
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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Εἴμαστε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ
«Ἀδελφοί, Θεοῦ ἐσμεν ποίημα» (Ἐφ. 2,10)
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Ὄχι εἰρήνη, ἀλλὰ μαχαίρι ἦρθα νὰ βάλω.Ὁμιλεῖ ὁ Κύριος. Ὁ Κύριος; καὶ λέει τέ-
τοια λόγια; Μὰ ἐκεῖνος δὲν εἶνε ὁ «ἄρχων τῆς
εἰρήνης» (Ἠσ. 9,6); στὴ γέννησί του δὲν ἔψαλλαν οἱ
ἄγγελοι «καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη» (Λουκ. 2,14); ὁ ἴ διος δὲν
μακάρισε τοὺς «εἰρηνοποιούς» (Ματθ. 5,9); ἐκεῖ  νος
δὲν χαιρέτισε μετὰ τὴν ἀνάστασί του μὲ τὸ «Εἰ -
 ρήνη ὑμῖν» (Λουκ. 24,36); Πῶς τώρα λέει «Οὐκ ἦλ  θον
βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν»; τὰ παιδιά του θὰ
πιάσουν μαχαίρια, ὅπως οἱ σταυροφόροι τοῦ πά-
 πα; Δὲν εἶνε ἀντίθετα τὸ Σφάζετε μὲ τὸ «Ἀγαπᾶ -
τε ἀλλήλους» (Ἰω. 13,34), μαχαίρι καὶ κλαδὶ ἐλιᾶς;Τί μαχαίρι ἐννοεῖ ὁ Κύριος, τὸ γνωστὸ σιδε-
ρένιο ὄργανο ποὺ σφάζει τ᾽ ἀρνάκια; Μὰ αὐτὸ
θά ̓ ταν τελείως ἀντίθετο μὲ τὸ ὅλο πνεῦμα του.
Ἄοπλος ὁ ἴδιος, ἄοπλοι ἤθελε νά ̓ νε καὶ οἱ ἀ πό-
 στολοί του. Γι᾽ αὐτό, ὅταν ὁ Πέτρος στὴ Γεθση -
μανῆ χτύπησε τὸ Μάλχο, ὁ Κύριος εἶπε· «Ἀπό-
στρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς·
πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀ -
ποθανοῦν ται» (Ματθ. 26,52). Ἀθάνατα λόγια! θ᾽ ἀρ γή-
σουν, φαίνεται, νὰ τὰ νιώσουν οἱ λαοὶ τῆς γῆς.

* * *Κάτι ἄλλο λοιπὸν ἐννοεῖ ὁ Χριστός. Φώτισέ
μας, Κύριε, νὰ τὸ καταλάβουμε. Ὑπάρχει καὶ μία
ἄλλη μάχαι ρα. Ποιά; Κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο,
μάχαιρα εἶνε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· αὐτὸς εἶ νε «ζῶν
καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑ πὲρ πᾶσαν μάχαι-
ραν δίστομον…» (Ἑβρ. 4,12). «Μάχαιρα τοῦ Πνεύματος»
εἶνε τὸ «ῥῆ μα Θεοῦ» (Ἐφ. 6,17). Αὐτὴ νικᾷ τὰ φονι κὰ
ὅπλα καὶ τὰ μεταβάλλει σὲ γεωργικὰ ἐργαλεῖα
κατὰ τὸν Ἠσαΐα (βλ. 2,4). Μ᾽ αὐτὴν ἦταν ὡπλισμένοι
οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πατέρες. Κρατῶ ξίφος σιδή-
ρου τομώτερον, ἔλεγε ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος.Ἡ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου εἶνε μάχαιραχειρουργική· κόβει - χωρίζει τὸ ὑγιὲς ἀπὸ τὴ
γάγγραινα· γίνεται «χωρισμὸς τοῦ χείρονος ἀ -
πὸ τοῦ κρείττονος», λένε οἱ πατέρες. Στὸν μέ-
θυσο π.χ. ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ λέει· «Μέθυσοι βα-
σιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομή σουσι» (Α΄ Κορ. 6,10). Ἂν

τὸ δεχτῇ, βάζει μαχαίρι στὸ πάθος, παύει νὰ
πίνῃ, κόβει τὴ συναναστροφὴ μὲ θαμῶνες τοῦ
Βάκχου σὲ ταβέρνες καὶ κοσμικὰ κέντρα. Πά-
θος ὀλέθριο, λέει, θὰ σὲ σφάξω! αὐτὴ εἶνε ἡ
ἀπόφασι τοῦ μετανοημένου. Ἀλλὰ ἕως ὅ του
νικήσῃ τὸν κακὸ ἑαυτό του, τί πόλεμος! πόλε-
μος ὅμως εὐλογημένος, ποὺ φέρνει στὸ τέλος
τὴν ἀσύλληπτη «εἰρήνην τοῦ Θεοῦ» (Φιλιπ. 4,7).

Ἀπ᾽ τὴ στιγμὴ ποὺ πιστεύει στὸν Κύριο ὁ Χρι-
 στιανὸς βρίσκεται σὲ ἐμπόλεμη κατάστασι· πρῶ -
τα μὲ τὸν ἑαυτό του - τὰ ἐλαττώματά του, ἔπει-
τα μὲ τὸ εἰδωλολατρικὸ περιβάλλον, φίλους καὶ
συγγενεῖς. Δὲν κάμπτεται, ἔχει πάρει ἀπόφασι.
Δὲν γυρίζει πίσω· θυμᾶται τί ἔπαθε ἡ γυναίκα τοῦ
Λώτ. Προτιμᾷ νὰ χωριστῇ κι ἀπ᾽ τὰ πιὸ ἀγαπητὰ
πρόσωπα παρὰ νὰ χωριστῇ ἀ πὸ τὸν Κύριο, ποὺ
ἔδωσε τὸ τίμιο αἷμα του γι᾽ αὐτόν. Λέει στὸν κό-
 σμο ἐ κεῖνο ποὺ εἶπε ὁ Ἰωσὴφ στὴ γυναῖκα τοῦ
Πετε φρῆ· «Πῶς ποιήσω τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦ -
το καὶ ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ;» (Γέν. 39,9).

Οἱ ἀρχὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶνε ἀσυμβίβα-
στες· γι᾽ αὐτὸ ὁ κόσμος δὲν ἀγαπᾷ τὸν συνεπῆ
Χριστιανό. Ὁ ζων τανὸς ἄνθρωπος τοῦ Εὐαγγε -
λίου ἐνοχλεῖ· μέσα σὲ ἄδικη καὶ ἄπιστη γενεὰ
εἶνε «βαρὺς καὶ βλεπόμενος» κατὰ τὴ Γραφή
(Σ. Σολ. 2,14). Προσπαθοῦν νὰ τὸν ἐκμηδενίσουν μὲ κά-
 θε τρόπο. Θάνατος στοὺς Χριστιανούς! φώνα-
ζαν στὰ ἀμφιθέατρα τῆς ̔Ρώμης. Εἰρωνεῖες, ἐμ -
παιγμοί, συκοφαντίες, παραγκωνι σμοί, ἀπειλές,
φυλακίσεις, δημεύσεις περιουσι ῶν, καὶ θανα-
τώσεις σκληρές. Ἀλ λὰ οἱ Χριστιανοὶ μὲ τὴν μά-
χαιρα τοῦ Πνεύματος πολεμοῦσαν τὸν ἑωσφό -
ρο, ἤλεγχαν τὴ μωρία καὶ ἐγκληματικότητα τοῦ
περιβάλλοντος. Οἱ θεοί σας, ἔλεγαν στοὺς διῶ -
κτες, εἶνε εἴ δωλα, «ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἔργα
χειρῶν ἀνθρώπων· στόμα ἔχουσι καὶ οὐ λαλήσου -
σιν, ὀφθαλμοὺς ἔχουσι καὶ οὐκ ὄψονται, ὦτα ἔ -
χουσι καὶ οὐκ ἀ κούσονται…» (Ψαλμ. 113,12-16). Οἱ πιστοὶἐκεῖνοι ἦταν ἀ πτόητοι, ὡς λέοντες πῦρ πνέοντες.
«Ἐγγὺς μα χαί ρας ἐγγὺς Θεοῦ, μεταξὺ θηρίων
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«Μαχαίρι»
«Οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν» (Ματθ. 10,34)
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μεταξὺ Θεοῦ», θά ̓ λεγαν μαζὶ μὲ τὸν ἅγιο Ἰγνά-
τιο τὸν θεοφόρο(Σμυρν. 4). Οἱ Χριστιανοὶ ἐκεῖνοι νι-
κοῦσαν σφαζόμενοι - ὄχι σφάζοντας, χύνοντας
τὸ δικό τους αἶμα - ὄχι τῶν ἄλλων· νά ἡ διαφο -
ρὰ μὲ τὸ μωαμεθανισμὸ καὶ τὸν κομμουνισμό.

* * *Ἔχοντας αὐτὰ ὑπ᾽ ὄψιν ἂς δοῦμε τώρα τὴν
κατάστασι. Μὲ θλῖψι διαπιστώνεται, ὅτι οἱ Χρι-
στιανοὶ σήμερα εἴμαστε χωρὶς «μάχαιραν», γεν-
 ναῖες ἀποφάσεις, πόλεμο μὲ τὸ κακό. Χλιαρὴ ἡἀντίστα σι. Ὁ κόσμος δὲν μᾶς πολεμεῖ, γιατὶ ἁ -
πλούστατα δὲν ἐνοχλοῦ με τὸν κοσμοκράτορα,
δὲν συγκρουόμαστε μὲ τὸν κόσμο, δὲν ἀγωνιζό μα  -
στε· ἀφωπλισθήκαμε, παραδινόμαστε. Ὄχι ὅ,τι
θέλει ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία, ἀλλ᾽ ὅ,τι θέ λει ὁ
κόσμος καὶ τ᾽ ἁμαρτωλὰ συγκροτήματά του, αὐτὸ
δεχόμαστε. Κ᾽ ἐπειδὴ θέλημα Χριστοῦ καὶ θελή-
 ματα τοῦ κόσμου συγκρούονται καὶ φαίνε ται κα-
 θαρὰ ἡ ἀντίθεσί τους, ἐμεῖς μὲ ἔξυπνη καὶ συγ-
χρονισμένη θεολογικὰ(!) σκέψι ψάχνουμε νὰ βροῦ -
με ἐπιχειρήματα νὰ δικαιολογήσουμε τὶς ὑ ποχω-
ρήσεις στὶς κοσμικὲς τάσεις καὶ ἐπιθυμί ες. Προ-
σπαθοῦμε νὰ συμβιβά σουμε τὰ ἀσυμβίβαστα,
νὰ γεφυρώσουμε τὰ ἀγεφύρωτα, νὰ διαλύ σου-
με τὸ λάδι μέσα στὸ νερό, νὰ ἐπινοήσουμε μιὰ μι-
 κτὴ στάσι, κυμαινόμενοι διαρκῶς μεταξὺ ζωῆς
καὶ θανάτου, φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας. Ἀκό μη κι ὅ -
ταν μιλᾶμε κατὰ τοῦ κόσμου, ὁ κόσμος κυριαρ -
χεῖ μέσα μας! Φαίνονται ὑπερβολὲς αὐ τά;

Νά μερικὰ παραδείγματα. Παίζεται ἕνα ἔργο.
Καὶ ἐνῷ τὸ Εὐαγγέλιο θέλει καὶ τὸ βλέμμα καὶ τὴ
σκέψι ἀμόλυντα (βλ. Ματθ. 5,28) καὶ τὸ Ψαλτήρι λέει «Ἀ -
πόστρεψον τοὺς ὀφθαλμούς μου τοῦ μὴ ἰδεῖν μα-
 ταιότητα» (Ψαλμ. 118,37), ὁ σημερινὸς χριστιανὸς πάει
καὶ τὸ βλέπει, ἐνῷ οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ ποτέ δὲν
θὰ τό ̓ καναν. Ἂς πήγαινε, ἂν εἶχε ζῆ λο, ὄχι νὰ δῇ
ἀλλὰ νὰ διαμαρτυρηθῇ γιὰ τὸ θέαμα· τότε θὰ
χρησιμοποιοῦσε τὴν μάχαιρα. Ἀλλὰ τώ ρα, χλιαρὸς
αὐτός, ὑποχωρεῖ. Ὑποχωρεῖ ἀκόμη στὰ ζητήματα
τοῦ χοροῦ, τοῦ καρναβάλου, τῆς ἀ ποφυγῆς τῆς τε-
 κνογονίας, τῶν μικτῶν γάμων, τῆς καταργήσε-
ως τῶν κωλυμάτων γάμου, τοῦ δι αζυγίου. Γενικὴὑποχώρησις. Ὑποχωρεῖ ὅμως καὶ ἡ ἐπίσημος ἐκ -
κλησία σὲ ἀντιχριστιανικὲς ἀπαιτήσεις τοῦ κρά-
τους, τὸ ὁποῖο οὐσιαστικὰ τὴν κυ βερνᾷ. Μάχαιρα,
ποὺ χωρίζει εὐεργετικὰ κράτος καὶ ἐκ κλησία καὶ
ἀποδίδει εὐαγγελικὰ «τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ
τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Ματθ. 22,21), δὲν φαί νεται. Οἱ να-
οὶ τείνουν νὰ γίνουν θέα τρα. Ἀκούγον ται ἤδη φωνὲς
ἠθοποιῶν καὶ καν τα δόρων. Σκὲτς καὶ ἀθῷες δῆ -
θεν θεατρι κὲς πα ραστάσεις κατηχη τριῶν παρου-
σίᾳ ἱερέων καὶ ἀρ χιερέων ἄρ χισαν μέσα σὲ ναούς.
Αὐτά, βλέπετε, θέλει ὁ λαός. Γέλια καὶ καγχασμοὶ
ἀντὶ δακρύων θ᾽ ἀκούγωνται στὸ ἑξῆς. Μάχαιρα

Ὀρθοδοξίας, μάχαιρα εὐλογημένη τοῦ Χρι-
στοῦ, ποῦ εἶσαι νὰ κάνῃς τὴν σωτήρια τομή;

* * *Ἐφοδιασθῆτε μὲ μάχαιραν, ἀγαπητοί μου.
Τὸ πνεῦμα μιᾶς νόθου θρησκευτικῆς ζωῆς, ποὺ
συνεχῶς ἐκκοσμικεύεται καὶ συμβιβάζεται μὲ νε-
 ωτερισμούς, πρέπει νὰ καταπολεμηθῇ. Τώρα, ποὺ
τὸ κακὸ ὅπως στὸν βι βλικὸ κατακλυσμὸ τείνει νὰ
καλύψῃ καὶ τὶς κορυφές, καὶ θεολόγοι κι ἀκαδη -
μαϊκοὶ βγαίνουν δημοσίως καὶ συνηγοροῦν σὲ εἰ -
δωλολατρικὲς ἐκδηλώσεις, ἂς ἀκουστῇ πάλι ἡ
ἐν τολὴ τοῦ Κυρίου· «Ὁ μὴ ἔχων (μάχαιραν) πω λή-
 σει τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγοράσει μάχαιραν» (Λουκ.
22,36). Ὅσοι ὣς τώρα δείξαμε χλιαρότητα καὶ ὑπο-
 χωρήσεις σὲ κοσμικὲς ἀπαιτήσεις, ἂς ἀναθεωρή -
σουμε. Ὄχι φίλοι τοῦ κόσμου· φίλοι τοῦ Χρι στοῦ νὰ
γίνουμε. Δὲν ἀκοῦμε πῶς μᾶς ἐλέγχει τὸ Πνεῦμα
τοῦ Θεοῦ; «Μοιχοὶ καὶ μοιχαλίδες! οὐκ οἴδατε
ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ Θεοῦ ἐ στιν; ὃς
ἂν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ
Θεοῦ καθίσταται» (Ἰακ. 4,4). Ν᾽ ἀλλάξου με τακτική·
στὶς ψυχές μας νὰ κυριαρχῇ τὸ θέλημα τοῦ Κυρί-
 ου· γιὰ χάρι του νὰ θυσιάζουμε συμφέροντα, συγ-
 γένειες, φιλίες, συναισθήματα, καὶ τὴ ζωή μας γι᾽
αὐτόν. Νά ἡ μάχαιρα ποὺ πρέπει ν᾽ ἀγοράσουμε.

Ἀδελφοί, δὲν εἶνε πάντα καλὸ ἡ ὁμόνοια καὶ ἡ
εἰρήνη. Ἂν συνεπάγεται θυσία ἀρχῶν, τότε προ-τιμότερος ὁ πόλεμος. Κατὰ τὸν ἅ γιο Γρηγόριο τὸν
θεολόγο «κρείττων ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρή νης
χωριζούσης Θεοῦ» (Ἑ.Π. Migne 35,488). Λοιπὸν ἂς θυσιά-
σουμε τὴ φιλία τοῦ κόσμου γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ. Ἂς ποῦμε τὰ λόγια ἑνὸς πιστοῦ δού-
λου τοῦ Θεοῦ· «Ὁ λέγων τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρί,
Οὐχ ἑώρακά σε, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ οὐκ ἐ -
πέγνω καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἀπέγνω· ἐφύλαξε
τὰ λόγιά σου καὶ τὴν διαθήκην σου διετήρησε»
(Δευτ. 33,9), καὶ τὸ τῆς Καινῆς Διαθήκης· «Εἴ τις οὐ φι-
 λεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα.
μαρὰν ἀθᾶ (=ὁ Κύριος ἔρχεται)» (Α΄ Κορ. 16,21-22).

«Οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν».
Ναί, Κύριε, καταλαβαίνουμε τὸ λόγο σου· καμ-μία εἰρήνη δὲν κατακτᾶται χωρὶς πόλεμο. Καὶ ἔ -
δωσες πρῶτος τὸ παράδειγμα. Ἡ εἰρήνη σου
ἦρθε ὡς ἀποτέλεσμα πολέμου. Καὶ ἡ ἐπικράτη -
σι τῆς βασιλείας σου γίνεται μόνο ὅταν ἐμπνε-
ώμεθα ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας σου. Μάχαι-
ρα = ἀπόφασι θανάτου γιὰ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ.Κύριε! στὰ σβησμένα θυσιαστήρια τῶν καρ-
δι ῶν μας ῥίξε σπινθῆρες ἀπ᾽ τὴ φωτιὰ ποὺ ἔφε-
ρες. Χωρὶς μάχαιραν, ζῆλο καὶ ἀπόφασι θανά-
του γιὰ τὸ Εὐαγγέλιο, τίποτα δὲν γίνεται.

Πόσο τά ᾽χουμε ἀνάγκη αὐτά! Ἂς τὰ ζητή-σουμε μετὰ δακρύων ἀπὸ τὸν Κύριο.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Χριστιανικὴ Σπίθα» (Κοζάνη, φ. 138/Ἰαν. 1953) καὶ ἀναδημοσιεύθηκε στὸ βιβλίο Φλογέρα Α΄, Ἀθῆναι 19922, σσ. 137-148.Περιληπτικὴ μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα 22-3-2019 καὶ πρώτη δημοσίευσις στὸ περιοδικὸ «Χριστιανικὴ Σπίθα» (φ. 756/Ἀπρίλιος 2019).
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Μακάριοι, ἀγαπητοί μου, ὅσοι ἔχουν αὐ τιὰ
κι ἀ κοῦνε τὴ φωνὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος.

Γιατὶ ὅ λα ὅσα λέ γονται καὶ ψάλλονται τώραστὴν Ἐκ  κλησία μας (τρο πάρια, ἀπολυτίκιο,
κον τάκιο, κανόνας, ἀπόστολος εὐαγγέλιο, εὐ -
 χὲς γονυκλισίας) ἔ χουν ὡς ἄξονα γύρω ἀπ᾽
τὸν ὁποῖο στρέφον ται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο.

Ἐκπληρώθηκε ἡ ὑ ποσχέσι ποὺ εἶχε δώσει
ὁ Κύριος στοὺς μα θητάς· Μὴ λυπᾶστε, «δὲν
θὰ σᾶς ἀφήσω ὀρ φανούς» (βλ. Ἰω. 14,18), θὰ στείλω
τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο! Ἔγινε λοιπὸν ἡ κάθο δος,
τοῦ ἁγίου Πνεύματος καὶ συνέβησαν μεγάλα
θαυμαστὰ καὶ παράδοξα. Τώρα καλούμεθα κ᾽ἐ μεῖς νὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ ἅγιο Πνεῦμα.

Μὰ πῶς; Ἐὰν θελήσω νὰ μιλή σω μὲ γλῶσ σαἁγίων πατέρων, ὅ πως μίλησαν π.χ. ὁ μέγας Ἀ -
θα νάσιος στὴν Α΄ (πρώ τη) Οἰκουμενικὴ Σύνοδο,
ὁ μέγας Βασίλει ος, ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζι ανζη-
νός· ἐὰν τολμήσω νὰ ὑψώσω τὸν λόγο, νὰ θε-
ολογήσω περὶ τοῦ ἁ γίου Πνεύματος· ἐ ὰν θε-
λήσω νὰ ἐλέγξω αἱ ρέσεις, τοὺς χιλιαστὰς ἢ ἰ -
ε χωβῖτες καὶ προπαντὸς τοὺς παπι κούς, ποὺ
προσέθεσαν στὸ Σύμβολο τῆς πίστεως τὴν
πλάνη ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο δὲν ἐκ  πορεύ εται
μόνο ἐκ τοῦ Πατρὸς ὅπως εἶπε ὁ Κύριος (βλ. Ἰω.
15,26) ἀλ λὰ ἐκ πορεύεται «καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ» –τὸ
διαβό ητο ἐκεῖνο Φιλιόκβε (Filioque), ποὺ εἶ νε
μία ἀ π᾽ τὶς πολλὲς αἱρετι κὲς καινο τομίες τοῦ
παπι σμοῦ–· ἂν θελήσω νὰ μιλήσω ἔτσι, φοβᾶ -
μαι ὅτι δὲν θὰ ὑπάρχουν αὐτιὰ νὰ μ᾽ ἀκού-
σουν στὰ ὑψηλὰ καὶ μεγάλα αὐτὰ διδάγματα.Ἡ ἐποχή μας ἐκτιμᾷ μόνο ὅ,τι βλέπει κι ἀ -
κούει, ὅ,τι μπορεῖ νὰ ζυγίσῃ στὴν πλάστιγγα,
ὅ,τι εἶνε ὕλη. Μιλάει γιὰ τὰ ὑλικά, τὰ ὁρατά, τὰ
αἰσθητά· περὶ οἰκονομικῶν, ἐμ πορίου, βιομη-
χανίας, ἐξελίξεως· περὶ ἐρώτων, γάμων, δια-
ζυγίων· περὶ ἀθλητισμοῦ, ὁμάδων, γηπέδων,
ποδοσφαιρικῶν συναντήσεων· περὶ πολιτι -
κῆς, κομμάτων, ἐκλογῶν· περὶ ψυχαγω γίας,

μουσικῆς, τουρισμοῦ, ταξιδιῶν… Ἂν ὑ πῆρχε
τρόπος νὰ μετρήσουμε τὶς λέξεις ποὺ λέγον -
ται ἀπ᾽ τὸ πρωὶ ὣς τὸ βράδυ, ἕνα λεξί-μετρο,
θὰ βλέπα με ὅτι, μέσα στὰ ἑκατομ μύρια λέ-
ξεις, οὔτε μία δὲν εἶνε γιὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο.
Εἶνε ἐποχὴ ρεαλιστική, ἐποχὴ ἀντιπνευματική.
Πῶς λοιπὸν νὰ μιλήσουμε γιὰ Πνεῦμα ἅγιο;

Ἀλλὰ θὰ τὸ τολμήσω, ἀγαπητοί μου. Δὲν θὰ
μιλήσω μὲ γλῶσσα Βασιλείου καὶ Χρυσοστό-
μου καὶ Μάρκου Εὐγενικοῦ ὁ ὁποῖ ος κατακε-
ραύνωσε τὴν παπικὴ δοξασία, δὲν θὰ θεολο-
γήσω, ἀλλὰ κατεβαίνοντας στὸ ἐπίπεδο τοῦ
σημερινοῦ ἀνθρώπου θὰ πάρω μόνο μία προ-φητικὴ εἰκόνα ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Θ᾽ ἀ -
νοίξω τὸν προφήτη Ἰεζεκιὴλ στὸ κεφά λαιο 47(μζ΄) καὶ ἀπὸ ᾽κεῖ θὰ σᾶς μεταφέρω ἕ να ὅραμα·
ὄχι φανταστικό, ὅπως αὐτὰ ποὺ βλέπουν κά-
ποιοι ὁραματισταὶ τοῦ αἰῶνος μας, ἀλλὰ θεό-
πνευστο, τὸ ὁποῖο εἶδε ὁ μεγάλος αὐτὸς προ-
 φήτης καὶ στὸ ὁποῖο μᾶς δίνει ἀνάγλυφη τὴν
εἰκόνα τῶν ἐνεργει ῶν καὶ τῶν χαρισμάτων
ποὺ φέρνει στὸν κόσμο τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο.

* * *Φτερὰ ἀγγέλων, ἀγαπητοί μου, πῆραν τὸν
προφήτη Ἰεζεκιὴλ καὶ τὸν μετέφεραν στὰ Ἰε-
ρο σόλυμα, στὴν πόλι τοῦ Κυρίου. Ἔχει τώρα
μπροστά του τὸν περίφημο ναό. Βλέπει ἐ  κεῖ,
ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ πλευρά, γιατὶ πρὸς ἀ  νατο -
λὰς ἔβλεπε ὁ ναός, νὰ βγαίνουν ἀπὸ τὰ θεμέ -
λιά του νερὰ καὶ νὰ σχηματίζουν ἕνα ῥυ άκι.
Εὔ κολα μποροῦσε νὰ σταθῇ μέσα σ᾽ αὐτό,
γιατὶ ἡ στάθμη τοῦ νεροῦ, σὲ μῆκος χιλίων μέ-
 τρων, ἔφτανε ὣς τοὺς ἀστραγάλους του. Με-
τρώντας ἄλλα χίλια μέτρα εἶδε τὸ ῥεῦμα νὰ
αὐξάνει, νὰ γίνεται μικρὸ ποτάμι ποὺ ἔφτανε
ὣς τοὺς μηρούς του. Στὰ ἑπόμενα χίλια μέ-
τρα ὅμως τὸ ποτάμι μεγάλωσε, ἡ στάθμη του
ὑ ψώ θηκε κ᾽ ἔφτασε ὣς τὴ μέση του. Κι ὅταν
μέτρησε ἄλλα χίλια μέτρα, τότε πλέον ὁ πο-
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τα μὸς ἀ πέκτησε τόσο ὄγκο καὶ εἶχε τόσο βά-
θος ὥστε σκέπαζε καὶ τὸ στῆθος του καὶ τὸν
παρέσυρε· ἔγινε ἀδιάβατος. Ὁ προφήτης ἔ -
μει νε νὰ θαυμάζῃ ἐκστατικός.

Βλέπεις, ἄν θρωπε; τοῦ λέει ὁ Κύριος. Με -
τὰ τοῦ ἔδειξε τὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ δεξιὰ κι
ἀριστερά, ποὺ καθὼς ποτίζονταν ἀπὸ τὸ ζω-
ο γόνο ῥεῦμα εἶχαν ἀναπτύξει πλούσια κι ἀει-
θαλῆ βλάστησι. Πλῆ θος δέντρα ποὺ τὰ κλα-
διά τους λύγιζαν ἀπὸ τὸ βάρος τῶν καρπῶν·
καὶ τὰ φύλλα τους ἀκόμα ἦταν φάρμακο, θε-
ράπευαν τὶς ἀσθένειες. Ἀπ᾽ ὅπου περνοῦσε
ὁ ποταμός, σκόρπιζε ζωὴ καὶ ὑγεία. Κι ὅταν ὁ
ποταμὸς ἔφτανε στὶς ἐκβολές, ἡ θάλασσα γέ-
μιζε ψάρια, καὶ πλῆθος ψαρᾶδες ἔρριχναν τὰ
δίχτυα τους καὶ ψάρευαν.

Θαυμαστὰ πράγματα ἔβλεπε ὁ Ἰεζεκιήλ.
Καὶ ποιά εἶνε ἡ ἑξήγησι τοῦ ὁράματός του; Ἡ
ἐξήγησις, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ σημερινὴ ἡμέ-
ρα. Τί εἶδε στὴν ἀρχὴ ὁ προφήτης; Ἕνα ῥυάκι.
Ἔτσι ξεκίνησε ἡ πίστι - ἡ Ἐκκλησία μας, σὰν ἕ -
να ποταμάκι ποὺ πήγασε ἀπὸ τὸ βράχο τοῦ
Γολγοθᾶ. Νεράκι μέχρι τὸν ἀστράγαλο, πολὺ
μικρὴ τότε σὲ μέλη ἡ Ἐκκλησία μας. Σὰν σή-
μερα οἱ ἄνθρωποι ποὺ πίστευαν στὸ Χριστὸ ἦ -
ταν –μετρῆστε–· οἱ δώδεκα ἀπόστολοι, ἡ Παν -
 αγία Μητέρα, οἱ μυροφόρες, μερικοὶ ἀκόμη…·
ἑκατὸν εἴκοσι ψυχές (βλ. Πράξ. 1,15). Ἀλλὰ τὴν ἅγια
αὐτὴ ἡμέρα οἱ ἑκατὸν εἴκοσι ψυχὲς γίνον  ται
πό σες· τρεῖς χιλιάδες (ἔ.ἀ. 2,41). Τὸ ποταμάκι αὐ -
ξάνει. Πῶς ἔγιναν τρεῖς χιλιάδες; Μίλησε κά-
ποιος. Ποιός; ὁ Δημοσθένης, ὁ Κικέρων, ἄλ -
λος φιλόσοφος; Ὄχι. Κάποιος ποὺ νίκησε καὶ
τὸ Δημοσθένη καὶ τὸν Κικέρωνα καὶ ὅλους
τοὺς φιλοσόφους. Τοὺς νίκησε ἡ γλῶσ σα ἑνὸς
ψαρᾶ, τοῦ Πέτρου. Αὐτὸς στάθηκε μπροστὰ
στὸν κόσμο ἐκεῖνο, ἅπλωσε τὰ πνευ ματικά του
δίχτυα, τοὺς κάλεσε σὲ μετάνοια, καὶ πίστε-
ψαν καὶ βαπτίσθηκαν τὴν ἡμέρα αὐ τὴ τρεῖς
χιλιάδες. Σὲ λίγες μέρες μ᾽ ἕνα νέο κήρυγμά
του οἱ τρεῖς χιλιάδες ἔγιναν πέν τε χιλιάδες (ἔ.ἀ.
4,4). Καὶ ἔπειτα ἡ Ἐκκλησία βγαίνει ἀπὸ τὰ ὅρια
τῆς Παλαιστίνης, ξαπλώνει στὴ Συρία καὶ Με-
σοποταμία, στὴ Γαλατία καὶ Μικρὰ Ἀσία, δια-
βαίνει τὸν Ἑλλήσποντο, φτάνει στὴ Μακεδο-
νία καὶ τὴν Ἤπειρο, κατακλύζει τὴν Ἑλλάδα,
περνάει στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, προχωρεῖ
πρὸς τὴ ῾Ρώμη, φτάνει στὶς Ἡράκλειες στῆ -
λες, πέρα ἀπὸ τὰ Βρεττανικὰ νησιά…

Τὸ ποταμάκι ἔγινε Ἁλιάκμονας, Δούναβις.Δὲν μπορεῖς νὰ τὸ περιορίσῃς, νὰ τὸ σταματή - σῃς. Τὰ μεγάλα ποτάμια σπᾶνε γέφυρες, ὑπερ-
 πηδοῦν φράγματα, κατακλύζουν κάμπους. Ἔτσι
καὶ τὸ ῥεῦμα τοῦ ἁγίου Πνεύματος ποὺ πή-

γασε σήμερα. Κι ὅπου περάσῃ ὁ ποταμὸς αὐ -
τός, φέρνει ζωή, ὑγεία, θεραπεία, εὐδαιμονία.
Ἡ διδασκα λία τοῦ Χριστοῦ μας ἔχει τὴ δύναμι
νὰ κάνῃ τὰ πικρὰ γλυκά, τὴν ὕλη πνεῦμα.

Διαβάστε ἱστορία. ῾Ρίξτε ἕ να βλέμ μα στὴνΕὐρώπη. Ποιοί κα τοικοῦσαν πρῶτα στοὺς δρυ -
μῶνες τῆς Γερμα νίας, στὶς πεδιάδες τῆς ῾Ρω-
σί ας, στὶς Ἄλπεις τῆς Ἰ ταλίας; Ἄγρια φῦλα,
βάρ βαροι ποὺ ζοῦσαν σὲ σπηλιὲς κ᾽ ἔτρωγαν
βελανίδια. Ὅταν πίστεψαν στὸ Χρι στὸ καὶ βα-
πτίσθηκαν, ἀνέπτυξαν πολιτισμό. Καὶ ἂν ἀντι-
θέτως τὰ τελευταῖα χρόνια συμβαί νουν με-
γάλα κακά (πόλεμοι, θε ομηνίες, καταστρο-
φές, κ.λπ.), εἶνε ἀκριβῶς διότι ἡ Εὐ ρώπη διώ-
χνει, σταυρώνει τὸ Χριστό, καὶ ὁ Χριστὸς φεύ-
 γει, ἔφυγε ἤδη, ἀπὸ τὴν Εὐρώπη. Ἡ Εὐρώπη ἀ φήνει
τὸ πνεῦμα καὶ ξαναγυρίζει στὴν ὕλη.

Ἂν θέλετε νὰ δῆτε τὸ ζωογόνο ῥεῦμα τοῦ
Χριστιανισμοῦ σήμερα, μὴν πᾶτε στὴν Εὐρώ-
πη· πηγαίνετε στὴν Ἀφρική, ὅπου οἱ ἰθαγε-
νεῖς πιστεύουν στὸ Χριστό. Σήμερα ποιός ἀπὸ
μᾶς συγκινεῖται; ἂν πᾶτε ὅμως στὴν Οὐγκάν -
τα, θὰ δῆτε αὐτοὺς ποὺ πιστεύουν στὸ Χρι-
στὸ νὰ δακρύζουν.

Λένε, ἀγαπητοί μου, ὅτι κοντὰ στὸ Νεῖλο ἦ -
ταν μιὰ φυλὴ ἀνθρωποφάγων. Εἶχαν ἐ κεῖ ἕνα
βράχο, πάνω στὸν ὁποῖο ἔσπαζαν τὰ κρανία
τῶν ἀνθρώπων καὶ ἔτρωγαν τὰ μυαλά. Ὅταν
ὅμως πίστεψαν στὸ Χριστό, τὸ βράχο ἐκεῖνον
τοῦ αἵματος τὸν σκάλισαν καὶ τὸν ἔκαναν κο-
λυμβήθρα στὴν ὁποία βάπτιζαν τὰ παιδιά
τους! Αὐτοὶ ἀπὸ τὴν ὕλη πήγαν στὸ πνεῦμα.

Ἐμεῖς δυστυχῶς σήμερα δὲν ἔχουμε δά-
κρυ. Ὁ νοῦς μας δὲν εἶνε ἐδῶ. Ἂς τὸ ὁμολο-
γή σουμε, ἀδέρφια μου, ἂς τὸ ὁμολογήσουμε
εἰλικρινῶς· τὰ κορμιά μας μόνο εἶνε ἐδῶ, τὸ
πνεῦμα - ἡ ψυχή μας εἶνε ἀλλοῦ· ἄλλοι τρέ-
χουν σὲ ἐργασίες, ἄλλοι στὸ ἐμπόριο, ἄλλοι
σὲ αἰσχροὺς ἔρωτες…. Τὸ πνεῦμα μας λείπει.

* * *Ὦ Πνεῦμα ἅγιο, ὅπως ἦρθες στοὺς ἁγίους
ἀποστόλους, ἔλα καὶ σ᾽ ἐμᾶς. Ἔλα στοὺς ἀρ χι -
ερεῖς καὶ σ᾽ ὅλους τοὺς κληρικούς μας, στοὺς
κήρυκες καὶ θεολόγους μας. Πνεῦσε ἀπὸ τὰ
παλάτια μέχρι τὶς καλύβες, σὲ ἄρχοντες καὶ
λαό. Νὰ γίνῃ πάλι ἡ χώρα μας μιὰ χώρα ἱερα-
ποστολική. Νὰ τὸ καταλάβουμε ὅλοι, ὅτι χω -
ρὶς Πνεῦμα ἅγιο δὲν ὑπάρχει πνευματικὴ ζωή.

Ἀκούγοντας σήμερα τὴ θεία λειτουργία ὅ -
λοι γονατιστοὶ καὶ μὲ δάκρυα ἂς παρακαλέ-σουμε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, νὰ ἔρθῃ πάλι στὴν
πα τρίδα μας, νὰ γίνουμε ἔθνος πνευματικό,
ἅγιο, πρὸς δόξαν τῆς ἁγίας Τριάδος· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ ἱ. ναὸς Ἁγ. Τριάδος[;] Πτολεμαΐδος στὸν ἑσπερινὸ τῆς γονυκλισίας τὴν 6-6-1971. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 13-5-2019.
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Τί εἶνε ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου; Γιὰ ἐ κεῖ -
νον ποὺ δὲν πιστεύει, ποὺ δὲν τὸν ἀπα-

σχολεῖ τὸ ζήτημα τῆς σωτηρίας καὶ ζῇ χωρὶς
σκο πὸ στὸν κόσμο, ὁ Χριστὸς δὲν εἶνε τίποτα·
μπορεῖ ὁ κάθε ἀσήμαντος νὰ τὸν ὑβρίζῃ καὶ νὰ
τὸν βλα  σφημῇ. Γιὰ ὅποιον ὅμως πιστεύει πρα -
γμα τικά, ὁ Χριστὸς εἶνε τὸ πᾶν. Εἶνε παραπά-νω ἀπ᾽ ὅλους καὶ ἀπ᾽ ὅλα (πρβλ. Φιλ. 2,9). Εἶνε ὁ πλά-
στης καὶ δημιουργὸς τοῦ παντός, τὸ Ἄλφα καὶ
τὸ Ὠ μέγα (Ἀπ. 1,8· 21,6· 22,13), «τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰω.
8,12), ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, «ὁ ἀρ χη γὸς» τῆς ζω -
ῆς, τῆς πίστεως, καὶ τῆς σωτηρί ας μας (Πράξ. 3,15.
Ἑβρ. 12,2· 2,10), αὐτὸς ποὺ κρατάει στὰ χέρια του τὰ
κλειδιὰ τῆς ζωῆς, «τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου»
(Ἀπ. 1,18), εἶνε ὁ βασιλεὺς τῶν ἀγγέλων καὶ ἀρ χαγ-
 γέλων. Ὁ Χριστός, ὅπως ὁμολογοῦμε στὸ Σύμ-
 βο λο τῆς πίστεως, εἶνε ὄχι ἁπλῶς ἕνας ἄν -
θρωπος ὅπως ἐμεῖς, ἀλλὰ ὁ Θεός, ὁ ἀληθινὸςΘεός· «φῶς ἐκ φωτός, Θεὸς ἀληθινός» (ἄρθρ. 2).Τὸ φωνάζει ὅλη ἡ δημιουργία. Ἀπὸ τὰ μικρό -
τερα ἕως τὰ μεγαλύτερα, ἀπὸ ἕνα φύλλο δέν -
τρου, ἕναν κόκκο ἄμμου καὶ μιὰ σταγόνα τοῦ
ὠκεανοῦ μέχρι τὰ οὐράνια σώματα καὶ τὰ σμή-
 νη τῶν ἄστρων, ὅλα ὁμολογοῦν ὅτι ὁ Χριστὸς
εἶνε Θεός. Τὸ βεβαιώνουν ἀκόμη τὰ ἀμέτρηταθαύματά του, ποὺ ἔκανε, κάνει καὶ θὰ κά νῃ
μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων εἰς πεῖσμα τῶν
ἀ θέων καὶ ἀπίστων ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

Εἶνε Θεὸς καὶ κατέβηκε στὴ γῆ ὅπως ὁ ἀε-
τός, ποὺ ἀπ᾽ τὰ ὕψη τῶν αἰθέρων χαμηλώνει κι
ἀγγίζει τὸ ἔδαφος. Ἦρθε ἀπὸ πολὺ ψηλά, πιὸ
ψη λὰ κι ἀπὸ τὰ ἄ στρα. Γεννήθηκε ὑπερφυσι -
κὰ ἀπὸ τὴν ὑπεραγία Θε οτόκο μέσα σὲ μιὰ
σπηλιά. Ἔζησε ζωὴ σκληρὴ σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο·
δούλεψε, κοπί ασε, μόχθησε. Δίδαξε, ἔκανε
θαύματα, θεράπευσε ἀρρώστους, ἀνέστησε
νεκρούς. Τέλος σταυρώθηκε, ἀναστήθηκε, ἀ -
νελήφθη στοὺς οὐρανούς. Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μιὰ
μέρα θὰ ἔρθῃ πάλι, γιὰ νὰ κρίνῃ τὴ γῆ.

Ἦρθε ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο. Αὐτὸ εἶνε τὸ
μεγα λύτερο γεγονὸς τῆς παγκοσμίου ἱστο-
ρίας. Τὰ ἄλλα μπροστὰ σ᾽ αὐτὸ εἶνε μικρὰ καὶ
ἀσ ήμαν τα. Τὸ ἐὰν πάτησε ἄνθρωπος στὸ φεγ-
 γάρι δὲν συγκρίνεται μὲ ὅτι «ἐπεσκέψατο ἡ -
μᾶς ἐξ ὕ ψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν» (ἐξαποστ. Χριστουγ.).

Ἦρθε στὴ γῆ· δὲν εἶνε ψέμα, εἶνε ἀλήθεια.Γιατί ἦρθε; Γιὰ μένα καὶ γιὰ σένα. Ἦρθε γιὰ ἕ -να μεγάλο σκοπό, ποὺ κανείς ἄλλος δὲν μπο-
ροῦσε νὰ ἐκπληρώσῃ, οὔτε ἄνθρωπος (δίκαι-
ος, προφήτης, πατριάρχης) οὔτε ἄγγελος καὶ
ἀρχάγγελος. Γιὰ ποιό σκοπό; Ἀπαντᾷ ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος ποὺ ἑορτάζει σήμερα· «Ὁ μεσ-
 σίας Ἰησοῦς ἦρθε στὸν κόσμο γιὰ νὰ σώσῃτοὺς ἁμαρτωλούς» (Α΄ Τιμ. 1,15). Ἡ σωτηρία τοῦ ἀν -
θρώπου, ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν μας, νά τὸ ἔρ -
γο γιὰ τὸ ὁποῖο ἦρθε ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο.Καὶ πῶς σῴζεται ὁ ἁμαρτωλός; Ἂν κάποιος
ἀπὸ σᾶς δὲν εἶνε ἁμαρτωλός, ἂς μὴν ἀκούσῃ
ὅ,τι θὰ πῶ. Ἂν ὅμως δὲν ὑπάρχῃ θνητὸς ἀν α-
 μάρτητος, ἂς προσέξουμε ὅλοι τὸ σύντομο αὐ -
τὸ κήρυγμα, ἐφ᾽ ὅσον ζητοῦμε ὁδὸν σωτηρίας.

* * *Ἁμαρτωλός, ἀγαπητοί μου, εἶνε ὅποιος κά-
νει ἁ μαρτία. Καὶ τί εἶνε ἡ ἁμαρτία; Γελάει ὁ ἄλ -
λος, ἀντὶ νὰ κλαίῃ· παίζει μὲ τὴν ἁμαρτία ὅπως
ἕνα παιδὶ ποὺ βρῆκε μιὰ χειροβομβίδα καὶ τὴ
νόμισε παιχνιδάκι, ὥσπου αὐτὴ ἔ σκασε καὶ τό
᾽κανε κομμάτια. Ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς· θεωροῦμε τὴν
ἁ μαρτία ὡς κάτι ἀκίνδυνο, εὐ χάριστο, διασκε-
 δαστικό· τὴ δεχόμαστε σὰν ἕ να ποτήρι νερό,
σὰν ἕνα ἡδύποτο (βλ. Ἰὼβ 15,16). Ἡ ἁγία Γρα φὴ ὅμως
λέει· «ἡ ἁμαρτία εἶνε ἡ ἀνομία» (Α΄ Ἰω. 3,4), εἶνε δη-
 λαδὴ ἡ παράβασις ἐντολῆς ὄχι ἀνθρώπου (δη -
μάρχου, νομάρχου, ἀστυνομίας), ἀλλὰ τῆς ἐν -
το λῆς ἐκείνου ποὺ δημιούργησε τὰ σύμ παν  τα.Παράβασι θείας ἐντολῆς εἶνε ἡ ἁμαρτία.

Ἡ πρώτη παράβασις ἔγινε στὸν κῆπο τῆς
Ἐ δέμ, μέσα στὸν παράδεισο. Ἐκεῖ ὁ Θεὸς ἔ -

Τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ ΠαύλουΣάββατο 29 Ἰουνίου 2019Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΣΤ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2200 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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«Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρ-τωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ» (Α΄ Τιμ. 1,15)

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

δωσε στοὺς πρωτοπλάστους μιὰ ἐντολή. Δὲν
τοὺς εἶπε, Δὲν θὰ φᾶτε ἀπὸ κανένα δέντρο.
Ἀν τιθέτως εἶπε· Μπορεῖτε νὰ τρῶτε ἀπ᾽ ὅλα
τὰ δέντρα ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα μόνο (βλ. Γέν. 2,16-17). Ἦ ταν
δύσκολο αὐτό; Ὄχι. Καὶ ὅμως δὲν τὸ τήρη-
σαν. Πρῶ τα ἡ γυναίκα, ἡ Εὔα, ἅπλωσε τὸ χέ-
ρι, ἔ κοψε τὸν καρπό, ἔφαγε κ᾽ ἔδωσε καὶ στὸν
Ἀδάμ. Ἔτσι συν τελέσθηκε τὸ πρῶτο ἁμάρτη-
μα, ἡ πρώτη παράβασι ἐπάνω στὴ γῆ. Ἀπὸ τό-
τε κάθε ἄνθρωπος εἶνε ἁμαρτωλός· γιατὶ ὅλοι
καταγόμαστε ἀ πὸ ἕ να ἀντρόγυνο, τὸν Ἀδὰμ
καὶ τὴν Εὔα, καὶ εἴ μαστε ὅλοι ἁμαρτωλοί.Ἁμαρτωλός! Ξέρετε τί εἶνε; Ἂς ἔχῃ λεφτά,
κτήματα, καράβια, οὐρανοξύστες, δολλάρια,
μάρκα, λίρες χρυσές· εἶνε ὁ πιὸ δυστυχισμέ-νος. Γιατί; Θυμηθῆτε τὸν Κάιν· σκότωσε τὸν
ἀ  δερφό του, μάτι ἀνθρώπου δὲν τὸν εἶδε, μὰ
ἀ πὸ τὴν ὥρα ἐκείνη δὲν ἡσύχασε. Γιατὶ προ-
τι μότερο νὰ σᾶς κεντήσῃ σκορπιὸς παρὰ ἡσυνείδησι· μὴ φοβᾶστε τὸν εἰσαγγελέα, φο-
βη θῆτε αὐτὸ τὸν «εἰσαγγελέα» ποὺ ἔβαλε μέ-
 σα μας ὁ Θεός. Αὐτὴ λοιπὸν τοῦ ἀπηύθυνε τὸ
αὐ στηρότερο κατηγορῶ· «Κάιν Κάιν, ποῦ εἶνε
ὁ ἀδελφός σου;» (Γέν. 4,9). Ὅπως τρέμουν τὰ φύλ-
 λα στὸν ἄνεμο, ἔτσι ἔτρεμε κι ὁ Κάιν· προτι-
μοῦσε νὰ πεθάνῃ παρὰ νὰ ζῇ μὲ τὶς τύψεις.
Ἔτσι καὶ κάθε ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ θ᾽
ἁμαρτήσῃ θανασίμως. Ἔκανες τὸ κακό; κόλα -
σι θὰ ἔχῃς μέσα σου· δὲν ἡσυχάζεις.Δυστυχισμένος κάθε ἁμαρτωλός· ὁ φονιᾶς
ποὺ σκοτώνει, ὁ κλέφτης ποὺ ἁρπάζει καὶ ἀ -
δικεῖ ἄλλον, ὁ ψευδομάρτυρας ποὺ παλαμίζει
τὸ Εὐαγγέλιο στὸ δικαστήριο γιὰ λίγα χρήμα-
τα, ὁ πόρνος ποὺ νικᾶται ἀπὸ τὴ σάρκα, ὁ μοι -
χὸς ποὺ σὰν τὸ φίδι γλιστράει νύχτα μέσ᾽ στὸ
ξένο σπίτι καὶ ἀτιμάζει τὴ γυναῖκα ἢ τὴν κόρη,
τὸ παιδὶ ποὺ πικραίνει τὸν πατέρα ἢ σηκώνει
χέρι στὴ μάνα ποὺ τὸ γέννησε, ὁ ἄντρας ποὺ
διώχνει τὴ γυναῖκα του καὶ συνάπτει παράνο-
μη σχέσι μὲ ἄλλη, ἡ γυναίκα ποὺ ἀπατᾷ τὸν
ἄντρα της καὶ συμφύρεται μὲ ξένον, ἡ μάνα
κι ὁ πατέρας ποὺ πᾶνε γιὰ ἔκ τρωσι σὲ ἰατρεῖο
- σφαγεῖο καὶ σκοτώνουν τὸ παιδί τους, ἐκεῖ -
νος ποὺ ψεύδεται καὶ συκοφαντεῖ καὶ διαβάλ -
λει… Δυστυχισμένοι ὅλοι αὐτοὶ ἐδῶ στὴ γῆ,
μὰ πρὸ παντὸς ἐκεῖ, στὸν ἄλλο κόσμο· ποὺ ὑ -
πάρχει καὶ μᾶς περιμένει! Ὅσο εἶνε βέβαιο ὅ -
τι ὑπάρχει νύχτα, τόσο βέβαιο εἶνε ὅτι ὑπάρ-
χει κι ἄλλη ζωὴ καὶ κόλασις αἰωνία.

* * *Θὰ ρωτήσετε τώρα· Καὶ πῶς μποροῦμε νὰσω θοῦμε; Κάποτε λῃστὲς ἔπιασαν ἕνα διαβάτη,
τὸν λῄστεψαν καὶ τὸν ἄφησαν δεμένο· δὲν μπο-
 ροῦσε νὰ λυθῇ, θὰ πέθαι νε δέσμιος· εὐτυχῶς

κάποιος πέρασε, τὸν βρῆκε καὶ τὸν ἔλυσε. Ἔ -
τσι εἶνε κι ὁ ἁμαρτωλός· ἁλυσοδεμένος μὲ τὰ
πάθη φωνάζει Βοήθεια! Μὰ ποιός νὰ τὸν ἐλευ- θερώσῃ; ἡ φιλοσοφία, ἡ ποί ησις, ἡ ἐπιστήμη, ἡ
τέχνη, ἡ πρόοδος;… Ποιός θὰ τὸν λυτρώσῃ,
θὰ τὸν κάνῃ ἐλεύθερο; Ἕ νας –πίστεψέ το αὐ -
τό–, μόνο ἕνας· ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἀ -ληθινὸς Θεός. Αὐτός, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος, «ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι»
(Α΄ Τιμ. 1,15). Αὐτὸς λυτρώνει, εἶνε ὁ Σωτήρας μας.–Πῶς σῴζεται ὁ ἁμαρτωλός; Μὴ ρωτᾶ τε ἐμέ-
 να, ρωτῆστε τὸν ἀπόστολο Παῦλο νὰ σᾶς πῇ.
Ἦταν καὶ αὐ τὸς μεγάλος ἁμαρτωλός, πολέμι -
ος τῆς Ἐκκλησίας, καὶ σώθηκε. Πῶς σώθηκε;Μὲ τὴν πί στι στὸ Χριστό! Ἔτσι σῴζεται ὁ ἄν -
θρωπος. Ὁ ὀρθολογισμὸς βέβαια προβάλλει ἀν -
τιρρήσεις, ἐγεί  ρει ἀμφιβολίες κατὰ τῆς πίστε -
ως· –Μὰ ἰσχύουν αὐτὰ ποὺ διδάσκει ἡ Ἐκκλη-
σία; εἶνε ἀληθινὰ αὐτά;… Εἴπαμε ἄλλοτε, ὅτι ὑ -
πάρχουν ἀκαταμάχητες ἀποδείξεις. Δὲν πρέ-
πει νὰ μένῃ οὔτε ἡ παραμικρὴ ἀμφιβολία.Πίστευε. Νὰ πιστεύῃς ὅπως οἱ πρόγονοί μας!
Ἀγράμ ματοι ἐκεῖνοι, ἀνέσεις δὲν εἶχαν, σὲ κα-
λύ βες ζοῦ σαν, ἀλλὰ μέσ᾽ στὶς καλύβες κατοι-
κοῦσαν ἄγ γελοι. Τώρα μέσα σὲ σπίτια πολυ-
τε λῆ κατοικοῦν δαίμονες. Πίστευε λοιπὸν ὅ -
πως οἱ παπποῦδες καὶ οἱ γιαγιάδες μας, ὅτι ὑ -
πάρχει Θεός, ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός,
ἔγινε ἄνθρωπος, σταυρώθηκε γιὰ σένα, ἀνα-
στή θηκε ἐκ νεκρῶν, κι ὅτι θὰ ἔρθῃ πάλι «νὰ
κρίνῃ ζῶντας καὶ νεκρούς» (Β΄ Τιμ. 4,1. Σύμβ. πίστ. 7).

Ἂν πιστεύῃς, τότε θὰ ἐκκλησιάζεσαι τα κτι -κὰ καὶ θὰ ζῇς σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.
Ὄχι λόγια, ἀλλὰ ἔργα. Πιστεύεις; «Δεῖ ξον τὴν
πίστιν σου ἀπὸ τὰ ἔργα σου» (Ἰακ. 2,18) στὴν καθη-
 μερινή σου ζωή. Δεῖξε ἀγάπη στὸν πλησίον·
στάσου κοντά του, βοήθησέ τον, παρηγόρησέ
τον (βλ. Ματθ. 25,31-46). Γίνε ἕνας μικρὸς ἥλιος. Τὸ χαί-
ρειν μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόν -
των» (῾Ρωμ. 12,15) εἶνε τὸ μεγαλεῖο τοῦ Χριστιανοῦ.
Τὸ δέντρο φαίνεται ἀπὸ τοὺς καρπούς (βλ. Ματθ.
12,33), κι ὁ Χριστιανὸς φαίνεται ἀπὸ τὰ ἔργα πί-
στεως, ἐλπίδος καὶ ἀγάπης. Διότι εἶπε ὁ Χρι-
στός· «Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν
ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται» (ἔ.ἀ. 7,19)· ὁ γε-
ωργὸς κόβει τὸ ἄκαρπο δέντρο καὶ τὸ καίει.

Δὲν εἶνε, ἀγαπητοί μου, μῦθος ὁ Χριστός.
Ἂν εἶνε μῦθος, τότε νὰ πᾶμε μὲ τοὺς ἀ θέους,
νὰ μὴ δι  αδίδεται ἕνα ψέμα. Ἀλλὰ δὲν μπορεῖνὰ ζήσῃ ὁ κόσμος χωρὶς τὸ Θεό. Ὅλα μπορεῖ
νά ̓ νε ψέμα, ἕνα δὲν εἶνε ψέμα, εἶνε ἀλήθεια,ὁ Χριστός· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ
ὑ   περυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου Πετρῶν - Ἀμυνταίου τὴν Κυριακὴ 29-6-1980 μὲ ἄλλο τίτλο.Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 16-5-2019.
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Ὁἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου, μετὰ
ἀ πὸ μεγάλη τα λαι πωρία σωματικὴ καὶ ψυ-

 χι κή, φτάνει στὰ πρόθυρα τῆς ̔Ρώμης. Ἔρχε ται
κρατού μενος γιὰ νὰ δι καστῇ. Βγαίνουν τότε καὶ
τὸν ὑ πο δέχονται Χριστιανοί. Καὶ ὁ συνοδός του
εὐαγγελιστὴς Λου κᾶς σημειώνει γιὰ τὴ συν άν -
 τησι αὐτή· «Ἰ δὼν ὁ Παῦλος τοὺς ἀ δελφοὺς εὐ -
χαρι στήσας τῷ Θεῷ ἔλαβε θάρσος» (Πράξ. 28,15),πῆρε δηλαδὴ θάρρος ἀπὸ τοὺς πιστούς.

Ἂν ὅμως ὁ Παῦλος πῆρε θάρρος ἀπὸ τοὺς ἀ -
 δελφοὺς τῆς ̔Ρώμης, πόσο μᾶλλον ἐμεῖς ἔ χου-
  με τὴν ἀνάγκη αὐτή; Ὁ Παῦ λος εἶ νε πρότυπο
γιὰ τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκ κλησί ας· καὶ ἐπειδὴ κ᾽
ἐγὼ κατὰ τὶς ἀνεξιχνί αστες βουλὲς τοῦ Θεοῦ
εἶμαι ἕνας ποιμένας, ἔχω κ᾽ ἐγὼ ἀνάγκη ἐνισχύ -
σεως. Ὅπως σ᾽ ἐ κεῖ  νον ἔ τσι καὶ σ᾽ ἐμᾶς, ποὺ
ἐργαζόμεθα στὸν ἀ γρὸ τοῦ Κυρίου, ποιός θὰμᾶς δώσῃ θάρρος; Πρῶτα ὁ Θεὸς βέβαια. Ὄχι ὅ -
μως μόνο ὁ Θεός, ἀλλὰ καὶ οἱ πιστοὶ ἀδελφοί.

Αὐτὸ ἔδωσε ὁ Κύριος νὰ τὸ δοκιμάσω κ᾽ ἐ -
γώ. Ἐπιτρέψτε μου λοιπὸν τὴν ὥρα αὐτὴ νὰ
σᾶς παρουσιάσω, πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ, 4 - 5στι γμι ότυπα, κατὰ τὰ ὁποῖα οἱ Χριστιανοὶ μοῦ
ἔ δωσαν μεγάλο θάρρος, ὥστε νὰ συνεχίσω
τὸν ἀγῶ να μου. Ἂν δὲν ἦταν αὐτοί, δὲν ξέρω
ἂν τὴν ὥρα αὐτὴ θὰ βρισκόμουν ἐδῶ, ἢ θὰ εἶ -
χα ἀποσυρθῆ στὸ Ἅγιο Ὄρος. Μὲ τὰ λόγια, τὴ
στάσι καὶ τὴν στήριξί τους μὲ ἐνίσχυσαν νὰ
κρα τηθῶ. Γι᾽ αὐτὸ τὸ χωρίο αὐτό, ὅτι «ὁ Παῦ -
λος ἰ δὼν τοὺς ἀ δελφοὺς εὐ χαρι στήσας τῷ Θε -
ῷ ἔλαβε θάρσος», μὲ συγκινεῖ.

* * *⃝ Ἂς θυμηθῶ κατ᾽ ἀρχὴν τὴν πρώτη πόλι ποὺ
μ᾽ ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ ὑπηρετήσω, τὸ Μεσολόγ -γι. Νέος ἐγὼ τότε, τὸ 1935, μόλις 28 ἐτῶν, ἀνέ-
βη κα στὸν ἄμβωνα. Ἀπὸ τὶς πρῶτες προσπά-
θειές μου δὲν ἔβλεπα ἀποτελέσματα. Ἕνας νέ-
 ος ξέρετε ζητάει νὰ δῇ ἄμεσα ἀποτελέσματα.
Γι᾽ αὐτὸ ἤ  μουν κάπως ἀπογοητευμένος. Συ-
νέχισα βέβαια τὴ διδασκαλία, εἶχα ὅμως ἀπο-

ρία· Καὶ τί ἔ κανες, Αὐγουστῖνε, στὸ Μεσολόγ-
γι; τό σα κη ρύ γματα, κατηχητικά, φυλλάδια, κό-
ποι· τί βγῆ κε ἀπ᾽ ὅλη αὐτὴ τὴν περιπέτεια,
ποὺ κάθησες ἑφτὰ χρόνια (1935-1941) στὸ Με-
σολόγγι;… Πάντοτε τὸ σκεπτόμουν.

Πέρασαν εἴκοσι χρόνια καὶ γύρω στὸ 1960
τα ξίδευα μιὰ μέρα μὲ τὸ σιδηρόδρομο· καθό-
μουν σὲ μιὰ γωνιὰ καὶ διάβαζα τὸ Εὐαγγέλιο.
Ἕνας ἐπιβάτης μὲ παρατηροῦσε ἀπὸ τὸν ἄ κρο
τοῦ συρμοῦ. Πλησίασε μὲ σεβασμὸ καὶ μοῦ
λέει· –Εἶστε ὁ πάτερ Αὐγουστῖνος; –Ναί. –Ἐ -
σεῖς δὲν κάνατε στὸ Μεσολόγγι; –Τί θέλετε;
–Θὰ σᾶς πῶ κάτι· ἐγὼ εἶμαι ἀπὸ τὸ Μεσολόγ-
γι, ἐρχόμουν ἐκεῖ, στὴν Ἁγία Παρασκευή, καὶ
ἄ κουγα τὰ κηρύγματα. Μέχρι τότε ἤμουν ὁ
πιὸ βλάστημος. Ἀλλ᾽ ὅταν ἄκουσα ἐκεῖ ἕνακήρυγμά σου ἐναντίον τῆς βλαστήμιας, ἀπὸ
τότε τὴν ἔκοψα. Λέω· –Δόξα σοι, ὁ Θεός.

Αὐτὸ ποὺ εἶπε, ὅτι ἀπὸ ἕνα κήρυγμα ἔκο-
ψε τὴ βλαστήμια, μοῦ ᾽δωσε θάρρος. Σὰν νὰ
μοῦ ἔλεγε· Αὐγουστῖνε, βάδιζε! «ὁ κόπος ὑ -
μῶν οὐκ ἔστι κενὸς ἐν Κυρίῳ» (Α΄ Κορ. 15,58). 
⃝ Φεύγω ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι, πάω στὰ Γιάννε-να τὰ πρῶτα χρόνια τῆς Κατοχῆς (1942;). Ἀ φή-
 νω τὴν περιπέτεια· εἶνε μεγάλη ἱστορία αὐ τή.
Μὲ κατέβασαν κάτω ἀπὸ τὸν ἄμβωνα. Περπα -
τοῦσα περίλυπος. Τί νὰ κάνω; Τυχαίως(;) βρί-
σκω στὸ δρόμο ἕναν εὐλαβέστατο γέροντα
καὶ τοῦ λέω· –Τί νὰ κάνω, πάτερ; μὲ κατέβα-
σαν κάτω οἱ Ἰταλοὶ συμφωνοῦντος τοῦ ἐπισκό -
που· μοῦ ἔρχεται ν᾽ ἀνεβῶ πάλι στὸν ἄμ βω-
να… –Ὄχι, παιδάκι μου, λέει, ὄχι – αὐτὸ μὲ ἔ -σωσε. Ἄκουσε κ᾽ ἐμένα ποὺ εἶμαι γέρος 60 χρο -
 νῶν. Εἶδες τί κάνουν τὰ σπουργιτάκια ὅταν
φυσάῃ ἄνεμος σφοδρός; πᾶνε καὶ κρύβονται
σὲ κάτι τρύπες μέσ᾽ στὰ βράχια· μένουν ἐκεῖ
καὶ περιμένουν πότε θὰ κοπάσῃ ἡ θύελλα,
καὶ τότε βγαίνουν πάλι ἔξω. Δὲν τὸ λέω ἐγώ,
τὸ λέει ὁ προφήτης Ἠσαΐας· «Ἀποκρύβηθι μι-
κρὸν ὅσον ὅσον, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὀργὴ Κυ-
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ρίου» (Ἠσ. 26,20). Κρύψου, σπουργιτάκι μου, μέχρι
νὰ περάσῃ ἡ μεγάλη θύελλα, καὶ τότε νὰ ξα-
ναβγῇς. Κράτα· σὲ χρειάζεται ἡ ἐκκλησία καὶ
ἡ πατρίδα, μὴν κάνῃς τέτοιο διάβημα, θὰ σὲ
γραπώσουν καὶ θὰ σὲ ἀποτελειώσουν…

Τὸν ἄκουσα. Πέρασαν ἀπὸ τότε 25 χρόνια.
Μετὰ τὸ 1967 ἦρθαν στὴ Φλώρινα ἐκδρομὴ μ᾽
ἕνα πούλμαν σπουδάστριες τῆς Ἀκαδημί   ας Ἰ -
ωαννίνων. Μία ἀπ᾽ αὐτὲς πλησι άζει καὶ μοῦ
λέει· –Μοῦ εἶπε ὁ παπποῦς μου νὰ ἔρ θω νὰ
σᾶς βρῶ. –Ποιός εἶνε ὁ παπποῦς σου; –Ὁ πα-
πα-Γιώργης τοῦ Ἀρχιμανδρείου. –Εἶσαι ἐγ γο-
νή του; –Ναί. Μᾶς τὸ λέει πάντα, ὅτι σᾶς βρῆ -
κε ἐκεῖνα τὰ χρόνια στὸ δρόμο καὶ σᾶς εἶπε
τὰ λόγια «Ἀποκρύβηθι μικρὸν ὅσον ὅσον…».

Ἀπὸ τὴ συμβουλὴ ἑνὸς πνευματικοῦ πα-
τρὸς βοηθήθηκα καὶ συνέχισα τὴ διδασκαλία.
⃝ Ἀπ᾽ ὅσα ἔζησα στὴν Κοζάνη θὰ πῶ μόνο ἕ -
να στιγμιότυ πο. Τὸ 1944 πρὶν τὴ Μεγάλη Ἑβδο-
 μάδα εἶχα κατεβῆ στὴ Θεσσαλονίκη καὶ παίρνω
ἕνα γράμμα· Μὴν πατήσῃς στὴν Κοζάνη, καί γε-σαι! Τί νὰ κάνω; Καθὼς περπα τοῦσα στὴν προ-
κυμαία συναντῶ ἕναν ἁπλοϊ κὸ ἄνθρω πο. –Σκέ-
πτομαι, λέω, νὰ καθήσω ἐδῶ, νὰ μὴν πάω στὴν
Κοζάνη. –Ἄ ὄχι, μοῦ λέει, θὰ πᾷς. –Μὰ κοίτα τί
μοῦ γράφουν ἐδῶ. –Πρέπει νὰ πᾷς, λέει. Στὸ
κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο γράφει, ὅτι ἡ ζωή μας
εἶνε 12 ὧρες (βλ. Ἰω. 11,9)· μὴν προσθέσῃς ἐσὺ ἄλλη,δεκάτη τρίτη ὥρα στὴ ζωή σου προδίδοντας
τὸ χρέος σου. Νὰ πᾷς στὸ καθῆκον, κι ὁ Θεὸς
θά ̓ νε μαζί σου· καὶ ἂν θέ᾽ς διάβασε τὸ βιβλίο
«Ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου» (βλ. π. Αὐγου-
στίνου Μύρου, Ἡ ἀντίστασι τῆς ἀγάπης, Κοζάνη 20143, σσ. 293-4).

Ὁ ταπεινὸς αὐτὸς ἄν θρωπος μοῦ ὑπέδει-
ξε τὸ δρόμο καὶ μὲ ἐνίσχυσε νὰ τὸν βαδίσω.
⃝ Πάω κατόπιν στὰ Γρεβενά. Ἐκεῖ ἦταν ἡ με-
γάλη ἀ πογοήτευσι· ἄγνοια, δεισιδαιμονία,
ἀδιαφο ρία· ἄνθρωπος δὲν πατοῦσε στὴν
ἐκκλησία. Θεέ μου, δός μου θάρρος! Ἀρ χίζω
νὰ περιοδεύω ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό· ἡ ἴδια κα-
τάστασι. Περπατώντας τότε ὁλομόναχος σ᾽ ἕ -
ναν ὀρει νὸ δρόμο, πρὸς τὰ ψηλὰ τῆς Πίνδου,
συναντῶ ἕνα τσοπᾶνο. –Μοῦ δείχνεις, λέω,
πῶς νὰ πάω στὸ τάδε χωριό; –Νὰ σοῦ δείξω,
παππούλη· ἀ πὸ ἐκεῖ πάω κ᾽ ἐγώ. Περπατού-
σα με μιὰ ὥρα μέσ᾽ στὸ δάσος. Πάνω στὴν κου-
 βέντα τοῦ λέω· –Διαβάζεις Εὐαγγέλιο; –Δια-
βάζω· ἀλλὰ προχθές, ἐκεῖ πού ᾽μου να σ᾽ ἕνα
χωριό, ἔ πεσε στὰ χέρια μου ἕνα φυλ λάδιο (Ἐ -
μέ να ἐν νοεῖται δὲν μὲ ἤξερε, οὔτε τοῦ εἶπα
ποιός εἶ μαι). –Ποιό φυλλάδιο; λέω. –Μία «Σπί-
θα»· τὴ διάβαζα ὅλη νύχτα κ᾽ εὐχαριστήθηκα
(Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ μέσα στὴν Ἀθήνα μοῦ σκί-ζανε τὶς «Σπίθες», βάζανε φωτιὰ καὶ τὶς καί γανε.

Δὲν τοῦ εἶπα βέβαια πὼς ἐγὼ γράφω τὴ «Σπί-
θα»). –Καταλαβαίνεις τίποτα ἀπ᾽ αὐτὰ ποὺ δια-
 βάζεις; τὸ ρωτάω. Κι ἀρχίζει λοιπόν, ἐκεῖ μέσ᾽
στὸ δάσος, καὶ ἐπὶ μισὴ ὥρα μοῦ ἔλεγε ὁλό-
κληρη τὴ «Σπίθα» ἀπ᾽ ἔξω.

Τί μυστήρια, Θεέ μου, λέω· ἀξίζει κανεὶς νὰγράφῃ! Δὲν τὸ περίμενα. «Ἰδὼν δὲ τὸν ἀδελ-
φὸν αὐτὸν ἔλαβα θάρρος». Τράβα, Αὐγουστῖ νε,
τὸ δρόμο σου, εἶπα, μὴν ἀπογοητεύεσαι.
⃝ Κάποτε κατέληξα στὴν Ἀθήνα (τὸ 1951), ἄ -
γνωστος ἐν μέσῳ τῶν ἀγνώστων. Ἀρκετὰ ἀρ -
γότερα λοιπόν, γύρω στὸ 1962, ὅταν τελειώνα -
 με τὴν αἴθουσα τῆς ὁδοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς 44,
περπατοῦσα μιὰ μέρα στενοχωρημένος κά  που
πρὸς τὴν ὁδὸν Ἑρμοῦ. Μὲ πλησι άζει κάποιος
ἐκεῖ καὶ μοῦ λέει· –Πάτερ, ἐγὼ εἶμαι οἰκοδό-
 μος καὶ ἔρχομαι στὰ κηρύγματά σου. Βλέπω ὅ -
τι σὲ λίγο ἡ αἴ θουσα τελειώνει. Σὲ παρακαλῶ
λοιπὸν νὰ γράψῃς ἐκεῖ ἕνα ῥητό. –Ποιό ρητό;
λέω. Χτίστης τώρα αὐτός, μοῦ λέει· –Γράψε
ἀ πὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη τὰ λό για «Ἕως τοῦ
θανάτου ἀ γώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύ-
ριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφ. Σειρ. 4,28). 

* * *Ὀφείλω, ἀγαπητοί μου, νὰ εὐχαριστήσω τὸ
Θεό. Ἐργάζομαι 35 περίπου χρόνια στὴν πα-
τρί δα μου. Ὁ Κύριος δὲν μὲ στέρησε τῆς θεί-
ας του βοηθείας. Τὸν δοξάζω ἐκ βάθους καρ-
δίας. Εὐχαριστῶ ὅμως καὶ τοὺς Χριστι ανοὺς
ὅλων τῶν πόλεων καὶ τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ μοῦ
συμπαραστάθηκαν. Ἂν σήμερα ὑπάρχω ὡς ἱε-
 ροκήρυκας καὶ ἐπίσκοπος, τὸ ὀφείλω σ᾽ ἐσᾶς·
τὸ πιστεύω ἀκραδάντως. Τὸ 1964 κινδύνευσα·
μὲ εἶχαν διαγράψει, περίμεναν ν᾽ ἀποθάνω νὰ
μὲ σαβανώσουν. Ἐὰν ἔζησα καὶ εἶμαι ἐπίσκο-
πος, τὸ ὀφείλω στὶς προσευχές σας· σεῖς μὲ
κρατήσατε στὴ ζωή. Ἕνας σοφὸς ἔλεγε· Δός
μου ἕναν κήρυκα ποὺ πίσω του νὰ προσεύχων -
 ται ἑκατὸ ἄνθρωποι, κι αὐτὸς θὰ ἔχῃ εὐλογία.
Ἐσεῖς εἶστε τὰ φτερά μου, ἐσεῖς μὲ βοηθή-
σατε. Γι᾽ αὐτὸ χίλια εὐχαριστῶ στὴν ἀγάπη
καὶ στὴν σταθερὰ συμπαράστασί σας.

Κάποιος μοῦ φωνάζει· «Πάντα κοντά σου
θὰ ᾽μαστε!». Μὴ τὸ λέτε αὐτό. Γιατὶ οἱ Χριστι -
ανοί, ποὺ βγῆκαν ἀπὸ τὴ ῾Ρώμη καὶ προϋπάν -
τησαν τὸν ἁλυσόδετο ἀπόστολο Παῦλο, ὅταν
ὁ Νέρων ἔτριξε τὰ δόντια, κανείς δὲν πά τησε
στὴ φυλακή, κ᾽ ἔμεινε ὁ Παῦλος μόνος! Κ᾽ ἐ -
σεῖς μὴν καυχᾶσθε, γιατὶ θά ᾽ρθῃ μέρα ποὺ κ᾽
ἐσεῖς οἱ θαρραλέοι μπορεῖ νὰ ἐγκαταλείψετε
τοὺς ἐργάτες τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Πέτρος ἔλεγε,
Εἶμαι ἕτοιμος νὰ σ᾽ ἀκολουθήσω μέχρι θανά-
του, ἀλλὰ τὴν ὥρα τῆς δοκιμασίας ἀρνήθηκε.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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