
Στὶς 29 Ἰουνίου, ἀγαπητοί μου, ἡ ἁγία μαςἘκ κλησία ἑορτάζει τοὺς κορυφαίους ἀπο-
στόλους Πέτρο καὶ Παῦλο· τὴν ἑπομένη ἡ μέ-
ρα, 30 Ἰουνίου, ἑορτάζει τοὺς Δώδεκα ἀ πο στό-
λους. Ἀλλὰ καὶ κάθε βδο μάδα μία ἡ μέρα, τὴν
Πέμπτη, πάλι τιμᾷ τοὺς ἀποστόλους. Καὶ δικαί -
ως· αὐτοὶ ὑ πῆρξαν οἱ πρῶτοι ἥρωες τῆς πίστε-
 ως, οἱ γίγαντες τοῦ πνεύματος, οἱ μεγαλύτεροι
εὐ εργέτες τῆς ἀνθρωπότητος· χάρις στὸ κή-
ρυ γμά τους τὸ μήνυμα τοῦ εὐαγγελίου ἔφτασε
ἕ ως ἐμᾶς. Γι᾽ αὐτό, ὅσο στὸν οὐρανὸ θὰ λάμ  πουν
ἥλιος καὶ ἄ στρα, καὶ ὅσο στὴ γῆ θ᾽ ἀ ναβλύζουν
πηγὲς καὶ θὰ ῥέουν ποτάμια, τὸ ὄνομά τους θά
᾽νε τιμημένο, καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ «ἀποστόλου
τῶν ἐθνῶν» Παύλου (῾Ρωμ. 11,13).

Καὶ σήμερα πάλι, τὸ εὐαγγέλιο ποὺ ἀκοῦμε
γι᾽ αὐτοὺς ὁμιλεῖ· γιὰ τέσσερις ἀποστόλουςποὺ κάλεσε κοντά του ὁ Χριστός (βλ. Ματθ. 4,18-23).
Ἱστορεῖ τὶς συνθῆκες, πῶς ἔγινε ἡ πρόσκλησι.

* * *Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ σημερινὸ εὐαγγέ-
λιο, πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψιν, ὅτι στὴν Ἁγία
Γῆ ὑπάρχει μιὰ χαριτωμένη λίμνη, ποὺ λόγῳ
τοῦ μεγέθους της ὀνομάζεται «θάλασσα τῆς
Γαλιλαίας» ἢ «τῆς Τιβεριάδος» (Ματθ. 15,29. Μᾶρκ. 1,16· 7,31.
Ἰω. 6,1,23· 21,1). Αὐτὴ ἡ λίμνη μοιάζει πολὺ μὲ τὴ λί-
μνη τῶν Πρεσπῶν, ποὺ ἔχουμε στὸ νομὸ Φλω  -
ρίνης. Γύρω ἀπὸ τὴ λίμνη τῆς Γαλιλαίας ἦταν
χτισμέ να χωριά, μὲ μικρὰ σπιτάκια καὶ καλύ-
βες, ὅπου κατοικοῦσαν ψαρᾶδες. Ἦταν φτωχοὶ
ἔν τιμοι ἄνθρωποι, ποὺ ἔβγαιναν τὴ νύχτα στὴ
θάλασσα μὲ τὶς βάρκες τους, ψάρευαν, καὶ μὲ
τὰ ψάρια ποὺ ἔπιαναν ζοῦσαν αὐτοὶ καὶ οἱ οἰ -
κογένειές τους. Ἄσημοι χωρικοί· ποιός τοὺς
σκεπτόταν; κανείς δὲν τοὺς ὑπολόγιζε.

Καὶ ὅμως σ᾽ αὐτοὺς πῆγε ὁ Χριστὸς καὶ ἀπ᾽
αὐτοὺς διάλεξε τοὺς πρώτους ἀ ποστόλους·
Ἀνδρέα, Πέτρο, Ἰάκωβο καὶ Ἰωάννη.

Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα· Γιατί ὁ Χριστὸς διάλε -
ξε τοὺς πρώτους μαθητάς του ἀπὸ τὴν τάξι ἐ - κεί νων τῶν φτω χῶν; Ὑπῆρχαν πλού σιοι μὲ λε-

 φτὰ πολ λά, ὑπῆρχαν ἄρχοντες καὶ ἰσχυροί, ὑπῆρ -
χαν μορφω μένοι, ῥήτορες, φιλόσοφοι. Δὲν διά-
λεξε οὔτε ἀπὸ τοὺς πλουσίους, οὔ τε ἀ πὸ τοὺς
ἰ  σχυρούς, οὔτε ἀπὸ τοὺς μορφω μένους. Γιατί;
Διότι, ἂν οἱ μαθηταί του ἦταν πλούσιοι, ὁ κόσμος
θά ̓ λεγε ὅτι μὲ τὸ χρῆμα διαδόθηκε τὸ εὐ αγ γέ-
  λιο· ἂν ἦταν ἀ πὸ τοὺς μεγάλους καὶ ἰσχυρούς,
θά ̓ λε γαν ὅ τι ἐπιβλή θηκε μὲ τὴ βία τῆς ἐξουσί -
ας καὶ τὴ δύ ναμι τῶν ὅπλων· ἂν ἦταν ῥήτορες
καὶ φιλόσοφοι, θά ̓ λε γαν ὅ τι νίκησαν μὲ τὴν τέ-
 χνη τοῦ λόγου. Οὔτε σοφό, οὔτε βασιλιᾶ ἢ στρα-
 τηγό, οὔτε πλούσιο πῆρε συνεργά τη ὁ Χριστός·
διά λεξε ἀδύναμους ψαρᾶδες, καὶ ἔτσι φαίνε-ται ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ (πρβλ. Β΄ Κορ. 12,9), ἔτσι ἀπο-
δεικνύεται ὅτι ἡ πίστι μας εἶνε ἐξ οὐρανοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία ξεκίνησε ἀπὸ ψαρᾶ δες, ἀν θρώ-
 πους φτωχούς. Καὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς φτωχὸςἦταν, φτωχὸς ὅσο κανείς ἄλ λος. Σπίτι δικό του
δὲν εἶχε. Ὅταν κάποτε τὸν ῥώτησαν «Ποῦ μέ-
νεις;», ἀπήντησε «Ἐ λᾶτε νὰ δῆ τε» (Ἰω. 1,38). Κι ἄλ λο-
 τε εἶπε· Οἱ ἀλεποῦδες καὶ τὰ που λιὰ ἔχουν
φωλιές, μὰ ἐ γὼ δὲν ἔχω· «ὁ υἱὸς τοῦ ἀν θρώ που
δὲν ἔχει ποῦ νὰ μείνῃ» (βλ. Ματθ. 8,20, Λουκ. 9,58). Τὸν φιλο -
ξενοῦ σαν σὲ σπίτια φιλι κὰ ἢ τὴ νύχτα κοι μό-
ταν κάτω ἀπ᾽ τὰ δέντρα καὶ τὰ ἄστρα τ᾽ οὐρα-
νοῦ. Φτωχὸς ὁ ἴδιος, καὶ φτω χοὶ πήγαιναν κον τάτου· βοσκοί, γεωργοί, γυναῖ κες, παιδιά. Οἱ μεγά-
 λοι; Αὐτοὶ μακριά! Σπανίως πλού σιος (ὅ πως ὁ
Ἰωσὴφ ἀ πὸ Ἀριμαθαίας ἢ κάποιος ἄλ λος) τὸν
πλησίασε· οἱ μεγάλοι κατὰ κανόνα ἔ μειναν ψυ-
 χροί, καὶ τελικὰ αὐτοὶ συνετέλεσαν νὰ σταυρωθῇ.

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

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

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

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

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

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

σω τὴν προσοχή σας μόνο σὲ ἕνα σοβαρὸ θέ-
μα, ἕνα μεγάλο ἁμάρτημα ποὺ εἶνε ἡ ῥίζα ὅ -
λων τῶν κακῶν (βλ. Α΄ Τιμ. 6,10). Ἂν αὐτὸ ξερριζωνό-
ταν ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, ἡ εἰρήνη
θὰ ἐπικρατοῦσε στὸν κόσμο. Τὸ κακὸ αὐτό, τὸ
ὁποῖο ἀναφέρει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο, εἶ νε ὁ«μαμωνᾶς» (Ματθ. 6,24). Τί εἶνε «μαμωνᾶς»; Ὁ θεὸς
τοῦ χρήματος, τὸ συμφέρον, ἡ ἰδι οτέλεια, ἡ φι-
 λαργυρία, ἡ χρηματολατρία. Ὅποιος λατρεύ -
ει τὸ χρῆμα, τὸ κάνει θεὸ καὶ τὸ προσ κυνᾷ,
αὐτὸς κάνει ὅλα τὰ θελήματα ποὺ διατάζει ὁ
μαμωνᾶς. Καὶ τὰ θελήματα τοῦ μαμωνᾶ εἶνε
ἀντίθετα ἀπὸ τὰ θελήματα τοῦ Χριστοῦ.

* * *Ἂς ἀναφέρω μερικὰ παραδείγματα, γιὰ νὰ
δῆτε, ὅτι μαμωνᾶς καὶ Χριστὸς εἶνε ἀντίθετοι. � Ὁ Χριστὸς λέει, ὁ ἄνθρωπος νὰ τρώῃ «τὸν
ἄρτον» του «ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου» του,
ὅτι πρέπει νὰ ἐργάζεται (Γέν. 3,19). Ὁ μαμωνᾶς τί
λέει· Δὲν εἶνε ἀνάγκη νὰ ἐργαστῇς, νὰ σκά -
ψῃς τὴ γῆ, νὰ ζυμώσῃς τὸ χῶμα μὲ τὸν ἱδρῶ -
τα σου, δὲν εἶνε ἀνάγκη νὰ πᾷς στὸ ἐργοστά -
σιο καὶ νὰ κοπιάσῃς· «ἅρπαξε νὰ φᾷς καὶ κλέψε
νά ᾽χῃς». Ἐργασία συνιστᾷ ὁ Χριστός, κλοπὴ
καὶ ἁρπαγὴ συνιστᾷ ὁ μαμωνᾶς.� Ὁ Χριστὸς λέει· «ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ» (Ἔξ. 20,9)·
ὅτι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρα-
σκευή, Σάββατο ἐργασία· ἀλλὰ ὅταν χτυπήσῃ
ἡ καμπάνα τῆς Κυριακῆς, τότε στόπ! ὅλες οἱ
ἐργασίες νὰ σταματοῦν, καὶ φτερὰ στὰ πόδια
γιὰ τὴν ἐκκλησία. Ὁ μαμωνᾶς ὅ  μως διατάζει,
ἀκόμα καὶ τὴν Κυριακὴ νὰ δουλεύῃ ὁ ἄν θρω-
πος, ν᾽ ἀνοίγῃ τὸ μαγαζί του, νὰ κάνῃ δου-
λειές, γιὰ νὰ κερδίζῃ χρήματα.� Ὁ Χριστὸς ἀπαγορεύει τὸ ψέμα· ὁ λόγος
μας, λέει, πρέπει νὰ εἶνε «ναὶ ναί, οὒ οὔ» (Ματθ.
5,37). Ὁ μαμωνᾶς λέει, ὅτι τὰ λεφτὰ δὲν βγαί-
νουν μὲ τὴν ἀλήθεια, βγαίνουν μὲ τὸ ψέμα.

Γι᾽ αὐτὸ βλέπουμε ὅτι τὸ ψέμα εἶνε σήμερα
τὸ νόμισμα ποὺ ἔχει τὴ μεγαλύτερη κυκλοφο-
  ρία· μὲ τὸ ψέμα κινεῖται ἡ ἀγορά. Μέσα σὲ χί-
λιους ἐμπόρους ζήτημα ἂν θὰ βρῇς ἕναν νὰ
σοῦ λέῃ ἀλήθεια. Τὸ ψέμα κυριαρχεῖ στὸ χρη-
ματιστήριο, στὴν ἀγορά, στὸ ἐμπόριο, παντοῦ.� Ὁ Χριστὸς μᾶς λέει, ὅτι ὁ γάμος εἶνε ἱερὸμυστήριο κι ὅτι ὅποιος θέλει νὰ κάνῃ οἰ κο γέ-
 νεια δὲν πρέπει νὰ κοιτάξῃ ὑλικὰ συμφέ ρον -
τα, ἀλλὰ νὰ ζητήσῃ πλοῦτο ψυχῆς καὶ τὴν εὐ -
λογία τοῦ Θεοῦ. Ὁ μαμωνᾶς αὐτὰ τὰ περιπαί -
ζει. Μυστήριο!;…., σοῦ λέει, κοίτα τὸ συμφέ-
ρον σου. Ἔτσι ὅσες ἔχουν πλούτη καὶ πε ρι ου-
σί ες παντρεύονται πιὸ εὔκολα· οἱ νέοι δὲν κοι-
 τάζουν καλωσύνη, ἀρετή, εὐ πρέ πεια στὴ γυ-
 ναῖκα, ἀλλὰ κυνηγοῦν τὸ κέρδος, κάνουν γάμο
ὄχι χριστιανικὸ ἀλλὰ ἐμπορικό, γάμο μα μωνᾶ.
Ἡ προικοθηρία εἶνε παιδὶ τοῦ δι αβόλου. Ὁ μα-
 μωνᾶς διαλύει τὸ γάμο. Δὲν εἶνε πιὰ ὁ γάμος
ἐκεῖνος ποὺ εὐλόγησε ὁ Χριστὸς στὴν Κανᾶ
(βλ. Ἰω. 2,1-11), ἐκεῖνος ποὺ συνιστᾷ ὁ ἀ πόστολος
Παῦλος (βλ. Ἐφ. 5,22-33), δὲν εἶνε ὁ γάμος τῶν πατέ-
ρων καὶ τῶν πρόγονων μας· ἔγινε πλέον ἐμ -
πόριο, μία ἐπαίσχυντη συναλλαγή.� Ὁ Χριστὸς λέει· «Γρηγορεῖτε καὶ προσ -εύ χεσθε» (Ματθ. 26,41· βλ. & 24,42. Μᾶρκ. 13,35)· τὴ νύχτα, ὅταν
ὅλα σιωποῦν, ἐσὺ σήκω ἀπ᾽ τὸ κρεβάτι, θυμή -
σου πὼς εἶσαι θνητός· νὰ σὲ βροῦν τὰ μεσάνυ -
χτα στὰ γόνατα νὰ προσεύχεσαι. Ὁ μαμω νᾶς τί
λέει· Καὶ τὴ νύχτα ἀκόμα νὰ μετρᾷς τὰ χρήμα -τα. Πλησιάζει ὁ θάνατος, φωνάζουν παπᾶ νὰ ἐξ -
ομολογήσῃ ἑτοιμοθάνατο, κι αὐτός, ἐνῷ ὁ πα -
πᾶς βάζει πετραχήλι, ὁ φιλάργυρος δὲν σκέ πτε-
 ται ὅτι σὲ λίγο φεύγει ἀπὸ ᾽δῶ, ὁ νοῦς του εἶ -
νε στὸ χρῆμα καὶ τὰ χέρια του χαϊδεύουν λίρες.

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

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

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

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

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

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

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 214-215/23-7-1939, σ. 77).
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Εἶνε δυὸ ἀφεντικὰ ὅλως διόλου ἀν τίθετα· σὲ
ὅ,τι ὁ Χριστὸς λέει ναί, ὁ μαμωνᾶς λέει ὄχι· καὶ
σὲ ὅ,τι ὁ Χριστὸς λέει ὄχι, ὁ μαμω νᾶς λέει ναί.
Ὁ μαμωνᾶς πολεμάει τὴν ἀργία τῆς Κυρια -
κῆς, αὐτὸς ἀνέτρεψε τὴν οἰκογένεια, κατέ-
στρεψε τὴ φιλία, προδίδει τὴν πατρίδα, ἀ φοῦ
καὶ αὐτὸν ἀκόμα τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐπρό-
δωσε μὲ τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῦ Ἰούδα.

* * *Τὸ συμπέρασμα, ἀδελφοί μου, εἶνε ἕνα· τὸ
λέει ὁ Κύριός μας λίγους στίχους πρὶν ἀπὸ τὴ
σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή·
⃝ «Μὴ θησαυ ρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς
γῆς» (Ματθ. 6,19)· μὴν ἔχετε τὸ νοῦ σας διαρκῶς
στὴν ὕλη, στὰ χρήμα τα. Γιατί; Διότι τὸ χρῆμα·� Πρῶτον, εἶνε σὰν τὸ ταξιδιάρικο πουλὶ ποὺ
πετάει ἀπὸ κλαδὶ σὲ κλαδὶ καὶ ἀ πὸ χώρα σὲ
χώρα· δὲν μένει κάπου μονίμως. Εἶνε ἄπιαστοκαὶ ἄπιστο. Φεύγει ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι, ἀπὸ κοι-
νωνία σὲ κοινωνία, ἀπὸ πόλι σὲ πόλι, ἀπὸ ἔ -
θνος σὲ ἔθνος. Σπίτια σήμερα πλού σια αὔ ριο
γίνονται φτωχά, καὶ τὸ ἀντίθετο. Μὴν ἔχετε
ἐμπιστοσύνη στὸ χρῆμα τὸ ἄστατο.� Δεύτερον τὸ χρῆμα, ὅσο καὶ ἂν λάμπῃ καὶ
ὑπόσχεται χαρά, δὲν φέρνει εὐτυχία. Ὅ ποιος
νομίζει, ὅτι μὲ τὰ χρήματα θὰ βρῇ τὴν εὐτυχία,
μοιάζει μ᾽ ἐκεῖνον ποὺ διψάει κι ἀντὶ νὰ πιῇ
νε ρὸ ἀπὸ τὴν πηγή, πάει καὶ πίνει ἀπὸ τὴ θά-
λασσα κι ἀντὶ νὰ ξεδιψάσῃ διψάει περισ σότε-
ρο. Τὰ χρήματα δὲν ἀναπαύουν τὸν ἄν θρωπο·
δημιουργοῦν φροντίδες καὶ ἀγωνία.� Τρίτον, τὸ χρῆμα ὑποδουλώνει. Ὁ φιλάρ-
γυρος δὲν ἔχει πλέον ἐλευθερία. Μέρα - νύ-
χτα, ὅ,τι κι ἂν κάνῃ, εἶνε δέσμιος· μοιάζει σὰν
τὸ γαϊδουράκι ποὺ τὸ δένουν στὸ μαγγανο-
πή γαδο καὶ γυρίζει διαρκῶς ἐκεῖ. Ἔτσι κι αὐ -
τός, χάνει τὴν προσωπικότητά του καὶ γίνεται
δοῦλος τοῦ χρήματος, δοῦλος τοῦ μαμωνᾶ.
⃝ Ὁ Κύριος ὅμως, ἐνῷ πρῶτα εἶπε «Μὴ θη-
σαυ ρίζετε…» (Ματθ. 6,19), ἔπειτα μᾶς λέει «Θησαυ -ρ ί ζε τε…» (ἔ.ἀ. 6,20)! Περίεργο· ἀπ᾽ τὸ ἕνα μέρος
«Μὴ θησαυρίζετε…» κι ἀπὸ τὸ ἄλλο «Θησαυ-
ρίζετε…»; Τί νὰ θησαυρίζουμε; Νὰ θησαυρί-
ζουμε, λέει, «θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ». Ποιοί
εἶ  νε αὐτοὶ οἱ «θησαυροὶ ἐν οὐρανῷ»;• Ἐάν, ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ χρῆμα ποὺ βγάζεις μὲ
ἱ δρῶ τα, δώσῃς ἕνα μέρος γιὰ νὰ ἐλεή σῃς ἕνα
φτωχό, νὰ βοηθήσῃς τὸν πλησίον σου, αὐτὸ τὸ
χρῆμα τὸ τοκίζεις, τὸ καταθέτεις σὲ τράπεζα·
ὄχι στὴν ἄλφα ἢ βῆτα ἐπίγεια τράπεζα ἢ στὸ
κρατικὸ ταμιευτήριο, ἀλλὰ στὴν πιὸ ἀσφαλῆ
τράπεζα, στὴν τράπεζα τοῦ οὐρανοῦ, στὴν τρά- πεζα τῆς ἐλεημοσύνης· διότι «δανείζει Θεῷ ὁ
ἐλεῶν πτωχόν» (Παρ. 19,17). Καμμία κατάθεσι δὲν

εἶ νε τόσο ἀσφαλισμένη, εἴτε γίνῃ σὲ δολλά-
ρια ἢ ἄλλα ἐθνικὰ νομίσματα εἴτε σὲ ὁμόλογα
ἢ ὑποθῆκες. Αὔριο γίνεται ἕνας σεισμὸς ἢ μιὰ
χρεωκοπία ἢ μιὰ ἐθνικὴ συμφορὰ καὶ τὸ χρῆ -
μα χάνει τὴν ἀξία του (εἴδαμε οἱ μεγαλύτεροι
τὰ χιλιάρικα νὰ καταντοῦν εὐτελέστερα ἀπὸ
τὰ πλατανόφυλλα). Τίποτε δὲν μένει σταθε-
 ρό· ἐνῷ ἐκεῖνο ποὺ δίνει κανεὶς ἐλεημοσύνη
εἶνε πλέον τσέκ, τὸ ὁποῖο θὰ ἐξαργυρώσῃ ὁ
Θεὸς στοὺς οὐρανούς. Ὅ,τι δίνεις σὲ ἀγάπη
καὶ ἐλεημοσύνη, μένει αἰωνίως.• Θησαυρὸς εἶνε ὄχι μόνο ἡ ἐλεημοσύνη
ἀλ λὰ καὶ κάθε ἀρετή· ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἐπιεί-
κεια, ἡ παρρησία, ἡ ὁμολογία, ἡ πιστότης, ἡ
ἀνδρεία… Ἡ ἁγία Γραφὴ ἐπαινεῖ π.χ. τὴν ἀν -
δρεία γυναῖ κα λέγοντας· «γυναῖκα ἀνδρείαν
τίς εὑρήσει;» (Παρ. 29 [Μασ. 31,10])· χαρὰ σὲ ὅποιον βρῇ
γυναῖκα ἀνδρεία. Ἐπαινεῖ ἐπίσης τὸν πιστὸ
φίλο λέγοντας· «Φίλος πιστὸς σκέπη κραταιά,
ὁ δὲ εὑρὼν αὐτὸν εὗρε θησαυρόν…» (Σ. Σειρ. 6,14κ.ἑ.).• Θησαυρὸ εἶχαν πάντα οἱ πιστοὶ τὰ λείψα- να τῶν μαρτύρων τῆς πίστε ως. Ἔγραφαν π.χ.
γιὰ τὰ ὀστᾶ τοῦ ἁγίου Πολυκάρ που· «Ἡμεῖς ἀ -
νελόμενοι τὰ τιμιώτερα λίθων πολυτελῶν καὶ
δοκιμώτερα ὑπὲρ χρυσίον ὀστᾶ αὐτοῦ ἀπε-
θέμεθα ὅπου καὶ ἀκόλουθον ἦν» (Πολυκ. μαρτ. XVIII).• Θησαυρὸς πρὸ παντὸς εἶ νε τὰ θεόπνευσταῥήματα τοῦ Εὐαγγελίου, ὅλης τῆς Βίβλου· «ἀ -
γαθός μοι ὁ νόμος τοῦ στόμα τός σου ὑπὲρ χιλι -
άδας χρυσίου καὶ ἀργυρίου» (Ψαλμ. 118,72). Ὅποιος,
ἀδελφοί μου, μελετᾷ τὴ Γραφή, εἶνε πλούσιος.• Θησαυρὸς εἶνε τέλος καὶ ὅλη ἡ ὀρθόδο-ξος λατρεία. Ἀπ᾽ τὴν ὥρα ποὺ ἀρχίζει ἡ ἀκολου -
θία μέ χρι τέλους, ὅ,τι λέει ὁ ψάλτης κι ὁ πα  πᾶς,
τὰ λόγια αὐτὰ εἶνε χρυσάφι. Ὅποιος ἔχει αὐ -
τιὰ κι ἀκούει μὲ προσοχή, γίνεται πλούσιος.

* * *Ὅποιος, ἀγαπητοί μου, πιστεύει στὸ Χρι-
στὸ καὶ τὸν ἀκολουθεῖ, ὅποιος μαθητεύει στὰ
πόδια του, ὅποιος τὸν λατρεύει ὀρθοδόξως,
ὅ ποιος ἀγαπᾷ καὶ ἐλεεῖ τὸν πλησίον, ὅποιος
μ᾽ ἕνα λόγο ἔχει στὴν καρδιά του τὸ Χριστό,
εἶ νε πλούσιος. Φτωχὸς καὶ δυστυχὴς εἶνε ὅποι-
ος δὲν τὸν γνώρισε καὶ δὲν τὸν ἀγάπησε. Ὅ -
ποιος ἀγαπᾷ τὸ χρῆμα, δὲν εἶνε Χριστιανός·
διότι ἢ θ᾽ ἀγαπᾷς τὸν χρυσὸ ἢ θ᾽ ἀγαπᾷς τὸν
Χριστό, ἢ φιλόχρυσος θά ᾽σαι ἢ φιλόχριστος·
μέση κατάστασι δὲν ὑπάρχει.

Ἂς παρακαλέσουμε τὸ Θεὸ νὰ βγά λῃ ἀπὸ
τὴν καρδιά μας τὴν ἕλξι πρὸς τὰ ἐπίγεια, ν᾽ ἀρ -
νηθοῦμε τὸ σατανι κὸ πάθος, νὰ γίνουμε ἐλε-
ή μονες· νὰ ποθήσουμε τὰ κρείττονα, γιὰ ν᾽ ἀ -
ξιωθοῦμε τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Μαρίνης Ἡλιουπόλεως - Ἀθηνῶν τὴν 9-7-1967 πρωί. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 22-6-2021.
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Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ εὐαγγέλιο (Ματθ.
5,14-19); Τὸ Εὐαγγέλιο, ἂν ἐκκλησιάζεσθε, θὰ

τ᾽ ἀκοῦτε τακτι κά. Ὅ  σοι ὅμως δὲν ἐκκλησιά-
 ζονται τακτικά, τ᾽ ἀ κοῦνε μιὰ φορὰ τὸ χρόνο,
τὴ Λαμπρή. Καὶ ὑπάρχουν κάποιοι ἄλλοι ποὺ
δὲν τ᾽ ἀκοῦ νε οὔτε τὴ Λαμπρή· αὐτοὶ τὸ βλέ-
πουν ἁπλῶς σὰν βιβλίο ἐπάνω στὴν ἕδρα τοῦ
δικαστηρίου – πότε; μόνο ὅταν παρουσιάζων -
ται ἐκεῖ ὡς μάρτυρες ἢ κατηγορούμενοι…

Τὸ Εὐαγγέλιο ὅμως εἶνε ἀπαραίτητο κα-
θημερινῶς γιὰ τὸν πιστό. Ὅπως δὲν ζῇ καν -
εὶς ἂν δὲν φάῃ ψωμί, ἔτσι νὰ μὴν περνάῃ μέ-ρα χω ρὶς μελέτη Εὐ αγγελίου. Προτιμότερο νὰ
μείνῃς νηστι κὸς παρὰ νὰ μείνῃς χωρὶς Εὐαγ-
γέλιο, Εἶνε σὰν τὸ ψωμί· ὅπως τὸ ψω μὶ εἶνε
ἀναγκαῖο γιὰ τὴ σωματικὴ ζωή μας, ἔτσι εἶνε
τὸ Εὐαγγέλιο γιὰ τὴν ψυχή μας. Τὸ εἶπε ὁ Χρι-
 στός· «Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄν θρω-
 πος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομέ νῳ διὰ
στόματος Θεοῦ» (Δευτ. 8,3 = Ματθ. 4,4). Γιὰ νὰ ζή σῃ ὁ
ἄν θρωπος τὴν ἀληθινὴ ζωή, ἔχει ἀνάγκη νὰ
τρέφεται ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ.

Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια μέσα στὰ φτωχὰ σπι-
τά κια, δίπλα ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο εἶχαν καὶ τοὺςβί ους τῶν ἁγίων, τὰ συναξάρια, συμπλήρω μα
τῆς ἱερᾶς παραδόσεως. Τί εἶνε τὰ συνα  ξάρια;
Εἶνε ἡ ἱστορία τῶν ἡρώων τῆς πίστεως καὶ τῆς
ἀ ρετῆς. Τὰ συναξάρια εἶνε τὸ ἐφαρμο σμέ  νοΕὐαγγέλιο. Αὐτὰ ποὺ λέει τὸ Εὐαγγέ λιο ὁ κό-
σμος τὰ θεωρεῖ ἀνεφάρμοστα. Ἀδύνατον! σοῦ
λέει· ἀδύνατον τὸ ἕνα, ἀδύνατον τὸ ἄλλο…
Ἔρ χονται λοιπὸν οἱ ἅγιοι καὶ μὲ τὴ ζωή τους
ἀ ποδεικνύουν, ὅτι αὐτὰ ποὺ ὁ κόσμος θεω-
ρεῖ ἀδύνατα, γίνονται.

Πάρτε παράδειγμα ἐκεῖνο τὸ λόγο τοῦ Χρι-
στοῦ, «Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ
οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέ -
ρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος» (Ματθ. 10,37). Τί λέει
ἐδῶ· ὅτι τὰ παιδιὰ πρέπει ν᾽ ἀγαποῦν τὸ Χρι-
στὸ παραπάνω ἀπὸ τὴ μάνα καὶ τὸν πατέρα

τους, καὶ οἱ γονεῖς ν᾽ ἀγαποῦν τὸ Χριστὸ παρα -
πάνω ἀπὸ τὸ γυιὸ ἢ τὴν κόρη τους. Ποιό παιδὶ
τώρα ἔχει τὸ Χριστὸ παραπάνω ἀπ᾽ τοὺς γο-
νεῖς του, καὶ ποιός γονιὸς βάζει τὸ Χριστὸ πα-
ρα  πάνω ἀπ᾽ τὸ παιδί, ποὺ σήμερα ἔγινε εἴδωλο;
Γιὰ τὸ Εὐαγγέλιο ὅ μως πάνω ἀπ᾽ ὅλα εἶνε ὁ
Χριστός. Κι ἂν ἀνοίξουμε τὰ συναξάρια, τί βλέ  -
που με; Βρίσκουμε πολλὲς περιπτώσεις ἁγίωνποὺ τήρησαν τὸ λόγο αὐτὸ τοῦ Χριστοῦ; Θέ-
λετε παράδειγμα; ἀναφέρω προχείρως ἕνα.

Στὶς 15 Ἰουλίου ἑορτάζουν μία μάνα, ἡ ἁγίαἸουλίττα, καὶ τὸ παιδί της, ὁ ἅγιος Κήρυκος.
Ἡ ἁγία Ἰουλίττα κρατοῦσε στὴν ἀγκαλιὰ τὸ
μονάκριβο ἀγοράκι της, τὸν Κήρυ κο. Ὅταν ἦρ -
θε ἡ ὥρα νὰ μαρτυρήσῃ, δὲν λογάριασε τὸ παι-
 δί· θυσίασε τὴ ζωή της γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ ἀ πέ-
δειξε, ὅτι ἡ ἀγάπη της στὸν Κύριο εἶνε με γα-
λύτερη ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῆς μάνας στὸ παιδί. Τὸ
ἴδιο καὶ τὸ παιδάκι, τεσσάρων - πέντε χρονῶν·
μαρτύρησε γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ ἀπέδειξε, ὅτι ἡ
ἀγάπη του γιὰ τὸν Κύριο ἦταν πιὸ μεγάλη ἀ -
πὸ τὴν ἀγάπη τοῦ νηπίου στὴ μάνα.

Γι᾽ αὐτὸ εἶπαν ὅτι οἱ βίοι τῶν ἁγίων εἶνε τὸΕὐαγγέλιο στὴν πρᾶξι. Ὅπως ἕνας ἡρωικὸς
μαχητὴς ἀποδεικνύει στὰ πεδία τῶν μαχῶν ὅ -
τι ἡ πατρίδα ζῇ, ἔτσι καὶ κάθε ἅγιος ποὺ τηρεῖ
τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ ἀποδεικνύει μὲ τὴ ζωή
του ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο δὲν εἶνε οὐτοπία.

* * *Τί λέει λοιπόν, ἀγαπητοί μου, τὸ σημερινὸ
εὐ  αγγέλιο; Λέει, ὅτι ὅσοι βαπτιστήκαμε καὶ
βγήκαμε ἀπὸ τὴν κολυμβήθρα Χριστιανοί, εἴ -
μαστε – τ᾽ ἀκούσατε τί ὡ ραῖο ὅραμα μᾶς δί-
νει; Καὶ ὁ μικρός, λέει, καὶ ὁ γέρος μὲ τ᾽ ἄ -
σπρα μαλλιά, καὶ ὁ ἀγράμματος καὶ ὁ ἐπιστή-
μονας, καὶ ὁ ἀξιωματικὸς καὶ ὁ ἁ πλὸς στρα-
τιώτης, ὅλοι εἴμαστε, πρέπει νὰ εἴ μ αστε, φῶς·
«Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ματθ. 5,14). Τὸ
εἶπε ὁ Χριστός· καὶ δὲν τὸ εἶ πε μόνο γιὰ τοὺς
μαθητάς του, δὲν τὸ εἶπε μό νο γιὰ τοὺς πα πᾶ -
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δες καὶ δεσποτάδες, ἀλλὰ τὸ εἶπε γιὰ κά θε
Χριστιανό· ὅτι, μέσ᾽ στὴ σκοτεινιὰ ποὺ ἐ   πι-
κρατεῖ, ὁ Χριστιανὸς πρέπει νά ᾽νε φῶς, ἕ να
κεράκι στὸ σκοτάδι τοῦ κόσμου τούτου.

Ὅσο ὁ ἥλιος φωτίζει τὴν πλάσι, ὑπάρχει ἀ -
σφάλεια. Ὅταν βασιλέψῃ, ὅταν νυχτώσῃ κι ἁ -
πλω θῇ σκοτάδι, τότε σταματοῦν οἱ ἐργασίες
κι ἀρχίζουν οἱ …«ἀταξίες»· βγαί νουν νυχτερί -
δες καὶ κου κουβάγιες, βγαί νουν θηρία, λιον -
τάρια καὶ λύκοι, βγαίνουν κλέφτες καὶ γκάγκ -
στερς στὶς πόλεις. Τὴ νύχτα, τὰ μεσάνυχτα, γί-
νον ται τὰ περισσότερα ἐγκλήματα, ὅπως λένε
οἱ στα τιστικές. Ἀλλ᾽ ὅπως ὑ πάρχει φυσικὸ σκο-
 τάδι, ἔτσι ὑ πάρχει καὶ ἠθικὸ σκοτάδι. Καὶ ἐδῶ
τὸ εὐαγγέλιο αὐτό ἐν νο εῖ, τὸ ἠθικὸ σκότος.

Ὅταν σταύρωσαν τὸν Κύριό μας, λέει τὸ
Εὐαγγέλιο ὅτι «ἀπὸ ὥρας ἕκτης σκότος ἐγέ-
νετο ἐπὶ πᾶ σαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης», ἔ -
γινε σκοτάδι ἐπὶ τρεῖς ὧρες (Ματθ. 27,45). Καὶ ἡ ση-
 μερινὴ γενεά, ἐμεῖς, σταυρώνουμε τὸ Χριστὸ
χειρότερα ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους· ἐκεῖνοι τὸν
σταύρω σαν μιὰ φορά, ἐμεῖς τὸν σταυρώνουμε
καθημερινῶς. Σκοτάδι ἁπλώθηκε τότε στὴν
πλάσι, καὶ σκοτάδι ἠθικὸ πλάκωσε ἐμᾶς τώρα.
Τί νὰ τὰ κάνῃς τὰ σχολειὰ καὶ τὰ πανεπιστή-
μια, τὶς προ όδους καὶ τὶς ἀνακαλύψεις· σκο-
τά δι βασιλεύει πάνω στὴ γῆ. Σκοτάδι εἶνε ἡ
ἁμαρτία, ἡ πλάνη, τὰ πάθη. Γιατί; Διότι λείπει
«τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν» (Ἰω. 1,9). 

Τὸ φῶς εἶνε ὁ Χριστός· φῶς μὲ τὴ ζωὴ καὶ
τὴν ἁ γιότητά του, μὲ τὸ λόγο καὶ τὴ σοφία του,
μὲ τὴ χάρι καὶ τὰ θαύματά του, μὲ τὸ σταυρὸ
καὶ τὴν ἀνάστασί του. Ὅπου εἶνε ὁ Χριστός,
ἐ κεῖ εἶνε ἡ ἀλήθεια, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀ γάπη, ὁ
παρά δεισος· ὅπου λείπει ὁ Χριστός, ἐκεῖ εἶνε
τὸ ψέμα, ἡ ἀδικία, τὸ μῖσος, ἡ κόλασι· χωρὶς
τὸ Χριστὸ στὴν κόλασι θὰ πᾶμε.

Μέσ᾽ στὸ σκοτάδι αὐτὸ ὁ ἀληθινὸς Χριστι -
α νὸς εἶνε φῶς, «φῶς Χριστοῦ» ποὺ «φαίνει
πᾶσι» (Λειτ. προηγ.). Ὅπως ὁ Χριστὸς ἔτσι κι ὁ κα-
θένας ἀπὸ μᾶς ἔχουμε ἀποστολὴ νὰ εἴμαστε
φῶς, ἕνα μικρὸ ἔστω φῶς. Πῶς δηλαδὴ θὰ εἴ -μαστε φῶς; Ὁρίστε πιὸ συγκεκριμένα.

� Χτυπάει ἡ καμ πάνα στὴν ἐνορία; ἀμέσως
φτερὰ στὰ πόδια, τρέξε στὴν ἐκκλησία. Ὅταν
φθάσῃς μπὲς μὲ εὐλάβεια, στάσου μὲ ἡσυχία,
ἄκου μὲ προ σοχὴ τὰ λόγια τῆς ἀκολουθίας.
Κάθε φράσι εἶνε χρυσάφι. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ
ἀρ χίζει ἡ λειτουργία μὲ τὸ «Εὐλογημένη ἡ βα-
 σιλεία τοῦ Πατρὸς…» μέχρι τὸ «Δι᾽ εὐχῶν…»,
ἡ Ἐκκλησία μοιράζει χρυσὲς «λίρες», μὴ χά -
σῃς λέξι· κάθε λόγος ποὺ πέφτει ἀπ᾽ τὸ στό-
μα τοῦ ψάλτη καὶ τοῦ παπᾶ εἶνε ἀνεκ τίμητος.
Ἂν τὰ παρακο λουθήσῃς καὶ τὰ ζήσῃς ὅλα, θὰ

δῇς κ᾽ ἐσὺ φῶς. Γι᾽ αὐτὸ στὸ τέλος τῆς λει-
τουργίας λέγεται ὁ ὕμνος «Εἴδομεν τὸ φῶς
τὸ ἀ λη θινόν…», βρήκαμε καὶ εἴδαμε τὸ φῶς
τὸ ἀληθινό, τὸν ἐν Τριάδι Θεό (θ. Λειτ.).� Ὅλοι πρέπει νὰ εἴμαστε φῶς, ἰδιαιτέρως
ὅμως ἐσὺ ποὺ ἔχεις οἰκογένεια. Εἶσαι πατέ-
ρας; Τὸ βράδυ μάζεψε τὴ γυναῖκα καὶ τὰ παιδιά
σου νὰ κάνετε προσευχή. Θ᾽ ἀσπρίσουν τὰ
μαλλιά σου καὶ θὰ πεθάνῃς, μὰ τὸ παιδί σου
δὲν θὰ ξεχάσῃ αὐτὴ τὴ βραδινὴ προσευχή.� Σὰν πατέρας ἄνοιξε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ διά-
 βασέ τους μιὰ περικοπή. Διαβάστε καὶ τὸ συ-
ναξάρι μὲ τὸν βίο τοῦ ἁγίου, ἂν μάλιστα γιορ-
τάζῃ κάποιος ἀπὸ σᾶς· τοῦ ἁγίου Γεωργίου,
τοῦ ἁγίου Νικολάου, τοῦ ἁγίου Θεοδώρου κ.λπ..� Πρὶν καθίσετε στὸ τραπέζι βάλε τὸ μικρὸ
παιδί σου νὰ πῇ τὸ «Πάτερ ἡμῶν…» καὶ στὸ
τέλος πέστε ὅλοι μαζὶ τὸ εὐχαριστῶ στὸ Θεό.

Νά πῶς φωτίζεται ἕνα σπίτι καὶ γίνεται φῶς
μέσα στὴν ἐνορία. Φῶς ὁ πατέρας, φῶς ἡ γυ-
ναίκα, φῶς ὁ δάσκαλος, φῶς ὁ παπᾶς, φῶς ἐ -
κεῖνος ποὺ κατέχει κάποιο ἀξίωμα. Κι ὅταν τὰ
ἄτομα εἶνε φῶς, θὰ γίνῃ φῶς καὶ ἡ ἐνορία καὶ
θὰ λάμψῃ τριγύρω. Περίεργα πράγματα λέω;
Ὄχι. Ξέρω δυὸ χωριά – δὲν λέω τὰ ὀνόματά
τους. Στὸ ἕνα οἱ ἄνθρωποι ζοῦν μὲ τὸ Εὐαγ-
γέ λιο. Τὴν Κυριακὴ εἶνε ὅλοι στὴν ἐκκλησία,
γιὰ νὰ λειτουργηθοῦν καὶ νὰ πάρουν ἀντίδω-
ρο. Δὲν ἔχουν χαρτοπαίγνια, ἀκολασίες, πορ-
νεῖ ες, μοιχεῖες, διαζύγια. Ἀπ᾽ τὸ μικρὸ αὐτὸ
χωριὸ βγήκαν ἕνας στρατηγός (ὑπηρετεῖ στὴν
Καστοριά), δύο καθηγηταί, καὶ ἄλλοι σπου-
δαῖοι ἄνθρωποι. Πῶς ἔγιναν αὐτά; Ἔγιναν,
για τὶ οἱ πατεράδες ἔδωσαν καλὸ παράδειγμα.
Στὸ ἄλλο χωριὸ οἱ ἄντρες εἶνε μέ θυσοι, μπε-
κρῆδες, χαρτοπαῖκτες· ἐκεῖ ἔχουν γίνει ἐγ -
κλήματα, κάποιοι εἶ νε στὶς φυλακές… Βλέπε -
τε τὴ διαφορά; Γι᾽ αὐτὸ ἐσεῖς προσέξτε νὰ
εἶστε φῶς, ἡ ἐνορία σας νὰ εἶνε φῶς.

* * *Μείνετε, ἀγαπητοί μου, μακριὰ ἀπὸ τὰ πάθη
ποὺ σκοτίζουν καὶ ὑποδουλώνουν. Ἂν εἶχα
ἐξουσία, θὰ ἔκλεινα τὰ κέντρα κραιπάλης καὶ
διαφθορᾶς. Ἡ ἐξουσία μου εἶνε πνευματική,
γι᾽ αὐ τὸ ἐπαναλαμβάνω τὸ λόγο ποὺ εἶπε σή-
μερα στὸ εὐαγγέλιο ὁ Χριστός· «Ὑμεῖς εἶστε
τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ματθ. 5,14). Ἀκοῦστε αὐτὰ τὰ
λόγια κι ἂς προσπαθήσουμε νὰ γίνουμε ὁ κα-
θένας ἕνα φῶς, ἕνα κεράκι μέσα στὸ σκοτάδι.
Φῶς μὲ τὰ λόγια μας, μὲ τὸ παράδειγμά μας,
μὲ τὰ καλά μας ἔργα· καὶ τότε ὁ «πατὴρ τῶν
φώτων» (Ἰακ. 1,17), ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι-
 στός, θὰ εὐ λογῇ ὅλους μας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ποὺ ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγίων Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης Παρορίου - Φλωρίνης τὴν 15-7-1973, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 14-6-2021.
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Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί μου, διη-
γεῖται δύο θαύματα· τὸ ἕνα εἶνε σωτηρία,

τὸ ἄλλο εἶνε καταστροφή. Στὸ ἕνα θαῦμα βλέ-
 πουμε τὴ δύναμι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, στὸ ἄλλο βλέπουμε τὴ δύναμι ποὺ ἔχει
καὶ ὁ σατανᾶς· στὸ ἕνα βλέπουμε τὴν ἀγαθότη -
τα καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου, στὸ ἄλ λο βλέ-
 πουμε τὴ μοχθηρία καὶ κακουργία τῶν πονη -
ρῶν πνευμάτων. Ἀλλ᾽ ἂς δοῦμε ἀπὸ κον τὰ τὰ
δύο θαύματα, ποὺ ἔγιναν τὸ ἕνα μὲ τὴν εὐδο-
κίᾳ καὶ τὸ ἄλλο μὲ τὴν παραχώρησι τοῦ Θεοῦ.

* * *⃝ Τὸ ἕνα θαῦμα. Δύο λύκοι ἔγιναν ἀρνιά. Δυὸ
λύκοι ἀρνιά; Αὐτὸ λέει τὸ εὐαγγέλιο σήμερα. 

Λύκοι; Χειρότεροι ἀπὸ τοὺς λύκους. Διότιτὸ ἀγριώτερο θηρίο στὸν κόσμο εἶνε ὁ ἄν θρω- πος. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν βαδίζει σύμφωνα
μὲ τὸ λογικό, μὲ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ συ-
νείδησί του, αὐτὸς ποὺ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὰ
πάθη καὶ τὶς κακίες, αὐτὸς ποὺ κυριαρχεῖται
ἀπὸ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρό, ὁ ἄνθρωπος αὐ τὸς
εἶνε θηρίο, ἀγριώτερος ἀπὸ τὰ θηρία. Μοῦ
ἔλεγε πρὸ ἡμερῶν στὴ Φλώρινα μιὰ γυναί κα·
–Ὅταν βραδιάζῃ κι ἀκούω νά ᾽ρχεται ὁ ἄν -
τρας μου στὸ σπίτι, τρέμω σὰν τὸ φύλλο· εἶ  νε
χειρότερος ἀπὸ θηρίο… Κι ἄκουσα πάλι ἕ  ναν
ἄντρα νὰ μοῦ λέῃ· –Ὅταν ἡ γυναίκα μου στὸ
σπίτι ἀνοίξῃ τὴ γλῶσσα της!…, προτιμῶ νά
᾽μαι στὴν ἔρημο νὰ ζῶ μὲ τὰ θεριά, παρὰ σὲ
σπίτι μὲ γυναῖκα τόσο γλωσσοῦ (πρβλ. Παρ. 21,19).

Θηρίο ὁ ἄνθρωπος. Κι ἂν ἄλλοι βρίσκων ται
σὲ κάποιο ποσοστὸ ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ πονη -
 ροῦ πνεύματος, οἱ δύο ἄνθρωποι τοῦ σημε ρι-
νοῦ εὐαγγελίου ἦταν ἑκατὸ τοῖς ἑκατὸ ὑπὸ τὴνἐπήρεια τῶν πονηρῶν πνευμάτων. Ὁ νοῦς τους
ἐκυριαρχεῖτο ἀπὸ σκέψεις σκοτεινές, ἡ θέλη -
σί τους εἶχε παραλύσει, ἡ ὕπαρξί τους εἶ χε ἐκ -
μηδενιστῆ. Ἦταν τρόπον τινὰ ρομπὸτ τῶν πο-
 νηρῶν πνευμάτων. Τὸ πρόσω   πό τους εἶχε ἀ -

 γριέψει, τὰ μάτια τους ἔβγαζαν φωτιές, οἱ φω  -
νές τους ἔφερναν τρόμο. Εἶχαν ἀποκτήσει τε-
 ράστια δύναμι. Δὲν μποροῦσε κανεὶς νὰ πε ρά -
σῃ ἀπὸ τὸ μέρος τους· ἅρπαζαν λιθάρια καὶ
τὸν πετροβολοῦσαν. Τοὺς ἔπιαναν, τοὺς ἔ  δε-
 ναν μὲ ἁλυσίδες, κι αὐτοὶ τὶς ἔσπαζαν σὰν νά
᾽ταν κλωστές. Κοντὰ στὰ ἄλλα δαιμόνια ποὺ
τοὺς βασάνιζαν (τῆς κακίας, τῆς μοχθηρί  ας,
τῆς ἐκ δικητικότη τος), εἶχαν καὶ τὸ δαιμόνιο
τοῦ γυμνισμοῦ (ποὺ κυριαρχεῖ σήμερα). Ὁ σα-
 τανᾶς τοὺς ἔλεγε· Γδυθῆτε! Κι αὐτοὶ ἔ σχιζαν
τὰ ῥοῦ χα τους κ᾽ ἔ τρεχαν ἔξω γυμνοί, ἀ διάν -
τροποι, ξετσίπωτοι. Στὸ σπίτι δὲν ἔμεναν· τὴ
νύχτα κοι μόντουσαν στὰ μνήματα, μέ σα στὶς
ἀκαθαρσί ες. Αὐτοὶ ἦταν οἱ δαιμονιζόμενοι·
ὡπλισμένοι μὲ δύναμι τοῦ σατανᾶ εἶ χαν γίνειοἱ τρομοκράτες τοῦ τόπου.

Νά ὅμως ποὺ κάποιος προχωρεῖ τολμηρὰ
καὶ ἀτρόμητα πρὸς τὰ ̓ κεῖ. Ποιός ἀπὸ μᾶς πά-
ει νὰ κοιμηθῇ νύχτα στὰ μνήματα; ποιός τολ-
μᾷ νὰ εἰσχωρήσῃ ἐκεῖ ὅπου παραμονεύουν οἱ
δυνάμεις τοῦ πονηροῦ; Ἕνας μόνο, ὁ Χριστός!
Μόλις πάτησε στὴν περιοχή τους, οἱ τρομοκρά -
 τες δαίμονες ἄρχισαν νὰ τρέμουν. Τὸν παρα-
κα λοῦν. Μὰ ὁ Χριστός, ὅ πως ἐσὺ ξερριζώνεις
ἕνα τρυφερὸ φυτό, ἢ ὅ πως ὁ γιατρὸς ξερ ριζώ-
νει τὰ σάπια δόντια, ἔ τσι ἔδιωξε τὰ δαιμόνια
ποὺ φώλιαζαν χρό νια μέσα σ᾽ αὐ τοὺς τοὺς τα-
λαίπωρους. Κι ἀμέσως ἄλλαξαν ὄψι· ξαναβρῆ -
καν τὸν ἑαυτό τους, ἔγιναν πάλι ἄνθρω ποι, καὶ
ἥμεροι σὰν ἀρνάκια κάθησαν στὰ πόδια τοῦ κα-
 λοῦ ποιμένα, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
⃝ Τὸ ἕνα θαῦμα εἶνε αὐτό· θαῦμα σωτηρί ας,
θεραπείας τῶν δαιμονιζομένων ποὺ ἔκανε ἡ
ἀ  γαθότης τοῦ Χριστοῦ. Τό ἄλλο; Ἐκεῖ κοντά,
σὲ μικρὴ ἀπόστασι, πάνω σὲ μιὰ ῥαχούλα ἦτανἕνα κοπάδι· κοπάδι ὄχι ἀπὸ πρόβατα ἢ γίδια,
ἀλλὰ ἀπὸ ἀκάθαρτα ζῷα, ἀ πὸ χοίρους. Ἦταν
πολλοί, δυὸ χιλιάδες κεφάλια. Ἔβοσκαν ἥσυ-
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χα τρώγοντας βελανίδια. Μὰ ξαφνικὰ ἀρχίζουν
νὰ γρυλίζουν, νὰ σκούζουν, νὰ κινοῦνται ἄτα-
κτα, νὰ ταράζουν τὸν τόπο. Οἱ βοσκοί τους πῆ -
γαν νὰ τὰ συγκρατήσουν, μὰ ἦταν ἀδύνατον.
Ἄρχισαν νὰ τρέχουν μὲ ὁρμή, ἀνέβηκαν σ᾽ ἕ να
γκρεμὸ πάνω ἀπ᾽ τὰ βαθειὰ νερὰ τῆς λίμνης,
κι ἀπὸ ̓ κεῖ ἔπεσαν ὅλα μέσα στὰ νερὰ καὶ πνί-
γηκαν. Δὲν ἔμεινε οὔτε ἕνα ζωντανό! Σὲ λίγο
τὰ πτώματά τους ἐπέπλεαν τυμπανιαῖα. Οἱ βο-
 σκοὶ πῆγαν στὴν πόλι καὶ εἶπαν τὰ καθέκαστα.

Μὰ τί συνέβη, τί ἔπαθαν τὰ ζῷα; Τί ἔ παθαν!
Ὤ, εἶνε τυφλὸς ὅποιος νομίζει ὅτι ὑ πάρχει μό  -
νο ὅ,τι βλέπει. Ὑπάρχουν κι ἄλλα, ἀόρατα. Τί
συνέβη λοιπόν; Ὅπως οἱ δύο ἄνθρωποι ἦταν
ὑποχείρια τῶν δαιμόνων, ἔ τσι ἔ γιναν τὰ ζῷα.
Ἦταν ὥρα τοῦ δαιμο νίου – ὁ Θεὸς νὰ φυ λάῃ.
Οἱ δαίμονες, ποὺ εἶ χαν φωλιάσει στοὺς δυὸ
ἀν θρώπους, πῆγαν τώρα μέσα στὰ ζῷα.

Πῶς πῆγαν; Κατὰ παραχώρησιν τοῦ Χριστοῦ.
Γιατὶ ὁ σατανᾶς δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ τίποτα
χωρὶς ἄδεια. Ζήτησαν ἄδεια, καὶ τοὺς ἄφησε.

Μὰ γιατί πῆγαν; θὰ πῆτε. Ἐδῶ χρειάζεται ἐξ -
ήγησι. Ὁ Κύριος ἔχει πάντα κα λωσύνη. Δύο
μό νο θαύματα καταστρο φῆς ἔκανε· τὸ ἕνα εἶ -
νε ὅ ταν τὴ Μεγάλη Δευτέ ρα τὸ βράδυ ξήρανε
τὴν ἄκαρπη συκιὰ λέγοντας «Μηκέτι ἐκ σοῦ
καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα» (Ματθ. 21,19), καὶ τὸ
ἄλλο αὐτὸ ποὺ ἔκανε σ᾽ αὐτὰ τὰ ζῷα. Γιατί τὸ
ἐ πέτρεψε νὰ γίνῃ; Ἐ μένα ῥωτᾶτε; ἀνοῖξτε τὴν
Παλαιὰ Διαθήκη, νὰ δῆ τε τὸ λόγο. Τὸ κοπάδι
αὐτὸ τῶν δύο χιλιάδων χοίρων ἦταν μιὰ σεβα-
  στὴ περιουσία, ἀλ λὰ παράνομη! Οἱ Ἑβραῖοι,
σύμφωνα μὲ τὸ μωσαϊκὸ νόμο καὶ τὶς διατά-
ξεις τῆς θρησκείας τους (βλ. Λευϊτ. 11,4-7. Δευτ. 14,7-8), δὲν
ἐπιτρεπόταν νὰ τρῶ νε κρέας χοιρινό· συν ε -
πῶς δὲν ἔπρεπε νὰ τρέφουν χοίρους. Καί μέ-
χρι σήμερα οἱ μουσουλ μᾶνοι, ἐπειδὴ τὸ Κορά-
νιό τους εἶνε ἀρκε τὰ ἐπηρεασμένο ἀπὸ τὴν Πα-
 λαιὰ Διαθήκη, δὲν τρῶνε χοιρινὸ κρέας. (Ἂν κά-
 ποιος ἀπὸ σᾶς ἔκανε στρατιώτης στὴ Θρᾴκη,
ὅπου ζοῦν καὶ οἱ Πομάκοι ποὺ εἶνε μουσουλ-
μᾶνοι, θὰ ξέρῃ ὅ τι αὐτοί, ὅταν σκοτώνουν ἀ -
γριογούρουνα, δὲν τὰ τρῶνε ἀλλὰ τὰ παραδί -
δουν στοὺς δικούς μας λόχους γιὰ τοὺς ἀ κρῖ -
τες). Οἱ χοῖροι αὐτοὶ λοιπὸν ἦταν παράνο μο
ἐμπόριο. Καὶ τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο εἶνε δεῖ -
γμα τιμωρίας ἑνὸς παρανόμου κέρδους.

Μὴ θαυμάζετε ὅσους πλουτίζουν μὲ παρανο-
  μίες. Ἀπὸ τὶς 1.000 ἐπιχειρήσεις οἱ 999 ἔχουν
συνέταιρο τὸν διάβολο· ἔχει κι αὐτὸς μετοχές.
Οἱ πολυκατοικίες, τὰ ἐργοστάσια, τὰ βαπόρια,
τὰ μεγάλα καταστήματά τους εἶνε διαβολομα-
 ζώματα· κι ὅπως λέει ὁ λαός, «τὰ διαβολομαζώ -
ματα γίνονται ἀνεμοσκορπίσματα». Γι᾽ αὐτὸ

προτιμότερο φτωχὸς μὲ τὸ Χριστό παρὰ ἑκα-
τομμυριοῦχος μὲ τὸ διάβολο. Αὐτὸ λέει τὸ εὐ -
 αγγέλιο ὄχι γιὰ «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ» ἀλλὰ γιὰ
σήμερα. Ἔχει μεγάλη σημασία τὸ εὐαγγέλιο
τόσο μὲ τὴ θεραπεία τῶν δαιμονιζομένων ὅ -
σο καὶ μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς ἀγέλης.

* * *Ἐγὼ δὲν ἀπορῶ, ἀγαπητοί μου, γιατί τόσα
γουρούνια πῆγαν ξαφνικὰ στὸ γκρεμό· ζῷα ἦ -
ταν, τὰ κέντησε ὁ διάβολος, χάθηκαν. Δὲν μπο -
ρῶ νὰ καταλά βω πῶς μιὰ ἄλλη ἀγέλη, ποὺ ἀ πο-
 τελεῖ ται ἀπὸ ἀνθρώπους, πέφτει στὸ γκρεμό!
Ἑκατομμύρια ἄνθρωποι, ἐκεῖ ποὺ κάθονται ἥ -
συχα, ξαφνικὰ ποιός τοὺς γαργαλάει, ξεση κώ-
 νονται, προκαλοῦν, παρενοχλοῦν καὶ τέλος ἀφή-
 νουν τὶς δουλειές, ὁπλίζονται, ὁρμοῦν ὁ ἕ νας
κατὰ τοῦ ἄλλου, καὶ τότε χάνεται στὸ γκρεμὸ
τὸ ἐκλεκτότερο μέρος τῆς ἀνθρωπότητος, οἱ
νέοι. Ποιός εἶνε ὁ γκρεμός; Ὁ πόλεμος! Ἕνας
γκρεμὸς ἦταν ὁ πρῶτος παγκόσμιος πό λεμος,
ἄλλος γκρεμὸς ὁ δεύτερος παγκόσμι ος πόλε -
μος, μὲ ἑκατομμύρια νεκροὺς καὶ τραυματίες,
χῆρες καὶ ὀρφα νά. Καὶ τώρα χάσκει μπροστά
τους χειρότερος, τρίτος γκρεμός, ὁ Θεὸς νὰ
φυλάξῃ, ποὺ θ᾽ ἀφήσῃ τὰ πτώματα τυμπανι -
αῖα ὄχι σὲ νερὰ ἀλλὰ σὲ πυρηνικὴ ἐνέργεια.
Ἐκεῖ ὁδηγεῖ τὸ πονηρὸ πνεῦμα τοὺς ἀνθρώ-
πους, ποὺ κατήντησαν ἀγέλη δαιμονοπλήκτων.

Κρίμα στὰ πανε πιστήμια, στὶς ἀκαδημίες, στὰ
καράβια, στὰ δι αστημόπλοια, στοὺς πυραύ λους.
Τὰ δαιμόνια τῆς φιλοδοξίας, τῆς φιλαργυρί ας
καὶ τοῦ σέξ, (ὁ «οἶστρος ἀκολασίας» Μ. Τετ. δοξ. ἀπο-
στ. αἴν.) ἐλαύνουν σή μερα τὴν ἀγέλη, τὴν κά νουν
νὰ τρέχῃ σὰν τὰ ἄλογα ζῷα. Τὸ εἶπε ὁ Δαυΐδ·
«Ἄν θρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συν ῆ κε, παρασυνε-
βλή θη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀ νοήτοις καὶ ὡμοιώ-
θη αὐ τοῖς» (Ψαλμ. 48,13,21). Τί εἶνε ὁ κόσμος μὲ …τὶς
γραβάτες καὶ τὶς τηλεοράσεις, τὶς ἐπιστῆ μες
καὶ ἐφευρέσεις; μιὰ ἀ γέλη εἶνε. Ἔχουν μορφὴ
ἀνθρώπου, ἀλλὰ συμ περιφέρονται σὰν κτήνη.

Οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔρχονται στὴν ἐκκλησίατοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ κατὰ ἀγέλες τραβοῦν ἄλ -
λοι ἡμίγυμνοι στὴ θάλασσα γιὰ μπάνια, ἄλλοι
στὸ βουνὸ καὶ τὰ δάση, ἄλλοι βγαίνουν ἀπὸ
τὰ μαντριὰ τοῦ διαβόλου (νυχτερινὰ κέντρα,
κι νηματογράφους, γήπεδα, καζίνα…). Μὲ τὸ
φανάρι τοῦ Διογένους «ἄνθρωπον ζητῶ».

Τί θὰ γίνῃ, ἀδέρφια μου; Προτοῦ ἡ ἀγέλη
φτάσῃ στὸ γκρεμό, ἂς πέσουμε στὰ πόδια τοῦἘσταυρωμένου, νὰ διώξῃ ἀπὸ μέσα μας τὰ δαι  -
μόνια, νὰ γίνουμε πάλι ἄνθρωποι, δοξάζοντες
καὶ ὑμνοῦντες καὶ αἰνοῦντες εἰς αἰῶνας αἰώ-
νων τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀντωνίου Ἄνω Πατησίων - Ἀθηνῶν τὴν 11-7-1971 πρωί, μὲ δοθέντα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 16-6-2021.
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Οἱ πολυκατοικίες, τὰ ἐργοστάσια, τὰ βαπόρια,
τὰ μεγάλα καταστήματά τους εἶνε διαβολομα-
 ζώματα· κι ὅπως λέει ὁ λαός, «τὰ διαβολομαζώ -
ματα γίνονται ἀνεμοσκορπίσματα». Γι᾽ αὐτὸ

προτιμότερο φτωχὸς μὲ τὸ Χριστό παρὰ ἑκα-
τομμυριοῦχος μὲ τὸ διάβολο. Αὐτὸ λέει τὸ εὐ -
 αγγέλιο ὄχι γιὰ «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ» ἀλλὰ γιὰ
σήμερα. Ἔχει μεγάλη σημασία τὸ εὐαγγέλιο
τόσο μὲ τὴ θεραπεία τῶν δαιμονιζομένων ὅ -
σο καὶ μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς ἀγέλης.

* * *Ἐγὼ δὲν ἀπορῶ, ἀγαπητοί μου, γιατί τόσα
γουρούνια πῆγαν ξαφνικὰ στὸ γκρεμό· ζῷα ἦ -
ταν, τὰ κέντησε ὁ διάβολος, χάθηκαν. Δὲν μπο -
ρῶ νὰ καταλά βω πῶς μιὰ ἄλλη ἀγέλη, ποὺ ἀ πο-
 τελεῖ ται ἀπὸ ἀνθρώπους, πέφτει στὸ γκρεμό!
Ἑκατομμύρια ἄνθρωποι, ἐκεῖ ποὺ κάθονται ἥ -
συχα, ξαφνικὰ ποιός τοὺς γαργαλάει, ξεση κώ-
 νονται, προκαλοῦν, παρενοχλοῦν καὶ τέλος ἀφή-
 νουν τὶς δουλειές, ὁπλίζονται, ὁρμοῦν ὁ ἕ νας
κατὰ τοῦ ἄλλου, καὶ τότε χάνεται στὸ γκρεμὸ
τὸ ἐκλεκτότερο μέρος τῆς ἀνθρωπότητος, οἱ
νέοι. Ποιός εἶνε ὁ γκρεμός; Ὁ πόλεμος! Ἕνας
γκρεμὸς ἦταν ὁ πρῶτος παγκόσμιος πό λεμος,
ἄλλος γκρεμὸς ὁ δεύτερος παγκόσμι ος πόλε -
μος, μὲ ἑκατομμύρια νεκροὺς καὶ τραυματίες,
χῆρες καὶ ὀρφα νά. Καὶ τώρα χάσκει μπροστά
τους χειρότερος, τρίτος γκρεμός, ὁ Θεὸς νὰ
φυλάξῃ, ποὺ θ᾽ ἀφήσῃ τὰ πτώματα τυμπανι -
αῖα ὄχι σὲ νερὰ ἀλλὰ σὲ πυρηνικὴ ἐνέργεια.
Ἐκεῖ ὁδηγεῖ τὸ πονηρὸ πνεῦμα τοὺς ἀνθρώ-
πους, ποὺ κατήντησαν ἀγέλη δαιμονοπλήκτων.

Κρίμα στὰ πανε πιστήμια, στὶς ἀκαδημίες, στὰ
καράβια, στὰ δι αστημόπλοια, στοὺς πυραύ λους.
Τὰ δαιμόνια τῆς φιλοδοξίας, τῆς φιλαργυρί ας
καὶ τοῦ σέξ, (ὁ «οἶστρος ἀκολασίας» Μ. Τετ. δοξ. ἀπο-
στ. αἴν.) ἐλαύνουν σή μερα τὴν ἀγέλη, τὴν κά νουν
νὰ τρέχῃ σὰν τὰ ἄλογα ζῷα. Τὸ εἶπε ὁ Δαυΐδ·
«Ἄν θρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συν ῆ κε, παρασυνε-
βλή θη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀ νοήτοις καὶ ὡμοιώ-
θη αὐ τοῖς» (Ψαλμ. 48,13,21). Τί εἶνε ὁ κόσμος μὲ …τὶς
γραβάτες καὶ τὶς τηλεοράσεις, τὶς ἐπιστῆ μες
καὶ ἐφευρέσεις; μιὰ ἀ γέλη εἶνε. Ἔχουν μορφὴ
ἀνθρώπου, ἀλλὰ συμ περιφέρονται σὰν κτήνη.

Οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔρχονται στὴν ἐκκλησίατοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ κατὰ ἀγέλες τραβοῦν ἄλ -
λοι ἡμίγυμνοι στὴ θάλασσα γιὰ μπάνια, ἄλλοι
στὸ βουνὸ καὶ τὰ δάση, ἄλλοι βγαίνουν ἀπὸ
τὰ μαντριὰ τοῦ διαβόλου (νυχτερινὰ κέντρα,
κι νηματογράφους, γήπεδα, καζίνα…). Μὲ τὸ
φανάρι τοῦ Διογένους «ἄνθρωπον ζητῶ».

Τί θὰ γίνῃ, ἀδέρφια μου; Προτοῦ ἡ ἀγέλη
φτάσῃ στὸ γκρεμό, ἂς πέσουμε στὰ πόδια τοῦἘσταυρωμένου, νὰ διώξῃ ἀπὸ μέσα μας τὰ δαι  -
μόνια, νὰ γίνουμε πάλι ἄνθρωποι, δοξάζοντες
καὶ ὑμνοῦντες καὶ αἰνοῦντες εἰς αἰῶνας αἰώ-
νων τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀντωνίου Ἄνω Πατησίων - Ἀθηνῶν τὴν 11-7-1971 πρωί, μὲ δοθέντα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 16-6-2021.
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χα τρώγοντας βελανίδια. Μὰ ξαφνικὰ ἀρχίζουν
νὰ γρυλίζουν, νὰ σκούζουν, νὰ κινοῦνται ἄτα-
κτα, νὰ ταράζουν τὸν τόπο. Οἱ βοσκοί τους πῆ -
γαν νὰ τὰ συγκρατήσουν, μὰ ἦταν ἀδύνατον.
Ἄρχισαν νὰ τρέχουν μὲ ὁρμή, ἀνέβηκαν σ᾽ ἕ να
γκρεμὸ πάνω ἀπ᾽ τὰ βαθειὰ νερὰ τῆς λίμνης,
κι ἀπὸ ̓ κεῖ ἔπεσαν ὅλα μέσα στὰ νερὰ καὶ πνί-
γηκαν. Δὲν ἔμεινε οὔτε ἕνα ζωντανό! Σὲ λίγο
τὰ πτώματά τους ἐπέπλεαν τυμπανιαῖα. Οἱ βο-
 σκοὶ πῆγαν στὴν πόλι καὶ εἶπαν τὰ καθέκαστα.

Μὰ τί συνέβη, τί ἔπαθαν τὰ ζῷα; Τί ἔ παθαν!
Ὤ, εἶνε τυφλὸς ὅποιος νομίζει ὅτι ὑ πάρχει μό  -
νο ὅ,τι βλέπει. Ὑπάρχουν κι ἄλλα, ἀόρατα. Τί
συνέβη λοιπόν; Ὅπως οἱ δύο ἄνθρωποι ἦταν
ὑποχείρια τῶν δαιμόνων, ἔ τσι ἔ γιναν τὰ ζῷα.
Ἦταν ὥρα τοῦ δαιμο νίου – ὁ Θεὸς νὰ φυ λάῃ.
Οἱ δαίμονες, ποὺ εἶ χαν φωλιάσει στοὺς δυὸ
ἀν θρώπους, πῆγαν τώρα μέσα στὰ ζῷα.

Πῶς πῆγαν; Κατὰ παραχώρησιν τοῦ Χριστοῦ.
Γιατὶ ὁ σατανᾶς δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ τίποτα
χωρὶς ἄδεια. Ζήτησαν ἄδεια, καὶ τοὺς ἄφησε.

Μὰ γιατί πῆγαν; θὰ πῆτε. Ἐδῶ χρειάζεται ἐξ -
ήγησι. Ὁ Κύριος ἔχει πάντα κα λωσύνη. Δύο
μό νο θαύματα καταστρο φῆς ἔκανε· τὸ ἕνα εἶ -
νε ὅ ταν τὴ Μεγάλη Δευτέ ρα τὸ βράδυ ξήρανε
τὴν ἄκαρπη συκιὰ λέγοντας «Μηκέτι ἐκ σοῦ
καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα» (Ματθ. 21,19), καὶ τὸ
ἄλλο αὐτὸ ποὺ ἔκανε σ᾽ αὐτὰ τὰ ζῷα. Γιατί τὸ
ἐ πέτρεψε νὰ γίνῃ; Ἐ μένα ῥωτᾶτε; ἀνοῖξτε τὴν
Παλαιὰ Διαθήκη, νὰ δῆ τε τὸ λόγο. Τὸ κοπάδι
αὐτὸ τῶν δύο χιλιάδων χοίρων ἦταν μιὰ σεβα-
  στὴ περιουσία, ἀλ λὰ παράνομη! Οἱ Ἑβραῖοι,
σύμφωνα μὲ τὸ μωσαϊκὸ νόμο καὶ τὶς διατά-
ξεις τῆς θρησκείας τους (βλ. Λευϊτ. 11,4-7. Δευτ. 14,7-8), δὲν
ἐπιτρεπόταν νὰ τρῶ νε κρέας χοιρινό· συν ε -
πῶς δὲν ἔπρεπε νὰ τρέφουν χοίρους. Καί μέ-
χρι σήμερα οἱ μουσουλ μᾶνοι, ἐπειδὴ τὸ Κορά-
νιό τους εἶνε ἀρκε τὰ ἐπηρεασμένο ἀπὸ τὴν Πα-
 λαιὰ Διαθήκη, δὲν τρῶνε χοιρινὸ κρέας. (Ἂν κά-
 ποιος ἀπὸ σᾶς ἔκανε στρατιώτης στὴ Θρᾴκη,
ὅπου ζοῦν καὶ οἱ Πομάκοι ποὺ εἶνε μουσουλ-
μᾶνοι, θὰ ξέρῃ ὅ τι αὐτοί, ὅταν σκοτώνουν ἀ -
γριογούρουνα, δὲν τὰ τρῶνε ἀλλὰ τὰ παραδί -
δουν στοὺς δικούς μας λόχους γιὰ τοὺς ἀ κρῖ -
τες). Οἱ χοῖροι αὐτοὶ λοιπὸν ἦταν παράνο μο
ἐμπόριο. Καὶ τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο εἶνε δεῖ -
γμα τιμωρίας ἑνὸς παρανόμου κέρδους.

Μὴ θαυμάζετε ὅσους πλουτίζουν μὲ παρανο-
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ἄλλος γκρεμὸς ὁ δεύτερος παγκόσμι ος πόλε -
μος, μὲ ἑκατομμύρια νεκροὺς καὶ τραυματίες,
χῆρες καὶ ὀρφα νά. Καὶ τώρα χάσκει μπροστά
τους χειρότερος, τρίτος γκρεμός, ὁ Θεὸς νὰ
φυλάξῃ, ποὺ θ᾽ ἀφήσῃ τὰ πτώματα τυμπανι -
αῖα ὄχι σὲ νερὰ ἀλλὰ σὲ πυρηνικὴ ἐνέργεια.
Ἐκεῖ ὁδηγεῖ τὸ πονηρὸ πνεῦμα τοὺς ἀνθρώ-
πους, ποὺ κατήντησαν ἀγέλη δαιμονοπλήκτων.

Κρίμα στὰ πανε πιστήμια, στὶς ἀκαδημίες, στὰ
καράβια, στὰ δι αστημόπλοια, στοὺς πυραύ λους.
Τὰ δαιμόνια τῆς φιλοδοξίας, τῆς φιλαργυρί ας
καὶ τοῦ σέξ, (ὁ «οἶστρος ἀκολασίας» Μ. Τετ. δοξ. ἀπο-
στ. αἴν.) ἐλαύνουν σή μερα τὴν ἀγέλη, τὴν κά νουν
νὰ τρέχῃ σὰν τὰ ἄλογα ζῷα. Τὸ εἶπε ὁ Δαυΐδ·
«Ἄν θρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συν ῆ κε, παρασυνε-
βλή θη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀ νοήτοις καὶ ὡμοιώ-
θη αὐ τοῖς» (Ψαλμ. 48,13,21). Τί εἶνε ὁ κόσμος μὲ …τὶς
γραβάτες καὶ τὶς τηλεοράσεις, τὶς ἐπιστῆ μες
καὶ ἐφευρέσεις; μιὰ ἀ γέλη εἶνε. Ἔχουν μορφὴ
ἀνθρώπου, ἀλλὰ συμ περιφέρονται σὰν κτήνη.

Οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔρχονται στὴν ἐκκλησίατοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ κατὰ ἀγέλες τραβοῦν ἄλ -
λοι ἡμίγυμνοι στὴ θάλασσα γιὰ μπάνια, ἄλλοι
στὸ βουνὸ καὶ τὰ δάση, ἄλλοι βγαίνουν ἀπὸ
τὰ μαντριὰ τοῦ διαβόλου (νυχτερινὰ κέντρα,
κι νηματογράφους, γήπεδα, καζίνα…). Μὲ τὸ
φανάρι τοῦ Διογένους «ἄνθρωπον ζητῶ».

Τί θὰ γίνῃ, ἀδέρφια μου; Προτοῦ ἡ ἀγέλη
φτάσῃ στὸ γκρεμό, ἂς πέσουμε στὰ πόδια τοῦἘσταυρωμένου, νὰ διώξῃ ἀπὸ μέσα μας τὰ δαι  -
μόνια, νὰ γίνουμε πάλι ἄνθρωποι, δοξάζοντες
καὶ ὑμνοῦντες καὶ αἰνοῦντες εἰς αἰῶνας αἰώ-
νων τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀντωνίου Ἄνω Πατησίων - Ἀθηνῶν τὴν 11-7-1971 πρωί, μὲ δοθέντα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 16-6-2021.
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χα τρώγοντας βελανίδια. Μὰ ξαφνικὰ ἀρχίζουν
νὰ γρυλίζουν, νὰ σκούζουν, νὰ κινοῦνται ἄτα-
κτα, νὰ ταράζουν τὸν τόπο. Οἱ βοσκοί τους πῆ -
γαν νὰ τὰ συγκρατήσουν, μὰ ἦταν ἀδύνατον.
Ἄρχισαν νὰ τρέχουν μὲ ὁρμή, ἀνέβηκαν σ᾽ ἕ να
γκρεμὸ πάνω ἀπ᾽ τὰ βαθειὰ νερὰ τῆς λίμνης,
κι ἀπὸ ̓ κεῖ ἔπεσαν ὅλα μέσα στὰ νερὰ καὶ πνί-
γηκαν. Δὲν ἔμεινε οὔτε ἕνα ζωντανό! Σὲ λίγο
τὰ πτώματά τους ἐπέπλεαν τυμπανιαῖα. Οἱ βο-
 σκοὶ πῆγαν στὴν πόλι καὶ εἶπαν τὰ καθέκαστα.

Μὰ τί συνέβη, τί ἔπαθαν τὰ ζῷα; Τί ἔ παθαν!
Ὤ, εἶνε τυφλὸς ὅποιος νομίζει ὅτι ὑ πάρχει μό  -
νο ὅ,τι βλέπει. Ὑπάρχουν κι ἄλλα, ἀόρατα. Τί
συνέβη λοιπόν; Ὅπως οἱ δύο ἄνθρωποι ἦταν
ὑποχείρια τῶν δαιμόνων, ἔ τσι ἔ γιναν τὰ ζῷα.
Ἦταν ὥρα τοῦ δαιμο νίου – ὁ Θεὸς νὰ φυ λάῃ.
Οἱ δαίμονες, ποὺ εἶ χαν φωλιάσει στοὺς δυὸ
ἀν θρώπους, πῆγαν τώρα μέσα στὰ ζῷα.

Πῶς πῆγαν; Κατὰ παραχώρησιν τοῦ Χριστοῦ.
Γιατὶ ὁ σατανᾶς δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ τίποτα
χωρὶς ἄδεια. Ζήτησαν ἄδεια, καὶ τοὺς ἄφησε.

Μὰ γιατί πῆγαν; θὰ πῆτε. Ἐδῶ χρειάζεται ἐξ -
ήγησι. Ὁ Κύριος ἔχει πάντα κα λωσύνη. Δύο
μό νο θαύματα καταστρο φῆς ἔκανε· τὸ ἕνα εἶ -
νε ὅ ταν τὴ Μεγάλη Δευτέ ρα τὸ βράδυ ξήρανε
τὴν ἄκαρπη συκιὰ λέγοντας «Μηκέτι ἐκ σοῦ
καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα» (Ματθ. 21,19), καὶ τὸ
ἄλλο αὐτὸ ποὺ ἔκανε σ᾽ αὐτὰ τὰ ζῷα. Γιατί τὸ
ἐ πέτρεψε νὰ γίνῃ; Ἐ μένα ῥωτᾶτε; ἀνοῖξτε τὴν
Παλαιὰ Διαθήκη, νὰ δῆ τε τὸ λόγο. Τὸ κοπάδι
αὐτὸ τῶν δύο χιλιάδων χοίρων ἦταν μιὰ σεβα-
  στὴ περιουσία, ἀλ λὰ παράνομη! Οἱ Ἑβραῖοι,
σύμφωνα μὲ τὸ μωσαϊκὸ νόμο καὶ τὶς διατά-
ξεις τῆς θρησκείας τους (βλ. Λευϊτ. 11,4-7. Δευτ. 14,7-8), δὲν
ἐπιτρεπόταν νὰ τρῶ νε κρέας χοιρινό· συν ε -
πῶς δὲν ἔπρεπε νὰ τρέφουν χοίρους. Καί μέ-
χρι σήμερα οἱ μουσουλ μᾶνοι, ἐπειδὴ τὸ Κορά-
νιό τους εἶνε ἀρκε τὰ ἐπηρεασμένο ἀπὸ τὴν Πα-
 λαιὰ Διαθήκη, δὲν τρῶνε χοιρινὸ κρέας. (Ἂν κά-
 ποιος ἀπὸ σᾶς ἔκανε στρατιώτης στὴ Θρᾴκη,
ὅπου ζοῦν καὶ οἱ Πομάκοι ποὺ εἶνε μουσουλ-
μᾶνοι, θὰ ξέρῃ ὅ τι αὐτοί, ὅταν σκοτώνουν ἀ -
γριογούρουνα, δὲν τὰ τρῶνε ἀλλὰ τὰ παραδί -
δουν στοὺς δικούς μας λόχους γιὰ τοὺς ἀ κρῖ -
τες). Οἱ χοῖροι αὐτοὶ λοιπὸν ἦταν παράνο μο
ἐμπόριο. Καὶ τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο εἶνε δεῖ -
γμα τιμωρίας ἑνὸς παρανόμου κέρδους.

Μὴ θαυμάζετε ὅσους πλουτίζουν μὲ παρανο-
  μίες. Ἀπὸ τὶς 1.000 ἐπιχειρήσεις οἱ 999 ἔχουν
συνέταιρο τὸν διάβολο· ἔχει κι αὐτὸς μετοχές.
Οἱ πολυκατοικίες, τὰ ἐργοστάσια, τὰ βαπόρια,
τὰ μεγάλα καταστήματά τους εἶνε διαβολομα-
 ζώματα· κι ὅπως λέει ὁ λαός, «τὰ διαβολομαζώ -
ματα γίνονται ἀνεμοσκορπίσματα». Γι᾽ αὐτὸ

προτιμότερο φτωχὸς μὲ τὸ Χριστό παρὰ ἑκα-
τομμυριοῦχος μὲ τὸ διάβολο. Αὐτὸ λέει τὸ εὐ -
 αγγέλιο ὄχι γιὰ «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ» ἀλλὰ γιὰ
σήμερα. Ἔχει μεγάλη σημασία τὸ εὐαγγέλιο
τόσο μὲ τὴ θεραπεία τῶν δαιμονιζομένων ὅ -
σο καὶ μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς ἀγέλης.

* * *Ἐγὼ δὲν ἀπορῶ, ἀγαπητοί μου, γιατί τόσα
γουρούνια πῆγαν ξαφνικὰ στὸ γκρεμό· ζῷα ἦ -
ταν, τὰ κέντησε ὁ διάβολος, χάθηκαν. Δὲν μπο -
ρῶ νὰ καταλά βω πῶς μιὰ ἄλλη ἀγέλη, ποὺ ἀ πο-
 τελεῖ ται ἀπὸ ἀνθρώπους, πέφτει στὸ γκρεμό!
Ἑκατομμύρια ἄνθρωποι, ἐκεῖ ποὺ κάθονται ἥ -
συχα, ξαφνικὰ ποιός τοὺς γαργαλάει, ξεση κώ-
 νονται, προκαλοῦν, παρενοχλοῦν καὶ τέλος ἀφή-
 νουν τὶς δουλειές, ὁπλίζονται, ὁρμοῦν ὁ ἕ νας
κατὰ τοῦ ἄλλου, καὶ τότε χάνεται στὸ γκρεμὸ
τὸ ἐκλεκτότερο μέρος τῆς ἀνθρωπότητος, οἱ
νέοι. Ποιός εἶνε ὁ γκρεμός; Ὁ πόλεμος! Ἕνας
γκρεμὸς ἦταν ὁ πρῶτος παγκόσμιος πό λεμος,
ἄλλος γκρεμὸς ὁ δεύτερος παγκόσμι ος πόλε -
μος, μὲ ἑκατομμύρια νεκροὺς καὶ τραυματίες,
χῆρες καὶ ὀρφα νά. Καὶ τώρα χάσκει μπροστά
τους χειρότερος, τρίτος γκρεμός, ὁ Θεὸς νὰ
φυλάξῃ, ποὺ θ᾽ ἀφήσῃ τὰ πτώματα τυμπανι -
αῖα ὄχι σὲ νερὰ ἀλλὰ σὲ πυρηνικὴ ἐνέργεια.
Ἐκεῖ ὁδηγεῖ τὸ πονηρὸ πνεῦμα τοὺς ἀνθρώ-
πους, ποὺ κατήντησαν ἀγέλη δαιμονοπλήκτων.

Κρίμα στὰ πανε πιστήμια, στὶς ἀκαδημίες, στὰ
καράβια, στὰ δι αστημόπλοια, στοὺς πυραύ λους.
Τὰ δαιμόνια τῆς φιλοδοξίας, τῆς φιλαργυρί ας
καὶ τοῦ σέξ, (ὁ «οἶστρος ἀκολασίας» Μ. Τετ. δοξ. ἀπο-
στ. αἴν.) ἐλαύνουν σή μερα τὴν ἀγέλη, τὴν κά νουν
νὰ τρέχῃ σὰν τὰ ἄλογα ζῷα. Τὸ εἶπε ὁ Δαυΐδ·
«Ἄν θρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συν ῆ κε, παρασυνε-
βλή θη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀ νοήτοις καὶ ὡμοιώ-
θη αὐ τοῖς» (Ψαλμ. 48,13,21). Τί εἶνε ὁ κόσμος μὲ …τὶς
γραβάτες καὶ τὶς τηλεοράσεις, τὶς ἐπιστῆ μες
καὶ ἐφευρέσεις; μιὰ ἀ γέλη εἶνε. Ἔχουν μορφὴ
ἀνθρώπου, ἀλλὰ συμ περιφέρονται σὰν κτήνη.

Οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔρχονται στὴν ἐκκλησίατοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ κατὰ ἀγέλες τραβοῦν ἄλ -
λοι ἡμίγυμνοι στὴ θάλασσα γιὰ μπάνια, ἄλλοι
στὸ βουνὸ καὶ τὰ δάση, ἄλλοι βγαίνουν ἀπὸ
τὰ μαντριὰ τοῦ διαβόλου (νυχτερινὰ κέντρα,
κι νηματογράφους, γήπεδα, καζίνα…). Μὲ τὸ
φανάρι τοῦ Διογένους «ἄνθρωπον ζητῶ».

Τί θὰ γίνῃ, ἀδέρφια μου; Προτοῦ ἡ ἀγέλη
φτάσῃ στὸ γκρεμό, ἂς πέσουμε στὰ πόδια τοῦἘσταυρωμένου, νὰ διώξῃ ἀπὸ μέσα μας τὰ δαι  -
μόνια, νὰ γίνουμε πάλι ἄνθρωποι, δοξάζοντες
καὶ ὑμνοῦντες καὶ αἰνοῦντες εἰς αἰῶνας αἰώ-
νων τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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λοι ἡμίγυμνοι στὴ θάλασσα γιὰ μπάνια, ἄλλοι
στὸ βουνὸ καὶ τὰ δάση, ἄλλοι βγαίνουν ἀπὸ
τὰ μαντριὰ τοῦ διαβόλου (νυχτερινὰ κέντρα,
κι νηματογράφους, γήπεδα, καζίνα…). Μὲ τὸ
φανάρι τοῦ Διογένους «ἄνθρωπον ζητῶ».

Τί θὰ γίνῃ, ἀδέρφια μου; Προτοῦ ἡ ἀγέλη
φτάσῃ στὸ γκρεμό, ἂς πέσουμε στὰ πόδια τοῦἘσταυρωμένου, νὰ διώξῃ ἀπὸ μέσα μας τὰ δαι  -
μόνια, νὰ γίνουμε πάλι ἄνθρωποι, δοξάζοντες
καὶ ὑμνοῦντες καὶ αἰνοῦντες εἰς αἰῶνας αἰώ-
νων τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀντωνίου Ἄνω Πατησίων - Ἀθηνῶν τὴν 11-7-1971 πρωί, μὲ δοθέντα τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 16-6-2021.
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