
Ἡφωνή, ἀγαπητοί μου, ἐκείνου ποὺ μὲ τὰ
«οὐαί» (Ματθ. κεφ. 23ο) κατακεραύνωσε τοὺς φα-

ρισαίους δὲν ἀκουγόταν πιά· ἡ γλῶσ σα τοῦ Ἰη-
σοῦ σιώπησε. Θὰ τολμήσῃ τώρα νὰ μιλήσῃ ἄλ -
λος ἔτσι; Ποιός θὰ ἐλέγξῃ τὸν κόσμο γιὰ τὴνἁ μαρτία, καὶ μάλιστα γιὰ τὴ θανάτωσι τοῦ Ἀθῴου;

Οἱ σταυρωταὶ τοῦ Ἰησοῦ μποροῦν νὰ κοι -
μῶν ται ἥσυχοι, οἱ ἀρχιερεῖς μποροῦν ἀνενό-
χλητοι νὰ χαίρων ται τὴν ἐξουσία τους. Ὁ ἐπι- κίνδυνος ἐχθρὸς ἐξαφα νίστη κε. Κανένας δὲν
τολμᾷ πιὰ νὰ μιλήσῃ γι᾿ αὐ τόν. Διαδόσεις ὅτι
ὁ Ἰησοῦς ἀναστήθηκε πνίγηκαν· μὲ ἀργύρια,
ποὺ ἔδωσαν στοὺς φρου ροὺς τοῦ τάφου, δια-
δόθη κε τὸ ψέμα ὅτι δὲν ἀναστήθηκε ἀλλὰ τὸ
σῶμα του ἐκλάπη. Καὶ τὸ ὅτι ὁ Ἰησοῦς με τὰ τὴν
ἀνάστασι δὲν ἐμ φανί στηκε σ᾽ αὐ τοὺς ἢ κά που
νὰ μιλάῃ καὶ θαυ  μα τουργῇ, τοὺς ἔκανε νὰ ἰσχυ-
 ρίζων ται ὅτι εἶνε νεκρός. Ἂν εἶ χε ἀναστη θῆ,
ἔ   λεγαν, ἔπρεπε νὰ ἐμφανισθῇ καὶ σ᾽ ἐμᾶς…

Ταλαίπωροι! τόσα εἶχαν δεῖ τρία χρόνια, κι
ὅ μως δὲν πίστεψαν. Τυφλοὶ καὶ πωρωμένοι, ἀ -
πέδειξαν πὼς εἶνε ἀνάξιοι νὰ τὸν ξαναδοῦν.
Καὶ ἂν τοὺς ἐμφανιζόταν πάλι, νέες δικαιολο -
γίες θὰ ἐπινοοῦσαν. Εἴδαμε πῶς κατάφεραν
νὰ κάνουν τοὺς φρουροὺς ψευδομάρτυρες.

Ἔμειναν βέβαια τώρα οἱ μαθηταί του. Ὤ καὶ
νὰ μποροῦσαν νὰ τοὺς ἐξ αγοράσουν κι αὐτούς!
Ἀλλὰ τὸ ὅτι μετὰ τὴ σταύ ρωσι δὲν ἔδιναν ση-
μεῖα ζωῆς, ἔκανε τοὺς ἐχθροὺς νὰ ἐλ πίζουν ὅ -
τι ὁ Ἰησοῦς θὰ λησμονηθῇ. Ἀφοῦ αὐτοὶ δὲν
μι λοῦν γι᾽ αὐτόν, ποιός ἄλλος θὰ μιλήσῃ;

Μέσα ὅμως σ᾽ ἐκείνη τὴ σιγὴ ἡ θεία πρό-
νοια κατεργαζόταν ἕνα μυστήριο. Δὲν μιλάει
ἡ γῆ; Ἀπαντᾷ ὁ οὐρανός· ἀπαντᾷ μὲ θαῦμα,
μὲ πύρινες γλῶσσες. Ἀπαντᾷ διὰ γεγο νότος
τόσο συγκλονιστικοῦ ὅσο ἦταν καὶ ἡ ὑπερ-
φυσικὴ γέννησι τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀνάστασι καὶ
ἡ ἀνάληψις. Νέος παράγων ἐμφανίζεται νὰ
δρᾷ στὸν κόσμο· τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο!

Ἂς δοῦμε τί ἐξιστοροῦν οἱ Πράξεις. 
* * *Ἦταν, ἀγαπητοί μου, Πεντηκοστή· μία ἀπὸ

τὶς μεγαλύτερες ἑορτὲς τῶν Ἑβραίων, ποὺ
συνέπιπτε μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ θερισμοῦ καὶ τὴ
συλλογὴ τῶν πρώτων καρπῶν, τῶν ἀπαρχῶν.
Ὁ Ἰουδαϊκὸς λαὸς ἐξέφραζε μὲ δημόσια τε-
λε τὴ τὶς εὐχαριστίες του στὸ Θεὸ γιὰ τὴ νέα
σοδειά. Πλήθη, ἀπὸ τὴν ὕπαιθρο κι ἀπὸ μακρι -
νὰ μέρη, συν έρρεαν γιὰ νὰ γιορτάσουν στὸ
ναὸ τοῦ Σολομῶντος. Καὶ τὴ χρονιὰ αὐτὴ ἡ
συρροὴ ἦταν πιὸ μεγάλη, γιατὶ ἡ φήμη τοῦ
Ναζωραίου εἶχε ξεπεράσει τὰ ὅρια τῆς Παλαι -
στίνης· πολλοὶ ἦρθαν γι᾽ αὐ τόν. Ἀλλὰ –ἀλλοί-
μονο– δὲν πρόλα βαν· οἱ ἐ χθροὶ τὸν ἔπιασαν
καὶ τὸν σταύρωσαν. Γύρω ἀπ᾽ αὐτὸ γίνον ταν
πολλὲς συζητήσεις. Φωνὴ δυνατὴ ὅμως, ποὺ
νὰ τὸν ὑπερασπίζεται δὲν ἀ  κουγόταν. Οἱ μα-
θη   ταὶ δὲν ἐμφανίζονταν. Εἶχαν κλει στῆ στὸ ὑ -
περῷο, προσεύχονταν καὶ περίμεναν τὴν ἐκ   -
 πλήρωσι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Κυρίου (βλ. Πράξ. 1,4-5).

Ξαφνικὰ ἀντηχεῖ ἦχος δυνατός. Τὸν ἄ κου-
σαν ὅλοι. Ἦταν σὰν πολὺ σφοδρὸς ἄνεμος· ἦ -
 χος ὄχι ἀπὸ τὴ γῆ ἀλλ᾿ ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἦ χοςοὐράνιος. Ἐρχόταν μὲ ὁρμὴ ἀπὸ ἐπάνω πρὸς
τὰ κάτω, μὲ κατεύθυνσι τὸ σπίτι ποὺ ἦ ταν οἱ
μα θηταί. Τὸ σπίτι γέμισε ἀπὸ τὸν ἦχο, φά νηκαν
γλῶσσες σὰν φωτιᾶς ποὺ μοιράστη καν καὶ κα-
θεμιὰ κάθισε ἐπάνω στὸν κάθε μαθητή, κι αὐ -
τοὶ ἄρχισαν νὰ μιλοῦν διάφορες γλῶσ σες. Οἱ
μόνιμοι κάτοι κοι καὶ ὅλοι ὅσοι εἶ χαν ἔρθει στὰ
Ἰεροσόλυ μα ἀπὸ κάθε μέρος τῆς γῆς, Ἰσ ρα ηλῖ -
τες καὶ ἀλλοεθνεῖς, προσήλυτοι καὶ μὴ προσ -
ήλυτοι, αὐτὴ ἡ ἀντιπροσωπία ὅλης τῆς οἰκου-
μένης, ἄκουγαν τοὺς ἀποστόλους, καθέ νας στὴ
δική του γλῶσσα, νὰ κηρύττουν τὸν Ἰησοῦ
Χριστό. Καὶ ξέροντας ὅλοι ὅτι οἱ μαθηταὶ μι-
λοῦ ν μόνο ἑβραϊκά, ἔ μειναν ἐκστατικοί. Εἶχε
συντελεσθῆ μπροστά τους θαῦμα τεράστιο.
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• Ὄχι θαῦμα! εἶπαν κάποιοι ποὺ δὲν πίστε-
 ψαν· χλεύαζαν λέγοντας γιὰ τοὺς ἀποστό λους
«Γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσί» (Πράξ. 2,13), εἶ νε με-
θυ σμένοι. Τί διαστροφή, τί συκοφαν τία! Μὰ ἦ -
ταν πρωί, τέτοια ὥρα ποιός μεθάει; Ἔ πειτα οἱ
μεθυσμένοι τραυλίζουν, ἐνῷ οἱ ἀπόστολοι μι-
λοῦσαν ἄψογα ξένες μάλιστα γλῶσσες. Αὐ τὸ
ἄλλωστε, ἡ ξαφνικὴ γλωσσομάθεια ἁπλοϊκῶν
ψαράδων, ἦταν ποὺ προκάλεσε τὸ θαυμασμό.• Τὸ πιὸ θαυμαστὸ εἶνε ὅτι οἱ ἰδέες ποὺ ἐξ -έφραζαν εἶνε οἱ πιὸ καθαρὲς καὶ ὑψηλὲς ἀλή-
θειες. Ὁ νοῦς τους φωτίστη κε καὶ ἡ γλῶσσα
τους ἔ γινε «κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου»
(Ψαλμ. 44,2)· μιλᾶνε γιὰ τὰ «μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ» μὲ
δύναμι, πειθώ, ἐ πιχειρήματα, ἐνῷ οἱ φιλόσο-
φοι εἶχαν καὶ πλάνες. Ἕ νας ἀρχαῖος σοφὸς θὰ
ἄκουγε ἔκπληκτος ἕ να χριστιανόπουλο νὰ μι-
λάῃ γιὰ Θεό, κόσμο, ἄνθρωπο, ψυχή, ἀθανα-
 σία, καὶ θ᾽ ἀποροῦσε· «Τί ἂν θέλοι τοῦτο εἶναι;»
(Πράξ. 2,12). Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος συγκρίνει τὸν
Πλάτωνα μὲ τὸν ἀπ. Πέτρο καὶ λέει· «Ὁ Πλά-
των σίγησε, ἐνῷ αὐτὸς κηρύττει· ὄχι μόνο σὲ
πατρι ῶ τες του ἀλλὰ …στὰ πέρα τα τῆς οἰκου-
μένης. Ποῦ εἶνε τώρα …ἡ φλυ αρία τῶν φιλοσό-
φων; Οἱ χωριάτες ἀπ᾽ τὴ Γαλιλαία καὶ τὴ Βηθ-
σαϊδὰ νίκησαν ὅλους ἐκείνους» (βλ. Ἑ.Π. Migne 60,47).• Θαῦμα ἡ γλωσσομάθεια τῶν ἀποστόλων,
θαῦμα τὰ θεῖα νοήματα, ἀλλὰ θαῦμα καὶ τὸ
θάρρος, ἡ παρρησία τους. Ὁ Πέτρος, ποὺ ἀρ -
νήθηκε τὸν Διδάσκαλο καὶ κρύφτηκε, βγαίνει
τώρα μπροστὰ σ᾽ ὅλους καὶ μιλάει ἀτρόμητος.
Τί μεταβολή! Ὁ λαγὸς ἔγινε λιοντάρι. «Αὕτη
ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου» (Ψαλμ. 76,11).
Τὸ ἴδιο καὶ οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι. Ὅλοι γίνονται
«λέον τες πῦρ πνέοντες» (Χρυσ. εἰς Ἰω. ὁμ. ΜΣΤ΄,γ΄· Ἑ. Π. Migne
59,260), τὸ πῦρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.• Θέλετε νὰ δῆτε καὶ ἄλλες πλευρὲς τοῦ
θαύματος τῆς Πεντηκοστῆς; Νά· οἱ ἀπόστο-
λοι Πέτρος καὶ Ἰωάννης βρίσκονται μπροστὰ
στὸν χωλὸ ζητιάνο· χρήματα δὲν ἔχουν, ὁ Πέ-
τρος ὅμως τὸν θεραπεύει μὲ τὸ λόγο του· «Ἐν τῷ
ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου», λέει,
«ἔγειραι καὶ περιπάτει» (Πράξ. 3,6). Ὦ γλῶσσες τῶν
ἀποστόλων! δὲν μιλᾶτε μό νο ξένες διαλέκτους,
καὶ ἐκφράζετε ὑψηλὰ θεῖα νοήματα, καὶ ῥη-
τορεύετε μὲ παρρησία καὶ πειθώ· ἀλλὰ μόλις
ἀναφέρετε τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, τότε καὶ θαυ- ματουργεῖ τε· χωλοὶ περπατοῦν, παράλυτοι ση-
 κώνον ται, δαιμόνια διώκονται, νεκροὶ ἀνασταί-
 νονται. Ὦ γλῶσσες θαυματουργές, ποιά γλῶσ -
σα φιλοσόφου μπορεῖ νὰ συγκριθῇ μ᾽ ἐσᾶς;• Ἡ διάδοσι τοῦ λόγου τῶν ἀποστόλων εἶ νε
θαυμαστή. Ὅπως μία ἀναμμένη λαμπάδα ἀ  νά-
  βει χίλιες ἄλλες λαμπάδες, ἔτσι κάθε ἀπό στο-

λος μετέδωσε καὶ μεταδίδει τὸ φῶς Χριστοῦ
σὲ μυριάδες ψυχές. Ὄντως «εἰς πᾶσαν τὴν γῆν
ἐξ ῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα
τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν» (Ψαλμ. 18,5).• Ἡ ἐπίδρασι τοῦ λόγου τῶν ἀποστόλων εἶ -
 νε βαθειά. Ἡ ἱστορία βεβαιώνει ὅτι τὰ ἤθη ἄλ -
λαξαν ῥιζικά, ἡ εἰδωλολατρία ἔπεσε, ἡ πλάνη
ἀφανίστηκε, βδελυρὰ πάθη ξερριζώθηκαν, ἄρ -
χι σε ν᾿ ἀνθίζῃ ἡ ἁγνότητα, νὰ τιμᾶται ἡ παρ θε-
νία. Ὁ ἄνθρωπος, μὲ τὶς ἀ δυναμίες τῆς σαρκός,
ἄρχισε νὰ ζῇ σὰν ἄγγελος, ἔγινε «καινὴ κτίσις
ἐν Χριστῷ» (Β΄ Κορ. 5,17). Ἡ γῆ ἔγινε οὐρανός.• Ὁ λόγος τῶν ἀποστόλων ἔγινε σαγήνη. Μὲ
τὴν πρώτη ὁμιλία τοῦ Πέτρου 3.000 ψυχὲς πί-
στεψαν, μετανόησαν, καὶ ἡ Ἐκκλησία συνε χῶς
αὐξανόταν. Αὐτὸ ἦταν ἡ ἁπτὴ ἀπόδειξις ὅτι ἦρ -
θε στὸν κόσμο τὸ ἅγιο Πνεῦμα. Χωρὶς τὸ θαῦ -
μα τῆς Πεντηκοστῆς Ἐκκλησία δὲν θὰ ὑπῆρχε.Δόξα τῷ Πατρὶ δι᾿ Υἱοῦ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ!

* * *Τὸ θαῦμα τῆς Πεντηκοστῆς, ἀγαπητοί μου,
μαρτυροῦσαν μυριάδες πιστοὶ ποὺ ἐλάμβαναν τὴ
δωρεὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Καὶ ἡ Ἐκκλησία,
μὲ πιστοὺς «πλήρεις Πνεύ ματος ἁγίου» (Πράξ. 6,3,5·
7,55· 11,24), ἦταν ζῶ σα Ἐκκλησία· ὅλος ὁ κόσμος αἰ -
σθανόταν τὴν παρουσία της. Ἂς μὴν εἶχε ἡ ἀ -
ποστολικὴ ἐκείνη Ἐκκλησία ἐξωτερικὴ λάμψι·
δὲν εἶχε χρυσό, εἶχε καρ διὲς χρυσές! Οἱ γλῶσ -
σες κληρικῶν καὶ διδασκάλων της ἦταν «γλῶσ -
σαι ὡσεὶ πυρός» (Πράξ. 2,3). Ἄναβαν πυρσούς, ἔ -
και γαν σὰν φρύγανα τὶς αἱρέσεις, καθάριζαν
τὸν ἀγρὸ τοῦ Θεοῦ· ἐπικαλοῦντο τὸ ὄνομα Ἰ -
ησοῦ Χριστοῦ κ᾽ ἔκαναν θαύματα.Ἀλλὰ σήμερα; Οἱ ἄνθρωποι, ἐνῷ ζοῦν μέσα
σὲ θαύματα, κατήντησαν προσκυνηταὶ τῆς ὕ -
λης. Γιὰ τὸ Πνεῦμα οὔτε ν᾿ ἀκούσουν θέλουν.
Χλευάζουν, ὅπως οἱ παλαιοὶ συνάδελφοί τους,
τὸ μυστήριο τοῦ ἁγίου Πνεύματος.Πέταξε λοιπὸν ἡ περιστερὰ ἀπὸ τὴ γῆ; ἔ -
σβη σε τὸ οὐράνιο πῦρ; Φτάσαμε σὲ ἐποχὴ σὰν
ἐκείνη γιὰ τὴν ὁποία ὁ Θεὸς εἶπε τὸ φοβερὸ
λόγο «Οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ Πνεῦ μά μου ἐν τοῖς
ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰ ῶ να διὰ τὸ εἶναι
αὐτοὺς σάρκας»; (Γέν. 6,3). Ἐπίκειται τιμωρία;…

Μὴ ἀπελπιζώμαστε. Ὑπάρχει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅ -γιο. Ὑπάρχει στὰ μυστήρια, στὸ λόγο τοῦ Θε οῦ,
στοὺς ἁγίους ποὺ «ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος»
(βλ. Ψαλμ. 4,3), σὲ κάθε καρδιὰ ποὺ πιστεύει. Τὸ Πνεῦ -
μα τὸ ἅγιο «ὅπου θέλει πνεῖ» (Ἰω. 3,8). Μπορεῖ καὶ
πάλι νὰ ἐπαναλάβῃ τὸ θαῦμα· «δυνάμεθα ἀεὶ
Πεντηκοστὴν ἐπιτελεῖν» (Χρυσ. Ἑ. Π. Migne 50,454).

Ὦ Πνεῦμα ἅγιο, ἔλα καὶ πνεῦσε πάλι στὸν
κόσμο! ἀμήν. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ τῶν ἁ -
γίων Πάντων. Δὲν ἑορτάζει ἕνας ἅγιος· ἑ -

ορτάζουν πολλοὶ μαζί, ἑκατομμύρια, ἀν αρίθμη- τοι ἅγιοι. Εἶνε ἀπ᾽ ὅλο τὸν κόσμο, ἀπ᾽ ὅλες τὶς
ἡλικίες, ἀπ᾽ ὅλα τὰ ἐπαγγέλ ματα, ἀπ᾽ ὅλες τὶς
τάξεις, ἀπ᾽ ὅλες τὶς φυλές. Ἅγιοι εἶνε νήπια, με-
γαλύτερα παιδιά, ἄντρες, γυναῖκες· εἶ νε βα σι-
λεῖς καὶ ἄρχον τες, στρατιῶτες καὶ φτωχοί.

* * *Ἅγιοι ὑπάρχουν σὲ κάθε ἐ ποχή. Δὲν ἦταν
μόνο «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ», εἶνε καὶ σήμερα· ὑ -πάρ χει καὶ σήμερα ἀρετή, ἁγιότης. Ἡ κοινωνία
μας βέβαια ἔγινε ἀκάθαρ τη, ὄ ζει - βρωμάει,
εἶνε κοπριὰ τοῦ διαβόλου. Ἀλλ᾽ ὅ πως κάποτε
ψάχνοντας βρίσκει κανεὶς καὶ μέσ᾽ στὴν κο-
πριὰ κάτι πολύτιμο, ἔτσι καὶ μέσα στὴ σημε-
ρινὴ κοινωνία κρύβονται δια μάντια, βλέπεις
ἐκδηλώσεις ποὺ συγκινοῦν· ὑπάρχει ἁ γι ωσύ-
νη, ὄχι ἁπλῶς καλωσύνη. Παραδείγματα; Νά.� Στὴν Ἀθήνα ἕνα φτωχαδάκι ταξιτζῆς, ποὺ
δὲν εἶχε οὔτε σπίτι, βρῆ κε μέσα στ᾽ ἁμάξι του
ἕ να δέμα ποὺ ξέχασε κάποιος ἐπιβάτης. Εἶχε
μέσα – πόσα λέτε; Πεντακόσες χιλιάδες! Τὰ
πῆρε; Ὄχι. Δὲν τὰ ἄγγιξε. Τί ἔκανε; Πῆγε κατ᾽
εὐθεῖαν στὴν ἀστυνομία. –Δὲν εἶνε δικά μου
αὐτά, εἶπε. Αὐτὴ ἡ τιμιότης δὲν εἶνε ἁγιότης; � Θέλετε ἄλλο; Σ᾽ ἕνα νοσοκομεῖο κάποιος
ἄρρωστος κινδύνευε νὰ πεθάνῃ. –Χρειάζεται
αἷμα! ἀνακοίνωσε τὸ ῥαδιόφωνο. Δέκα λοιπὸν
Χριστιανοὶ πῆγαν νύχτα στὸ νοσοκομεῖο καὶ
ἔδωσαν αἷμα γι᾽ αὐτόν. Δὲν ἦταν συγγενεῖς
του· ἕνας μάλιστα ἀπ᾽ αὐτοὺς ἦ ταν καὶ ἐ -
χθρός. Αὐτὴ ἡ θυσία δὲν εἶνε ἁγιότης;� Ἄλλο παράδειγμα. Μιὰ γυναίκα ἔμεινε
ἔγκυος. Ὁ γιατρὸς τῆς εἶπε· –Νὰ ξέρῃς ὅτι
κινδυνεύεις, ἡ καρδιά σου δὲν ἀντέχει, πρέ-
πει νὰ ῥίξῃς τὸ παιδί. –Ἄ ὄχι, γιατρέ, τέτοιο
πρᾶγμα δὲν κάνω! Καὶ προτίμησε νὰ πεθάνῃ
ἡ ἴδια παρὰ νὰ κάνῃ ἔκτρωσι τὸ παιδί. Ἐν τού-

τοις ὁ Θεὸς τὴν φύλαξε καὶ γέννησε καλά.
Αὐτὴ ἡ αὐτοθυσία δὲν εἶνε ἁγιότης;� Θέλετε κι ἄλλο; Στὴ Θεσσαλονίκη δύο τυ-
  φλὰ παιδιὰ πέσανε στὴ θάλασσα καὶ κινδύ-
νευαν νὰ πνιγοῦν. Ἀμέσως ἕνα ἄλλο παλλη-
κάρι ἔπεσε στὰ κύματα καὶ τοὺς ἔσωσε. Αὐτὴ
ἡ εὐσπλαχνία δὲν εἶνε ἁγιότης;� Θέλετε κάτι ἀκόμη ἀνώτερο; Πηγαίνετε
στὸ Ἅγιο Ὄρος· θὰ δῆτε ἐκεῖ καλογήρους νὰ
κάνουν προσευχή. Μέ σα σὲ βουνά, σὲ σπήλαια,
σὲ κουφάλες δέν τρων, ἀγρυπνοῦν καὶ προσ -
εύχονται μὲ τὸ κομποσχοίνι καὶ παρακαλοῦν
τὸ Θεὸ καὶ τὴν Παναγία· ὄχι μόνο γιὰ τὸν ἑαυ-
τό τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο.

Ὑπάρχει λοιπὸν καὶ σήμερα καλω σύνη, ἀ -
ρετή, ἁγιότης. * * *

Τίθεται ὅμως, ἀγαπητοί μου, τὸ ἐρώτημα·
ἀρκοῦν ἆραγε αὐτὰ τὰ καλὰ γιὰ νὰ πᾶμε στὸν
παρά δεισο; Ὄχι, ἀ παντᾷ τὸ σημερινὸ εὐαγγέ-
 λιο· ἀ παιτεῖται καὶ κάτι ἄλλο. Χίλια καλὰ νὰ κά -
 νῃς, ἂν δὲν ἔχῃς καὶ αὐτὸ πᾷς στὴν κόλα σι.
Ποιό εἶν᾽ αὐτὸ τὸ ἕνα; Εἶνε ἐκεῖνο ποὺ εἶ χαν
ὅλοι οἱ ἅγιοι, ὅτι ὡμολογοῦσαν τὸ Χριστό. Τί θὰ
πῇ «ὡμολογοῦσαν τὸ Χριστό»; Πιστεύεις ὅτι
ὁ Χριστὸς εἶνε Θεὸς ἀληθινός; ὅτι κατέβηκε ἀ -
πὸ τὰ οὐράνια ἐδῶ στὴ γῆ γιὰ νὰ σώ σῃ τὸν κό-
 σμο; ὅτι σταυρώθηκε; ὅτι ἀναστήθη κε; ὅτι ἀνα-
 λήφθηκε στοὺς οὐρανούς; ὅτι θὰ ἔρθῃ πάλι νὰ
κρίνῃ τὸν κόσμο; Ἂν τὰ πιστεύ ῃς αὐτά, τότεδεῖξε τὴν πίστι σου. Πῶς νὰ τὴ δεί ξῃς; Ἐπά-
νω στὰ πράγματα· τότε ἀξίζει ἡ πίστι, ὅταν στοι-
 χίζῃ. Νὰ εἶ σαι ὄχι ἕνας ψυχρὸς ἀλλὰ ἕνας θερ-
 μὸς Χριστιανός· ὅ που βρεθῇς, νὰ ὁμολογῇς
αὐ τὸ ποὺ πιστεύεις. Πῶς; Ὅπως οἱ ἅγιοι Πάν -
τες ποὺ ἑ ορ τάζουμε. Τί ἔκαναν ἐκεῖνοι; Τοὺς ἔ -
πιαναν καὶ τοὺς ἀνέκριναν· –Πιστεύεις στὸ
Χρι  στό; Ἂν ἔ λεγαν «Ὄχι», γλύτωναν· ἂν ἔλεγαν
«Πιστεύω», καταδικάζονταν. Ὑπάρχουν πολλὰ
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τέτοια παραδεί γματα. Ἀναφέρω ἕνα μόνο ποὺ
συνέβη στὸν Πόντο πρὶν πεντακόσα χρόνια.

Ἕνας πασᾶς εἶδε ἕνα παλληκάρι 18 ἐτῶν,
καλὸ ἐργατικὸ φρόνιμο παιδί. Τὸ ἐκτίμησε καὶ
τοῦ λέει· –Θὰ σοῦ δώσω τὴν κόρη μου, νὰ σὲ
κά νω κ᾽ ἐσένα πα σᾶ, ἀλλὰ θ᾽ ἀλ λάξῃς θρη-
σκεία· ἂν ἀλλάξῃς, ὅλα δικά σου. Ὁ νέος δὲν
ἤθελε· τέλος, ἀφοῦ ὁ πασᾶς ἐπέμενε πολύ,
προσποιήθηκε· –Ἀ φοῦ τὸ θέλεις, θὰ γί  νω Τοῦρ -
κος. –Μπράβο! πότε; αὔριο, μεθαύ ριο; –Ἄ, λέ-
ει, σὲ μεγάλη μέρα· τὴ Λαμπρή, ποὺ γιορτά-
ζουν οἱ Χριστιανοί, τότε θ᾽ ἀνεβῶ στὸ τζαμὶ νὰ
τὸ φωνάξω. Ἐνθουσιάστηκε ὁ πασᾶς. Καὶ ὄν -
τως τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα στὴ Σαμψοῦντα
μαζεύτηκαν οἱ Τοῦρκοι χαρούμενοι κάτω ἀπ᾽
τὸ τζαμί, ἐνῷ οἱ Χριστιανοὶ πενθοῦσαν. Τὸ παι -
 δὶ ἀνέβηκε στὸ μιναρέ· ἀλλ᾽ ἀντὶ νὰ πῇ «Ἕ -
νας εἶνε ὁ Ἀλλάχ…», ἄρχισε νὰ ψάλλῃ –«Χρι-
στὸς ἀνέστη ἐν νεκρῶν…». –Μᾶς γέλασε ὁ ἄ -
πιστος, εἶπαν. Ἀλλὰ μέχρι ν᾽ ἀνεβοῦν καὶ νὰ τὸν
ῥίξουν κάτω, πρόλαβε καὶ τό ̓ πε ἀρκετά. Βλέ-
 πετε; δὲν ἀρνήθηκε, ὡμολόγησε τὸ Χριστό. 

Ἐμεῖς ὁμολογοῦμε τὴν πίστι μας; Δὲν τὴν
ὁμολογοῦμε. Θέλετε παραδείγματα; Ὁρίστε.� Παρατηρῶ ὅτι δὲν κάνετε τὸ σταυρό σας
κανονικά. Σᾶς εἶπα χίλιες φορὲς καὶ σᾶς ἔδει-
ξα πῶς γίνεται ὁ σταυρός· μὲ τὰ τρία δάχτυλα
στὸ μέτωπο, στὴν κοιλιά, δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ
στοὺς ὤμους. Ἔτσι ἔκαναν οἱ ἅγιοι Πάντες.� Θέλετε ἄλλο παράδειγμα; Προχθὲς ἦρθε
στὴ μητρόπολι ἕνα χωριὸ ὁλόκληρο, μὲ καμμιὰ
εἰκοσιπενταριὰ παιδάκια. Τὰ ρωτάω λοιπόν·
–Τρῶτε τὸ φαγητό σας; –Τὸ τρῶμε. –Κάθε -

στε μὲ τοὺς γονεῖς στὸ τραπέζι. –Καθόμα στε.
–Δὲ μοῦ λέτε, ὑπάρχει κανένα σπίτι ποὺ κάνε -
τε ὅλοι μαζὶ προσευχή;… Δὲν βρέθηκε οὔτε
ἕνα! παντοῦ κάθονται καὶ τρῶνε σὰν τὰ ζῷα.� Καὶ τὸ βράδυ; Οἱ πρόγονοί μας δὲν ἔ πε-
φταν γιὰ ὕπνο χωρὶς νὰ προσευχηθοῦν. Τώ-
 ρα δεῖξτε μου ἕνα σπίτι ποὺ προτοῦ νὰ κοιμη -
θοῦν κάνουν οἰκογενειακὴ προσευχή. Οἱ πα-
λαιοὶ δὲν εἶχαν ἀνέσεις, ῥαδιόφωνα, τηλε ο-
ρά σεις, ἀλλ᾽ ὅταν νύχτωνε μαζεύονταν ὅπως
τὰ πουλάκια στὴ φωλιά, καὶ γονάτιζαν ὅλοι
μαζὶ μπροστὰ στὶς εἰκόνες. Σήμερα ἡ ζωὴ κα-
τήντησε κτηνώδης· διώξαμε μακριὰ τὸ Θεὸ
καὶ βρωμήσαμε, σαπίσαμε, διαλυθήκαμε.� Ἂν λοιπὸν πιστεύῃς στὸ Χριστό, θὰ γονα-
τί σετε τὸ βράδυ οἰκογενειακῶς, θὰ προσ ευ-
χηθῆτε στὸ τραπέζι γονεῖς καὶ παιδιά, θὰ κά-
νετε τὸ σταυρό σας κανονικά. Πιστεύεις; Τό-
τε θὰ ὁ μολογῇς τὴν πίστι σου καὶ ἐκτὸς τοῦσπιτιοῦ· στὸ ταξίδι (στ᾽ αὐτοκίνητα, τραῖνα, ἀ -
εροπλάνα), σ᾽ ἕνα ἑστιατόριο, σὲ μιὰ ἐπίσκε-

 ψι, σ᾽ ἕνα τραπέζι, σὲ μιὰ γιορτή. Γύρω σου ὑ -
πάρχει μον τέρνος κόσμος, ἄπιστοι, ὑλισταί,
μασόνοι, ῥοταριανοί, αἱ ρετικοί. Ἐσὺ τί θὰ κά -
νῃς; Μὴ ντραπῇς, μὴ φοβηθῇς μήπως σὲ ποῦν
καθυστερημένο. Νὰ σηκωθῇς ἐπάνω ἄφοβα,
νὰ κάνῃς τὸ σταυρό σου ἤρεμος. Ἕνας Ἀμε-
ρικᾶνος ποὺ μπῆκε στὸν πύραυλο νὰ πετάξῃ
στὸ φεγγάρι, προτοῦ νὰ ξεκινήσῃ, ἔκανε τὸ
σταυρό του. Ἐμεῖς; Ἀφήσαμε δυστυχῶς τὶς
ὡ ραῖες παραδόσεις μας, ἀρνηθήκαμε τὸ Θεό.
Ὅποιος ντρέπεται, εἶνε αὐτὸς Χριστιανός;� Θέλεις ἄλλη περίπτωσι ὁμολογίας; Πα-
λαιότερα καὶ στὴν πατρίδα μας καὶ στὴ Μικρὰ
Ἀσία βλαστήμια δὲν ἀκουγόταν. Νὰ βλαστη-
μήσῃ ἄνθρωπος στὴ Σαμψοῦντα, στὰ εὐλογη -
μένα μέρη; Δὲν ὑπῆρχε βλάστημος. Τώρα, ἐ -
κεῖ ποὺ κάθονται στὸ καφφενεῖο, ἐκεῖ ποὺ
διαβάζουν ἐφημερίδα ἢ παίζουν τάβλι, βλα-
στημᾶνε. Στὸ σπίτι τρώει, τὴ μπουκιὰ ἔχει στὸ
στόμα, καὶ βλαστημάει τὰ θεῖα. Καὶ αὐτὸς μὲν
ἁμαρτάνει, ἐσὺ ὅμως ποὺ τὸν ἀκοῦς νὰ ὑβρί -
ζῃ τὸ Χριστὸ τὴν Παναγία τί κάνεις; Μὴν τὸ ἀ -
νέχεσαι. Νὰ διαμαρτυρηθῇς, ὁμολόγησε τὴν
πίστι σου. Πὲς τὰ λόγια τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ· Ἂν ὑβρίσῃς τὴ μάνα καὶ τὸν πατέρα
μου, σὲ συγχωρῶ· ἂν βλαστημήσῃς ὅμως τὸ
Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία, δὲν ἔχω μάτια νὰ σὲ
δῶ! Καὶ μεταξὺ συζύγων. Ἤξερα στὰ Γρεβενὰ
μιὰ γυναῖκα ποὺ ὁ ἄντρας της βλαστημοῦσε.
Μιὰ μέρα τοῦ λέει· –Ἄντρα μου, σὲ ἀγαπῶ·
ἀλ λὰ παραπάνω ἀπὸ σένα ἀγαπῶ τὸ Χριστό·
ἂν δὲν σταματήσῃς τὴ βλαστήμια, δὲν σὲ θέ-
λω, θὰ χωρίσουμε. Ποιός τὸ κάνει τώρα αὐτό;

* * *Οἱ ἅγιοι Πάντες, ἀγαπητοί μου, ἔκαναν τὸ
καλὸ πάντα, ἀλ λὰ καὶ ὡμολογοῦσαν τὴν πί στι.
Γιατὶ ἀγαποῦσαν πάνω ἀπ᾽ ὅλα τὸ Χριστό.

Ἂν θέλῃς σὲ μιὰ λέξι ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο, εἶ -
νε ἡ λέξι «ἀγάπη», ν᾽ ἀγαπᾷς. Τί; Ὅλα· τὰ λου-
λούδια, τὰ δέντρα, τὰ ζῷα, τὰ που λιά, τὰ δάση,
τὰ ποτάμια, τὶς λίμνες, τὴ  θάλασ σα, τὰ ἄστρα,
ὅλο τὸν κόσμο· τὴ μάνα σου, τὸν ἄντρα σου,
τὰ παιδιά σου. Ἀρκοῦν αὐτά; Ἂν μείνῃς σ᾽ αὐ -
τά, πᾷς στὴν κόλασι. Αὐτὰ τά ̓ χουν καὶ οἱ Για-
πωνέζοι. Προχώρησε! Μὴν κάνῃς εἴ δωλο τὸ
παιδὶ ἢ τὸν ἄντρα σου· αὐτὸ λέει τὸ εὐαγγέλιο
σήμερα (βλ. Ματθ. 10,37). Νὰ λατρεύῃς ἐκεῖνον ποὺ
σοῦ τά ̓ δωσε ὅλα αὐτά, τὸ Χριστό μας. Καὶ ὁ ἀ -
πόστολος Παῦλος συμπληρώνει· Ὅποιος δὲν
ἀγαπάει τὸ Χριστό, «ἤτω ἀνάθεμα» (Α΄ Κορ. 16,22). 

Προσέξτε λοιπὸν τὴν ἀνατροφὴ τῶν παι-διῶν· διδάξτε τα, παραπάνω ἀπ᾽ ὅλα ν᾽ ἀγα-
ποῦν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.
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μου, σὲ συγχωρῶ· ἂν βλαστημήσῃς ὅμως τὸ
Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία, δὲν ἔχω μάτια νὰ σὲ
δῶ! Καὶ μεταξὺ συζύγων. Ἤξερα στὰ Γρεβενὰ
μιὰ γυναῖκα ποὺ ὁ ἄντρας της βλαστημοῦσε.
Μιὰ μέρα τοῦ λέει· –Ἄντρα μου, σὲ ἀγαπῶ·
ἀλ λὰ παραπάνω ἀπὸ σένα ἀγαπῶ τὸ Χριστό·
ἂν δὲν σταματήσῃς τὴ βλαστήμια, δὲν σὲ θέ-
λω, θὰ χωρίσουμε. Ποιός τὸ κάνει τώρα αὐτό;

* * *Οἱ ἅγιοι Πάντες, ἀγαπητοί μου, ἔκαναν τὸ
καλὸ πάντα, ἀλ λὰ καὶ ὡμολογοῦσαν τὴν πί στι.
Γιατὶ ἀγαποῦσαν πάνω ἀπ᾽ ὅλα τὸ Χριστό.

Ἂν θέλῃς σὲ μιὰ λέξι ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο, εἶ -
νε ἡ λέξι «ἀγάπη», ν᾽ ἀγαπᾷς. Τί; Ὅλα· τὰ λου-
λούδια, τὰ δέντρα, τὰ ζῷα, τὰ που λιά, τὰ δάση,
τὰ ποτάμια, τὶς λίμνες, τὴ  θάλασ σα, τὰ ἄστρα,
ὅλο τὸν κόσμο· τὴ μάνα σου, τὸν ἄντρα σου,
τὰ παιδιά σου. Ἀρκοῦν αὐτά; Ἂν μείνῃς σ᾽ αὐ -
τά, πᾷς στὴν κόλασι. Αὐτὰ τά ̓ χουν καὶ οἱ Για-
πωνέζοι. Προχώρησε! Μὴν κάνῃς εἴ δωλο τὸ
παιδὶ ἢ τὸν ἄντρα σου· αὐτὸ λέει τὸ εὐαγγέλιο
σήμερα (βλ. Ματθ. 10,37). Νὰ λατρεύῃς ἐκεῖνον ποὺ
σοῦ τά ̓ δωσε ὅλα αὐτά, τὸ Χριστό μας. Καὶ ὁ ἀ -
πόστολος Παῦλος συμπληρώνει· Ὅποιος δὲν
ἀγαπάει τὸ Χριστό, «ἤτω ἀνάθεμα» (Α΄ Κορ. 16,22). 

Προσέξτε λοιπὸν τὴν ἀνατροφὴ τῶν παι-διῶν· διδάξτε τα, παραπάνω ἀπ᾽ ὅλα ν᾽ ἀγα-
ποῦν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Πάντων Δροσεροῦ - Ἑορδαίας τὴν 9-6-1974. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 4-5-2020.
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τέτοια παραδεί γματα. Ἀναφέρω ἕνα μόνο ποὺ
συνέβη στὸν Πόντο πρὶν πεντακόσα χρόνια.

Ἕνας πασᾶς εἶδε ἕνα παλληκάρι 18 ἐτῶν,
καλὸ ἐργατικὸ φρόνιμο παιδί. Τὸ ἐκτίμησε καὶ
τοῦ λέει· –Θὰ σοῦ δώσω τὴν κόρη μου, νὰ σὲ
κά νω κ᾽ ἐσένα πα σᾶ, ἀλλὰ θ᾽ ἀλ λάξῃς θρη-
σκεία· ἂν ἀλλάξῃς, ὅλα δικά σου. Ὁ νέος δὲν
ἤθελε· τέλος, ἀφοῦ ὁ πασᾶς ἐπέμενε πολύ,
προσποιήθηκε· –Ἀ φοῦ τὸ θέλεις, θὰ γί  νω Τοῦρ -
κος. –Μπράβο! πότε; αὔριο, μεθαύ ριο; –Ἄ, λέ-
ει, σὲ μεγάλη μέρα· τὴ Λαμπρή, ποὺ γιορτά-
ζουν οἱ Χριστιανοί, τότε θ᾽ ἀνεβῶ στὸ τζαμὶ νὰ
τὸ φωνάξω. Ἐνθουσιάστηκε ὁ πασᾶς. Καὶ ὄν -
τως τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα στὴ Σαμψοῦντα
μαζεύτηκαν οἱ Τοῦρκοι χαρούμενοι κάτω ἀπ᾽
τὸ τζαμί, ἐνῷ οἱ Χριστιανοὶ πενθοῦσαν. Τὸ παι -
 δὶ ἀνέβηκε στὸ μιναρέ· ἀλλ᾽ ἀντὶ νὰ πῇ «Ἕ -
νας εἶνε ὁ Ἀλλάχ…», ἄρχισε νὰ ψάλλῃ –«Χρι-
στὸς ἀνέστη ἐν νεκρῶν…». –Μᾶς γέλασε ὁ ἄ -
πιστος, εἶπαν. Ἀλλὰ μέχρι ν᾽ ἀνεβοῦν καὶ νὰ τὸν
ῥίξουν κάτω, πρόλαβε καὶ τό ̓ πε ἀρκετά. Βλέ-
 πετε; δὲν ἀρνήθηκε, ὡμολόγησε τὸ Χριστό. 

Ἐμεῖς ὁμολογοῦμε τὴν πίστι μας; Δὲν τὴν
ὁμολογοῦμε. Θέλετε παραδείγματα; Ὁρίστε.� Παρατηρῶ ὅτι δὲν κάνετε τὸ σταυρό σας
κανονικά. Σᾶς εἶπα χίλιες φορὲς καὶ σᾶς ἔδει-
ξα πῶς γίνεται ὁ σταυρός· μὲ τὰ τρία δάχτυλα
στὸ μέτωπο, στὴν κοιλιά, δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ
στοὺς ὤμους. Ἔτσι ἔκαναν οἱ ἅγιοι Πάντες.� Θέλετε ἄλλο παράδειγμα; Προχθὲς ἦρθε
στὴ μητρόπολι ἕνα χωριὸ ὁλόκληρο, μὲ καμμιὰ
εἰκοσιπενταριὰ παιδάκια. Τὰ ρωτάω λοιπόν·
–Τρῶτε τὸ φαγητό σας; –Τὸ τρῶμε. –Κάθε -

στε μὲ τοὺς γονεῖς στὸ τραπέζι. –Καθόμα στε.
–Δὲ μοῦ λέτε, ὑπάρχει κανένα σπίτι ποὺ κάνε -
τε ὅλοι μαζὶ προσευχή;… Δὲν βρέθηκε οὔτε
ἕνα! παντοῦ κάθονται καὶ τρῶνε σὰν τὰ ζῷα.� Καὶ τὸ βράδυ; Οἱ πρόγονοί μας δὲν ἔ πε-
φταν γιὰ ὕπνο χωρὶς νὰ προσευχηθοῦν. Τώ-
 ρα δεῖξτε μου ἕνα σπίτι ποὺ προτοῦ νὰ κοιμη -
θοῦν κάνουν οἰκογενειακὴ προσευχή. Οἱ πα-
λαιοὶ δὲν εἶχαν ἀνέσεις, ῥαδιόφωνα, τηλε ο-
ρά σεις, ἀλλ᾽ ὅταν νύχτωνε μαζεύονταν ὅπως
τὰ πουλάκια στὴ φωλιά, καὶ γονάτιζαν ὅλοι
μαζὶ μπροστὰ στὶς εἰκόνες. Σήμερα ἡ ζωὴ κα-
τήντησε κτηνώδης· διώξαμε μακριὰ τὸ Θεὸ
καὶ βρωμήσαμε, σαπίσαμε, διαλυθήκαμε.� Ἂν λοιπὸν πιστεύῃς στὸ Χριστό, θὰ γονα-
τί σετε τὸ βράδυ οἰκογενειακῶς, θὰ προσ ευ-
χηθῆτε στὸ τραπέζι γονεῖς καὶ παιδιά, θὰ κά-
νετε τὸ σταυρό σας κανονικά. Πιστεύεις; Τό-
τε θὰ ὁ μολογῇς τὴν πίστι σου καὶ ἐκτὸς τοῦσπιτιοῦ· στὸ ταξίδι (στ᾽ αὐτοκίνητα, τραῖνα, ἀ -
εροπλάνα), σ᾽ ἕνα ἑστιατόριο, σὲ μιὰ ἐπίσκε-

 ψι, σ᾽ ἕνα τραπέζι, σὲ μιὰ γιορτή. Γύρω σου ὑ -
πάρχει μον τέρνος κόσμος, ἄπιστοι, ὑλισταί,
μασόνοι, ῥοταριανοί, αἱ ρετικοί. Ἐσὺ τί θὰ κά -
νῃς; Μὴ ντραπῇς, μὴ φοβηθῇς μήπως σὲ ποῦν
καθυστερημένο. Νὰ σηκωθῇς ἐπάνω ἄφοβα,
νὰ κάνῃς τὸ σταυρό σου ἤρεμος. Ἕνας Ἀμε-
ρικᾶνος ποὺ μπῆκε στὸν πύραυλο νὰ πετάξῃ
στὸ φεγγάρι, προτοῦ νὰ ξεκινήσῃ, ἔκανε τὸ
σταυρό του. Ἐμεῖς; Ἀφήσαμε δυστυχῶς τὶς
ὡ ραῖες παραδόσεις μας, ἀρνηθήκαμε τὸ Θεό.
Ὅποιος ντρέπεται, εἶνε αὐτὸς Χριστιανός;� Θέλεις ἄλλη περίπτωσι ὁμολογίας; Πα-
λαιότερα καὶ στὴν πατρίδα μας καὶ στὴ Μικρὰ
Ἀσία βλαστήμια δὲν ἀκουγόταν. Νὰ βλαστη-
μήσῃ ἄνθρωπος στὴ Σαμψοῦντα, στὰ εὐλογη -
μένα μέρη; Δὲν ὑπῆρχε βλάστημος. Τώρα, ἐ -
κεῖ ποὺ κάθονται στὸ καφφενεῖο, ἐκεῖ ποὺ
διαβάζουν ἐφημερίδα ἢ παίζουν τάβλι, βλα-
στημᾶνε. Στὸ σπίτι τρώει, τὴ μπουκιὰ ἔχει στὸ
στόμα, καὶ βλαστημάει τὰ θεῖα. Καὶ αὐτὸς μὲν
ἁμαρτάνει, ἐσὺ ὅμως ποὺ τὸν ἀκοῦς νὰ ὑβρί -
ζῃ τὸ Χριστὸ τὴν Παναγία τί κάνεις; Μὴν τὸ ἀ -
νέχεσαι. Νὰ διαμαρτυρηθῇς, ὁμολόγησε τὴν
πίστι σου. Πὲς τὰ λόγια τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ· Ἂν ὑβρίσῃς τὴ μάνα καὶ τὸν πατέρα
μου, σὲ συγχωρῶ· ἂν βλαστημήσῃς ὅμως τὸ
Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία, δὲν ἔχω μάτια νὰ σὲ
δῶ! Καὶ μεταξὺ συζύγων. Ἤξερα στὰ Γρεβενὰ
μιὰ γυναῖκα ποὺ ὁ ἄντρας της βλαστημοῦσε.
Μιὰ μέρα τοῦ λέει· –Ἄντρα μου, σὲ ἀγαπῶ·
ἀλ λὰ παραπάνω ἀπὸ σένα ἀγαπῶ τὸ Χριστό·
ἂν δὲν σταματήσῃς τὴ βλαστήμια, δὲν σὲ θέ-
λω, θὰ χωρίσουμε. Ποιός τὸ κάνει τώρα αὐτό;

* * *Οἱ ἅγιοι Πάντες, ἀγαπητοί μου, ἔκαναν τὸ
καλὸ πάντα, ἀλ λὰ καὶ ὡμολογοῦσαν τὴν πί στι.
Γιατὶ ἀγαποῦσαν πάνω ἀπ᾽ ὅλα τὸ Χριστό.

Ἂν θέλῃς σὲ μιὰ λέξι ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο, εἶ -
νε ἡ λέξι «ἀγάπη», ν᾽ ἀγαπᾷς. Τί; Ὅλα· τὰ λου-
λούδια, τὰ δέντρα, τὰ ζῷα, τὰ που λιά, τὰ δάση,
τὰ ποτάμια, τὶς λίμνες, τὴ  θάλασ σα, τὰ ἄστρα,
ὅλο τὸν κόσμο· τὴ μάνα σου, τὸν ἄντρα σου,
τὰ παιδιά σου. Ἀρκοῦν αὐτά; Ἂν μείνῃς σ᾽ αὐ -
τά, πᾷς στὴν κόλασι. Αὐτὰ τά ̓ χουν καὶ οἱ Για-
πωνέζοι. Προχώρησε! Μὴν κάνῃς εἴ δωλο τὸ
παιδὶ ἢ τὸν ἄντρα σου· αὐτὸ λέει τὸ εὐαγγέλιο
σήμερα (βλ. Ματθ. 10,37). Νὰ λατρεύῃς ἐκεῖνον ποὺ
σοῦ τά ̓ δωσε ὅλα αὐτά, τὸ Χριστό μας. Καὶ ὁ ἀ -
πόστολος Παῦλος συμπληρώνει· Ὅποιος δὲν
ἀγαπάει τὸ Χριστό, «ἤτω ἀνάθεμα» (Α΄ Κορ. 16,22). 
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πόστολος Παῦλος συμπληρώνει· Ὅποιος δὲν
ἀγαπάει τὸ Χριστό, «ἤτω ἀνάθεμα» (Α΄ Κορ. 16,22). 

Προσέξτε λοιπὸν τὴν ἀνατροφὴ τῶν παι-διῶν· διδάξτε τα, παραπάνω ἀπ᾽ ὅλα ν᾽ ἀγα-
ποῦν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.
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τέτοια παραδεί γματα. Ἀναφέρω ἕνα μόνο ποὺ
συνέβη στὸν Πόντο πρὶν πεντακόσα χρόνια.

Ἕνας πασᾶς εἶδε ἕνα παλληκάρι 18 ἐτῶν,
καλὸ ἐργατικὸ φρόνιμο παιδί. Τὸ ἐκτίμησε καὶ
τοῦ λέει· –Θὰ σοῦ δώσω τὴν κόρη μου, νὰ σὲ
κά νω κ᾽ ἐσένα πα σᾶ, ἀλλὰ θ᾽ ἀλ λάξῃς θρη-
σκεία· ἂν ἀλλάξῃς, ὅλα δικά σου. Ὁ νέος δὲν
ἤθελε· τέλος, ἀφοῦ ὁ πασᾶς ἐπέμενε πολύ,
προσποιήθηκε· –Ἀ φοῦ τὸ θέλεις, θὰ γί  νω Τοῦρ -
κος. –Μπράβο! πότε; αὔριο, μεθαύ ριο; –Ἄ, λέ-
ει, σὲ μεγάλη μέρα· τὴ Λαμπρή, ποὺ γιορτά-
ζουν οἱ Χριστιανοί, τότε θ᾽ ἀνεβῶ στὸ τζαμὶ νὰ
τὸ φωνάξω. Ἐνθουσιάστηκε ὁ πασᾶς. Καὶ ὄν -
τως τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα στὴ Σαμψοῦντα
μαζεύτηκαν οἱ Τοῦρκοι χαρούμενοι κάτω ἀπ᾽
τὸ τζαμί, ἐνῷ οἱ Χριστιανοὶ πενθοῦσαν. Τὸ παι -
 δὶ ἀνέβηκε στὸ μιναρέ· ἀλλ᾽ ἀντὶ νὰ πῇ «Ἕ -
νας εἶνε ὁ Ἀλλάχ…», ἄρχισε νὰ ψάλλῃ –«Χρι-
στὸς ἀνέστη ἐν νεκρῶν…». –Μᾶς γέλασε ὁ ἄ -
πιστος, εἶπαν. Ἀλλὰ μέχρι ν᾽ ἀνεβοῦν καὶ νὰ τὸν
ῥίξουν κάτω, πρόλαβε καὶ τό ̓ πε ἀρκετά. Βλέ-
 πετε; δὲν ἀρνήθηκε, ὡμολόγησε τὸ Χριστό. 

Ἐμεῖς ὁμολογοῦμε τὴν πίστι μας; Δὲν τὴν
ὁμολογοῦμε. Θέλετε παραδείγματα; Ὁρίστε.� Παρατηρῶ ὅτι δὲν κάνετε τὸ σταυρό σας
κανονικά. Σᾶς εἶπα χίλιες φορὲς καὶ σᾶς ἔδει-
ξα πῶς γίνεται ὁ σταυρός· μὲ τὰ τρία δάχτυλα
στὸ μέτωπο, στὴν κοιλιά, δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ
στοὺς ὤμους. Ἔτσι ἔκαναν οἱ ἅγιοι Πάντες.� Θέλετε ἄλλο παράδειγμα; Προχθὲς ἦρθε
στὴ μητρόπολι ἕνα χωριὸ ὁλόκληρο, μὲ καμμιὰ
εἰκοσιπενταριὰ παιδάκια. Τὰ ρωτάω λοιπόν·
–Τρῶτε τὸ φαγητό σας; –Τὸ τρῶμε. –Κάθε -

στε μὲ τοὺς γονεῖς στὸ τραπέζι. –Καθόμα στε.
–Δὲ μοῦ λέτε, ὑπάρχει κανένα σπίτι ποὺ κάνε -
τε ὅλοι μαζὶ προσευχή;… Δὲν βρέθηκε οὔτε
ἕνα! παντοῦ κάθονται καὶ τρῶνε σὰν τὰ ζῷα.� Καὶ τὸ βράδυ; Οἱ πρόγονοί μας δὲν ἔ πε-
φταν γιὰ ὕπνο χωρὶς νὰ προσευχηθοῦν. Τώ-
 ρα δεῖξτε μου ἕνα σπίτι ποὺ προτοῦ νὰ κοιμη -
θοῦν κάνουν οἰκογενειακὴ προσευχή. Οἱ πα-
λαιοὶ δὲν εἶχαν ἀνέσεις, ῥαδιόφωνα, τηλε ο-
ρά σεις, ἀλλ᾽ ὅταν νύχτωνε μαζεύονταν ὅπως
τὰ πουλάκια στὴ φωλιά, καὶ γονάτιζαν ὅλοι
μαζὶ μπροστὰ στὶς εἰκόνες. Σήμερα ἡ ζωὴ κα-
τήντησε κτηνώδης· διώξαμε μακριὰ τὸ Θεὸ
καὶ βρωμήσαμε, σαπίσαμε, διαλυθήκαμε.� Ἂν λοιπὸν πιστεύῃς στὸ Χριστό, θὰ γονα-
τί σετε τὸ βράδυ οἰκογενειακῶς, θὰ προσ ευ-
χηθῆτε στὸ τραπέζι γονεῖς καὶ παιδιά, θὰ κά-
νετε τὸ σταυρό σας κανονικά. Πιστεύεις; Τό-
τε θὰ ὁ μολογῇς τὴν πίστι σου καὶ ἐκτὸς τοῦσπιτιοῦ· στὸ ταξίδι (στ᾽ αὐτοκίνητα, τραῖνα, ἀ -
εροπλάνα), σ᾽ ἕνα ἑστιατόριο, σὲ μιὰ ἐπίσκε-

 ψι, σ᾽ ἕνα τραπέζι, σὲ μιὰ γιορτή. Γύρω σου ὑ -
πάρχει μον τέρνος κόσμος, ἄπιστοι, ὑλισταί,
μασόνοι, ῥοταριανοί, αἱ ρετικοί. Ἐσὺ τί θὰ κά -
νῃς; Μὴ ντραπῇς, μὴ φοβηθῇς μήπως σὲ ποῦν
καθυστερημένο. Νὰ σηκωθῇς ἐπάνω ἄφοβα,
νὰ κάνῃς τὸ σταυρό σου ἤρεμος. Ἕνας Ἀμε-
ρικᾶνος ποὺ μπῆκε στὸν πύραυλο νὰ πετάξῃ
στὸ φεγγάρι, προτοῦ νὰ ξεκινήσῃ, ἔκανε τὸ
σταυρό του. Ἐμεῖς; Ἀφήσαμε δυστυχῶς τὶς
ὡ ραῖες παραδόσεις μας, ἀρνηθήκαμε τὸ Θεό.
Ὅποιος ντρέπεται, εἶνε αὐτὸς Χριστιανός;� Θέλεις ἄλλη περίπτωσι ὁμολογίας; Πα-
λαιότερα καὶ στὴν πατρίδα μας καὶ στὴ Μικρὰ
Ἀσία βλαστήμια δὲν ἀκουγόταν. Νὰ βλαστη-
μήσῃ ἄνθρωπος στὴ Σαμψοῦντα, στὰ εὐλογη -
μένα μέρη; Δὲν ὑπῆρχε βλάστημος. Τώρα, ἐ -
κεῖ ποὺ κάθονται στὸ καφφενεῖο, ἐκεῖ ποὺ
διαβάζουν ἐφημερίδα ἢ παίζουν τάβλι, βλα-
στημᾶνε. Στὸ σπίτι τρώει, τὴ μπουκιὰ ἔχει στὸ
στόμα, καὶ βλαστημάει τὰ θεῖα. Καὶ αὐτὸς μὲν
ἁμαρτάνει, ἐσὺ ὅμως ποὺ τὸν ἀκοῦς νὰ ὑβρί -
ζῃ τὸ Χριστὸ τὴν Παναγία τί κάνεις; Μὴν τὸ ἀ -
νέχεσαι. Νὰ διαμαρτυρηθῇς, ὁμολόγησε τὴν
πίστι σου. Πὲς τὰ λόγια τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ· Ἂν ὑβρίσῃς τὴ μάνα καὶ τὸν πατέρα
μου, σὲ συγχωρῶ· ἂν βλαστημήσῃς ὅμως τὸ
Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία, δὲν ἔχω μάτια νὰ σὲ
δῶ! Καὶ μεταξὺ συζύγων. Ἤξερα στὰ Γρεβενὰ
μιὰ γυναῖκα ποὺ ὁ ἄντρας της βλαστημοῦσε.
Μιὰ μέρα τοῦ λέει· –Ἄντρα μου, σὲ ἀγαπῶ·
ἀλ λὰ παραπάνω ἀπὸ σένα ἀγαπῶ τὸ Χριστό·
ἂν δὲν σταματήσῃς τὴ βλαστήμια, δὲν σὲ θέ-
λω, θὰ χωρίσουμε. Ποιός τὸ κάνει τώρα αὐτό;

* * *Οἱ ἅγιοι Πάντες, ἀγαπητοί μου, ἔκαναν τὸ
καλὸ πάντα, ἀλ λὰ καὶ ὡμολογοῦσαν τὴν πί στι.
Γιατὶ ἀγαποῦσαν πάνω ἀπ᾽ ὅλα τὸ Χριστό.

Ἂν θέλῃς σὲ μιὰ λέξι ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο, εἶ -
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ὅλο τὸν κόσμο· τὴ μάνα σου, τὸν ἄντρα σου,
τὰ παιδιά σου. Ἀρκοῦν αὐτά; Ἂν μείνῃς σ᾽ αὐ -
τά, πᾷς στὴν κόλασι. Αὐτὰ τά ̓ χουν καὶ οἱ Για-
πωνέζοι. Προχώρησε! Μὴν κάνῃς εἴ δωλο τὸ
παιδὶ ἢ τὸν ἄντρα σου· αὐτὸ λέει τὸ εὐαγγέλιο
σήμερα (βλ. Ματθ. 10,37). Νὰ λατρεύῃς ἐκεῖνον ποὺ
σοῦ τά ̓ δωσε ὅλα αὐτά, τὸ Χριστό μας. Καὶ ὁ ἀ -
πόστολος Παῦλος συμπληρώνει· Ὅποιος δὲν
ἀγαπάει τὸ Χριστό, «ἤτω ἀνάθεμα» (Α΄ Κορ. 16,22). 

Προσέξτε λοιπὸν τὴν ἀνατροφὴ τῶν παι-διῶν· διδάξτε τα, παραπάνω ἀπ᾽ ὅλα ν᾽ ἀγα-
ποῦν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.
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ὉΧριστὸς προσκαλεῖ, ἀγαπητοί μου, ὅπως
ἀκοῦμε στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο. Βημα-

τίζει στὴν ἀκροθαλασσιὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ
πλησιάζει τοὺς ψαρᾶδες. Προσ καλεῖ δύο ἀ -
δέρφια, τὸν Πέτρο καὶ τὸν Ἀνδρέα· καὶ πιὸ
πέρα ἄλλα δύο ἀδέρφια, τὸν Ἰάκωβο καὶ τὸν
Ἰωάννη. Τί ἆραγε σκοπεύει νὰ κάνῃ;Ἀνοίγει σχολεῖο, ἀρχίζει νὰ συγκεντρώνῃμα θητὰς κι αὐτοὶ οἱ τέσσερις εἶνε οἱ πρῶτοι·
τοὺς προσ καλεῖ νὰ τοὺς ἐγγράψῃ στὸ μαθη-
το λόγιό του, νὰ τοὺς ἐκ παι δεύσῃ, γιὰ νὰ τοὺς
ἀναδείξῃ μιὰ μέρα δι  δασκά λους καὶ καθηγη -
τὰς τῆς οἰκουμένης. Ἔχει νὰ κάνῃ καὶ πόλεμο,
χρειάζεται μαχητάς· στρατολογεῖ λοιπὸν αὐ -
τοὺς τοὺς τέσσερις ἄνδρες, ποὺ τοὺς βρίσκει
κατάλληλους γιὰ τὸ σῶμα ποὺ ἑτοιμάζει.

Καὶ οἱ τέσσερις αὐτοί, μαθηταὶ καὶ ὑποψή-
φιοι μαχηταί, ὑπακούουν ἀμέσως στὴν πρόσ -
κλησι τοῦ Χριστοῦ. Ἀφήνουν τὰ δίχτυα τους,
τὰ πλοιάριά τους, τοὺς γονεῖς τους, ὅ,τι πιὸ
ἀ  γαπητὸ εἶχαν σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο, καὶ χωρὶς
δισταγμὸ ἀκολουθοῦν τὸ Ναζωραῖο. Τὸν ἀκο-
λουθοῦν ὄχι γιὰ λίγο, ὄχι προσωρινά, ἀλλὰ
διὰ βίου, γιὰ πάν τα· θὰ μείνουν πιστοὶ καὶ ἀ -
φωσιωμένοι σ᾽ αὐτὸν μέχρι θανάτου.

* * *Ὁ Κύριος ὅμως, ἀγαπητοί μου, δὲν προσ -
κάλεσε κοντά του ἀνθρώπους μόνο τότε· συ-
νέχισε νὰ προσκαλῇ καὶ μετὰ τὴν ἐμφάνισι
τῆς Ἐκκλησίας του, διὰ μέσου τῶν αἰώνων, σὲ
κά θε ἐποχή, σὲ κάθε γενεά. Ἐξ ακολουθεῖ λοι -
 πὸν νὰ προσκαλῇ καὶ σήμερα. Ὅ πως προσ κά-
λεσε τοὺς τέσσερις ἐκείνους μαθητάς, ἔτσιπροσκαλεῖ τώρα κ᾽ ἐμᾶς. Μᾶς προσ  καλεῖ ὄχι
βέβαια γιὰ νὰ μᾶς κάνῃ ἀποστόλους του ὅ πως
ἐκείνους· ἐκείνη ἦταν μία μοναδικὴ πρόσ κλη-
σι γιὰ κάτι ἰδιαίτερο, κάτι ἐξαιρετικό, γιὰ τὴ σω-
 τηρία τοῦ κόσμου. Ἐμᾶς μᾶς προσκαλεῖ ὄ χι
γιὰ νὰ σώσουμε ἄλλους, ἀλλὰ γιὰ νὰ σωθοῦ -
με οἱ ἴδιοι· μᾶς προσκαλεῖ γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ.

Γι᾽ αὐτὴ τὴν πρόσκλησι τοῦ Χριστοῦ λοι -
πὸν ἂς μιλήσουμε κ᾽ ἐμεῖς τώρα.
⃝ Τὸ κήρυγμα. Τὸ πρῶτο, τὸ γενικὸ προσκλη-
τήριο ποὺ ἀ πευθύνει σὲ ὅλους μας, εἶνε τὸ
κήρυγμα. Ὁ ἱεροκήρυκας εἶνε ἕνας ὑπηρέ-
της τοῦ Χριστοῦ. Δὲν κάνει τίποτε ἄλλο παρὰ
νὰ μοιράζῃ τὰ προσκλητήρια τοῦ Χριστοῦ. Τὰ
μοιράζει παντοῦ καὶ καλεῖ τοὺς ἁμαρτω λοὺς
νὰ μετανοήσουν. «Δεῦτε ὀ πίσω μου», λέει (Ματθ.
4,19). Τὴ φωνὴ αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀ κοῦμε
στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, διαβιβάζει ὁ κάθε ἁ -
πλὸς κήρυκας –παρὰ τὴ δική του ἀτέλεια–
στοὺς Χριστιανοὺς τῆς γενεᾶς του. Ἂς εἶ νε ὁ
ἴδιος ἕνας ἀδύναμος ἄνθρωπος, ἕνας ἁ μαρ-
τωλὸς ὅπως εἴμαστε ὅλοι· ἂς ἔχῃ ἐλαττώ μα-
τα καὶ πάθη ὅπως κάθε θνητός. Ἀπ᾽ τὴ στιγμὴ
ποὺ βρί σκεται ἐπάνω στὸν ἄμβωνα καὶ ἐφ᾽ ὅ -
σον κηρύττει ὅ,τι δίδαξε ὁ Χριστός, ἡ φωνή
του - τὸ κήρυγμά του - τὰ λόγια του εἶνε φω -
νὴ τοῦ Χριστοῦ. Προσκλητήρια Θεοῦ εἶνε τὰ
κηρύ γματα ποὺ ἀκοῦμε· Μετανοῆστε! ἀφῆ -
στε τὴν ἁμαρτία! ἀγαπῆστε τὸ Χριστό! ἀκο-
λουθῆστε τὸ δρόμο τῆς αἰωνίου ζωῆς!… Αὐ -
τὸ σαλπίζει ὁ ἄμβωνας. Αὐτὰ διδάσκουν οἱ ἱε-
ροκήρυκες σήμερα, αὐτὰ θὰ διδάξουν αὔριο,
αὐτὰ θὰ διδάσκουν πάν τοτε.

Πόσοι ὅμως ἀκοῦνε μὲ προθυμία τὸ κήρυ -
γμα; πόσοι δέχονται τὸν ἔλεγχο τοῦ ἱεροκή-
ρυκα; πόσοι ἐφαρμόζουν καὶ ἐκτελοῦν ὅ,τι δι-
 δάσκουν οἱ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας; Οἱ πε-
ρισσότεροι περιφρονοῦν τὴν πρόσκλησι αὐ τὴ
τοῦ Κυρίου. Μὲ τὴ στάσι τους «ξεσχίζουν» τὸπροσκλητήριο καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ζοῦν τὸν
βίο τῆς ἁμαρτίας. Καὶ τότε τί κάνει ὁ Κύριος·
στέλ νει τὸ δεύτερο προσκλητήριο, ποὺ εἶνε
⃝ Οἱ θλίψεις. Εἶνε προσκλητήριο ὄχι χαρμό-
συνο, δὲν εἶνε γραμμένο μὲ χρυσᾶ γράμμα-
τα· εἶνε προσκλητήριο πένθιμο. Ἡ θλῖψις (εἴ -
τε φτώχεια λέγεται, εἴτε συκοφαντία, εἴτε δι -
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ωγμός, εἴτε θάνατος προσφιλοῦς προσώπου,
εἴτε κάτι ἄλλο), ἡ θλῖψις εἶνε μία σάλπιγγα
ποὺ φωνάζει πολὺ δυνατά. Τί σαλπίζει· Ἄν -
θρωποι, «δεῦτε ὀπίσω», μετανοῆστε!…

Καὶ μὲ τὶς θλίψεις συχνὰ βλέπουμε ἀ ποτέ-λεσμα· πολλὲς φορές, ὅ,τι δὲν κατώρθωσε τὸ
κήρυγμα, τὸ κατορθώνει ἡ θλῖψις.

� Λὲς π.χ. στὸ φιλάργυρο· Μὴ θησαυρί ζεις,
κάνε ἐλεημοσύνη, δίνε κάτι καὶ στὸ φτωχό…
Αὐτὸς τίποτε· ἔχει φραγμένα τ᾽ αὐτιά του,
δὲν ἀκούει. Ἔρχεται ὅμως μία θλῖψις (ἢ κατα -
στρέφεται ἡ σοδειά, ἢ πέφτουν τὰ ὁμόλογα,
ἢ ἀποτυγχάνουν οἱ ἐπιχειρήσεις, ἢ χάνονται
τὰ χρήματά του, ἤ…)· καὶ τότε καταλαβαίνει
πόσο δίκιο εἶχε ὁ Χριστὸς ὅταν τὸν προσκα-
λοῦ σε καὶ τοῦ ἔλεγε «Δεῦτε ὀπίσω μου». Ἀ -
ποφα σίζει τώρα, φτωχὸς πλέον, ν᾽ ἀκολουθή -
σῃ τὸ Χριστό. Σώθηκε διὰ τῆς θλίψεως.

� Νά κ᾽ ἕνας ἄλλος. Εἶνε νέος. Γλεντάει, δι -
ασκεδάζει· δὲν ἀκούει κηρύ γμα τα, συμβου-
λές, ὑποδείξεις· οὔτε θέλει νὰ δεχτῇ καμμία
ἄλλη πρόσκλησι τοῦ Χριστοῦ. Ἔρχεται ὅμως
καὶ γι᾽ αὐτὸν θλῖψι· εἶνε μιὰ ἀσθένεια. Πέφτει
ἄρρωστος στὸ κρεβάτι. Καὶ ἐκεῖ μετανοεῖ ὅ -
πως ὁ ἄσωτος. Τώρα βλέπει πόσο δίκιο εἶχε ἡ
Ἐκκλησία ὅταν ἔλεγε ὅτι «Ματαιότης μαται-
οτήτων, τὰ πάντα ματαιότης» (Ἐκκλ. 1,2).

� Νά κ᾽ ἕνας ἄλλος. Εἶνε γονιός, πατέρας ἢ
μάνα. Εἶνε προσκολλημένοι ὑπερβολικὰ στὰ
παιδιά τους, τὰ λατρεύουν, τά ᾽χουν κάνει εἴ -
δωλο. Θεὸ δὲν σκέπτονται, ἐκκλησία δὲν πα-
τοῦν, προσευ χὲς δὲν κάμνουν. Ὅλα γιὰ τὰ παι-
 διά!… Τά ᾽χουν θεοποιήσει… Ἀλλὰ ἔρχεται ἡ
θλῖψι· μιὰ μέρα, τὸ παιδὶ ἐκεῖνο ποὺ λάτρευ-
αν, τὸ παίρνει ὁ Θεός! Ταράζονται πολύ. Ἡ
καρδιά τους τώρα χτυπάει δυνατά· ἀλλὰ συγ-
χρόνως χτυπάει καὶ ἡ καμπάνα τῆς μετανοί-
ας καὶ ἐπιστροφῆς στὸ Θεό. Πατέρας καὶ μάνα
ζητοῦν παρηγοριά, πλησιάζουν τὴν Ἐκκλη σία,
ἀρχίζουν νὰ ζοῦν χριστιανικά. Ποιός τοὺς ἔφε-
 ρε κοντὰ στὸ Χριστό; Ἡ θλῖψις, ὁ θάνατος.

Ἀλλὰ κάποτε δὲν μετανοοῦμε οὔτε μὲ τὶς
θλίψεις αὐτές· μένουμε σκληροί, ἀδιάλλα-
κτοι. Καὶ τότε; Ὤ! τότε ὁ Χριστὸς ἐκδίδει καὶ
στέλνει ἄλλα προσκλητήρια. Καὶ εἶνε φοβερὰ
τὰ προσκλητήρια αὐτά. Ἀλλ᾽ ἀφοῦ δὲν θέλου -
με νὰ καταλάβουμε μὲ τὸ καλό, τί πρέπει νὰ
γίνῃ; Χρησιμοποιεῖ θλίψεις μεγάλες, γιὰ νὰ
μᾶς κάνῃ νὰ ξυπνήσουμε, νὰ συναισθανθοῦ -
με ποῦ βρισκόμαστε. Δηλαδή;
⃝ Οἱ μεγάλες συμφορές. Ἕνας σεισμός· εἶνε
ἕνα φοβερὸ προσκλητήριο. Μία πυρκαϊά· ἄλ -
λο συν ταρακτικὸ προσκλητήριο. Μία πλημ-

μύρα· τρίτο δυνατὸ προσκλητήριο. Μία ἄλλη
ἐκτεταμένη καταστροφή· τέταρτο συγκλονι-
στικὸ προσ κλητήριο. Μία ἐπιδημία· πέμπτο
ἀφυπνιστικὸ προσκλητήριο… Ὅλα αὐτὰ εἶνε
μέσα, μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Χριστὸς θέλει νὰ μᾶς ὁ -
δηγήσῃ πάλι κοντά του, νὰ μᾶς ἐ πα ναφέρῃ
στὴν αὐλή του, ἀπ᾽ τὴν ὁποία ἔχουμε ξεμα-
κρύ νει καὶ περιπλανώμεθα μέσα σὲ δρυμοὺς
καὶ σὲ δάση τῆς κακίας.

Καὶ ἐὰν ἐμεῖς οὔτε μὲ τὸ κήρυγμα οὔτε μὲ
τὶς μικρὲς θλίψεις οὔτε μὲ τὶς μεγάλες συμ-
φορὲς δὲν μετανοήσουμε, τότε θὰ ἐκδώσῃ
τὸ προσκλητήριο ἐκεῖνο ποὺ τρέμω νὰ τὸ πῶ.
Εἶ νε τὸ φοβερώτερο ἀπ᾽ ὅλα· εἶνε ὁ πόλεμος.
Ὁ πόλεμος, τοπικὸς ἢ καὶ παγκόσμιος, εἶνε
μάστιγα τοῦ Θεοῦ. Τὴν χρησιμοποιεῖ ὡς τε-
λευ ταῖο μέσο ἀφυπνίσεως καὶ ἐπιστροφῆς σ᾽
αὐτόν. * * *

Πόσο εὐτυχεῖς ἦταν, ἀγαπητοί μου, οἱ μα-
θη ταὶ τοῦ Κυρίου, ποὺ μόλις ἄκουσαν τὸ «Δεῦ -
τε ὀπίσω μου» ἄφησαν τὰ πάν τα καὶ τὸν ἀκο-
λούθησαν! Τὸ ἴδιο εὐτυχεῖς θὰ εἴμαστε κ᾽ ἐ -
μεῖς, ἐὰν δεχτοῦμε τὸ προσκλητήριό του.
Μᾶς προσκαλεῖ ὄχι γιὰ θάνατο ἀλλὰ γιὰ ζωή.
Μᾶς προσκαλεῖ νὰ μᾶς θεραπεύσῃ· αὐτὸς εἶ -
νε ὁ Ἰατρὸς ψυχῶν καὶ σωμάτων. Μᾶς προσ -
κα λεῖ νὰ μᾶς παρηγορήσῃ· αὐτὸς εἶνε ὁ πα-
ρή γορος τῶν καρδιῶν μας. Μᾶς προσκαλεῖ
γιὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ· αὐτὸς εἶνε ὁ ἐλευ-
θερωτής. Μᾶς προσκαλεῖ γιὰ νὰ μᾶς χαρίσῃ
πλούτη πνευματικὰ καὶ ἄφθαρτα· αὐτὸς εἶνε
ὁ βασιλεὺς οὐρανοῦ καὶ γῆς.

Ἂς σπεύσουμε λοιπόν. Ἂς ἀκούσουμε τὸ
κήρυγμά του. Ἂς δεχτοῦμε τὸ προσκλητήριότου. Ἂς μὴ γυρίσουμε πίσω κενοί. Ἂς τεντώ-
σου με τ᾽ αὐτιά μας ν᾽ ἀκούσουμε τὴ σάλπιγγα,
ποὺ σημαίνει τὸ προσκλητήριο «Δεῦτε ὀπίσω
μου». Ἂς ἀπαντήσουμε κ᾽ ἐμεῖς· Κύριε Ἰησοῦ,
ἔρχομαι, ἐπιστρέφω σ᾽ ἐσένα· δέξου με ποὺ
μετανοῶ καὶ σῶσε με· ἀμήν!

Τὸ κήρυγμα εἶνε τὸ σάλπισμα τοῦ Χριστοῦ.
Καὶ ὅπως ὁ στρατιώτης, ὅταν ἀκούσῃ τὴ σάλ-
πιγγα τῆς μονάδος του νὰ χτυπάῃ προσκλη-
τήριο, δὲν ἐξετάζει ἂν ὁ συγκεκριμένος σαλ-
πιγκτὴς εἶνε κοντοχωριανός του ἢ ἀπὸ ἄλλη
περιοχή, ἔτσι καὶ ὁ Χριστιανὸς ποὺ ἀκούει τὸ
κήρυγμα ἂς μὴν ἐξετάζῃ ἐὰν ὁ ἱεροκήρυκαςεἶνε ἅγιος ἢ ἁμαρτωλός, εὐγενὴς ἢ ἀγενής.
Μία μόνο ὑποχρέωσι ἔχει· νὰ δεχτῇ καὶ νὰ ἐκ -
τελέσῃ ὅποιο παράγγελμα κηρύττει ὁ κήρυ-
κας. Ὅσο γιὰ τὸν κήρυκα, ἂν σαλπίζῃ καλὰ τὸ
θεϊκὸ σάλπισμα, αὐτὸ θὰ τὸ κρίνῃ ὁ Θεός.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 30-6-1940.Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ μικρὴ ἀναπλήρωσις 6-5-2020.
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Διδάσκει, ἀγαπητοί μου, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰη-
σοῦς Χριστός, ὁ Διδάσκαλος μὲ δέλτα κε-

 φαλαῖο - μὲ τὴν ἀπόλυτη ἔννοια τῆς λέξεως.
Πρόκειται γιὰ τὴν περίφημη Ἐπὶ τοῦ ὄ ρους ὁ -
μιλία (βλ. Ματθ. κεφ. 5ο-7ο), ποὺ λόγῳ τῆς σπουδαιότη-
τός της ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς «ἡ καρδιὰ τοῦ
Εὐαγγελίου». Ὁ Χριστὸς δὲν βρίσκεται σὲ
μία πόλι ἢ χωριό, οὔτε στὸ ναὸ τῶν Ἰεροσο-
λύ μων ἢ στὴν αἴ θουσα κά ποιας συναγωγῆς·
βρίσκεται σὲ ὕπαιθρο, ἐπά νω στὸ ὕψωμα ἐ -
κεῖνο ποὺ ἀπὸ τότε πῆρε τὸ ὄνομα «ὄρος τῶν
μακα ρισμῶν», ἐ πειδὴ ἡ ὁμιλία του αὐτὴ ἀρχί-
ζει μὲ τοὺς γνωστοὺς 9 Μακαρισμούς (ἔ.ἀ. 5,1-12).Ὑψηλό τερες ἀλήθειες δὲν μποροῦν ν᾽ ἀ κου-  στοῦν· δὲν διδάσκει ἕνας θνητός, διδάσκει ἡ
ἐνυπόστατος Σοφία τοῦ Θεοῦ. Μακαρίζει ὄχι
τοὺς πλουσίους καὶ δυνατούς, ὄχι τοὺς ἄρ χον -
 τες καὶ μεγιστᾶνες, ὄχι τοὺς διασήμους καὶ ἐν -
δόξους· μακαρίζει αὐ τοὺς ποὺ φροντίζουν νὰ
φυτέψουν στὴν ψυ χή τους τὸ δέντρο τῆς ἀ ρε -
τῆς καὶ τῆς ἁγιότητος, τὸ ὁποῖο ὡς καρποὺς
πα ράγει· τὴν αὐτογνωσία καὶ τὴν ταπεί νωσι, τὴ
συν αίσθησι καὶ τὴν αὐτομεμψία, τὴν ἔμπρα κτη
μετάνοια, τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν ἐ λεημοσύ νη,
τὴν καθαρότητα, τὴν εἰ ρήνη, τὴν ὑπομονὴ καὶ
τὴν ὁμολογία. Διδασκαλία πρωτάκουστη!Διδάσκει μὲ λόγια ἁπλᾶ, ποὺ ἀγγίζουν τὴν
καρδιά. Χρησι μοποιεῖ εἰ κόνες γνωστὲς καὶ πα-
ρ αδεί γμα τα ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ζωή. Λέει ὅ -
μως μεγάλες ἀλήθειες, ποὺ καθηλώνουν καὶ
τὸν φιλόσοφο καὶ ἐπιστήμονα. Δὲν ἀναπτύσ-
σει θεωρίες προοριζόμενες γιὰ μία ἀ ριστο-
κρατία διανο η τῶν ἀλλὰ μένουν ἀκατανό η τες
ἀπὸ τὸν πολὺ λαό. Ἀ πευ θύνεται σὲ ὅ λους· ἀ -
παιτεῖ μόνο αὐτὸ ποὺ μποροῦν ὅλοι νὰ δια-
θέσουν, μιὰ ψυχὴ καθαρὴ καὶ εἰλικρινῆ.

Μέρος λοιπὸν τῆς διδασκαλίας αὐτῆς εἶνε
καὶ τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. ἔ.ἀ. 6,22-33). Νὰ ἀνα-
λύ σουμε ὅλο τὸ περιεχόμενό του; Εἶνε δύσ -

κολο αὐτὸ στὰ ὅρια ἑνὸς συντόμου κηρύ γμα-
τος. Θὰ τονίσουμε μόνο τὰ κύρια νοήματά του.

* * *⃝ Τὸ πρῶτο εἶνε, νὰ ἔχουμε καθαρὴ τὴ διά-νοιά μας ἀπὸ πονηρὲς σκέψεις (βλ. ἔ.ἀ. 6,22-23).Μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ ἡ διάνοια. Μὲ τὴ
διάνοιά του ὁ ἄνθρωπος ἔγινε ὁ κυρίαρχος
τῆς κτίσεως, τιθάσευσε τὰ ἄγρια ζῷα καὶ τὰ
στοιχεῖα τῆς φύσε   ως. Κάθε πρόοδός του, ὅ -
λες οἱ κατακτήσεις καὶ οἱ ἐφευρέσεις του ὀ -
φείλονται στὴ δι άνοια. Ὅλα αὐτὰ εἶνε ἐπιτεύ -
 γματα τοῦ ἀν θρώπου· τὸ ζῷο δὲν προοδεύει,
δὲν ἐπινοεῖ, δὲν ἐφευρίσκει· μένει στά  σιμο.
Ἀλλ᾽ ὁ ἄν θρω πος; ὤ ὁ ἄνθρωπος! σημειώνει
ἀνοδι κὴ πορεία, γράφει ἱστορία.

Ἡ διάνοια εἶνε ὁ λαμπτήρας ποὺ φωτίζει
τὴ ζωὴ καὶ τὴν πορεία μας· εἶνε τὸ φῶς, ποὺ
μᾶς δείχνει κάθε φορὰ ποῦ νὰ βαδίσουμε,
πῶς νὰ πορευθοῦμε. Εἶνε τὸ μάτι τῆς ψυ χῆς.
Ὅ,τι εἶνε γιὰ τὸ σῶμα τὸ μάτι, αὐτὸ εἶνε γιὰ
τὴν  ψυχὴ ἡ διάνοια. Ὅποιος εἶχε τὸ ἀ τύχη-
 μα νὰ χάσῃ τὴν ὅρασί του, δυσκολεύ εται νὰ
κι νηθῇ· σκοντάφτει, χτυπάει, πέφτει, πληγώ-
νεται, χάνει τὸ δρόμο καὶ ταλαιπωρεῖ ται. Κά-
τι ἀνάλογο συμβαίνει κι ὅταν ὁ ἄν θρω πος ἔ -
χῃ σκοτισμένη τὴ διάνοιά του. Ὅσο ἡ δι ά-
νοια, τὸ μάτι τῆς ψυ χῆς, εἶνε καθαρή, ὅλη ἡ
ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου κινεῖται μέσα στὸ φῶς·
ὅταν ἡ διάνοια σκοτισθῇ, τότε ἀλλοίμονο! ὁ
ἄνθρωπος βαδίζει μέσα στὸ σκοτάδι.

Καὶ πότε σκοτίζεται ἡ διάνοια; Ὅταν ὁ ἄν -
θρωπος παρεκκλίνῃ ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Δη-
μι ουργοῦ του, ὅταν ἁμαρτάνῃ. Ποιό, ἑπομέ-
νως, εἶνε ἐ κεῖνο ποὺ σκοτίζει καὶ θολώνει τὸ
μυαλό; Ἡ ἁμαρτία. Θέλετε παραδείγματα;� Τί συμβαίνει π.χ. ὅταν κάποιος θυμώ νῃ;
Ὁ θυμὸς τοῦ θολώνει τὸ μυαλό. Καὶ ἄν, πάνω
σ᾽ αὐτὴ τὴν ταραχή, δὲν συγ κρατηθῇ ἀλλὰ κι-
νηθῇ καὶ ἐν εργήσῃ κάτι, τότε δὲν ἐ λέγχει τί
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κάνει· φωνάζει, βρίζει, χτυπάει, κατα στρέφει.
Καὶ ἂν τὸ πάθος κυριαρχήσῃ ἐντελῶς, τότε
μπορεῖ καὶ νὰ ἐγκληματήσῃ, νὰ πά ρῃ μαχαίρι
καὶ νὰ τὸ καρφώσῃ στὸν ἀδερφό του.� Ἄλλο παράδειγμα εἶνε ὁ νέος ἐκεῖνος ποὺ
παραδίδεται στὴν κυριαρχία τοῦ γενετησίου
ἐν στίκτου, στὴ σαρκικὴ ἐπιθυμία. Τὸ πάθος του
δὲν τὸν ἀφήνει νὰ δῇ τὸν κίνδυνο. Καὶ δὲν δέ-
 χεται συμβουλή. Ὁρμᾷ ἀ κάθεκτος πάνω στὴν
παγίδα, πέφτει σὰν τυφλὸς στὴ φωτιά.

Νά λοιπὸν πῶς τὸ ἁμαρτωλὸ πάθος γίνεται
ὅπως τὸ μεθυστικὸ ποτό, σὰν ἕνα ναρκωτικό,
ποὺ παραλύει, ἀν αισθη τοποιεῖ καὶ τυφλώνει·
ὁ ἁμαρτωλὸς δὲν ξέρει τί κάνει, δὲν βλέπει ὅ -
τι ὁ δρόμος ποὺ βαδίζει καταλήγει ὄχι σὲ πε-
ρι βόλι χαρᾶς ἀλλὰ σὲ γκρεμό, στὴν ἄ  βυσσο
τῆς κολάσεως. Μοιάζει μὲ ἕνα πλοῖο ποὺ ὁ
καπετάνιος του ἔχασε τὸ μυαλό του καὶ τὸ ὁ -
δηγεῖ ἐπάνω στὰ βράχια.
⃝ Τὸ δεύτερο νόημα τοῦ σημερινοῦ εὐαγγε-
λίου εἶνε ἡ σκλαβιὰ τῆς φιλαργυρίας (βλ. ἔ.ἀ. 6,24).

Εἴδαμε ὅτι καὶ ὁ θυμὸς καὶ ἡ κακὴ ἐπιθυμία
κάνουν τὸν ἄν θρωπο ἐμπαθῆ, τὸν ὁδηγοῦν σὲ
κατάστασι σκοτασμοῦ. Ὅλα γενικῶς τὰ πάθησκοτί ζουν τὸ νοῦ, ὑπάρχει ὅμως καὶ ἕνα πάθος
ποὺ ὄχι ἁπλῶς σκοτίζει ἀλλὰ τυφλώνει. Ποιό
εἶν᾽ αὐτό; Τὸ λέει σήμερα ὁ Χριστὸς μὲ μία ἑ -
βραϊκὴ λέξι, τὴ λέξι μαμωνᾶς. Μαμωνᾶς εἶνε
ἡ ἀγάπη τοῦ ὑλικοῦ πλούτου, ἡ λατρεία τοῦ
χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου, μὲ μιὰ λέξι ἡ φιλαρ -
γυρία. Τὸ χρῆμα γίνεται ὁ κυρίαρχος παρά-
γων στὴ ζωὴ τοῦ φιλαργύρου. Δὲν λατρεύει τὸ
Χριστό, λατρεύει τὸν χρυσό. Καὶ ἡ λατρεία
τοῦ χρήματος ὑποδουλώνει, σκλαβώνει τὸν
λάτρη της πε ρισσότερο ἀπὸ ἄλλα πάθη· εἶνε
ἡ πιὸ ἐπαχθὴς ὑποδούλωσις.

Γι᾽ αὐτὸ φωνάζει σήμερα ὁ Κύριος στὸ εὐ -
αγγέλιο· «Οὐ δεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δου-
λεύειν», κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ὑπηρετῇ δύο
ἀφεντικὰ ποὺ εἶνε μεταξύ τους ἀντίθετα (ἔ.ἀ.
6,24). Μαμω νᾶς καὶ Θεὸς εἶνε ἀσυμβίβαστα, ὅ -
πως ἀσυμβίβαστα εἶνε τὸ σκοτάδι μὲ τὸ φῶς,
ἡ φωτιὰ μὲ τὸ νερό, ἀφοῦ τὸ ἕνα ἀναιρεῖ τὸ
ἄλλο. Εἶνε δύο κύριοι ποὺ δίνουν ἀντίθετεςμεταξύ τους διαταγές, ὅπως π.χ.·� διαταγὴ μαμωνᾶ· «Ἅρπαξε νὰ φᾶς καὶ
κλέ ψε νά ᾽χῃς» – διαταγὴ τοῦ Θεοῦ· «Ἐργά-
ζου, ἵδρωνε, κοπίαζε· καὶ μήτε νὰ ἐπιθυμῇς
μήτε νὰ ἐπιβουλεύεσαι ὅ,τι ἀνήκει στὸν πλη-
σίον σου, ἀλλὰ νὰ σέβεσαι ὅ,τι τοῦ ἀνήκει».� διαταγὴ μαμωνᾶ· «Κλεῖσε τὰ μάτια καὶ μὴ
βλέπεις τὴ δυστυχία τοῦ πλησίον, βούλωσε τ᾽
αὐτιά σου καὶ μὴν ἀκοῦς τὸν ἀναστενα  γμό
του» – διαταγὴ τοῦ Θεοῦ· «Ἅπλωνε τὸ χέρι

σου καὶ δίνε ὅ,τι μπορεῖς, ἄνοιγε τὸ κελλάρι
σου καὶ τρέφε δυστυχεῖς».

Ὅ,τι δηλαδὴ διατάζει ὁ ἕνας, τὸ ἀρνεῖται ὁ
ἄλλος. Μαλώνουν, ἀνταγωνίζονται μεταξύ τους
γιὰ τὴν ἀπόλυτη κυριαρχία. Αὐ τοὶ οἱ δυὸ εἶνεἀ δύνατον νὰ συγκυβερνήσουν. Σὲ ἕ να θρόνο
ἄλλωστε δὲν χωρᾶνε νὰ καθήσουν δυὸ βασι-
λιᾶδες, ἔτσι λοιπὸν καὶ σὲ μία ψυ χὴ ἕνας ἐκ
τῶν δύο θὰ ἐξουσιάζῃ. Ἐσὺ ποιόν θὰ ἐκλέξῃς;
⃝ Καὶ τὸ τρίτο νόημα τοῦ σημερινοῦ εὐαγγε-
λίου (βλ. ἔ.ἀ. 6,25-33). Οἱ ἔχοντες τὰ ὑλικὰ πλούτη δὲνεἶνε ἀσφαλεῖς. Νομίζουν πὼς εἶνε, ἀλ λὰ πλα -
νῶνται. Ἔλα, ἐσὺ ποὺ τοὺς θαυμάζεις, νὰ σοῦ
δείξω πόσο ἀπατῶνται. ̔Ρῖξε μιὰ ματιὰ στὰ μέ-
γαρά τους καὶ θὰ διαπιστώσῃς ὅτι ὑπάρχουν
κ᾽ ἐκεῖ ἀρρώστιες – κάποτε ἀνίατες, ξοδεύ-
ουν σὲ γιατρούς, παίρνουν φάρμακα, μπαινο-
βγαίνουν σὲ νοσοκομεῖα, θρηνοῦν κάποτε κ᾽
ἐ κεῖ τραγικοὺς θανάτους. Δὲν γλυτώνουν,
καὶ ἂς κοιμῶνται σὲ μεταξωτὰ σεντόνια καὶ
ἂς φτύνουν τὸ αἷμα τους σὲ χρυσὲς λεκάνες.

Τὴν ἀπάτη τοῦ πλούτου εἶχαν ἀντιληφθῆ
καὶ οἱ ἀρχαῖοι μυθολόγοι· ἔλεγαν γιὰ τὸν Μί-δα βασιλιᾶ τῆς Φρυγίας, ὀνομαστὸ πλούσιο,
ὅτι ἀφοῦ πῆρε τὸ χάρισμα νὰ κάνῃ χρυσὸ ὅ,τι
ἀγγίζει, κινδύνεψε νὰ πεθάνῃ ἀπὸ τὴν πεῖνα.

Τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ εἶνε ἀπατηλὸ στήριγμα· εἶνεσὰν ἕνα καλάμι πού, ἐνῷ ὁ ὁδοιπόρος πάει νὰ
στηριχθῇ ἐπάνω του, αὐτὸ σπάζει καὶ οἱ ἀκί-
δες του καρφώνονται στὶς σάρκες του.

* * *Προτοῦ νὰ τελειώσω, ἀγαπητοί μου, θὰ μοῦ
ἐπιτρέψετε νὰ κάνω μία σύστασι. Γιὰ νὰ κρα-
τήσουμε τὸ νοῦ μας καθαρὸ ἀπὸ τὴν τύφλω-
σι τῆς φιλαργυρίας καὶ νὰ μὴν ἀπατηθοῦμε ἀ -
πὸ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ἂς δίνουμε ἐλεημοσύνη!

Βρισκόμαστε σὲ ἐποχὴ θέρους, ἡ ὁποία ὠ -
νομάστηκε ἔτσι διότι τώρα γίνεται ὁ θερισμὸς
καὶ ἡ συλλογὴ τῶν καρπῶν. Ἂς δοξάζουμε τὸ
Θεὸ γι᾽ αὐτὴ τὴν εὐλογία. Ἀλλὰ ἡ εὐλογία δη-
μιουργεῖ καὶ ὑποχρέωσι, νὰ φανοῦμε κ᾽ ἐμεῖς
πιὸ σπλαχνικοὶ καὶ φιλάνθρω ποι σὲ φτωχοὺς
ἀδελφούς μας· σὲ χῆρες καὶ ὀρφανά, σὲ ἀρρώ-
 στους καὶ γέροντες, σὲ ὅσους δὲν ἔχουν σπί-
τι, δὲν ἔχουν ἕνα πιάτο φαγητό, δὲν ἔ χουν ἕ -
να στρέμμα γῆς, ζοῦν σὲ μεγάλη δυστυχία.

Μποροῦμε νὰ προσφέρουμε κ᾽ ἐμεῖς, ἀφα -νῶς, χωρὶς ἐπίδειξι, μιὰ βοήθεια, εἴτε ἐκεῖ ποὺ
γνωρίζουμε εἴτε καὶ σὲ ἀγνώστους μέσῳ τοῦ
φιλοπτώχου ταμείου τῆς ἐνορίας μας.

Ὅσο πλουσιώτερη εἶνε ἡ ἐλεημοσύνη, τό-
σο μεγαλύτερη θὰ εἶνε ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 29-6-1941.Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ ἀναπλήρωσις 9-5-2020.
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