
Ὁἱερὸς Αὐγουστῖνος, ἀγαπητοί μου, εἶνε
μιὰ σάλπιγγα τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ ὁ ἦ -

χος της φτάνει στὰ πέρατα τοῦ κόσμου. Εἶνε
ἕνας μεγάλος ποταμός, ποὺ ἀρδεύει τὸ γεώρ-
 γιον τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἐκκλησία. Εἶνε ἕνας κῆπος
μὲ ποικίλα ἔγχρωμα ἄνθη, ποὺ ἀποπνέουν ἄ -
ρωμα Ὀρθοδοξίας. Εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ δέκα με-
γάλα πνεύματα ποὺ ἀνέδειξε ἡ ἀνθρωπότης.

Ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι· «Ἐξ ὄνυχος τὸν λέον -
τα». Ἔτσι καὶ ἀπὸ λίγες σελίδες τῆς ζωῆς τοῦ
ἁγίου Αὐγουστίνου μποροῦμε νὰ ἀναλογι-
σθοῦ με τὴν τεραστία φυσιογνωμία του.

Θὰ σταθοῦμε σὲ τρία σημεῖα τῆς ζωῆς του.
* * *⃝ Στὰ παιδικά του χρόνια ἦταν πολὺ ζωηρός.

Τὸ σχολεῖο τὸ ἀπέφευγε. Γύριζε στοὺς δρό-
μους. Ἔκανε παιχνίδια μὲ τοὺς συμμαθητάς
του. Πηδοῦσε φράχτες, ἀνέβαινε βουνά. Πῆ -
γε κάποτε στὸν κῆπο ἑνὸς γείτονα καὶ ῥήμα-
ξε τὴν ἀχλαδιά του…

Ζωηρὸ παιδί. Ἀλλ᾿ εὐτύχησε νὰ ἔχῃ γονεῖς.
Διότι πολλὰ παιδιὰ φαίνεται ὅτι ἔχουν γονεῖς
μὰ δὲν ἔχουν. Τὸ νὰ γεννήσῃ κανεὶς παιδὶ εἶ -
νε εὔκολο· εἶνε φυσικὸ φαινόμενο καὶ συναν -
τᾶται σὲ ὅλη τὴν φυσιολογικὴ κλίμακα τῶν ζῴ -
ων. Ὄχι λοιπὸν τὸ γεννᾶν ἀλλὰ τὸ ἀνατρέφειν,
αὐτό εἶνε τὸ δυσκολώτερο. Ἡ ἀνατροφὴ εἶνε
«τέχνη τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν».

Ὁ μικρὸς Αὐγουστῖνος εἶχε γονεῖς. Ὁ πα-
τέρας του ὁ Πατρίκιος, ἂν καὶ εἰδωλολάτρης,
ἦταν πολὺ αὐστηρός. Ἦταν χαλινάρι στὴν ζω-
 ηρότητα τοῦ παιδιοῦ του, καὶ πολλὲς φορὲς
τὸ τιμωροῦσε αὐστηρά. Δὲν ἔμοιαζε μὲ τοὺς
σημερινοὺς γονεῖς, ποὺ ἀνέχονται τὰ πάντα
κι ἀφήνουν τὰ παιδιὰ ἀσύδοτα.

Πέρασαν τὰ χρόνια κι ὁ πατέρας πέθανε.
Στὶς Ἐξομολογήσεις του τὸν μνημονεύει. Σ᾿
εὐχαριστῶ, Θεέ μου, λέει, διότι μοῦ ἔδωσες
αὐστηρὸ πατέρα, ποὺ μὲ συγκρατοῦσε στὴν
ἀτίθαση ἡλικία μου.

Αὐστηρὸς ὁ πατέρας, καὶ ὅμως ὁ ἱερὸς Αὐ -
γουστῖνος τὸν εὐγνωμονεῖ. Ἀλλὰ περισσότε-
ρο εὐγνωμονεῖ τὴν ἁγία του μητέρα, τὴ Μό-
νι κα, ποὺ ὑπενθυμίζει μεγάλες φυσιογνωμίες
τῆς παλαιᾶς διαθήκης. Ἡ Μόνικα ἦτο μία ἡ -
ρωίδα ἀφωσιωμένη στὸ παιδί της. Καὶ ὅταν ὁ
Αὐγουστῖνος μεγάλωσε καὶ ἐξέκλινε ἀπὸ τὴν
ὁδὸ τοῦ Κυρίου καὶ περιέπεσε σὲ πλάνες καὶ
σὲ συστήματα ξένα πρὸς τὸν χριστιανισμό, ἡἁγία Μόνικα ἔκλαιγε. Πῆγε τότε στὸν ἅγιο ἐ -
πίσκοπο Ἀμβρόσιο Μεδιολάνων καὶ τὸν ρω-
τοῦσε, ἐὰν ὁ Αὐγουστῖνος θὰ σωθῇ. Καὶ ὁ ἐ -
πίσκοπος ἀπήντησε· «Ὕπαγε εἰς εἰρήνην·
παι δί, γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ μάνα του χύνει τόσα δά-
κρυα, εἶνε ἀδύνατον νὰ χαθῇ».
⃝ Καὶ πράγματι ἦρθε καὶ γι᾿ αὐτὸν ἡ ὥρα τῆςχάριτος. Μιὰ μέρα, καθὼς βρισκόταν στὸν
κῆ πο, ἄκουσε μιὰ μυστηριώδη φωνή· Αὐγου-
στῖνε, «πάρε καὶ διάβασε». Ὑπήκουσε στὴ φω -
νὴ αὐτή, ὅπως ἄλλοτε ὁ Μέγας Ἀντώνιος ὑ -
πήκουσε στὴ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἔλε-
γε «Πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτω-
χοῖς…» (Ματθ. 19,21). Ἀπὸ τὴ φωνὴ ἐκείνη συγκλο-
νίσθηκε. Δίπλα του βρέθηκε ἡ ἁγία Γραφὴ
καὶ τὰ μάτια του ἔπεσαν στὸ χωρίο τῆς πρὸς
Ῥωμαίους ἐπιστολῆς ὅπου ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος λέει· «Ἡ νύξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγ -
γικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους
καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός» (Ῥωμ. 13,12).

Ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη πῆρε τὴν ὁριστικὴ
ἀπόφασι νὰ γίνῃ Χριστιανός.
⃝ Καὶ τὸ τρίτο σημεῖο, πολὺ κατάλληλο καὶ ὠ -
φέλιμο στὴ γενεά μας, ἡ ὁποία ἔστησε εἴδω-
λα στὸν ὀρθολογισμὸ καὶ τὸν σκεπτικισμό, εἶ -
νε τὸ ἑξῆς. Διαβάζοντας τὸ Εὐαγγέλιο σκόν -
ταψε ἡ μεγάλη διάνοιά του στὸ σπουδαιότε-
ρο δόγμα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τὸ δό γμα
τῆς ἁγίας Τριάδος. Ἕνας Θεός, ἀλλὰ τρισυ-
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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
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πό στατος, Πατήρ, Υἱὸς καὶ ἅγιον Πνεῦμα –
ἁγία Τριάς, ἐλέησον τὸν κόσμον. Σ᾿ αὐτὸ τὸ
δό γμα, στὴν «ἐξίσωσι» αὐτή, ὅτι ἕνα εἶνε τρία
καὶ τρία εἶνε ἕνα, σκόνταψε ὡσὰν σὲ πρόβλη -
μα ἀλγέβρας. Ἄλυτο καὶ μυστηριῶδες. Διά-
βαζε, προσπαθοῦσε νὰ τὸ λύσῃ, ἀλλὰ δὲν
μποροῦσε.

Ζαλισμένος ὅπως ἦταν, ἔκανε περίπατο
στὴν παραλία τοῦ Ἱππῶνος, στὴν Ἀφρική. Ἐ -
κεῖ στὴν ἀμμουδιὰ βλέπει ἕνα ξανθὸ χαριτω-
μένο παιδάκι. Εἶχε ἀνοίξει μιὰ λακκούβα στὴν
ἄμμο καὶ μὲ ἕνα κουβαδάκι προσπαθοῦσε νὰ
μεταφέρῃ νερὸ ἀπὸ τὴ θάλασσα.

–Τί κάνεις ἐκεῖ, παιδί μου; τὸ ἐρωτᾷ.
Κ᾿ ἐκεῖνο, ποὺ δὲν ἦταν παιδὶ ἀλλὰ ἄγγε-

λος ὑπὸ μορφὴν παιδιοῦ, ἀπαντᾷ·
–Βλέπεις αὐτὴ τὴ θάλασσα; Μ᾿ αὐτὸ τὸ

κουβαδάκι θὰ τὴν ἀδειάσω.
–Τί λές, παιδάκι μου; Εἶνε δυνατὸν αὐτό; Ἡ

θάλασσα εἶνε ἀνεξάντλητη.
–Ἂν αὐτὸ εἶνε ἀδύνατον, λέει ὁ ἄγγελος,

πῶς ζητᾷς ἐσὺ μὲ τὸ μικρό σου μυαλὸ ν᾿ ἀδει-
άσῃς τὸν ὠκεανὸ τῆς θεότητος;

Σοφὴ ἡ ἀπάντησις. Ἐὰν χωροῦν μέσα σ᾿ ἕ -
να ποτήρι οἱ ὠκεανοὶ καὶ οἱ θάλασσες, τότε
μπορεῖ νὰ χωρέσῃ στὴ μικρὴ διάνοια τοῦ ἀν -
θρώπου τὸ μέγα μυστήριο τῆς ἁγίας Τριάδος.

* * *Τί διδασκόμεθα ἀπὸ τὰ τρία αὐτὰ σημεῖα;
Ἕνα πρᾶγμα· Μὴν ἀπελπίζεσθε. Μακριά ἀπὸ
μᾶς ἡ ἀπελπισία.
⃝ Γονεῖς! Ζωηρὸς ἦταν ὁ μικρὸς Αὐγουστῖ -
νος, καὶ τὰ σημερινὰ παιδιὰ εἶνε πολὺ ζωηρά.
Ἂν ὑποφέρετε ἀπὸ παιδιὰ ἀτίθασα, μὴν ἀπο-
γοητεύεσθε. Ἡ παιδαγωγικὴ ἱστορία διδά-
σκει, ὅτι τὰ ζωηρὰ παιδιὰ πολλὲς φορὲς ἀνα-
δεικνύονται μεγάλοι ἄνδρες. Ἡ ζωηρότης σὲ
πολλὲς περιπτώσεις εἶνε τεκμήριο ζωτικότη-
τος, δεῖγμα ἐνθουσιώδους ἀνθρώπου, ἔνδει-
ξις ὅτι μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ ὑπάρχει
ἡφαίστειο· ἔχει ἀνάγκη μόνο ἀπὸ χαλιναγώ-
γησι. Μὴν ἀπελπίζεσθε γιὰ τὰ ζωηρὰ παιδιά.
Μεταχειρισθῆτε ὅλα τὰ μέσα τῆς παιδαγωγι -
κῆς· καὶ ἐπιείκεια, καὶ ἔπαινο, καὶ αὐστηρό-
τητα, καὶ πρὸ παντὸς ἀγάπη. Παραπάνω ὅμως
ἀπ᾿ ὅλα νὰ γονατίζετε ὅπως ἡ ἁγία Μόνικα
ἐμπρὸς στὸ εἰκονοστάσι. Καὶ νὰ εἶστε βέβαι-
οι ὅτι, ὅταν ἐσεῖς δὲν ὑπάρχετε σ᾿ αὐτὴ τὴ
ζωή, τὸ παιδί, ποὺ ἀναθρέψατε ἔτσι, θὰ ἔρθῃ
στὸν τάφο σας καὶ θὰ πῇ· Μάνα - πατέρα, σᾶς
εὐχαριστῶ!
⃝ Ἀκόμα. Πιστοί! Μὴν ἀπελπίζεσθε γιὰ τοὺςἁ μαρτωλοὺς τῆς γῆς. Μειονότης εἶνε οἱ Χρι-
στιανοὶ ποὺ ζοῦν κατὰ Θεόν· οἱ ἄλλοι, ἡ πλει-

ονότης, εἶνε ψυχροὶ σὰν τὸ Βόρειο Πόλο καὶ
ἀ διάφοροι, ἄλλοι δὲ βάναυσοι ἢ ἄπιστοι καὶ
ἄθεοι. Μὴν ἀπελπίζεσθε γι᾿ αὐτούς. Θὰ ἔρθῃ
καὶ γι᾿ αὐτοὺς ἡ ὥρα τῆς χάριτος, ὅπως ἦρθε
γιὰ τὸν ἱερὸ Αὐγουστῖνο καὶ ὅπως ἦρθε γιὰ τὸ
λῃστή, ποὺ εἶπε τὸ «Μνήσθητί μου, Κύριε,
ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42).

Μὴν ἀπελπίζεσθε, γονεῖς, γιὰ τὰ παιδιά.
Μὴν ἀπελπίζεσθε, πιστοί, γιὰ τοὺς ἀπίστους.
Δὲν θὰ νικήσουν τὰ θηρία· θὰ νικήσῃ τὸ ἐ -
σφαγμένον Ἀρνίον, ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος.
⃝ Καὶ σεῖς τέλος, Χριστιανοὶ μελετηταί! Μὴ
ἀπελπίζεσθε γιὰ τὴν ἁγία Γραφή.

Πολλὲς φορὲς συνέστησα· Διαβάζετε τὴν
ἁγία Γραφή. Μοῦ ἀπαντοῦν· Δὲν τὴν καταλα-
βαίνουμε. Καὶ εἶνε ἀλήθεια, ὅτι ἡ ἁγία Γραφὴ
εἶνε θάλασσα ἀπέραντη. Ἀλλ᾿ ὅπως ἡ θάλασ-
σα στὴν παραλία εἶνε ῥηχὴ καὶ μπορεῖ νὰ παί -
ξῃ ἐκεῖ κ᾿ ἕνα μικρὸ παιδί, ἀλλ᾿ ἔχει καὶ βα-
θειὰ μέρη ποὺ μόνο Δήλιοι κολυμβηταὶ μπο-
ροῦν νὰ κολυμπήσουν, ἔτσι εἶνε καὶ ἡ ἁγία
Γραφή. Ὑπάρχουν χωρία ποὺ μπορεῖ νὰ τὰ
καταλάβῃ κ᾿ ἕνα μικρὸ παιδί· ἀλλ᾿ ὑπάρχουν
καὶ χωρία δύσκολα, ποὺ οὔτε ὁ ἱερὸς Αὐγου-
στῖνος οὔτε κανεὶς ἄλλος μπορεῖ νὰ τὰ συλ-
λάβῃ. Ἄφησε, λοιπόν, τὰ βαθειὰ χωρία, καὶ ἀ -
σχολήσου μὲ τὰ σχετικῶς εὔκολα.

Ἐπαναλαμβάνω. Γονεῖς, μὴν ἀπελπίζεσθε
γιὰ τὰ παιδιά σας. Πιστοί, μὴν ἀπελπίζεσθε
γιὰ τοὺς ἀπίστους καὶ τοὺς ἀθέους. Χριστια-
νοὶ μελετηταί, μὴν ἀπελπίζεσθε ὅταν δυσκο-
λεύεσθε νὰ καταλάβετε τὴν ἁγία Γραφή.

Διαβάζετέ την ὅπως τὴν διάβαζε ὁ ἱερὸς
Αὐγουστῖνος. Σᾶς δίδω ἱερὸ κανόνα· διαβά-
ζετε κάθε μέρα τὴν ἁγία Γραφή. Εἶνε καύχη-
μά μας, ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα καυχήματα. Ὅ -
πως ἀπ᾿ ὅλες τὶς γυναῖκες ὁ Θεὸς ἐξέλεξε ὡς
μητέρα του τὴν Παρθένο Μαρία, ἔτσι καὶ ἀπ᾿
ὅλες τὶς γλῶσσες τοῦ κόσμου διάλεξε τὴν ἑλ -
ληνικὴ γιὰ νὰ γραφῇ τὸ Εὐαγγέλιό του. Αὐτὸ
εἶνε προνόμιο τῆς φυλῆς μας. Ἐν τούτοις οἱ
Ἕλληνες δὲν ἀνοίγουμε τὴν ἁγία Γραφή…

Διαβάζετε τὸ Εὐαγγέλιο ἡμέρα καὶ νύχτα.
Δὲν εἴμαστε Χριστιανοὶ ἂν δὲν τὸ διαβάζου-
με. Τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε τὸ ὡραιότερο βιβλίο
τοῦ κόσμου. Εἶνε τὸ σύνταγμά μας. Ἐὰν ὅλοι,
μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἐφαρμόζαμε ὡς σύνταγμα
τὸ Εὐαγγέλιο, σήμερα ἡ Ἑλλὰς θὰ ἦταν διε-
θνὴς παράδεισος, ὑπόδειγμα λαοῦ.

Αὐτὰ τὰ λίγα εἶχα νὰ πῶ σήμερα στὴ μνήμη
τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου, καὶ εἴθε ὁ Θεὸς διὰ
πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου νὰ σκέπῃ καὶ νὰ φυλάτ-
τῃ πάντας ἡμᾶς· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν Τρίτη 15-6-1982 μὲ νέο τώρα τίτλο.Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 15-6-1982, μετατροπὴ καὶ ἐπανέκδοσις 18-5-2021.
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Θυμᾶστε, ἀγαπητοί μου, τὸν Πέτρο τὴ νύ-
 χτα τῆς Μεγάλης Πέμπτης ὅταν ὁ Κύρι -

ος δικαζόταν; Στὴν αὐλὴ Ἄννα καὶ Κα ϊάφα
στεκό ταν σὰν ἄγνωστος· ἀλλ᾽ ἀ ναγνωρίστηκε,
καὶ ἀρνήθηκε τὸν Διδάσκαλο· τρεῖς φορές!
ἔπεσε, καὶ ἡ πτῶσι του ἦταν μεγάλη.

Ποιά νὰ ἦταν ἡ ψυχολογική του κατά στασι;
τί διαλογισμοὶ τὸν τάραξαν ἕως τὴν Ἀ νάστα-
σι; Βρῆκε παρηγοριά, ἢ ἄκουσε λόγια αὐστη-
ρά; Δὲν λένε τὰ Εὐαγγέλια. Σίγουρα ἡ ψυ χή
του θὰ καλύφθη κε ἀπὸ μελαγχο λί α. Αὐτὸς ν᾿
ἀρνηθῇ τὸν Διδά σκαλο; Πολὺ βα ρύ! Κινδύ-
νευσε ν᾽ ἀ πελπιστῇ. Ἡ θεία χάρις τὸν κράτησε.
Σώ  θηκε, γιὰ νὰ διαλαλῇ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ! Ἂν ἦταν ἄλλος θὰ
ψυχραινόταν, θὰ διέκοπτε κάθε δεσμό. Ἀλλ᾿
ὁ Κύριος δὲν ἀρ νήθηκε τὸν Πέτρο, δὲν τὸν δι -
έγραψε. Ἀπόδειξις ἐ κεῖ νο τὸ βλέμμα, μὲ παρά -
πονο καὶ στοργή, ποὺ τοῦ ἔρριξε ἀμέσως τότε
καὶ τὸν ἔκανε ν᾽ ἀ  ναλυθῇ σὲ δάκρυα· ἀπό δειξις
κι ὅτι στὸ ἀ ναστάσιμο μήνυμα τοῦ ἀγγέλου στὶς
μυροφό ρες γίνεται μνεία σ᾽ αὐτόν· «Ὑπάγετε
εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ…»
(Μᾶρκ. 16,7)· ἀπόδειξις καὶ ὁ διάλογος μετα ξὺ Ἰη-
σοῦ καὶ Πέτρου στὸ γιαλὸ τῆς Τιβεριάδος.

Ὁ Κύριος τὸν ρωτάει· –Σίμων γυιὲ τοῦ Ἰω -
νᾶ, μὲ ἀγαπᾷς περισσότερο ἀπὸ τοὺς συμμα-
θητάς σου; –Ναί, Κύριε, λέει ὁ Πέτρος, σὺ
γνωρίζεις ὅτι σὲ ἀγαπῶ. Ὁ Κύριος ὅμως ἐ πα-
ναλαμβάνει δύο ἀκόμη φο ρὲς τὴν ἐρώτησι «Ἀ γα -πᾷς με;». Τὴν τρίτη ὁ Πέτρος, βλέπον τας ὅ τι ἡ
ἀ γάπη του ἀμφισβη τεῖται, λυπήθηκε καὶ εἶ πε·
Κύριε, σὺ τὰ ξέρεις ὅλα· ξέρεις σὲ ἀγαπῶ.

Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας παρατηροῦν, ὅ τι
ὁ Πέτρος μὲ τὴν τριπλῆ ὁμολογία τῆς ἀ γάπης
του στὸ Χριστὸ διώρθωσε τὴν τριπλῆ ἄρνησι
καὶ ἀποκαταστάθηκε στὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα.Ἡ ἐρώτησι αὐτὴ τοῦ Κυρίου στὸν Πέτρο ἀ -πευθύνεται καὶ σὲ ὅλους τοὺς μαθητάς, σὲ κά-
θε πιστὸ κάθε ἐποχῆς. Ἀπ᾽ τὸν οὐ ρανὸ ἐρωτᾷ

τὸν καθένα μας «Ἀγαπᾷς με;». Ὁ Πέτρος εἶπε·
Κύριε, σὲ ἀγαπῶ. Ἀπήν τησε μὲ λόγο τότε, καὶ
μὲ τὸ αἷμα του κατό πιν. Ἐμεῖς τί ἀπαντοῦμε;.

* * *Τὴν ἀγάπη ὡς αἴσθημα εἶνε ἀδύνατον νὰ μὴν
τὴν ἔχῃ δοκιμάσει ἄνθρωπος. Εἶνε ἔμφυτη.
Δίχως ἀ  γάπη ὁ ἄνθρωπος εἶνε σὰν ψά ρι ἔξω ἀπ᾽
τὴ θάλασσα. Ἀρέσκεται, εὐ φραί νεται σ τὴν ἀγά-
 πη. Ἀγαπᾷ τὸν τόπο τόπο του, τὸ περι βάλλον του,
τοὺς συν  ανθρώ πους· γονεῖς, συγ  γενεῖς, φί λους,
εὐερ γέτες, δασκάλους. Ἀγαπᾷ τὴν κοινωνία,
τὸ ἔθνος, τὴν πατρί δα, τὴν ἀν θρωπότητα.

Τέλος ἐδῶ; Ὡς κήρυκας ἔρχομαι νὰ διεκδι-
κή σω μία θέ σι, τὴν πρώτη στὴν καρδιά σας, γιὰτὸ Χριστό. Σ᾽ αὐτὸν θέλω νὰ σᾶς ἑλκύσω. Αὐ -
τὸν πρέπει ν᾿ ἀγαπήσουμε· γιὰ μύριους λόγους,γιὰ ἄπειρες εὐεργεσίες του. Ὅλα γύρω, ἀπ᾽ τὰ
ἐλάχιστα ἕως τὰ μέγιστα, φέρουν τὴ σφρα γῖ -
δα του, σὲ ὅλα κατοπτρίζεται τὸ με γαλεῖο του, οἱ
θεῖες ἰδιότητές του· παν σοφία, παντοδυναμία,
ἀγαθότης του. «Πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ
χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν» (Ἰω. 1,3).

Ὅποιος δέχεται αὐτὴ τὴ ἀλήθεια, ὅτι ὁ Χρι-
στὸς εἶνε Ο ΛΟΓΟΣ, διὰ τοῦ ὁποίου δημιουργή -
θηκαν, ζοῦν καὶ συντηροῦν ται ὅλα, θὰ δῇ τὸ
σύμ παν πολὺ διαφορετικά· θὰ τοῦ φανῇ σὰν ἀ -
πέραν τος ναὸς τοῦ Ὑψίστου, θὰ νιώσῃ εὐγνω-
 μοσύ νη. Λέει ἕ νας μυστικὸς συγγραφεύς· Ξε-
χώρισε ἀπ᾿ ὅλα τὰ κτίσματα ὅ,τι ἐκ λεκτὸ παρα -
τηρεῖς (εὐῶδες, γλυκό, ὡραῖο, δυνατό…) συγ -
κέν τρωσέ τα καὶ πολλαπλασίασέ τα, γιὰ νὰ συλ-
 λάβῃς μία ἀμυδρὴ ἰδέα τῆς δυνάμεως καὶ τοῦ
κάλλους τοῦ Χριστοῦ, τῆς πη γῆς κάθε ἀγαθοῦ.
Αὐτὸς εἶνε τὸ κρίνο, τὸ ῥόδο, ἡ ἄμπελος, τὸ δέν-
 δρο, τὸ ἔαρ, ὁ ἥ λιος, τὸ ψωμί, τὸ νερό, ὁ οἶνος, ἡ
δροσιά. Ὄ  χι ὅτι στὰ κτίσ ματα ὑπάρχει κατα τμη-
 μένη σὲ μόρια ἡ Θεότης, ὅ πως βλάσφη μα φρο-
νοῦν οἱ πανθεϊσταί, ἀλλὰ γιατὶ κάθε δημιούργη -
μα ἀν τανα κλᾷ τὴ δύναμι καὶ τὸ κάλλος του.
Ὅλα σοῦ φωνάζουν· «Ἀγάπα τὸ Χριστό».

Τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ ΠαύλουΤρίτη 29 Ἰουνίου 2021Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2389 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

«Ἀγαπᾷς με;»
«Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς· Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με πλεῖον τούτων;…» (Ἰω. 21,15-18)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 –imaaflo@yahoo.gr



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

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

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

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

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

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

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

Μεταγλώττισις στὴν καθομιλουμένη καὶ μικρὴ ἐπέκτασις 20-7-2016.
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Ἡ ὑψίστη εὐεργεσία τοῦ Χριστοῦ. Κι ἂν τώ-
ρα ῥίξῃς τὸ βλέμμα σου στὸ πνευματ ικὸ σύμ -
παν, νέες ἀφορμὲς θαυμασμοῦ κ᾽ εὐγνωμο σύ-
νης θὰ βρῇς! Καὶ ποιό εἶνε τὸ πνευματικὸ σύμ -
παν; Σὺ ὁ ἴδιος, ἄνθρωπε. Ἐ ρεύνησε τὸν ἑαυτό
σου στὸ βαθύτερο εἶναι του. Θὰ δῇς ὅτι ἡ ψυχή,
ἀδιάφθορη ὅπως βγῆκε ἀπ᾽ τὰ χέρια τοῦ θείου
Καλλιτέχνου, πετάει σὲ ὕψη, ἀγγίζει τὰ κράσπε -
 δα τῆς θείας μεγαλωσύνης· ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια,
ἂν δὲν προσέξῃ, τσακίζεται, πέφτει σὲ χάη, κα-
ταν τᾷ στὸν ᾅδη. Ποιός μπορεῖ νὰ τὴ βγάλῃ ἀπὸ
᾽κεῖ; Μόνο ὁ Χριστός. Αὐτὸς ἀγάπησε τόσο τὸν
ἄν θρωπο, ὥστε κατέβηκε ἕως τὴ φάτνη καὶ τὸν
ᾅδη· διὰ τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως ἅρ -
παξε τὴν ψυχή, τὴν ἀνύψω σε, χάρισε στὸν ἄν -
θρωπο ἀνεκτίμητα δῶρα. Κολυμπᾶμε κυριο-
λεκτικὰ μέσα στὶς εὐεργεσίες του.

Ἕναν ἱεραπόστολο, ποὺ κήρυττε θερμὰ τὸ
Χριστό, κάποιος ἀπὸ τοὺς ἀγρίους τὸν ρώτησε·
–Γιατί ἀγαπᾷς τόσο τὸ Χριστό; Ὁ ἱεραπόστο-
λος ἔσκυψε στὴ γῆ, χάραξε κύκλο, ἔκλεισε τὴν
περιφέρειά του μὲ ξερὰ ξύλα, ἔβαλε φω τιά, κι
ὅταν σχηματίστηκε πύρινος κλοιός, πῆ ρε ἕ νασκουλήκι καὶ τό ᾽ρριξε στὴ μέση. Αὐτὸ πήγαι-
νε ἐδῶ κ᾽ ἐκεῖ νὰ βρῇ διέξοδο, μὰ δὲν εὕ ρισκε.
Θὰ καιγόταν. Τότε αὐτὸς ἔσκυψε, τὸ πῆ ρε καὶ
τό ᾽βαλε στὸν κόρφο του. Τὸ σκουλήκι σώθηκε.
–Κατάλαβες; εἶπε στὸν ἰθαγενῆ. Ἡ φωτιὰ εἶνε
ἡ ἁμαρτία, τὸ σκουλήκι εἶμαι ἐγὼ ποὺ κινδύ-
νευα, καὶ ὁ Χριστὸς εἶνε ἐκεῖνος ποὺ μὲ ἔσω-
σε καὶ μὲ ἀσφάλισε. Πῶς νὰ μὴν τὸν ἀγαπῶ;

Εὐγνωμονοῦμε; Ἐμπρὸς στὸ σταυρὸ ὁ ἁ -
μαρτωλὸς δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ συγ  κινηθῇ βα-
θειά. Ὁ ἄπιστος δὲν καταλαβαίνει· γήινος
ὅπως εἶνε, εὐγνωμονεῖ μὲν τὸ συνάνθρωπό
του γιὰ ἕνα ποτήρι νερὸ ἢ μιὰ φιάλη αἷμα, δὲν
εὐγνωμονεῖ ὅμως τὸ Θεάνθρωπο ποὺ ἄνοιξε
τὶς φλέβες του στὸ σταυρὸ καὶ τὸν λύτρωσε
ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

Ὁ πιστὸς αἰσθάνεται, ὅτι ἡ ὑψίστη εὐεργε-
σία τοῦ Χριστοῦ σ᾽ αὐτὸν εἶνε ἡ προσ φορὰ τοῦτιμίου του αἵματος. Ὅσο μελετᾷ τὰ πάθη τοῦ
Χριστοῦ, τόσο θαυμάζει τὴν ἀγάπη του, κυρι-
εύεται ἀπὸ εὐγνωμοσύνη. Πῶς νὰ τὴν ἐκ  φρά -
σῃ; Γράφει ὁ Παπίνι· «Ὅλα τὰ δάκρυά μας
δὲν φτάνουν νὰ ἐξαγοράσουν μιὰ σταλα γμα-
τιὰ ἀπ᾿ ἐκεῖνες ποὺ ἔπεσαν κόκκινες καὶ βα-
ρειὲς στὸν τόπο τοῦ κρανίου».

Τὴν εὐγνωμοσύνη στὸ Σωτῆρα Χριστὸ ἐκ -
φράζει τὸ ἀπολυτίκιο τῆς ἀκολουθίας τῶν ἀ -
χράντων παθῶν· «Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κα τά-
 ρας τοῦ νόμου τῷ τιμίῳ σου αἵματι· …Σωτὴρ ἡ -
μῶν, δόξα σοι». Καθὼς καὶ τὸ «Ὕμνος ἅπας ἡτ τᾶ -
ται συνεκτείνεσθαι σπεύδων τῷ πλή θει τῶν πολ-

 λῶν οἰκτιρμῶν σου· ἰ σαρίθμους γὰρ τῇ ψάμμῳ
ᾠδὰς ἂν προσφέρω μέν σοι, Βασιλεῦ ἅγιε, οὐ δὲν
τελοῦμεν ἄξιον, ὧν δέδωκας ἡμῖν…» (Ἀκάθ. ὕμν.Υ).Ἡ φοβερὴ ἔκπληξι. Ἀπορεῖ κανεὶς πῶς ὑ -
πάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἀ γαποῦν τὸ Χριστό,
ἀλλὰ καὶ τὸν ὑβρίζουν. Θὰ εἶνε ἔτσι ὣς τὸ τέ-
λος; Εἴθε πρὶν ἀπέλθουν, νὰ μετανοήσουν.
Γιατὶ στὸ μέλλον τα κόσμο θὰ ἐκπληρωθῇ ὁ
λόγος «Ὄψον ται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν» (Ἰω. 19,37).

Μόνο χυδαῖες ψυχὲς μένουν πω ρωμένες.
Ἀλλ᾿ ὅποιος μισεῖ τὸν Ἰησοῦ, θ᾿ ἀ γαπήσῃ τὸν
διάβολο, αὐτὸς θὰ θρονιαστῇ στὴν καρδιά του,
καὶ μπορεῖ νὰ ἐπαναληφθῇ ὁ λόγος τοῦ Κυρί-
ου· «Καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐ γεννήθη ὁ ἄνθρω-
πος ἐκεῖνος» (Ματθ. 26,24). Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο ἐκ -
σφενδονίζει ἀ νάθεμα· «Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύ-
ριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. μαρὰν
ἀθᾶ» (Α΄ Κορ. 16,22).

Ὅσοι εἶνε φίλοι τοῦ Χριστοῦ ἐκδηλώνον -
ται. Ἡ ἀγάπη ἐξωτερικεύεται μὲ πολλοὺς τρό- πους. Ἐρεύνησε κ᾽ ἐσὺ τὸν ἑαυτό σου· ἔχεις
ἐκδηλώσεις ἀγάπης πρὸς Ἐκεῖνον ποὺ εἶνε ὁ
Ἀγαπητὸς τῶν ἀγαπητῶν; Τὸν λατρεύεις στὸ
ναό, ἀκοῦς τὸ λόγο του, μελετᾷς Γραφή, με-
τέχῃς στὸ Μυστικὸ Δείπνο; Εὐφραίνεσαι ὅταν
ἐπαινῆται, λυπᾶσαι - διαμαρτύρεσαι ὅταν τὸν
βλαστημοῦν; Ἀγαπᾷς ὅ, τι θέλει, καὶ μισεῖς ὅ,τι
δὲν θέλει; Κάνεις φίλους γιὰ τὸν Ἰησοῦ καὶ ἐ -
χθροὺς γιὰ τὸν Ἰησοῦ; Ποῦ τρέχουν οἱ λογι-
σμοί σου; Τὸν σκέπτεσαι ἢ μεριμνᾷς γιὰ μα-
ταιότητες; Σὲ θέλγει; μιλᾷς μαζί του μὲ νοερὰ
προσ ευχὴ καὶ «στε ναγμοὺς ἀ λαλήτους» (῾Ρωμ. 8,26);
Θλίβεσαι γιὰ τοὺς ἀπίστους; Ποθεῖς νὰ «κη-
ρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιο «πάσῃ τῇ κτίσει» (Μᾶρκ. 16,15);
Εἶσαι ἕτοιμος γιὰ θυσίες, νὰ δι ακόψῃς φιλίες,
συγγενικοὺς δεσμούς, νὰ καταστρέψῃς τὸ
μέλλον σου, νὰ πεθάνῃς ἄ σημος, παραγ κω νι-
σμένος, καὶ τὸ αἷμά σου νὰ χύσῃς γιὰ τὸ Χρι-
στὸ ὅπως τὸ ἔχυσε Ἐ κεῖ νος γιὰ σένα; Ζῇς μὲ
τὴν προσδοκία τῆς Δευτέρας Παρου σίας; Κρά-
ζεις κ᾽ ἐσὺ «Σέ, Νυμφίε μου, ποθῶ…»; καὶ «Ναὶ
ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ»; (Ἀπ. 22,20).

* * *Ἀδελφέ! Ὁ Χριστὸς εἶπε· «Ἐὰν ἀ γαπᾶτέ
με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε» (Ἰω. 14,15).
Χλιαρὴ σήμερα ἡ ἀγάπη σ᾽ αὐτόν, φωτιὰ γιὰ
τὰ ἐν κό σμῳ· ἔρωτας σαρκός, δόξης, χρήματος.Χριστέ! Σὺ μᾶς ἀγάπησες μὲ ἀγάπη δίχως
ὅ ρια. Ἐμεῖς;… Σύντριψε εἴδωλα, σβῆσε ἐπί-
γειους ἔρωτες, φλέξε καρδιὲς μὲ τὴν ἀγάπη τῶν
ἐκλεκτῶν σου. Ἀξίωσε κ᾽ ἐμᾶς στὸ ἐρώτημά
σου «Ἀγαπᾷς με;» ν᾽ ἀπαντοῦμε· «Κύριε, σὺ
πάν τα οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε» (Ἰω. 21,17).

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Περιληπτικὴ μεταφορὰ μὲ μεταγλώττισι στὴν ὁμιλουμένη σήμερα κεφαλαίου τοῦ βιβλίου «Ἀκολούθει μοι», Ἀθῆναι (1965) 19893, σσ. 347-362. 12-5-2021.
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Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, στὴ ζωὴ τῶν ἀν -
θρώπων κρίσιμες στιγμές, ζυγίζουν αἰω-

νι ότητα· λαμβάνονται τότε ἀποφάσεις σὲ με-
γάλα ζητήματα. Σὲ πρόσωπα ποὺ κλήθησαν
νὰ παίξουν εὐρύτερα ῥόλο, στὸ ἔθνος ἢ στὴν
ἀν θρωπότητα, οἱ στιγμὲς αὐτὲς γίνονται γνω-
 στές· πῶς ὁ ὑπηρέτης ἔγινε ἄρχοντας, ὁ στρα-
 τιώτης στρατάρχης, ὁ βοσκὸς βασιλιᾶς…

Μελετώντας ὅμως τὴν παγκόσμιο ἱστορία
δὲν θὰ βροῦμε στιγμὲς σπουδαιότερες ἀπὸ ἐ -κεῖνες ποὺ σημειώνει ἡ Βίβλος. Εἶνε αὐτὲς ποὺ
ὁ Θεὸς ἐπεμβαίνει καὶ συντελοῦνται κοσμο-
γονικὲς μεταβολές· ἐκεῖ ἰσχύει τὸ «Αὕ τη ἡ
ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου» (Ψαλμ. 76,11).

Θέλετε νὰ δῆτε μιὰ τέτοια στιγμή; Εἶνε τό-
τε, ποὺ ὁ ὅμιλος δώδεκα ἀνδρῶν σ᾽ ἕνα ὑ πε -
ρῷο τῆς Ἰερουσαλὴμ ἑτοιμάζεται νὰ βγῇ για-
τί; Γιὰ νὰ κατακτήσῃ τὴν οἰκουμένη καὶ νὰ
στήσῃ παντοῦ τὴ σημαία τοῦ σταυροῦ· ἡ στιγμὴτῆς ἀποστολικῆς ἐξορμήσεως! Εἶνε ἄνθρωποι
ἄγνωστοι, ποὺ θὰ γίνουν πασίγνωστοι. Τὰ ὀ -
νόματά τους εἶνε στὸ Εὐαγγέλιο καὶ πρὸ παν -
τὸς στὶς καρδιὲς ἐκείνων ποὺ δι᾽ αὐτῶν πί-
στεψαν στὸ Χριστό. Τί μεγάλη μεταβολή!

Ὅποιος θ᾽ ἄκουγε τὸ σκοπό τους, θὰ προ-
εξωφλοῦσε τὴν ἀποτυχία. Ἐκεῖ ὅπου ἀπέτυ-
χαν Σωκράτες καὶ Πλάτωνες κ.ἄ., θὰ ἐπιτύγ-
χαναν αὐτοί, οἱ ἁλιεῖς τῆς Γαλιλαίας; Μὲ μη-δαμινὰ μέσα, ὕψιστα καὶ αἰώνια ἀποτελέσμα-τα; Πῶς; Ἡ ἱστορία περιγράφει τὸ θαῦμα. Ἡ
λογικὴ ἀπορεῖ. Ἡ πίστις μόνο ἐξηγεῖ.

Ὁ Ἠλίας Μηνιάτης λέει· –Ψαρᾶδες φτωχοὶ
κι ἀγράμματοι, τί ἐπιχειρεῖτε; –Πᾶμε νὰ πείσου-
 με τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀρνηθοῦν τὰ πάν τα, γιὰ
τὴν ἀγάπη τοῦ Ἐσταυρωμένου νὰ προ τιμήσουν
τὴν καταφρόνησι καὶ νὰ ζοῦν μὲ ἀ γάπη καὶ
στοὺς ἐχθρούς· πᾶμε νὰ κηρύξουμε τὴ νέα δι-
 δασκαλία σὲ στρατάρχες καὶ βασιλεῖς, ῥήτο-
ρες· πᾶμε νὰ φέρουμε τὸν κόσμο σὲ ἄλλη πί-

στι καὶ ζωή. –Καὶ μὲ ποιές δυνά μεις, ποιά ὅπλα;
–Ἐκεῖνος ποὺ μᾶς ἔ στειλε, μᾶς παρήγγειλε νὰ
μὴ πάρουμε μαζί μας μή τε ῥαβδί. –Ἔχετε χρή-
ματα, εὐγλωττία, δύναμι λό  γου; –Ὄχι· ἐμεῖς δὲν
ξέρουμε τί εἶνε σοφία κόσμου, δὲν μιλᾶμε ἄλ -
λη γλῶσσα ἀπ᾽ τὴ δική μας. –Ποῦ λοιπὸν στη-
ρίζεστε; –Μόνο στὴ δύναμι τοῦ Διδασκάλου μας
καὶ ἐλπίζουμε νὰ τὰ καταφέρουμε… Καὶ τί ἀκού -
ω, ἀκροαταί μου; Ὅσα εἶπαν αὐτοί, τὰ κατώρ-
θωσαν! (ὁμ. εἰς τὴν Α΄ Κυρ. Νηστ, «Διδαχαὶ καὶ λόγοι», Ἀθῆναι 196017, σσ. 46-47).Ἀσύγκριτη ἡ ἀποστολή τους· καμμιά ἄλλη
ἄλλη δὲν τὴν φτάνει. Τί ἔμεινε π.χ. ἀπὸ τὴν
αὐτοκρατορία τοῦ Ἀλεξάνδρου; Καὶ τί προσ -
φέρουν σήμερα οἱ μεγάλες διαστημικὲς ἐπι-
χειρήσεις, ποὺ γίνονται ἀπὸ ἀλαζονεία καὶ ὑ -
περηφάνεια γιὰ ἐπίδειξι δυνάμεως καὶ κυρι -
αρχία; Δημιουργοῦν τὴ νέα Βαβέλ. Ἡ ἄθεη ἐ -
πιστήμη διαιρεῖ τὸν κόσμο, ἐνῷ ἡ ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ κάλεσε καὶ καλεῖ σὲ θαυμαστὴ ἑνό-τητα. Μοναδικὴ ἡ ἀποστολὴ τῶν δώδεκα Ἀ -
πο στόλων, ἡ σπουδαιότερη στὴν ἱστορίᾳ.

Αὐτὸ δὲν ἦταν τυχαῖο. Προηγήθηκε προε-τοιμασία. Ἔγινε πρῶτα ἡ προσωπικὴ κλῆσι τοῦ
καθενός. Ἀκολούθησε ἡ ὁμαδικὴ καὶ ὁριστικὴ
κλῆσι τους (βλ. Ματθ. 10,2-4, Μᾶρκ. 3,13-19, Λουκ. 6,12-16), πρὸ τῆς ὁ   -
ποίας ὁ Ἰησοῦς ἀνέβηκε στὸ ὄρος καὶ πέρα σε
ὅλη τὴ νύχτα προσευχόμενος. Ἄφησε δίδα  γμα,
ὅτι καμμία ἐκλογὴ ποιμένος δὲν πρέπει νὰ γί-
νε ται χωρὶς ἐκτενῆ ὁλονύκτια προσευχή.

Προηγήθηκαν ἀκόμη τρία σημαντικώταταγεγονότα· ἡ Ἀνάστασις, ἡ Ἀνάληψις καὶ ἡ Πεν -
τηκοστή. Ἡ Ἀνάστασις τοὺς στερέωσε στὴν
πίστι, ὅτι ὄχι γιὰ νεκρὸ ἀλλὰ γιὰ ζῶντα καὶ νι-
κητὴ θὰ ἔδιναν τὴ μάχη. Ἡ Ἀνάληψις τοὺς ἔ -
δειξε, ὅτι στὸν οὐράνιο κόσμο ἀναπαύονται οἱ
ἐλπίδες καὶ γιὰ τὴν κατάκτησί του θ᾿ ἀγωνι-
στοῦν ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ ἡ Πεντηκοστὴ τοὺς ὥ -
πλισε μὲ τὴν ὑπερφυσικὴ δύναμι ποὺ εἶχε ὑ -
ποσχεθῆ ὁ Κύριος. Χωρὶς αὐτὰ πῶς θὰ τολ-

Τῶν Δώδεκα ἈποστόλωνΤετάρτη 30 Ἰουνίου 2021Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΗ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2390 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

«Ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς»
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μοῦσαν οἱ ἁλιεῖς τῆς Γαλιλαίας νὰ ἐπιχειρή-
σουν ἔργο καταδικασμένο σὲ ἀποτυχία;

Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε νὰ ἐργασθῆτε ἱεραποστο -
λικά, ἂν δὲν προηγηθῇ προετοιμασία, βαθειὰἐπεξεργασία τοῦ χαρακτῆρος καὶ πρὸ παν τὸς ἂν
δὲν ἔλθῃ Πνεῦμα ἅγιο ν᾿ ἀνακαινίσῃ τὴν καρ-
διά, μὴ ξεκινήσετε· θ᾽ ἀ ποτύχετε. Περιμένετετὴ δική σας Πεντηκοστή. Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο
«ἦν μὲν ἀεὶ καὶ ἔστι καὶ ἔσται, οὔτε ἀρξάμε-
νον οὔτε παυσόμενον» (Γρηγ. Ναζιανζηνὸς καὶ ὕμν. Πεντηκ).

Ποιά ἦταν ἡ πορεία τῶν Δώδεκα ἀ ποστό-λων καὶ ποιό τὸ μαρτυρικὸ τέλος τους;
Ὁ Ἀνδρέας κήρυξε στὴ Βιθυνία, στὰ παρά -

λια τοῦ Πόντου, σὲ Ἀρμενία, Σκυθία, Βυζάν -
τιο, Θρᾴκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ἀχαΐα, καὶ
σταυρώθηκε στὴν Πάτρα χιαστί.

Ὁ Ἰάκωβος τοῦ Ζεβεδαίου ἔδρασε στὴν Ἰ -
ουδαία καὶ ἐσφάγη μὲ μάχαιρα στὰ Ἰεροσό-
λυμα ἀπὸ τὸν Ἡρῴδη Ἀγρίππα.

Ὁ Φίλιππος κήρυξε στὴ Μικρὰ Ἀσία μὲ συ ν -
εργάτιδα τὴν ἀδελφή του Μαριάμνη καὶ σταυ-
 ρώθηκε στὴν Ἱεράπολι τῆς Φρυγίας.

Ὁ Θωμᾶς κήρυξε στὴ Μεσοποταμία, στοὺς
Πέρσες καὶ Μήδους, ἔφτασε στὶς Ἰνδίες, καὶ
θανατώθηκε ἐκεῖ μὲ ἀκόντια στὸ πλευρό.

Ὁ Ναθαναὴλ ἢ Βαρθολομαῖος κήρυξε σὲ Ἀρ -
μενία· σταυρώθηκε στὴν Οὐρβανόπολι - Ἰνδιῶν.

Ὁ Ματθαῖος κήρυξε σὲ Αἰθιοπία, Συρία,
Περσία, Μακεδονία καὶ λιθοβολήθηκε.

Ὁ Ἰάκωβος τοῦ Ἀλφαίου κήρυξε στὴν Αἴ -
γυπτο καὶ κρεμάστηκε.

Ὁ Σίμων ὁ Κανανίτης ἢ Ζηλωτὴς κήρυξε σὲ
Αἴγυπτο, Βρεττανία· σταυρώθηκε στὴν Ἀφρική.

Ὁ Ἰούδας Ἰακώβου ἢ Θαδδαῖος ἢ Λεββαῖος
κήρυξε σὲ Μεσοποταμία, Ἀραβία, κρεμάστη-
κε καὶ πληγώθηκε μὲ τόξα.

Ὁ Ματθίας κήρυξε στὴν Αἰθιοπία καὶ ἐτε-
λειώθη ἀφοῦ ὑπέστη πολλὰ μαρτύρια.

Τέλος ὁ Παῦλος μέσα σὲ 30 περίπου χρό-
νια, ἔ κανε 4 περιοδεῖες ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ μέχρι
Ἰλ λυρικοῦ, ἔφερε μυριάδες στὸ Χριστό· ἔφτα-
 σε σὲ ῾Ρώμη καὶ Ἱσπανία, καὶ ἀποκεφαλίσθη-
κε κατὰ διαταγὴ τοῦ Νέρωνος.

* * *Μποροῦσε βέβαια ὁ Θεὸς καὶ ἀλλιῶς νὰ δι -
αδώσῃ τὸ εὐαγγέλιο. Ἀλλ᾿ ἀπὸ συγκατά βασιδιάλεξε ἀνθρώπους ἄσημους· «τὰ μωρὰ» καὶ
«τὰ ἀσθενῆ» καὶ «τὰ ἐξουθενη  μένα» τοῦ κό-
σμου καὶ «τὰ μὴ ὄντα» (Α΄ Κορ. 1,27-28). Σ᾽ αὐτούς, ποὺ
οἱ μεγάλοι τῆς γῆς δὲν θ᾽ ἀνέθεταν καμμία ἀ -
ποστολή, ὁ Κύριος ἐμπιστεύθηκε τὴ σπουδαι -
ότερη ἀπ᾽ ὅλες, νὰ γίνουν συνεργοί του στὸ
ἀφράστως μεγαλειῶδες ἔργο τῆς σωτηρίας
τῶν ψυχῶν, στὸ ὁποῖο καὶ «ἄγγελοι ἐ πιθυμοῦ -

σι παρακύψαι» (Α΄ Πέτρ. 1,12). Αὐτὰ τὰ εὔ θραυστα
σκεύη πῆρε, τὰ γέμισε μὲ τὸ ἐκλεκτὸ μύρο του,
καὶ δι᾿ αὐτῶν ἡ «εὐωδία Χριστοῦ» ὡς «ὀσμὴ
ζωῆς» (Β΄ Κορ. 2,15-16) χύθηκε σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο.

Καὶ λοιπὸν ὁ Κύριος ἔπραξε τὸ πᾶν, καὶ οἱἀ  πόστολοι δὲν προσέφεραν τίποτε; Ὄχι. Τοὺς
πῆρε συνεργούς· θεῖος καὶ ἀνθρώπινος πα-
ράγων συνεργάσθηκαν. Οἱ ἀπόστολοι προσέ-
φεραν ὅ,τι εἶχαν· τὴν ὑπακοή, τὴν αὐταπάρ-
νη σί τους, σήκωσαν τὸ σταυρό τους, βάδισαν
τὴ στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδό, ἀκολούθησαν
πιστὰ στὰ ἴχνη τοῦ Ἐσταυρωμένου. Προσέ-
φεραν τὴν ἁγνότητα καὶ ἁπλότητά τους, τὴν
τα πείνωσι, τὴν πίστι καὶ τὴν ἀγάπη τους. Ἔ -
δωσαν τέλος τὸ αἷμα τους, μὲ τὸ ὁποῖο με τὰ
τὸν Μάρτυρα τοῦ Γολγοθᾶ πότισαν τὸ δέν τρο
τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τίποτε δὲν κράτησαν γιὰ
τὸν ἑαυτό τους· τὰ ἔδωσαν ὅλα γιὰ τὴ δόξατοῦ Χριστοῦ. Ὑπῆρξαν ἱερὰ σφάγια, ὁλοκαυ-
τώματα. Ἀκούγεται τὸ ᾆσμα τῆς ἀγάπης τους·
«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;
θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυ-
μνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα; Καθὼς γέγρα-
πται ὅτι ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡ μέ-
 ραν· ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. Ἀλλ᾿ ἐν
τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαν -
τος ἡμᾶς. Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔ -
τε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις
οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε ὕψωμα
οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται
ἡ μᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν» (῾Ρωμ. 8,35-39).

Γι᾽ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζεται ἀποστολι-κή, τίτλος ποὺ δημιουργεῖ βαρειὲς ὑποχρε ώ-
σεις· ἀποστολικὴ διδαχή, ἀποστολικὴ ζωὴ καὶπολιτεία πρέπει νὰ ἔχουμε.

Οἱ ἀπόστολοι γκρέμισαν τὸν εἰδωλολατρι κὸ
κόσμο, φώτισαν τὰ ἔθνη, δημιούργησαν νέο κό-
 σμο. Πῶς εἵλκυσαν; Μὲ τὴν ἁπλῆ διδασκαλία
τους ποὺ κήρυτττε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐσταυρω μέ-
 νον καὶ ἀναστάντα, μὲ τὰ θαύματά τους, μὲ τὸ
ἅγιο παράδειγμά τους. Σ᾽ αὐτοὺς βρῆκε ἐφαρ-
 μο γὴ ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ «Οὕτω λαμψάτω
τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως
ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν
Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 5,16).Ἀναδείχθησαν ἔσοπτρα ἀκηλίδωτα τοῦ Λόγου,
μαγνῆτες, ἥλιοι φωτίζοντες. Εἶνε τρανοτάτη
ἀ πόδειξις ὅτι ἡ πίστι μας εἶνε ἐξ οὐρανοῦ.

Ἕνας πολιτικὸς εἶπε γιὰ κάποιους μαχητὰς
μία φράσι, ποὺ ἐμεῖς τὴν ἀποδίδουμε στοὺς
ἀποστόλους· «Οὐδέποτε τόσο πολλοὶ ὀφεί-λουν τόσα πολλὰ σὲ τόσο λίγους».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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