
Τὸ εὐαγγέλιο ποὺ διαβάζεται σήμερα σὲ ὅ -
λους τοὺς ναοὺς τῆς Ὀρθοδοξίας (βλ. Ματθ.

21,33-42) περιέχει, ἀγαπητοί μου, μία παραβολή.
Σᾶς ὑπενθυμίζω τὴν ὑπόθεσί της, γιὰ νὰ δοῦ -
με ἐν συνεχείᾳ τὴν ἑρμηνεία της.

* * *Ἡ ὑπόθεσις. Ἕνας πλούσιος «οἰκοδεσπό-
της», νοικοκύρης, εἶ χε στὴν κατο χή του πολ-
λὰ χω ράφια. Ἀπ᾽ ὅ λα αὐτὰ διάλεξε ἕνα καὶ ἀ -
ποφάσισε νὰ τὸ κά νῃ«ἀμπελῶνα», ἀμ πέλι.
Φύ τεψε ἐκεῖ κλήματα καὶ σήκωσε γύρω - γύ-
ρω «φραγμόν», φράχτη, γιὰ νὰ μὴ μπαίνουν
μέσα ζῷα καὶ τοῦ κάνουν ζημιά. Μέσα στὸ ἀμ -
πέλι ἔσκαψε κι ἄ νοιξε στὴ γῆ «ληνόν», στέρ-
να, κι ἀ πὸ πάνω κατασκεύασε πατητήρι, ὥστε
νὰ συνθλί βουν μέσα σ᾽ αὐ  τὸ τὰ σταφύλια κι ἀ -
πὸ κάτω νὰ συλ λέγουν τὸ μοῦστο ἀπ᾽ τὸν ὁ -
ποῖο γίνεται τὸ κρασί. Ἔχτισε ἀ κόμη ἕναν ὑ -
ψηλὸ «πύρ γον» μὲ παρατηρητήριο, γιὰ νὰ βλέ-
 πουν ἀ πὸ ᾽κεῖ ὅ λο τὸν ἀμπε λῶ να μὲ τὴ γύρω
περιοχὴ καὶ νὰ φρουροῦν καλὰ ἀπὸ κλέφτες.
Τὸ ζηλευτὸ αὐ τὸ ἀμπέλι τὸ ἐμπιστεύθηκε σὲ
«γεωργούς», καλλι εργη τὰς ποὺ εἶχε στὴν ὑπη-
 ρεσία του, καὶ ἑ τοιμάστηκε ν᾽ ἀναχωρήσῃ.
Προτοῦ νὰ φύγῃ κάλεσε τοὺς ἐργάτες καὶ τοὺς
εἶ πε· Ἐνῷ θὰ λείπω, θέλω ἐσεῖς νὰ περιποιη -
θῆτε τὸ ἀμπέλι ὅσο καλύτερα μπορεῖτε.

Πέρασε ἀρκετὸ διάστημα, ἦρθε ὁ και ρὸς
ποὺ ὡριμάζουν τὰ σταφύλια, καὶ τότε ὁ νοικο-
 κύ  ρης, ποὺ ποτέ δὲν σταμάτησε νὰ σκέπτεται
τὸ ἀμ πέλι του, ἐπέστρεψε καὶ ἔστειλε ὑπηρέ-
τες ζητών τας νὰ τοῦ φέρουν τοὺς καρπούς.
Οἱ ἀμ πελουργοὶ ὅμως δὲν φέρθηκαν καθόλου
καλά· ἔπιασαν τοὺς ὑπηρέτες καὶ τοὺς κακο-
 ποίησαν· ἄλλον τὸν ἔδειραν, ἄλλον τὸν σκότω -
σαν, ἄλλον τὸν πῆραν μὲ τὶς πέτρες. Τὸ ἀ φεν -
 τι   κὸ δείχνοντας μιὰ ἀπίστευτη ἐπιείκεια ἀπέ-
φυγε νὰ τοὺς τιμωρήσῃ ἀ μέσως, ὅπως θὰ πε-
ρίμενε κανείς. Στέλνει πάλι ἄλλους ὑπηρέτες
περισσότερους ἀπὸ τοὺς πρώτους, μὰ οἱ κα-

κοὶ ἐργάτες ἀμετανόητοι κάνουν καὶ σ᾽ αὐ -
τοὺς τὰ ἴ δια. Στὸ τέλος πλέον τοὺς ἔστειλε
τὸν ἴδιο τὸ γυιό του κάνοντας τὴ σκέψι· Πι-
στεύω τώ ρα θὰ ντρα ποῦν. Οἱ γεωργοὶ ὅ μως,
ὅ ταν εἶδαν τὸν γυιὸ τοῦ ἰδιοκτήτη, σκέφτηκαν
πολὺ σατανικά. Αὐτός, συλλογίστηκαν, εἶ νε ὁ
αὐ ριανὸς κληρο νόμος· ἐλᾶτε νὰ τὸν βγάλουμε
ἀπ᾽ τὴ μέση καὶ τὸ ἀμπέλι νὰ ᾽ρθῇ στὰ χέρια
μας… Ἔτσι καὶ ἔγινε· τὸν ἁρπάζουν τὸν βγά-
ζουν ἔ ξω ἀπὸ τ᾽ ἀμπέλι καὶ τὸν σκοτώνουν!

Αὐτὴ ἦταν ἡ παραβολή. Κι ὅταν τελείωσε
τὴ διήγησί του ὁ Κύριος, ἐρωτᾷ· Ὅταν λοι πὸν
ἔρθῃ ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ἀμ πελῶνος, τί θὰ κά -
νῃ τοὺς γεωργοὺς ἐκείνους; Καὶ οἱ ἀ κροαταὶ
τοῦ ἀποκρίνονται· «Κακοὺς κα  κῶς ἀπολέ σει
αὐτούς» (Ματθ. 21,41), τέτοιοι ποὺ εἶνε τοὺς πρέπεισκληρὴ τιμω ρία· ἀφοῦ φέρθηκαν ἐγ κληματι-
κά, θὰ τοὺς τιμωρήσῃ αὐ στη ρά· θὰ τοὺς διώ -
ξῃ καὶ θὰ παραδώσῃ τὸν ἀμπε λῶ να σὲ ἄλ -λους γεωργούς, ποὺ θὰ τὸν καλλι εργήσουν
ὅ πως ἐπιθυμεῖ καὶ θὰ τοῦ παραδώσουν τοὺς
καρποὺς στὸν καιρό τους.

* * *Καὶ τώρα, ἀγαπητοί μου, ἡ ἐξήγησις. Ποιός
εἶνε ὁ «οἰκοδεσπότης»; ποιός εἶνε ὁ «ἀμπε-
λών»; ποιός ὁ «φραγμός»; ποιός εἶνε ὁ «λη-
νός», τὸ πατητήρι; ποιός εἶνε ὁ «πύργος»; καὶ
ποιοί εἶνε οἱ κακοὶ «γεωργοί»;

«Οἰκοδεσπότης» εἶνε ὁ Θεός· αὐτὸς ἐξου-
σιάζει ὅλους τοὺς λαοὺς καὶ τὰ ἔθνη. Ἀπ᾽ ὅ λα
τὰ ἔθνη διάλεξε τοὺς Ἑβραίους. Καν ένα ἄλ -
λο ἔθνος δὲν ἀγάπησε τόσο ὁ Θεὸς ὅ σο αὐ -
τό. Αὐτὸ ἦταν ὁ «ἀμπελών», τὸ ἀμπέλι ποὺ μέ-
 ρα καὶ νύχτα καλλιεργοῦσε ἡ θεία Πρόνοια.
Καὶ τί δὲν ἔκανε γι᾽ αὐτό! «Φραγμός», φρά-
χτης, ἦταν ὁ Μωσαϊκὸς Νόμος μὲ τὶς 10 ἐντο-
λές, ποὺ τοὺς προφύλασσε ἀπὸ τὴν εἰδωλο-
 λατρία. «Ληνὸς» ἦταν τὸ θυσιαστήριο. Καὶ «πύρ -
γος» ἦταν ὁ ναὸς τοῦ Σολομῶντος.

Ἀλλὰ τὸ ἀμπέλι ἔπεσε στὰ χέρια κακῶν γε-
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ωργῶν. Αὐτοὶ ἦταν οἱ διδάσκαλοι τοῦ Ἰσραήλ,γραμματεῖς, φαρισαῖοι, ἀρχιερεῖς. Αὐτοὶ δὲν
τὸ περιποιοῦντο ὅπως τοὺς εἶπε. Καὶ ὅταν ἔ -
στειλε τοὺς «ὑπηρέτας» του, τοὺς προφῆτες,
τὰ κλήματα ἦταν ξερά. Καὶ οἱ κακοὶ γεωργοὶ
ὄ χι μόνο δὲν ἔδωσαν καρποὺς ἀλλὰ καὶ κακο -
ποίησαν κατ᾽ ἐπανάληψιν τοὺς ἀπεσταλμέ νους
προφῆτες· π.χ. τὸ Μιχαία τὸν ἔδειραν (βλ. Γ΄ Βασ. 22,24),
τὸν Ἠ σαΐα τὸν θανάτωσαν (βλ. Ἑβρ. 11,37), τὸν Ζαχα-
ρία τὸν λιθοβόλησαν (βλ. Β΄ Παρ. 24,20-22. Ματθ. 23,35. Λουκ. 11,51).

Τέλος στέλνει τὸν Υἱό του, καὶ τότε ἡ κα κία
κορυφώθηκε· τὸν σταύρωσαν καὶ αὐτὸν ἔξω ἀπ᾽
τὰ Ἰεροσόλυμα. Ὁ Θεὸς πλέον τοὺς τιμωρεῖ·
διώχνει τοὺς κακοὺς ἐργάτες καὶ παραδίδει
τὸν ἀμπελῶνα σὲ ἄλλους, στοὺς ἀποστόλους,ποιμένες καὶ διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας.

* * *Ποιό εἶνε τὸ δίδαγμα, ἀδελφοί μου; Ὁ Θε -
ὸς ζητάει ἀπὸ κάθε πλάσμα του καὶ κάθε οἰ -
κογένεια, ἀπὸ τὴν κοινω νία κι ἀπὸ τὸ ἔ θνος
μας ἔργα πίστεως καὶ ἀρε τῆς. Μέσα στὴν Ἐκ -
κλησία τὸ γένος μας, μετὰ τὴν ἀποδο κιμασία
τοῦ παλαιοῦ Ἰ σραήλ, εἶνε λαὸς ἐκλεκτός. Ἔ -
χουμε ὅμως ἆραγε νὰ τοῦ δώσουμε αὐτὰ ποὺ
περιμένει; Φοβοῦμαι πὼς ὄχι.� Ζητάει καρπὸ πίστεως· κ᾽ ἐ νῷ καὶ οἱ ἄγριοι
σέβον ται τὴ θρησκεία τους, ἐμεῖς ἀσεβοῦμε, ὀ -
λιγο πιστοῦμε, ἀπιστοῦμε, ὑβρίζουμε, βλαστημοῦ   -
 με, ψευδορκοῦμε, προκαλοῦμε τὸν Κύριο.� Ζητάει καρπὸ λατρείας· μὰ ἐμεῖς οὔτε προσ -
 ευχόμαστε οὔτε ἐκκλησιαζόμαστε. Σὲ ποιό σπί-
 τι ἡ οἰ  κο γένεια μαζεύεται μπρὸς στὸ εἰ κονο-
στάσι; Πόσοι ἀκοῦνε τὴν καμπάνα καὶ τρέχουν
στὸ ναό; Τί κάνεις, Χριστιανέ; ἡ σάλπιγγα τοῦ
Θεοῦ σὲ καλεῖ, κ᾽ ἐσὺ κοιμᾶσαι ἢ ἐργάζεσαι;� Ζητάει καρπὸ ἁγιότητος, νὰ διατηροῦμε σῶ -
 μα καὶ ψυχὴ καθαρά· μὰ ἐμεῖς κυλιόμαστε μέσ᾽
στὴν ἁμαρτία, πόλεις καὶ χωριὰ συναγωνίζον -
 ται τὴ Δύσι στὴ διαφθορά. Μέσα σὲ 100 σπίτια ἐ -
λάχιστα μένουν γερά· καὶ γέμισαν νοσοκομεῖα
καὶ φρενοκομεῖα ἀπὸ πλάσματα καχεκτικά.� Ζητάει καρπὸ τιμιότητος· κ᾽ ἐμεῖς; σεβόμα-
στε τὴν περιουσία, τὰ πράγματα τοῦ ἄλλου;
Παλαιὰ ναί, δὲν χρειαζόταν καὶ δὲν ὑπῆρ χε στὰ
χωριὰ ἀγροφύλακας. Ὕστερα; βγάλαμε ἀλ λοί  -
 μο νο κακὸ ὄνομα. Ἡ ὀκνηρία φέρνει τὴ φτώ-
χεια, καὶ ἡ φτώχεια ὁδηγεῖ στὴν κλοπή. Κλέ-
βουν ὅλοι, μικροὶ - μεγάλοι. � Ζητάει τέλος καρπὸ ἀγάπης. Ποῦ εἶνε ἡ ἀ -
γάπη; Οὔτε μέσα στὴν ἴδια οἰκογένεια. Στὸ
σπίτι, ποὺ ἔπρεπε νά ̓ νε παράδεισος, ὁ πατέ -
ρας χτυπάει, ἡ μητέρα βρίζει, τὰ παιδιὰ ἔχουν
σηκώσει παντιέρα καὶ δὲν ἀκοῦνε κανένα.

* * *

Ἐπιθεωρεῖ λοιπὸν ὁ Θεὸς τὸ λαό μας. Καὶ
τί βλέπει, τί ἀκούει; Ἀντὶ καρποὺς πίστεως καὶ
ἀρετῆς, βλασφημίες, ψευδομαρτυ ρίες, συκο-
φαντίες, ψέματα, πορνεῖες, μοιχεῖες… Μοιά-
ζουμε μὲ δέντρο ἄκαρπο. Τί τὰ κάνει τὰ ἄκαρ-
πα δέντρα ὁ ἀμπελουργὸς κι ὁ κηπουρός; Τὰ
ξερριζώνει, τὰ κάνει ξύλα, τὰ ῥίχνει στὴ φωτιά.
Ἔ, αὐτὸ θὰ συμβῇ καὶ σ᾽ ἐμᾶς, ἂν δὲν με τανο -
ήσουμε. Εἶνε φοβερὴ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Τὸν
και ρὸ τοῦ Νῶε περίμενε πάνω ἀπὸ ἑ κατὸ χρό-
 νια, ὅταν ὅμως εἶδε πὼς δὲν ὑπάρχει μετά-
νοια, ξέσπασε καὶ ἔπνιξε τὴν ἀνθρωπότητα.

Μακροθυμεῖ καὶ σ᾽ ἐμᾶς, περιμένει τὴ μετά-
 νοιά μας. Μᾶς τιμωρεῖ παιδαγωγικά. Τέτοιεςτιμωρίες εἶνε οἱ θεομηνίες (ἀνομβρία, πλημ-
μύ ρα, χαλάζι, πάγος, σεισμός), οἱ πληγές (ἀ -
σθένειες ἀνθρώπων, ζῴων, καλλιεργειῶν), ἄλ -
λες συμφορές (ζημιά, λῃ στεία, πυρκαϊά, ἐργα-
 τικὸ ἢ τροχαῖο δυστύχημα)· ἀλ λὰ ἡ μεγαλύ-
τερη τιμωρία τῶν ἁμαρτωλῶν κοινωνιῶν εἶνε
ὁ πόλε  μος, ποὺ καταστρέφει πολιτεῖες, ἀφήνει
συν τρίμμια, χῆρες καὶ ὀρφανά, σκορπίζει συμ-
 φορά. Ἀλλὰ τί νὰ γίνῃ, ἀφοῦ δὲν μετανοοῦμε;Ὅσοι μετανοοῦν σῴζονται. Παράδειγμα ἡ
ἀρχαία Νινευΐ. «Ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευῒ
κα ταστραφήσεται» κήρυξε ὁ Ἰωνᾶς (3,4), ἔ πε-
σαν ὅλοι σὲ βαθειὰ μετάνοια καὶ πένθος· καὶ
σώθηκαν. Ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς. Νὰ στάξῃ δάκρυ ἀπὸ
τὸ μάτι μας, νὰ ἱκετεύσου με τὸν Κύριο νὰ ση-
κώσῃ τὴν ὀργή του, ν᾽ ἀποφασίσουμε νὰ ἀλ -λάξουμε ζωή. Λέγαμε ὣς τώρα ψέματα; στὸ
ἑξῆς νὰ λέμε τὴν ἀλήθεια. Κλέβαμε; νὰ ἐπι-
στρέψουμε τὰ κλεμμένα καὶ στὸ ἑξῆς νὰ σε-
βώμαστε τὸ ξένο πρᾶγμα. Τρέφαμε μῖσος; τώ-
 ρα ν᾽ ἀγαπηθοῦμε καὶ νὰ συγχωρηθοῦμε. Δὲν
πατούσαμε στὴν ἐκκλησία; ν᾽ ἀρχίσουμε νὰ
ἐκκλησιαζώμαστε. Δὲν ξέραμε τί εἶνε προσ -
ευ χή; ν᾽ ἀρχίσουμε πιὰ νὰ προσευχώμαστε.
Τότε ὑπάρχει ἐλπίδα νὰ μᾶς λυπηθῇ ὁ Θεός,
νὰ μᾶς δώσῃ νέα παράτασι ζωῆς.

* * *Ἀδελφοί μου, ὁ κόσμος θὰ ζήσῃ ἐὰν μετα-
νο ήσῃ. Δὲν ξέρω τί θὰ κάνουν οἱ μεγάλοι καὶ
τρανοί. Ἐγὼ σήμερα, ταπεινὸς κήρυκας τοῦ
θείου λόγου ποὺ ἔχει χρέος νὰ κρούῃ τὸν
κώδωνα τοῦ κινδύνου, κηρύττω μετάνοια. Ἀ -
πευθύνομαι σὲ ὅλους Καλῶ ἄντρες - γυναῖ -
κες - παιδιὰ σὲ μετάνοια.Ἂς κλάψουμε γιὰ τὶς ἁμαρτίες τὶς δικές
μας, τοῦ λαοῦ μας, τῆς ἀνθρωπότητος.

Εἴθε ὅλοι νὰ καταλάβουμε πόσο ἁμαρτω-
λοὶ εἴμαστε, νὰ συναισθανθοῦμε τὴ θέσι μας
καὶ νὰ ζητήσουμε τὸ θεῖο ἔλεος.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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σπίτι, ποὺ ἔπρεπε νά ̓ νε παράδεισος, ὁ πατέ -
ρας χτυπάει, ἡ μητέρα βρίζει, τὰ παιδιὰ ἔχουν
σηκώσει παντιέρα καὶ δὲν ἀκοῦνε κανένα.

* * *

Ἐπιθεωρεῖ λοιπὸν ὁ Θεὸς τὸ λαό μας. Καὶ
τί βλέπει, τί ἀκούει; Ἀντὶ καρποὺς πίστεως καὶ
ἀρετῆς, βλασφημίες, ψευδομαρτυ ρίες, συκο-
φαντίες, ψέματα, πορνεῖες, μοιχεῖες… Μοιά-
ζουμε μὲ δέντρο ἄκαρπο. Τί τὰ κάνει τὰ ἄκαρ-
πα δέντρα ὁ ἀμπελουργὸς κι ὁ κηπουρός; Τὰ
ξερριζώνει, τὰ κάνει ξύλα, τὰ ῥίχνει στὴ φωτιά.
Ἔ, αὐτὸ θὰ συμβῇ καὶ σ᾽ ἐμᾶς, ἂν δὲν με τανο -
ήσουμε. Εἶνε φοβερὴ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Τὸν
και ρὸ τοῦ Νῶε περίμενε πάνω ἀπὸ ἑ κατὸ χρό-
 νια, ὅταν ὅμως εἶδε πὼς δὲν ὑπάρχει μετά-
νοια, ξέσπασε καὶ ἔπνιξε τὴν ἀνθρωπότητα.

Μακροθυμεῖ καὶ σ᾽ ἐμᾶς, περιμένει τὴ μετά-
 νοιά μας. Μᾶς τιμωρεῖ παιδαγωγικά. Τέτοιεςτιμωρίες εἶνε οἱ θεομηνίες (ἀνομβρία, πλημ-
μύ ρα, χαλάζι, πάγος, σεισμός), οἱ πληγές (ἀ -
σθένειες ἀνθρώπων, ζῴων, καλλιεργειῶν), ἄλ -
λες συμφορές (ζημιά, λῃ στεία, πυρκαϊά, ἐργα-
 τικὸ ἢ τροχαῖο δυστύχημα)· ἀλ λὰ ἡ μεγαλύ-
τερη τιμωρία τῶν ἁμαρτωλῶν κοινωνιῶν εἶνε
ὁ πόλε  μος, ποὺ καταστρέφει πολιτεῖες, ἀφήνει
συν τρίμμια, χῆρες καὶ ὀρφανά, σκορπίζει συμ-
 φορά. Ἀλλὰ τί νὰ γίνῃ, ἀφοῦ δὲν μετανοοῦμε;Ὅσοι μετανοοῦν σῴζονται. Παράδειγμα ἡ
ἀρχαία Νινευΐ. «Ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευῒ
κα ταστραφήσεται» κήρυξε ὁ Ἰωνᾶς (3,4), ἔ πε-
σαν ὅλοι σὲ βαθειὰ μετάνοια καὶ πένθος· καὶ
σώθηκαν. Ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς. Νὰ στάξῃ δάκρυ ἀπὸ
τὸ μάτι μας, νὰ ἱκετεύσου με τὸν Κύριο νὰ ση-
κώσῃ τὴν ὀργή του, ν᾽ ἀποφασίσουμε νὰ ἀλ -λάξουμε ζωή. Λέγαμε ὣς τώρα ψέματα; στὸ
ἑξῆς νὰ λέμε τὴν ἀλήθεια. Κλέβαμε; νὰ ἐπι-
στρέψουμε τὰ κλεμμένα καὶ στὸ ἑξῆς νὰ σε-
βώμαστε τὸ ξένο πρᾶγμα. Τρέφαμε μῖσος; τώ-
 ρα ν᾽ ἀγαπηθοῦμε καὶ νὰ συγχωρηθοῦμε. Δὲν
πατούσαμε στὴν ἐκκλησία; ν᾽ ἀρχίσουμε νὰ
ἐκκλησιαζώμαστε. Δὲν ξέραμε τί εἶνε προσ -
ευ χή; ν᾽ ἀρχίσουμε πιὰ νὰ προσευχώμαστε.
Τότε ὑπάρχει ἐλπίδα νὰ μᾶς λυπηθῇ ὁ Θεός,
νὰ μᾶς δώσῃ νέα παράτασι ζωῆς.

* * *Ἀδελφοί μου, ὁ κόσμος θὰ ζήσῃ ἐὰν μετα-
νο ήσῃ. Δὲν ξέρω τί θὰ κάνουν οἱ μεγάλοι καὶ
τρανοί. Ἐγὼ σήμερα, ταπεινὸς κήρυκας τοῦ
θείου λόγου ποὺ ἔχει χρέος νὰ κρούῃ τὸν
κώδωνα τοῦ κινδύνου, κηρύττω μετάνοια. Ἀ -
πευθύνομαι σὲ ὅλους Καλῶ ἄντρες - γυναῖ -
κες - παιδιὰ σὲ μετάνοια.Ἂς κλάψουμε γιὰ τὶς ἁμαρτίες τὶς δικές
μας, τοῦ λαοῦ μας, τῆς ἀνθρωπότητος.

Εἴθε ὅλοι νὰ καταλάβουμε πόσο ἁμαρτω-
λοὶ εἴμαστε, νὰ συναισθανθοῦμε τὴ θέσι μας
καὶ νὰ ζητήσουμε τὸ θεῖο ἔλεος.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 30-8-1936.Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ ἀναπλήρωσις 25-7-2020.

2ωργῶν. Αὐτοὶ ἦταν οἱ διδάσκαλοι τοῦ Ἰσραήλ,γραμματεῖς, φαρισαῖοι, ἀρχιερεῖς. Αὐτοὶ δὲν
τὸ περιποιοῦντο ὅπως τοὺς εἶπε. Καὶ ὅταν ἔ -
στειλε τοὺς «ὑπηρέτας» του, τοὺς προφῆτες,
τὰ κλήματα ἦταν ξερά. Καὶ οἱ κακοὶ γεωργοὶ
ὄ χι μόνο δὲν ἔδωσαν καρποὺς ἀλλὰ καὶ κακο -
ποίησαν κατ᾽ ἐπανάληψιν τοὺς ἀπεσταλμέ νους
προφῆτες· π.χ. τὸ Μιχαία τὸν ἔδειραν (βλ. Γ΄ Βασ. 22,24),
τὸν Ἠ σαΐα τὸν θανάτωσαν (βλ. Ἑβρ. 11,37), τὸν Ζαχα-
ρία τὸν λιθοβόλησαν (βλ. Β΄ Παρ. 24,20-22. Ματθ. 23,35. Λουκ. 11,51).

Τέλος στέλνει τὸν Υἱό του, καὶ τότε ἡ κα κία
κορυφώθηκε· τὸν σταύρωσαν καὶ αὐτὸν ἔξω ἀπ᾽
τὰ Ἰεροσόλυμα. Ὁ Θεὸς πλέον τοὺς τιμωρεῖ·
διώχνει τοὺς κακοὺς ἐργάτες καὶ παραδίδει
τὸν ἀμπελῶνα σὲ ἄλλους, στοὺς ἀποστόλους,ποιμένες καὶ διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας.

* * *Ποιό εἶνε τὸ δίδαγμα, ἀδελφοί μου; Ὁ Θε -
ὸς ζητάει ἀπὸ κάθε πλάσμα του καὶ κάθε οἰ -
κογένεια, ἀπὸ τὴν κοινω νία κι ἀπὸ τὸ ἔ θνος
μας ἔργα πίστεως καὶ ἀρε τῆς. Μέσα στὴν Ἐκ -
κλησία τὸ γένος μας, μετὰ τὴν ἀποδο κιμασία
τοῦ παλαιοῦ Ἰ σραήλ, εἶνε λαὸς ἐκλεκτός. Ἔ -
χουμε ὅμως ἆραγε νὰ τοῦ δώσουμε αὐτὰ ποὺ
περιμένει; Φοβοῦμαι πὼς ὄχι.� Ζητάει καρπὸ πίστεως· κ᾽ ἐ νῷ καὶ οἱ ἄγριοι
σέβον ται τὴ θρησκεία τους, ἐμεῖς ἀσεβοῦμε, ὀ -
λιγο πιστοῦμε, ἀπιστοῦμε, ὑβρίζουμε, βλαστημοῦ   -
 με, ψευδορκοῦμε, προκαλοῦμε τὸν Κύριο.� Ζητάει καρπὸ λατρείας· μὰ ἐμεῖς οὔτε προσ -
 ευχόμαστε οὔτε ἐκκλησιαζόμαστε. Σὲ ποιό σπί-
 τι ἡ οἰ  κο γένεια μαζεύεται μπρὸς στὸ εἰ κονο-
στάσι; Πόσοι ἀκοῦνε τὴν καμπάνα καὶ τρέχουν
στὸ ναό; Τί κάνεις, Χριστιανέ; ἡ σάλπιγγα τοῦ
Θεοῦ σὲ καλεῖ, κ᾽ ἐσὺ κοιμᾶσαι ἢ ἐργάζεσαι;� Ζητάει καρπὸ ἁγιότητος, νὰ διατηροῦμε σῶ -
 μα καὶ ψυχὴ καθαρά· μὰ ἐμεῖς κυλιόμαστε μέσ᾽
στὴν ἁμαρτία, πόλεις καὶ χωριὰ συναγωνίζον -
 ται τὴ Δύσι στὴ διαφθορά. Μέσα σὲ 100 σπίτια ἐ -
λάχιστα μένουν γερά· καὶ γέμισαν νοσοκομεῖα
καὶ φρενοκομεῖα ἀπὸ πλάσματα καχεκτικά.� Ζητάει καρπὸ τιμιότητος· κ᾽ ἐμεῖς; σεβόμα-
στε τὴν περιουσία, τὰ πράγματα τοῦ ἄλλου;
Παλαιὰ ναί, δὲν χρειαζόταν καὶ δὲν ὑπῆρ χε στὰ
χωριὰ ἀγροφύλακας. Ὕστερα; βγάλαμε ἀλ λοί  -
 μο νο κακὸ ὄνομα. Ἡ ὀκνηρία φέρνει τὴ φτώ-
χεια, καὶ ἡ φτώχεια ὁδηγεῖ στὴν κλοπή. Κλέ-
βουν ὅλοι, μικροὶ - μεγάλοι. � Ζητάει τέλος καρπὸ ἀγάπης. Ποῦ εἶνε ἡ ἀ -
γάπη; Οὔτε μέσα στὴν ἴδια οἰκογένεια. Στὸ
σπίτι, ποὺ ἔπρεπε νά ̓ νε παράδεισος, ὁ πατέ -
ρας χτυπάει, ἡ μητέρα βρίζει, τὰ παιδιὰ ἔχουν
σηκώσει παντιέρα καὶ δὲν ἀκοῦνε κανένα.

* * *

Ἐπιθεωρεῖ λοιπὸν ὁ Θεὸς τὸ λαό μας. Καὶ
τί βλέπει, τί ἀκούει; Ἀντὶ καρποὺς πίστεως καὶ
ἀρετῆς, βλασφημίες, ψευδομαρτυ ρίες, συκο-
φαντίες, ψέματα, πορνεῖες, μοιχεῖες… Μοιά-
ζουμε μὲ δέντρο ἄκαρπο. Τί τὰ κάνει τὰ ἄκαρ-
πα δέντρα ὁ ἀμπελουργὸς κι ὁ κηπουρός; Τὰ
ξερριζώνει, τὰ κάνει ξύλα, τὰ ῥίχνει στὴ φωτιά.
Ἔ, αὐτὸ θὰ συμβῇ καὶ σ᾽ ἐμᾶς, ἂν δὲν με τανο -
ήσουμε. Εἶνε φοβερὴ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Τὸν
και ρὸ τοῦ Νῶε περίμενε πάνω ἀπὸ ἑ κατὸ χρό-
 νια, ὅταν ὅμως εἶδε πὼς δὲν ὑπάρχει μετά-
νοια, ξέσπασε καὶ ἔπνιξε τὴν ἀνθρωπότητα.

Μακροθυμεῖ καὶ σ᾽ ἐμᾶς, περιμένει τὴ μετά-
 νοιά μας. Μᾶς τιμωρεῖ παιδαγωγικά. Τέτοιεςτιμωρίες εἶνε οἱ θεομηνίες (ἀνομβρία, πλημ-
μύ ρα, χαλάζι, πάγος, σεισμός), οἱ πληγές (ἀ -
σθένειες ἀνθρώπων, ζῴων, καλλιεργειῶν), ἄλ -
λες συμφορές (ζημιά, λῃ στεία, πυρκαϊά, ἐργα-
 τικὸ ἢ τροχαῖο δυστύχημα)· ἀλ λὰ ἡ μεγαλύ-
τερη τιμωρία τῶν ἁμαρτωλῶν κοινωνιῶν εἶνε
ὁ πόλε  μος, ποὺ καταστρέφει πολιτεῖες, ἀφήνει
συν τρίμμια, χῆρες καὶ ὀρφανά, σκορπίζει συμ-
 φορά. Ἀλλὰ τί νὰ γίνῃ, ἀφοῦ δὲν μετανοοῦμε;Ὅσοι μετανοοῦν σῴζονται. Παράδειγμα ἡ
ἀρχαία Νινευΐ. «Ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευῒ
κα ταστραφήσεται» κήρυξε ὁ Ἰωνᾶς (3,4), ἔ πε-
σαν ὅλοι σὲ βαθειὰ μετάνοια καὶ πένθος· καὶ
σώθηκαν. Ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς. Νὰ στάξῃ δάκρυ ἀπὸ
τὸ μάτι μας, νὰ ἱκετεύσου με τὸν Κύριο νὰ ση-
κώσῃ τὴν ὀργή του, ν᾽ ἀποφασίσουμε νὰ ἀλ -λάξουμε ζωή. Λέγαμε ὣς τώρα ψέματα; στὸ
ἑξῆς νὰ λέμε τὴν ἀλήθεια. Κλέβαμε; νὰ ἐπι-
στρέψουμε τὰ κλεμμένα καὶ στὸ ἑξῆς νὰ σε-
βώμαστε τὸ ξένο πρᾶγμα. Τρέφαμε μῖσος; τώ-
 ρα ν᾽ ἀγαπηθοῦμε καὶ νὰ συγχωρηθοῦμε. Δὲν
πατούσαμε στὴν ἐκκλησία; ν᾽ ἀρχίσουμε νὰ
ἐκκλησιαζώμαστε. Δὲν ξέραμε τί εἶνε προσ -
ευ χή; ν᾽ ἀρχίσουμε πιὰ νὰ προσευχώμαστε.
Τότε ὑπάρχει ἐλπίδα νὰ μᾶς λυπηθῇ ὁ Θεός,
νὰ μᾶς δώσῃ νέα παράτασι ζωῆς.

* * *Ἀδελφοί μου, ὁ κόσμος θὰ ζήσῃ ἐὰν μετα-
νο ήσῃ. Δὲν ξέρω τί θὰ κάνουν οἱ μεγάλοι καὶ
τρανοί. Ἐγὼ σήμερα, ταπεινὸς κήρυκας τοῦ
θείου λόγου ποὺ ἔχει χρέος νὰ κρούῃ τὸν
κώδωνα τοῦ κινδύνου, κηρύττω μετάνοια. Ἀ -
πευθύνομαι σὲ ὅλους Καλῶ ἄντρες - γυναῖ -
κες - παιδιὰ σὲ μετάνοια.Ἂς κλάψουμε γιὰ τὶς ἁμαρτίες τὶς δικές
μας, τοῦ λαοῦ μας, τῆς ἀνθρωπότητος.

Εἴθε ὅλοι νὰ καταλάβουμε πόσο ἁμαρτω-
λοὶ εἴμαστε, νὰ συναισθανθοῦμε τὴ θέσι μας
καὶ νὰ ζητήσουμε τὸ θεῖο ἔλεος.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 30-8-1936.Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ ἀναπλήρωσις 25-7-2020.
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ωργῶν. Αὐτοὶ ἦταν οἱ διδάσκαλοι τοῦ Ἰσραήλ,γραμματεῖς, φαρισαῖοι, ἀρχιερεῖς. Αὐτοὶ δὲν
τὸ περιποιοῦντο ὅπως τοὺς εἶπε. Καὶ ὅταν ἔ -
στειλε τοὺς «ὑπηρέτας» του, τοὺς προφῆτες,
τὰ κλήματα ἦταν ξερά. Καὶ οἱ κακοὶ γεωργοὶ
ὄ χι μόνο δὲν ἔδωσαν καρποὺς ἀλλὰ καὶ κακο -
ποίησαν κατ᾽ ἐπανάληψιν τοὺς ἀπεσταλμέ νους
προφῆτες· π.χ. τὸ Μιχαία τὸν ἔδειραν (βλ. Γ΄ Βασ. 22,24),
τὸν Ἠ σαΐα τὸν θανάτωσαν (βλ. Ἑβρ. 11,37), τὸν Ζαχα-
ρία τὸν λιθοβόλησαν (βλ. Β΄ Παρ. 24,20-22. Ματθ. 23,35. Λουκ. 11,51).

Τέλος στέλνει τὸν Υἱό του, καὶ τότε ἡ κα κία
κορυφώθηκε· τὸν σταύρωσαν καὶ αὐτὸν ἔξω ἀπ᾽
τὰ Ἰεροσόλυμα. Ὁ Θεὸς πλέον τοὺς τιμωρεῖ·
διώχνει τοὺς κακοὺς ἐργάτες καὶ παραδίδει
τὸν ἀμπελῶνα σὲ ἄλλους, στοὺς ἀποστόλους,ποιμένες καὶ διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας.

* * *Ποιό εἶνε τὸ δίδαγμα, ἀδελφοί μου; Ὁ Θε -
ὸς ζητάει ἀπὸ κάθε πλάσμα του καὶ κάθε οἰ -
κογένεια, ἀπὸ τὴν κοινω νία κι ἀπὸ τὸ ἔ θνος
μας ἔργα πίστεως καὶ ἀρε τῆς. Μέσα στὴν Ἐκ -
κλησία τὸ γένος μας, μετὰ τὴν ἀποδο κιμασία
τοῦ παλαιοῦ Ἰ σραήλ, εἶνε λαὸς ἐκλεκτός. Ἔ -
χουμε ὅμως ἆραγε νὰ τοῦ δώσουμε αὐτὰ ποὺ
περιμένει; Φοβοῦμαι πὼς ὄχι.� Ζητάει καρπὸ πίστεως· κ᾽ ἐ νῷ καὶ οἱ ἄγριοι
σέβον ται τὴ θρησκεία τους, ἐμεῖς ἀσεβοῦμε, ὀ -
λιγο πιστοῦμε, ἀπιστοῦμε, ὑβρίζουμε, βλαστημοῦ   -
 με, ψευδορκοῦμε, προκαλοῦμε τὸν Κύριο.� Ζητάει καρπὸ λατρείας· μὰ ἐμεῖς οὔτε προσ -
 ευχόμαστε οὔτε ἐκκλησιαζόμαστε. Σὲ ποιό σπί-
 τι ἡ οἰ  κο γένεια μαζεύεται μπρὸς στὸ εἰ κονο-
στάσι; Πόσοι ἀκοῦνε τὴν καμπάνα καὶ τρέχουν
στὸ ναό; Τί κάνεις, Χριστιανέ; ἡ σάλπιγγα τοῦ
Θεοῦ σὲ καλεῖ, κ᾽ ἐσὺ κοιμᾶσαι ἢ ἐργάζεσαι;� Ζητάει καρπὸ ἁγιότητος, νὰ διατηροῦμε σῶ -
 μα καὶ ψυχὴ καθαρά· μὰ ἐμεῖς κυλιόμαστε μέσ᾽
στὴν ἁμαρτία, πόλεις καὶ χωριὰ συναγωνίζον -
 ται τὴ Δύσι στὴ διαφθορά. Μέσα σὲ 100 σπίτια ἐ -
λάχιστα μένουν γερά· καὶ γέμισαν νοσοκομεῖα
καὶ φρενοκομεῖα ἀπὸ πλάσματα καχεκτικά.� Ζητάει καρπὸ τιμιότητος· κ᾽ ἐμεῖς; σεβόμα-
στε τὴν περιουσία, τὰ πράγματα τοῦ ἄλλου;
Παλαιὰ ναί, δὲν χρειαζόταν καὶ δὲν ὑπῆρ χε στὰ
χωριὰ ἀγροφύλακας. Ὕστερα; βγάλαμε ἀλ λοί  -
 μο νο κακὸ ὄνομα. Ἡ ὀκνηρία φέρνει τὴ φτώ-
χεια, καὶ ἡ φτώχεια ὁδηγεῖ στὴν κλοπή. Κλέ-
βουν ὅλοι, μικροὶ - μεγάλοι. � Ζητάει τέλος καρπὸ ἀγάπης. Ποῦ εἶνε ἡ ἀ -
γάπη; Οὔτε μέσα στὴν ἴδια οἰκογένεια. Στὸ
σπίτι, ποὺ ἔπρεπε νά ̓ νε παράδεισος, ὁ πατέ -
ρας χτυπάει, ἡ μητέρα βρίζει, τὰ παιδιὰ ἔχουν
σηκώσει παντιέρα καὶ δὲν ἀκοῦνε κανένα.

* * *

Ἐπιθεωρεῖ λοιπὸν ὁ Θεὸς τὸ λαό μας. Καὶ
τί βλέπει, τί ἀκούει; Ἀντὶ καρποὺς πίστεως καὶ
ἀρετῆς, βλασφημίες, ψευδομαρτυ ρίες, συκο-
φαντίες, ψέματα, πορνεῖες, μοιχεῖες… Μοιά-
ζουμε μὲ δέντρο ἄκαρπο. Τί τὰ κάνει τὰ ἄκαρ-
πα δέντρα ὁ ἀμπελουργὸς κι ὁ κηπουρός; Τὰ
ξερριζώνει, τὰ κάνει ξύλα, τὰ ῥίχνει στὴ φωτιά.
Ἔ, αὐτὸ θὰ συμβῇ καὶ σ᾽ ἐμᾶς, ἂν δὲν με τανο -
ήσουμε. Εἶνε φοβερὴ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Τὸν
και ρὸ τοῦ Νῶε περίμενε πάνω ἀπὸ ἑ κατὸ χρό-
 νια, ὅταν ὅμως εἶδε πὼς δὲν ὑπάρχει μετά-
νοια, ξέσπασε καὶ ἔπνιξε τὴν ἀνθρωπότητα.

Μακροθυμεῖ καὶ σ᾽ ἐμᾶς, περιμένει τὴ μετά-
 νοιά μας. Μᾶς τιμωρεῖ παιδαγωγικά. Τέτοιεςτιμωρίες εἶνε οἱ θεομηνίες (ἀνομβρία, πλημ-
μύ ρα, χαλάζι, πάγος, σεισμός), οἱ πληγές (ἀ -
σθένειες ἀνθρώπων, ζῴων, καλλιεργειῶν), ἄλ -
λες συμφορές (ζημιά, λῃ στεία, πυρκαϊά, ἐργα-
 τικὸ ἢ τροχαῖο δυστύχημα)· ἀλ λὰ ἡ μεγαλύ-
τερη τιμωρία τῶν ἁμαρτωλῶν κοινωνιῶν εἶνε
ὁ πόλε  μος, ποὺ καταστρέφει πολιτεῖες, ἀφήνει
συν τρίμμια, χῆρες καὶ ὀρφανά, σκορπίζει συμ-
 φορά. Ἀλλὰ τί νὰ γίνῃ, ἀφοῦ δὲν μετανοοῦμε;Ὅσοι μετανοοῦν σῴζονται. Παράδειγμα ἡ
ἀρχαία Νινευΐ. «Ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευῒ
κα ταστραφήσεται» κήρυξε ὁ Ἰωνᾶς (3,4), ἔ πε-
σαν ὅλοι σὲ βαθειὰ μετάνοια καὶ πένθος· καὶ
σώθηκαν. Ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς. Νὰ στάξῃ δάκρυ ἀπὸ
τὸ μάτι μας, νὰ ἱκετεύσου με τὸν Κύριο νὰ ση-
κώσῃ τὴν ὀργή του, ν᾽ ἀποφασίσουμε νὰ ἀλ -λάξουμε ζωή. Λέγαμε ὣς τώρα ψέματα; στὸ
ἑξῆς νὰ λέμε τὴν ἀλήθεια. Κλέβαμε; νὰ ἐπι-
στρέψουμε τὰ κλεμμένα καὶ στὸ ἑξῆς νὰ σε-
βώμαστε τὸ ξένο πρᾶγμα. Τρέφαμε μῖσος; τώ-
 ρα ν᾽ ἀγαπηθοῦμε καὶ νὰ συγχωρηθοῦμε. Δὲν
πατούσαμε στὴν ἐκκλησία; ν᾽ ἀρχίσουμε νὰ
ἐκκλησιαζώμαστε. Δὲν ξέραμε τί εἶνε προσ -
ευ χή; ν᾽ ἀρχίσουμε πιὰ νὰ προσευχώμαστε.
Τότε ὑπάρχει ἐλπίδα νὰ μᾶς λυπηθῇ ὁ Θεός,
νὰ μᾶς δώσῃ νέα παράτασι ζωῆς.

* * *Ἀδελφοί μου, ὁ κόσμος θὰ ζήσῃ ἐὰν μετα-
νο ήσῃ. Δὲν ξέρω τί θὰ κάνουν οἱ μεγάλοι καὶ
τρανοί. Ἐγὼ σήμερα, ταπεινὸς κήρυκας τοῦ
θείου λόγου ποὺ ἔχει χρέος νὰ κρούῃ τὸν
κώδωνα τοῦ κινδύνου, κηρύττω μετάνοια. Ἀ -
πευθύνομαι σὲ ὅλους Καλῶ ἄντρες - γυναῖ -
κες - παιδιὰ σὲ μετάνοια.Ἂς κλάψουμε γιὰ τὶς ἁμαρτίες τὶς δικές
μας, τοῦ λαοῦ μας, τῆς ἀνθρωπότητος.

Εἴθε ὅλοι νὰ καταλάβουμε πόσο ἁμαρτω-
λοὶ εἴμαστε, νὰ συναισθανθοῦμε τὴ θέσι μας
καὶ νὰ ζητήσουμε τὸ θεῖο ἔλεος.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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ωργῶν. Αὐτοὶ ἦταν οἱ διδάσκαλοι τοῦ Ἰσραήλ,γραμματεῖς, φαρισαῖοι, ἀρχιερεῖς. Αὐτοὶ δὲν
τὸ περιποιοῦντο ὅπως τοὺς εἶπε. Καὶ ὅταν ἔ -
στειλε τοὺς «ὑπηρέτας» του, τοὺς προφῆτες,
τὰ κλήματα ἦταν ξερά. Καὶ οἱ κακοὶ γεωργοὶ
ὄ χι μόνο δὲν ἔδωσαν καρποὺς ἀλλὰ καὶ κακο -
ποίησαν κατ᾽ ἐπανάληψιν τοὺς ἀπεσταλμέ νους
προφῆτες· π.χ. τὸ Μιχαία τὸν ἔδειραν (βλ. Γ΄ Βασ. 22,24),
τὸν Ἠ σαΐα τὸν θανάτωσαν (βλ. Ἑβρ. 11,37), τὸν Ζαχα-
ρία τὸν λιθοβόλησαν (βλ. Β΄ Παρ. 24,20-22. Ματθ. 23,35. Λουκ. 11,51).

Τέλος στέλνει τὸν Υἱό του, καὶ τότε ἡ κα κία
κορυφώθηκε· τὸν σταύρωσαν καὶ αὐτὸν ἔξω ἀπ᾽
τὰ Ἰεροσόλυμα. Ὁ Θεὸς πλέον τοὺς τιμωρεῖ·
διώχνει τοὺς κακοὺς ἐργάτες καὶ παραδίδει
τὸν ἀμπελῶνα σὲ ἄλλους, στοὺς ἀποστόλους,ποιμένες καὶ διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας.

* * *Ποιό εἶνε τὸ δίδαγμα, ἀδελφοί μου; Ὁ Θε -
ὸς ζητάει ἀπὸ κάθε πλάσμα του καὶ κάθε οἰ -
κογένεια, ἀπὸ τὴν κοινω νία κι ἀπὸ τὸ ἔ θνος
μας ἔργα πίστεως καὶ ἀρε τῆς. Μέσα στὴν Ἐκ -
κλησία τὸ γένος μας, μετὰ τὴν ἀποδο κιμασία
τοῦ παλαιοῦ Ἰ σραήλ, εἶνε λαὸς ἐκλεκτός. Ἔ -
χουμε ὅμως ἆραγε νὰ τοῦ δώσουμε αὐτὰ ποὺ
περιμένει; Φοβοῦμαι πὼς ὄχι.� Ζητάει καρπὸ πίστεως· κ᾽ ἐ νῷ καὶ οἱ ἄγριοι
σέβον ται τὴ θρησκεία τους, ἐμεῖς ἀσεβοῦμε, ὀ -
λιγο πιστοῦμε, ἀπιστοῦμε, ὑβρίζουμε, βλαστημοῦ   -
 με, ψευδορκοῦμε, προκαλοῦμε τὸν Κύριο.� Ζητάει καρπὸ λατρείας· μὰ ἐμεῖς οὔτε προσ -
 ευχόμαστε οὔτε ἐκκλησιαζόμαστε. Σὲ ποιό σπί-
 τι ἡ οἰ  κο γένεια μαζεύεται μπρὸς στὸ εἰ κονο-
στάσι; Πόσοι ἀκοῦνε τὴν καμπάνα καὶ τρέχουν
στὸ ναό; Τί κάνεις, Χριστιανέ; ἡ σάλπιγγα τοῦ
Θεοῦ σὲ καλεῖ, κ᾽ ἐσὺ κοιμᾶσαι ἢ ἐργάζεσαι;� Ζητάει καρπὸ ἁγιότητος, νὰ διατηροῦμε σῶ -
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στε τὴν περιουσία, τὰ πράγματα τοῦ ἄλλου;
Παλαιὰ ναί, δὲν χρειαζόταν καὶ δὲν ὑπῆρ χε στὰ
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βουν ὅλοι, μικροὶ - μεγάλοι. � Ζητάει τέλος καρπὸ ἀγάπης. Ποῦ εἶνε ἡ ἀ -
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σπίτι, ποὺ ἔπρεπε νά ̓ νε παράδεισος, ὁ πατέ -
ρας χτυπάει, ἡ μητέρα βρίζει, τὰ παιδιὰ ἔχουν
σηκώσει παντιέρα καὶ δὲν ἀκοῦνε κανένα.

* * *
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ἄ κουγε τὸ παιδὶ νὰ πῇ κακὸ λόγο, τοῦ ἔβαζε
πιπέρι στὴ γλῶσσα. Στὴ Μικρὰ Ἀσία δὲν ἄ -
κουγες Χριστιανὸ νὰ βλαστημήσῃ τὸ ὄ νομα
τοῦ Θεοῦ. Κι ἂν καμμιὰ φορὰ κανένας δαιμο-
νιζόμενος βλαστημοῦσε, χίλια χέρια τὸν ἔπια-
ναν. Τώρα βουΐζει ὁ κόσμος ἀπὸ φρικτὲς βλα-
στήμιες. Ἂν δὲ βλαστημάῃ ὁ πατέρας, θὰ
βλαστημάῃ ὁ παπποῦς· ἂν δὲ βλαστημάῃ ὁ
παπποῦς, θὰ βλαστημάῃ ὁ μικρός, θὰ βλαστη-
 μάῃ ὁ γείτονας. Καὶ ἁμαρτάνει μὲν αὐτὸς ποὺ
βλαστημάει, ἀλλ᾽ ἁμαρτάνεις κ᾽ ἐσὺ ἡ γυναί-
κα, ποὺ ἀκοῦς τὸν ἄντρα σου κ᾽ ἐσὺ τὸ παιδὶ
ποὺ ἀκοῦς τὸν πατέρα σου νὰ βλαστημάῃ καὶ
δὲν διαμαρτύρεσαι. Ἂν εἶσαι Χριστιανός, τὴν
ἡμέ ρα ἐκείνη δὲν πρέπει νὰ φᾷς· φαρμάκι
εἶνε τὸ φαγητό. Νὰ πῇς· Πατέρα, μὲ χόρτα-
σες, δὲν ἔ χω ὄρεξι. Τὸ ἴδιο ἡ γυναίκα· καὶ ξέ-
ρει ἡ γυναί κα τρόπους νὰ κάνῃ τὸν ἄντρα νὰ
μὴ βλαστη μήσῃ πιὰ τὸ Θεό. Καὶ τὴν πιὸ ἁμαρ-
τωλὴ γυναῖ κα κανείς δὲν τολμάει νὰ τὴ βρίσῃ
μέσ᾽ στὴν πλατεῖα· τὴν Παναγία μας ὅμως, τὸ
κρύσταλλο τῆς ἁγιότητος, τὴ βρίζουν καπη-
λι κῶς μέρα καὶ νύχτα, καὶ κανείς δὲ διαμαρ-
τύρεται. Ποῦ εἶνε λοιπὸν ὁ καρπός, ἡ εὐλά-
βεια κι ὁ σεβασμός μας πρὸς τὸ Θεό; 
⃝ Ποῦ εἶνε ἡ προθυμία γιὰ ἐκκλησιασμό; Πό-
σοι εἶστε σήμερα στὴ θεία λειτουργία; διακό-
 σοι, τετρακόσοι; Τί εἶνε αὐτὸ μπροστὰ σὲ τό-
σες χιλιάδες; Ἂν αὐτοὶ ἐκκλησιάζονταν, ἔπρε πε
οἱ ἐκκλησίες νά ᾽νε τετραπλάσιες καὶ πεν τα-
πλάσιες. Ἀπ᾽ τοὺς ἑκατὸ οὔτε δύο δὲν ἐκ κλη-
 σιάζονται. Οἱ ἄλλοι ποῦ εἶνε, ποῦ βρίσκον ται;
⃝ Ἂν πᾶτε στὶς παραλίες, θὰ δῆτε ἐκεῖ ἄντρες
καὶ γυναῖκες ξεγυμνωμένους. Μολύναμε τὶς ἀμ -
μουδιὲς τ᾽ ἀκρογιάλια καὶ τὰ νησάκια μας τὰ
εὐλογημένα· καταντήσαμε σὲ μεγάλη ἠθι κὴ
ἐξαχρείωσι· γίνονται πράγματα ποὺ οὔτε στὸ δι -
εφθαρμένο Παρίσι δὲν τολμοῦν νὰ τὰ κάνουν,
ἀλλὰ ἔρχονται ἐδῶ, γιατὶ βρῆκαν τὸν τόπο μας
ἀμπέλι ξέφραγο· ἔρχεται ὁ κάθε διεφθαρμέ-
νος μὲ τὸ πορτοφόλι καὶ τὰ ἑκατομμύριά του,
γιὰ νὰ μεταβάλῃ τὴν πατρίδα μας σὲ πορνεῖο.
Καὶ δὲ σηκώνεται κανείς ν᾽ ἀντιδράσῃ. Λεφτὰ
νὰ πέσουν, σοῦ λέει, κι ἂς μὴ μείνῃ τιμὴ κορι -
τσιοῦ. Φθάσαμε στὸ σημεῖο ποὺ λέει ὁ Δαυΐδ·
«Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυν -
εβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀ νοήτοις καὶ ὡμοι ώ -
θη αὐ τοῖς», δηλαδή· Ὁ ἄνθρωπος δὲν συνειδη -
τοποίησε τὴν τιμητική του θέσι, πῆγε μαζὶ μὲ
τ᾽ ἀνόητα ζῷα κ᾽ ἔγινε ὅμοιος μ᾽ αὐτά (Ψαλμ. 48,13,21).
⃝ Ἀντὶ τῆς τιμιότητος ἀτιμία καὶ αἰσχρότης.
Ἀντὶ τῆς δικαιοσύνης πλεονεξία καὶ ἁρπαγή,
καὶ ἀντὶ τῆς ἀγάπης κακία, μῖσος, μοχθηρία.

Δὲν ἔχουμε λοιπὸν καρπούς. Οὔτε ἕνα τσα-

 μπὶ σταφύλι, ποὺ ζητάει ὁ Χριστὸς γιὰ νὰ δρο-
σίσῃ τὰ χείλη του, δὲν τοῦ προσφέρουμε. Ἀν -
τὶ γιὰ καρπὸ τὸ ἀμπέλι μας παρουσιάζει ἀγκά-
θια μυτερά, σὰν ἐκεῖνα μὲ τὰ ὁποῖα στεφάνω -
σαν οἱ Ἑβραῖοι τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χρι-
στόν. Ναί· κάθε φορὰ ποὺ παραβαίνουμε τὶς
ἐντολές του, δὲν κάνουμε τίποτε ἄλλο παρὰ
να φτειάχνουμε ἕνα ἀγκάθι κ᾽ ἕνα καρφὶ καὶ
νὰ τὸν κεντοῦμε. Ἐσύ, ποὺ ἁπλώνεις στὸ δικα -
στήριο τὸ βρωμερό σου χέρι πάνω στὸ Εὐ αγ-
γέλιο καὶ παίρνεις ψεύτικο ὅρκο, τὴν ὥρα ἐ -
κείνη βάζεις πάλι ἕνα καρφὶ στὸ χέρι τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἐσὺ ποὺ τρέχεις στὶς πλὰζ καὶ τὰ κέν -
τρα, τὴν ὥρα αὐτὴ ποὺ ὁδηγεῖς τὰ βήματά σου
μακριὰ ἀπ᾽ τὴν ἐκκλησία, καρφώνεις μὲ καρ-
φιὰ τὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ. Κ᾽ ἐσὺ ὁ ἄλλος,
ποὺ τρέφεις στὴν καρδιά σου φθόνο καὶ κα-
κία, κεντᾷς καὶ λογχίζεις τὴν πλευρὰ τοῦ Χρι-
στοῦ. Κ᾽ ἐσὺ ὁ ὑπερήφανος μὲ τὴ μεγάλη ἰ -
δέα γιὰ τὸν ἑαυτό σου, δὲν κάνεις τίποτε ἄλ -
λο παρὰ νὰ βάζῃς ἕνα ἄλλο ἀγκάθινο στεφά-
νι ἐπάνω στὴν κεφαλὴ τοῦ Χριστοῦ μας. Κ᾽ ἐ -
σὺ ὁ ἄλλος ποὺ βρίζεις καὶ αἰσχρολογεῖς καὶ
βωμολοχεῖς καὶ βλαστημᾷς τὰ θεῖα, ποτίζεις
μὲ ὄξος καὶ χολὴ ἐκεῖνον ποὺ ἔπλασε τοὺς ὠ -
κεανοὺς καὶ τὶς θάλασσες.

* * *Ἐκεῖνο, ἀδελφοί μου, ποὺ ἔπαθαν οἱ Ἑβραῖοι,
κινδυνεύουμε νὰ τὸ πάθουμε κ᾽ ἐμεῖς. «Κα-
κοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐ τούς» (Ματθ. 21,41). Τί νὰ
μᾶς κά νῃ ὁ Θεός; Μετάνοια δὲ δείχνουμε, ἐξ -
ομολόγησι δὲν ἔχουμε, προσευ χὴ δὲν κάνου -
με, στὴ θεία κοινωνία δὲν προσερχόμεθα, ἀ -
γάπη καὶ ἔλεος δὲν ὑπάρχει στὴν καρδιά μας.
Ὕστερα ἀπ᾽ αὐτὴ τὴν ἀκαρπία τί θὰ γίνῃ; Τὸ
εἶπε ὁ Κύριος· «Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν
καλὸν ἐκ κόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται»· ὅ -
ποιο δεντρὶ δὲν κάνει καλὸ καρπό, ὁ γεωργὸς
τὸ ξεπατώνει καὶ τὸ ῥίχνει στὴ φωτιά (Ματθ. 3,10· 7,19).
Δὲ μᾶς ἔφερε ὁ Θεὸς στὸν κόσμο αὐτὸν γιὰ νὰ
γλεντοῦ με, νὰ διασκεδάζουμε, νὰ κάνουμε τὰ
κέφια μας καὶ νὰ ὀργιάζουμε. Μᾶς θέλει κλή-
ματα - δέντρα καρποφόρα. Ὅλα τὰ πλάσμα τα
ἔχουν τὸν προορισμό τους· ἐσὺ πρὸς τί ὑ πάρ-
χεις πάνω στὴ γῆ;

Ἂν εἴχαμε μάτια πνευμα τικά, θὰ βλέπαμε
ὅτι πάνω ἀπ᾽ τὰ κεφάλια μας ἀπὸ μιὰ κλωστὴ
κρέμεται ἕνα σπαθί. Ἀλλοίμονο ἂν ἡ κλωστὴ
κοπῇ. Ὦ Παναγία Δέσποινα, ὦ ἅ γιοι, πρεσβεύ-
 σατε ὑπὲρ ἡμῶν. Ἂς μετανοήσουμε, ἂς κλά-
ψουμε ὅλοι, πλούσιοι - φτωχοί, βα σιλιᾶ δες -
πα πᾶδες, ἂς πέσουμε στὰ γόνατα κι ἂς παρα -
καλέσουμε. «Ἐσχάτη ὥρα ἐστί» (Α΄ Ἰω. 2,18).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Β΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Νικαίας - Πειραιῶς τὴν 27-8-1961. Καταγραφή, διαίρεσις, σύντμησις 13-8-2012.

Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 38β΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868)
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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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ωργῶν. Αὐτοὶ ἦταν οἱ διδάσκαλοι τοῦ Ἰσραήλ,γραμματεῖς, φαρισαῖοι, ἀρχιερεῖς. Αὐτοὶ δὲν
τὸ περιποιοῦντο ὅπως τοὺς εἶπε. Καὶ ὅταν ἔ -
στειλε τοὺς «ὑπηρέτας» του, τοὺς προφῆτες,
τὰ κλήματα ἦταν ξερά. Καὶ οἱ κακοὶ γεωργοὶ
ὄ χι μόνο δὲν ἔδωσαν καρποὺς ἀλλὰ καὶ κακο -
ποίησαν κατ᾽ ἐπανάληψιν τοὺς ἀπεσταλμέ νους
προφῆτες· π.χ. τὸ Μιχαία τὸν ἔδειραν (βλ. Γ΄ Βασ. 22,24),
τὸν Ἠ σαΐα τὸν θανάτωσαν (βλ. Ἑβρ. 11,37), τὸν Ζαχα-
ρία τὸν λιθοβόλησαν (βλ. Β΄ Παρ. 24,20-22. Ματθ. 23,35. Λουκ. 11,51).

Τέλος στέλνει τὸν Υἱό του, καὶ τότε ἡ κα κία
κορυφώθηκε· τὸν σταύρωσαν καὶ αὐτὸν ἔξω ἀπ᾽
τὰ Ἰεροσόλυμα. Ὁ Θεὸς πλέον τοὺς τιμωρεῖ·
διώχνει τοὺς κακοὺς ἐργάτες καὶ παραδίδει
τὸν ἀμπελῶνα σὲ ἄλλους, στοὺς ἀποστόλους,ποιμένες καὶ διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας.

* * *Ποιό εἶνε τὸ δίδαγμα, ἀδελφοί μου; Ὁ Θε -
ὸς ζητάει ἀπὸ κάθε πλάσμα του καὶ κάθε οἰ -
κογένεια, ἀπὸ τὴν κοινω νία κι ἀπὸ τὸ ἔ θνος
μας ἔργα πίστεως καὶ ἀρε τῆς. Μέσα στὴν Ἐκ -
κλησία τὸ γένος μας, μετὰ τὴν ἀποδο κιμασία
τοῦ παλαιοῦ Ἰ σραήλ, εἶνε λαὸς ἐκλεκτός. Ἔ -
χουμε ὅμως ἆραγε νὰ τοῦ δώσουμε αὐτὰ ποὺ
περιμένει; Φοβοῦμαι πὼς ὄχι.� Ζητάει καρπὸ πίστεως· κ᾽ ἐ νῷ καὶ οἱ ἄγριοι
σέβον ται τὴ θρησκεία τους, ἐμεῖς ἀσεβοῦμε, ὀ -
λιγο πιστοῦμε, ἀπιστοῦμε, ὑβρίζουμε, βλαστημοῦ   -
 με, ψευδορκοῦμε, προκαλοῦμε τὸν Κύριο.� Ζητάει καρπὸ λατρείας· μὰ ἐμεῖς οὔτε προσ -
 ευχόμαστε οὔτε ἐκκλησιαζόμαστε. Σὲ ποιό σπί-
 τι ἡ οἰ  κο γένεια μαζεύεται μπρὸς στὸ εἰ κονο-
στάσι; Πόσοι ἀκοῦνε τὴν καμπάνα καὶ τρέχουν
στὸ ναό; Τί κάνεις, Χριστιανέ; ἡ σάλπιγγα τοῦ
Θεοῦ σὲ καλεῖ, κ᾽ ἐσὺ κοιμᾶσαι ἢ ἐργάζεσαι;� Ζητάει καρπὸ ἁγιότητος, νὰ διατηροῦμε σῶ -
 μα καὶ ψυχὴ καθαρά· μὰ ἐμεῖς κυλιόμαστε μέσ᾽
στὴν ἁμαρτία, πόλεις καὶ χωριὰ συναγωνίζον -
 ται τὴ Δύσι στὴ διαφθορά. Μέσα σὲ 100 σπίτια ἐ -
λάχιστα μένουν γερά· καὶ γέμισαν νοσοκομεῖα
καὶ φρενοκομεῖα ἀπὸ πλάσματα καχεκτικά.� Ζητάει καρπὸ τιμιότητος· κ᾽ ἐμεῖς; σεβόμα-
στε τὴν περιουσία, τὰ πράγματα τοῦ ἄλλου;
Παλαιὰ ναί, δὲν χρειαζόταν καὶ δὲν ὑπῆρ χε στὰ
χωριὰ ἀγροφύλακας. Ὕστερα; βγάλαμε ἀλ λοί  -
 μο νο κακὸ ὄνομα. Ἡ ὀκνηρία φέρνει τὴ φτώ-
χεια, καὶ ἡ φτώχεια ὁδηγεῖ στὴν κλοπή. Κλέ-
βουν ὅλοι, μικροὶ - μεγάλοι. � Ζητάει τέλος καρπὸ ἀγάπης. Ποῦ εἶνε ἡ ἀ -
γάπη; Οὔτε μέσα στὴν ἴδια οἰκογένεια. Στὸ
σπίτι, ποὺ ἔπρεπε νά ̓ νε παράδεισος, ὁ πατέ -
ρας χτυπάει, ἡ μητέρα βρίζει, τὰ παιδιὰ ἔχουν
σηκώσει παντιέρα καὶ δὲν ἀκοῦνε κανένα.

* * *

Ἐπιθεωρεῖ λοιπὸν ὁ Θεὸς τὸ λαό μας. Καὶ
τί βλέπει, τί ἀκούει; Ἀντὶ καρποὺς πίστεως καὶ
ἀρετῆς, βλασφημίες, ψευδομαρτυ ρίες, συκο-
φαντίες, ψέματα, πορνεῖες, μοιχεῖες… Μοιά-
ζουμε μὲ δέντρο ἄκαρπο. Τί τὰ κάνει τὰ ἄκαρ-
πα δέντρα ὁ ἀμπελουργὸς κι ὁ κηπουρός; Τὰ
ξερριζώνει, τὰ κάνει ξύλα, τὰ ῥίχνει στὴ φωτιά.
Ἔ, αὐτὸ θὰ συμβῇ καὶ σ᾽ ἐμᾶς, ἂν δὲν με τανο -
ήσουμε. Εἶνε φοβερὴ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Τὸν
και ρὸ τοῦ Νῶε περίμενε πάνω ἀπὸ ἑ κατὸ χρό-
 νια, ὅταν ὅμως εἶδε πὼς δὲν ὑπάρχει μετά-
νοια, ξέσπασε καὶ ἔπνιξε τὴν ἀνθρωπότητα.

Μακροθυμεῖ καὶ σ᾽ ἐμᾶς, περιμένει τὴ μετά-
 νοιά μας. Μᾶς τιμωρεῖ παιδαγωγικά. Τέτοιεςτιμωρίες εἶνε οἱ θεομηνίες (ἀνομβρία, πλημ-
μύ ρα, χαλάζι, πάγος, σεισμός), οἱ πληγές (ἀ -
σθένειες ἀνθρώπων, ζῴων, καλλιεργειῶν), ἄλ -
λες συμφορές (ζημιά, λῃ στεία, πυρκαϊά, ἐργα-
 τικὸ ἢ τροχαῖο δυστύχημα)· ἀλ λὰ ἡ μεγαλύ-
τερη τιμωρία τῶν ἁμαρτωλῶν κοινωνιῶν εἶνε
ὁ πόλε  μος, ποὺ καταστρέφει πολιτεῖες, ἀφήνει
συν τρίμμια, χῆρες καὶ ὀρφανά, σκορπίζει συμ-
 φορά. Ἀλλὰ τί νὰ γίνῃ, ἀφοῦ δὲν μετανοοῦμε;Ὅσοι μετανοοῦν σῴζονται. Παράδειγμα ἡ
ἀρχαία Νινευΐ. «Ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευῒ
κα ταστραφήσεται» κήρυξε ὁ Ἰωνᾶς (3,4), ἔ πε-
σαν ὅλοι σὲ βαθειὰ μετάνοια καὶ πένθος· καὶ
σώθηκαν. Ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς. Νὰ στάξῃ δάκρυ ἀπὸ
τὸ μάτι μας, νὰ ἱκετεύσου με τὸν Κύριο νὰ ση-
κώσῃ τὴν ὀργή του, ν᾽ ἀποφασίσουμε νὰ ἀλ -λάξουμε ζωή. Λέγαμε ὣς τώρα ψέματα; στὸ
ἑξῆς νὰ λέμε τὴν ἀλήθεια. Κλέβαμε; νὰ ἐπι-
στρέψουμε τὰ κλεμμένα καὶ στὸ ἑξῆς νὰ σε-
βώμαστε τὸ ξένο πρᾶγμα. Τρέφαμε μῖσος; τώ-
 ρα ν᾽ ἀγαπηθοῦμε καὶ νὰ συγχωρηθοῦμε. Δὲν
πατούσαμε στὴν ἐκκλησία; ν᾽ ἀρχίσουμε νὰ
ἐκκλησιαζώμαστε. Δὲν ξέραμε τί εἶνε προσ -
ευ χή; ν᾽ ἀρχίσουμε πιὰ νὰ προσευχώμαστε.
Τότε ὑπάρχει ἐλπίδα νὰ μᾶς λυπηθῇ ὁ Θεός,
νὰ μᾶς δώσῃ νέα παράτασι ζωῆς.

* * *Ἀδελφοί μου, ὁ κόσμος θὰ ζήσῃ ἐὰν μετα-
νο ήσῃ. Δὲν ξέρω τί θὰ κάνουν οἱ μεγάλοι καὶ
τρανοί. Ἐγὼ σήμερα, ταπεινὸς κήρυκας τοῦ
θείου λόγου ποὺ ἔχει χρέος νὰ κρούῃ τὸν
κώδωνα τοῦ κινδύνου, κηρύττω μετάνοια. Ἀ -
πευθύνομαι σὲ ὅλους Καλῶ ἄντρες - γυναῖ -
κες - παιδιὰ σὲ μετάνοια.Ἂς κλάψουμε γιὰ τὶς ἁμαρτίες τὶς δικές
μας, τοῦ λαοῦ μας, τῆς ἀνθρωπότητος.

Εἴθε ὅλοι νὰ καταλάβουμε πόσο ἁμαρτω-
λοὶ εἴμαστε, νὰ συναισθανθοῦμε τὴ θέσι μας
καὶ νὰ ζητήσουμε τὸ θεῖο ἔλεος.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 30-8-1936.Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ ἀναπλήρωσις 25-7-2020.
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Ὅπως πάντοτε, ἀγαπητοί μου, ἔτσι καὶ
στὴν ἐποχὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου οἱ

ἄνθρωποι ὑπερηφανεύονταν καὶ καυχόνταν
γιὰ διάφορα ἐπίγεια ἰνδάλματα, πρόσωπα καὶ
πράγματα τοῦ κόσμου τούτου, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ
ἐν θουσιάζουν καὶ φτάνουν νὰ γίνωνται ἀντι-
κείμενα λατρεί ας. Ἄλλοι π.χ. καυχόνταν γιὰ
τὰ πλούτη τους, τὰ λεφτὰ καὶ τὶς καταθέσεις
τους. Ἄλ λοι καυχόνταν γιὰ τὰ μεγαλοπρεπῆ
μέγα ρά τους ἢ γιὰ τὶς καλλιέργειες στὰ ἀπέ-
ραν τα κτήματά τους. Ἄλλοι καυχόνταν γιὰ τὶς
γνώσεις τους καὶ γιὰ τοὺς σοφοὺς δασκά-
 λους ποὺ εἶχαν. Ἄλλοι καυχόνταν γιὰ τὴν ὑ -
ψη  λὴ καταγωγή τους ἀπὸ εὐγενεῖς προγό-
νους καὶ γιὰ τὸ ὄνομα καὶ τοὺς τί τλους τῆς οἰ -
κογενείας τους. Ἄλλοι καυχόνταν γιὰ τὰ ἀ ξι -
ώματά τους. Ἄλ λοι πάλι γιὰ κάτι ἄλλο.

Γενικά, δὲν ὑπῆρχε ἄνθρωπος –ὅπως δὲν
ὑπάρχει καὶ σήμερα–, ποὺ νὰ μὴν ἔχῃ (ἢ πολ-
λὲς φορὲς νὰ φαντάζεται πὼς ἔχει) κάτι, γιὰ
τὸ ὁποῖο νὰ ὑπερηφανεύεται καὶ νὰ καυ χᾶται
μπροστὰ στοὺς ἄλλους. Τί νὰ πῇ καν είς; Εἶνε,
φαίνεται, ἀνάγκη τῆς ψυχῆς κάπου νὰ στηρί-
ζεται, ἀπὸ κάπου νὰ ἀντλῇ δύναμι. Δὲν εἶνε ὁ
ἄνθρωπος τόσο δυνατὸς ὅσο φαίνεται καὶ ὅ σο
ἰσχυρίζεται ὅτι εἶνε. Ὅποιος δι ατείνεται ὅ τι
εἶ νε δυνατὸς καὶ μπορεῖ μόνος του ν᾽ ἀν τιμε-
τωπίσῃ τὴ ζωή, ἀπατᾶται καὶ ψεύδεται. Ἔτσι
καὶ στὸν καιρὸ τῶν ἀποστόλων. Γιὰ κάτι καυ-
χόταν ὁ καθένας καὶ νόμιζε ὅτι ἔτσι δίνει ἀξία
καὶ κῦρος στὸν ἑαυτό του.

Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀδελφοί μου, θὰ
μποροῦσε, ἂν ἤθελε νὰ μιμηθῇ τὰ παραδεί -
γματα τῶν ἄλλων, νὰ καυχηθῇ καὶ αὐτὸς «ἐν
σαρκί», κατὰ κόσμον δηλαδή, ὅπως λέει ὁ ἴ -
διος (Φιλ. 3,3-4). Εἶ χε ἄλλως τε πλούσια προσόντα
ποὺ θὰ τοῦ ἔδιναν μὲ τὸ παραπάνω ἀφορμὴ
γιὰ καύχησι. Δὲν τοῦ ἔλειπαν τὰ κοσμικὰ στη-
ρί γματα ποὺ ἴ σχυαν στὴ ζωὴ τότε, ἐκεῖνα ποὺ

θὰ τὸν ἔ καναν σεβαστό, θὰ τὸν ἀνύψωναν
καὶ θὰ τὸν ἐπέβαλλαν κοινωνικά.

Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἐργασία του, ὅπως εἶνε γνω-
στό, κινήθηκε ἀνάμεσα στοὺς δύο κόσμους
τῆς ἐποχῆς του, τὸν ἰουδαϊκὸ τῶν Ἑβραίων
καὶ τὸν ἐθνικὸ - εἰδωλο λα τρικὸ τῶν ῾Ρωμαίων
καὶ τῶν Ἑλλήνων. Καὶ στοὺς δύο, παρὰ τὴ δι -
αφορὰ καὶ τὶς ἀντιθέσεις ποὺ εἶχαν μεταξύ
τους, αὐτὸς εἶχε διαπιστευτήρια ἔγκυρα.Στὸν ἰουδαϊκὸ χῶρο ἦταν πιὸ γνωστός. Ἦ -
ταν «Ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς
Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος» στὰ Ἰεροσόλυμα
τὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, καὶ εἶχε φι-
λίες καὶ στενὲς σχέσεις μὲ πρόσωπα ποὺ κα-
τεῖχ αν ὑψηλὲς θέσεις. Εἶ χε σπουδάσει σὲ
σχολὴ περιφήμου νομο διδα σκάλου, «παρὰ
τοὺς πόδας Γαμαλιήλ», ἀπ᾽ τὴν ὁ   ποία ἀποφοί-
τησε «πεπαιδευμένος κατὰ ἀ κρί βειαν τοῦ πα-
τρῴου νόμου» καὶ «ζηλωτὴς τοῦ Θεοῦ» (Πράξ.
22,3). Μιλοῦ σε στοὺς Ἑβραίους στὴν ἑβραϊκὴ
γλῶσσα (βλ. ἔ.ἀ. 22,1-22), τηροῦσε τὰ ἔθιμα τοῦ μω-
σαϊκοῦ νόμου (βλ. ἔ.ἀ. 21,24-26). Ἦταν, ὅπως λέει ὁ
ἴδιος, «περι το μῇ ὀκταήμερος, ἐκ γένους
Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραί-
ων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος, …κατὰ δικαι οσύ-
νην τὴν ἐν τῷ νό μῳ ἄμεμπτος» (Φιλιπ. 3,5-6), ξα-
κουστὸς γιὰ τὴ διαγωγὴ καὶ τὴν προκοπή του
«ἐν τῷ Ἰουδα ϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώ-
τας» τοῦ γένους του, ὑπερβολικὰ «ζηλω τὴς
τῶν πατρικῶν παραδόσεών» του (Γαλ. 1,13-14).

Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ καὶ στὸν χῶρο τῶν ἐθνικῶν
καθόλου δὲν μειονεκτοῦσε. Ἦταν Ῥωμαῖος
πολίτης, μάλιστα ἐκ γενετῆς (βλ. Πράξ. 22,25-29)· καὶ
τὴν ἰδιότητα αὐτὴν ὅπου χρειαζόταν τὴν ἐπι-
καλέστηκε (ἔ.ἀ. 17,37· 25,10-12). Μιλοῦσε καὶ ἔγραφε κα -
λὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, εἶχε διαβάσει ποι-
ητὰς τῶν Ἑλλήνων, ὅπως δείχνουν οἱ ἐπιστο -
λές του καὶ ἡ ἱστορικὴ δημηγορία του στὸν
Ἄ  ρειο Πάγο τῶν Ἀθηνῶν (βλ. ἔ.ἀ. 17,22-31). Ὅπως δια-
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 βάζουμε, ὄχι μόνο τὸν σεβάστηκαν καὶ τὸν ἐκ -
τίμησαν ἀλλὰ καὶ τὸν συμπάθησαν ἀκόμη ̔Ρω-
μαῖοι βασιλιᾶδες, διοικηταί, ἀ ξιωματοῦχοι τοῦ
στρατοῦ (ἑκα τόν ταχοι, χιλί αρχοι, στρατοπε-
δάρχες), δικασταί, δεσμοφύλακες, πλοίαρχοι.

* * *Γιὰ ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα ἀκόμη, προσόν τα καὶ
τάλαντα, θὰ μποροῦσε νὰ καυχηθῇ ὁ Παῦλος.
Καὶ ὅμως γιὰ κανένα ἀπ᾿ αὐτὰ δὲν καυχᾶται.
Ἄλλοτε αὐτὰ τὰ εἶ χε ὡς «κέρδη» καὶ καύχη-
μά του (Φιλιπ. 3,7), ἀλλ᾿ ἀπ᾽ τὴ στιγμὴ ποὺ γνώρισε
τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ πίστεψε στὴν ἀλή-
θειά του, τὸ μοναδικὸ καὶ διαρκὲς καύχημα τῆς
ζωῆς του ἔγινε ὁ σταυ ρὸς τοῦ Κυρίου. Ἔλαμ-
ψε μπρο στὰ στὰ μάτια του ὁ σταυρὸς μὲ τέ-
τοια λάμψι, ὥστε στὸ ἑξῆς ὅλα ὅσα ὁ κόσμος
θεωρεῖ πολύτιμα, ἄξια θαυμασμοῦ καὶ καυ-
χήσεως, αὐ τὸς νὰ τὰ θεωρῇ «σκύβαλα» (ἔ.ἀ. 3,8),
σκουπίδια, ἀκαθαρσί ες, περιττώματα. Καυχᾶ -
ται μόνο γιὰ τὸν ἐσταυρωμένο Κύριό του καὶ
λέει· «Ἐμοὶ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ
σταυ ρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿
οὗ ἐ μοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ»
(Γαλ. 6,14). Ἂς καυχῶνται οἱ ἄλλοι, λέει ὁ Παῦ λος,
γιὰ ὅ,τι θέλουν· οἱ βασιλιᾶ δες γιὰ τὴν ἐξουσία
καὶ δύναμί τους, οἱ πλούσιοι γιὰ τὰ λεφτά
τους, οἱ εὐ γενεῖς γιὰ τὴν καταγωγή τους, οἱ
σοφοὶ γιὰ τὴ γνῶσι τους· ἐγὼ καυχῶμαι καὶ
θὰ καυ χῶμαι αἰ ωνίως μόνο γιὰ τὸ σταυρὸ τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ
κόσμος γιὰ μένα ἔχει πεθάνει, κ᾽ ἐγὼ ἔχω πε-
θάνει γι᾽ αὐ τόν· νεκρὸς αὐτὸς γιὰ μένα, νε-
κρὸς κ᾽ ἐγὼ γι᾽ αὐτόν.

Καὶ εἶχε δίκιο ὁ Παῦλος νὰ καυχᾶται πάνω
ἀπ᾽ ὅλα γιὰ τὸ σταυρὸ τοῦ Κυρίου. Γιατὶ ἡ ψυ -
χὴ τοῦ Παύλου δὲν σερνόταν μέσα στὸ σκο-
τάδι τῆς ἀγνοίας, ἀλλὰ ἀγαλλόταν μέσα στὸ
φῶς τῆς πίστεως. Ὁ Παῦλος φωτίστηκε, τὸν
φώτισε ὁ Κύριος, καὶ ἔβλεπε στὸ σταυρὸ πρά -
γματα ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ δοῦν οἱ ἄπι-
στοι. Ἔβλεπε στὸ σταυρὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θε-
οῦ. Πουθενὰ ἀλλοῦ τὸ βλέμμα τοῦ ἀποστό-
λου δὲν διέκρινε τόσο καθαρὰ καὶ ζωντανὰ
τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὅσο στὸ σταυρό. Γιατὶ ἐ -
κεῖ, πάνω στὸ σταυρό, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ θυσι -
άστη κε γιὰ τὸν ἁμαρτωλὸ κ᾽ ἐγκληματία ἄν -
θρωπο. Ἐκεῖ, στὸ σταυρό, σχίστηκε τὸ χειρό-
γραφο τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἐκεῖ, στὸ σταυρό,
ἡ ψυχὴ τοῦ ἁμαρτωλοῦ λού  στηκε στὸ αἷμα
τοῦ Θεανθρώπου κ᾽ ἔγινε καθαρὴ σὰν τὸ χιό-
νι. Ἐκεῖ, στὸ σταυρό, συνετρίβη τὸ τυραννικὸ
κράτος τῶν δαιμόνων καὶ ἱδρύθηκε ἡ βασι-
λεία τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης. Ἐκεῖ, στὸ
σταυρό, ἀπέβαλε ὁ ἄνθρωπος τὰ ἀκάθαρτα

ῥοῦχα τῆς ψυχῆς καὶ ἔγινε «καινὴ κτίσις» (Β΄ Κορ.
5,17. Γαλ. 6,15), νέα καρδιά, μὲ θεϊκοὺς παλμούς.

Αὐτὰ ἔβλεπε καὶ αὐτὰ πίστευε ὁ Παῦλος.
Οἱ ἄλλοι, οἱ ἰουδαῖοι καὶ οἱ ἐθνικοὶ - εἰδωλολά -τρες, ποὺ δὲν εἶχαν φωτισθῆ ἀπὸ τὸ φῶς τῆς
πίστεως, ἐπάνω στὸ σταυρὸ δὲν ἔβλεπαν τίπο -
τε ἄξιο θαυμασμοῦ. Ἀντιθέτως, θεωροῦ σαν
τὸ σταυρὸ καὶ τὸ κήρυγμα περὶ σταυροῦ ἀνά-
ξιο ἐμπιστοσύνης· Οἱ ἰουδαῖοι ἀπαιτοῦσαν ὅ -
πως τὴ Μεγάλη Παρασκευή· Ἂν εἶσαι Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ, σῶσε τὸν ἑαυτό σου, κατέβα ἀπ᾽ τὸ
σταυρό, νὰ δοῦμε καὶ νὰ πιστέψουμε (βλ. Ματθ. 27,40-
42. Μᾶρκ. 15,30-32)· κι ἀφοῦ ὁ Ἐσταυρωμένος δὲν κα-
τέβηκε ἀλ λὰ ἔμεινε ἐκεῖ καὶ πέθανε, ἄρα ἦταν
ἕνας ἀδύναμος θνητός· καὶ σκανδαλίζονταν
μαζί του. Οἱ ἐθνικοὶ πάλι τοῦ ζητοῦ σαν σοφία
λόγου, ὑψηλὴ διανόησι, θεωρίες φιλοσοφικές,
καὶ τί ἄκουγαν· λόγια ἁπλᾶ, ῥήματα ψαράδων
ποὺ τοὺς φαίνονταν ἀνόητα. Ἔτσι θεωροῦ -
σαν τὸ σταυρὸ οἱ μὲν ἰ ουδαῖοι «σκάνδαλον»,
οἱ δὲ εἰδωλολάτρες «μω ρίαν». Θεὸς ποὺ πά-
σχει, ποὺ ταπεινώνεται, ποὺ σῴζει τὸν κόσμο
μὲ τέτοιο μέσο, μὲ τὸ σταυρό, γιὰ τοὺς πολ-
λοὺς ἦταν μία ἀδυναμία καὶ μωρία ἀπαράδε-
κτη. Γιὰ τὸν Παῦλο ὅμως ὁ σταυρὸς καὶ τὸ πε -
ρὶ σταυροῦ κήρυγμα, μὲ μία λέξι ὁ Ἐσταυρω-μένος, ἦταν «Θεοῦ δύναμις καὶ Θεοῦ σοφία»
(Α΄ Κορ. 1, 22-24). * * *

Ὦ ἀδελφοί μου, φαντάζεστε τί θὰ ἦταν ὁ
κό σμος χωρὶς τὸ σταυρό! Θὰ ἦταν μιὰ φυλα -
κὴ βαρυποινιτῶν, ποὺ οἱ σιδερένιες θύρες της
δὲν θ᾽ ἄνοιγαν ποτέ γιὰ νὰ βγοῦν οἱ κατάδικοι.
Τί θὰ ἦταν ὁ Παῦλος; τί θὰ ἤμασταν κ᾽ ἐ μεῖς;
Ἁμαρτωλοί, δηλαδὴ βαρυποινῖτες –τί λέω;–,
κάτι χειρότερο, καταδικασμένοι σὲ αἰ ώ νιο θά-
νατο! Ποιός μᾶς ἐλευθέρωσε; Ὁ Χριστός. Καὶ
πῶς; Μὲ τὸ σταυρό. Ναί, ἐκεῖ ἐπάνω ὑ πεγρά-φη τὸ βασιλικὸ διάταγμα χάριτος· κι ἀπὸ τότε
πλήθη ψυχές, ποὺ ἦταν κλεισμένες στὶς φυ-
λακές, στὰ κάτεργα τῆς ἁμαρτίας, μόνο μὲ
τὴν πίστι στὸ σταυρὸ τοῦ Κυρίου, ἐλευθερώ-
νονται ἀπὸ τὰ δεσμά, καὶ ἐλεύθεροι πλέον
σπεύδουν νοερὰ ἐπάνω στὸ Γολγοθᾶ, ὅπου ἐ -
 τελέσθη ἡ ὑψίστη θυσία, γονατίζουν μ᾽ εὐ γνω-
  μοσύνη μπροστὰ στὸ σταυρό, φιλοῦν τὰ πλη-
γωμένα πόδια τοῦ Κυρίου καὶ μελετώντας τὸ
μυστήριο τοῦ σταυροῦ βρίσκουν λόγους, μυ-
ρίους λόγους, γιὰ τοὺς ὁποίους, γεμᾶτοι ἀπὸ
ἀγάπη κ᾽ εὐγνωμοσύνη, ἐπαναλαμβάνουν καὶ
αὐτοὶ τὴν μακαρία φωνὴ τοῦ Παύλου· «Ἐμοὶ
μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 249/1-9-1940, σ. 118).Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀνάπτυξις 1-8-2020.
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Ἂν ὑπάρχουν λόγια, ἀγαπητοί μου, ποὺ
φα νερώνουν μέχρι ποιό βαθμὸ ὁ ἀπό-στολος Παῦλος ἦταν ἑνωμένος μὲ τὸ Χριστό,

ἐγὼ δὲν δυσκολεύομαι σήμερα νὰ πῶ, ὅτι βρῆ -
κα ποιά εἶνε. Λέω λοιπὸν χωρὶς ἀμφιβολία, ὅ -
τι τὰ λόγια ποὺ δείχνουν πιὸ καθαρὰ πόσο ὁ
ἀπόστολος Παῦλος εἶχε ταυτίσει τὸν ἑ  αυτό
του μὲ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, εἶ -
νε αὐτὰ ποὺ ἀ κούσαμε στὸ ση μερι νὸ ἀ ποστο-
λικὸ ἀνάγνωσμα· «Ζῶ οὐκέτι ἐ γώ, ζῇ δὲ ἐν ἐ -
μοὶ Χριστός»· δὲν ζῶ δηλα δὴ πλέον ἐγώ, ἀλ -
λὰ μέσα μου ζῇ ὁ Χριστός (Γαλ. 2,20). Δὲν ξέρω ἂν
συμφωνῆτε. Ἂν ἔχε τε ἀντίρρησι, διαβάστε πα-
 ρακαλῶ πάλι ὅλες τὶς 14 ἐ πι στολὲς τοῦ Παύ-
λου καὶ ὅ,τι ἄλλο ἀπ᾽ τὰ δικά του λόγια σῴζε-
ται στὶς Πράξεις τῶν ἀποστόλων, καὶ βρῆ τε
μου ἐσεῖς ἂν ὑπάρχῃ κάτι πιὸ ἐκφραστικό.

«Ζῶ οὐκέτι ἐ γώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός»! Τί
λόγος αὐτός! Τρόπον τινὰ ὁ Παῦλος ἐκένω-σε, ἄδειασε, τὸν ἑ αυτό του καὶ στὴ θέσι του
ἔ  βαλε τὸ Χριστό. Πῶς ἔγινε αὐτό; Ἀπὸ τὴ με-γάλη ἀ γάπη ποὺ ἔνιωθε γιὰ τὸν Κύριο. Καὶ
πῶς νὰ μὴν τὸν ἀγαπᾷ; Ἀφοῦ ὁ Χριστὸς πρῶ -
τος μὲ τὴν ἐνανθρώπησί του «ἐ κένωσεν ἑαυ -
τὸν μορφὴν δούλου λαβών» (Φιλιπ. 2,7); Ὅταν ἕ -
νας Θεὸς κενώνῃ τὸν ἑαυτό του πρὸς χάριν
τοῦ Παύλου, τί θὰ κάνῃ ὁ Παῦλος γιὰ τὸν Σω -
τῆρα καὶ Λυτρωτή του; Κενώνει - ἀδειάζει κι
αὐ τὸς τὸν ἑαυτό του καὶ τὸν γεμίζει μ᾽ Ἐ κεῖ -
νον ποὺ τὸν λύτρωσε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

Ἂς θυμηθοῦμε, τί ἔβλεπε ὁ ἴδιος ὁ Παῦλοςστὸν ἑαυτό του; Αὐτός, ὁ ἄλ λοτε πολέμι ος
τοῦ Χριστοῦ, ποὺ μὲ μανία «ἐδίωκε τὴν ἐκ -
κλησίαν» (Α΄ Κορ. 15,9. Γαλ. 1,13), μετὰ τὴ μετάνοιά του, ἐ -
ρευνᾷ, ἀνακρίνει τὴ συνείδησί του, καὶ διαπι-
στώ  νει τί ὑπάρχει τώρα μέσα του. Εἶνε συγ -
κλονιστικὰ αὐτὰ ποὺ γράφει στὴν πρὸς ῾Ρω-
μαί ους ἐπιστο  λή του, στὸ 7ο κε φάλαιο. Ἀνα-
παύομαι ἐσωτερικά, λέει, καὶ γλυκαίνομαι στὸνόμο τοῦ Κυρίου· βλέπω ὅ μως ἐπάνω στὰ μέ-

λη μου νὰ κυριαρχῇ ἕνας ἄλλος νόμος, ὁ ὁ -
ποῖος ἀντιστρατεύεται στὸ νόμο τῆς ψυχῆς
μου καὶ μ᾽ αἰχμαλωτίζει στὸ νόμο τῆς ἁμαρτί -ας ποὺ κυριαρχεῖ ἐπάνω στὰ μέλη μου. Νιώ-
θω νά ̓ νε δεμένο ἐπάνω μου ἕ να πτῶμα, κ᾽ ἐ -
γὼ ὁ ζωντανὸς δεσμεύομαι καὶ μολύνομαι ἀ -
πὸ τὴ φθορὰ ποὺ κυριαρχεῖ στὸ πτῶμα. Ζῶἕνα δρᾶμα. Πόσο ταλαίπωρος ἄνθρωπος εἶ -
μαι ἐγώ, ποὺ ζῶ αὐτὸ τὸν διχασμὸ καὶ τὴ φρι-
κτὴ σκλαβιά! Ποιός θὰ μὲ γλυτώσῃ ἀπ᾽ αὐτὸ
τὸ σῶμα τοῦ θανάτου;… Κ᾽ ἐκεῖ ποὺ τὸ δρᾶ -
μα τοῦ Παύλου φτάνει στὸ ἀ ποκορύφωμα, ἔρ -
χεται ὁ Χριστὸς καὶ τὸν ἐλευ θερώνει, καὶ τό-
τε αὐτὸς μὲ βαθειὰ εὐγνωμοσύνη λέει· «Εὐ -χα ριστῶ τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χρι στοῦ τοῦ Κυρί -
ου ἡμῶν», ποὺ μ᾽ ἐλευθέρωσε «ἀπὸ τοῦ νόμου
τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου» (βλ. ῾Ρωμ. 7,22-25· 8,32).Νά πῶς φτάνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, με τὰ
ἀπὸ τὴν ταλαιπωρία ποὺ ζῇ χωρὶς τὸν Κύριο,
νὰ παραδίδεται τώρα ὁλοκληρωτικὰ στὸ Χρι-
στό, νὰ ἀρνῆται τὸν ἑαυτό του, νὰ κενώνῃ - ἀ -
δειάζῃ τὸν ἑαυτό του, καὶ ἡ ζωὴ ποὺ ζῇ νά ᾽νε
πλέον ὄχι ἡ δική του ἀλλὰ ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ.

Δὲν ζῶ, λέει ὁ Παῦλος, δὲν ζῶ ἐγώ, ὁ διώ-
κτης τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὁ βλάσφημος, ὁ δι-
χα σμένος, ὁ ταλαίπωρος, ποὺ θέλει παντοῦ
καὶ πάντοτε νὰ ἐπικρατῇ τὸ δικό του θέλημα.
Αὐτὸς ὁ Παῦλος, μὲ τὶς κακίες καὶ τὰ ἐλαττώ -
ματά του ἔχει πλέον πεθάνει. Δὲν ζῇ. Ἀπ᾽ τὴ
στιγμὴ ποὺ γνώρισε τὸ Χριστό, πίστεψε καὶ
βαπτίστηκε στὸ Ὄνομά του, μέσα στὰ βάθη
τῆς ψυχῆς του ἔγινε κάτι θαυμαστό· πέθανε
ὁ σαρκικὸς ἄνθρωπος καὶ γεννήθηκε ὁ νέος
ἄνθρωπος. Ζῇ μέσα του ὁ Χριστός!

* * *«Ζῇ μέσα μου ὁ Χριστός!». Μεγάλα λόγια
αὐτά, ἀγαπητοί μου, ποὺ δὲν τὰ καταλαβαί-
νουν ὅλοι. Λίγες μόνο ψυχὲς μποροῦν νὰ τὰ
ἐ παναλάβουν. Οἱ ἄλλοι, οἱ πολλοί, τὸ πλῆθος,
δὲν τὰ καταλαβαίνουν, γιατὶ δὲν ἔχουν ζήσει
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τὴ ζωὴ ποὺ ἔζησε ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ
ὅσοι ἀκολούθησαν τὸ παράδειγμά του.

Οἱ πολλοὶ ζοῦν, ἀλλὰ ὄχι τὴ ζωὴ τοῦ Χρι-
στοῦ. Ζοῦν τὴν κατώτερη ζωή, τὴ ζωὴ τῶν αἰ -
σθήσεων, τὴ ζωὴ τοῦ κτήνους. Ὅλη τους ἡ
κίνησι περιορίζεται μέσα στὸ στενὸ κύκλο
ποὺ ὁρίζουν οἱ πέντε αἰσθήσεις τοῦ σώματος·
τῆς ἀκοῆς δηλαδή, τῆς ὁράσεως, τῆς ὀ σ φρή-
σεως, τῆς γεύσεως καὶ τῆς ἁφῆς. Ὁσοδήπο-
τε ὡραία καὶ ἂν φαίνεται στοὺς πολλοὺς ἡ
ζωὴ αὐτή, εἶνε πάντως ζωὴ κατώτερη, ζωὴ
τὴν ὁποία ζοῦν καὶ τὰ κτήνη, γιατὶ κι αὐτὰ ἔ -
χουν τέτοιες αἰσθήσεις· ἀκοῦνε, βλέπουν, ὀ -
σφραίνονται, γεύονται, αἰσθάνον ται γενικά·
κάποια ζῷα μάλιστα ἔχουν μερι κὲς αἰσθήσεις
πιὸ ἰσχυρὲς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο (π.χ. ὁ ἀετὸς
τὴν ὅρασι, ὁ σκύλος τῆς ἀκοή, τὸ πρόβατο
τὴν ὄσφρησι κ.λπ.).

Ἂν ὅμως τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων δὲν ἔ -
χουν ἕως τώρα γνωρίσει τὸ Χριστὸ καὶ ζοῦν
ἀ κόμα μιὰ πεζὴ καὶ ἄχαρη ζωή, ἐκεῖνοι πάν -τως ποὺ ὄχι ἁπλῶς πίστεψαν στὸν Ἰησοῦν
Χριστὸν καὶ βαπτί σθηκαν στὸ ἅγιο Ὄνομά του,
ἀλλὰ μετὰ τὸ βάπτισμά τους, στὴν ὥριμη ἡλι-
κία, ἄρχισαν καὶ νὰ ζοῦν κατὰ τὶς ἐντολές του
καὶ ν᾽ ἀγωνί ζων  ται καθημερινῶς «τὸν καλὸν
ἀγῶνα τῆς πίστεως» (Α΄ Τιμ. 6,12. Β΄ Τιμ. 4,7) καὶ τῆς ἀ ρε -
τῆς, αὐτοὶ δοκιμάζουν ἕναν ἄλλο τρόπο ζωῆς·
ζοῦν τὴν ὑψηλότε ρη καὶ ἁγιώτερη ζωὴ ποὺ
μπορεῖ νὰ ποθή σῃ καὶ νὰ πραγματοποιήσῃ
ἄν θρωπος, ζοῦν τὴ χριστιανικὴ ζωή.

Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ εἶνε ἡ ὑψηλότερη βα θμί-δα, τὸ ὑψηλότερο σκαλοπάτι, ποὺ μπορεῖ ν᾿
ἀ  νεβῇ ὁ ἄνθρωπος. Τὴν δοκίμασαν γιὰ λίγο οἱ
τρεῖς μαθηταὶ τοῦ Κυρίου στὸ Θαβὼρ τὴν ὥ -
ρα τῆς Μεταμορφώσεως· τὴν ἔζησαν καὶ ὅλοι
οἱ πιστοὶ μαζὶ μὲ τὴν Παναγία τὴν ὥρα τῆς Ἀ -
ναλήψεώς του στοὺς οὐρανούς. Ἡ ζωὴ αὐτὴ
δὲν ἔχει πρόγραμμα τὸ «Φάγωμεν καὶ πίω-
μεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν» (Ἠσ. 22,13 = Α΄ Κορ.
15,32)· πρόγραμμα ποὺ μπορεῖ νά ̓ νε ἀρκετὸ γιὰ
τὰ ἄλογα ζῷα, νὰ ἱκανοποιῇ τὰ ζωντανὰ ποὺ
βόσκουν στὸ λιβάδι –κι αὐτὰ ὄχι πάντοτε!–,
ὄχι ὅμως τὸν ἄνθρωπο. Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ ἔ -
χει μὲν τὶς ῥίζες της καὶ ἐδῶ στὴ γῆ, ἀλλὰ ὑ -
ψώνει τὴν κορυφή της πρὸς τὰ ἐπάνω, πρὸς
τὸν οὐ ρανό, πρὸς τὸ Θεό. Καὶ τελικὰ φέρνει
τὸ Χριστὸ ἀπὸ τώρα στὴν καρδιὰ τοῦ πιστοῦ·ὁ πιστὸς Χριστιανὸς γίνεται χριστοφόρος, φέ-
ρει ἐντός του καὶ ζῆ τὸν Χριστόν!

Καὶ τί σημαίνει, ἀδελφέ μου, τὸ νὰ ζῇ μέσα
στὴν καρδιά σου ὁ Χριστός; Σημαίνει νὰ σκέ-
πτεσαι ὅπως σκεπτόταν ὁ Χριστός, νὰ αἰσθά-
νεσαι ὅπως αἰσθανόταν ὁ Χριστός, νὰ θέλῃς

καὶ νὰ κάνῃς ὅπως ἤθελε καὶ ἔπραττε ὁ Χρι-
στὸς στὸ διάστημα τῆς ἐπιγείου ζωῆς του.
Σημαίνει, νὰ ῥυ θμίζῃς τὴ ζωή σου σύμφωνα
μὲ τὸ πρότυπο τῆς ζωῆς ἐκείνης ποὺ ἔζησε
ὁ Χριστός. Σημαίνει, νὰ ὑποτάξῃς τὸ θέλημά
σου στὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ μέχρι τέτοιου
σημείου, ὥστε μέσα ἀπὸ σένα νὰ φαίνεται καὶ
νὰ ἐνεργῇ ὁ Χριστός.

Καταλαβαίνεις τώρα ὅτι, μέσα σὲ μιὰ τέ-
τοια ζωή, ἀσφαλῶς δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ ἁ -μαρτία, γιὰ ὁποιοδήποτε εἶδος ἁμαρτίας. Για -
τὶ ὁλόκληρη τὴ διάνοια, τὴν καρδιά, τὴ θέλη-
σι κατέχει καὶ κυβερνᾷ ὁ Χριστός. Ὅλα ὅ σα
λέει, αἰσθάνεται καὶ πράττει ἕνας τέοιος ἄν -
θρωπος, ἔχουν τὴ σφραγῖδα τοῦ Χριστοῦ.«Ζῶ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ.
2,20). Στὴν καρδιὰ τοῦ Παύλου «ζῇ» ὁ Χριστός·
Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἡ χριστιανικὴ ζωή του εἶνε
συνεχὴς καὶ ἀδιάλειπτη. Γιατὶ αὐτὸ εἶνε τὸ
γνώρισμα τῆς ζωῆς, ἡ συνέχεια. Δὲν ἔζησε,
δηλαδή, ὁ Παῦλος τὸ Χριστὸ κατ᾿ ἀραιὰ δια-
στήματα, ὅπως τὸν ζοῦμε οἱ περισσότεροι ἀ -
πὸ μᾶς τοὺς λεγομένους Χριστιανούς. Τὸν αἰ -
σθανόταν ὅλες τὶς ἡμέρες καὶ  ὦρες τῆς ζωῆς
του νὰ κυριαρχῇ στὴν ὕπαρξί του. Δὲν ἔζησε
οὔτε μία στιγμὴ χωρὶς τὸ Χριστό. Ὁ Χριστὸς
εἶχε μόνιμα καὶ σταθερὰ τὸ θρόνο του μέσα
στὴν καρδιὰ τοῦ Παύλου. Καμμιά δύναμι δὲν
ἦταν ἱκανὴ νὰ τὸν ἐκθρονίσῃ ἀπὸ ἐκεῖ. Ἔτσι
ἐξηγεῖται πῶς εἶχε τὸ θάρρος νὰ λέῃ καὶ νὰ
γράφῃ λόγια ὅπως τὰ ἀκόλουθα.

«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χρι-στοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διω γμὸς ἢ λιμὸς
(=πεῖνα) ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα;…
Πέπεισμαι γὰρ (=εἶμαι βέβαιος) ὅτι οὔτε θά-
νατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔ -
τε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα
οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέ-
ρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡ -
μῶν» (Ῥωμ. 8, 35-39). * * *

Μακάρι κ᾽ ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ἀρχίζονταςτώρα ἀ ποφασιστικά, εἰλικρινὰ καὶ μὲ ὄρεξι,
μία συνεχῆ καὶ ἐν τατικὴ προσπάθεια –πρὸ
παν τὸς δὲ μὲ τὴ βοήθεια τῆς θείας χάριτος–
νὰ πλησιάσουμε καὶ νὰ ἑvωθοῦμε θερμὰ μὲ
τὸν σωτῆρα καὶ λυτρωτή μας Χριστό· τόσο
θερμά, ὥστε νὰ φτάσουμε κάποτε, πρὶν φύ-
γουμε ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτή, νὰ ἐπαναλάβουμε κ᾽
ἐμεῖς συνειδητὰ καὶ μὲ ἐπίγνωσι τὸ μεγάλο
λόγο τοῦ ἀ ποστόλου Παύλου «Ζῶ οὐκέτι ἐ -
γώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 250/16-9-1940, σ. 125).Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀνάπτυξις 5-8-2020.
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λόγο τοῦ ἀ ποστόλου Παύλου «Ζῶ οὐκέτι ἐ -
γώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 250/16-9-1940, σ. 125).Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀνάπτυξις 5-8-2020.
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τὴ ζωὴ ποὺ ἔζησε ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ
ὅσοι ἀκολούθησαν τὸ παράδειγμά του.

Οἱ πολλοὶ ζοῦν, ἀλλὰ ὄχι τὴ ζωὴ τοῦ Χρι-
στοῦ. Ζοῦν τὴν κατώτερη ζωή, τὴ ζωὴ τῶν αἰ -
σθήσεων, τὴ ζωὴ τοῦ κτήνους. Ὅλη τους ἡ
κίνησι περιορίζεται μέσα στὸ στενὸ κύκλο
ποὺ ὁρίζουν οἱ πέντε αἰσθήσεις τοῦ σώματος·
τῆς ἀκοῆς δηλαδή, τῆς ὁράσεως, τῆς ὀ σ φρή-
σεως, τῆς γεύσεως καὶ τῆς ἁφῆς. Ὁσοδήπο-
τε ὡραία καὶ ἂν φαίνεται στοὺς πολλοὺς ἡ
ζωὴ αὐτή, εἶνε πάντως ζωὴ κατώτερη, ζωὴ
τὴν ὁποία ζοῦν καὶ τὰ κτήνη, γιατὶ κι αὐτὰ ἔ -
χουν τέτοιες αἰσθήσεις· ἀκοῦνε, βλέπουν, ὀ -
σφραίνονται, γεύονται, αἰσθάνον ται γενικά·
κάποια ζῷα μάλιστα ἔχουν μερι κὲς αἰσθήσεις
πιὸ ἰσχυρὲς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο (π.χ. ὁ ἀετὸς
τὴν ὅρασι, ὁ σκύλος τῆς ἀκοή, τὸ πρόβατο
τὴν ὄσφρησι κ.λπ.).

Ἂν ὅμως τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων δὲν ἔ -
χουν ἕως τώρα γνωρίσει τὸ Χριστὸ καὶ ζοῦν
ἀ κόμα μιὰ πεζὴ καὶ ἄχαρη ζωή, ἐκεῖνοι πάν -τως ποὺ ὄχι ἁπλῶς πίστεψαν στὸν Ἰησοῦν
Χριστὸν καὶ βαπτί σθηκαν στὸ ἅγιο Ὄνομά του,
ἀλλὰ μετὰ τὸ βάπτισμά τους, στὴν ὥριμη ἡλι-
κία, ἄρχισαν καὶ νὰ ζοῦν κατὰ τὶς ἐντολές του
καὶ ν᾽ ἀγωνί ζων  ται καθημερινῶς «τὸν καλὸν
ἀγῶνα τῆς πίστεως» (Α΄ Τιμ. 6,12. Β΄ Τιμ. 4,7) καὶ τῆς ἀ ρε -
τῆς, αὐτοὶ δοκιμάζουν ἕναν ἄλλο τρόπο ζωῆς·
ζοῦν τὴν ὑψηλότε ρη καὶ ἁγιώτερη ζωὴ ποὺ
μπορεῖ νὰ ποθή σῃ καὶ νὰ πραγματοποιήσῃ
ἄν θρωπος, ζοῦν τὴ χριστιανικὴ ζωή.

Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ εἶνε ἡ ὑψηλότερη βα θμί-δα, τὸ ὑψηλότερο σκαλοπάτι, ποὺ μπορεῖ ν᾿
ἀ  νεβῇ ὁ ἄνθρωπος. Τὴν δοκίμασαν γιὰ λίγο οἱ
τρεῖς μαθηταὶ τοῦ Κυρίου στὸ Θαβὼρ τὴν ὥ -
ρα τῆς Μεταμορφώσεως· τὴν ἔζησαν καὶ ὅλοι
οἱ πιστοὶ μαζὶ μὲ τὴν Παναγία τὴν ὥρα τῆς Ἀ -
ναλήψεώς του στοὺς οὐρανούς. Ἡ ζωὴ αὐτὴ
δὲν ἔχει πρόγραμμα τὸ «Φάγωμεν καὶ πίω-
μεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν» (Ἠσ. 22,13 = Α΄ Κορ.
15,32)· πρόγραμμα ποὺ μπορεῖ νά ̓ νε ἀρκετὸ γιὰ
τὰ ἄλογα ζῷα, νὰ ἱκανοποιῇ τὰ ζωντανὰ ποὺ
βόσκουν στὸ λιβάδι –κι αὐτὰ ὄχι πάντοτε!–,
ὄχι ὅμως τὸν ἄνθρωπο. Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ ἔ -
χει μὲν τὶς ῥίζες της καὶ ἐδῶ στὴ γῆ, ἀλλὰ ὑ -
ψώνει τὴν κορυφή της πρὸς τὰ ἐπάνω, πρὸς
τὸν οὐ ρανό, πρὸς τὸ Θεό. Καὶ τελικὰ φέρνει
τὸ Χριστὸ ἀπὸ τώρα στὴν καρδιὰ τοῦ πιστοῦ·ὁ πιστὸς Χριστιανὸς γίνεται χριστοφόρος, φέ-
ρει ἐντός του καὶ ζῆ τὸν Χριστόν!

Καὶ τί σημαίνει, ἀδελφέ μου, τὸ νὰ ζῇ μέσα
στὴν καρδιά σου ὁ Χριστός; Σημαίνει νὰ σκέ-
πτεσαι ὅπως σκεπτόταν ὁ Χριστός, νὰ αἰσθά-
νεσαι ὅπως αἰσθανόταν ὁ Χριστός, νὰ θέλῃς

καὶ νὰ κάνῃς ὅπως ἤθελε καὶ ἔπραττε ὁ Χρι-
στὸς στὸ διάστημα τῆς ἐπιγείου ζωῆς του.
Σημαίνει, νὰ ῥυ θμίζῃς τὴ ζωή σου σύμφωνα
μὲ τὸ πρότυπο τῆς ζωῆς ἐκείνης ποὺ ἔζησε
ὁ Χριστός. Σημαίνει, νὰ ὑποτάξῃς τὸ θέλημά
σου στὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ μέχρι τέτοιου
σημείου, ὥστε μέσα ἀπὸ σένα νὰ φαίνεται καὶ
νὰ ἐνεργῇ ὁ Χριστός.

Καταλαβαίνεις τώρα ὅτι, μέσα σὲ μιὰ τέ-
τοια ζωή, ἀσφαλῶς δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ ἁ -μαρτία, γιὰ ὁποιοδήποτε εἶδος ἁμαρτίας. Για -
τὶ ὁλόκληρη τὴ διάνοια, τὴν καρδιά, τὴ θέλη-
σι κατέχει καὶ κυβερνᾷ ὁ Χριστός. Ὅλα ὅ σα
λέει, αἰσθάνεται καὶ πράττει ἕνας τέοιος ἄν -
θρωπος, ἔχουν τὴ σφραγῖδα τοῦ Χριστοῦ.«Ζῶ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ.
2,20). Στὴν καρδιὰ τοῦ Παύλου «ζῇ» ὁ Χριστός·
Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἡ χριστιανικὴ ζωή του εἶνε
συνεχὴς καὶ ἀδιάλειπτη. Γιατὶ αὐτὸ εἶνε τὸ
γνώρισμα τῆς ζωῆς, ἡ συνέχεια. Δὲν ἔζησε,
δηλαδή, ὁ Παῦλος τὸ Χριστὸ κατ᾿ ἀραιὰ δια-
στήματα, ὅπως τὸν ζοῦμε οἱ περισσότεροι ἀ -
πὸ μᾶς τοὺς λεγομένους Χριστιανούς. Τὸν αἰ -
σθανόταν ὅλες τὶς ἡμέρες καὶ  ὦρες τῆς ζωῆς
του νὰ κυριαρχῇ στὴν ὕπαρξί του. Δὲν ἔζησε
οὔτε μία στιγμὴ χωρὶς τὸ Χριστό. Ὁ Χριστὸς
εἶχε μόνιμα καὶ σταθερὰ τὸ θρόνο του μέσα
στὴν καρδιὰ τοῦ Παύλου. Καμμιά δύναμι δὲν
ἦταν ἱκανὴ νὰ τὸν ἐκθρονίσῃ ἀπὸ ἐκεῖ. Ἔτσι
ἐξηγεῖται πῶς εἶχε τὸ θάρρος νὰ λέῃ καὶ νὰ
γράφῃ λόγια ὅπως τὰ ἀκόλουθα.

«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χρι-στοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διω γμὸς ἢ λιμὸς
(=πεῖνα) ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα;…
Πέπεισμαι γὰρ (=εἶμαι βέβαιος) ὅτι οὔτε θά-
νατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔ -
τε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα
οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέ-
ρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡ -
μῶν» (Ῥωμ. 8, 35-39). * * *

Μακάρι κ᾽ ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ἀρχίζονταςτώρα ἀ ποφασιστικά, εἰλικρινὰ καὶ μὲ ὄρεξι,
μία συνεχῆ καὶ ἐν τατικὴ προσπάθεια –πρὸ
παν τὸς δὲ μὲ τὴ βοήθεια τῆς θείας χάριτος–
νὰ πλησιάσουμε καὶ νὰ ἑvωθοῦμε θερμὰ μὲ
τὸν σωτῆρα καὶ λυτρωτή μας Χριστό· τόσο
θερμά, ὥστε νὰ φτάσουμε κάποτε, πρὶν φύ-
γουμε ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτή, νὰ ἐπαναλάβουμε κ᾽
ἐμεῖς συνειδητὰ καὶ μὲ ἐπίγνωσι τὸ μεγάλο
λόγο τοῦ ἀ ποστόλου Παύλου «Ζῶ οὐκέτι ἐ -
γώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 250/16-9-1940, σ. 125).Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀνάπτυξις 5-8-2020.
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Ἂν ὅμως τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων δὲν ἔ -
χουν ἕως τώρα γνωρίσει τὸ Χριστὸ καὶ ζοῦν
ἀ κόμα μιὰ πεζὴ καὶ ἄχαρη ζωή, ἐκεῖνοι πάν -τως ποὺ ὄχι ἁπλῶς πίστεψαν στὸν Ἰησοῦν
Χριστὸν καὶ βαπτί σθηκαν στὸ ἅγιο Ὄνομά του,
ἀλλὰ μετὰ τὸ βάπτισμά τους, στὴν ὥριμη ἡλι-
κία, ἄρχισαν καὶ νὰ ζοῦν κατὰ τὶς ἐντολές του
καὶ ν᾽ ἀγωνί ζων  ται καθημερινῶς «τὸν καλὸν
ἀγῶνα τῆς πίστεως» (Α΄ Τιμ. 6,12. Β΄ Τιμ. 4,7) καὶ τῆς ἀ ρε -
τῆς, αὐτοὶ δοκιμάζουν ἕναν ἄλλο τρόπο ζωῆς·
ζοῦν τὴν ὑψηλότε ρη καὶ ἁγιώτερη ζωὴ ποὺ
μπορεῖ νὰ ποθή σῃ καὶ νὰ πραγματοποιήσῃ
ἄν θρωπος, ζοῦν τὴ χριστιανικὴ ζωή.

Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ εἶνε ἡ ὑψηλότερη βα θμί-δα, τὸ ὑψηλότερο σκαλοπάτι, ποὺ μπορεῖ ν᾿
ἀ  νεβῇ ὁ ἄνθρωπος. Τὴν δοκίμασαν γιὰ λίγο οἱ
τρεῖς μαθηταὶ τοῦ Κυρίου στὸ Θαβὼρ τὴν ὥ -
ρα τῆς Μεταμορφώσεως· τὴν ἔζησαν καὶ ὅλοι
οἱ πιστοὶ μαζὶ μὲ τὴν Παναγία τὴν ὥρα τῆς Ἀ -
ναλήψεώς του στοὺς οὐρανούς. Ἡ ζωὴ αὐτὴ
δὲν ἔχει πρόγραμμα τὸ «Φάγωμεν καὶ πίω-
μεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν» (Ἠσ. 22,13 = Α΄ Κορ.
15,32)· πρόγραμμα ποὺ μπορεῖ νά ̓ νε ἀρκετὸ γιὰ
τὰ ἄλογα ζῷα, νὰ ἱκανοποιῇ τὰ ζωντανὰ ποὺ
βόσκουν στὸ λιβάδι –κι αὐτὰ ὄχι πάντοτε!–,
ὄχι ὅμως τὸν ἄνθρωπο. Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ ἔ -
χει μὲν τὶς ῥίζες της καὶ ἐδῶ στὴ γῆ, ἀλλὰ ὑ -
ψώνει τὴν κορυφή της πρὸς τὰ ἐπάνω, πρὸς
τὸν οὐ ρανό, πρὸς τὸ Θεό. Καὶ τελικὰ φέρνει
τὸ Χριστὸ ἀπὸ τώρα στὴν καρδιὰ τοῦ πιστοῦ·ὁ πιστὸς Χριστιανὸς γίνεται χριστοφόρος, φέ-
ρει ἐντός του καὶ ζῆ τὸν Χριστόν!

Καὶ τί σημαίνει, ἀδελφέ μου, τὸ νὰ ζῇ μέσα
στὴν καρδιά σου ὁ Χριστός; Σημαίνει νὰ σκέ-
πτεσαι ὅπως σκεπτόταν ὁ Χριστός, νὰ αἰσθά-
νεσαι ὅπως αἰσθανόταν ὁ Χριστός, νὰ θέλῃς

καὶ νὰ κάνῃς ὅπως ἤθελε καὶ ἔπραττε ὁ Χρι-
στὸς στὸ διάστημα τῆς ἐπιγείου ζωῆς του.
Σημαίνει, νὰ ῥυ θμίζῃς τὴ ζωή σου σύμφωνα
μὲ τὸ πρότυπο τῆς ζωῆς ἐκείνης ποὺ ἔζησε
ὁ Χριστός. Σημαίνει, νὰ ὑποτάξῃς τὸ θέλημά
σου στὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ μέχρι τέτοιου
σημείου, ὥστε μέσα ἀπὸ σένα νὰ φαίνεται καὶ
νὰ ἐνεργῇ ὁ Χριστός.

Καταλαβαίνεις τώρα ὅτι, μέσα σὲ μιὰ τέ-
τοια ζωή, ἀσφαλῶς δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ ἁ -μαρτία, γιὰ ὁποιοδήποτε εἶδος ἁμαρτίας. Για -
τὶ ὁλόκληρη τὴ διάνοια, τὴν καρδιά, τὴ θέλη-
σι κατέχει καὶ κυβερνᾷ ὁ Χριστός. Ὅλα ὅ σα
λέει, αἰσθάνεται καὶ πράττει ἕνας τέοιος ἄν -
θρωπος, ἔχουν τὴ σφραγῖδα τοῦ Χριστοῦ.«Ζῶ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ.
2,20). Στὴν καρδιὰ τοῦ Παύλου «ζῇ» ὁ Χριστός·
Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἡ χριστιανικὴ ζωή του εἶνε
συνεχὴς καὶ ἀδιάλειπτη. Γιατὶ αὐτὸ εἶνε τὸ
γνώρισμα τῆς ζωῆς, ἡ συνέχεια. Δὲν ἔζησε,
δηλαδή, ὁ Παῦλος τὸ Χριστὸ κατ᾿ ἀραιὰ δια-
στήματα, ὅπως τὸν ζοῦμε οἱ περισσότεροι ἀ -
πὸ μᾶς τοὺς λεγομένους Χριστιανούς. Τὸν αἰ -
σθανόταν ὅλες τὶς ἡμέρες καὶ  ὦρες τῆς ζωῆς
του νὰ κυριαρχῇ στὴν ὕπαρξί του. Δὲν ἔζησε
οὔτε μία στιγμὴ χωρὶς τὸ Χριστό. Ὁ Χριστὸς
εἶχε μόνιμα καὶ σταθερὰ τὸ θρόνο του μέσα
στὴν καρδιὰ τοῦ Παύλου. Καμμιά δύναμι δὲν
ἦταν ἱκανὴ νὰ τὸν ἐκθρονίσῃ ἀπὸ ἐκεῖ. Ἔτσι
ἐξηγεῖται πῶς εἶχε τὸ θάρρος νὰ λέῃ καὶ νὰ
γράφῃ λόγια ὅπως τὰ ἀκόλουθα.

«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χρι-στοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διω γμὸς ἢ λιμὸς
(=πεῖνα) ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα;…
Πέπεισμαι γὰρ (=εἶμαι βέβαιος) ὅτι οὔτε θά-
νατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔ -
τε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα
οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέ-
ρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡ -
μῶν» (Ῥωμ. 8, 35-39). * * *

Μακάρι κ᾽ ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ἀρχίζονταςτώρα ἀ ποφασιστικά, εἰλικρινὰ καὶ μὲ ὄρεξι,
μία συνεχῆ καὶ ἐν τατικὴ προσπάθεια –πρὸ
παν τὸς δὲ μὲ τὴ βοήθεια τῆς θείας χάριτος–
νὰ πλησιάσουμε καὶ νὰ ἑvωθοῦμε θερμὰ μὲ
τὸν σωτῆρα καὶ λυτρωτή μας Χριστό· τόσο
θερμά, ὥστε νὰ φτάσουμε κάποτε, πρὶν φύ-
γουμε ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτή, νὰ ἐπαναλάβουμε κ᾽
ἐμεῖς συνειδητὰ καὶ μὲ ἐπίγνωσι τὸ μεγάλο
λόγο τοῦ ἀ ποστόλου Παύλου «Ζῶ οὐκέτι ἐ -
γώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 250/16-9-1940, σ. 125).Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀνάπτυξις 5-8-2020.
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τὴ ζωὴ ποὺ ἔζησε ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ
ὅσοι ἀκολούθησαν τὸ παράδειγμά του.

Οἱ πολλοὶ ζοῦν, ἀλλὰ ὄχι τὴ ζωὴ τοῦ Χρι-
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σθήσεων, τὴ ζωὴ τοῦ κτήνους. Ὅλη τους ἡ
κίνησι περιορίζεται μέσα στὸ στενὸ κύκλο
ποὺ ὁρίζουν οἱ πέντε αἰσθήσεις τοῦ σώματος·
τῆς ἀκοῆς δηλαδή, τῆς ὁράσεως, τῆς ὀ σ φρή-
σεως, τῆς γεύσεως καὶ τῆς ἁφῆς. Ὁσοδήπο-
τε ὡραία καὶ ἂν φαίνεται στοὺς πολλοὺς ἡ
ζωὴ αὐτή, εἶνε πάντως ζωὴ κατώτερη, ζωὴ
τὴν ὁποία ζοῦν καὶ τὰ κτήνη, γιατὶ κι αὐτὰ ἔ -
χουν τέτοιες αἰσθήσεις· ἀκοῦνε, βλέπουν, ὀ -
σφραίνονται, γεύονται, αἰσθάνον ται γενικά·
κάποια ζῷα μάλιστα ἔχουν μερι κὲς αἰσθήσεις
πιὸ ἰσχυρὲς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο (π.χ. ὁ ἀετὸς
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15,32)· πρόγραμμα ποὺ μπορεῖ νά ̓ νε ἀρκετὸ γιὰ
τὰ ἄλογα ζῷα, νὰ ἱκανοποιῇ τὰ ζωντανὰ ποὺ
βόσκουν στὸ λιβάδι –κι αὐτὰ ὄχι πάντοτε!–,
ὄχι ὅμως τὸν ἄνθρωπο. Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ ἔ -
χει μὲν τὶς ῥίζες της καὶ ἐδῶ στὴ γῆ, ἀλλὰ ὑ -
ψώνει τὴν κορυφή της πρὸς τὰ ἐπάνω, πρὸς
τὸν οὐ ρανό, πρὸς τὸ Θεό. Καὶ τελικὰ φέρνει
τὸ Χριστὸ ἀπὸ τώρα στὴν καρδιὰ τοῦ πιστοῦ·ὁ πιστὸς Χριστιανὸς γίνεται χριστοφόρος, φέ-
ρει ἐντός του καὶ ζῆ τὸν Χριστόν!

Καὶ τί σημαίνει, ἀδελφέ μου, τὸ νὰ ζῇ μέσα
στὴν καρδιά σου ὁ Χριστός; Σημαίνει νὰ σκέ-
πτεσαι ὅπως σκεπτόταν ὁ Χριστός, νὰ αἰσθά-
νεσαι ὅπως αἰσθανόταν ὁ Χριστός, νὰ θέλῃς

καὶ νὰ κάνῃς ὅπως ἤθελε καὶ ἔπραττε ὁ Χρι-
στὸς στὸ διάστημα τῆς ἐπιγείου ζωῆς του.
Σημαίνει, νὰ ῥυ θμίζῃς τὴ ζωή σου σύμφωνα
μὲ τὸ πρότυπο τῆς ζωῆς ἐκείνης ποὺ ἔζησε
ὁ Χριστός. Σημαίνει, νὰ ὑποτάξῃς τὸ θέλημά
σου στὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ μέχρι τέτοιου
σημείου, ὥστε μέσα ἀπὸ σένα νὰ φαίνεται καὶ
νὰ ἐνεργῇ ὁ Χριστός.

Καταλαβαίνεις τώρα ὅτι, μέσα σὲ μιὰ τέ-
τοια ζωή, ἀσφαλῶς δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ ἁ -μαρτία, γιὰ ὁποιοδήποτε εἶδος ἁμαρτίας. Για -
τὶ ὁλόκληρη τὴ διάνοια, τὴν καρδιά, τὴ θέλη-
σι κατέχει καὶ κυβερνᾷ ὁ Χριστός. Ὅλα ὅ σα
λέει, αἰσθάνεται καὶ πράττει ἕνας τέοιος ἄν -
θρωπος, ἔχουν τὴ σφραγῖδα τοῦ Χριστοῦ.«Ζῶ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ.
2,20). Στὴν καρδιὰ τοῦ Παύλου «ζῇ» ὁ Χριστός·
Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἡ χριστιανικὴ ζωή του εἶνε
συνεχὴς καὶ ἀδιάλειπτη. Γιατὶ αὐτὸ εἶνε τὸ
γνώρισμα τῆς ζωῆς, ἡ συνέχεια. Δὲν ἔζησε,
δηλαδή, ὁ Παῦλος τὸ Χριστὸ κατ᾿ ἀραιὰ δια-
στήματα, ὅπως τὸν ζοῦμε οἱ περισσότεροι ἀ -
πὸ μᾶς τοὺς λεγομένους Χριστιανούς. Τὸν αἰ -
σθανόταν ὅλες τὶς ἡμέρες καὶ  ὦρες τῆς ζωῆς
του νὰ κυριαρχῇ στὴν ὕπαρξί του. Δὲν ἔζησε
οὔτε μία στιγμὴ χωρὶς τὸ Χριστό. Ὁ Χριστὸς
εἶχε μόνιμα καὶ σταθερὰ τὸ θρόνο του μέσα
στὴν καρδιὰ τοῦ Παύλου. Καμμιά δύναμι δὲν
ἦταν ἱκανὴ νὰ τὸν ἐκθρονίσῃ ἀπὸ ἐκεῖ. Ἔτσι
ἐξηγεῖται πῶς εἶχε τὸ θάρρος νὰ λέῃ καὶ νὰ
γράφῃ λόγια ὅπως τὰ ἀκόλουθα.

«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χρι-στοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διω γμὸς ἢ λιμὸς
(=πεῖνα) ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα;…
Πέπεισμαι γὰρ (=εἶμαι βέβαιος) ὅτι οὔτε θά-
νατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔ -
τε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα
οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέ-
ρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡ -
μῶν» (Ῥωμ. 8, 35-39). * * *

Μακάρι κ᾽ ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ἀρχίζονταςτώρα ἀ ποφασιστικά, εἰλικρινὰ καὶ μὲ ὄρεξι,
μία συνεχῆ καὶ ἐν τατικὴ προσπάθεια –πρὸ
παν τὸς δὲ μὲ τὴ βοήθεια τῆς θείας χάριτος–
νὰ πλησιάσουμε καὶ νὰ ἑvωθοῦμε θερμὰ μὲ
τὸν σωτῆρα καὶ λυτρωτή μας Χριστό· τόσο
θερμά, ὥστε νὰ φτάσουμε κάποτε, πρὶν φύ-
γουμε ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτή, νὰ ἐπαναλάβουμε κ᾽
ἐμεῖς συνειδητὰ καὶ μὲ ἐπίγνωσι τὸ μεγάλο
λόγο τοῦ ἀ ποστόλου Παύλου «Ζῶ οὐκέτι ἐ -
γώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 250/16-9-1940, σ. 125).Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ ἀνάπτυξις 5-8-2020.
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Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ εὐαγγέ-
λιο (βλ. Λουκ. 5,1-11). Τί μᾶς λέει; Ἡ σημερινὴ πε-

ρι κοπὴ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι εἶνε ἕνας ὕ -μνος τῆς ἐργασίας· ὁ Χριστὸς εὐλογεῖ τοὺς
ἐργάτες καὶ τὸν κόπο τους.Ὁ Κύριός μας βρίσκεται στὴν ὄχθη τῆς λί-
μνης Γεννησαρὲτ καὶ διδάσκει. Πλῆθος λαοῦ
τὸν ἀκούει. Ὅλοι τὸν κυκλώνουν καὶ τὸν πλη-
σι άζουν μὲ πόθο γιὰ τὸ λόγο του. Ὁ συνωστι-
σμὸς εἶνε μεγάλος. Γιὰ νὰ μὴν πέφτουν πάνω
του καὶ τὸν πιέζουν, ἀλ λά ζει θέσι. Βλέπει ἐκεῖ
ἀραγμένα δυὸ ψαροκάικα, ποὺ οἱ ψαρᾶδες ἔ -
χουν βγῆ στὴν ἀκτὴ καὶ ξεπλένουν τὰ δίχτυα
τους. Μπαίνει σὲ ἕνα ἀπ᾽ αὐτά, στὸ καΐκι τοῦ
Σίμωνος, καὶ τὸν παρακα λεῖ ν᾽ ἀπομακρύ νῃ λί-
γο τὸ πλεούμενο ἀπὸ τὴν πα ραλία· κι ἀ φοῦ
κάθισε, δίδασκε ἀπ᾽ τὸ καΐκι τὸ πλῆθος ποὺ
τὸν ἄκουγαν ὄρθιοι στὸ γιαλό.

Ὅταν σταμάτησε τὴν ὁμιλία, εἶπε στὸν Σί-
μωνα· –Γύρισε πάλι στὰ βαθειὰ καὶ ῥίξτε τὰ
δίχτυα σας νὰ ψαρέψετε. Ὁ Σίμων τοῦ ἀπο-
κρίνεται· –Παρ᾽ ὅλο ποὺ κοπιάσαμε, Κύριε, ὅ -
λη τὴ νύχτα, τίποτα δὲν πιάσαμε· ἀφοῦ ὅμως
τὸ λὲς ἐσύ, θὰ ῥίξω τὸ δίχτυ. Κι ὅταν τό ᾽κα-
ναν αὐ τό, ἔπιασαν πλῆθος ψάρια, τόσο πολλὰ
ποὺ τὸ δίχτυ τους σχιζόταν, κ᾽ ἔγνεψαν στοὺς
συνεταίρους ἀπ᾽ τὸ ἄλλο καΐκι νὰ ᾽ρθοῦν νὰ
τοὺς βο ηθήσουν. Καὶ ἦρθαν κ᾽ ἐκεῖνοι καὶ γέ-
μισαν καὶ τὰ δυὸ καΐκια ψάρια, τόσα ποὺ νὰ
κον τεύουν νὰ βουλιάξουν ἀπ᾽ τὸ βάρος.

Βλέποντας ὁ Πέτρος τί συνέβη συγ κλονί-στηκε ἀπὸ φόβο· δὲν ἦταν φυσιολογικὸ ψά-
ρεμα αὐτό, ἦταν δεῖγμα παρουσίας τοῦ Θεοῦ
στὸ καϊκάκι του· συναισθάνθηκε πόσο μηδα-
μι νὸς εἶνε, ἔπεσε γονατιστὸς μπροστὰ στὸν
Ἰησοῦ καὶ εἶπε· –Βγές, Κύριε, ἀπ᾽ τὸ κα ΐκι μου,
γιατὶ ἐγὼ εἶμαι ἕνας ἁμαρτωλὸς ἄν θρωπος·
πῶς δέχεσαι νὰ κάθεσαι ἐσὺ κοντὰ σ᾽ ἐμέ-
να;… Γιατὶ τὸν ἔπιασε κατάπληξι, κι αὐ τὸν καὶ
ὅλους ὅσοι ἦταν μαζί του, μπροστὰ στὸ πλῆ -

θος τῶν ψαριῶν ποὺ ἔπιασαν, ὅπως καὶ τὸν
Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἰωάννη, τοὺς γυιοὺς τοῦ Ζε-
βε δαίου ποὺ ἦταν συνέταιροι τοῦ Σίμωνος.
Καὶ τότε ὁ Ἰησοῦς γύρισε καὶ εἶπε στὸ Σίμω-
 να· –Μὴ φοβᾶσαι· ἀπὸ ̓ δῶ καὶ πέρα θὰ πιάνῃςστὰ δίχτυα σου ὄχι ψάρια ποὺ σπαρταροῦν
καὶ ψοφᾶνε ἀλλὰ ἀνθρώπους ζωντανούς.

Κι ἀφοῦ ἐπέστρεψαν στὴ στεριὰ καὶ ἄρα-
ξαν τὰ καΐκια, τ᾽ ἄφησαν πλέον ὅλα καὶ τὸνἀκολούθησαν. * * *

Μὲ τὸ νὰ πάῃ, ἀγαπητοί μου, ὁ Κύριος ἡ -
μῶν Ἰησοῦς Χριστὸς στὴ λίμνη Γεννησαρέτ,
νὰ βρῇ τὸν Πέτρο καὶ τοὺς ἄλλους ψαρᾶδες,
νὰ τοὺς δώσῃ ἐντολὴ νὰ ψαρέψουν καὶ νὰ
ἔλθῃ τέτοιο θαυμαστὸ ἀποτέλεσμα, εὐλόγη-σε τὴν ἐργασία. Δὲν πῆγε ἀλλοῦ, σὲ ἀνθρώ-
πους τῶν γραμμάτων, φιλοσόφους καὶ ποιη-
τάς· πῆγε σὲ χειρώνακτες, ἀνθρώπους τοῦ
μό χθου, καὶ ἀπ᾽ αὐτοὺς κατὰ κανόνα διάλεξε
τοὺς μαθητὰς καὶ ἀποστόλους του.

Ἡ ἐργασία εἶνε νόμος τοῦ Θεοῦ ἀνέκαθεν.Στὸν παράδεισο «τῆς τρυφῆς» ὁ Δημιουργὸς
ἔβαλε τὸν πρωτόπλαστο Ἀδάμ, ὄχι μόνο ν᾽ ἀ -
πολαμβάνῃ τὰ ἀγαθά του ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἐν -
τολὴ «ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν» (Γέν. 2,15).
Ἡ ἐργασία εἶνε στοιχεῖο τῆς ζωῆς, συνθήκη
ἀρχέγονη, φυσική, θεμελιώδης. Ἡ παράλειψι
τῆς ἐργασίας εἶνε ἔλλειψι, κάτι τι ἀφύσικο.

Ἔπειτα ἐπάνω στὸ ὄρος Σινὰ ὁ Κύριος, μὲ
τὴν εἰδικὴ ἐντολὴ ποὺ ἔδωσε, παρήγγει λε σὲ
κάθε πιστὸ δοῦλο του, ἕξι μέρες νὰ ἐργάζε-
ται καὶ κατόπιν μία μέρα ν᾽ ἀναπαύ εται· «Ἓξ
ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου·
τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ
Θεῷ σου» (Ἔξ. 20,9. Δευτ. 5,13). Δευτέρα λοιπόν, Τρίτη,
Τετάρτη, Πέμπτη, Πα  ρασκευή, Σάββατο ἐρ -
γα σία, δουλειά! Ἡ ἐργασία εἶνε μία ἀπὸ τὶς
θε μελιώδεις ἐντολές, ἡ τετάρτη (4η) τοῦ Δε-
καλό γου. Ἡ ἔλλειψι ἐργασίας εἶνε ὄχι μόνο
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κάτι ἀφύσικο στὴ ζωή μας ἀλλὰ καὶ μία παρα-
νομία, παράβασι δηλαδὴ τοῦ θείου νόμου.

Εἶνε σοφὴ καὶ ἡ ἐντολὴ νὰ διακόπτῃ ὁ ἄν -
θρωπος τὴν ἐρ γασία του, δηλαδὴ ἡ ἀργία τῆςΚυρια κῆς. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Κυρίου εἶνε
μέριμνα - πρόνοια τοῦ Δημιουργοῦ γιὰ τὸ πλά-
 σμα του, ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἀναπαύσεως· ἀπὸ
τὴν πλευρὰ τοῦ ἀνθρώπου εἶνε στοιχειώδης
ἐκδήλωσι σεβασμοῦ στὸν Πλάστη καὶ χορηγὸ
τῆς ζωῆς καὶ ὅλων τῶν ἀγαθῶν.

Στὴν Καινὴ Διαθήκη ὁ ἀπόστολος Παῦλος,
ὁ ὁποῖος δὲν ἤθελε ὁ ἴδιος νὰ ἐπιβαρύνῃ καν -
ένα ἀλλὰ ἔβγαζε τὸ ψωμί του δουλεύοντας μὲ
τὰ χέρια του ὡς σκηνοποιός, προσθέτει κάτι
ἀ πο λύτως κατανοητό· «Εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζε-
 σθαι, μηδὲ ἐσθιέτω». Καὶ παραγγέλλει στοὺς
Χριστιανοὺς «ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι
τῶν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν» (Β΄ Θεσ. 3,10,12).Ἐμεῖς ὡς λαός, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, εἴμα-
στε ἐργατικοί. Καὶ μέχρι σήμερα δέκα ἑκα-
τομμύρια Ἕλληνες εἶνε σκορπισμένοι στὸ ἐ -
ξωτερικό, ἀπὸ Καναδᾶ κι Ἀμερικὴ μέχρι Αὐ -
στραλία· καὶ παντοῦ ἐργάζονται.

Δουλειὰ λοιπόν. Ἀλλὰ χτύπησε ἡ καμπάνα
τῆς Κυριακῆς; Τότε σταματᾷ ἡ ἐργασία καὶ –
φτερὰ στὰ πόδια– ὅλοι στὴν ἐκκλησία! Ἔ χου-
με χρέος· ἀπὸ τὶς 168 ὧ ρες ποὺ ἔχει ἡ ἑβδο-
μάδα, μία ὥρα νὰ τὴν ἀφιερώνουμε στὸ Θεό,
νὰ πᾶμε στὴν ἐκκλησία νὰ τοῦ ποῦμε ἕνα εὐ -
χαριστῶ γιὰ τὶς τόσες εὐεργεσίες του.

Ἂν μπορούσαμε νὰ μετρήσουμε τὰ ἄστρα
τοῦ οὐρανοῦ, τὶς σταγόνες τῶν ὠκεανῶν, τὰ
φύλλα τῶν δασῶν, τότε θὰ μπορούσαμε νὰ
με τρήσουμε καὶ τὶς ἄπειρες εὐεργεσίες τοῦΘεοῦ σ᾽ ἐμᾶς. Ὁ ἥλιος, τὸ νερό, ἡ τροφή…, ὅ -
λα αὐτὰ εἶνε τοῦ Χριστοῦ. Πρὸ παντὸς ὅμως
ὁ ἀέρας - τὸ ὀξυγόνο, τὸ ἀναγκαιότερο ὅλων.
Ζοῦμε γιατὶ ἀναπνέουμε. Τὰ χρόνια τῆς κατο -
χῆς ἕνας Γερμανὸς εἶχε πεῖ· Ἂν μπορούσαμε,
θὰ σᾶς ἀφαιρούσαμε καὶ τὸν ἀέρα!…

* * *Μὴ λησμονοῦμε, ἀδελφοί μου, τὸν Εὐερ-
γέ  τη μας. Κάθε ἀνάσα μας εἶνε καὶ μιὰ εὐερ-
γεσία του· γι᾽ αὐτὸ κάθε ἀνάσα ἂς εἶνε καὶ μιὰπροσευχὴ στὸν Σωτῆρα μας, τὸν Κύριον ἡ -
μῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ
θε ολόγος λέει· «Μνημονευτέον Θεοῦ μᾶλ -
λον ἢ ἀναπνευστέον» (Ἑ.Π. Migne 36,16), συχνότερα
δηλαδὴ κι ἀπ᾽ τὴν ἀναπνοή μας νὰ θυμόμα-
στε μὲ πόθο τὸ Θεό. Αὐτὸ εἶνε μιὰ ἄλλη ἀσχο-
λία τοῦ λογικοῦ ἀνθρώπου, ἀνώτερη, γιὰ τὴν
ὁ ποία ἔχουμε πλαστῆ καὶ ἤρθαμε στὴ ζωή.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σωματικὴ - τὴν ὑλικὴ ἐργασία,
ὑπάρχει καὶ ἡ πνευματικὴ ἐργασία.

� Πνευματικὴ ἐργασία εἶνε ἡ προσευχή ποὺ
συνέστησε ὁ Κύριος νὰ κάνουμε. Μᾶς δίδαξε
μὲ τὸ λόγο του νὰ λέμε τὸ «Πάτερ ἡμῶν…»
(Ματθ. 6,9-13). Μᾶς ἔδειξε καὶ στὴν πρᾶξι πῶς νὰ τὸ
κάνουμε κ᾽ ἐμεῖς, ὅταν ὁ ἴδιος ἀποσυρόταν
καὶ προσευχόταν στὸν οὐράνιο Πατέρα του.� Πνευματικὴ ἐργασία εἶνε καὶ αὐτὸ ποὺ εἶπε
ὁ Χριστὸς σήμερα στὸν Πέτρο· «Ἀπὸ τοῦ νῦν
ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν» (Λουκ. 5,10). Καὶ σὲ ὅλους
τοὺς ἀποστόλους του εἶπε· «Δεῦτε ὀπίσω μου
καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων» (Ματθ. 4,19)· θὰ
ἁ λιεύετε πλέον ὄχι ψάρια, ἀλλὰ ψυχές. Καὶ στὸ
τέλος τοὺς εἶπε· «Πορευθέντες εἰς τὸν κό-
σμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇκτίσει» (Μᾶρκ. 16,15). Καὶ πράγματι οἱ ἀπόστολοι ξε-
κίνησαν, πήγαν σ᾽ ὅλα τὰ μέρη τοῦ κόσμου, κή-
 ρυξαν τὸ εὐαγγέλιο κ᾽ ἔκαναν μαθητὰς καὶ ἵ -
δρυσαν τὶς πρῶτες ἐκκλησίες. Στὴν Ἑλλάδα
ἦρ θε ὁ ἀπόστολος Παῦλος στοὺς Φιλίππους,
στὴ Θεσσαλονίκη, στὴ Βέροια, στὴν Ἀθήνα ἐ   -
πὶ τοῦ Ἀρείου Πάγου, στὴν Κόρινθο. Ἂν εἴ μα  -
στε Χριστιανοὶ λοιπόν, τὸ ὀφείλουμε στὴν πνευ-
 ματικὴ ἐργασία τῶν ἀποστόλων.� Πνευματικὴ ἐργασία εἶνε καὶ ἡ οἰκογενειακὴἀ γω γὴ καὶ παράδοσις. Ἄλλοτε τὸ σπίτι ἦταν
σὰν ἐκκλησία. Ὅταν ἀκούστηκε στὴν Εὐρώ-
πη ὅ τι οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτησαν κατὰ τῶν
Τούρ κων, οἱ ξένοι ἀπόρησαν πῶς ἔγινε αὐ τό.
Ἔστειλαν ἀντιπροσωπία, ἦρθαν στὴν Τρίπολι
κ᾽ ἔφτασαν σ᾽ ἕνα χωριὸ ὅπου τοὺς φιλοξένη -
σαν. Ἐκεῖ αὐτοὶ εἶδαν, ὅτι τὸ βράδυ ἡ οἰ κογέ-
 νεια γονάτισε καὶ προσευχήθηκαν. Ὁ ἕ νας εἶ -
πε τὸ «Βασιλεῦ οὐράνιε», ἄλλος τὸ «Πά τερ ἡ -
μῶν», οἱ μικροὶ τὸ «Κύριε ἐλέησον», ἄλ λος τὸ
«Πιστεύω», καὶ ὅλοι τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ». Τέλος
ἔκαναν τὸ σταυρό τους καὶ πῆγαν νὰ κοιμη-
θοῦν. Νά τὸ μυστικό τους, εἶπαν οἱ ξένοι· νά
ποιά εἶνε ἡ δύναμι αὐτοῦ τοῦ λαοῦ!

Ἔτσι φτάσαμε ὣς ἐδῶ καὶ ἔτσι πρέπει νὰ
συνεχίσουμε, ἀδελφοί μου. Ἀλλὰ τώρα πόσασπίτια ἔχουν αὐτὴ τὴν κα λὴ συνήθεια τῆς οἰ -
κογενειακῆς προσευ χῆς; πόσοι ἐκκλησιάζον -
ται; Ἐλάχιστοι δυστυχῶς.

* * *Χρειάζεται δουλειά! ἐργασία ὑλικὴ ἀλλὰ
καὶ πνευματική. Ν᾽ ἀφιερώσουμε χρόνο στὴν
προσευχή, χρόνο γιὰ διάδοσι τοῦ εὐαγγελί-
ου, χρόνο γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν μας.

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς εὐλογῇ καὶ νὰ μᾶς φυ-
 λάῃ ἀπὸ κάθε κακό. Νὰ εὐ λογήσῃ τὰ παιδιὰ καὶ
τὶς ἐρ γασίες σας. Καὶ ἂν ζοῦμε καὶ ἐργαζώ-
μαστε ἔτσι, ὑλικὰ καὶ πνευματικά, τότε θὰ ἔ -
χουμε τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παρασκευῆς πόλεως Φλωρίνης τὴν 24-9-1995. Καταγραφή, ἀνάπτυξις καὶ διευθέτησις 7-8-2020.
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