
Ὑπάρχει ἄλλος κόσμος; Ἰδού, ἀγαπητοί
μου, τὸ τεράστιο ἐρώτημα ποὺ θέτει σή-

μερα τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο (βλ. Λουκ. 16,19-31).
Πῆγα μιὰ φορὰ σ᾿ ἕνα χωριό, κ᾿ ἐκεῖ μὲ κά-

ποιοι μὲ ρώτησαν· Ποιός ἦρθε ἀπ᾽ τὸν ἄλλο
κόσμο; μήπως ἀναστήθηκε κανείς, νὰ μᾶς πῇ
τί γίνεται ἐκεῖ;…

Ἀλλὰ τί καταλαβαίνετε, αὐτοὶ ποὺ ζητοῦν
νὰ δοῦν νεκρὸ ν᾿ ἀνασταίνεται, ἂν ἀναστη θῇ,θὰ τὸν πιστέψουν; Ἀμφιβάλλω. Δὲν ἀρ  νοῦμαι
ὅτι τὸ ν᾿ ἀναστηθῇ ἕνας νεκρὸς δὲν εἶνε μι-
κρὴ μαρτυρία. Ἀλλ᾿ ὑπάρχει ἄλλη ἀ κόμη ἰσχυ-
 ρότερη. Καὶ χίλιοι νεκροὶ νὰ σηκωθοῦν ἀπὸ
τὸν τάφο, δὲν εἶνε ἀποστομωτικοὶ μάρτυρες·
γιατὶ εἶνε ἄνθρωποι. Ἐγὼ ἕνα μάρτυρα θεω -
ρῶ ἀκαταμάχητο· αὐτὸν ποὺ λέει σήμερα τὸ
εὐαγγέλιο, κ᾿ εἶνε παραπάνω ἀ πὸ κάθε ἄλλη
ἀπόδειξι καὶ τεκμήριο καὶ ντοκουμέντο. Καὶ
αὐτὸς εἶνε ἡ ἁγία Γραφή.Ἡ ἁγία Γραφὴ δὲν εἶπε ποτὲ ψέμα, δὲν βρέ-
 θηκε στὶς σελίδες της λάθος. Περιέχει τὰ λό-
για τοῦ Θεοῦ. Τὸ εἶπε ὁ Χριστός· «Ὁ οὐρανὸς
καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ
μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24,35). Ἐγὼ λοιπόν, ἀδελφοί
μου, δὲν περιμένω ν᾿ ἀναστηθῇ νεκρὸς ἀπὸ
τὸν τάφο, οὔτε νὰ μοῦ βεβαιώσῃ τὴν πίστι
μου ὁ ἄλφα ἢ ὁ βῆτα ἐπιστήμονας. Μοῦ εἶνε
ἀρ κετὸ –καὶ εὐλογῶ τὴν ἁγία Τριάδα γι᾿ αὐ -
τό–, ὅτι μᾶς ἔδωσε αὐτὸ τὸ μικρὸ βιβλίο, τὸ
Εὐ αγγέλιο, νὰ τό ᾽χουμε ὁδηγὸ στὴ ζωή μας,
φάρο στὰ σκότη τῆς ψυχῆς.

Γι᾿ αὐτὸ εἶνε δυστυχισμένος ὅποιος δὲν
δια βάζει τὸ Εὐαγγέλιο, κι ἀκόμη δυστυχέστε -
ρος ὅποιος τὸ διαβάζει ἀλλὰ δὲν προσπαθεῖ
νὰ τὸ ἐφαρμόσῃ. Συνιστῶ λοιπὸν καὶ παρα-
καλῶ· Κανένα σπίτι χωρὶς Εὐαγγέλιο! Ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει· «Ὅπου εἶνε τὸ
Εὐαγγέλιο, διάβολος δὲν ζυγώνει».

* * *

Τὸ ἀθάνατο Εὐαγγέλιο μᾶς βεβαιώνει καὶ
γιὰ τὸ ὅτι ὑπάρχει ἄλλος κόσμος. Τὸ κηρύτ-
τει ἡ Παλαιὰ καὶ ἰδίως ἡ Καινὴ Διαθήκη· Ὑ -
πάρ χει κόλασι, ὑπάρχει παράδεισος. Τὸ κη-
ρύτ τει παντοῦ, τὸ λέει καὶ σήμερα μὲ τὴν πα-ραβολὴ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου.

Νὰ τὴ διηγηθοῦμε; Εἶνε γνωστή. Τί λέει;
Ἀκούγονται φωνές. Ἀπὸ ποῦ; Ὁ πλούσιος

φωνάζει ἀπὸ τὴν κόλασι.–Κόλασι; θὰ πῆτε, πώ πω!…
Νὰ σᾶς πῶ, ἀδέρφια μου. Ἐγὼ σήμερα δὲν

ἤθελα νὰ κηρύξω. Ὅταν χτὲς τὸ βράδυ διά-
βασα τὴν περικοπή, εἶπα· Ἄχ, νά ᾽μουν σὲ μιὰ
σπηλιὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, νὰ μὲ σώσῃ ὁ Θε-
ός, νὰ μὴν πάω κ᾿ ἐγὼ στὴν κόλασι!… Γιατὶ κ᾿
ἐ γώ, σὰν ἁμαρτωλός, θέλω νὰ μὴν ὑπάρχῃ
κό  λασι. Ἀλλ᾿ ὑπάρχει δυστυχῶς! Ὅπως ὑ πάρ-
χει νύχτα, ὑπάρχει καὶ κόλασις. Κι ἀκούσα τε
τί κουβεντιάζουν ὁ πλούσιος ἀπὸ τὴν κό λασι
μὲ τὸν δίκαιο Ἀβραὰμ ἀπὸ τὸν παράδεισο, ἐ -
κεῖ ποὺ πῆγε καὶ ὁ φτωχὸς Λάζαρος. Τὰ λέει
τὸ εὐαγγέλιο σήμερα.

Βλέπει ὁ πλούσιος τὸ Λάζαρο σ᾿ ἐκεῖνα τὰ
μεγαλεῖα καὶ παρακαλεῖ τὸν Ἀβραὰμ γιὰ λίγη
δροσιά. –Ἀδύνατον, ἀπαντᾷ ὁ Ἀβραάμ. Ζητά-
ει τότε χάρι γιὰ τὰ πέντε ἀδέρφια του· –Ν᾿ ἀ -
ναστηθῇ ὁ Λάζαρος ἐκ νεκρῶν καὶ νὰ πάῃ νὰ
τοὺς πῇ νὰ μετανοήσουν, γιὰ νὰ μὴν καταλή-
ξουν κι αὐτοὶ στὴν ἐκεῖ κόλασι. Λέει ὁ Ἀβρα-
άμ· –«Ἔ  χουσι Μωυσέα καὶ τοὺς προφήτας»
(Λουκ. 16,29), ἔχουν δηλαδὴ τὴν ἁγία Γραφή. –Ὄχι,
λέει ὁ πλού σιος· ἐὰν γίνῃ νεκρανάστασι, θὰ
πεισθοῦν. –Ὄχι, ἐπιμένει ὁ Ἀβραάμ· ἂν δὲν
πι στεύουν στὴν ἁγία Γραφή, καὶ ἐκ νεκρῶν ν᾿
ἀναστηθῇ κάποιος, πάλι δὲν θὰ πεισθοῦν.

* * *Βλέπουμε λοιπὸν δύο πλουσίους· τὸν ἕνα
στὴν καρδιὰ τῆς κολάσεως, τὸν ἄλλο (τὸν Ἀ -
βραάμ) στὴν καρδιὰ τοῦ παραδείσου. Πῶς
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ζύγια, ἀλλὰ μὲ τὰ πόδια, «πεζῇ», μία λέξι ποὺ
λέει πολλά. Νὰ φανταστῇ κανεὶς ἐκεῖνο τὸ
πλῆθος νὰ ὁδοιπορῇ σὲ δύσβατους τόπους·
ὄχι μόνο παιδιὰ καὶ νέοι, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες
καὶ ἡλιωμένοι καὶ ἀσθενεῖς. Εἶνε συγκινητικό.
Τί ἀγάπη, τί ἔρωτας, τί δίψα τῆς ψυχῆς! Ὁ Χρι-
 στὸς βέβαια δὲν θὰ ἔμενε διαρκῶς στὴν ἔρη-
μο· θὰ ἐπέστρεφε καὶ στὴν Καπερναοὺμ καὶ
στὶς ἄλλες πόλεις τῆς Γαλιλαίας, καὶ θὰ εἶχαν
πάλι εὐκαιρία νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν ἀκού-
σουν. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ δὲν ἀντέχουν νὰ μένουν μα-
κριά του. Τὸν ἐπιθυμοῦν, ξεσηκώνονται, βγαί-
 νουν καὶ τὸν ἀναζητοῦν στὴν ἔρημο. Ἡ δίψα
τους αὐτὴ ζωντανεύει τὴν εἰκόνα τοῦ ψαλμῳ -
δοῦ γιὰ τὸ διψασμένο ἐλάφι, ποὺ τρέχει, δι -
ασχίζει μεγάλες ἀποστάσεις ἀναζητώντας νε-
ρό, νὰ βρῇ τὴ δροσερὴ πηγή, ποὺ θὰ σβήσῃ
τὸ καμίνι τῆς δίψας του. «Ὃν τρόπον», λέει,
«ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδά-
των, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σέ, ὁ
Θεός»· ὅπως τὸ ἐλάφι λαχταρᾷ καὶ τρέχει ἐ -
κεῖ ποὺ πηγάζουν νερά, ἔτσι, Θεέ μου, λαχτα -
ρᾷ καὶ τρέχει ἡ ψυχή μου σ᾽ ἐσένα (Ψαλμ. 41,2). Ἐ -
λάφια διψασμένα γιὰ τὸ λόγο καὶ τὴ χάρι τοῦ
Χριστοῦ ἦταν ὅλοι αὐτοί.
⃝ Θέλουμε κι ἄλλη μία ἀπόδειξι τῆς ἀρετῆς
τοῦ λαοῦ; Ἂς προσέξουμε πόσο χρό νο θὰ
μείνουν ἐκεῖ στὴν ἐρημιά. Ἔφτασαν ἐπὶ τέ-
λους στὸ σκοπό τους, βρῆκαν αὐτὸν ποὺ ζητοῦ -
σαν. Κ᾽ ἐκεῖνος, ἀφοῦ θεράπευσε τοὺς ἀρρώ-
στους ποὺ εἶχαν φέρει μαζί τους, ἄνοιξε τὸ
στόμα του καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς διδάσκῃ. Κρέ-
μονται ἀπὸ τὰ χείλη του. Κ᾽ ἐνῷ οἱ ὧρες περ-
νοῦν, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν δείχνει νὰ κουράζε-
ται, δὲν βαριέται, δὲν δυσανασχετεῖ. Παρα-
τείνει τὴ διαμονή του στὴν ἔρημο. Μετὰ ἀπὸ
λίγο ὁ ἥλιος θὰ βασιλέψῃ· ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο;
λάμπει ἐμπρός τους ὁ Ἰησοῦς, ὁ πνευματικὸς
Ἥλιος· πρὸς αὐτὸν μικροὶ καὶ μεγάλοι ἔχουν
στραμμένη τὴν προσοχή τους καὶ ἀδιαφο-
ροῦν γιὰ τὴ δύσι τοῦ ἥλίου, γιὰ τὴ νύχτα ποὺ
ζυγώνει, γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς τροφῆς. Μένουν
κοντὰ στὸν Ἰησοῦ στὸ ὕπαιθρο, νηστικοί, ἀτε-
νίζοντας ὅλοι σὲ ἕνα σημεῖο, στὸ πρόσωπό
του. Ἡ προσήλωσί τους εἶνε τέτοια, ὥστε οἱ
μαθηταὶ ἄρχισαν νὰ σκέπτωνται ἐκεῖνο ποὺ ὁ
λαὸς αὐτὸς δὲν σκεπτόταν· τί θὰ γίνῃ ἂν νυ-
χτώσῃ; Ποῦ θὰ βρεθοῦν τρόφιμα γιὰ τόσο κό-
σμο; πῶς θὰ οἰκονομηθῇ ἀπὸ πλευρᾶς φαγη-
τοῦ τέτοια συγκέντρωσι; Γι᾽ αὐτὸ οἱ μαθηταὶ
παίρνουν τὸ θάρρος καὶ παρεμβαίνουν γιὰ νὰ
παρακαλέσουν τὸν Κύριο νὰ ἀπολύσῃ τοὺς ὄ -
χλους λέγοντας· «Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ
ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄ χλους,

ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν
ἑαυτοῖς βρώματα» (Ματθ. 14,15).

Ἀλλ᾿ ἀκριβῶς γιατὶ τὸ πλῆθος ἔδειξε στὸν
Κύριο τέτοια προθυμία, ἀφοσίωσι καὶ ἀγάπη,
γι᾽ αὐτὸ κ᾽ ἐκεῖνος ἔκρινε ὅτι ὁ λαὸς αὐτὸς
εἶνε ἄξιος νὰ τραφῇ ἀκόμη καὶ μὲ ἕνα θαῦμα.
Δὲν εἶνε ὁ Χριστὸς ἐκεῖνος ποὺ εἶπε σὲ ὅ -
σους ἀγωνιοῦν γιὰ τὴ συντήρησί τους «Ζη-
τεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προσ τε-
θήσεται ὑμῖν» (ἔ.ἀ. 6,33); Αἴ λοιπόν· τὴν ἐπίσημη
αὐτὴ ὑπόσχεσί του τὸν βλέπουμε νὰ τὴν πρα -
γματοποιῇ τώρα. Ὁ λαὸς αὐτὸς εἶχε ἀποδεί-
ξει τὴν ἡμέρα αὐτὴ μὲ τὴν ὅλη συμπεριφορά
του, ὅτι θέτει τὰ πνευματικὰ πάνω ἀπὸ τὰ ὑ -
λικά· «ἐζήτει πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».
Κ᾽ ἐκεῖνος λοιπὸν τοὺς δίνει τὰ ἀγαθά του
πλουσιοπάροχα· θεραπεύει, εὐλογεῖ, τρέφει,
ἐλεεῖ τὸ λαό. Καὶ ὁ λαὸς φεύγει ἀπὸ τὴν ἔρη-
μο ψυχικὰ καὶ σωματικὰ χορτασμένος. Ὁ Κύ-
ριος ἔθρεψε καὶ τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματα.
Δὲν ὑπάρχει κανένας πεινασμένος!

* * *
Τί ἀποδεικνύει, ἀγαπητοί μου, αὐτὴ ἡ ὁμα-

δικὴ διατροφὴ τοῦ λαοῦ; Ὅτι ἕνας λαὸς ποὺ
ἀκολουθεῖ τὸν Κύριο στὸ δρόμο τῆς εὐσεβεί -
ας καὶ τῆς ἀρετῆς, ἕνας λαὸς ποὺ ἐκτιμᾷ τὰ
πνευματικὰ πράγματα περισσότερο ἀπὸ τὰ
ὑλικά, ἕνας λαὸς ποὺ δὲν ἐννοεῖ ἀκόμη καὶ
σὲ καιρὸ δυσμενῶν περιστάσεων ν᾿ ἀπομα-
κρυν θῇ ἀπὸ τὸν Κύριο, ἕνας λαὸς ποὺ πι-
στεύ ει, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν θὰ στερηθῇ οὔτε
καὶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ὅσα εἶνε ἀναγκαῖα γιὰ τὴ
συντήρησί του. Ἕνα τέτοιο λαὸ ποτέ δὲν θὰ
τὸν ἀφήσῃ ὁ Κύριος νὰ πεινάσῃ καὶ νὰ πε-
θάνῃ ἀπὸ τὴν πεῖνα.

Γι᾽ αὐτό, ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε πάντοτε
τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου, πρέπει ὡς λαός, ἄρ -
χοντες καὶ ἀρχόμενοι, νὰ ζήσουμε μιὰ ζωὴ πί-
στεως καὶ ἀρετῆς, ποὺ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν
Κύριο. Ἐὰν κρεμαστοῦμε ἀπὸ τὸν Κύριο, τό-
τε βάλαμε τοὺς ἑαυτούς μας, τὶς οἰκογένειές
μας καὶ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος μας κάτω ἀπὸ τὴν
κραταιὰ προστασία του. Σὰν πιστὰ καὶ ἀφω-
σιωμένα τέκνα τῆς «βασιλείας» του, δηλαδὴ
τῆς Ἐκκλησίας του, θὰ καθώμαστε συνδαιτυ-
μόνες στὴν τράπεζα τοῦ ἐλέους του, ἡ ὁποία
πάντοτε θὰ ἔχῃ κάτι νὰ μᾶς δώσῃ καὶ γιὰ τὴν
ψυχή μας καὶ γιὰ τὸ σῶμα μας. Διότι ὁ Κύριος
εἶνε αὐτὸς ποὺ τρέφει ὅλους, καὶ μάλιστα
τοὺς ἀφωσιωμένους σ᾽ αὐτὸν διὰ τῆς πίστε-
ως καὶ τῆς ἀρετῆς ψυχῶν.
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συμ βαίνει αὐτό; Ἦταν ἀντίθετοι αὐτοί. Ὁ ἕ -
νας ἔκλεινε τὴν πόρτα του, ὁ ἄλλος τὴν ἄνοι-
γε· ὁ ἕνας ἦταν ἄσπλαχνος, ὁ ἄλλος εὔσπλα-
χνος. Δῶστε μου πλουσίους σὰν τὸν Ἀβραάμ!
Τέτοιους νά ᾿χαμε, δὲν θὰ ὑπῆρχε φτωχολο-
γιά. Ἂν βαδίζῃς τὸ δρομολόγιο Ἀβραάμ, θὰ
πᾷς κατ᾿ εὐθεῖαν στὴν καρδιὰ τοῦ παραδεί-
σου. Ἂν βαδίσῃς τὸ δρομολόγιο τοῦ ἀσπλά-
χνου, θὰ πᾷς στὴν καρδιὰ τῆς κολάσεως.

–Καὶ τί εἶνε αὐτὴ ἡ κόλασι; θὰ ρωτήσετε.
Δική μου γνώμη ζητᾶτε; Δὲν ἔχει ἀξία. Ἂς

στηριχθοῦμε πάλι στὴν ἁγία Γραφή. Τί λέει ἐ -
πάνω στὸ θέμα αὐτό; Μὲ εἰκόνες, παραδεί γμα-
 τα, μὲ γλῶσσα ἀλληγορικὴ καὶ μεταφορική,
μᾶς δίνει τὴν εἰκόνα τῆς φοβερᾶς κολάσεως.

Μὲ λίγα λόγια κόλασις = φωτιά, θάλασσα
πυ ρός, λίμνη καιομένη· φωτιά, ποὺ ἐνῷ καίει
δὲν φωτίζει. Ἡ κόλασι εἶνε σκότος. Ἡ κόλα-
σις εἶνε τριγμὸς τῶν ὀδόντων, θὰ χτυποῦν τὰ
σαγόνια. Ἡ κόλασις θὰ εἶνε πεῖνα καὶ δίψα αἰ -
ωνίων ἀγαθῶν· οἱ κολασμένοι «λιμώξουσιν
ὡς κύων» (Ψαλμ. 58,7,15), θὰ εἶνε σὰν τὰ πεινασμένα
σκυλιά. Κόλασις –δὲν τελειώσαμε– θὰ πῇ τό-
πος δυσοσμίας ἀπὸ τὴν ἀκαθαρσία τῶν ἁμαρ-
τωλῶν. Ἐνῷ τάφοι ἁγίων μας ὅταν ἄνοιξαν ἔ -
βγαλαν εὐωδία –ἐμεῖς πιστεύουμε στὰ τίμια
λείψανα–, τὰ κόκκαλα τῶν ἁμαρτωλῶν θὰ ἔ -
χουν δυσοσμία. Ὦ ἐσεῖς ποὺ ξοδεύετε γιὰ ἀ -
ρώ ματα τόσα ποσά, σκεφθῆτε, ὅτι μιὰ μέρα
αὐτὸ τὸ κορμὶ θὰ εἶνε πηγὴ ἀπεριγράπτου
δυσοσμίας. Κόλασις εἶνε δεσμὰ ἀφόρητα. Κό-
λασις –δὲν σᾶς εἶπα τίποτα– εἶνε τόπος ὅπου
δὲ φυτρώνει τὸ λουλούδι ποὺ λέγεται ἐλπίς.
Ὅλοι, κι ὁ ἐγκληματίας, κι ὁ φονιᾶς, κι ὁ κατά  -
 δικος, κι ὁ φυλακισμένος, ζοῦν μὲ τὴν ἐλπίδα.Ἐλπίδα, ποτέ μὴν ἀφήσῃς τὸν ἄνθρωπο! Μὰ
ἐκεῖ, στὴν κόλασι, δὲν ὑπάρχει πιὰ ἐλπίδα με-
ταβολῆς καὶ διορθώσεως. Ἡμέρες, ἑ βδο  μά-
δες, μῆνες, χρόνια, αἰῶνες, χιλιετίες θὰ φεύ-
γουν, ἀλλὰ ποτέ δὲν θὰ τελειώσῃ ἡ κόλασις.

Ἕνα παράδειγμα. Ποιό εἶνε τὸ μεγαλύτερο
βουνὸ στὴν Ἑλλάδα; Εἶνε ὁ Ὄλυμπος, τρία
χιλιόμετρα ὕψος. Φανταστῆτε τὸ βουνὸ αὐτὸ
νὰ εἶνε ἀπὸ λεπτὴ ἄμμο, σὰν τὴν ἄμμο τῆς
Σαχάρας, καὶ ἕνα κοράκι νά ᾿ρχεται κάθε χί-
λια χρόνια καὶ νὰ παίρνῃ στὸ ῥάμφος του ἕνα
σπυρὶ ἄμμο. Ἢ φανταστῆτε ἕναν ὠκεανό, καὶ
κάθε χίλια χρόνια νὰ περνᾷ ἕνας ἄγγελος καὶ
νὰ παίρνῃ μία σταγόνα νεροῦ. Πόσες χιλιά-
δες χρόνια πρέπει νὰ περάσουνε, ἕως ὅτου
ἔρθῃ ἡ τελευταία στιγμή, ποὺ θὰ πάρῃ τὸ κο-
ράκι τὸ τελευταῖο σπυρὶ καὶ ὁ ἄγγελος τὴν
τελευταία σταγόνα! Πάντως θά ᾿ρθῃ αὐτὴ ἡ
στιγμή, νὰ εἶστε βέβαιοι· δὲν θά ᾿ρθῃ ὅμως

ποτέ στιγμὴ ποὺ θὰ πῇ ὁ ἄγγελος «τελείωσε
ἡ κόλασις».

Ὤ, ἂν μποροῦσαν νὰ φθάσουν μέχρι τ᾿ αὐ -
τιά μας οἱ φωνὲς τῶν κολασμένων, τί θ᾿ ἀ κού-
γαμε; Κλαυθμὸς καὶ κοπετὸς μέγας ἠκούσθη
κάτω στὴν «κοιλάδα Ἰωσαφάτ» (Ἰωὴλ 4,2). Τί λένε;
Μιὰ λέξι, ποὺ ἐδῶ στὸν κόσμο νὰ μὴ τὴν πῆ -
τε, ἀδέρφια μου· εἶνε ἁμαρτία. Ποιά λέ ξι;«Κατάρα», «Κατάρα»!… Τί καταρῶνται;

Θὰ λένε· Πόδια, ποὺ τὴν Κυριακὴ τρέχατε
στὰ κέντρα τοῦ διαβόλου, σὲ γήπεδα καὶ θέα-
 τρα, καὶ δὲν πατούσατε στὴν ἐκκλησία, κατη  -
ραμένα νά ̓ στε. Χέρια, ποὺ δὲν κάνατε τὸ ση-
μεῖο τοῦ σταυροῦ κανονικῶς καὶ εὐρύ θμως
μαζὶ μὲ τὴν προσευχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χρι στέ,
ἐ λέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν»· χέρια, ποὺ δὲν
δώσατε ἐλεημοσύνη, χέρια ποὺ χτυπήσατε,
χέρια ποὺ ματώσατε, χέρια ποὺ σκοτώσατε,
χέρια ποὺ παλαμίσατε τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο, χέ-
ρια ποὺ χτυπήσατε μάνα καὶ πατέρα, νά ᾿στε
κατηραμένα. Αὐτιά, ποὺ ἐπὶ ὧρες τεντώνατε
ν᾿ ἀκούσετε ὅ,τι αἰσχρό· αὐτιά, ποὺ κλείσατε
νὰ μὴν ἀκούσετε κήρυγμα εὐαγγελίου· αὐτιὰ
ἁμαρτωλά, νὰ εἶστε κατηραμένα. Κ᾽ ἐσεῖς, μά  -τια, ποὺ ἀντὶ νὰ βλέπετε τὸν οὐ ρανό, τὰ ἄ -
στρα, τὶς ἅγιες εἰκόνες, ἀνοίξατε στὴν ἁμαρ-
τία καὶ γίνατε μαγνῆτες τῆς κολάσεως, νά ̓ στε
κατηραμένα. Γλῶσσες, ποὺ δὲν εἴπατε ἕνα «Δό -
ξα σοι, ὁ Θεός», γλῶσσες ποὺ κοτσομπολεύ-
ατε, φαρμακώνατε, συκοφαν τού σατε· γλῶσ -
σες, ποὺ ἀνοίξατε γιὰ νὰ βλαστημήσετε τὸ
Θεό, τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο, τοὺς ἁγίους, νά
᾿στε κατηραμένες.

* * *
Ὦ ἀδελφοί μου! Αὐτὰ τὰ λόγια θὰ τὰ ἐφαρ-

μόσετε, θὰ μετανοήσετε; Τί θὰ κάνετε σήμερα;
Ἐὰν πάρετε τὴν καλὴ ἀπόφασι, χαρὰ στοὺς
ἀγγέλους, χαρὰ στὸν οὐρανό, χαρὰ στὴν ἁγία
Τριάδα. Ἐὰν ὅμως δὲν μετανοήσετε, ὤ τότε
νὰ εἶστε βέβαιοι, ὅτι θὰ ᾿ρθῇ μιὰ μέρα, ἡ τε-
λευταία ἡμέρα, ποὺ ἄγγελος Κυρίου θὰ φωνά -
ξῃ γιὰ μᾶς «τετέλεσται». Διότι «ἀ πόκειται τοῖς
ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, με τὰ δὲ τοῦτο
κρίσις» (Ἑβρ. 9,27), θὰ πεθάνουμε γιὰ νὰ κριθοῦμε.

Σᾶς δίνω, τέλος, μιὰ εὐχή· «Χριστιανὰ τὰ τέ- λη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυν τα,
εἰρηνικὰ καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φο-
βεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ» (θ. Λειτ.). Εὔχομαι,
ὅλοι μας, ὅταν φτάσῃ ἡ τελευταία ὥρα, νὰ
σφραγίσουμε τὴ ζωή μας μὲ τὰ λόγια τοῦ λῃ -
στοῦ «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν
τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42)· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, 8 Νοεμβρίου, ἡ ἁγία
μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν

ἑ ορτὴ τῶν ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων, ἰδιαιτέ-
ρως δὲ τιμᾷ τοὺς ἀρχιστρατήγους τοῦ οὐρα-
νίου κόσμου Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ. Ποιοί εἶνε
οἱ ἄγγελοι καὶ ποιό εἶνε τὸ ἔργο τους εἴπαμε
ἄλλοτε. Τώρα θὰ δώσουμε ἀπάντησι στὸ ἐ -
ρώτημα· Οἱ ἄγγελοι, ὡς ἐλεύθερα πρόσωπα
ποὺ ἦταν, ἔμειναν πιστοὶ στὸ Θεό; Τί διδά-
σκει ἡ Ἐκκλησία ἐπ᾿ αὐτοῦ;

* * *Οἱ ἄγγελοι ἀποτελοῦσαν στοὺς οὐρανοὺς
ἐννέα τάγματα. Καθένα ἀπὸ αὐτὰ εἶχε καὶ ἰδι-
αίτερο ὄνομα. Ἀλλὰ δυστυχῶς ὅλοι οἱ ἄγγε-
λοι δὲν ἔμειναν πιστοὶ στὸ Θεό. Ἕνας ἀπὸ
αὐ τούς, ἀρχάγγελος, ποὺ ἔλαμπε στὸν οὐρα -
νὸ σὰν τὸ ἄστρο τῆς αὐγῆς, ὁ Ἑωσφόρος,
αὐ   τὸς ποὺ ἦταν παραπάνω καὶ ἀπὸ τὸν Μι-
χαὴλ καὶ τὸν Γαβριήλ, αὐτὸς ὁ ἄγγελος ἔπε-
σε, ἁ μάρτησε. Ποιό ἦταν τὸ ἁμάρτημά του;
μοιχεία; πορνεία;… Τέτοιο ἁμάρτημα δὲν
μποροῦσε νὰ κάνῃ ἄγγελος, διότι εἶνε ἄσαρ-
κος καὶ ἀσώματος· τέτοια ἁμαρτήματα δὲν
προσ ιδιάζουν στὴν ἀσώματη φύσι τῶν ἀγγέ-
λων. Τὸ ἁμάρτημά του ἦταν ἄλλο· ἦταν ἡ ὑ -
περηφάνεια! Ὑπερηφανεύθηκε. Εἶπε στὸν ἑ -
αυτό του, ὅπως λέει ὁ προφήτης Ἠσαΐας· «Θ᾿
ἀνεβῶ στὸν οὐρανό, θὰ στήσω τὸ θρόνο μου
πάνω ἀπὸ τὰ ἀστέρια τοῦ οὐρανοῦ,… θ᾿ ἀνε -
βῶ πάνω ἀπ᾽ τὰ σύννεφα, θὰ γίνω ὅμοιος μὲ
τὸν Ὕψιστο» (Ἠσ. 14,13-14). Αὐτὴ ἦταν ἡ ὑπερήφανη
σκέψι ποὺ κυοφορήθηκε μέσα στὴ διάνοια
τοῦ Ἑωσφόρου. Καὶ μόλις τὸ σκέφτηκε αὐτό,
ἔπεσε ἀπὸ τὸ ὕψος ἐκεῖνο· ἔπεσε καὶ συνε-
τρίβη. Καὶ ἔκτοτε, ἀντὶ νὰ ὀνομάζεται Ἑωσ -
φόρος, ὠνομάσθηκε σατανᾶς.

Τὴ στιγμὴ ποὺ συνέβαινε ἡ πτῶσις τοῦ Ἑ -
ωσφόρου στὸν οὐράνιο κόσμο, οἱ ἄγγελοι πέ-
ρασαν ἀπὸ μία κρίσι πνευματική, ἐὰν καὶ κα -

τὰ πόσο πρέπει καὶ αὐτοὶ νὰ μένουν πιστοὶ
στὸ Θεό· διότι ἡ θέσι τοῦ Ἑωσφόρου ἦταν ἐξ -
αιρε τική. Κλονίστηκαν ἀρκετοί, καὶ τὸ ἕνα
τρί το τῶν ἀγγέλων ἔπεσαν μαζί του.

Ἀλλὰ τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἄγγελοι ἔπεφταν, τὴν
ὥρα ποὺ συνέβαινε τὸ τραγικὸ αὐτὸ δυστύ-
χημα, τότε ἕνας ἄλλος ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους, ὁ
ἀρχιστράτηγος Μιχαήλ, σάλπισε στὸν οὐρά-
νιο κόσμο καὶ εἶπε ἐκεῖνο ποὺ ἀκοῦμε στὴν
ἐκ κλησία κάθε Κυριακὴ μετὰ τὸ «Πιστεύω»,
ὅ ταν ἀρχίζει πλέον ἡ θυσία, τὸ κυριώτερο μέ-
ρος τῆς θείας λειτουργίας. Τότε ὁ διάκονος
ἢ ὁ ἱερεὺς λέει· «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν με -
τὰ φόβου…». Αὐτὸ τὸ «Στῶμεν καλῶς, στῶ -
μεν μεστὰ φόβου» τὸ εἶπε γιὰ πρώτη φορὰ ὁ
ἀρχάγγελος Μιχαὴλ ὅταν ἔπεφτε ὁ Ἑωσφό-
ρος καὶ οἱ ἄγγελοι ποὺ τὸν ἀκολούθησαν. Ἔ -
τσι τότε συγκρατήθηκε ὁ ἀγγελικὸς κόσμος
καὶ ἔμεινε πλέον σταθερὸς στὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ.

Ἔπεσε ὁ σατανᾶς ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ ἔ γι-
νε σκοτεινός, ἀπαισία ὕπαρξις. Αὐτὴ τὴν πτῶ -
σι ἐννοεῖ ὁ Χριστὸς σήμερα ὅταν λέει· «Ἐ θε -
ώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐ -
ρανοῦ πεσόντα» (Λουκ. 10,18). Εἶδα, λέει, τὸ σα τανᾶ
νὰ πέφτῃ ἀπ᾽ τὸν οὐρανὸ σὰν ἀστραπή.

Ἀλλὰ δὲν εἶνε μόνο ἡ πτῶσις αὐτή. Ἔχει
καὶ ἄλλη πτῶσι ὁ σατανᾶς. Διότι, ἐνῷ ἔπεσε
ἀπὸ τὸν οὐρανό, δὲν ἔπαψε ἐδῶ στὴ γῆ νὰ
ἐν οχλῇ τοὺς ἀνθρώπους, νὰ εἶνε ὁ ὑποβο-
λεὺς καὶ ἠθικὸς αὐτουργὸς ὅλων τῶν ἐγκλη-
μάτων ποὺ διαπράττονται πάνω στὴ γῆ. Αὐτὸ
πιστεύει ἡ Ἐκκλησία μας. Αὐτὸς ἔβγαλε ἀπὸ
τὸν παράδεισο τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα· αὐτὸς
παρακίνησε καὶ παρακινεῖ τοὺς ἀνθρώπους
νὰ πέφτουν στὴν πορνεία ἢ στὴ μοιχεία, ἢ
ἄλ  λοι νὰ κλέβουν, νὰ ἀδικοῦν, νὰ βάφουν τὰ
χέρια τους μὲ αἷμα… Αὐτὸς εἶνε ὁ πρωτερ-
γάτης τῆς ἁμαρτίας.

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

Ἑορτὴ καὶ πανήγυρις, ἀγαπητοί μου. Σήμε-
 ρα ἑορτάζουν ὄχι ἅγιοι, ἄνθρωποι, βασι-

λεῖς καὶ ἡγεμόνες· σήμερα ἑορτά ζουν ἄγγελοι,
κι ὄχι ἁπλῶς ἄγγελοι ἀλλὰ οἱ ἀρ  χάγγε λοι, αὐτοὶ
ποὺ κατέχουν διακεκριμένη θέσι στὴν ἱεραρ-
χία τῶν οὐρανῶν· ἑορτάζουν οἱ ἀρ χιστράτηγοι
τῶν ἀσωμάτων δυνάμεων Μιχα ὴλ καὶ Γαβριήλ.
Εἴπαμε ἄλλοτε γιὰ τὸ ἔρ γο τους, τὴν ἀποστο-
λή τους, τὴ φύσι τους, τὴ σχέ σι τους μὲ τὸ Θεὸ
καὶ τὸν ἄνθρωπο. Τώ ρα θέλω νὰ ῥίξουμε μιὰ
ματιὰ σ᾽ ἕνα στίχο ποὺ προ ηγεῖται τοῦ ἀποστό -λου (βλ. Ἑβρ. 2,2-10), ποὺ διαβά στηκε σήμερα στὴν θεία
λει τουργία τῆς μνήμης των· εἶνε ἀπὸ τὴν πρὸς
Ἑβραίους ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου.

Τί λέει ἐκεῖ ὁ ἀπόστολος, τί φωνάζει; Προ-σο χή! λέει·«διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡ -
μᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι…» (Ἑβρ. 2,1).

Εἴδατε ὅταν κάποτε περιμένουνε ν᾽ ἀκού-
 σουμε ἀπ᾽ τὸ ῥάδιο μιὰ σπουδαία εἴ δησι, πῶς
ἐντείνουμε τὴν προσοχή μας καὶ κάνουμε ἡ -
συχία γιὰ νὰ μὴ χάσουμε οὔτε λέξι; Ὅπως
λοιπὸν ἐκεῖ προσέχουμε τί θὰ ποῦν οἱ ἰσχυροὶ
τῆς ἡμέρας, ἔτσι κ᾽ ἐδῶ πρέπει νὰ προσέχουμε,
γιὰ ν᾽ ἀ κοοῦ με. Γιατὶ ποιός μιλάει; κά ποιος βα-
 σιλιᾶς ἢ πρωθυπουργός, οἱ μεγάλοι καὶ τρα-
 νοὶ τῶν κρατῶν; Ὄχι. Ὁμιλεῖ ὁ Θεός! Γι᾽ αὐτὸ
λέει ὁ ἀπόστολος ὅτι πρέπει νὰ προσέχουμε.

–Μπᾶ! θὰ πῇς, ἐγὼ δὲν ἄκουσα ποτὲ τὸ Θεό.
Μιλάει ὁ Θεός; καὶ ποιός ἄκουσε τὸ Θεό;

Μιλάει, ἀδελφοί μου, ὁ Θεὸς διαρκῶς, 24 ὧ -
 ρες τὸ εἰκοσιτετράωρο. Δὲν ὑπάρχει ὥ ρα ποὺ
νὰ σι ω πᾷ. Ἐκεῖνος ὁμιλεῖ, ἐμεῖς τὸν ἀκοῦμε;Πῶς μιλάει ὁ Θεός; Θὰ σᾶς πῶ μὲ λίγα λόγια.

* * *� Μιλάει πρῶτον διὰ τῶν δημιουργημάτων
του. Ἀναφέρω μερικὰ παραδείγματα.

• Εἶνε φθινόπωρο. Τὰ δέν τρα μέχρι χθὲς ἦ -
ταν γεμᾶτα φύλλα δροσερά· τώρα τὰ φύλλα
κιτρινίζουν, πέφτουν, στροβι λί ζονται, στρώνον -
ται κατὰ γῆς, γίνον ται λά σπη καὶ χῶ μα. Μᾶς

λέει τίποτε αὐ τό; Κάτι λέει. Κάθε κίτρινο φύλ-
 λο καὶ κάθε μα ραμένος ἀνθὸς ψάλλει· «Ὡς ἄν -
θος μαραί νεται καὶ ὡς ὄναρ παρέρχεται καὶ
διαλύ εται πᾶς ἄν θρωπος» (Νεκρ. ἀκολ.). «Μαται ό της
ματαιοτήτων», φωνάζουν, «τὰ πάντα ματαιότης»
(Ἐκκλ. 1,2· 12,8). Μιλάει λοιπὸν ὁ Θεὸς μὲ τὰ δέν τρα,
μὲ τὰ πεσμένα φύλλα, μὲ τὰ μαραμένα ἄνθη.

• Μιλάει ὁ Θεὸς διὰ τῶν ποταμῶν. Ὁ Σακου-
 λέβας (τὸ ποτα μάκι τῆς Φλωρίνης), καθὼς τρέ-
 χει ἀσταμάτητα, εἶνε σὰν νὰ μᾶς λέῃ· Βιάζο-
μαι, βιάζομαι!… Δὲν σταματάει οὔ τε δευ τε-
ρόλεπτο, δὲν γυρίζει πίσω· τρέχει, τρέχει, πά-
ει ν᾽ ἀνταμώσῃ τὰ ἄλλα ὕδατα, στὴ μεγάλη
θάλασσα, στὸν ἀπέραντο ὠκεανό. Ἔτσι καὶ ἡ
δική μας ζωὴ φεύγει, σπεύδει πρὸς τὴν πλα-
τειὰ θάλασσα, τὴν ἀπέραντη αἰωνιότητα.

• Μιλάει ὁ Θεὸς διὰ τῶν πτηνῶν. Τὰ πουλιὰ
καθὼς κελαηδοῦν μᾶς λένε· «Πᾶσα πνοὴ αἰ -
νεσάτω τὸν Κύριον» (Ψαλμ. 150, 6). Ὁ πετεινός, ποὺ
μέσ᾽ στὴ νύχτα χτυπάει ἐγερτήριο –ποιός τὸν
ἔχει «κουρδίσει»;–, μᾶς λέει· Ὁ Κύρι ος ἔρχε-
ται! «Γρηγορεῖτε», …ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ Υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται» (Ματθ. 24,42,44· 25,13. Μᾶρκ. 13,35).

Μᾶς μιλάει ὁ Θεὸς δι᾽ ὅλης τῆς φύσεως. � Μιλάει ἀκόμη δεύτερον μὲ μιὰ ἄλλη φω-
νή. Ὤ, τί φωνὴ εἶν᾽ αὐτή! Ἔρχεται ἀπὸ τὰ βά-
θη τῆς καρδιᾶς. Ἂν δὲν ἔχῃς πωρωθῆ, τὴ νύ-
χτα, ἐκεῖ ποὺ κοιμᾶ σαι κ᾽ εἶνε ὅλα ἥσυχα, σὲ
ξυπνάει καὶ τὴν ἀ κοῦς νὰ σοῦ λέῃ· Ἄθλιε, για τί
φέρθηκες ἔτσι στὴ μάνα σου; Ἀχάριστε, για τί
πίκρανες τὸν πατέρα σου; Ἐγκληματία, για τί
ἔβαψες τὰ χέρια σου στὸ αἷμα; Πρόστυχε, για-
 τί ἀτίμασες τὸ κορίτσι τοῦ γείτονα; Ἀ θεόφο-
βε, γιατί βλαστήμησες τὰ θεῖα;… Εἶνε ἡ φωνὴτῆς συνειδήσεως. Δὲν φοβᾶμαι τόσο τὴ φωνὴ
τοῦ εἰσαγγελέως ὅσο τὴ φωνὴ αὐτή. Εἶνε φω -
νὴ τοῦ Θεοῦ. Καὶ μακάριος ὅποιος ἔχει αὐτιὰ
νὰ τὴν ἀκούῃ καὶ συμμορφώνεται. � Μιλάει ἀκόμη τρίτον ὁ Θεὸς διὰ ἀνθρώ-πων, μὲ ὑπέροχα, ἔξοχα πνεύματα, ποὺ διὰ μέ-
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ζύγια, ἀλλὰ μὲ τὰ πόδια, «πεζῇ», μία λέξι ποὺ
λέει πολλά. Νὰ φανταστῇ κανεὶς ἐκεῖνο τὸ
πλῆθος νὰ ὁδοιπορῇ σὲ δύσβατους τόπους·
ὄχι μόνο παιδιὰ καὶ νέοι, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες
καὶ ἡλιωμένοι καὶ ἀσθενεῖς. Εἶνε συγκινητικό.
Τί ἀγάπη, τί ἔρωτας, τί δίψα τῆς ψυχῆς! Ὁ Χρι-
 στὸς βέβαια δὲν θὰ ἔμενε διαρκῶς στὴν ἔρη-
μο· θὰ ἐπέστρεφε καὶ στὴν Καπερναοὺμ καὶ
στὶς ἄλλες πόλεις τῆς Γαλιλαίας, καὶ θὰ εἶχαν
πάλι εὐκαιρία νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν ἀκού-
σουν. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ δὲν ἀντέχουν νὰ μένουν μα-
κριά του. Τὸν ἐπιθυμοῦν, ξεσηκώνονται, βγαί-
 νουν καὶ τὸν ἀναζητοῦν στὴν ἔρημο. Ἡ δίψα
τους αὐτὴ ζωντανεύει τὴν εἰκόνα τοῦ ψαλμῳ -
δοῦ γιὰ τὸ διψασμένο ἐλάφι, ποὺ τρέχει, δι -
ασχίζει μεγάλες ἀποστάσεις ἀναζητώντας νε-
ρό, νὰ βρῇ τὴ δροσερὴ πηγή, ποὺ θὰ σβήσῃ
τὸ καμίνι τῆς δίψας του. «Ὃν τρόπον», λέει,
«ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδά-
των, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σέ, ὁ
Θεός»· ὅπως τὸ ἐλάφι λαχταρᾷ καὶ τρέχει ἐ -
κεῖ ποὺ πηγάζουν νερά, ἔτσι, Θεέ μου, λαχτα -
ρᾷ καὶ τρέχει ἡ ψυχή μου σ᾽ ἐσένα (Ψαλμ. 41,2). Ἐ -
λάφια διψασμένα γιὰ τὸ λόγο καὶ τὴ χάρι τοῦ
Χριστοῦ ἦταν ὅλοι αὐτοί.
⃝ Θέλουμε κι ἄλλη μία ἀπόδειξι τῆς ἀρετῆς
τοῦ λαοῦ; Ἂς προσέξουμε πόσο χρό νο θὰ
μείνουν ἐκεῖ στὴν ἐρημιά. Ἔφτασαν ἐπὶ τέ-
λους στὸ σκοπό τους, βρῆκαν αὐτὸν ποὺ ζητοῦ -
σαν. Κ᾽ ἐκεῖνος, ἀφοῦ θεράπευσε τοὺς ἀρρώ-
στους ποὺ εἶχαν φέρει μαζί τους, ἄνοιξε τὸ
στόμα του καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς διδάσκῃ. Κρέ-
μονται ἀπὸ τὰ χείλη του. Κ᾽ ἐνῷ οἱ ὧρες περ-
νοῦν, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν δείχνει νὰ κουράζε-
ται, δὲν βαριέται, δὲν δυσανασχετεῖ. Παρα-
τείνει τὴ διαμονή του στὴν ἔρημο. Μετὰ ἀπὸ
λίγο ὁ ἥλιος θὰ βασιλέψῃ· ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο;
λάμπει ἐμπρός τους ὁ Ἰησοῦς, ὁ πνευματικὸς
Ἥλιος· πρὸς αὐτὸν μικροὶ καὶ μεγάλοι ἔχουν
στραμμένη τὴν προσοχή τους καὶ ἀδιαφο-
ροῦν γιὰ τὴ δύσι τοῦ ἥλίου, γιὰ τὴ νύχτα ποὺ
ζυγώνει, γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς τροφῆς. Μένουν
κοντὰ στὸν Ἰησοῦ στὸ ὕπαιθρο, νηστικοί, ἀτε-
νίζοντας ὅλοι σὲ ἕνα σημεῖο, στὸ πρόσωπό
του. Ἡ προσήλωσί τους εἶνε τέτοια, ὥστε οἱ
μαθηταὶ ἄρχισαν νὰ σκέπτωνται ἐκεῖνο ποὺ ὁ
λαὸς αὐτὸς δὲν σκεπτόταν· τί θὰ γίνῃ ἂν νυ-
χτώσῃ; Ποῦ θὰ βρεθοῦν τρόφιμα γιὰ τόσο κό-
σμο; πῶς θὰ οἰκονομηθῇ ἀπὸ πλευρᾶς φαγη-
τοῦ τέτοια συγκέντρωσι; Γι᾽ αὐτὸ οἱ μαθηταὶ
παίρνουν τὸ θάρρος καὶ παρεμβαίνουν γιὰ νὰ
παρακαλέσουν τὸν Κύριο νὰ ἀπολύσῃ τοὺς ὄ -
χλους λέγοντας· «Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ
ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄ χλους,

ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν
ἑαυτοῖς βρώματα» (Ματθ. 14,15).

Ἀλλ᾿ ἀκριβῶς γιατὶ τὸ πλῆθος ἔδειξε στὸν
Κύριο τέτοια προθυμία, ἀφοσίωσι καὶ ἀγάπη,
γι᾽ αὐτὸ κ᾽ ἐκεῖνος ἔκρινε ὅτι ὁ λαὸς αὐτὸς
εἶνε ἄξιος νὰ τραφῇ ἀκόμη καὶ μὲ ἕνα θαῦμα.
Δὲν εἶνε ὁ Χριστὸς ἐκεῖνος ποὺ εἶπε σὲ ὅ -
σους ἀγωνιοῦν γιὰ τὴ συντήρησί τους «Ζη-
τεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προσ τε-
θήσεται ὑμῖν» (ἔ.ἀ. 6,33); Αἴ λοιπόν· τὴν ἐπίσημη
αὐτὴ ὑπόσχεσί του τὸν βλέπουμε νὰ τὴν πρα -
γματοποιῇ τώρα. Ὁ λαὸς αὐτὸς εἶχε ἀποδεί-
ξει τὴν ἡμέρα αὐτὴ μὲ τὴν ὅλη συμπεριφορά
του, ὅτι θέτει τὰ πνευματικὰ πάνω ἀπὸ τὰ ὑ -
λικά· «ἐζήτει πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».
Κ᾽ ἐκεῖνος λοιπὸν τοὺς δίνει τὰ ἀγαθά του
πλουσιοπάροχα· θεραπεύει, εὐλογεῖ, τρέφει,
ἐλεεῖ τὸ λαό. Καὶ ὁ λαὸς φεύγει ἀπὸ τὴν ἔρη-
μο ψυχικὰ καὶ σωματικὰ χορτασμένος. Ὁ Κύ-
ριος ἔθρεψε καὶ τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματα.
Δὲν ὑπάρχει κανένας πεινασμένος!

* * *
Τί ἀποδεικνύει, ἀγαπητοί μου, αὐτὴ ἡ ὁμα-

δικὴ διατροφὴ τοῦ λαοῦ; Ὅτι ἕνας λαὸς ποὺ
ἀκολουθεῖ τὸν Κύριο στὸ δρόμο τῆς εὐσεβεί -
ας καὶ τῆς ἀρετῆς, ἕνας λαὸς ποὺ ἐκτιμᾷ τὰ
πνευματικὰ πράγματα περισσότερο ἀπὸ τὰ
ὑλικά, ἕνας λαὸς ποὺ δὲν ἐννοεῖ ἀκόμη καὶ
σὲ καιρὸ δυσμενῶν περιστάσεων ν᾿ ἀπομα-
κρυν θῇ ἀπὸ τὸν Κύριο, ἕνας λαὸς ποὺ πι-
στεύ ει, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν θὰ στερηθῇ οὔτε
καὶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ὅσα εἶνε ἀναγκαῖα γιὰ τὴ
συντήρησί του. Ἕνα τέτοιο λαὸ ποτέ δὲν θὰ
τὸν ἀφήσῃ ὁ Κύριος νὰ πεινάσῃ καὶ νὰ πε-
θάνῃ ἀπὸ τὴν πεῖνα.

Γι᾽ αὐτό, ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε πάντοτε
τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου, πρέπει ὡς λαός, ἄρ -
χοντες καὶ ἀρχόμενοι, νὰ ζήσουμε μιὰ ζωὴ πί-
στεως καὶ ἀρετῆς, ποὺ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν
Κύριο. Ἐὰν κρεμαστοῦμε ἀπὸ τὸν Κύριο, τό-
τε βάλαμε τοὺς ἑαυτούς μας, τὶς οἰκογένειές
μας καὶ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος μας κάτω ἀπὸ τὴν
κραταιὰ προστασία του. Σὰν πιστὰ καὶ ἀφω-
σιωμένα τέκνα τῆς «βασιλείας» του, δηλαδὴ
τῆς Ἐκκλησίας του, θὰ καθώμαστε συνδαιτυ-
μόνες στὴν τράπεζα τοῦ ἐλέους του, ἡ ὁποία
πάντοτε θὰ ἔχῃ κάτι νὰ μᾶς δώσῃ καὶ γιὰ τὴν
ψυχή μας καὶ γιὰ τὸ σῶμα μας. Διότι ὁ Κύριος
εἶνε αὐτὸς ποὺ τρέφει ὅλους, καὶ μάλιστα
τοὺς ἀφωσιωμένους σ᾽ αὐτὸν διὰ τῆς πίστε-
ως καὶ τῆς ἀρετῆς ψυχῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 214-215/23-7-1939, σ. 77).

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 20-7-2016.
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Γιὰ ἀρκετὸ χρονικὸ διάστημα ὁ σατανᾶς ἦ -
ταν κυρί αρχος στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων.
Ἀλλὰ –εὐ λογητὸς ὁ Θεός– ἦρθε ὁ Χριστὸς
στὸν κόσμο. Ἦρθε, ὅπως λέει ὁ εὐαγγελι-
στὴς Ἰωάννης, «γιὰ νὰ καταλύσῃ τὰ ἔργα τοῦ
διαβόλου» (Α΄ Ἰω. 3,8), γιὰ νὰ γκρεμίσῃ τὸ κάστρο
τοῦ σατανᾶ. Ἦρθε καὶ νίκησε τὸν διάβολο. Ἡ
πρώτη νίκη τοῦ Χριστοῦ ἐναντίον του ἦταν
στὴν ἔ ρημο τῶν πειρασμῶν (βλ. Ματθ. 4,1-11)· ἐκεῖ ὁ
Χρι στὸς τὸν νίκησε, καὶ ὁ σατανᾶς ἔφυγε ἀπὸ
κοντά του.

Ἀλλὰ τὸ τελικὸ χτύπημα καὶ ἡ τελικὴ νίκη,
τὸ Βατερλὼ οὕτως εἰπεῖν τοῦ σατανᾶ, ὑπῆρ -
ξε ὁ Γολγοθᾶς. Ἐκεῖ ὁ σατανᾶς συγκέντρωσε
γραμματεῖς, φαρισαίους, ὅλες τὶς δυνάμεις
καὶ τὰ ὄργανά του. Καὶ ἐκεῖ, πάνω στὸ σταυ-
ρό, ὁ Ἐσταυρωμένος ἀντὶ νὰ νικηθῇ νίκησε!
Ὁ Γολγοθᾶς καὶ ἡ Ἀνάστασις ἔγινε ἡ μεγάλη
ἧττα τοῦ σατανᾶ. Γι᾿ αὐτὸ τὴ νύχτα τῆς Ἀ να-
στάσεως ἑορτάζουμε τὸ θρίαμβο τοῦ Χρι-
στοῦ ἐναντίον τοῦ σατανικοῦ κόσμου καὶ δια-
βάζεται ἡ ὑπέροχη ἐκείνη ὁμιλία τοῦ ἱεροῦ
Χρυσοστόμου ποὺ λέει· «Ἀνέστη Χριστὸς καὶ
πεπτώκασι δαίμονες», ἀναστήθηκε ὁ Χριστὸς
καὶ ἔπεσαν οἱ δαίμονες.

* * *
Ἰδού λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ποιό νόημα ἔ -

χει ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ μας, ὅτι εἶδε τὸ σα-
τανᾶ νὰ πέφτῃ σὰν ἀστραπή. Τὸν εἶδε γιὰ
πρώτη φορὰ ὅταν ἔπεσε ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ οὐ -
ρανοῦ καὶ ἀπὸ Ἑωσφόρος ἔγινε σατανᾶς. Τὸν
εἶδε καὶ ὅταν ἔπεσε κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς
Σταυ ρώσεως, τὴ Μεγάλη Παρασκευή, καὶ τὴν
ἡμέρα τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεώς του.

Ἀπὸ τότε ὁ σατανᾶς εἶνε ὁ μεγάλος ἡττη-
μένος. Ὁ Χριστὸς ὄχι μόνο ὁ ἴδιος τὸν νίκη-
σε, ἀλλὰ δίνει τὴ νίκη αὐτὴ καὶ σὲ ἄλλους. Σὲ
ποιούς; Σ᾿ ἐκείνους ποὺ πιστεύουν σ᾽ αὐτόν,
πιστεύουν ἀκράδαντα ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ
Θεός, αὐτὸς ποὺ συνέτριψε τὸ κράτος τοῦ δι -
αβόλου. Τὸ λέει ὁ ἴδιος· Θὰ δώσω δύναμι σ᾿
αὐτοὺς ποὺ πιστεύουν νὰ πατοῦν ἐπάνω σὲ
φίδια καὶ σκορπιούς· «ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορ-
 πίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ»
(Λουκ. 10,19). Μεταφορικὴ εἶνε ἐδῶ ἡ γλῶσσα τοῦ
Χριστοῦ. Ποιοί εἶνε οἱ «ὄφεις»; Εἶνε ἐκεῖνοι
ποὺ μὲ τὸ φαρμάκι τῆς γλώσσας τους προσ -
βάλλουν, ὑβρίζουν καὶ βλασφημοῦν τὸ Χρι-
στὸ καὶ τοὺς ἁγίους. Καὶ ποιοί εἶνε οἱ «σκορ-
πίοι»; Εἶνε οἱ ὕπουλοι. Ὅπως ὁ σκορπιὸς κρύ-
βεται κάτω ἀπὸ τὶς πέτρες καὶ δαγκώνει ξα -
φνικὰ τὸν ἄνθρωπο, ἔτσι ὑπάρχουν καὶ πρό-
σωπα ὕπουλα καὶ μοχθηρά, ποὺ μισοῦν τὸ

χριστιανισμὸ καὶ προσπαθοῦν νὰ πλήξουν τὴ
χριστιανική μας πίστι καὶ ἠθική.

Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς εἶπε σ᾿ ἐμᾶς τοὺς Χριστια-
νούς· Ὅσο λίγοι καὶ ἂν ἦστε ἐπὶ τῆς γῆς, μὴ
φοβᾶστε (βλ. Λουκ. 12,32). Ἐγὼ νίκησα τὸν διάβολο· ἔ -
πεσε ὁ διάβολος. Οὔτε σατανᾶς, οὔτε δαίμο-
νες, οὔτε μάγοι μποροῦν νὰ σᾶς βλάψουν.
Καὶ ὅλοι οἱ δαίμονες νὰ βγοῦν ἀπὸ τὴν κόλα-
σι –καὶ θά ᾿ρθῃ ἡ ὥρα ποὺ θὰ βγοῦν– μὲ ὅλα
τὰ τάγματα ταξιαρχίες καὶ μεραρχίες τους,
καὶ ἕνας ἀκόμη νὰ μείνῃς, μὴ φοβᾶσαι, Χρι-
στιανέ· θὰ νικήσῃς τὸ σατανᾶ. Μπροστὰ στὴ
δύναμι τοῦ Χριστοῦ δὲν ἰσχύει τίποτε ἀπολύ-
τως.

Μᾶς δίνει λοιπὸν μεγάλο θάρρος ὁ Χρι-
στός. Μᾶς λέει, ὅτι ἡ στρατιά του εἶνε ἀήττη-
τη, ὅτι κάθε Χριστιανὸς κοντά του, ὅσο ἀ -
γράμ ματος καὶ ἀδύνατος καὶ νὰ εἶνε, εἶνε ἰ -
σχυρὸς ἐν Χριστῷ, εἶνε δυνατός, εἶνε ἱκανὸς
νὰ συντρίψῃ «τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ».

* * *
Μέσα στοὺς χίλιους ἀνθρώπους σήμερα

πόσοι πιστεύουν, ἀγαπητοί μου; Πρὶν λίγα
χρόνια πίστευε ἕνας στοὺς ἑκατό. Σήμερα πι-
στεύει ἕνας στοὺς χίλιους. Καὶ ὅσο προχω-
ροῦν οἱ αἰῶνες, θὰ πιστεύῃ ἕνας στοὺς δέκα
χιλιάδες. Θὰ ἔρ θῃ μέρα ποὺ οἱ πιστοὶ θὰ εἶνε
τόσο σπάνιοι ὅσο καὶ τὰ διαμάντια.

Ὅσοι πιστοί, λοιπόν, ὅσοι πιστεύουμε εἰλι-
κρινὰ στὸν Κύριο, παίρνουμε θάρρος ἀπὸ τὰ
λόγια τοῦ Χριστοῦ. Μὴ φοβούμεθα. Σαλπίζει
ὁ ἀρχάγγελος σήμερα· «Στῶμεν καλῶς», ἂς
σταθοῦμε ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων, ἐπὶ τῶν ἱερῶν
παραδόσεων. Ὅσο ἰσχυροὶ κι ἂν εἶνε οἱ ἐ -
χθροί μας, ὁρατοὶ καὶ ἀόρατοι, ὅσο καὶ ἂν πο-
λεμοῦν τὸ εὐαγγέλιο καὶ τὴν Ἐκκλησία, ἡ Ἐκ -
κλησία εἶνε ἀήττητη. Αὐτοί θὰ νικηθοῦν. Ὅ -
ποιος τὰ βάζει μὲ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ,
αὐτός θὰ γίνῃ στάχτη.

Ἐπρός, πιστοί, μὴ φοβᾶστε! Ἂς πολεμάῃ ὁ
διάβολος, ἂς ἀφρίζουν τὰ τάγματά του, ἂς
μαίνωνται οἱ ἄπιστοι. Ἐμπρός! ἡ νίκη θὰ εἶνε
δική μας. Δὲν θὰ νικήσῃ ὁ σατανᾶς· ὁ σατα -
νᾶς νικήθηκε. Ἐπρός, πιστοί, μὲ θάρρος! Μὲ
τὴ βοήθεια τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέ-
λων προχωροῦμε, γράφουμε τὴν ἱστορία. Οἱ
δὲ ἀρχιστράτηγοι Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ ἂς εἶνε
πάντοτε προστάτες ὅλου τοῦ κόσμου, ἰδιαι-
τέρως δὲ τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι στὸν αἰῶνα
αὐ τὸ τῆς διαφθορᾶς δίνουν τὴ μάχη ἐναντίον
τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Φλωρίνης τὴν 8-11-1968 μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 8-11-2001, ἐπανέκδοσις 18-10-2014.
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Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο
εὐαγγέλιο. Πρὶν διαβάσῃ ὁ ἱερεὺς τὸ εὐ -

αγγέλιο λέει· «Σοφία· ὀρθοί…». Τί σημαίνει
αὐτό; Σημαίνει, ὅτι αὐτὸ ποὺ θὰ διαβάσῃ εἶνε
σοφό, εἶνε ἀληθινό, δὲν ἔχει μέσα τίποτε τὸ
ψευδές. Τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε καθαρὸ χρυσάφι.

Γι᾿ αὐτὸ νὰ ἀκοῦμε τὸ Εὐαγγέλιο μὲ προ-σοχὴ καὶ νὰ τὸ ἐφαρμόζουμε στὴ ζωή μας. Τὸ
ἐφαρμόζουμε; Ἂν τὸ ἐφαρμόζαμε, τότε ἡ γῆ
αὐτὴ θὰ ἦταν παράδεισος. Τώρα ποὺ δὲν τὸ
ἐφαρμόζουμε, ἡ γῆ αὐτὴ ἔγινε κόλασις.

* * *Σήμερα, ἀδελφοί μου, τὸ εὐαγγέλιο (βλ. Λουκ.
10,25-37) εἶνε μιὰ ἀπὸ τὶς ὡραιότερες παραβολὲς
ποὺ εἶπε ὁ Κύριος. Τί λέει ἡ παραβολὴ αὐτή; 

Κάποιος Ἰουδαῖος, λέει, ξεκίνησε ἀπὸ τὴν
πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραήλ, τὰ Ἰεροσόλυμα, καὶ
βάδιζε νὰ πάῃ στὴν Ἰεριχώ. Στὸ δρόμο ὅμως
ποὺ πή γαινε ἦταν κάπου κρυμμένοι λῃσταί.
Πετάχτη καν μπροστά του, τὸν σταμάτησαν,
τὸν χτύ πησαν, τὸν πλήγωσαν, τὸν ἔρριξαν κά  -
τω, τὸν ἔψαξαν, βρῆκαν τὰ χρήματα ποὺ εἶχε,
τὰ πῆραν ὅλα, καὶ μετὰ τὸν ἄφησαν ἐκεῖ νὰ
βογγάῃ στὸ χῶμα ἀπὸ τὸν πόνο, κι αὐτοὶ ἐξ -
αφανίστηκαν μέσα στὸ ἄγριο δάσος.

Ὁ τραυματίας εἶχε ἀνάγκη βοηθείας καὶ
φώναζε· Βοήθεια! βοήθεια!…

Κάποια ὥρα φάνηκε νά ᾽ρχεται ἕνας κα-
βάλλα στὸ ἄλογό του. Ἦταν ἱερεύς, ἄνθρω-
πος τοῦ Θεοῦ. Εἶδε τὸν πληγωμένο, ἀλλὰ δὲν
στάθηκε· προσπέρασε γρήγορα - γρήγορα.

Βοήθεια! φωνάζει πάλι ὁ τραυματί ας. Σὲ
λί γο πέρασε ἕνας λευΐτης, δηλαδὴ διάκονος
ποὺ ὑπηρετοῦσε στὸ θυσιαστήριο τοῦ ναοῦ.
Τὸν κοίταξε, ἀλλὰ ἔφυγε κι αὐτός.

Ἐνῷ ὁ τραυματίας κινδύνευε νὰ πεθάνῃ,
νά κ᾽ ἔρχεται τώρα κάποιος ἄλλος. Τὸν βλέ-
πει ὁ χτυπημένος. Ὤχ, σκέφτηκε, χάθηκα!

Ἦ ταν ἐ χθρός του, Σαμαρείτης. Τώρα πιὰ πε-
ρίμενε νὰ τοῦ δώσῃ αὐτὸς τὴ χαριστικὴ βολὴ
καὶ νὰ τὸν ἀποτελειώσῃ. Ἀλλ᾿ αὐτὸς τὸν πλη-
σί ασε. Κατέβηκε ἀ πὸ τὸ ζῷο του. Τὸν περι-
ποι ήθηκε. Τοῦ ἔπλυνε τὶς πληγὲς μὲ κρασὶ καὶ
τὶς ἄλειψε μὲ λάδι. Κ᾿ ἐκεῖ στὸν ἔρημο τόπο ἔ -
σχισε τὸ πουκάμισό του, ἔκανε ἐπίδεσμο καὶ μ᾽
αὐτὸν τοῦ ἔδεσε τὶς πλη γές. Μετὰ τὸν ἀνέ-
βασε στὸ ζῷο του καὶ τὸν πῆγε σ᾿ ἕνα πανδο -
χεῖο, σ᾿ ἕνα χάνι. Ἐκεῖ ἔμεινε ὅλη τὴ νύχτα
στὸ προσκέφαλό του. Τὸ πρωί, ὅταν θὰ ἔφευ-
γε, ἄφησε ἐντολὴ στὸν ξενοδόχο νὰ περιποι-
ηθῇ τὸν τραυματία, καὶ ὅ,τι ξοδέψῃ ἀνέλαβε
νὰ τὰ πληρώσῃ αὐτός.

Αὐτὴ εἶνε ἡ παραβολή. Ἀλλὰ ἡ παραβολὴ
ἄλλα λέει κι ἄλλα ἐννοεῖ. Ποιός εἶνε ὁ ἄνθρω-
πος ποὺ ἔπεσε στοὺς λῃστάς; Ποιοί εἶνε οἱ
λῃ σταί; Ποιός εἶνε ὁ ἱερεύς; Ποιός εἶνε ὁ λευ -
ΐτης; Ποιός εἶνε ὁ Σαμαρείτης; Αὐτὰ θέλουνἑρμηνεία. Ἂς ἀπαντήσουμε πολὺ σύντομα.

* * *Αὐτὸς ποὺ ἔπεσε στοὺς λῃστάς, τὸ θῦμα,
δὲν εἶνε ἕ νας συγκεκριμένος, εἶνε ὁ καθέναςμας. Εἶνε τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων. Ὅ -
λοι ἀνεξ αιρέτως οἱ ἄνθρωποι, ὅλη ἡ ἀνθρω-
πότης, εἶ νε ὁ τραυματίας τῆς παραβολῆς.

Βάδιζε τὸ δρόμο της εἰρηνικὴ ἡ ἀν θρω  πό-
της ψάλλοντας στὸ Δημιουργὸ τὸ ἀλ ληλούϊα.
Ἀλλ᾿ ἐνῷ βάδιζε στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ, ἔπεσε
σὲ λῃστάς. Ποιοί εἶνε αὐτοὶ οἱ λῃ σταί; Ἀρχι -
λῃ στὴς εἶνε ὁ διάβολος. Αὐτὸς μισεῖ τὸν ἄν -
θρωπο, θέλει νὰ τὸν ἐξοντώ σῃ, καὶ μεταχει-
ρίζεται κάθε τρόπο γι᾽ αὐτό. Οὐρλιάζει σὰν
λιοντάρι, λέει ἡ Γραφή, ζητώντας ποιόν νὰ
κατασπαράξῃ·«ὡς λέων ὠρυόμενος περιπα-
τεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ» (Α΄ Πέτρ. 5,8).

Λῃσταὶ ἐπίσης εἶνε οἱ δαίμονες καὶ οἱ κακοὶ
- δαιμονικοὶ ἄνθρωποι, τὰ ὄργανα τοῦ διαβό-
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λου, ποὺ κι αὐτοὶ κάνουν κακό. Καὶ ὅσο κακὸ
μπορεῖ νὰ κάνῃ ἕνας ἄνθρωπος κακός, δὲν
μποροῦν νὰ κάνουν χίλιοι δαίμονες.

Λῃστὴς ὅμως εἶνε καὶ ὁ ἑαυτός μας. Τὸν
βλέπεις ἐκεῖνον; Μποροῦσε νὰ ζήσῃ 100 χρό-
νια, καὶ δὲ ζῇ οὔτε 30. Τὰ 70 χρόνια ποιός τὰ
λῄστεψε; Ὁ ἑαυτός του, τὰ ναρκωτικά… Τὸν
βλέπεις ἐκεῖνο τὸν ἄλλο, ποὺ πίνει μπουκά-
λια ὁλόκληρα οὐίσκυ καὶ ἄλλα ποτά; Σκοτώ-
νεται μόνος του μὲ τὸ ἀλκοόλ. Τὸν βλέπεις ἐ -
κεῖνο τὸν ἄλλο, ποὺ ἔπεσε στὰ ἀκατονόμαστα
πάθη τῆς σαρκός; Λῃστεύει κι αὐτὸς τὸν ἑαυ-
τό του. Τὶς μεγαλύτερες ζημιὲς μᾶς τὶς κάνει
ὁ ἑαυτός μας, μὲ τὰ διάφορα πάθη. Λῃσταὶ τὰπάθη, λῃσταὶ καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ λογισμοί.

Καὶ ἡ ἀνθρωπότης ζητεῖ βοήθεια. Ποιός θὰσώσῃ τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ σατανᾶ; Ποιός θὰ
τὸν σώσῃ ἀπὸ τοὺς δαίμονες καὶ τοὺς κακοὺς
ἀνθρώπους; Ποιός θὰ τὸν σώσῃ ἀπὸ τὸν ἑαυ-
τό του, τὰ πάθη καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς λογι-
σμούς; Ὁ ἱερεύς; Ὁ λευΐτης; Οἱ σοφοί; Οἱ ῥή-
τορες; Τὰ διάφορα θρησκεύματα;

Ἕνας εἶνε ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου, καὶ ἐδῶ
εἶνε τὸ κέντρο τῆς παραβολῆς. Μπροστὰ στὸ
δρᾶμα τῆς ἀνθρωπότητος παρουσιάζονται δι -
άφοροι σωτῆρες, ψευδοσωτῆρες. Ἀλλ᾿ ἕνας
μό νο μπορεῖ νὰ δώσῃ τὴ λύτρωσι. Εἶνε ἐκεῖ -
νος ποὺ προσκυνοῦν οἱ ἄγγελοι. Καὶ ἂν ἐμεῖς
σιωπήσουμε, καὶ οἱ πέτρες θὰ φωνάξουν, ὅτι
«Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς
δό ξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν» (Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.).Ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ Σαμαρείτης. Αὐτὸς κατέ-
βηκε ἀπὸ τὰ οὐράνια, πλησίασε τὸν ἄνθρωπο,
βρέθηκε κοντά του. Καὶ τὸν θεράπευσε μὲ τὴ
θεία διδασκαλία του, μὲ τὰ θαύματά του, καὶ
μὲ τὸ τίμιο αἷμα του.

* * *
Ποιό εἶνε, ἀγαπητοί μου, μὲ λίγα λόγια τὸνόημα τῆς παραβολῆς;
Ὑπάρχει κάτι, τὸ ὁποῖο χρειάζεται ἡ ἀν θρω-

  πότητα ἀπαραιτήτως. Ὅπως τὸ ὀξυγόνο γιὰ
τὸν ἄνθρωπο κι ὅπως τὸ νερὸ γιὰ τὸ ψάρι κι ὅ -
πως ὁ ἀέρας γιὰ τὸ πουλί, ἔτσι καὶ γιὰ τὸν ἄν -θρωπο τὸ ἀναγκαῖο εἶνε ἡ ἀγάπη. Διψᾷ γιὰ ἀ -
γάπη· δὲν μπορεῖ νὰ ζή σῃ χωρὶς αὐτήν. Πλά-
στηκε ν᾿ ἀγαπᾷ, ὄχι νὰ μισῇ. Ὁ ἄνθρωπος εἶνε
ὂν κοινωνικό. Ὁ Θεὸς τὸν ἔ βαλε μέσα στὴν κοι-
 νωνία, γιὰ νὰ ζήσῃ μαζὶ μὲ ἄλλους. Μιὰ κοπέλ-
 λα τί λαχταράει; Ν᾿ ἀποκτήσῃ ἕναν ἄντρα. Εἶ -
νε μέσα στὴ φύσι τῆς γυ ναίκας. Νὰ τὸν ἔχῃ
συντροφιὰ μέρα - νύχτα, στὴ χαρὰ στὴ λύπη
στὸν πόνο, νὰ τὸν αἰσθάνεται κοντά, νὰ τὸν ἔ -
χῃ προστασία καὶ στήριγμα. Καὶ ὁ νέος τί λα-
χταράει; Ν᾿ ἀποκτήσῃ μιὰ γυναῖκαα, ποὺ νά ̓ νε

στὸ πλευρό του ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς ζωῆς του,
νά ᾽νε ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἀγαλλίασί του. Κι ὁ κάθε
ἄνθρωπος τί ζητάει; Ν᾿ ἀποκτήσῃ ἕνα φίλο, νά
᾽νε πάντα πιστὸς κοντά του, νὰ τὸν ἐνισχύῃ,
νὰ τὸν ὑποστηρίζῃ, νὰ τὸν ὑπερασπίζεται.

Καὶ ἐρωτῶ. Ὑπάρχει τώρα αὐτὴ ἡ ἀγάπη;
Δὲν ὑπάρχει. Τὴ βλέπεις· παντρεύτηκε, κι ἀν -
τὶ νά ̓ νε εὐτυχισμένη, τὴν τρώει ἡ θλῖψι. Γιατὶ
ἀντὶ νὰ βρῇ ἀγάπη βρῆκε μῖσος, ἀντὶ νὰ βρῇ
παρηγοριὰ βρῆκε στενοχώριες· καὶ ἐνῷ τρῶ -
νε μαζὶ καὶ ἐνῷ κοιμοῦνται στὸ ἴδιο κρεβάτι,
εἶνε χωρισμένοι ὅσο ἡ ἀνατολὴ ἀπὸ τὴ δύσι.
Μπορεῖ σωματικὰ νά ᾽νε ἑνωμένοι, ἀλλὰ ψυ-
χικὰ βρίσκονται μακριὰ ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον
καὶ μισεῖ ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Καὶ βλέπουμε σή-
μερα τραγικὰ γεγονότα· νὰ σκοτώνῃ ὁ ἕνας
τὸν ἄλλον ἀπὸ ἕνα μῖσος ἄγριο. Τὸν βλέπεις
τὸν ἄλλον; Ἀνατρέφει τὰ παιδιὰ μὲ μιὰ ἐλπί-
δα, ὅταν γεράσῃ τὰ παιδιὰ νὰ τοῦ δείξουν κά-
ποια ἀγάπη. Καὶ τώρα τί συμβαίνει· τὰ παιδιὰ
δὲν δείχνουν στοργή. Ἀγρίεψε ὁ κόσμος.

Ἦρθε στὴ μητρόπολι κάποτε μιὰ γριὰ ἑ -
βδομήντα περίπου ἐτῶν. Κλάμα ἡ γιαγιά!

–Δέσποτα, λέει, θ᾿ αὐτοκτονήσω.
–Τί ἔχεις; τί σοῦ λείπει;
–Ἔπαθα τὴν πιὸ μεγάλη συμφορά. Γέννησα

ἑπτὰ παιδιά. Κοπίασα καὶ μόχθησα. Τὰ πάν τρε-
 ψα ὅλα. Τώρα ποὺ γέρασα καὶ δὲν μπορῶ νὰ
δουλέψω στὰ χωράφια, μὲ διώχνουν…

Ταλαίπωρε κόσμε, ἐγκαταλειμμένε, ποὺ δι -ψᾷς ἀγάπη· τὴν ἀγάπη δὲν θὰ τὴ βρῇς που-
θενὰ ἀλλοῦ παρὰ μόνο κοντὰ στὸ Χριστό.

Ὁ Χριστὸς μόνο εἶνε κοντὰ στὸν ἄνθρωπο.
Ποτέ δὲν τὸν ἀφήνει. Κι ὅπως λέει ὁ ποιητής,

«κι ἂν δὲν μοῦ μείνῃ ἐντὸς τοῦ κόσμου
ποῦ ν᾿ ἀκουμπήσω, ποῦ νὰ σταθῶ,
ἐκεῖ ψηλὰ εἶν᾿ ὁ Θεός μου.Πῶς ἠμπορῶ ν᾿ ἀπελπισθῶ;».Ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ πραγματικὸς «πλησίον»

τοῦ ἀνθρώπου. Εἶνε κοντά μας ὁ Χριστός; ἅ -
μα εἶνε κοντά μας, παράδεισο ἔχουμε. Εἶνε
μακριὰ ὁ Χριστός; εἴμαστε δυστυχισμένοι.

Λέει μιὰ προφητεία τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ
πρα γματοποιεῖται στὶς ἡμέρες μας· «Ψυγήσε -
ται ἡ ἀγάπη», ἡ ἀ γάπη θὰ ψυχρανθῇ (Ματθ. 24,12).
Σήμερα πλέον δὲν ὑπάρχει ἀγάπη. Μῖσος ἐπι-
κρατεῖ στὸν κόσμο.

Μόνο ὅπου ὑπάρχει ἀγάπη, ἐκεῖ ἀναπαύε-
ται ὁ ἄνθρωπος. Καὶ τὴν ἀγάπη τὴ δίνει ὁ Χρι-
στός, ποὺ εἶνε ἡ ἐνσάρκωσι τῆς ἀγάπης καὶ
τοῦ ἐλέους καὶ τῶν οἰκτιρμῶν· ὅν, παῖδες, ὑ -
μνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶ -
νας· ἀμήν. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου Κομάνου - Ἑορδαίας τὴν 13-11-1983. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 14-11-1999, ἐπανέκδοσις 15-11-2020.
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«Τ ί ποιήσω…;». Εἶνε, ἀγαπητοί μου, τὸ
ἐ ρώτημα, ποὺ ὑπάρχει σήμερα στὸ εὐ -

αγ γέλιο (Λουκ. 12,17). Εἶνε ἡ ἀπορία ἑνὸς ἀνθρώ-
που, ποὺ βρίσκεται σὲ δυσκολία, ἀμηχανία, ἀ -
διέξοδο. «Τί ποιήσω…;», τί νὰ κάνω;Ποιός τὸ λέει αὐτό; Τεντῶστε τὸ αὐτί σας
καὶ θὰ τ᾽ ἀ κούσετε ἀπὸ πολλὰ στόματα. «Τί
νὰ κάνω;» λέει ἐκεῖνο τὸ ὀρφανό, ποὺ ἔμεινε
στοὺς πέντε δρόμους καὶ ζητάει στοργὴ ἀπὸ
τὴν ἄσπλαχνη κοινωνία. «Τί νὰ κάνω;», τὸ λέ-
ει ἡ χήρα μὲ τὰ μικρά της, ποὺ ζητάει προ-
στασία. «Τί νὰ κάνω;», τὸ λέει ὁ ἄν  τρας, ποὺ
πέθανε ἡ ἀγαπημένη γυναίκα του κ᾽ ἔ μεινε
δίχως ταίρι. «Τί νὰ κάνω;», τὸ λέει ὁ ἐρ γάτης,
ποὺ τὸν ἀπέλυσε ἡ ἑταιρεία ἢ τὸ κατάστημα
ἢ τὸ ἐργοστάσιο, καὶ τώρα τρέχει νὰ βρῇ δου-
 λειὰ ἢ ἑτοιμάζεται νὰ πάρῃ διαβατήριο γιὰ τὰ
ξένα. «Τί νὰ κάνω;», τὸ λέει ὁ μικρέμ πορος, ποὺ
τὸ γραμμάτιό του διαμαρτύρεται κι αὐτὸς τρέ-
 χει νὰ δανειστῇ φοβούμενος τὴν κατάσχεσι.

«Τί νὰ κάνω;», τὸ λένε πλήθη φτωχῶν καὶ
δυσ  τυχισμένων. Στὸ εὐαγγέλιο λοιπὸν ποιός
τὸ λέει σήμερα; Δὲν τὸ λέει οὔτε ὀρφανό, οὔ -
τε χήρα, οὔτε ἐργάτης, οὔτε μικρέμ πο ρος, οὔ -
τε κάποιος ἄλλος ἄνθρωπος τῆς ἀ νάγ κης· τὸ
λέει – ποιός· ἕνας πλούσιος! Μὰ τί τοῦ συμ-
βαίνει; Τὸ λέει ἡ παραβολή (βλ. Λουκ. 12,16-21· 14,35).

* * *Ἦταν, ἀδελφοί μου, μεγαλοκτηματίας, τσι-
φλικᾶς. Ἡ «εὐφορία τῶν καρπῶν τῆς γῆς», ποὺ
ζητοῦμε στὴν θεία Λειτουργία, στὰ ἀπέραντα
κτήματά του ἦταν ἐξαιρετική. Τὰ σπαρ τὰ θά-
λασσα, τ᾽ ἀμπέλια φορτωμέ να σταφύλια, τὰ
κλαδιὰ στὰ ἐ λαιοστάσια λύγιζαν ἀ πὸ τὸν καρ-
πό. Ἀλλὰ ἡ ἐξαιρετικὴ αὐτὴ εὐλογία, ἀντὶ νὰ
τὸν κάνῃ εὔθυμο, εὐγνώμονα στὸ Θεὸ καὶ πιὸ
εὔσπλαχνο, τὸν ἔκανε ἐσωστρε φῆ· συσπειρώ-
θηκε περισσότερο στὸ ἐγώ του. Τὰ μά ζεψε ὅ -
λα, δὲν ἄφησε τίποτα ἔξω, οἱ ἀποθῆκες ὅ  μως
δὲν τὰ χωροῦσαν. Καὶ βρισκόταν σὲ με γάλη

ἀγωνία· ἡ ἰδέα ὅτι τόννοι ἀγαθῶν θὰ μείνουν
ἐκτεθειμένοι καὶ ἀνασφάλιστοι δὲν τὸν ἄφη-
νε νὰ ἡσυχάσῃ. Γι᾽ αὐτὸ λέει «Τί νὰ κάνω…;»!

Δὲν εἶχε λοιπὸν ἀποθῆκες; Μὰ ὑπῆρχαν ἀ -ποθῆ κες. Ὄχι λίγες· πολλές, χιλιάδες ἀ ποθῆ -
κες, μικρὲς καὶ μὲ ἀσφάλεια ἑκατὸ τοῖς ἑκατό.
Ποιές εἶνε αὐτὲς οἱ ἀποθῆκες; Εἶνε τὰ στομά -χια τῶν πεινασμένων ἀνθρώπων. Ἂν μοίραζε
ἀπὸ πέντε κιλὰ ἀλεύρι καὶ δυὸ κιλὰ λάδι στὸν
καθένα, ἀμέσως τὰ ἀγαθὰ αὐτὰ θὰ διωχετεύ -
οντο στὶς πιὸ ἀσφαλεῖς ἀποθῆκες, μέσα στὰ
στομάχια τῶν πεινασμένων, καὶ χίλια «Δόξα
σοι, ὁ Θεός» καὶ χίλιες εὐχαριστίες γι᾽ αὐτὸν
θ᾽ ἀκούοντο ἀπ᾽ τὰ στόματα τῶν φτωχῶν. Τώ  -
ρα ὅ μως τίποτε ἀπὸ αὐτά! Εἶνε κουφὸς καὶ
δὲν ἀκούει, τυφλὸς καὶ δὲν βλέπει τὴν ἀν θρώ-
 πινη δυστυχία· ἡ καρδιά του ἔγινε σκληρὴ
σὰν τὸ χρυσάφι, δὲν συγκινεῖται. Ἐὰν φυτρώ -
νῃ στὸ γρανίτη ἄνθος, μπορεῖ καὶ σὲ τέτοιες
καρδιὲς νὰ φυτρώσῃ τὸ ἄνθος τῆς εὐσπλα-
χνίας. Τί νὰ κάνω; ἐξακολουθεῖ νὰ ἀπορῇ.

Βράδιασε. Ἐπιστρέφει ἀπὸ περι οδεία στὰ
κτήματα. Κι ὅσο ἔχει τὰ προϊόν τα του ἐκ τε-
θειμένα τὸν ζώνει ἀνησυχία. Νύχτωσε, τὸ σκο-
 τάδι σκέπασε τὰ πάντα κι ὅλοι πέφτουν γιὰ
ὕπνο. Τὸ μικρὸ παιδάκι στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μά-
νας, τὸ πουλάκι στὴ φωλιά του, ὁ φτωχὸς στὸ
καλύβι του, ὁ ἄρρωστος στὸ θάλαμο τοῦ νο-
σο κομείου γιὰ λίγα ἔστω λεπτά, κι αὐτὸς ἀκό-
μη ὁ κατάδικος πίσω ἀπ᾽ τὰ κάγ κελλα τῆς φυ-
λακῆς, ὅλοι κοιμοῦνται. Ἕνας μόνο δὲν κοι -μᾶ ται· ποιός; ὁ φιλάργυρος καὶ πλεονέκτης
πλούσιος! Στριφογυρίζει σὰν τὸ φίδι πάνω
στὸ κρεβάτι καὶ συλλογίζεται· «Τί νὰ κάνω;».

Αἴφνης βρίσκει σύμβουλο «κατάλληλο». Τὸ
πονηρὸ πνεῦμα τοῦ ὑποδεικνύει «πρόγραμ-
μα οἰκονομικῆς καὶ βιομηχανικῆς ἀναπτύξε-
ως» – γιὰ νὰ μιλήσουμε σὲ σύγχρονη γλῶσ -
σα. Καταλάβατε; Ὁ σατανᾶς τοῦ ὑ πέ δειξε
ἕνα σχέδιο ἐπεκτάσεως τῶν ἐγκαταστάσεων
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Μεγάλη τόλμη αὐτό. Ποιός ἄλλος θὰ εἶχε
τὴ δύναμι νὰ πῇ, ὅτι στὸ πρόσωπό του μπορεῖ
ὁ κάθε συνάνθρωπός του νὰ δῇ ἕνα τέλειο
καὶ ἀξιομίμητο πρότυπο; Μόνο ἡ Παναγία καὶ
ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Μέσα στὴν ἁγία Γραφὴ
ἀκοῦμε βέβαια πρῶτα τὸν ἴδιο τὸν Χρι στὸ νὰ
προκα λῇ τοὺς ἐχθρούς του καὶ νὰ τοὺς λέῃ ἄ -
φοβα «Τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁ μαρ τί -
ας;», ποιός δηλαδὴ ἀπὸ σᾶς μπορεῖ νὰ βρῇ ἐ -
πάνω μου κάποια ἁ μαρτία; (Ἰω. 8,46). Ἔπειτα, ἀπὸ
ὅλους τοὺς ἁ γίους ἀνθρώπους, ἀκοῦμε μόνο
τὴν Παναγία νὰ λέῃ «Ἀπὸ τοῦ νῦν μακα ριοῦσί
με πᾶσαι αἱ γενεαί», στὸ ἑξῆς δηλαδὴ θὰ μὲ
μακαρίζουν ὅλες οἱ γενεὲς τῶν ἀνθρώπων
(Λουκ. 1,48), καὶ ἐδῶ τὸν ἀπόστολο Παῦλο νὰ γρά -
φῃ στοὺς Κορινθίους τὰ βαρυσήμαντα λό για
«Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε»
(Α΄ Κορ. 4,16), μιμηθῆτε με δηλαδή.

Ὦ Κορίνθιοι, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀ -
κούσατε τὴ διδασκαλία μου; Σᾶς φάνηκε ἴσως
ὑπερβολικὰ αὐ στηρὴ καὶ ἀ πραγματοποίητη;
Ἀλλὰ στρέψτε λοι πὸν τὴν προσοχή σας καὶ
παρατηρῆστε τὴν ἐφαρμογή της· δῆ τε τὸ πα-
ράδειγμά μου. Ἐξετάστε προσεκτι κὰ τὴ ζωή
μου. Κι ὅπως ἐγὼ ἀντέγραψα καὶ ἀποτύπωσα
στὸν ἑαυτό μου τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι
κ᾽ ἐσεῖς ἀντιγράψτε καὶ ἀποτυπῶστε στὴ δι-
κή σας καρδιὰ τὸν Χριστό· καὶ γιὰ νὰ μὴ δυσ -
κολευθῆτε σ᾽ αὐτό, ἀντιγρά ψτε βλέποντας ἐ -
μένα, ποὺ ἔζησα κοντά σας· μιμηθῆτε τὸ πα-
ράδειγμά μου, τὴ ζωή μου. «Μιμηταί μου γί-
νεσθε».

Καὶ πράγματι. Ὁ βίος τοῦ μεγάλου ἀποστό -
λου εἶνε τὸ ὑπόδειγμα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.
Ἡ καρδιά του εἶνε μιὰ ζωντανὴ εἰκόνα τοῦ Χρι-
 στοῦ. Δὲν ὑπάρχει ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ τὴν ὁ -
ποία ὁ ἀπόστολος νὰ μὴν ἔχῃ τηρήσει, δὲν ὑ -
πάρχει χριστιανικὴ ἀρετὴ τὴν ὁ ποία νὰ μὴν ἔ -
χῃ ζήσει, νὰ μὴν ἔχῃ ἐφαρμόσει. Καὶ γι᾿ αὐτὸ
ὅλοι ἐμεῖς, ποὺ ἔχουμε τόσες ἐλλείψεις στὴ
ζωὴ καὶ στὸ χαρακτῆρα μας, μποροῦμε νὰ
βλέπου με τὸν ἀπόστολο Παῦλο, νὰ παρατη-
ροῦμε τὴν ἁγιότητά του καὶ τὴν καθαρότητά
του, νὰ ζηλεύουμε τὴν ἀκρίβεια καὶ τὴ συνέ-
πειά του, νὰ μυούμεθα στὸ πνεῦμα του, νὰ μι-
μούμεθα τὴ ζωὴ καὶ τὸ παράδειγμά του, νὰ
πατοῦμε στ᾽ ἀχνάρια του, καὶ ν᾽ ἀνα πληρώ-
νουμε τὶς ἐλλείψεις μας, ὥστε ἡ εἰκόνα τοῦ
Χριστοῦ νὰ γίνῃ μέσα μας ζωηρή, ὡραία, πλή-
ρης, μὲ ὅλα τὰ χρώματα τῆς ἀρετῆς.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας «Μιμηταί
μου γίνεσθε» εἶνε σὰν νὰ μᾶς λέῃ· Οἱ ὑπερή-
φανοι μιμηθῆτε τὴν ταπείνωσί μου, οἱ θυμώ-
δεις μιμηθῆτε τὴν πραότητά μου, οἱ ἀκρατεῖς

μιμηθῆτε τὴν ἐγκράτειά μου, οἱ φιλάργυροι
μιμηθῆτε τὴν ἀνιδιοτέλειά μου, οἱ φθονεροὶ
μι μηθῆτε τὴν ἀγάπη μου, οἱ ὀκνηροὶ μιμηθῆ -
τε τὴν ἐργατικότητά μου, οἱ ἀνυπόμονοι μι-
μηθῆτε τὴν ὑπομονή μου, οἱ δειλοὶ μιμηθῆτε
τὸ θάρρος μου… Θὰ χρειαζόταν νὰ ἔχουμε
στὴ διάθεσί μας πολὺ χρόνο γιὰ νὰ δείξουμε
τὰ ὑπέροχα δείγματα καθεμιᾶς ἀπὸ τὶς ἀρε -
τὲς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, συλλέγοντάς τα
μέσα ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν ἀποστόλων καὶ τὶς
14 Ἐπιστολές του. Τὸ ἀφήνω στὴ διάθεσι καὶ
στὴν προθυμία τοῦ καθενός μας.

* * *
«Μιμηταί μου γίνεσθε». Ὁ Παῦλος εἶχε τὸ

θάρρος νὰ γράφῃ τὰ λόγια αὐ τὰ στοὺς Κοριν -
θίους, νὰ προσκαλῇ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἐ -
χθροὺς καὶ φίλους τῆς ἐκκλησίας τῆς Κορίν-
θου νὰ ἐξετάσουν τὴ συμπεριφο ρά του, νὰ ἐ -
ρευνήσουν τὴ ζωή του, καὶ τότε νὰ πεισθοῦν,
ὅτι τὰ ὅσα διδάσκει δὲν εἶνε μόνο λόγια, ἀλλὰ
εἶνε καὶ ἔργα· πρῶτος αὐτὸς τὰ ἐφάρμοσε
στὸν ἑαυτό του.

Ἀλλὰ τὸ θάρρος αὐτὸ τοῦ Παύλου, ἀγαπη-
τοί μου, θὰ ἔπρεπε νὰ διακρίνῃ καὶ ὅλους ἐ -
μᾶς, οἱ ὁποῖοι μέσα στὴ σημερινὴ κοινωνία,
κοι νωνία διεφθαρμένη ὅπως καὶ ἡ κοινωνία
τῆς ἀρχαίας Κορίνθου, φέρουμε τὸ τίμιο ὄνο-
μα τοῦ Χριστιανοῦ. Ναί· θὰ ἔπρεπε νὰ ζοῦμε
κ᾽ ἐμεῖς τόσο ἅγια, ὥστε στὴν κάθε στιγμὴ τῆς
ζωῆς μας, ὅσοι εἶνε γύρω μας, ὅσοι ἐξαρτῶν -
ται ἀπὸ μᾶς, ὅσοι βρίσκονται πάνω ἀπὸ ᾽μᾶς,
ὅσοι εἶνε φίλοι τοῦ Χριστοῦ, ὅσοι εἶνε ἐχθροὶ
τοῦ Χριστοῦ, ὅλοι αὐτοὶ νὰ ἔβλεπαν στὸ πρό-
σωπό μας τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. 

«Μιμηταί μου γίνεσθε». Τὸ εἶπε ὁ Παῦλος
πρὸς τοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου. Ἐμεῖς
δυστυχῶς δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε. Ὁ κό-
σμος μᾶς παρατηρεῖ, καὶ ἀντὶ στὸ πρόσωπό
μας καὶ στὸ χαρακτῆρα μας νὰ δῇ τὴν εἰκόνα
τοῦ Χριστοῦ, τὴ μίμησι τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἁγι -
ωσύνη τοῦ Χριστοῦ, βλέπει –φοβερὸ ἀλλ᾿ ἀ -
ληθινό– ἢ τὴν εἰκόνα τοῦ ἑωσφόρου, μὲ ὅ λες
τὶς κακίες καὶ τὰ πάθη, ἢ μιὰ ξεθωριασμένη
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἢ μία γελοιογραφία τοῦ
Χριστοῦ. Αὐτοὶ εἴμαστε.

Ἀδελφοί μου, ὁποιοδήποτε ἐπάγγελμα καὶ
ἂν κάνουμε, ὁποιαδήποτε θέσι καὶ ἐὰν κατέ-
χουμε στὴν κοινωνία καὶ στὴν Ἐκκλησία, ἂς
σκεπάσουμε τὸ πρόσωπό μας ἀπὸ ντροπή,
διότι βρισκόμαστε τόσο μακριὰ ἀπὸ τὴ μίμη-
σι τοῦ Παύλου, ἀπὸ τὴ μίμησι τοῦ Χριστοῦ, ἀ -
πὸ τὸν προορισμό μας ὡς Χριστιανῶν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Γραπτὸ κήρυγμα ποὺ δημοσιεύθηκε μὲ ἄλλο τίτλο στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 248/16-8-1940, σ. 110).

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 23-7-2016.
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καὶ τοῦ εἶπε· Γκρέμισε τὶς παλιὲς ἀποθῆκες
καὶ χτίσε ἄλλες μεγαλύτερες! ἐκεῖ θὰ μαζέ -
ψῃς καὶ τὸ τελευταῖο σπυρὶ σιτάρι, καὶ τὴν τε-
λευταία ῥώγα σταφυλιοῦ, καὶ τὴν τελευταία
σταγόνα γάλα, τὰ πάντα· δὲν θὰ μείνῃ ἔξω τί-
ποτα. Καὶ μετὰ θὰ στρωθῇς σὲ μιὰ πολυθρό να,θ᾽ ἀνάψῃς τσιγάρο καὶ θὰ πῇς· «Ψυχή, ἔ χεις
πολλὰ ἀγαθά…· φάγε, πίε, εὐφραίνου» (ἔ.ἀ. 12,19).

Ἀπὸ αὐτὰ τὰ «θά…» ὅμως τοῦ πλεονέκτου
οὔτε ἕνα δὲν πραγματοποιήθηκε. Ἔτσι καὶ ἀ -πὸ τὰ σημερινὰ «θά…», τὰ πενταετῆ προγράμ-
 ματα οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως ποὺ συντάσ-
σουν οἱ οἰκονομολόγοι καὶ ἀκοῦμε συνήθως
νὰ ἐξαγγέλλωνται, ἐρωτῶ, τί τελι κῶς πραγμα  -τοποιεῖ ται; Ταλαίπωρη ἀνθρωπότητα, ποὺ δὲν
γνωρίζεις τὸ μέλλον τοῦ πλανήτου καὶ δὲν ξέ-
ρεις τί θὰ μείνῃ ἀπὸ τὰ μεγάλα ἔργα τῶν πλα-
νηταρχῶν σου, τὶς γέφυρες, τοὺς οὐρανοξύ-
στες, τὶς καμινάδες, τὰ τάνκερ!… Ἀφοῦ βου-
λιάζεις στὴ διαφθορά, τί ἄλλο μπορεῖ νὰ σὲ
περιμένῃ παρὰ ἡ τύχη τῶν Σοδόμων. 

Ὁ πλούσιος «λογάριαζε χωρὶς τὸν ξενοδό-
χο» ποὺ λέει ἡ παροιμία. Καὶ ξαφνικὰ κάποιος,
χωρὶς προειδοποίησι, τοῦ χτυπάει τὴν πόρτα.
Ὤ τὸν ἀναιδέστατο! εἶνε ὁ πιὸ ἀνεπιθύμητος
ἐπισκέπτης. Ποιός εἶνε; Μὴ «χτυπᾶτε ξύλο»,
δὲν ὠφελεῖ. Εἶνε ὁ χάρος! «Ἄφρον, ταύτῃ τῇ
νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ
δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;» (ἔ.ἀ. 12,20). Ἔμπρός, τοῦ
λέει, σήκω! σὲ παίρνω, φεύγεις γιὰ τὸν ἄλ λο
κόσμο! Ματαίως ἐκλιπαρεῖ καὶ παρακαλεῖ γιὰ
μιὰ ἀναβολή· ἡ ἀπόφασι εἶνε ἀμετάκλητη, κ᾽
ἔτσι ὁ πλούσιος φεύγει ἐσπευσμένα ἀπὸ τὴ
ζωὴ αὐτή. Ὁ πονηρὸς τὸν ὡδήγησε πάνω στὸ
βράχο τῆς πλεονεξίας, κι ἀπὸ ᾽κεῖ τοῦ ᾽δωσε
μιὰ σπρωξιὰ καὶ τὸν ἔρριξε στὸ χάος· ὅπως
λέει ὁ Δάντης, ἔκανε βουτιὰ στὰ κύματα τοῦ
ᾅδου, στὸ πέλαγος τῆς κολάσεως.

Ὦ Εὐαγγέλιο, εἶσαι αἰώνιο, εἶσαι ἡ πιστὴ εἰ -
κόνα τῆς ἀνθρωπότητος! Αὐτὸ τὸ «Τί ποιή-σω;» τ᾽ ἀκοῦς καὶ σήμερα, σὲ ἐποχὴ ποὺ ἀρι-
στεροὶ καὶ δεξιοὶ δικαιώνουν τὸν Μάρξ, ἀφοῦ
θεωροῦν ὅτι ἄξονας γύρω ἀπ᾽ τὸν ὁποῖο στρέ-
 φον ται ὅλα εἶνε ὁ οἰκονομικὸς παράγων. Δὲν
τὸ λένε ὅμως τόσο οἱ φτωχοί μας, τὰ φτω χαδά-κια τῆς ὑπαίθρου – κάθομαι κοντά τους κι ἀ -
να παύεται ἡ ψυχή μου. Αὐτοὶ σηκώνονται τὸ
πρωί, πᾶνε στὰ λιβάδια, βόσκουν τὰ πρόβατά
τους, ἀκοῦνε τὴν καμπάνα, κάνουν τὸ σταυρό
τους καὶ λένε· Ἔχει ὁ Θεός! Ποιοί τὸ λένε;
Κυρίως οἱ μεγάλοι καὶ ἰσχυροὶ τοῦ πλούτου.
«Τί ποιήσω;». Ἔκανε χίλιες λίρες; Θέλει νὰ
τὶς κάνῃ δυὸ χιλιάδες, τὶς δύο νὰ τὶς κάνῃ
τέσσε ρις; τὶς τέσσερις ὀχτώ… Τὸ πάθος τῆς

φι λαρ γυρίας εἶνε ἀκόρεστο, ἀχόρταγο. Ἡ θά-
λασσα μπορεῖ νὰ πῇ στὰ ποτάμια, Σταματῆ -
στε δὲν θέ λω ἄλλα νερά, μὰ ἡ πλεονεξία καὶ
φιλαργυ ρία δὲν λέει ποτέ, Φτάνει. Ὑπάρχει,
λέ νε οἱ για τροί, μία ἀσθένεια ποὺ λέγεται ὑ -
δρωπικία. Ὅποιος πάσχει ἀπ᾽ αὐτήν, ὅσο πίνει
νερὸ τόσο καὶ περισσότερο διψᾷ. Καὶ ἡ φιλαρ-
 γυρία λοιπὸν καὶ ἡ πλεονεξία εἶνε μία πνευμα- τικὴ ὑ δρωπικία· αὐτοὶ ποὺ πάσχουν ἀπὸ αὐ -
τὴν δὲν ἡσυχάζουν· θέλοντας ν᾽ ἀποκτήσουν
κι ἄλ λα κι ἄλ λα, ἔ χουν τὸ βλέμμα συνεχῶς
κάτω καὶ ποτέ δὲν τὸ στρέφουν στὸν οὐρανό. 

* * *Προτοῦ νὰ τελειώσω, ἀδελ φοί μου, ἐπιτρέ -
ψτε μου νὰ ὑπενθυμίσω ἕνα σχετικὸ μὲ τὸ θέ-
μα αὐτὸ θλιβερὸ γεγονός. Τὸ 1922 ἔγινε ἡ με-
γα λύ τερη καταστροφὴ τῆς πατρίδος μας, σο-
βα ρώτερη καὶ ἀπὸ τὴν Ἅλωσι τῆς Κωνσταντι -
νουπόλεως· ἡ Μικρασιατικὴ καταστροφή. Ἤμα-
 σταν παιδιὰ ὅταν ἀκούσαμε τὶς καμπάνες νὰ
χτυποῦν πένθιμα, καὶ βγήκαμε ἔξω νὰ προϋπαν -
τήσουμε τοὺς πρόσ φυγες ἀδελφούς μας. Ἕ -
νας ἀκμαῖος ἑλληνικὸς πολιτισμὸς (ἑνάμισυ
ἑκατομμύριο Ἕλληνες πρόσφυγες) ξερριζώ-
θηκε καὶ ἦρθε στὴν πατρίδα μας. Ἀπὸ τὴν φλε-
γόμενη Σμύρνη βγῆκε τότε πάμ πτωχο στὸ μου-
 ρά γιο τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἕνα ζωηρὸ παιδὶ16 ἐτῶν. Δούλευε, ἀλλὰ ἀνήσυχος δὲν μποροῦ -
σε νὰ περιοριστῇ στὸ φτωχὸ ψωμάκι· ἤθελε
νὰ πετάξῃ, νὰ φύγῃ μακριά, ἀλλὰ λεφτὰ δὲν εἶ -
χε. Τότε οἱ ἀχθοφόροι τοῦ λιμανιοῦ, εὐγενι κὲς
ψυ  χές, τὸν εἶδαν λυπημένο κ᾽ ἔκαναν ἔρανο,
γιὰ νὰ τοῦ δώσουν τὰ χρήματα γιὰ τὸ εἰσιτή-
ριο. Ἔτσι ἔφυγε καὶ πέταξε μακριά… Κατόπιν
ὁ κύριος αὐτός, τοῦ ὁποίου ἀπαξιῶ ν᾽ ἀναφέ-
ρω τὸ ὄνομα, ἦρθε μέσα στὴν πρώτη δεκάδα
τῶν ἐφοπλιστῶν τοῦ κόσμου· τὸ φτωχαδάκιἐκεῖνο πήκτωσε τὴ θάλασσα μὲ τὰ πλοῖα του!
Ἐρωτῶ· τί ἔκανε τὰ πλούτη του, τί ἔδωσε γιὰ
ἱεροὺς σκοπούς αὐτὸς ποὺ μποροῦσε νὰ γίνῃ
ὁ μεγαλύτερος εὐεργέτης;

Ὄχι, ἀδέρφια μου! Πέφτω καὶ φιλῶ τὰ πό-
δια ἑνὸς ἀγρότου τῶν Πρεσπῶν, τιμίου οἰκο-
γενειάρχου ποὺ μοιράζεται τὸ ψωμάκι του μ᾽ ἕ -
ναν ἄλλο φτωχό, μὰ ποτέ τέτοιους πλουσίους,
ποὺ εἶνε ὄνειδος καὶ ὄχι τιμὴ γιὰ τὴν πατρίδα.

Πίστευε στὸ Εὐαγγέλιο, σκόρπα τὰ ἀγαθά
σου, δίνε ὅπου μπορεῖς, γιατὶ τὸ τέλος ἐγγίζει·
ὁ δίκαιος «ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν·
ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ
αἰῶνος» (Β΄ Κορ. 9,9=Ψαλμ. 111,9). «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν
καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον
οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ» (Ψαλμ. 33,11). 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀθανασίου Ἄνω Κυψέλης - Ἀθηνῶν τὴν 19-11-1972. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 14-10-2020.
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δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;» (ἔ.ἀ. 12,20). Ἔμπρός, τοῦ
λέει, σήκω! σὲ παίρνω, φεύγεις γιὰ τὸν ἄλ λο
κόσμο! Ματαίως ἐκλιπαρεῖ καὶ παρακαλεῖ γιὰ
μιὰ ἀναβολή· ἡ ἀπόφασι εἶνε ἀμετάκλητη, κ᾽
ἔτσι ὁ πλούσιος φεύγει ἐσπευσμένα ἀπὸ τὴ
ζωὴ αὐτή. Ὁ πονηρὸς τὸν ὡδήγησε πάνω στὸ
βράχο τῆς πλεονεξίας, κι ἀπὸ ᾽κεῖ τοῦ ᾽δωσε
μιὰ σπρωξιὰ καὶ τὸν ἔρριξε στὸ χάος· ὅπως
λέει ὁ Δάντης, ἔκανε βουτιὰ στὰ κύματα τοῦ
ᾅδου, στὸ πέλαγος τῆς κολάσεως.

Ὦ Εὐαγγέλιο, εἶσαι αἰώνιο, εἶσαι ἡ πιστὴ εἰ -
κόνα τῆς ἀνθρωπότητος! Αὐτὸ τὸ «Τί ποιή-σω;» τ᾽ ἀκοῦς καὶ σήμερα, σὲ ἐποχὴ ποὺ ἀρι-
στεροὶ καὶ δεξιοὶ δικαιώνουν τὸν Μάρξ, ἀφοῦ
θεωροῦν ὅτι ἄξονας γύρω ἀπ᾽ τὸν ὁποῖο στρέ-
 φον ται ὅλα εἶνε ὁ οἰκονομικὸς παράγων. Δὲν
τὸ λένε ὅμως τόσο οἱ φτωχοί μας, τὰ φτω χαδά-κια τῆς ὑπαίθρου – κάθομαι κοντά τους κι ἀ -
να παύεται ἡ ψυχή μου. Αὐτοὶ σηκώνονται τὸ
πρωί, πᾶνε στὰ λιβάδια, βόσκουν τὰ πρόβατά
τους, ἀκοῦνε τὴν καμπάνα, κάνουν τὸ σταυρό
τους καὶ λένε· Ἔχει ὁ Θεός! Ποιοί τὸ λένε;
Κυρίως οἱ μεγάλοι καὶ ἰσχυροὶ τοῦ πλούτου.
«Τί ποιήσω;». Ἔκανε χίλιες λίρες; Θέλει νὰ
τὶς κάνῃ δυὸ χιλιάδες, τὶς δύο νὰ τὶς κάνῃ
τέσσε ρις; τὶς τέσσερις ὀχτώ… Τὸ πάθος τῆς

φι λαρ γυρίας εἶνε ἀκόρεστο, ἀχόρταγο. Ἡ θά-
λασσα μπορεῖ νὰ πῇ στὰ ποτάμια, Σταματῆ -
στε δὲν θέ λω ἄλλα νερά, μὰ ἡ πλεονεξία καὶ
φιλαργυ ρία δὲν λέει ποτέ, Φτάνει. Ὑπάρχει,
λέ νε οἱ για τροί, μία ἀσθένεια ποὺ λέγεται ὑ -
δρωπικία. Ὅποιος πάσχει ἀπ᾽ αὐτήν, ὅσο πίνει
νερὸ τόσο καὶ περισσότερο διψᾷ. Καὶ ἡ φιλαρ-
 γυρία λοιπὸν καὶ ἡ πλεονεξία εἶνε μία πνευμα- τικὴ ὑ δρωπικία· αὐτοὶ ποὺ πάσχουν ἀπὸ αὐ -
τὴν δὲν ἡσυχάζουν· θέλοντας ν᾽ ἀποκτήσουν
κι ἄλ λα κι ἄλ λα, ἔ χουν τὸ βλέμμα συνεχῶς
κάτω καὶ ποτέ δὲν τὸ στρέφουν στὸν οὐρανό. 

* * *Προτοῦ νὰ τελειώσω, ἀδελ φοί μου, ἐπιτρέ -
ψτε μου νὰ ὑπενθυμίσω ἕνα σχετικὸ μὲ τὸ θέ-
μα αὐτὸ θλιβερὸ γεγονός. Τὸ 1922 ἔγινε ἡ με-
γα λύ τερη καταστροφὴ τῆς πατρίδος μας, σο-
βα ρώτερη καὶ ἀπὸ τὴν Ἅλωσι τῆς Κωνσταντι -
νουπόλεως· ἡ Μικρασιατικὴ καταστροφή. Ἤμα-
 σταν παιδιὰ ὅταν ἀκούσαμε τὶς καμπάνες νὰ
χτυποῦν πένθιμα, καὶ βγήκαμε ἔξω νὰ προϋπαν -
τήσουμε τοὺς πρόσ φυγες ἀδελφούς μας. Ἕ -
νας ἀκμαῖος ἑλληνικὸς πολιτισμὸς (ἑνάμισυ
ἑκατομμύριο Ἕλληνες πρόσφυγες) ξερριζώ-
θηκε καὶ ἦρθε στὴν πατρίδα μας. Ἀπὸ τὴν φλε-
γόμενη Σμύρνη βγῆκε τότε πάμ πτωχο στὸ μου-
 ρά γιο τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἕνα ζωηρὸ παιδὶ16 ἐτῶν. Δούλευε, ἀλλὰ ἀνήσυχος δὲν μποροῦ -
σε νὰ περιοριστῇ στὸ φτωχὸ ψωμάκι· ἤθελε
νὰ πετάξῃ, νὰ φύγῃ μακριά, ἀλλὰ λεφτὰ δὲν εἶ -
χε. Τότε οἱ ἀχθοφόροι τοῦ λιμανιοῦ, εὐγενι κὲς
ψυ  χές, τὸν εἶδαν λυπημένο κ᾽ ἔκαναν ἔρανο,
γιὰ νὰ τοῦ δώσουν τὰ χρήματα γιὰ τὸ εἰσιτή-
ριο. Ἔτσι ἔφυγε καὶ πέταξε μακριά… Κατόπιν
ὁ κύριος αὐτός, τοῦ ὁποίου ἀπαξιῶ ν᾽ ἀναφέ-
ρω τὸ ὄνομα, ἦρθε μέσα στὴν πρώτη δεκάδα
τῶν ἐφοπλιστῶν τοῦ κόσμου· τὸ φτωχαδάκιἐκεῖνο πήκτωσε τὴ θάλασσα μὲ τὰ πλοῖα του!
Ἐρωτῶ· τί ἔκανε τὰ πλούτη του, τί ἔδωσε γιὰ
ἱεροὺς σκοπούς αὐτὸς ποὺ μποροῦσε νὰ γίνῃ
ὁ μεγαλύτερος εὐεργέτης;

Ὄχι, ἀδέρφια μου! Πέφτω καὶ φιλῶ τὰ πό-
δια ἑνὸς ἀγρότου τῶν Πρεσπῶν, τιμίου οἰκο-
γενειάρχου ποὺ μοιράζεται τὸ ψωμάκι του μ᾽ ἕ -
ναν ἄλλο φτωχό, μὰ ποτέ τέτοιους πλουσίους,
ποὺ εἶνε ὄνειδος καὶ ὄχι τιμὴ γιὰ τὴν πατρίδα.

Πίστευε στὸ Εὐαγγέλιο, σκόρπα τὰ ἀγαθά
σου, δίνε ὅπου μπορεῖς, γιατὶ τὸ τέλος ἐγγίζει·
ὁ δίκαιος «ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν·
ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ
αἰῶνος» (Β΄ Κορ. 9,9=Ψαλμ. 111,9). «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν
καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον
οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ» (Ψαλμ. 33,11). 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀθανασίου Ἄνω Κυψέλης - Ἀθηνῶν τὴν 19-11-1972. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 14-10-2020.
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καὶ χτίσε ἄλλες μεγαλύτερες! ἐκεῖ θὰ μαζέ -
ψῃς καὶ τὸ τελευταῖο σπυρὶ σιτάρι, καὶ τὴν τε-
λευταία ῥώγα σταφυλιοῦ, καὶ τὴν τελευταία
σταγόνα γάλα, τὰ πάντα· δὲν θὰ μείνῃ ἔξω τί-
ποτα. Καὶ μετὰ θὰ στρωθῇς σὲ μιὰ πολυθρό να,θ᾽ ἀνάψῃς τσιγάρο καὶ θὰ πῇς· «Ψυχή, ἔ χεις
πολλὰ ἀγαθά…· φάγε, πίε, εὐφραίνου» (ἔ.ἀ. 12,19).

Ἀπὸ αὐτὰ τὰ «θά…» ὅμως τοῦ πλεονέκτου
οὔτε ἕνα δὲν πραγματοποιήθηκε. Ἔτσι καὶ ἀ -πὸ τὰ σημερινὰ «θά…», τὰ πενταετῆ προγράμ-
 ματα οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως ποὺ συντάσ-
σουν οἱ οἰκονομολόγοι καὶ ἀκοῦμε συνήθως
νὰ ἐξαγγέλλωνται, ἐρωτῶ, τί τελι κῶς πραγμα  -τοποιεῖ ται; Ταλαίπωρη ἀνθρωπότητα, ποὺ δὲν
γνωρίζεις τὸ μέλλον τοῦ πλανήτου καὶ δὲν ξέ-
ρεις τί θὰ μείνῃ ἀπὸ τὰ μεγάλα ἔργα τῶν πλα-
νηταρχῶν σου, τὶς γέφυρες, τοὺς οὐρανοξύ-
στες, τὶς καμινάδες, τὰ τάνκερ!… Ἀφοῦ βου-
λιάζεις στὴ διαφθορά, τί ἄλλο μπορεῖ νὰ σὲ
περιμένῃ παρὰ ἡ τύχη τῶν Σοδόμων. 

Ὁ πλούσιος «λογάριαζε χωρὶς τὸν ξενοδό-
χο» ποὺ λέει ἡ παροιμία. Καὶ ξαφνικὰ κάποιος,
χωρὶς προειδοποίησι, τοῦ χτυπάει τὴν πόρτα.
Ὤ τὸν ἀναιδέστατο! εἶνε ὁ πιὸ ἀνεπιθύμητος
ἐπισκέπτης. Ποιός εἶνε; Μὴ «χτυπᾶτε ξύλο»,
δὲν ὠφελεῖ. Εἶνε ὁ χάρος! «Ἄφρον, ταύτῃ τῇ
νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ
δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;» (ἔ.ἀ. 12,20). Ἔμπρός, τοῦ
λέει, σήκω! σὲ παίρνω, φεύγεις γιὰ τὸν ἄλ λο
κόσμο! Ματαίως ἐκλιπαρεῖ καὶ παρακαλεῖ γιὰ
μιὰ ἀναβολή· ἡ ἀπόφασι εἶνε ἀμετάκλητη, κ᾽
ἔτσι ὁ πλούσιος φεύγει ἐσπευσμένα ἀπὸ τὴ
ζωὴ αὐτή. Ὁ πονηρὸς τὸν ὡδήγησε πάνω στὸ
βράχο τῆς πλεονεξίας, κι ἀπὸ ᾽κεῖ τοῦ ᾽δωσε
μιὰ σπρωξιὰ καὶ τὸν ἔρριξε στὸ χάος· ὅπως
λέει ὁ Δάντης, ἔκανε βουτιὰ στὰ κύματα τοῦ
ᾅδου, στὸ πέλαγος τῆς κολάσεως.
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πρωί, πᾶνε στὰ λιβάδια, βόσκουν τὰ πρόβατά
τους, ἀκοῦνε τὴν καμπάνα, κάνουν τὸ σταυρό
τους καὶ λένε· Ἔχει ὁ Θεός! Ποιοί τὸ λένε;
Κυρίως οἱ μεγάλοι καὶ ἰσχυροὶ τοῦ πλούτου.
«Τί ποιήσω;». Ἔκανε χίλιες λίρες; Θέλει νὰ
τὶς κάνῃ δυὸ χιλιάδες, τὶς δύο νὰ τὶς κάνῃ
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φι λαρ γυρίας εἶνε ἀκόρεστο, ἀχόρταγο. Ἡ θά-
λασσα μπορεῖ νὰ πῇ στὰ ποτάμια, Σταματῆ -
στε δὲν θέ λω ἄλλα νερά, μὰ ἡ πλεονεξία καὶ
φιλαργυ ρία δὲν λέει ποτέ, Φτάνει. Ὑπάρχει,
λέ νε οἱ για τροί, μία ἀσθένεια ποὺ λέγεται ὑ -
δρωπικία. Ὅποιος πάσχει ἀπ᾽ αὐτήν, ὅσο πίνει
νερὸ τόσο καὶ περισσότερο διψᾷ. Καὶ ἡ φιλαρ-
 γυρία λοιπὸν καὶ ἡ πλεονεξία εἶνε μία πνευμα- τικὴ ὑ δρωπικία· αὐτοὶ ποὺ πάσχουν ἀπὸ αὐ -
τὴν δὲν ἡσυχάζουν· θέλοντας ν᾽ ἀποκτήσουν
κι ἄλ λα κι ἄλ λα, ἔ χουν τὸ βλέμμα συνεχῶς
κάτω καὶ ποτέ δὲν τὸ στρέφουν στὸν οὐρανό. 

* * *Προτοῦ νὰ τελειώσω, ἀδελ φοί μου, ἐπιτρέ -
ψτε μου νὰ ὑπενθυμίσω ἕνα σχετικὸ μὲ τὸ θέ-
μα αὐτὸ θλιβερὸ γεγονός. Τὸ 1922 ἔγινε ἡ με-
γα λύ τερη καταστροφὴ τῆς πατρίδος μας, σο-
βα ρώτερη καὶ ἀπὸ τὴν Ἅλωσι τῆς Κωνσταντι -
νουπόλεως· ἡ Μικρασιατικὴ καταστροφή. Ἤμα-
 σταν παιδιὰ ὅταν ἀκούσαμε τὶς καμπάνες νὰ
χτυποῦν πένθιμα, καὶ βγήκαμε ἔξω νὰ προϋπαν -
τήσουμε τοὺς πρόσ φυγες ἀδελφούς μας. Ἕ -
νας ἀκμαῖος ἑλληνικὸς πολιτισμὸς (ἑνάμισυ
ἑκατομμύριο Ἕλληνες πρόσφυγες) ξερριζώ-
θηκε καὶ ἦρθε στὴν πατρίδα μας. Ἀπὸ τὴν φλε-
γόμενη Σμύρνη βγῆκε τότε πάμ πτωχο στὸ μου-
 ρά γιο τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἕνα ζωηρὸ παιδὶ16 ἐτῶν. Δούλευε, ἀλλὰ ἀνήσυχος δὲν μποροῦ -
σε νὰ περιοριστῇ στὸ φτωχὸ ψωμάκι· ἤθελε
νὰ πετάξῃ, νὰ φύγῃ μακριά, ἀλλὰ λεφτὰ δὲν εἶ -
χε. Τότε οἱ ἀχθοφόροι τοῦ λιμανιοῦ, εὐγενι κὲς
ψυ  χές, τὸν εἶδαν λυπημένο κ᾽ ἔκαναν ἔρανο,
γιὰ νὰ τοῦ δώσουν τὰ χρήματα γιὰ τὸ εἰσιτή-
ριο. Ἔτσι ἔφυγε καὶ πέταξε μακριά… Κατόπιν
ὁ κύριος αὐτός, τοῦ ὁποίου ἀπαξιῶ ν᾽ ἀναφέ-
ρω τὸ ὄνομα, ἦρθε μέσα στὴν πρώτη δεκάδα
τῶν ἐφοπλιστῶν τοῦ κόσμου· τὸ φτωχαδάκιἐκεῖνο πήκτωσε τὴ θάλασσα μὲ τὰ πλοῖα του!
Ἐρωτῶ· τί ἔκανε τὰ πλούτη του, τί ἔδωσε γιὰ
ἱεροὺς σκοπούς αὐτὸς ποὺ μποροῦσε νὰ γίνῃ
ὁ μεγαλύτερος εὐεργέτης;

Ὄχι, ἀδέρφια μου! Πέφτω καὶ φιλῶ τὰ πό-
δια ἑνὸς ἀγρότου τῶν Πρεσπῶν, τιμίου οἰκο-
γενειάρχου ποὺ μοιράζεται τὸ ψωμάκι του μ᾽ ἕ -
ναν ἄλλο φτωχό, μὰ ποτέ τέτοιους πλουσίους,
ποὺ εἶνε ὄνειδος καὶ ὄχι τιμὴ γιὰ τὴν πατρίδα.

Πίστευε στὸ Εὐαγγέλιο, σκόρπα τὰ ἀγαθά
σου, δίνε ὅπου μπορεῖς, γιατὶ τὸ τέλος ἐγγίζει·
ὁ δίκαιος «ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν·
ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ
αἰῶνος» (Β΄ Κορ. 9,9=Ψαλμ. 111,9). «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν
καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον
οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ» (Ψαλμ. 33,11). 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀθανασίου Ἄνω Κυψέλης - Ἀθηνῶν τὴν 19-11-1972. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 14-10-2020.
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καὶ χτίσε ἄλλες μεγαλύτερες! ἐκεῖ θὰ μαζέ -
ψῃς καὶ τὸ τελευταῖο σπυρὶ σιτάρι, καὶ τὴν τε-
λευταία ῥώγα σταφυλιοῦ, καὶ τὴν τελευταία
σταγόνα γάλα, τὰ πάντα· δὲν θὰ μείνῃ ἔξω τί-
ποτα. Καὶ μετὰ θὰ στρωθῇς σὲ μιὰ πολυθρό να,θ᾽ ἀνάψῃς τσιγάρο καὶ θὰ πῇς· «Ψυχή, ἔ χεις
πολλὰ ἀγαθά…· φάγε, πίε, εὐφραίνου» (ἔ.ἀ. 12,19).

Ἀπὸ αὐτὰ τὰ «θά…» ὅμως τοῦ πλεονέκτου
οὔτε ἕνα δὲν πραγματοποιήθηκε. Ἔτσι καὶ ἀ -πὸ τὰ σημερινὰ «θά…», τὰ πενταετῆ προγράμ-
 ματα οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως ποὺ συντάσ-
σουν οἱ οἰκονομολόγοι καὶ ἀκοῦμε συνήθως
νὰ ἐξαγγέλλωνται, ἐρωτῶ, τί τελι κῶς πραγμα  -τοποιεῖ ται; Ταλαίπωρη ἀνθρωπότητα, ποὺ δὲν
γνωρίζεις τὸ μέλλον τοῦ πλανήτου καὶ δὲν ξέ-
ρεις τί θὰ μείνῃ ἀπὸ τὰ μεγάλα ἔργα τῶν πλα-
νηταρχῶν σου, τὶς γέφυρες, τοὺς οὐρανοξύ-
στες, τὶς καμινάδες, τὰ τάνκερ!… Ἀφοῦ βου-
λιάζεις στὴ διαφθορά, τί ἄλλο μπορεῖ νὰ σὲ
περιμένῃ παρὰ ἡ τύχη τῶν Σοδόμων. 

Ὁ πλούσιος «λογάριαζε χωρὶς τὸν ξενοδό-
χο» ποὺ λέει ἡ παροιμία. Καὶ ξαφνικὰ κάποιος,
χωρὶς προειδοποίησι, τοῦ χτυπάει τὴν πόρτα.
Ὤ τὸν ἀναιδέστατο! εἶνε ὁ πιὸ ἀνεπιθύμητος
ἐπισκέπτης. Ποιός εἶνε; Μὴ «χτυπᾶτε ξύλο»,
δὲν ὠφελεῖ. Εἶνε ὁ χάρος! «Ἄφρον, ταύτῃ τῇ
νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ
δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;» (ἔ.ἀ. 12,20). Ἔμπρός, τοῦ
λέει, σήκω! σὲ παίρνω, φεύγεις γιὰ τὸν ἄλ λο
κόσμο! Ματαίως ἐκλιπαρεῖ καὶ παρακαλεῖ γιὰ
μιὰ ἀναβολή· ἡ ἀπόφασι εἶνε ἀμετάκλητη, κ᾽
ἔτσι ὁ πλούσιος φεύγει ἐσπευσμένα ἀπὸ τὴ
ζωὴ αὐτή. Ὁ πονηρὸς τὸν ὡδήγησε πάνω στὸ
βράχο τῆς πλεονεξίας, κι ἀπὸ ᾽κεῖ τοῦ ᾽δωσε
μιὰ σπρωξιὰ καὶ τὸν ἔρριξε στὸ χάος· ὅπως
λέει ὁ Δάντης, ἔκανε βουτιὰ στὰ κύματα τοῦ
ᾅδου, στὸ πέλαγος τῆς κολάσεως.

Ὦ Εὐαγγέλιο, εἶσαι αἰώνιο, εἶσαι ἡ πιστὴ εἰ -
κόνα τῆς ἀνθρωπότητος! Αὐτὸ τὸ «Τί ποιή-σω;» τ᾽ ἀκοῦς καὶ σήμερα, σὲ ἐποχὴ ποὺ ἀρι-
στεροὶ καὶ δεξιοὶ δικαιώνουν τὸν Μάρξ, ἀφοῦ
θεωροῦν ὅτι ἄξονας γύρω ἀπ᾽ τὸν ὁποῖο στρέ-
 φον ται ὅλα εἶνε ὁ οἰκονομικὸς παράγων. Δὲν
τὸ λένε ὅμως τόσο οἱ φτωχοί μας, τὰ φτω χαδά-κια τῆς ὑπαίθρου – κάθομαι κοντά τους κι ἀ -
να παύεται ἡ ψυχή μου. Αὐτοὶ σηκώνονται τὸ
πρωί, πᾶνε στὰ λιβάδια, βόσκουν τὰ πρόβατά
τους, ἀκοῦνε τὴν καμπάνα, κάνουν τὸ σταυρό
τους καὶ λένε· Ἔχει ὁ Θεός! Ποιοί τὸ λένε;
Κυρίως οἱ μεγάλοι καὶ ἰσχυροὶ τοῦ πλούτου.
«Τί ποιήσω;». Ἔκανε χίλιες λίρες; Θέλει νὰ
τὶς κάνῃ δυὸ χιλιάδες, τὶς δύο νὰ τὶς κάνῃ
τέσσε ρις; τὶς τέσσερις ὀχτώ… Τὸ πάθος τῆς
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σε νὰ περιοριστῇ στὸ φτωχὸ ψωμάκι· ἤθελε
νὰ πετάξῃ, νὰ φύγῃ μακριά, ἀλλὰ λεφτὰ δὲν εἶ -
χε. Τότε οἱ ἀχθοφόροι τοῦ λιμανιοῦ, εὐγενι κὲς
ψυ  χές, τὸν εἶδαν λυπημένο κ᾽ ἔκαναν ἔρανο,
γιὰ νὰ τοῦ δώσουν τὰ χρήματα γιὰ τὸ εἰσιτή-
ριο. Ἔτσι ἔφυγε καὶ πέταξε μακριά… Κατόπιν
ὁ κύριος αὐτός, τοῦ ὁποίου ἀπαξιῶ ν᾽ ἀναφέ-
ρω τὸ ὄνομα, ἦρθε μέσα στὴν πρώτη δεκάδα
τῶν ἐφοπλιστῶν τοῦ κόσμου· τὸ φτωχαδάκιἐκεῖνο πήκτωσε τὴ θάλασσα μὲ τὰ πλοῖα του!
Ἐρωτῶ· τί ἔκανε τὰ πλούτη του, τί ἔδωσε γιὰ
ἱεροὺς σκοπούς αὐτὸς ποὺ μποροῦσε νὰ γίνῃ
ὁ μεγαλύτερος εὐεργέτης;

Ὄχι, ἀδέρφια μου! Πέφτω καὶ φιλῶ τὰ πό-
δια ἑνὸς ἀγρότου τῶν Πρεσπῶν, τιμίου οἰκο-
γενειάρχου ποὺ μοιράζεται τὸ ψωμάκι του μ᾽ ἕ -
ναν ἄλλο φτωχό, μὰ ποτέ τέτοιους πλουσίους,
ποὺ εἶνε ὄνειδος καὶ ὄχι τιμὴ γιὰ τὴν πατρίδα.

Πίστευε στὸ Εὐαγγέλιο, σκόρπα τὰ ἀγαθά
σου, δίνε ὅπου μπορεῖς, γιατὶ τὸ τέλος ἐγγίζει·
ὁ δίκαιος «ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν·
ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ
αἰῶνος» (Β΄ Κορ. 9,9=Ψαλμ. 111,9). «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν
καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον
οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ» (Ψαλμ. 33,11). 

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀθανασίου Ἄνω Κυψέλης - Ἀθηνῶν τὴν 19-11-1972. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 14-10-2020.
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Ὅταν, ἀγαπητοί μου, ὅταν ὁ Χριστὸς ἦταν
ἐδῶ στὸν κόσμο, πολλοὶ τὸν πλησίαζαν.

Ποιοί ἦταν αὐτοὶ ποὺ ἔρχονταν κοντὰ στὸ
Χριστό; Ἦταν οἱ ἄρρωστοι· οἱ τυφλοί, οἱ πα-
ράλυτοι, οἱ λεπροί… Τοὺς ἔφερνε ἡ ἀνάγκη.
Ἂν δὲν ἦταν ἀσθενεῖς, ἀμφιβάλλω ἂν θὰ
πλη σίαζαν τὸ Χριστό.

Αὐτὸ ἐξακολουθεῖ νὰ γίνεται καὶ σήμερα.
Ἐκεῖνο ποὺ κάνει συχνὰ τοὺς ἀνθρώπους νὰ
πλησιάζουν τὴ θρησκεία εἶνε ἡ ἀνάγκη. Ὅ -
ταν εἶνε καλά, ὅταν βρίσκωνται στὰ ἀξιώμα-
τα, δὲν θυμοῦνται τὸ Χριστό. Ὅταν ἀντίξοα
γεγονότα σαρώσουν τὴ ζωή μας, τότε θυ-
μούμεθα τὸ Χριστό. Στὰ νοσοκομεῖα λ.χ. ὅλοι
παρακαλοῦν τὴν Παναγία καὶ τοὺς ἁγίους. Ἡ
ὑλικὴ - σωματικὴ ἀνάγκη εἶνε ἐκείνη ποὺ
σπρώ χνει τοὺς ἀνθρώπους πρὸς τὸ Θεό. Καὶ
στὸ Εὐαγγέλιο διαβάζουμε ὅτι, ὅταν ὁ Χρι-
στὸς χόρτασε τοὺς χιλιάδες ἀνθρώπους, τὴν
ἄλλη μέρα ἦρθαν κοντά του διπλάσιοι. Εἴσα-
στε, τοὺς εἶπε, διπλάσιοι ὄχι γιατὶ θέλατε νὰ
ἀκούσετε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ γιατὶ φά-γατε τὰ ψωμιὰ καὶ χορτάσατε (βλ. Ἰωάν. 6,26).

Στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων δυστυχῶς κυ-ριαρχοῦν οἰκονομικοὶ παράγοντες. Συνήθως
λίγοι ἔρχονται στὴν ἐκκλησία. Ἂν ὅμως ἀ -
κουστῇ, ὅτι ὁ παπᾶς αὔριο θὰ λειτουργήσῃ
καὶ στὸ τέλος θὰ μοιράσῃ ἀπὸ μιὰ λίρα, τότε
ὄχι μόνο ὁ ναὸς θὰ εἶνε γεμᾶτος ἀλλὰ καὶ τὰ
προαύλια καὶ τὰ νεκροταφεῖα ἀκόμα. Τὰ
πνευματικὰ δὲν τὰ ἐκτιμοῦμε…

* * *Μέσα ὅμως στὸ πλῆθος ὑπάρχουν καὶ εὐ -γενικὲς ψυχές, ποὺ θέτουν πάνω ἀπὸ τὰ ὑ -
λικὰ πράγματα τὰ πνευματικά. Μία τέτοια ὕ -
παρξι ἦταν ὁ ἄνθρωπος τοῦ σημερινοῦ εὐαγ-
γελίου.

Ἦταν πολὺ πλούσιος, ὑγιής, νέος, ἔνδο-

ξος. Εἶχε ὅμως καὶ μία ἀνάγκη πνευματική,
ποὺ τὴν αἰσθανόταν βαθύτατα. Τί νὰ τὰ κάνῃ
ὅλα τὰ ἄλλα; Δὲν εἶνε μόνο στομάχι καὶ κόκ-
καλα ὁ ἄνθρωπος· ἔχει καὶ πνεῦμα, ἔχει καὶψυχή. Ὅπως πεινᾷ τὸ σῶμα, πεινᾷ καὶ ἡ ψυ-
χή· καὶ ὅπως τὸ σῶμα ἔχει ἀνάγκη ἰατρῶν καὶ
φαρμάκων, ἔτσι καὶ ἡ ψυχή.

Ἔρχεται, λοιπόν, μπροστὰ στὸ Χριστό, γο-
νατίζει στὰ πόδια του καὶ τὸν παρακαλεῖ. Ζη-τεῖ τὴν «αἰώνιον ζωήν» (Λουκ. 18,18).

Τί εἶνε αὐτὴ ἡ αἰώνιος ζωή;
Ὅσα καὶ ἂν σᾶς πῶ, Χρυσόστομος καὶ Βα-

σίλειος νὰ γίνω, δὲν θὰ σᾶς πείσω· διότι ὁ ὑ -
λισμὸς ἔχει κυριαρχήσει. Ἐνδύεται ὅλα τὰ
προσωπεῖα· ὑλισμὸς κόκκινος, ὑλισμὸς μαῦ -
ρος, ὑλισμὸς κίτρινος. Παρακαλῶ τὸ Πνεῦμα
τὸ ἅγιο, νὰ σᾶς φωτίσῃ νὰ καταλάβετε, ὅτι ἐ -
κτὸς τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν ὑπάρχουν καὶ ἄλ -λες ἀνάγκες, πνευ ματικές. Καὶ ἀλλοίμονο ἐ -
ὰν δὲν τὶς αἰσθάνεσθε.

Ἡ αἰώνιος ζωὴ εἶνε ἀτελεύτητη. Ἡ ἐπίγει-
ος ζωὴ πόσο διαρκεῖ; Πενήντα, ἑξήντα, ἑβδο-
μήντα, ὀγδόντα χρόνια; ἔστω νὰ φτάσῃ καὶ στὰ
ἑκατό, ὅπως ὑπόσχονται οἱ γιατροὶ ὅτι θὰ πα-
ρατείνουν τὸ ὅριο ἡλικίας. Ἀξία δὲν ἔχουν τὰ
χρόνια, ἀξία ἔχει τὸ περιεχόμενο τῆς ζω ῆς.
Ὑπάρχει ἕνα πουλί, ὁ κόρακας, ποὺ ζῇ δια κό-
σα χρόνια· γι᾿ αὐτὸ ὅταν θέλουν νὰ εὐ χηθοῦν
σὲ κάποιον νὰ ζήσῃ πολλὰ χρόνια, τοῦ λένε
«κορακοζώητος». Τί νὰ τὸν κάνῃς ὅ μως τὸν
κόρακα ποὺ ζῇ διακόσα χρόνια μὲ τὴν πτωμα -
ΐνη; Προτιμότερο ἕνα ἀηδονάκι, ποὺ ζῇ δυὸ -
τρία χρόνια καὶ κελαηδάει μέσα στὸ δάσος,
παρὰ διακόσα χρόνια ἄχρηστα κ᾿ ἐ λεεινά.

«Καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή,
παρὰ σαράντα χρόνια σκλαβιὰ καὶ φυλακή».
Οἱ κράχτες τῆς ἀπιστίας σφύριξαν στὰ αὐ -

τιὰ τοῦ εὐγενικοῦ μας λαοῦ, ὅτι ὁ τάφος εἶνε

Κυριακὴ ΙΓ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 18,18-27)29 Νοεμβρίου 2020 (2001)Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΙΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 8042
Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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τὸ τέρμα. Ὄχι! Δὲν εἶνε τὸ τέρμα ὁ τάφος· εἶ -
νε ἡ ἀρχὴ μιᾶς νέας ἀπέραντης ζωῆς, τῆς ζω -
ῆς ποὺ ποθοῦσε καὶ ὁ νέος τοῦ σημερινοῦ
εὐαγγελίου.

–Ἄ, ἐγὼ θέλω ντοκουμέντα! θὰ πῇς.
Θέλεις λοιπὸν ἀποδείξεις ὅτι ὑπάρχει ψυ-χή; Πολλὲς ἀποδείξεις θὰ μπορούσαμε ν᾿ ἀ -

ναφέρουμε, ἀλλὰ ἡ μεγαλύτερη εἶνε μία.
Σᾶς ἐρωτῶ· Τί ἰδέα ἔχετε γιὰ τὸ Χριστό;

Εἶνε ἁπλῶς ἕνας φιλόσοφος; ἕνας κοινωνιο-
λόγος; ἕνας ποιητής; ἕνας δημιουργὸς μεγά-
λων ἔργων; Ἀπαντῆστε. Ὁ Χριστὸς δὲν εἶνε
ἁπλῶς ἄνθρωπος· εἶνε Θεάνθρωπος, τέλειος
ἄνθρωπος καὶ τέλειος Θεός. Συνεπῶς, ὅ,τι εἶ -
πε εἶνε ἀληθινό. Οἱ ἄλλοι ψεύδονται. Ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι ψεύδονται· «Πᾶς ἄνθρωπος ψεύ-
 στης» (Ψαλμ. 115,2). Αἰῶνες πέρασαν καὶ αἰῶνες θὰ
κυλήσουν, ὁ κόσμος θ᾽ ἀλλάξῃ, ἀλλὰ οἱ λόγοι
του «οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24,35).

Τί εἶπε λοιπὸν ὁ Χριστός; Δὲν μ᾿ ἐνδιαφέ-
ρει τί εἶπε ὁ Σωκράτης καὶ ὁ Πλάτων, μ᾿ ἐνδια-
φέρει τί εἶπε ὁ Χριστός· διότι ὅ,τι εἶπε ἐκεῖ νος
εἶνε ἀληθινό. Ὁ Χριστὸς βεβαίωσε, ὅτι ἀ πε-
λεύ σονται «οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες» εἰς ζω -
ὴν αἰώνιον «οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες» εἰς
κόλασιν αἰώνιον (Ἰω. 5,29).

Εἶπε ὁ Χριστὸς μιὰ ἀλήθεια, ἕνα διαμάντι.
Τὸ διαμάντι αὐτό, ὅσο καὶ νὰ ψάξῃς σ᾿ ὅλα τὰ
βιβλία τῶν ἀρχαίων καὶ νεωτέρων φιλοσό-
φων, δὲν θὰ τὸ βρῇς. Ποιό εἶνε τὸ διαμάντι·
«Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κό-
σμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;»
(Μᾶρκ. 8,36). Ἰδού λοιπόν· ὁ Χριστὸς κηρύττει τὴνἀ  θανασία τῆς ψυχῆς. Κηρύττει, ὅτι ὑπάρχει
πέραν τοῦ τάφου ἀπέραντη καὶ αἰώνια ζωή,
πέλαγος ἀτελείωτο.

Τὴ Μεγάλη Παρασκευή, ὅταν ἦταν πάνω
στὸ σταυρὸ καὶ δίπλα του ὁ σκληρὸς λῃστής,
τότε ἄνοιξαν τὰ μάτια τοῦ λῃστοῦ, εἶδε ὅτι
δὲν ὑπάρχει μόνο ἡ γῆ αὐτὴ ἀλλὰ πέραν τῆς
γῆς ὑπάρχει ἄλλος κόσμος, καὶ εἶπε· «Μνή-
σθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ
σου». Ὄχι τὴ βασιλεία τοῦ κόσμου, ὄχι τὴ βα-
σιλεία τοῦ καίσαρος, ὄχι τὴ βασιλεία τοῦ Πι-
λά του, ὄχι τὴ βασιλεία τοῦ πλούτου, ὄχι τὴ
βα  σιλεία τῶν ἡδονῶν. Τὴ βασιλεία τοῦ Κυρί-
ου ζήτησε ὁ λῃστής. Καὶ ὁ Χριστὸς τί ἀπήν τη-σε· «Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ
ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ. 23,42-43). Αὐτὸς εἶνε λόγος
φοβερός. Ἐβεβαίωσε ὁ Χριστός, ὅτι θὰ ξε-
ψυχήσῃ ἐπάνω στὸ σταυρὸ ὁ λῃστής, κορά-
κια θὰ φᾶνε τὶς σάρκες του, ἀλλὰ ἡ ψυχή τουθὰ φτερουγίσῃ στὸν οὐράνιο κόσμο.

Πουλῆστε τὸ πουκάμισό σας καὶ πάρτε τὴν
Ἀποκάλυψι τοῦ Ἰωάννου. Διαβάστε αὐτὰ ποὺ
εἶνε στὴν Ἀποκάλυψι· ἔχουν κῦρος αἰώνιο. Τὰ
δύο τελευταῖα κεφάλαια (Ἀπ. 21ο-22ο) περιγράφουν
τὴν αἰώνιο ζωὴ μὲ χρώματα ζωηρότατα, ἀθά-
νατα. Εἰς πεῖσμα τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀθέ-
ων ὑπάρχει αἰώνιος ζωή. Αὐτὸ εἶνε τὸ δό γμα,
ἐπὶ τοῦ ὁποίου στηρίζεται ὁ χριστιανισμός.

* * *
Εἶνε γεγονός, ὅτι σπανίως σκεπτόμαστε

τὴν αἰώνιο ζωή.
Ἄχ, πατρίδα εὐλογημένη, ἅγια! Ἀγράμμα-

τοι ἄνθρωποι στὸ χωριό μου ἔλεγαν στὶς ἑορ-
τὲς «Καλὸν παράδεισο!». Τὴν ἀκοῦτε τώρα
αὐ  τὴ τὴ λέξι; Ὁ ἕνας περιμένει κίτρινο παρά-
δεισο, ὁ ἄλλος κόκκινο παράδεισο, ὁ ἄλλος
μαῦρο, ὁ ἄλλος περιμένει τὸν παράδεισο τῶν
πετρελαίων… Γίναμε πλέον κτήνη, καὶ τὸ σύν-
 θημά μας εἶνε· «Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον
γὰρ ἀποθνῄσκομεν» (Ἠσ. 22,13. Α΄ Κορ. 15,32).

Καὶ ὅμως τὸ «σκουλήκι» ὑπάρχει. Καὶ στὸ
μεγαλύτερο ἄθεο καὶ ὑλιστὴ ἔρχονται στι γμές,
ποὺ κάτι τὸν κεντάει μέσα του καὶ ἀναρωτιέ-
 ται· Τί ὑπάρχει ἆραγε πέραν τοῦ τάφου;

Τελειώνω μὲ ἕνα ἀνέκδοτο. Ἕνας λαμ πρὸς
νέος ἔδωσε ἐξετάσεις στὴ Σχολὴ τῶν Εὐελ-
πίδων, πέτυχε μεταξὺ τῶν πρώτων, καὶ τελεί -
ωσε τὴ σχολὴ πάλι πρῶτος. Τὸν πλησίασε κά-
ποιος θεολόγος, πνευματικὸς ἄνθρωπος, καὶ
τοῦ λέει· –Μπράβο, Γιῶργο, ἔγινες ἀν θυπολο-
χαγός. Μετὰ τί περιμένεις; –Θὰ γίνω ὑπολο-
χαγός. –Μετά; –Λοχαγός. –Μετά; –Τα γμα τάρ -
χης. –Μετά; –Συνταγματάρχης. –Μετά; –Τα-
ξίαρχος. –Μετά; –Στρατηγός. –Μετά;… –Ἀπό-
στρατος. –Μετά; –Γηρατειά. –Μετά;... –Ἕνα
φέρετρο. –Μετά; –… Ἐκεῖ σταμάτησε ὁ νέος.

Πέρα ἀπὸ τὴ ματαία δόξα τῶν ὑλικῶν πρα -
γμάτων βρίσκεται ἡ ἀθάνατη δόξα τοῦ οὐρα-νοῦ. Γι᾿ αὐτὸ ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία. Ὁ κόσμος
μᾶς δείχνει τὴν ὕλη, ἡ Ἐκκλησία μᾶς δείχνει
τὸν οὐρανό. Ἡ Ἐκκλησία εἶνε ὁ φάρος, ποὺ
φωτίζει τὰ σκότη τῆς ὑπάρξεώς μας καὶ μᾶς
λέει· «Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας» (θ. Λειτ.). Μᾶς
δί νει φτερὰ ἀετοῦ, γιὰ νὰ πετοῦμε ψηλὰ καὶ
νὰ φτάσουμε μέχρι τὸν οὐρανό.

Εὔχομαι, ὅταν πλησιάσῃ ἡ τελευταία μας
στιγμή, ὅλοι νὰ τελειώσουμε τὸν βίο μας μὲ τὸὅραμα τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ νὰ σφραγίσου με
τὰ χείλη μας μὲ τὴ φωνὴ τοῦ λῃστοῦ· «Μνή -
σθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ
σου» (Λουκ. 23,42)· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου πόλεως Φλωρίνης τὴν 24-11-1974. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 26-8-2001, ἐπανέκδοσις 17-10-2020.
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