲν θὰ ζοῦσε κανείς, γιατὶ ὅλοι εἴμα-
στε ἁμαρτωλοί, ἔστω κι ἂν ζήσουμε μόνο μία
ἡμέρα πάνω στὴ γῆ (βλ. Ἰὼβ 4,17· 14,4-5· πρβλ. Παροιμ. 20,9). Δὲν
τιμωρεῖ ὁ Κύριος τὰ ἁμαρτήματα καὶ ἐγκλή-
μα  τα ὅλα, διότι περιμένει τὴ μετάνοιά μας, νὰ
ποῦμε τὸ «Ἥμαρτον», τὸ «Ἱλάσθητί μοι τῷ ἁ -
μαρτωλῷ» (Λουκ. 15,18,21· 18,13). Δὲν τὰ τιμωρεῖ ὅλα,

γιατὶ θέλει ἀκριβῶς νὰ μᾶς διδάξῃ, ὅτι ὑπάρ-
χει καὶ ἄλλος κόσμος ὑπάρχει καὶ ἄλλο κριτή -ριο, ὅπου θὰ κριθοῦμε ὅλοι, μικροὶ - μεγάλοι.

* * *Θέλω, ἀγαπητοί μου, σήμερα στὸ σπίτι ν᾽
ἀνοίξετε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ νὰ διαβάσε τε προ-
σεκτικὰ μία καὶ δυὸ καὶ τρεῖς φορὲς αὐτὴ τὴνπερι κοπὴ τῆς μελλούσης Κρί σεως.

Τελειώνω μ᾽ ἕνα ἀνέκδοτο. Ἦταν σὲ μιὰ
πό λι κάποιος ποὺ δὲν τοῦ ἔ λειπε τίποτα, καὶ
διασκέδαζε μὲ τοὺς φίλους του. Μιὰ μέρα ὅ -
μως, ἐκεῖ ποὺ γλεντοῦσαν –ὅ πως γίνεται τώ-
ρα–, χτυπάει ἡ πόρτα κ᾽ ἕνας κλητήρας ἀπὸ
τὰ ἀνάκτορα τοῦ ἀνακοινώνει, ὅτι σὲ λίγες
μέρες ὁ βασιλιᾶς τὸν καλεῖ νὰ δικαστῇ γιὰ κά-
τι ποὺ εἶχε κάνει πρὶν ἀπὸ χρόνια. Μόλις πῆ -
ρε τὴν κλῆσι αὐτὸς παρέλυσε, ἔπεσαν ἀπ᾽ τὰ
χέρια του τὰ πιρούνια, ἔγινε μελαγχο λικός.
Οἱ φίλοι ἀκούγοντας αὐτὰ σηκώ θηκαν κ᾽ ἔφυ-
γαν. Αὐτὸς ἔμεινε ἄυπνος. Τὸ πρωὶ πῆρε μὲ
σειρὰ τὰ σπίτια τους, χτυποῦσε καὶ ἔλεγε· –
Φίλε, δικάζομαι, ὑπάρχει φόβος νὰ καταδικα-
στῶ σὲ θά νατο, σὲ παρακαλῶ ἔλα νὰ μὲ ὑπε-
ρασπίσῃς στὸ δικαστήριο. –Δὲν εὐκαιρῶ, τοῦ
εἶπαν ὁ ἕ νας μετὰ τὸν ἄλλο. Ἕνας μόνο τοῦ
εἶ πε· –Θὰ ἔρθω· ἀλλὰ ξέρεις, βασιλιᾶς εἶν᾽
αὐ τός, τὸν φοβᾶμαι· θὰ σὲ συνοδεύσω μέχρι
τὴν πόρτα, μέσα ὅμως δὲν θὰ μπῶ…

Καταλαβαίνετε; Παραβολικὸς εἶνε ὁ λόγος.
Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ποὺ γλεντοῦσε εἶμαι ἐγώ,
εἶσαι σύ, εἴμαστε ὅλοι, ποὺ ζοῦμε ἀμελῶς, μὰ
κάποτε θὰ μᾶς καλέσῃ ὁ Κύριος νὰ δώσου με
λόγο τῶν πράξεών μας. Θὰ ζητοῦμε τότε συμ -
παράστασι ἀπὸ συγγενεῖς καὶ φίλους, καὶ καν -
έ νας δὲν θὰ μπορῇ νὰ βοηθήσῃ· ὅποιος μᾶς
ἀ γαπάει θὰ μᾶς συνοδεύσῃ μέχρι τὴν πόρτα
τοῦ δικαστηρίου, ὣς τὸ νεκροταφεῖο δηλαδὴ
ποὺ θὰ μᾶς θάψουνε· παραπέρα, τὴν ὥρα τῆς
δίκης, κανείς. «Ὤ ποία ὥρα τότε…» (αἶν. Κυρ. Ἀπόκρ.)!Δὲν εἶνε παραμύθια αὐτά. Ὅλα μπορεῖ νά ᾽νε
ψέμα, ἕνα δὲν εἶνε ψέμα, τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ·
«Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λό-
 γοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24, 35. Λουκ. 21,33. βλ. & Μᾶρκ. 13,31). 

Λοιπόν, ἀδέρφια μου, σήμερα - αὔριο ἔχου-
 με δίκη, θὰ μᾶς δικάσῃ ὁ δίκαιος Κρι τής. Προ-
ετοιμασθῆτε, βρῆτε μάρτυρες ὑπερασπίσεως.
Ἐκεῖ οἱ μόνοι ποὺ θὰ μᾶς συνοδεύσουν εἶνε
τὰ καλὰ ἔργα· ἡ πίστι, ἡ ἐλπίδα, ἡ ἀγάπη. Μα-
κάριοι ὅσοι θὰ ἔχουμε τὸ εἰσιτήριο αὐτό, ὥσ -
τε νὰ βρεθοῦμε ἕτοιμοι μπροστὰ στὸ Θεὸ καὶ
διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ
πάντων τῶν ἁγίων νὰ βροῦμε ἔλεος ἐν τῇ ἡ -
μέρᾳ ἐκείνῃ τῇ φρικτῇ.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Δημητρίου δήμου Ἁγ. Δημητρίου [Μπραχαμίου] - Ἀθῆναι τὴν 5-3-1967. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 11-2-2019.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 153β΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτὴ καὶ πανή-
 γυρις μεγάλη. Δὲν ἑορτάζει ἕνας ἢ δύο ἢ

τρεῖς ἢ σαράντα ἢ χίλιοι ἅγιοι· ἑορτάζει ἐ κεί νη
ποὺ γέννησε ὅλους τοὺς ἁγίους καὶ μάρ τυρας,ἡ «μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλη-σία» (Σύμβ. πίστ. 9). Πανη γυρίζει τὴν ἔνδοξη νίκη της,
τὸν θρίαμβο ποὺ κατήγαγε ἐναντίον τῆς αἱ ρέ-
 σεως τῶν εἰκονοκλαστῶν, καὶ τιμᾷ τὴ μνήμη
«τῶν τῆς Ὀρθοδοξίας προμάχων» (Συνοδικόν).

Θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς ἐξηγή σω μὲ ἁ πλᾶ
λόγια τί εἶνε Ἐκκλησία, στὴν ὁποία κ᾽ ἐ μεῖς ἀνή-
 κουμε, καὶ τί χρέος ἔχουμε ἀ πέναντί της.

* * *Ἡ Ἐκκλησία, ἀδελφοί μου, εἶνε σὰν τὸ δέν -
 τρο, ποὺ ἕνα μέρος του φαίνε ται καὶ τὸ ἄλ λο
εἶ  νε κρυμμένο στὴ γῆ, σπουδαι ό τερο ὅμως εἶνε
τὸ κρυμ μέ νο, ἡ ῥίζα· ἂν κόψῃς κλαδιὰ ἢ καὶ τὸν
κορ μὸ τὸ δέντρο βλαστάνει πάλι, ἐνῷ ἂν κα-
ταστραφῇ ἡ ῥίζα τὸ δέντρο νεκρώνεται. Καὶ ἡἘκ κλησία εἶνε δέντρο οὐράνιο, ἀγλαόκαρπο
καὶ εὐσκιόφυλλο· καὶ ὅπως τὸ δέντρο ἔτσι κι
αὐτὴ εἶνε ἐν μέρει ὁ ρατὴ καὶ ἐν μέρει ἀόρατη,
καὶ τὸ σπουδαιότερο εἶνε ἡ ῥίζα της.Ποιά εἶνε ἡ ῥίζα τοῦ δέντρου τῆς Ἐκκλησί ας,
ποὺ ὅλοι οἱ δαίμονες νὰ μαζευτοῦν δὲν θὰ μπο-
 ρέσουν ποτέ νὰ τὸ ξερριζώσουν; Εἶ νε ὁ Κύρι -ος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἡ πίστις ὅτι ὁ Χριστὸς
εἶνε ὁ Θεός, ὄχι ἁπλῶς ἄνθρωπος, κι ὅτι «ἐπὶ
τῆς γῆς ὤφθη καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συν ανε-
στράφη» (Βαρ. 3,38). Ἔτσι ἔγινε ὁρατὸς καὶ περι γρα-
πτός· μπορεῖ νὰ ζωγραφίζεται, καὶ γι᾽ αὐ  τὸ σή-
 μερα «προσκυνοῦμεν τὴν ἄχραντον εἰκό να» αὐ -
 τοῦ (ἀπολυτ.), ὅπως καὶ τῶν ἁγίων. Ἀ φ᾽ ὅτου ὅμως ὁ
Χριστὸς ἀνελήφθη στοὺς οὐρανούς, δὲν εἶ νε
πλέον ὁρατὸς ὅπως προηγουμένως ποὺ τὸν ἔ -
βλεπαν ὅλοι· τώρα εἶνε ἀόρατος, δὲν τὸν βλέ-
  πουμε μὲ τὰ μάτια τὰ σαρκικά· τὸν βλέπου με
μὲ τὰ μάτια τῆς ψυ χῆς, μὲ τὴν πίστι.
⃝ Τὸ ἴδιο καὶ ἡ Ἐκκλησία. Εἶνε καὶ αὐτὴ καὶ ὁ -
ρατὴ καὶ ἀόρατη. Ἀόρατη μὲν ὡς πρὸς τὴν κε- φαλὴ - τὸν ἀρχηγό της, δηλαδὴ τὸν Χριστό.

Ἀόρατη ἀκόμη ὡς πρὸς τὴν ψυχή της, δηλα -
δὴ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο. Ἀόρατη καὶ ὡς πρὸς ὡ -
ρισμέ να μέλη της, δηλαδὴ τοὺς ἀγγέλους καὶ
ἀρχαγγέλους, τοὺς ἁγίους, καθὼς καὶ τὶς ψυ -
χὲς τῶν «τετελειωμένων πνευμάτων» (τρισάγ.).
⃝ Εἶνε ὅμως καὶ ὁρατὴ ἡ Ἐκκλησία μας. Γιατί;
Διότι κατὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου ἐξαπλώνε-
ται πάνω στὴ Γῆ, ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀνθρώ-
πους, καὶ ἔτσι λαμβάνει ἕνα ὑλικὸ σχῆμα. Ἂς
τὸ ἀναλύσουμε αὐτὸ ἀκόμη ἁπλούστερα.� Ἡ Ἐκκλησία ἐν πρώτοις εἶνε – ποιό; ὁ ναός.
Ὅταν ἐκκλησιαζόμα στε ἂς σκεφτοῦμε ὡς ἑξ ῆς.
Προτοῦ νὰ κτιστῇ ὁ ναὸς αὐτός, ἐδῶ τί ἦταν;
Ἕνα οἰκόπεδο σὰν ὅλα τὰ ἄλλα, οἰκόπε δο ποὺ
ἔπαιζαν μπάλλα τὰ παιδιά. Ἀλλ᾽ ἀπὸ τὴν ὥρα
ποὺ ὁ πιστὸς λαὸς τῆς περιοχῆς ξεχώρισε αὐ -
τὸ τὸ τετράγωνο καὶ εἶπε, Ἐδῶ θὰ χτίσουμε
ἐκκλησία, ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἔβαλαν θεμέλιο
μὲ τὸν τίμιο σταυρό, ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ στήθη -
κε ἁγία τράπεζα κι ὁ ναὸς ἄρχισε νὰ λειτουρ -
γῇ, ὁ χῶρος αὐτὸς ξεχώρισε. Δὲν εἶνε πιὰ οἰ -
κόπεδο τοῦ ἑνὸς καὶ τοῦ ἄλ λου. Ἐδῶ πλέον
δὲν εἶνε γῆ. Ὅταν μπαίνῃς στὴν ἐκκλησία μὲ
πίστι, ὄχι ὅπως μπαίνει ὁ ἄ πιστος καὶ ἄθεος,
τότε δὲν πατᾷς πλέον τὴ γῆ, βρίσκεσαι στὸν
οὐρανό· ἐδῶ εἶνε κομμάτι τοῦ οὐρανοῦ. Ἀπὸ
τὴν ὥρα λοιπὸν ποὺ ὁ ναὸς ἐγ καινιάσθηκε,
εἶνε τόπος ἱερὸς καὶ ἅγιος. Ἐδῶ μέσα τελεῖ -
ται τὸ μυστήριο τῆς θείας εὐ χαριστίας κι ἀ -
κούγεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· ἐδῶ ὁ ἄνθρωπος
βαπτίζεται καὶ παίρνει ὄνομα χριστι ανικό, ἐδῶ
στεφανώνεται, ἐδῶ ἀποχαιρετᾷ τοὺς νεκρούς
του, ἐδῶ στὸ τέλος κηδεύ εται κι αὐ τός. Ὅ,τι
βλέπουμε καὶ ἀκοῦμε μέσα στὸ ναὸ εἶνε ἅγιο.
Ὁ ναὸς ἀποτελεῖ τὸ ὁρατὸ κέν τρο τῆς Ἐκ -
κλησίας μας. Καὶ γι᾽ αὐτὸ ὁ πιστὸς ἀγα πᾷ νὰ
βρίσκεται στὸ ναό. «Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώ-
μα τά σου, Κύριε τῶν δυνάμεων. ἐπιποθεῖ καὶ
ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρί-
ου», λέει ὁ ψαλμῳδός (Ψαλμ. 83,2-3).

Δυὸ πράγματα δείχνουν τὸν πολιτισμὸ μιᾶς
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χώρας, ὁ ναὸς καὶ τὸ σχολεῖο. Ἐγώ, ποὺ πε-
ριώδευσα ὡς ἱεροκήρυκας πολλὰ χωριά, αὐ -
τὸ συμπέρανα· ῥημαγμένο σχολειὸ - χωριὸ ἄ -
ξεστο, ἀπεριποίητη ἐκκλησιὰ - χωριὸ ἀφώτι-
στο· ὅ ταν δῇς σχολειὸ περιποιημένο καὶ ἐκ -
κλησία λαμπρὴ καὶ μεγάλη, στὸ χωριὸ αὐτὸ
κατοικοῦν ἄνθρωποι εὐγενεῖς.� Ἐκκλησία λοιπὸν ἴσον ναός· ἀλλ᾽ ὄχι μόνο
ναός. Εἶνε καὶ κάτι ἄλλο σπουδαιότερο, ποὺ
δυστυχῶς τὸ περιφρονοῦμε, κι αὐτὸ εἶνε ὁ ἱ -ερεύς. Μπορεῖς νὰ φανταστῇς σχολειὸ χωρὶς
δάσκαλο, νοσοκομεῖο χωρὶς γιατρό, στρατὸ χω -
 ρὶς ἀξιωματικό, πλοῖο χωρὶς καπετάνιο; Ὄχι.
Ἔτσι δὲν ὑπάρχει καὶ Ἐκκλησία χω ρὶς ἱερέα.

Θέλετε νὰ τὸ καταλάβετε; Ἐπάνω στὴν ἁ -
γία τράπεζα, ὅταν γίνεται θεία λειτουργία, βά-
 ζουμε λίγο ψωμὶ καὶ λίγο κρασί. Ὅλος ὁ κό-
σμος νὰ μαζευτῇ καὶ νὰ παρακαλῇ (λαὸς καὶ
ἄρχοντες, στρατηγοὶ καὶ καθηγηταί, μοναχοὶ
καὶ ἀσκηταὶ ἀκόμη), τὸ ψωμὶ δὲν γίνεται σῶμα
Χριστοῦ καὶ τὸ κρασὶ δὲν γίνεται αἷμα του. Ἕ -
νας πα πᾶς ὅμως, ἂς εἶνε ἀγράμματος - ἀ στοι-
χεί ω τος, εἶνε ἱκανὸς νὰ τελέσῃ τὸ μυστήριο.
Αὐ τὴ εἶνε ἡ πίστις μας. Ἂν δὲν πιστεύετε, μὴ
μπαίνετε στὴν ἐκκλησία· καὶ χαρὰ σ᾽ ἐκεῖνον
ποὺ πιστεύει καὶ κοινωνεῖ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Μὰ τί ἀκούω· Ὁ παπᾶς εἶνε τέτοιος καὶ τέ-
 τοιος!… Ἄκουσε, ἀδελφέ μου. Ἀπὸ τὴν ὥρα
ποὺ θὰ βάλῃ τὰ ἄμφια καὶ θὰ πῇ «Εὐλογημέ-
νη ἡ βασιλεία…», ἢ θ᾽ ἁγιάσῃ τὴν κολυμβή-
θρα ἢ θὰ εὐλογήσῃ τὰ στέφανα, τὸ μυστήριο
ἔγινε· ἐκείνη τὴν ὥρα δὲν εἶνε πλέον ὁ ἄλφα
ἢ ὁ βῆτα – ἂν ἔχῃ ἁμαρτίες θὰ τὸν κρίνῃ ὁ
Θεός. Ὅπως στὸν ἀξιωματικὸ ἐν ὑπηρεσίᾳ,
ὅ,τι κι ἂν εἶνε στὴν ἰδιωτική του ζωή, ἀναγνω -
ρίζουν τὴν ἐξουσία του καὶ πειθαρχοῦν, κατὰ
παρόμοιο τρόπο κ᾽ ἐδῶ. Φόρεσε τὸ πετραχή-
λι ὁ παπᾶς; Ἄ ἐκεῖνο τὸ πετραχήλι! εἶνε Ἰορ-
δάνης, στὸν ὁποῖο πλένονται καὶ καθαρί ζον -
ται οἱ ψυχές. «Αὕτη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων»
(Συνοδ.), ἡ πίστις ἡ ἀποστολική. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶ -
νε τὰ ντουβάρια καὶ οἱ εἰκόνες, εἶνε ὁ ἱερεύς.
Στὶς ἄλλες ὀρθόδοξες χῶρες σέβονται τὸν
παπᾶ, ἐδῶ ντρέπομαι νὰ πῶ τί κάνουν… Σύ,
ἂν ἀγαπᾷς τὴν Ἐκκλησία, τίμησε τὸν ἱερέα.
� Ἐκκλησία ἴσον ναός, Ἐκκλησία ἴσον ἱερεύς,
ἀλλὰ καὶ κάτι ἄλλο· Ἐκκλησία εἶνε καὶ ὅλος ὁπιστὸς λαός. Κάθε ὀρθόδοξος Χριστιανός, βα-
 πτισμένος στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, εἶνε ἕνα
ζωντανὸ κύτταρο μέσα στὸν ὀργανισμὸ τῆς
Ἐκκλησί ας. Ὁ ἱερεύς, ποὺ εἴπαμε, καὶ ἐν γένει
ὁ ἱερὸς κλῆρος ὑπάρχουν γιὰ τὸν πιστὸ λαό.
Ἀλλὰ ἐπ᾽ αὐτοῦ δὲν ἐπεκτείνομαι· σπεύδω νὰ
προσ θέσω κάτι τελευταῖο καὶ σημαντικώτερο.

� Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, τί εἶνε; Εἶνε τὸ
Σύμβολο τῆς πίστεώς μας, τὸ «Πιστεύω». Ὤ
αὐτὸ τὸ «Πιστεύω»! Μετρῆστε τὶς λέξεις του.
Τὸ «Πιστεύω» δὲν εἶνε γραμμένο μὲ πέννα καὶ
μελάνι, εἶνε γραμμένο μὲ αἷμα, αἷμα ποὺ ἀχνί-
ζει. Κάθε λέξις τοῦ «Πιστεύω» δὲν γράφτηκε
σὲ σχολὲς καὶ γραφεῖα καὶ βιβλία ἐπιστημονι-
κά· τὸ «Πιστεύω» γράφτηκε μέσα σὲ ἱερὲς
Συνόδους, πάνω στὴ μάχη τῆς Ἐκκλησίας γιὰ
τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ· στάζει δάκρυ προσ -
ευχῆς καὶ μαρτυρικὸ αἷμα ὀρθοδόξου ὁμολο-
γίας. Τὸ «Πιστεύω» αὐτὸ εἶνε ἡ ἀκριβὴς δια-
τύπωσις τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ποιά εἶνε, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία; Ἐκκλησία
στὴν οὐσία της εἶνε ὅ,τι δίδαξε ὁ Κύριος ἡ -
μῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὅ,τι κήρυξαν οἱ ἀπόστο -
λοι, ὅ,τι ἑρμήνευσαν οἱ πατέρες καὶ διδάσκα-
λοι τῆς οἰκουμένης, ὅ,τι ὥρισαν οἱ Οἰκουμε-
νικὲς Σύνοδοι, ὅ,τι ὁμολογεῖ ἡ Ὀρθοδοξία
μας. Αὐτὴ εἶνε ἡ Ἐκκλησία. Καὶ δὲν ἔχουμε
δικαίωμα νὰ πειράξουμε κάτι. Ὅπως δὲν μπο-
ρεῖς νὰ πᾷς στὴν Ἀκρόπολι καὶ νὰ διορθώσῃς
κάτι πάνω στὸν Παρθενῶνα, γιατὶ θεωρεῖται
ὡς κάτι τέλειο, ἕνα ἀριστούργημα, ἔτσι καὶ ἡ
Ὀρθοδοξία μας εἶνε τὸ ἀριστούργημα τοῦ ἁ -γίου Πνεύματος. Δὲν μπορεῖς νὰ προσ θέσῃς
ἢ νὰ ἀφαιρέσῃς οὔτε ἕνα γιῶτα. Εἶνε τὸ γνή-
σιο ἐκτύπωμα τοῦ Χριστιανισμοῦ.

* * *Αὐτή, ἀγαπητοί μου, μὲ λίγες λέξεις εἶνε ἡ
Ἐκκλησία μας. Εἶνε δένδρο θεοφύτευτο. ῾Ρίζα
του ὁ Χριστός, κλαδιά του ἐμεῖς. Κέν τρο τῆς Ἐκ -
κλησίας ὁ ναός, λειτουργοὶ οἱ ἱερεῖς. Ὅπως
στὸ στρα τὸ σαλπίζει σάλπιγγα, ἔτσι σάλπιγγα
στὴν Ἐκ κλησία εἶνε τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγε-
λίου. Τὸ Πιστεύω μας εἶνε ἡ ἁγία ὀρθόδοξος
πίστις. Σ᾽ αὐτὴ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία βα-
πτισθήκαμε καὶ σ᾽ αὐτὴν ἀνήκουμε οἱ Ἕλληνες.

Καὶ ἐὰν τὴν ᾽Ορθόδοξο Ἐκκλησία τὴν γνω-
ρίζουν διὰ τῆς ἱ εραποστολῆς καὶ τὴν ἀσπά-
ζων ται λαοὶ τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀ σίας, ἐὰν
τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τὴν ἀγαποῦν μιὰ φο -
ρὰ οἱ Σέρβοι καὶ οἱ Βούλγαροι καὶ οἱ ῾Ρουμᾶ -
νοι καὶ οἱ ̔Ρῶσοι, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πρέπει χί-
λιες φορὲς νὰ τὴν ἀγαποῦ με. Γιατὶ ἡ ἱστορία
μας βεβαιώνει ὅτι, ἂν δὲν ὑ πῆρχε Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία, δὲν θὰ ὑπῆρχε Ἑλλάς. Τὸ ῥάσοἔφτειαξε πατρίδα. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀ -
νέστησε τὴν Ἑλλάδα. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶνε ἡ ψυ -
χὴ τοῦ ἔθνους μας, ἡ μεγάλη μάνα μας. Σ᾽ αὐ -
τὴν γεννηθήκαμε καὶ σ᾽ αὐτὴν θὰ πεθάνουμε.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἂς εἶνε μαζί μας
ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο.
Σᾶς εἶνε γνωστό. Διηγεῖται ἕνα θαῦ μα. Τί

εἶ  πα, ἕνα; Λάθος, δύο θαύματα δι  ηγεῖται. Ἂν πι-
 στεύετε μόνο τὸ ἕνα, δὲν εἶστε Χριστιανοί· ἂν
πι στεύετε καὶ τὰ δύο, καὶ μάλιστα τὸ δεύτε ρο,
τότε εἶ  στε. Δύο θαύματα λοιπόν· τὸ ἕ να μικρό,
τὸ ἄλλο μεγάλο· τὸ ἕνα ὁρατό, τὸ ἄλλο ἀόρατο.
Θέλω νὰ τὸ πιστέψετε! Κι ὄ χι ἁπλῶς νὰ τὸ πι-
στέψε τε, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ ζήσετε· γιατὶ τὸ δεύ-
τερο θαῦμα μπορεῖ νὰ γίνῃ καὶ δικό σας!

* * *Τὸ μικρὸ θαῦμα ποιό εἶνε; Ἕναν ἀσθενῆ, ἕ -να παράλυτο ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ κουνή σῃ οὔ -
 τε χέρια οὔτε πόδια, νεκρὸ ἄταφο, τέσσερις
σπλαχνικοὶ ἄνθρωποι τὸν σήκω σαν ὅπως σηκώ -
νουν ἕνα φέρετρο καὶ τὸν πῆγαν στὸ Χριστό.
Καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ εἶπε· «Ἔγειρε καὶ ἆρον τὸ κρά-
 βαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου» (Μᾶρκ. 2,11).
Καὶ ἔ φτασε αὐτὴ ἡ διαταγὴ γιὰ νὰ γί νῃ τὸ θαῦ -
μα. Τὰ ναρκωμένα νεῦρα ζωντάνεψαν, ἡ δύ-
να μίς του ἐπανῆλθε, κι ὅπως ἡ ἀκρίδα τινάζε -
ται στὰ χορτάρια τώρα τὸ καλοκαίρι, ἔτσι τινά-
χτηκε πάνω, σὰν νὰ τὸν πέρασε ῥεῦ μα. Ἀμέ-
σως στάθηκε ὄρθιος καί, αὐτὸς ποὺ δὲν μποροῦ -
σε νὰ σηκώσῃ οὔτε τὸ κουτάλι του γιὰ νὰ φάῃ
καὶ τὸν τάιζαν ἄλλοι, πῆρε στὴν πλάτη του ὁ -
λόκληρο κρεβάτι καὶ μπροστὰ στὸν κόσμο ξε-
κίνησε καὶ πῆγε στὸ σπίτι του! Τὸ εἶδαν ὅ λοι
καὶ θαύμασαν. Αὐτὸ εἶνε τὸ μικρὸ θαῦμα.–Μικρὸ τὸ λές; θὰ πῆτε. Στὴν Ἀθήνα εἶνε τὸ
Ἄσυλο Ἀνιάτων μὲ παραλύτους ποὺ μένουν
στὰ κρεβάτια ἀκίνητοι· ὅλοι οἱ γιατροὶ δὲν μπο-
  ροῦν μὲ τίποτα νὰ τοὺς κάνουν νὰ κουνηθοῦν.
Ἂν πάῃ τώρα ἕνας πιστὸς παπᾶς καὶ σταυρώ -
σῃ ἕναν ἀπ᾽ αὐτούς, καὶ πιστεύῃ κι ὁ ἀσθενὴς
πιστεύουν καὶ οἱ συγγενεῖς, καὶ σηκωθῇ ὄρθι -
ος, δὲν θὰ φωνάξουν ὅλοι ὅτι ἔγινε θαῦμα;

Ναί, ἀλλ᾽ αὐτὸ εἶνε μικρό· εἶνε σὰν τὸ πρῶ -
το ἀπ᾽ τὰ δύο ποὺ λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο.
Τὸ δεύτερο, τὸ μεγάλο θαῦμα, ποιό εἶνε; Ἐπα-

ναλαμβάνω· ἂν δὲν τὸ πιστέψετε ματαίως πᾶ -
τε στὴν ἐκκλησία, καὶ ἂν δὲν τὸ ζήσε τε Πάσχα
δὲν κάνετε. Ποιό εἶνε τὸ δεύτερο;

Λίγα λεπτὰ πρὶν τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας ὁ
Χριστός, ἔκανε ἕνα ἄλλο θαῦ μα, τρισμέγιστο ἀλ -λὰ ἀόρατο. Τὸ πρῶτο ἔ γινε λέγοντας «Ἔγειρε
καὶ …ὕπαγε εἰς τὸν οἶ κόν σου»· τὸ δεύτερο ἔ -
γινε μὲ τὰ λόγια «Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁ -
μαρτίαι σου» (ἔ.ἀ. 2,5). Εἶνε μικρὸ αὐτό; Μὲ τὴν
πρώτη διαταγὴ θε ράπευσε τὸ κορμί, μὲ τὴ δεύ-
 τερη θεράπευσε κάτι ἀνώτερο, τὴν ψυχή· μὲ
τὴ μία θεράπευσε τὸ φθαρτό, μὲ τὴν ἄλλη θε-
 ράπευσε τὸ ἄφθαρτο καὶ αἰώνιο καὶ ἀθάνατο.

Σήμερα μόνο τὸ κορμὶ ὑπολογίζουμε· μόνο
ὅ ταν αὐτὸ θεραπευθῇ καὶ σωθῇ ἀπὸ κάποια ἀ -
σθένεια, τότε δοξάζουμε τὸ Μεγαλοδύναμο, εὐ -
γνωμονοῦμε τὸ γιατρὸ καὶ γράφουμε εὐ χα ρι-
στήριο στὶς ἐφημερίδες. Ἀκοῦμε ἀρρώστια, ἀ -
κοῦμε καρκίνο, καὶ μᾶς πιάνει τρόμος· ἀλλὰ
ἀκοῦμε ἁμαρτία, καὶ κανείς ἀπὸ μᾶς δὲν συγ -
κινεῖται. Ποιό εἶνε σοβαρώτερο, ὁ καρκίνος ἢ ἡ
ἁμαρτία; Ἀκοῦμε τὴν ἁμαρτία καὶ γελᾶμε. Δὲ
βαριέσαι! λέμε. Καὶ ἂν παρουσιαστῇ κανένας
ἱεροκήρυκας αὐστηρός, δυσφοροῦμε.

Αὐστη ρός; Ἔπρεπε στὰ χρόνια μας νὰ ζῇ ὁ
Πρόδρο μος ἢ ὁ Ἠλίας ἢ ὁ Χρυσόστομος, καὶ
θὰ βλέπαμε ποιός μπορεῖ νὰ σταθῇ ἀπὸ τοὺς
κεραυ νοὺς καὶ μύδρους ποὺ ἐξαπέ λυαν αὐτοί.
Τώρα μὲ κολακεῖες κρατιόμαστε· ἂν δουλέ ψῃ
κόσκινο ἀποστολικό, δὲν ξέρω πόσοι θὰ μεί-
νου με. Ὅταν κάποιος ἱεροκήρυκας μιλή σῃ γιὰ
ἁμαρτία καὶ αἰώνιο κόλασι, τὸν λένε καθυστε -
ρημένο. Ἡ ἁμαρτία ὅμως δὲν εἶνε παιχνιδά-
κι ἁ γιοβασιλιάτικο γιὰ παιδιά. Ξέρετε τί εἶ νεἡ ἁ μαρτία; Κάτι πολὺ σοβαρό. Θὰ πῶ 3 - 4 πα-
ραδεί γματα, γιὰ νὰ σᾶς δώσω μιὰ εἰκόνα της.

* * *⃞ Ἡ γῆ αὐτὴ ποὺ πατοῦμε, μὲ ὅλα ὅσα ἔχει
πάνω της, τί εἶνε; Μιὰ σταγόνα στὸν ὠκεανό,
ἕνα κουκκὶ ἄμμου μέσα στὸ σύμπαν μὲ τὰ ἀν -
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Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο.
Σᾶς εἶνε γνωστό. Διηγεῖται ἕνα θαῦ μα. Τί

εἶ  πα, ἕνα; Λάθος, δύο θαύματα δι  ηγεῖται. Ἂν πι-
 στεύετε μόνο τὸ ἕνα, δὲν εἶστε Χριστιανοί· ἂν
πι στεύετε καὶ τὰ δύο, καὶ μάλιστα τὸ δεύτε ρο,
τότε εἶ  στε. Δύο θαύματα λοιπόν· τὸ ἕ να μικρό,
τὸ ἄλλο μεγάλο· τὸ ἕνα ὁρατό, τὸ ἄλλο ἀόρατο.
Θέλω νὰ τὸ πιστέψετε! Κι ὄ χι ἁπλῶς νὰ τὸ πι-
στέψε τε, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ ζήσετε· γιατὶ τὸ δεύ-
τερο θαῦμα μπορεῖ νὰ γίνῃ καὶ δικό σας!

* * *Τὸ μικρὸ θαῦμα ποιό εἶνε; Ἕναν ἀσθενῆ, ἕ -να παράλυτο ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ κουνή σῃ οὔ -
 τε χέρια οὔτε πόδια, νεκρὸ ἄταφο, τέσσερις
σπλαχνικοὶ ἄνθρωποι τὸν σήκω σαν ὅπως σηκώ -
νουν ἕνα φέρετρο καὶ τὸν πῆγαν στὸ Χριστό.
Καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ εἶπε· «Ἔγειρε καὶ ἆρον τὸ κρά-
 βαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου» (Μᾶρκ. 2,11).
Καὶ ἔ φτασε αὐτὴ ἡ διαταγὴ γιὰ νὰ γί νῃ τὸ θαῦ -
μα. Τὰ ναρκωμένα νεῦρα ζωντάνεψαν, ἡ δύ-
να μίς του ἐπανῆλθε, κι ὅπως ἡ ἀκρίδα τινάζε -
ται στὰ χορτάρια τώρα τὸ καλοκαίρι, ἔτσι τινά-
χτηκε πάνω, σὰν νὰ τὸν πέρασε ῥεῦ μα. Ἀμέ-
σως στάθηκε ὄρθιος καί, αὐτὸς ποὺ δὲν μποροῦ -
σε νὰ σηκώσῃ οὔτε τὸ κουτάλι του γιὰ νὰ φάῃ
καὶ τὸν τάιζαν ἄλλοι, πῆρε στὴν πλάτη του ὁ -
λόκληρο κρεβάτι καὶ μπροστὰ στὸν κόσμο ξε-
κίνησε καὶ πῆγε στὸ σπίτι του! Τὸ εἶδαν ὅ λοι
καὶ θαύμασαν. Αὐτὸ εἶνε τὸ μικρὸ θαῦμα.–Μικρὸ τὸ λές; θὰ πῆτε. Στὴν Ἀθήνα εἶνε τὸ
Ἄσυλο Ἀνιάτων μὲ παραλύτους ποὺ μένουν
στὰ κρεβάτια ἀκίνητοι· ὅλοι οἱ γιατροὶ δὲν μπο-
  ροῦν μὲ τίποτα νὰ τοὺς κάνουν νὰ κουνηθοῦν.
Ἂν πάῃ τώρα ἕνας πιστὸς παπᾶς καὶ σταυρώ -
σῃ ἕναν ἀπ᾽ αὐτούς, καὶ πιστεύῃ κι ὁ ἀσθενὴς
πιστεύουν καὶ οἱ συγγενεῖς, καὶ σηκωθῇ ὄρθι -
ος, δὲν θὰ φωνάξουν ὅλοι ὅτι ἔγινε θαῦμα;

Ναί, ἀλλ᾽ αὐτὸ εἶνε μικρό· εἶνε σὰν τὸ πρῶ -
το ἀπ᾽ τὰ δύο ποὺ λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο.
Τὸ δεύτερο, τὸ μεγάλο θαῦμα, ποιό εἶνε; Ἐπα-

ναλαμβάνω· ἂν δὲν τὸ πιστέψετε ματαίως πᾶ -
τε στὴν ἐκκλησία, καὶ ἂν δὲν τὸ ζήσε τε Πάσχα
δὲν κάνετε. Ποιό εἶνε τὸ δεύτερο;

Λίγα λεπτὰ πρὶν τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας ὁ
Χριστός, ἔκανε ἕνα ἄλλο θαῦ μα, τρισμέγιστο ἀλ -λὰ ἀόρατο. Τὸ πρῶτο ἔ γινε λέγοντας «Ἔγειρε
καὶ …ὕπαγε εἰς τὸν οἶ κόν σου»· τὸ δεύτερο ἔ -
γινε μὲ τὰ λόγια «Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁ -
μαρτίαι σου» (ἔ.ἀ. 2,5). Εἶνε μικρὸ αὐτό; Μὲ τὴν
πρώτη διαταγὴ θε ράπευσε τὸ κορμί, μὲ τὴ δεύ-
 τερη θεράπευσε κάτι ἀνώτερο, τὴν ψυχή· μὲ
τὴ μία θεράπευσε τὸ φθαρτό, μὲ τὴν ἄλλη θε-
 ράπευσε τὸ ἄφθαρτο καὶ αἰώνιο καὶ ἀθάνατο.

Σήμερα μόνο τὸ κορμὶ ὑπολογίζουμε· μόνο
ὅ ταν αὐτὸ θεραπευθῇ καὶ σωθῇ ἀπὸ κάποια ἀ -
σθένεια, τότε δοξάζουμε τὸ Μεγαλοδύναμο, εὐ -
γνωμονοῦμε τὸ γιατρὸ καὶ γράφουμε εὐ χα ρι-
στήριο στὶς ἐφημερίδες. Ἀκοῦμε ἀρρώστια, ἀ -
κοῦμε καρκίνο, καὶ μᾶς πιάνει τρόμος· ἀλλὰ
ἀκοῦμε ἁμαρτία, καὶ κανείς ἀπὸ μᾶς δὲν συγ -
κινεῖται. Ποιό εἶνε σοβαρώτερο, ὁ καρκίνος ἢ ἡ
ἁμαρτία; Ἀκοῦμε τὴν ἁμαρτία καὶ γελᾶμε. Δὲ
βαριέσαι! λέμε. Καὶ ἂν παρουσιαστῇ κανένας
ἱεροκήρυκας αὐστηρός, δυσφοροῦμε.

Αὐστη ρός; Ἔπρεπε στὰ χρόνια μας νὰ ζῇ ὁ
Πρόδρο μος ἢ ὁ Ἠλίας ἢ ὁ Χρυσόστομος, καὶ
θὰ βλέπαμε ποιός μπορεῖ νὰ σταθῇ ἀπὸ τοὺς
κεραυ νοὺς καὶ μύδρους ποὺ ἐξαπέ λυαν αὐτοί.
Τώρα μὲ κολακεῖες κρατιόμαστε· ἂν δουλέ ψῃ
κόσκινο ἀποστολικό, δὲν ξέρω πόσοι θὰ μεί-
νου με. Ὅταν κάποιος ἱεροκήρυκας μιλή σῃ γιὰ
ἁμαρτία καὶ αἰώνιο κόλασι, τὸν λένε καθυστε -
ρημένο. Ἡ ἁμαρτία ὅμως δὲν εἶνε παιχνιδά-
κι ἁ γιοβασιλιάτικο γιὰ παιδιά. Ξέρετε τί εἶ νεἡ ἁ μαρτία; Κάτι πολὺ σοβαρό. Θὰ πῶ 3 - 4 πα-
ραδεί γματα, γιὰ νὰ σᾶς δώσω μιὰ εἰκόνα της.

* * *⃞ Ἡ γῆ αὐτὴ ποὺ πατοῦμε, μὲ ὅλα ὅσα ἔχει
πάνω της, τί εἶνε; Μιὰ σταγόνα στὸν ὠκεανό,
ἕνα κουκκὶ ἄμμου μέσα στὸ σύμπαν μὲ τὰ ἀν -
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Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο.
Σᾶς εἶνε γνωστό. Διηγεῖται ἕνα θαῦ μα. Τί

εἶ  πα, ἕνα; Λάθος, δύο θαύματα δι  ηγεῖται. Ἂν πι-
 στεύετε μόνο τὸ ἕνα, δὲν εἶστε Χριστιανοί· ἂν
πι στεύετε καὶ τὰ δύο, καὶ μάλιστα τὸ δεύτε ρο,
τότε εἶ  στε. Δύο θαύματα λοιπόν· τὸ ἕ να μικρό,
τὸ ἄλλο μεγάλο· τὸ ἕνα ὁρατό, τὸ ἄλλο ἀόρατο.
Θέλω νὰ τὸ πιστέψετε! Κι ὄ χι ἁπλῶς νὰ τὸ πι-
στέψε τε, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ ζήσετε· γιατὶ τὸ δεύ-
τερο θαῦμα μπορεῖ νὰ γίνῃ καὶ δικό σας!

* * *Τὸ μικρὸ θαῦμα ποιό εἶνε; Ἕναν ἀσθενῆ, ἕ -να παράλυτο ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ κουνή σῃ οὔ -
 τε χέρια οὔτε πόδια, νεκρὸ ἄταφο, τέσσερις
σπλαχνικοὶ ἄνθρωποι τὸν σήκω σαν ὅπως σηκώ -
νουν ἕνα φέρετρο καὶ τὸν πῆγαν στὸ Χριστό.
Καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ εἶπε· «Ἔγειρε καὶ ἆρον τὸ κρά-
 βαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου» (Μᾶρκ. 2,11).
Καὶ ἔ φτασε αὐτὴ ἡ διαταγὴ γιὰ νὰ γί νῃ τὸ θαῦ -
μα. Τὰ ναρκωμένα νεῦρα ζωντάνεψαν, ἡ δύ-
να μίς του ἐπανῆλθε, κι ὅπως ἡ ἀκρίδα τινάζε -
ται στὰ χορτάρια τώρα τὸ καλοκαίρι, ἔτσι τινά-
χτηκε πάνω, σὰν νὰ τὸν πέρασε ῥεῦ μα. Ἀμέ-
σως στάθηκε ὄρθιος καί, αὐτὸς ποὺ δὲν μποροῦ -
σε νὰ σηκώσῃ οὔτε τὸ κουτάλι του γιὰ νὰ φάῃ
καὶ τὸν τάιζαν ἄλλοι, πῆρε στὴν πλάτη του ὁ -
λόκληρο κρεβάτι καὶ μπροστὰ στὸν κόσμο ξε-
κίνησε καὶ πῆγε στὸ σπίτι του! Τὸ εἶδαν ὅ λοι
καὶ θαύμασαν. Αὐτὸ εἶνε τὸ μικρὸ θαῦμα.–Μικρὸ τὸ λές; θὰ πῆτε. Στὴν Ἀθήνα εἶνε τὸ
Ἄσυλο Ἀνιάτων μὲ παραλύτους ποὺ μένουν
στὰ κρεβάτια ἀκίνητοι· ὅλοι οἱ γιατροὶ δὲν μπο-
  ροῦν μὲ τίποτα νὰ τοὺς κάνουν νὰ κουνηθοῦν.
Ἂν πάῃ τώρα ἕνας πιστὸς παπᾶς καὶ σταυρώ -
σῃ ἕναν ἀπ᾽ αὐτούς, καὶ πιστεύῃ κι ὁ ἀσθενὴς
πιστεύουν καὶ οἱ συγγενεῖς, καὶ σηκωθῇ ὄρθι -
ος, δὲν θὰ φωνάξουν ὅλοι ὅτι ἔγινε θαῦμα;

Ναί, ἀλλ᾽ αὐτὸ εἶνε μικρό· εἶνε σὰν τὸ πρῶ -
το ἀπ᾽ τὰ δύο ποὺ λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο.
Τὸ δεύτερο, τὸ μεγάλο θαῦμα, ποιό εἶνε; Ἐπα-

ναλαμβάνω· ἂν δὲν τὸ πιστέψετε ματαίως πᾶ -
τε στὴν ἐκκλησία, καὶ ἂν δὲν τὸ ζήσε τε Πάσχα
δὲν κάνετε. Ποιό εἶνε τὸ δεύτερο;

Λίγα λεπτὰ πρὶν τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας ὁ
Χριστός, ἔκανε ἕνα ἄλλο θαῦ μα, τρισμέγιστο ἀλ -λὰ ἀόρατο. Τὸ πρῶτο ἔ γινε λέγοντας «Ἔγειρε
καὶ …ὕπαγε εἰς τὸν οἶ κόν σου»· τὸ δεύτερο ἔ -
γινε μὲ τὰ λόγια «Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁ -
μαρτίαι σου» (ἔ.ἀ. 2,5). Εἶνε μικρὸ αὐτό; Μὲ τὴν
πρώτη διαταγὴ θε ράπευσε τὸ κορμί, μὲ τὴ δεύ-
 τερη θεράπευσε κάτι ἀνώτερο, τὴν ψυχή· μὲ
τὴ μία θεράπευσε τὸ φθαρτό, μὲ τὴν ἄλλη θε-
 ράπευσε τὸ ἄφθαρτο καὶ αἰώνιο καὶ ἀθάνατο.

Σήμερα μόνο τὸ κορμὶ ὑπολογίζουμε· μόνο
ὅ ταν αὐτὸ θεραπευθῇ καὶ σωθῇ ἀπὸ κάποια ἀ -
σθένεια, τότε δοξάζουμε τὸ Μεγαλοδύναμο, εὐ -
γνωμονοῦμε τὸ γιατρὸ καὶ γράφουμε εὐ χα ρι-
στήριο στὶς ἐφημερίδες. Ἀκοῦμε ἀρρώστια, ἀ -
κοῦμε καρκίνο, καὶ μᾶς πιάνει τρόμος· ἀλλὰ
ἀκοῦμε ἁμαρτία, καὶ κανείς ἀπὸ μᾶς δὲν συγ -
κινεῖται. Ποιό εἶνε σοβαρώτερο, ὁ καρκίνος ἢ ἡ
ἁμαρτία; Ἀκοῦμε τὴν ἁμαρτία καὶ γελᾶμε. Δὲ
βαριέσαι! λέμε. Καὶ ἂν παρουσιαστῇ κανένας
ἱεροκήρυκας αὐστηρός, δυσφοροῦμε.

Αὐστη ρός; Ἔπρεπε στὰ χρόνια μας νὰ ζῇ ὁ
Πρόδρο μος ἢ ὁ Ἠλίας ἢ ὁ Χρυσόστομος, καὶ
θὰ βλέπαμε ποιός μπορεῖ νὰ σταθῇ ἀπὸ τοὺς
κεραυ νοὺς καὶ μύδρους ποὺ ἐξαπέ λυαν αὐτοί.
Τώρα μὲ κολακεῖες κρατιόμαστε· ἂν δουλέ ψῃ
κόσκινο ἀποστολικό, δὲν ξέρω πόσοι θὰ μεί-
νου με. Ὅταν κάποιος ἱεροκήρυκας μιλή σῃ γιὰ
ἁμαρτία καὶ αἰώνιο κόλασι, τὸν λένε καθυστε -
ρημένο. Ἡ ἁμαρτία ὅμως δὲν εἶνε παιχνιδά-
κι ἁ γιοβασιλιάτικο γιὰ παιδιά. Ξέρετε τί εἶ νεἡ ἁ μαρτία; Κάτι πολὺ σοβαρό. Θὰ πῶ 3 - 4 πα-
ραδεί γματα, γιὰ νὰ σᾶς δώσω μιὰ εἰκόνα της.

* * *⃞ Ἡ γῆ αὐτὴ ποὺ πατοῦμε, μὲ ὅλα ὅσα ἔχει
πάνω της, τί εἶνε; Μιὰ σταγόνα στὸν ὠκεανό,
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τὸ ἄλλο μεγάλο· τὸ ἕνα ὁρατό, τὸ ἄλλο ἀόρατο.
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σπλαχνικοὶ ἄνθρωποι τὸν σήκω σαν ὅπως σηκώ -
νουν ἕνα φέρετρο καὶ τὸν πῆγαν στὸ Χριστό.
Καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ εἶπε· «Ἔγειρε καὶ ἆρον τὸ κρά-
 βαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου» (Μᾶρκ. 2,11).
Καὶ ἔ φτασε αὐτὴ ἡ διαταγὴ γιὰ νὰ γί νῃ τὸ θαῦ -
μα. Τὰ ναρκωμένα νεῦρα ζωντάνεψαν, ἡ δύ-
να μίς του ἐπανῆλθε, κι ὅπως ἡ ἀκρίδα τινάζε -
ται στὰ χορτάρια τώρα τὸ καλοκαίρι, ἔτσι τινά-
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ος, δὲν θὰ φωνάξουν ὅλοι ὅτι ἔγινε θαῦμα;

Ναί, ἀλλ᾽ αὐτὸ εἶνε μικρό· εἶνε σὰν τὸ πρῶ -
το ἀπ᾽ τὰ δύο ποὺ λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο.
Τὸ δεύτερο, τὸ μεγάλο θαῦμα, ποιό εἶνε; Ἐπα-

ναλαμβάνω· ἂν δὲν τὸ πιστέψετε ματαίως πᾶ -
τε στὴν ἐκκλησία, καὶ ἂν δὲν τὸ ζήσε τε Πάσχα
δὲν κάνετε. Ποιό εἶνε τὸ δεύτερο;

Λίγα λεπτὰ πρὶν τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας ὁ
Χριστός, ἔκανε ἕνα ἄλλο θαῦ μα, τρισμέγιστο ἀλ -λὰ ἀόρατο. Τὸ πρῶτο ἔ γινε λέγοντας «Ἔγειρε
καὶ …ὕπαγε εἰς τὸν οἶ κόν σου»· τὸ δεύτερο ἔ -
γινε μὲ τὰ λόγια «Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁ -
μαρτίαι σου» (ἔ.ἀ. 2,5). Εἶνε μικρὸ αὐτό; Μὲ τὴν
πρώτη διαταγὴ θε ράπευσε τὸ κορμί, μὲ τὴ δεύ-
 τερη θεράπευσε κάτι ἀνώτερο, τὴν ψυχή· μὲ
τὴ μία θεράπευσε τὸ φθαρτό, μὲ τὴν ἄλλη θε-
 ράπευσε τὸ ἄφθαρτο καὶ αἰώνιο καὶ ἀθάνατο.

Σήμερα μόνο τὸ κορμὶ ὑπολογίζουμε· μόνο
ὅ ταν αὐτὸ θεραπευθῇ καὶ σωθῇ ἀπὸ κάποια ἀ -
σθένεια, τότε δοξάζουμε τὸ Μεγαλοδύναμο, εὐ -
γνωμονοῦμε τὸ γιατρὸ καὶ γράφουμε εὐ χα ρι-
στήριο στὶς ἐφημερίδες. Ἀκοῦμε ἀρρώστια, ἀ -
κοῦμε καρκίνο, καὶ μᾶς πιάνει τρόμος· ἀλλὰ
ἀκοῦμε ἁμαρτία, καὶ κανείς ἀπὸ μᾶς δὲν συγ -
κινεῖται. Ποιό εἶνε σοβαρώτερο, ὁ καρκίνος ἢ ἡ
ἁμαρτία; Ἀκοῦμε τὴν ἁμαρτία καὶ γελᾶμε. Δὲ
βαριέσαι! λέμε. Καὶ ἂν παρουσιαστῇ κανένας
ἱεροκήρυκας αὐστηρός, δυσφοροῦμε.

Αὐστη ρός; Ἔπρεπε στὰ χρόνια μας νὰ ζῇ ὁ
Πρόδρο μος ἢ ὁ Ἠλίας ἢ ὁ Χρυσόστομος, καὶ
θὰ βλέπαμε ποιός μπορεῖ νὰ σταθῇ ἀπὸ τοὺς
κεραυ νοὺς καὶ μύδρους ποὺ ἐξαπέ λυαν αὐτοί.
Τώρα μὲ κολακεῖες κρατιόμαστε· ἂν δουλέ ψῃ
κόσκινο ἀποστολικό, δὲν ξέρω πόσοι θὰ μεί-
νου με. Ὅταν κάποιος ἱεροκήρυκας μιλή σῃ γιὰ
ἁμαρτία καὶ αἰώνιο κόλασι, τὸν λένε καθυστε -
ρημένο. Ἡ ἁμαρτία ὅμως δὲν εἶνε παιχνιδά-
κι ἁ γιοβασιλιάτικο γιὰ παιδιά. Ξέρετε τί εἶ νεἡ ἁ μαρτία; Κάτι πολὺ σοβαρό. Θὰ πῶ 3 - 4 πα-
ραδεί γματα, γιὰ νὰ σᾶς δώσω μιὰ εἰκόνα της.

* * *⃞ Ἡ γῆ αὐτὴ ποὺ πατοῦμε, μὲ ὅλα ὅσα ἔχει
πάνω της, τί εἶνε; Μιὰ σταγόνα στὸν ὠκεανό,
ἕνα κουκκὶ ἄμμου μέσα στὸ σύμπαν μὲ τὰ ἀν -
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Εἰκόνες τῆς ἁμαρτίας
«Τέκνον, ἀ φέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (Μᾶρκ. 2,5)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 –imaaflo@yahoo.grἈκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο.

Σᾶς εἶνε γνωστό. Διηγεῖται ἕνα θαῦ μα. Τί
εἶ  πα, ἕνα; Λάθος, δύο θαύματα δι  ηγεῖται. Ἂν πι-
 στεύετε μόνο τὸ ἕνα, δὲν εἶστε Χριστιανοί· ἂν
πι στεύετε καὶ τὰ δύο, καὶ μάλιστα τὸ δεύτε ρο,
τότε εἶ  στε. Δύο θαύματα λοιπόν· τὸ ἕ να μικρό,
τὸ ἄλλο μεγάλο· τὸ ἕνα ὁρατό, τὸ ἄλλο ἀόρατο.
Θέλω νὰ τὸ πιστέψετε! Κι ὄ χι ἁπλῶς νὰ τὸ πι-
στέψε τε, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ ζήσετε· γιατὶ τὸ δεύ-
τερο θαῦμα μπορεῖ νὰ γίνῃ καὶ δικό σας!

* * *Τὸ μικρὸ θαῦμα ποιό εἶνε; Ἕναν ἀσθενῆ, ἕ -να παράλυτο ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ κουνή σῃ οὔ -
 τε χέρια οὔτε πόδια, νεκρὸ ἄταφο, τέσσερις
σπλαχνικοὶ ἄνθρωποι τὸν σήκω σαν ὅπως σηκώ -
νουν ἕνα φέρετρο καὶ τὸν πῆγαν στὸ Χριστό.
Καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ εἶπε· «Ἔγειρε καὶ ἆρον τὸ κρά-
 βαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου» (Μᾶρκ. 2,11).
Καὶ ἔ φτασε αὐτὴ ἡ διαταγὴ γιὰ νὰ γί νῃ τὸ θαῦ -
μα. Τὰ ναρκωμένα νεῦρα ζωντάνεψαν, ἡ δύ-
να μίς του ἐπανῆλθε, κι ὅπως ἡ ἀκρίδα τινάζε -
ται στὰ χορτάρια τώρα τὸ καλοκαίρι, ἔτσι τινά-
χτηκε πάνω, σὰν νὰ τὸν πέρασε ῥεῦ μα. Ἀμέ-
σως στάθηκε ὄρθιος καί, αὐτὸς ποὺ δὲν μποροῦ -
σε νὰ σηκώσῃ οὔτε τὸ κουτάλι του γιὰ νὰ φάῃ
καὶ τὸν τάιζαν ἄλλοι, πῆρε στὴν πλάτη του ὁ -
λόκληρο κρεβάτι καὶ μπροστὰ στὸν κόσμο ξε-
κίνησε καὶ πῆγε στὸ σπίτι του! Τὸ εἶδαν ὅ λοι
καὶ θαύμασαν. Αὐτὸ εἶνε τὸ μικρὸ θαῦμα.–Μικρὸ τὸ λές; θὰ πῆτε. Στὴν Ἀθήνα εἶνε τὸ
Ἄσυλο Ἀνιάτων μὲ παραλύτους ποὺ μένουν
στὰ κρεβάτια ἀκίνητοι· ὅλοι οἱ γιατροὶ δὲν μπο-
  ροῦν μὲ τίποτα νὰ τοὺς κάνουν νὰ κουνηθοῦν.
Ἂν πάῃ τώρα ἕνας πιστὸς παπᾶς καὶ σταυρώ -
σῃ ἕναν ἀπ᾽ αὐτούς, καὶ πιστεύῃ κι ὁ ἀσθενὴς
πιστεύουν καὶ οἱ συγγενεῖς, καὶ σηκωθῇ ὄρθι -
ος, δὲν θὰ φωνάξουν ὅλοι ὅτι ἔγινε θαῦμα;

Ναί, ἀλλ᾽ αὐτὸ εἶνε μικρό· εἶνε σὰν τὸ πρῶ -
το ἀπ᾽ τὰ δύο ποὺ λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο.
Τὸ δεύτερο, τὸ μεγάλο θαῦμα, ποιό εἶνε; Ἐπα-

ναλαμβάνω· ἂν δὲν τὸ πιστέψετε ματαίως πᾶ -
τε στὴν ἐκκλησία, καὶ ἂν δὲν τὸ ζήσε τε Πάσχα
δὲν κάνετε. Ποιό εἶνε τὸ δεύτερο;

Λίγα λεπτὰ πρὶν τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας ὁ
Χριστός, ἔκανε ἕνα ἄλλο θαῦ μα, τρισμέγιστο ἀλ -λὰ ἀόρατο. Τὸ πρῶτο ἔ γινε λέγοντας «Ἔγειρε
καὶ …ὕπαγε εἰς τὸν οἶ κόν σου»· τὸ δεύτερο ἔ -
γινε μὲ τὰ λόγια «Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁ -
μαρτίαι σου» (ἔ.ἀ. 2,5). Εἶνε μικρὸ αὐτό; Μὲ τὴν
πρώτη διαταγὴ θε ράπευσε τὸ κορμί, μὲ τὴ δεύ-
 τερη θεράπευσε κάτι ἀνώτερο, τὴν ψυχή· μὲ
τὴ μία θεράπευσε τὸ φθαρτό, μὲ τὴν ἄλλη θε-
 ράπευσε τὸ ἄφθαρτο καὶ αἰώνιο καὶ ἀθάνατο.

Σήμερα μόνο τὸ κορμὶ ὑπολογίζουμε· μόνο
ὅ ταν αὐτὸ θεραπευθῇ καὶ σωθῇ ἀπὸ κάποια ἀ -
σθένεια, τότε δοξάζουμε τὸ Μεγαλοδύναμο, εὐ -
γνωμονοῦμε τὸ γιατρὸ καὶ γράφουμε εὐ χα ρι-
στήριο στὶς ἐφημερίδες. Ἀκοῦμε ἀρρώστια, ἀ -
κοῦμε καρκίνο, καὶ μᾶς πιάνει τρόμος· ἀλλὰ
ἀκοῦμε ἁμαρτία, καὶ κανείς ἀπὸ μᾶς δὲν συγ -
κινεῖται. Ποιό εἶνε σοβαρώτερο, ὁ καρκίνος ἢ ἡ
ἁμαρτία; Ἀκοῦμε τὴν ἁμαρτία καὶ γελᾶμε. Δὲ
βαριέσαι! λέμε. Καὶ ἂν παρουσιαστῇ κανένας
ἱεροκήρυκας αὐστηρός, δυσφοροῦμε.

Αὐστη ρός; Ἔπρεπε στὰ χρόνια μας νὰ ζῇ ὁ
Πρόδρο μος ἢ ὁ Ἠλίας ἢ ὁ Χρυσόστομος, καὶ
θὰ βλέπαμε ποιός μπορεῖ νὰ σταθῇ ἀπὸ τοὺς
κεραυ νοὺς καὶ μύδρους ποὺ ἐξαπέ λυαν αὐτοί.
Τώρα μὲ κολακεῖες κρατιόμαστε· ἂν δουλέ ψῃ
κόσκινο ἀποστολικό, δὲν ξέρω πόσοι θὰ μεί-
νου με. Ὅταν κάποιος ἱεροκήρυκας μιλή σῃ γιὰ
ἁμαρτία καὶ αἰώνιο κόλασι, τὸν λένε καθυστε -
ρημένο. Ἡ ἁμαρτία ὅμως δὲν εἶνε παιχνιδά-
κι ἁ γιοβασιλιάτικο γιὰ παιδιά. Ξέρετε τί εἶ νεἡ ἁ μαρτία; Κάτι πολὺ σοβαρό. Θὰ πῶ 3 - 4 πα-
ραδεί γματα, γιὰ νὰ σᾶς δώσω μιὰ εἰκόνα της.

* * *⃞ Ἡ γῆ αὐτὴ ποὺ πατοῦμε, μὲ ὅλα ὅσα ἔχει
πάνω της, τί εἶνε; Μιὰ σταγόνα στὸν ὠκεανό,
ἕνα κουκκὶ ἄμμου μέσα στὸ σύμπαν μὲ τὰ ἀν -
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Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο.
Σᾶς εἶνε γνωστό. Διηγεῖται ἕνα θαῦ μα. Τί

εἶ  πα, ἕνα; Λάθος, δύο θαύματα δι  ηγεῖται. Ἂν πι-
 στεύετε μόνο τὸ ἕνα, δὲν εἶστε Χριστιανοί· ἂν
πι στεύετε καὶ τὰ δύο, καὶ μάλιστα τὸ δεύτε ρο,
τότε εἶ  στε. Δύο θαύματα λοιπόν· τὸ ἕ να μικρό,
τὸ ἄλλο μεγάλο· τὸ ἕνα ὁρατό, τὸ ἄλλο ἀόρατο.
Θέλω νὰ τὸ πιστέψετε! Κι ὄ χι ἁπλῶς νὰ τὸ πι-
στέψε τε, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ ζήσετε· γιατὶ τὸ δεύ-
τερο θαῦμα μπορεῖ νὰ γίνῃ καὶ δικό σας!

* * *Τὸ μικρὸ θαῦμα ποιό εἶνε; Ἕναν ἀσθενῆ, ἕ -να παράλυτο ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ κουνή σῃ οὔ -
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καὶ τὸν τάιζαν ἄλλοι, πῆρε στὴν πλάτη του ὁ -
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Ἄσυλο Ἀνιάτων μὲ παραλύτους ποὺ μένουν
στὰ κρεβάτια ἀκίνητοι· ὅλοι οἱ γιατροὶ δὲν μπο-
  ροῦν μὲ τίποτα νὰ τοὺς κάνουν νὰ κουνηθοῦν.
Ἂν πάῃ τώρα ἕνας πιστὸς παπᾶς καὶ σταυρώ -
σῃ ἕναν ἀπ᾽ αὐτούς, καὶ πιστεύῃ κι ὁ ἀσθενὴς
πιστεύουν καὶ οἱ συγγενεῖς, καὶ σηκωθῇ ὄρθι -
ος, δὲν θὰ φωνάξουν ὅλοι ὅτι ἔγινε θαῦμα;
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ὅ ταν αὐτὸ θεραπευθῇ καὶ σωθῇ ἀπὸ κάποια ἀ -
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* * *Τὸ μικρὸ θαῦμα ποιό εἶνε; Ἕναν ἀσθενῆ, ἕ -να παράλυτο ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ κουνή σῃ οὔ -
 τε χέρια οὔτε πόδια, νεκρὸ ἄταφο, τέσσερις
σπλαχνικοὶ ἄνθρωποι τὸν σήκω σαν ὅπως σηκώ -
νουν ἕνα φέρετρο καὶ τὸν πῆγαν στὸ Χριστό.
Καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ εἶπε· «Ἔγειρε καὶ ἆρον τὸ κρά-
 βαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου» (Μᾶρκ. 2,11).
Καὶ ἔ φτασε αὐτὴ ἡ διαταγὴ γιὰ νὰ γί νῃ τὸ θαῦ -
μα. Τὰ ναρκωμένα νεῦρα ζωντάνεψαν, ἡ δύ-
να μίς του ἐπανῆλθε, κι ὅπως ἡ ἀκρίδα τινάζε -
ται στὰ χορτάρια τώρα τὸ καλοκαίρι, ἔτσι τινά-
χτηκε πάνω, σὰν νὰ τὸν πέρασε ῥεῦ μα. Ἀμέ-
σως στάθηκε ὄρθιος καί, αὐτὸς ποὺ δὲν μποροῦ -
σε νὰ σηκώσῃ οὔτε τὸ κουτάλι του γιὰ νὰ φάῃ
καὶ τὸν τάιζαν ἄλλοι, πῆρε στὴν πλάτη του ὁ -
λόκληρο κρεβάτι καὶ μπροστὰ στὸν κόσμο ξε-
κίνησε καὶ πῆγε στὸ σπίτι του! Τὸ εἶδαν ὅ λοι
καὶ θαύμασαν. Αὐτὸ εἶνε τὸ μικρὸ θαῦμα.–Μικρὸ τὸ λές; θὰ πῆτε. Στὴν Ἀθήνα εἶνε τὸ
Ἄσυλο Ἀνιάτων μὲ παραλύτους ποὺ μένουν
στὰ κρεβάτια ἀκίνητοι· ὅλοι οἱ γιατροὶ δὲν μπο-
  ροῦν μὲ τίποτα νὰ τοὺς κάνουν νὰ κουνηθοῦν.
Ἂν πάῃ τώρα ἕνας πιστὸς παπᾶς καὶ σταυρώ -
σῃ ἕναν ἀπ᾽ αὐτούς, καὶ πιστεύῃ κι ὁ ἀσθενὴς
πιστεύουν καὶ οἱ συγγενεῖς, καὶ σηκωθῇ ὄρθι -
ος, δὲν θὰ φωνάξουν ὅλοι ὅτι ἔγινε θαῦμα;

Ναί, ἀλλ᾽ αὐτὸ εἶνε μικρό· εἶνε σὰν τὸ πρῶ -
το ἀπ᾽ τὰ δύο ποὺ λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο.
Τὸ δεύτερο, τὸ μεγάλο θαῦμα, ποιό εἶνε; Ἐπα-

ναλαμβάνω· ἂν δὲν τὸ πιστέψετε ματαίως πᾶ -
τε στὴν ἐκκλησία, καὶ ἂν δὲν τὸ ζήσε τε Πάσχα
δὲν κάνετε. Ποιό εἶνε τὸ δεύτερο;

Λίγα λεπτὰ πρὶν τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας ὁ
Χριστός, ἔκανε ἕνα ἄλλο θαῦ μα, τρισμέγιστο ἀλ -λὰ ἀόρατο. Τὸ πρῶτο ἔ γινε λέγοντας «Ἔγειρε
καὶ …ὕπαγε εἰς τὸν οἶ κόν σου»· τὸ δεύτερο ἔ -
γινε μὲ τὰ λόγια «Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁ -
μαρτίαι σου» (ἔ.ἀ. 2,5). Εἶνε μικρὸ αὐτό; Μὲ τὴν
πρώτη διαταγὴ θε ράπευσε τὸ κορμί, μὲ τὴ δεύ-
 τερη θεράπευσε κάτι ἀνώτερο, τὴν ψυχή· μὲ
τὴ μία θεράπευσε τὸ φθαρτό, μὲ τὴν ἄλλη θε-
 ράπευσε τὸ ἄφθαρτο καὶ αἰώνιο καὶ ἀθάνατο.

Σήμερα μόνο τὸ κορμὶ ὑπολογίζουμε· μόνο
ὅ ταν αὐτὸ θεραπευθῇ καὶ σωθῇ ἀπὸ κάποια ἀ -
σθένεια, τότε δοξάζουμε τὸ Μεγαλοδύναμο, εὐ -
γνωμονοῦμε τὸ γιατρὸ καὶ γράφουμε εὐ χα ρι-
στήριο στὶς ἐφημερίδες. Ἀκοῦμε ἀρρώστια, ἀ -
κοῦμε καρκίνο, καὶ μᾶς πιάνει τρόμος· ἀλλὰ
ἀκοῦμε ἁμαρτία, καὶ κανείς ἀπὸ μᾶς δὲν συγ -
κινεῖται. Ποιό εἶνε σοβαρώτερο, ὁ καρκίνος ἢ ἡ
ἁμαρτία; Ἀκοῦμε τὴν ἁμαρτία καὶ γελᾶμε. Δὲ
βαριέσαι! λέμε. Καὶ ἂν παρουσιαστῇ κανένας
ἱεροκήρυκας αὐστηρός, δυσφοροῦμε.

Αὐστη ρός; Ἔπρεπε στὰ χρόνια μας νὰ ζῇ ὁ
Πρόδρο μος ἢ ὁ Ἠλίας ἢ ὁ Χρυσόστομος, καὶ
θὰ βλέπαμε ποιός μπορεῖ νὰ σταθῇ ἀπὸ τοὺς
κεραυ νοὺς καὶ μύδρους ποὺ ἐξαπέ λυαν αὐτοί.
Τώρα μὲ κολακεῖες κρατιόμαστε· ἂν δουλέ ψῃ
κόσκινο ἀποστολικό, δὲν ξέρω πόσοι θὰ μεί-
νου με. Ὅταν κάποιος ἱεροκήρυκας μιλή σῃ γιὰ
ἁμαρτία καὶ αἰώνιο κόλασι, τὸν λένε καθυστε -
ρημένο. Ἡ ἁμαρτία ὅμως δὲν εἶνε παιχνιδά-
κι ἁ γιοβασιλιάτικο γιὰ παιδιά. Ξέρετε τί εἶ νεἡ ἁ μαρτία; Κάτι πολὺ σοβαρό. Θὰ πῶ 3 - 4 πα-
ραδεί γματα, γιὰ νὰ σᾶς δώσω μιὰ εἰκόνα της.

* * *⃞ Ἡ γῆ αὐτὴ ποὺ πατοῦμε, μὲ ὅλα ὅσα ἔχει
πάνω της, τί εἶνε; Μιὰ σταγόνα στὸν ὠκεανό,
ἕνα κουκκὶ ἄμμου μέσα στὸ σύμπαν μὲ τὰ ἀν -
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αρίθμητα ἀστέρια του, ποὺ μοιάζουν σὰν καν -
τηλάκια σ᾽ ἕναν ἀσύλληπτο ναό. Ἀπειλοῦν οἱ
ἄθεοι ὅτι θὰ κλείσουν τοὺς ναοὺς καὶ θὰ σβή-
σουν τοὺς πολυελέους. Σβῆστε τους λοιπόν!
ἔχει ὁ Θεὸς στὸν οὐρανὸ πολυέλεο καὶ ἀμέ-
τρητα καντήλια τὰ ἀστέρια· αὐτὰ μπορεῖτε νὰ
τὰ σβήσετε; Ὅλα αὐτὰ εἶνε δημιουργήματά
του. Τὸ λέει σήμερα ὁ ἀπόστολος· «Σὺ κατ᾽ ἀρ -
χάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν
χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί» (Ἑβρ. 1,10 = Ψαλμ. 101,26).
Σύ, Θεέ μου, λέει, ἔφτειαξες τὴ γῆ καὶ ὅλα τὰ
ὡραῖα ποὺ βλέπουμε. Θαῦμα ἡ Δημιουργία.

Μεγαλύτερο ὅμως θαῦ μα εἶνε ἡ ἁρμονία καὶτάξις, τ᾽ ὅτι ὅλα αὐτὰ βρίσκονται στὴ θέσι τους,
πειθαρχοῦν σὰν στρατιῶτες, κινοῦνται μὲ μα-
θηματικὴ ἀκρίβεια. Γιατὶ ὁ Δημιουργὸς σὲ ὅλα
τὰ δημιουργήματά του, ἀπ᾽ τὰ μεγαλύτερα μέ-
χρι τὸ μό ριο τῆς ὕλης, ἔβαλε νόμους, τοὺς φυ-
   σικοὺς νόμους. Ὅλα λειτουργοῦν ἐπὶ τῇ βά-
σει τῶν νόμων, κανένα δὲν ἐκτρέπεται ἀπὸ
αὐτούς. Στὴν ὥ ρα τους εἶνε ὅλα· «Ὁ ἥλιος ἔ -
γνω τὴν δύσιν αὐτοῦ. Ἔθου σκότος, καὶ ἐγέ-
νετο νύξ» (Ψαλμ. 103,19-20)! αὐτὸς εἶνε ἕνας ἀπ᾽ τοὺς
ὡ ραιότερους στίχους τοῦ Ψαλτηρίου.

–Μὰ τί ἔπαθες; Ἔφυγες ἀπ᾽ τὸ θέμα σου.
Εἶπες ὅτι θὰ μιλήσῃς περὶ ἁμαρτίας, καὶ μᾶς
μιλᾷς γιὰ φυσικοὺς νόμους;…

Δὲν ἔφυγα ἀπ᾽ τὸ θέμα. Θέλω νὰ πῶ καὶ νὰ
τονίσω, ὅτι μέσα στὴν ἁρ  μο νία τοῦ σύμπαντος
ὑπάρχει μία δυσαρμονία, μία ἀ ταξία· στὴ «συν -
αυλία», ποὺ παίζουν ὅλα, τὸ αὐτὶ τοῦ Μαέ στρου
συλλαμβάνει μιὰ παραφωνία. Ὁ κόσμος ὁλό-
κληρος σὰν μιὰ κιθάρα παίζει τὸν ὕμνο τοῦ Δη-
μιουργοῦ «Αἰ νεῖ τε αὐτὸν τὰ πάντα, ἡ σελήνη, τὸ
χιόνι, τ᾽ ἀ  στέ ρια, μικρὰ - μεγάλα, οἱ πάν τες αἰ -
νεῖτε τὸν Θεόν»(βλ. Ψαλμ. 148ος). Ἀλλὰ μέσα στὴν ἁρ -
μονία ὑ πάρχει μία δυσαρμονία, μία ἀ ταξία, ἕ -
να φάλτσο. Ποιό; Ἡ ἁμαρτία τοῦ ἀνθρώπου!
⃞ Ὅπως στὰ ἄλλα δημιουργήματα ὁ Θεὸς ἔ -
θεσε νόμους, ἔτσι καὶ στὸν ἄνθρωπο. Ὄχι νό-
μους φυ  σικοὺς ἀλλὰ ἠθικούς, ποὺ εἶνε ἀνώτε-
 ροι. Μὴ μοῦ μιλᾶτε γιὰ νόμους ἀνθρώπων σὰν
αὐ τοὺς ποὺ ψηφίζει ἡ βουλή, νόμους τοῦ κρά-
 τους. Γιὰ ἕνα νόμο ὁμιλῶ ἐγώ· νόμο αἰώνιο, ἀ -
κατάλυτο, ἀθάνατο. Ποιός εἶνε αὐτός; Εἶ νε τὸ
θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐκ φράζε  ται μὲ δύο τρό-
πους· μὲ τὴ φωνὴ τῆς συν ειδή σε ως (ἄγραφος νό-
  μος) ποὺ ὑπαγορεύει «Κάνε τὸ καλὸ καὶ φεῦγε
ἀπ᾽ τὸ κακό», καὶ μὲ τὸ γραπτὸ νόμο τοῦ Εὐ αγ-
γε λίου, τὴν ἁγία Γραφή, ποὺ λέει «Ἔκκλινον ἀ -
 πὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν» (Ψαλμ. 33,15). Τί εἶ νε
λοιπὸν ἡ ἁμαρτία; Εἶνε ἀνομία, εἶνε ἡ παρά-
βασις τοῦ θείου νόμου ὅπως λέει τὸ Πνεῦμα
τὸ ἅ γιο· «ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία» (Α΄ Ἰω. 3,4).

⃞ Ὅπως στὴ φύσι ὅλα κινοῦνται πάνω στὴν
τροχιὰ τοῦ φυσικοῦ νόμου, ἔτσι κι ὁ ἄν θρωπος
πρέπει νὰ κινῆται ἐπάνω στὸν πνευματικὸ νό-
μο τοῦ θεί ου θελήματος. Τὸ κάνει; Ἂν τὸ ἔκα-
νε, θὰ ὑπῆρχε ἁρμονία, ἡ γῆ θὰ ἦταν παράδει-
 σος. Κάνοντας ὅμως τὴν ἁμαρτία ξεφεύγει ἀπὸ
τὴν τροχιά του, ἐκτροχιάζεται. Ἡ ἁμαρτία λοι -
πὸν εἶνε ἐκτροχιασμός, παράβασις τοῦ νόμου
ποὺ ὁ Θεὸς ἔβαλε μέσα του.
⃞ Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ τὴν ἁμαρτία ὄχι μόνο τὴν
κά  νουμε ἄφοβα, ἀλλὰ καὶ τὴ γευόμαστε εὐ -
χαρίστως. Τὸ λέει ἡ Γραφή· Θά ̓ ρθουν χρόνια
ποὺ ὁ ἄν θρω πος θὰ πίνῃ τὴν ἁμαρτία σὰν ἕνα
ποτή ρι δροσερὸ νερὸ τὸ κα λοκαίρι (βλ. Ἰὼβ 15,16).
Σὰν παγωτό· ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ «παγωτὸ» θὰ βγῇ
στὸ τέλος φαρμάκι, παράθειο· καταστροφή,
ὄλεθρος, πανωλεθρία. Για τὶ ξέρεις τί βάρος
ἔ χει ἡ ἁμαρ τία; Ὄχι μόνο ἡ πιὸ βαρειά (π.χ.
μοιχεία, πορνεία, κλοπή, φό νος, πλαστογρα-
φία, διάρρηξις…), ἀλλὰ κι αὐτὴ ποὺ θεωρεῖ -
ται ὡς πιὸ μικρή, π.χ. τὸ ψέμα. Ἐλᾶτε νὰ ζυγί -
σουμε στὴν πλά στιγγα τοῦ Εὐαγγελίου τὸ ψέ-
μα. Βάλε στὸ ἕ να μέρος τὸ «ψεματάκι» ποὺ εἶ -
πες στὴ μάνα σου ἢ στὸν προϊστάμενό σου.
Ξέρεις πόσο βάρος ἔχει; Ἔ λα νὰ τὸ σηκώσῃς.
Ὄχι ἕνας ἀλλὰ καὶ χίλιοι δὲν μποροῦμε νὰ τὸ
σηκώσουμε. Κι ὄχι μόνο ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί.
Ἐλᾶτε Παναγία, ἐλᾶτε οἱ ἅγιοι, οἱ ἄγγελοι καὶ
ἀρχάγγελοι, «τὰ Χερου βὶμ καὶ τὰ Σεραφίμ, ἑ -
ξαπτέρυγα, πολυόμματα, μετάρσια, πτερω-
τά» (θ. Λειτ.), ἐλᾶτε κάτω στὴ γῆ νὰ σηκώσετε τὸ
βάρος. Ἀδύνατον, μένει ἀκίνητο!

–Μὰ τότε, πάτερ, μᾶς ἀπελπίζεις!…
* * *Ὅσο μποροῦσε, ἀδελφοί μου, ὁ παράλυτος

νὰ σηκώσῃ τὸ κουτάλι του, ἄλλο τόσο μπο ρεῖ
καὶ ὁ ἁμαρτωλὸς νὰ σηκώσῃ τὸ ἁμάρτημά του.
Ποιός λοιπὸν τὸ σηκώνει; Οὔτε ἄγγελος οὔτε
ἀρ χάγγελος. Ποιός τότε; Τὸ πιστεύεις; – φθά-
σαμε στὸ καίριο σημεῖο. Ποιός; «Δεῦτε προσ -
κυ νήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασι-
λεῖ ἡμῶν Θεῷ»! Αὐτὸς σή κωσε τὸ βάρος τῆς ἁ -
μαρτίας. Στὸ ἄλλο μέρος τῆς ζυγαριᾶς ἔπεσε
– τί· τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας ποὺ εἶνε στὸ δι-
σκοπότηρο. Μιὰ σταλαγμα τιά –τί λέω–, ἕνα ἠ -
λεκτρόνιό του ἂν πέσῃ στὸ ἄλλο μέρος τῆς ζυ-
 γαριᾶς μαζὶ μὲ δάκρυα εἰλικρινοῦς μετανοί ας,
πανηγυρίζουν τότε στὸν οὐρανὸ οἱ ἄγ γελοι.
Θαῦμα μέγα γίνεται ὅταν στὸ ἐξομολο γητή-
ριο ἀκουστῇ ἡ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ «Τέκνον, ἀ -
φέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (Μᾶρκ. 2,5).

Νά τὸ θαῦμα τὸ μέγα, ποὺ εἴθε νὰ τὸ νιώ-
σου με, νὰ τὸ πιστέψουμε καὶ νὰ τὸ ζήσουμε.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων - Ἀθηνῶν τὴν 26-3-1967. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 20-2-2019.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 155αΆ τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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ὉἸησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί μου, εἶνε ὁ
Σωτήρας τοῦ κόσμου. Σῴζει ὁ Χριστός.

Καθὼς διανύουμε τὸ στάδιο τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς, εἶνε ὁ πιὸ κατάλληλος και -
ρὸς γιὰ νὰ ἐμβαθύνουμε μὲ ἡσυχία στὶς με-
γάλες ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας ὅπως αὐτή,
ὅτι ὁ Χριστὸς σῴζει.Ἀπὸ τί σῴζει; Ἀπὸ τὸν κατακλυσμὸ τῆς ἁ -
μαρτίας. Ὅπως ἔσωσε τότε τὸ Νῶε καὶ τὴν οἰ -
κογένειά του ἀπὸ τὸν κατακλυ σμὸ τοῦ νεροῦ,
ποὺ ἔπνιξε ὅλη τὴν ἀμετα νόητη ἀν θρωπότη-
τα, ἔτσι σῴζει καὶ σήμερα.Πῶς σῴζει; Ἡ σωτήριος κιβωτὸς τώρα, μέ-
σα στὸν τελευταῖο αὐτὸ φοβερὸ κατακλυ-
σμό, εἶνε ἡ Ἐκκλησία, τὸ ἀβύθιστο πλοῖο τοῦ
Θεοῦ, ἡ Ὀρ θόδοξος Ἐκκλησία, τὴν ὁποία ἔ -
χτισε καὶ ἀπέκτησε μὲ τὸ ἴδιο τὸ αἷμα του· δι᾽
αὐτῆς σῴζει ὁ Χριστός.Ποιούς σῴ ζει; Τὶς ψυχὲς ἐκείνων ποὺ τὸν
ἐ πικαλοῦνται. Σῴζει τοὺς ἁ μαρτωλούς. Ἀλλὰ
ἁμαρτωλοὶ εἶνε ὅλοι, θὰ πῆτε· θὰ σωθοῦν δη-
λαδὴ ὅλοι; Ἀσφαλῶς ὅλοι μποροῦν νὰ σωθοῦν,
ἂν βέβαια τὸ θελήσουν. Δυστυχῶς ὅμως δὲν
τὸ θέλουν. Ποιούς ἁμαρτωλοὺς λοιπὸν σῴζει
ὁ Χριστός; Ἐκείνους ποὺ συναισθά νονται τὴν
ἀθλιότητά τους, πιστεύουν σ᾽ αὐτὸν ὅτι μόνο
αὐτὸς μπορεῖ νὰ τοὺς λυτρώ σῃ, καὶ μποροῦν
νὰ ἐπαναλάβουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους τὴν εὐ -
λογημένη ἐκείνη ὁμολογία τοῦ ἀποστόλου
Παύλου· «Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κό-
σμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐ -
γώ»· ἦρθε στὸν κόσμο νὰ σώσῃ τοὺς ἁμαρτω -
λούς, ἀπ᾽ τοὺς ὁποίους πρῶτος εἶμαι ἐγώ (Α΄ Τιμ.
1,15). Ὁ Χριστὸς προσφέρει σὲ ὅλους τὴν σωτη-
 ρία, ἀλλὰ ὑπὸ τὸν ὅρο ν᾿ ἀναγνωρίσουν καὶ
νὰ ὁμολογήσουν τὴν ἁ μαρτωλότητά τους, νὰ
πιστέψουν ὅτι αὐ τὸς εἶνε ὁ μόνος Σωτήρας,
κοντὰ στὸν ὁ ποῖο θὰ βροῦν τὴν ψυχική τους
ἀνάπαυσι καὶ τὴν σωτηρία τους.

Γιὰ νὰ σωθῇ λοιπὸν κάποιος χρειάζεται πί-
στις· πίστι σὲ ὅ,τι διδάσκει ὁ Χριστός, πίστις
ὅ τι μετὰ θάνατον ὑ πάρχει ἀνάστασις, κρίσις
καὶ ἀν ταπόδοσις, παράδεισος καὶ κόλασι. Χω -
ρὶς τὴν πίστι αὐτὴ ἡ σωτηρία εἶνε ἀδύνατη.
Διότι ἡ πίστι στὸ Χριστὸ εἶνε ἡ κινητήριος δύ-ναμις γιὰ τὰ ἔργα τῆς πίστεως, γιὰ τὴν ἐφαρ-
μογὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου.

Γνωρίζοντας καλὰ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια ὁ ἀ -
πό στολος Παῦλος καὶ καθὼς γράφει στοὺς
ἐξ Ἑ βραί ων Χριστιανούς, ὅπως ἀκούσαμε σή-
μερα στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, τοὺς προ-
τρέπει θερμά, «νὰ κρατοῦν τὴν ὁμολογίαν»,
τὴν πίστι δηλαδή, ὡς ἀνεκτίμητο θησαυρό.
«Ἀδελφοί», γράφει, «ἔχοντες ἀρχιερέα μέγαν
διεληλυθό τα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν
τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογί ας» (Ἑβρ. 4,14).Ποιά, λοιπόν, εἶνε ἡ ὁμολογία ποὺ πρέπει
νὰ κρατοῦμε; Ὁ Χριστός, λέει ἐδῶ, εἶνε ὁ ἀρ -
χιερεύς μας, ὁ μέγας Ἀρχιερεύς. Προσέφερε
θυσία ὄ χι κάτι ἄλ λο, ὄχι κάτι ξένο, ζῷα ἢ καρ-
ποὺς ὅπως γινόταν παλιά, ἀλλὰ τὸ ἴδιο τὸ τί-
μιο αἷμα του. Σταυρώ θηκε, ἀπέθανε, ἐ τάφη,
ἀναστήθηκε, ἀνελήφθη καὶ βρίσκεται στοὺς
οὐρανούς. Ἐ κεῖ, ὁ μέγας Ἀρχιερεύς μας, συ-
νεχίζει νὰ δέεται καὶ νὰ μεσιτεύῃ ὑπὲρ τῶν
πιστῶν. Αὐτὴ εἶνε ἡ ὁμολογία τῆς πίστεώς
μας, τὴν ὁποία, ὅπως συμβουλεύει ὁ ἀπόστο-
λος, πρέπει νὰ κρατοῦ με σφιχτά, γιὰ νὰ μὴ
τὴν χάσουμε· γιατὶ ἡ ἀπώλειά της ἰσοδυναμεῖ
μὲ ἀπώλεια τῆς ψυχῆς μας.

Ἂς δοῦμε τώρα, ἀγαπητοί μου, πιὸ ἀναλυ-
τικὰ καὶ πιὸ συγκεκριμένα, ποιό ῥόλο παίζει ἡ
πίστι στὴ ζωή μας καὶ πῶς βοηθεῖ τὸν ἄνθρω-
πο νὰ σωθῇ. * * *

«Κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας»· νὰ ἔχουμε, δη  -
λαδή, τὴν πίστι ἀχώριστο σύντροφο στὴ ζωή
μας. Αὐτὴ θὰ εἶνε ὁ πολύτιμος ὁδηγός μας σ᾽
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αὐτὴ τὴ ζωὴ ποὺ μοιάζει μὲ ἔρημο. Στὴν πα-
λαιὰ διαθήκη ὁ περιούσιος λαὸς τοῦ Θεοῦ
περπατοῦσε μέσα στὴν ἔρημο ὁδηγούμενος
ἀ πὸ ἕνα ὁρατὸ σημάδι ποὺ προπορευόταν
στὸ δρόμο του· τὴν ἡμέρα δηλαδὴ «ἐν στύλῳ
νεφέλης» καὶ τὴ νύχτα «ἐν στύλῳ πυρός» (Ἔξ.
13,21). Ἔτσι τώρα ἡ πίστις ὁδηγεῖ τὸ νέο Ἰσρα -
ήλ, ἐ μᾶς, ποὺ διαβαίνουμε μιὰ ἔρημο ὅπως
τό  τε οἱ Ἰουδαῖοι. Ὅποιος βαδίζει στὴν ἔρημο
χωρὶς ὁ δηγὸ χάνεται· ἀλλὰ κι ὁ ἄνθρωπος
ποὺ δὲν ἔ χει ὁδηγό του τὴν πίστι θὰ περιπλα -
νηθῇ στὶς ἄγονες ἐκτάσεις τῆς ἀπιστίας, θὰ
βαδίζῃ δι αρκῶς μέσα στὴν ἴδια χώρα καὶ θὰ
νομίζῃ ὅτι προχωρεῖ πρὸς τὰ ἐμπρός, ὅτι πλη-
σιάζει στὸ σκοπό του, καὶ ἐν τούτοις θὰ βρί-
σκεται πάν τα στὸ ἴδιο σημεῖο, μέσα στὸν ἴδιο
κύκλο. Ταλαίπωρος ὁ ἄπιστος! Θὰ ζήσῃ καὶ θὰ
πεθάνῃ μέσα στὴν ἔρημο τῆς ἀπιστίας, ποὺ
εἶ νε χίλιες φορὲς χειρότερη ἀπὸ τὶς ἐρήμους
τῆς Ἀφρικῆς. Εὐτυχισμένος ὁ πιστός! Κρα-
τώντας τὴν πίστι σὰν φανάρι, σὰν προβολέα
τοῦ πνεύματός του, θὰ βαδίζῃ πρὸς τὰ ἐμ -
πρός, μὲ ἀσφάλεια θὰ βγῇ ἀπὸ τὴν ἔρημο, καὶ
θ᾿ ἀντικρύσῃ μὲ χαρὰ ἀπερίγραπτη τὶς ἀ κτὲς
τῆς αἰωνίου ζωῆς.

«Κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας»· νά ̓ χουμε τὴν
πίστι ἀχώριστο σύντροφο στὴ ζωή μας. Γιατὶ
δι αβαίνουμε μιὰ χώρα ποὺ εἶνε ὄχι μόνο ἔρη-
μη ἀλλὰ εἶνε καὶ χώρα ἐχθρική· χώρα, στὴν ὁ -
ποία παραμονεύουν συμμορίες λῃστῶν μὲ ἀρ -
χιλῃστὴ τὸν σατανᾶ· καραδοκοῦν σὲ περά-
σμα τα, ἐνεδρεύουν σὲ σημεῖα ἀπόμερα κ᾽ εἶ -
νε ἕ τοιμοι νὰ μᾶς ἐπιτεθοῦν. Ἂς εἴμαστε λοι -
πὸν κ᾽ ἐμεῖς ἕτοιμοι γιὰ ἄμυνα καὶ ἐπίθεσι· ἕ -
τοιμοι νὰ διασπάσουμε τὸν κλοιὸ ποὺ δημι-
ουργοῦν γύρω μας οἱ δυνάμεις τοῦ ἐχθροῦ.
Ὅπλο μας στὶς μάχες αὐτές, ὅπλο ἀπαραίτη-
το, εἶνε ἡ πίστις. Ἀλλοίμονο στὸν στρατιώτη
ποὺ θὰ βρε θῇ ἄοπλος ἀνάμεσα σὲ μιὰ συμ-
μορία λῃστῶν· ἀλλὰ ἀλλοίμονο καὶ στὸν Χρι-
στιανὸ ποὺ θὰ βρεθῇ χωρὶς τὴν πίστι στὶς κρί-
σιμες στιγμὲς τῶν ἀγώνων του. «Κρατῶμεν
τῆς ὁμολογί ας». Ἡ σταθερὴ ὁμολογία, ἡ πίστι
στὸ Χριστό, εἶνε ὁ χαλύβδινος «θώραξ» καὶ ὁ
«θυρεός» (=ἡ ὁ λόσωμη ἀσπίδα) ποὺ ἐ πάνω
τους θὰ πέφτουν καὶ θὰ τσακίζωνται τὰ πυ-
ρωμένα βέλη τοῦ ἐ χθροῦ μας (βλ. Α΄ Θεσ. 5,8. Ἐφ. 6,16).

«Κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας»· νά ̓ χουμε τὴν
πίστι ἀχώριστο συνοδὸ στὴν πορεία τῆς ζωῆς
μας. Γιατὶ πολ λὲς φορὲς κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ
βίου μας θὰ βρεθοῦμε σὲ δύσκολες κατα-
στάσεις, μπροστὰ σὲ προβλήματα περίπλοκα·
προβλή ματα τέτοιας φύσεως, ποὺ μόνο μὲ τὸ
φω τισμὸ τοῦ Θεοῦ μποροῦν νὰ λυθοῦν σω-

στά, διαφορετικὰ ἢ θὰ μένουν ἄλυτα ἢ θὰ πε-
ριπλέκωνται ἀκόμη χειρό τερα. Ἀλλὰ πῶς θὰ
λάβουμε αὐτὸ τὸν φωτισμό; Ὁ φωτισμὸς εἶνε
καρπὸς τῆς πίστεως. Ξέρετε πῶς παρωμοία-
σε κάποιος τὴν πίστι; Μὲ τὸν μίτον τῆς Ἀριά -
δνης. Θὰ θυμᾶστε ἀπὸ τὸ δημοτικὸ σχολεῖο
ὅτι ἡ μυθολογία τῶν ἀρχαίων εἶχε πλάσει τὴν
ἑξῆς ἱστορία. Στὴν Κνωσὸ τῆς Κρήτης, ὅπου
βασίλευε ὁ Μίνως, ὑπῆρχε ἕνα ἄντρο ποὺ λε-
γόταν Λαβύρινθος. Ἦταν μιὰ σπηλιὰ μὲ πολύ -
κλα δα διαμερίσματα, στὴν ὁποία ὅποιος ἔμ -
παινε χανόταν καὶ δὲν μποροῦσε νὰ βγῇ. Ἐ -
κεῖ ζοῦσε ὁ Μινώταυρος, ἕνα μυθικὸ τέρας
ποὺ ἦταν ἀπὸ τὴ μέση καὶ πάνω ἄνθρωπος κι
ἀπὸ τὴ μέση καὶ κάτω ταῦρος καὶ τρεφόταν
μὲ σάρκες νέων ἀνθρώπων, ποὺ τοῦ ἔφερναν
ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Βαρὺς αὐτὸς φόρος αἵματος,
ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἀπήλλαξε τὴν Ἀθήνα ὁ Θησέ -
ας ὅταν ἔγινε βασιλιᾶς της. Μπῆκε στὸ Λαβύ -
ρινθο καὶ σκότωσε τὸ Μινώταυρο· ἀλλὰ γιὰ
νὰ μὴ χαθῇ καὶ νὰ μπορέσῃ νὰ βρῇ τὴν ἔξοδο,
τὸν βοήθησε ἡ Ἀριάδνη, κόρη τοῦ Μίνωος.
Τοῦ ἔδωσε τὸν μίτον, ἕνα λεπτὸ σχοινὶ ἢ νῆ -
μα - κλωστή· ὁ Θησέας ἔδεσε τὴ μία ἄκρη του
στὴν εἴσοδο τοῦ σπηλαίου, προχώρησε μέσα
ξετυλίγοντας τὸ κουβάρι, συνάντησε καὶ σκό-
τωσε τὸ τέρας, καὶ ἀκολουθώντας τὸ νῆμα
βρῆκε τὴν ἔξοδο καὶ βγῆκε. Ἀλλ᾿ ἐὰν ὁ Λαβύ -
ρινθος ἐκεῖνος ἦταν φανταστικός, ἡ καθημε-
ρινὴ ζωή, ὡς ἀτόμων καὶ ὡς μελῶν τῆς κοι-
νωνίας, μᾶς ῥίχνει πολλὲς φορὲς σὲ λαβυρίν -
θους πραγματικούς, ἀπ᾽ τοὺς ὁποίους δὲν θὰ
βγοῦμε ἂν δὲν κρατοῦμε σὰν σωτήριο μίτον
τὴν πίστι, τὴν ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὴ θὰ
μᾶς ῥίξῃ φῶς κ᾽ ἐκεῖ ὅπου οἱ ἄπιστοι ἔχουν
βαθὺ σκοτάδι· αὐτὴ θὰ μᾶς δώσῃ λύσεις ποὺ
φωτίζονται ἀπὸ τὸ ἄδυτο Φῶς.

* * *Ἀδελφοί μου, «κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας».
Μέσα στὴν ἔρημο καὶ στὸ σκοτάδι, ἀνάμεσα
στοὺς ἐχθροὺς ποὺ μᾶς κυκλώνουν, μέσα στὸ
λαβύρινθο ποὺ χανόμαστε, μέσα στὶς δύσκο-
λες αὐτὲς ἡμέρες ποὺ ζοῦμε ὅλοι, ἂς ἀκου-
στῇ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἡ φωνὴ τοῦ ἀποστό-
λου Παύλου· Ἀδελ φοί, «κρατῶμεν τῆς ὁμολο -
γίας». Ἂς κρατοῦ με σφιχτὰ τὴν πίστι μας καὶἂς προσ έχουμε νὰ μὴ τὴν χάσουμε· γιατὶ χίλια
χέρια παραμονεύουν νὰ μᾶς τὴν ἁρπάξουν,
γιὰ νὰ μείνουμε χωρὶς φῶς, χωρὶς ὅπλο, χω -
ρὶς τὸν μίτον, χωρὶς ὁδηγό, μὲ μιὰ λέξι χωρὶςΘεό, μέσα στὸν κόσμο αὐτόν.

Ἀδελφέ! «Κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ
τὸν στέφανόν σου» (Ἀπ. 3,11).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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