
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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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτή, ἢ καλύ-
τερα συνέχεια τῆς μεγάλης ἑορτῆς τοῦ

Πά σχα, ποὺ εἶνε ἡ «ἑορτῶν ἑορτὴ καὶ πανήγυ-
 ρις πανηγύρεων» (καν. Πάσχ., ᾠδ. η΄). «Σήμερον», ὅ πως
ψάλλει ὡραῖα ἡ Ἐκκλησία μας, «ἔαρ μυρί ζει καὶ
καινὴ κτίσις χορεύει» (ἐξαποστ. Κυρ. Θωμ.). Σήμερα μᾶς
προσκαλεῖ ἕνας ἀπὸ τοὺς μαθητὰς τοῦ Κυρί-
ου, ὁ Θωμᾶς, γιὰ νὰ μᾶς πῇ καὶ αὐτὸς κάπως
καθυστερημένα τὸ «Χριστὸς ἀνέστη».

Εἶπα «κάπως καθυστερημένα», γιατὶ ὁ Θω -
μᾶς τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τὸ εἶπε ὄχι τὴν Κυ-
ρια κὴ τοῦ Πάσχα ὅπως οἱ ἄλ λοι μαθηταί, ἀλλὰ
ὕστερα ἀπὸ μία ἑβδομάδα, τὴ σημερινὴ Κυρι -
ακή. Δὲν πίστεψε ἀμέσως· πίστεψε μετὰ ἀπὸ
δραματικὸ ἐσωτερικὸ ἀγῶ να μὲ τὸν ἑαυτό του.Ἡ μαρτυρία του, ἂν καὶ καθυστερημένη, ἔ χειἐξαιρετικὴ σημασία γιὰ τὴ Χριστιανοσύνη· εἶ -
νε μία ἀπὸ τὰς μεγαλύτερες ἀποδείξεις τοῦ
Χριστιανισμοῦ. Σὰν θαλασσοδαρμένο καράβι
ποὺ φτάνει ἐπὶ τέλους στὸ λιμάνι, ἔτσι καὶ ὁ
ἀπόστολος Θωμᾶς ἐπὶ μία ἑ βδομάδα βρέθη-
κε μέσα σὲ φοβερὸ κλύδωνα, πάλεψε μὲ τὰ
κύματα τῆς ἀμφι βολίας καὶ ἀπιστί ας, καὶ τέλος
βρῆκε τὸ λιμάνι του· πίστεψε ὅτι ὁ «Χριστὸς
ἀνέστη» καὶ ὡμολόγησε τὴν πίστι του.

Εἶνε λοιπὸν ὠ φέλιμο νὰ δοῦμε πῶς ἀπὸ τὴν
ἀμφιβολία κατέληξε στὴν πίστι τὴν ἀκράδαν τη.

* * *Ὅπως θὰ γνωρίζετε, ἀγαπητοί μου, ἀπ᾽ τὸ
σχολεῖο ἀκόμη, ὁ Κύριος ἔκανε τὴν πρώτη ἐμ -
φάνισί του τὴν ἴδια ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως,
γύρω στὴ δύσι τοῦ ἡλίου, στὸ ὑπερῷο ὅπου οἱ
μαθηταί του ἦταν συγκεντρωμένοι «διὰ τὸν φό-
 βον τῶν Ἰουδαίων». Εἰσῆλθε «κεκλεισμένωντῶν θυρῶν» (Ἰω. 20,19). Εἶνε δυνατόν, θὰ ρωτήσετε,
νὰ μπῇ μὲ κλειστὲς τὶς πόρτες; Μὰ ἐδῶ ἡ ἐπι-
στήμη κατώρθωσε, μὲ κλειστὲς τὶς πόρτες, ἡ
φωνὴ νὰ φτάνῃ ἀπὸ μακριὰ καὶ νὰ μπαίνῃ στὸ
σπίτι σου· ἐδῶ, μὲ κλειστὲς πόρτες, βλέπεις τη-
 λεόρασι. Ἂν λοιπὸν τὸ μυα λὸ τοῦ ἀνθρώπου τὸ

ἐπέτυχε, εἶνε δύσ κολο αὐ τὸ γιὰ τὸ Θεό; ἂν ὁ
ἄνθρωπος, ποὺ εἶνε ἕνας μικρὸς θεὸς στὸν κό-
 σμο (βλ. Ψαλμ. 81,6), βρῆκε μηχα νήματα ποὺ «κεκλει-
σμένων τῶν θυρῶν» φέρνουν μπροστά σου
καὶ βλέπεις τὸν ἄλ φα καὶ τὸν βῆτα κι ἀ κοῦς τὴ
φωνή τους, εἶνε δύσ κολο στὸ Θεὸ νὰ εἰσέλθῃ «κε -
κλεισμένων τῶν θυρῶν»; Ἂν πιστεύῃς ὅτι ὁ Χρι-
στὸς εἶνε Θεός, αὐτὸ δὲν εἶνε παράδοξο. Δὲς ἀ -
κό μη τὸν ἥ λιο πῶς περνάει τὸ τζάμι καὶ μπαί νει
στὸ σπίτι. Δὲς καὶ τὶς ἀκτῖνες ἐκεῖνες ποὺ δια-
περνοῦν τοιχώματα καὶ οἱ γιατροὶ βλέπουν τὸ
ἐσωτερι κὸ τοῦ σώματος. Τὸ ἀ ναστημένο σῶ μα
τοῦ Κυ ρίου δὲν εἶνε σὰν τὸ δικό μας. Ἂν ἔφα γε
καὶ ἤπιε, τὸ ἔκανε γιὰ νὰ πεισθοῦν οἱ μαθη ταὶ
ὅτι δὲν εἶνε φάντασμα, εἶνε ὁ ἴδιος ζωντανός.

«Κεκλεισμένων» λοιπὸν «τῶν θυρῶν» εἰσ ῆλ -
θε ὁ Κύριος «καὶ ἔστη» ἐν μέσῳ αὐτῶν, τοὺς
εὐ  λόγησε καὶ εἶπε· «Εἰρήνη ὑμῖν» (Ἰω. 20,19). Ὅλοι
οἱ ἄνθρωποι τὴν «εἰρήνη» ἔχουν στὸ στόμα· ἀλ -
λὰ ἡ εἰρήνη ποὺ ἔδωσε ὁ Χριστὸς διαφέρει ἀ -
πὸ τὴν εἰρήνη ποὺ ἐννοοῦν οἱ διεθνεῖς ὀργανι-
 σμοί, τὰ ἀνθρώπινα συστήματα καὶ οἱ πολιτι-
κοί. Ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ πηγάζει ἀ πὸ τὰ οὐ -
ράνια, εἶνε ἡ «ἄνωθεν εἰρήνη» ποὺ λέμε στὴν
θεία Λειτουργία (εἰρηνικά). Ἀπὸ τὸ «Εὐλογημένη ἡ
βασιλεία…» μέχρι τὸ «Δι᾽ εὐχῶν…» δε καπέντε φο -
 ρὲς προσεύχεται ἡ Ἐκκλησία ὑ πὲρ τῆς εἰρή-
νης. «Εἰρήνη πᾶσι», λέει· ἀλλὰ ἐ μεῖς ἕνας χα-
σμουριέται κι ἄλλος κουβεν τιάζει· ἐνῷ ἄλλοτε
ἔκλαιγαν κ᾽ ἔσταζαν τὰ δάκρυα στὰ πλακάκια.

Ὅταν ὁ Χριστὸς ἐμφανίστηκε, τὴν ἡμέρα
ἐκείνη ὁ Θωμᾶς ἔλειπε. Οἱ μαθηταί, ἐνῷ προ -
ηγουμένως ἦταν θλιμμένοι, τώρα λάμπουν. «Ἐ -
χά ρησαν», λέει, «οἱ μαθηταὶ ἰδόν τες τὸν Κύρι ον»
(Ἰω. 20,20). Κι ὅταν συναντήθηκαν μὲ τὸ Θω μᾶ ἤθε-
λαν νὰ τοῦ μεταδώσουν τὴ χαρά τους. Θω μᾶ,
ποῦ ἤσουν; τοῦ λένε· «ἑωράκαμεν τὸν Κύρι -
ον», εἴδαμε τὸν Κύριο (ἔ.ἀ. 20,25), ἀναστήθηκε!

Τί ἔπρεπε νὰ κάνῃ ὁ Θωμᾶς; Θά ᾽πρεπε νὰπιστέψῃ. Γιατὶ αὐτοὶ ποὺ τοῦ ἔλεγαν τὰ λόγια
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Ἀπὸ τὴν ἀμφιβολία στὴν πίστι
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αὐτὰ δὲν τοῦ ἦταν ἄγνωστοι ἢ τυχαῖοι ἀπατε   -
ῶ νες ποὺ ἔχουν δόλο· ἦταν ἄνθρωποι δικοί του,
ἔζησαν τρία χρόνια μαζὶ κ᾽ ἔφαγαν «ψωμὶ κι ἁ -
λάτι» ὅ πως λέμε. Ἅμα ζήσῃς μὲ κάποιον σὲ μέ-
 ρες δύσκολες, συνδέεσαι μαζί του· καὶ τότε δεί-
χνει ὁ καθένας τὸν γνήσιο χαρακτῆρα του.

Δὲν ἔπρεπε Θωμᾶς νὰ ἀμφιβάλῃ· κι ὅμωςδὲν πίστεψε. Σὰν μελαγχολικὸς τύπος ποὺ ἦ -
ταν, ὅταν εἶδε τὸ Χρι στὸ νὰ ἐκπνέῃ στὸ σταυ-
ρό, ἔνιωσε ἀ κόμη μεγαλύτερη μελαγχολία καὶ
λέει· Ἂν δὲν τὸν δῶ μὲ τὰ μάτια μου, δὲν τὸν
ἀκούσω μὲ τ᾽ αὐτιά μου, δὲν ἀγγίξω μὲ τὰ δά-
χτυλά μου τὰ σημάδια ἀπὸ τὰ καρφιὰ καὶ τὴ
λόγχη τοῦ ̔Ρωμαίου στρατιώτη στὰ χέρια στὰ
πόδια καὶ στὴν πλευρά του, δὲν πιστεύω (ἔ.ἀ. 20,25). 

Ἀδύνατον νὰ πιστέψῃ. Καὶ ὁ Χριστὸς τί κά-
νει; Αὐτὸς ποὺ εἶνε ὅλο ἀγάπη καὶ συγκατά-
βα σις, ὅπως ἄλλοτε ἅπλωσε τὸ χέρι στὸν Πέ-
τρο ποὺ βυθιζόταν στὰ κύματα καὶ τὸν ἔσωσε,
ἔτσι τώρα ἔρχεται νὰ σώσῃ τὸ Θωμᾶ ἀπὸ τὴν
πιὸ φοβερὴ τρικυμία, τὸν σάλο τῆς ὀλιγοπιστί -
ας. Ἔρχεται λοι πὸν στὸ ὑπερῷο, ὅπως τὴν προ -
  η γουμένη Κυριακή, ἐμφανίζεται ἀνάμεσα στοὺς
μαθητὰς καὶ καλεῖ τὸ Θω μᾶ νὰ δῇ τὰ σημάδια
τῶν πληγῶν καὶ νὰ τὰ ψηλα φήσῃ. Καὶ ὁ Θωμᾶς,
ποὺ βεβαιώνεται καὶ πείθεται τώρα ἑκατὸ τοῖς
ἑκατό, ὁμολογεῖ· «Ὁ Κύ ριός μου καὶ ὁ Θεός
μου»! Καὶ ὁ Κύριος τοῦ ἀπαντᾷ· Θωμᾶ, «τώρα
πιστεύεις, ποὺ μὲ εἶδες· μακάριοι αὐτοὶ ποὺ
πιστεύουν σ᾽ ἐμένα χωρὶς νὰ δοῦν» (Ἰω. 20,28-29).

Αὐτὴ εἶνε μὲ συντομία ἡ περικοπὴ τοῦ ση-
μερινοῦ εὐαγγελίου. Καὶ τὸ συμπέρασμα;

* * *Ὅπως τότε, ἀγαπητοί μου, ἀμφέβαλλε ὁ Θω -
μᾶς ἂν ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε, ἔτσι καὶ σήμε-ρα κάποιοι ἀμ φιβάλλουν γιὰ διάφορα δόγματα
καὶ ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας. Κ᾽ εἶνε κρίμα νὰ
μείνουν στὴν κατάστασι τῆς ἀμφιβολίας· πρέ-
πει κι αὐ τοὶ μ᾽ ἕνα ἅλμα νὰ φτάσουν ἀπὸ τὴν
ἀμφιβολία στὴν πίστι. Καὶ θὰ φτάσουν ἂν κά-
νουν ὅ,τι ἔκανε ὁ Θωμᾶς. Τί δηλαδή· λίγο ἀπο-
 μακρύνθηκε ἀπὸ τοὺς συμμαθητάς του καὶ
κλονίστη κε, κι ἂν δὲν ἐρ χόταν τὴν ἑ πομένη Κυ-
 ριακὴ θὰ κλονιζόταν περισσότερο· σύντομα ὅ -
μως ἐπέστρεψε κοντά τους, καὶ ἔτσι εἶδε τὸν
Κύριο καὶ βρῆκε πάλι τὸ στήριγμά του. Κ᾽ ἐσὺ
λοι πὸν ποὺ ἔχεις ἀμφιβολίες, μὴ φεύγεις μα-
κριά, μὴν ἀπομακρύνεσαι ἀπὸ τὸ Χριστό. Ἔλα
ἐκεῖ ποὺ εἶνε ὅλοι οἱ μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ, δη-
 λαδὴ στὴν Ἐκκλησία. Ἔλα στὴν ἐκκλησία, τέν -
τωσε τὸ αὐτί σου ν᾽ ἀκούσης, κοίταξε ὅλα ὅ -
σα γίνονται ἐκεῖ, καὶ ἄγγιξε - ψηλάφησε τὸΧριστό. Πῶς μπορεῖ νὰ γίνῃ αὐτό;

Εὔκολο εἶνε. Κατέβασε ἀπ᾽ τὸ εἰκονοστάσι

τὸ Εὐαγγέλιο. Ὁ Χριστὸς δὲν μᾶς τό ᾽δωσε γιὰ
νὰ τό ̓ χουμε ἐκεῖ σκονισμένο οὔτε γιὰ νὰ τὸ πα-
 λαμίζουμε στὰ δικαστήρια καὶ νὰ κολαζώμα-
 στε. Ἔχεις ἀμφιβολίες; μὴ διαβάζεις μόνο τὴν
ἀθεΐα, τὴν ἄρνησι, τὴ μασονία· διάβαζε τὰ βι-βλία τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίως τὸ Εὐαγγέλιο. Ἂν τὸ
ἀρχίσῃς καὶ τὸ διαβάσῃς συστηματικά, ἀπ᾽ τὴν
ἀρχὴ μέχρι τὸ τέλος, ἀπὸ τὸ Ματθαῖο στὸ Μᾶρ -
κο, στὸ Λουκᾶ, στὸν Ἰωάννη, στὶς Πράξεις, στὶς
Ἐπιστολές, στὴν Ἀποκάλυψι, τότε θὰ σβή σουν
ὅλα τὰ ἐρωτηματικὰ καὶ θὰ λυθοῦν ὅλες οἱ ἀ -
πορίες· θὰ φύγῃ ἡ ἀπιστία καὶ θὰ πῇς κ᾽ ἐ σὺ
«Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Προσπάθη σε,
ἄνοιξε τὰ ἅγια βιβλία ὅπου φαίνεται ἡ ἄ χραν -
τος μορφὴ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Λένε πολλοὶ πὼς δὲν πιστεύουν. Μὴν τοὺς
ἀκοῦτε. Δὲν ὑπάρ χει ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν πι-στεύῃ κάπου. Δὲν πιστεύουν στὸ Χριστό, ναί, ἀλ -
λὰ πιστεύουν κάπου ἀλλοῦ. Ποῦ; Σὲ χίλιες -
δυὸ προλήψεις καὶ δεισιδαιμο νίες· ὁ ἕνας φο -
βᾶται τὸ νούμερο 13, ὁ ἄλλος τρέμει ἂν τὴ νύ-
 χτα λα λήσῃ ἡ κουκουβά για, ὁ ἄλλος ἀναστα-
τώνεται μὲ τὰ ὄνειρα καὶ ψάχνει ὀνειροκρῖτες
καὶ ὡροσκόπια, ἡ κυρία τῆς ἀριστοκρα τίας τρέ-
 χει σὲ γύφτισσες μάγισσες καὶ μέντιουμ… Ἂς
λένε ὅλοι αὐτοὶ ὅτι δὲν πιστεύουν.

Νὰ σᾶς πῶ μιὰ κουβέντα; Ὅποιος δὲν πι-στεύει στὸ Χριστό, θὰ πιστέψῃ στὸν διάβολο·
καὶ ὅποιος δὲν ἔχει τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ, θὰ τὸν
ζώσουν μύ ριοι ἄλλοι φόβοι. Καὶ ἡ ἐποχή μας
τώρα τέτοια εἶνε. Πιστεύουν στὸν διάβολο, ὄχι
στὸ Θεό. Τό ̓ χει πεῖ ὁ Χριστός· «Ὁ υἱὸς τοῦ ἀν -
θρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς
γῆς;» (Λουκ. 18,8). Τώρα στὴν Ἀμερικὴ παρουσι άστη-
 καν φοβερὰ σημεῖα, μιὰ αἵρεσις ποὺ λέγεται
«ἐκκλησία» τοῦ σατανᾶ! Ἐκεῖ φτάσαμε.

Στὸν καλοπροαίρετο ἄνθρωπο ποὺ λέει,
Θέλω νὰ πιστέψω μὰ ζητῶ ἀποδείξεις, ἀπαν -
τοῦμε· Καμμιά ἀπὸ τὶς θρησκεῖες τοῦ κόσμου
δὲν ἔχει τόσες ἀποδείξεις καὶ τέτοια θαύμα-
τα ὅ σες ἔχει ἡ πίστις μας. Ὄχι μόνο αὐτὰ πού
᾽νε στὰ βιβλία· καὶ ὁ καθένας ἀπὸ σᾶς ἔχει νὰ
πῇ κάποιο θαῦμα τῆς ζωῆς του. Τὸ λέει ἡ ἴδια
ἡ Γραφή· τὰ θαύματα, ποὺ ἔκανε κάνει καὶ θὰ
κά νῃ ὁ Χριστός, ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος, οἱ ἅγι-
οι μὲ τὰ ἱερὰ λείψανα καὶ τὶς σκιές τους ἀκό-
μα, εἶνε τόσο πολλὰ ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ τὰ
γρά ψῃς ἕνα - ἕνα! (βλ. Ἰω. 21,25). Κι ἂν ἀκόμα γίνον -
ταν ὁ οὐρα νὸς χαρτί, ἡ θάλασσα μελάνι καὶ τὰ
δέν τρα μολύβια, δὲν θὰ ἔφταναν γιὰ νὰ περι-
γρά ψουν τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ ὁ -
ποῖος εἶνε ὁ αἰώνιος βασιλεὺς καὶ σ᾽ αὐτὸν ἀ -
νήκει πᾶσα τιμὴ καὶ δόξα. «Χριστὸς ἀνέστη»!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Θωμᾶ Ἄνω Κυψέλης - Ἀθηνῶν τὴν 7-5-1967. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 22-4-2019.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 156βΆ τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).

2αὐτὰ δὲν τοῦ ἦταν ἄγνωστοι ἢ τυχαῖοι ἀπατε   -
ῶ νες ποὺ ἔχουν δόλο· ἦταν ἄνθρωποι δικοί του,
ἔζησαν τρία χρόνια μαζὶ κ᾽ ἔφαγαν «ψωμὶ κι ἁ -
λάτι» ὅ πως λέμε. Ἅμα ζήσῃς μὲ κάποιον σὲ μέ-
 ρες δύσκολες, συνδέεσαι μαζί του· καὶ τότε δεί-
χνει ὁ καθένας τὸν γνήσιο χαρακτῆρα του.

Δὲν ἔπρεπε Θωμᾶς νὰ ἀμφιβάλῃ· κι ὅμωςδὲν πίστεψε. Σὰν μελαγχολικὸς τύπος ποὺ ἦ -
ταν, ὅταν εἶδε τὸ Χρι στὸ νὰ ἐκπνέῃ στὸ σταυ-
ρό, ἔνιωσε ἀ κόμη μεγαλύτερη μελαγχολία καὶ
λέει· Ἂν δὲν τὸν δῶ μὲ τὰ μάτια μου, δὲν τὸν
ἀκούσω μὲ τ᾽ αὐτιά μου, δὲν ἀγγίξω μὲ τὰ δά-
χτυλά μου τὰ σημάδια ἀπὸ τὰ καρφιὰ καὶ τὴ
λόγχη τοῦ ̔Ρωμαίου στρατιώτη στὰ χέρια στὰ
πόδια καὶ στὴν πλευρά του, δὲν πιστεύω (ἔ.ἀ. 20,25). 

Ἀδύνατον νὰ πιστέψῃ. Καὶ ὁ Χριστὸς τί κά-
νει; Αὐτὸς ποὺ εἶνε ὅλο ἀγάπη καὶ συγκατά-
βα σις, ὅπως ἄλλοτε ἅπλωσε τὸ χέρι στὸν Πέ-
τρο ποὺ βυθιζόταν στὰ κύματα καὶ τὸν ἔσωσε,
ἔτσι τώρα ἔρχεται νὰ σώσῃ τὸ Θωμᾶ ἀπὸ τὴν
πιὸ φοβερὴ τρικυμία, τὸν σάλο τῆς ὀλιγοπιστί -
ας. Ἔρχεται λοι πὸν στὸ ὑπερῷο, ὅπως τὴν προ -
  η γουμένη Κυριακή, ἐμφανίζεται ἀνάμεσα στοὺς
μαθητὰς καὶ καλεῖ τὸ Θω μᾶ νὰ δῇ τὰ σημάδια
τῶν πληγῶν καὶ νὰ τὰ ψηλα φήσῃ. Καὶ ὁ Θωμᾶς,
ποὺ βεβαιώνεται καὶ πείθεται τώρα ἑκατὸ τοῖς
ἑκατό, ὁμολογεῖ· «Ὁ Κύ ριός μου καὶ ὁ Θεός
μου»! Καὶ ὁ Κύριος τοῦ ἀπαντᾷ· Θωμᾶ, «τώρα
πιστεύεις, ποὺ μὲ εἶδες· μακάριοι αὐτοὶ ποὺ
πιστεύουν σ᾽ ἐμένα χωρὶς νὰ δοῦν» (Ἰω. 20,28-29).

Αὐτὴ εἶνε μὲ συντομία ἡ περικοπὴ τοῦ ση-
μερινοῦ εὐαγγελίου. Καὶ τὸ συμπέρασμα;

* * *Ὅπως τότε, ἀγαπητοί μου, ἀμφέβαλλε ὁ Θω -
μᾶς ἂν ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε, ἔτσι καὶ σήμε-ρα κάποιοι ἀμ φιβάλλουν γιὰ διάφορα δόγματα
καὶ ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας. Κ᾽ εἶνε κρίμα νὰ
μείνουν στὴν κατάστασι τῆς ἀμφιβολίας· πρέ-
πει κι αὐ τοὶ μ᾽ ἕνα ἅλμα νὰ φτάσουν ἀπὸ τὴν
ἀμφιβολία στὴν πίστι. Καὶ θὰ φτάσουν ἂν κά-
νουν ὅ,τι ἔκανε ὁ Θωμᾶς. Τί δηλαδή· λίγο ἀπο-
 μακρύνθηκε ἀπὸ τοὺς συμμαθητάς του καὶ
κλονίστη κε, κι ἂν δὲν ἐρ χόταν τὴν ἑ πομένη Κυ-
 ριακὴ θὰ κλονιζόταν περισσότερο· σύντομα ὅ -
μως ἐπέστρεψε κοντά τους, καὶ ἔτσι εἶδε τὸν
Κύριο καὶ βρῆκε πάλι τὸ στήριγμά του. Κ᾽ ἐσὺ
λοι πὸν ποὺ ἔχεις ἀμφιβολίες, μὴ φεύγεις μα-
κριά, μὴν ἀπομακρύνεσαι ἀπὸ τὸ Χριστό. Ἔλα
ἐκεῖ ποὺ εἶνε ὅλοι οἱ μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ, δη-
 λαδὴ στὴν Ἐκκλησία. Ἔλα στὴν ἐκκλησία, τέν -
τωσε τὸ αὐτί σου ν᾽ ἀκούσης, κοίταξε ὅλα ὅ -
σα γίνονται ἐκεῖ, καὶ ἄγγιξε - ψηλάφησε τὸΧριστό. Πῶς μπορεῖ νὰ γίνῃ αὐτό;

Εὔκολο εἶνε. Κατέβασε ἀπ᾽ τὸ εἰκονοστάσι

τὸ Εὐαγγέλιο. Ὁ Χριστὸς δὲν μᾶς τό ᾽δωσε γιὰ
νὰ τό ̓ χουμε ἐκεῖ σκονισμένο οὔτε γιὰ νὰ τὸ πα-
 λαμίζουμε στὰ δικαστήρια καὶ νὰ κολαζώμα-
 στε. Ἔχεις ἀμφιβολίες; μὴ διαβάζεις μόνο τὴν
ἀθεΐα, τὴν ἄρνησι, τὴ μασονία· διάβαζε τὰ βι-βλία τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίως τὸ Εὐαγγέλιο. Ἂν τὸ
ἀρχίσῃς καὶ τὸ διαβάσῃς συστηματικά, ἀπ᾽ τὴν
ἀρχὴ μέχρι τὸ τέλος, ἀπὸ τὸ Ματθαῖο στὸ Μᾶρ -
κο, στὸ Λουκᾶ, στὸν Ἰωάννη, στὶς Πράξεις, στὶς
Ἐπιστολές, στὴν Ἀποκάλυψι, τότε θὰ σβή σουν
ὅλα τὰ ἐρωτηματικὰ καὶ θὰ λυθοῦν ὅλες οἱ ἀ -
πορίες· θὰ φύγῃ ἡ ἀπιστία καὶ θὰ πῇς κ᾽ ἐ σὺ
«Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Προσπάθη σε,
ἄνοιξε τὰ ἅγια βιβλία ὅπου φαίνεται ἡ ἄ χραν -
τος μορφὴ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Λένε πολλοὶ πὼς δὲν πιστεύουν. Μὴν τοὺς
ἀκοῦτε. Δὲν ὑπάρ χει ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν πι-στεύῃ κάπου. Δὲν πιστεύουν στὸ Χριστό, ναί, ἀλ -
λὰ πιστεύουν κάπου ἀλλοῦ. Ποῦ; Σὲ χίλιες -
δυὸ προλήψεις καὶ δεισιδαιμο νίες· ὁ ἕνας φο -
βᾶται τὸ νούμερο 13, ὁ ἄλλος τρέμει ἂν τὴ νύ-
 χτα λα λήσῃ ἡ κουκουβά για, ὁ ἄλλος ἀναστα-
τώνεται μὲ τὰ ὄνειρα καὶ ψάχνει ὀνειροκρῖτες
καὶ ὡροσκόπια, ἡ κυρία τῆς ἀριστοκρα τίας τρέ-
 χει σὲ γύφτισσες μάγισσες καὶ μέντιουμ… Ἂς
λένε ὅλοι αὐτοὶ ὅτι δὲν πιστεύουν.

Νὰ σᾶς πῶ μιὰ κουβέντα; Ὅποιος δὲν πι-στεύει στὸ Χριστό, θὰ πιστέψῃ στὸν διάβολο·
καὶ ὅποιος δὲν ἔχει τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ, θὰ τὸν
ζώσουν μύ ριοι ἄλλοι φόβοι. Καὶ ἡ ἐποχή μας
τώρα τέτοια εἶνε. Πιστεύουν στὸν διάβολο, ὄχι
στὸ Θεό. Τό ̓ χει πεῖ ὁ Χριστός· «Ὁ υἱὸς τοῦ ἀν -
θρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς
γῆς;» (Λουκ. 18,8). Τώρα στὴν Ἀμερικὴ παρουσι άστη-
 καν φοβερὰ σημεῖα, μιὰ αἵρεσις ποὺ λέγεται
«ἐκκλησία» τοῦ σατανᾶ! Ἐκεῖ φτάσαμε.

Στὸν καλοπροαίρετο ἄνθρωπο ποὺ λέει,
Θέλω νὰ πιστέψω μὰ ζητῶ ἀποδείξεις, ἀπαν -
τοῦμε· Καμμιά ἀπὸ τὶς θρησκεῖες τοῦ κόσμου
δὲν ἔχει τόσες ἀποδείξεις καὶ τέτοια θαύμα-
τα ὅ σες ἔχει ἡ πίστις μας. Ὄχι μόνο αὐτὰ πού
᾽νε στὰ βιβλία· καὶ ὁ καθένας ἀπὸ σᾶς ἔχει νὰ
πῇ κάποιο θαῦμα τῆς ζωῆς του. Τὸ λέει ἡ ἴδια
ἡ Γραφή· τὰ θαύματα, ποὺ ἔκανε κάνει καὶ θὰ
κά νῃ ὁ Χριστός, ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος, οἱ ἅγι-
οι μὲ τὰ ἱερὰ λείψανα καὶ τὶς σκιές τους ἀκό-
μα, εἶνε τόσο πολλὰ ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ τὰ
γρά ψῃς ἕνα - ἕνα! (βλ. Ἰω. 21,25). Κι ἂν ἀκόμα γίνον -
ταν ὁ οὐρα νὸς χαρτί, ἡ θάλασσα μελάνι καὶ τὰ
δέν τρα μολύβια, δὲν θὰ ἔφταναν γιὰ νὰ περι-
γρά ψουν τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ ὁ -
ποῖος εἶνε ὁ αἰώνιος βασιλεὺς καὶ σ᾽ αὐτὸν ἀ -
νήκει πᾶσα τιμὴ καὶ δόξα. «Χριστὸς ἀνέστη»!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Θωμᾶ Ἄνω Κυψέλης - Ἀθηνῶν τὴν 7-5-1967. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 22-4-2019.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 156βΆ τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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αὐτὰ δὲν τοῦ ἦταν ἄγνωστοι ἢ τυχαῖοι ἀπατε   -
ῶ νες ποὺ ἔχουν δόλο· ἦταν ἄνθρωποι δικοί του,
ἔζησαν τρία χρόνια μαζὶ κ᾽ ἔφαγαν «ψωμὶ κι ἁ -
λάτι» ὅ πως λέμε. Ἅμα ζήσῃς μὲ κάποιον σὲ μέ-
 ρες δύσκολες, συνδέεσαι μαζί του· καὶ τότε δεί-
χνει ὁ καθένας τὸν γνήσιο χαρακτῆρα του.

Δὲν ἔπρεπε Θωμᾶς νὰ ἀμφιβάλῃ· κι ὅμωςδὲν πίστεψε. Σὰν μελαγχολικὸς τύπος ποὺ ἦ -
ταν, ὅταν εἶδε τὸ Χρι στὸ νὰ ἐκπνέῃ στὸ σταυ-
ρό, ἔνιωσε ἀ κόμη μεγαλύτερη μελαγχολία καὶ
λέει· Ἂν δὲν τὸν δῶ μὲ τὰ μάτια μου, δὲν τὸν
ἀκούσω μὲ τ᾽ αὐτιά μου, δὲν ἀγγίξω μὲ τὰ δά-
χτυλά μου τὰ σημάδια ἀπὸ τὰ καρφιὰ καὶ τὴ
λόγχη τοῦ ̔Ρωμαίου στρατιώτη στὰ χέρια στὰ
πόδια καὶ στὴν πλευρά του, δὲν πιστεύω (ἔ.ἀ. 20,25). 

Ἀδύνατον νὰ πιστέψῃ. Καὶ ὁ Χριστὸς τί κά-
νει; Αὐτὸς ποὺ εἶνε ὅλο ἀγάπη καὶ συγκατά-
βα σις, ὅπως ἄλλοτε ἅπλωσε τὸ χέρι στὸν Πέ-
τρο ποὺ βυθιζόταν στὰ κύματα καὶ τὸν ἔσωσε,
ἔτσι τώρα ἔρχεται νὰ σώσῃ τὸ Θωμᾶ ἀπὸ τὴν
πιὸ φοβερὴ τρικυμία, τὸν σάλο τῆς ὀλιγοπιστί -
ας. Ἔρχεται λοι πὸν στὸ ὑπερῷο, ὅπως τὴν προ -
  η γουμένη Κυριακή, ἐμφανίζεται ἀνάμεσα στοὺς
μαθητὰς καὶ καλεῖ τὸ Θω μᾶ νὰ δῇ τὰ σημάδια
τῶν πληγῶν καὶ νὰ τὰ ψηλα φήσῃ. Καὶ ὁ Θωμᾶς,
ποὺ βεβαιώνεται καὶ πείθεται τώρα ἑκατὸ τοῖς
ἑκατό, ὁμολογεῖ· «Ὁ Κύ ριός μου καὶ ὁ Θεός
μου»! Καὶ ὁ Κύριος τοῦ ἀπαντᾷ· Θωμᾶ, «τώρα
πιστεύεις, ποὺ μὲ εἶδες· μακάριοι αὐτοὶ ποὺ
πιστεύουν σ᾽ ἐμένα χωρὶς νὰ δοῦν» (Ἰω. 20,28-29).

Αὐτὴ εἶνε μὲ συντομία ἡ περικοπὴ τοῦ ση-
μερινοῦ εὐαγγελίου. Καὶ τὸ συμπέρασμα;

* * *Ὅπως τότε, ἀγαπητοί μου, ἀμφέβαλλε ὁ Θω -
μᾶς ἂν ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε, ἔτσι καὶ σήμε-ρα κάποιοι ἀμ φιβάλλουν γιὰ διάφορα δόγματα
καὶ ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας. Κ᾽ εἶνε κρίμα νὰ
μείνουν στὴν κατάστασι τῆς ἀμφιβολίας· πρέ-
πει κι αὐ τοὶ μ᾽ ἕνα ἅλμα νὰ φτάσουν ἀπὸ τὴν
ἀμφιβολία στὴν πίστι. Καὶ θὰ φτάσουν ἂν κά-
νουν ὅ,τι ἔκανε ὁ Θωμᾶς. Τί δηλαδή· λίγο ἀπο-
 μακρύνθηκε ἀπὸ τοὺς συμμαθητάς του καὶ
κλονίστη κε, κι ἂν δὲν ἐρ χόταν τὴν ἑ πομένη Κυ-
 ριακὴ θὰ κλονιζόταν περισσότερο· σύντομα ὅ -
μως ἐπέστρεψε κοντά τους, καὶ ἔτσι εἶδε τὸν
Κύριο καὶ βρῆκε πάλι τὸ στήριγμά του. Κ᾽ ἐσὺ
λοι πὸν ποὺ ἔχεις ἀμφιβολίες, μὴ φεύγεις μα-
κριά, μὴν ἀπομακρύνεσαι ἀπὸ τὸ Χριστό. Ἔλα
ἐκεῖ ποὺ εἶνε ὅλοι οἱ μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ, δη-
 λαδὴ στὴν Ἐκκλησία. Ἔλα στὴν ἐκκλησία, τέν -
τωσε τὸ αὐτί σου ν᾽ ἀκούσης, κοίταξε ὅλα ὅ -
σα γίνονται ἐκεῖ, καὶ ἄγγιξε - ψηλάφησε τὸΧριστό. Πῶς μπορεῖ νὰ γίνῃ αὐτό;

Εὔκολο εἶνε. Κατέβασε ἀπ᾽ τὸ εἰκονοστάσι

τὸ Εὐαγγέλιο. Ὁ Χριστὸς δὲν μᾶς τό ᾽δωσε γιὰ
νὰ τό ̓ χουμε ἐκεῖ σκονισμένο οὔτε γιὰ νὰ τὸ πα-
 λαμίζουμε στὰ δικαστήρια καὶ νὰ κολαζώμα-
 στε. Ἔχεις ἀμφιβολίες; μὴ διαβάζεις μόνο τὴν
ἀθεΐα, τὴν ἄρνησι, τὴ μασονία· διάβαζε τὰ βι-βλία τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίως τὸ Εὐαγγέλιο. Ἂν τὸ
ἀρχίσῃς καὶ τὸ διαβάσῃς συστηματικά, ἀπ᾽ τὴν
ἀρχὴ μέχρι τὸ τέλος, ἀπὸ τὸ Ματθαῖο στὸ Μᾶρ -
κο, στὸ Λουκᾶ, στὸν Ἰωάννη, στὶς Πράξεις, στὶς
Ἐπιστολές, στὴν Ἀποκάλυψι, τότε θὰ σβή σουν
ὅλα τὰ ἐρωτηματικὰ καὶ θὰ λυθοῦν ὅλες οἱ ἀ -
πορίες· θὰ φύγῃ ἡ ἀπιστία καὶ θὰ πῇς κ᾽ ἐ σὺ
«Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Προσπάθη σε,
ἄνοιξε τὰ ἅγια βιβλία ὅπου φαίνεται ἡ ἄ χραν -
τος μορφὴ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Λένε πολλοὶ πὼς δὲν πιστεύουν. Μὴν τοὺς
ἀκοῦτε. Δὲν ὑπάρ χει ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν πι-στεύῃ κάπου. Δὲν πιστεύουν στὸ Χριστό, ναί, ἀλ -
λὰ πιστεύουν κάπου ἀλλοῦ. Ποῦ; Σὲ χίλιες -
δυὸ προλήψεις καὶ δεισιδαιμο νίες· ὁ ἕνας φο -
βᾶται τὸ νούμερο 13, ὁ ἄλλος τρέμει ἂν τὴ νύ-
 χτα λα λήσῃ ἡ κουκουβά για, ὁ ἄλλος ἀναστα-
τώνεται μὲ τὰ ὄνειρα καὶ ψάχνει ὀνειροκρῖτες
καὶ ὡροσκόπια, ἡ κυρία τῆς ἀριστοκρα τίας τρέ-
 χει σὲ γύφτισσες μάγισσες καὶ μέντιουμ… Ἂς
λένε ὅλοι αὐτοὶ ὅτι δὲν πιστεύουν.

Νὰ σᾶς πῶ μιὰ κουβέντα; Ὅποιος δὲν πι-στεύει στὸ Χριστό, θὰ πιστέψῃ στὸν διάβολο·
καὶ ὅποιος δὲν ἔχει τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ, θὰ τὸν
ζώσουν μύ ριοι ἄλλοι φόβοι. Καὶ ἡ ἐποχή μας
τώρα τέτοια εἶνε. Πιστεύουν στὸν διάβολο, ὄχι
στὸ Θεό. Τό ̓ χει πεῖ ὁ Χριστός· «Ὁ υἱὸς τοῦ ἀν -
θρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς
γῆς;» (Λουκ. 18,8). Τώρα στὴν Ἀμερικὴ παρουσι άστη-
 καν φοβερὰ σημεῖα, μιὰ αἵρεσις ποὺ λέγεται
«ἐκκλησία» τοῦ σατανᾶ! Ἐκεῖ φτάσαμε.

Στὸν καλοπροαίρετο ἄνθρωπο ποὺ λέει,
Θέλω νὰ πιστέψω μὰ ζητῶ ἀποδείξεις, ἀπαν -
τοῦμε· Καμμιά ἀπὸ τὶς θρησκεῖες τοῦ κόσμου
δὲν ἔχει τόσες ἀποδείξεις καὶ τέτοια θαύμα-
τα ὅ σες ἔχει ἡ πίστις μας. Ὄχι μόνο αὐτὰ πού
᾽νε στὰ βιβλία· καὶ ὁ καθένας ἀπὸ σᾶς ἔχει νὰ
πῇ κάποιο θαῦμα τῆς ζωῆς του. Τὸ λέει ἡ ἴδια
ἡ Γραφή· τὰ θαύματα, ποὺ ἔκανε κάνει καὶ θὰ
κά νῃ ὁ Χριστός, ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος, οἱ ἅγι-
οι μὲ τὰ ἱερὰ λείψανα καὶ τὶς σκιές τους ἀκό-
μα, εἶνε τόσο πολλὰ ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ τὰ
γρά ψῃς ἕνα - ἕνα! (βλ. Ἰω. 21,25). Κι ἂν ἀκόμα γίνον -
ταν ὁ οὐρα νὸς χαρτί, ἡ θάλασσα μελάνι καὶ τὰ
δέν τρα μολύβια, δὲν θὰ ἔφταναν γιὰ νὰ περι-
γρά ψουν τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ ὁ -
ποῖος εἶνε ὁ αἰώνιος βασιλεὺς καὶ σ᾽ αὐτὸν ἀ -
νήκει πᾶσα τιμὴ καὶ δόξα. «Χριστὸς ἀνέστη»!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Θωμᾶ Ἄνω Κυψέλης - Ἀθηνῶν τὴν 7-5-1967. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 22-4-2019.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 156βΆ τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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αὐτὰ δὲν τοῦ ἦταν ἄγνωστοι ἢ τυχαῖοι ἀπατε   -
ῶ νες ποὺ ἔχουν δόλο· ἦταν ἄνθρωποι δικοί του,
ἔζησαν τρία χρόνια μαζὶ κ᾽ ἔφαγαν «ψωμὶ κι ἁ -
λάτι» ὅ πως λέμε. Ἅμα ζήσῃς μὲ κάποιον σὲ μέ-
 ρες δύσκολες, συνδέεσαι μαζί του· καὶ τότε δεί-
χνει ὁ καθένας τὸν γνήσιο χαρακτῆρα του.

Δὲν ἔπρεπε Θωμᾶς νὰ ἀμφιβάλῃ· κι ὅμωςδὲν πίστεψε. Σὰν μελαγχολικὸς τύπος ποὺ ἦ -
ταν, ὅταν εἶδε τὸ Χρι στὸ νὰ ἐκπνέῃ στὸ σταυ-
ρό, ἔνιωσε ἀ κόμη μεγαλύτερη μελαγχολία καὶ
λέει· Ἂν δὲν τὸν δῶ μὲ τὰ μάτια μου, δὲν τὸν
ἀκούσω μὲ τ᾽ αὐτιά μου, δὲν ἀγγίξω μὲ τὰ δά-
χτυλά μου τὰ σημάδια ἀπὸ τὰ καρφιὰ καὶ τὴ
λόγχη τοῦ ̔Ρωμαίου στρατιώτη στὰ χέρια στὰ
πόδια καὶ στὴν πλευρά του, δὲν πιστεύω (ἔ.ἀ. 20,25). 

Ἀδύνατον νὰ πιστέψῃ. Καὶ ὁ Χριστὸς τί κά-
νει; Αὐτὸς ποὺ εἶνε ὅλο ἀγάπη καὶ συγκατά-
βα σις, ὅπως ἄλλοτε ἅπλωσε τὸ χέρι στὸν Πέ-
τρο ποὺ βυθιζόταν στὰ κύματα καὶ τὸν ἔσωσε,
ἔτσι τώρα ἔρχεται νὰ σώσῃ τὸ Θωμᾶ ἀπὸ τὴν
πιὸ φοβερὴ τρικυμία, τὸν σάλο τῆς ὀλιγοπιστί -
ας. Ἔρχεται λοι πὸν στὸ ὑπερῷο, ὅπως τὴν προ -
  η γουμένη Κυριακή, ἐμφανίζεται ἀνάμεσα στοὺς
μαθητὰς καὶ καλεῖ τὸ Θω μᾶ νὰ δῇ τὰ σημάδια
τῶν πληγῶν καὶ νὰ τὰ ψηλα φήσῃ. Καὶ ὁ Θωμᾶς,
ποὺ βεβαιώνεται καὶ πείθεται τώρα ἑκατὸ τοῖς
ἑκατό, ὁμολογεῖ· «Ὁ Κύ ριός μου καὶ ὁ Θεός
μου»! Καὶ ὁ Κύριος τοῦ ἀπαντᾷ· Θωμᾶ, «τώρα
πιστεύεις, ποὺ μὲ εἶδες· μακάριοι αὐτοὶ ποὺ
πιστεύουν σ᾽ ἐμένα χωρὶς νὰ δοῦν» (Ἰω. 20,28-29).

Αὐτὴ εἶνε μὲ συντομία ἡ περικοπὴ τοῦ ση-
μερινοῦ εὐαγγελίου. Καὶ τὸ συμπέρασμα;

* * *Ὅπως τότε, ἀγαπητοί μου, ἀμφέβαλλε ὁ Θω -
μᾶς ἂν ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε, ἔτσι καὶ σήμε-ρα κάποιοι ἀμ φιβάλλουν γιὰ διάφορα δόγματα
καὶ ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας. Κ᾽ εἶνε κρίμα νὰ
μείνουν στὴν κατάστασι τῆς ἀμφιβολίας· πρέ-
πει κι αὐ τοὶ μ᾽ ἕνα ἅλμα νὰ φτάσουν ἀπὸ τὴν
ἀμφιβολία στὴν πίστι. Καὶ θὰ φτάσουν ἂν κά-
νουν ὅ,τι ἔκανε ὁ Θωμᾶς. Τί δηλαδή· λίγο ἀπο-
 μακρύνθηκε ἀπὸ τοὺς συμμαθητάς του καὶ
κλονίστη κε, κι ἂν δὲν ἐρ χόταν τὴν ἑ πομένη Κυ-
 ριακὴ θὰ κλονιζόταν περισσότερο· σύντομα ὅ -
μως ἐπέστρεψε κοντά τους, καὶ ἔτσι εἶδε τὸν
Κύριο καὶ βρῆκε πάλι τὸ στήριγμά του. Κ᾽ ἐσὺ
λοι πὸν ποὺ ἔχεις ἀμφιβολίες, μὴ φεύγεις μα-
κριά, μὴν ἀπομακρύνεσαι ἀπὸ τὸ Χριστό. Ἔλα
ἐκεῖ ποὺ εἶνε ὅλοι οἱ μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ, δη-
 λαδὴ στὴν Ἐκκλησία. Ἔλα στὴν ἐκκλησία, τέν -
τωσε τὸ αὐτί σου ν᾽ ἀκούσης, κοίταξε ὅλα ὅ -
σα γίνονται ἐκεῖ, καὶ ἄγγιξε - ψηλάφησε τὸΧριστό. Πῶς μπορεῖ νὰ γίνῃ αὐτό;

Εὔκολο εἶνε. Κατέβασε ἀπ᾽ τὸ εἰκονοστάσι

τὸ Εὐαγγέλιο. Ὁ Χριστὸς δὲν μᾶς τό ᾽δωσε γιὰ
νὰ τό ̓ χουμε ἐκεῖ σκονισμένο οὔτε γιὰ νὰ τὸ πα-
 λαμίζουμε στὰ δικαστήρια καὶ νὰ κολαζώμα-
 στε. Ἔχεις ἀμφιβολίες; μὴ διαβάζεις μόνο τὴν
ἀθεΐα, τὴν ἄρνησι, τὴ μασονία· διάβαζε τὰ βι-βλία τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίως τὸ Εὐαγγέλιο. Ἂν τὸ
ἀρχίσῃς καὶ τὸ διαβάσῃς συστηματικά, ἀπ᾽ τὴν
ἀρχὴ μέχρι τὸ τέλος, ἀπὸ τὸ Ματθαῖο στὸ Μᾶρ -
κο, στὸ Λουκᾶ, στὸν Ἰωάννη, στὶς Πράξεις, στὶς
Ἐπιστολές, στὴν Ἀποκάλυψι, τότε θὰ σβή σουν
ὅλα τὰ ἐρωτηματικὰ καὶ θὰ λυθοῦν ὅλες οἱ ἀ -
πορίες· θὰ φύγῃ ἡ ἀπιστία καὶ θὰ πῇς κ᾽ ἐ σὺ
«Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Προσπάθη σε,
ἄνοιξε τὰ ἅγια βιβλία ὅπου φαίνεται ἡ ἄ χραν -
τος μορφὴ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Λένε πολλοὶ πὼς δὲν πιστεύουν. Μὴν τοὺς
ἀκοῦτε. Δὲν ὑπάρ χει ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν πι-στεύῃ κάπου. Δὲν πιστεύουν στὸ Χριστό, ναί, ἀλ -
λὰ πιστεύουν κάπου ἀλλοῦ. Ποῦ; Σὲ χίλιες -
δυὸ προλήψεις καὶ δεισιδαιμο νίες· ὁ ἕνας φο -
βᾶται τὸ νούμερο 13, ὁ ἄλλος τρέμει ἂν τὴ νύ-
 χτα λα λήσῃ ἡ κουκουβά για, ὁ ἄλλος ἀναστα-
τώνεται μὲ τὰ ὄνειρα καὶ ψάχνει ὀνειροκρῖτες
καὶ ὡροσκόπια, ἡ κυρία τῆς ἀριστοκρα τίας τρέ-
 χει σὲ γύφτισσες μάγισσες καὶ μέντιουμ… Ἂς
λένε ὅλοι αὐτοὶ ὅτι δὲν πιστεύουν.

Νὰ σᾶς πῶ μιὰ κουβέντα; Ὅποιος δὲν πι-στεύει στὸ Χριστό, θὰ πιστέψῃ στὸν διάβολο·
καὶ ὅποιος δὲν ἔχει τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ, θὰ τὸν
ζώσουν μύ ριοι ἄλλοι φόβοι. Καὶ ἡ ἐποχή μας
τώρα τέτοια εἶνε. Πιστεύουν στὸν διάβολο, ὄχι
στὸ Θεό. Τό ̓ χει πεῖ ὁ Χριστός· «Ὁ υἱὸς τοῦ ἀν -
θρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς
γῆς;» (Λουκ. 18,8). Τώρα στὴν Ἀμερικὴ παρουσι άστη-
 καν φοβερὰ σημεῖα, μιὰ αἵρεσις ποὺ λέγεται
«ἐκκλησία» τοῦ σατανᾶ! Ἐκεῖ φτάσαμε.

Στὸν καλοπροαίρετο ἄνθρωπο ποὺ λέει,
Θέλω νὰ πιστέψω μὰ ζητῶ ἀποδείξεις, ἀπαν -
τοῦμε· Καμμιά ἀπὸ τὶς θρησκεῖες τοῦ κόσμου
δὲν ἔχει τόσες ἀποδείξεις καὶ τέτοια θαύμα-
τα ὅ σες ἔχει ἡ πίστις μας. Ὄχι μόνο αὐτὰ πού
᾽νε στὰ βιβλία· καὶ ὁ καθένας ἀπὸ σᾶς ἔχει νὰ
πῇ κάποιο θαῦμα τῆς ζωῆς του. Τὸ λέει ἡ ἴδια
ἡ Γραφή· τὰ θαύματα, ποὺ ἔκανε κάνει καὶ θὰ
κά νῃ ὁ Χριστός, ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος, οἱ ἅγι-
οι μὲ τὰ ἱερὰ λείψανα καὶ τὶς σκιές τους ἀκό-
μα, εἶνε τόσο πολλὰ ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ τὰ
γρά ψῃς ἕνα - ἕνα! (βλ. Ἰω. 21,25). Κι ἂν ἀκόμα γίνον -
ταν ὁ οὐρα νὸς χαρτί, ἡ θάλασσα μελάνι καὶ τὰ
δέν τρα μολύβια, δὲν θὰ ἔφταναν γιὰ νὰ περι-
γρά ψουν τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ ὁ -
ποῖος εἶνε ὁ αἰώνιος βασιλεὺς καὶ σ᾽ αὐτὸν ἀ -
νήκει πᾶσα τιμὴ καὶ δόξα. «Χριστὸς ἀνέστη»!
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γῆς;» (Λουκ. 18,8). Τώρα στὴν Ἀμερικὴ παρουσι άστη-
 καν φοβερὰ σημεῖα, μιὰ αἵρεσις ποὺ λέγεται
«ἐκκλησία» τοῦ σατανᾶ! Ἐκεῖ φτάσαμε.

Στὸν καλοπροαίρετο ἄνθρωπο ποὺ λέει,
Θέλω νὰ πιστέψω μὰ ζητῶ ἀποδείξεις, ἀπαν -
τοῦμε· Καμμιά ἀπὸ τὶς θρησκεῖες τοῦ κόσμου
δὲν ἔχει τόσες ἀποδείξεις καὶ τέτοια θαύμα-
τα ὅ σες ἔχει ἡ πίστις μας. Ὄχι μόνο αὐτὰ πού
᾽νε στὰ βιβλία· καὶ ὁ καθένας ἀπὸ σᾶς ἔχει νὰ
πῇ κάποιο θαῦμα τῆς ζωῆς του. Τὸ λέει ἡ ἴδια
ἡ Γραφή· τὰ θαύματα, ποὺ ἔκανε κάνει καὶ θὰ
κά νῃ ὁ Χριστός, ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος, οἱ ἅγι-
οι μὲ τὰ ἱερὰ λείψανα καὶ τὶς σκιές τους ἀκό-
μα, εἶνε τόσο πολλὰ ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ τὰ
γρά ψῃς ἕνα - ἕνα! (βλ. Ἰω. 21,25). Κι ἂν ἀκόμα γίνον -
ταν ὁ οὐρα νὸς χαρτί, ἡ θάλασσα μελάνι καὶ τὰ
δέν τρα μολύβια, δὲν θὰ ἔφταναν γιὰ νὰ περι-
γρά ψουν τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ ὁ -
ποῖος εἶνε ὁ αἰώνιος βασιλεὺς καὶ σ᾽ αὐτὸν ἀ -
νήκει πᾶσα τιμὴ καὶ δόξα. «Χριστὸς ἀνέστη»!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Θωμᾶ Ἄνω Κυψέλης - Ἀθηνῶν τὴν 7-5-1967. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 22-4-2019.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 156βΆ τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).

2



Ακούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο
εὐαγγέλιο τῆς σημερινῆς Κυριακῆς τῶν

Μυροφόρων. Μὲ τὶς πρῶτες λέξεις ὁ εὐαγγε -
λιστὴς Μᾶρκος μᾶς μεταφέρει στὸν φοβε ρὸ
τόπο ὅπου ἐσταύρωσαν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰη-
σοῦν Χριστὸν οἱ Ἑβραῖοι, στὸ φρικτὸ Γολγοθᾶ.

* * *Εἶνε Μεγάλη Παρασκευή. Ἡ δίκη εἶχε ἀρχί-
σει νωρὶς τὸ πρωὶ ἐνώπιον τοῦ ̔Ρωμαίου ἡγε-
μόνος καὶ τέλος βγῆκε ἡ ἀπόφασι νὰ καταδι-
κασθῇ ὁ Χριστὸς εἰς θάνατον· «ἦν δὲ ὥρα τρί τη
(9 τὸ πρωί) καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν (ὑπέγραψε
δηλαδὴ ὁ Πιλᾶτος τὸ διάταγμα)» (Μᾶρκ. 15,25). Ὅταν ἡ
ὥρα ἔγινε «ὡσεὶ ἕ κτη», πλησίαζε δηλαδὴ τὸ
μεσημέρι, «τότε παρέδω κεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα
σταυρωθῇ» (Ἰω. 19,14). Καὶ στὶς 12 πλέον ἡ διαταγὴ
ἐκτελέσθηκε καὶ ὑψώθηκε ὁ Κύριος πάνω στὸ
σταυρό. Ἐκεῖ ἔμεινε μέ χρι τὶς 3 τὸ ἀπόγευμα.

Στὸ διάστημα ἀπὸ 12 μέχρι 3 ὁ ἥλιος, ἐνῷ
μεσουρανοῦσε, ξαφνικὰ κρύφτηκε. Ἔπεσε
σκοτάδι πρωτοφανές· πάνω στὸ Γολγοθᾶ οἱ
στρατιῶτες δὲ μποροῦσαν νὰ δοῦν ὁ ἕνας
τὸν ἄλλο. Τέτοιο σκοτάδι δὲν ξανάγινε στὸν
κόσμο. Δὲν ἦταν ἔκλειψις ἡλίου, ὅπως λένε με-
 ρικοί· ἡ ἔκλειψις εἶνε ἕνα φυσικὸ φαινόμενο
ποὺ βαστάει λίγα λεπτά, ἐνῷ τὸ σκοτάδι αὐτὸ
κράτησε τρεῖς ὧρες· «ἀπὸ ὥρας ἕκτης …ἕως ὥ -
ρας ἐνάτης» (Ματθ. 27,45), δηλαδὴ μὲ τὸ ἑ βραϊκὸ ὡρο-
 λόγιο ἀπὸ τὶς 12 τὸ μεσημέρι ἕως τὶς 3 τὸ ἀπό-
 γευμα. Λένε μάλιστα, ὅτι τὶς ὧρες ἐκεῖνες
στὴν Ἀθήνα ὁ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγί της, ὁ
σοφός, ποὺ εἶδε αὐτὸ τὸ σκοτάδι, εἶπε· Σή-
μερα «ἢ θεός τις πάσχει ἢ τὸ πᾶν ἀπόλλυται»,
ἢ κάποιος θεὸς πάσχει ἢ χάνεται τὸ σύμπαν.

Κατὰ τὶς 3 τὸ ἀπόγευμα ἀκούστηκε πάνω ἀ -
πὸ τὸ σταυρὸ ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου «Ἠλὶ ἠλί,
λιμᾶ σαβαχθανί;», «Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με
ἐγκατέλιπες;» (ἔ.ἀ. 27,46). Σὲ λίγο εἶπε τὸ «Τετέλε σται»
καὶ παρέδωσε τὸ πνεῦμα (Ἰω. 19,30). Τότε ἡ γῆ σεί-
σθηκε, τραντάχτηκε ὁ Γολγοθᾶς, ἄνοιξαν τὰ
μνήματα κ᾽ οἱ πεθαμένοι ἀναστήθηκαν(βλ. ἔ.ἀ. 27,51-52).

Ἔγινε ἀκόμη κ᾽ ἕνα ἄλλο μεγάλο σημεῖον·
«ἐ σχίσθη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον»
(Λουκ. 23,45). Ποιό εἶνε τὸ «καταπέτασμα» αὐτό; Ὅ -
πως ὁ δικός μας ναὸς χωρίζεται μὲ τὸ τέμ πλο,
ἔτσι καὶ ὁ ναὸς τοῦ Σολομῶντος εἶχε χώρισμα,
ὄχι ἀπὸ ξύλο ἀλλ᾽ ἀπὸ ὕφασμα χον τρό, πολὺ
χοντρό. Αὐτὸ λοιπὸν τὸ ὕφασμα σχίστη κε στὴ
μέση, ἀπὸ πάνω ὣς κάτω. Ἦταν σημάδι ποὺ ἔ -
δειχνε, ὅτι ἡ εἴσοδος στὰ ἅγια τῶν ἁγίων, ποὺ
ἦ ταν κλεισμένη, τώρα ἄνοιξε. Ἦταν ἀκόμη δεῖ -
γμα ἐγκαταλείψεως πλέον τοῦ ναοῦ ἀπὸ τὸ
Θεό· τὰ ἄβατα θὰ παραδίδονταν στοὺς ῾Ρω-
μαίους νὰ τὰ καταπατήσουν. Καὶ τέλος ἔδει-
χνε ὅτι, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς ἔκανε τέτοια θαυμα-
στὰ πράγματα, δὲν σταυρώνεται ἀπὸ ἀδυναμία,
ὅπως παρατηρεῖ ὁ Θεοφύλακτος Βουλγαρίας.

Στὶς 3 λοιπὸν τὸ ἀπόγευμα ὁ Κύριος εἶχε ἐκ -
πνεύσει· ἦταν νεκρὸς καὶ ἔρημος - παντέρη-
μος στὸν Κρανίου τόπον. Οἱ ̔Ρωμαῖοι τοὺς κα-
ταδίκους αὐτοὺς τοὺς θεωροῦσαν κακούρ γους
καὶ δὲν τοὺς ἔθαβαν· τοὺς ἄφηναν πάνω στοὺς
σταυρούς. Κατέβαιναν ὄρνεα, τοὺς ἔ βγαζαν τὰ
μάτια καὶ τοὺς ἔτρωγαν τὶς σάρκες· σκυλιὰ πει-
 νασμένα πηδοῦσαν κι ἅρπαζαν κομμάτια· στὸ
τέλος ἔμεναν μόνο τὰ χοντρὰ κόκκαλα. Γιὰ
τοὺς Ἑβραίους ὅμως τὴν ἑπομένη ξημέρωνε
ὄχι ἁπλῶς Σάββατο ἀλλὰ τὸ πάσχα τὸ ἑβραϊκό,
κ᾽ ἦταν ἁ μαρτία μεγάλη ν᾽ ἀφήσουν ἄταφους
τοὺς σκο τω μένους. Τρεῖς ὧρες διωρία εἶχαν·
μὲ τὴ δύσι τοῦ ἡλίου, γύρω στὶς 6 δηλαδή, δὲν ἔ -
πρεπε νά ̓ νε κρεμασμένος κανείς στὸ σταυρό.

Ποιός τώρα θὰ φροντίσῃ τὸ Χριστό; Ποιός
θὰ πάῃ νὰ τὸν ξεκρεμάσῃ νὰ τοῦ κάνῃ τὴν
κη δεία; Ποῦ εἶνε ὁ Πέτρος, οἱ ἄλλοι μαθηταί;
ποῦ εἶνε οἱ χιλιάδες ἐκεῖνοι ποὺ ὁ ἐ σταυρω-
μένος αὐτὸς εὐεργέτησε μὲ τόσες κα λωσύ-
νες; Κανείς δὲν πλησιάζει. Τρόμος καὶ φό βος
κυριαρχεῖ. Κι ὁ ἥλιος πάει νὰ βασιλέψῃ. 

Ἀλλὰ νά κ᾽ ἔρχεται κάποιος τρεχᾶτος· ἀ -
σθμαίνοντας ἀνεβαίνει. Ποιός νά ᾽νε; κάποιος
ἀπὸ τοὺς μαθητάς; Ὄχι. Εἶνε ἕνας κρυφὸς
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Ἡ ἀγάπη τῆς γυναίκας

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)

  
    

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ὅπως ὅλοι γνω ρίζε-
τε, εἶνε ἡ τρίτη Κυριακὴ τοῦ Πάσχα. Εἶνε

ἑ  ορτή· ἑορτάζει ὁ γυναικεῖος κόσμος, ἑορτά-ζουν οἱ γυναῖκες. Ποιές γυναῖκες; ὅλες; Ἦταν ἐ -
ποχὴ ποὺ ἑώρταζαν ὅλες. Ἀλλὰ τώρα ἀπὸ τὶς
χί λιες γυναῖκες εἶνε ζήτημα ἂν ἑορτάζῃ μία.
Διότι, γιὰ νὰ ἑορτάσῃ κανείς, πρέπει νὰ συγ-
γενεύῃ μὲ τὸν ἑορταζόμενο, νὰ ἔχῃ τὸ φρό-
νημα ποὺ εἶχαν οἱ Μυροφόρες γυναῖκες.

Τί φρονοῦσαν οἱ Μυροφόρες; Ἐμένα ρω -
τᾶτε; Ἀκούσατε τοὺς ὕμνους καὶ τὸ εὐ αγγέ-
λιο; Οἱ γυναῖκες τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίουνίκησαν τοὺς ἄντρες στὴν ἀρετή. Πῶς τοὺς νί-
κησαν; Γιὰ νὰ ἐκτιμήσουμε τὶς Μυροφόρες,
ἀρκεῖ νὰ τὶς συγ κρίνουμε μὲ τοὺς ἄντρες. Τί
ἔ καναν οἱ ἄντρες τὴν ἡμέρα τῆς Μεγάλης Πα-
 ρασκευῆς; ποῦ ἦ ταν οἱ ἄντρες τότε;

* * *Ὁ Χριστός, ἀδελφοί μου, ἀφοῦ εἶπε τὸ «Τε-
τέλεσται» (Ἰω. 19,30), ἐξέπνευσε· εἶνε νεκρός. Κι ὅ -
ταν κάποιος πεθαίνει, ἀπὸ συμπάθεια καὶ ἀγά-
 πη τρέχουν καὶ ξένοι ἀκόμα νὰ τὸν σα βανώσουν
γιὰ νὰ ταφῇ· τὸ θεωροῦμε ἁμαρ τία ν᾽ ἀφήσου-
με τὸ νεκρὸ χωρὶς φροντίδα. Καὶ τώ ρα ὁ Χρι-στὸς νεκρὸς πάνω στὸ σταυρό. Ἐ λᾶ τε λοιπόν,
σεῖς οἱ πεινασμένοι ποὺ σᾶς χόρ τασε, οἱ ἀσθε-
νεῖς ποὺ σᾶς θεράπευσε, ὅλοι οἱ εὐ εργετημέ-
νοι ἀπὸ αὐτόν! Μὰ κανείς ἀ π᾽ αὐτοὺς δὲν φαί-
νεται. Ἐλᾶτε ἐπὶ τέλους, σεῖς οἱ μαθηταί του,
ποὺ ἔζησε μαζί σας τρία χρόνια, σᾶς ἀγάπησε
σὰν τὴ Μάνα του καὶ σᾶς ἔκανε ἀδελ φούς του
(Λουκ. 8,21· βλ. & Ματθ. 12,50)· σεῖς ποὺ μὲ τὸ στόμα τοῦ Πέ-
τρου εἴπατε, ὅ τι δὲν θὰ τὸν ἐγκαταλείψετε (βλ.
Ἰω. 13,37). Καὶ ὅ μως τὸν ἄφησαν. Κανένας δὲν πα-ρουσιάζεται ν᾽ ἀποδώσῃ τὶς τελευ ταῖ ες τιμές,
αὐτὲς ποὺ προσ φέρονται καὶ στὸ μεγαλύτερο
ἐγκληματία. Ποῦ εἶνε οἱ μαθηταί; Τὸν ἐγκατέ-
λειψαν ἀπὸ τὴ Γεθσημανῆ, προτοῦ ἀκόμα στη -
θῇ ὁ σταυ ρὸς στὸ Γολγοθᾶ, ὅταν εἶ δαν τοὺς ἐ -
χθροὺς μὲ τὸν Ἰούδα νὰ τὸν συλλαμβάνουν.

Καὶ ἐνῷ τέτοια διαγωγὴ ἔδειξαν οἱ μαθηταί
του, οἱ γυναῖκες τὸν ἀκολούθησαν παντοῦ· στὸ
πραιτώριο, στὴν ὁδὸ τοῦ μαρτυρίου, στὸ Γολ-
γοθᾶ. Ὅταν ὑψώθηκε στὸ σταυρό, οἱ Μυροφό -
ρες ἔμειναν κοντὰ στὴν Παναγία. Κι ὅταν κα-
τόπιν ὁ Ἰω σὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας καὶ ὁ Νικό-
δημος ἦρ θαν νὰ τὸν ἀποκαθηλώσουν, νὰ πλύ-
 νουν τὶς πληγὲς καὶ νὰ τυλίξουν τὸ ἄχραντο σῶ -
μα μὲ καθαρὰ σινδόνα, πάλι αὐτὲς παραστά-
θηκαν στὴν ταφή, ὅπως δείχνουν οἱ εἰκόνες. 

Βασίλευε πιὰ ὁ ἥλιος ὅταν ὁ Χριστὸς ἐτέ-
θη στὸ μνῆμα. Οἱ Μυροφόρες ἀγόρασαν ἀρώ-
 ματα ἀκριβά. Τὸ Μέγα Σάββατο ἡσύχασαν.
Καὶ «λίανπρωὶτῆςμιᾶςσαββάτων» (Μᾶρκ. 16,2) ξε-
κίνησαν γιὰ τὸ μνημεῖο. Ἦταν εὔκολο αὐτό; Κα  -
θόλου· πολὺ δύσκολο. Ὅσοι ἀπὸ μᾶς ἔζησαν
τὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς κ᾽ εἴχαμε συγγενεῖς
καὶ φίλους μέσα στὰ στρατόπεδα, καὶ οἱ κα-
τα κτηταὶ ἦταν τόσο αὐστηροὶ ποὺ δὲν τολμοῦ -
 σε κανείς νὰ πλησιάσῃ τοὺς καταδίκους, ἔχουμε
κάποια ἰ δέα ἂν ἦταν εὔκολο νὰ πλησιάσουν
οἱ Μυροφόρες. Ὁ τάφος ἦταν κλεισμένος μὲ
μεγάλο λί  θο, σφραγισμένος, καὶ τὸν φρουροῦ -
σαν σκλη  ροὶ ῾Ρωμαῖοι στρατιῶτες, ἕτοιμοι ν᾽
ἀφήσουν στὸν τόπο ὅποιον πλησιάσῃ. Ποιός
τολμοῦσε νὰ ζυγώσῃ; Καὶ ὅμως οἱ γυναῖ κεςδὲν λογάρια  σαν τίποτα, οὔτε κόπο οὔτε χρή-
ματα οὔτε σκοτάδι οὔτε λόγχες ῾Ρωμαίων.Τί κάνει ἡ ἀγάπη! Τὸν πιὸ δειλὸ τὸν κάνει
ἥ ρωα, τὴν ἀδύνατη γυναῖκα τὴν ἀναδεικνύει
πιὸ δυνατὴ κι ἀπὸ τὸν ἄντρα. Ἔτσι π.χ. μία
μάνα δὲν διαπρέπει μὲν στοὺς πολέμους, ἀλ -
λὰ ἅμα δῇ τὸ παιδί της σὲ κίνδυνο, πέφτει καὶ
μέσ᾽ στὴ φωτιὰ γιὰ νὰ τὸ σώσῃ. Καὶ οἱ Μυρο-
φόρες γυναῖ κες εἶχαν ἀγάπη, ἀγάπη πρὸς Ἐ -
 κεῖνον ποὺ ἀξίζει ν᾽ ἀγαπιέται παραπάνω ἀ πὸ
κάθε ἄλλο προσφιλὲς πρόσωπο.

Γι᾽ αὐτό, ὅπως στὰ ἀθλήματα βραβεύονται
οἱ νικηταί, ἔτσι σήμερα στὸ ἄθλημα τῆς πίστε-
  ως, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς αὐταπαρνήσεως, τὸ πρῶ -
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Ακούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο
εὐαγγέλιο τῆς σημερινῆς Κυριακῆς τῶν

Μυροφόρων. Μὲ τὶς πρῶτες λέξεις ὁ εὐαγγε -
λιστὴς Μᾶρκος μᾶς μεταφέρει στὸν φοβε ρὸ
τόπο ὅπου ἐσταύρωσαν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰη-
σοῦν Χριστὸν οἱ Ἑβραῖοι, στὸ φρικτὸ Γολγοθᾶ.

* * *Εἶνε Μεγάλη Παρασκευή. Ἡ δίκη εἶχε ἀρχί-
σει νωρὶς τὸ πρωὶ ἐνώπιον τοῦ ̔Ρωμαίου ἡγε-
μόνος καὶ τέλος βγῆκε ἡ ἀπόφασι νὰ καταδι-
κασθῇ ὁ Χριστὸς εἰς θάνατον· «ἦν δὲ ὥρα τρί τη
(9 τὸ πρωί) καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν (ὑπέγραψε
δηλαδὴ ὁ Πιλᾶτος τὸ διάταγμα)» (Μᾶρκ. 15,25). Ὅταν ἡ
ὥρα ἔγινε «ὡσεὶ ἕ κτη», πλησίαζε δηλαδὴ τὸ
μεσημέρι, «τότε παρέδω κεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα
σταυρωθῇ» (Ἰω. 19,14). Καὶ στὶς 12 πλέον ἡ διαταγὴ
ἐκτελέσθηκε καὶ ὑψώθηκε ὁ Κύριος πάνω στὸ
σταυρό. Ἐκεῖ ἔμεινε μέ χρι τὶς 3 τὸ ἀπόγευμα.

Στὸ διάστημα ἀπὸ 12 μέχρι 3 ὁ ἥλιος, ἐνῷ
μεσουρανοῦσε, ξαφνικὰ κρύφτηκε. Ἔπεσε
σκοτάδι πρωτοφανές· πάνω στὸ Γολγοθᾶ οἱ
στρατιῶτες δὲ μποροῦσαν νὰ δοῦν ὁ ἕνας
τὸν ἄλλο. Τέτοιο σκοτάδι δὲν ξανάγινε στὸν
κόσμο. Δὲν ἦταν ἔκλειψις ἡλίου, ὅπως λένε με-
 ρικοί· ἡ ἔκλειψις εἶνε ἕνα φυσικὸ φαινόμενο
ποὺ βαστάει λίγα λεπτά, ἐνῷ τὸ σκοτάδι αὐτὸ
κράτησε τρεῖς ὧρες· «ἀπὸ ὥρας ἕκτης …ἕως ὥ -
ρας ἐνάτης» (Ματθ. 27,45), δηλαδὴ μὲ τὸ ἑ βραϊκὸ ὡρο-
 λόγιο ἀπὸ τὶς 12 τὸ μεσημέρι ἕως τὶς 3 τὸ ἀπό-
 γευμα. Λένε μάλιστα, ὅτι τὶς ὧρες ἐκεῖνες
στὴν Ἀθήνα ὁ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγί της, ὁ
σοφός, ποὺ εἶδε αὐτὸ τὸ σκοτάδι, εἶπε· Σή-
μερα «ἢ θεός τις πάσχει ἢ τὸ πᾶν ἀπόλλυται»,
ἢ κάποιος θεὸς πάσχει ἢ χάνεται τὸ σύμπαν.

Κατὰ τὶς 3 τὸ ἀπόγευμα ἀκούστηκε πάνω ἀ -
πὸ τὸ σταυρὸ ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου «Ἠλὶ ἠλί,
λιμᾶ σαβαχθανί;», «Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με
ἐγκατέλιπες;» (ἔ.ἀ. 27,46). Σὲ λίγο εἶπε τὸ «Τετέλε σται»
καὶ παρέδωσε τὸ πνεῦμα (Ἰω. 19,30). Τότε ἡ γῆ σεί-
σθηκε, τραντάχτηκε ὁ Γολγοθᾶς, ἄνοιξαν τὰ
μνήματα κ᾽ οἱ πεθαμένοι ἀναστήθηκαν(βλ. ἔ.ἀ. 27,51-52).

Ἔγινε ἀκόμη κ᾽ ἕνα ἄλλο μεγάλο σημεῖον·
«ἐ σχίσθη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον»
(Λουκ. 23,45). Ποιό εἶνε τὸ «καταπέτασμα» αὐτό; Ὅ -
πως ὁ δικός μας ναὸς χωρίζεται μὲ τὸ τέμ πλο,
ἔτσι καὶ ὁ ναὸς τοῦ Σολομῶντος εἶχε χώρισμα,
ὄχι ἀπὸ ξύλο ἀλλ᾽ ἀπὸ ὕφασμα χον τρό, πολὺ
χοντρό. Αὐτὸ λοιπὸν τὸ ὕφασμα σχίστη κε στὴ
μέση, ἀπὸ πάνω ὣς κάτω. Ἦταν σημάδι ποὺ ἔ -
δειχνε, ὅτι ἡ εἴσοδος στὰ ἅγια τῶν ἁγίων, ποὺ
ἦ ταν κλεισμένη, τώρα ἄνοιξε. Ἦταν ἀκόμη δεῖ -
γμα ἐγκαταλείψεως πλέον τοῦ ναοῦ ἀπὸ τὸ
Θεό· τὰ ἄβατα θὰ παραδίδονταν στοὺς ῾Ρω-
μαίους νὰ τὰ καταπατήσουν. Καὶ τέλος ἔδει-
χνε ὅτι, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς ἔκανε τέτοια θαυμα-
στὰ πράγματα, δὲν σταυρώνεται ἀπὸ ἀδυναμία,
ὅπως παρατηρεῖ ὁ Θεοφύλακτος Βουλγαρίας.

Στὶς 3 λοιπὸν τὸ ἀπόγευμα ὁ Κύριος εἶχε ἐκ -
πνεύσει· ἦταν νεκρὸς καὶ ἔρημος - παντέρη-
μος στὸν Κρανίου τόπον. Οἱ ̔Ρωμαῖοι τοὺς κα-
ταδίκους αὐτοὺς τοὺς θεωροῦσαν κακούρ γους
καὶ δὲν τοὺς ἔθαβαν· τοὺς ἄφηναν πάνω στοὺς
σταυρούς. Κατέβαιναν ὄρνεα, τοὺς ἔ βγαζαν τὰ
μάτια καὶ τοὺς ἔτρωγαν τὶς σάρκες· σκυλιὰ πει-
 νασμένα πηδοῦσαν κι ἅρπαζαν κομμάτια· στὸ
τέλος ἔμεναν μόνο τὰ χοντρὰ κόκκαλα. Γιὰ
τοὺς Ἑβραίους ὅμως τὴν ἑπομένη ξημέρωνε
ὄχι ἁπλῶς Σάββατο ἀλλὰ τὸ πάσχα τὸ ἑβραϊκό,
κ᾽ ἦταν ἁ μαρτία μεγάλη ν᾽ ἀφήσουν ἄταφους
τοὺς σκο τω μένους. Τρεῖς ὧρες διωρία εἶχαν·
μὲ τὴ δύσι τοῦ ἡλίου, γύρω στὶς 6 δηλαδή, δὲν ἔ -
πρεπε νά ̓ νε κρεμασμένος κανείς στὸ σταυρό.

Ποιός τώρα θὰ φροντίσῃ τὸ Χριστό; Ποιός
θὰ πάῃ νὰ τὸν ξεκρεμάσῃ νὰ τοῦ κάνῃ τὴν
κη δεία; Ποῦ εἶνε ὁ Πέτρος, οἱ ἄλλοι μαθηταί;
ποῦ εἶνε οἱ χιλιάδες ἐκεῖνοι ποὺ ὁ ἐ σταυρω-
μένος αὐτὸς εὐεργέτησε μὲ τόσες κα λωσύ-
νες; Κανείς δὲν πλησιάζει. Τρόμος καὶ φό βος
κυριαρχεῖ. Κι ὁ ἥλιος πάει νὰ βασιλέψῃ. 

Ἀλλὰ νά κ᾽ ἔρχεται κάποιος τρεχᾶτος· ἀ -
σθμαίνοντας ἀνεβαίνει. Ποιός νά ᾽νε; κάποιος
ἀπὸ τοὺς μαθητάς; Ὄχι. Εἶνε ἕνας κρυφὸς
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μαθητής· ὁ «Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμα θαίας, εὐσχή-
μων βουλευτής» (Μᾶρκ. 15,43). Μὲ τὴ θέ σι ποὺ εἶχε κα-
 τώρθωσε νὰ πάρῃ τὴν ἄδεια ἀ πὸ τὸν Πιλᾶτο.
Ἀγόρασε καθαρὸ σεντόνι καὶ πολύτιμα ἀρώ-
ματα, ἦρθε στὸ Γολγοθᾶ καὶ μαζὶ μὲ τὸ Νικό-
δημο ἀνέβηκαν στὸ σταυρό, ξεκρέμασαν μὲ
προσοχὴ μεγάλη τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἔπλυ-
ναν τὶς πληγές του, τὸν τύλιξαν μὲ τὰ ὀθόνια,
τὸν ἄλειψαν μὲ τὰ μύρα, καὶ τὸν ἀπέθε σαν σ᾽
ἕ να τάφο σκαλισμένο σὲ βράχο, ποὺ τὸν ἔκλει-
 σαν βάζοντας στὴν εἴσοδο μιὰ μεγάλη πέτρα. 

«Μακρόθεν», σὲ κάποια ἀπόστασι, ἦταν οἱ
μυροφόρες «γυναῖκες θεωροῦσαι» (ἔ.ἀ. 15,40). Ση-
μάδεψαν τὸ μέρος. Προτοῦ νὰ βασιλέψῃ ὁ ἥ -
λιος πῆγαν κι ἀγόρασαν ἀρώματα. Μετὰ τὴ
δύσι ἄρχιζε τὸ Σάββατο –ἡ ἡμέρα στοὺς Ἑ -
βραίους ἀρχίζει ἀπὸ τὴ δύσι τοῦ ἡλίου– κ᾽ ἐ -
πειδὴ τὸ Σάββατο δὲν ἐπιτρεπόταν καμμιά ἐρ -
γασία «ἡσύχασαν», λέει τὸ εὐαγγέλιο (Λουκ. 23,56).
Μὰ μόλις χάραζε ἡ ἄλλη μέρα, ἔτρεξαν στὸ
μνῆμα νὰ βάλουν μύρα. Δὲ λογάριασαν οὔτε
φαρισαίους οὔτε ̔Ρωμαίους στρατιῶτες οὔτε
Πιλᾶτο, κανένα. Καὶ ἐκεῖ ἀξιώθηκαν νὰ δοῦν
τὸν ἀναστάντα Κύριο! Τέτοια ἀγάπη εἶχαν στὸ
Χριστό, καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀξιώθηκαν πρῶτες αὐτές,
πρὶν κι ἀπὸ τοὺς μαθητάς, καὶ ἄκουσαν τὸ
«Χριστὸς ἀνέστη», ὅτι ὁ Κύριος ἀναστήθηκε.

* * *
Ἂς προσέξουμε, ἀγαπητοί μου, τὴν ἀγάπη

ποὺ ἔδειξαν αὐτὲς οἱ γυναῖκες στὸ Χριστό.
Ἡ γυναίκα εἶνε ἕνα πλάσμα ἀσθε νές, ἕνα

λεπτὸ λουλούδι. Ἐν τούτοις κάνει πράγματα
ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὰ κάνῃ ὁ ἄντρας. Ὁ Θεὸς
ἔβαλε στὴν καρδιά της μιὰ τέτοια δύναμι, ποὺ
τὴν κάνει ἡρωίδα καὶ μάρτυρα, τὴν ὑψώνει σὲ ὕ -
ψος θαυμαστό· ἡ δύναμι αὐτὴ λέγεται ἀγάπη.

Ἡ γυναίκα σὰν σύζυγος καὶ σὰν μάνα ἔχει
ἀγάπη ἀνεξάντλητη. Ἀναφέρει ὁ Πλούταρχος,
ὅτι στὰ πρὸ Χριστοῦ χρόνια ἕνας τύραννος
στὴ Λῆμνο συνέλαβε κάποιους ἄντρες, ποὺ
δὲν εἶχαν κάνει κά τι κακό, ἁπλῶς δὲν ἀνέχον -
ταν τὴ στέρησι τῆς ἐ λευθερίας, τοὺς ἔκλεισε
στὴ φυλακὴ καὶ τοὺς κατεδίκασε εἰς θάνατον.
Ὅταν ἦρθε ἡ μέρα τῆς ἐκτελέσεως, παρουσι -
άστηκαν μπροστά του οἱ γυναῖκες τους καὶ τὸν
παρακάλεσαν νὰ τὶς ἀ φήσῃ, γιὰ λίγη μόνο ὥρα,
νὰ δοῦν τοὺς ἄν τρες τους τελευταία φορά. Ἐ -
κεῖνος τὶς πίστεψε καὶ τοὺς τὸ ἐπέτρεψε. Καὶ
τί ἔκαναν αὐτές· μπῆ καν στὴ φυλακή, ἔντυ-
σαν μὲ τὰ δικά τους γυναικεῖα ροῦχα τοὺς ἄν -
τρες καὶ φόρεσαν αὐ τὲς τὰ ἀντρικά. Ἔτσι, κα -
θὼς ἦταν νύχτα, οἱ κα τάδικοι ξεγέλασαν τοὺς
φύλακες καὶ δραπέτευ σαν. Πᾶνε τὸ πρωὶ οἱ
φρουροὶ μέσα καὶ βρίσκουν τὶς γυναῖκες. Προ-

 τίμησαν νὰ θυσιαστοῦν αὐτές, ἀπὸ τὴν ἀγά-
πη ποὺ εἶχαν στοὺς ἄντρες τους. Καὶ τέτοια
παραδείγματα ὑπάρχουν πολλὰ στὴν ἱστορία,
τὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴν παγκόσμιο.

Ἀλλ᾽ ἐὰν ἡ γυναίκα ἀγαπᾷ μὲ τέτοια ἀγάπη
τὸν ἄντρα, τὸ παιδί, τὸν ἀδελφό της, πόσο πε-
 ρισσότερο πρέπει ν᾽ ἀγαπᾷ τὸ Χριστό; Τὸ Εὐ -
αγγέλιο δὲν ἀπαγορεύει ν᾽ ἀγαπήσουμε καὶ
κάποιον ἄλλο· λέει νὰ μὴν ἀγαπήσουμε κανέ-
να παραπάνω ἀπ᾽ τὸ Χριστό(βλ. Μθ 10,37). Γιατὶ αὐτὸς
εἶνε πάνω ἀπ᾽ ὅλους καὶ ἀπ᾽ ὅλα, εἶνε τὸ ἄλφα
καὶ τὸ ὠμέγα(βλ. Ἀπ. 1,8· 21,6· 22,13), ὁ παγκόσμιος ἄξονας
γύρω ἀπ᾽ τὸν ὁποῖο στρέφεται ἡ ζωὴ τῶν πάν -
 των. Αὐτὸς μᾶς δίνει τὰ πάντα· τὰ μάτια, τὰ
αὐτιά, τὰ χέρια, τὰ πόδια, τὴν καρδιά, τὸ μυα-
λό, τὴ συνείδησι, τὴ λευτεριά, τὸν ἀέρα, τὸν
ἥλιο, τὸ νερό, τοὺς καρπούς, τὰ πάντα. Πα-
ραπάνω ἀπ᾽ ὅλα –δὲν εἶπα τίποτε– ἅπλωσε τὰ
χέρια του στὸ σταυρὸ καὶ μὲ τὸ αἷμα του μᾶς
λύτρωσε, μᾶς θεράπευσε, μᾶς ἔσωσε· μᾶς ἑ -
τοίμασε οὐράνια βασιλεία. Λοιπὸν τί νὰ τοῦ
ἀνταποδώσουμε γιὰ τὶς εὐεργεσίες του; Τὴν
ἀγάπη καὶ τὴ λατρεία μας.

* * *Εἶνε γεγονός, ἀγαπητοί μου, ὅτι τὸ Χριστὸ
τὸν ἀγάπησαν καὶ τὸν λάτρευσαν καὶ ἄντρες
μεγάλοι καὶ μικρὰ παιδιά, καὶ σοφοὶ καὶ ἐπι-
στήμονες, κόσμος ὁλόκληρος· ἀλλὰ περισσό -
τερο ἀπὸ ὅλους τὸν ἀγάπησαν οἱ γυναῖκες. 

Πόσες ἅγιες γυναῖκες μάρτυρες δὲν ἔδω-
σαν τὴ ζωή τους γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ
καὶ τὶς ἑορτάζουμε! Βάλτε φωτιὰ στὰ αἰσχρὰ
περιοδικὰ κι ἀνοῖξτε τὰ ἅγια βιβλία τῆς Ἐκ -
κλησίας μας, τὰ συναξάρια, νὰ δῆτε.

Καὶ σήμερα. Δὲν ὑ πάρχουν μόνο «ἀστέρια»
τοῦ Χόλλυγουντ· ὑ πάρχουν καὶ τ᾽ ἀστέρια τοῦ
οὐρανοῦ, ὅπως εἶνε οἱ μυροφόρες γυναῖκες.
Καὶ δὲν ὑπάρχουν μόνο οἱ γυναῖκες ποὺ προ-
καλοῦν καὶ σκανδαλίζουν ἀκόμα καὶ μέσα στὸ
ναό· ὑπάρχουν καὶ γυναῖκες ἕτοιμες γιὰ θυσία
ἐν ὀνόματι Κυρίου. Κι ἂν ὁ κόσμος ξανασταυ -
ρώ σῃ τὸ Χριστὸ καὶ φύγουν ἀπὸ κοντά του
πολλοὶ κι ἀδειάσῃ ἡ ἐκκλησία, κι ἂν ἐμεῖς οἱ ἄν -
 τρες τὸν προδώσουμε πάλι καὶ γίνουμε Ἰοῦ -
δες καὶ Πιλᾶτοι καὶ Ἄννες καὶ Καϊάφες καὶ σταυ-
 ρωταί, κοντά του θὰ μείνῃ ἡ πιστὴ γυναίκα·
τελευταία ποὺ θὰ τὸν ἀρνηθῇ θά ᾽νε αὐτή.

Γι᾽ αὐτὴ τὴ γυναῖκα ψάλλει σήμερα ἡ Ἐκ -
κλησία μας, αὐτὴν τιμᾷ, καὶ αὐτὴ εἶνε εὐλογία
στὸν κόσμο. Γι᾽ αὐτὴ τὴ γυναῖκα ἁρμόζουν ἔ παι-
 νοι καὶ γι᾽ αὐτὴν μαζευόμαστε σή μερα στὴν ἐκ -
κλησία, ὑμνοῦντες καὶ δοξάζοντες Χριστὸν τὸν
ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μοσχάτου - Ἀθηνῶν τὴν 13-5-1962. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 8-5-2011.
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ τετάρτη Κυ-
ριακὴ τοῦ Πάσχα, ἡ Κυριακὴ τοῦ Παραλύ-

του. Τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» ἐξακολουθεῖ νὰ
ψάλλεται μέσα στὴν ἐκκλησία, καὶ θὰ ψάλλε-
ται ἔτσι μέχρι τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως.

Ἀλλ᾽ αὐτὸ δὲν εἶνε ἀρκετό. Στὰ χρόνια τὰ
παλιά, τὰ εὐλογημένα, τὸ «Χριστὸς ἀνέστη»
δὲν τὸ ἔλεγαν μόνο μέσα στὴν ἐκκλησία· ἦ τανὁ χαιρετισμὸς ὅλων τῶν Χριστιανῶν παν τοῦ.
Τώρα μόνο τὴ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως ἀ κούγε-
 ται, καὶ πάλι ψυχρά. Σήμερα, σὲ ἐποχὴ ὑλιστι -
κή, ποὺ τὸ πνεῦμα σβήνει καὶ ἡ πίστι ψυ χραί-
νεται, τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» ἀκού γεται πο λὺ ἄ -
τονα. Ἄλλα πράγματα συγκινοῦν· ὄχι ἡ ἁγία
πνευματικὴ ζωή, ἀλλὰ μιὰ ζωὴ ὑλιστική, ὅ,τι ἐν -
διαφέρει τὸ σῶμα. Θέλετε ἀπόδειξι;

Κάνω μιὰ ὑπόθεσι, γιὰ νὰ αἰσθανθῆτε αὐτὸ
ποὺ λέμε. Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι διαδίδεται μία
εἴδησις· Ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι, σὲ ἀπόστασι χιλι ομέ-
  τρων, πά νω σ᾽ ἕνα ἀπόκρημνο βουνό, βρέ θη κεμιὰ πηγὴ ποὺ τὸ νερό της εἶνε θεραπευ τι κό.
Ὅποιος πιῇ καὶ λουστῇ σ᾽ αὐτό, ἂν πάσχῃ π.χ.
ἀπὸ ἀρ θριτικὰ ἢ ῥευματικά, γίνεται ἀμέσως
καλὰ χωρὶς φάρμακα ἢ ἄλλη ἰατρι κὴ βοήθεια·
ἂν εἶνε τυφλὸς βλέπει τὸ φῶς του, ἂν εἶνε κου -
 φὸς ἀκούει, ἂν εἶνε κουτσὸς πετάει τὰ δεκα-
νίκια· καὶ ἂν πάσχῃ ἀπὸ καρκίνο, τὴ μάστιγα
αὐτὴ τῆς ἀνθρωπότητος, θεραπεύεται. Μπο-
ρεῖτε νὰ φανταστῆτε τί θὰ γίνῃ, ἂν ἀκουστῇ
κάτι τέτοιο; Θὰ τρέξῃ κόσμος πατεῖς με - πα -
τῶ σε· θὰ χρειαστῇ ἡ ἀστυνομία νὰ βάλῃ τάξι.

* * *Μία ὑπόθεσις εἶνε αὐτή. Μὰ κάτι τέτοιο, ἀ γα-
 πητοί μου, λέ ει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο. Ὅτι στὰ
Ἰεροσόλυμα, κοντὰ στὴν λεγομένη προβα τι -
κὴ πύλη τοῦ τείχους τῆς πόλεως, ὑπῆρχε μία
πηγὴ μὲ κολυμβήθρα, ἡ ὁποία εἶχε ὄχι ἁ πλῶς
ἰαματικὰ ἀλλὰ θαυματουργὰ νερά. Τί δηλαδὴ
συνέβαινε ἐκεῖ. Κάπου - κάπου, σὲ ὥρα ἀ προσ-

 διόριστη, τὰ νερὰ τῆς κολυμβήθρας, ἐνῷ ἦταν
ἤρεμα, ξα φνικὰ ταράσσον ταν. Κάποιος ἄγγε-
λος κατέβαινε ἀπὸ τὰ οὐράνια, τάραζε τὸ νερό,
κι ὅ ποιος προλάβαινε νὰ πέσῃ πρῶτος μέ σα,
αὐ τὸς θεραπευόταν, ὅποια κι ἂν ἦταν ἡ ἀσθέ-
νειά του· ἂν ὅμως, ὕστερα ἀπὸ ἕνα δευτερόλε -
πτο, ἔπεφτε κ᾽ ἕνας ἄλλος, τὰ νερὰ ἔ παυαν νὰ
ἔχουν γι᾽ αὐτὸν θεραπευτικὴ δύνα μι. Γι᾽ αὐτὸ
ἐ κεῖ εἶ χαν μαζευτῆ, κάτω ἀπὸ πέν τε στοὲς - ὑ -
πόστεγα, πολλοὶ ἀσθενεῖς (τυφλοί, κουτσοί,
κάθε λογῆς σακάτηδες) ζητώντας θεραπεία.

Μεταξὺ ὅλων ἐκείνων ἦταν κ᾽ ἕνας ἄντρας
πολὺ δυστυχισμένος. Ἦταν παράλυτος. Τὸν εἶ   -
χαν φέρει συγγενεῖς; φίλοι; καὶ τὸν εἶ   χαν ἀ φή-
 σει κάτω ἀπὸ μία στοά, μονάχο κι ἀβοήθητο.
(Ἔτσι κάνουν κάποιοι καὶ σήμερα· ἂν ἔχουν
κανένα συγγενῆ ποὺ τοὺς εἶνε βάρος στὸ σπί-
 τι, πᾶνε καὶ τὸν πετᾶνε στὸ Ἄσυλο τῶν Ἀνιά-
των, καὶ δὲν ξαναπερνοῦν πιὰ νὰ τὸν δοῦν. Ἂς
εἶνε κα λὰ κάτι ἡρωίδες νοσοκόμες ποὺ ὑπη-
ρετοῦν τοὺς ἀρρώστους. Αὐτὰ συμβαίνουν στὸν
ἄσπλα χνο κόσμο· ὑπάρχουν ἀνάπηροι καὶ γέ-
ροι σὲ γηροκομεῖα, ποὺ ἔχουν χρόνια νὰ δοῦν
συγγε νῆ τους). Καὶ ὁ παράλυτος αὐτὸς τῆς
Βηθεσδὰ ἔμεινε μόνος - ὁλομόναχος ἐπὶ τρι -αν ταοχτὼ χρόνια παρακαλῶ. Ἔβλεπε κάθε τόσο
νὰ θεραπεύωνται ἄλλοι, μὰ αὐτὸς ἔμενε ἐ κεῖ
καρφωμένος στὸ κρεβάτι. Ὑπέμενε τὸ μαρ  τύ-
ριο ἀγόγγυστα, χωρὶς νὰ βλαστημήσῃ. Εἶχε
ἐλπίδα· κι ὅποιος ἐλπίζει δὲν εἶνε δυστυχισμέ  -
νος. Ἤλπιζε, ὅτι ὁ δίκαιος Θεὸς δὲν θὰ τὸν ἐγ -
καταλείψῃ ἀλλὰ μιὰ μέρα θὰ τὸν θυμηθῇ.

Καὶ νά τώρα· ὄχι ἄγγελος, ὄχι ἄνθρωπος,
ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ βασιλεὺς τῶν ἀγγέλων ποὺ κα-
τέβηκε στὴ γῆ τὸν ἐπισκέπτεται. Τὸν σπλαχνί-
στηκε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὡς ἕ -
νας ἄγνωστος ἄνθρωπος τὸν πλησιάζει, συν -
ομιλεῖ μαζί του καὶ μ᾽ ἕνα λόγο του παντοδύ-
ναμο τοῦ λέει, νὰ σηκωθῇ ἐπάνω καὶ ν᾽ ἀρ -
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Παράλυτος καὶ παράλυτοι
«Ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν,χω λῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν» (Ἰω. 5,3) 

«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.gr



Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο: http://www.iskiriaki.com

χίσῃ νὰ περπατάῃ. Σὰν νὰ πέρασε τὸ κορμί
του ἠλεκτρι κὸ ῥεῦμα, τινάζεται ὄρθιος καί,
αὐ τὸς ποὺ δὲν μποροῦσε οὔτε τὸ κουτάλι του
νὰ πιάσῃ, σηκώνει στὸν ὦμο τὸ κρεβάτι του,
καὶ φεύγει μπροστὰ στὰ ἔκπληκτα μάτια ὅ -
λων, ποὺ τὸν βλέπουν καὶ δοξάζουν τὸ Θεό.

* * *Τὸ γεγονὸς αὐτό, ἀγαπητοί μου, εἶνε εἰκό-
να μιᾶς ἄλλης δεξαμενῆς, ἡ ὁποία κάνει θαύ-
ματα μεγαλύτερα ἀπ᾽ ὅ,τι ἔκανε ἡ κολυμβή-
θρα τῆς Βηθεσδά. Ποιά εἶνε αὐτὴ ἡ δεξαμενή;
Θὰ σᾶς τὸ πῶ, μὰ θὰ συγκινηθῆτε; Ἐ ὰν ἀκού-
γατε αὐτὸ ποὺ εἶπα στὴν ἀρχή, ὅτι ὑ πάρχει
κάπου μιὰ βρυσούλα ποὺ κάνει θαύματα, θὰ
τρέχατε. Δὲν εἶνε ὅμως φαντασία, εἶνε ἀλήθεια·ὑπάρχει μιὰ ἄλλη δεξαμενή, ἀσυγκρίτως ἀνώ-
τερη ἀπ᾽ ὅλες τὶς ἰαματικὲς πηγές. Τρέχουν
τὰ νάματά της τὰ ζωογόνα ἀενάως. Ὅποιος
πιῇ ἀπ᾽ τὸ νε ρό της, «δὲν θὰ διψάσῃ ποτέ»
πιά, ξε διψᾷ ἅπαξ διὰ παντός (βλ. Ἰω. 4,14· 6,35). Κάθε
σταλαγματιά της καὶ θαῦμα. Ἂν τὸ πιστεύα-
με, ἂν τὸ νιώθαμε!… Ποιά εἶνε ἡ δεξαμενὴ αὐ -
τή; Εἶ νε ἡ Ἐκκλησία μας. Ποιά Ἐκκλησία; ἩὈρθόδοξος Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία. Αὐτὴ εἶνε
ἡ δεξα μενή· καὶ κάνει θαύματα μεγάλα.

Ποιά θαύματα; Στὸν ὑλιστικὸ αὐτὸν αἰῶνα,
στὴν Ἐκκλησία καταφεύγουμε μόνο ὅταν ἀσθε-
 νήσῃ τὸ σῶμα· τότε θυμόμαστε Θεό, Παναγία,
ἁγίους. Λησμονοῦμε ὅτι, προτοῦ ν᾽ ἀρ ρωστή -
σῃ τὸ κορμί, ὑπάρχει κάτι ἄλλο ποὺ ἀ σθενεῖ· ἔ -
χουμε μέσα μας ἕναν ἄλλο σοβαρὰ ἄρρω στο.
Ποιός εἶν᾽ αὐτός; Εἶνε ὁ ψυχικός μας κόσμος·πάσχει ἡ ψυχή. Δηλαδή; Δὲν ὑπάρχει μόνο π.χ.
τύφλωσις σω ματική· οἱ σωματικὰ τυφλοὶ εἶνε
λίγοι, οἱ ψυχικὰ τυφλοὶ εἶνε πολλοί· εἶνε ὅσοι
δὲν βλέπουν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. Ὑ πάρχουν
ψυ χικὰ κουφοί· αὐτοὶ ἀλλοῦ τεν τώνουν τ᾽ αὐ -
τιά τους ν᾽ ἀκούσουν, ἂν ὅμως πρόκειται γιὰ
τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ἐ κεῖ ὁ διάβολος λὲς καὶ
τοὺς ἔφραξε τ᾽ αὐ τιὰ μὲ βουλοκέρι. Πολλοὶ ἔ -
χουν γλῶσσα γιὰ φλυαρίες καὶ βλασφημίες,
δὲν ἔχουν ὅμως γλῶσσα νὰ ὁμολογήσῃ καὶ νὰ
δοξάσῃ τὸ Θεό. Πολλοί, ἐνῷ ἡ καρδιά τους
σκιρτάει γιὰ τὴ μάνα ἢ τὸ παιδί τους, ὅταν ἀ -
κούσουν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ εἶνε ἄκαρδοι.
Ὅλοι αὐτοὶ εἶνε ψυχικῶς παράλυτοι· χέρια
ἔχουν καὶ χέρια δὲν ἔχουν, πόδια ἔχουν καὶ
πόδια δὲν ἔχουν, αὐτιὰ ἔχουν καὶ αὐτιὰ δὲν
ἔχουν, μάτια ἔχουν καὶ μάτια δὲν ἔ χουν… Τί
θὰ γίνῃ γι᾽ αὐτούς; Ὑπάρχει ἐδῶ ἡ δε ξαμενή·
ἂν ἔλθουν στὴν Ἐκκλησία μὲ πίστι, θὰ γίνῃ τὸ
θαῦμα· ὁ κουφὸς θ᾽ ἀνοίξῃ τὰ αὐ τιά του στὸ
εὐαγγέλιο καὶ θὰ πῇ ἀκούω, ὁ τυφλὸς θὰ δῇ
τὸ φῶς του καὶ θὰ πῇ βλέπω, ὁ κουτσὸς θὰ

βαδίσῃ τὴν ὁδὸ τῆς δικαιοσύνης, θὰ γίνῃ ἕ -
νας ζωντανὸς ἄνθρωπος…

–Μὰ γίνονται τέτοια θαύματα; θὰ πῆτε.
Τὰ θαυματουργὰ νάματα τῆς Ἐκκλησίας,

εἴκοσι αἰῶνες τώρα, γιατρεύουν τὸν ἄρρωστο
ψυχικὸ κόσμο τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου κά-
θε τάξεως, ἀπὸ τὸν πιὸ ἄσημο μέχρι τὸν πιὸ ἐ -
 πίσημο. Βασιλεὺς π.χ. ἦταν ὁ Μέγας Κωνσταν - τῖνος (ἑορτάζει στὶς 21 Μαΐου), ὁ ὁποῖος ὅμως
στὸ παρελθόν του ὑπῆρξε καὶ μεγάλος ἁμαρ-
τωλός· ἀλλὰ συναισθάνθηκε τὴν ἁμαρτωλό-
τητά του, μετανόησε, βαπτίσθηκε, καὶ ἀπέθα -
νε φέροντας τὸ λευκὸ χιτῶνα καὶ ἐπικαλού-
μενος τὸ θεῖο ἔλεος, ὅπως ἄλλοτε ὁ Δαυΐδ. 

* * *Μεγάλη κολυμβήθρα, ἀγαπητοί μου, ἡ ἁγία
μας Ἐκκλησία μὲ τὰ ἱερὰ μυστήριά της.

–Γιατί τώρα, θὰ μοῦ πῆτε, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλη-
σία εἶνε τόσο εὐεργετική, ὁ κόσμος δὲν ἔρχε-ται σ᾽ αὐτήν; Ἡ ἀπάντησις εἶνε, ὅτι ὁ σατα -
νᾶς, ἐ πειδὴ ξέρει πόσο ὠφελεῖται ὁ καθένας
στὴν Ἐκ κλησία, φέρνει ποικίλα ἐμπόδια. Τὸ
λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος· Σᾶς καλῶ καὶ δὲν
ἔρχεστε· ὁ ἕ νας λέει –Εἶνε καλοκαίρι κ᾽ ἔχει
ζέστη, ὁ ἄλ λος –Εἶνε χειμώνας πέφτει χιόνι,
ἄλλος –Σήμερα βρέχει… Προφάσεις ὅλα αὐ -
τά. Σᾶς βλέπω ὅμως, λέει, τὴν Κυριακὴ νὰ
τρέχετε σὰν κοπά δι στὰ ἱπποδρόμια καὶ μὲ
ζέστη καὶ μὲ χιόνι καὶ μὲ βροχή… Ἄχ αὐτὴ ἡ
γενεά μας! γιὰ μιὰ μπάλλα κάθεται στὸ γήπε-
δο ὑπὸ ὁποιεσ δήποτε καιρικὲς συνθῆκες, στὴν
ἐκκλησία ὅμως δὲν ἔρχεται. Εἶνε κι αὐ τὸ μιὰ
ἀπόδειξι ὅτι ὑπάρχει διάβολος.

Ξέρετε πῶς μοιάζουμε; Σὰν τὰ παιδιὰ στὸ
χωριὸ πού, ὅταν πιάσουν ἕνα πουλί, δένουν
τὸ ποδαράκι του μ᾽ ἕνα σχοινάκι καὶ μετὰ τ᾽ ἀ -
φήνουν. Τὸ ταλαίπωρο πετάει λίγο, τὸ παιδὶ τρα-
 βάει τὸ σχοινὶ καὶ μαζεύει πά λι τὸ πουλάκι στὴν
ἀγκαλιά του. Κ᾽ ἐμᾶς ὁ διάβολος μᾶς ἔχει δέ-
σει μὲ κάποια κακὴ συνήθεια, κάποιο πάθος·
καί, ἐνῷ διψᾶμε τὸ Θεό, μᾶς τραβάει κάτω.

Μπρὸς λοιπόν, ἀδέρφια μου, ἡ Ἐκκλησίανὰ γίνῃ τὸ κέντρο! Πάνω ἀπὸ ἀ θλητικοὺς ἀ -
γῶνες, θεάματα καὶ ψυ χαγωγίες, πάνω ἀπὸ τὸ
σπίτι μας, πάνω ἀ πὸ κάθε τι ἄλλο, νά ᾽νε ἡ Ἐκ -
κλησία μας, αὐτὴ ποὺ μᾶς ἔσωσε καὶ ὡς ἔ -
θνος. Νὰ γίνῃ πάλι ἡ Ἐκκλησία ἡ χαρά, τὸ θέλ-
 γητρο, ἡ ζωή μας. Ὁ καθένας μας νὰ κόψῃ τὰ
σχοινιὰ ποὺ τὸν δεσμεύουν. Ὅταν χτυπᾷ ἡ καμ -
πάνα, φτερὰ στὰ πόδια ὅλοι! μικροὶ - μεγάλοι
στὸ ναό, ζητώντας τὸ θεῖο ἔλεος· καὶ τότε ὁ
Θεὸς θὰ μᾶς εὐλογήσῃ, θὰ μᾶς σώσῃ, θὰ μᾶς
ἀξιώσῃ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Ψυχικοῦ - Ἀθηνῶν τὴν 21-5-1967. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 24-4-2019.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 157βΆ τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).
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Στενός, ἀγαπητοί μου, πολὺ στενός, ἦταν
ὁ θρησκευτικὸς ὁρίζοντας, μέσα στὸν ὁ -

ποῖο ζοῦσε ὁ ἀρχαῖος κόσμος, πρὸ τῆς ἐλεύ-
σεως τοῦ Χριστοῦ. Τὰ ἔθνη, ποὺ δημιουργή-
θηκαν μετὰ τὸν διασκορπισμὸ ποὺ προκάλε-
σε ὁ πύργος τῆς Βαβέλ, ἀντιλαμβάνον ταν τὸ
θεὸ ἢ τοὺς θεούς, ποὺ λάτρευαν κατὰ τόπους,
σύμφωνα μὲ τὰ ἀνθρώπινα δεδομένα, μέσα
δηλα δὴ στὰ γνωστὰ σ᾽ αὐ τοὺς μέτρα. Δὲν
μποροῦσαν νὰ σκεφτοῦν κατ᾽ ἄλλο τρόπο, ἡ
σκέψι τους δὲν διέθετε ἄλλα περιθώ ρια. Πε-ριώριζαν τὸ θεῖο σὲ ὡρισμένους τό πους, σὲ
χώρους ποὺ μόνοι τους, μὲ ἀνθρώπι νη
ἔμπνευσι, εἶχαν συμφωνήσει καὶ εἶχαν καθι  ε-
ρώσει γιὰ τὴ λατρεία του. Φαν τά ζονταν λοι-
 πόν, ὅτι μόνο ἐκεῖ, στοὺς τόπους αὐτούς, ὁ
ἄν θρωπος μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσῃ μὲ τὸ θεό
του καὶ νὰ τὸν λατρεύσῃ.

Καὶ καλὰ οἱ εἰδωλολάτρες, ποὺ ὅπως γνω-
ρίζουμε ἀπὸ τὴ μυθολογία ἔπλαθαν τοὺς θε-
οὺς καὶ τὶς θεὲς κατὰ τὴν ἀφελῆ τους νο ο-
τροπία καὶ ἀπέδιδαν σ᾽ αὐτοὺς ὅλες τὶς ἀν -
θρώπινες ἀδυναμίες. Ἀλλὰ κι αὐτοὶ οἱ Ἰσ ρα -ηλῖτες, ποὺ εἶχαν δεχτῆ κατὰ χάριν τὴν ἀ πο-
κάλυψι τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, δὲν εἶχαν ξεφύ-
γει ἀπὸ τὸν περιορισμὸ αὐτόν. Στὰ χρόνια
τῆς παλαιᾶς διαθήκης ὁ Κύριος ἄφηνε σκο-
πίμως τοὺς πιστούς του νὰ σκέπτωνται ἀκό-
μη ἔτσι. Δὲν ἦταν ὥριμη ἡ ἀνθρώπινη ἀντίλη -
ψι νὰ δεχτῇ τὴν πλήρη ἀποκάλυψι. Γι᾽ αὐτὸ
στὸν Ἰσραήλ, γιὰ νὰ μὴ γλιστρήσῃ καὶ ἐπι-
στρέ ψῃ πάλι κι αὐτὸς στὴν εἰδωλολατρία τῶν
γειτονικῶν του λαῶν, ὁ Θεὸς εἶχε ὁρίσει νὰ
ὑ  πάρχῃ ἕνα κέντρο λατρείας, ἕνας ναὸς καὶ
ἕ να θυσιαστήριο. Ἀργότερα, στὰ χρόνια τῆς
καινῆς διαθήκης, ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός, ὁ
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, θὰ καταργοῦ -
σε τοὺς περιορισμοὺς αὐτοὺς καὶ θὰ ἄνοιγε
τὴ σκέψι τῶν πιστῶν στὴν πλήρη ἀλήθεια.

Μὲ τοὺς Ἰσρα ηλῖτ ες στὸ σημεῖο αὐτὸ συν -
έπιπτε καὶ ἡ πίστι ὅσων προέρχονταν ἀπὸ αὐ -
τούς, ὅπως ἦταν οἱ Σαμαρεῖτες. Καὶ οἱ Σαμα-
ρεῖτες δηλαδή, παρὰ τὶς ἄλλες διαφορὲς ποὺ
εἶχαν μὲ τοὺς Ἰουδαίους, πίστευαν κι αὐτοὶ
ὅ τι ἕνας μόνο συγκεκριμένος τόπος πρέπει
νὰ ὑπάρχῃ γιὰ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ. Οἱ Σα-
μαρεῖτες εἶχαν τὸ ὄρος Γαριζίν, ὅπως οἱ Ἰου-
δαῖοι εἶχαν τὸ ναὸ τῶν Ἰεροσολύμων, ὅπως οἱ
καὶ πρόγονοί μας ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν τὸν
Ὄλυμπο καὶ ἄλλοι λαοὶ τοὺς ναούς των.

Ὄχι ὅμως μόνο ὁ τόπος, ἀλλὰ καὶ ὁ τρό-πος, μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ἀρχαῖος κόσμος λάτρευε
τὸ θεῖον, φανέρωνε πόσο περιωρισμένες καὶ
ἀτελεῖς ἦταν οἱ ἀντιλήψεις του περὶ θεοῦ.
Πομ πώδεις θρησκευτικὲς πανηγύρεις, ποικί-
λες θυσίες ζῴων καὶ καρπῶν, μὲ θορύβους
καὶ μουσικὲς καὶ κρότους, μὲ καπνοὺς καὶ
κνῖ σες ποὺ γέμιζαν τὸν ἀέρα· γίνονταν ἀκό-
μη καὶ ἀν θρωποθυσίες, μέχρι καὶ ὄργια καὶ
ἀκολασί ες! Νά μὲ ποιό τρόπο λάτρευαν οἱ ἀρ -
χαῖοι τοὺς θεούς των. Ταλαίπωρος κόσμος!

* * *Ἀλλὰ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀγα-
πητοί μου, ἔρχεται καὶ θραύει τὰ δεσμὰ τῆς
θρησκευτικῆς ἀμαθείας, διανοίγει εὐρὺ - εὐ -
ρύ τατο τὸν ὁρίζοντα τῆς θρησκείας καὶ καλεῖ
ὅλα τὰ ἔθνη ν᾽ ἀκούσουν τὴ φωνή του, αὐτὸ
ποὺ λέει σήμερα στὴν Σαμαρείτιδα ἐκεῖ στὸ
φρέαρ τῆς Συχάρ· «Πνεῦμα ὁ Θε ός, καὶ τοὺς
προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύ ματι καὶ ἀλη-
θείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰω. 4,24). Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ
Χριστοῦ, ποὺ μὲ ἔκ πληξι καὶ πνευματικὸ ἴλιγ-
γο ἀξιώθηκε ν᾽ ἀ κούσῃ γιὰ πρώτη φορὰ μιὰ ἁ -
μαρτωλὴ γυναίκα, αὐτὰ τὰ λόγια μετὰ ἀ πὸ λί-
γα χρόνια, καθὼς τὰ πῆραν οἱ ἀπόστολοι καὶ
κήρυκες τῆς ἀληθείας καὶ τὰ διέδωσαν παν -
τοῦ, γκρέμισαν σὰν σεισμὸς τὰ θυσιαστήρια
καὶ τοὺς ναοὺς τῶν εἰδώλων τοῦ ἀρ χαίου κό-
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σμου καὶ ἐγκαθίδρυσαν μία νέα λατρεία· αὐ -
τὴν ποὺ ἅρμοζε στὸν μόνο Θεὸ καὶ ἐξύψωνε
τὸν ταλαιπωρημένο ἄνθρωπο, λατρεία πνευ-
 ματική, ἁγία, ἀληθινή, ἀνώτερη ἀπὸ τὴν ὁ -
ποία δὲν ὑ πάρχει ἄλλη.

«Πνεῦμα ὁ Θεός». Ὁ Θεὸς δὲν εἶνε εἴδω-
λο, ποὺ κατασκευάζεται ἀπὸ ἀνθρώπινα χέ-
ρια καὶ τοποθετεῖται σὲ ὡρισμένα μέρη· δὲν
εἶνε ἄνθρωπος, ποὺ σωματικὰ ἔχει μύριους
περιορισμοὺς καὶ πνευματικὰ μύριες ἀδυνα-
μίες· δὲν εἶνε ἡμίθεος, ποὺ ἡ ἀνθρώπινη φαν -
τασία τὸν τοποθετεῖ ἄλλοτε στὴ γῆ καὶ ἄλλο-
τε στὰ οὐράνια σώματα· δὲν εἶνε ἕνας ἀπὸ
τοὺς πολλοὺς θεοὺς τοῦ Ὀλύμπου, ποὺ ἐπι-
νοήθηκαν γιὰ νὰ κολακεύουν τὰ ἀνθρώπινα
πάθη. Εἶνε πνεῦμα, δηλαδὴ ἀσώματος, τοῦ ὁ -
ποίου ἡ παρουσία δὲν ἐμποδίζεται ἀπὸ ἀπο-
στάσεις καὶ ἐμπόδια, οὔτε ἀπὸ βουνὰ οὔτε
ἀπὸ θάλασσες οὔτε ἀπὸ σύννεφα ἢ κάτι ἄλ -
λο, ἀλλὰ ἐκτείνεται παντοῦ. Ἂν τὸ πνεῦμα
τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ἀσώματο αὐτὸ μέρος τῆς
ὑπάρξεώς μας, μπορεῖ μὲ τὰ μέσα ποὺ διαθέ-
τει καὶ ἐφευρίσκει νὰ ἐπικοινωνῇ καθημερι -
νῶς μὲ μακρινὲς ἀποστάσεις καὶ νὰ μεταδίδῃ
τὴ φωνή του στὰ πέρατα τοῦ κόσμου, πόσῳ
μᾶλλον ὁ δημιουργὸς τοῦ πνεύματος τοῦ ἀν -
θρώπου, ὁ Θεός, τὸ ἄπειρο Πνεῦμα! Βρίσκε-
ται παντοῦ κι ἀκούει ἀμέσως τὶς προσευχὲς
τῶν παιδιῶν του. Ὡς πνεῦμα, τὶς ἀκούει ἀπὸ
ὁπουδήποτε κι ἂν προέρχωνται, καὶ συλλαμ-
βάνει καὶ τὸν ἀσθενέστερο ψίθυρο τῶν χειλέ -
ων μας καὶ τὴ μυστικώτερη κραυγὴ τῆς καρ-
διᾶς μας καὶ τὸν πιὸ βαθὺ πόθο μας.

«Πνεῦμα ὁ Θεός». Ἑπομένως καὶ αὐτοὶ ποὺ
τὸν λατρεύουν, «οἱ προσ κυνοῦντες αὐτόν»,
πρέπει νὰ τὸν λατρεύουν «ἐν πνεύματι», διὰ
τοῦ πνεύματός των, μὲ ψυχικὴ συμμετοχή, ὄ -
χι τυπικὰ καὶ μηχανικά. Τὸ πνεῦμα μας, ἡ ψυ-
χή μας, ἡ καρδιά μας, εἶνε ὁ ναὸς μέσα στὸν
ὁποῖο τὸν λατρεύουμε, εἶνε τὸ θυσιαστήριο
ἐ πάνω στὸ ὁποῖο ὁ πιστὸς καλεῖται νὰ προσ -
φέρῃ κάθε στιγμὴ τὴ θυσία του, τὴν ὑπακοὴ
στὸ ἅγιο θέλημά του μὲ ἐκκοπὴ τοῦ δικοῦ του
θελήματος. Καὶ ἂν ἀκόμη οἱ ἀντίθεες δυνά-
μεις μποροῦσαν νὰ καταστρέψουν ὅ λους τοὺς
ναοὺς τῆς Ὀρθοδοξίας, τὰ κτήρια, γιὰ νὰ ἐμ -
ποδίσουν τὴν ἐξωτερικὴ κοι νὴ λατρεία –ποὺ
εἶνε συνέπεια καὶ ἐκδήλωσι τῆς ἐσωτερικῆς
μυ στικῆς λατρείας–, ὁ Χριστι ανὸς καὶ πάλι θὰ
ἔχῃ τὸ μέσο νὰ λατρεύῃ τὸν οὐράνιο Πατέρα·
διότι τὸ μέσον αὐτὸ εἶνε ἀσύλληπτο ἀπὸ κάθε
ἀνθρώπινη ἀστυνόμευσι καὶ παρεμπόδισι. Θὰ
τὸν λατρεύῃ καὶ θὰ τὸν δοξάζῃ ὅπως λέει ὁ
Παῦλος, «ἐν τῷ πνεύ ματί» του (Α΄ Κορ. 6,20), ποὺ θὰ

τὸ ἐξαγιάζῃ, θὰ τὸ καθαρίζῃ καὶ θὰ τὸ λαμ -
πρύνῃ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο.

«Ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ». Μιὰ ψυχὴ κα-
θαρισμένη ἀ  πὸ τοὺς μολυσμοὺς τῆς ἁμαρτί -
ας ὑψώνεται σὲ λατρεία τοῦ Θεοῦ ἀληθινή,
πραγματική, οὐσιαστική. Ἡ λατρεία αὐτὴ δὲν
εἶνε μόνο ἕνας ξηρὸς τύπος, χωρὶς ζωὴ καὶ
οὐ σία, τύπος ποὺ μοιάζει μὲ λαμπρὸ ἔνδυμα
ποὺ καλύπτει ἕνα πτῶμα ἀποσυντεθειμένο.Βαθειὰ τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Αὐτὰ ἀνύψωσαν τὴ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θε-
οῦ σὲ τέτοιο σημεῖο πνευματικότητος, ὥστε
ὁ κόσμος νὰ τὰ μελετᾷ μὲ αἰώνιο θαυμασμό.
Ἐκπέμπουν τέτοιο φῶς ἀληθείας, ὥστε κι αὐ -
τὸς ὁ διαβόητος Ἐρνέστος Ρενάν (1823-1892),
ὁ πολέμιος τοῦ Χριστιανισμοῦ, σταμάτησε μὲ
σεβασμὸ μπροστά τους, ὅπως στέκεται κανεὶς
μπροστὰ σ᾽ ἕνα μνημεῖο τέχνης, καὶ εἶπε·

«Ὅταν ὁ Ἰησοῦς διακήρυξε τὸ “Πνεῦμα ὁ
Θεός…”, (ἀπεδείκνυε ὅτι) ἀληθινὰ ἦταν Θεοῦ
Υἱός. Τὰ λόγια του αὐτὰ ὑπῆρξαν ὁ θεμέλιος
λίθος, ἐπάνω στὸν ὁποῖο θὰ στηριζόταν τὸ οἰ -
κοδόμημα τῆς νέας θρησκείας. Ἵδρυσε τὴν κα-
 θαρὴ λατρεία, χωρὶς περιορισμοὺς πατρίδος,
χωρὶς τοπικὰ καὶ χρονικὰ ὅρια καὶ δεσμεύ-
σεις, τὴ λατρεία πρὸς τὴν ὁποία θὰ ἑλ κύ ων ται
ὅλες οἱ φωτισμένες ψυχὲς μέχρι τὴ συν τέλεια
τῶν αἰώνων. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη (ὅ ταν δηλαδὴ
εἶπε τὰ λόγια αὐτὰ ὁ Ἰησοῦς), ἡ θρησκεία του
δὲν ἔγινε μόνο ἡ ὡραία θρησκεία τῆς ἀνθρω-
πό τητος, ἀλλὰ ἀποδείχθηκε ὅτι εἶνε καὶ ἡ ἀ -πόλυτη, ἡ πανανθρώπινη θρησκεία. Ἐὰν δὲ
καὶ σὲ ἄλλους πλανῆτες ὑπάρχουν ἄνθρωποι
θρησκεύοντες, ἡ θρησκεία τους δὲν μπορεῖ νὰ
εἶνε διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνην ποὺ διακήρυξε
ὁ Ἰησοῦς δίπλα στὴν πηγὴ τοῦ Ἰακώβ».

* * *Ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ, ἀγαπητοί μου, νὰ ὁμολογῇ
εἴτε ὁ ῾Ρενὰν εἴτε κάποιος ἀπὸ μᾶς, ὅτι ἡ λα-
τρεία, ποὺ καθώρισε ὁ Χριστὸς εἶνε ἡ ἀνώτε-
ρη ἀπ᾽ ὅλες τὰς λατρεῖες τοῦ κόσμου. Πρέπει
καὶ νὰ τὴ ζήσουμε. Ἂν τὴ ζήσουμε μὲ συνέ-πεια, τότε καὶ ἐκ πείρας θὰ πεισθοῦμε, ὅτι δὲν
ὑπάρχει κάτι ὡ ραιότερο στὸν κόσμο αὐτὸν ἀ -
πὸ τὸ νὰ λατρεύῃ ὁ ἄνθρωπος τὸ Θεὸ «ἐν
πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ».

Καθάρισε λοιπόν, ἀδελφέ, τὴν ψυχή σου,
θυσίασε στὸ βωμὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τὰ
πάθη καὶ τὶς κακίες σου, ἅγνισε τὴν καρδιά
σου, λάμπρυνε τὴ διάνοιά σου μὲ σκέψεις θε-
άρεστες· καὶ τότε θὰ εἶσαι κ᾽ ἐσὺ προσκυνη -τὴς σὰν ἐκείνους ποὺ «ζητεῖ ὁ Πατὴρ» ὁ οὐ -
ράνιος (Ἰω 4,23). (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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