
Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, ἀγαπητοί μου, νὰ πῶ
λί γα ἁπλᾶ λόγια γιὰ πνευματικὴ ὠφέλεια. 

* * *Παίρνω ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο (βλ.
Ματθ. 14,14-22), ποὺ ὁμιλεῖ σήμερα γιὰ μία ἔρημο ( ἔ.ἀ. 14,15).

Ἡ πατρίδα μας, χώρα μικρή, δὲν ἔχει ἔρημο·
ἄλλες χῶρες, μεγάλες, ἔχουν καὶ ἐρήμους. Σ᾽
ἐμᾶς, ὅταν μετὰ τὸ 1922 οἱ πατέρες καὶ συγ-
γε νεῖς μας ἐπέστρεψαν ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀ σία,
διηγοῦντο τί ὑπέφεραν στὴν Ἁλμυρὰ ἔρημο
ἀ πὸ τὴ δίψα, πόσο δύσκολο εἶνε νὰ ζῇ κανεὶς
στὴν ἔρημο. Ἐκεῖ δὲν ὑπάρχουν σπίτια, εὐκο-
λίες, νερὸ νὰ πιῇ κανείς. Ἐκεῖ δὲν ὑπάρχουν
ἄνθρωποι· μόνο τσακάλια, ἄγρια θηρία.

Γιὰ μία τέτοια ἔρημο ὁμιλεῖ τὸ εὐαγγέλιο,
ἡ ὁποία ὑπάρχει καὶ σήμερα στὴν Ἁγία Γῆ,
πέρα ἀπὸ τὴ λίμνη τῆς Τιβεριάδος. Ἐ κεῖ βρέ-θηκε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. 

Περίεργο. Ὁ Χριστός, ποὺ ἦταν κοι νωνικὸς
καὶ βρισκόταν συνήθως κοντὰ στοὺς ἀνθρώ-
πους, πῶς τώρα βρίσκεται στὴν ἔ ρημο; Κάθε
λεπτομέρεια τοῦ Εὐαγγελίου ἔχει νόημα.• Ἡ ἔρημος εἶνε διδα σκαλεῖο φιλοσόφων ψυ -χῶν, σχολεῖο ποὺ ἐκτρέφει ἥρωες. Ἐκεῖ ὁ Χρι-
 στὸς πήγαινε γιὰ προσευχή. Στὶς πολυ άν θρω-
πες πολιτεῖες ὑπάρχουν θό  ρυβοι, κρότοι, ἀνη-
συχία, ἁμαρτία· ἐ κεῖ δύσ κολα σκέπτεται καν -
 εὶς τὸ Θεό. Σὲ μέρη ἐρημικά, στὴ σιγα λιὰ ὅ -
που δὲν ἀκούγεται οὔτε ψίθυρος, τὸν λατρεύ-
 εις κα λύτερα. Εἶνε ἀνάγ κη τῆς ψυχῆς, ἡ ὁ -
ποία εἶνε κοινωνικὴ μὰ θέλει καὶ τὴν ἡσυχία.• Ἡ ἔρημος εἶνε καταφύγιο κάθε θλιβομένου.
Πόσοι, γυναῖ κες καὶ ἄν τρες, δὲν εἶπαν· Προ-
τι μότερο νὰ ἤ μουν σὲ μιὰ σπηλιὰ μὲ τὰ θηρία
παρὰ σ᾽ ἕνα σπίτι - κλουβὶ θηριοτροφείου, κι
ἂς ἔχω ὅλες τὶς ἀνέσεις! Τὰ φοβερώτερα θη-ρία, ἀδελφοί μου, δὲν κατοικοῦν σὲ ἐρήμους,κατοικοῦν στὶς πολιτεῖες. Τρέμουν ἐκεῖ οἱ γο-
νεῖς γιὰ τὰ κορίτσια τους, μήπως κινδυνεύ-

σουν ἀπὸ κάποιον δράκο, κάποιο τέρας ποὺ
ἐξεπαίδευσε ὁ ἔκφυλος κινηματογράφος.• Ἡ ἔρημος εἶνε καταφύγιο κάθε διωκομένου.
Καὶ ὁ Χριστὸς προτιμοῦσε νὰ εἶνε ἐκεῖ παρὰ
στὰ Ἰεροσόλυμα, ὅπου γραμματεῖς καὶ φαρι-
σαῖοι ἔτριζαν τὰ δόντια κατὰ τοῦ Ἀθῴου.

Ἀλλ᾽ ἐνῷ ὁ Κύριος ἦταν στὴν ἔρημο, ὁ κό-
σμος τὸν ἀναζητοῦσε. Μικροὶ - μεγάλοι ρωτοῦ -
σαν· Ποῦ εἶνε ὁ Δάσκαλος, ὁ Πατέρας, ὁ Για-
τρός μας; Ἐπὶ τέλους τὸν ἀνακάλυψαν. Καὶ τό-
 τε ἄφησαν κάθε δου λειά, ἄδειασαν σπίτια καὶ
μαγαζιά, βγῆκαν ὅλοι ἔξω, βάδισαν χιλιόμετρα
μέσ᾽ στὸν ἥλιο τῆς Παλαιστίνης, καὶ τὸν συν -άντησαν ἐκεῖ στὴν ἔρημο. Τί ἁγία συνάντησι!

Ὁ Χριστὸς ἅπλωσε τὰ ἄχραντα χέρια του
πά νω στοὺς ἀρ ρώστους καὶ τοὺς θεράπευσε·
τυφλοὶ εἶδαν τὸ φῶς τους, κουφοὶ ἄκουσαν,
γλῶσσες κωφα λάλων λύθηκαν, μίλησαν, λάλη-
 σαν καὶ ὕμνησαν τὸ Θεό. Τὰ παιδιὰ ἔτρεχαν
κοντὰ στὸν Ἰησοῦ ὅπως τὸ μελίσ σι στὸν ἀνθό.
Ὅλοι «ξεχάστηκαν», γιὰ ἕνα μόνο νοιάζον ταν·νά ᾽νε μαζί του, κι ἂς ἦταν καὶ στὴν ἔρημο!

Καθὼς τοὺς μιλοῦσε, οἱ ὧρες περνοῦσαν.
Ἔγινε μεσημέρι, ἔφτασε ἀπόγευμα, πλησία-
ζε νὰ βασιλέψῃ ὁ ἥλιος, μὰ κανένας δὲν κου-νήθηκε· οὔτε ἕνα μικρὸ δὲν ἔκλαψε, οὔτε ἕ -
νας γέρος δὲν δυσανασχέτησε. Ὅλοι εἶ χαν
τὰ βλέμματα καρφωμένα πάνω του.

Οἱ μαθηταὶ βλέποντας νὰ νυχτώνῃ τολμοῦν
καὶ λένε· –Δάσκαλε, βραδιάζει· ὁ τόπος εἶνε ἔ -
ρημος, οἱ ἄνθρωποι πεινασμένοι καὶ κουρα-
σμέ νοι· ἄφησέ τους νὰ φύγουν, νὰ πᾶνε στὰ
χωριὰ νὰ ψωνίσουν κάτι νὰ φᾶνε. Ὁ Χριστὸς
ἀ παντᾷ· –Δὲν εἶν᾽ ἀνάγκη νὰ πᾶνε πουθενά·δῶστε τους ἐσεῖς νὰ φᾶνε. Οἱ μαθηταὶ ἀπο-
ροῦν· –Ἐμεῖς ἐδῶ δὲν ἔχουμε παρὰ μόνο 5
κρί θινα ψωμιὰ καὶ 2 ψάρια. Ποῦ νὰ φτάσουν
αὐ τὰ γιὰ τόσο κόσμο; δὲν θὰ πάρῃ καθένας
τους οὔτε ἕνα ψίχουλο. Καὶ τότε ὁ Χριστὸς
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τοὺς λέει· –Φέρτε τα ἐδῶ σ᾽ ἐμένα. Κι ἀφοῦ
εἶ πε στὸν κόσμο νὰ ξαπλώσουν στὰ χορτάρια,
παίρ νει τὰ 5 ψωμιὰ καὶ τὰ 2 ψάρια, ὑψώνει τὰ
μάτια στὸν οὐρανό, τὰ εὐλογεῖ, κι ἀρχίζει νὰ
κομματιάζῃ τὸ ψωμί· ἔδινε στοὺς μαθητὰς κι
αὐτοὶ στὸν κόσμο. Κ᾽ ἐκεῖ ἔγινε τὸ θαῦμα ποὺ
ἀκούσαμε· σὰν τὴ βρύσι, ποὺ πίνουν ὅλοι καὶ
τὸ ῥεῦμα της δὲν τελειώνει, ἔτσι «ἔφαγον πάν -τες καὶ ἐχορτάσθησαν». Περίσσεψαν μάλι στα
τόσα κομμάτια, ποὺ γέμισαν 12 κοφίνια.

Αὐτοὶ ποὺ ἔφαγαν ἦταν 5.000 ἐκτὸς «γυναι -
κῶν καὶ παιδίων» (Ματθ. 14,20-21). Ἂν ὅμως ὑπολογί-
σου με, ὅτι τὰ γυναικόπαιδα κατὰ κανόνα εἶνε
δι πλάσια καὶ τριπλάσια, μποροῦμε νὰ ποῦμε, ὅ -
τι ἐκεῖνοι ποὺ ἔφαγαν τότε ἦταν 15.000 ἄτομα.

* * *Ἀλλ᾽ ἀκούω τὴν ἀντίρρησι τῆς ἀπιστίας·
–Αὐτὰ ἦταν γιὰ «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ»· σήμε-

ρα δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ παραδεχτῇ, ὅτι μὲ 5
ψωμιὰ καὶ 2 ψάρια χόρτασαν 15.000 στόματα.

Τί ἔχουμε ν᾽ ἀπαντήσουμε. Ἄνθρωπε τυφλέ,
ποὺ μάτια ἔχεις καὶ μάτια δὲν ἔχεις, τὸ θαῦμα
αὐτὸ ποὺ διηγεῖται τὸ εὐαγγέλιο δὲν εἶνε μο-
ναδικό· ἐπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο μέσα
στὴ φύσι καὶ στὴ ζωή. Θέλεις παραδείγματα;• Κρατάει μερικοὺς σπόρους ἡ νοικο κυρά, μι-
κροὺς σὰν τὸ κεφάλι τῆς καρφίτσας· τοὺς φυ-
 τεύει σὲ μιὰ γλάστρα, καὶ ἀπ᾽ αὐτοὺς βγαίνουν
πλῆθος φυτὰ μὲ χιλιάδες ὡραιότατα φύλλα
καὶ ἄνθη. Ποιός ἔβαλε μέσα στὸ μικρὸ ἐκεῖνο
σπόρο τέτοια θαυματουργικὴ δύναμι;• Τὸ φθινόπωρο ὁ γεωργὸς σκορπάει ἀπ᾽ τὸ
δισάκκι του σπόρο στὰ χωράφια, καὶ σὲ λίγο
καιρὸ ὁ κάμπος γεμίζει στάχυα· κάθε σπόρος
ἑκατονταπλασιάστηκε! Δὲν εἶνε θαῦμα αὐτό;• Κι ὁ κάθε Χριστιανὸς στὴν προσωπική του
ζωή, ἡ κάθε οἰκογένεια ὡς ἕνα μικρὸ σύνολο
συμβιούν των ἀνθρώπων, ἡ κάθε κοινότητα ὡς
μεγα λύ τερο σύνολο, ἀλλὰ καὶ ἡ κάθε χώρα
ὡς εὐ ρύτερη κοινωνία ἔχουν δεῖ στὸ παρελ-
θὸν καὶ μποροῦν νὰ δοῦν πάλι στὸ μέλλον τὸ
θαῦμα αὐτὸ τοῦ Χριστοῦ νὰ ἐπαναλαμβάνε ται
– πότε· ὅσες φορὲς στηρίχθηκαν ἐπάνω στὶςτρεῖς θεμελιώδεις ἐπιταγὲς τοῦ θείου νό μου.
Αὐτές, ὅπως διδάσκει τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο
καὶ ἡ ἁγία Γραφὴ ἐν γένει, εἶνε οἱ ἑξῆς.α΄. Πρώτη εἶνε ἡ ἐργασία. Τὰ 5 ψωμιὰ καὶ τὰ
2 ψάρια, αὐτὰ ποὺ πολλαπλασίασε ὁ Κύριος,
ἦ ταν καρπὸς ἐργασίας, τοῦ γεωργοῦ καὶ τοῦ
ἁ λιέως. Τὴν ἐργασία νομοθέτησε ἐξ ἀρ χῆς ὁ
Θεὸς στὸν παράδεισο ὅταν «ἔθετο τὸν ἄνθρω-
 πον ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐρ γάζεσθαι
αὐτὸν καὶ φυλάσσειν» (Γέν. 2,15). Μποροῦσε ἀσφα -
λῶς ὁ Χριστὸς καὶ ἐκ τοῦ μηδενὸς νὰ θρέψῃ

ἐκεῖνο τὸν κόσμο· θέλησε ὅμως καὶ ζήτησε
νὰ τοῦ φέρουν αὐτοὺς τοὺς καρ ποὺς τοῦ κό-
που τῶν ἐργασθέντων, καὶ τοὺς εὐλόγησε. Ὁ
ἱδρώτας τοῦ ἐργάτου ἔχει τὴν θεία εὐλογία.β΄. Δεύτερον, κοντὰ στὴν ἐργασία πρέπει νὰ
ὑ πάρχῃ καὶ ἡ οἰκονομία. Εἶνε προτροπὴ τοῦ
Κυρίου, ὅπως ἐξάγεται ἀπὸ τὸ σημερι νὸ εὐαγ-
 γέλιο. «Ἔφαγον», λέει, «πάντες καὶ ἐ χορτάσθη-
 σαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦ ον τῶν κλα σμάτων
δώδεκα κοφίνους πλήρεις» (Ματθ. 14,20). Παρὰ τὴν
ἀφθονία ποὺ εἶχαν, δὲν ἄ φη  σαν τὰ περισσεύ -
ματα κατὰ γῆς, ἀλλὰ κατ᾽ ἐντο λὴν τοῦ Χριστοῦ
τὰ περιμάζεψαν καὶ γέμισαν δώδεκα κοφίνια,
«γιὰ νὰ μὴ χα θῇ τίποτε», ὅ πως λέει ἄλ λος εὐ -
αγγελιστής (Ἰω. 6,12). Σὲ καιρὸ ἀ φθο νίας, λοιπόν,
ὄχι σπατάλες καὶ ἔξοδα γιὰ ἁ μαρτωλὲς δια-
σκεδάσεις, γιατὶ θὰ πεινάσουμε.γ΄. Πρῶτον λοιπὸν ἐργασία, δεύτερον οἰκο-
νομία, καὶ τὸ τρίτο –δὲν ξέρω ἂν ἐδῶ θὰ συμ-
φω νήσατε– εἶνε ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δούλευε, ἄνθρωπε, τὴ γῆ ἀπ᾽
τὸ πρωὶ ὣς τὸ βράδυ, ἀκόμα καὶ τὴν Κυριακὴ
τὴν ὥρα ποὺ χτυπᾶνε οἱ καμπάνες· πάρε γεω-
 πόνους, μηχανές, τρακτέρ, ὅ,τι καλύτερο· ἂν
ὁ οὐρανὸς ῥίξῃ χαλάζι, ἂν τὴν ὥρα ποὺ τὰ δέν -
τρα εἶνε γεμᾶτα ἄνθη φυσήξῃ ἄνεμος καὶ τὰ
ῥίξῃ ὅλα κάτω, ἂν προσβάλῃ τὰ κλήματα ἀρ -
ρώστια, τί θὰ πάρῃς; Γι᾽ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία εὔχε-
 ται διαρκῶς «ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορί -
ας τῶν καρπῶν τῆς γῆς» (θ. Λειτ.). Ἂν δὲν εὐλογή -
σῃ ὁ Θεός, ματαιοπονοῦμε. Ὅταν ὅμως σὲ ἕ -
να μέρος ὄχι μόνο δὲν πιστεύουν καὶ δὲν δο-
ξάζουν τὸ Θεό, ἀλλὰ καὶ καταπατοῦν τὶς ἐντο-
 λές του καὶ βλαστημοῦν τὸ ὄνομά του, τί πε-
ριμένου με; Χρειάζεται λοιπόν, μαζὶ μὲ τὴν ἐρ -
γασία καὶ τὴν οἰκονομία, ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Ἔχεις τὴν εὐλογία του; «χῶμα θὰ πιά νῃς, μά-
λαμα θὰ γίνεται». Ἔτσι θὰ δοῦμε τὸ θαῦμα τοῦ
εὐ αγ γελίου νὰ ἐπαναλαμβάνεται καὶ σ᾽ ἐμᾶς.

* * *Αὐτά, ἀγαπητοί μου, εἶνε τὰ θεμέλια ποὺ
θέτει ἡ πίστις μας. Ἂν εἶστε μὲ τὸ Χριστό, καὶ
στὴν ἔρημο ἀκόμη νὰ βρεθῆτε, μὴ φοβᾶστε.

Ἔχουμε ἀνάγκη τὸν Κύριο. Πῶς θὰ ἑλκύ-σου με τὴν εὐλογία του; • ἂς σπεύδουμε στὴν
ἐκ κλη σία μὲ τὴν καμπάνα • νὰ μὴν ὑ πάρχουν ἀ -
 νάμεσά μας ζεύγη παράνομα • νὰ ζοῦμε ὅλοι
μὲ εὐ  πρέπεια • οἱ γυναῖκες νὰ ντύνωνται μὲ σε-
   μνότητα. Σ᾽ αὐτὰ παρακαλῶ νὰ ὑπακούσετε.

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ σκεπάζῃ ἐσᾶς, τὶς οἰκογέ -
νειες, τὰ παιδιά, τὰ χωράφια, τὰ ζῷα σας, καὶ οἱ
κάμποι καὶ τὰ βουνά σας νά ᾽νε εὐλογημένα
διὰ πρεσβειῶν τῶν ἁγίων Πάντων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Κωνσταντίνου & Ἑλένης Ἀμυνταίου [παλαιό] τὴν 13-8-1967. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 1-7-2020.
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ὉΚύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί
μου, εἶνε ὁ ἱδρυτής, ἡ κεφαλή, τὸ θεμέ-

λιο τῆς ἁγίας μας Ἐκκλη σίας. Ὅπως τὸ σπίτι
ἔ  χει θεμέλιο, ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλη σία μας ἔχει
θεμέλιο, τὸν Θεάνθρωπο Χριστό. Δὲν εἶνε ἁ -
πλῶς ἄνθρωπος ὁ Χριστός, εἶνε καὶ Θεός. Ἀ -
πόδειξις τῆς θεότητός του εἶ  νε τὰ θαύματα.
Πόσα θαύ ματα; πέντε, δέκα, εἴκοσι, τριάντα,
ἑ κατό, δια κόσα, ἕνα ἑκατομ μύριο; Εἶ νε ἀνα-ρί θμητα τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ. Μπο ρεῖ κά-
ποιος νὰ μετρήσῃ τὰ ἄ στρα τοῦ οὐρανοῦ, ἀλ -
λὰ κανείς δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ μετρή  σῃ τὰ
θαύ ματα ποὺ ἔκανε, κά νει, καὶ θὰ κάνῃ μέχρι
συντελείας τῶν αἰώνων ὁ Χριστός, εἴτε ἀμέ-
σως ὁ ἴ διος εἴτε διὰ μέσου τῶν ἁ γίων του.Ἕνα θαῦμα τοῦ Χριστοῦ διηγεῖται σήμερα
τὸ εὐαγγέλιο. Ποιό εἶν᾽ αὐτό;

* * *Τὸ θαῦμα αὐτὸ ἔγινε στὴ θάλασσα. Ὅπως
σ᾽ ἐμᾶς ὑπάρχουν λίμνες, π.χ. ἡ Μεγά λη Πρέ-
σπα, ἔτσι καὶ στοὺς Ἁγίους Τόπους ὑπάρχει
μέχρι σήμερα μιὰ μεγάλη λίμνη ποὺ λέγεται
«λίμνη Γεννησαρέτ» (Λουκ. 5,1), ἢ «θά λασσα τῆς Γα- λιλαίας» (Ματθ. 15,29. Μᾶρκ. 1,16· 7,31. Ἰω. 6,1) ἢ «θά λασσα τῆςΤιβεριάδος» (Ἰω. 6,1,23· 21,1). Ὅσοι πηγαίνουν νὰ προσ -
 κυνήσουν στοὺς Ἁγίους Τόπους ἐπισκέπτον -
ται καὶ τὴ λίμνη αὐτὴ τῆς Τιβεριάδος.

Σ᾽ αὐτὴν λοιπὸν τὴ λίμνη, μέσα σὲ μιὰ με-γά λη βάρκα - καΐκι, μπῆκαν οἱ δώ δεκα μαθη-ταί. Ὁ Χριστὸς αὐτὴ τὴ φορὰ δὲν ἦταν μαζί
τους· ἦ ταν ψηλὰ στὸ βουνό. Τί ἔκανε ἔκεῖ;
Ὅλη τὴ νύχτα προσ ευχόταν μόνος (βλ. Ματθ. 14,23).

Στὴν ἀρχὴ ἡ βάρκα ταξίδευε καλά, τὰ νερὰ
ἦταν ἤρεμα· μετὰ τὰ μεσάνυχτα ὅμως ὁ και -
ρὸς χάλασε. Φύσηξε ἄνεμος δυνατός, σηκώ-
θηκαν κύματα καὶ ἡ βάρκα βασανιζόταν στὴ
μέση τοῦ πελάγους. Τὰ κύματα θέριευαν κι
ἀ πειλοῦσαν ἀ πὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ νὰ κατα-
πιοῦν τὸ μικρὸ πλεούμενο. Λίγο πρὶν τὰ ξημε-
  ρώματα καὶ ἐνῷ οἱ ἐπιβάτες ἦταν ἐναγώνιοι,

βλέ πουν κάτι νὰ κινῆται πάνω στὰ κύματα.
Τρόμαξαν. –Φάντασμα! ξεφώνισαν. Μὰ δὲν ἦ -
ταν φάντασμα. Ὅσο πλησίαζε, κατάλαβαν ὅτι
εἶνε ἄνθρωπος· ἦταν ὁ Χριστός! καὶ ὁ ἴδιος
τοὺς φώναξε· –«Θάρρος! ἐγὼ εἶμαι, μὴ φοβᾶ -
στε» (ἔ.ἀ. 14,27). Ὁ Πέτρος, πιὸ θαρραλέος, τολμᾷ
καὶ λέει· –«Ἂν εἶσαι σύ, Κύριε, πρόσταξέ με
νά ̓ ρθω κον τά σου πατώντας πάνω στὰ νερά».
–«Ἔλα», τοῦ λέει ὁ Χριστός. Τότε αὐτὸς πηδά -
ει ἀπὸ τὴ βάρκα, πατάει στὰ νερά, καὶ βημα- τί ζει πάνω στὴ θάλασσα σὰν νὰ ἦταν σὲ ξηρά!

Ὑπάρχουν βέβαια ἄπιστοι ποὺ θὰ ποῦν· Εἶ -νε ποτὲ δυνατὸν νὰ περπατάῃ κανεὶς πάνω
στὴ θάλασσα καὶ νὰ μὴ βουλιάζῃ;…

Μήπως ὅμως κάθε κολυμβητής, πα ρὰ τὸ βά-
 ρος του, μὲ κατάλ ληλη στάσι καὶ ἐπιδέξιες κι-
νήσεις δὲν ἐπιπλέει στὴ θάλασσα; Μήπως ἐ -
πί σης δὲν ἔ χει βρῆ ὁ ἄνθρωπος τόσα μηχανι -
κὰ μέσα (σωσίβια, σκάφανδρα, πτερύγια), μὲ τὰ
ὁποῖα κατορθώνει νὰ κρατιέται στὴν ἐπιφά-
νεια τοῦ νεροῦ; Μήπως τέλος ἡ ἀνθρώπινη
γνῶ σι καὶ τέχνη δὲν κατασκεύασε σχεδίες καὶ
πλοῖα, ποὺ κατάφορτα ἀπὸ κόσμο καὶ ἐμπο-
ρεύματα πλέουν ἐπάνω στὰ νερά; Ἂν λοιπὸνὁ ἄνθρωπος κατορθώνῃ καὶ στέκεται ἐπάνω
στὰ νερά, πολὺ περισσότερο ὁ Χριστός, ὁ Θεός,μποροῦσε καὶ ὁ ἴδιος νὰ μένῃ ἐπάνω στὰ νε-
ρά, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλον νὰ δίνῃ τὴ δύναμι νὰ
κάνῃ τὸ ἴδιο. Ἔτσι καὶ ὁ Πέτρος περπάτησε κι
αὐτὸς ἐπάνω στὴ θάλασσα καὶ δὲν βούλιαζε.

Ἀλλὰ σὲ μιὰ στιγμή, βλέποντας τὸν ἄνεμο
δυνατό, νὰ σηκώνῃ κύματα μεγάλα, φοβήθη-
κε, ἄρχισε νὰ βουλιάζῃ καὶ στὴ στι γμὴ φώνα-
ξε «Κύριε, σῶσόν με». Ὁ Χριστός μας ἅπλωσε
ἀμέσως τὸ χέρι, τὸν ἔ πιασε, τὸν στήριξε νὰ
μὴ βυθίζεται, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπιτίμη σε μὲ τρό-πο ἤπιο· «Ὀ λιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστα σας;», για-
τί δίστασες καὶ σὲ κυρίευσε ὁ φόβος; Καὶ μό-
λις ἀνέβηκαν στὴ βάρκα γαλήνεψε ἀμέσως ἡ
θάλασσα. Τότε ὅσοι ἦταν μέσ᾽ στὴ βάρκα ἔ -
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πεσαν στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ, τὸν προσ κύνη-
σαν καὶ τοῦ εἶπαν· «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ»,πράγματι εἶσαι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 14,30-33).

* * *Αὐτὸ εἶνε, ἀγαπητοί μου, μὲ σύντομα λόγια
τὸ θαῦμα ποὺ διηγεῖται τὸ σημερινὸ εὐαγγέ-
λιο. Γιατί διαβάστηκε αὐτό; τί σημαίνει γιὰ
μᾶς αὐτὴ ἡ περιπέτεια τῶν μαθητῶν;

Οἱ μαθηταὶ κινδύνευσαν στὸ πέλαγος. Καὶ ὅ -λοι οἱ ἄνθρωποι κινδυνεύουμε· ὑπάρχει ἀσφά-
λεια στὴ ζωή μας; Σηκώνεσαι πρωί, φεύγεις
ἀπ᾽ τὸ σπίτι· ξέρεις ἂν θὰ γυρίσῃς; Προ χθὲς
ἕ νας τσοπᾶνος στὰ Σέρβια πῆγε τὸ πρωὶ στὸ
κοπάδι, τὸ μεσημέρι κοιμήθηκε ἐ κεῖ, καὶ τὸν βρῆ -
 καν κοντὰ στὰ πρόβατα νεκρό. Βραδιάζει, πέ-
φτεις γιὰ ὕπνο· ξέρεις ἂν θὰ ξυπνή σῃς; Μπαί-
νεις στ᾽ αὐτοκίνητο καὶ ξεκι νᾷς· κι ἂν στὸ δρό-
 μο γίνῃ τροχαῖο; Μπαίνεις σὲ σιδηρό δρομο· ξέ-
 ρεις ἂν θὰ ἐκτροχιαστῇ; Ἀνεβαίνεις στὸ ἀε-
ρο πλάνο· ποῦ τὸ ξέρεις ἂν πέσῃ καὶ γίνῃ συν -
τρίμμια; Κινδυνεύουμε ἀπὸ κεραυνό, ἀπὸ σει-
σμό, ἀπὸ πεῖνα, ἀ πὸ ἀρρώστιες, ἀπὸ πόλεμο.
Κον τὰ εἶνε ὁ τρίτος παγκόσμιος, ἀπὸ μιὰ κλω-
στὴ κρέμεται ἡ εἰρήνη· κι ὁ πόλεμος θ᾽ ἀρχί -
σῃ ἀπὸ ᾽δῶ, ἀπ᾽ τὴ Μεσόγειο, καὶ τότε θὰ δοῦ -
με τί θὰ γίνῃ. Κι αὐτὸς ὁ πόλεμος θὰ διαφέρῃ·
οἱ ἄλλοι ἦταν ἀστεῖα, αὐτὸς θά ̓ νε μεγάλη κα-
ταστροφή. Μήπως μέσα στὸ σπίτι γλυτώνεις
ἀπὸ κινδύ νους; κ᾽ ἐκεῖ ἄλλος πέθανε ἀπὸ ἠ λε-
 κτροπληξία, ἄλλος ἀπὸ φαγητὸ μολυσμένο, ἄλ -
λος γλίστρησε στὸ μπάνιο, ἄλλος ἔπαθε συγ -
κο πή. Ὅπου νὰ σταθῇς, ὁ κίνδυνος παραμο-
νεύει. Κινδυνεύουμε σωματικά, ἀλλὰ κινδυνεύ- ου με καὶ ψυχικά, κι αὐτὸ εἶνε τὸ πιὸ σοβαρό.

–Μὰ ὅπως τὰ λὲς μᾶς ἀπογοήτευσες.
Ψέματα θέλετε νὰ σᾶς πῶ; ἔτσι εἶνε τὰ πρά -

γματα. Κινδυνεύουμε. Καὶ λοιπὸν ν᾽ ἀπελπιστοῦ - με; Ὄχι. Δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχει Ἐκεῖνος! Ἂν
δὲν ὑ πῆρ χε, τότε θὰ ἤμασταν ἀπελπισμένοι.

«Κι ἂν δὲν μοῦ μείνῃ ἐντὸς τοῦ κόσμου
ποῦ ν᾽ ἀκουμπήσω, νὰ σταθῶ,
ἐκεῖ ψηλὰ εἶν᾽ ὁ Θεός μου,πῶς ἠμπορῶ ν᾽ ἀπελπισθῶ;».

Ὑπάρχει Θεός, ἀπαγορεύεται ν᾽ ἀπελπιστῇς,
ὅ σο δυστυχισμένος κι ἂν εἶσαι. Καὶ τί νὰ κά -
νῃς; Ὅ,τι ἔκανε ὁ Πέτρος· πὲς «Κύριε, σῶσόνμε» (Ματθ. 14,30). Ἐκεῖνος τὴ στιγμὴ τοῦ κινδύνου
φώναξε «Κύριε, σῶσόν με» καὶ ὁ Κύριος ἅπλω-
σε τὸ χέ ρι καὶ τὸν ἔσωσε. Ἔτσι καὶ ὅλους μας.
Γιά σκεφθῆτε, ἰδίως οἱ μεγαλύτεροι, πόσες φο -
ρὲς κινδυνεύσατε ὣς τώρα. Ἂν ζῆτε σήμε ρα,
εἶνε διότι ἤθελε καὶ σᾶς φύλαξε ὁ Θεός.

Μὴν εἴμαστε ἀγνώμονες. Ὁ Κύριος μᾶς σῴ -
ζει, μὰ ἐμεῖς εἴμαστε ἀχάριστοι, καρδιὰ ἔχου με

καὶ καρδιὰ δὲν ἔχουμε. Ἐνῷ στὸ σκύλο πετᾷς
ἕνα κόκκαλο καὶ γιὰ εὐχαριστῶ σοῦ κουνάει
τὴν οὐρά του, ὁ ἄνθρωπος πρωὶ - μεσημέρι -
βράδυ ἀναπνέει τὸ ὀξυγόνο, στὸ στόμα ἔχει τὴ
μπου κιὰ τὸ ψωμί, καὶ βλαστημάει τὸ Θεό! 

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ κάποιοι εὐγνώμονες.
Προχτὲς ἦρθε στὸ γραφεῖο ἕνας ἄντρας 45 ἐ -
τῶν ἀπ᾽ τὴν Ἀμερική, τὸ Σικάγο, κ᾽ ἔκανε μετά -
νοια. Ἔφυγε ἀπὸ ᾽ δῶ μικρὸ παιδί, ἔζησε ἐ κεῖ
35 χρόνια. –Μικρός, λέει, πήγαινα στὸ κατηχη-
 τικό, ἄκουγα τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖ κινδύ -
 νεψα. Μιὰ μέρα, στὸ ρεστορὰν ποὺ ἤμουν, μπῆ -
καν γκάγκστερς μὲ τὰ περίστροφα. «Ψηλὰ τὰ
χέρια» φώναζαν κ᾽ ἔρριχναν μπάμ - μπάμ! Πῶς
γλύ  τωσα; πιστεύω ὅτι μ᾽ ἔσωσε ὁ Θεός… Εἶχε
στὸν κόρφο του τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ διάβαζε.

Ὅσοι ἔχουν μάτια πνευματικὰ βλέπουν ἁ -
πλωμένο πάνω ἀπὸ τὰ σπίτια, τὰ χωράφια, τὴ γῆτὸ χέρι τοῦ Θεοῦ· αὐτὸ μᾶς σῴζει ὡς ἄτομα,
ὡς οἰκογένειες, ὡς χωριά, ὡς χώρα. Παρὰ τ᾽ ἁ -
μαρτή ματά μας πόσες φορὲς μᾶς ἔσω σε! Ἐ γὼ
θυμᾶμαι τὸ ᾽42 μέσα στὴ Φλώρινα ἦ ταν οἱ
Βούλγαροι, καὶ τοιχοκόλλησαν στοὺς δρόμους
μεγάλες βουλγαρικὲς φωτογραφίες… Κατόπιν
ἦρθαν οἱ Γερμανοί, οἱ Ἰ ταλοί. Τί ἔγινε λοιπὸν
ἡ Ἑλλάδα, πέθανε; Ὄχι. Ποιός τὴν ἀνέ στησε;
Ὁ Κύριος. Ὑπάρχουν βέβαια καὶ κάποιοι ἀχά-
ριστοι καὶ ἀγνώμονες, ἀλλὰ στὴν πλειονότη-
τά του ὁ λαός μας πιστεύει στὸ Θεό.

Τὸ μικρὸ τοῦτο ἔθνος παρ᾽ ὅλους τοὺς κιν-
δύνους βαστάει τρεῖς χιλιάδες τώρα χρόνια,
ἐνῷ ἄλλα μεγάλα βασίλεια χάθηκαν. Ἡ Ἑλλά-δα - μικρὴ βαρκούλα, ὅπως ἐκείνη τῶν δώδεκα
μα θητῶν, ταξιδεύει μέσα στὰ ἄγρια κύματα, ἐνῷ
ἄλλα κράτη - βαπόρια μεγάλα πνίγον ται - κα-
ταστρέφονται. Δὲν εἶνε θαῦμα τοῦ Θεοῦ; 

Αὐτὸ βέβαια δὲν σημαίνει ὅτι ἐμεῖς πρέπει
νὰ σταυρώσουμε τὰ χέρια. Ὄχι. Ὁ Θεὸς θὰ
βοηθήσῃ, ἀλλὰ κ᾽ ἐμεῖς πρέπει νὰ κάνουμε τὸ
χρέος μας. Προσευχὴ ἀλλὰ καὶ ἐργασία.

Σᾶς εἶπα ὅτι ἀπὸ μιὰ τρίχα κρέμεται ἡ εἰρή-
νη. Οὐαὶ κι ἀλλοίμονο στὸν κόσμο. Θὰ γίνουν
σημεῖα καὶ τέρατα. Τότε κατὰ τὴν Ἀποκάλυψι
θὰ λέμε στὰ βουνά· Πέσετε πάνω μας καὶ κρύ -
ψτε μας ἀπὸ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ (βλ. Ἀπ. 6,16· πρβλ. Ἠσ. 2,10),
γιατὶ φύγαμε ἀπ᾽ τὸ δρόμο του ὅλοι, ἄρχοντες
καὶ λαός, λαϊκοὶ - κληρικοί, πλούσιοι - φτωχοί.

Φύγαμε μακριὰ ἀπ᾽ τὸ Θεό, καὶ ὅ ,τι ὑποφέ-
ρουμε εἶνε συνέπειες τῆς ἁμαρτίας. Ἕ να θὰ
μᾶς σώσῃ· νὰ φωνάξουμε κ᾽ ἐμεῖς σὰν τὸν
Πέτρο «Κύριε, σῶσόν μας». Καὶ ὁ Κύριος θὰμᾶς σώσῃ διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας Θεο-
τόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παρασκευῆς Λαιμοῦ - Πρεσπῶν τὴν 4-8-1974. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 4-7-2020.
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Μεγάλη ἑορτὴ ἔχουμε σήμε ρα, ἀγαπητοί
μου. Τιμοῦμε κ᾽ ἐφέτος τὴν Κοίμησι τῆς

Μητρὸς τοῦ Κυρίου μας, τῆς ἀ ει παρθένου Μα-
 ρί ας. Ἡ Παναγία ἑλκύει πάντα τὴν εὐ λά βεια
τῶν πι στῶν. Καμ μία ἁγία δὲν φτάνει τὸ ὕ ψος
της, καμ μία βασί λισσα δὲν τιμᾶται ὅσο ἐκείνη,
καμμία γυναίκα δὲν γνώρισε τὴ δική της δόξα.

Ὄ χι μία γενεὰ ἀλλὰ «πᾶσαι αἱ γενεαὶ» τῶν
ἀν θρώπων τὴν τιμοῦν καὶ τὴν μακαρίζουν, ὅ -
πως προφήτευσε ἡ ἴδια (Λουκ. 1,48). Σὲ σπίτια καὶ
σὲ ναοὺς τὴν ὕ μνησαν οἱ πατέρες καὶ οἱ προ-
πάτορές μας, τὴν ὑμνεῖ στὶς ἡμέρες μας ἡ δι-
κή μας γενεά, καὶ θὰ τὴν ὑμνοῦν οἱ γενεὲς
ποὺ θὰ παρελάσουν στὸ μέλλον προσφέρο-
ν τας σ᾽ αὐτὴν φόρο τιμῆς καὶ μακαρισμοῦ.Ποῦ ὀφείλεται ἡ μεγάλη αὐτὴ δόξα τῆς Παν -
αγίας; μήπως στὰ πλούτη της; μήπως στὴν
ἔν δοξη καταγωγή της; μήπως στὴν κοινωνικὴ
θέσι της; Ὄχι. Ἡ Παναγία δὲν εἶχε τίπο τε ἀπὸ
ἐκεῖνα ποὺ θαμπώνουν τὰ μάτια τῶν ἐπιπολαί-
ων ἀνθρώπων. Δὲν ἦταν πλούσια· μία φτωχὴ -
φτω χότατη κόρη τῆς Ναζαρὲτ ἦ ταν. Δὲν εἶχε
ἔν δοξη καταγωγή· ἀπὸ γονεῖς ἀσήμους εἶχε
γεννηθῆ. Δὲν ἔζησε στὰ μεγάλα κέντρα.

Καὶ ὅμως αὐτὴ ἡ φτωχή, ἡ ἄσημη, ἡ ἄ γνω-
στη, ἔγινε ξαφνικὰ ἡ πιὸ γνωστή, ἡ πιὸ ἀνα-
γνωρισμένη, ἡ πιὸ σεβαστὴ γυναίκα στὸν κό-
σμο ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Ἔχει στήσει τὸ θρόνο
της ἀσάλευτο μέσα στὶς καρδιὲς τῶν ἀν θρώ-
πων· εἶνε ἡ βασίλισσα τοῦ κόσμου. Μπρο στά
της καὶ ἡ πιὸ ἔνδοξη βασίλισσα τῆς γῆς εἶνε
μία σκιά, ἕνα πελώριο μηδενικό. Μπρο στά της
γονατίζουν βασιλιᾶδες καὶ τὴν παρακαλοῦν
σὰν δοῦλοι καὶ ὑπηρέτες. Πραγματικὰ τὴν
μακαρίζουν «πᾶσαι αἱ γενεαί».Καὶ τῆς ἀξίζει νὰ τὴν μακαρίζουν καὶ νὰ τὴν
τιμοῦν. Ὄχι μόνο διότι εἶνε ἡ μητέρα Ἐκείνου
ποὺ ἐξουσιάζει τὰ σύμπαντα, Ἐκείνου ποὺ πρα -
 γματικὰ εἶνε «ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόν  των καὶ
κύριος τῶν κυριευόντων» (Α΄ Τιμ. 6,15). Ἀξίζει νὰ τὴν

μακαρίζουμε ὄχι μόνο διότι εἶνε ἡ μητέ  ρα τοῦ
μεγαλυτέρου Εὐεργέτου τοῦ κόσμου, Ἐκεί-
νου ποὺ ἐπάνω στὸ σταυρὸ ἐπισφράγισε τὴν
ἀγάπη του μὲ τὸ αἷμα του. Ἀξίζει νὰ τὴν μα κα-
 ρίζουμε ὄχι μόνο διότι εἶνε ἡ Μητέρα τοῦ Κυ-ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλ λὰ διότι καὶ ἡἴδια ἔχει προσωπικὴ ἀξία. Ρωτᾶτε, ποιά ἀξία;

* * *Ἡ Παναγία, ἀδελφοί μου, εἶνε ἡ ἁγιώτερη
γυναίκα τοῦ κόσμου, ἡ ἐν σάρ κωσις τῆς γυναι -κείας ἀρετῆς· εἶνε • τὸ κρίνο τῆς ἁγνείας καὶ
τῆς παρθενίας, • τὸ θυμίαμα τῆς ταπεινοφρο -
σύνης, • τὸ πρότυπο τῆς ὑπομονῆς.
⃝ Εἶνε τὸ κρίνο τῆς ἁγνείας. Ὡς κόρη ἡ Παν αγία
ἔμεινε ἡ ἁγνὴ καὶ ἀμόλυντος. Ὁ σατα νᾶς δὲν
μπόρεσε νὰ τὴν πλησιάσῃ, νὰ τὴ μολύνῃ, οὔ -
τε στὴν ψυ χὴ μὲ λογισμὸ οὔτε στὸ σῶμα μὲ ἀ -
καθαρσία σαρκός. Ἔμεινε καθαρή, λευ κὴ σὰν
τὸ χιόνι ποὺ εἶνε στὶς κορυφὲς καὶ δὲν τὸ πα-
τοῦν βρωμερὰ πόδια καν  ενός. Ἡ Παρθένος, ὅ -
πως γι᾽ αὐτὴν λέει τὸ ᾎ σμα τῶν ᾀσμάτων, εἶ νε
τὸ «κρίνον», ποὺ φύτρωσε κι ἀναπτύχθηκε μέ-
 σα στ᾽ ἀγκάθια τῆς κοινω νίας (βλ. ᾎσμ. 2,1-2), καὶ ὅ -
μως δι ατήρησε ὅλη τὴ δροσιὰ καὶ ὀμορφιά του.
Κανένα χέρι δὲν τόλμησε νὰ τ᾽ ἀγγίξῃ. Γιατὶ ἡ
τελεία ἁγνότης ἀφοπλί ζει καὶ τὸν πιὸ βέβηλο.

Εἶνε λοιπὸν μακαρία διότι ὑπῆρξε ἁγνή· καὶ
μόνο οἱ ἁγνοὶ καὶ παρθένοι εἶνε μακάριοι, εὐ -
τυχεῖς, γιατὶ μέσα στὴν ψυχή τους ἔχουν τὸν
οὐρανό, ἐνῷ ἀντιθέτως στὴν καρδιὰ τοῦ σαρ-
κολάτρου φωλιάζει ὅλος ὁ ᾅδης. Δὲν τὸ εἶ πε
ὁ Χριστός; «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ,
ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται» (Ματθ. 5,8).
⃝ Μακαρίζεται, ἔπειτα, ἡ Παναγία μας, γιατὶ
εἶνε τὸ θυμίαμα τῆς ταπεινοφροσύνης ποὺ εὐ -
ωδιάζει τὸν κόσμο. Δὲν ὑ  περη φανεύθηκε πο-
τέ. Ὤ, ἡ ὑπερηφάνεια εἶνε ἡ μεγάλη ἀρρώστια
ὅλων μας, ἰδίως ὅμως τῶν γυναικῶν.

Γυναίκα ταπεινὴ εἶνε εὕρημα, εἶνε ἕνας θη-
 σαυρὸς σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο. Καὶ τέτοιος θη-
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σαυρὸς ταπεινοφροσύνης βρέθηκε ἡ Πανα-
γία μας. Ἦταν ἡ «κεχαριτωμένη» (Λουκ. 1,28)! ἡ κό-
ρη δηλα δὴ ἐκείνη, τὴν ὁποία ἐκόσμησε ὄχι ἄν -
θρωπος ἀλλὰ ὁ Θεὸς μὲ ὅλα τὰ ψυχικὰ καὶ
σωματικὰ χαρίσματα. Τὸ ἀποκορύφωμα ἦταν
ὅτι τὴν ἀξίωσε νὰ γίνῃ «ἡ μητέρα» τοῦ Υἱοῦ
του (βλ. ἔ.ἀ. 1,43). Μεγάλη ἡ τιμή, ἄφθαστη ἡ δόξα
της. Ὅλες οἱ ἄλλες γυναῖκες γέννησαν θνη-
τούς, αὐτὴ γέννησε τὸν Ἀθάνατο!

Καὶ ὅμως γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς τιμὲς δὲν ὑπε-ρηφανεύεται. Δὲν διαδίδει τὸ μεγάλο μήνυμα
τοῦ ἀγγέλου. Τὸ κρατάει μυστικὰ μέσα της,
ὅ πως κάνουν γιὰ τὰ τιμαλφῆ τους ὅλες οἱ σώ-
φρονες ψυχές. Μένει ἡ ταπεινή, ὅπως ἦταν
καὶ πρίν. Ἢ μᾶλλον προχωρεῖ ἀκόμη περισσό -
τερο σὲ βάθος ταπεινώσεως. Στὸν ἀρχάγγε-
λο Γαβριήλ, ποὺ τῆς ἔφερε τὸ μεγάλο μήνυμα,
πῶς ἀπαντᾷ· «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό
μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου» (ἔ.ἀ. 1,38). Εἴδατε πῶς ὀνο-
μάζει τὸν ἑαυτό της· δούλη, δὲν βρίσκει ἄλλο
χαρακτηρισμὸ νὰ πῇ. Καὶ τί εἶνε πράγματι ὁ
ἄνθρωπος, ἀκόμη καὶ ὁ πιὸ ἔνδοξος καὶ δυνα -
τός, μπροστὰ στὸ Θεὸ παρὰ ἕνας δοῦλος;

Δούλη χαρακτηρίζει τὸν ἑαυτό της ἡ Παν -
αγία μας· ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔδειξε τέτοια ταπείνω -
σι, γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς ὁ Κύριος, ὁ Θεὸς τῶν τα-
 πεινῶν (πρβλ. Β΄ Κορ. 7,6), ἀπὸ δούλη τὴν ἀνέδειξε Βασί -λισσα τῶν οὐρανῶν(βλ. Ψαλμ. 44,10-16). Γιατὶ ἀδελφοί μου
οἱ θρόνοι τῶν οὐρανῶν ἀνήκουν στοὺς ταπει -
νούς (πρβλ. Ματθ. 19,28. Λουκ. 1,52. Ἀπ. 3,21· 20,4). Τὸν θρόνο της
τὸν θεμελίωσε ἐπάνω στὴν τα πείνωσι· γι᾽ αὐτὸ
καὶ ἡ δόξα της εἶνε ἀμάραν τη, γι᾽ αὐτὸ καὶ τὴν
«μακαρίζουν πᾶσαι τῶν ἀνθρώπων αἱ γενεαί».
⃝ Μακαρίζεται τέλος ἡ Παναγία γιατὶ εἶνε τὸπρότυπο τῆς ὑπομονῆς. Ὡς μητέρα ἔδειξε ὑ -
πομονὴ μοναδική. Πέρασε καὶ αὐτὴ ἀπὸ τὸ
καμί νι τῆς θλίψεως καὶ τοῦ πόνου, ἀπ᾽ τὸ ὁ -
ποῖο θὰ περάσῃ ἐξάπαντος κάθε ἄνθρωπος.
Δοκιμάστηκε πολὺ στὴ ζωή της.Ἤπιε πολλὰ φαρμά κια. Ποιά ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ
νὰ θυ μηθοῦμε τώρα; Ὁ Ἡρῴδης ζητάει νὰ ἐξ -
οντώσῃ τὸ μονάκριβο παιδί της, καὶ ἡ Μάνα
ἀ  ναγκάζεται νὰ τὸ πάρῃ νύχτα καὶ μέσ᾽ στὸ χει -
μῶνα νὰ φύγουν πρόσφυγες στὴν Αἴγυπτο.
Πόσες θλίψεις θὰ δοκίμασε καὶ στὴν ἐξορία
της, ἕνας Θεὸς τὸ ξέρει. Ὁ Ἡρῴδης πεθαίνει,
ἐπιστρέφουν στὴ Ναζαρὲτ κ᾽ ἐκεῖ ζοῦν τὴ ζωὴ
τῶν φτωχῶν ἀνθρώπων. Χαίρεται ἡ Παναγία
βλέποντας τὸ παιδί της νὰ μεγαλώνῃ σὰν βλα-
 στάρι, μὰ ἡ χαρὰ δὲν διαρκεῖ. Ὁ Ἰησοῦς βγαί-
νει στὸν δημόσιο βίο καὶ ἀρχίζει τὸ ἔργο τῆς
σωτηρίας μας. Τρία χρόνια διδάσκει, θαυμα-
τουργεῖ, εὐεργετεῖ τὸν κόσμο. Κ᾽ ἔπειτα;

Ὁ κόσμος, ὡς πληρωμὴ τῶν κόπων του, τοῦ

προσ φέρει ἕνα σταυρό. Ἀλλὰ τὴν ὥρα αὐτὴ
τοῦ Γολγοθᾶ κάτω ἀπ᾽ τὸ σταυρὸ δὲν βλέπω
τοὺς στρατιῶτες, δὲν βλέπω τοὺς γραμματεῖς
καὶ φαρισαίους, δὲν βλέπω τὸν ὄχλο ποὺ φω-
νάζει καὶ βλασφημεῖ· βλέπω μιὰ μάνα, βλέπω
τὴν Παναγία μας. Ὤ πόσο μεγάλος εἶνε ὁ πό-
νος της! Βλέπει τὸ παιδί της καρφωμένο πά-
νω στὸ ἀτιμωτικὸ ξύλο. Τὴν ὥρα αὐ τὴ «μαχαί -
ρι δίκοπο τρυπάει» ὄν τως, κατὰ τὸ λόγο τοῦ
Συμεών, τὴν εὐαίσθητη καρ διά της (βλ. Λουκ. 2,35).

Ὄντως, καμμιά μητέρα δὲν δοκίμασε τὸν
πό νο ὅπως τὸν δοκίμασε ἡ Παναγία, ἀλλὰ καὶ
καμμία δὲν ἔδειξε τὴν ὑπομονὴ ποὺ ἔδειξε
ἐκείνη. * * *

Ἀδελφοί μου ὅσοι ἑορτάζουμε τὴν ἱερὰ
μνή μη τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἡ Μη-
τέρα τοῦ Κυρίου μᾶς καλεῖ ὄχι ἁπλῶς νὰ τῆς
ἀνάψουμε κεριὰ καὶ λαμπάδες, ἀλλὰ νὰ μιμη-θοῦμε τὸν πανάγιο βίο της. Αὐτὴ εἶνε ὁ καθρέ  -
φτης τῆς ἁγνότητος, τῆς ταπεινώσεως καὶ
τῆς ὑπομονῆς. Σ᾽ αὐτὸν ἂς καθρεφτιζώμαστε
τακτικὰ ὅλοι, ἰδίως ὅμως οἱ γυναῖκες. Γι᾽ αὐτὸ
προτοῦ νὰ τελειώσω αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγ κη
ν᾽ ἀπευθύνω λίγες λέξεις πρὸς αὐτές.

Χριστιανὲς κόρες! Μιμηθῆτε τὴν ἁγνότητα
τῆς Παναγίας καὶ «τὴν ὡραιότητα τῆς παρθε-
νίας» της (Ἀκάθ. ὕμν.). Ἡ παρθε νία ψυχῆς καὶ σώμα -
τος εἶνε τὸ ὡραιότερο στε φάνι. Κορίτσι χωρὶς
τὸ στεφάνι αὐτό, ἂς ἔχῃ τοῦ κόσμου τ᾽ ἄλλα
στολίδια, εἶνε ἕνα λουλούδι μαραμένο, ἢ μᾶλ -
λον ἕνα λερωμένο κουρέλι, χωρὶς ἀξία.

Χριστιανὲς γυναῖκες! Μιμηθῆτε τὴν ταπεί-
νω σι τῆς Παναγίας. Μὴ λησμονεῖτε ὅτι, ἂν ἡ
ὑ περηφάνεια τῆς Εὔας ἔδιωξε τὸν κόσμο ἀπὸ
τὸν παράδεισο, ἡ ταπείνωσις τῆς Παρθένου
Μαρίας μᾶς ἄνοιξε πάλι τὶς πύλες τοῦ παρα-
δείσου. Γυναίκα ὑπερήφανη εἶνε πνοὴ τῆς κο-
  λάσεως ποὺ καίει, γυναίκα ταπεινὴ εἶνε αὔρα
τοῦ πα ραδείσου ποὺ δροσίζει.

Χριστιανὲς μητέρες, σεῖς ποὺ ἔχετε παιδιὰ
καὶ δοκιμάζετε πολλὰ φαρμάκια! Μιμηθῆτε
τὴν ὑπομονὴ τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου. Ζη τῆ -
στε νὰ σᾶς χαρίσῃ τὴν ὑπομονή της. Καὶ ὅσες
φορὲς ἡ θλῖψις ἔρχεται νὰ κάμψῃ τὴ μητρι κή
σας ἀντοχή, ἀναλογισθῆτε τὴν Παναγία μας,
τὴ μητέρα τοῦ πόνου καὶ τῆς ὑπομονῆς.

Τὸ ὄνομα τῆς Παναγίας νὰ ἔχουμε στὰ χεί-
λη μας, τὸ ἄρωμα τῆς ἀρετῆς της ἂς ἀναπνέ-
ουμε ὅλοι. Ἂς ζήσουμε ἁγνοί, ταπεινοί, ὑπο-μο νετικοί, γιὰ ν᾽ ἀξιωθοῦμε τῶν ἀθανάτων
βραβείων, τὰ ὁποῖα ἔλαβε ἡ ἁγνή, ἡ ταπεινή,
ἡ ὑπομονητικὴ Θεομήτωρ· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε πιθανῶς στὸν ἱ. ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Αἰτωλικοῦ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶἴσως τὴν 15-8-1938. Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ μικρὴ σύντμησις 9-7-2020.
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Λέει, δηλαδή, στὸ Χριστό· Διδάσκαλε, τὶς
ἐν τολὲς ποὺ μοῦ ἀνέφερες τὶς τήρησα ὅλες
ἀπὸ τὴν παιδική μου ἡλικία· ἀλλὰ φτάνει αὐτὸ
γιὰ τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν; Μήπως μοῦ
λείπει κάτι ἀκόμη, μήπως ἔχω καμμιὰ ἔλλειψι,
ποὺ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ μοῦ κλείσῃ τὴν θύ-
ρα τοῦ παραδείσου; «Τί ἔτι ὑστερῶ;».

Καὶ δὲν ἔπεφτε ἔξω. Καλῶς ἀνησυχοῦ σε.
Ἀφοῦ λοιπὸν ἐπιμένει καὶ τὸ ζητάει μόνος
του, ὁ Χριστὸς θὰ τοῦ τὸ ἀποκαλύψῃ. Μὲ τὸ
θεϊκό του βλέμμα, ποὺ ὄχι ἁπλῶς εἰσδύει κά-
τω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια ἀλλὰ προχωρεῖ καὶ ἐ -
ποπτεύει τὰ βάθη τῆς ψυχῆς, βλέπει τὴν ἔλ -
λειψι καὶ τοῦ ἐντοπίζει τὸ μυστικὸ καρκίνωμα,
τὸ πάθος ποὺ τὸν κατέχει· εἶνε ἡ φιλαργυρία!
Μὲ κάθε σοβαρότητα λοιπόν, μὲ τὴν θεία αὐ -
θεν τία, τοῦ λέει· «Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι (ἂν
θέ λῃς τὴν ἠθικὴ τελειότητα καὶ τὴ σωτηρία
σου), ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ
δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐ ρανῷ,
καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι» (ἔ.ἀ. 19,17-21).

* * *Ἂς σταθοῦμε, ἀγαπητοί μου, στὸ σημεῖο
αὐτὸ κι ἂς μὴ ἐξετάσουμε τώρα τί στάσι τή-
ρησε ἐν συνεχείᾳ ὁ νέος. Ἂς μείνουμε γιὰ λί-
γο ἐδῶ καὶ ἂς σκεφτοῦμε κ᾽ ἐμεῖς τὴν σπου-
δαία ἐρώτησι τοῦ νέου· «Τί ἔτι ὑστερῶ;».

Τὴν ἐρώτησι αὐτή, ποὺ ἔδωσε τὴν ἀφορμὴ
στὸν Θεῖο Διδάσκαλό μας ν᾿ ἀποκαλύψῃ τὰ
βαθύτερα ἐσώψυχα τῆς ψυχῆς τοῦ νεαροῦ –
καὶ ἄρα νὰ τοῦ ὑποδείξῃ τὸν ἀσφαλῆ δρόμο
τῆς σωτηρίας, τὴν ἐρώτησι αὐτή, ἀδελφοί μου,
ἀφοῦ ἐνδιαφερόμαστε κ᾽ ἐμεῖς γιὰ τὴ σωτηρία,
ἂς τὴν κάνουμε τακτικὰ στὴ συνείδησί μας.

Μὴ ἐπαναπαυόμαστε σὲ κάτι ψίχουλα ἀ ρε -
τῆς, ποὺ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Κυρίου ἔχουμε
τυ χὸν κατορθώσει. Μὴ νομίζουμε ὅτι, ἐπειδὴ
δὲν φονεύσαμε, δὲν πορνεύσαμε, δὲ μοιχεύ-
 σαμε, δὲν κλέψαμε, δὲν ἀδικήσαμε, δὲν ψευ-
 δωρκήσαμε, εἴμαστε τάχα καὶ ἐν τάξει μὲ τὸ
νόμο τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε καλοὶ Χριστιανοὶ καὶ
ἄ ξιοι νὰ κληρονομήσουμε τὴν «αἰώνιον ζω-
ήν». Μὴν κοιμώμαστε ἥσυχοι μὲ τὶς ἰδέες αὐ -
τές. Γιατὶ καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ σημερινοῦ
εὐαγγελίου καὶ τόσα ἄλλα παρόμοια παρα-
δείγματα μᾶς διδάσκουν, ὅτι καὶ σὲ ψυχὲςφαινομενικὰ ἅγιες ὑ πάρχουν ἐλαττώματα καὶ
πάθη, ἐλλείψεις καὶ κακίες, ἱκανὲς νὰ στερή-
σουν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τὴν «αἰώνιον ζωήν».

Νὰ μὴ λησμονοῦμε, ὅτι ἡ καρδιὰ τοῦ ἀν -
θρώ που εἶνε ὁ βαθύτερος ἀπ᾽ ὅλους τοὺς ζω-
ν τανοὺς κόσμους καὶ κανείς δὲν μπορεῖ νὰ
καυχηθῇ ὅτι τὴν ἔχει ἐξερευνήσει σὲ ὅλο τὸ
βάθος της. Μέσα της ὑπάρχει πάντοτε κάποια

ἀκαθαρσία, σὰν ἐκείνην ποὺ ἔκανε καὶ ἕναν
προφητάνακτα Δαυΐδ, ὁ ὁποῖος εἶχε μετανοή -
σει εἰλικρινά, νὰ προσεύχεται στὸ Θεὸ καὶ νὰ
τὸν παρακαλῇ· Κύριε, «ἐκ τῶν κρυφίων μου
καθά ρι σόν με» (Ψαλμ. 18,13). Καθάρισέ με, Κύριε, ἀ -
πὸ τὰ μυ στικὰ καὶ κρυμμένα ἁμαρτήματά μου,
ἀ πὸ ἀθλίους καὶ ἀνομολόγητους λογισμούς,
ἀλλὰ κι ἀπὸ τὰ ἐν ἀγνοίᾳ πταίσματά μου ποὺ
οὔτε κἂν τὰ ξέρω ἢ τὰ ὑποψιάζομαι.

* * *«Τί ἔτι ὑστερῶ;». Ἐάν, ἀγαπητοί μου, ἀρχί-
σουμε ν᾽ ἀπευθύνουμε τακτικὰ καὶ εἰλικρινὰ
τὴν ἐρώτησι αὐτὴ σὰν προσ ευχὴ στὸν Κύριο,
τότε ἐκεῖνος, ὅπως φανέρωσε στὸ νεανίσκο τὸ
πάθος τῆς ψυχῆς του, θὰ φανερώσῃ καὶ τῆς
δι κῆς μας ψυχῆς τὶς ἀδυναμίες. Κι ἂν ρω τᾶτε,πῶς θὰ τὶς φανερώσῃ; σᾶς ἀπαντῶ.

Ἔχει ποικίλους τρόπους καὶ μέσα. Θὰ τὶς
φανερώσῃ μὲ τὴ φωνὴ τοῦ πνευματικοῦ μας
πατέρα, τοῦ ἐξομολόγου μας, τὸν ὁποῖο ἐμπι-
στευ θή  καμε καὶ ὑπακούουμε. Θὰ τὶς φανε-
ρώσῃ μὲ ἀ δελφικὲς ὑποδείξεις πιστῶν φίλων
μας, ποὺ θὰ μᾶς μιλήσουν εἰλικρινά. Θὰ τὶς
φανερώσῃ καὶ διὰ μέσου ἐνοχλητικῶν παρα-
τηρήσεων ἐ χθρῶν μας, ποὺ χωρὶς νὰ τὸ θέ-
λουν μᾶς ὠφελοῦν. Θὰ τὶς φανερώσῃ ἀκόμη
καὶ μέσα ἀπὸ δικές μας πτώσεις καὶ σφάλμα-
τα, ποὺ διδάσκουν καὶ αὐξάνουν τὴν πνευμα-
τικὴ πεῖρα μας. Δι᾿ ὅλων αὐτῶν τῶν μέσων,
καὶ ἄλλων ἀ κόμη μυστικωτέρων, ὁ Κύριος μᾶς
ὁδηγεῖ νὰ γνωρίσουμε καλύτερα τὸν ἑαυτό
μας, νὰ δοῦ με τὰ σκοτεινὰ σημεῖα τοῦ χαρα-
κτῆρος μας καὶ τὰ λάθη τῆς ζωῆς μας, ὥστε
νὰ λάβουμε κάποια μέτρα γιὰ τὴν διόρθωσί
μας καὶ τὴν πνευματική μας προκοπή.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτόν, σιγὰ - σιγά, θὰ τελει-οποιούμεθα συνεχῶς καὶ θὰ βαδίζουμε πάντα
πρὸς τὰ ἐμ πρός, μὲ σκοπὸ νὰ πλησιάσουμε
πρὸς τὴν κατάκτησι τῆς αἰωνίου ζωῆς. Ἀλλὰ
καὶ ἂν ἀκόμη ὑποτεθῇ ὅτι φτάσαμε στὴν κο-
ρυφὴ τῆς ἁγιότητος, ποτέ μὴν πάψουμε νὰ
προσφεύγουμε στὸν Κύριο καὶ μὲ πολλὴ τα-
πείνωσι νὰ τοῦ λέμε τούτη τὴν προσευχή·

Κύριε, ἰδοὺ ὁ δοῦλος σου, εἶμαι ἕτοιμος.
Ἐξετέλεσα τὶς δι αταγὲς ποὺ ἔδωσες, καὶ πε-
ριμένω νέες διαταγές σου. Πο θῶ νὰ τελειοποι -
ηθῶ στὴν πίστι καὶ στὴν ἁ γιότητα, θέλω νὰ γί-
νω εὐάρεστος σ᾽ ἐσένα ὅσο μπορῶ περισσό-
 τερο. Λοιπὸν «τί ἔτι ὑστερῶ;». Φανέρωσέ μουτὶς ἐλ λείψεις ποὺ ἀκόμη ἔχω. «Ἀποκάλυψον
τοὺς ὀφθαλμούς μου» καὶ «δεῖξε μου δρόμο
στὸν ὁποῖο νὰ πορευθῶ» μὲ ἀσφάλεια (Ψαλμ. 118,18·
142,8), γιὰ νὰ εἰσέλθω στὴν «ζωὴν τὴν αἰώνιον».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 217/11-8-1939, σ. 87).Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 29-6-2020.
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Ὡραία, ἀγαπητοί μου, ἡ παραβολὴ τοῦ ση-
 μερινοῦ εὐαγγελίου (βλ. Ματθ. 18,23-35). Δὲν τὴν

εἶπε ἄνθρωπος, τὴν εἶπε ὁ Χριστός μας.
Ὑπῆρχε, λέει, ἕνας καλὸς βασιλιᾶς ποὺ εἶ -

χε πλού τη μεγάλα. Δὲν τὰ κράτησε ὅμως μό-
νο γιὰ τὸν ἑαυτό του, ὅπως κάνουν συνήθως
οἱ πλού σιοι· μοίρασε ἀπὸ αὐτὰ καὶ στοὺς δού-λους του. Ἕνα πρᾶγμα μόνο τοὺς ζήτησε· νὰἐργασθοῦν μ᾽ αὐτά, νὰ τὰ πολλαπλασιάσουν
γιὰ τὸ καλὸ τὸ δικό τους καὶ τῶν ἄλλων.

Μετὰ ἀπὸ καιρὸ ἦρθε ἡ ὥρα ὁ βασιλιᾶς νὰ
λογαριαστῇ μαζί τους, νὰ δῇ πῶς χρησι μοποί-
ησαν τὰ ἀγαθά του. Τοῦ ἔφεραν λοιπὸν καὶ ἕ -να δοῦλο ποὺ εἶχε πάρει «μύρια τάλαντα» (ἔ.ἀ.
18,24), πολὺ μεγάλο ποσό, δὲν ἐργάστηκε ὅμως
ὅπως ἔπρεπε καὶ τώρα δὲν εἶχε νὰ ἐπιστρέ ψῃ
τὸ ποσό. Σοῦ ἔχω δώσει τόσα, τοῦ λέει ὁ βα-
σιλιᾶς· τί ἔκανες μ᾽ αὐτά; Μὰ ὁ δοῦλος δὲν εἶ -
χε πεντάρα· πῶς νὰ ἐξοφλήσῃ τὸ μεγάλο αὐ -
τὸ χρέος; Ἐπειδὴ ὅμως ὁ βασιλιᾶς ἔπρεπε ὁ -
πωσδήποτε νὰ εἰσπράξῃ τὰ χρήματά του, δια-
τάζει νὰ πουληθῇ ἡ γυναίκα καὶ τὰ παιδιά του
κι ὅ,τι ἄλλο εἶχε γιὰ νὰ σβήσῃ τὸ χρέος.Περί εργη φαίνεται σήμερα αὐτὴ ἡ διαταγή·
ἀλλὰ τὸν καιρὸ τῆς δουλείας, προτοῦ νὰ ̓ ρθῇ
ὁ Χριστὸς στὴ γῆ, εἶχε ὁ δανειστὴς δικαίω μα
νὰ βγάλῃ σὲ πλειστηριασμό, «στὸ σφυρί», ὄχι
μό νο τὰ κτήματα ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκογένεια τοῦ
ὀφειλέτου· θεωροῦνταν κι αὐτὰ μέρος τῆς ἰ -
διοκτησίας του, ὅπως π.χ. τὰ ζῷα του.

Ἀκούγοντας αὐτὴ τὴ διαταγὴ ὁ δοῦλος συγ -
κλονίσθηκε. Νὰ τὰ χάσῃ ὅλα; ἦταν φοβερό. Πέ-
 φτει στὰ γόνατα, προσκυνάει τὸ βασιλιᾶ καὶ
μὲ πόνο καὶ δάκρυα λέει· Πολυχρονεμένε μας,
σὲ παρακαλῶ δός μου μιὰ μικρὴ προθεσμία,
καὶ ὑπόσχομαι ὅτι θὰ σοῦ ἐπιστρέψω ὅλο τὸ
χρέος. Ὁ βασιλιᾶς βλέποντας τὴν ἐλεεινὴ κα-
 τάστασί του τὸν λυπήθηκε καὶ τὸν ἀφήνει ἐ -
λεύθερο χαρίζοντάς του τὸ χρέος.

Τί ἀνέλπιστο δῶρο ἦταν αὐτὸ ποὺ πῆρε! Ἀ -

κοῦστε ὅμως τί κάνει ἐν συνεχείᾳ ὁ δοῦλος
αὐτὸς καὶ κρίνετε μόνοι σας τὴ διαγωγή του!
Μόλις βγῆκε ἀπ᾽ τὸ ἀνάκτορο τοῦ βασι λιᾶ νά
καὶ συναντᾷ ἕνα συνάδελφό του, ἕναν ἄλλο
δοῦλο. Ἐκεῖνος χρωστοῦσε σ᾽ αὐτὸν «ἑκατὸνδηνά ρια» (ἔ.ἀ. 18,28), ἕνα μικρὸ δηλαδὴ ποσό. Τὸν
πιάνει ὅμως ἀπ᾽ τὸ λαιμὸ καὶ φωνάζει·

–Δός μου ὅ,τι ὀφείλεις.
Ἐκεῖνος πέφτει στὰ πόδια τοῦ πρώτου δού-

 λου καὶ τὸν παρακαλεῖ μὲ τὰ ἴδια λόγια ποὺ
εἶ χε πεῖ αὐτὸς προηγουμένως στὸ βασιλιᾶ·

–Δός μου μιὰ προθεσμία καὶ θὰ σὲ ξοφλήσω.
Μὰ ὁ πρῶτος δοῦλος δὲν ὑποχωρεῖ. Ζητά-

ει ἀμέσως τὰ χρήματα. Κ᾽ ἐπειδὴ ἐκεῖνος δὲν
εἶχε, ὁ σκληρὸς δοῦλος τὸν καταγγέλλει καὶτὸν ῥίχνει στὴ φυλακή! Ποιός τὸ περίμενε;

Ὅταν εἶδαν οἱ συνάδελφοί τους, οἱ ἄλλοι
δοῦλοι, τὰ γεγονό τα αὐτά, τρέχουν καὶ τὸ ἀ -
ναφέρουν στὸν ἀφέντη τους·

–Βασιλιᾶ, λένε, ἐκεῖνος ποὺ τοῦ χάρισες
τὰ «μύρια τάλαντα», ἔρριξε στὴ φυλακὴ τὸν
συνάδελφό του γιὰ «ἑκατὸν δηνά ρια».Ὁ βασιλιᾶς τὸν καλεῖ καὶ τοῦ λέει αὐστηρά·

–Πονηρὲ δοῦλε, ὅλο τὸ μέγα ἐκεῖνο χρέ ος
ἐγὼ τὸ χάρισα σ᾽ ἐσένα ἐπειδὴ μὲ παρακάλε-
σες· δὲν ἔπρεπε κ᾽ ἐσὺ νὰ σπλαχνιστῇς τὸν
σύνδουλό σου ὅπως ἐγὼ σπαχνίστηκα ἐσένα;

Ἐξωργισμένος ὁ κύριός του ἀναιρεῖ τὴν ἀρ -
χικὴ ἀπόφασι καὶ τὸν καταδικάζει νὰ τὸν βα-
σα νίζουν ὥσπου νὰ ἐξοφλήσῃ τὸ χρέος του.

Καὶ ὁ Κύριος, ἀφοῦ εἶπε τὴν παραβολή, ἐξ -
άγει τέλος τὸ δίδαγμα. Ἔτσι, λέει, θὰ κάνῃ καὶ
σ᾽ ἐ σᾶς ὁ οὐράνιος Πατέρας μου, ἐὰν δὲν συγ-
 χωρήσετε ὁ καθένας στὸν ἀδελφό του ἀπ᾽ τὴν
καρδιά σας τὰ σφάλματά τους.

* * *Παραβολὴ εἶνε αὐτή, ἀδελφοί μου. Ἀλλά, ὅ -
 πως καταλαβαίνετε, στὴν παραβολὴ ὁ Χριστὸς
ἄλλα λέει καὶ ἄλλα ἐννοεῖ. Ποιός λοι πὸν εἶνε ὁ
βασιλιᾶς, ποιά τὰ πλούτη ποὺ δι αθέτει, ποιοί
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εἶνε οἱ δοῦλοι, ποιό τὸ μεγάλο χρέος τοῦ ἑ -
νός, καὶ ποιό τὸ μικρὸ χρέος τοῦ ἄλλου;

� Βασιλιᾶς ἀγαθὸς δὲν εἶνε ἄλλος παρὰ ὁ
Θεός. Αὐτὸς εἶνε ἐκεῖνος ποὺ ἔχει καὶ διαθέ-
τει θησαυροὺς ἄπειρους, τοὺς ὁποίους ἀπὸ
ἀγάπη καὶ καλωσύνη ἐμ πιστεύεται σ᾽ ἐμᾶς.

� Πλούτη του εἶνε τὰ ὑ λικὰ καὶ πνευματικὰ
ἀγαθὰ ποὺ δανείζει στοὺς δικούς του· ἡ γῆ
ποὺ καλλιεργοῦμε, τὰ δέντρα ποὺ μᾶς τρέ-
φουν, τὰ ζῷα ποὺ μᾶς ὑ πηρετοῦν, τὰ κτήρια
ποὺ κατοικοῦμε, τὰ πλούτη ποὺ ἔρχονται στὰ
χέρια μας, οἱ ἄνθρωποι ποὺ μᾶς περιστοιχί-
ζουν καὶ μᾶς βοηθοῦν. Καὶ τί δὲν μᾶς ἔχει δώ-
σει ὁ Κύριος. Μᾶς ἔ δωσε ὑ γεία καὶ ποικίλα χα-
 ρίσματα, μυαλὸ γιὰ νὰ σκεπτώμαστε τὸ ἀ γα θό,
γλῶσσα γιὰ νὰ τὸν δοξο λογοῦμε καὶ νὰ μιλᾶ -
με θεάρεστα, χέρια γιὰ νὰ εὐεργετοῦμε, πόδια
γιὰ νὰ βηματίζουμε κατὰ τὸ θέλημά του, καρ-
διὰ πρὸ παντὸς γιὰ ν᾽ ἀ γαποῦμε Αὐτὸν καὶ τοὺς
ἀνθρώπους (γονεῖς, ἀδέρφια, φίλους, συγγε-
νεῖς, τὸν κόσμο ὅλο, καὶ τοὺς ἐχθροὺς ἀκό-
μα). Τόσο μεγάλος εἶνε ὁ βασιλιᾶς μας καὶ τό-
σο μεγάλα τὰ πλούτη ποὺ μᾶς παραχωρεῖ.

� Ποιοί εἶνε οἱ δοῦλοι; Εἶνε ὁ καθένας ἀπὸ
μᾶς, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Ὅπως δημιούργησε τὰ
ζῷα γιὰ νὰ ὑπηρετοῦν τὸν ἄνθρωπο, ἔτσι ἔ -
 κα νε τὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ λατρεύῃ Αὐτόν, τὸν
Θεό. Μᾶς ὀνομάζει δούλους ἡ παραβολή, για -
τὶ κάθε ἄνθρωπος (ἀκόμη κι ὁ ἄρχοντας ποὺ
ἐξουσιάζει ἕνα λαὸ ὁλόκληρο, καὶ ὁ στρατη -
γὸς ποὺ διατάζει ἕνα στράτευμα, καὶ ὁ ἐργο-
στασιάρχης ποὺ ἔχει χιλιάδες ἐργάτες), ὅλοι
ἀνεξαιρέτως μπροστὰ στὸ Θεὸ εἶνε δοῦλοι.
Τόσο μεγάλος εἶνε ὁ Θεός, καὶ τόσο μικρὸς ὁ
ἄνθρωπος. Ὅ,τι εἶνε ἕνα σκουλήκι μπροστὰ
στὸν ἄνθρωπο, τὸ ἴδιο κι ἀκόμη κατώτερο εἶ -
νε ὁ ἄνθρωπος μπροστὰ στὸ Θεό.

� Ποιό εἶνε τὸ μεγάλο χρέος, τὰ «μύρια τά-
λαν τα» τοῦ πρώτου δούλου; Τὸν Θεὸ πρέπει
νὰ τὸν λατρεύουμε, νὰ προσπαθοῦμε νὰ τὸν
εὐχαριστοῦμε. Ἐμεῖς ὅμως, ἀντὶ νὰ λατρεύ-
ουμε τὸ Θεό, λατρεύουμε τὸν διάβολο· δὲν
ὑπηρετοῦμε τὸν Κύριο, ἀλλὰ δουλεύουμε στὴ
σάρκα. Ἀντὶ νὰ τὸν εὐχαριστοῦμε, λὲς καὶ βά-
λαμε σκοπὸ νὰ τὸν λυποῦμε. Καὶ ὅ,τι κάνου-
με, κάθε ἁμαρτία, τὴν σημειώνουν οἱ ἄγ γε λοι
στὰ βιβλία τοῦ οὐρανοῦ καταλεπτῶς.Οἱ ἁμαρτίες μας δὲν εἶνε μία, δύο καὶ τρεῖς·εἶ νε πολλές, ἀναρίθμητες, σὰν τὰ ἄστρα τοῦ
οὐρανοῦ, τὴν ἄμμο τῆς θαλάσσης, τὰ φύλλα
τῶν δέν τρων, τὶς τρίχες τῆς κεφαλῆς, τὶς στα-
 γόνες τοῦ ὠκεανοῦ. Τόσο ἀμέτρητα εἶνε καὶ
τὰ δικά σου ἁμαρτήματα. Γιατὶ ἁμαρτάνουμε
μὲ τὴ γλῶσσα (ψέματα, κατακρίσεις, ὅρκοι,

βλασφημίες, αἰσχρολογίες, κοτσομπολιά…)·
ἁμαρτάνουμε μὲ τὰ μάτια, ποὺ ἀντὶ νὰ βλέ-
πουν τὰ κάλλη τ᾽ οὐρανοῦ, γίνονται παράθυ-
ρα ἀπ᾽ ὅπου μπαίνει μέσα μας ὁ ψυχικὸς θά-
νατος (βλ. Ἰερ. 9,21)· ἁμαρτάνουμε μὲ τὸ χέρι, ποὺ μ᾽
αὐτὸ κλέβουμε, χτυπᾶμε, ψευδορκοῦμε, φο-
νεύουμε…· ἁμαρτάνουμε μὲ τὰ πόδια, ποὺ μ᾽
αὐ τὰ τρέχουμε σὲ κέντρα τοῦ διαβόλου καὶ ὄ -
χι στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ· ἁμαρτάνουμε μὲ τὸ νοῦ
καὶ τὴν καρ διά, τὸ μυστικὸ ἐργαστήριο ὅπου
κατασκευάζουμε κάθε πονηρία. Ἂν καθή σῃ ὁ
καθένας μας καὶ μετρήσῃ ἁμαρτήματα, θὰ βρῇ
ὅτι εἶνε ὀφειλέτης τόσο μεγάλου χρέους ὅσο
ὁ πρῶτος δοῦλος. Νά τὰ «μύρια τάλαντα».

Καὶ ὁ Θεὸς τί κάνει; Ἀντὶ νὰ μᾶς δικάσῃ αὐ -
στηρὰ καὶ νὰ μᾶς κλείσῃ στὴ φυλακὴ τῆς αἰω-
νίου κολάσεως, μᾶς σπλαχνίζεται, μακροθυμεῖ,
περιμένει τὴ μετάνοια καὶ ἐπιστροφή μας. Κι
ὅταν δῇ ὅτι ἐμεῖς μετανοοῦμε εἰλικρινὰ καὶ
ζητοῦμε τὸ ἔλεός του, τότε συγχωρεῖ ὅλεςτὶς ὀ φει λές μας – πόσο ἀγαθὸς εἶνε! παίρνει
ἕ να σφουγγάρι καὶ σβήνει ὅλα τὰ ἁμαρτήμα-
τα, ἔστω καὶ ἂν αὐτὰ εἶνε ἀναρίθμητα.� Καὶ ποιό εἶνε τὸ μικρὸ χρέος τοῦ ἄλλου
δούλου; Εἶνε τὰ πταίσματα τοῦ πλησίον πρὸς
ἐμᾶς· αὐτὰ εἰκονίζουν τὰ «ἑκατὸν δηνάρια»·
καὶ βέβαια εἶνε πολὺ λιγώτερα ἀπὸ τὶς δικές
μας ὀφειλές. Τί ὅρο μᾶς θέτει ὁ Θεός· ὅταν τοῦ
ζητοῦμε νὰ μᾶς συγχωρήσῃ (τὰ «μύρια τά λαν -
τα»), νὰ συγχωροῦμε κ᾽ ἐμεῖς στοὺς ἄλ λους (τὰ
«ἑκατὸν δηνάρια»). Αὐτὸ δὲν εἶ νε συμφέρον
μας; δὲν εἶνε λογικό; δὲν εἶνε φυσικό; Μᾶς
χαρίζει ἑκατομμύρια, δὲν θὰ χαρί σουμε ἐμεῖς
λίγες δραχμές; Μᾶς δίνει ἕ ναν ὠκεανὸ ἀγά-
πης, δὲν θὰ δώσουμε ἐμεῖς λί γες σταγόνες;
Ἐὰν δὲν τὸ κάνουμε, δὲν εἴ μαστε Χριστιανοί·
δὲν μᾶς ἀναγνωρίζει ὁ Κύριος ὡς παιδιά του,
μᾶς ἀποκηρύττει, μᾶς κάνει ἀπόπαιδα.

* * *Ἀδελφέ μου, πρόσεξε! Ἂν ἔχῃς μῖσος στὴνκαρδιά σου, εἶσαι μακριὰ ἀπ᾽ τὸ Θεό. Μπορεῖ
νὰ ἐκκλησιάζεσαι, νὰ προσεύχεσαι, ν᾽ ἀνάβῃς
λαμπάδες, νὰ κάνῃς λειτουργίες, νὰ μελετᾷς
θρησκευτικὰ βιβλία κ.τλ.. Ἐφ᾽ ὅσον στὴν καρ-
διὰ ἔχεις τὸ φοβερὸ ἀγκάθι, τὸ μῖσος καὶ τὴν
ἐκδίκησι, ὅλα πᾶνε χαμένα.

Ξερρίζωσέ το, γιὰ νὰ βρῇς τὴν ἀνάπαυσι τῆς
καρδιᾶς σου, νὰ σὲ ἀγαπήσουν οἱ ἄνθρωποι, νὰ
σὲ προστατεύουν οἱ ἄγγελοι· ξερρίζω σέ το πρὸ
παντὸς γιὰ νὰ βρῇς ἔλεος ἀ πὸ τὸ Θεὸ τὴν ἡ -μέρα τῆς κρίσεως, ἡ ὁποία θά ᾽νε φοβερὴ γιὰ
τοὺς σκληρόκαρδους, ἀλλὰ χαρμόσυνη γιὰ
᾽κείνους ποὺ ἀγαποῦν καὶ συγχωροῦν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 28-8-1938.Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ στοιχειοθεσία 26-6-2020.
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Ἕνας πλούσιος νέος, ἀγαπητοί μου, διηγεῖ -
ται τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 19,16-26), πλη- σίασε τὸν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν. Τὸν πλη-

 σίασε μὲ σεβασμό, μὲ εἰλικρινῆ διάθε σι, μὲ ἐνδι -
αφέρον νὰ μάθῃ ἀπὸ τὸν Θεῖο Δι δάσκαλο τί πρέ-
 πει νὰ κάνῃ γιὰ νὰ ἔχῃ «ζω ὴν αἰώνιον» (ἔ.ἀ. 19,16).

Εἶχε ἐνδιαφέροντα πνευματικά. Θά ᾽χε ἀ -
κούσει, φαίνεται, προηγουμένως τὸν Κύριο
νὰ κάνῃ λόγο γιὰ «ζω ὴν αἰώνιον», ἢ εἶχε δια-
βάσει καὶ στὰ ἀναγνώσματα τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης ὅτι ὑπάρχει ζωὴ αἰώνι ος (βλ. Δαν. 12,2). Ἔτσι
ἄναψε μέσα του τὸ ἐνδιαφέρον. Σπάνιο φαινό -
μενο νεαροῦ! Ἂν τὶς καρδιὲς τῶν νέ ων, τῶν
περισσοτέ ρων, συγ κινοῦν, ἑλ κύουν κ᾽ αἰ χμα-
λωτίζουν θέλγητρα τῆς πα ρούσης ζω ῆς, τὴν
καρδιὰ τοῦ νέου αὐτοῦ τὴν εἶχε συγκινή σει
καὶ ἑλκύσει τὸ ὅ ραμα τῆς «αἰωνίου ζωῆς».

Εἶνε ὅμως εὔκολη ἡ κατάκτησι τῆς «αἰωνί-
ου ζωῆς»; Καὶ τὰ πνευματικὰ ἐφόδια τούτου
τοῦ νεαροῦ εἶνε ἆραγε ἀρκετὰ ὥστε νὰ βρῇ
ἀ νοιχτὴ τὴν θύρα τῆς ζωῆς αὐτῆς καὶ νὰ ἐξα-
σφαλίσῃ μιὰ θέσι κοντὰ στὸν Κύριο;… Τέτοι-
ες σκέψεις ἔκανε μὲ τὸ νοῦ του. Εἶχε ἀπορία
καὶ ἔψαχνε νὰ βρῇ μιὰ ἱκανοποιητικὴ ἀπάν τη-σι. Τώρα λοιπὸν ἐρωτᾷ τὸ Ναζωραῖο, τὸν Δι-
δά σκαλο· ἔχει ἐμπιστοσύνη στὴ δική του ἀ -
πάντησι, γιατὶ ξέρει ὅτι ἡ ζωή του εἶνε ἁγία,
ἔχει ἀγάπη, ἔχει τὴ δύναμι καὶ κάνει θαύ μα-
τα, ὁ λόγος του μιλάει στὴν ψυχή. Ὅλα αὐτὰ
παρεῖ χαν σ᾽ αὐτὸν τὸν νέο ἐγγύησι, ὅτι καὶ
στὸ ζή τημα ποὺ τὸν ἀπασχολεῖ, τῆς «αἰωνίου
ζω ῆς», θὰ τοῦ δώσῃ ἀπάντησι ἐγγυημένη.

Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀπαντᾷ·
–«Εἰ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρη-

σον τὰς ἐντολάς».
Ὁ νέος ὅμως συνεχίζει νὰ ἐρωτᾷ·
–Ποιές εἶνε οἱ ἐντολὲς ποὺ ὀφείλω νὰ τηρῶ;
Ὁ Ἰησοῦς τοῦ ὑπενθυμίζει τὰ γνωστά·
–«Τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέ-

ψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τὸν πατέ-

ρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησί -
ον σου ὡς σεαυτόν».

Οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ λοιπόν, νά ὁ καθρέ-φτης, στὸν ὁποῖο ὁ Ἰησοῦς συμβουλεύει τὸ
νεαρὸ νὰ ῥίξῃ προσεκ τικὰ τὸ βλέμμα τῆς ψυ -
χῆς του, γιὰ νὰ δῇ ἂν εἶνε καθαρὸς ἀπὸ τὰ ἁ -
μαρτήματα αὐ τά (τοῦ φόνου, τῆς μοιχείας,
τῆς κλοπῆς, τῆς ψευδο μαρτυρίας, τοῦ σεβα-
σμοῦ στοὺς γονεῖς), ἂν γενικὰ εἶνε στολισμέ -νος μὲ τὴν ἀ ρε τὴ τῆς ἀ γάπης πρὸς ὅλους τοὺς
ἀνθρώπους. Κι ὁ νεανίσκος μας παίρνει αὐ τὸ
τὸν καθρέφτη τῶν ἐν το  λῶν τοῦ Δεκαλόγου,
ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του, ρωτάει τὴ συνείδησί
του, ῥίχνει τὸ βλέμμα καὶ στὸ παρελθὸν τῆς
ζωῆς του· καὶ μὲ χαρά, τὴν ὁποία δημιουργεῖ
στὴν ψυχὴ τῶν νέων μιὰ αἴσθησι ἀθῳότητος,
ἀπαντᾷ στὸν Κύριο ὅτι τὰ τήρησε ὅλα·

–«Πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου».
Ἐν τούτοις, παρὰ τὴν αἴσθησι αὐ τὴ καὶ τὴ

μαρτυρία τῆς συνειδήσεώς του, ὁ νέος δὲν
νιώθει βεβαιότητα, δὲν θεωρεῖ τὸν ἑ αυτό του
ἐξασφαλισμένο γιὰ τὴν «αἰώνιον ζωήν». Ἐξα-
κολουθεῖ ν᾽ ἀνησυχῇ· φο βᾶ  ται, μήπως γιὰ κά-
ποια ἔλλειψι, γιὰ κάποιο ἁμάρτημα ποὺ δια-
φεύγει τώρα τὴν προσοχή του, κριθῇ τότε ἀ -
κατάλληλος νὰ εἰσέλθῃ στὴ χώρα ἐ κείνη τῆς
αἰωνίου εὐτυχίας καὶ μακαριότητος. Ξέρετε
πῶς μοιάζει ὁ νέος αὐτός; εἶνε σὰν ἐκεῖ ν ον
πού, ἔχοντας τὴν ἀπόφασι νὰ ταξιδέψῃ, νὰ
πάῃ στὴν Ἀμερική, τὴ χώρα ποὺ ὀνειρεύεται,
φροντίζει μὲ κάθε ἐπιμέλεια νὰ ἔχῃ ἐν τάξει
τὸ διαβατήριό του ἀπὸ κάθε πλευ ρά, ὥστε νὰ
μὴν τοῦ παρουσιαστῇ κανένα ἐμ πόδιο ἀλλὰ
μὲ ἀσφάλεια νὰ φτάσῃ καὶ νὰ ἐγ κατασταθῇ ἐ -
κεῖ ποὺ ὀνειρεύεται. Μὲ τέτοια ἐπιθυμία στὴν
καρδιὰ γιὰ τὴν «αἰώνιον ζωήν», ὁ νέος θὰ κά -
νῃ στὸν Κύριο μία ἀκόμη ἐ ρώτη σι, τὴν τελευ -
ταία, τὴν ὁποία σᾶς παρακαλῶ νὰ προσέξου-
με κ᾽ ἐμεῖς ἰδιαιτέρως·

–«Τί ἔτι ὑστερῶ;».
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Εἴμαστε ἐλλιπεῖς
«Τί ἔτι ὑστερῶ;» (Ματθ. 19,20)
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Λέει, δηλαδή, στὸ Χριστό· Διδάσκαλε, τὶς
ἐν τολὲς ποὺ μοῦ ἀνέφερες τὶς τήρησα ὅλες
ἀπὸ τὴν παιδική μου ἡλικία· ἀλλὰ φτάνει αὐτὸ
γιὰ τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν; Μήπως μοῦ
λείπει κάτι ἀκόμη, μήπως ἔχω καμμιὰ ἔλλειψι,
ποὺ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ μοῦ κλείσῃ τὴν θύ-
ρα τοῦ παραδείσου; «Τί ἔτι ὑστερῶ;».

Καὶ δὲν ἔπεφτε ἔξω. Καλῶς ἀνησυχοῦ σε.
Ἀφοῦ λοιπὸν ἐπιμένει καὶ τὸ ζητάει μόνος
του, ὁ Χριστὸς θὰ τοῦ τὸ ἀποκαλύψῃ. Μὲ τὸ
θεϊκό του βλέμμα, ποὺ ὄχι ἁπλῶς εἰσδύει κά-
τω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια ἀλλὰ προχωρεῖ καὶ ἐ -
ποπτεύει τὰ βάθη τῆς ψυχῆς, βλέπει τὴν ἔλ -
λειψι καὶ τοῦ ἐντοπίζει τὸ μυστικὸ καρκίνωμα,
τὸ πάθος ποὺ τὸν κατέχει· εἶνε ἡ φιλαργυρία!
Μὲ κάθε σοβαρότητα λοιπόν, μὲ τὴν θεία αὐ -
θεν τία, τοῦ λέει· «Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι (ἂν
θέ λῃς τὴν ἠθικὴ τελειότητα καὶ τὴ σωτηρία
σου), ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ
δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐ ρανῷ,
καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι» (ἔ.ἀ. 19,17-21).

* * *Ἂς σταθοῦμε, ἀγαπητοί μου, στὸ σημεῖο
αὐτὸ κι ἂς μὴ ἐξετάσουμε τώρα τί στάσι τή-
ρησε ἐν συνεχείᾳ ὁ νέος. Ἂς μείνουμε γιὰ λί-
γο ἐδῶ καὶ ἂς σκεφτοῦμε κ᾽ ἐμεῖς τὴν σπου-
δαία ἐρώτησι τοῦ νέου· «Τί ἔτι ὑστερῶ;».

Τὴν ἐρώτησι αὐτή, ποὺ ἔδωσε τὴν ἀφορμὴ
στὸν Θεῖο Διδάσκαλό μας ν᾿ ἀποκαλύψῃ τὰ
βαθύτερα ἐσώψυχα τῆς ψυχῆς τοῦ νεαροῦ –
καὶ ἄρα νὰ τοῦ ὑποδείξῃ τὸν ἀσφαλῆ δρόμο
τῆς σωτηρίας, τὴν ἐρώτησι αὐτή, ἀδελφοί μου,
ἀφοῦ ἐνδιαφερόμαστε κ᾽ ἐμεῖς γιὰ τὴ σωτηρία,
ἂς τὴν κάνουμε τακτικὰ στὴ συνείδησί μας.

Μὴ ἐπαναπαυόμαστε σὲ κάτι ψίχουλα ἀ ρε -
τῆς, ποὺ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Κυρίου ἔχουμε
τυ χὸν κατορθώσει. Μὴ νομίζουμε ὅτι, ἐπειδὴ
δὲν φονεύσαμε, δὲν πορνεύσαμε, δὲ μοιχεύ-
 σαμε, δὲν κλέψαμε, δὲν ἀδικήσαμε, δὲν ψευ-
 δωρκήσαμε, εἴμαστε τάχα καὶ ἐν τάξει μὲ τὸ
νόμο τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε καλοὶ Χριστιανοὶ καὶ
ἄ ξιοι νὰ κληρονομήσουμε τὴν «αἰώνιον ζω-
ήν». Μὴν κοιμώμαστε ἥσυχοι μὲ τὶς ἰδέες αὐ -
τές. Γιατὶ καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ σημερινοῦ
εὐαγγελίου καὶ τόσα ἄλλα παρόμοια παρα-
δείγματα μᾶς διδάσκουν, ὅτι καὶ σὲ ψυχὲςφαινομενικὰ ἅγιες ὑ πάρχουν ἐλαττώματα καὶ
πάθη, ἐλλείψεις καὶ κακίες, ἱκανὲς νὰ στερή-
σουν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τὴν «αἰώνιον ζωήν».

Νὰ μὴ λησμονοῦμε, ὅτι ἡ καρδιὰ τοῦ ἀν -
θρώ που εἶνε ὁ βαθύτερος ἀπ᾽ ὅλους τοὺς ζω-
ν τανοὺς κόσμους καὶ κανείς δὲν μπορεῖ νὰ
καυχηθῇ ὅτι τὴν ἔχει ἐξερευνήσει σὲ ὅλο τὸ
βάθος της. Μέσα της ὑπάρχει πάντοτε κάποια

ἀκαθαρσία, σὰν ἐκείνην ποὺ ἔκανε καὶ ἕναν
προφητάνακτα Δαυΐδ, ὁ ὁποῖος εἶχε μετανοή -
σει εἰλικρινά, νὰ προσεύχεται στὸ Θεὸ καὶ νὰ
τὸν παρακαλῇ· Κύριε, «ἐκ τῶν κρυφίων μου
καθά ρι σόν με» (Ψαλμ. 18,13). Καθάρισέ με, Κύριε, ἀ -
πὸ τὰ μυ στικὰ καὶ κρυμμένα ἁμαρτήματά μου,
ἀ πὸ ἀθλίους καὶ ἀνομολόγητους λογισμούς,
ἀλλὰ κι ἀπὸ τὰ ἐν ἀγνοίᾳ πταίσματά μου ποὺ
οὔτε κἂν τὰ ξέρω ἢ τὰ ὑποψιάζομαι.

* * *«Τί ἔτι ὑστερῶ;». Ἐάν, ἀγαπητοί μου, ἀρχί-
σουμε ν᾽ ἀπευθύνουμε τακτικὰ καὶ εἰλικρινὰ
τὴν ἐρώτησι αὐτὴ σὰν προσ ευχὴ στὸν Κύριο,
τότε ἐκεῖνος, ὅπως φανέρωσε στὸ νεανίσκο τὸ
πάθος τῆς ψυχῆς του, θὰ φανερώσῃ καὶ τῆς
δι κῆς μας ψυχῆς τὶς ἀδυναμίες. Κι ἂν ρω τᾶτε,πῶς θὰ τὶς φανερώσῃ; σᾶς ἀπαντῶ.

Ἔχει ποικίλους τρόπους καὶ μέσα. Θὰ τὶς
φανερώσῃ μὲ τὴ φωνὴ τοῦ πνευματικοῦ μας
πατέρα, τοῦ ἐξομολόγου μας, τὸν ὁποῖο ἐμπι-
στευ θή  καμε καὶ ὑπακούουμε. Θὰ τὶς φανε-
ρώσῃ μὲ ἀ δελφικὲς ὑποδείξεις πιστῶν φίλων
μας, ποὺ θὰ μᾶς μιλήσουν εἰλικρινά. Θὰ τὶς
φανερώσῃ καὶ διὰ μέσου ἐνοχλητικῶν παρα-
τηρήσεων ἐ χθρῶν μας, ποὺ χωρὶς νὰ τὸ θέ-
λουν μᾶς ὠφελοῦν. Θὰ τὶς φανερώσῃ ἀκόμη
καὶ μέσα ἀπὸ δικές μας πτώσεις καὶ σφάλμα-
τα, ποὺ διδάσκουν καὶ αὐξάνουν τὴν πνευμα-
τικὴ πεῖρα μας. Δι᾿ ὅλων αὐτῶν τῶν μέσων,
καὶ ἄλλων ἀ κόμη μυστικωτέρων, ὁ Κύριος μᾶς
ὁδηγεῖ νὰ γνωρίσουμε καλύτερα τὸν ἑαυτό
μας, νὰ δοῦ με τὰ σκοτεινὰ σημεῖα τοῦ χαρα-
κτῆρος μας καὶ τὰ λάθη τῆς ζωῆς μας, ὥστε
νὰ λάβουμε κάποια μέτρα γιὰ τὴν διόρθωσί
μας καὶ τὴν πνευματική μας προκοπή.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτόν, σιγὰ - σιγά, θὰ τελει-οποιούμεθα συνεχῶς καὶ θὰ βαδίζουμε πάντα
πρὸς τὰ ἐμ πρός, μὲ σκοπὸ νὰ πλησιάσουμε
πρὸς τὴν κατάκτησι τῆς αἰωνίου ζωῆς. Ἀλλὰ
καὶ ἂν ἀκόμη ὑποτεθῇ ὅτι φτάσαμε στὴν κο-
ρυφὴ τῆς ἁγιότητος, ποτέ μὴν πάψουμε νὰ
προσφεύγουμε στὸν Κύριο καὶ μὲ πολλὴ τα-
πείνωσι νὰ τοῦ λέμε τούτη τὴν προσευχή·

Κύριε, ἰδοὺ ὁ δοῦλος σου, εἶμαι ἕτοιμος.
Ἐξετέλεσα τὶς δι αταγὲς ποὺ ἔδωσες, καὶ πε-
ριμένω νέες διαταγές σου. Πο θῶ νὰ τελειοποι -
ηθῶ στὴν πίστι καὶ στὴν ἁ γιότητα, θέλω νὰ γί-
νω εὐάρεστος σ᾽ ἐσένα ὅσο μπορῶ περισσό-
 τερο. Λοιπὸν «τί ἔτι ὑστερῶ;». Φανέρωσέ μουτὶς ἐλ λείψεις ποὺ ἀκόμη ἔχω. «Ἀποκάλυψον
τοὺς ὀφθαλμούς μου» καὶ «δεῖξε μου δρόμο
στὸν ὁποῖο νὰ πορευθῶ» μὲ ἀσφάλεια (Ψαλμ. 118,18·
142,8), γιὰ νὰ εἰσέλθω στὴν «ζωὴν τὴν αἰώνιον».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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